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FÖRORD

Konsistorieprotokollen för åren 1678-1679 återfinnas i volymerna 19 (omfat
tande tiden 15/9 1676 -  10/6 1678), 20 (14/6 1678 -  17/6 1679) och 21 
(18/6 1679—19/6 1680) i Universitetets arkiv, serien A I.

Under större delen av den aktuella tiden är Jacob Arrhenius sekreterare, 
men den 13/9 1679 befordrades han till akademiräntmästare. Till hans efter
trädare utnämndes den 11/11 professor Olaus Rudbecks måg Anders Goeding, 
som den 26 i samma månad avlade ämbetsed och då började föra protokollen, 
även om Arrhenius också i fortsättningen ofta tjänstgjorde som sekreterare.

Flera olika handstilar förekomma i protokollen, men vilka de olika skrivarna 
varit låter sig icke avgöra. Endast en person nämnes vid namn, nämligen 
Edvard Häger, som den 17/6 1679 omtalas ha renskrivit protokoll men som 
på grund av försumlighet måst ersättas med annan skrivare.

Originaltexten har avskrivits fram till den 31 juli 1678, p. m, av f.d. 
förste arkivassistenten Torsten Palmer och fortsättningen av fru Marianne Grön
berg, vilka tackas för väl utfört arbete.

Uppsala i april 1974.
Hans Sallander



An:o 1678 
d. 7 Januarii

betahlte And. Bohm Westro Gothus sine böter, som han är sakfålter till 
under h. Arrhenii rectorat, nembl. 9 dr smt. Målsägandens tertial togh h. 
Arrheni»j jempte sin egen, att der med betahla en målsägandens creditor, 
som begiärat då han bortreeste. Någre dagar der effter lefwererade h. 
Arrhenius 6 dr kmt., Consistorii tertial af Wermens böter under hans rec
torat, derföre han pantsatt böcker hoos Rectorem.

D. 9 Januarii
höltz Consist. majus, praesentib«i Rectore Magnifico, DD. Rudbeckio, 

DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenio, M. Liungh, h. 
Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, 
Secret. Arrhenio.

I. Berättade Rector fullmächtigen Schaefer, skrifwit tili h. Lundium, att 
han för hälgen inlefwererat Consistorii bref tili Kongl. M:t och Kongl. 
Hofrätten, och lofwar sig nu willja med flijt drijfwa Acad:ns saak i Kongl. 
Cammaren, angående så betahlningen för Acad:ns spannemål, som Crono- 
nes panteåker, aldenstund cammarråden här till warit skingrade.

II. Assessorens h. Pehr Snachs [Snacks] son har för otte dagar sedan 
warit hoos Rectorem Magnif:cum och sagdt fadren hafwa Kongl. Cammar- 
Collegii resolution att afhandla med Acad:n om åkren, och sig wara der till 
förordnad och uthskickad, berättandes denne åckren icke wara någon pante, 
uthan arf och egen, och Acad. fördenskull skole fa kiöpa honom twert af.

Rector har swarat sig wara der med till fredz, att han framwijste dhe 
documenter och skiähl som här till höra, och Acad:n således komma till 
accordera med honom, men då hafwer Snachen sagdt sig willja med första 
inkomma med samme skähl, och omsijder bekiänt att dhe icke wore synner
lig starcke, och brukat den cautel, att peningarne för bem:te åker icke skole 
afräcknas på sal. Professorens Gestrinii skuldh till Acad:n.

H. Arrhenius och h. Norcop.: Det wore wäl att wärcket kommo på gång, 
fast man än skulle låta honom fa peningarne.

H. Verel.: I böre intet fördenskull prostituera Acad. rätt, som bör der af 
giöra sig betalt effter Kongl. resolutionen. H. Arrhen.: Det begiärer man 
icke heller. H. Verel.: Det war orätt att ett sådant bref gick till Snachen 
och honom bödz peninger. Doct. Skunck: kan man icke accordera med 
honom, och lefwerera peninger för åckren, men strax låta dem arrestera till 
Acad. betahlning. Rector: Om han intet far afhempta peningerne, så släpper 
han intet åckren.
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III. Rector har fatt wiss kunskap att And. Rhodiin, som kom i skade för 
swärdzfåyaren, skall wara hemma hoos sin fader, och fatt leigd att komma 
hijt och förklara sigh, till hwilken ände han skall ärnat sigh hijt till dis
tingen. Säyes och att han ärnar söka Kongl. M:tt nu wid herredagen, och 
wunnit målsägandens intercession för sigh, som förmenes wara skiedt i 
Stockholm, der han skall låtit wijga sigh. Frågades huru man skall betee sig i 
denne saken? M. Celsius: mig är berättat att leigden skall wara mycket late 
gifwin, och läre näpligen kunna något åthgiöras förr än han sisterar sigh.
H. Verel.: Den som förr rörer honom han bryter emot leigden. H. Norcop.: 
Intet må leigden hielpa honom så länge han har den hoos sig och icke 
upwijsar henne rätten; och om han blifwer grijpen förrän det skier, så lärer 
hon intet hielpa honom. M. Columb. och M. Grubb: till Consistorii säker- 
heet, så tycke wij, att man skrifwer till landzhöfdingen här om. Rector: Jag 
twiflar intet, att han icke lärer komma hijt. H. Åkerman: har han leigd, så 
lärer den ändteligen wara till en wiss tijdh effter lagh, och kommer altså 
det honom till ingen gravation, om man skrifwer h. landzhöfd:n till, ty han 
kan der wijsa leigden. Resolutio. Det går bref till landzhöfdingen här om.

IV. Sattes prijset på qwarnespannemåhlen för Anders Pålson i Ulfwa, 
nembl. 14 dr t:n aldra ringast, men kan han få något der öfwer, så är det 
godt. Der om han och strax tillsades att giöra sin flijt.

V. Abraham Person [Winge] har effter giord påminnelse genom skrif- 
welse af d. 18 Decembm till h. Räntemästaren, begiärat en wiss dagh nu 
strax effter hälgen att få inkomma och clarera med Academien, och Rector 
der på tillskickat honom en wachtdräng nu d. 3 Januarii med bref, att in
komma till i dagh. Nu begiärer han åter genom bref till bookh:n dilation 
till distingen, effter han fått andre beställningar, och måste till i dagh wara 
i Stockholm hoos h. landzhöfd:n. 'Resolutio. Effter han lofwar sig uthan 
widare drögzmål will ja inkomma till distingen, så kan man dröya der till.

6. Laurentius Erici Acharius och Laur. Törning* Gothoburgensis, begiära 
testimonium, den förre kiände Profess, intet, dock war honom gifwit ett 
godt witnesbörd af hans landzmän, i synnerheet af mons:r Elingio, som 
Rector berättade, och fördenskull bewilljades honom testimonium, men 
Törning intet, aldenstund han warit ifrån Acad. nu på tridie åhret som h. 
Åkerman berättade, hwilken och såsom proDecanus facult. juridicae pro
testerade emot honom. Men Törner* fick sedan och testim:m, effter som 
Decanus sielf recommenderade honom, och icke hade något emot ho»om.

VII. Effter gen. majoren h. Nils Bielke inkommer i morgon i staden, 
frågade Rector hwilka af Consistorio honom skole upwachta att swara på 
dess bref, som förr är slutet.

Doct. Hoffwenii skrifftel. votum uplästes, effter han är opasslig och icke 
kan upkomma, nembl. att han icke dristar eximera sigh ifrån det onere, i 
regard till denne tijdsens swårheet, önskar dhe andra af Professorib/w wille 
fatta samme resolution, ty han har säker kunskap, att det ellies icke kan 
aflöpa uthan Consistorii skade. Professores alle betygade sin benägenheet 
här till, om det woro dhem giörligit, men klagade öfwer sin trångmål, effter

Felskrivning för Laur. Törling.
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det spannemåhlen är nu i någre åhr borttagen, och dhe således mist mycket 
af sitt underhold, woro och befarandes att dhe i tillkommande wahr och 
sommar skole skicka något folck till Stockholm. Effter någon discurs stan
nade der wid, att Consistorium effter som förr slutit är, ursächtar sigh hooss 
h. generalen genom sine deputatos, nembl. Rectorem och Doct. Skunck.

VIII. Delibererades om dhe ärender som skole recommenderas herredagz 
mannen, att drifwa hoos Kongl. M:t för Acad:n och slötz att fölljande 
punchter skulle här wid i acht tagas, föruthan hwad man ellies kan sigh på
minna. 1. Sökes det Acad. må blifwa förskont för godzbyten. 2. Hägnad 
emot M. Boos enckias, Behmers och andras grofwas calumnier. 3. Dher 
något beswär inkommer på Acadrn i anseende till Harwijkz strömen, om 
hwilken ström h. Stiernhöök skrifwit till h. Verelium, hwars bref och in- 
lefwererades då skall wijsas, huruledes Acad:n har welat och tillbiudet sig 
att giöra Bergzlagen der wid den tiänst hon någonsin kunnat uthan den 
ringeste Bergzlagens omkostnad, och twenne reesor skrifwit der om till 
Kongl. BergzCollegium, men intet fatt något swar. 4. Skall representeras 
dhet wåld Acad:n lijder af Cronones befallningzmän, som dock icke det 
ringesta böra befatta sigh med Acad:ns egendomb, och att ehuruwäl 
Acad:n wunnit Kongl. Cammarens befallning till h. landzhöfdingen, att 
noga inqvirera der öfwer, på det Cammaren må hafwa något wist att gå 
effter, då samme saak der skall uptagas. Acad:n och giort påminnelse hoos 
h. landzhöfd:n om samme ransakning, och nampngifwit personerne som 
henne således handterat, så är lijkwäl der med intet uthrättat. 3. Dher af 
Professorib/« fordras ryttare, då skall wijsas hwad Acad:n redan förstrecht, 
och huru hon nu på någre åhr bortåth måst umbära sin spannemål i Hell- 
singelandh, och nu förlidit åhr jämwäl i Wässmannelandh och Uplandh. 
Som och huru Acad:ns bönder äre heelt utarmade genom dhe månge giärder 
och giästninger, så att dhe icke kunna uthgiöra sine uthlagor, genom hwilket 
alt Acad:n är kommen uthi stor trångmål. Och der andre collegier allegeras, 
såsom dhe der förtijden aldeles ingen löhn upbära, och dock giöra någon 
hielp, då representeras att det är annorledes beskaffat med Acad:n, ty hon 
subsisterar merendels af sitt egit, der alle dhe andre collegierne underhollas 
af Cronan och rijket. Slötz att dhe documenter som äre nödige till informa- 
//on om desse punchter, skole och extraderas till herredagzmannen, och att 
en suppliqve skall gå till Kongl. M:t, som bör communiceras 111. Dow/no 
Cancellario, till hwilken och skall skrifwes. Item till h. Lindskiöld, att han 
adsisterar Acad:n förnembligast till att slippa godzbyten, och niuta frij dis
position öfwer sin egendomb, der till han förr wijst sigh benägen. Är herr 
Lindskiöld intet der, då tillijtes h:r Ho[g]husén. H. pastor lofwade giöra sitt 
bästa för Acad. uthi alt detta, och bidia h. Erchiebisk:n hielpa till att giöra 
hwad han kan; i synnerheet lofwade h. pastor willja sökia att få privat 
audience hoos H:s Kongl. M:t, och då wijsa Acad. rätt, att hon icke är 
mera förobligerad till godzbyten än andre proprietarii, af hwilka ingen 
någonsin låter sigh påträngia sådane godzbyten. Item att Konung Gustaf 
Adolph högstlofl. i åminnelse, har i stället för kyrckeherbergen i Hellsinge- 
land gifwit till Cronan alle sin arfwegodz i dhe från Acad:ns aflägne pro- 
vincier, hwilket alt med det förre Consist:m hemstälte H:s HögEhrew:tz



io 1678: 9 januari

egen försichtigheet, att der med umgå såsom tijden och tillfälle kan tohla 
och gifwa anledning till.

IX. Företogz observationerne öfwer 672 åhrs rächninger och förklarades 
som fölljer.

(1.) Palle Person wid Ulfwa har effter Consistorii majoris resolution af 
d. 30 Octob. 672. §. 7. niutit 18 t:r spannem:l för öfwerbygnad; nu frå
gas fördenskull om icke all hans praetension på öfwerbygnaden skall effter 
samme slutz innehold der med aldeles falla, och han betahla sin skuld till 
Acad:n. Consist. swarade enhälleligen att så ändteligen skie skall.

(2.) Påmintes att rättarne kunna wara mindre i Unonii befallning. Reso
lutio. Inspectores aerarii och Quaestor tillsee om dhe på fölljande åhr 
kunna förminskas.

(3.) Summan på Unonii rästlängd fol. 65. i afkb. swarar intet emot det 
som balanceras i hans räckning. (H. Gartman upkom.) Detta uthtydde book- 
holkn nu således, att Unonius har påfört bönderne större rest än i sanning 
finnes hoos dhem. Swarades att det lärer finna sigh nu i sidste åhrsboken, 
och att han skall betahla alt det han befinnes orätt balancerat bönderne före.

(4.) Bookhollaren begiärer communication af det som slutes in Consis
torio och angår rächningerne, på det han må wetta sådant i tijdh, och kunna 
formera rächningerne der effter. Slötz att så skie skall.

(5.) Påmintes om Grötens rest. Swarades att han är offta der om påmint, 
men man har ingen wägz kommet med honom. Resol. Sökes execution på 
honom.

(6.) Frågades om barnhuustunnan skall uthgifwas af Muncketorpz 
kyrckioherberge. H. Verel. swarade att Acad:n brukar der samme rätt som 
Hen:s May:tt Drottningen, med dhe öfrige i lijfgedinget, ty barnhuset har 
der ingen 4o:de deel. Påmintes och att barnhusetz förmyndare icke länge
sedan fordrat samme 4o:deel af Muncketorp ifrån A:o 630., och att Acad. 
der på skrifftelrn förklarat sigh d. 27 Feb. 677. och wijst med hwad rätt 
hon den behollit och än beholler. Slötz att Acad., för dhe skiähl som införes 
i swaret till barnhuusförmyndare, beholler 4:de deelen af Muncketorp.

(7.) Ringius är balancerad för 1653 dr smt. och 773 t:r spanneil. Här 
till swarade Prof. Grubb att Ringii förklaring här öfwer wore inkommen 
under 673 åhrs bookz rekvision och att den wore inlefwererad. Men M. Cel
sius meente den förklaringen wara öfwer något annat. Slötz att inspect. 
aerarii skole see här effter. H. Verel.: I läre nu få förklaring på alle åhren.

(8.) Fol. 252 fordras verification på förwåndlingen af qwarnespanne- 
måhlen här i Upsahla, effter det hon under tijden är föryttradh något 
högre, än Consistorium resolverat om prijset. Consist. meente att Ränte- 
mästaren bör verificera det samma, det han och lofwade giöra, effter Con
sist. war der med tillfredz.

(9.) Effterfrågas huushyran för Acad:ns huus, och begiärade bookholla
ren en underskrifwen lista der på, sampt alle dess bodar och kiällare. M. 
Grubb sade sig med flijt söcht underrättelse här om under sitt rectorat, men 
icke kunnat få wetta, hwem som hafwer husen. Consistorium meente man 
kunde wäl få information der om, och resolverade att Rector giör sig der 
om underrättad, och lagar så att huushyran uthgår.
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(io.) fol. 262. Fordras Consistorii sluth om fohrlöhnen för Harbospanne- 
måhlen. H. Verel. swarade att der om wore accorderat uthi 111. Cancell. 
närwaro.

(11.) Dit. Fordras Doct. Benzelii q#/ttens på 40 dr kopptfrmt. H. Verel.: 
Hans swåger togh emot peningerne och qvitterade 40 dr mindre än han 
togh, det iag intet achtade förrän nu sedan. Kan Doct. Benzei. swärja att 
han icke har fått dhem, så skall iag betahla dhem. Jag har ännu intet sedt 
hans book, kan hända han har upfört dhem.

(12.) fol. 226. fordras af Ringio specification på dhe tingzexpenser han 
fåt[t] med befallning att giöra rächning derföre. Resol. Ringius påminnes 
der om när han hemkommer.

(13.) fol. 288. Frågades effter stallstaten, huru hög den nu skall wara, 
och huru många drängiar och hästar Academien bör underholla, det book- 
holl:n begiärer wetta. Bookholkn sade nu, att stallmästaten, har sädan 
observationerne giordes, gifwit förtechning här på.

(14.) Begiäres att fougdernes rächninger måtte åhrl:n i rättan tijdh in- 
lefwereras och af dem sielfwe underskrifwas. Här till swarade Consistorium, 
att detta är mehr än offta påmint och slutet att så skall skiee, men intet 
blifwit fullgiort. Resol. Rector skall räckia bookh:n handen, så att fougde- 
ordningen effterlefwes, jämwäl i denne punchten som så högt är ange
lägen.

(15.) Begiäres att Unonius måtte tilltahlas för det att han will hafwa 
prsebendebönderne i knechterota emot privilegierne. Rector swarade att 
det är redan så skiedt.

(16.) A:o 1668 är en post spannem:l förd ifrån Abrah. Persons befall
ning och inlagd i Uggelsta boden emot bondens Mats Olsons qvittence. 
Sädan har borgmäst:n i Giefle samme spannemål uttagit, och emädan hon 
icke hollit måhl, uthan bonden blifwit der på skyldig 2 dr 3 1 öre smt., och 
han nu säyer det wara intorkat, så frågas om det skall honom tillgifwas och 
uthslutas af rächningerne. Berättades om samme bonde att han dess uthan 
är skyldig 60 å 70 t:r sädh, och att näpligen lärer finnas något hoos honom 
att betahla med. Resol. Dhesse 2 dr 3 £ öre smt. skole afföras i rächning
erne.

(17.) Frågades huru blifwa skall medh Peer Menlöses änckias fordran till 
200 dr smt. för charternes afritning. Här till swarades af h. Quaestore och 
h. Norcopense, att desse charter äre vitieuse, och fördenskull förr resolverat, 
att änckian skall taga en earl, som förer dem till sin perfeetion, så får hon 
sin fordran. Berättade och h. Verelius, att sal. Menlöös betiänt sigh af dhe 
charter förr wore giorde af Tomas Christerson wid Kopparberget, och föga 
der i förandrat, fördenskull han och inkommit med 50 charter på ett åhr, 
hwar öfwer Consistorium sig fuller förundrat, men då intet förstått hans 
streck. 'Resolutio. Denne balance blijr ståendes så länge, till dess änckian full- 
giör sin plicht, och låter rätta charterne.

(18.) Skattadhes nödigt att Ringius måste fullmächtigas till fordra igen 
Lindesåhrs hemmanet som warit borta för Acad:n sädan 645. Här till 
berättade bookholkn, att Ringius will taga sig det uppå, och uthan någon 
annan betahlning på egen omkostnad uthföra saken, der han giörs försäkrad
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om att fa niuta det som här till bordt gå af hemmanet ifrån 645., och der 
han intet winner hemmanet, med Acadrns rättigheet der af på ofwansagde 
tijdh, tillbaka, så will han intet hafwa till fordra hwarken för sitt omak 
eller giorde expenser. Resolutio. Ringio bewilljes det han begiärer och nu 
sagdt är; och skall han drifwa saken med alt alfwar.

(19.) Begiäres och måtte sees effter 111. Cancell. bref om trädgårdz expen- 
serne. Detta war nu redan skiedt och brefwet copialiter extraderat till book- 
holl:n.

(20.) Begiäres att Ringius skall citeras till Consistorium om sal. Johan

Andersons TGransl änckias balance, nembl. 4 5/8 t:r spannem:! 8 dr 20: 8 .
L 1200

th:r smt. H. Verel. swarade det är Ringio ogiörligit att kunna infordra det, 
ty det står hoos bönderne, somblige en somblige i  kappe. Resol. Ringius 
tager det uth hoos Johan Andersons barn, och barnen söka sitt igen hwar 
och när dhe det gitte.

(21.) Påminnes att Abrah. Persons [Winges] skuld måste infordras, som
2 C €

är 112 t:r 5 2/3 f:r spanne:! 4 t:r hafre och 22 dr 10 öre 21 th:r smt.

Detta war allaredo företagit, och der med så wijda kommit som §. 5 hujus 
Consistorii förmäler.

X. Twenne bönder ifrån Mallma frågade om dhe icke kunna slippa häst- 
peningerne, som dhem äre pålagde aff häradzfougden. Wid detta tillfälle 
upräcknades dhe månge giärder allmogen graveras med, och önskades att 
det kommo alt till Kongl. M:t och rijksens nytta. H. Verel. berättade att en 
Acad. bonde sagdt sig kunna wijsa det han förlijdit åhr uthgifwit öfwer 100 
dr kmt. föruthan wicht höö och hafre.

Consist. kunde intet frijkalla dhem för desse hästpeninger.
XI. Uplästes h. landzhöfdingens grefwe Lilljes bref af d. 19 Decemb. 

677. för h. pastore [o: Petrus Rudbeckius], att alle dhe af Acadiae medel, 
som hafwa Kongl. bref på frälseåker, och således icke uthgiöra någon crone- 
tijonde, måtte på anfordran samme bref upwijsa till h. pastoris dess större 
wissheet, och dhe som det icke willia eller kunna giöra, owägerligen lef- 
werera bemälte cronotijonde, så det som återstå kan för åhren 675 och 676, 
som det hädaneffter och framgeent bör uthgå.

H. pastor klagade der öfwer att dess intrader och underhold är mycket 
förminskad, och begiärade fördenskull af Consistorio att blifwa hulpen till 
sin rättigheet uthi detta måhl. Consistorium lofwade så skola skee så wijda 
hoos dhem står. Rector begiärade en förteckning på dhem som af Acad:ns 
medel restera med cronotijonden. H. pastor lofwade den willja lefwerera. 
Här upwäxte någon discurs emellan M. Liung och h. pastorem. M. Liung 
sade, h. landzhöfd:n måtte wara orätt informerad här om, ty det att gymna
sium i Giefle har fått bort en deel af cronotijonden, woro icke någon rätt 
orsak der till, att h. pastor skall söka sin fyllnad af dhem som hafwa frällse- 
åker, af hwilken ingen tijonde gå bör. H. pastor swarade det h:r landz- 
höfd:n icke är orätt informerad om saken, och sig icke begiära, uthan af 
dem som böre gifwa, och icke kunna med bref wijsa att dhe hafwa frälse
åker, bidiandes h. Prof. Liung wille upwijsa sitt bref, så wille han intet
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meer begiära. M. Liung: Originalet hafwa dhe som possidera Bärttoga, men 
copian der af will iag wijsa; det är wist att ingen cronotijonde har gått 
af Luteåckren sädan Konung Erickz tijdh. H. pastor: Slotzfougden säyer sig 
exeqverat på Luteåckren uthi sal. Doct. Stigzelii tijdh. Prof. Liung: han 
söchte fuller, men fick intet.

XII. För någon tijdh sedan är en post Acad:ns spannemål införd i staden 
uppå h. Ol. Rudbeckii credit, ty det war då owist antingen hon skulle för
yttras här i staden eller utföras; och effter hon omsijder blifwit här försold 
och h. Rudbeck måst betahla tullen derföre, så fordrar han nu igen sin 
betahlning af Acad:n H. Verel.: Jag hafwer förtechning på samme span- 
nem:l och bönderne som den infört. Frågades hwij h. Rudbeck icke förr 
fordrat sitt igen. H. Verel.: han har förgiätit det. Resol: Acad. betahler h. 
Rudbeck, och söker genom fougderne sitt igen hoos bönderne.

XIII. Uplästes h. gouverneurens i Giefle swar af d. 7 Janu. 678. att H:s 
Excell. effter Consistorii wälmeente påminnelse har beordrat befallningz- 
männen i Hällsingelandh att emottaga Acad. spannemål, contesterar der 
hoos sin goda affection och benägenheet emot Acad:n och dess Conserva
tion.

XIV. Rector berättade hwad slutit är om Wässmannelandzspannemåhlen 
d. 30 Decemb., och att Ringius är nu rest på samme expedition. Item att 
Ringius fått ordres reesa till Kopparberget, der han icke kan accordera 
medh Afwesta boerne. Consist. tychte alt wäl wara. H. pastor och Doct. 
Skunck meente denne spannemålen kunna föryttras å 17 dr t:n, dhe andre 
Profess, meente ney, och trodde att man skulle kunna få 18 dr.

XV. Slötz att den spannemål som sälljes till Stockholm, skall föryttras 
effter som marckgången warit emellan Tommes messo och trettondedagen.

XVI. H. pastor klagade att Edbyhemmanet i Nääs sochn icke kan bära 
sig, sedan dess uthlagor A:o 668 äre förhögde, begiärade på bondens wäg- 
nar få blifwa wid dhe uthlagor förr warit på hemmanet, för hwilka han och 
skall caverat, hade bonden suttit der i 8 åhr, och icke warit mera skyldig än 
2 t:r sädh på gamble räntan. H. Verel.: det kommer så till att Acad:n läth 
byggia uthjorden och räcknade så det för ett hemman. Doct. Skunck: Jag 
war ibland andre deputerad af Consist:o att förhöija räntan på detta och 
dhe andre hemmanen, men mins nu intet huru alt war. Res. Sees effter 
huru här med är.

XVII. Sahl. Prof. Ravii mågh Samuel Kijlman begiärade genom bref till 
Rectorem Magnificum att få en vidimerad copie af den suppliqve han in- 
gifwit d. 14 Maji sistförledne, på en löös lapp har han skrifwit således: 
Jag begiärer detta allenast derföre, att iag icke rört böckerne eller dhe saker 
hoos Doct. Pär Hoffwenium pro deposito nedersatte af egen uthan auctori
tate publica. Uplästes acta af d. 15 Maij och befans der af, att Consist. fuller 
bewilljat honom inwenteringzman, men icke att försällja något af böckerne 
eller den andra egendomen. Och berättade Secretari/w som inventerade, att 
när han kom dijt neder, hade Kijlman redan en deel fört neder biblio- 
theqvet på båth. Item att ehuruwäl han intet emottagit någre penninger för 
det han inventerade dhe saker som stodo hoos Doct. Hoffwenium, der om 
Doct:n och Peringer kunna witna, så skall Kijlman lijkwäl sagdt, att han
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gifwit till inventeringzmännen 2 ducater, och derföre söker sin satisfaction 
af hustruns medarfwinger. Resolutio. Upskiutz till dess Doct. Hoffw. kom
mer tillstädes.

XVIII. Rector och Doct. Skunck giorde sådan berättelse, att den wattu- 
rennan, som M:r Larss [Hontherus] i Ahlunda will igenkasta wid dragare- 
brunnen är en sumpig ort, dijt alt watnet samkar sigh, och ledes genom en 
gammal och å både sijdor påladh canal neder i stadzdijket. Samma canal går 
jemwäl genom M:r Larss gård och under hans port, och derföre will han 
kasta igen den samme, hwilket om så skier, då läre dhe andre gårdarne 
derigenom lijda stor skade, och watnet stijga jämwäl up på Acad:ns huus 
der apotekaren boor. M. Larss menar fuller att watnet skall kunna ledas på 
andre sijdan om gatan, men jordemonnen är intet så beskaffat att det kan 
skee uthan dheras skade som der boendes äre. Consist. tychte att ingen syyn 
kan bewilljas förr än wåren kommer. Rector: borgmästaren fruchtar att han 
dess innan kastar igen canalen. H. Verel.: Kan man intet tahla med borg- 
mäst:n här om? Rector: Borgmäst:n säyer att bygningz colleg. är ratadt 
af h. landzhöfdingen, och har intet att säya här uthi. Resol.: Ingen syyn 
bewilljes förr än rättan tijdh blifwer, och begiäres på rådstugun att ingen 
syyn heller skier dess innan. Vid. cop. 6. d. 13 Jan.

XIX. Uplästes Kongl. HofRättens domb af d. 17 Decemb. 677. emellan 
sal. Prof. Unonii arfwinger, hwilken approberar Consistorii academici sen
tens af d. 14 Maji 673. öfwer samme twistige saak. Sädan togh Larss 
Olofson [Unonius] samme dom tillbaka igen.

XX. Bewilljades att M. Ericus Liung får disputera de politico et ejus 
arte. Daniel Lagerlöf de argonautis et aureo velleri, under h. Columbi, 
[och] Nicolaus Dalhemius de morte under h. Norcopensis praesidio.

XXI. Inskrefs till stipend. in facultate philos.. Collegii Antiquitatum 
Amanuensis Bartholdus Kuus uthi Joh. Lindelii ställe, således att han niuter 
den halfwe termin som ännu resterar för Lindelio, och han mister derföre 
att han warit borta heela terminen och icke excuserat sigh.

XXII. Uplästes Rugmans suppliqve, med begiäran att få å nyo citation 
på h. Mirander [0: Myrander] att i egen person comparerar effter full- 
mächtigen otijdigt procederar, och icke allenast swara till liqvidation och 
hwad der af flyta kan, uthan och till dhen myckna sanningz förwändande 
han i sin duplica skall infört, sampt att han tager med sigh det bookregistret, 
som hans hustru fört med sigh uhr huset, när hon effter sitt bröllop reste 
der ifrån. Rector sade sig skrifwit h. Myrander till, att det wore bäst han 
låte fullmächtigen allena agera saken, men intet fatt något swar der på. 
Discurerades huru det wore emot all process, att stundom swarar principa
len, stundom fullmächtigen. Dher emot berättades att h. borgmästaren sagdt 
det han icke kunnat swara till alt det Rugman införer i sin repliqve, och 
fördenskull måst öfwersända den till h. Myrander. Consistorium hölt före 
det wara bäst att liqvidation först går för sigh, sedan kunna dhe söka hwar 
andra för injurierne. Resol. Effter h. borgmästaren nu reeser till rijkzdagen, 
så skrifs till h. Myrander att han fullmächtigar någon annan som till en wiss 
dagh biwister liqvidation.

XXIII. Infordrades fougden Larss Unonius, att förklara sigh öfwer någre
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beswärs punchter, som nu sedermera inkommit på honom, hwilka Rector 
förr uth communicerat honom.

(1). Säfwa rättarelagh har beswärat sig att dhe fört peninger hijt till 
Upsahla förlidit åhr, men intet fått betahlning derföre. Unonius tillspordes 
hwarföre han icke betalt eller afräcknat sådant för böndren. Swarade dhe 
hafwa intet fått någon betahlning, det är wist, iag beder att jag får för
klara mig. Consist.: till den ände äre I upkallade. Unonius: Jag fick först 
längden i fiol, och sade bookhm att dhe icke kunde inkomma i förra åhrs 
räckning. H. Verel.: I ha hollit månge stembninger sedan, hwij ha i icke då 
betalt? Unon.: det är illa att ransakningen är hollin i min frånwaro. H. 
Verel.: I wore tillsagde och lofwade att komma tillstädes till den tijden bön- 
derne inkallades. Unon.: iag blef hindrad i Stockholm uthi Hofrätten. H. 
Verel.: det råda intet wij före, Acad:n will wetta huru mycket I äre skyl
dige. Unon.: Jag skall betahla altsammans uthi 676 åhrs rächninger. H. 
Verel.: Bookholkn klagar och, att ingen richtigheet kunnat finnas hoos 
somblige böndren. Unon.: Jag begiärer 8 dagars tijdh till att förklara mig 
på altsammans. Consistorium: Eder förunnes dilation till näste Consisto
rium, då i skolen inkomma med eder förklaring, och till samma dag inkalla 
dhe bönderne, som man intet kunnat finna någon richtigheet hoos, att 
clarera med dem här in loco.

Den 14 Januarii
höltz Consistorium extraord:m, närwarande Rectore Magnifico M. Steuch- 

io, Doct. Brunnero, Doct. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, Doct. Hoff- 
wenio, M. Liungh, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, M. 
Grubb, Secret. Arrhenio.

I. H. gen. majoren Nills Bielke har förleden fredagzaffton inkommit kl. 
8., och åter om mårgonen för än 6 slog bortrest igen, så att deputati Con
sistorii icke kunnat få tahla med honom, och muntligen swara på dess bref, 
angående någre monteringar han begiärer. Doct. Hoffwen. som af annat 
tillfälle lijkwäl fått tahla med honom, och blifwit tillfrågat om orsaken till 
drög[s]måhlet med Consistorii swar, har swarat att man hade täncht up- 
wachta h. generalen och muntligen swara. Men h. general, har der till swa
rat, att han gierna åstundar något skriffteligit swar. Slötz att det skall swaras 
skrifftekn, och icke dess mindre tahla muntligen med honom när han nu 
kommer tillbaka, som säyes, lagandes så att dheras taal är conformt med 
brefwet. Discur:des om swaret. H. Åkerman sade sig wara nu i samme 
mening som förleden sommar, och hafwa sin karl tillredz, att låta den gå 
hwart som fordras. M. Grubb: Jag upbär nu först ordin, löhnen och har 
innan 1 \  åhr måst giöra 3 ryttare, hwilket ehuruwål det är skedt för hem
man och fördenskull intet hörer hijt, så är det lijkwäl orsak der till, att iag 
omöyeligen kan komma någon ryttare åstad. Frågades hwad ordres h. gene
ralen hafwer af Kongl. M:t. Rector: Jagh har hört att han allenast hafft 
Kongl. M:ts trychte ordres till donatarios, och att han giort samme propo
sition hoos collegierna i Stockholm som hoos oss, men dhe excuserat sigh. 
Doct. Skunck: Wij hoppas när H:s Ex:ce förnimmer wår ursächt, och huru 
trångt wij nu sittia, så lärer han gunstigt uptaga sådant. Rector: Hwad skall
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man då swara? H. Arrhenhw: Jag tycker man kan mentionera det Acad:n 
redan mycket försträckt, att wij redan äre tillsagde hålla wåra drängier 
färdige, när omträngier. Och att det är omöyeligit fa någre karlar. H. Åker
man: man bör intet wara så öm om wachten. Consist. representerade, 
huru omöyeligit det är att wachten kan bortmistas, huru hon nu en tijdh 
bortåth måst förstärckias, och att det ännu lärer behöfwas. H. Åkerman: 
Wij få wäl nya igen. Consist.: det skier intet, ty hwem will det söka om han 
seer sig der med ingen säkerheet? Kunde man och fa nya så wore bättre 
låta dhem gå åstadh, helst effter dhe gamble äre till en deel helt oduglige 
till krigzmän, och dhe andre bättre wore med wachtbeställningarne än dhe 
nye wara kunde. Doct. Brunn.: Jagh hoppas när Kongl. M:t får höra hwad 
olycka man hafft med ryttarehemmanen, som Prof. Grubb skiedt är, så lärer 
H:s May:tt det nådigst uptaga, andra kunna och hafwa andre orsaker. H. 
Arrhen.: I Stockholm hafwa dhe civil betiänte supplicerat att fa uth en 
åhrslöhn, så willja dhe giöra der af så mycket dem möyeligit är. Rector: 
huru skall man då fatta swaret? Doct. Hoffwen. och h. Verelius: Wij lofwa 
att willja holla wåra drängiar i beredskap till stundande sommar. Detta 
bi j föllo och dhe andre, önskandes att man kunde finna karlar och gewär. 
Doct. Brunn.: effter det h. generalens bref refererar sigh in på det som i 
sommars lofwades, så är bäst swara att man will blifwa der wid, och dhe 
som mera förmå giöra, giöre i Herrans nampn. H. Gartman och h. Ar
rhen.: så tycke och wij. M. Colum b.: än om wij der hoos lofwe någre
peninger. H. Arrh.: Om wij ingalunda kunne slippa, så wore bäst gifwa
någre peninger, men så läre wij då blifwa högre taxerade, än wij förmå. 
Doct. Brunn.: Wij säye först hwad wij kunne giöra, och referera sedan 
orsakerne, hwarföre wij icke förmå något wijdare. H. Verel.: Academm 
har giort en stor försträckning som är än obetalt, hwarigenom wij sittia i 
armod. Och om dhe andre collegierne än giorde något, så är annorlunda be
skaffat med dem än med oss, Acad:n är Cronan till ingen gravation, uthan
subsisterar af sitt egit. Det som wäl kan representeras jämwäl H:s M:t 
när tillfälle gifwes. H. Norcop.: Wij willja först wijsa wårt swåra tillstånd, 
och säya för det andra, att wij icke dess mindre willja giöra hwad möyeligit 
är, och att somblige som förmått, hafwa redan giort och nu giöra wärke- 
lige rustningar. Dhe andra willja giöra der effter så mycket som dhe hinna. 
3. Effter omöyeligit är till få earlar och rustninger, så willja wij uthlåta oss 
till gifwa någre peninger, och begiära der med förskonas. Peninger willja 
wij låte afföra på det som försträcht är, men omöyeligen förmå wij giöra 
hwar sin ryttare. DD. Brunn.: Det är aldra bäst att söka någon dilation 
här med, till dess wij få see hwad herredagen gifwer oss. H. Åkerman: 
Jag har min earl färdig. H. Arrh.: Det är intet lijka med den, som inga och 
den som månge barn hafwer att försörja, dem man först måtte försörja. H. 
Verel.: somblige giöra för den orsaken något, att dhe söka något der med. 
H. Åkerman: Intet söker jag något der med. H. Verel.: Wist söke i något 
i hafwen ju altid tillbudit ehr sielf, och inlagt en skrifft emot Consistorium. 
Doct. Brunn.: 1. Explicere wij den lofwen wij giorde i sommars och aff 
hwad art den war. 2. Wijse huru wij äre kompne ifrån wåre medel genom 
dhe store försträckningar och allmogens utharmande. 3. Att alle godwilligt
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gifwit knechtepeninger förlijdit åhr, och somblige som kommit der med till 
wäga, gifwit ryttare. 4. Att wij intet kunna i hastigheet fa karlar och rust
ninger. Doct. Skunck: Att uthfåsta månge peninger, och stå äntå i det 
äfwentyr att uthgiöra karlar i sommar, kunna wij intet giöra, ty wij förmå 
det intet. Det samma sade M. Grabb, H. Arrhen. och M. Columb. H. 
Arrhen.: Jag will gierna giöra hwad iag kan, men mig är omöyeligit att 
kunna stort giöra. Ttesolutio. Det swaras in terminis generalibus, och wijsas 
att nu förtijden och i en sådan hast är omöyeligit för oss att komma något 
åstad. H. Arrheni/w tog på sig att tillijka med Rectore Magnifico upwachta 
h:r generalen.

II. Doct. Hoffwenius berättade sahl. Bringii sterbhuus wara tillsagdt om 
rustning för Elgeby*, och att ehuruwäl h. Doctoren icke ännu upburit något 
för sin pupil, så willja dock arfwingarne påbörda honom att draga försorg 
för halfwa rustningen, som heela huset tillkommer. H. Myrander hade skrif- 
wit det hemmanet måtte conserveras, och Rugman böra draga försorg der- 
före, hwilket emädan han nekat, så begiärte h. Doct:n wara excuserad om 
hemmanet går ifrån huset. Consist. tychte bäst wara att h. Henrich 
[Myrander] tillskrifs med begiäran, det han drager bekymber der om, effter 
han wigast kan förskaffa hwad som nödigt är till rustningen, och förenas 
med bookbindaren i Stockholm som bör swara för den andre halfwe rust
ningen på sine pupillers wägnar. Rugman inkom och förehöltz honom detta 
alt. Han swarade sig wäl kunnat förennas der om privatim, hwilket och 
Consistorium badh honom ännu giöra.

III. Erich Boye i Stockholm har skrifwit till h. Räntemästin af d. 11 
hujus, att till honom är Iefwererat till 50 t:r korn af böndernes afrad, och 
begiärer wetta prijset der på. Slötz nu som förr att Acad. rättar sig effter 
marckgången, som warit emillan Thomae tijdh och i3:de dagen. I för- 
slagzwijs nembdes 15 dr t:n. Om marckgången skall bookhollaren, som nu 
reser till Stockholm, giöra sigh informerad, och det kungiöra.

IV. Uplästes suppliqverne till Kongl. M:t och 111. Dni Cancell., angående 
dhe beswär, som Acad:n söker att uthi all underdånigheet föredraga Hans 
Kongl. M:t nu wid rijkzdagen genom h. Doct. Rudbeckium, och adprobe- 
rades i den form dhe afginge. Item uplästes sielfwe beswärs punchterne. 
Sidst slötz att bref skall och gå till h. Erchiebiskopen, och begiäres af 
honom, det han och will låta Acadrns wälfård wara sig till det bästa re- 
commenderad, och cooperera hwad möyeligit är till ett nådigt uthslag, för- 
nembligast deruthinnan att Acad. må befrijas ifrån godzbyten.

Den 15 Januarii
effter afftonböhnen in praesentia h. Gartman och h. Norcopensis.
I. Tahlade Rector med h. Doctore Rudbeckio uthi kyrckian, och recom- 

menderade honom på samptl. Consistorii wägnar Acad:ns anlägenheeter att 
drifwa wid rijkzdagen hoos H:s Kongl. M:t, berättandes att och bref går 
till h. Erchiebiskopen der om, med begiäran, att han och will hwad möyeli- 
git är cooperera till Acad:ns bästa. H. Doct. Rudbeck lofwade nu som till-

• Felskrivning för Helgeby.
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förenne in Consistorio att giöra sitt bästa, och sade wara wäl, om h. 
Erchiebiskopen och will contribuera något der till.

II. Uplästes Consistorii swar till gen. majoren h. Nils Bielke, och adpro- 
berades.

D. 23 Januarii
effter predijkan sammanträdde uthi g:le Acad. Rector Magnificus, Doct. 

Brunnerus, D:r Benzelius, Doct. Skunck, h. Gartman, Secret. Arrhenius.
I. Uplästes brefwet till H:s Högwördigheet h. Archiebiskopen, och slötz 

att uthi samme bref skall inneslutas en copie af dhe beswärspunchter, som 
recommenderades h. pastori att föredraga H:s Kongl. May:tt nu wid rijkz- 
dagen.

II. Berättade Rector att Rhodiin har skrifwit att han will komma hijt 
wid distingztijden. Frågade fördenskull antingen brefwet till h. landzhöf- 
dingen om honom skall bortskickas eller icke? Resolutio, skickas intet, eff
ter han lofwar komma hijt.

30 Januarii
höltz Consist. majus, närwarande Rectore Magnif., Doct. Brunnero, h. 

Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, h. Norco- 
pense, M. Columbo, M. Grubb, Secret. Arrhenio.

I. Inlefwererades Petri Edenii Angermanni suppliqve, att få någon hielp 
af cassa studiosorum. Rector berättade att han är mycket fattig, och har 
hafft ett wackert testimon:m ifrån gymnasio Stregnensi. Resolutio. Han får 
8 dr smt.

II. Bewilljades Nicolao Bringio 10 dr smt. ex cassa studd:m att kiöpa 
sigh kläder före.

III. Insinuerades sal. Profess, h. Aurivillii änckias suppliqve. Rector be
rättade dess innehold nembl. att änckian söker sin sal. mans löhn som har 
fallit till denne tijden. H. Verel.: hon får intet, förr än Larss Jacobsons 
skuld är clarerad, som Aurivillius caverat före. Rector, Doct. Brunnerus, h. 
Gartman, Doct. Hoffwenius, M:r Grubb: Hon må blifwa hulpen nu för 
marcknaden skull, och kan man fuller ändå komma till rätta med skulden, 
ty hon bör och niuta nådåhr. (DD. Brunn, affträdde.) H. Verel.: ja willja 
Rector och Gartman, som äre förmyndare i huset, taga det på sin löhn, 
så må hon få. H. Gartman: Wij äre på hans yttersta nembde till förmyn
dare, och willia fördenskull drifwa på, att saken kan komma till richtigheet. 
Rector: Änckian will och lagligen söka Larss Jacobson. H. Verel.: Larss 
Jacobsons skuld stijger wid pass till 1000 dr, och effter sahl. Aurivillius 
gick godh för honom, så sade iag, då han wid Michaelis tijdh begiärade 
penninger på löhnen, att han måtte först låta Larss Jacobson clarera, då 
skref Aurivillius en obligation att skulden skulle clareras till Thomae tijdh, 
hwar på då warande Rector och effterlät att han fick peninger, men sedan 
är ingen liqvidation skied. Rector: Larss Jacobson säyer sigh söcht restan- 
cierne i Båldnäs, men icke wist huru mycket uthtagit är, det han lijkwäl 
sielf intagit, och begiärer att få ett bref till länsmannen i Boldnäs, att han 
måtte skaffa honom rätt. H. Verel.: Länsmannen är och skyldig någre
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hundrade dr. Rector: Larss Jacobson har intet att inwända som är af någon 
wicht, det weet iag, derföre säyer iag åth änckian, att skulden är liqvid och 
att hon bör söka honom, som hon ärnar.

Resol: Effter enckian lofwar sigh willja skynda på, att Larss Jacobsons 
skuldh skall blifwa betalt, och hon har att fordra nådåhr effter sin sahl. 
man, för hwilket salarium på widrigt fall med Larss Jacobsons clarering kan 
innehollas, så får hon nu uth så mycket, som faller för den förflutne ter
minen.

IV. Uplästes 1. Kongl. fullmacht för h. Scheffero till Bibliothekarii 
tiänsten effter sal. Doct. Loccenium. 2. Kongl. M:tz bref till 111. D:num 
Cancelkm om samme ährende, och att Nezelüw som warit förtröstad på 
succession till Bibliothecarii tiänsten, skall wid någon först vacerande och 
honom anstående profession ihugkommas och der till recommenderas. 3.
111. Dni Cancell. bref, der uthi H:s HögGr. Ex:ce först gratulerar h. Schef
fero och önskar honom lycka till bibliothecariaten; sädan förordnar att M. 
Nezelius skall såsom en Profess, extraordinäri//j upwachta till dess någon 
ordinarie profession honom anständig här näst löös blifwer, och niuta det 
underhold h. Gartman för detta hafft, hwilken wid h. Scheffers afträde 
kommer till att åtniuta löhnen af ordinaria professione juridica.

M. Columb.: Min swärfader hälsar Ven. Consist:m tiänstkn, och begiärer 
att det icke will förhasta sigh till att sluta något häruthinnan, för än han 
får swar ifrån H:s HögGrefwel. Ex:ce, dijt han har skrifwit, ty han will 
betänckia sigh hwilken dera profess:n han cederar, kan ske han släpper hel
ler Skyttianum. H. Gartman: iag tror intet han har samweth till att ännu 
längre stängia mig ifrån löhnen. M. Cels.: Effter han bli jr honorerad så 
mycket af Kongl. M:t, så borde han med tacksamheet låta sig der med 
nöya. Han är och kallad hijt att wara Prof. Skyttian/w och rår icke wräka 
ifrån sigh hwilken professionen han will, det är wäl att det kommer i sitt 
skick igen, det har något warit på snedh. M. Columb.: Jag hoppas min 
swärfader skall så förestått tiänsten, att man intet har orsak att säya det 
warit på sned. M. Cels.: Ingen har orsak att tahla uthan alt godt om honom, 
men det förstår iagh medh ordet snedh, att hans profess:n intet står på 
staten, och han hafft borta löhnen ifrån den andre profess:n. H. Gartman: 
Den profess:n är meer philosophica än juridica. H. Arrhen.: Jag tycker det 
är onödigt att ännu tahla mycket här om, ty änckian skall få hafwa annum 
gratiae. M. Cels.: Wij höra allenast Kongl. M:tz och h. R. Cantzlerens 
förordning, och låta oss der med wäl nöya, intet äre wij capable att sluta 
något der emot. Doct. Hoffwen., h. Verel., h. Norcop.: wij äre mycket wäl 
nögde med samma disposition, och hafwe orsak att tacka derföre. Det är 
heelt oskiähligit att h. Scheffer söker något der emot, och att h. Gartman 
än längre tränges ifrån löhnen. M. Columb.: Min swärfader begiärer alle
nast det, att V. Consist. icke will förhasta sigh häruthinnan. H. Gartman 
och M. Columb/w afträdde. Doct. Hoffwen.: Effter wij höre sådant tenteras, 
så är intet otiänligit att wij skrifwa till R. Cantzleren, och bidia att sådant 
intet må hafwa någon effect, tacka för den disposition giord är, och begiära 
att blifwa der wid. H. Norcop.: Om han wräker Skyttianum professionem 
ifrån sigh, så kommer hon der med till dragas ifrån Acad:n. H. Arrhen.:
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Det kan jag intet see skola skie, tycker och wara raisonabelt att han får 
dilation, som han genom h. Columb. begiärar. H. Norcop.: Det är ingen 
raison till, ty han will kan skiee beholla alla tree tiänsterne. H. Arrhen.: 
Det lärer intet giälla hwad en eller annan säyer här till. Wij böra föllja 
hwad Kongl. M:t och h. R. Cantzleren förordnar. H. Verel.: Det är rätt, 
men lijkwäl kan en eller annan genom sin raport giöra något. H. Arrhen.: 
Intet har iag raporterat något hwarken uthi ett eller annat. H. Verel.: Jag 
säyer intet heller det om eder.

Doct. Hoffwen., h. Verel., M. Celsius, h. Norcop., M. Grubb: Wåre vota 
äre att wij blifwa wid den förordning, som Kongl. M:t och R. Cantzleren 
hafwa giort häruthinnan. Rector: Huru skall då blifwa med Nezelio? Doct. 
Hoffwen.: Hwem kan neka honom introduction? Så får han stijga i Pro- 
fess:m bänck igen. Resolutio. Skrifs till 111. Cancell. och tackas för giord 
disposition, och begiäres att få blifwa der wid.

V. Insinuerades h. Åke Rolambs bref, att få tillbyta sigh Acad:ae hem
man i Hammarby i Håtuna sochn, der på han will skaffa sigh Kongl. 
M:t[s] tillåtelse, effter Consist. ellies kan skie, icke will byta. Consistorium 
klagade öfwer den olägenheet Acad:n är underkastad med sådane godz- 
byten, och önskade att hon en gång måtte blifwa der ifrån befrijad. Reso
lutio. Swaras det Academien gierna söker slippa alle godzbyten.

VI. Olof Håkonson har skrifwit till h. Quaestorem, att han emottaget 
af Acad. bönder 200 t:r korn, och begiärer nu få betahla ä 14 dr tunnan. 
Berättades att en annan Stockholms boo will hafwa en post, item Jochim 
[Alstedt] bryggare, och torde gifwa något mehr för tunnan. Resolutio. Dhe 
gifwa 15 dr tun:n.

VII. Ringius inkom och berättade att kyrckeherbergzspa/z»*m<2hlen i 
Wässmanneland är förd till h. Duwaltz bruk, men Muncketorpz spannemål 
hafwa böndren icke welat uthföra, sedan kyrckeherden [Henricus Petri 
Moraeus] låtit föra sitt wederlag hem och till Kiöping. Consist. tychte illa 
wara, att samme kyrckioherde altid är Academien till stor olägenheet. H. 
Verel. sade att rättaren i Harbo förmenar sigh kunna utbringa wid bruken 
dhen spannem:l der fallen är, och tillbiuder sig willja reesa åstadh. Frå
gade hwad Consist. tychte der om. Doct. Hoffwen.: han är en ährlig karl, 
och må det wäl förtroos honom. Res. Han reeser åstad, och låter uthföra 
både kyrckeherbergz spannemåhlen och rättarelagetz, giörandes sitt bästa 
der wed, och skall han få något för sitt omak.

VIII. Rector: M. Schroderus begiärer ännu niuta både rummen af sti
pendiis, der af faculteten har tagit ett, och täncht låta honom beholla det 
andra så mycket längre, men han begiärer heller att nu få för både och så 
sluppe i altsammans effter han nu får sin löhn i Giefle. Resolutio. Han får 
af mulcta för ett rum denne gången till det andra som han har behollit.

IX. H. Verel.: Professores hafwa nu fått för detta åhret 18 000 dr, och i 
proportion der emot böra stipendiarii ännu hafwa hwar sin plååt till det 
dhe redan bekommet. Nu måste Consist:m resolvera antingen samma medel 
skohle dehlas emellan docentes eller gifwas stipendiariis. Resolutio. Stipen
diarii få i proportion så mycket på dem löper, så har ingen orsak att klaga 
det honom skier någon orätt.
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X. Ausius har wäret borta och är fördenskull uthstruken af stipendiat 
registret, men emädan han nu befinnes för nöd skull skall warit ifrån 
Acad:n, så resolverades att han mulcteras pro absentia, och beholler sitt 
stipendium.

XI. Unonius har ännu icke lefwererat wachtmäst:n den sädestunnan, 
honom är tillslagen för tijonderächningen för tu åhr sädan, och tillbiuder 
nu betahla med 10 dr, hwar med wachtmästaren intet är nögd. 'Resolutio. 
Unonius skall gifwa honom sädh.

XII. Erich Markuson i Kijlby begiärer Kiellberga hemmanet, som farit 
något illa, sädan förra bonden drog dädan, så att giärdzgårdarna äro borta; 
begiärade frijheet. Frågades om han har caution. Sw:de: Jag kan sielf gå i 
caution för mig. Consist.: Det gillas intet. Bonden begiärade tu åhrs frij
heet, hwilket blef honom afslagit. Resolutio. Han får emot nöyachtig cau
tion. 1. Ett åhrs frijheet. 2. beholler fruchten som i åhr 678. blifwer, nembl. 
höstsäden, dock så att han betahlar Acad:n sitt uthsäde. 3. Får han i åhr 
beholla höet af dhe ängiar han nu instänger, men det som faller af dhe 
ängiar, som hafwa sin hägnad behollen, och äre ihop med andras, tager 
Academien. Denne bonden togh uth sitt frijheetzbref d. 2 Martii, af det 
innehöll resolution förmäler, och ingaf sin caution. Men emädan bonden 
fruchtade desse conditioner gifwa anledning till någon gravation för honom 
wed skrifningen, kom han då tillbaka och begiärade att brefwet måtte 
ställas simpliciter på 2 åhrs frijheet, han wille icke dess mindre fullgiöra 
desse conditioner som Consist. honom hade gifwit. Rector confererade med 
Quaestore här om, och bewilljades honom hans begiäran.

XIII. Uplästes memorialet eller suppliqven som Acad. fullmächtige will 
inläggia i Kongl. Revision, och der med beswara M:r Boos änckias deduc- 
tion.

D. 4 Februarii
höltz Consist. Acad. minus, närwarande Rectore Magnifico M. Steuchio, 

h. Gartman, h. Arrhenio, M. Celsio, M. Grubb, Jac. Arrhenio.
1. Inkom Sam. Bogman tillijka med twänne H:s HögGr. Ex. h. R. Drot- 

zens [Per Brahes] tiänare, Olof Larson Almgreen, Giöran Rulberg, och Erich 
Matson stalldräng, och klagade på wachten för undfången hugg och öfwer- 
wåld. Bogman refererade således: Förleden torsdagh kl:n 3 effter midda
gen kom iag hijt till Upsahla, och sedan iag hade stält mine saker i ordning, 
hade iag desse tree earlar till måltijd hoos mig och traeterade dhem, skickan
des effter dricka till kl:n war 10 om qwällen. Emellan 10 och 11 skickade 
iag ännu effter dricka, och då gossen kom tillbaka åth nya broen, råkade 
honom wachten. Stadzwachtmästaren frågade hwad för en crona han bar på 
hufwudet. Gossen swarade, det är en kanna. Erich Matson Acad:ae wacht- 
knecht tog kannan af gossen, drack wachtmästaren och dhe andre till, men 
när dhe intet wille dricka, sade han, må giöra iag dricker för eder alla, fick 
så gossen igen kannan. Gossen gick hemåth, och när han kom in wid porten, 
kom Frantz Hinderson effter, gossen blef rädd skyndade sig, och då han fick 
see, att ännu flere af wachten komme effter med bardisaner löper han fort 
in, faller i farstugun och slår uth drickat. När gossen kom in frågade jag
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hwad honom felade. Han swaride: Wachten tog kannan af mig och drack, 
wille och slå mig, hon står nu uthom porten, när iag det hörde, gick iag 
uth, tog en påk i handen, effter mig fölgde Ulfwen, wachten stod och 
wände sig till porten, iag stegh till och frågade hwad dhe wille, Ulfwen 
drog sin wärja, men wachtmäst:n sade stigh intet hijt du är min gamble 
fiende, iag swarade, jo skall iag gå till Eder och höra hwad I giort min 
gosse. Wachtmäst.n sade, wij ha intet rört eder gosse. Då iag stegh åth 
dem räckte dhe alla bardisanerne ifrån sig. Jag sade: iag will intet bryta 
wapn med eder, kastade så påken ifrån mig, steg så till och frågade hwad 
skiähl eller orsak dhe hade att stå der. En af dhem som stod bak om dhe 
andre, räckte fram sin bardisan och högg mig i tummen; då lopp Ulfwens 
gosse och fick mig igen påken, der med gick iag baklänges in i gården och 
så wijdare in i stugun och förbant mig. Imedlertijd kom wachten in på går
den och Almgreen war uthe, när iag sedan kom uth igen war alt öfwer- 
ståndet. Emot denne relation exciperade wachtmästaren, och sade sig hwar- 
ken frågat gossen hwad han bar på hufwudet, ey heller kallat Bogman sin 
fiende. Almgreen berättade som fölljer. Rulberg* och Erick [Mattsson] 
gingo uth och lagade om hästarne, när dhe kommo fram slog en wacht- 
knecht effter Erick med bardisanen, Erich tog én stängel, men wardt så 
häpen att han der med intet slogh till. Rulberg fattade i samme bardisan 
och afwärde slaget. Fråg. hwar det skiedde. Sw:s inpå gården. Rulberg: 
Wij rychtes om bardisanen så att wij föllo omkull och bardisanen kom 
under oss, då ropades slå braf, och kom så en annan och slog mig i hufwudet 
med bardisanen, medan iag låg kull. Dhen som kull låg med mig, slog mig 
och öhrefijlar, iag rörde honom intet uthan begiärade slippa, men förgäfwes, 
den som slog mig med bardisanen reef och med det samma sönder min 
jacka, hwilken Rector sågh. Almgreen: mädan desse twå toges om bar
disanen kom en annan och gaf Erich 3 slag, tu i hufwudet och ett på 
armen, då fattade iag till wärjan och högg en af wachten, trodde intet 
det skulle tagit så illa, men hade intet skadz om hufwudet hade gått i tu, 
strax kom åter en annan och högg mig 1 hugg i hufwudet. Bogman: nu 
kom iag uth och då mötte mig alle tree, springandes in i stugun, iag sade 
till wachten nu hafwen i wäl handterat folck, och giort hemgång. I fl see 
hwad der på lärer föllja, lopp så till bardberaren. Wachtmäst:n: Det är 
wist att Erich Matson drack 2 gånger af kannan, iag frågade hwars gossen 
war. Gossen sw:de Klintens som giäster i Unonii gård, men när wij sågo 
att han gick neder åth Doct. Brunnerum och således sagdt orätt, lopp 
Frantz Hinderson effter att see hwart han tog wägen, men wij stodo qwar, 
ändtligen då Frantz drögde något, sade iag, hwem weet om icke någon 
öfwerfaller honom, wij willje see der effter och gå rund der neder åth, 
gingo så effter, men Erich Matson war äntå qwar. Bogman kommer så 
uthspringandes, och -sade I ären ingen wacht, uthan röfware och skiälmar. 
Bogman: Det sade iag intet. Wachtmäst:n: I sadet. Han steg så till och 
frågade om iag war wachtmästare, iag sade, iag släpper eder intet in på 
mig. Bogman slog påken i backan och gick in på oss, dhe andre fölgde

Kallas längre fram även Lundberg.
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honom effter, och der ibland remsnijdarens son med dragen wärja. Sä
dan Bogman bortkastat påken, sade han, sij nu lät mig gå till eder, men iag 
nekade der till effter dhe andre kommo effter. Bogman: i sade att iag 
hade anstifftat detta altsanvwans. Detta kiändes wachtmästrn wid, och sade 
ytterligare: Bogman frågade hwad iag giort gossen, iag sade, intet, han fat
tade så i bardisanen, men iagh rychte honom strax löös; imedlertijd högg 
en af dhem med sin wärja under bardisanen, då stötte wij dem tillbaka 
in till porten igen, och gingo så der ifrån. När wij kommo ett stycke 
up åth Buskagrium, sades Erich Matson wara huggen, då wände wij om. 
Erich Matson fråg:s, hwilka wore med. Erich Matson sw:de. Dhe wore mäst 
alle med. Frågade hwar han fick hugg, sw:de mitt i porten, och att dhe 
andre finge sedan hugg, sade och Erich Matson att när dhe kommo tillbaka, 
så hade Frantz Hinderson och Johan Johanson bekiänt, att dhe slagit neder 
dhe andre, det wachtmästrn och Pehr Matson skola hört. Bom:n Ulfwen 
lärer wetta något här om, ty han war uthe qwar, när jag gick in. Fråg:s 
hwij Erich Matson gick in i gården. Han sw:de så: Dhe fattade i bardisa
nen, och iag hölt i, fölgde så med in, och strax kommo dhe andre med. 
Wachtmästrn tillspordes, om Frantz och Johan bekiändt det dhe slagit dhe 
andre, och sw:de, ja det är wist. Dhe bekiände det strax under wägen. 
Johan: iag rörde ingen, och will afläggia edh der på. Bogman: ja, iag tror 
eder wäl der om, ty i ären intet bäste brödren. Frantz swarade på tillfrågan, 
iag slog honom med blå tröyan 3 slag mädan han låg på Erich Matson, 
Erich Nilson gaf och uth hugg. Fråg:s hwar huggen gafs uth, sw:des, att 
det skiedde in på gården. Gossen som hemptat drickat inkom, sade wacht- 
mäst:n frågat hwad för en crona han bar, och hwem som hade sålt öhl 
så seent, ty han skulle få skam derföre, item hwars gosse han war, sigh 
warit rädd och sagdt att han war Klintens gåsse. Wachtmästrn icke welat 
dricka då Erich Matson bödh honom, sig gått hem, och då han såg först 
en och sedan flere af wachten komma effter, sagdt det för Bo[g]man, hwil- 
ken och strax gått uth tillijka med Ulfwen, och sedan dhe andre fölgt 
effter, Almgreen, Ulf och reemsnijdaresonen hafft wärjor, men dhe andre 
studenterne intet, hwilka dock warit ute i porten. Bogman:r Jag weet intet 
annat än att wachtmästrn war in på gården, förr än Erich Matson kom in. 
Här till nekade wachtmästrn. Frågades om Erich Matson den yngre war 
in på gården med; wachtmästrn: ney han war intet inne. Fråg:s hwar 
Erich Matson den äldre fick hugg, och om han gaf uth något. Er. Mats.: 
först i porten fick iag hugg och miste bardisanen, men intet weet iag om 
iag slog honom något slagh eller intet, intet kan iag säya mig frij. 
Bo[g]man: I wore fuller så drucken att i intet wiste hwad i giorde. Trecou 
fråg:s om Erich war drucken, och swar:de sig intet kunnat märka det. Rul- 
berg: Gud weet om iag någon sin kommer mig till igen, så illa är mitt 
hufwud slagit. Almgreen: Rulberg och Erich Matson toges om bardisanen 
och fölle omkull, men intet den andre drängen, ty Erich Matson ärnade 
fuller honom förste slaget, men Rulberg afwärde det, iag högg Erich Mat
son, och mädan iag hölt i bardisanen kom en annan och högg mig. Erich 
Pehrson: iag skilde Erich Matson och Rullberg åth, och då hade dhe både 
fatt hugg. Fråg:s om Erich Matson hade hugget Rullberg. Rulb.: iag mins
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intet om iag fick hugg i hufwudet medan iag hölt i bardisanen, eller mädan 
iag lågh kull, ty det skiedde i sådan hast, men intet kunde Erich Matson 
hugga mig, ty först hölt iag i bardisanen med honom, och sedan låge wij 
både på honom uthan mädan jag höltz med honom, så kom en annan och 
högg mig. Öhrefijlar slog Erich M. mig. Erich: iag nekar intet der till att 
iag icke gaf honom öhrefijlar, men ingen annan hugg gaf iag uth. Frågades 
huru månge hugg och af hwem den andre drängen med blå tröyan fått. 
Drängen swar:de sig fått 3 hugg, men intet wetta af hwem. Almgreen: 
han fick dem af Frantz. Frantz: iag gaf allenast uth tu hugg, det tridie 
råkade iag intet uthan bak på ryggen. Almg.: Det är rätt, han har intet 
heller fått meer än 2 hugg i hufwudet, det tridie har tagit på armen. 
Frantz: Johan Johanson bekiände att han och gifwit uth hugg. Erich 
Nilson inkom, giorde samme berättelse om gossen som dhe andre, och att 
Frantz gått effter honom, och sedan dhe andre effter wachtmästarens willja, 
att see huru det war med Frantz, sade wijdare: när wij kommo h. Jahans 
[d: Buskagrius] port förbij, kom en uth med pååk, dhe andre effter med 
dragne wärjor, wet intet huru många dhe wore. Han med påken frågade 
hwad wij wille gossen, wij swar:de att wij intet giort honom något, han 
slog någre slag på wachtmäst:n, och kastade sädan påken ifrån sigh, wij 
wände så om och kiörde dem tillbaka. Dhe andre kommo med wärjorne, 
och iag slog efter dhem. Bo[glman: Det är rätt, det war I som stodh bak om 
dhe andre och högg mig i fingret. Erich Nils.: sedan ginge wij wår wäg 
rund, dhe kommo åther uthom porten. Erich Mats. war intet dher förste 
gången uthan kom sädan, iag war i portlijdret men intet in på gården. 
Frantz: jo i war på gården. Erich Nils.: ney, så stången kastade iag bort, 
att icke någon skulle giöra skada der med. Bogman: Jag slog intet wacht- 
mästaren. Wachtm:n: ney det är wist. Pehr Matson inkom aflade edh och 
witnade: När dhe kommo tillbaka sade wachtmästaren åth Frantz, du skall 
intet springa åstad och slå så dher, och giöra dig näsewijs. Han swar:de 
föga der till. Joh. Johanson sade, att remsnid:s son war der, men om han 
sade något mera kan iag intet minnas. Dock nembde han att han hade stött 
remsnid:e sonen, och önskade att iag hade warit med, så hade intet så till
gått. Fråg:s hwem det war som bad slå braf. Almg. sw:de, det war wacht
mästaren. Treco giorde relation om såren, nembl. att Rullberg rätt ett hugg 
in till hufwud skåhlen, den blå tu hugg in till pericranium, och Almgreen 
ett in till cranium. Parterne affträdde.

'Resolutio. Effter stadzens wacht gifwit uth huggen med bardisanerne, så 
communiceras ransakningen med stadzrätten, och rei blifwa der lagförde, 
för det öfrige remitteras saken, så wijda hon angår Acadrae wachtdräng, 
till Consist. majoris uthslag.

2. Petrus Bergman klagade, att wachten hade för 8 dagar sedan öfwer- 
fallit honom och Häs[ts]ko på gatan, och uthan orsak tagit wärjorne af 
dhem. Pehr Matson: Kl. 7. begynte dhe att skiuta i sin cammar, wij gingo 
så till att see om wij måtte märcka det dhe skiuta der uth, och kom en uth 
på gården, hwilken blef oss warse, lopp fördenskull in och sade att wij wore 
på fårde, så kommo dhe uth och ropade skinbrackor. Bergman: intet ropade 
iagh. Pehr Matson: Jag weet intet heller hwilken som ropade, eller hwem
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han förstodh der medh. Bergman och Häsko ginge oss förbij med dragne 
wärjor, dem wij togo af dhem, och gingo så wår wäg. Något der effter kom 
Bergman rijdandes, kallade uth mig med godo, eller det skulle blifwa något 
annat af, iag sw:de, i skolen få på stan. Dher med rijder han bort åth 
Erich Hanson [Ångerman] en och annan gång, tridie gången han kom igen, 
red han mitt på mig och hade en dragen sabbel i handen, så att iag nödgades 
stöta honom af hästen med bardisanen, och taga sabbelen med af honom. 
Fråg. hwad Bergman har emot wachten. Bergm. sw:de, det har iag emot 
dhem att dhe röfwat mig på gatan. Pehr Mats.: Jag beder att det proto- 
colleras, wij äre ärlige karlar och gå på wår beställning effter ordres, i må 
plichta för sådane ordh. Bergm.: Hwad skall iag ellies kalla det i toge wär- 
jan af mig uthan någon orsak. Pehr Mats.: Det war orsak nog att i droge 
wärjorne uthan någon orsak. Consist:m informerade Bergman, huru wach
ten är af Kongl. M:t sielf authorizerad, och går på sin wacht non privata 
sed publica auctoritate och effter Consistorii befallning, hafwandes constitu
tiones för sig att gå effter, så att han fördenskull icke bör gifwa sådan 
tittel på det dhe under sin wacht rätteligen beställa, han skulle achta sig för 
sådant, ty der fölle swårt straff uppå. Bergm.: iag giorde mig lustig, för
denskull att iag på samme dagh blef uthwexlad ifrån dhe danske, men rå
kade intet bättre uth, än att iag miste wärjan, iag hade heller mist lifwet, 
ty iag har sielf samme wärja tagit ifrån en juthe. Parterne afträdde. Rector: 
Bergman har jemwäl hemma hoos mig som och i sin skrifwelse till mig,
brukat sådane hårde ord emot wachten, jag har wist honom sakens samman
hang och någre gånger upläsit constitutiones för honom, som och welat 
gifwa honom wärjan igen, om han allenast gifwit wachten något; men 
ehuruwäl han i förstonne tychtes wara fogelig, så har han dock icke welat 
beqwäma sigh, uthan begiärat att saken måtte komma för Consistorio. Den 
andre wärjan fick han strax igen effter det hon sades komma Hästsko till. 
Profess, tychte illa wara att Bergman icke skulle låta rätta sigh i saken och 
afstått med sådane ord på wachten, ty der på fölgde det straff som heelt 
ruinerade honom. Och effter han war nykommen till Acad.n, och hafft godt 
testimonium om sitt förhollande wid Lund, wore och icke så informerad 
om alt hwad han här på orten bör i acht taga, drogz medlijdande med 
honom, inkallades så, och hörde sig föreläsas både af lagen och constitu- 
tionib»j huru han hade sig häruthinnan förgrijpet, och förmantes att taga
sine ord igen och icke stå på dhem ty då foro han illa. Parterne inkonuKo
å nyo och Bergman tillspordes huru wijda han förstår det han kallar 
wachten röfware? Swar:de så wijda dhe uthan orsak öfwerföllo mig, och 
togo wärjan af mig. Consistorium: Wachten har gått på sin beställning och 
giort det hon bordt giöra, i få intet gifwa det en sådan titel. Bergm.: iag 
har intet så noga warit informerad der om, och fördenskull effter mitt ringa 
förstånd intet annat tycht än det så warit. Pehr Mats.: slipper han ostraffad 
för sådane ord, så få wij det nampnet af alle andra. När wij få sådane ord in 
för rätten, hwad skole wij då få uthom.

Nils Hästsko inkom och klagade på wachten med sådane ord: Dhe toge 
wärjan af mig lijka som iag warit en skiälm, och effter dhe således uthan 
någon orsak röfwade henne ifrån mig, begiärer iag att dhe måtte plichta
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derföre, såsom röfware. Consistorium swar:de: I måste höfligare tahla om 
wachten, ty dhe äre privilegierade karlar och gå på sina beställningar 
effter Kongl. förordning. Hästsko: iag kan intet annorledes kalla det, än ett 
röfwande, att dhe togo wärjan af mig, iag hade heller mist lijfwet än 
wärjan. Uplästes för honom constitutiones, att wachten har macht taga wär
jan af dhem, som temere drager henne, och att wärjan är effter constitu
tiones förfallen. Hästsko: iag will då gifwa wärjan ifrån mig, sij här är 
hon. Consist.: effter I intet höra under wår jurisdiction, så kommer oss dess 
intet wed, I mågen lefwerera henne till borgmästaren, och bör I wed stadz- 
rätten swara wachten till en sådan grof beskyllning. Hästsko: iag will då 
gifwa wärjan åth borgmästaren. Consist.: Det mågen I giöra. Hästsko aff- 
trädde, och wachten lofwades en attest af actis om det som passerat war.

Resol: Bergmans wärjor äre förfallne effter constitutiones, och sedan 
böter han för 3 skiälsord 6 mk smt. hwarthera c. 31. Rådst. StL. Ellies 
förmanes han att hädan effter afstå med sådane ord wid stort straff till- 
giörandes. Bergman begiärade communication af constitutionib/w, och blef 
honom effterlåtit att afskrifwa caput de vita et moribus studiosorum.

Den 6 Febr.
höltz Consistorium majus, praesentibus Rectore Magnif., Doct. Benzelio, 

h. Gartman, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, 
Secret. J. Arrhenio.

I. Berättade Rector att Abraham Pehrson [Winge] har warit här inne, 
och effter han icke hafft tijdh att dröya här till i dagh, så har han öfwer- 
lefwererat sin förklaring om skulden till Acad:n, den Rector communicerat 
med h. Quaestore, och åter dess observationer på samme förklaring med 
Abrah. Person, hwilken då sagdt sig skola söka Gröten, och till här näst 
skaffa verificationer på det som han förer på böndren uthi sin förklaring, 
ty nu war han kommen immediate från Stockholm, och kunde fördenskull 
icke hafwa dhem med sigh. Denne förklaring inlefwererades. Wijdare sade 
Rector att Gröten will wara med då Abrah. Person liqviderar, och undrager 
sigh executionen till dess han inkommer, aldenstund han förmenar sigh 
hafwa samme verificationer på ödeshemmanen som Abr. Pers. Consist. 
swar:de att Grötens räckninger intet hängia ihoop med Abrah. Persons, och 
att execution bör gå öfwer honom. Rector fråg:de om han då skall exeqvera 
eller tillijta befallningzm:n. H. Gartman: Det är intet irregulart om Acad. 
giör execution, effter hon giorde skulden uthi hennes tiänst. H. Norcop.: 
Det kan iag intet see. H. Arrhen.: har han inga sponsores? Rect.: jo han 
har h. Rudbeck, hwilken och begiärer sielf att executionen må skiee, sedan 
will han swara för det öfrige af hans skuldh, der hans egen egendomb icke 
tillräcker. Doct. Benzel.: Citerar Acad:n honom till liqvidation? Rector: 
Intet har jag citerat honom, men lijkwäll har han kommet till mig. Doct. 
Benzel.: har Acad. macht citera honom, så tycker mig hon har och macht att 
exeqvera på honom. H. Gartm.: han är plichtig att swara wed den juris
diction under hwilken han contraherat debitum. Discurerades åthskilligt här 
om. Rector: jag sade honom att iag fått i commission att exeqvera, om han 
icke ellies will clarera, då strök han på footen och gick bort, sade icke ett
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ordh. Doct. Benzei., h. Gartman, h. Verelius, h. Arrhen. wore alle i den 
mening, att emädan Gröten giort skulden medan han war uthi Acad:ns 
tiänst, så bör han och icke allenast derföre swara in Consist., uthan och 
Rector exeqvera på honom, men wille Rector söka jämwäl slotzfougdens 
adsistence, så måtte det wäl skie, på det man må förtaga staden tillfälle 
till beswära sig eller klaga öfwer Consistorium. Resolutio. Rector tilli jka 
med Doct. Skunck och h. Verelio kalla Gröten till sigh och giör ett upsatz 
på den skuld som liqvid är, och säyer honom alfwarlrn till, att der han nu 
icke clarerar, så dröger Acad:n intet längre med execution.

II. Uplästes gouverneurens h. Jacob Flemingz bref, med begiäran att 
emädan Consist. skrifwit, det kyrckeherbergzspannemålen i Hellsingeland, 
som Acad:n uplåtit till Cronan icke är alt framkommen till Jemptelandh, 
så wille Consist. gifwa någon närmare information huru der med före- 
wetter, aldenstund H:s Ex:ce söker att uthsee medel till betahlning, för det 
som är kommit Kongl. M:t till nytta. H. Verel.: Häradzfougderne togo 
sielfwe spannemåhlen, och skickade honom åth Jemptelandh, men wille in
tet qwittera effter uthtagningen, uthan prowiantmäst:n qvitterade så mycket 
han wille till bönderne, antingen han undanstucket något eller och andra 
togo sompt bort, weet iag intet, men ingen wille swara för det som intet 
framkom. Bookh:n weet beskedh der om. Rector kan kalla honom till sigh. 
'Resolutio. H:s Excell. skickas copie af rächningerne att han må see sam
manhanget, huru gångit är med spannemåhlen.

III. Abrahamus Fontelius begiärade testimonium, willjandes gifwa sigh 
under ammiralitetet. Swarades att man intet kan prostituera fidem publi
cam, hans tempus relega/zonis är nu först ute, och kan han derföre intet få 
något testimon:m.

IV. Resolverades att Lindelius skall beholla halfwa rummet af sitt sti
pendio för den förflutne termin, och det som Kuus hwilken honom succe- 
derade, tagit öfwer halfparten, det skall han gifwa honom tillbaka.

V. In facultate juridica inskrefs till stipend:m Matth. Swederus uthi 
Laur. Kielmans ställe, som warit borta heela förre term:n.

VI. Bewilljas Petro Holmdalio att disputera de virtute silentii.
VII. H. Räntemäst:n berättade att en deel af Acad. bönder beswära sigh, 

att dhe icke hinna utföra sin afrad, och begiära få lösan. Frågade hwad 
Consist. tycker der om, och huru högdt dhe skole lösa tunnan. Resolutio. 
Rogen fa dhe lösa för 13 dr tunnan, och 14 dr kornet, så frampt dhe strax 
betahla. Ellies som och hwad på sådant fall blifwer öfwer, föres spanne
måhlen in i staden, och Profess, taga der af något hwar för samma prijs.

VIII. Dingtuna, Romfertuna och Simtuna rättarelagh supplicerade, att 1. 
slippa tillökningzspannen. 2. få satisfaction för dhe 2 tun:r häradzfougden 
twingat dhem hwar uthgiöra och baka till flottan. 3. Beswärade dhe sig 
öfwer den odrägelige giärd dhem nu pålägges af häradzfougderne, hwilkas 
2 zedlar inlefwererades. Säya och att dhe redan äre så utharmade genom 
desse månge och odrägelige beswär som Cronones betiänte påläggia, att dhe 
intet förmå bruka sin åker tillkommande wår. Berättades och att h. landz- 
höfdingen i Wästeråhs låtit somblige föra stockar till Enekiöping åth sig i 
stället för samme spannemål. Bönderne inkommo 9 $t:n och tillfrågades
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om dhe hafwa qvittencer på den spannemål dhe bakat och fört till Stock
holm, men dhe nekade och sade, att häradzfougden har i Stockholm, tagit 
qvittence på alt sammans, uthi hwilket by och bonde äre upskrifne och 
hwad dhe uthgifwit hafwa. Den ene bonden sade att Simtuna böndren 
hafwa lefwererat hwar sin span allenast. Resolutio. Bönderne skaffa sig en 
underskrifwen längd af häradzfougden på hwad dhe lefwererat hwar, sedan 
will Acad. låta det afföra, och söka sitt igen hoos öfwerheeten. 2. Till- 
ökningzspannen uphäfwes så länge desse swåre tijder äre, och tillgifs den 
skuld samme span här till kastat af sigh. 3. Skrifs till häradzfougden och 
begiäres communication af dhe Kongl. ordres han beropar sig på uti sine 
lysningz zedlar, dher uthi han påbiuder en gärd, som efter böndernes räck- 
ning stijger till 50 dr. Vid. act. An. 1685 d. 13 Oct.

IX. Anders Pederson i Tiur och Lundby sochn supplicerade skriffteligen 
af fa blifwa wid förre uthlagorne på sitt hemman nembl. 3 3/4 l(pund) 
flesk, hwilket han säyer wara förbytt uthi 33/4 t:a spannemål, dhen han 
icke hinner uthgiöra. Resolutio. Sees effter om någon sådan förändring är 
skiedt, och af hwad fundament, sedan kan man resolvera hwad skiäligit är.

X. Matz Jacobson i Kolstad och Torstuna sochn, berättade sig förlijdit 
åhr stått 2 gånger i rothe, och att ehuruwäl han icke har mehr än ett halfft 
hemman, så ligger han lijkwäl i lijka tunga med skattebonden i samme 
byen. Begiärade niuta Consistorii resolution, som är fallen för honom 666. 
d. 26 Septembm §. 9. till godo i både skrifningarne. 'Resolutio. Det 
bewilljes honom.

XI. Peer Anderson i Kleef begiärade komma till hemmanet igen, effter 
han fatt 2 cautionsmän, och den andre som fick hemmanet effter honom, 
will nu cedera honom det. Cautionsmännen woro Carl i Kleef och Staffan 
i Jorslunda. Upiästes fougdens zedel der om. H. Verel.: samme bönder stå i 
caution för den som nu sitter på hemmanet. Staffan inkom och tillstodh att 
han tillijka med Carl står i caution för den förre som h. Verelius berättade, 
sade och att han will cedera Peer Anderson hemmanet igen. Frågades om 
dhe och willja cavera för det som Pär Anders är skyldig? Staffan nekade 
der till och afträdde der med. Resolutio. Upskiutz till dess fougden kommer 
hem, och gifwer närmare underrättelse här om, ty det synes sällsampt wara, 
att han nu recommenderar honom till hemmanet igen, som han förr har satt 
af, etc.

XII. Upiästes Hans Kolmätares [d: Kahlmeters] suppliqve, att fa ett 
categoriskt swar, som tiänar till wärckelig effect och fullbordan af det con- 
tract han uprättat med Acad:n om Qwarnebackan, der på och h. landz- 
höfdingens immission är fölgd, eller och i widrigt fall fa dheras nampn 
som hindra honom här uthi, på det han må wetta hwem som framdeles 
skall swara till skadeståndet. Consistorium undrade att Colmäter welat 
ingifwa en sådan suppliqve. H. Verel. sade, han behöfwer intet fråga effter 
nampnen, han weet wäl hwilka han förr har anklagat, för det dhe warit 
honom emot, då warande Rector och iag hade nära gått ifrån tiänsten för 
hans lögn skull. Rector: Jag swar:de honom att Acad:n icke gierna kan 
förstå sigh till det han begiärar, och att hon nu genom herredagzmannen 
söker hoos Kongl. M:t, att slippa alle sådane förändringar på sine godz, och
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att twänne sluth wore fallne om hans begiäran, emot det ena som är för 
honom. I det iag tahlade medh honom, kom h. Rudbeck och sade att 
Acad:n will uplåta honom tompter att bebyggia med condition, att han 
gifwer något derföre till Academien, men icke att han något befattar sig 
med bönderne. H. Verel.: Jag menar det att man kan uplåta honom en 
platz att byggia på, och der han kan hafwa någre kåhlsängar så far Acad:n 
mantalspeninger af folcket. Mig är sagdt att han i wåras sått böndernes 
åker, men dhe upskurit säden, effter hwars ordres weet iag intet, men fuller 
är det wist att bönderne åthskillige gånger söcht 111. Dn. Cancelhm. H. 
Arrhen.: han sade för mig att han med sin bygning wid ena hörnet intagit 
ett lijtet stycke af bondens jord, och gifwit honom större igen af sin jord. 
Consist:m trodde icke att bonden skall understått sigh giöra sådant byte sig 
owitterligen. H. Arrhen.: Ellies uthlät han sig hoos mig, att han icke kan 
wara belåten med mindre han far hemmanen, och lofwade willja undergå 
alt hwad Acadrn föreskrifwer honom, swor och att han icke will söka till 
draga dem ifrån Acad:n. Consist.: Det är doch orätt att drifwa bönderne, 
och lärer Colmäter till det ringesta förderfwa skogen, om han kommer der 
till. Resolutio. Acad:n will i wår aftaga ortens beskaffenheet, och see till om 
der är någon platz, som uthan hemmanens skade kan uplåtas till hans com- 
moditet, som och förninw/a af bönderne hwad resolution dhe fått af 111. 
Dno Cancelho.

XIII. H. Bengt [Gröding] oeconomus templi uthi Wästeråhs, har skrififtel. 
beswärat sigh öfwer Botwed torpare som bygdt på Academrs och dom- 
kyrckians obytta ägor uthi Åby och S. Elians sochn, och giort bolbyerne 
stor skade på hägnad och skogh, begiärandes att han måtte drijfwas der 
ifrån, helst emädan han är under skomakareskrået i Wästeråhs, och ingen 
till någon nytta på landet uthan alle till skade. Fougden Ringius infordrades 
och tillfrågades hwem som lofwat torparen byggia der? 'Respondebat ho
nom fått lof af swärmodren der i byen, men ingen annan, och att han bodt 
der en god tijdh, wäl till 16 åhr, uthan den ringeste Acad:ns nytta.

Resolutio. Effter han är bolbyerne till stor skade och förfångh uti alle 
stycken, så skall han drifwas der ifrån, men husen som han hugget uppå 
Acad.ns skogh, och uthan dess tillåtelse egenwilligt der opbygdt, skole 
blifwa qwar, helst emädan han i så månge åhr der bodt hafwer, bönderne 
till stor skade, och uthan någon Acad:ns nytta.

XIV. Sedan dhe ransakninger woro upläste, som äre holdne in Consis
torio minore och på rådstugun öfwer slagzmåhlet emellan wachten och 
Bogman med dess canvwerater, inkallades Bogman, Almgreen och stud. Ulf, 
sampt stadzwachtmäst:n och Acad:ae wachtdrg Erich Matson. Lund
berg* war bortgången. Ulf förmantes att säya hwad han wiste sant wara i 
saken, och refererade sålunda: När gossen kom och bultade på lukan, sade 
Osenius: Är du god så kommer du wäl in, men är du ond så hafwe wij 
intet med dig till beställa. Gossen kom så in och flåsade. Bogman fr:de om 
han intet hade fått öhl, gossen sw:de, stadzwachten har wäret ihop med 
mig, tagit kannan af mig; drucket der af, fölgde mig effter hijt neder till

Kallas tidigare Kulberg CKullberg).
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hörnet. Bogman frågade hwar dhe nu wore; gossen sw:de, iag menar dhe 
läre stå här ute. Bogman gick så uth och iag strax der effter, han togh en 
stängel i handen, och när wij komme uth på gatan, stodh wachten snet 
öfwer och wände sig emot oss. Frågades om dhe hade gått fram om por
ten? Ulfwen swarade ja, och sade wijdare: Bogman frågade hwad dhe 
giort gossen, men dhe swarade intet. Då frågade han åter, hwarföre dhe 
tagit kannan af honom, dhe nekade sig det giort. Bogman begiärade få 
komma till dhem och tahla med dhem, men dhe förwägrade honom det 
och höllo bardisanerne för sig. Frågades om han hörde någre skiälsord? 
Swarades ney, och continuerade relation: Bogman kastade bon påken och 
sade, sij nu intet will iag slåss med eder, läth mig tahla med Edher, men 
dhe wille det icke tillåta, stegh så dhen effterste af wachten fram och slog 
effter Bogman, strax fölgde dhe andra effter, då tog Bogman igen påken, 
och wachtmästrn sade, slå på, slå på. Wachtmäst:n nekade sig sagdt desse 
ord. Ulf: jo men sade i dhem, ropade och sedan in på gården slå braf, slå 
braf, det är intet annat än en bondelus [?]; dhe ginge så alle åth Bogman, 
och då Bogman gick undan stego dhe till mig, så nödgades iag taga uth min 
wärja och holla henne för mig, dhe sloge skamlöst på henne. Frågades om 
Ulf icke hade förr uthe sin wärja? Der till han nekade, wij måtte så retirera 
oss in. Wachten fölgde effter och slog i portstolpen effter mig. Bogman gick 
in att förbinda sig, ty han war huggen i fingret, men wij stannade in om 
porten, tree af wachten fölgde rätt på mig in dhe andre effter, förandes 
bardisanerne för sigh, iag satte in min wärja, gick uth på gatan, der Erich 
Matson den yngre stodh, tillijka med någre flere af wachten, och frågade 
om dhe hade tagit kannan af gossen, der till dhe nekade, imedlertijd mädan 
iag war ute, skiedde slagzmålet inne på gården. Fråg:s om han intet weet 
berätta något om slagzmåhlet inne på gården? Swar:s ney. Fråg:s om rem- 
snijdarens son war med? Ulf: intet såg iag honom uthe. Wachtmästrn: 
Jag war intet längre än i porten. Ulf: I gick in i gården, och när I kom uth 
ref i up råcken, och sade något som iag intet nämpner effter eder, iag will 
afläggia edh der på, om så fordras. Fråg:s huru många dhe wore som ginge 
in i gården, och huru månge som wore uthe? Ulf: 3 st:n wore fremst som 
ginge in, dhe andre fölgde genast der på, men weet intet huru många, 4 
eller 5 wore qwar på gatan. Hans Hartman inkom, giorde samme relation 
som Ulfwen om gossen, sade Bogman och Ulf gått för åth uth, sig och 
Julin kommit något effter, då Bogman intet hafft något i händerne eller 
kunnat få tahla med wachten, uthan en af dhem stigit fram och slagit 
effter Bogman, hwar på wachtmästrn strax ropat slå på, slå på, hwilket då 
gossen såg och hörde, har han fått Bogman igen påken, men wachten icke 
dess mindre jagat honom in, då Bogman och blifwit huggen i porten, men 
af hwem det skiedde, wiste Hartman intet. Bogman har så gått in och för
bundit sigh. Fråg:s hwem som högg Bogman? Wachtm:n sw:de, iag högg 
honom. Hartman: Wachten fölgde effter Bogman in på gården, hwaräst 
dhe mötte skiepparen och drängen, som komme ifrån stallet, en af wachten 
wille slå drängen, men skiepparen fattade om honom och hindrade slaget, 
föllo så både omkull, wachtdrängen kom under och ropade, slå på, slå på, 
der med gick iag der ifrån. Fråg:s när skiepparen, Almgreen, drängen och
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Erich Matson finge hugg? Hartman swar:de, det såg iag intet, ty iag gick 
strax in, när dhe twå föllo kull. Fråg:s huru dagz detta skiedde. Swar:s 
klockan 11. Erick Matson tillfrågades om han gick först in, och hwilka som 
woro med honom. Swar:de, iag weet intet hwilka som fölgde effter mig, 
men fuller war jag före, ty dhe fattade i bardisanen med mig och jag wille 
intet släppa honom, uthan fölgde heller med. Ulf: Det är intet sant att 
någon tog i bardisanen medh eder. Consist.: Effter i först böde hugg på 
drängen, så synes intet lijkt att dhe andre dragitz med eder i porten? Här 
till swar:de Erich intet. Joh. Julinus giorde samma berättelse om gossen 
och det som passerade på gatan, sade och att wachtmästrn ropat slå på, slå 
på. Wachtmäsr.n nekade ännu här till. Ulf: Det är wist att i sadet, och dess 
uthan, sade en annan åth mig, kom hijt du med din wärja. Jul.: En effterst 
i rothen slog effter Bogman, iag gick så in och Bogman fölgde mig, effter 
komme 3 Acad:ns wachtdränger fremst. Frågades, effter der icke wore mehr 
än twå af Academiens wacht, och allenast en der af in på gården, ty den 
andre war qwar på gatan der Ulf stod och talade med honom till dess 
wachten kom tillbaka uhr gården igen, huru kommen I då till säya att tre 
Acad:ns wachtdränger ginge först in. Juliim: Wachtmästrn sade så, och 
refererar iag det effter honom, men weet intet om det är sant, det öfrige 
såg iag sielf, iag fölgde Bogman in och war intet ute när dhe högges, det 
såg iag allenast att dhe ärnade slå drängen, och att skiepparen fattade i den 
andre, så att dhe föllo både kull. Parterne afträdde, och effter någon discurs 
och omröstande dömdes som föll jer, men h. Verelius förwägrade sig att 
yttra sin mening om denna saken, aldenstund han för wissa orsaker skull 
swurit att han aldrig skall votera parterne emellan, det han och bad noteras.

Resol. Emädan Erich Matson tillstår sielf att han på gatan tagit kannan 
af gossen och drucket der af, dömes han för sådan sin gierning och owohlig 
dristigheet till 2 dagars fängelse. 2. Är och öfwertygat att hafwa gått i 
wredzmode effter dhe andre in på gården, och således giort hemgång, 
plichter derföre effter 1 och 26 cap. EdzB. StL. 3. Bekänner sielf sig kin- 
pustat Lundberg; böter fördenskull för 4 örefijlar 6 mk smt. hwar, 12 cap. 
Sårm:l med willja StL. 4. För dhe öfrige huggen och slagen som Lundberg 
och dhe andra hans camwerater hafwa fått, befrijes Erick Matson, effter 
Lundbergh sielf honom frijkallar, som in actis utförligen finnes, och dhe 
andre innom den tijdh som Erick Matson med Lundbergen togz, blefwe 
skadde. Remitteras fördenskull det öfrige saken till forum competens.

XV. Fru Anna Rolamb, har genom bref till Rectorem, begiärat ett de
finitive swar om godzbytet, effter hon will i tijdh giöra anstalt om timber 
och trägårdzplatzer. Rector frågade, hwad han skall swara henne. Proffs 
discurerade något hwar om den skade Acad.n tager af godzbyten, så i 
gemeen som i synnerheet af det nu tillbiudes, aldenstund dhe godz som 
frun biuder Acad:n igen, äre här och dher förströdde, af inga lägenheeter 
och sådane som icke kunna bära sigh, dels och af Norkiöpingz beslutz 
godz, men der emot är Helgestadh som hon söker aftwinga Acad:n af goda 
lägenheeter både i skogh och annat, och önskade fördenskull ännu att kunna 
slippa samme byte, sade och att fast Acad:n finge mycket bättre igen, så 
willja the ändå så wijda dem tillstår, icke samptycka till något byte med
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Acad:n, för dhe skadelige conseqvencer der af föllja i längden. Tychte och 
illa wara att Acad:n icke skall så wäl fl beholla och kunna förswara sin 
publiqve egendom, som andre private personer förswara det dem tillkom
mer, ty h. Elof Terserus har i samme by ett hemman, hwilket fru Anna 
Rolamb begiärat af honom, men fatt kort ney, och måst der med wara 
nögd. Effter widlyfftig discurs slötz, att Rector gifwer fruen det swaret, att 
Academien söker genom herredagzmannen slippa alle godzbyten, doch eff
ter dhe Professores nu tillstädes äre icke willja allena hafwa invidien på 
sig, så skall Rector först inhempta hwars och ens skriftelige betänckiande 
om saken, hwilket till största dehlen skiedt är, och liggia dhe ad acta och 
finnas ellies copialiter wid slutet af detta rectoratz acter.*

Någre Professorum vota om godzbyte med Acadrn, hwilka 
allegeras d. 6 Febr: 678. §. 15.

M. Brunnerus: Jag weet wäl hwarföre man skall gå ifrån thet swaret 
som jagh af Magnifico Dno Rectore har förnummet honom effter V:di 
Consistorii sluth hafwa gifwit för någre weckor sedan. Thet swaret hafwer 
sin grund i sielfwe sakens beskaffenheet, och kastar intet Academien i 
någon olägenheet, så mycket jag kan see, uthan förbehåller henne hwad 
hennes rätt och wälstånd kräfwer. Och är jag mycket owiss, om wij på 
annat sätt kunna undgå större olägenheet. Någre reda passerade exempel 
gifwa mig något här i att befahra. Dhe, och närwarande tijdz tillstånd 
synes fordra en särdeles, doch redelig och ährlig circumspection. Detta will 
jag så nu som tillförende förmält hafwa, effter mitt bäste förstånd och 
obligation till Acad:n stå fierran ifrån anseende till gunst eller ogunst, 
wänskap eller owänskap, som någon annan, både i desse godzbyten, som och 
i andre Academiens och Consistorii wälstånd angående saker.

H. Arrhenius: Önskeligit wore, att hoos H:s Kongl. M:t wår Aller- 
nådigste Herre och Konung Academien mature medh underdånigste an
sökning om skonsmåhi för sådane byten kunde inkomma, emädan så detta 
som nästan alle dhe förra befinnes wärckeligen lända Academien till änd- 
telig ruin och undergång, sampt wår christelige religion der igenom dragés 
i högsta och wissaste fahra tillijka medh all lofl. erudition, som här i rijket 
sedan högstlofl. Konung Gustaf Adolph donerade dess patrimonial uhr- 
minnes frälsegodz till Academien berömligen hafwer nu en tijdh florerat. 
Wij draga den underdånigste tillförsicht till wår allernådigste Konung, att 
wij uthan onåder måge fa tahla för Acad. wälfård och conseqventer rijk- 
sens i detta måhl, och blifwa så wäl hörde, som dhe der Acad:n således 
med dhe skadelige godzbyten molestere.

H. Norcopensis. [Lucka i originalet for hans yttrande.]
M. Joh. Columbus: Kongl. M:tz alfware befallning, som i dess här wid 

copierade nådige bref Acad:n gifwes, är effter mitt ringa tycke så absolut, 
att den måste fullgiöras. Hwarföre jag och blifwer wid det samma, som . . .  
sades i Consistorio, och i aeterne uthan twifwel finnes, besynnerlig om det 
kunde blifwa oss ett medel eller uthwäg till att afböya flere byten här

Här likväl inplacerade i sitt kronologiska sammanhang.
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effter, hwilket jag och sade i Consist:o. Men kunde man hoos H:s May:tt 
förmedelst underdånig böön och suppliqve winna, så detta som alle andre 
byten att undgå, wore det min höga önskan. Uppå det Acad:n må blifwa 
wid dhe godz, som glorwyrdigst i åminnelse, sal. Konung Gustaf Adolph 
henne af sine egne patrimonial godz berömligast har donerat. Detta wore 
högst önskeligit och hälsesampt för Academien, om man måtte det begiära 
uthan Kongl. onåders befarande.

Mag. Grubb: Såsom det godzbytet som hoos Academien sökes, en stor 
skada synes uthi längden af sigh willja gifwa, både derföre att dhe godz 
henne igenbiudas, icke kunna wara af den säkerheet, som the hon nu possi- 
derar effter glorwyrdigst uthi ihugkommelse Konung Gustavi Adolphi tes
tamente, ey heller så goda som den förfarenheeten nogsampt wijsar. Och 
wår allernådigste Konung oss det wid handen i sitt nådige bref gif:r, att 
Academiens interesse här besynnerligast bör ansees, hwilket i anseende 
H:s Kongl. M:t nådigst har welat afstå det byte, som han en gång med 
Acad:n ärnade giöra, wij och wid rijkzdagen hoos Kgl. May:t anhölle, att 
blifwa förskonte för alle sådane byten. Ty är mitt enfaldige betänckiande, 
att man simpliciter swarar, det wij icke kunna oss till något byte förstå, för 
dhe stora inconseqventier som der af flyta, och att wij med wår förklaring 
här på hoos wår allernådigste Konung äre inkomne.

Doct. Hoffwen.: Såsom modus colligendi vota ostiatim är af mig offta 
tillförende ogillat, och besynnerligen uthi en så swår saak, uthan thet 
skedde in loco ordinario, hwaräst jag förmenar mig nogsampt tillförenne 
mig utlåtit hafwa, nembl. att om man kunde finna att sådane byten skiedde 
med Acad. nytto och fördeel och H:s Kongl. M:t, såsom den förnembste 
rijksens och Acad:ns förmyndare gofwe oss der till tillstånd, som wij af oss 
sielfwe intet hafwa, tå strijder thet ingalunda emot min edh och ährligheet 
sådana byten att gilla. Men om bewijsligit är som här under h. Verelius 
skrifwer, wore af mig en dåhrskap sådant samtyckia. Men aldenstund jag 
hafwer orsak att twifla om Fanstad hemmanet som hafwer warit heel allo- 
dial och gammalt frälse af h. Lennard Ribbing till h. Lindskiöld å 90 
rdr tunne räntanz såld t, hwilket hemman sine åhrlige uthlagor hafwer 
richtigt betalt, hwilket jag uthan fruchtan för gunst eller ogunst och här 
med will attestera. Att och i Tuhna byen är någon skogzjord att befahra, 
weth jag intet, uthan heller ett mycket drächtigt hemman, effter sin stor- 
leek hafwer jag offtare förstått, och af pastore som der boor, låtit mig in
formera. Hwarföre jag lemnar desse hemwans beskaffenheet till widare 
opartiskas ransakning, hwar effter jag min mening in Consistorio och 
uthan [lucka] will sedermehr yttra.

H. Vereli#r. Dhet giör mig hiärtelig ondt så offta jag täncker på Acad. 
godzbyten, huru skamligen hon der med är narrat, i det kostelige lägen- 
heeter, som nu med säterie äre bebygde, henne ifrånkomne äre, hwaremot 
hon igen bekommet en hoop här och der förströdde skrafelgodz, på pappe
ret med stor ränta upförde, men i sig sielfwe af arm lägenheet, som der 
emot intet swarat, uthan somblige länge legat öde, och måst af Acad:n 
förmedlas. Och wore det wäl rätt att dheras erfwinger skulle betala en 
sådan skade, som då wore Professores och såtho i Consistorio, och för en
3 -7 3 4 1 6 8  Sallandtr



34 i 6j8: 6 februari — 20 februari

particular respect, consenterade till sådane byten. Intet achtandes hwad 
skada Acad:n der af tog, att alla goda och dugelige lägenheeter ginge sin 
koos emot en hop wrakgod2. Föruthan det förderfwet sådane exempel 
gifwa, hwarigenom Kongl. donationen och testamentet aldeles förandras 
och onyttigt giörs, der Acad:n i stället för Kongl. arfegne, wälbeholdne 
och ewärdeligen oklandrade godz, igenbekonvwer en hop slätte ringa owisse, 
och allehanda förändringar underkastade hemman. Detta bijföll Prof. Liung 
och Prof. Forneli/tf.

Den 15 Febr.
effter predijkan praesentib/w Rectore Magnifico, Doct. Hoffwenio, h. 

Verelio, M. Celsio, M. Grubb, Secret. Arrhenio.
I. Bewilljades sal. h. Ravii ogiffte dotter uthaf actis dhen resolution för- 

liden sommar är fallen på Sam. Kijlmans suppliqve, angående invente
ringen på Ravii saker. Prof. Celsius påminte ännu om Lexico arabico, som 
sahl. Ravius länt af Prof. Spole.

II. Bewilljades Nicolao Lechandro testimonium, så frampt han icke fin
nes in actis illa noterad, der effter sees skall.

III. Häradzskrifwaren i Hellsingelandz södre contract Nils Uhr, har ge
nom bref till h. Räntemästm begiärat någon förklaring uppå Acad. kyrcke- 
herbergen uthi Hanebo och Ofwanåker sochner, aldenstund Kongl. Cam- 
mes Revision giordt observation der på, uthi sal. Johannis Nerbelii räch- 
ninger, effter det att samme kyrckeherbergen icke nämpnes uthi Konung 
Gustaf Adolp[h]z donation. Resolutio. Honom skickes copie af Drottning 
Christin® bref, ellies communiceras samme observationer med consistorio 
ecclesiastico. Ofwanåker har wäret ett pastorat med Alffta och förstås så
ledes under dess kyrkeherberge uthi K. Gustafs donation.

Den 17 Febr.
effter högpredikan in praesentia Rectoris Magnifici, h. Gartman, Doct. 

Hoffwenii, M. Liung, h. Verelii, M. Celsii, h:r Arrhenii, h. Norcopensis, M. 
Grubb, Secret. Arrhenii.

Resol. Att uppbörd [z] mannen Ringius skall få fullmacht till att utföra 
saken emot Lindesberghs stadh, angående Acad:ns hemman.

D. 20 Febr.
höltz Consist. majus, närwarande Reet. M., h. Gartman, M. Liung, M. 

Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb. Secret. Arrhen.
I. Uplästes h. Doct. Rudbeckii skrifwelse till Magnif. Rectorem af d. 5 

Febr., att H:s HögEhrewördrt öfwerlefwererat h. Ho[g]husen Acad. be- 
swärspunchter med tillhörige documenter, och will än wijdare>låta wärcket 
wara sigh angelägit sampt söka tillfälle att insinuera H:s Kongl. M:t sielf 
Academiens suppliqve.

II. Uplästes h. Myrandri bref och ursächt af d. 4 Febr., hwarföre han 
icke comparerat till d. 6. Febr., nembl. effter fullmächtigen h. Lohrman 
har alle documenterne i sin giömo, fördenskull Myrander och begiärer
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dilation till hans återkomst ifrån rijkzdagen. Resolutio. Man kan intet för- 
wägra honom det.

III. Skieptuna försambling supplicerade skrifftekn om någon hielp af 
Acad:n till en ny klocka, aldenstund hon har någre hemman der i sochnen, 
lofwandes der emot sig willja här effter rättwijsare uthgifwa tijonden. M. 
Liung: Den herren som har borttagit Acad. qwarnställe der i sochnen må 
wäl gifwa något der till. Resolutio. Acad:n gifwer der till 100 dr kop- 
ptfrmt. af aerario.

IV. Sal. h. Ravii ogiffte dotter begiärade att fa uth det som ännu kan 
restera af hennes faders salario. Resolutio. Consistorium är intet fullkomb- 
ligen underrättadt, om sal. Ravius är högre balancerad än dhe andre Pro
fessores för den tijden. 2. Dher något wore att fordra på hans löhn, så kan 
doch Consistorium intet försäkra sigh att hon eller hennes fästeman kan 
gifwa ett warachtigt qvittence, eller wara berättigad till att emottaga det de 
andre af sterbhuset owetterligen. Ellies discurerades och något der om, att 
der något wore till fordra på löhnen, eller fast Ravius wore något högre 
balancerad än dhe andre, om man derföre ändteligen skall låta huset fa uth 
det som öfwerstijger, aldenstund han war någre åhr här ifrån och nööt lijk- 
wäl löhnen, der emot dhe andre Professores lijkwist med flijt arbetade för 
sitt salario, och har han desuthan som man nu förnimmer, tedt sigh otack
sam der uthi, emot det goda han här niutit af Academien.

V. Uplästes h:r Prof. M. Petrus Liung copialiter. 1. Konung Erich den 
fiortondes bref af d. 7. Febr. A:o 1562. gifwit Erchiebiskop Larss [o: 
Laurentius Petri Gothusl i Upsala, att för sig och sine effterkommande 
arfwinger niuta ewigt frijheet och frälse på någre godz och gårder, nembl. 
Öfwernäs 2 gårdar, ränta afradzpeninger 2 mk rog 4 pund, och korn 8 
pund; Nästorp, räntar korn 6 spän. Klockarewreten räntar korn 2 spän, 
Ytternäs räntar korn 6 pund, en gård i Sätra, räntar afradzpeninger 6 öre 
och korn 4 \  pund, en gård i Staby räntar afradspeninger é mk, korn 2 
pund, hwilka förberte godz liggia i Nääs sochn i Ulleråkers härad. 3 gårdar 
Almby ränta afradzpeninger 20 öre, och korn 6 pund och 2 spän, liggian- 
des uthi Wängie sochn i förbe:te härad. Item en gård i Myrby i Skuttunge 
sochn, räntar afradzpeninger 6 mk, item wed Upsahla stadh Kiöpmanne- 
wreten, räntar korn 9 pund, Gräshagen om 50 lass höö, och Tegelhagen om 
10 lass höö, så att bem:te h. Archiebiskopen och hans effterkommande arf
winger förberte godz och gårder under rättigheet och frällse, niuta, bruka 
och beholla måge och skole, såsom andre frällsismän här i rijket dheras 
godz fritt och frälst niuta bruka och beholla. Thesslijkest har H:s sal. 
Kongl. M:t i samme bref undt och effterlåtit, att h. Archiebiskop Larss 
och hans effterkommande arfwinger förberte godz och gårdar qwitt och 
fritt för den wedkiörning, som så wäl frälses landbönder, som Cronones 
egne bönder uthgiöra, plichtige äre, niuta och beholla måge. 2. Konung 
Johan den tridies confirmation af d. 3 Aug. A:o 1577. för Erchiebiskop 
Larss Gotho, på ofwantalde godz, och dess uthan twå gårdar i Håmö och 
Wängie sochn, som ränta korn 6 pund, och Myrby en gård i G:le Upsala 
s:n, så wäl som Backegården i G. Upsala by, dem H:s Kongl. M:t effter- 
låter honom och hans arfwinger både i skogh och mark i wåto och torro,
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med fiske och fiskewatn, qwarnar och qwarneströmmer, med förberte går
dars tillydande torpare och torpeställen, intet undantagandes, som då der till 
lydde och af ålder tillegat hade, och der effter med rätta upspörjas kunde, 
att niuta, bruka och beholla såsom andre frälsesmän här i rijket effter 
privilegierne, theras godz under rätt, frijheet och frälse, niuta bruka och 
beholla. Förbiudandes fördenskull alle, som på Cronones wägnar wele och 
skole giöra och låta, synnerligen cammarråden, cammererare, fougder och 
befallningzmän, som då wore eller der effter förordnas kunde, att tillfoga 
bem:te h. Erchiebiskop eller hans rätta bröstarfwinger här emot meen eller 
förfång i någon motto, wid straff och onåde tillgiörandes. NB. Uthi detta 
senare bref säges en gård i Sätra ränta korn 18 t:r, der i det förra nembnes 
4 i  pund, item i Almbygårdarne afradzpeninger 20 mk der det förra 
nembner 20 öre. 3. Konung Gustaf Adolpz, högstlofl. i åminnelse confirma- 
tion af den 23 Novemb. åhr 1612. för Axel Drake och Johan Luth, på 
Öfwernäs 2 gårdar, Staby 1 gård, samt Apelboda Bodarne och Klockare- 
wreten, try torp uthi Nääs sochn och Ulleråkers härad, som Axel Drake 
på sin hustrus möderne, och Johan Luth på sitt möderne arfiigen tillfallit, 
att dhem j empte alle andre godz dem lagl. tillfallne, såsom dheras rätta och 
fasta arf, för dhem dheras arfwingar och effterkommande, oklandrat niuta 
och beholla. Dhesse 3 copier hade M. Jonas Ahrnelius vidimerat. Sedan 
upwijste wälbe:te Prof. Liung in originali Konung Carl den XI:te[sJ wår 
nu regerande allernådigste Konung och Herres, och å dess wägnar Hen:s 
May:tz Änckiedrottningens och den Kongl. Regeringens öpne och under- 
skrifne confirmation af d. 6 Aprilis A:o 1668., för sigh sine arfwinger och 
effterkommande, att med lijka rätt och frälserättigheet som förste acqviren- 
ten och dess arfwinger nu och här effter oqwald brukar och beholla dhe 
åkrar, wreter och ängiar, som han af ofwantalde Erchiebiskop Lars egendom 
possiderar och af dess arfwinger sig tillhandlat hafwer. Sidst upwijstes 
Upsahla stadz fastebref af d. 21 Novemb. A:o 1663. på en tridiungzdeel 
af Luthwreten och Hagen, som fordom kallades Skräddarewreten och Tegel
hagen, näst in till staden på nordwästre sijdan belägen, hwilken i samme 
bref förmäles arfweligen tillfallet secret:n wälb. h. Larss Wallenstädh effter 
sinn moder, hust. Christina Luth, hwilkens fadermoders fader har warit 
Erchiebiskop Larss Gothus, som af Konung Erich den 14 fått samme åker 
och haga sigh donerat för ewigt frällse d. 7 Feb. 1562, och h. secret. sedan 
såldt till h. Prof. Liungh för 2000 rdr, 1900 sielfwa kiöpet, och 100 till 
sähre skiänck, hwilka 2000 rdr h. Wallenstedt bekiänner, uthi kiöpbrefwet, 
af d. 6 Maij 1667. som och på rådstugun är upläsit sigh till fullo nöije 
bekommit och upburit den ytterste pening med den förste, och derföre af- 
händer sigh och sine effterkommande och samme frälseegendomb, och dhen 
tillägnar h. Profess:n M. Liungh, hans hustru barn och arfwinger, födde 
och ofödde till en ewärdelig wälfången egendomb, med lijka krafft som 
hans Wallenstedtz förfäder dhem för honom af urminnes tijder besutit 
hafwer, aldeles qwitt och frij för all tunga och beswär, ehwad nampn det 
helst hafwa kan, undantagandes tertials eller prästetijonden att niuta bruka 
och beholla nu och i tillkommande tijder, och der med giöra och låta effter 
godtyckio sine. Och emädan Prof. Liung denne sig tillkiöpte faste egendomb
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lagl. låtit på rådstugun opbiuda 3 månedagar, nembkn 1 gången d. 10 
Aug. 1667., 2 gången d. 26 dito, 3 gången d. 5 Octob. 668., och ingen 
imedlertijd funnitz, som samme kiöp lagl. kunnat klandra, sampt med 
skiähl hindra och återgiöra, och med samme kiöp der befunnitz att wara 
lagl. tillgångit, både med upbudh och lagestadh och fridhskillingen lagdh å 
duuk, fördenskull dömer rätten bem:te kiöp fast och stadigt att stånda och 
aldrig återgånga. Till yttermere wisso och stadfästelse att så är skiedt, är 
stadsens stora klemma hängd der under. Uthi detta stadsens fastebref för- 
mäles och att den tridiu»gzdeel i Luthwreten, skall ränta effter gamble 
Kongl. brefs lydelse, tre pund, och bestå nu, effter nya mätningen af 14 
tunne och halfottonde fierdinge land uthsäde, begge åhren tillhopa men 
tridiungen i hagen skall wara recknat för 20 lass äng åhrligen.

VI. Uplästes acta af d. 10 och 27 Febr. §. 3, 3. Martii §. 4, 6, 27 
Julii §. 14, 17 Septemb. §. 5. 675., 8 Feb. 676. angående Sebasdanum 
Nybelium, och befans der af att han icke allenast intet betalt dhe böter han 
är sakfålt till in Consist. minore d. 10 Feb. 675. uthan har och rest uthur 
arrest, den han warit belagd med till dess han in Consistorio majore hade 
swarat för det han tagit mössan ifrån en af Gothlandis. Rector berättade, 
att Nybelius ändteligen welat komma till Consist. majus, och att han säyer 
att honom är något förnär skiedt in minori, så att H:s Magnif. derföre 
måst låta honom komma up, och läsa up dhe acta som hans saak angå, på 
det man der af måtte see huru med denne saken förewetter, effter Nybelius 
en så lång djd warit här ifrån. H. Arrhenius upkom.

Nybelius inkom, och förehöltz honom det han ey betalt böterne, och dess 
uthan rest uhr arresten. Nybel.: Jagh appellerade till Consist. majus, och 
drog bort uhr arresten, det är wist, effter som min patron h. Gyllengriip, 
hwilkas barn iag då emottog, lofwade mig att iag skulle komma hijt igen 
effter ett halfft åhrs förlopp; men sedan iag nu såg att iag icke kunde fa 
disciplarne hijt, qwitterade iag dem på det iag skulle komma till ändskap 
med denne saken, hwad mig angår, så har iag fuller intet stort att klaga 
öfwer, men det tyckes wara swårt, att min moder blifwit beswärad för- min 
skull, som dock intet är mig skyldig. Rector: Hwar öfwer beswären I eder 
då? Nyb.: Först är det att somblige som wore i saken interesserade wille 
intet angifwa sigh. Consist: det är nu seent tahla der på sädan domb är 
gången i saken, hwij nämbde icke i dem när saken war före. 2. Har jagh 
appellerat, och beder saken må nu uptagas in majore Consistorio. M:r 
Celsius: I begiärade aldrig någon appellation i saken, ellies och tillåtes 
icke heller någon appellal*'on uthi en criminal saak. 3. Blefwe mine skiähl 
intet attenderade in minori, ty Rector h. Celsi»r wille intet see der på. 
M:r Celsius: Jag beder det må protocolleras i böre plichta för sådan be
skyllning effter lagh, det angår och heela Consist:m, I hafwen förtiänt 
relegation med violatione arresti. Consist. förman te Nybelium holla inne 
med/sådant. Rector: effter i nu sielf tillstå att i rest uhr arresten, och att 
i tagit mössan, huru willjen i gå ifrån eder det, att i icke giort rån? 
Nybel.: mycket wäl kan iag gå det ifrån mig, ty först hade iag ärnat sättia 
mössan qwar på porten, men tog henne lijkwäl tillbaka, på det att icke 
någon annan skulle komma och taga bort henne, 2. togh jag henne med
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mig på det att iag skulle fa wetta hwem hon tillhörde, och ehuruwäl dhe 
aldrig frågade effter henne, fick iag henne lijkwäl åth Wanzonio, som 
sedan fick äganden den igen. Frågades huru han wille betahla böterne. 
Swar:s, Consist. majus tächtes lindra dem, och see om iag fins skyldig till 
alt det som iag är dömd före. Rector: saken är intet appellabel, ey heller 
ha i någonsin begiärt appela/zon, och hwad i är dömd före, det hafwe i alt 
tillstådt och tillstå det ännu. Nyb. afträdde. M. Celsius: Han skall swara 
mig för detta, en sådan excess giorde han och på slottet uthi Doct. Hoff- 
wenii rectorat, men drog sig undan till dess saken sumblades öf:r. Rector: 
huru skall man nu bära sig åth med saken och honom sielf. Consist.: saken 
är så långesedan afgiord in minore, och bör han nu intet slippa förrän han 
erlagdt böterne. Resolutio. Sebastiane Nybelius skall erläggia dhe böter 
han är fåldter till effter Consistorii minoris domb af d. 10 Febr. 675. och 
plichta för domqwal med 40 mk smt. c. 12. Kongl. StL. Kan han intet 
strax clarera, så går han imedlertijdh in carcerem. Dhe öfrige sakerne måste 
han swara före en annan tijdh då han der till fordrad blifwer.

Doct. Brunnerus och Doct. Skunck upkonwwe.
Nybelius inkom och afhörde domen, klagade att han icke fått lösa uth 

förre domen af h. Prof. Celsio. M. Cels.: det är intet sant att i begiärat 
lösa uth domen af mig, ty i reste strax uhr arresten. Nyb.: Jacob Cursor 
begiärade i min moders nampn. Cels.: När begiärade hon det? Nyb.: 677. 
M. Celsius: då war iag icke Rector, men lijkwäl beskyllen I mig någre 
gånger rätt i munnen, att iag förwägrat eder domen.

Secretarius berättade att Nybelii moder begiärade förlijden som/war eller 
höst få uth domen, der på han swarade att hon måtte söka Rectorem Mag- 
nif. der om, och så snart hon lefwererade H:s Magnifices zedel, så skulle 
hon strax få den uth, men sedan hörde han intet mehr af henne. M. Celsüw: 
Nybelii moder hafwer någre peninger hoos mig, på hwilka Consist. och 
förr fått slotzfougdens arrest, kunna altså dhe gå till böternes betahlning, 
aldenstund hon icke kan wijsa medh documenter det hon afwittrat sonen.

M. Cels. och Doct. Skunck gingo bort.
VII. Inkom Larss Olofson Unonius att förklara sig på dhe nye beswärs- 

punchter, om hwilka fins in actis d. 13 Janu. §. 12. 1. Säfwa rättarelagh 
klagar det dhe intet fått afräckning eller betahlning för peningeförslen på 
förlidit åhr.

Unon.: Det är dem intet godt giort, ty iag war i Stockh. då h. Ränte- 
måst:n och bookh:n slöte med bönderne, nu har bookh:n afräcknat med 
dem och skall iag giöra dem godt. Bookh:n: Dhe kiörslor som intet äre 
bönderne gode giorde, hade Unon. bordt afföra om han warit tillstädes när 
bönderne wore inne, och tillstår han att dhe ännu icke äro afförde för dem, 
fast han låtit giöra sig det alt godt i sine rächninger. Unon.: Det är så. 
Bookh:n: Det hade bordt wara slutit wid sidsta åhret. M. Grubb: Unonius 
wiste han war tillsagd att wara tillstädes till Lucias tijdh, derföre wore 
och bönderne instämbde till den tijden, men han kom intet. Unonius: Det 
är wist, men iag slapp intet så snart ifrån HofRätten. Bookholkn: Det 
sluth wij giorde den gången med bönderne hafwe wij nu wid denne ran-
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sakning blifwit wid, och hwad som förr icke war upfört, det hafwa wij nu 
lagdt till dhe förre punchterne.

[Punkt 2 i  besvären finns ej inskriven på härför reserverad plats i  proto
kollsboken.)

3. Anders Erson i Tibble har intet fått qwittens på dhe 15 dr kmt., 
som han städzlat hemmanet med för tre åhr sedan. Unon.: Dhe äre honom 
nu gode giorde. Bookholkn, ja det är nu upfört i hans räckning.

4. Johan Staffson städzlat Säfwesta effter Matz Erson med en t:a hwete. 
Unon.: Det gafs mig ellies, men städzlen står ännu inne hoos bonden. 
Bookh:n: Swärfadren brukar ännu hemmanet. Unon.: Det är wist att han 
gaf mig det hwetet, bookh:n fick och något af honom.

3. Tillinge rättarelagh klagar att dhe i åhr uthgifwit 4 knechter af 18 
bönder, och Unonius intagit andre i dheras rotar, derföre han fått af hwar 
18 dr kmt. Unon.: Det är intet wärt, iag har sielf skaffat soldater. Rector: 
På heela rättarelaget lopp intet meer än 3 soldater, men andre tages in, och 
kom så rättarelaget till swara för 4 knechter. Unon.: Dhe äre flere i ena 
rättarelaget än 12, men i det andra äre dhe udde, och iag skaffade sielf en 
god karl för 200 dr. Rector: än dhe 12 dr i taget af hwar? Unon.: Jag 
skaffade 4 soldater, som intet bönderne bekymbrade sig om, och flck dem 
för ringa pri js.

6. Matz Person i Säfwesta bekiänner sig hafwa lefwererat till Wirsbo 
hemman 10 2 t:a spannemål, men Unonium intet qvitterat honom i boken 
mehr än 10. Unon.: Det war intet meer än 10 t:r.

7. Matz Anderson i Norsta som bodt der i 3 åhr, har ingen qwittensbook, 
bekiänner sig hafwa betalt hwarken säd eller peninger, uthan allenast 
knechtepeningerna, som Unoni/w utlade för honom i Sigtuna, nembl. 15 
dr kmt., har gifwit Unonio 1 t:a korn, 1 t:a rogh och 4 f:r hafre. A:o 
677. tagit till läns af Unonio 4 f:r malt, och betalt igen 1 t:a rogh. A:o 
676. tagit till läns i  lass höö och betalt igen 1 lass. Unon.: 1 t:a korn och 
1 t:a rog gaf han mig reent af, och det skiedde i cröningzdagarna. 3 half- 
spän rogh gaf han mig för 1 span malt det är wist. Hölasset har han än 
aldrig betalt, i Kumbla har han lagdt in £ lass, det flck jagh.

8. Öhlsta säden som A:o 675. uthtröskades blef öfwer wintren qwar- 
liggiande, 8 t:r korn och 15 t:r rogh, som den sommaren störste dehlen 
uthläntes (dock säyes tröskarne der af bekommit sin löhn) och finnes nu 
i qmtensboken att bonden hafwer A:o 676. betalt på rästen 10 t:r sampt 
Unonius sielf tagit 20 r.r spannemål.

Unonius: Det är så, iag bekiänner det, iag tog det i fiol, i går begiärade 
iag få afföra det, men h. Räntemäst:n skiöt till Consistorium huru högt 
iag skall betahla tunnan.

9. Mårten Anderson i Kijl klagar att han i åhr A:o 675. förde sin afrad 
tillijka med det han ifrån Uggelsta boden länt hade, nembl. 10 å t:a till 
Läby, och om wåhren 676. samme spannemål uttagit och fört den till 
Unonium i Upsala, och att Unonius har derföre tagit af honom 8 dr kmt. i 
fohrlöhn. Unon.: Dhe 8 dr war han mig skyldig särskilt.

10. Anders Erson städzlat Kiöllja [o: Koljel i Ehrentuna s:n effter 
sin fader med 15 dr kmt. af Unonio A:o 1676. S:tffi Thomae dagh.
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Unon.: Det är så, bookhin hörde att iag sade det iag tager min betahlning 
der af om han icke ellies betahlar mig, men dhe äre intet afförde, will 
Consistorium läggia mig på, så skall iag afskrifwa dhem. Rector: så bör det 
wara, ty det tiänar intet att i giöre eder betalt af det som han lefwererar 
på sine uthlagor till Academien.

11. Erich Erson har städzlat Sundbro effter sin fader med 4 rdr in sp:e 
A:o 675. Unon.: Jag har warit hop med h. Räntemästaren här om, iag 
lefwererade dem, och weet Räntemäst:n intet annat än att iag dem lefwere- 
rade, men ingen stedzel zedel fick bonden, uthan han skulle först skaffa 
caution.

12. Staffan Erson i Loskiäl klagar att 4 pipstockar och 1 sågstock icke 
äre honom gode giorde. Unon.: det är så, iag sade honom att om iag warit 
hemma, så skulle det warit godt giort.

13. Erich Larson i Mohlstad har för 2 åhr sedan stedzlat hemmanet effter 
sin fader af Unonio med 20 dr kmt.

Unon.: det är så iag lefwererade peningerne till h. Räntemästaren, och 
fick zedel, men weet intet hwar iag lagdt honom, intet weet heller h. 
Räntemäst:n af honom.

14. Jöns [Persson] i Häggeby har A:o 673 städzlat sitt hemman af 
Unonio med 4 st:n sölfskeder. Unon.: iag will att bonden skall komma in, 
ty det är intet sant.

15. Olof Stafson i Krogsta har kiört 2 sågestockar och 4 pipstockar, 
som och giort dagzwercke wid Ekeby dam för 3 åhr sedan, och klagar att 
han intet fått betahlning eller afräckning derföre. Unon.: Det är sant, och 
har iag lofwat honom giöra det godt. Consist:m: ja wij see ända bort åth 
huru orichtig i warit, och alt det i swara till förklara eder med, det är af 
intet wärde.

16. G:le Upsala bönderne begiära betahlning för dagzwärcke wid Ekeby 
damen. Bookh:n: Ekeby dagzwärkzbönderne äre intet upsatte eller inskrifne 
på dhen listan, och äre samme dagzwärcke icke heller Unonio gode giorde.

Unonius: Dhe feel som finnas hoos mig begiärer iag V. Consist. wille 
öfwersee med mig, och låta mig blifwa wijdare under dheras hand, tijden 
är swår och weet iag mig ellies ingen uthwäg.

Bookhollaren inlefwererade Unonii balance för sine rächninger, den 
Rector togh till sig. Un.: Jag är skyldig för 673. 40 t:r och är någon 
spannemål som intet är införd, iag begiärer få betahla för det prijs spanne- 
måhlen den tijden såldes före, iag will betahla till misssommaren, ty iag 
har sålt min deel i gården. Bookholkn: iag hade fuller ärnat föra in något 
af dhe böndernes rest, som Unonius upfördt, men iag får see huru den 
räckning iag giort blifwer adproberad. Unonius bad ännu om förlåtelse 
att han giort sådane fauter, och begiärade att blifwa wid tiänsten, wille 
sättia sitt hemman och sin deel i gården i pant. Unonius afträdde.

Rector: Det är förr ransakat om dhe beswärspunchter som förr äre in- 
komne, kan hända dhe borde höras af dhem som då icke warit tillstädes, på 
det man må komma till sluth. Uplästes acta denne saak angående af d. 24 
Octob. och 21 Novembm sidst förledne. Rector: Unonius begiärer blifwa 
wid tiänsten till wåren, då han will lefwerera henne ifrån sigh. Huru skall
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man bära sigh åth med honom. Doct. Brunn.: Det är dömdt förr och blif- 
wer der widh. Rector: det måste fuller blij der wid, men skall man då 
publicera domen denne gången? Hwad skall man och döma om dhe punch- 
ter nu inkomne äre. Doct. Brunn.: Dhe gravera mycket dhe förre hans feel. 
Rector: Det sluth fallit är blifwer ståendes, men om dhe gode herrar wille 
säya sin mening om domens promulgation. H. Norcop.: förre gången slöthz 
Consistorium der med att man skulle dröya med publicationen till dess man 
finge en noga underrättelse om hans skuldh, och der med har man hollitz 
alt här till, om det kan nu wara närmare än förr weet iag intet. Rector: 
60 t:r kiäns han wid, peningerna weet iag intet huru han kan komma ifrån, 
han har intet kunnat säya något der emot. Nu måste liqvideras med honom, 
och efftertänckias huru man skall exeqvera.

Discurerades mycket om executionen, och när domen skall publiceras. 
H. Arrhen., h. Verel. och Doct. Brunn, tychte bäst wara att Unoni/w sattes 
till dess alt wore clarerat. Det hölt M. Liungh emot, och meente man borde 
gå till hans egendom. H. Arrh.: min mening är och att wij låta Hqvidera 
med honom förr än domen pronuncieras, och att han gifwer sielf en under- 
skrifwen rächning ifrån sigh. H. Verel.: effter iag märcker Unonius 
klanekar der på att iag höll ransakning med bönderne i hans frånwaro, så 
will iag förklara mig der på, han war tillsagd att wara tillstädes på en wiss 
dagh, till hwilken bönderne skulle instämmas, och lofwade då wara hemma. 
Jag stämde så bönderne 2 dagar senare än aftalt war, men Larss kom äntå 
intet hem der till. När han då kom hem, sade han sig willja reesa omkring 
till bönderne, iag swar:de. Han skulle det få allenast bookh:n fölgde med 
och uthi hans närwaro ännu förhörde bönderne, men det wille han intet, 
uthan sade sig då heller wara nögd med den ransakning som hollin war. 
Jag menar och att mitt embete skall tillåta att holla ransakninger med alla 
fougdar om iag will.

'Resolutio. Rächningerne liqvideras strax, och sedan skier execution till 
näste Consistorium, då domen skall pronuncieras. H. Verel.: skall han då 
intet mera fa för sine grofwe fauter och tiufwestycken än det, att han 
removeras? H. Gartman: Han removeras propter culpam, och bör dess 
uthan plichta för hwart stycke effter lagh.

VIII. Johan Larson i Malma klagade nu som förr d. 13. Decemb. A:o 676, 1. 
Att Larss Unonius har A:o 672. in Martio tagit hans häst till Torsåker, 
der ifrån till Kopparberget, och så tillbaka åth Giefle och Upsala, så att 
han hafft hästen borta i 3 weekors tijdh, men ännu icke betalt honom der- 
före. 2. Juleaffton samme åhr tagit bonden med dess öök till Giefle, och 
dijt fört lass, hafft honom borta till trettondedagen, och i Giefle illa slagit 
honom. Unonius swar:de, 1. att hästen war äntå till en deel obetalt, och sig 
derföre brukat honom. Bonden stod på att han betalt altsammans på en 
gång. Unon.: iag mins intet förrän jag får see i mine rächninger. Rector: 
iag tror wist i ha nu hafft tijd nog att see der effter. Unon.: hon är mig 
och skyldig 1 t:a rogh. Hustrun: det är allenast 7 f:r. Bonden tillfrågades 
här om, swarade, det wari som Gudh will. Unonius tillböd sig willja gifwa 
honom 9 dr, effter det han födde hästarne, och sädan afräckna det han är 
honom skyldig, nembl. 1 t:a rogh och 1 f:r malt. 2. Wille han få sin swär-
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faders attest der på att han icke slagit bonden, men bonden öfwertygade 
honom att han sagdt sant här uthinnan, och att han slog honom derföre 
att han tog något af hans fader åth sin häst. Sade och bonden sig pompat 
watn hoos Unonium sedan han kom hem, och derföre fått maltet som han 
nu räcknar på honom, som och derföre att Unonius ellies brukat hans häst. 
Unonius nekade här till, kallade bondens skrifft en lögnareskrifft, och wille 
få attest hwad huusfolck dhe äre. Rector: Har Unonius hafft edert lof 
att bruka eder häst till Bärget? Johan: Han trugade honom af mig till 
Thorsåker, och wiste intet att han skulle reesa länger. Doct. Brunn.: När I 
wore i Giefle med honom, wille i då strax reesa tillbaka, eller wille i 
blifwa der qwar öfwer helgedagarna? Johan: wist wille iag strax reesa hem 
igen, ty dhe kiörde uth hästarne för mig, förandhess sand och stehn, ellies 
reste han och förbi j kyrckan medan tron sångz och kom om afftonen till 
Giefle.

'Resolutio. Unonius skall gifwa bonden 12 dr kmt. för den hästen han 
hafft till Kopparberget och Giefle, hwilka 12 dr han betahler med rog- 
tunnan bonden är honom skyldig. Men för heela ööken som han brukat 
till Giefle, skall han gifwa honom reda peninger 8 dr kopp^rmt. Huggen 
anbelangande, så äre dhe ännu icke fulleligen bewijste.

VIIII. Ahlunda rättarelag supplicerade om tillgifft på den förhögning 
som är giord på dheras hemman, och klagade höyeligen der öfwer att dhe 
illa handteras af Cronones betiänte. Consist. talte om denne deras begiäran, 
och somblige höllo skiäiigt, att dhe skole blifwa lijsade så wäl som Wäss- 
mannelandz bönderne. Resolutio. Effter deras förhögning är af en annan 
art än Wässmannelandz böndernes, så kan denne gången icke bewilljas dem 
deras begiäran.

X. Uplästes h. Doct. Skunckz skrifwelse, som copialiter här bijfogas.

P. T.
Det giör mig ondt, att iag Magn. Rectorem och Ven. Consist:m uthi alt 

samma saak, så offta beswära skall, men som iag här in till på mitt mundte- 
ligen giorde anhollande, intet swar bekommit, fordrar saksens wicht, att iag 
nu skrifftelig måste ther om påminnelse giöra. Hwar rättsinnig lärer ey 
kunna undra, det iag något tahlar på pantåckren, som Kongl. M:t seder
mera allernådigst har benådat Academien eller dess Professorer inlösa, och 
i fiol uthi min frånwara till tå i Giöteborg beramade herrdagh, är som för- 
liudes sorterat om, warandes iag aldeles uthsluten, som doch på min hustrus 
wägnar, är bördig både till sal. [Martini Olai] Nycopensis, Bringii och 
Stenii åker. Ty ändoch förewändas kunde, att då bem:te Professorum arf- 
winger få sine förstrechte peninger igen, hafwa the mehr intet att fordra, 
påminner jag lijkwäl med skiäl och rätt, som iag förmodar, att så wijda 
samme åker under panträttigheeten war ärfwelig, H:s Kongl. M:tz mening 
aldrig skall bewijsas warit, det bem:te åker ifrån dess lagl. ärfwinger så 
skall återryckias, att dhe, så wijda the och äre Acad:ns jämpngode be
tiänte, med the andre, skole ingen deel ther af få inlösa. Jag menar om sal. 
Nycopensis, Bringius och Stenius lefde och såto nu Professores när theras 
pantåker, uppå Kgl. M:tz allernådigste benådning af andre Professores in-



1678:20 februari 43

löses, H:s Kongl. M:t skulle åth minstonne förunna them sielfwom be- 
holla, så mycken åker som på hwarthera af them kunde effter Kongl. för
ordning belöpa. Samme skiäl militerar för dheras slächt och effterkom- 
mande, så wijda någon af them är ex ordine Professorio, och intet mindre 
en lehm wid Academien än en annan. Och emädan sal. Stenii änckia har 
sielf, sin och sine barns åker-andeel mig åthskillige gånger hembudit, iag 
och henne på dess trägne anhollande någre peninger på bem:te åker för- 
strächt för dess stora trångmål, beder iag tienstlin att V. C:m till be:te 
åkers fullkomlige inlösande wille mig sitt samptycke gifwa, der elliest 
hennes och samptelie Stenii arfwingers åker, befmnes wara pantåker och ey 
skattåker såsom praetenderas, hwar om twifwelsuthan på behörig ort will 
cognosceras. Jag är och städse här emot förblif:r

Magnif. 'Domim Rectoris och heela V. Consistorii 
tiänstberedw:ste 
Samuel Skunck.

Rector berättade att Stenii änckia har warit hoos H:s Magnif. och be- 
giärat tillstånd att fa contrahera med h. Doct. Skunck, men H:s Magnifice 
swarat, att Acadin bör lösa åckren och ingen privat, der med har hon 
gått bort, och sagdt sig råda sällja sin åker till hwem hon will. Men Rector 
swarat om så är, så behöfwer i intet begiära tillstånd af Consistorio att 
handla med någon. Sädan har Doct. Skunck begiärat af Rectore på dhe 
skiäl nu skriftelin äre inkompne att fa lösa åckren af änckian, och kunde 
så en annan åter få den han förr hafft. Doct. Brunn.: intet kan iag see att 
Kongl. förordningen anseer här sådan skyldskap, eller att man med maneer 
kan beropa sig på dhe döde Professores, nam illis hic neque seritur neque 
meri tur egen nyttigheeten förderfwar mycket hoos oss. H:r Arrhen.: Jag 
tycker att dheras effterkommande ha så mycket mindre att praetendera, 
som dhe länge nutit något, der emot andre intet hafft. M. Grabb och M. 
Columb. begiärade blifwa maintinerade wid Consistorii sluth om samme 
åker, och discurerades något af hwar att så skie bör. Andteligen uthföll 
detta swar.

(1.) Ar till märckiandes att Cronones panteåker, der med H:s Kgl. 
Mit benådat Acadin, bör intet annorledes considereras, än såsom itt pignus, 
hwilket dess possessor emot pantskillingens erläggiande, uthan någon wij- 
dare praetension bör restituera Domino, när han det laglin igensöker. 
Och emädan H:s Kongl. Mit allernådigast confererat Acadin sin rätt, att 
inlösa denne pant, så giella och icke heller emot Acad. possessorernes, 
mindre dheras anhöriges, hwariehanda praetensioner. §. 3. af Kgl. resolin.

(2.) Hafwer Kongl. Mit i lijka måtto allernådigst effterlåtit och förundt 
Senatui academico allena dispositionen så till nyttiandet som uthdeelningen 
af denne åker, och blifwer fördenskull Consistorii här uthi giorde disposi
tion ståendes, såsom den der heelt skiählig är. §. 1.

(3.) Ty effter det somblige hafwa förr bekommit någon åcker, och 
panteåckren war fördeelt i wissa fulla lotter, så war och skiäligt att dhe som 
förr hade ingen, måtte der om sortera, men dhe som förr hade åter få sin 
fyllnad af den andre Cronones åker, som effter Kongl. resolution bör in-
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rymmas Acad:n. Skattandes Consistorium oskiähligit, att dhe som för detta 
hafft åker, måtte nu den samma förskiuta, med andras grava//on, som för 
detta intet hafft hafwa.

(4.) Är h. Doct. Skunck af Senatu academico ingalunda förbijgången, 
uthan så wäl wed sielfwa lottandet af panteåckren ihugkommen att skola 
fa sin fyllnat som förmält är, och än sedermera blifwit honom tillslagit af 
den åker h. biskopen Doct. Lithman innehafwer. Ty fast h. biskopen än 
skulle förskaffat eller ännu förskaffa sigh der på något Kongl. bref, så för
modar lijkwäl Acad. i sådant fall icke dess mindre blifwa erhollin wid 
Kongl. resolutionen, när saken blif:r H:s Kongl. M:t i all underdånigheet 
rätteligen föredragen. §. 8.

(5.) Bör altså till föll je här af possessorerne af bem:te Cronones pante- 
åker emot dess natur och Kongl. förordning icke hembiuda dem en eller 
annan uthan af Acad:n anamma sin pantskilling, och således afträda åckren, 
kommandes han sedan till dhe Professorum understödh, som han af Senatu 
academico är worden tillslagen. Sidst resolverades, att det skall skrifwas 
till h. Doct. Rudbeck, att han söker det Acad:n må blifwa erhöhen wid 
Kongl. resolution, der någon lärer söka att kasta den kull, skrifs och till h. 
Ho[g]husen der om, och fölljer en copie af Kongl. resolution.

XI. Inlefwererade Rector Proff. skrifftekge vota om godzbytet med h. 
wälbrne fru Anna Rolamb, och frågade om nu icke skulle fattas ett skriffte- 
ligit swar till henne. 'Resolutio. Hon får skriffteht swar af det innehold, 
att om Acad:n ändtekn skall twingas till ingå det byte hon söker, så måste 
hon fa ett sådant wederlag som H:s Kgl. M:t i dess bref allernådigast för
mäler, och att man intet kan giöra något här till förrän i wår, när man får 
informera sig om det wederlag hon nu tillbiuder.

XII. Rector begiärade praebendehemman. Consist. bad honom uthsee 
sig något sielf. Rector: jag har fuller talt med bookholkn der om, i åhr 
har jag hafft spannemåhlen af Malma, såge gierna om iag finge det hem
manet till praebende till dess Communitetet upsättes igen eller något an
nat löst blifwer. Resolutio. Emädan Communitetet är upskutit, så får H:s 
Magnif. imedlertijd Malma hemmanet, som warit der under till prae
bende, till dess något annat kan blifwa löst.

XIII. Rector inlefwererade Abraham Persons [Winges] bref af d. 8 Febr. 
med bijfogade 4 attester eller verificationer, på dhe poster han förer på 
bönderne. Uthi brefwet säyer han sig will ja låta föll ja någre peninger på 
sin rächning så mycket han kan åstadkomma, och beder att rättaren får 
dem emottaga och införa. Consistorium war här med wäl nögd.

D. 23 Febr.
höltz Consistorium minus, närwarande Reet. M., h. Arrhenio, M. Celsio, 

M. Grubb, J. Arrhenio.
I. Clemet Olson klagade att wachtdrängens Johan Matsons hustru 

[Kerstin] har förleden torsdagh, då han kom till Pelle Pehrson att skaffa 
hästar åth Dijkman och apothekarens son, som och warit der med, och han 
hälsade på honom som war der förr, och sade på skiämpt, att hon är alle
städes för honom, begynte träta på honom, dock wiste han intet huru talet
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wijdare fallit dem emillan effter han warit drucken, men folcket har sedan 
sagdt för honom, att han tagit henne i armen och att hon det illa uptagit, 
sprungit till och skiutit honom emot en kista, så att han illa brutit sin hals. 
När han då kom up igen, och frågade hwarföre hon så foor med honom, 
skall hon åter effter något kräbblande, det han ey heller mintes, slagit 
honom öfwer ända, dragit håår af honom, klööst ansichtet och med knään 
trampat på bröstet, slagit hufwudet i gålfwet, och sagdt det hon skulle så 
gå åth honom att han skulle tiggia lijf af henne. Föruthan detta klagade 
Clemet att hon länge kallat honom hora och ett annat fuult nampn, det 
man icke will här införa, sade att studenterne och qwinfolcken intet wille 
eller tordes läggia sig emillan. Frågades om han har studenterne här som 
kunna witna. Clemet, ney, dhe äre bortreste. Dijkman wille och intet up- 
komma, ty han sade sig något syndat emot Consistorium. Hust. Chirstin 
sw:de, att Clemet nampngifwit henne med otijdige ord, sagdt det wore 
bättre hon sutte hemma wed sin rock, än ginge i byn, och, då hon swarat, 
det hon intet hade att beställa med honom, och att han altid öfwerfölle 
henne, har han rendt till och skiutit henne, och då hon frågrde hwij han 
så giorde, andre gången skiutit henne så hårdt att mössan föll af. Då har 
hon nappat honom i både öronen och slagit honom i golfwet och der med 
stijgit ifrån honom. När han kom up igen, har han 2 och 3 gången slagit 
mössan af henne, och hon hwar gång slagit honom i golfwet. Och omsijder 
sagdt om iag wille så skulle iag slå eder att i icke skulle bära eder. Ellies 
klagade och hust. Kirstin att Clemet har kallat hennes man förswarsbulter, 
och henne frijsitterska och rofferska, och tillstod frijwilligt alt det hon 
giort honom. Item att hon gifwit honom dhe fule nampnen; der emot 
kiändes och Clemet omsijder wid att han kallat henne frijsitterska och 
hennes man frijbulter. Rector: I tillstode och det Clemet hemma hoos mig, 
och klagar Acad. wacht altid, att hon far sådane titlar af stadsfolcket, men
hon hafwer för detta icke fått någon som kunnat bindas der wed .............
både i och andre borde holla inne med sådane nampn, och plichta för det 
att i bruka dem.

Borgarens Pelle Pehrsons hustru Malin witnade: När Clemet kom sade 
han, stå i här? Hust. Chirstin sw:de ja. Clemet: Hwart iag kommer så 
äre i der för mig. Hust. Kirstin: iag har intet beställa med eder, då skiöt 
han henne och hade 3 gånger mössan af henne. Siste gången fattade dhe 
hwar annan i håret, mehr weet iag intet här af, ty iag gick då uth. När hust. 
Christin slog kull Clemet, så låg hon ofwan på, hwilket då iag hörde af en 
flicka, som det berättade, gick iag in och bad dem wara stilla, och det war 
wist att dhe höllo hwar andra i håret. När Clemet kom up sade han, Gud 
beware mig för slå en ärlig mans hustru. Studenterne togo honom ifrån 
henne, och både honom gå med sig, och i det ryckiandet skiöt apothekare- 
sonen kull honom, men iag kunde äntå intet wetta att thet war alt med 
onsko. Rector: ha i något emot hust. Malins witnesbörd? Clemet: hon wit- 
nar rätt, men dhe andre wetta äntå mehr än hon, klagade än wijdare att 
hon klöste honom. Hust. Kirstin: iag hade fingerbåren på mig och har 
fuller klöst honom der med. Hår drog jagh af honom men han drog och af 
mig igen. Stadzens wachtdräng Giöran Bengdtson witnade: när iag kom in
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war alt öfwerståndet, både stode dhe wid sängen, mycket hår låg på golfwet, 
hwars det war weet iag intet, war dock lijkt Clemetz. Hustrun stod bar- 
hufwad, sade fast du äst en borgare så ästu ändå en [lucka i originalet]. 
Han begiärade blij wän med henne. Hust. Kirstin: ja han begiärade någre 
gånger dricka wänskapzskål med mig, men iag swarade, wij ha intet förr 
drucket uhr en kanna, och intet giör iag det eller nu. Giöran: tridie gången 
iag kom in, hade dhe åter warit ihop, och torckade hon blodet af hans näsa 
med ett ärmekläde. Resolutio. Hust. Kirstin böter för 3 puster och 3 hår
drag 6 mk hwart. c. 12. S.m. med w. StL. och för 2 skiä[l]sord 6 mk hwart c. 
31. RådstuB., sedan stånde henne fritt att söka Clemet Olson wed stadz- 
rätten, som hon bäst gitter.

II. Hanss Erson skräddares hustru Karin Erichsdotter klagade således: 
Torsdagzqwällen för trettondedagen då wij skulle läggia oss, slogz ett slag 
på wår luka, så att ett stycke der af gick bort och 13 rutor sönder. Teller: 
effter i hafwa förr sagdt att LeijonCrona skall slagit sönder fönstren, så 
säyen nu antingen i tilläggen honom det, eller hafwa honom misstäncht 
derföre. Hust. Karin: intet dhera, uthan iag har hans gosse misstäncht, der- 
före att han sedan kom till oss och tände lius, då han och räcknade rutorne 
som sönder woro, sielfwilljandes, så att ingen bad honom det giöra. Ellies 
skulle och min man giöra ett par knäband åth herren till Aurivillii begraf- 
ning, det till dhe och blefwe färdige, men gossen afhemptade allenast ett 
der af, och sade för herren att det andra icke ändå war färdigt, deröfwer 
han uthan twifwel blifwit sticken. Sädan fönstren wore sönderslagne kom 
gossen och tog igen det andra bandet, och sade då att herren wille för- 
lijkas, iag swarade det är wäl, allenast iag far fönstren bygde. Teller: Jag 
har offta med flijt examinerat gossen, men han alt stadigt nekat, och är det 
aldeles olijkt att han skall giort detta, ty 1. kunde han omöyeligen krupit 
under porten till tända Huset, som hustrun säyer, efter der intet är så stort 
rum. 2. har han intet dhe kraffter som fordra till ett sådant slag. 3. fölgde 
han herren ifrån måltijden alt hem. 4. säyer skräddaren att då han kom 
uth, har han sedt 2 st:n löpa en annan gata. 5. fast än gossen skulle så 
talt om förlijkning som hon säyer, så war han dock ett barn. H. Karin: 
han war intet så barn då, när han rände med wärja på gatan och iag måtte 
gå uhr wägen för honom. Teller: hwem weet och hwad förlijkning han 
meente? Jag beder och, att effter mannen nu icke welat wara tillstädes, 
honom fördenskull icke må tillstås att tahla på det som nu afhandlas. 
Rector: gossen sade hoos mig att eder man bidit honom komma, och see 
huru månge rutor wore sönder, och det nekade i då intet till, iagh sade och 
gossen till att wara qwar till dess saken blefwo sliten, så frampt han icke 
wille giöra sig skyldig, det är intet rätt att han bortrest. Teil.: Herren wille 
ändtelig hafwa honom med sig, och tordes iag intet säya för honom att min 
discipel eller gossen woro beskylte af hustrun. Rector: Mons. LeijonCrona 
tillstod fuller det hoos mig att gossen fölgdt honom, men kunde intet säya 
att han fölgdt honom heela wägen. Hust. Brita Johansdotter begynte refe
rera åthskilligt, tillhöltz derföre att giöra edh, der af hon blef mycket alte- 
rerat och witnade sädan: Att dhe talte sig emillan om fönsterne, för än 
gossen gick dijt och räcknade rutorne, och att dhe sädan undrat hwi han
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då kom till att tända lius. Elofs dotter: porten sades warit stängd; men iag 
sw:de, då hade gossen intet kommit in. Skräddaren gick uth, men hwad 
han talade när han kom tillbaka, det weet iag intet. Frågades om hon har 
flere witnen. Hust. Karin: Jag har en tullknecht och en hustru i gården, 
men hon sticker sig undan och wille intet witna. Hon tillsades att hafwa 
dem tillstädes till här näst, effter nu intet wijdare kan åthgiöras. Teller 
protesterade emot det beswär hon giör dem, och att hon först beskylt hans 
discipel.

III. Laurentius Laurentinus inkom att excusera sin broders [Adolphs] 
absence, der med att han skall hafwa andre hinder, såsom 1. achta sin siuke 
broder [Jonas] och ellies uthi åthskilligt annat. 2. Skall han wrijdit sin foot 
att han intet kan komma uth. Rector: i går war han uthe på gatan, och 
hade ey kunnat wara herm«a hoos eder yngste broder, [ejmedan han gått 
upp. Laurent.: fast han war ute i går, så har han nu lijkwäl ondt, det kan 
mycket hända på en stund. Rector: Hwarföre lät I då Cursorem säya det 
han war in auditorio under disputation, och att i skulle kalla honom så snart 
Cursor ropade på honom. Laurentidi: jag sade att han war intet uppe uthan 
jag skulle swara för honom. Jac. Cursor inkom, berättade sig i går citerat 
Adolph, och effter han icke warit tillstädes, skrifwit citationen på en låda, 
och bidit brödren som låg siuk wijsa honom det. Item att Laurentius heela 
dagen i dagh sagdt det Adolph war uppe under disputationen, och så snart 
han påropades wille han säya honom till, men nu in mot kl. 11. först sagdt 
sig skola swara för brödren, hwar till Laurentius intet kunde neka. Con
sistorium tychte illa wara, att Adolph den ene tijden effter den andre sig 
undandrager och icke comparerar, som och att Laurentius låtit genom Cur
sorem bära sådan osanning in för rätten. Laurentius söchte excusera sigh, 
och stod hårdt på att Adolph är siuk och icke kunde komma uth, sade och 
han wiste icke hwem som wore hans actor effter han hade förlijkt sine 
wederparter. Rector och Consist. wijste honom att samme saker wore grof- 
ware än dhe böra förlijkas, helst sedan dhe hoos Magnif. Rectorem äre 
anhängige giorde, och att disciplina publica fordrar det, att Consistorium 
noga inqvirerar in ejusmodi delicta, och det vel ex officio nobili, fast ingen 
annan åklagare wore. Cursor skickades effter Adolph och Laurentius lopp 
effter, skickades fördenskull en wachtdräng att befalla honom blifwa qwar 
imedlertijd. Cursor kom igen och sade att Adolph war uthgången i staden, 
och att Laurentius swarat wachtdrängen det han går intet meer der effter, 
dock kom han omsijder tillbaka. Rector: det seer illa uth att i träda in för 
rätten, och uthan någon försyn slår oss i munnen med en osanning effter 
den andre, först sade I eder broder wara uppe i Acad:n, sädan att han war 
siuk och kunde intet komma uth, och äre både stycken osanne. Consist:m 
förmante honom att tillijka med sine bröder taga sig wara för sådane 
grofwe fauter, som dhe begå den ene tijden effter den andre, och beflijta 
sig om tillträda uthi sin faders [0: Petrus Laurentinus] footspår, som är en 
wacker och wälmeriterad man, och uthlofwade Laurentius alt godt. Resolu
tio. Adolphus Laurentinus böter pro absentia sine 3 mk smt., och Laurentius 
går in carcerem till afftonen, för den sidwördnat han brukat emot rätten, i 
det han förebringat en och annan osanning.
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Den 24. Febr.
effter högpredijkan komm o tillsammans i gamble Acad:n Rector M., h. 

Lundius, h. Verelius, h. Arrhenius, h. Norcopensis. Secret. Arrhenius.
I. Berättade Rector att Laurentini hafwa i går middag illa hugget och 

stucket twenne wachtdrängiar, så att hoos den ene är föga hopp om lijfwet, 
och att Laurentius blifwit fangzlad men Adolph undkommit som gifwit uth 
stinget. Fördenskull Rector och låtit slå effter honom jämwäl uth på landet 
och ändtelig fatt kunskap att han rest den wägen åth Örsundzbroo. Frågades 
huru man wijdare skall umgå med denne saken. Resolutio. Rector giör ännu 
sin flijt att fa Adolph fast, tillijtar slotzfougden och landzgewallieren, och 
låter bref gå till landzhöfdingerne i Wästerås Öhrebro och Wästergiötland, 
såsom och till consistorium Scharense. Laurenti»* skall imedlertijd sitta till 
dess man får see huru blifwer med wachtdrängen, och om brödren finnes 
igen. Vid. act. 27 Feb. §. 7.

II. Jochim [Alstedt] bryggare har skrifwit att han icke will gifwa mehr än 
14 dr t:n för spannemåhlen. Närwarande Proffs meente att Acad. måste 
låta sig der med nöya, effter det förmod el :n lärer ännu blifwa bättre kiöp 
på sädh.

III. Frågade Rector huru blifwa skall med den sämbre spannemåhlen i 
Klintens befallning, som intet kan uthbringas. H. Lundius: wij kunna taga 
der af något hwar.

Den 27 Febr.
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, Doct. Benze- 

lio, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, 
M. Columbo, Secret. Arrhenio.

I. Uplästes h. Doct. Rudbeckii skrifwelse till Rect. Magnif. att han hafft 
audience hoos H:s Kongl. M:t, och der jempte Academiens suppliqve 
mundtel:n insinuerat dess anlägenheter, hwar på H:s Kongl. M:t aller- 
nådigst lofwat ett nådigt swar.

II. Uplästes fullmächtigens Henrich Schaefers bref af d. 25. Febr., att 
han för någre dagar sedan bekommit documenterne angående h. Behmers 
saak, och att han will inläggia en suppliqve i Kongl. HofRätten, att fa h. 
Behmers inlagde protester der på han will behörigen swara. 2. Att M:r 
Boos saak nu hwijlar emädan Rijksens Rådh äro bono, som och revisions 
secreteraren h:r Lovizin. 3. Att han talt widare med h. Lindehielm om 
Academiens peningefordran och Cronones panteåker, och att h. Lindhielm 
utlåtit sigh mycket willig. 4. Önskar han sig någon lägenheet att tillbaka 
skicka dhe 12 ducater, som Academien ärnat h. Tigerhielm, men han icke 
welat emottaga. Resolutio. Han kan beholla pe»/»gerne hoos sig till dess 
dhe framdeles kunna behöfwas der på orten.

III. H. Verelius berättade Anders Erson i Säfwesta och Al[t]unda sochn lef- 
wererat 102 dr kmt., och frågade huru mycket spannemål han far afräckna 
derföre, ty effter han i åhr lijdit stor misswäxt, så har han icke kunnat 
uthgiöra sin afradh. Resolutio. Det räcknas 13 dr på tunnan för honom.

IV. Berättade Rector att Jochim [Alstedt] bryggiare och dhe andre som 
i Stockholm tagit emot Acad. spannemål, intet willja gifwa mehr än 14 dr
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för tunnan, frågade huru man skulle der med. Resolutio. Effter man intet 
kan få mera, och här effter förmodas ännu bättre kiöp på spannemåhlen, 
så fa dhe behollan för 14 dr tunnan.

V. Fougden Klint har berättat det någon afradzspannemål i hans befall
ning är mycket förskiämd, och frågat huru han skall den föryttra. H. Verel.: 
jag kan intet säya att hon är så mycket skiämd, men hon är träflig slödh. 
Tkesolutio. Han sälljer rogen och kornet som han högst kan, dock intet 
under 10 dr tunnan. Hwetet sälljer han för 15 dr tun:n.

VI. H. Verelius berättade att Harbo rättaren har fört spannemåhlen till 
Berget effter Consistorii resolution och fatt 18 dr tunnan, men somblige 
bönder, der ibland en Acadrns treskats och låtit blifwa 20 t:r hemma 1ig- 
giandes. Consist. meente att samme bonde bör hafwa någon näpst derföre.

VII. Rector giorde relation om Laurentinis, huruledes Laurentius icke 
kommit till proban dijt han blef dömd in Consistorio minore för den 
osanning han der frambar, uthan då twå wachtdrängiar hade en stund söcht 
honom förgäfwes, men ändtligen råkat både bröderne på gatan, då hafwer 
Adolph stucket den ene wachtdrängen så att intet hopp är om lifwet. Sedan 
har Rector låtit fasttaga den yngre [a: Laurentius], men Adolph har kom
mit undan, der på har Rector befalt wachtmäst:n strax skicka någre earlar 
till Rikomberga, men han först sagdt dem till kl. 11 om natten, dessuthan 
hade Rector anhollit att stadzporten måtte igenslås och stadzwachten slå 
effter Laurent, hwilket och skiedde. När wachtdrängiarna som blifwit 
uthskickade, kommit till Rikomberga, hade dhe fuller fått kunskap om 
Adolph, men lijkwäl gått strax tillbaka igen. Rector skickat dem åstad andre 
gång:n, nembkn Pelle Pehrson, Per Matson och Erich Matson, och gifwit 
dem resepeninger, befallandes att dhe ändteligen skolat fasttaga honom. 
När dhe då kommit bort till Ramstad, har ett qwinfolck der mött dem som 
skiutzat Adolph, och sagdt att han reest ifrån Örsundzbroo förr än hon drog 
der ifrån. Altså hafwa wachtdrängiarna twiflat om dhe skolat kunna hinna 
honom, och åter andre gången gått tillbaka igen, wille fördenskull Rector 
wara ursächtat, aldenstund han giort all möyelig flijt till få honom fast, men 
wachtdrängiarne icke wijst der wid den flijt som dem bordt hade. Rector 
begiärade att saken måtte ransakas, på det man må see huru wijda Lauren
tius der uthi sig interesserat, och om han kan slippa uth eller icke, effter 
det är beswärligit att hålla wacht om honom.

Erich Matson den yngre och Laurentius inkonvwo. Wachtmäst.: Erich 
Matson säyer det, att om Laurentius icke warit, så hade Adolph icke kunnat 
stinga honom, ty Erich hölt med både händerne i wärjan emillan Adolphs 
händer, så att han omöyeligen kunnat få wärjan ledig; men Laurentius har 
kommet, taget honom baak i håret och draget honom ifrån bror sin, så att 
han der med fick wärjan löös och stack Erick.

Erich Matson: Kl. 12 ginge wij till proban och wäntade der till ett slog, 
när Laurentius då intet kom gick iag till M. Bengdt och sade, att kl. war 
12, yngste brödren [Jonas] swar:de att dhe gå till måltid i Åkersgården, iag 
gick så till proban, och sade det åt Erich Matson, han gick till Åkergården, 
men när han kom dijt, sade dhe att Laurentini intet gåå der. Erick kom till
baka och då war kl. 1. slagen. Förste gången iag söchte honom, såg iag en
4 -7 3 4 1 6 8  Sallander
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af dhe yngre bröderne gå in till Jacob skomakare, meente så att dhe andre 
och skulle wara dher, wij ginge både dijt .men dhe wore der intet, när wij 
komme tillbaka uthom porten, komme dhe både gåendes ifrån S:te Erichz 
kiälla, när dhe kommo fram sade Erich Matson åth Laurentio, att tijden war 
nu långe ute. Adolph swar:de, skall du sättia in min bror i proban? Tog 
uth wärjan, rände emot Erich Matson och slog på honom 2 eller 3 slagh 
öfwer hufwudet med bara stukaten, iag war effter, lopp till och badh dem 
låta blifwa oss. Adolph slog mig öfwer hufwudet, iag lopp till och fick om 
stukaten med honom, men han rychte den ifrån mig, Laurentius steg emil- 
lan honom och mig, och sparckade min mössa åth mig som låg på backan, 
der med lopp iag in hoos Jacob skomakare att taga något i handen, men 
fick intet som war tiänligit, rände så åter uth, då iag kom i porten höllo 
Adolph och Erich ihopa, och i det samma rychte han stukaten uhr bröstet 
på Erich, sedan ginge både bröderne gatan upföre. Laurentius hade sin wärja 
och ute, Erich bar handen för sig, men antingen han högg eller slog honom 
weet iag intet. Pelle Pehrsons attest uplästes, att Adolph och Erich warit 
ihop, då han först fick see dem, men Laurentius stått afsijdes och icke welat 
hielpa brödren, uthan wille förwägra honom slå drängen, hwilken han dock 
icke wårdat. Men då wachtdrängen wille taga wärjan af Adolph, har 
Laurentius stigit till, tagit honom i håret och slagit honom öhrefijlar, så att 
Adolph slapp honom, hwilken stiger lijtet ifrån och sticker honom så. Om 
Larss hade sin wärja ute weet Pelle intet, effter han intet gaf acht der på.

Rector: Laurenti, I ären lijkwäl orsaken till altsammans, ty i drogo och 
slogo drängen till dess han måtte släppa wärjan, och så stack Adolph honom. 
Laurentius: Jag gick någre gånger emillan och förtog stöterne, ty han wille 
offta gå ihop med drängen, men Adolph sleet sig löös; jag badh honom 
achta hwad han giorde, iag tror att Erich tog i wärjeudden, iag gick så 
emillan och bad Erich wara stilla, tog honom i håret och drog udden ifrån 
honom, bad Adolph sticka sin wärja in, och fölgde honom långdt ifrån 
Erick, men då lopp Adolph någre stegh tillbaka och stack honom. H. 
Verel.: så måtte det skiedt i ryggen. Laur.: ney Erick wände sig om. 
Wachtmäst:n: Erick säijer sielf, att Adolph stack honom mädan I höllo 
honom i håret. Laurentm: ney det skiedde intet, ey heller hade jag min 
wärja uthe. Doct. Benzei.: I både hafwa uttröttat Consistorium med edre 
actioner, och wij hafwa offta warnat eder, men det har intet hulpit, Gudh 
gifwe I hade aldrig sedt Academien, när i intet welat der giöra något godt, 
uthan det ondt är. Laur.: Min broder har offta fört mig på olycka, och är 
oregerlig, men intet har jag retat honom till något ondt. Rector förmante 
Laurentium att bekiänna rotunde huru saken hänger tillhopa, och intet gra
vera sig med någon falsk relation. Det wore nog han hade lugit för Consis
torio minore, och der medh gifwit orsak till denna olycka, som både han 
och brödren nu äre komne uthi. Laurentius bekiände sig tagit Erich i håret, 
på det han skulle få honom ifrån brödren, och att han lagat så brödren fatt 
wärjan löös. Consist.: Det hade warit bättre i hade hulpit till att få wärjan 
af brödren, så hade ingen skada skiedt. Fråg:s om han hade sin wärja ute? 
Laurent.: ja, jag hade henne uthe, och kunde giöra skada om jag welat, 
men rörde honom intet. Rector: jag har befalt apothekaren låta barberaren
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få alt hwad han har nödigt till dhen siukas cur, på det ingen må säya att 
han döör i wanskiötzel. Consist. tychte så wäl wara. Magnus Cursor, som i 
dagh warit hoos Erich Matson effter Rectoris befallning, berättade effter 
Erich Matson således: När jagh kom på Oxetorget, komme Adolph och 
Laurenti«;, Adolph tog strax uth stukaten och sade, är icke du som skall 
sättia in min bror, slog mig öfwer hufwudet med wärjan, men det tog intet 
stort, effter iag hade mössan på. Adolph slog så till Erich Matson den yngre, 
och då sprang jag till, och fick i stukaten med honom in emot fästet, så 
att han omöyeligen kunnat få den af mig, uthan antingen skulle han släpt 
eller stukaten gått af, men då kom Laurentius, sade, skall du taga wärjan 
af bror min? Drog så uth sin wärja och slog mig öfwer hufwudet, fick mig 
i håret och rychte mig ifrån Adolph, slog mig örefijlar, och i det samma 
fick Adolph sin wärja löös, och slog mig åter öf:r hufwudet någre slag, 
och Laurentius reef mössan af mig; sedan stötte Adolph mig ännu andre 
gången, men han hade icke kunnat få stukaten af mig, der Laurentius icke 
hulpet honom, ty med ene handen hölt iag in under fästet och den andre 
strax uthan före, men Adolph i fästet och med andre handen wed udden. 
Laurentius: Då iag fattade honom i håret hade iag ingen wärja ute. Bar- 
beraregesällen inkom och berättade att Erich Matson är nu swagare än i 
går, och intet hopp att han kan komma sig före. Resolutio. M. Kilander, h. 
Enekopiander och mons:r Brodd gå till Erich Matson, att skrifftekn fatta 
hans relation och bekiännelse om saken. Laurenti«; förwares wäl i fängelse. 
Detta blef samme dag effterkommit och relation inlefwererad daghen effter.

VIII. Uplästes Kongl. HåfRättens bref [Fortsättningen ej inskriven på 
härför reserverat utrymme i protokollsboken.]

Doct. Benzel.: har då aldrig saken warit föredragen i Kongl. Senaten. H. 
Norcop.: ney men, uthan secret. h. Coijet har altid dragit henne på lång- 
bäncken. H. Arrhen.: i mitt rectorat slötz att documenterne skulle tagas 
ifrån Coijet och lefwereras till h. Gyllenstolpe, och finge wij dem med god 
lämpa ifrån honom, men sedan weet iag intet hwij dhe andre gång:n lef- 
wererades honom igen. Resolutio, skrifs till h. Doct. Rudb:m att han ford
rar uthslag hoos Kongl. M:t på Acad:s suppl. om restitu//one ca»;ae 
integrum, och imedlertijd deprecerar man citationen. 2. skrifs till Kongl. 
HofRätten, att man behöfwer tijd till öfwersee rächningen som öf:rkom- 
men är.

IX. Bewilljades landzgewallierens karl som slagit effter Adolph Lauren- 
tin 6 dr kmt. för sitt omak, och det af expensepeningerne, men så att dhe 
skole framdeles betahlas af Laurentinis. Vid. act. 20 Martii §. 3.

X. Bewilljades Gabrieli Siöberg Smolando 6 dr smt. ex cassa studd.
XI. Kongl. Cammar Revision har i dess observationer öfwer fougdens i 

Hellsingelandz södre contract Joh. Nerbelii 673. och 674. åhrs böcker, 
noterat det Acad:n påföres kyrckiotijonden af Hanebo och Ofwanåker som 
intet förmäles i Kongl. brefwet, af sterbhuset upwijst, och fördenskull har 
sterbhuset begiärat af Academ:n dhe documenter samme kyrckeherbergen 
angå, men intet kunnat få mehr än ett, aldenstund Doct. Rudbeck har 
ytterste nyckelen till archivum. Dock är dem lofwat dhe andre så snart han
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hemkomwer. Sädan begiärer sterbhuset dhem må bestås dhe ungefehr 200 
dr kmt. på 675 åhrs Acad. spannemåls rächning:r, som dhe innehollet för 
sitt beswär. Consist. påminte sig att det lofwat sal. Nerbelio något för sitt 
omak, och warit så nära kommit att qvantum skulle determineras. H. 
Verel.: Jag menar att h. gouverneurens bref lydde, att fougderne skulle 
draga bekymber för spannemåhlen och dess betahlning, men Acad:n har 
ännu att fordra för den samme 1 400 dr. Resolutio. Sees effter af hwad 
innehold gouverneurens bref är, och der effter ställes swaret. Acad:n will 
först hafwa richtig underrättelse hwar hennes fordran står inne, sedan will 
hon betänckia husetz beswär.

XII. Rector berättade sig tillijka med Doct. Skunck och h. Verelio hafft 
Unonium före och med honom liqviderat, så wijda nu skie kunnat, och 
honom då blifwit skyldig till 1040 dr peninger, och en stor post spanne- 
mål, sädan man har till Consistorii betänckiande, afdraget 800 dr som han 
påförer bönderne, hwilkas hemman blifwit öde, och har Unonius intet hafft 
något att inwända emot denne rächning, fast han icke welat kiännas wid 
meer än 500 dr, och 60 t:r spannemål, till hwilka 500 dr han dock till- 
förenne jämwäl nekat. Consist.: intet kan Acad:n afföra honom desse 800 
dr han förer på bönderne, på hans sägn allenast uthan någon verification. 
H. Verel.: Han är grufwelig orichtig, om wij ännu höllo flere ransak- 
ningar, så weet iag att han blefwe än mehr skyldig, wij hafwa hafft möda 
att fa en restlängd af honom. Consist.: Han måste ändtelig underskrifwa 
samme restlängd. H. Verel.: Han har giort en bonde skyldig 12 eller 13 
t:r i hans book, men när bookholkn såg öfwer det samma, så blef bonden 
icke skyldig mehr än 3 t:r. En post af dhe 800 dr förer han på praebende- 
bönderne för mantalspeninger på någre åhr, men om dhe något eller huru 
mycket dhe äro skyldige, weet man än intet. Rector: Nu har Unonius lef- 
wererat 23 plåtar till h. Räntemäst:n och biuder ut 20 t:r korn, skall man 
taga det emot. Consistor.: det är bäst taga det som han biuder, så kunna 
Proff. taga något hwar der af på sin löhn, eller kan det och sälljas åth 
någon i staden. Rector: i förre Consistorio will han intet kiännas wid dhe 
500 dr, men nu sedan han såg att peningerne stego öfwer 1 000 dr, så 
kiendes han wed dhe 500, hade dock intet att inwända emot dhe öfrige 
poster, uthan sade sig undra huru han skulle blifwa så mycket skyldig. H. 
Verel.: Det är intet under att han blifwit så mycket skyldig, så orichtigt 
som han handterat opbörderne. Han tog en gång uhr Nääs och Börje 
kyrckeherbergen 40 t:r och lät föra det bort på sin hand, äfwen så tog han 
och stora posterne annorstädes; men man kunde intet hafwa någon wissheet 
huru mycket han war skyldig, effter man aldrig fick någon restlängd af 
honom. Soml. Academ:ns spannemål borgade han åth Acad:n owitterligit, 
tog en halfspan på hwar tunna i interesse och behölt det sielf, nu wille han 
föra på Acad:n alt det han antingen af sitt egit, eller Academiens, uthan 
des wethskap, borgat eller uthlänt till elaka giäldenärer, som kan skie aldrig 
kunna betala. Rector frågade, huru han skall anställa executionen. H. Verel.: 
min mening är det, att han sättes så länge, det iag beder noteras. Doct. 
Hoffwen.: Han clarere eller ställe caution, hwar och icke han det kan, så 
må han gå i fängelse. Doct. Benzel. och någre flere meente, man bör först
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gå till hans egendomb. Resolutio. Man söker först hwad han har in bonis, 
och i det öfrige procederar man som wanligit är med sådane karlar.

XIII. Talades att häradzfougden graverar praebendebönderne emot pri- 
vilegierne, och slötz att dhe skulle upwijsas honom som och skiedde, men 
halp ändå intet uthan praebendebönderne graverades lijka mycket.

XIV. Per Erson i Rassbokijl, som har tagit Acad:ns ödeshemwan Tibble, 
och har Consistorii frijhetzbref der på, det han wijste wid tingzrätten, 
klagar att han lijkwäl graveras af Cronones betiänte. Slötz man skall tahla 
med häradzfougden här om, och begiära att bonden blijr ograverad.

XV. Rugman begiärade skrifftelrn att få en peremptoriam citationem på 
h. Henrich Myrander till en wiss dagh, aldenstund han för detta icke com- 
parerat till den tijdh han warit citerad. Consist. påminte sigh att h. Henrich 
hade skrifftekn af d. 4 Febr. excuserat sitt uteblifwande, och begiärat dila- 
tion till dess hans fullmächtig h. Lohrman, som hafwer alle documenterne 
i sine giömor, hemkommer ifrån rijkzdagen, hwilken dilation emädan Con
sist. förr hade bewilljat, så kunde nu intet förändras der uthi.

XVI. Bewilljades Johan Empselius [o: Emzelius] far disputera de recta 
ra//one.

XVII. Uplästes och adproberades swaret till fru Anna Rolamb om godz- 
byte.

Den 3 Martii
effter högpredijkan, in praesentia Rectoris M:ci, h. Gartmans, Doct. 

Hoffwenii, M. Liung, h. Verelii, h. Arrhenii, M. Celsii, h. Norcopensis, 
M. Columbi, M. Grubb. Secret. Arrhenii.

I. Bewilljades Andreae Blechandro W.Gotho testimonium.
II. Bewilljades Johanni Waenerberg W.Gotho 5 dr smt. ex cassa studd.
III. Rector frågade huru man skall bära sig åth med assessorens h. Snachs 

fullmächtig, ty far han inga peninger så drager han bort, och lärer så Acad:n 
intet komma till Gestrinii panteåker. Alle Proff. föllo der på att h. Snach 
måtte få peningerna, allenast han reverserar sig att det icke skall hindra 
Acad:n uthi sin saak emot sterbhuset, på det att Acad. en gång må komma 
på gång med åkren. Dock meente månge, att dhe aldrig läre offtare befatta 
sig med Academiens gamble giäldenärar, som blifwit i M. Boos tijd, effter 
dhe hade redan uthi änckians och Behmers saak, så mycket lijdit, att dhe 
äre der med ledze. H. Verelius allena war emot, att Acad:n skall gifwa 
peninger åth Snachen.

Den 13 Martii
höltz Consistorium majus praesentes wore Rector Magnif., Doct. Brun- 

nerus, Doct. Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffweni//j, M. Liungh, h. Vere
lius, h. Arrhenius, M. Celsius, h. Norcopensis, M. Grubb. Secret. Arrheni/zr.

I. Uplästes h. pastoris [0: P. Rudbecks] bref af d. 26 Febr. berättandes 
att Acad:ns postulater, äre tillijka med prästerskapetz lefwereradhe till 
deras Ex:r h. R. Marskalken grefwe Stenbock, och R. Rådet h. Johan Gyl- 
lenstierna att öfwersees, så att fördenskull H:s HögEhrew-.t måst taga igen 
documenterne af h. Ho[g]husen, och dhem lefwerera till secret. Svanhielm,
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som Kongl. M:t här till förordnat. Och lofwar H:s HögEhrew:t att willja 
anwända all möyelig flijt till Acad:ns bästa.

II. Kettler begiärade ännu komma under Acad:ns jurisdiction. Consist. 
påminte sig att denna hans begiäran är honom förr afslagen af goda skiähl, 
och att han nu så mycket mindre må antagas, som han sedermera begått 
åthskillige fauter, ty 1. har han som berättades, rest till Stockholm, och der 
låtit sigh wiga wid en annars hustru, medan mannen är i lifwet. 2. Under en 
borgares nampn lugit sitt barn fram till christendomb uthi h. pastoris från- 
waro.

III. Mats Anderson i Norsta och Balingsta sochn, begiärade fa bruka 
hemmanet till helfften. 2. Få något löst till sitt underhold af den spannemål 
som Acad:n kiendtz wid till sin betalning. Rector berättade, att han i 
distingen fått 1 f:r. Item h. Verel., att han någre åhr bort åth fatt uthsädet, 
och icke en gång betalt det till Academien. "Resolutio. Han brukar det till 
helfften i åhr, så länge Acad:n far see om hon har någon nytta der af. 2. 
Får han 7 f:r spannemål till den ene förre, att det blir 1 tun«a tillsammans.

IV. Uplästes sal. Petraei änckias suppliqve att få sortera under Acade
mien. Item h. landzhöfdingens bref för henne att slippa manta[l]speningerna 
för innewarande åhr och alt fort, så länge hon blifwer uthi det tillståndet 
hon nu är. Discurerades här om åthskilligt. Somblige af adsessoribus mente 
att effter hon för detta holler sig under staden, så kunde hon wäl ännu der 
blifwa, helst effter man icke wiste af hwad orsak eller till hwad ända hon 
söker sig der ifrån, en eller annan allenast tychte att hon motte winna sin 
begiäran, effter hon allenast en lijten tijd om åhret är här för sine bröders 
och sons skull, dem hon kokar före. Men effter som sades att hon har en 
action på Ciämnärs C anu« aren, och kan skie derföre wille draga sig undan 
stadzens jurisdiction, slötz så, att Rector M. talar med borgmäst:n här om, 
och förnimmer huru är med henne.

V. Doct. Skunck v. facult. theologiae Decanus begiärade att Jesperus 
Swedberg måtte inskrifwas uthi Pfeiffers ställe, effter det rum han nembdes 
till näst för juhl icke war ledigt. Detta bewilljades.

VI. Decanus facult. philos. h. Arrhenius berättade att facultas har adpro- 
berat Olaum Kijlberg Wermeland. till duplex stipend. in mathesi i Myrichz 
[MurichsJ ställe, begiärade V. Consistorii confirmation der på, och sedan 
recommendation för honom till 111. Cancell. Resolutio. Consist. ratificerar 
v. facult. sluth för Kijlberg, men facultas kan sielf recommendera honom.

VII. Bewilljades Christophoro Ansenio att få disputera de mutuis paren
tum et liberorum officiis; Andreas Torsilio Suderm. de magia. Petro Hal- 
lenio Uplando de legatis.

VIII. H. Arrhenius inlefwererade liqvidation på sitt rectoratz böter, och 
wore dhe alle nu richtigt inkomne, undantagne Hedraei dem V:m Con
sistorium remitterat.

IX. Jacob Stålberg anklagade Pet. Osenium för hugg och vexation. 
Rector: Då Stålberg kom till mig war han blå och blodig öfwer halfwa an- 
sichtet, och hans siorta alt blodig. Osenius: Jag hoppas, att ingen lemm 
skall wara skadd på honom. Doct. Hoffwen.: Fast ingen lemm wore skadd 
på honom, så hafwen i likwäl skamlöst farit med honom, hwem har gifwit
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eder macht att vexera och slå honom? Osen.: Jag har fuller och fått hugg. 
Doct. Hoffw.: Det borde dhe hafft skam före som den samme uthgifwit, 
och bör i ha det samma för denne. Stålberg: Kl. 4. om afftonen då jag 
skulle gå i bönen, kom Osenii uthskickade kallade mig och Malmeen på 
Lohrmans kiällare, der wij wore till kl. 9. wid pass. (Doct. Brunn, upkom.) 
Der ifrån fölgde wij Bergman hem till sitt qwarteer, och wore der en 
stund, siunge och giorde hwad Osenius begiärade. Osenius slog min cam- 
merat en öhrefijl, frågade mig som stod bakom om iag intet wille hafwa 
med, gaf så mig en säyandes, det war den förste öhrfijl i fått af mig, slog 
mig så i hufwudet med knyttenäfwen; en stund efter gaf han oss åter hwar 
sin öhrefijl, ett par puker stode under bordet, Bergman tog och slog en 
stund på dem, sedan han lagdt dem neder, stälte Osenius oss både i bredd, 
sade wij skulle och wara puker, begynte på att slå öhrefijlar en med hwar 
handen, men jag kan intet wetta huru månge slag. (H. Norcopens. upkom.) 
Iag begynte omsijder blöda mycket illa genom näsan. Osen.: i hufwudet 
slog iag honom, men intet i ansichtet. Stålberg framwiste sin siorta, som 
han då hafft på sig, hwilken war mycket blodig. Osen.: Det hade wäl 
kunnat hända att han ellies blött, iag kan hafwa witne på att han är der till 
benägen. Rector: hemma hoos mig bekiände I att i slagit honom 2 öhre
fijlar, frågades om Bergman har slagit dem? Stålberg: Ney, ty han är intet 
wår landzman. Osenius: jag har ingen owänskap med honom, han weet att 
jag samme gång tog honom i fambn, och kallade honom K. Bror, iag weet 
intet hwij han skulle så ändtel:n fordra mig till Consist. majus, det är en 
civis lis, si modo lis dicenda. Rector: Att i äre kallad till majus det skall jag 
swara eder på och intet Stålberg, saken war klar och grof, derföre war intet 
nödigt att först föra den till minus, aldenstund hon ändå skulle dömas in 
majore. Constitutiones aestimera en sådan gierning annorledes än i giör. 
Osen.: att jag sade det iag wille spela på pukor och plättade honom, det 
tillstår jag. Rector: hemma, hoos mig tillstod I och att i slagit dem öre- 
fijlar. Parterne afträdde. Rector: Gossens praeceptor war hoos mig, och 
sade, att der han med sin discipel icke blifwer tagen i beskydd så måste 
han reesa här ifrån, och skrifwa gossens föräldrar till, att dhe taga sin son 
ifrån Academien. Consist. tychte ganska illa wara, att den wanan till så 
handtera dhe nykomne på intet sätt kan afskaffas, ty ehuruwäl Kongl. con
stitutiones det strängeligen förbiuda, Consist. och med publico programmate 
det förbudit, och offta relegerat dem som blifwit der med betredde, så fin
nes lijkwäl somblige så wanartige, att dhe alle warningar och förbod för- 
achta, och offta slå ärlig mans barn förderfwade, skattades fördenskull 
nödigt att man holler sträng hand här öfwer, och skierper straffet. Discure- 
rades om Osenii saak och des straff. Doct. Brunn, och h. Gartman stode der 
på, att han skulle särskilt böta för huggen, och sedan religeras på tu åhr, ty 
en vexatio scurrilis allena meriterade effter constitutiones en relegation, 
men dhe flere af DD. Proff. tychte nog wara att han relegeras.

Resolutio. Emädan Osenius hafwer dels sielf tillstått, och dels är af sin 
wederpart öfwertygad, att hafwa först uppå en allmän kiällare twingat 
Stålberg till skiäncka uthi för sig ifrån kl. 4. till kl. 9. effter middagen, 
och sedan samme affton hemma uthi Petri Bergmans giestherberge, brukat
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honom jempte studenten Malmeen för pukor, och honom illa slagit, så att 
des kläder, dem han upwijst in för rätten, blifwit mycket blodiga, brytandes 
således både emot wårt af trycket uthgångne stränge förbodh på sådane 
otillbörligheeter emot dem yngre och till Acadtn nyligen ankomne studio
sos, och emot sielfwe constitutiones Regias, dem han jemwäl uthi detta 
måhl så mycket mera warit plichtig att effterlefwa, som han wed Acad:n 
warit benådad med Regio stipendio, till att deste mera sig förkofra uthi 
studier och ett skickeligit lefwerne, ty dömer rätten honom förlustig af 
samme Kongl. beneficio, och på tu åhrs tijd honom publice relegerar, ex 
constitutionum cap. 23. lege 16.

X. Rector berättade att befalningzm:n Rox hade angifwit baron Ulf- 
sparre och h. Ehrensteen, för det dhe skolat sönderslagit hans fönster etc. 
men nu sedan parterne äre citerade, har Rox ursächtat sig att denne gången 
komma tillstädes, effter han måste holla stembning med bönderne. Ellies 
och wore studenterne, som hafwa någon kunskap om saken, borte, allenast 
war Roxens swåger Olof Anderson tillstädes, hwilken nu inkom tilli jka med 
hh. Ulfsparre och Ehrensteen, giörandes han Olof Anderson sådan berät
telse: om afftonen kl. 8. wid pass sutte 4 studenter och drucke hoos mig, 
då kommer desse gode herrar in med dragne wärjor, min hustru steg fram 
och fick emot den ene, bad dem wara stilla, ty ingen hade dem förtörnat, 
den andre sprang fram och slog en af studenterne på axelen, frågade om 
han icke hade skiält dem på gatan, studenten nekade, dhe ginge så uth och 
slogo i kras sönder 3 fönster i gången, sedan hördes intet meer af dem. Jag 
kiende dem intet ty det war mörckt, men en gosse kiende dem som nu är 
åth Stockholm. H. Ulfsparre: Wij wore hoos en god wän på Waxalagatan, 
när wij kommo tillbaka till Roxens port, stodo der en hoop officerare, som 
frågade hwad wij wore för hunsfåttar. Officeraren som fölgde oss gick så in 
och jagh effter, och då jag intet såg till honom gick jag in i denne camma- 
ren, som han nu säyer. Officeraren kom effter men intet Ehrensteen; ty 
dhe ha kiendt orätt, med sin wärja, slog studenten ett slag, och i uthgången 
slog han sönder fönstren. Olof Anders.: både twå som wore inne slogo sön
der fönstren. Ulfsp.: jag wille intet neka om så wore, kan hända jag halp till, 
ty jag war drucken, och när jag kiende igen studenterne skiöt jag strax 
mössan neder i ansichtet, ty iag hade intet der att giöra, men intet weet jag 
af fönstren, dock kan jag intet heller neka der till. Parterne affträdde, och 
effter Roxen och leutnampten, som saken mäst angå, icke wore tillstädes 
ey heller studenterne, som borgaren beropade sig på, kunde saken intet 
widare komma denne gången, uthan upskiötz till här näst, imedlertijd till
sades h. Ulfsparre och h. Ehrensteen att blifwa i staden.

XI. Uplästes factorens Magni Blixs bref, der i han begiärer få wetta 
prijset på dhe 150 tun:r han i åhr fått af Helsingespannemåhlen. H. Verel. 
och M. Grubb berättade, det fougden Carm är kommen tillbaka ifrån Hel- 
singeland, och säyer sig der sålt någon spannemål wid hwart kyrckeher- 
berge, och fört någre hundrade dr hem med sig, men intet kunnat nu få 
dhem hijt in för oföret skull. Carm inkallades, och sade sig i somblige 
sochner fått 16 dr för tunnan, och sombl. 14 och i sombl. för 12 dr, i 
Söderhambn hade man kiöpt för 12 dr heela tijden, stundom och 11 dr,
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men meente det komma, der af, att säden har i åhr blifwit mycket blööt. 
Resolutio. Factoren betalar 13 dr tunnan, och swaras honom med näste post.

XII. Carm upwijste en attest under Dillsbo sochns sigill af d. 14. Martii
677., att han der för nödfall måst sällja 8 r.r af qwarlagde 676. åhrs 
kyrcketijonde å 8 dr tun:n, så frampt spannemåhlen icke skulle blifwit 
qwarliggiande och förderfwad af åth. H. Verel.: Bookh:n tycker säden är 
alt för ringa såld, och kan derföre intet emottaga denne verification, uthan 
Consist. gillar den. Resolutio. Consist. adproberar den. Doct. Skunck gick 
bort.

XIII. Uplästes h. landzhöfd:s bref af d. 28 Febr. till slotzbefalningz- 
mannen, medh inhibition på den immission han gifwit uthi panteåckren, 
som h. Henrich [Byrelius] uthi Rassbo possiderar, willjandes att den skall 
beroo i des förre wilkohr, till dess Kongl. M:tz resolution kan blifwa Kongl. 
CammarCollegio communicerad. Denne communica//on war längesedan 
giord, men ännu intet swar kommet af Kgl. Cammaren. M. Grubb: H. 
Stehn gifwer det rådet att wij skrifwa h. landzhöfd:n till, det wij blifwa wid 
immissionen, jtill dess någon lagkn winner oss der uth igen.

Discurerades widlyfftigt af och an om åkerwäsendet, och antingen något 
bref skulle nu gå till h. landzhöfdrn eller icke. Omsijder stannade der wid, 
att bref går till cammarrådet h. Lindehielm, och begiäres han will hielpa 
Acad:n till ett godt swar och uthslag. Item till h. Schaefer, att han 
samme swar utfordrar. Sedan Kongl. Cammaren först resolverat, kan man 
bättre skrifwa h. landzhöfdrn till. Imedlertijd lofwade Doct. Brunnerus 
willja skrifwa secretrn Forsell till, och remonstrera honom sakens beskaf- 
fenheet, medh begiäran, att han icke låter flere sådane bref komma. Con
sist. behagade sådant wäl.

XIV. Uplästes copialiter Matthiae Insulandri immission af d. 26. Apri
lis 1668. för Henrich Schaerer uthi Joh. Stenii panterättigheet i den 
tridiedehlen af Cronones panteåker, som honom uthi Capelle- och lilla 
giärdet tillfallit effter hans broder M. Olaum Stenium, beräknandes samme 
panterättigheet för 77 dr 15 1/3 öre smt., dock Acadrns rättigheet med 
inlösandet henne förbehollen och aldeles oförkräncht. M. Grubb berättade 
att h. Rudbeckius har strax inlöst åckren af Scherer, och begiärar nu sine 
peninger igen. M. Celsius: h. Rudbeck har inlagt uthi Canceliet en skrifft, 
att han gifwit 18000 dr till Academien, och der ibland lärer denne åker 
wara införd, och bör fördenskull intet fordra dhe peningerne. Doct. Brunn.: 
Gud weet hwar dhe 18 000 dr äre, iag tycker det är bäst låta honom få sine 
peninger igen. M. Cels.: om så skier, så bör då intet samme skrifft liggia 
Acad:n till gravation uthi i detta. Resolutio. Rector talar med h. Rudbeck 
och förnimmer huru här med är, hwilket sedan skiedde, och har h. Rudbeck 
swarat, som Rector berättade, att denne åker wore icke upförd i samme 
skrifft, som ligger i Kongl. Canceliet, uthan den som Prof. Fornelius nu 
hafwer, befalte fördenskull H:s Magnif:ce att peningerne skole utlefwereras 
till h. Rudbeck emot qvittance.

XV. Talades om Skiäggesta torpet att det är illa farit. H. Verel. sade, att 
sal.- Doct. Loccenius hade längesedan låtit uprätta det igen, der Swanberg 
icke hindrat det med sitt grelerie, frågades huru man nu skulle der med.
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Resolutio. Änckian lefwererar torpet ifrån sig så godt som sal. Doctoren 
det emottog.

XVI. Olof i Walskog begiärade lof att byggia någonstädes på Acad:ns 
ägor, ty han kan ingenstädes komma in. H. Verel.: Det will ingen hafwa 
honom till granne, ty han förderfwar alt det han öfwerkommer. Rector: 
Om han icke blifwer i neyden, så har han ingen nytta af dhe 2 tunneland 
åker, som änckian effterlåtit honom. Resolutio. Skall sees effter om någon 
tiänlig platz kan finnas för honom.

XVII. Rector berättade att Unonius begiärer fa betala 40 t:r spannemål 
med peninger för lindrigt prijs, så will han betala 500 dr, och 60 t:r som 
han redan kiendtz wid. Det öfrige will han och giöra godt, säyer han, när 
han far resa till Giefle, och beställa om sin gård. 2. Begiärer han fa blifwa 
wid tiänsten till dess han clarerat sin skuldh. (Prof. Liung och Celsius 
ginge bort.) H. Verel.: Antingen skall Unonius blifwa wid tiänsten eller 
intet. Swarades, det han är redan afsatt. H. Verel.: Hwem skall då komma 
i stället ty månge renna der effter. Rector: Consistor, har redan kiendt 
Winter god, och fehlar intet mehr än att han tillsäyes skaffa caution. Win
ter berömdes af hwar för sin skickeligheet som han altid wijst. H. Norcop.: 
Aldraförst wilja wij skillja oss wed Larss Olofson [Unonius] sädan fa wij 
widare tala om successore. Unonius inkom och begiärade nu sielf att fa be
tala 40 t:r å 8 dr tunnan, så will han betala till missommaren. Rector: i 
lofwade strax betala. Unon.: jag kan intet komma till rätta förrän till mis
sommaren, jag sätter min 4:de part i hemmanet i pant, betalar jag intet så 
far Academien tagan. 2. Begiärade Unon. blifwa wid tiänsten, och afträdde 
der med. Consistorium hölt före en obillig och skamlöös begiäran, att han 
wille så ringa betahla Acad:ns spannemåhl, som han egenwilligt och olof- 
wandes tagit och handlat med sig sielf till profit. Om den andre hans be
giäran talades intet, aldenstund han redan war dömd ifrån tiänsten. Rector: 
500 dr har han betalt, 60 t:r spannemål som han kiendtz wed, will han och 
betala, 20 t:r in natura och 40 i peninger. Dhe öfrige som han icke aldeles 
kiendtz wed, kan jag intet see huru han kan gåå ifrån sig. Wij hafwa affört 
en stor post, merendeles på hans egen berättelse, dock till Consistorii adpro- 
bation. Unonius inkallades och tillspordes hwad skiäl och documenter han 
kan hafwa att leda sig ifrån den rest, som han än intet welat kiännas wed, 
och bookh:n lijkwäl effter hans egne böcker påförer honom. Swarade: jag 
har fuller begynt see igenom mine böcker, men intet hint till ända der med. 
Consist.: tagen en annan god man som tillijka med eder see dem igenom 
till nästkommande onsdag, ty ingen will giöra eder orätt. Unoni/zj: Jag 
will så giöra, jag har redan funnet underrättelse om 300 dr och 30 t:r 
spannemål. H. Verel.: I kiändes ju wid uthi wår närwaro, att bookhms 
restlängd war richtig, och wille derföre intet wijsa fram edre böcker. Unon.: 
ja det war så, men det måtte lijkwäl wara feel uthi rächningen. Resolutio. 
När Unon. har giort alt annat richtigt, så will Consist. förklara sig på hans 
begiäran om prijset för dhe 40 t:r som han will betala med peninger, i 
det öfrige procederar man med honom som förr är slutit, och lagar att han 
ändtligen förklarar sig på den öfrige skulden innan onsdagen.
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Den 16 Martii
höltz Consistorium minus. Praesentes wore Rector Magnificus, h. Ar- 

rhenius, M. Celsius. Secret. Arrhenius.
I. Erich Erson ifrån Ladugården klagade på Laur. Ulstadium således. 

Förleden torsdag kiöpte någre finske soldater öhl i wår gård, och när dhe 
ginge bort stule dhe ifrån werdinnan, och mig en swart klädning ett par 
skinbyxor hatt och hanskar etc., om afftonen då dhe mönstrades gick iag 
uth och kiende igen min hatt, dhen soldaten hade satt under sin, tog den 
igen, och klagade för capitenen. Capitenen bad slå honom i arrest, men en 
underofficerare swarade, att han intet war under deras compagnie. Capite
nen sade, slå honom braf, wi) begynte åter ryckias om hatten, och då lade 
Ulstadius sig i förswar för soldaten, och gaf mig twå örefijlar. Ulstad.: 
Soldaten war född i samme sochn med mig, och klagade att han legat illa 
siuk, derföre då jag fick see att denne earlen slog och släpade honom hijt 
och tijt, gick iag till, bad honom angifwa för officerarne, men han knytte 
näfwan åth mig, och då slog iag honom en örefijl, der med släpte han 
hatten. Åter fick iag see att han war andre gången ihop med honom, hade 
hatten af honom och söchte taga wärjan der till, då steg jag andre gången 
till, tog honom der ifrån och slog honom neder. Erich: min hustru tog 
hatten och lopp hem med honom, soldaten lopp effter wille hugga henne, 
derföre lopp iag till och hindrade honom, och fick så i wärjan med honom. 
2 örefijlar slog Ulstad. mig. Petrus Arctander witnade: i onsdagz gick 
Erick uth att spana effter det som war bortstulit, fan sin hatt på en soldat, 
tog den igen och förde honom till officerarne. Capitenen bad underoffi
ceraren slå honom i arrest, men han swarrde att han intet war under det 
compagnie. Capitenen wände sin häst och folcket marcherade neder åth 
staden, så söchte Erich föra soldaten till sin officerare, när Ulstad. det såg, 
slog han Erich en öhrefijl. Hustrun tog hatten och lopp hem, soldaten effter 
med dragen wärja. Erich åter effter att salvera hustrun, mitt för porten hade 
soldaten wärjan i högden att hugga Erich, men blef hindrad, stack honom 
så i kläderne, och i det samma fick Erich i wärjan med honom, då kom 
åter Ulstad. och fick . Erich i håret, drog honom baklänges i backan, skildes 
så åth och tiufwen slapp undan. Wilhelm Vassenius berättade sammaledes 
som den förre, och att Ulstad. stod der hoos och såg att han tog igen sin 
hatt, sade sig och förmant Ulstad. till låta blifwa Erich effter han wille ha 
sitt igen. Ulstad.: Kan hända att Vassenius sade dhe orden, men iag hörde 
dem intet, ey heller såg iag att han hade soldaten till capitenen. Vass.: 
Det kan intet annars wara än i måtte hördt det. And. Örström witnade som 
dhe förre, och sade att då capitenen wände sig tillbaka, sade han slå karlen, 
då springer Ulst. till och slår Erich, iag, sade han, bad honom låta blifwan, 
ty han wille hafwa sitt igen. Ulstad.: ja då swarade jag eder så, hwij skall 
han så handtera soldaten? Örst.: wid porten war Ulst, så ifrig att han kas
tade kappan af sig. Arctander begiärade på Ferners änckianss wägnar, att 
Ulstad. måtte swara till saken, effter han hulpit tiufwen uthur händerne. 
Parterne afträdde. H. Arrhen.: När jag kom uhr Consistorio i onsdagz, såg 
jag att dhe hade något sådant för händer wid änekians port, men när dhe 
finge see mig stucke dhe sin koos, sedan refererade mine giäster saken som
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hon nu är angifwen. Resolutio. Ulstad. böter för en pust och ett hårdrag 
12 mk hwart. c. 12. Sårm. m. w. StL. 2. Effter han hulpet soldaten undan, 
så skall han och skaffa saken till rätta igen.

II. Samuel och Joh. Sundel klagade 1. att M. Palm inkommit uthi dheras 
gård uthan dheras lof och minne. 2. Intet betalt huushyran. 3. intet will 
flyttia uhr trägårdzbygnaden som dhe tilli j ka med stenhuset förhyrt till 
H:s Högwördig:t h. Erchiebiskopen.

Uplästes M. Palms fullmacht för Johanne Luth, men emädan hon war af 
ett annat innehold än en fullmacht bör wara, och dessuthan rätten praejudi- 
cerlig, derföre lefwe[re]rades hon strax tillbaka, med befallning att Palm an
tingen sielf skall upkomma eller skrifwa en rätt fullmacht för Luuth. Rec
tor: M. Palm har nu någre gånger warit citerad hem till mig, att iag tillijka 
med Secret. kunnat bijläggia saken, men han kom intet tillstädes meer än 
förste gången.

Uplästes en ny Palms fullmacht för Johan Luth. Sam. Sundel repeterade 
åter sine förre punchter emot honom, der på swarade Luth således. 1. 
Clemet Olofson har hafft macht att uthyra husen, och uplåtit stenhuset till 
M. Palm. Sund.: Clemet hade macht att uthyra gården till studenter, och 
det till wår ratification, men icke till M. Palm. Luth: Fenmans attest witnar 
att Joh. Sundel har den tijden warit hoos Clemet, och sielf bewilljat att M. 
Palm måtte komma der in. Joh. Sundel: ney. Samuel: Clemet lärer ännu 
hafwa sin fullmacht, der af synas kan hwad tillstånd han hafft. Fenmans 
attest uplästes. Rector: hålla i då före att Palm aldeles uthan lof kommit in 
i gården. Sam.: ja i stenhuset, ty så förstå wij det. Rector: effter träbyg- 
ningen wardt honom uplåten i höstas, hwij flytte han då icke dijt uthur 
stenhuset. Luth: Han hade Sundeliorum lof att wara i stenhuset till dhess 
h. Erchiebiskopen skulle koimwa. Rector: sielf har M. Palm berättat att han 
icke kunde flyttia i träbyggningen förr än hon blefwe lagat. Luth: 2. Om 
huushyran har han offta söcht att contrahera och liqvidera. Sam.: fuller har 
han talt der om, men aldrig med något alfwar drifwit der på. Luth: 3. 
Trägårdzbygningen har han accorderat om på ett heelt åhr. Sam.: ney intet 
längre än till påsketijden. And. Rigelii attest uplästes, att Palm hade accor
derat med Sundel om trägårdzbygningen åhret omkring, och att han Rige- 
lius hyrt sin cam/war af Palm åhret öfwer. Sam. Sund.: Det är intet så, kan 
hända att Palm har så sagdt för honom; fuller talte wij undertijden om 
bygnaden, att han wille hafwa henne åhret kring, men aldrig kom det till 
något sådant sluth, ty iag kunde intet lega huset till twå. Folkers attest 
uplästes, att sedan Palm accorderat med Sundel på ett helt åhr, så har och 
han legdt en stugu i bygningen på ett åhr af Palm, och det i Sundeis när- 
waro. Sam. Sundel: Han skall intet kunna bewijsa att iag någonsin warit 
der hoos då han accorderat med Palm. Conditionaliter talades om heela 
åhret, nembl. om h. Erchebisk. icke skulle willja hafwa den bygningen. 
Uplästes Nicolai Bronvwii attest att twenne uthskickade warit till mons. 
Sundel, och ute på gården öfwerliudt sagdt åth honom, att h. Erchiebiskopen 
will hafwa heela gården löös till hyra, undantagandes den bygningen, som 
biskopzänckian, Brommii moder, innehade. Och att Sundel swarat, som iag 
har talt med h. Doct. Brunnero, så skall det blifwa, och om det icke blifwer
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der wed så kan jag utlega åth andra. Item att M. Palm sagdt, det hwarken 
Archiebiskopen eller Consistorium skall taga honom uhr gården. Luth: 
Brommius är M. Palms owän och bör derföre icke witna. S. Sund.: Folcher 
och Rigelius äre hans disciplar och disksällar, och böre derföre icke heller 
dhe witna med honom. Luth: Palm protesterar hårdt der emot att han säyes 
olofl. kommit in i gården. S. Sund.: Wij referera det allenast relative, och 
tale intet mehr der om. Joh. Sund.: Det mästa är att wij will ja hafwa honom 
uhr gården. Uplästes ett contract uprättat emillan h. Doct. Brunn, på 
Archiebiskopens wägnar, och S. Sundel af d. 10. Octob. 677. om sal. h. 
Sundelii gård, der i och förmäles, att trägårdzbygningen skall inrymmas 
H:s Högwörd:t nu wid påsketijden. Folker och Rigelius effterskickades att 
förklara sine attester. Folker inkom sade: först iag kom och begiärade 
rum i huset, swarade Palm att iag skulle fa en stugu åhret om, effter han 
på så lång tijd contraherat med Sundel, men intet war jag tillstädes då dhe 
contraherade, uthan hörde honom allenast säya så, det jag och har hollit 
före att wara wist, in till dess Sundel nu begynte tala der om att Palm 
skall uth. Rigelius inkom frågades om han hört något contract uprättas dem 
emillan. Swarade: wid Michaelis tijdh talades dhe offta wid öfwer och 
effter måltid, att han skulle blifwa wid bygningen, men intet weet iag om 
eller när dhe accorderade. Sundel bad mig accordera med M. Palm. effter 
han skulle hafwa heela bygningen, men intet weet iag af något contract 
skriffteligit eller mundteligit. Parterne affträdde.

Resolutio. Det första. Att M. Palm skall uthan wederbörandernes lof och 
minne wara inkommen uthi gården, lemnas till wijdare ransakning och up- 
lysning. 2. Angående den andre qvaestion om trägårdzbygningen, så emä- 
dan Consist. seer å ene sijdan ett skrifftel. contract, och M. Palm intet kan 
något der emot producera, som fulleligen wijsar att han contraherat om den 
bygningen på heela åhret, så finner det och skiäligit, att trägårdzbygningen 
nu cederas h. Erchiebiskopen effter contractet. 3. Skole parterne uthsee 
twänne gode män, som dem emillan liqvidera om huushyran. Parterne in- 
kommo och afhörde domen. Sam. Sund. begiärade det måtte föras till acta, 
att huset reserverar sig att söka M. Palm för hyran, förr än han Palm reeser 
här ifrån.

111. Hust. Ingri Håkonsdotter klagade att hon för någon tijdh sedan, 
effter kl. 7 om afftonen blifwit kastadh med en steen in genom fönstret, 
så att hon derigenom mist wänstre ögat; berättade annat folck sedt dem som 
kastade wara 3 st:n, och begynt kasta wid broen, och sedan gått in i 
Bringii gård, sig hafwa Myrman misstäncht derföre, som då warit till giest 
i Bringii gård, och tillförenne warit wahn att kasta. Myrman: fuller har jag 
kastat kan skie öfwer åhen, men intet dijt åth. Fråg:s om hon weet wist 
hwem som kastat. Swar:s ney. Jacob Nillson beskyttare witnade således, wid 
pass 8 dagar för än hon blef slagen kastades uthur Bringii gård öfwer åhn 
åth dem som klappade byke, dhe som kastade wore 3, en ibland dem Myr
man, ty jag kiende honom, men hwilka dhe andre wore, det weet Myrman. 
Myrman: Det war Ehrensten och Pet. Rudbeckius. Jacob: Herrarnes dräng 
som hustrun kokar före, har och tillförenne, då dhe kastade öfwer åhn in 
på huset bidit dem wara stilla, hwar öfwer dhe blifwit wrede, och der på
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fick hon hugg. Myrman förmantes att bekiänna sanningen, och säya an
tingen han sielf giort skadan, eller om han weet nämpna någon annan, 
ellies torde han obligeras till eedh. Myrman: fuller kan jag swärja för mig. 
Consist.: Om så är, måste i och swärja att i intet weet hwem som kastat 
henne. Här till swar:de Myrman intet, uthan bekiände omsijder sig hört af 
Ehrensten för 3 weckor sedan, att den yngste Reenstiernan skall giort ska
dan. Resol.: Rector skall kalla Renstiernan hem till sig, och söka utleta af 
honom om han är skyldig här till, eller weet hwem som det giort hafwer; 
skiedde så, men man fick ingen wiss underrättelse här om.

D. 20 Martii
höltz Consistorium majus. Präsentes wore Rector Magnif., Doct. Brun- 

nerus, Doct. Benzelbw, h. Gartman, M. Liung, M. Celsius, h. Norcopensis, 
M. Columb»j, M. Grubb. Secret. Arrhenius.

I. Bewilljades Martino Lenström Uplando som warit siuk 5 dr smt. och 
Erico Staf Angermanno som förlidin höst lijdit skepzbrott, 8 dr smt. ex 
cassa studd.

II. Acad. mölnaren Isak begiärade giöra edh att han skall richtigt hand- 
tera qwarnen på det Acad. må wara säker om honom.

Discurerades antingen detta skulle honom tillåtas eller icke, men slötz 
intet, uthan han befaltes denne gången gå hem, effter andre saker wore att 
afgiöra, som fordrade denne tijden, aldenstund inga flere Consistoria kunde 
hollas för påskehelgen.

III. Frågade Rector huru man skall bära sig åth med Laurentino, som 
sitter i fängelse? M. Hammarinus och M. Örn tillbiuda sig will ja cavera 
för honom. H. Gartman: Ingen caution tillåtes in criminalibffx. Rector: 
Wachten klagar att hon swälter ihiäl så frampt hon icke får något att sub- 
sistera af, ty dhe som holla wacht om honom kunna intet fördäna sig något 
till uppehälle. Resolutio. Dhe 4 dränger som wachta honom fa 2 t:r spanne- 
mål ex publico, och förmanas att holla noga wacht. Vid. §. 11.

IV. Uplästes befal:m:s Roxens fullmacht för Johan Broms att agera hans 
saak emot baron Ulfsparre och mons. Ehrensten. Parterne afwijstes. Con
sistorium fan skiäligit att befal:m. Rox agerar i egen person in re criminali, 
och lefwererades fördenskull fullmachten tillbaka igen, och befaltes Broms 
säya h. befal:m:n att Consist. will wara ursächtat för drögzmålet, ty han 
wore nu andre gång:n kallad till Consist. och icke upkommit. Hade och 
rätten sine orsaker, hwarföre hon icke kunde tillåta Broms agera någon saak 
här in loco. Borgaren Olof Anderson inkom och begiärade dom uthi sitt 
kiäromål emot h. Ulfsparre. Ericus Rydell Gyllengrijpz tiänare insinuerade 
en suppliqve och relation om denne excess, emädan han budit studenterne 
till Olof Anderson, och en af hans giäster fatt hugg af den ene som inkom. 
I sin relation säyer han att Becchius baronens praeceptor, har dagen effter 
sagdt sig förnummit att det warit h. Ehrensten, som slagit studenten med 
wärjan. Ulfsparre: Det är osant, Ehrensten war intet inne med mig uthan 
corneten Roothof. Rector: Det är wist att Beckius sade hoos mig dagen 
effter, att så wijda han kunnat förnimma, så har Ehrensten intet warit inne. 
Sweno Byrstel lo: Börstell] witnade så: Jacobus Gothilander och Lauren-
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tius Åhrström sutte tillijka med mig uti ett lag inne i Olufs stugu wiste af 
intet; dhe i det andra laget stego up, ärnandes gå bort, men wij sutte 
q war; i det samma, kommo twenne earlar in, den ene som war stor och 
tiock och hade en blå myssa på sig, slog Rydels camrat ett slag med wärjan, 
men intet war det Ehrensten, der med ginge dhe uth, och då sloges fönstren 
sönder, af hwem weet jag intet, ey heller såg jag mera passera; ty jag 
wände ryggen åt dören. Petrus Tegngren [0: Tenggren]: Jag war i Rhydels 
lagh, kl. 8 kommo 2 personer in, men jag kiende dem intet; dhe hade hwar 
sin dragen wärja i händerne, frågade om någon hade skrijat på dhem, der 
till alle nekade, der med ginge dhe uth, och när dhe wore uthgångne slogz 
fönstren sönder. När dhe först inkommo, stegh jag in uthi ett cantor tillijka 
med Joh. Unge, och weet intet hwad imedlertijd passerade. Joh. Unge sade 
sig och gått in i cantoret, och derföre intet wetta hwad som passerade. 
Olof And.: dhe wore intet i cantoret. Tegngren: jo wij kunna swärja att wij 
wore der inne, och lupo dijt af räddhoga. Ulfsparre: jag will swärja att det 
är sant som jag för bekient. När jag kom in kiände jag strax igen Byrstel, 
och gick derföre tillbaka uth och wäntade i farstugun till dess cornetten 
kom effter, skiöt och hatten ned er i ansichtet. Parterne affträdde.

Rector: Det är wist så wijda jag kunnat förnimma, att Rothof har warit 
inne med Ulfsparren. Discurerades af och an antingens borgarens saak 
skulle nu särskilt afdömas eller en annan gång tillijka med Roxens. M. 
Columb., h. Gartman och Doct. Brunn, wille borgarens skulle upskiutas, till 
dess dhe både kunde afgiöras, effter dhe förmodade den saken kunna uplysa 
den andre. M. Grubb, h. Norcop., M. Celsius, M. Liung, Doct. Benzel. och 
Rector fölle der emot, och sade att emädan borgarens saak är särskilt ifrån 
Roxens, och man icke har att wänta någon uplysning här uthinnan af 
Roxes saak, aldenstund han, som Rector berättade, icke en gång weet hwem 
som sönderslagit hans fönster, uthan han gissade wara skiedt af desse som 
sedan warit inne hoos borgaren, så måste och denne saken nu afdömas. 
Hwar wid det och stannade. Magnus Becchius Ulfsparrens praeceptor in
kom, och tillspordes om han sagdt att Ehrensten warit inne i stugan med, 
som Rydels relation lyder. Becch.: Dhe orden har jag intet sagdt. Ryd.: i 
sade dem inne hoos Olof Olofson, jo det war wist, han sade sig förnummit 
att Ehrensten warit inne. Becch.: jag weet intet uthan gossen sade så, och 
jag sade mig allenast hört det, men intet sade jag det såsom det jag skulle 
wetta wara sant. Parterne afträdde. M. Columb.: Det wore wäl att Ulfsparre 
kommo här ifrån, ty jag fruchtar han giör aldrig godt, intet är han så elack 
af sig sielf, men han är så inwecklad i andras umgänge, att man intet giör 
sig hopp om honom. Jag har skrifwit fadren till och bidit han will taga 
honom här ifrån, eller till det ringesta liberera mig ifrån inspection öfwer 
honom.

Resol.: H. baron Ulfsparre böter för den excess han giort, i det han i 
wredzmod gått in uthi Olof Andersons huus med dragen wärja 40 mk smt. 
c. 4. Edz.B. StL. 2. Betalar han fönstren som han der sönderslagit. Hwad 
straff ellies falla borde på fönsterslagningen, det upskiutes till dess Roxens 
saak förekommer; aldenstund dhe i det måhlet hängia tillsammans. Sidst 
slötz att skrifwas skall till Ulfsparres fader, att han tager honom här ifrån.



64 1678:20 mars

Detta bref gick intet bort, effter Ulfsparren sades reesa bort med allo till 
pingesdag, ellies comparerade Roxen aldrig sedan, ehuruwäl han offta på
mintes.

V. Uplästes Nils Uhrs swar af d. 15 Martii till h. Räntemäst:n, att man 
måste allena söka underrättelse af sal. Algot Ronvwels handlinger, som 
emottagit restlengden på Acad:ns uthstående spannemd hoos allmögen i 
Hellsingeland för A:o 674. huru mycket af honom är upburit der på, och 
huru mycket ännu återstår der uppå. Rector: Quaestoris mening war, när 
jag talte med honom, att det är bäst inspectores och han tillijka med 
bookh:n öfwersee detta. Consist.: wij adprobere det förslaget, låter så skee.

VI. M. Boos änckia begiärer genom bref få den spannemål som hon 
åhrl. niuter medan saken hänger. 'Resolutio. Sedan Acad. först afräcknat det 
som hon genom Roxens immission olagl. upbar och twingade af bönderne, 
så skall hon fa det öfrige som henne bestås effter Kongl. förordning.

VII. Rector: Mantalslängden är nu färdig, allenast difficulterar man om 
någre personer, antingen dhe skole afföras eller icke. Olof stalldräng är ut
fattig och begiärer slippa. Resolutio. Det bewilljass. Frågades om Laurini 
och Waenerbergz hustrur skola upföras på mantalslängden? Respondeb., 
ja. Sal. h. Terseri och h. Berelii änckior förmena sig wara frije, effter dhe 
äre nobiliterade. Respond. Andre flere Profess:m hustrur och änckior äre 
och nobiles, men undraga sig ändå intet, och måge fördenskull desse sielfwe 
swara derföre, om dhe sig undandraga.

VIII. Inspectoren Anders Winter begiärade förwissas om tiänsten effter 
Unonium, ty ellies kan han intet säya den andre ifrån sig. Berättades att 
Wintern nu äntel.n skall förklara sig i Kgl. Cam/waren, antingen han will 
arrendera tullarne eller icke, wille han dem icke arrendera, uthan tiäna för 
löhn nu som förr, så har han bref att rusta för löhnen, hwarföre söker han 
blifwa försäkrad om fougdetiänsten, så att han kan upsäya den andre, effter 
han icke kan arrendera tullarne, eller mächtas att rusta, ty då skulle hans 
löhn merendels bortgå. Rector: Han har bookh:s interims caution till dess 
dhe borgare hemkomma som blifwa hans rätte löfftesmän. Consistorium 
tychte bäst wara att han strax skaffar ständig och nöyachtig caution, och 
resolverade att så snart han det giör, så skall han få fullmacht på tiänsten.

IX. Sebastianus Nybelius war citerad till swara h. Prof. Celsio, men 
absenterade sig, och fåltes derföre till 3 mk. smt.

X. Skattebonden i Hagby och Gottröra sochn, begiärade fa tillijka med 
sitt skatte bruka ett Acad:ns 1/4 hemman, som ligger brede wid honom 
obrukat, wille sättia sitt skatte i underpant, och lofwade byggia Acad:ns 
hemman, effter han intet skiöter om byggia sin jord. Fråg:s till hwem han 
gifwer sine uthlagor? Swar:s till fru Catharina [Skeckta, f.] Bofeldt [o: 
Norfelt]. Fråg:s om han är mycket skyldig till henne. Sw., ney intet förr, 
men nu blifwer jag fuller något skyldig, ty alt mitt goda bran up i höstas, 
sedan jag fått in säden. Fråg:s om han talt med Räntemäst:n? sw:s ja. 
Consistorium hölt före wara betänckeligit att taga hans jord i underpant, 
ty om han blifwer fruen skyldig, will hon wara närmest till jorden, och 
slötz fördenskull att om han skaffar gode cautionsmän så skall han få Acad.
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hemman. Dock skole först inspectores nogare informera sig huru med 
Acad:ns hemman och denne bonden tillstår. Vid. 29 Mart. §. 4.

XI. Bewilljades Erich Matson som af Laurentino blef stucken af expense- 
peningerne 10 dr kmt. till uppehälle uthi sin nödh.

D. 26 Martii
uthi h. Olai Rudbecks huus. Praesentifow Rectore Magnif., h. Lundio, 

h. Verelio, h. Norcopense och Secretario.
Upläste h. Rudbeck det swar han har projecterat till h. Axel Behmers 

sidst inkomne documenter, upwijste och alle documenter på hwilket samme 
swar sig grundar, lofwandes sig än wijdare willja det öfwersee, och sädan i 
Consistorio upläsa låta, dessuthan upwijste och h. Rudbeck ett bref ifrån 
Hiller, cantore Holmensi, der uthi han gifwer den underrättelse om Jon 
Jonson Behm, att han blifwit lijka som förrycht öfwer sin hustru, så att 
pastor i Tijerp h. Johan Gammal måst förlijka dhem. Item att han slagit 
borgmäst: n Elias Eliaeson, och åter en annan gång landzcammereraren 
Pehr Erichson, omsijder blifwit dömd biltoger och så reest till Trundhem 
och widare åth Holland. Denne Hiller har informerat samme Jon Jonsons 
barn, och weet fördenskull så mycket bättre hans wäsende. Och emädan 
detta hans witnesbörd går twert emot den publiqve attesten, som Gefwele 
stadh gifwit om denne Jon Behm, så fans nödigt att med näste post skrifwa 
till h. gouverneuren, och igenom dess adsistence söka en sanfärdig under
rättelse om honom uthur Gefle protocollet, och det under stadzens klema, 
och att M. Fontelius tillijtes att utfordra den samme. Desse bref afginge 
lögerdagen der effter.

Den 29 Martii
höltz Consist. extraordinarium, präsentes wore Rector Magnif., Doct. 

Rudbeckius, h. Gartman, DD. Hoffwen., M. Liung, h. Norcop., M. Colum
bus, M. Grubb och Secretarius.

I. Emädan sal. h. Åkermans änckia gifwer sitt tiänstefolck dimission, så 
begiärer drängen Nills Anderson blifwa Acad. humblegårdzdräng. Fråg:s 
om någon humblegårdzdräng feelas. Rector: Humblegårdzmäst:n har warit 
hoos mig och sagdt det en fehlar, och begiärat denne i samme rum. 
Resolutio. Han antages.

II. Rector, uppå Consistorii wägnar gratulerade h. pastori dess lycklige 
hemkomst, och betackade H:s HögEhrew:t för dess goda benägenheet och 
hafde möda för Acad:n nu wid rijkzdagen, uthi dhe stycker som honom 
warit recommenderade, hwilket Consistorium och Acad:n skulle med all 
tiänst och tacksamheet söka till förskylla och wedergiöra. H. pastor tackade 
för sådant, och derföre att Consistorium dragit ett så godt och stort förtro
ende till ho»om uti desse styck:r, contesterade, att han med all flijt drifwit 
Acad:ns ärender, och der uthi giort så mycket möyeligit warit wid desse 
beswärlige tijder och kunnat skie på en så kort tijdh, inom hwilken rikz- 
dagens widlyfftige och swåre beställningar skulle slutas och afgiöras. Sädan 
giorde H:s HögEhrew:t fölljande berättelse.

H:s Kongl. M:t utlät sig mycket nådigt emot Academien, och lofwade
5-7 34168 Sallander
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sig willja med sin Kongl. nåde henne stedze omfana, så att fast hon denne 
tijden kan lijda någon swårheet, så will H:s Kgl. M:t dock låta sig så 
wårda om henne, att hon skall stå på goda fötter.

H:s HögGr. Ex. R. Cantzleren kom seent till rijkzdagen, och kunde för 
serdeles orsaker skull nu intet promovera Acad. ährender, som han gierna 
welat, war dock så nådig, att han skickade sin secreterare till h. Swanhielm, 
och begiärade han wille giöra hwad möyeligit wore för Academien. Ellies 
lofwade H:s HögGr. Ex. willja i nåder hafwa sig Acad:n och dess betiänte 
recommenderade, så dhe ordinarios, som dhem, hwilka giort sig meriterade, 
att wid desse förandringer ihugkommas, af hwilka någre nu kunna wara 
tillstädes. H:s HögGr. Ex. brukar cur der nedre, och förmodade snart 
komma up, då H:s HögGr. Ex. lofwade så hielpa Acad:n, att hon skall 
hafwa orsak till tacka H:s HögGrefl. Excelkce, men bad det Acad. eller 
Consist. icke måtte in antecessum giöra något som Kongl. M:t eller H:s 
HögGr. Ex. sedan kan hafwa orsak att tala på. Dock nämde H:s HGr. Ex. 
intet något i synnerheet. Ett bref med lyckönskan till nya åhret sade H:s 
HögGr. Ex. sig fatt nu nyligen först, derföre H:s HögGr. Ex. och sade sig 
icke kunna swara derpå.

ProCancellarius lät och hälsa V. Consist., och effter han war obekant med 
Acad. willkohr och wäsende, så war han nögd der med att jag allena dref 
dess ärender hoos Mayestetet. H. Ho[g]husen som Acad. tillitte i förstonne, 
men jag sedan måtte gå ifrån, aldenstund rijkzdagz affairerne honom blefwe 
committerade, lofwade, att effter han nu wid rijkzdagen icke kunde betiäna 
Acad:n, så skall han der uthom altid wara henne behiälpelig uti hwad 
måtto han kan, aldenstund han seer att hon drager ett så godt förtroende 
till honom. H. Swanhielm lofwade sig och uthi all annor måtto willja tiäna 
Acad:n men gick träflig nödigt på det ährendet som angår godzbyten med 
Acad:n, befruchtandes derigenom mångens haat, derföre jag och måste 
drifwa det mycket hårdt, och säija, att der intet ellies hiälper så skulle 
jag andre reesan söka H:s Kgl. M:t sielf, och lofwade den ährlige hof- 
marskalcken h. Rosenhane, att willja andre gången skaffa mig audience. 
Altså fick jag resolution på den förste punchten. I dhe öfrige kunde intet 
resolveras, effter dhe anginge rättegångzsaker, och wederparterne icke wore 
tillstädes, uthan recommenderades Kongl. och Rijkz Senaten i Stockholm, 
att afhiälpas på bästa sätt för Academien.

Consist. erkiände med diupesta wördnad och uthi största underdånigheet 
dhen höga Kongl. nåde, som H:s Kongl. M:t nu jemwäl låtit påskijna och 
förklarat emot Acad:n, önskandes H:s Kongl. M:t ett långt lijf och all 
lycka och wälsignelse uthi sitt regemente. I lijka måtto erkiände det uthi 
ödmiukheet H:s H.Gr. Ex:z h. Rijkz och Acad. Cantzlerens höga omwård- 
nad om Acad:n och dess betiänte, bidiandes att Gudh alzmächtig wille 
nådigt förhiälpa H:s HögGr. Ex. till sin fullkomlige hällsa och goda till- 
ståndh igen, och så wijdare låta H:s HögGr. Ex. länge lefwa och wäl må, 
till Kongl. May:ttz Rijketz och Acad:ns märckekge fromma. Sidst tackade 
Proff. alle samptl. H:s HögEhrew:t kyrckeherden, som så flijtigt arbetat 
för Acad:n och lofwade sådant tacksamkn willja ihugkom#za.

Uplästes Kongl. M:tz allernådigste resolution af d. 1 Martii 678. för Aca-
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demien beståendes af 2 punchter. Uthi den förre frijkallar H:s Kongl. 
May:tt allernådigast Acad:n för alle godzbyten, och will att hwad bref 
som en eller annan kunne hafwa förmått sig till erhollande af slijke byten 
med Acad:n, skole hwijla, och till dheras effect studza. Uthi den senare 
punchten remitterar H:s Kongl. M:t Acad:ns rättegångzsaker till Rijksens 
i Stockholm förblifwande Rådh, att der sammastädes med forderligaste up- 
tagas, och till ett ändtligit effter lagh och rättwijsa, sluth afhiälpas. Uthi 
det öfrige lofwar H:s Kongl. M:tt allernådigast att förblifwa Acad:n och 
samptl. dess ledemöter med all Kongl. nåde och ynnest stedze wälbewågen. 
Consist. hugnade sig höyeligen öfwer alt detta, och repeterade andre gången 
sin giorde önskan för H:s May:tt berättade H:s HögEhrew.t att H:s 
Ex:ce h. Rijkz Skattmäst:n [Sten Bielke] har en och annan gång lofwat 
willja så laga att Acad. skall fa betahlning för sin spannemål som desse 
åhren är tagen till Cronan. Frågades om icke bref skall afgå till H:s 
HögGr. Ex. och der uthi recommenderas Acad. ährender, som äre remitte
rade till R. Senaten. H. pastor: Effter H:s HGr. Ex. förmodas kom/»a up, 
kan man dröya så länge man får see huru blifwer der med, påmintes att då 
Acad:ns ärender förebringas uthi Kongl. Senaten, så måste Acad. i synner- 
heet upwachta h. R. Marskalckens Excelkce med bref, som nu giort sig 
kunnig om samwe ährender.

III. H. pastor refererade huru ynckeligen tillstår med Acad. bönder i 
Wässmanneland, i det dhe lijka som med flijt utarmas genom giäst- och 
skiutzningar och store giärder, serdeles dhe som boo wid wägen, i synner- 
heet nämbdes Larss Olofson i Åstadh, Mats Nilson i Börsäng lo: Borsingby] 
och Jon* i Forssby i Kiöping sochn, hwilka begiära betahla sin afrad, den 
dhe icke förmått utföra, med 16 dr kmt. t:n, ty fougden har satt högre 
prijs der på nembl. 18 dr. Consist. klagade att Acad. bönder blifwa alle
städes så handterade. Discurerades åtskilligt om desses begiäran, sombl. 
tychte dhe må gifwa 16 dr tun:n, men somblige skattade det wara bättre, 
att dhe gifwa 18 dr t:n som dhe andre, och fa någon tillgifft af qvanto. 
Resolutio. Dhet är billigt att dhe blifwa hulpne, och öfwerlägger Rector 
med Quaestore, huru det bäst skie kan.

IV. Laurentinus, som sitter i proban, beswärar sig öfwer det stank, dher 
är, och säyer att han lijder der af mehn på sin hälsa. Consist. önskade 
saken wore sådan att man kunde taga caution för honom, men effter hon 
är annorledes, slötz att Rector seer effter, om man icke kan låta honom 
blifwa uppe i endera cammaren öfwer Acad:n medan hälgen är. Och gick 
H:s Magnifice strax dijt up tillijka med h. Gartman och Secretario, men 
fans intet rum säkert eller tiänligit der till, befaltes altså wachten skaffa 
wedh i proban, och h. Gartman lofwade peninger der till, effter han fått 
bref ifrån fadren, med begiäran att hielpa sonen. Vid. 3 Ap. §. 3.

Den 3 Aprilis
effter högpredijkan uti gamble Academien in praesentia Rectoris Mag-

* Sannolikt felskrivning för Erik Olofsson.
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nif:ci, h. Gartman [s], h. Arrhenii, h. Norcopensis, M. Columbi, M. Grubbs 
och Secretarii.

I. Berättade Rector ett bref wara kommit påskeaffton ifrån Kongl. Bergz 
Collegio, om Harwijkz ström, den dhe ändtligen begiära till en watukonsts 
uprättande ell. och sig communicerat det samma med h. Räntemästaren, 
hwilken och projecterat ett swar der på; men effter både brefwet och swaret 
wore långe och icke kunde nu upläsas, och saken bör tillbörkn öfwerläggias 
in Consistorio, så sade H:s Magnif. sig der med willja dröya till nästkom
mande odensdag.

II. Upwijstes Acad. rättarens Anders [Persson] i Tiur bref till fougden 
Ringium, att Cronones betiänte i Wässmanneland willja der rotera och 
skrifwa Acad:ns bönder lijka med Crono. Proffies förundrade sig öfwer 
sådant tillbodh, aldenstund dhe förmodat wara allom witterligit, att Acade- 
miens godz icke warit Cronones, uthan Konung Gustaf Adolpz arf och 
egit. Resolverades: Ringius skall skrifftekn befallas, att ingalunda låta Acad. 
bönder roteras som Crono; uthan som frällse som dhe och äre.

III. Talade Rector om, att han tillijka med h. Gartman och Secretario 
uthsedt twenne camrar på stallet, så att LaurentinÄj kan wara i den innerste 
och wachten i den yttersta, och att han ärnat låta giöra jerngallror för dhe 
innerste fönster; men will dock först tala här om wijdare in Consistorio 
nästkommande onsdagh, effter Quaestor har difficulterat om detta för
slaget. Vid. act. io Ap. § 15.

IV. Uplästes Nils Pleningz och Joh. Thomsons caution för A. Winter. 
Ttesolutio. Fullmachten skall så ställas, att cautionisterne obligera sig till 
holla Acad:n skadelöös, der Winter icke giör richtig rächning för sig.

D. 5 Aprilis
inlefwererade A. Winter Nilis Pleningz och Joh. Thomsons caution för 

sig, uthi den form som Consist. begiärat, så att dhe holla Acad. aldeles 
skade löös för Winters förwaltning och upbörd. Rector skickade cautions- 
skrifften till Räntemästaren hwilken henne adproberade så wäl som h. 
Norcopensis då närwarande, och fick altså Winter uth fullmachten på 
fougdetiänsten.

D. 10 Aprilis
höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnif., Doct. Brunnerus, 

Doct. Benzelius, Doct. Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffwenius, h. Arrhenius, 
M. Celsius, M. Columbus, M. Grubb. Secretarius Arrhenius.

I. Uplästes Kongl. fullmacht för M. Holm till professionem honorariam 
theologicam, in till dess någon ordinarie profession uthi beide facultet, 
kan ledig blifwa, då han förmedelst detta Kongl. öpne bref den samme skall 
få uthan wijdare ansökning och confiirmation, wärckeligen tillträda. Skall 
dock som ordinarius ifrån nu, niuta samme heder rang och säte uthi Con
sistoriis och annorstädes, som en annan Professor. Och aldenstund intet wist 
salarium är denne honorarie profession tillagdt, ty uplåter Kongl. M:t 
honom pastoratet i Hageby och Ramstad till praebende gield och under 
dess frijheet, till dess han med en ordinarie profession kan försedd blifwa.
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II. Holgerus Nordlin och Nicol. Fabricius Bothnienses begiärade hielp 
af fisco studd. Item Nicol. Marin W.Gothus. Om dhe förre witnade Rector 
och Doct. Benzei., och den sidste h. Gartman, att dhe äre fattige, i synner- 
heet Nordlin.

Jkßsolutto. Nordlin far 8 dr smt. Fabricius och Mariin 6 dr hwar af cassa 
studd.

III. Rector berättade att Anders Winter har nu inlefwererat sin caution, 
gifwen af Nils Erson Plening och Joh. Thomson gullsmed, och hade uthfått 
sin fullmacht. Consist. tychte det wäl wara, skattade dock rådeligit, till dess 
större Acad. säkerheet, att Winter ännu skaffar en cautionsman der tili, 
effter desse twå icke äre af någre medel.

IV. Rector: Unonius har nu betalt in moot 500 dr kmt. och tiugu t:r 
spannemål, men resterar ännu för honom 40 t:r af den skuld han agnoscerat 
för liqvid, så att han är ännu skyldig en stor post både i peninger och sädh, 
fast än bookhollaren afdraget alt det Unonius nampngifwit, af hwilket dock 
mycket är disputabelt. Frågades huru man skall wijdare omgå med honom, 
aldenstund nödigt är att den som nu är blefwen fougde, måste taga sig 
beställningen om händerne. Effter någon discurs swarades, att Winter skall 
stijga till administrationen (Doct. Hoffwen. upkom item M. Celsius och 
Doct. Skunck) och Unonius tillholles att gifwa en skrifftelig försäkring 
om sin egendomb i underpant, för det han skyldig är. Rector frågade om 
han skall insättia Unonium till dess han betahlar, om annat ey hiälper. 
Närwarande Proff. tychte det wara otiänligit, (upkom Doct. Brunn.) alden
stund han nu betalt något, och förmodas fullgiöra det än återstår. Rector: 
det war lijkwist så slutet förre gången, att han skulle inmanas. Här till 
swarade något hwar, att fuller så war discurerat, men blef intet slutet. 
Resolution af d. 27 Febr. § 12. uplästes, och sade Rector sig ey annor- 
ledes kunnat den förstå, än nu sagdt är. Swarades att man ingalunda bör så 
förstå samme resolution, ty det wore heelt obilligt att så strängt procedera 
med honom, der man tillförenne warit mycket lindrig emot dhem som mera 
blifwit skyldige.

V. Talades om Grötens rest, och frågades huru wijda det wore kommit 
med execution på honom. Rector: Hans rest är 174 t:r spannemål 7 £ f:r 
hafra och 375 dr smt. För detta har han intet welat beqwäma sig i någon 
måtto, men nu har h:r Rudbeckuvj talt med honom, och är kommit der till, 
att en wiss dagh är satt, på hwilken inspectores aerarii och Quaestor skole 
taga sig hans rächninger före. Han säyer sig inlefwererat någre documenter 
angående sin rest. M. Grubb: ja han kom omsijder in med dem wid slutet 
af mitt rectorat. Åthskillige Proff. frågade, hwarföre man icke tilltahlar 
Grötens cautions man? Rector swar:de, h. Rudbeck säyer sig offta till
förenne begiärat, och ännu begiärar, att execution må skie på Gröten, och 
lofwar sig willja betahla det öfrige, om Grötens ägendomb icke tillräcker. 
M. Grubb: ja han begiärade och det under mitt rectorat. Rector: Gröten 
tillbiuder Acad:n halfwa säden i höst af sin embetes åker, men man kan 
den intet emottaga. Consist.: Det spijser intet, och på sådant sätt skulle 
saken åter uthdragas till hösten.

VI. Uplästes 111. Dni Cancelhii remissorial för sal. h. Aurivillii änckia, att
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få till underhold Säfwia praebende hemman, som M:r Celsius för detta 
hafft, och nu genom hans accommoderande med G:le Upsala pastorat, hem
faller Academien, så frampt icke någon särdeles consideration wore, den H:s 
HGr. Ex. dock ey kan afsee. M. Celsius: Kongl. M:t har uthi collations- 
brefwet på pastoratet jämwäl allernådigast förundt mig praebende hem
manet, och hoppas jag att ingen annans disposition kan komma der uthi. 
Frågades om praebende hemmanet är uttryckeligen nämpnt i samme bref. 
M. Cels. swarade ja, och lofwade willja det upwijsa, effter han nu snart 
träder till pastoratet.

VII. Uplästes det swar som h. O. Rudbeckius författat på dhe sist öfwer- 
kompne Behmers skriffter, tillijka med ovidimerade copierne af dhe docu- 
menter, på hwilka samme swar och relation sig grundar. Detta swar för
ändrades uthi åtskillige rum, en deel lembnades h. Rudbeckio sielf att 
förandra effter dhe anmärckningar som giordes i bredden, ty Consist. will 
intet hafwa något infört, som måtte gifwa offension hoos Kgl. HofRätten 
eller andra, och således komma Consist. uthi det omdöme, att det skall med 
något piqvanterie drifwa sine actioner.

VIII. Bewilljades Andrea Drosandro att disputera in medicina de ner
vis. Item Gabr. Phragmenio in philosophia, de abstractione metaphyscia.

IX. Rector sade sig ärnat att nu låta upläsa Kongl. BergzCollegii bref 
och deduction om Harwijkz uthjord och watn, sampt det swar h. Quastor 
der på fattat, hwilka och inlefwererades, men emädan både äre widlyfftige 
och tijden nu förlijden, fruchtade han att det kunde skie denne gången. 
Ellies, sade H:s Magnifice, tyckes och sombkgom, att Consist. måtte något 
dröya med detta swar, för Prasidentens Ex-.ces skuldh, som ellies är 
Acad:n bewågen uthi revisions saken; aldenstund Acad. intet lärer kunna 
förstå sig, till det Collegium begiärar. Doct. Hoffw.: det är mycket ange- 
lägit med revisions saken, och kan derföre dröyas med detta swaret. Rector: 
jag har derföre talt här om, på det jag må wara ursächtad.

X. Reet.: H. Buskagrii hustru begiärar Consistorii sluth om den åker h.
Celsi#j inlöst, och har giort sådan berättelse genom h. Rudbeckium, att 
[Nicolaus] Salanus fått [Martini Olai] Nycopensis dotter, och således en deel 
af dess panteåker, och sedan då han andre gången giffte sigh, fått till hustru 
[Katharina Simonius] h. Buskagrii swägerska, med hwilken systren begynt 
att handla om denne åker, men h. Celsius skall tagit den undan henne, sade 
wijdare, jag har låtit upsöka in actis hwad här uthi är passerat, och låtit 
henne wetta hwad slutit är. M. Celsius: V. Consist. har förr resolverat här 
på, och har hon intet orsak att klaga, ty hon har hafft åker af staden, och 
nu fått sin deel, sig tillslagen, när lottkastades. Jag har förr skrifftekn 
swarat här på, och peningerne stå här in Consistorio. Uplästes acta af d. 20 
Decemb. 676. §. 16. hwaräst h. Buskagrius är införd i bland dhe andre
som lottat och således fått sin deel sig tillslagen. M. Cels.: jag låter inga
lunda ifrån mig den åkren jag har inlöst, effter han är af Consistorio mig 
bewilljad, och iag wäl giödt och häfdat honom.

Resolutio. Consistorium kan intet wijdare åthgiöra denne begiäran, uthan 
lofwar willja giöra sin flijt att komma till panteåckren, så att h. Buskagri/w 
må få tillträda sin deel.
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XI. Berättade Rector sig warit bekymbrad om, att Acad:n måtte komma 
till panteåckren, och i synnerheet i går låtit skrifwa till Edenbergz änckiefru 
[Anna], att hon will afstå åckren, och intet wijdare befatta sig der med, ty 
Acad. holler sig wid Kongl. resolution och undfången lagl. immission, och 
att den limitation h. landzhöfdrn uppå hennes angifwande giort i samme 
immission intet kan hafwa något rum. Der på swarades honom som bar bref- 
wet öfwer, att hon skulle i dagh hafwa sin uthskickade hijt till Consistorium, 
men är intet hördt af honom. Consistorium adproberade hwad Rector här 
uthi giort, och begiärade han wille ännu afsäya dem som bruka den andre 
åckren.

XII. Emädan Johan Anders [son Grans] änckia har blifwit skyldig till Acad. 
sine mantalspeninger för den tijdh hon nööt Myrsiö under praebendewill- 
kohr, så är förr slutet att fougden skall exeqvera på hennes arfwinger, 
men nu supplicera dhe, att executionen må upskiutas och dhe få någon 
dilation. 2. Begiära dhe att fa bruka hemanet för uthlagor, sedan frijheeten 
exspirerar för dhem, och lofwa ställa god caution för sig. Doct. Hoffwen.: 
Nog har Acad. kostat på det huset, och kan detta intet skie. En bonde har 
beswär att allena blifwa behollen på ett hemman denne tijden, mycket 
mindre kan han stå sig, om andra skole hafwa någon fördeel der af. Rector: 
Ney barnen will ja skaffa sig en god dräng som brukar hemmanet. Wed 
detta tillfälle discurerades mycket, i synnerheet af Doct. Brunnero och Doct. 
Skunck, att det är heelt orätt uplåta Acad. fougder hemman under praebende- 
frijheet, och att sådant intet står 'i Consistorii macht, bör och här effter 
icke skie.

Resolutio. Rector confererar med Quaestore om dheras ansökiande. 
Doct. Skunck, Doct. Hoffwenius och M. Grubb ginge bort, ty kl. war redan 
sex.

XIII. H. Prof. Celsius anklagade Sebastianum Nybelium för det han be
skylt honom 1. Att under sitt rectorat intet attenderat hans skiäl uthi hans 
saak. 2. Förwägrat honom att få uth domen, begiärandes att Consist. wille 
sådant cognoscera och döma. Nybel. swar:de till det första; jag hade då 
witne tillstädes, men fick dem intet fram, till det andra, domen begiärades 
uth i h. Columbi rectorat, men om h. Celsius hindrade att jag intet fick 
uth den samme, det weet jag intet. Rector förmante Nybelium till wäl 
betänckia sig hwad han klagar, ty det lärer toucheras heela Consistorium. 
Frågades hwad witne han hade. Nybel.: Pet. Höök wille witna, inlade sin 
skrifft och wille den beswärja, men kom intet fram, ey heller barberaren. 
M. CelsiÄJ: Hwad war då som hindrade eder? Nybel.: auctoritas giör något 
ibland. Cels.: min auctoritas giorde intet allena, heela Consistorium satt 
der öfwer, jag refererar mig till aeterne, och beder att han må plichta för 
sådan beskyllning, och derföre att han mig således attaqverar. Rector: an
tingen nekades eder med orden att fa edre witnen in, eller med gierningen. 
Nybel.: huru det war så fick iag intet mine witnen in. M. Cels.: jag tror 
aeterne läre gifwa det wed handen, att eder lemnades fritt att utföra eder 
saak emot dhem igen. Rector remonstrerade Nybelio heela sakens samman
hang, och wijste huru han errerar här uthinnan. Frågades hwarföre han 
den tijden intet talte här uppå. Nybel.: om jag då warit så klook som jag
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nu är, skulle jag så giort. Consist. önskade han wore så klook som han sielf 
menar. M. Col.: När jag en gång gick uhr Consistorio, då kom Cursor och 
sade, att Nybelii moder begiärade uth domen, jag rådfrågade mig så strax 
der uthi med en och annan som mig fölgde, och tychte dhe att han intet 
borde fa den uth, aldenstund han violerat arrestum och hölt sig undan, så att 
ingen wiste hwar han war. Ny bei.: Det war så; men nöden twingade mig, 
till draga här ifrån, och lofwades mig att få koma tillbaka igen om hösten. 
Nybeli/w förman tes wijdare att betänckia sig, ty om han persisterar i accusa- 
//onen och succumberar uthi probation, lärer han fara illa. Nybel.: jag will 
betänckia mig, det är nu ondt för mig att kunna fa witnen tillstädes, ty 
den ene är här den andre dher. Parterne afträdde. Consist. discurerade om 
saken, och kunde intet annat see än att Nybelio fehlades något på förstån
det, derföre det och lät märckia sig, och gierne see han afbåde detta hoos h. 
Celsium. Parterne inkallades; Nybeli//j tillspordes om han will per viam 
accusationis gå saken igenom, eller afbidia den hoos M. Celsium. Swarade, 
om Ed:rs Magnifice behagade determinera något om barberarelönen. Rec
tor: swara till det jag frågar. Nybel.: jag will betänckia mig. Cons.: det 
hade redan bordt skie. Rector: I må betänckia eder till här näst, ty wij 
sittia redan öfwer tijden.

XIV. Rector frågade, om någon påminnelse skall giöras i Kgl. Hof- 
Rätten om uthslag i Curios saak, och hwilka skole kallas till den delibera- 
l/onen eller förbijgås. Alle swarade ändtligen wara nödigt, att en sådan på
minnelse skier ju förr ju heller, på det saken icke må fa det anseende, att 
hon desereras. I synnerheet sade Doct. Benzel. sig gierna see det jemwäl 
derföre, att någre skriffter äre inlagde, dem han begiärat måtte borttagas, 
men Consist. icke det bewilljat, uthan att dhe imedlertijd måtte läggias af- 
sijdes, till dess denne saken blifwer sluten, så att fördenskull den förre nu 
beror på denne, dock sade h. Doctoren, skiöter jag intet om samme skriffter 
framkomma. Till det senare swaris, att dhe som förr äre förbijgångne här- 
uthinnan, gås och nu förbij.

Rector frågade om h. Lundio och M. Grubb, hwar uppå discurerades af 
och an, och stannade ändtligen der wid, att Rector tahlar med dhem, och 
säyer att den saken då företages. Item med Doct. Hoffw:o som en gång 
sagdt att han drager sig här ifrån; så läre dhe fuller sielfwe kunna see, 
antingen dhe böra wara tillstädes med eller intet.

XV. Rector frågade huru man skall förhålla sig med Laurentino, ty han 
förlorar sin hälsa i proban. Consist. discurerade här om, och stannade ändt
ligen der wid, att Rector förnimmer om något hopp gifs om wachtdrängen 
som stucken är, så att Laurentin kan få slippa uth på caution, imedlertijd 
skall utsees något annat rum att sätda honom uthi. Vid. act. 24 Ap. §. 10.
XVI. Uplästes factorens Blixs swar och tacksäyelse, för någorlunda lind
rigt prijs på spannemåhlen han fick.

Den 13 Aprilis
höltz Consist. minus prisen ti b/zj Rectore Magnif., Doct. Rudbeckio, 

h. Arrhenio, M. Celsio, och Secretario Arrhenio.
1. Larss Olofson [Unonius] war citerad att swara sin syster hust. Sara
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[Tibelia, f.] Unonia i Tibble, om dess andeel i gården i Giefle. Änckians 
fullmächtig M. Celsius war tillstädes, men Unonius intet, och fältes derföre 
till 3 mk smt. pro absentia.

2. Jahan [Christoffer Heijer] formsnid. war och citerad att swara 1. swärdz- 
fåijare änckian. 2. Klämäterskan, men comparerade intet, fältes derföre till 
6 mk smt. Änckian inkom, sade sig låtit fatta sitt klagomål skrifftel:n, 
det hon här näst wille framtee. Frågades om hon fatt sine 20 dr af form- 
snidaren, effter den afhandling som skiedde hoos Magnificum Rectorem, 
närwarande Secretario, d. 22 Decemb. Swarades ney. Änckian afträdde. H. 
Doct. Rudb. begiärade att desse 20 dr, och dhe böter änckian torde till
falla, måtte blifwa i arrest, effter hon är skyldig till hospitalet för huushyra. 
Detta bewilljades.

Den 22 Aprilis
höltz Consist. Minus, pra?sentib«j ProRectore M. Grubb, h. Arrhenio, 

M. Celsio, M. Columbo i Doct. Hoffwenii ställe. J. Arrhenio Secret.
I. Giästgifwaren Johan Erson i Kiölfwa och Olandz sochn, klagade att 

studenterne Matthias Stigzelius, Andreas Albenius, Roland/tf och Pet. Print- 
zii skola förledne winter, då dhe hwilat hoos honom, skrifwit och måhlat 
med kohl på hans wägg, stygge figurer och ord. Frågades om han fulleligen 
tillägger studenterne, att hafwa målat och skrifwit detta, bonden swar:de 
ja. Rector: Hwad skiäl hafwen i der till. Bonden: der war ingen fremmande 
i samme stugu, sedan dhe bortreste; för än dagen effter då Carl Frijsen- 
dorph kom med sin praeceptor, och då pijgan sopade stugun för dhem, 
sågh hon kohl liggia en och annorstädz, och strax dhe kommo in hade dhe 
sedt måhlningen, och frågat hwem det giordt eller hwem som warit i stu
gun näst för dhem, kan altså ingen annan skrifwit detta än dhe. Sielfwa mål
ningen och skrifften framwijstes copialiter. Ellies hafwa Printzernes dräng 
berättat, att dhe sagdt det iag intet skulle töras gå till Consist. och klaga 
på dhem.

Andreas Albenius Upland#; infordrades och tillspordes här om, men 
swarade sig hwarken skrifwet detta, eller wetta hwem det giort. Frijsen- 
dorphz praeceptor sade han är tysk. Kan hända han att han har skrifwit, 
ty ingen af oss kan teuska. Frågades huru länge studenterne woro hoos 
bonden. Swarades, wid pass en tima. Frågades om bonden war inne hoos 
dem. Bonden, ja stundom, jag lät och Printzerne få häst. Pijgans relation 
som sopat stugun för Frijsendorph uplästes. Studenterne exciperade der 
emot, säyandes hennes witnes mål eller berättelse intet witzord böra gifwas, 
ty hon är bondens tiänstepijga och brödäterska. Rolandus Printz tillspordes 
här om, men nekade som dhe andre sig wetta af dhenne måhlning. Bonden: 
hwij hafwen i då skrifwit att 1 skulle söka mig wid landztinget, om jag icke 
komme till Consistorium. Albeni#;: det skref jag effter i så skamligen uth- 
fördt oss der på orten, och skall jag swara för samme bref. Bonden: i 
skrefwe i höstas på taket i samme stugu. Printz: ja wij wore då 7 st:n i 
föllje, som wäret wid en begrafning, och skrefwe allenast denne vers. Ecce 
qvam bonum et qvam jucundum fratres septem habitare in unum, och satte 
wij wäre nampn der hoos, men intet skrefwe wij sådan ohöfligheet som
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detta är, för hwilken i beskyller oss. Matthias Stigzelius tillspordes, huru 
han kan leda sig här ifrån, effter det att ingen warit i stugun emellan dem 
och Frisendorf. Stigz.: bonden war sielf hemma heela dagen, sedan wij bort
reste, och gick der i stugun han måtte sedt det. Frågades om bonden warit 
der inne emellan studenterne bortreste och Frijsendorf kom dijt, och om 
han intet blifwit warse målningen. Bonden: jo men war jag der inne, men 
intet märckte jag någon målning. Pet. Printzius inkom, nekade detta wara 
skrifwit af sig, och sade, wij war 14 personer tillhopa, der ibland 5 eller 
6 studenter, huru skulle någon kunnat skrifwa det, med mindre dhe andre 
det sedt? Fråg:s om dhe sedt måhlningen när dhe woro der, alle nekade 
och till böde sig willja gå edh, om så fordras att dhe äre oskyldige. Frågades 
hwardt Stigzelitfj lärd t teuska? Stigz.: jag kan ingen teuska, fuller förstår 
jag språket någorlunda, men intet kan jag tahla eller skrifwa det. Bonden: 
Andra hafwa sagdt det i kunnen teuska. Stigz.: Ingen har det sagdt eder, 
uthan i sielf inbillat eder. Bonden befaltes att gifwa underrättelse om tijden 
som förlopp, emellan studenternes afreesa och Frijsendorpz ankomst, och 
sade: ene dagen reste dhe bort, och morgonen der effter, sedan jag war 
borta kom Frisendorf dijt och reste till Sörfors, tridie dagen kom jag hem 
igen, och när Frisendorph kom tillbaka, sade jag: Herre i måste wist måhlat 
på min wägg. Han swar:de, trå ögat och handen. Jag lät honom så rijta af 
det. Praeceptorn låg i sängen och bad honom så giöra. Parterne affträdde. 
Copian uplästes, och fans der af att auctor till målningen och skriften warit 
en god teusk och wäl förstått det språket, aldenstund han noga observerat 
dess proprietet så till inflexionem som stafwandet, det man intet kan wänta 
af en swänsk student, som icke är mächtig språket. Kunde och ingen lijk- 
nelse finnas der till, att studenterne det skrifwit, men åtskillig anledning 
gafs till tänckia och holla före, att antingen Frijsendorf eller hans praecep
tor det giort. Ty den som kunde förstå sig till att befalla sin discipel af- 
måhla sådan grofheet eller lähna sin hand der till, kunde och wäl praesu- 
meras att hafwa först skrifwit det på wäggen, och det så mycket mera som 
öfwerst stodo desse ord Peter greifkens hochzeit schrifft aufgesetzet von 
den Upsalichz Studenten, hwilka ord icke kunna wara komne uthan af en 
sådan som der med täncht skimfa swänske studiosos etc. Ellies hade och en 
prästman, som wäret hoos bonden, berättat ProRectori, att copien och 
sielfwe originalet wore, så wida han kunde sig påminna, med samma hand 
skrefne.

Sententia: Emädan såsom Jahan Erson först tillstår sig sielf warit inne 
hoos studiosos, tå the hoos honom bette och åte, som och effter dheras 
afreesa warit i samma stugu, så wäl som dhe flere af hans folck, men ingen 
blifwit der warse någon sådan målning, eller någon der om berättat, förrän 
mons. Frisendorph, som dagen effter med sin praeceptore öfwer natten 
dher logerat, och länt handen till afcopierandet af samme skrifft och måhl- 
ning. Befinnes och sedan skrifften wara kommen antingen af en född tysk 
eller den ellies språket sig hade wäl bekant, hwilket om desse studiosis är 
obewijsligit, som och är den skrifwen på bondens wägg, att der med föro
lämpa studiosos Upsalienses, som dess titulus nogsampt wij sar. Altderföre 
erkiänner rätten studiosos aldeles frije för samme giärning, och tillmäle;
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dem aldeles obetaget, att lagl. söka sin reconvention in loco et foro compe
tenti.

II. Ivarus Grundel Angermannus klagade således. Förlijden Thomaedag 
stals ifrån mig och Erico Staf twänne biblia af Wankijfs edition Broch- 
manni pars. 2. Ett par bruna klädesbyxor, der uthi ett par knifwar med 
elephantzbenskafft och en lijten reefjernsbössa, en resemössa, en nattpels 
öfwerdragen med swart boij och 6 mk kmt. Nu tridiedag påsk kom jag 
till borgaren Larss Jacobson, och fan der igen Stafwens bibel liggiandes på 
bordet, jag kiende strax wid bibelen, och sade det åth hustrun. Hon swarat 
honom wara pantsatt hoos sig, men wiste intet studentens nampn, uthan 
sade honom giesta hoos smeden Olof Erson. Frågades om Grundel tog strax 
boken der ifrån. Han swarade ney, uthan jag lembnade henne qwar, och sade 
mig willja gå till denn som förr ägdt bibelen att blifwa dess wissare om 
det icke wore den samma, gick så till Jacob Stenklyfft, han föl|g)de mig 
dijt och kiende sielf igen bibelen. Borgaren sade, att då bibelen förste 
gången sattes till pant hoos honom, wore spennen borta, men andre gången 
tillsatte igen, effter han begynt accordera om bibelen, nampnet war fuller 
raderat, men då Stenklyfft såg det, sade han, jag har fuller ändå mitt nampn 
en stedz, som han intet lärer sedt, upkastade så strax der han skrifwit med 
blyars, hade och satt på ene spennet I. S. på det andra hade Erich Staf, 
som sedan åtte boken rijtat E. S. Boken framwijstes, och befans detta alt 
wara så i sanwing. Grundel: sade wijdare, att Joh. Byrlingius har pantsatt 
bibelen till borgaren och begiärat att han måtte wijsa sin fångzman eller 
plichta effter lagh. Byrling tillspordes huru han fatt boken. Swaride: iag 
kiöpte henne af en obekant person på gatan för 5 dr kmt. Consist.: då kunde 
i strax see att hon war stulen. Byrling: ja jag kunde fuller något sådant 
tänckia. Fråg:s när han kiöpte boken. Byrl.: någre dagar för distingen, ty 
otte dagar för marcknaden kom jag hijt. Fråg:s när han reste hädan. Byrl.: 
jag reste twå dagar för Thomesmessan. ProRect.: är det wist? Byrl.: ja. Pro- 
Rect.: Kan I få attest och edelige witnen der på. Byrling: ja men kan jag 
såå. Grundel: En flicka i näste gården sade sig sedt den som gick up och 
tog bort wåre saker, dhem han burit under jackan, hon sade honom hafft 
wärja, grå råck och swarta byxor, warit något tiockare än jag, men intet 
längre. Byrling kiendes wed hafft sådane kläder, men sade ännu sig warit 
här ifrån den tijden, der på han wille skaffa sigh attester. Consistorium: 
Wij undra mycket att i icke redan warit bekymbrad om sådant, aldenstund 
saken länge warit kunnig, och i snart hafft 14 dagars uthrymme der till, 
sedan i först wore hoos Rectorem för denne saak, wij fruchte att i äre saker. 
Byrlingus förändrade sitt ansichte en och annan gång och wiste intet hwad 
han skulle swara. Parterne afträdde, och discurerades af och an, endtligen 
kom der till, att Cursor skickades till smeden att fråga när Byrl. reste här 
ifrån, förän dhe måtte fa tahlas wed. Cursor kom tillbaka och sade, att 
smeden och hans gesäll swarat, det Byrling tillijka med fadren warit här 
i Upsahla Thomae dagh, och om morgonen der effter reest här ifrån, 
det dhe willja giöra edh på. Parterne inkallades. Byrling tillspordes huru 
månge dagar han reste för Thomae dagh. Swar:de 2 dagar. Rector: wij 
wette nu att i warit här Thomesmessedagen, och rest dagen effter här ifrån
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tillijka med eder fader. Twänne witne äre der på som och willja swärja att 
så skiedt är. Byrl. wiste nu icke hwad han swarade, sade om sijder ännu att 
han rest för Thomas dagh. Consist.: Det är osant; bekiänner så gierna rent 
ut sanningen. Byrl.: jag mins intet så grant, när jag reste, ty jag har intet 
lagdt det på sinnet. Consist.: hwarföre ha i så hårdt stått der på att i rest 
för Thomae dagh? Det graverar mycket eder saak, dy der med ha i giort 
eder suspect för stölden, att i welat declinera dagen. Byrl.: jag mintes intet 
så wäl när jag reste, men det är wist, att jag kiöpte boken. Fråg:s af hwem? 
Byrl.: iag kiänner honom intet. Fråg:s om det war någon student? Swar. 
ney. Consist.: i lärer sielf wara den samma, som wärre är. Byrl.: iag hoppas 
wara frij. Consist.: Gud gifwe så wore, och i kunde det wijsa. Byrling för
mantes att ingenue bekiänna huru saken är, men kunde intet swara ett eller 
annat; omsider begiärade han blifwa i arrest. Consist.: det kan intet skie, 
ty i ären så graverade, att i måste gå in carcerem till Consist. majus blir, 
dijt wij och nödgas referera saken.

III. Formsnijdaren [Johan Christoffer Heijer] war citerad att swara klä- 
mäterskan, men hade, förrän Consist. satte sig, förlijkt henne, och blef så 
intet wijdare talt der om.

IV. Uplästes hust. Sarae [Tibelii, f.] Unonii fullmacht för M. Celsio, att 
agera hennes saak emot Larss Olofson [Unonius], angående någon skuld
fordran. Upwijstes Larss Olofsons obligation gifwen hennes man sal. h:r 
Pehr Tibelio å 265 dr kmt., på sal. Prof. Unonii gård i Giefle, der uthi 
Larss förobligerar sig betala 8 pro cento, så länge peningerne äre borta. 
Prof. Cels. begiärade han nu måtte betahla sin obligation. Unon. swarade 
sig sedermera betalt 75 dr till sin syster, dem han icke fått qvittence på, 
begiärade peningerne måtte stå till dess han utfört saken emot sin swåger, 
som nu klandrat gårdkiöpet. M. Cels.: hwad omkostnad derpå giörs, willja 
dhe andre bestå pro qvota, men i måste nu betahla eder obligation. Unon.: 
jag kan det intet giöra, förrän saken är uthförd. M. Cels.: om I will je 
communicera mig rächningerne, så få wij liqvidera. Unon.: jag will det 
giöra. T&solutio. Larss Olofson lefwererar rächningerna till h:r Celsium och 
liqviderar med honom, jemwäl på dess pupils wägnar, när det är skiedt, så 
kan man sedan see hwad han skyldig blifwer, och om det stijger högre än 
dhet som kan löpa på änckians deel i expenserne, som skole giöras.

Den 24 Aprilis
höltz Consist. majus. Praes, wore ProRector M. Grubb, Doct. Brunne- 

rus, M. Holm, M. Liung, h. Verelius, M. Celsius, M. Columbus. Secret. 
Arrheni/w.

I. Uplästes H:s HögGr. Ex:ce h. R. Cantzlerens confirmation af d. 1 
Martii för Emanuel Courcelle, att wara italiensk och fransösk språkmästare 
wed Academien, och skall han wara nögd med det han kan erholla af 
discentibw och icke praetendera någon löhn af Academien, hwar emot han 
försäkras att ingen annan skall wara honom till men och förfång uthi hans 
embete. Consist. lät sig wäl behaga H:s H.Gr. Ex. nådige förordning, och 
gafs Courcelle ett godt loford, i synnerheet af Prof. Holm.

II. Uplästes 111. Dni Cancell. recommendation för Ludovico Niblero till
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stip. Regium. 'Resolutio. Han skail låta examinera sig tillijka med dhe andre 
här näst.

III. Nicoi. Holmdorph Upland/» är fallen i sielfwesiukan, och begiärer 
någon hielp till kiöpa medicamenter före. Respond.: att han har stipend. 
och måtte hielpa sig der med, helst effter h. Quaestor lofwade gifwa 
honom något föruth der af. Doct. Hoffwenii intercession för honom up- 
lästes, och bewilljades så att han skall få 2 dr smt. af cassa studd:m. Ericus 
Wigström Upland«; begiärar och någon hielp i sin fattigdom. Item And. 
Noander OstroGothus. Den förre hade M. Micrandri witnesbörd att han är 
fattig, den andre h. Arrhenii recommendation, att blifwa något rundeligen 
hulpen, effter han heela åhret warit siuk, och nu täncker reesa här ifrån, 
willjandes giärna först betahla sin skuldh som han satt sig uthi, effter han 
är fattig. Resolutio. Wigström far 5 dr smt. Noander 10 dr smt. af cassa 
studd:m.

IV. Jacob#j (Josephi] Cursor, som en god tijd legat siuk, begiärer att få 
bruka sin stifson i sitt ställe, till dess han kommer sig före.

Resolutio. Det bewilljes. M. Liung påminte, att om Jacobus dör, så må 
stifsonen ingen praetension giöra på tiänsten, uthan snarare wachtmäsr.n 
hielpas der till effter han så länge dänt haf:r.

V. Malma bönderne som nu stått i rote lijka med Crono, och Norkiöpingz 
beslutz godz, fråga huru mycket dhe skole gifwa i rotepeninger. Resolutio. 
Dhe skole gifwa 30 dr hwar, dher dhe andre gifwa 20 dr.

VI. Emädan Acad. rättare Olof Pehrson i Skieberga, som länge warit 
graverad af officererne, och fått Krigz Collegii bref, att wara frij, är nu 
åter satt till knecht igen, så har Consist. låtit tala med h. landzhöfdingm 
och öfwersten, och dhe omsijder effterlåtit att Consist. i stället för rättaren, 
må utwällja en af dhe 3 unga drängierne, som äre i samme rote, och dem 
praesentera på mönstringen, som nu snart skie skall. Resolutio. Fougden 
får skrifftelig befallning att till lögerdagen inkalla heele roten, en wacht- 
dräng föll jer och med när dhe inkomma, kan Rector kalla någre Professores 
hem till sig, och låta dem lotta.

VII. Hust. Anna i Molstad och Bälinghe sochn har hafft sin dräng i 
rote, och han låtit lega sig till soldat, men blifwit casserad, sädan har 
roten åter accorderat med honom till fölljande åhr, behollandes honom 
imedlertijd hoos sig, och låtandes honom giöra sitt arbete, men will lijkwäl 
att änckian skall och gifwa rotepenninger. Resolutio. Änckian skall inga 
rotepew/nger gifwa, emädan roteringen är skiedd effter mantahlen, och hon 
är frij effter rijkzdagzbeslutet, skole någre rotepeningar gifwas, så må dhe 
tagas af drängen.

VIII. Uplästes h. Gustaff Duwaltz bref till h. Räntemästaren, att få 
strax betahla Acadtns spannemål, som han fått förleden winter, å 17 dr 
tun:n, aldenstund marckgången warit 16 å 17 dr, 18 dr heela winteren 
öfwer, der på han låtit föllja någre kiöpmäns attester, som accorderat på 
terminer. Resolutio, bewilljes för 17 dr tun:n, effter han strax betalar.

IX. Doct. BrunneiÄj berättade sig förnummet att factoren Blix har 
peninger i beredskap till Acad. betahlning, men är bekymbrad huru han 
skall få dem öfwer. Consist:m hölt före wara rådeligast att låta betala sig
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genom wexel till Stockholm, för den osäkerheet skull som nu är både på siön 
och landet, hwilket h. Doctoren måtte låta ho»om förnimma.

X. Laurentinus supplicerade att komma uth på caution. Twenne cautions- 
skriffter för honom upwijstes, men kunde intet accepteras, dels i anseende 
till personerne som caverat, dels för den clausel h. Gartman tillagdt i sin 
cautions skrifft. Cursor inkallades och berättade, att wachtdräng:n Erich 
Matson, är nu mycket wärre än tillförenne, och intet hopp om lifwet. Och 
swarades fördenskull Laurentino, att han icke kan utkomma på caution. 
Vid. act. 8 Maji §. 16.

XI. Till Jacob Murman äre gångne fyra citationer, att komma Joh. Åker
blad till swars, men han har intet comparerat. Nu frågas hwad wijdare skall 
åtgiöras. Resolutio. Effter citationerne äre sände med posten åth Stockholm, 
och man icke wist weet, om dhe kommit honom i händer, derföre skall 
Åkerblad sielf taga citation, och tillställa dhen Murman i händerne genom 
2 wisse personer. Åkerblad fordrade sedan intet på någon citation, effter 
Murman hade nu gifwit sig under jägarestaten.

XII. Uplästes Acad:ns bref till fru Anna Edenberg, om panteåkren och 
dess swar till Acad:n, uthi hwilket hon mycket graverar Consistorium. Dis- 
curerades sedan mycket om åkerwäsendet. Resolutio. Tales med M. Mic- 
randro att han reeser till Stockholm och insinuerar saken hoos h. R. Skatt- 
mäst:n [Sten Bielkel begiärandes att Acad:n må blifwa conserverad wid 
Kongl. resolution, och komma till att wärckeligen åtniuta denne Kongl. 
benådning.

XIII. Uplästes Kongl. Bergz Collegii bref och deduction till Acad. om 
Harwijkz uthjord, sampt projectet på Acad:ns swar, hwilket uthi ett och 
annat rum förändrades. Närwarande Proff:es slöte, att detta swaret skall 
ännu upläsas in pleniore Consist:o förän det bortgår.

XIV. ProRector refererade att landz gevalliern som bordt fasttaga Bux- 
bohm, som öfwerfallit Doct. Benzelium, icke fått honom fast, och att dhe 
wachtdränger som effter Consistorii minoris sluth skulle reesa åstad, icke 
hade rest, derföre att slotzbefal:m:n sedan ändrat sig, och icke welat skicka 
sin earl med dhem. Frågades huru man nu wijdare skall umgå här med. 
Resolutio. Giörs notifica//on till h. R. Cantzleren här om, och skrifs till 
Kongl. Senaten att Buxbohm må fasttagas att här swara för rätta. Detta full- 
giordes, men brefwet till Senaten gick intet bort, derföre att Doct. Benzelius 
hade sielf skrifwit, och redan wunnit Senatens mandatorial till h. landz- 
höfd:n, att låta fasttaga Buxbohm.

XV. Prorector: Unonius har intet welat fullgiöra sidste Consistorii reso
lution, och inlefwerera skrifftelig försäkring om sin egendomb till under
pant för sin skuldh till Acad:n. Hwad skall man nu fördenskull giöra. H. 
Verel.: Här kommer dageligen meer och mehr som graverar honom, sedan 
bönderne see att han kommer ifrån tiensten, förr ha dhe intet tordtz uth 
der med. Rörby bonden som fick Consist. bref att läggia dhe 2 halfwa 
hemmanen tillhopa, och giöra der af ett heelt, effter dhe ellies icke kunna 
bära sigh, och sedan fått tingzrättens adprobation der till, har Larss Olofson 
[Unonius] förlidit åhr lijkwäl hootat att skola stå i dubbel rote, först wid 
ordinarie skrifningen, och sedan i en plåckrota, så att bonden måst gifwa
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honom 6 dr, på det han skulle slippa att stå i plåckerota. När det war 
skiedt, will han ändteligen hafwa bonden till rootmästare, och måste han 
ännu gifwa honom 6 dr på det han måtte förskonas derföre, han har och 
tagit 1 t:a af Acadtns sädh att betahla på sin skuldh. Jag står wed mitt 
förre votum att han insättes. Consist. adproberade detta, aldenstund det 
seett, att Unonius intet will på något sätt fullgiöra sin skyldigheet, uthan 
drager uth tijden till dess han komwer under en annor jurisdiction, ty 
något sådant har han taalt hoos Rectorem. Unonius infordrades, och frå
gades om han fullgiort Consistorii sluth, och assecurerat Acad:n om sin 
betahlning. Unon.: Rector har åthskillige gånger sagd t mig det, men jag 
begiärat dilation till dess jag far förklara mig in Consistorio. ProRector: 
i hafwen hafft tijd nog att förklara eder och fullgiöra eder plicht, men wij 
see att i söka med flijt utdraga tijden, och kan ingen wijdare dilation till
låtas. Unon.: iag beder att iag får dilation så länge jag får upfordra det jag 
har uteståendes, så will iag betala effter handen; om iag far betala spanne- 
måhlen å 8 dr tun:n, som Abraham Pehrson [Winge] fått, så will jag söka 
att clarera med första. Consist. bad honom taga afträde, och discurerade 
sedan något om hans saak och begiäran, skattandes den heelt otillbörlig och 
skamlöös, aldenstund han egenwilligt och uthan Acadrns wetskap tagit 
denne spannemål, och en deel der af undandölt. Resolutio. Han skall blifwa 
i arrest till dess han clarerar sin skuldh med reda medel i spannemål och 
peninger.

XVI. Uplästes acta Consistorii minoris d. 22 Aprilis §. 2, sedan in
kallades Grundel och Byrling. Byrling tillspordes om han fått någon under
rättelse om den karlen som han kiöpt boken af; han swarade sig det icke 
kunnat, derföre att han suttet inne, ty ingen annan kiände earlen. ProRect.: 
I sade sidst att i aldrig sedt honom sädan. Byrling: ja wist sade jag det, och 
säyer det än. Doct. Brunn.: hafwa i förr sedt honom. Byrling: ney. Doct. 
Brunn.: så mycket wärre, i läre sielf wara den samwe. Byrling: jag hoppas 
wara oskyldig. ProRect.: det graverar eder mycket, att i nekat eder warit i 
staden Tomes messedagen, och ären sedan öfwertygade, att då warit här. 
Byrling: jag mintes intet så grant, det wiste jag wäl att jag reste wid den 
tijden, jag beder att jag må komma, uth på caution, att iag får söka effter 
honom. Consist.: I lären intet behöfwa att gå långt effter honom, han är 
uthan twifwel inom edre egne kläder. Bekiänner redeligen saningen, så kan 
man så mycket möyeligit är, hielpa eder, men blifwe i öfwertygad, så lärer 
i fara wärre. Byrling: jag förmodar V. Consist. anseer min oskyldigheet och 
släpper mig uth, att iag får söka igen karlen. ProRector: Gudh gifwe i wore 
oskyldig, och kunde det wijsa. Grundel: Flickan bekiänner ännu att hon 
sedt den som stal, går sachta ut för trappan, och sedt sig kring, men sedan 
han kom uthom porten, springa fort bort åth Dragarebrunnen, så långt hon 
kunnat see honom. Grundel afträdde och Byrling blef qwar. H. Verel.: Kan 
I med trygdt samwet swärja att i äre frij? Byrling: iag will gierna det giöra 
att wijsa min oskuld. H. Verel.: det lärer intet tillåtas eder, ty i äre högre 
graverade än att i få swärja. Consist. förmante honom med all flijt att 
bekiänna sanningen, men han stod der på att han är oskyldig. Fråg:s huru 
han kan wijsa sin oskuld. Byrling swar:de intet der till, uthan begiärade
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ännu komma uth på caution. H. Verel.: det är mycket att i redan tillstått, 
det i kunnat tänckia att boken war stulen. Byrling: ja wist kunde jag något 
sådant tänckia. H. Verel.: ja i tillstå det ännu, och är det så mycket wärre? 
Discurerades af och an om Byrlingz begiäran, och stannade omsijder der 
wed att han kommer uth till nästkommande odensdag, när han skaffar 
twenne gode mäns caution, som borga så för personen som stölden, om han 
blir bunden der wid, men imedlertijd skall han gå in carcerem.

D. 25 Aprilis
inlefwererade Unonius 7 mk sölfwer och 10 lodh guldh till pant och för

säkring för Acad:n om dess betahlning af honom, och effter samme pant 
icke ändå swarade emot skulden, lade han der till en skrifft, medelst hwilken 
han pantsätter för det öfrige sin faste egendom, och slapp altså uthur arres
ten. Panten insattes strax i Consistorii fiscum, men transporterades sedan 
neder i aerarium tillijka med försäkringz skrifften.

D. 26 Aprilis
effter afftonbönen sammanträdde i g:le Acad:n Rector och närwarande 

Professores, som tillijka med dhe bortowarande woro kallade.
I. Proponerades Odheliorum begiäran, att fa införa på Acad:ns prae- 

bendelista, cronohemmanet Wässby uti Wänge sochn, som fadren bekom
mit i sin och sin hustrus lifstijd under praebende willkohr och frijheet. 
Resolutio. Det kan intet skiee, aldenstund hemmanet intet hörer Acad:n 
till, uthan Cronan.

II. Talades om Academiae praebendehemmanen, hwilka mycket gra
veras emot privilegierne, och i synnerheet om dhe hemman som bokhållaren 
och fougderne innehafwa, hwilka förmentes böra uthslutas af längden, 
aldenstund dhe hafwa dhem på sin löhn. Resolutio. Rector kallar dem till 
sig, och låter dhem wetta, att Acad. icke kan dem förswara, uthan måste 
dem uthsluta, aldenstund häradzfougden så mycket urgerar der på att prae- 
benderne äre månge. Detta fullgiordes sedan, och blefwe Jacob Andersons 
och Unonii hemman utstrukne, men bookholks stående, emädan han sade 
sig hafwa Kongkt och 111. Dni Cancelkii bref der på, såsom sitt prae
bende.

III. Talades om dhe åthskillige bref h. landzhöfd:n gifwit possessorerne 
af Cronones panteåker, der wed han inhiberar sin gifne immission, och 
giör åkren lijka som till dheras egen. Frågades om man icke skall tahla 
med honom här om, effter han nu är här i staden, och wijse huru här med 
förewetter. Men slötz ändtligen att det heller må skie wid tillfälle nomine 
privato af en eller annan, än publico, emädan Acad:n gierna holler sig wid 
immission, och icke will wijsa det hon diffkulterar der om.

Den 27 Aprilis
kommo tillsammans Rector Magnif., h. Verelius, M. Grubb och Secre- 

tarius, att uthsee en soldat i rättarens Olof Persons ställe, men roten till en 
stor deel absenterade sig och wille icke inkomma, såsom Olof Mickelson 
och Anders Olson i Imminge [o: Inninge], Erich Johanson och Pehr
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Olofson i Tuhna. Item Olof Pehrson och Johan Pehrson, och kunde altså 
saken nu icke afgiöras. Frågades hwem af dhe bortowarande bör blifwa 
soldat, swarad:s Erich Johanson i Tuna. Slötz att han skall genom wacht- 
drängen införas och sättas i proban, och dhe andre jemwäl tillbörligen 
straffas för sin tresko.

Den 28 Aprilis
effter högpredijkan, in praesentia ProRectoris, Doct. Brunneri, Doct. 

Hoffwenii, M. Liungh, h. Arrhenii, M. Celsii, h. Norcopensis, M. Columbi,
J. Arrhenii Secretarii.

I. Begiärade Larss Unonius recommendation till h. gouverneuren i Giefle, 
att winna nöyachtigt bijstånd till sin giäldz upfordring der på orten. 'Reso
lutio. Academien har nog orsak att tillijta h. gouverneuren uthi sine egne 
saker, och dristar sig icke beswära honom uthi ens annars; ellies och är 
han ännu icke hemkommen, det Unonio skall gifwas till swar.

II. Talades om mölnarens broder här i qwarnen, att han först stadt sig 
till Eekbohm att blifwa hans ryttare, och sädan skaffat sig en annor earl 
i sitt ställe, den han fått af Roxen, och så blifwit af Räntemäst:n antagen 
till qwarndräng, men nu giör Eekbohm praetension på dem både, säyandes 
sig stadt denne för än mölnaredrängen den omtalt, och fördenskull nu willja 
hafwa en annan earl af mölnaredrängen, eller honom sielf, frågade om 
Acad. skall säkert kunna läggia sig ut för ho»om aldenstund Rector ingen 
annan kunskap kunnat få här om, än att dhe både borde gå för löösdrifware 
till Cronones tiänst, och Ekbom skaffa en annan earl för sigh. Hwarföre 
Rector och tycht bäst wara skrifwa det samma till gen. majoren h. Bielke, 
helst effter h. Quaestor icke war tillstädes, och gifwer den underrättelse 
här om nödigt wore. Resolutio. Academien lägger sig intet uth för drängen, 
hon har nog äntå att blåsa på, och må icke draga något haat på sig här med, 
hwilket och skrifs till h. Bielke. Moot afftonen kom mölnaren hem och 
giorde någon annor berättelse här om hoos Rectorem, hwarföre och brefwet 
blef något annorledes stält, som Fins i copien.

III. Befallningzmannen Winter, som är mycket wäl bekant hoos h. Rijkz- 
skattmästaren [Sten Bielke] och CamwarRåden will reesa åth Stockholm, att 
i Cammaren drifwa Academiens ährender. Detta adproberades, och slötz att 
han dagen effter skulle föllja med jachten, och hafwa bref med sig till h. 
R. Skattmästaren och Kongl. Cammaren; der uthi 1. sökes betahlning för 
Academiens spannemål. 2. Resolut:n om panteåkren. Wintern reste dagen 
effter och brefwen öfwersändes med fredagzposten.

IV. Sedan befan ProRector med Doct. Brunnero, Doct. Benzelio och Rec
tore sielf nödigt, att och i brefwet till h. Bielke giöra en sanfärdig relation 
om Buxbohms förfarande emot Doct. Benzelium, effter det han genom dhe 
sine giör den uthtydning, att studenterne den dagen giort sambnad på 
honom, och han went wagnen kommit dhem till hielp, och att M:r Nezelius 
reser med brefwet till Örsundzbroo, der mönstringen skall stå, hwilket och 
skiedde.

6“ 7 34168 Sallandtr
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D. 5 Maji
befalte Rector gifwas copie af Kongl. resolution om godzbyte, tili fru 

Anna [Gripenhielms f.] Rolambz fougde, som Professores honom bewilljat i 
kyrckian.

Den 8 Maji
höltz Consist. majus, närwarande Rectore Magnifico, Doct. Brunnero, 

Doct Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, M. 
Grubb, Secret. Jacob. Arrhenio.

I. Bewilljades Petro Eurenio Angermanno testimonium, effter fadren will 
förskicka honom till Åbo, der han sielf studerat.

II. Bewilljades Johanni Uhr Wexionensis [sic] som warit siuk 5 dr smt. 
af cassa studd:m. Item Erlando Alzonio som länge sökt stipendium, men 
intet fatt, och nu reeser här ifrån, 10 dr smt.

III. Uplästes Daniel och Erick Cameners bref af d. 7 Maji sidstledne, 
af innehold, 1. emädan åthskillige saker uthi det uprättade inventario i sal. 
Doct. Jordani [Edenii] sterbhuus finnes specificerade, som dhem, såsom för
myndare, icke äre tillstälte, dhe ey heller få wetta hwem der om rätteligen 
bör tilltahlas, så begiära dhe blifwa befrijade för answaret till samme saker.
2. Effter sal. h. Aurivillius med wisse conditioner tillhandlat sig den deel af 
sterbhusets bibliothec, som barnen tillfallit, och änckian sig nu utlåter att 
intet kunna böckerne beholla, så fråga dhe om änckian må der ifrån dispen
seras, och böckerne liggia sal. Doct. Jordans sohn [Magnus Gabriel] till
handa, uthan att blifwa distraherade aldenstund han framdeles dhem för- 
modekn kan bruka. Till det förra swarades, att Consist, har warit bekym- 
bradt der om, att huset måtte få förmyndare; men hwad dheras embete 
wedkommer, wetta dhe sielfwe bäst. Till det senare att Consist. kan intet der 
uthi giöra, uthan dhe förenas der om som dhe bäst kunna, och förmyndarne 
giöra, som dhe finna skiäligit. Vid copieboken.

IV. Doct. Hoffwenuw beswärade sig der öfwer, att ingen liqvidation och 
deelning kan ske i sal. Bringii sterbhuus, der till h. Henrich [Myrander] 
wore wållande, hwilken och måtte swara för den skade h. Doct. pupil tager 
igenom hans drögsmål. Sade wijdare sig beswäras på ett och annat sätt, men 
ännu icke det ringaste upburit af sin pupils goda, imedlertijd medan h. 
Henrich utdrager tijden, skall Rugman förstöra och ängrijpa hwad han kan. 
Begiärade fördenskull h:r Doct:n att bref måtte gå till h. Henrich, och han 
tillholles att giöra en ändskap här uthinnan. Resolutio. Det bewilljes.

V. Rector giorde relation huru wida kommit är mz Unonii sak, som fins 
d. 25 Aprilis, sade och Unonuw begiära wetta werdet eller prijset på den 
spannemål han skyldig är. Resolutio. Kan intet åtgiöras förän Quaestor 
kommer tillstädes. (H. Verelius upkom).

VI. Uplästes å nyo swaret till Bergz Collegium, hwilket sidst upskiötz till 
Consist. freqventi/w och adproberades i den form det afgick, och fins i 
copieboken.

VII. Rector: 111. Cancell. bref är ankommit för h. Aurivillii änckia på 
Säfwia praebende hemman, och är upläsit. Nu sedan har h. Cels. privat 
upwijst mig Kongl. brefwet för sig att beholla hemmanet jempte pastoratet,
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effter han nu icke är tillstädes, om något kan nu wijdare åtgiöras. H. Verel.: 
Det är otillbörht, och erhollit per male narrate, änckiorne komma och offta 
orätt der till. Den som icke tiänt mehr än för ett halfft åhrs löhn, tager 
lijkwäl hans änckia bort twänne hemman. Doct. Brunn.: Hwem är det? 
H. Verel.: Berelii änckia. Doct. Brunn.: Han tiänte lijkwäl länger förrän 
han nööt löhn. H. Verel.: Det skedde och per gra/zam att han sattes hijt. 
Doct. Brunn.: Det skier wäl så stor, och äntå större anomalier på andre 
sijdan, men aldrig någon talar der om. H. Verel.: jo tale man fritt intet 
bref har jag skaffat mig hwarken på ett eller an»at. Doct. Brunn.: Det skier 
wäl äntå, jag adproberar intet det h. Celsius söker till beholla hemmanet, 
men så må man icke eller så hårdt apprehendera det allena, uthan jemwäl 
tala om det som på andre sidan offta skier. H. Verel.: Forneli/tf har pasto
rat uthan praebende willkohr och miste likwäl hemmanet. M. Grubb: 
Hans fader och Unoni#j hade och pastoraten, men inge hemman. Berättades 
att Drottning Christina tillbudit sal. Fornelio att beholla hemmanet tillijka, 
men han har det icke welat. Resolutio. Rector tahlar med M. Celsio och 
söker disponera honom der till, att han afstår hemmanet.

VIII. Rector: Aurivillü änckia will söka execution på Larss Jacobson, 
och det som brister för honom betahla. Begiärar Consistorii adsistence. 
Respons.: Consist. giör henne gierna alt möyeligit bistånd. H. Verel.: Wij 
gå intet ifrån den caution wij hafwe, uthan wij wilja gifwa änckian en re- 
commenda//on till h. landzhöfd:n, att winna immission i hans goda, wij- 
sandes det han offta warit tillsagd att liqvidera, men intet welat eller kunnat 
finna något skiäl till inwända. Dock tages först en dag till att öfwersee 
hans rächning:r. Rector: Intagnin[g]s längden är underskrifwin af pastore 
och andre, uttagningz längden äre och underskrefwen af samme personer; 
men emellan både längderne är en stor difference. Han säyer sig kunna 
skaffa Cronones betiäntes attester, att dhen spannem:!, som ellies icke 
plägar införas i herberget, uthan strax dijt hon försälljes, är och nu införd, 
intagningen har han biwistat men icke uttagningen, och will derföre intet 
swara för differencen, dock är klart der af, att han sålt för någre 100 dr 
att der med är orichtigt. Resolutio. Larss Olofson* skall inkallas till liqvida- 
tioti.

IX. And. Ingerman Vexionensis får disputera de societate civili et ejus 
administrandae formis. Petrus Schefferus de foenore. Joh. Tillman Upland. 
de bono transscendentali. Sam. Bogman de permuta//one rerum.

X. Grefwinnans Hedewig [Douglas f.] Mörners bonde Matz Larson i 
Slåsta och Odensala s:n, har förleden höst kiöpt ett Acad:ns stoo af befal- 
ningzm:n Klinten för 13 dr kmt., men 14 dagar der effter är det blefwet 
dödt, der på han upwijste attester och tingzrättens bewitnande, att han lidit 
stor skade af wådeld, begiärade nu fördenskull slippa och förskonas för 
desse 13 dr. Resolutio. Acad:n står halfwa skadan med honom, och skall 
han betala 6\ dr kmt.

XI. Matz [Andersson] i Norsta har i 3 åhr åbodt hemmanet och intet 
utgiort, uthan der ofwan uppå tagit till läns sädh att lefwa af. Är och

Felskrivning för Lars Jacobsson.
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honom nyligen bewilljat att bruka i åhr till helfften, men nu går han 
knecht, och begiärer beholla sine rotepew/nger, ellies har hans hustru intet 
att lefwa af. "Resolutio. Han beholler them och Acachn går till utsädet och 
hwad der ellies fins.

XII. H. Verel. påminte att nya placatet om reduction, torde och något 
röra Acad:n. Och slötz derföre att Rector söker communica//on af placatet. 
I lijka måtto omtaltes den resokn staden skall utwärckat om cronoåckren 
som Acad:n tillkommer, och skattades nödigt att Rector informerar sig och 
der om.

XIII. Rector: M. Nezelius frågar huru han skall tee sig med profme 
extraordra, och introductionen der till. H. Verel.: Kan han intet dröya till 
dess den kommer undan, som han skall succedera till löhnen. Decaiuw facult. 
Philosoph.: han har intet angifwit sig ännu hoos faculteten. Rector: jag 
will swara honom det.

XIV. Uplästes gouverneurens bref och recommenda//on till Kgl. Cam- 
maren för Acad:n, att winna betahlning för sin kyrkeherbergzsp*»»*m<2hl i 
Hellsingeland pro A:o 675. Consist:m berömde H:s Excelkes goda benä- 
genheet emot Acad:n, och slöt att brefwet skall ställas på posten åth Stock
holm.

XV. Påmintes om Robertzonii böcker hoos Jacob Anders:n, som Secre
taria inventerat för jul, att dhe måtte wärderas. H. Arrheni/w såsom om- 
budin af Robertzonii swärfader [Jonas Bubb], och M. Grubb toge sig det uppå, 
och lofwade med första förrättat, på det man må wetta om dhe äre mera 
wärde än dhe äre pantsatte före, effter sal. Stilleri änckia yrckiar der på, 
och will hafwa sine böcker igen.

XVI. Rector berättade att Laurentina nu förnimmes blefwet siuk, och 
fruchtas att han icke lärer beqwämligt kunna längre liggia i proban. Reso
lutio, skall uthsees något annat rum för honom. Vid. 15 Maji §. 3.

Den 11 Maij
höltz Consist. min»j. Praesent:us Rectore Magnif:o, h. Norcopense i 

Doct. Rudbeckii ställe, h. Arrheni/w [f/V]. J. Arrheni#j Secret.
I. Uplästes swärdfåijare änckians klagopunchter emot formsnijdaren 

[Johan Christoffer Heijer] nembl. 1. att han kallat hennes pijga hora, då hon 
fordrade hennes betahlning af honom och igen dhe sängkläder hon länt 
honom, 2. slaget henne sielf då hon kommet till honom 3 slag med kryckan 
öfwer armen, och sedan med ett klappeträd så mycket han hint, fölljandes 
henne med hugg och slag uth genom både camrarne, så att hon då fått 2 
blånader och ett hohl wid tinningarne, men en dag eller twå der effter, 
hafwa både armarne blånat, så att hon på en heel månad intet kunnat arbeta 
med den wänstre, dock hafwa dhe sedan för högtijden skull förlijktz hoos 
Rectorem, som sees af protcollet d. 22 Decemb. Men han har sedan icke 
fullgiort förlijkningen, uthan kallat flickan horunge, då hon krafft honom 
peningarne, och henne sielf, då hon krafft, hoora, slagit henne på munnen, 
skiutet henne widöpen öfwer tröskelen, satt sig grensle öfwer och bultat 
henne, så att hon den gången fått 9 blånader i hufwudet och ansichtet, och
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legat der effter en månadz tijd. Och har han icke dess mindre ännu hennes 
peninger borta 20 dr kopptfrmt., 1 lerfftslakan, 1 flissingzförkläde med 2 
bredder, 1 wagga, 1 messingzlåda förgylt. Rector: har i något emot det som 
hon refererar för än förlijkningen skiedde. Formsnidrn: ney det är intet 
osant, men hora har iag intet kallat pijgan. Änckian: Jo har han kallat 
henne, men det kommer icke allena mig till, uthan pijgan må tahla der på. 
Forms.: wist war hon hoos mig, och önskade mig lycka, och jag sade dhe 
orden hon införer, men med skiempt. Jag sade: i skicke eder pijga hijt, som 
är en owettig menniskia. Hon swarade, du är en hunsfott, då steg iag up 
och slog henne 3 eller 4 örefijlar, item 1 slag med kryckan. Änckian: i 
sloge mig 3 slag med kryckan, och dess uthan öhrefijlar. Forms.: intet 
klappeträd hade jag i handen, det kan pijgan witna, som då tiänte mig, men 
hon är nu intet tillstädes. Rector: Det lärer synas der af att hon warit all 
blåd, der på hon har witne, wiste och mig armen dagen effter. Hust. Brita 
Johan Matsons witnade: Änckian hade förste gången 7 blånader som iag 
tycker, ty jag mins icke wäl och dess uthan ett hool i hufwudet. Form- 
snid:n: Att hon skulle warit så blåd weet jag icke, men kan skee hon hafft 
blånaderne förr, klapträdet hade jag fuller lijkwäl i handen, men slog henne 
intet der med. Rector: Effter hon såg illa uth, så måste i fuller mycket bultat 
henne, och lärer intet hafft klappeträdet förgäfwes. Hwad hafwen i att 
inwända emot det som hon säyer wara passerat effter förlijkningen. Forms.: 
Hennes flicka har jag aldrig sedt hoos mig, uthan hon skickade sin gosse. 
2 gånger war hon sielf hoos mig, och förste gången bad iag henne skaffa 
bläck och papper, frågade och hwad hon fick för det hon klagade, men der 
med skiöt hon kull mig. Änckian: ja, då slog han mig. Formsnid:n: säg 
intet osant, hora kallade jag henne fuller, och will bewijsa med 2 witne, 
att hon legat i säng med gesällen, ellies skiälte hon mig igen. Änckian: 
nog låg iag i säng med honom, men på ährligheet, och skall ingen annat 
bewijsa mig. Forms:n: då hon skiöt mig, så sprang jag effter, och slog 
henne en öhrefijl. Dhet öfrige hon skrifwer mig sagdt, är intet sant. 
Änckian: det är sant. Forms:n: Pijgan må konw»a upp och witna. Rector: 
det lärer föga behöfwas effter i mäst tillstått. Forms.: jo hon kan witna att 
hon först slog mig kull, och föll sielf, som och att jag intet satt på henne, 
uthan jag stod och slog henne öfwer tröskelen. Hust. Brita inkom å nyo, 
och wittnade att änckian warit slagen kring om heela hufwudet, och hafft 
9 blånader, munnen warit all upswullen, och att hon legat en tijd der eff
ter. Hust. Anna Nilsdotter witnade: Jag kom till mohr, hade annat ärende, 
då steg hon up uhr sängen, och wiste mig och en annan hustru att hon 
war all blå, och munnen sönderslagen, och att hon hade 8 eller 9 blånader. 
Formsnid.: Kunna dhe både giöra edh der på, så må det så wara. Hustrurne 
bekräfftade sitt bewitnande med edh. Parterne afträdde. Resol.: Johan 
Christofferson böter för ett såår 12 mk. smt., och för blånader på fyra stäl
len, nembl. både armarne, örat och i ansichtet 12 mk. smt. hwart c. 9. Sårm. 
med will ja StL., för 4 öhrefijlar bekiände, 6 mk. smt. hwar, c. 12. ej. tit. För 
sårtål och tidspillo 4 dr smt. Men angående skiälsordet som han gifwit 
henne, så lemnas det till widare process, effter som han det will bewijsa. 
I det öfrige betalar han henne sine 20 dr kmt. som han är skyldig, och
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hwad hon eilies kan wijsa sig hafwa länt honom, det lefwererar han tillbaka. 
Har han något emot änckian, så söke henne in foro competenti.

II. Matthias Mört anklagade Nie. Skruf således: För påsk war Swanberg 
hoos mig och då jag fölgde honom uth, kom Nie. Skruf gåendes drucken; 
en humblegårdzdräng wille hafwa honom heem, men han wille intet föllja. 
Imedlertid kom sal. Lenaei dräng, honom wille Skruf hugga, men jag war- 
nade drängen, och han gick undan in på gården. Skruf fölgde effter, och 
då jag bad honom taga sig till wara, att han icke giorde något som ey borde 
wara, sade han: Hwad will du din hunsfott, och satte wärjan på bröstet på 
mig. Jag tog så af honom wärjan och fick honom uth; sedan ropade han 
på gatan åtskillige skiälsord. Om jag intet warit, hade han hugget halfwa 
hufwudet af drängen. Skruf: jag blef twungen att dricka till dess jag blef 
footlös, och då jag gick hem, har en hund kommit effter mig, och jag då 
dragit wärjan, och sedan intet satt henne in igen, och lärer så komit ihop 
med drängen, och kan skie budit honom hugg, men intet ärnade jag hugga 
halfwa hufwudet af honom, tror och intet att jag warit inne på gården. 
Mört: dhe wore månge som såge det och kunna witna der om. Skruf: 
dhe kastade steen på mig och retade mig. Mört, det är osant, ingen men- 
niskia kastade eder med steen, meer än drängen. Uplästes Skrufs bref till 
Mört, der uthi han tillstår sig öfwerfallit honom med elaka ord, utskiämt 
sig, och illa handterat honom och det förnäma huset, skiutandes altsammans 
på sin swagheet och ruset, och bidiandes om förlåtelse.

Erich Biörson humblegårdzdräng inkom, aflade edh och witnade: En 
gång kallade mons. Skruf Mört skiälm och hunsfott, när drängen kom 
kiörande, högg han effter honom med wärjan, men råkade honom intet, 
drängen kiörde in och Skruf fölgde effter inom porten. Drängen fick up 
stehnar, kastade, råkandes honom 2 gånger, så att han föll kull. Fråg:s om 
Mört och hans disciplar kastade? Erich: ney ingen annan såg jag kasta än 
drängen. Sädan gick Skruf till Ekbohmen, och kom åter tillbaka med en 
trummetare, och ropade tiuf skiälm, hunsfott, sedan gick jag der i från. 
Swanberg refererade. Kl. 6. om afftonen fölgde Mört mig uth om sin port. 
Skrufwen kom drucken, men jag weet intet wist, antingen han hade wärjan 
dragen, eller om han då drog henne, dock tychte jag att han drog henne när 
han kom till oss. Han gick oss förbij, sade sig wara lustig, wij swarade 
intet, han kom åter tillbaka och wijste oss wärjan, då gick jag bort, och mir 
jag kom till Ravii port, ropade Mört, gå intet hijt Skruf, i far illa, då såg 
iag mig tillbaka, och i det samma kastades Skruf med en steen uhr gården. 
Andre gången han kastades föll han kull i gatan, och då kom Mört och tog 
hans wärja, jag gick tillbaka att see huru han farit; då sade han, jag skall 
betala tig om jag är ährlig. Mört: ja han har undsagdt mig att han skall 
skiuta neder mig. Skruf: hött är med intet bött. Mört: jag beder att det må 
protocolleras, på det att om han giör mig något, så må man see, och wetta 
hwadan det kommer, om med hwad argheet han omgått.

Resolutio. Nicol. Skruf böter för tre skiälsord 12 mk smt. hwart, effter 
han andre gången kommit igen och repeterat dhe samma. 31. cap. Rådst.B. 
StL. För oliud 12 mk effter constitutiones och placatet, wärjan är och 
effter lagh och constitutiones förfallen.
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III. Konstmäst:n Erich Hanson [/ marginalen: Erich swarfware] inkom 
emot Nie. Skruf, Joh. Netzelium och Jon. Edelium, och klagade att dhe 
giort på honom fölljande excesser.

1. Skrijat och ropat. Här till nekade Skruf, och Netzelius sade att Edelius 
warit inne hoos hästsko Lasse [o: Lars Eriksson]. Fråg:s om swarfwaren 
har witnen. Sw:s, jag satt på det rum, att jag intet kunde hafwa någre 
witnen. 2. Kastat steenar på lukorne. Detta kiändes Skruf wid och bekiände 
Edtzin [o: Hedsinius] tagit ett bräde och der med slagit. 3. Stungit med 
wärjorne in i prewetet. Netzelbw: En wärja war bar, den Gudhemius hade. 
Wij hafwe swärfwaren suspect för att kastat steen på oss, ellies och kallade 
han oss horkampar. Swärfw:n det är heelt osant, ty huru skulle jag det 
giöra dher jag satt. 4. Stungit effter honom med 2:ne wärjor då han upsteg. 
Skruf: der war intet meer än en wärja. Konst.: det war twå. 5. Andre 
gången gått till fönstren och der hugget och slaget, detta sades dhe giort 
som bortreeste woro, nembl. Gudhemius och Hetzin. 6. Huggit i porten. 
Här till nekades. Wachtmäst:n witnade, att der är huggit både i lukan och 
porten. 7. Brutit sönder en brädebalck. Skruf: der tog Hedzin brädet. 8. 
Kastat sitt watn på lukorne och orenat wid porten. Här till nekade Skruf 
och dhe andre. Konstmäst:n hade inga witnen, uthan sade sig och sin före- 
stånderska sedt det. 'Resolutio. Desse ställa real caution för sig till dhess dhe 
andre komma tillstädes, och skall skrifftel. cita//on gå till dhem.

IV. Upwijstes Johan Erichsons Brun fullmacht för sin swärfader Erick 
Root, att agera hans saak emot Laurentium Kylling, och taga domb på 
honom, effter han sielf icke får blifwa hemma så länge. Killing berättade 
nu äfwen lijka om saken som förr hoos Rectorem uthi Bruns närwaro; 
hwilken och intet hade att säya emot samme rela//on nembl. således: Kl. 4 
om afftonen kom jag ifrån Acad:n och gick till min landzman T[h] erman- 
der, men han war intet hemma, när jag kom tillbaka åth torget, red Brun 
kull twenne gossar, jag gick så neder på Rudbeckium, och då jag kom till
baka, hade 3 st:n ryttare kringrändt Dim [b] ingen, och högge på honom så 
mycket dhe hindte, jag bad dem låta blifwa honom men det halp intet, 
högg så jag denne ett hugg. Fullmächtigens hustru: Han sade sig intet 
wettat af, förrän Killing högg honom. Kylling: jo men wiste han det, han 
öfwerföll icke allenast mig uthan och månge andre.

Resolutio. Laurentius Kylling böter för ett fullsår med benlösing uthi 
20 mk smt. c. 7. StL. mz w. och betalar barberarelöhnen.

[Samma dag.]
Effter middagen hemma hoos Rectorem, närwarande Secretario, klagade 

Erlandus Alzonius Wexionensis, att hans landzman Magnus Frostman har 
utskurit hans nampn af en bröllopz skrifft som han skrifwet, hwilken 
hängde på wäggen hoos en borgare här i staden, begiärade wetta orsaken 
der till och intenderade saken mycket högt. Frostman exeuserade sig, och 
sade sig giort det i dryckesmål, bekiände att Alzonius aldrig giort honom 
något emot, ey eller han hafft någon owänskap till Alzonium och bad om 
förlåtelse. I lijka måtto klagade Alzonius att Nicol. Wireus har skrifwit 
twenne swenske rim honom till föracht och hån, införandes der hans nampn.
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Vereus swarade sig det icke giort i någon ond mening, ey eller till att 
gravera Alzonium, uthan allenast frestat sin penna, och der med skrifwit 
samme rim. Ändtligen förlijktes dhe alle tree på det sätt att Frostman och 
Wereus skola gifwa Alzonio en skrifft, att dhe intet wetta annat än godt 
med honom, och revocera hwar sitt factum. Detta effterkommo dhe, och 
finnes copie af denne dheras skrifft ibland detta rectorat/w documenter.

Den 15 Maji
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, Doct. P. Rud- 

beckio, Doct. Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, 
h. Arrhenio, M. Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, J. Arrhenio 
Secret.

I. Uplästes Kongl. placatet af d. 13. Aprilis 678. om reductions wärcket. 
Discurerades sedan om dhe donationer Acad:n bekommit af Drottning 
Christina, i synnerheet om Reenhorns godz, men wiste ingen noga kunskap 
der om, effter h:r Quaestor icke war tillstädes, och slötz fördenskull att 
Rector och inspectores aerarii tillijka med Quaestore, skole undersöka, 
huru förewetter med dhe godz Acad:n bekommit i Drottning Christinae 
tijd, så att hon i tijd må kunna see sig före, der reduction henne angår.

II. Uplästes sal. Aurivillii änckias suppliqve, att fl swar på 111. Cancell. 
bref för henne om Säfwja praebende effter h:r Celsium, effter han fått 
G:le Upsala pastorat. M. Celsius upwijste Kongl. bref för sig af d. 24 Janu. 
1676. att brede wid pastoratet beholla praebendehemmanet, berättade der 
hoos att han 1. wunnit Kongl. confirma/;on på Gamble Upsala effter sal. 
Berelium, men sedan sal. Erchiebiskopens suppliqve kommet emellan; 
samme confirma//on blifwet förbytt uthi ett exspectance, och Kongl. M:t 
fördenskull warit så nådig, att H:s M:t bewiljat honom praebendehemma- 
net der brede wid.

Rector: om Consistorium wille resolvera något här uthi, effter änckian så 
offta der om anhollit. M. Cels.: will Consistorium resolvera något emot 
Kongl. brefwet, så kan det försöka. Rector: det lärer Consistorium hwarken 
willja eller kunna, måste dock lijkwäl gifwa änckian något swar, der effter 
hon kan sig rätta. Wore wäl om Consistorium wille något hwar säya sin 
mening, och icke giöra som sist, då en sade sin mening, hwilken och kom 
till acta, men alle dhe andre sutto och tego, på sådant sätt weet jag intet 
hwad jag skall giöra.

M. Grubb: effter h. collega ändteligen påstår att beholla hemmanet, så 
måste notification giöras till 111. Dom/num Cancellim der om. Detta bijföll 
h. Columbus. Doct. Rudb.: Om icke h. collega Celsi/w will proprio motu 
afstå hemmanet.

M. Cels.: Då wore jag aldrig wärd något Kongl. beneficio, om jag det 
intet skulle mera achta och aestimera än så. H. Norcop.: effter intet är 
till förmoda att fa hemmanet löst, så måste saken notificeras 111. Cancell., 
och tycker jag på sådant sätt det wore wäl om wij något hwar kunde för
skaffa oss. H. Arrhen.: jag tycker det lärer ingen förändring wara att för
moda här uthi, och effter 111. Cancell. lärer wara okunnigt, att Kongl. bref
wet sådant förmår derföre giörss notifica//on der om. M. Liung: det är
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fuller wist att sådant är intet skiedt för detta, ty dhe som förr wunnit 
pastoraten, hafwa altid afstått hemmanen såsom min swärfader [Jonas 
Palma] och Unonius etc. Drottning Christina tillböd min swärfader beholla 
hemmanet jempte pastoratet, men han wille det intet. M. Cels.: så är det 
lijkwäl klart att Köngen har macht att der wed disponera. M. Liung: det 
nekar ingen, det säyer jag att wij hafwa intet exempel att någon sökt 
sådant förr, och effter nu så är skiedt, så giöre wij notifica/;on till 111. 
Cancell. och referera omständeligen huru här med hänger tillhopa. Doct. 
Hoffw.: det är swårt att disponera något emot Kongl. brefwet, effter h. 
fautor intet kan sielf disponeras der till, uthan änckian söke Kongl. M:t., 
och uthwärcke för sig hwad hon kan. H. Gartman: det står intet hoos Con- 
sist. att giöra något här uthi; uthan wij notificere 111. Canc. saken. Doct. 
Skunck: Änckians begiäran är billig, att blifwa hulpen med något hemman 
som andre Proff:m änckior, och är derföre H:s HögGr. Ex:ces nåd högt 
till berömmandes, som låter sig wårda om henne, men effter hon intet kan 
komma till Säfwia, så måste saken repraesenteras 111. Cancell., och hon 
söke att fa något annat. Doct. Rudbeck: om h. collega kunde proprio motu 
cedera det, såge jag gierna, och råder der till som en god wän, men kan det 
intet skie, så måste wij kungiöra saken 111. Cancell., beswärligast är, att detta 
drager dhe conseqvencer med sig, som man i längden har beswär af. Rector: 
Jag blir wid dhe formalier Doct. Skunck brukat, och giör dem till mine i 
detta måhl, ty det är billigt att änckian blir hulpen med något annat. 
Consistrles swarade samptl. att dhe och holla der med, och slötz enhälleligen 
att notifica/Zon skall giöras till 111. D:num Cancelkm, huru här med före- 
wetter.

III. Uplästes M. Petri Laurentini bref till Consist:m att få sin son Lauren
tium uthur carcere på sin caution, brefwet war mycket otiänligit skrifwit, 
och giör han den uthi saken af en heel annor beskaffenheet, än hon är i sig 
sielf, brukar och åthskillige swåra expressioner emot Consistorium, hwilket 
och tychte sådant illa wara. Cautions skrifften uplästes, som och war mycket 
sällsam och otiänligen stält. Discurerades widlyfftigt om saken och M. 
Laurentini orätte concepter om henne, ty sönerne hafwa mera brutit, och 
jämwäl Laurentius meer interesserat sig i saken, än fadren weet eller tror. 
Uplästes Henrich Koltofs attest, att Larss tagit wachtdrängen i håret och 
hotat honom, om han icke skulle släppa brödrens wärja, men till hwad 
ända han det giorde weet han intet. H:r Gartman: Jag har skrifwit honom 
omständeligen till derom, men jag seer han tror mig intet, uthan rättar sig 
effter andras orätte rela/zoner. Talades i synnerheet om det att M. Lauren
tinus förmäler wara lyst på predijkestolarne effter Adolph, hwilket Consist. 
aldrig begiärat, uthan Cronones betiänte det giort af egit godtfinnande. 
Allenast har Consistorium skrifwit till landzhöfdingerna, att han måtte fast
tagas och förwaras, till dess han kunde hijtföras, eller och genom Acad. 
betiänte afhemptas. Discurerades ännu wijdare om M. Laurentini obetänck- 
samwe bref, och huru otillbörligen han deruthinnan graverar Consistorium. 
M. Hammarin läth begiära Consistorii swar, ty han wille det communicera 
Laurentino nu med posten.

Resol. Consistorium skall sielf swara skrifftekn, när det får tijd, och
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skall der i refereras sakens sammanhang af actis, och remonstreras honom 
huru otillbörligen han skrifwit och graverat Professores. Men ingen caution 
kan tagas för sonen, emädan intet hopp är om lifwet hoos wachtdrängen. 
Vid. act. 20 Maji §. 1.

IV. Rect.: Effter hälgen tillstundar och infaller på den tijden som electio 
ellies skiee plägar, så tächtes nu V. Consistim denne gången wällja novum 
Rectorem, för hwilken orsak jag och nu förnämbkst kallat dhe gode herrar 
tillhopa. Ordningen war ute, och skulle nu åter begynnas af theologis, 
fördenskull nämbdes Doct. Rudbeckius, och önskades honom af alle samptl. 
lycka och wälsignelse. Han swar:de: jag blir nu mycket tunger, och har 
månge andre beställningar, weet derföre intet om jag kan hinna med detta. 
Consist:m önskade honom än wijdare lycka. Doct. Rudb.: jag tackar V. 
Consistorio för sin goda benägenheet och lyckönskan, och skall gierna 
giöra hwad jag förmår. (Doct. Brunnerus upkom.)

V. Rector: Inspectores hafwa nu sökt underrättelse om Acad. huus, och 
hwem som dem brukar. Bokhollrn begiärer en underskrifwin lista och taxa 
på dhem. Resp. Husen äre förr taxerade, och taxan igenfunnen. Rector: 
hwem skall då upfordra hyran? Resp. Anders Winter som upfordrar 
humblegårdz taxan.

VI. Rector klagade att han intet kommer till rätta med fougderne, och 
att han någre gånger förbudit Jacob Anderson att reesa uthur staden, förr än 
han warit hoos honom; men han har dock 2 gånger warit inne, och reest 
bort igen H:s Magnifxe owettandes. Ringius har och, sade Rector, kommit 
tillbaka ifrån Wessmanneland, men intet kommit till hoffom att der giöra 
någon berättelse om sin expedition, uthan strax reest till Stockholm, Rectori 
owettandes, som kunnat committera honom Acad:ns ährender i Kongl. 
Cammaren, och icke behöfft att skicka någon serdeles, som dem uträtta 
skulle, som nu skiedt är. Discurerades widlyfftigt om den ringa wördnad 
och lydno fougderne bewijsa Rectori och Consistorio, och skattades hög- 
nödigt att skaffa boot der på, sampt tillholla dhem att effterlefwa fougde- 
ordningen, och der det ey skier, dem tillbörkn straffa. Rector berättade att dhe 
meer än försummekn förestå sine embeten, i synnerheet omtalde och nämbde 
Rector Jacob Anderson, säyandes: Han holler hwarken husesyner eller annat, 
weet och icke en gång wägen till hemmanen i sin befallning, mycket mindre 
huru med dem tillstår. Jag lät fråga honom om ett och annat, angående en hans 
bonde, men han swarade skrifftekn, att han intet weet besked der om, zedlen har 
jag än, äfwen så sade han och, när Skieberga roten war före, sig icke wetta för 
skrifningen, hwilka bönder hade drängar eller icke, ey heller huru i befallningen 
tillstod, wij få fougderne aldrig till Consistim att wetta besked af dem om ett och 
annat; när dhe och komma, och icke slippa strax in, knota och låta dhe illa 
der öfwer. Proff:es discurerade något hwar här öfwer, och tychte sådant 
alt wara olideligit.

Doct. Skunck: mig är berättat, att jämwäl dhe bäste hemmanen Acad:n 
äger, der ibland Helgestad, som hafwa månge och skiöne commoditeter, 
skola dragit på sig en träflig skuld både i peninger och spwnemähl, om 
länge så skall gå, lärer Acad:n omsijder gå sitt qwitt heelt och hollit, iag 
tycker man borde i tijdh förekomma sådant, och hårdeligen tillholla foug-
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derne, att dhe icke så låta hemmanen draga skuld på sig. Consistim sw:de 
det bör ändteligen skee; jemrandes sig mycket öfwer dheras försummelse. 
Doct. Skunck: wij komma ingen wägz med dem, hwilket är nyttan der af, 
att wij offta här in loco hördt, att dhe icke böra så mycket dependera af 
Consistorio, uthan h. Räntemästaren.

VII. Lät Rector föra till acta inspectorum aerarii och Quaestoris be- 
tänckiande om någre bönders beswär och ansökningar uthi Mårten Klintz 
befallning, som fölljer.

(1.) Johan Anderson i Öfwerlunda och Närtuna sochn, begiärer 1. Att 
hans hemman måtte läggias till 1/4 del för knechteskrifning skull, will 
icke dess mindre giöra uthlagor till Acad:n. 2. Niuta åhrligen 2 t:rs för
medling. Inspectores: det förra länder Cronan till afsaknad och kan der- 
före icke bewilljas, med mindre hemmanet wore öde och häradzattest på, 
att det ey drager meer än 1/4 del. Det senare låter ey eller giöra sig; 
men på hans rest som är 11 t:r 2 f:r spa»»em<lhl, 30 dr 9 é ./. kmt., kan 
något efftergifwas, der han ingalunda mächtas betala. Resol. Fougden skall 
giöra sin flijt att utfordra resten så wida giörligit är, och blifwer tid nog att 
efftergifwa något framdeles, om bonden intet hinner betala.

(2.) Erich Larson i Härstad och Skiefftuna sochn säyer sig hafwa 5 öres 
l:d jord och såå allenast 6 t:r, men giöra uth 15 £ t:a, begiärade tillgifft 
så frampt han skall blifwa wid hemmanet. Är skyldig 35 t:r, men intet stort 
peninger, begiärade och läggia sitt hemman till £:t. Inspectores hafwa 
ogillat det senare, och remitterat det förre till Consistorium. Discurerades 
om samme hemman, och befarades att Erich Larson försummir sig der 
igenom att han slår tegel, och lägger igen åckren. Torde och wara andra 
commoditeter till hemmanet, som upfylla det som feelar i åckren. Reso- 
lutio. Man skall undersöka hwad commoditeter som äre till hemmanet, och 
huru bonden det häfdar, sädan kan man närmare resolvera på hans ansök
ning.

(3.) Daniel Erichson i Hagby har d. 20 Martii §. 10. nästan fatt till- 
säyelse att jempte sin skattejord bruka Acad. 1/4 hemman i samme by, men 
sedermera är befunnit, att det skall wara Acad:n skadeligit, ty ehuruwäl han 
bodde på Acad. hemman, så kunde han lijkwäl häfda och giöda skatte- 
jorden och låta Acad:ns förderfwas, sedan och är förre åboen intet afsagd, 
derföre Daniel och icke kan komma till Acad. jord. Resolutio. Han far det 
intet, uthan om åboen är oduglig, och icke giör reda för sig, skall fougden 
skaffa en annan som god är. Doct. Rudb. gick bort.

(4.) Matz Erson i Wardala begiärade emottaga Luttergiäle emot caution. 
Förre åboen har intet giort något uth på någre åhr, kommer aldrig till
städes på stembningerne, och är i tijd afsagd, är skyldig 200 dr kmt., 
67 t:r spa#/?im<?hl. Inspectores: Matz Erson kommer der till på caution och 
träder i wåhr, men förre bonden brukar hemmanet i sommar, och hwad 
som wäxer, det tages till betalning tillijka med hans boskap och hwad der 
ellies fins. Consist. ratificerade detta.

(5.) Nils Hanson begiärer ett åhrs frijheet i Wardalen. Resolutio. Sees 
effter hwad Wardalen har kunnat draga alle åhr bortåth, om icke Acad:ae
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förmedlingar äro mehr än inkomsterne der af. 2. Kan detta wäl inläggias 
och man kan taga attester af alle åhrs böcker.

(6.) Fougden Klint begiärer frijheet på hemmanet Tarf för sin tienst. 
Inspectores remitterar honom till Consistorium. Consist.: Acad:n. kan det 
icke giöra, så wäl derföre, att man icke bör nu utgifwa sådan frijheet, der 
ingen warit förr, för Cronones och krigzfolcketz skull, som att Klint ännu 
icke wijst synnerkt prof af sin flijt i Acad:ns tienst, uthan warit mycket 
försummelig.

VIII. Rector: Sal. Aurivillii änckia begiärar få en liqvid skuldh med 
Larss Jacobson, och en underskrifwen restlengd, på det hon må hafwa något 
wist att gå effter och söka execution på, will Consist. det intet giöra, så 
begiärer hon wara excuserad och framdeles uthan tilltahl.

Consist. skattade nödigt att skulden måste liqvideras. Doct. Hoffw.: Han 
är nu ifrån fougdetiänsten wed Wijk, och lärer grefwinnan [Sigrid Horn, f. 
Bielke] söka execution på honom för det han henne är skyldig. Derföre är 
intet godt dröya länge. Bookholkn Rommel och Lars Jacobson inkomme, 
sade sig i dagh warit tillhopa och öfwersedt rächningerne, balancen blifwit 
337 dr 26 öre smt. Larss Jacobson inlade en suppliqve af 7 punchter der på 
han begiärade resolution.

1. Att förskonas för dhe 22 t:r 1 £ f:r öfwermål i Boldnäs kyrcke- 
herberge, effter han intet bewistat uthtagningen, uthan Cronones betiänte, 
dem han intet har macht att fordra något besked af. Fråg:s hwij han icke 
söcht richtigheet i saken, då han sidst war i Hellsingeland? Swar:s: Jag 
hade intet intagningzlängden med mig. Fråg:s hwij han icke tog den copia- 
litis med sig? Swar:s: jag hade fuller så bordt giöra, men försummade det. 
Bookh:n: Öfwermålet wid Boldnäs är upfört i proportion effter dhe andre 
sochnernes öfwermål, och det som aldraringast skie kunnat. Men öfwer
målet undantagit, blir äntå differencen emellan intagningz och uttagningz- 
längderne 12 t:r 65/12 f:r. Larss J:n: jag biwistade ingen uttagning 
hwarken i Boldnäs eller annorstädes.

2. Befrijes för denne differencen 1. aldenstund han icke biwistat uttag- 
ningen, 2. effter der warit stulit 2 gång:r i kyckeherberget, 3. bookh:n 
sedt en länsmans zedel att han ytterligare uthom förrige uttagnings längden 
will skaffa beskedh på någre tun:r spannem:l, som af Boldnäs kyrckeher- 
berge äre försolde. Consist.: effter uthtagningen icke swarar emot intag
ningen, så måtte endera längden wara orichtig, och bör Acad:n icke mista 
sitt, sedan hafwe i icke wist någon verifical/on på stölden, uthan allenast 
hafft en attest, att en gång warit stulit en tunna. Larss Jacob.: der war hohl 
bårat under golfwet, och fast rummet ofwan uppå fyldtes med en tun#a 
sädh, så kan dock hwar och en tänckia, att mera sädh hade utrunnet, 
aldenstund hon nederunder war trampad. M. Cels.: wist är det mycket lijkt. 
Fråg:s: hwar är ländzmans zedel som i omtahler. Bookh.n: fuller har jag 
sedt en sådan zedel, men weet intet hwart han är kommen, dock är han af 
intet wärde, uthan lärer allenast wara en dolus der under.

3. Afföra antiqmetz tunnan af alle 7 herbergen, den han wederbörandom 
lefwererat, och med qwittens kan bewijsa? Cons.: Om så skiedt är så kan 
icke annars wara, än dhe 7 t:r bör giöras eder gode.
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4. Bestås fohrlöhn för hijtförde peninger ifrån Hellsingeland. Consist.: 
skall frågas effter om den icke är förr betalt.

5. Afföra 50 dr för en giord reesa till Hellsingeland effter ordres. Con
sist.: skall sees effter huru här med är.

6. Få igen den förminskade dehlen af första åhrslöhnen, hwilken deel 
Unonius skall bekommet, som då ingen instruction hafft. Fråg:s huru här 
med förewetter. Larss Jacobs.: när jag effter befallning reeste till Hellsinge
land och kom dijt, hade Unonius uthan ordres redan uthrättat Acad. beställ
ning, och fick derföre en deel af löhnen. Påmintes att sådant en gång warit 
in Consistorio omtahlat, och effter dhe icke kunnat förenas, hade Doct. 
Rudb. tagit sig på att privatim läggia dem emellan. Fråg:s huru dhe då för- 
lijktess. Larss J.: på sådant sätt, att hwad Unonius fick af min löhn, det skulle 
jag få igen af dheras löhn som komme effter mig. Consistorium: det woro 
heelt obilligt, och lärer intet sådan förlijkning skiedt. Parterne afträdde. 
Consist. önskade att Quaestor kommit tillstädes, som bäste kunskapen 
har här om, effter dhe andre assessores äre merendels okunnige om saken. 
Rector: han har fatt budh, och har jag låtit säya honom, att Larss Jacobsons 
saak skulle komma före, iag tycker att man intet widare kan komma denne 
gången (M. Liung, M. Celsius, h. Gartman och Doct. Hoffwenius ginge 
bort.) än att Larss Jacobson tillsäyes skaffa verifica/zoner, på det han söker 
afföra, och att änckian imedlertijdh bekommer någon försäkring af honom. 
Det förra gillade Consistorium, och önskade att det senare kunde och på 
något sätt låta sig giöra. Skickades effter Räntemäst:n då han och upkom.

1. Inkallades Larss Jacobson å nyo, tillijka med bookh:n, och talades än 
wijdare. 1. Om öfwermålet, att det bör komma på Larss answar, effter det i 
dhe andre herbergen blefwet öfwermål. Larss: det lärer wara orichtigt hand- 
terat af dem som uttagit. H. Verel.: det lärer wara eder swårt till bewijsa; 
I hafwa handterat herberget och såldt något, derföre praesumeras att i och 
såldt mehr, än i lefwererat peninger före. Larss: det jag har såldt det är 
upfördt. H. Verel.: det är owist det, om i lefwererat alt, så hade ingen 
difference blefwet. Frågades om han har någon praesumption att dhe warit 
orichtige med uttagningen? Larss: jag kan sluta det der af, att länsmannen 
gifwit ifrån sig uttagningzlängder, som äre olijka. H. Verel.: Differencen 
lärer bestå der uthi, att i på intagningzlängden infördt finnar nes tijonde, 
som aldrig har blefwet införd, men uttagningzlängden inneholler allenast 
det som re vera har inkommit. Larss Jacobs.: han kom i sanning in, läns
mannen reste sielf tridie och skaffade den in. Doct. Brunn.: hafwa icke 
somblige bönder i Alffta witnat på eder, att dhe kiöpt sädh af eder, men i 
sagdt ney och icke welat det tillstå? Larss: så mycket jag sålde upförde 
jag. H. Verel.: bönderne witnade på eder att i såldt meer, men i swor 
derföre, om i warit richtig, så hade i och skaffat richtigheet i saken, då i 
wore der uppe med Algot Rommel, men i hindrade mäst i kunde, att han 
icke skulle fa i harfwetrån.

2. Differencen i hufwudsummorne meente Rector Larss böra skaffa at
test på. H. Verel.: wij skrifwa h. gouverneuren till, att han dijtskickar en 
ärlig earl som ransakar här om, jag weet dhe som hafft giöra med uttag-
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ningen, läre föga wara richtigare än Larss Jacobson, kan och skie att dhe 
giöra ett, Acad. bör intet mista sitt.

3. Antiqmetztunnan. H. Verel.: hafwen i betalt den, så måste fuller 
hon giöras eder godh. Larss: wist har jag betalt henne.

4. H. Verel.: Om i intet fått fohrlönen redan, så kan hon dock intet 
stiga så högt. Larss: hon skiedde på 2 åhr. H. Verel.: kan så wara, man får 
see der effter.

5. H. Verelius: Acad:n kan intet bestå eder resepeninger, ty 1 wore 
plichtig att reesa och beställa edert ämbete för lönen i hade. Larss J.: jag 
reste 2 gånger till Hellsingeland ett åhr. 1. Att taga in och sedan till taga 
uth, tridie reesan giorde jag och, men begiärer allenast betahlning för en 
resa. H. Verel.: 2 resor wore i plichtige giöra, den tridie giorde i för eder 
orichtigheet skull. Andra för eder hade mindre löhn, och reste likwäl offta 
2 gång:r om åhret.

6. H. Verel.: Aldrig skiedde sådan förlijkning emellan eder och Uno- 
nium, som i säyen, det är osant, uthan har han något med rätta ifrån eder 
så söker honom, Acad:n kan intet betahla det. Larss J.: han hade intet 
ordres att giöra mitt ämbete. H. Verel.: han borde och icke giort det för 
intet. L. J.: Jag reste lijkwäl dijt jagh. H. Verel.: i måste söka honom.

7. H. Verel.: Zedelen lärer wara af den art som bokh:n säyer, och bör 
Academien hafwa sin fullnad. Rector: Edre afföringer som i praetenderen 
skole blifwa noga skiärskådade, men emädan saken nu dröyes för än hon 
kommer till ändskap, så önske wij att i wille försäkra [Aurivillii] änckian, 
som för eder skull står uthi någon swårheet. Larss Jacobs.: jag kan intet 
giöra meer än jag giort. Rector: I kunna lemna henne till säkerheet något 
realt att tryggia sig wid på allehanda fall. Larss: jag har lemnat henne mitt 
hemman i pant, och försäkrar henne ännu wijdare der om, att hon skall det 
hafwa. Doct. Brunn.: Kan hända i stå i någon widlyfftigheet hoos eder 
grefwinna [Sigrid Horn], och hon giör någon praetension på hemmanet. 
Larss J.: ney. Inlefwererades L. Jacobs:s försäkringz skrifft till sal. Auri- 
villium. Consist. badh honom ännu heller gifwa änckian något guld eller 
sölfwer händer emellan, eller och sätta det henne till säkerheet in uthi 
rätten, hwad han kunde med skiäl leda sig ifrån, det skulle icke dess mindre 
giöras honom godt, och det han insatte, wara i god säkerheet, ty effter sal. 
Aurivill. bewist honom en sådan serdeles benägenheet, och änckian nu för 
hans skull står uthi någon widlyfftigheet, har och redan betalt 300 dr för 
honom, så måtte han och på sin sijda sådant erkiänna och giöra henne 
säker. Larss Jacobs.: jag will gierna giöra hwad jag kan, hon har min för
säkring om hemmanet och egendom, som sagdt är, mera weet jag intet 
tillgå.

IX. Rector berättade att inspectores hafft Gröten före, och på det exe- 
cution måtte kunna dess bättre wärckställas, liqviderat med honom, ut
låtandes till wijdare skiärskådande, alt det han förment sig hafwa det 
ringesta att säya emot, och det som nu liqvid är, skall bookholkn förfärdiga 
och skrifwa reent per credit et debet till morgons, då Gröten lofwat det 
underskrifwa. Item berättade Rector att Abrah. Persson [Winge] nu åter 
betalt något till Räntemäst:n på sin skuld, huru mycket wiste han icke.
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X. Resolverades att Prof. Micrander tillijtes reesa till Kongl. M:t, och 
söka wijdare confirma//on på åkren. Rector talade sedan med honom der 
om, men han excuserade sig aldeles der ifrån för sin opassligheet skull.

Den 20 Maji
effter högpredijkan, sammanträdde ProRector och Professores, som till

städes wore.
I. Wachtdrängiarna, som wachta Laurentinum begiärade någon hielp till 

underhold. H. Verel.: dhe finge näst för helgen och kunna hielpa sig der 
med. ProRector: det är godt, Rector lärer fuller intet kommit ihog det då 
han rest bort. Vid. 31 Maji §. 2.

II. Nisbet har på sin lista upfört för en löösdrifware Acadiae wacht- 
dräng Pelle Pehrson, och sökt borttaga honom, sedan han först på hans 
wacht wed proban honom öfwerfallit, och honom in på Communitetet dijt 
han flydde för honom, illa hugget. Nu frågades om man skall skrifwa till 
Kongl. Senaten här om, effter och staden skrifwer, som och blifwit injurie- 
rad af samme Nisbet. Effter någon discurs slötz att Secretarius talar med 
slotzfougden här om, och bider honom afstyra sådant. Detta skiedde strax, 
och lofwade befal:m:n skicka Nisbet bud här om.

III. Larss Unonius begiärade ännu recommanda//on till h. gouverneuren i 
Gewele uthi sine rättegångzsaker det på orten. 'Resolutio. Han kan sielf tala 
med honom, när han nu reser här igenom åth Stockholm.

D. 22 Maji
i kyrckian bewilljades Stephano Dalin 6 dr smt. af cassa studd., effter han är 
fattig.

D. 29 Maji
höltz Consistorium majus, pr«sentib»j Rectore Magnifico, M. Steuchio, 

Doct. Benzelio, Doct. Skunck, h. Arrhenio, M. Columbo, J. Arrhenio Secre
tario.

I. Rector sade sig effter den påminnelse för någre weckor sedan giordes, ey 
annars kunnat än kalla Consistorium, till att deliberera om någon påminnelse 
i Kongl. HofRätten skall giöras om uthslag i Curios saak, och skulle förr det 
giort, om icke han för infallit dödzmål skull måst förtro ProRectori på en 
tijd att förträda sitt rum; frågade hwad Consistorium här uthi resolvera 
wille. Discurerades något om saken, och skattades onödigt att nu, sedan ses
sionen är sluten, inkomma med någon påminnelse, effter det torde widrigt 
uttydas, kunde icke eller saken hållas pro deserta, aldenstund så offta är på
mint om uthslag der i, sedan hon är uthagerad. Ändtligen stannade der wid 
att nu ingen påminnelse skier, men der tiderne och sakerne så fordra, skall 
Rector såsom ProRector wid begynnelsen af fölljande session kalla Professo
res och widare öfwerläggia hwad man här uthi skall giöra.

Den 31 Maji
effter predikan in praesentia Rectoris Magnif., Doctiis Skunck, Doct. Hoff- 

wenii, h. Norcopensis, Mag. Grubb, J. Arrhenii Secret.
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I. Bewilljades Abrah:mo Burman W. Bothniensi och Andres Duringio West- 
manno testimonium.

II. Uplästes Laurentinorum förlijkning med Erick Matson wachtdräng och 
dess anhörige, att dhe skole gifwa honom enskylt 500 dr kmt. och en giltig 
slachtoxe, oberäcknat barberarelöhnen, och Kongl. M:tz sampt Ven:do Con
sistorio sin rätt förbehollen. Hwar med Erich Matson, hans hustru och barn, 
och alle andre honom anhörige skole wara förnögde nu och i tillkommande 
tijder, ehwad Gudh täckes giöra med honom. Förlijkningen har Prof. Gart- 
man och M. B. Hamarin biwistat: och med Erick Matson och hans hustru 
sampt Larss Laurentino underskrifwit. Item hafwa Erick Angerman, Anders 
Bengdtson Lijten, Erick Mårtenson Plening och Peter Trechow, underskrif
wit förlijkningen såsom witne. Vid. acta 2 Junii §. 2.

III. Frågade Rector effter h. Lindskiöld är nederrest tili Kongl. M:t., om 
Academien icke skall lijta honom till, att skaffa confirma/zon på Drottning 
Christinae dona/;on:r och den åker tili Acad:n gifwen är. Proff:s hölle det in
tet orådeligit. Rector sade att en commissarius ifrån Stockholm will snart 
reesa neder, och lofwade skaffa kunskap huru snart det skeer, att man kunde 
skrifwa med honom.

D. 1 Junii
höltz Consistorium minus. Praesentibus Rectore Magnif., h. Norcopense i 

DD. Rudbeckii ställe, Doct. Hoffwenio, M. Columbo i h. Arrhenii ställe, 
M. Celsio, J. Arrhenio.

I. Jacobus Lykosander klagade på Nicolaum Vereum [0: Wiraeum] såle
des. D. 12 Maji gick jag till Leymans änckia att tala något med henne, straxt 
effter kom Vereus in, satte sig wid ett annat bord, imedlertijd jag war inne 
hoos änckian, satte Vereus sig till Stafwen, och då jag kom in böd han mig 
dricka, men jag excuserade migh, han frågade om jag förachtade honom, jag 
sade ney. Han springer så på mig, slår mig i golfwet och bultar mig så 
mycket han orckar, omsijder när jag slapp, gick jag bort och länte mig en 
mössa, gick sedan tillbaka och wille taga igen min hatt och handskar, men 
Vereus wille intet låta mig taga dhem, uthan stälte sig uth med dören, ändt- 
ligen gick jag in och förde wärjan för mig, men så snart jag fålte henne ne
der, språng han mig i håret, så fölle wij kull i spiselen, han under. Mitt sys- 
konebarn Daniel Staf och en pijga drogo mig ifrån honom, altså kom han up 
fattade min wärja som låg på golfwet, och högg mig 2 såår i hufwudet; jag 
måste så på flychten andre gången och han fölgde effter, högg och slog all 
jackan sönder på mig, sampt ett stort hool i hufwudet, och kiörde mig i åhn.

Vereus swarade: Han gaf sielf orsak, der till med att han kallade mig poe- 
nal. Lykosander nekade her till, wille och Vereus i förstonne icke tillstå att 
han huggit honom på gatan, men sedan honom förehöltz att han hemma 
hoos Rectorem och uthi Secreterarens närwaro kiendtz wid att utgifwit alle 
såren, och ellies slagit honom, kunde han intet widare neka, uthan sade att 
han intet minnes huru det war. Daniel Staf inkom och refererade lijka som 
Lykosander, sade Vereum förste gången hållit honom så hårdt i håret, att 3 
st:n hade nog giöra, förrän dhe fingo honom löös. Item sedan Lykosander 
bortflydde, hugget och nederpackat hans hatt; och då Lykosander kom till
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baka med wärja, och begiärade igen hatten och handskarne icke welat släppa 
honom in, och då han ändtligen kom in, språnget honom i håret, och när 
dhe åter skildes genom andras tillhielp, tagit hans egen wärja och huggit ho
nom, kiörandes honom åth gatan bortåth neder i strömen, hwar af han skräpt 
då han kom tillbaka. Vereus hade intet säya här emot, som war af något 
wärde.

Uplästes barberarens attest, att Lykosander fått 3 såår, itt i pannan in till 
pericranium, och 2 små uppe i hufwudet. Item någre studenters attest, att 
Vereus bekiänt sig utgifwit samme såår och hugg, sampt sönderhuggit klä- 
derne. Karin Olofsdotter kiällarepigan witnade således, när jag kom in lågo 
dhe ihop, iag tog bort den ene der med slapp den andre och gick bort, effter 
en stund kom han tillbaka med wärjan, då gick jag uth och slog igen dören, 
weet altså intet hwad widare skiedde.

Margreta Persdotter andre pijgan witnade: jag hörde alarm inne, språng 
så up af sängen, ty wij lågo, och när jag kom in, låg Lykosander kull, och 
Vireus stod och hölt honom i håret, sedan gick han bort, och weet jag intet 
mer här af. (Parterne affträdde.) Och discurerades sedan om saken.

Rector berättade att Vireus och tillförenne begåt någon faut, och kommit 
till förlijkning med wederparten. Resolutio. Nicolaus Vereus böter för hår
drag 6 mk smt. c. 12. Sårm. mz w. St.L. 2. För try såår 12 mk hwart. c. 9. h. 
t. 3. Skall han betala den skade han giort på kläderne effter mätesmanna 
wärdering sampt barberarelöhnen. 4. För den yppigheet han föröfwat inne i 
huset, och sedan förfölgt den andre på gatan, skall han gå in carcerem på 
otte dagars tijd. 5. Lykosandri wärja, hwilken han dragit och der med kommit 
tillbaka, är förfallen effter constitutionum c. 23. §. 26.

II. Laurentius Alstrin klagade på apotekaresonen Peter Gotfred, att ehuru- 
wäl han är offta förbuden af Erick Hanson Ångerman, att draga hans son 
Georgium Upmarck i compagnie med sig, aldenstund han förförer honom, så 
har han icke dess mindre nu i helgedagarne, tagit honom med sig till ladu
gården, och der låtit honom spendera på sig. Sädan när dhe gått der ifrån, 
hafwa dhe narratz med wärjorne och Gottfred blefwet skadd i fingret, men 
intet lagdt der om, uthan då Upmarck kommit ett stycke från honom, skyn- 
dandes sig föruth hem, effter han gått bort olofwandes, låtit upäggia sig af 
Ehrensten och Myrman som warit med, och så lupit effter honom, ropat bia 
du hunsfott som högg mig, och slagit honom; strax der på hade och Myrman 
kommit och huggit honom öfwer ansichtet. Petter swarade: Upmark böd 
mig till ladugården, och då jag sade att jag war förr buden af Ehrensten, 
fölgde han med sielfwilljandes, och när han kom dijt, förtalte han en student, 
der af Myrman blef offenderat och ärnade slå honom, och effter jag hind
rade det, högg han honom i wägen, men jag tog honom allenast i håret, lade 
honom kull, och åter reeste honom upp igen; näsewijs kallade wij hwar 
andra. Consistorium förehölt Petter huru illa och fuult det är, att han skaffat 
sig sådant omdöme hoos folck genom sitt elaka förhollande, och förmante 
honom till emendera sig, och icke wijdare draga Upmarck på sådane wägar, 
som han icke bör eller har lof till. Förmantes och Upmarck att achta sig här 
effter för det som kan skada och förderfwa honom. Alstrin tillsades att bidia 
föräldrarne hafwa nogare upsicht med sitt barn, och icke låta honom få pe-
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ninger att spendera med. Myrman har Rector sielf förbudit att reesa uhr 
staden förrän saken blefwe utförd, men han icke dess mindre bortreest och 
gifwit sig under artolleriet, som Rector berättade. Petter: han har skrifwit 
hijt att han will betala barberaren och förlijka Upmarck. "Resolutio. Petter 
Gotfred böter för hårdrag 6 mk smt. c. 12. Sårm. med w. StL. och för ett 
skiälsord 6 mk c. 12. Rådst.B. 2. går han in carcerem till morgons, för det 
han emot förbod som offtast drager Georgium i compagnie med sig. 3. Geor
gius som ännu är öfwermaga, skall med föräldrarnes wethskap castigeras af 
sin praeceptore.

III. Hust. Elisabeth Andersdotter inkom emot Jonam Rugman, klagandes 
att han låtit arrestera för henne en stugu, som hon med hans swärmoders och 
swägerskors samtycke och bewillning upsatt på sal. Bringii trä- och humble- 
gårdztompt wid Islandet, med sådane willkohr att så länge hon der bodde, 
skulle hon derföre achta tompten, men sedan, när henne behagade, samme 
stugu få afföra och bortsällja. Rugman swarade således: orsakerne der till att 
jag låtit arrestera hennes stugu, som står på min och mine medarfwingars 
tompt, äre desse. 1. Att hon af min sal. swärmoder fått lof till upsättia stu- 
gun till den ände, att hon skulle achta och wachta humble- och trägården, 
sampt humblestör och giärdzgårdar, för ohägn och annat inpass, men nu på 
6 åhrs tijdh sedan jag kom der i huset, har hon uthi ingen måtto det safinma 
fullgiort, som skall wijsas af attesterne N:o 1. och N:o 2. Attesterne upläs- 
tes, först Margreta Jonssdotters af d. 2 Aprilis, der uthi hon witnar att 
giärdzgårderne hafwa hwart åhr legat nedre och warit bortstulne, och att 
hust. Lissbetta hafft sin koo och swijn mitt i kuporne, det hon gifwit weder- 
böranderne tillkiänna. Att hon med sin dräng hulpet Rugman stängia A:o 
673. och undsatt honom någre par störar, och att på tompten åhrl. legat 
blekewäfwar, sedan Berge Rommels sine dato, att han A:o 674. 75. 76. 77. 
och 678. stängt med sin kostnad för sin och sal. Bringii sterbhuus humble- 
gårdztompt. Men giärdzgården åhrl:n till en deel blefwet bortstulen, uthan 
hon hafwer som redan bewist är af attesterne, låtit giärdzlet och humblestö- 
ren bortstiälas, så att min sal. swärmoder 674. måste kiöpa ett lass humble
stör, fast den 673. war fyllest, och jag åter 676. måste kiöpa der till 300 stö
rar, dessuthan har hon släpt sin koo och swijn in i humblegården, låtit der 
hollas spatzeregång och stråckwäg genom tompten, sampt gossar och flickor 
sitta up i trän, afplåcka fruchten och bryta qwistarne, intagit blekwäfwar, 
och der med så wäl som det förra bortskiämdt gräset, hwilket alt emädan 
hon bedrifwit uthan mitt ja och samtycke, så förmenar jag henne förbrutet 
den besittningzrätt, henne i förstonne war lofwad, ehuruwäl hon den aldrig 
begiärat af mig, och således wara förfallen till tomptöhren för stugun. 2. haf
wer hon brukat en kåhlsäng af den storlek som N. 3. uthwijsar (attesten up- 
lästes) och en strandbod i samme 6 åhrs tijd, och ändtligen wed sitt afree- 
sande uthan mitt lof och wettenskap insatt annat folck i stugun, som äfwen 
på samme sätt handterat humblegården. 3. hafwer hon emot lagh på hemli- 
git wijs, och mig aldeles owettandes bortsålt stugun till andre. För alt detta 
har jag låtit arrestera stugun till den ände, att hon kommer öfwer ens med 
mig om min hafwande rätt uti tomptöhren och bodhyran på 6 åhrs tijd. När 
hon det giort, får hon see huru stor deel hon, effter mätesmanna wärdering,
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äger uthi scugun. Blir hon högre wärderad än min praetension är, må hon sällja 
henne åth hwem hon will, om jag eller medarfwingerne icke willja lösa 
henne. Samuel Stehns attest N. 4. om arresten, uplästes copialiter, hwilket 
och skiedde med dhe förre, ty originalen sade Rugman sig hafwa hemma 
hoos sig.

Här på förklarade sig hust. Elisbet som föll jer. 1. Att iag således skall 
tillbaka satt min plicht medh humblegårdzwachtningen, är aldeles osant, ty 
jag har effter min yttersta förmågo hållit wård och wacht om trä- och humb- 
legården, sampt stören, och hwart åhr dragit honom sielf in i boden. Jag 
hafwer offta midnatz tijdh, när jag aldrig så lijtet hört af något inpass, stigit 
up och det afwärt. Detta bewiste hon med sin granhustrus Marita Erickz- 
dotters skrifftel. attest N. 1. af d. 29 Maji sidstledne. I lijka måtto är och det 
osant, att iag insläpt min koo och swijn i humblegården ibland kuporne, 
som skall bewijsas med attesten N:o 2. Attesten uplästes gifwen af h. Brita 
Jönsdotter, hwilken witnar att hon aldrig sådant sedt mädan gräset warit i 
wäxt, ey eller mannen någonsin blefwet sådant warse, som dock störat der 
sammastädes. Humblestören räcknade sal. mohr och jungfrurne mig aldrig i 
händer, och weet jag derföre intet antingen dhe wore flere eller mindre, men 
aldrig skall det kunna bewijsas att jagh låtit dhem förkomma. Ty så snart 
humblen war afplåckad om hösten, lade jag stören in i boden som war mig 
der till förundt. Om någon mädan humblen wäxte bortstal någre störar om 
midnatztijdh råder jag intet före, ehuruwäl jag och då achtade så mycket mig 
war giörligit, men kunde intet altid sitta waken heela nätterne. Kan och intet 
annars wara än att humblestören åhrligen något förderfwas och minskas.

Spasseregång har jag intet hollit, dock ey kunnat förwägra folck gå der ige
nom, aldenstund ingen giärdzgård war som dem hindrade och uthstängde, 
icke heller hörer mig till att kiöpa giärdzel och stängia. Ingen skall eller 
kunna bewijsa att jag låtit barnen sittia i trän, dem illa rijfwa och afplocka 
fruchten, ty så snart jag sådant förmerkte, kastade och slog jag dem uth, skaf- 
fandes mig der igenom föräldrarnes ogunst. Blekewef hade jag der en gång 
på någre dagar, och kan det intet hafwa stort på sig. Uplästes hust. Elsa 
Dyrickzdotters attest, att h. Elisabet, som hon kunnat märckia, giort sin 
största flijt till att achta och wårda trägården, att hon icke rådt före att 
folcket gick deröfwer, effter ingen giärdzgård war, uthan låge allenast någre 
stänger, och att hon med osanning beskylles förr låtit barnen fara illa med 
trään och borttaga fruchten, ty hon hade offta kastat och slagit sine egne 
granbarn, när dhe sådant tenterade, hade och swärmodrens dotter arbetat åth 
Rugman, såsom hans egen pijga. Hust. Elisabet: Jag förmodar, att, effter jag 
fuller giort min plicht, så far jag och niuta den frijheet mig war lofwad, och 
icke böra gifwa uth tomptöhren, ty om jag wist att så skolat skie, hade jag 
aldrig satt min stugu dijt. 2. Kåhlsängen och strandboden angående, så 
blefwe och dhe mig förundte af sal. mohr och jungfruerne för det jag skulle 
achta trägården, det jag och richtigt giort som bewijst är, ellies låg och dhe- 
ras stöör i boden, intet annat folck har jag wid min afreesa insatt, än min 
swärmoder och hennes dotter, der till jag fick sal. mohrs och jungfruernes lof, 
effter dottren arbetade åth Rugman lijka som hans pijga, men inte frem- 
wande folck har jag satt der in, som han mig beskyller. 3. Att jag sålt stugun
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på hemligit wijs honom owitterligen kan intet bewijsas, ty när jag tänckte 
föryttra stugun, gick jag först till hans egen hustru och swägerska, sielf war 
han intet hemma, och frågade om hon wille kiöpa henne; men hon sade sig 
icke hafwa peninger eller behöfwa stugun, bad mig sällja henne åth hwem 
jag wille. Jag tychte det hans hustru och swägerska swarade, war lijka mycket 
som han sielf det giort, och är det obilligt att han will kiänna sig stugun till
handa, som jag med stort beswär och omkostnad har upsatt. Jag hemställer 
saken i rättens goda omdöme, och afwachtar en rättwijs dom.

Emot denne h. Elisabetz förklaring inwände ännu Rugman. 1. Det hon 
bordt bättre wärja och achta tompten, der på hon sw:de som förr, att hon 
giort hwad henne möijeligit warit, men honom så illa stängt att folcket kun
nat stijga der öfwer. 2. Att hon ett åhr låtit humble stören liggia ute, der till 
hon intet swarade, uthan sade sig hafft mehr beswär med stören, än någon 
kan troo. 3. Att hennes swärmoders dotter icke arbetat hoos honom, med 
mindre hon fått peninger derföre, hwar till hust. Lissbetta nekade. 4. Att 
hon owitterligen bortsålt stugun, hwar till hon och nekade. Rector påminte 
Rugman, att han hemma hoos honom tillstått, att hust. Lisbet hade hoos S. 
Stehen budit honom kiöpa stugun, der till han och nu icke nekade. Ellies be
rättade och Rector, att h. Henrich [Myrander] har skrifwit hijt, det han intet 
wille wetta af denne action med h. Lisbet eller giöra någon praetension på hen
nes stugu, emot den frijheet henne warit lofwad och tillsagd. Uplästes j. 
Anna Bringz attest af d. 11 Aprilis 678. 1. Att hust. Lisbet hafft fritt lof 
både af modren och barnen att byggia stugun på dheras tompt uthan någon 
peningz wedergiälning, allenast hon achtade trägården och hwad der till 
hörde, som hon och flitigt och wäl giort, så wäl som hennes swärmoder se
dan h. Lisbet bortreste, så att genom dheras skiötzel och flijt, är åhrl:n blif- 
wit wackert grääs på tompten, witnar och i samme attest att henne blefwet 
förundt en bodh att hafwa sin wedh uthi, dock der jempte åhrl:n indragit i 
samme bodh humblestören i förwar. Item ett litet stycke jord, som då legat i 
grode, till kåhlsäng, och att hon för sådan sin flijt och der på anwände ar
bete skulle hafwa macht sitt huus uthan någor hyra, dädan föra, när henne 
bäst techtes.

Rugman sade sig aldrig lofwat henne boo der fritt, och att hon aldrig det 
begiärat af honom. Item att Nicolaus Bring aldrig gifwit sitt samptycke der 
till, der på han upwijste in originali hans attest af d. 9. Aprilis. Fråg:s huru 
mycket änckian fått för stugun. Sw:s 24 dr kmt., och att hon den redan mer
endels upätit, klagandes höijeligen der öfwer att hon så handteras af Rug
man. Parterne affträdde.

Sedan discurerades om saken, och fans inga skiäl för Rugman till förwägra 
henne sin stugu, effter hon har icke warit förplichtad till hägna och stänga 
tompten, som Rugman det will hafwa, hwar på och hans attester ginge uth. 
Nicolai witnes skrifft kunde man icke gifwa stort witzord.

Sententia. Emädan arresten kiärandens stugu ålagd, är skiedd rill laglig 
uthföring af saken, och begge parterne äre nu inkomme, och kiäranden före
dragit sitt klagomål, swaranden der emot wijst sine skiäl, som in actis äre till 
att see; alt derföre effter noga intagen informa//on af begge parterne, finner 
Consist. skiäligit, att hust. Elisabet Andersdotter får sin stugu afföra och för
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yttra till hwem henne behagar, aldenstund hon i. hafft sterbhusetz lof, att 
der upsättia samme stugu, och henne bortföra uthan någon wijdare weder- 
giälning än att achta trä- och humblegården, och hon 2. fullgiort sanwwe 
wachtning, så wijda det kunnat fordras och förmodas af henne. Angående 
kåhlsängen, så wida derom inkomne witnesbörder, jemwäl af mons. Rug- 
mans medarfwinge, j. Anna Bring, wijsa, så finnes och skiäligit, att henne 
derföre ingenting beräcknas. Parterne inkonvwo och afhörde domen. Rug- 
man frågade om hust. Lisbet intet skall betahla för boden hon hafft. Men 
honom swar:s, att hon måtte jemwäl på henne niuta den frijheet henne wa- 
rit lofwad, som der om Anna Bring witnar. Han begiärade Nicolai attest till
baka, hwilket förwägrades, och lofwades honom en copie der af sampt Anna 
Bringz.

Den 2 Junii
effter högpredikan in presentia Rectoris Magnif., h. Gartman, Doct. 

Hoffwenii, M. Liung, h. Verelii, h. Norcopensis, M. Columbi, M. Grubb, J. 
Arrhenii.

I. Rector berättade att And. Rhodiin warit hoos honom, och upwijst 
Kongl. M:tz bref till HofRätten, att hans saak skall der uptagas.

II. Upwijstes den caution M. Hammarin gifwit för Laurentino, men effter 
han den neder under limiterat, accepterades hon intet. Uthan Proff. wille att 
han tillijka med twå andre gode män skole simpliciter underskrifwa caution, 
som Secretarius den stält, uthan någon limitation, så frampt den andre skall 
slippa uth. Item att Laurentius försäkrar målsäganden om sin betahlning 
sampt barberaren. Vid. 5 Junii §. 7.

D. 3.
gick bref till h. Bengdt Halling [o: Helling] capellan i Knifsstad, att på 

sin pupills wägnar wara tillstädes uthi sal. Bringii sterbhuus till liqvidation 
nästkommande torsdag.

Den 5 Junii
höltz Consistorium majus. Praesentibus Rectore Magnif., DD. Rudbeckio, 

Doct. Brunnero, Doct. Benzelio, Doct. Skunck, h. Gartman, h. Lundio, Doct. 
Hoffwenio, h. Verelio, M. Celsio, h. Norcopense, M. Grubb, J. Arrhenio 
Secret.

I. Uplästes det extract som revisions secreteraren h. Lovizin fattat uthi 
Acad:s saak emot M:r Boos änckia, och communicerat med Acad. fullmäch- 
tig. Och giordes der wid fölljande påminnelser. 1. Bör citeras constit. cap.
11. om officio Quaestoris, och icke c. 10. 2. hwilken skrifft och caution nu 
skall wara förkonwzen och icke igenfinnas. Desse ord kunna utelåtas, och 
der emot skrifwas better neder, som fölljer. 3. richtig redo och rächning 
fol. 367. ordet richtig kan uthslutas, ty det är nog att dhe säijas wara adpro- 
berade, och sedan tilläggias, och då hafwa cautionsmannen uthan twifwel 
tagit igen sin caution, som allenast war på 1 åhr gifwen, effter han nu icke 
finnes, ey heller något in actis som dem graverar. 4. Måste ändtligen nämp- 
nas, det Acad. och änckian A:o 654. genom sine fullmächtige låtit inventera
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M. Boos charteqver etc. och der af behollit hwar sitt exemplar. 5. med be
fallning att upsättia; will sättas klarare, således, med befallning till Revi
sion att der upsättia etc. 6. som d. 27 Junii 676. af C. Revision adproberat, 
måste wara 666.

II. M. Boos änckia har skrifwit och begiärat den spannemålet hon åhrl:n 
bör hafwa, specificerandes 10 t:r, påmintes att hon icke bör hafwa så 
mycket, och att Roxen A:o 676. medelst orätt execution tillstält henne en 
hoop spannemål af hennes bönder, som effter förre Consistorii resolution:r 
bör afräcknas. Resolutio. Sees effter hwad henne bör, det hon och skall få af 
den spannemål, som ligger i Ekeby uthi Markium sochn.

III. Uplästes Kongl. vocation af d. 6 Maji för h. Lundio till professionem 
juris patrii effter sal. h. Åkerman, med befallning att samma profession 
wärckeligen tillträda, och der wed niuta den löhn wilkohr och frijheeter, 
som staten förmår och hans antecessores innehafft.

H. Gartman: jag hade täncht att det skolat nu gått ordine som förr, och 
h. Lundius lofwade intet willja söka något, derföre har jag och intet sökt. 
H. Lundius: jag har intet sökt det, så sant som jag är en ärlig earl, uthan 
allenast begiärat, att jag wid detta tillfälle måtte blifwa ihugkonwzen, och 
till det ringesta bekomma det h. Gartman här tills niutit, min suppliqve, 
både uthi Kongl. och 111. Cancelkii archivo skall wijsa hwad jag har begiä
rat, men att H:s Kongl. M:tt allernådigst behagat mig så högt mehna, det 
uptager jag med underdånigste devotion. Sädan har jag och i långan tijdh 
tiänt och allenast hafft en adjunetur för mitt trägne arbete till underhold. 
H. Gartman: I hafwe tiänt för Adjuncto, men jag har i 8 åhr suttit ordina
rius Professor, och uthstått alle dhe onera der till höra, och hade förden
skull förmodat mig först skolat blifwa ihogkommen. H. Lundi#r. jag säijer 
än att jag intet har detta begiärt, men emottager underdånigst den benådh- 
ningh mig är wederfaren, will je i disputera Kongl. brefwet, må i det giöra. 
H. Gartman: jag disputerar det intet, uthan säijer allenast att jag förmodat 
mig blifwa först hulpen, men effter Kongl. M:t så behagat, måste jag der 
med låta mig nöija. H. Verel.: I blifwe gode herrar både hulpne, h. Gart
man får ju den löhn Scheffer hafft för profess. juridica. H. Gartman: 
Scheffer söker med flijt att få beholla den sanvwe. H. Verel.: dhet wore 
det obilligaste i werlden. H. Gartman: om han får beholla dhem, så beder 
jag Consist. will recommendera mig till Mayestetet, på det jag icke må sittia 
här perpetuo miser mehr än andra. Doct. Brunn, och h. Verel.: det är 
mycket billigt om så händer.

IV. Uplästes Kongl. vocation af d. 6. Maji för h. Erico Aurivillio till 
professionem juris extraordinariam effter h. Lundium, med befalning att 
den nu wärckeligen tillträda, hafwandes der med att niuta alt hwad staten 
förmår och hans antecessor niutit hafwer.

V. Företogz dhe observationer 673 åhrs bokz revisores giort, men effter 
bookh:n war bortrest, och V. Consistorium reqvirerade hans närwaro här 
wed, kunde man intet långt konwa der med, blef altså upskiutit till näste 
Consistorium. Allenast discurerades nu något om förste punchten, nembl. 
om icke qvoad summa et maxime negotia capita, en manuduetion borde 
författas för dhem som Acad:ns åhrsböcker skole revidera. Doct. Brunn:us
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stod der på att en sådan manuduction wore heelt nödig, så wäl för andre or
saker, som derföre, att någre åhr gå förbij emellan det samme personer 
skole böckerne revidera, inom hwilken tijdh dhe och lätteligen förgiäta 
hwad der wid observeras bör, aldenstund dhe icke få tijdh sådant imedlertijd 
att sig påminna. H. Norcop. sade sig icke samptycht till denna observa//on 
och skatta betänckeligit att fatta en sådan manuduction, ty således skulle 
revisorib#; påbördas en större obligation och onus än dhe hindte fullgiöra. 
Hwad Kongl. M:t welat påläggia Professorib#; i detta ährendet, det wore 
infattat uthi constitutionib#; nembl. till att examinera verifkationerne, som 
blifwa här qwar och icke skickas till Kongl. Cammaren, der wed man och 
måtte blifwa; men till examinera rächningerne, det hörde till Kongl. Cam- 
maren. Dock stode hwar och en revisori fritt att med wärcket gå så wida han 
hinner, men icke att någon manuduction fattades, hwilken skulle påläggia 
hwar och en större obliga//on än dhe kunde komma uth med. Doct. Brunn, 
meente att samme manuduction kunde ställas in modum non obliga[ti]onis 
sed consilii etc.

VI. För store bönedagen skull, och effter det 111. 'Dominus Cancellarie 
förwäntes hijt till sal. Loccenii begrafning om söndag, och wid samme till
fälle förmodas att komma på rectoratet, slötz effter futuri Rectoris åstundan, 
att muta//o skall skie nästkommande tijsdag, der hon ellies borde något 
längre upskiutas.

VII. Rector berättade att Laurentie Laurentine nu försäkrat medelst cau- 
tion, wachtdrängen om den uprättade förlijkningens fullgiörande, och bar- 
beraren om sin betahlning, sampt ställt caution för Konungens, och rättens 
saak. Cautionsmännen wore M. Bened. Hamarine och h. Pehr Barck cap- 
pellan i Börje. Laurentine hade i afftons sluppit uth, och wore nu tillstädes, 
om V. Consist. behagade något tahla wed honom. Frågades om han nu icke 
slipper fängelse och far reesa hem att skaffa sig peninger som han begiärer? 
Swar:s att han må det giöra, sedan han således försäkrat wederböranderne. 
Vid. 10 Junii §. 5.

VIII. Olof i Walskog har sönderslaget den andre bondens fönster, och will 
intet ifrån hemmanet, praetenderandes någon öfwerbygnad. Rector meente att 
der wore någon öfwerbygnad. H. Lundi#;: Mången inbillar sig fuller bygt 
för mycket, men blifwa lijkwäl fält till stoore peninger för det han bygdt för 
lijtet; ty det hörde mehr till åhrlig bygnad, än man gemenligen håller före. 
Upwäxte någon discurs om Unonio, huru han med sin osanfärdige berät
telse bracht denne Olof ifrån hemmanet, i mening att få det effter honom. 
Item Konung Jahans besittningzrätt, som bonden skall hafft. H. Verel.: den 
saken är af Consistorii deputatis examinerad, och befunnitz att han icke har 
någon besittningzrätt, är och aldeles kommen af sig att han icke widare kan 
förestå något hemman. Rector och h. Gartman lofwade reesa till Wallskog, 
och der ransaka om öfwerbygnaden, som bonden praetenderar, till den ände 
Rector och tog till sig den husesyn Mag. Columb#; hölt der förlidit åhr.

IX. Discurerades om stipendiis, i synnerheet om ett halfft rum, som se
dan fempte disken på Comunitetet upskiötz, bordt alterneras emellan fa
cultatum theologicam och philosophicam, men här tills warit hoos theolo
gicam allena. Philosophi begiärade att nu få niuta samme halfwe rum så
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länge der emot, hwilket och bewilljades. Doct. Hoffweni«/ såsom inspector 
stipendiarior#/« påminte att Heisich som har duplex in facultate juridica, 
har warit borta heele terminen, och borde derföre mista sitt stipendium 
effter 111. Do/«/ni Cancellarii förordning. H. Lund. meente att han hade 
skiählige orsaker till sitt bortowarande, och borde niuta dem till godo, och 
hade der om skrifwit till honom, och warde icke underlåtandes att wijsa 
samrae orsaker hoos inspectores. Wore och angeläget att med stipendiis 
understödia dem som kunde blifwa wackre män med tijden, och Acad. så
ledes hafwa heder af dhem. D oa. Benzel. meente att Heisig skall igenom 
sahl. feldtmarskalckens h. Helmfeldtz förordning bekommet ett wackert sti
pendium, och således icke kunna beholla stipend. Regium, men war ingen 
som hade någon kunskap här om. Stannade så der wed, att man dröijer till 
des Heisig inkom/«er med sin ursächt.

Inskrifwes till stipendium in facultate juridica, Eric»/ Sparman i Simonis 
Löfgrens ställe, som warit borta twenne terminer. In medic. Johannes 
Gotscalchi Tranaeus i Petri Gottfredi ställe, som hwarken upwachtat publica eller 
privata exercitia medicorum etc. David Rojard Gal lus i Joh. Colbeckii ställe. 
In philosoph. Joh. Westius Suderm. i M. Olai Schroderi ställe. Samuel Norä 
Morae«/ [o: Normoraeus] i Petri Osenii ställe. Sveno Biercheni«/ i Abrah. Ekhofs 
ställe. Joh. Tranhemi»/ i Canuti Ausii ställe. Olaus Winruth till ett halfft 
rum med Petro Dalin. Ericus Frontin i Nicol. Collini ställe, hwilket rum fa
cultas theologica nu cederar till philosophicam effter parag. 9. innehåll.

X. Doct. Hoffweni»/ klagade att ganska illa tillstår med apotheket, sade 
apotekaren icke kunna hålla det wid macht eller tillåta någon visita//on, sig 
nödgas att förskrifwa medicamenter från Stockholm, men dhem som imed- 
lertijd, antingen siukna, eller icke hinna bia till des jachterne återkomz«a, 
wara uthi stor fahra. Hwilket h. Doct. welat kundgiöra, på det han måtte 
wara excuserad. Rector berättade att åtskillige försöcht apothekaren och 
funnit att han är orichtig, ty när dhe hafwa fått det swar af honom att 
han hafft nödige ingredientier, och kunnat bereda dhe praescriptioner som 
dhe burit till honom, hafwa dhe sedan genom andre söcht att få kiöpa en 
eller annan speciem, men han har intet hafft dhem, och är der af klart, 
att han brukar annat i dess ställe, som han borde bruka, hwilket och är 
mycket äfwentyrligit. Consist. tychte illa wara, att denne orten icke skall 
wara försedd med ett godt apotech, och discurerade widlyfftigt der om huru 
denne apothekaren skall kunna uprättas igen, eller och en annan god man 
förskaffas i hans ställe. Änddigen slötz att 111. D[omi]n*/ [//V] Cancellro, då 
han kommer till begrafningen, skall representeras heela saken, och hwad 
olägenheeter Acad. hafwer der af, att apoteket så illa förestås och wid macht 
holles. Imedlertijd måtte apothekaren dllsäijas att tänckia på huru han må 
kunna uprätta sig och apoteket igen.

XI. Jacob Murman begiärade testimonium, effter han gifwit sig under jä
garestaten. Respon. Månge andre studiosi som förhållit sig wäl wed Acad:n 
hafwa gifwit sig under miliden och intet begiärat något testimonium, der
före kunde och han wäl wara det föruthan, helst mädan han annorledes lef- 
wat wed Acad:n än att han må wänta något godt och berömligit testimo
nium.
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XII. Joh. Byrlingius supplicerade skriffteligen, att blifwa befriad ifrån den 
beskylning honom är gifwen, och inlefwererade någre attester om sitt förhol- 
lande här till. Han inkallades och tillspordes. 1. Hwarföre han kiöpte Bib- 
lien, effter han kunde tänckia den warit stulen, emädan han såldhes för så 
ringa prijs nembl. 5 dr kmt. Resp. Byrling.: Jag kunde fuller så tänckia men 
wiste icke rätt wist, ty då hade jag intet kiöpt honom. 2. Hwij han nekat sig 
warit i staden Thomesmessodagen, då sakerne bortstules för dhe andre? Byr
ling: Jag mintes i förstonne intet så grant hwad dag jag reste här ifrån. På
mintes att han påståt, att kunna med witne bewijsa det han då war bortrest.
3. Hwij han tagit spennen uhr Biblien? Byrling: derföre att dhe wore för 
långe. Påmintes att han borttagit spennen, då han förste gången pantsatte 
Biblien, och intet satt dem in igen, för än borgaren begynte accordera med 
honom om prijset, och frågade om inge spennen wore der till. 4. Om han ut
plånat nampnet? Byrl.: ney. 5. Om han då såg att det war utplånat? Byr
ling: ja. 6. Om han på intet sätt kan få igen den person han säijer sig kiöpt 
boken af. Byrl. swar:de ney. Sententia: Effter Byrlingi#; hafwer bekiänt det 
han wist kunnat tänckia, att Biblien som han kiöpt har, warit stulen, och 
icke kan leda tiufnaden ifrån sig, så relegeras han in perpetuum. Sädan för
mantes han taga sig wijdare till wara och slå sig till något annat, honom 
wore en stor godheet wederfaren, att hans relega//o icke blif:r publicerat. 
Angående witessmåhlet, att actor har honom mistäncht att sielf stulit boken, 
och tillijka med henne dhe andre saker, som äre bortkomne samme gång, så 
upskiötz det till en annan gång att uptagas, om actor står der på, och på så
dant fall skall Byrlingii pant innehållas så länge.

XIII. Uplästes 111. D[omi]ni Cancell. recommendarion för Gabriele Borg- 
man, att fa stipendium fram för någon annan.

XIV. Inspectores aerarii hafwa effter V. Consistorii slut och godtfinnande 
examinerat en hoop Acad. bönders inkomne suppliqver och ansökninger, 
och låta nu föra till acta den underrättelse dhe fatt om samme bönders till
stånd och begiäran, sampt hwad dhe der uppå skattat skiähligit, underkastan
des det alt V. Consistorii omdöme och adproba//on eller förändring.

(1.) Rasbo bönderne i gemen klaga att dheras hemman äre ringa och att 
dhe lijdit miswäxt, att dhe icke förmå betala sine uthlagor, begiärandes för
medling. Fougden har berättat att en bonde i Carlby [o: Karby] fatt för
medling och twenne i Örby. Inspectores hafwa swarat att förmedlingen intet 
kan skie uthan Kongl. Cammarens åtahl, och tycht att dhe måtte någre åhr 
lindras med uthlagorne. "Resolutio. Dhe skola fa någon tillgifft, och skall dess 
qvantum determineras, när man far see dheras rest.

(2.) Staby och Alunda bönderne begiära och lindring på sin skuld af 
samme skiäl och orsaker. Inspectores refererat det till Consistorium. Resolu
tio. Dhe skola få någon lindring, når dheras rest upwijses.

(3.) Bärby Klef och Jor[t]slunda bönderne uthi Alunda, begiära blifwa för- 
skonte med uphögningen af spa»»£nvlhlen i desse swåre tijder. Inspectores 
hafwa tycht att förhögningen icke kan uphäfwas, uthan skie förlisning. Reso
lutio. Förhögningen blir ståendes, och det som intet kan uthgå, föres pro 
resto så länge.

(4.) Alunda bönderne i gemeen klaga att dhe blifwa alt för hårdt grave-
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rade med giärder och inqwarteringer, meer än Cronones bönder etc. begiä- 
res hiälpa till rätta, och att sådane beswär måtte lindras. Resp. Consist. har 
skrifwit till häradzfougden der om, och kan för tijden intet meer giöra till 
saken, förmodandes att snart lärer skie en ransakning öf:r sådant.

(5.) Per Anderson och Lars Anderson i Kyrckebyen, Erick Anderson och 
Johan Anderson i Hubby uthi Dannemarkz sochn klaga öfwer miswäxt och 
andre desse tijders beswär, begiära någon förmedling på förlidit åhrs uthla- 
gor. Fougden har berättat att dhe kunna uthgiöra sine uthlagor, och be- 
höfwa ingen förmedling, men will Acad. lijsa dheras giäld wore det wäl. 
Inspectores hafwa tycht, att dhem kan gifwas effter en tunna hwar. Resolu
tio. Dhem gifwes effter en tunna spannemål hwar på dheras rest för i fiol.

(6.) Pälle Pehrson i Kiölinge i Rasbokijl sochn begiärer lindring på sin 
skuld, effter han skall öfwer hemmanetz wärde stå i uthlagor som en an
nan, hwilken åboor bättre hemman än han. Sår 5 tun:r och giör uth 6 t:r 
och 26 dr peninger. Inspectores hafwa skattat hans begiäran obillig, till få 
någon stadig lindring och fordrat att man måste wetta huru stor hans 
skuldh är. Resolutio. Kan intet tillgifwas. Ellies talades om att Olof Erson 
i Kiölinge har effterlåtit en torpare Nils Olson byggia på ägorne för dagz- 
werke, men will nu hafwa honom der ifrån, och att torparen will nu inga
lunda dädan, uthan begiärer Acad:n will effterlåta honom något större uth- 
rymme, så will han gifwa skatt derföre, effter det bonden icke hinner be- 
tahla uthlagorne. Fråg. hwad honom skall swaras. Resolutio. Står till wijdare 
ransakning om honom.

(7.) Pehr Erson i Åhrby och Rasbo sochn klagär att han och hans folck 
desse åhren warit mycket siuke, och att han der igenom blifwit mycket skyl
dig, begiärar någon tillgifft, och att få blifwa qwar wed hemmanet, effter 
han det wäl bygdt. Fougden har sagdt sig welat afsättia honom, men inspec
tores warit der emot. Han är skyldig 74 t:r afrad. A:o 676. tröskade fougden 
uth hans sädh till 12 t:r, men han fick af Räntemästaren igen 8 t:r der af till 
sädeskorn, är siuklig man, har warit flijtig arbetzkarl. Inspectorum betäncki- 
ande är, att emädan han så länge har suttit qwar, kan man nu intet stängia 
honom ifrån hemmanet. Men fougden skall söka af denne åhrssäden så 
mycket som han någonsin kan. Resolutio. Blir wed det slutit är af inspectori- 
bus och måste man icke wara alt för sträng wed denne bonden.

(8.) Pastor Filmensis Andreas Laurentii [Hofstadius] attesterar för Erich 
Matson i Kulbol, Anders Clemetson i Låckebol, Anders Cristiernson i El- 
sarbo och Pehr Matson i Ursbo, att dhe äre af sig komne genom miswäxt 
och desse krigzbeswär, men serdeles genom brukzwatnet i Österby och Wat- 
holmen, begiärer förmedling för dhem. (Förre Rector har noterat på supp- 
liqven. Klagas en ängh wara kommen till skattebonden igenom en sådan be
rättelse, att der emot skulle inrymmas en deel i hans äng igen.) Consisto
rium adproberade inspectorum gifne resolution här öfwer som så lyder. 
Fougden skall inqr/rera om denne bonden har fatt något af skattebonden 
igen, och sedan laga att der bonden icke har fått sitt nöije, han då får sin 
äng igen. Wed detta tillfälle påminte M. Celsius att en äng är bortkomen 
ifrån Forkarby, som bör effterfrågas och igensökas.

(9.) Dannemora bönderne Pehr Anderson i Gryttiom, Johan Pehrson i
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Wästerbohl, Olof Erickson i Åsarby, Hans Erickson i Mångzbo, klaga öfwer 
miswäxt, och att dhe förleden winter för oföre skull intet kunnat förtiäna 
sig något wid grufwan, begiära tillgifft, och att slippa det höö som landt- 
mätaren skall dem pålagdt. Inspectores hafwa så swarat höö är wärderat för 
3 dr lasset och dhe äre derföre skyldige. Bonden i Åsarby har förr fått till
gifft. Consuleras ransakningen, som Prof. Gartman hollit tillijka med sahl:e 
Aurivillio. "Resolutio. Sees effter samme ransakning.

(10.) Mickel Jonson i Lenaberg och Lena sochn har attest af pastoris stif- 
son [0: Elias Belovius] om sine beswär, som nu almenne äre, begiä- 
rer lindring. Är intet mycket skyldig. Lagar och intet wäl om hemmanet, och 
stänger illa. Slötz att fougden skall inqvirera der om, dher till han redan fått 
befallning af inspectorifcwj.

(11.) Anders Larson i Leena, per eundem Bilovium [Belovium], klagar öf:r 
miswäxt, och att han af Cronones betiänte högre graveras denne tijden än 
han borde. Fougden berättar honom hafwa fatt 4 t:r afrad på sig och blifwa 
skyldig, för allenast 2 t:r, och skall klåckaren tillförende brukat samme jord 
för en lijten penning, begiärer tillgifft. Inspectores hafwa funnet nödigt att 
see effter huru mycket denne bonden är skyldig, ty fougden har ment hans 
skull skall wara 6 t:r, men intet wist wettat. Item hafwa inspectores tycht att 
Acad. bör behiärta det att han nu står i roten.

Resolutio. Har får tillgifft på en tun:a spannem:!. af sin rest.
(12.) Michel Jacobson i Kunsta by och Leena sochn begiärer lindring på 

uthlagorne, han har praeter calamitates publicas et communes mist sine öker 
och warit siuker. Är skyldig 23 t:r. Förmenes blifwa öde, effter han intet 
som tillförende får bruka mulbetet med Watuholmen. Hemmanet är för
medlat, fråg:s om Acad:n, som allenast hafwer 6 öres land i byen, men Kaf- 
len 24 öres land, kan tillstädia ho«om hafwa sin boskap på Watholms sko
gen. Här om discurerades något, jemwäl antingen Acad:n skulle anholla 
hoos h:r Kafle, eller begiära af fougden, att bonden måtte ännu en tijdh få 
bruka samme bete, men slötz att man skall söka öfwertala fougden der till.

(13.) Jahan Pehrson i Kunsta klagar öfwer dhe allmenne beswär sampt 
miswext, och begiärer tillgifft. Han skall wara en flitig karl och blifwit skyl
dig för sin swärfaders skuld. Skulden är 24 t:r hemmanet förmedlat till 
9 t:r. Resolutio, skall sees effter huru hög förmedlingen är.

(14.) Erich Matson och Mats Johanson i Kiäringemyra [o: Käll-
myra] klaga öfwer miswäxt och att ingen skogh är till hemmanen, men i 
synnerheet öfwer dhe allmenne beswär, och begiära lindring på uthlagorne, 
så frampt dhe icke skole gå dem ifrån. Johan Matson [o: Matts Johansson] 
har hafft tu åhrs frijheet och intet bygdt derföre, uthan begiärer nu såwäl 
som den förre lindrigare uthlagor. Resolutio. Johan Matson [o: Matts Jo
hansson] afsäijes ifrån hemmanet, och skaffas en annan bonde igen, och eff
ter det han icke bygdt för sin frijheet, så tages af honom all åhrswexten nu 
blifwer. Angående den andre bonden, så skall ännu sökas nogare underrät
telse om honom.

(15.) Pastor [Henrik Byrelius] i Rasbo witnar om den miswäxt Acad:ns 
bönder der i sochnen lijdit på sist förflutne åhr, och intercederar för dem att 
antingen få någon tillgifft eller niuta dilation med sine uthlagor till dess
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bättre tijdh blifwer. Resolutio. Dem gifs effter en tunna spannemål hwar på 
sin rest för A:o 676. Nembl. Erich Pehrson i Tibble, Olof Erson, Anders Er
son och Pehr Pehrson i Kiölinge och Pehr Matson i Rafwelsbohl.

(16.) Samme pastor attesterar att Staffan Pehrson i Ycklinge och Rassbo- 
kijl sochn har wäl brukat hemmanet, så wida han det kunnat förstå, denne 
är i tijd afsagd och har fått swar i M. Columbi rectorat, att han skulle få 
sittia qwar ett åhr till prof, säges wara försummelig, och på detta åhret 
snarare förwärrat än bättrat hemmanet. Fadren är och ifrån honom hoos sin 
måg. Resolutio. Tages af honom åhrswäxten till Acad. betahlning, och sedan 
skaffas, när tijd blifwer, en annan åboo i hans ställe.

(17.) Rättaren Olof Pehrson i Skieberga klagar öfwer inqwarteringer och 
öfwerwåld, och begiärer bättre löhn och privilegier, sampt förskonas för up- 
högningen på uthlagorne. Resp. Acad:n hafwer offta beswärat sig öfwer 
Cronones betiäntes och krigzfolcketz förfarande emot dess bönder, men 
intet kunnat der med något uträtta, hwarföre måste man wänta till dess 
tillfälle gifs, att widare tahla der om. Resol. Hans löhn skall ökas med 6 dr 
kopp<zrm:t åhrl:n.

XV. Pelle Pehrson i Sund och Alunda sochn klagar skriffteligen öfwer 
sine ringa ägor, säijer sig knapt kunna såå en tunna, men lijkwäl skola uth- 
giöra 1 t:a 6 f:r afrad, begiärer förskonas för samme 6 f:r. Resolutio. Ho
nom bewilljes desse 6 f:r såsom en tillgifft för innewarande åhr, och om 
desse swåre tijder länger wara, så skall han niuta någon continuation här på.

XVI. Qvaestor berättade att Tibble bonden har blefwet soldat, och hans 
swärfader, en gammal ryttare, upträdt hemmanet och begiärat få bruka det, 
men intet swara för den skuld mågen har giort. Consistorium remitterade 
detta till inspectorum aerarii ransakning och öfwerläggiande.

XVII. Talades om bakungzlängden, som inspectoren nu fordrar på, och 
begiärandes V. Consistorii resolution och godtfinnande om någre personer, 
antingen dhe skole taxeras eller icke, hwar på och föll det swar och sluth som 
bifogas. 1. Sal. Åkermans änckia bör upföras, effter hon alt här till bodt i 
staden. 2. Lisken Frank skrifs intet, effter hon såldt gården och har allenast 
en liten stugu för sig behollen. 3. Barberaren Trecow skall skrifwas för både 
åhren, effter han i fiol blef förgiäten, hwar om inspectoren nu först påmint.
4. Daniel [Skoman] snickare skrifs och för både åhren, ty ehuruwäl han är 
afsagd från Acad:n, så må han lijkwist införas på des längd, på det Cronan 
icke må gå sitt qwitt, effter staden har icke welat föra honom på sin längd.
5. Fåchtmäst. Grubb, Magnus [Branzelius] Cursor och Joh. Waenerberg slippa 
effter dhe äre uthi ett huus, och wed en disk med sine swärfolck. 6. Form- 
snidaren [Johan Christoffer Heijer] skall i åhr gifwa bakugnspeninger, fast 
han war frij i fiol. 7- Anders Carm skall och skrifwes, så frampt han har 
huushåll här i staden.

XVIII. Uplästes fougdens Jacob Andersons upsatz på en stor hoop Acad. 
bönder i hans befallning, som skola wara ifrån hemmanen för fattigdom 
skull, och Acad. skyldige alle tillhopa 1342 dr 9 öre kmt. 215 t:r 4 i  f:r 
spannemål. Consistorium förundrade sig här öf:r och klagade nu som offta 
tillförende öfwer fougdernes stora försummelse till uthfordra uthlagorne, och 
see uppå huru hemmanen brukas och häfdas.
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XIX. Uplästes Rugmans suppliqve till Consist. majus och beswärar öfwer 
minoris domb emellan hust. Elisabet Andersdotter och honom, men kunde 
intet widare giöras der åth, effter kl:n war redan 8 om afftonen. Allenast kla
gade Rector och adsessores Consistorii minoris att Rugman dem högeligen 
graverar i suppliqven, och wille eximera sig ifrån den saken, när han kom
mer till majus.

Den 7 Junii
effter predikan sammanträdde i gamble Academien Rector Magnificus, 

Doct. Skunck, h. Gartman h. Lundius, Doct. Hoffwenius, h. Arrhenius, h. 
Norcop., M. Columb/tf, M. Grubb. Jacob Arrhen. Secret.

I. Rector berättade, att h. Rijkzskattmäst:n [Sten Bielke] förwäntes hijt tili 
Loccenii begrafning, och frågade om Proff. icke willja upwachta H:s Excel- 
lence, och recommendera Acad. fordran om betalning för sin spannemål, och 
uthslag om Cronones panteåker, som Academien är immiterad uthi, men se
dermera immissionen inhiberad blefwen. Resolutio. Rector låter förnimma 
hwaräst H:s Excelkce blifwer till giest, och kallar Professores tillsammans 
på en wiss stund, så att dhe kunna fölljas åth dijt.

II. Rector frågade om icke skrifwas skall till h:r Lindeskiöldh och recom- 
menderas honom Acad:ns anlägenheet, angående panteåckren, ty M:r Micran- 
der hade aldeles excuserat sig att kunna reesa åstad. H. Lundius meente att 
Micrander icke eller skulle kunna något der uthi uträtta, och lofwade uppå 
Professorum anhollande att willja tillsee, om möijeligit blif:r, att han kan 
reesa dijt neder.

III. Bewilljades M. Nezelio introduction tili professionem extraordina
rium effter 111. Dni Cancellarii bref, hwilket bref och Rector skulle föllja 
uthi programmate, effter det han intet är nämd till någon wiss profession.

IV. Bewilljades Johanni Timell 8 dr smt. ex cassa studd.
V. Resolverades att dhe peninger som h. Doct. Rudbeckius gifwit uth för 

Acad. wed rijkzdagen, skole betahlas af aerario Academiae.
VI. Samuel Mariin begiärade att fa tillbaka tertialen af böterne, effter det 

kohnan icke will skaffa honom igen hans Biblia Osiandri. Resolutio. Befall- 
ningzmannen tillijtes att exeqvera på kohnan, så att Biblien kommer rill 
rätta, sedan far han tertialen af böterne.

Den 8 Junii
höltz Consistorium minus, närwarande ProRectore, Mag. Grubb, Doct. 

Hoffwenio, h. Arrhenio, M. Columbo och Secretario.
I. Larss Pehrson swarfwarens mågh inkom i sin sal. swärfaders Erick 

Hansons ställe emot Edelium och Netzelium, med dheras complicibus som 
alle wore borta. Netzelius giorde nu sådan bekiännelse. Wid middagen fick 
Larss Hetzin* och Johan Håkenson budh ifrån Elfkarleby att reesa hem. 
Hetzin skulle hafwa 4 dr af Edelio på Fontins wägnar, nu hade han intet an
nat än en 6 drs plåt, den han ingenstädz fick byta. Ändteligen kommo wij 4 
till remsnijdareänckian, der tog Hetzin 2 k:r öhl, när dhe wore uthdruckne

Kallas i fortsättningen omväxlande Hetzin och Edzin.
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war kl. in emot 7. när wij ginge der ifrån, sade Hetzin sig will ja biuda fara 
wäl en städz innan han reste, när wij kommo in emot Räntemästaren, gick 
jag ifrån dhem, men dhe andre tre ginge till He[s]tskolasse [o: Lars 
Eriksson]; wid Liungens gård mötte Skrufwen mig, frågade om Edzin dragit 
bort, jag sade honom gått till Hetskolasse att biuda fara wäl; Skruf wille 
ändteligen tahla med honom, och effter han wiste intet hwar Hetskolasse 
bodde, nödgade han mig gå dijt med, när wij kommo drucko dhe andre på 
gården. Skruf bad Edzin gå uth och wille gå bort, när wij kommo uth ifrån 
porten, kommo stenar flygandes öfwer taken, hwar ifrån weet jag intet, jag 
sprang åth Ladugatan öfwer ett taak, att see om der ifrån kastades, imedler- 
tijd war det andra bestält, det såg jag, när jag sprang bort, att Hetzin tog ett 
bräde, men hwad han giorde der med weet jag intet. Det såg jag och att 
watn war kastat på lukan, men intet weet jag af hwem, wid porten war intet 
oreent. Edelius: Jag förmante Hetzin, men han hotade mig, och der med 
gick jag bort åth Ladugatan. När Hetzin kom hem, bekiände han att Skruf 
som war mycket drucken, hade stucket in i gården effter swarfwaren med sin 
stukat. Fråg:s huru månge wärjor der warit. Netz., Edelius: Skruf hade en 
stukat och Gudhemusen commendeur wärja både dragne. ProRector: Lijk- 
wäl hafwa i förr sagdt att der intet war meer än en wärja. Netzei.: Jo wist 
wore der twå. 'Resolutio. Effter dhe andre complices äre borta, så upskiutes 
saken till en annan gång, och dhe böte hwar sine 3 mkr pro absentia. Ede
lius begiärade få sine saker löse som han satt i borgen för sig, och wille in- 
lefwerera i dheras ställe sin faders caution. Resolutio. Det kan icke bewilljas, 
effter fadren i sin skrifft giör sonen heelt fri}, ell. men får han en god cau- 
tionsman här i staden, så får han sine saker igen.

II. Larss Erson i Gotsunda klagade att han har för en god tijd sedan kiöpt 
en häst af Hasselbohm, och hafft den en lång tijdh, men intet kunnat troo att 
han hafft annor siuka, än att han warit brukad på reesan upförr, ty han såg 
aldd ruskog uth och frusen; men sedan är hästen blefwen död, och Hassel- 
bohm [d: Lars Eriksson] omsijder söcht execution på honom för hästen, be
giärade befrijas ifrån betahlningen, aldenstund hästen warit siuk då han 
kiöpte honom. Norberg, Hasselbohms fullmächtig, berättade att Hassel- 
bohm upkommit något för Michaelis tijdh, och då sålt hästen till denne bon
den, och honom brukat samme häst in till wåhren, och aldrig söcht eller be- 
giärat slippa till betahlan; ey eller sedan, så länge han blef okrafd, ty Hassel- 
bohm skall icke strängt honom, effter han meent honom sielfmant skolat be- 
tahla. Pehr Matson i Bärtoga som den tijden bodt i Gotsunda, sade sig kun
nat see att hästen war siuk, effter han war altid frusen och stod uth med 
giärdzgårdarne, men hwad han hade för siukdom, det har han då icke wettat, 
men sedan blifwit witterligit att han hafft ormen, som skall dölt sig in mot 
wären. Q:r när han märkte hästen wara siuk. Resp.: Wid 2o:de tijden. 
Fråg:s om han war ombedin att då see på hästen. Respons. ja. Larss Ander
son som den tijden har tiänt hoos Larss Erson, hade intet annat till säija, än 
att hästen någre dagar effter han kiöptes sedt frusen uth, och intet warit så 
frisk som dhe andre. Fråg:s huru länge sedan hästen kiöptes? Bonden: för
leden höst try åhr sedan. Fråg:s hwij han icke tillförne giort sådane inwänd- 
ningar. Sw:s att Hasselbohm aldrig krafft honom imedlertijdh. Norberg:
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wist har han krafft honom, sedan hans såg att han icke wille sielfmant be- 
tahla, men bonden har äntå dragit uth tijden, dock icke giort sådan inwend- 
ning som nu skier, altså har Hasselbohm omsider måst skaffa sig h. landz- 
höfdingens bref om execution och låta panta honom, dock står panten ännu 
hoos fougden. Fråg:s om Norberg intet har tillstånd att gifwa något effter 
af Hasselbohms fordran. Norberg nekade. 'Resolutio. Effter bondens pant 
står hoos fougden, och Hasselbohm icke gifwit sin fullmächtig nöijachtig 
underrättelse om saken, så upskiutes hon till hösten, då han upkommr.

Den 9 Junii
effter högpredikan uplästes Henrich Schaefers bref, att emädan Consist. 

icke inkommt med sitt sentiment om secret. h. Lovizins rela/Zon uthi Acad. 
saak emot M. Boos änckia, så har han måst skrifwa under den sam/»e, dock 
icke förgiätit att der wed giöra dhe påminnelser som warit nödige. Sedan 
berättar han att saken är nu före, och att Kongl. Revision will hafwa dijt 
dhe documenter hwar effter rächningerne äre giorde, sampt M. Boos memo- 
rialsbok och Acad:ns original protocoll A:o 654. angående den action som 
Bulleni/w agerat för änckian, och der till bekommt hennes fullmacht, som 
för en tijd sedan fans igen, och verificerar den andre hen«ess fullmacht för 
M. Nicolao Salano. Resolutio. Det skall strax sändas öfwer.

II. Bewilljades att någre studiosi fa holla egne disputationer, nembl:n 
And. Frondelius W:mannus de bello. Joh. Juhlbeck Suderm. de dotibus 
humani corporis. Erland/w Hofsten Wermel. de ingenio humano.

Den 10.
in praesentia Rectoris Magnifici, Doct. Brunneri, Doct. Skunck, h. Gart- 

man, Doct. Hoffwenii, h. Arrhenii, M. Celsii, h. Norcopensis, M. Columbi, 
M. Grubb, och Secretarii.

I. Discurerades om M. Boos saak och Schaefers bref, som i går blef uplä- 
sit, och syntes nödigt att någon reeser öfwer med documenterne som har 
kunskap om saken.

Rector: Bookhrn wägrar sig fuller intet att reesa öfwer, men jag fruchtar 
att han intet lärer kunna uträtta något i saken. Resolutio. Secretarius talar 
med h. Olao Rudbeck, om icke han will reesa öfwer, och förklara hwad 
Kongl. Revision begiärer. Detta blef effterkommit, då h. Rudbeck swar:de 
sådant wara onödigt, han wille gifwa fullmächtigen den informa//on om sa
ken och documenterne, att intet wijdare skall desidereras.

II. Bewilljades Martino Bäckman för sin stora fattigdom skull 10 dr smt. 
ex cassa studd.

III. Doct. Brunn, begiärade att i andre weckan få disputera den återstå
ende disputa//on på någon extraord. dagh, och fick lof der till.

IV. Effter middagen hölt M. Olaus Nezelius sin orationem extraordina
riam till professionem extraord. in facultate philosophica.

V. Samme gång bewilljade närwarande Profess:s Erlando Alzonio testi
monium här ifrån. Item Laurentio Laurentino en witnes skrifft att han är en 
student, effter han will reesa neder öfwer rötemånaden. Och fruchtar att 
blifwa i wägen hindrad, och kan skee, fasttagen, med mindre han haf:r nå-
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got till förswara sigh medh, effter nu i desse krigztijder, noga effterfrågas 
hwars och ens bewijs. Vid. acta d. 3 Julii §. 6.

Explicit hic rectoratus.

Rectoratus 
Pl. reverendi et amplissimi Do

mini Doctoris 
Petri Rudbeckii 

a die 11 Junii ad 17 De- 
cembw 1678.

Den 14 Junii
skickades bookholkn Rommel tili Stockholm med Acad:ae original proto- 

coll af åhr 654. och M. Boos memorialbook samt någre andre documenter, 
angående Cruzelii rächninger, som och till att giöra nödig relation i saken 
till fullmächtigen Henrich Schaefer. Vid. copieboken.

Den 17 Junii
höltz Consistorium majus, närwarande D. Doct. Rudbeckio p.t. Rect., 

Doct. Brunnero, M. Holm, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. Vere- 
lio, h. Arrhenio, M. Steuchio och Secretario.

I. Rector ursächtade sigh att han nu på en extraord:e dagh kallat Con
sistorium, föregifwandes der till åthskillige orsaker, men förnembligast att 
H:s Magnificence blifwer på dhe fölljande dagar hindrad med consistorio 
ecclesiastico och andre sine embetes beställningar, men lijkwäl nödigt är att 
novi officiarii blifwa nu tillsatte.

II. Berättade Rector sigh wara lefwererad en catalogum rerum non expe
ditarum, och hwadh der på är upfördt dels må kunna afgiöras, dels intet, 
uthan måste upskiutas till en annan gång.

ProRector sade någre ährender ännu wara, som höra till inspectores aerarii, 
hwarföre han och icke welat beswära H:s Magnificence der med, uthan strax 
lemnat dem inspectorib/w.

III. Bewilljades Mauritio Laurentii [Björner] W.Gotho 5 dr smt. ex cassa 
studd.

IV. Jacobus Schröder Arensburgensis, som under wägen hijt åth blifwit 
spolierad af en caper, men lijkwäl omsijder kommit hijt, har förfrågat sigh 
hoos Rectorem, om han icke får gå med wärja, aldenstund han intet mächtas 
kiöpa sigh kappa, och sagt att han intet will gifwa sigh under något landskap, 
ty han skulle der igenom blifwa hindrad uthi sine studier. Rector har swarat, 
att han kan en tijd gå uthan både wärja och kappa, som åthskillige andre 
giöra, och att nu intet wore till befruchta sådane hinder uthi landskapen, 
som förr warit. Consistorium läth sig samme swar behaga, och meente att 
Schröder kunde gifwa sigh till Holmenses, ty det wore nödigt att hwar och 
en hölle sigh till en wiss nation effter 111. Cancellarii förordning.
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V. Holmenses begi'ära skriffteligen M. Fornelium tili sin nationis inspec
torem effter sahl. h. Åkerman. 'Resolutio. Dhe få honom, effter han är sielf 
der med nögd.

VI. Slötz att ProRector h. Gartman och h. Arrhenius i morgon uppå Con
sistorii wägnar gratulera H:s Högwördigheet h. Archebiskopen dess lycke- 
lige ankompst och önska honom lycka uthi sitt ämbete.

VII. Rector: Aurivillius har frågat om han nu denne termin kan fa sin 
introduction till extraord. professionem juris, eller icke, dock står han intet 
hårdt på att nu ändteligen introduceras. Consistorium tyckte wara tijd nog 
att då introduceras när löhnen blir ledig, och h. Lundius kommer undan. 
Item påmintes att det praebende hemwan som h. Lundius hafft wid extraord. 
professrm hörer professioni logices till, och bör komma tillbaka igen.

VIII. Erich Matson i Hambra och Maria Olofsdotter i Sunnanå klaga, att 
dhe wid tinget blifwit belagde med böter och pantade för det, att dhe huggit 
wed på Danewijke skogen, begiärandes att Consistorium wille hielpa dem till 
få sin pant igen. Resp. effter dhe äre dömde och pantade och ingen appella- 
tion söcht, så kan Consistorium intet hielpa dem häruthinnan.

IX. Förordnades officiarii en seqvens semestre tempus.

Adsessores Consistorii minoris. Doct. Brunnerus, dock sade han sig willja 
först tahla der om i faculteten, effter Prof. Holm wore så längesedan intro
ducerad till Consistorium, och intet hafft det ämbetet. H. Gartman,. M. 
Liung, och M. Steuchius.

Discurerades om inspectione typographiae. Rector skattade nödigt att ändt- 
ligen tillsättia dhem som den hafwa; men der emot tahlades nu som åth- 
skillige gånger tillförende, att Consistorium intet kan befatta sig med trycket, 
så länge lis penderar. Rector wille wara ursäcktad, om sådant blifwer till
baka, och der på fölljer något tilltahl; gaf sedan det förslaget, att man då 
måtte skrifwa 111. Cancell. till om trycket, det Doct. Hoffwen. adproberade, 
men Doct. Brunn, sade, att om så skie skall, så bör det först ännu nogare öf- 
werläggias. Slötz ändtligen att Rector låter h. Scheffer tillsäija att wara till
städes, och tager dess uthan h. Columb. med sig på trycket, att informera sig 
om dess tillstånd, och sedan referera det till Consist:m.

X. ProRector berättade att Gröten ännu icke kommit till att under- 
skrifwa sin rächning, fast han är offta påmint der om, och har lofwat att 
giöra det. Recommenderades Rectori att bringa saken till ändskap med 
Gröten, så snart skie kan.

theologica M. Holm. 
Decani in facultate 1 iurid,icaJ'' Lundlus;

medica Doct. Hoffwenius. 
philosophica M. Celsius.

8-734168  Sallanätr
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XI. ProRector har tillijka med fougden (effter h. Gartman warit för
hindrad) warit i Wallskog effter V. Consistorii sluth, att ransaka om den 
öfwerbygnad Olof der praetenderar, och har befunnit att han icke bygt något 
ey eller hans fader meer än ett stall; uthan att Olof har mycket förstört ty 
den nya bonden har måst stängia alla giärdzgårdar, och upkasta alle dijken, 
så att Olof fördenskull icke har något att praetendera på öfwerbygnad, uthan 
blifwer skyldig för röta, der man skall noga förfara med honom. Doch har 
nya bonden bewilljat honom att föra 2 huus der ifrån, och dem upsättia på 
en oupkiörd platz något ifrån byen. Nu frågas hwad Consist. tycker der om. 
Respond. Kan det skie med byens samtycke och Olof förplichtar sig till 
lefwa roligt, och icke giör någon skade på ägorne, så .effterlåtes det honom, 
och skall dem emellan uprättas en skrifft, med det förord, att om Olof nå
got förbryter sig, så skall han der ifrån med allo.

XII. Rector frågade effter h. biskopens Doct. Lithmans begiäran, om det 
skulle wara nyttigt för Academ:n, att Nostuna byen deelte sin skogh, så att 
Acad. bönder finge sin och dhe andre sin deel skilda ifrån hwars annars. 
H. Verel. swarade att Nostuna har ingen skogh på denne sijdan om åhn, 
uthan betiänar sig af Ekebyskogen. Resol.: Der någon söker få skiffta sko
gen, så skall der om wijdare proponeras och saken öfwerläggas.

XIII. Slötz att watnsynen skall förrättas nästkommande odensdag, af dhe 
Acad. personer, som förlidit åhr der till brukades.

Under samme dato fick befallningzman Winter skrifftel. fullmacht till 
agera Acad. saak wedh landztinget emot Axel Behmer, och igensöka den 
beteshaga, som han effter bondens berättelse uthan laga domb wåldsambkn 
afhändt Acad. landbo Erich Erson i Ekeby by och Skuttunge sochn, för 
hwilken gierning Acad. i rättan tijdh uthwärckat cita//on på Behmer. Saken 
blef sedan utförd, och fick bonden igen sin beteshaga, men Behmer blef 
dömd effter den 28 cap. Kong.B. LL., hwar emot han dock appellerat.

Den 23 Junii
gick bref till h. Henrich [Byrelius] i Rassbo för Johan Soot, att få sin 

betahlning för diskhållning åth Joh. Kiempe, effter h. Henrich dem om den 
samme försäkrat. Moth hösten kom Kiempe sielf tillstädes, och clarerade 
denne skuld, tagandes sedan uth sine twenne kistor, som stodo arresterade.

Dhen 27 Junii
effter afftonbönen blefwe h. Arrhenius och M. Columbus förordnade att 

å Consistorii wägnar beneventera den nya landzhöfdingen, h. Carl Bååt.

Den 28 Junii
effter bönen kommo Proffis uppå Rectoris kallelse tillsamman i gamble 

Acad:n, hwaräst Rector berättade sigh i går affton fatt notifica//on af 
stadzmagistraten, att Wilhelm Nisbet skall i dag swara på rådstugun för dhe 
injurier han tillfogat staden, med frågan om Acad. och will med det samma 
låta agera sin saak emot honom; men effter H:s Magnifice fatt seent wetta 
detta, så att ingen citation kunnat uthwärckas till i dag, som och låtit sigh in
formera att Acad:n intet skrifwit om denne saak till Kgl. och R. Senaten,
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som staden giort, hwilken och fatt swar tillbaka, derföre har H:s Magnif:ce 
welat kalla Professores och förnimma dheras betänckiande, antingen Acad:n 
skall fullmächtiga någon eller icke, till att drifwa denne action. Frågades af 
hwad innehåll det brefwet är, som staden fatt. Rector: jag skickade till borg
mästaren och lät fråga der effter, han swarade att brefwet förmäler det Nis- 
bet skall stå både Acad:n och staden till swars för det han dem injurierat, ty 
staden har uthi sitt bref till Senaten mentionerat jemwäl Acad:s saak effter 
stadzens hänger med den tillsamman. Resolutio. Effter det Nisbet warit 
mycket otijdig emot Acad:s wachtdräng, öfwerfallit honom på sin wacht, 
huggit honom inne i Communitetzkiöket, och sedan hemma i hans huus sökt 
med samnad hand att bortföra honom, så måste Acad:n jempte drängens pri
vate klagemål, jemwäl låta agera det som publicum är i saken genom sin 
fullmächtig nästkommande måndag.

2. Upträdde strax till h. landzhöfd:n Rector Magnif., M. Grubb och 
Secretamj anmählandes der först dhe beswär Acad:n har på Nisbet, hwar 
till swarades, att han wore nu effter R. Senatens ordres inmant på slottet, 
och kunde icke slippa der uth igen, förän högberte Senatens ordres der om 
återkomme, och att han i medier tijd skall förklara sigh, och swara för alt 
hwad han peccerat både emot Acad:n och staden.

Sedan giordes en fullkomblig relation om Kongl. panteåkren som H:s 
May:tt allernådigast donerat Acad:n redan för 10 åhr sedan, och hon nu 
först in Septembri wunnit immission uthi efter Kongl. befallning der om till 
h. landzhöf:n, men sammé immission, nu i anseende till det ena, nu till det 
andra sterbhuset, blifwit inhiberad, och huru Academien flere reesor både 
genom skrifwelser och sine uthskickade sökt hoos Kongl. Cammaren att 
blifwa maintinerad wid immission, men intet wunnit något swar. Och up- 
wijstes alle dhe bref och documenter som denne saak angå. H. landzhöfdrn 
sade der uppå sig intet kunna see något wara peccerat in processu uthaf 
Acad:n, uthan h. landzhöfdingen allenast hafwa försummat att i Kgl. Cam- 
maren notificera det han bekommit en sådan Kongl. befallning till immittera 
Acad:n, och att han nu samme befallning effterkommo, medh hwad mera 
som widlöfftekn discurerades om denne saken. Och lofwade h. landzhöfdrn 
sig willja räcka Acad:n handen, så snart hon får Kongl. Cammarens resolu
tion för sig, der om hon och ännu måtte anhålla och giöra påminnelse, ty 
förr kunde intet åtgiöras, sedan Kongl. Cammaren tagit sig an saken. För 
det tridie. Talade Rector der om, att staden låtit förliuda sig wunnit Kongl. 
resolution att få all åker under sig igen, hwilket om så wore och dhe sådan 
Kongl. resolution upwijste, begiärandes der på immission, då begiärade Rec
tor det h. landzhöfdingen wille låta Acad:n sådant wetta, och icke bewillja 
någon immission för än hon kan ännu söka H:s May:tz wijdare förklaring 
här öfwer, aldenstund staden denne saak Academien owitterligen föredragit, 
så att hon icke en gång fått wijsa hwad Kongl. nådh H:s May:tt henne här 
widh tillförende allernådigast låtit wederfaras, och hon underdånigast för
modar att Kongl. M:t lärer henne der wed conservera. H. landzhöfdingen 
lofwade sig det willja giöra.
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29 Junii
i gambla Acad:n uplästes twenne bref det ena till Kongl. Canwwaren 

om panteåkren, det andra till Kongl. Reduction om Lindesåhs hemwanet 
och adproberades i den form, som finnes i copieboken, dädan man och 
kan hempta dheras innehåll. Till Kongl. Reduction fölgde och en copie af 
borgmäst:s i Lindesberg Anders Stensons attestato, hwaräst och hoos ho
nom Academiens ägor äre igenfunne, hwilket attestatum i går inlefwerera- 
des.

Den 3 Julii
höltz Consistorium majus. Praesentib/zj Rectore Magnifico, Doct. Benzelio, 

h. Gartman, h. Lundio, M. Liung, h. Verelio, h. Norcop., M. Grubb, och Sec
retario.

I. Den yngste [o: Christianus] Hedraeus supplicerade att få någon hielp tili 
kiöpa sig kläder före, effter han går nästan heelt nakot. Berättades att han 
fått stipendium, men h. Räntemästaren innehållit det för denne termin, till 
betahlning för modrens skuldh på humblegårdztaxan. Somblige befruchtade 
att denne Hedraeus ey lärer wara bättre än dhe äldre bröderne, men M. 
Grubb berättade att han giort wackert prof in examine, och är af ett qwicht 
ingenio, allenast modren skaffade honom en god inspectorem och praecep
torem, hwar till hon blifwit förmant och lofwat att så willja giöra. Resolu
tio. Han far 10 dr smt. af cassa studiosorum så snart modren stält honom 
under någons inspection, som peningerne låter komma gossen till godo, på 
det sätt som ärnat är.

II. Bewilljades 12 dr smt. ex cassa studd. till Jacobi Norins begrafning, 
effter han warit fattig och legat länge siuk.

III. Resolverades att h. Berling skall få 1 rdr in specie för domen på 
Axel Behmer nu wid tinget.

IV. Olof Larson ifrån [H]almby, som förleden winter flytte till Edby i All- 
munge sochn, och har wäl upbrukat hem/wanet, supplicerade att nu få uth 
sitt frijhetzbref, som fuller wid juletijden giordes färdigt, men har alt här 
till warit honom förwägrat, effter det h. adsessoren Plan giort beswär på 
honom. H. Verel. berättade att bonden tillbiuder sig willja swara h. adses
soren wid tinget, när han det fordrar. Resolutio. Han får uth brefwet.

V. Upwijstes copialiter högwälb:ne h. landzhöfd:s bref till befakman 
Rox af d. 18 Junii, angående någre personer som för den Kongl. benådning 
dhe åtniuta, skole effter H:s Kongl. May:ttz allernådigst der öfwer gifne 
resolution uthgiöra ryttare till completera h. Lindehielms regemente med, 
der ibland M:r Boos arfwinger, hwilkas godz i Malma etc. emädan dhe liggia 
under Kongl. Revisions resolution och uthslag hwem dhe skole tillhöra, an
tingen Acad. eller änckian, så lofwade Consistorium, att der Acad.n dem får 
behålla, så skall hon så snart uthslag skier, här wed fullgiöra H:s Kongl. 
M:ttz allernådigste förordning.

VI. Uplästes 111. Dni Cancell. bref af d. 28 Maji för M. P. Laurentino, att 
fa uth sin son Laurentium emot nöijachtig caution. Hwilket redan skiedt 
är. Men Consistorium förundrade sig der öfwer att M. Laurentinus dristat 
sigh till giöra en sådan orätt berättelse om saken hoos H:s HögGr. Ex:ce.
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Item inlefwererades M. Laurentini egen skrifwelse om samme ährende. Vid. 
acta d. 9. Aug. §. 5.

VII. Uplästes h. Quaestoris memorial, att Academiens landboer i Ockel- 
stad Anders Mårtenson och Anders Pehrson, beswära sig der öfwer, att h. 
R. Skattmästarens [Sten Bielkes] bonde, Anders Anderson, hafwer så i åker 
som äng gått in på Academiae hemman öfwer sitt rätta örestaal, medan dhe 
lågo ödhe; och att han sedan hafwer instängt till sin haga heela byens fä- 
wäg till skogz, så att dhe slippa intet uth, uthan genom hans haga, och när 
dheras boskap derigenom skall drifwa, tracteras han med hugg och slag. Skall 
och dess uthan nedhuggit Anders Mårtensons nya hagegiärdzgård, och kastat 
den långt in i hagan för honom, hwarföre h. Quaestor skattar rådeligit, att 
genom skrifwelse förfråga hoos h. R. Skattmästaren, om H:s Excell. genom 
sin befallningzman täckes låta sådant rätta, eller man skall söka till tinget och 
begiära mätning. Consistorium adproberade detta, och slöt att skrifwas skall 
till H:s Excell. här om, som och skiedde. Vid. copieboken et acta d. 28 Aug. 
§. 2.

VIII. Uplästes 111. Dni Cancell. bref af d. 5 Octob. 677. för Eliae Parnovio, att 
ändteligen få stipend. Regium och niuta all benägenheet dess uthan till sin 
information, effter han är fattig, har warit fången hoos dhe norske, och nu i 
wår wed sin återkompst gifwit dhe wåre en pertinent informa//on om fien
dens wäsende, insinuerades och Parnovii egen suppliqve. Resolutio. Han 
skall gifwa sigh an hoos någon wiss facultet, och undergå examen.

IX. H. Scheffer begiärade genom en zedel till M. Rectorem att biblio- 
teqvet måtte honom inventeras, och noga uptecknas hwilka böcker tillstädes 
eller borta äre, på det han må wetta hwad han framdeles bör giöra redo före. 
Item att Bibliotheks huset måtte omlagas. 'Resolutio. Inspectores aerarii äre 
bekymbrade om taketz repara//on, till inventeringen komma tillstädes Rec
tor eller ProRector, inspector Bibliothecae och h. Gartman, som förr inven
terat, och bör vice Bibliothekarius med Amanuense wara der hoos. Dagen 
determinerar Rector Magnif. sielf.

X. Anckian i Wallby, hust. Karin Johansdotter, klagade skrifftel. att rät
taren i olaga tijdh sagdt henne ifrån hemmanet, och supplicerade att få 
sittia qwar, effter hennes man det wäl bygdt och häfdat (der på hon skaffat 
sigh attester) och hon nu får en mågh, som det samma kan giöra, uthlof- 
wandes att willja i winter betahla en god deel på sin skuld till Acad:n. H. 
Quaestor har skrifwit till Magnificum Rectorem, och berättade nu muntekn 
att änckian är i laga tijdh afsagd, och att fougden det noterat i hennes book, 
och henne wara skyldig 39 t:r spannemål och 247 dr 14 öre peninger, som 
skall betahlas med åhrswäxten som nu står på åkren, hwar till han dock 
intet stort förslår. Item att en annan bonde har trädt till hemmanet, som 
intet gierna stijger ifrån sitt träde och arbete igen. Angående hennes skrifft 
och attester, sade h. Quaestor warit wäl om så i sanning befunnets, ty då hade 
hon intet blifwit så mycket skyldig. Resolutio. Effter hon är lagligen afsagd 
och en annan tillsatt, så kan ingen wijdare förändring skie här uthi.

XI. Rector Magnificus med inspectorib//j aerarii har till Consistorii rati- 
fication bewilljat Erick Matson Acad:s ödeshemman i Orkesta by, på 2 åhrs 
frijheet först, och så det tridie der han något märckeligit giör till hemma-
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netz uprättelse. Item 5 å 6 lass höö, af det nu faller på hemmanet, till föda 
sine dragare med öfwer winteren, der om bonden supplicerat, dock med den 
condition att han framdeles betalar samma höö och nu hielper till inberga 
ängen. Consistorium ratificerade denne bewillning, allenast bonden skaffar 
nöijachtig caution.

XII. Bewilljades Anders Pålson i Ulfwa 60 dr kopp^r.m.t till betahlning 
för materialierne, som han kiöpt till damens upbyggiande, som förlidit åhr 
gick uth genom den store floden, men arbetet sade han sig sielf willja bestå. 
Taltes om en stugu som Zellinger tillkommer, den Anders Pålson nu sade sig 
willja kiöpa för sine medel, och icke der med gravera Academien.

XIII: Bewilljades Bengdt Erson, som tager mölnareänckian i Watholmen, 
att få samme qwarn på arrende, effter änckians förre man den wäl handterat 
och bygdt, dock först på ett åhr till proof, och det på Anders Pålsons caution, 
som nu närwarandes berättade denne Bengdt Erson wäl förstå qwarnen och 
wara flitig, hwilket om icke wore, då wille han ey eller gå i caution för ho
nom. Ellies hade och Pelle Person tillbudit sig att tillijka gå i caution för 
Bengdt Erson, men effter han är skyldig till Acad:n och har warit orichtig, 
war Consistorium intet om hans caution.

XIIII. Uplästes copialiter 1. Kongl. M:tz bref och remissorial af d. 2 
Aprilis 678. till Kongl. HofRätten, att forderligen företaga och examinera 
det dråp som And. Rhodiin förelidit åhr olyckeligen giort på swärdzfaijare- 
gesällen här i Upsala, och der saken befinnes således förewetta, som den H:s 
Kongl. M:t är repraesenterad, så will Hanss May:tt honom Rhodiin i an
seende der till, att målsäganden sielfwer för honom intercederat, och gier- 
ningen intet uthaf upsåth skiedd är, nådigst hafwa pardonerat och på frij 
foot satt, till att wijdare obehindrad här i Upsala fortsättia sine studier till 
sitt föresatte måhl. 2. And. Rhodiins suppliqve till Kongl. M:t med bifo
gade relation och attest om samme saak sub. num. 1. 2. Item målsägandens 
intercession för Rhodiin sub. num. 3. 3. Uplästes Kongl. HofRättens bref 
af d. 13 Junii till Senatum academicum, att samme dråpsmåhl med det for- 
derligaste företaga, noga ransaka och skiärskoda, och sedan skicka ransak- 
ningen med dess tillhörige documenter genast tillbaka igen. Här uppå resol
verades att saken skall ju förr ju heller företagas, och uthan drögzmål igen
sökas dhe personer som antingen interesserat här uthi på hwariehanda sätt, 
eller ellies warit tillstädes, och således kunna witna eller giöra någon berät
telse om saken, i synnerheet påmintes det wara nödigt, att novitius Andreas 
Blechander, som biwistat denne action och wed förre ransakningen war borta, 
måtte tillstädes komma. Rhodiin inkallades och tillspordes hwars relation 
det är, som han allegerar i sin suppliqve till Kongl. M:t sub. num. 1., emä- 
dan den talar om honom in tertia persona, och fördenskull icke synas wara 
hans egen, uthan andras. Rhodiin swarade relation icke dess mindre wara sin 
egen, hwilken hans landzmän först skole fattat effter Blechandri bekiennelse, 
men han sielf sedan i somblige stycken förandrat, effter som han wiste sa
kens beskaffenheet wara. Frågades hwar Blechander nu är till finnandes? 
Rhodiin swarade att han är präst neder i Wästergiötland, och sade sig tagit 
af honom des skrifftelige witnesbörd här om under hans nampn och sigill, på 
det saken genom hans bortowarande icke måtte utdragas och ransakningen
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hindras. Witnesskrifften insinuerades, men skattades ogiltig, effter Blech- 
ander icke har in för rätta henne edeligen bekräfftat, som lagen fordrar. Slötz 
att skrifwas skall till h. biskopen och consistorium i Skara, att dhe ofördröije- 
ligen infordra Blechander, och låta honom afläggia edh, och sedan noga in
taga hans witnesbörd om denne saak, och det strax öfwersända. Frågades om 
Blechander är i någon måtto skyld eller förbunden med Rhodiin. Rhodiin 
nekade. Frågades om han kan nampngifwa någre flere som kunna witna i 
denne saken, effter intet giltigt witne än är kunnigt meer än Hanss Stafs 
pijga, som förr har swurit och berättat, hwad hon wettat här om. Rhodiin 
swarade sig intet wetta någre opartiske, och exciperade emot denne pijgans 
witnande, emädan hennes husbonde, Hanss Stafson, skall wara hans argeste 
fiende, och då samme gången hindrat twenne hans landzmän, som sutte inne 
hoos honom, att gå uth när dhe hörde tumultet på gården; hwilket om icke 
skiedt hade, så förmodade Rhodiin sig warit frij för denne olyckan.

Den 5 Julii
effter predijkan, in praesentia Rectoris Magnifici, inspectorum aerarii och 

Quaestoris, uplästes det bref som Quaestor projecterat tili häradzfougden, Gert 
Jonson, angående en mätning i Hofsby, och adproberades att bortgå med 
posten till Sigtuna. Dess innehåll kan sees i copieboken.

II. Upwijstes Jahan Rassmunsons i Wästeråhs bref af d. 11 Junii sidst- 
ledne till Quaestorem, med begiäran att hans swärfader Jon Olofson måtte 
fa behålla Tumboqwarn, aldenstund Acad. skall medelst dess bref försäkrat 
honom, att han och hans arfwinger skola den behålla, och icke blifwa der 
ifrån trängde, så länge dhe der af afrad utfåsta och tullmiölet åhr:n betala, 
och emädan han för detta blifwit skyldig någre och 30 t:r, så will Johan 
Rassmunson, för hans ålderdoms swagheet cavera för honom, och der han 
sielf icke kan betala af egne medel clarera för honom. Sädan klagar han att 
fougden skall icke endast för samme skuld afsagt honom qwarnen, uthan och 
för en mans m:r Hermans (H:s May:tz Drottningens mölnares) skull som 
har en annan qwarn på andre sijdan, hwilken högeligen trachtat effter samme 
qwarn, och emot det 9 budordet trängt Jon Olofson der ifrån, med hwad 
flere swåre expressioner han brukar till ens eller annars prae judice. Sidst be
der han att Jon Olofsons sohn måtte effter sin faders död komma till samme 
lägenheet effter honom. Hwilkens ungdoms feel ehuruwäl dhe intet kunna 
wara honom till stort beröm, så förmodar han dock, att han bättrat sig, som 
grannar och någrannar skole berättat.

Sedan uplästes befallningzmannens Ringii skrifftelige förklaring här på, 
den han öfwerlefwererat då han reste till Stockholm, nembl. 1. att ingen har 
emot Acad. försäkring trängt Jon Olofson ifrån qwarnen, uthan han blifwit 
A:o 675. blifwit aldeles afsagd ifrån qwarnen, helst emädan Johan Rassmun- 
kmt., dhem han ingalunda welat betahla, hwarföre han och då blifwit for
mant att clarera om hösten, elliest blefwe han afsagd ifrån qwarnen. Åhret 
effter, sedan hans son hemkom, har han blifwit skyldig 50 t:r 6 3/4 f:r 
spannemål och 17$ dr kmt., och fast Jon Olson föregifwit orsaken der till 
warit det, att Acad. bönder dragit sig ifrån honom, och icke welat mala der, 
så hafwa dock bönderne uppå stembningen, bewitnat sådant wara skiedt för-
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denskull, att han mohl illa och bortskiämde dheras sädh, och altså har han då 
A:o 675. blifwit aldeles afsagd ifrån qwarnen, helst emädan Johan Rassmun- 
son warit så uprichtig att han bidit befallningzmannen taga Acad. interesse i 
acht, aldenstund Jons son då begaf sig till qwarnen, för hwilken han inga
lunda wille cavera. 2. Att då Jon war afsagd, hafwa trenne st:n begiärat 
qwarnen effter honom, dem befallningzmannen alla afslagit, sedan han dhe
ras tillstånd förnummit, och effter dhe icke welat försörja John till sin dödz- 
dag. Men sedan har m:r Herman kommit, och samme beswär sig påtagit, och 
dessuthan lofwat århl:n betala det som Jon gifwit af qwarnen, hwarföre han 
och fått henne stedzla, och kan altså synas här af, det Herman icke trachtat 
effter att få den andre undan, uthan att fougden warit bekymbrad dhär om, 
huru Acad. måtte få sin rättigheet af qwarnen, det uthan något munbruk, 
som han altid måst höra af Jon och hans son uppå stembningerne, som och 
huru han warit bekymbrad om Jon Olofsons person, och så umgått med sa
ken, att han försedt honom med uppehälle heele sin lijfstijd öfwer. 3. Skrif- 
wer befal:m:n sig förnummit skulden mäst kommit af barnens lösachtigheet 
och fyllerie, fördenskull bönderne sig gifwit der ifrån, emädan qwarnen 
aldrig warit i lag, gifwer och sonen det witnesbörd att han i dess närwaro 
stält sig mycket otillbörlig, huggit yxen nu i den ene nu i den andre wäggen, 
med hotelser, att han skulle giöra något strek, förr än han släpte qwarnen etc. 
Rector och inspectores discurerade widlyfftigt om saken, och kunde effter 
noga öfwerläggiande intet finna skiäl eller orsak att återkalla det som här 
wed giort är, eller att taga qwarnen ifrån m. Herman igen, effter han den 
lagligen städzlat, helst emädan han förplichtat sig att föda Jon Olson så länge 
han lefwer, och icke dess mindre gifwa Acad:n åhrligen för qwarnen så 
mycket som Jon har gifwit, den der för sin stora ålderdom sielf icke det 
ringesta förmår prestera, som fordras till qwarnens förestående, och emädan 
qwarnen ingalunda kan förtroos sonen för dess elaka och onda förhollande. 
Anbelangande Johan Rasmunsons tillbudne caution, så wore den alt för seent 
kommen, sedan gubben för tu åhr sedan är afsagd, och den andre meer än 
för ett åhr sedan stedzlat qwarnen.

Den 11 Julii
höltz Consistorium minus, närwarande DD. Rudbeckio p.t. Rectore Mag

nifico, M. Liung, h. Arrhenio, M. Columbo och Secretario.
I. Uplästes h. rådmannens Johan Holms räkning på 32 dr kmt. som han 

fordrar af Stephano och Nicolao Lippiis för huushyra pro A:o 674. 2 rdr 
om 13 dr för ett förkommet slissingssörnegåtzwar 3 dr för en gemen förlåt 
med sängekappa och 10 dr interesse för det desse 26 dr warit borta sedan 
A:o 674., wid ändan af denne rächning, giör han en kort relation om sam
manhanget af alt detta.

Secretarius förtalde att förre Rector d. 19 Febr. lofwat rådmannen uth- 
slag, och skrifwit suo nomine till Lippios, att dhe wed tre weckors förlopp 
skulle sig förklara, antingen dhe wille tillåta honom giöras betalt af* dheras 
qwarstående böcker, eller ellies honom betala. Brefwet hade mons. Stålpe 
emottagit, och lofwat dem tillsända, men intet swar wara ännu konuwit till
baka. Consistorium tychte wara obilligt, att rådmannens medel blifwa



1678: i i  juli 121

längre borta, och effter han i sin skrifft lofwar wara Lippiis responsabel, 
när som påfordras, resolverades att h. Norcopens. och Secretarius skola 
tillmäta honom 26 drs wärde af det Lippii hafwa der ståendes, men dhe 6 
dr han fordrar för interesse, kunde intet bewilljas, helst effter han d. 19 
Febr. hoos Rectorem dem intet nämbdt, uthan sagdt sig allenast söka dhe 
26 dr på uthmätningen. Tillsades Joh. Rodd att wara tillstädes tillijka med 
en annor landzman på Lippior//;» wägnar.

Rodd sade sig och hafwa till fordra af Lippiis 23 dr kmt. som han skall 
betalat för dem, begiärade det måtte protocolleras, och han försäkras om så 
mycket af dheras egendomb, till dess han får skrifwa dem till der om, 
hwilket honom och bewilljades.

Rådmannen Erich Hanson [Ångerman] fordrade 60 dr af Lippiis med 
dheras camerater för huus hyra uthi bagaregården A:o 674. ifrån Michaelis 
tijdh och sedan åhret om, som hans zedel lydde. Rodd sade sig i går warit 
hoos rådmannen, och påmint honom att han betalt på Lippior///» wägnar 
2 rdr, dem rådmannen och strax decourterat med något mera, så att skulden 
blifwit nu icke högre än till 40 dr. Rådman:n inkom sielf och tillstod så 
skiedt wara, och att honom resterar 40 dr. Frågades huru han konuwit till 
att uthyra huus i bagaregården. Swarades att han äger 1/4 deel der af, och 
desse camrar warit i sam/we 1/4 deel, afträdde der med. Rodd inkom och 
frågades om alle 4 studenterne, som rådmannen nämpner, hafwa hafft cam
rar af honom, och, effter hans zedels innehåll, accorderat alt öfwer ett, så att 
alle skulle stå för en och en för alla? Rodd nekade här till, och sade: 
Nicolaus Lippius och jag hade hwar sin cam/war af honom för 12 dr st:t. 
Petrus Rosenius en för 8 dr, men Scansberg [Skantzberg] hade ingen cam- 
mar af honom, uthan af Holm för 13 dr åhret om. Frågades hwar uthi det 
öfrige af Erick Hansons fordran skall bestå? Rodd swarade, det weet jag 
intet, uthan han måtte wist räkna det på ett kiök, som stod tomt, det han lof- 
wade oss bruka öfwer kallaste winteren, effter wärt war mycket kalt, dock 
accorderade wij intet med honom eller lofwade honom något derföre. Rtfo- 
lutio. Will rådmannen söka något, så måste han inlefwerera klar rächning, 
och verificera sin praetension.

II. Rector berättade Magnum Pourel wara dödh blefwen, och hans broder 
warit här till att afhempta hans qwarlåtenskap, men intet kunnat fa den 
bort, effter månge creditorer äre, som söka der af få sin betahlning. Nu se
dermera har mons. Giöran Bergh låtit insinuera twenne bookregister, det 
ena af den 18 Sept. 672. innehållandes böcker för 16ié dr, det andra af 
d. 26 Septemb. 673. till 200 dr, hwilka alle Pourel skall emot revers och 
obligation emottagit, att föryttra och till en wiss tijdh lefwerera penninger 
före. Och emädan han det icke giort, så begiärer mons. Berg sine böcker 
igen, förr än hans egendom distraheras till creditorernes betahlning.

Samuel Johanson domkyrckieklockaren inkom, fordrade 24 dr af Pourels 
saker för huushyra, och sade honom lemnat effter sig twenne små kistor för
seglade, och en bordtapet med en lijten spegel, förmenandes tapeten och 
spegelen giöra fyllest för samme 24 dr kmt. Berättades att Hanss trägårdz- 
mästare skall fått arrest på desse saker hoos Samuel Johanson. Magnus 
[Branzelius] Cursor berättade att Norberg fordrar 20 dr kmt. uthaf Pourels
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kista, som Georgius Bouman [Bauman] för sin fordran låtit arrestera hoos 
Ekebomen, der Pourell och skall wara något skyldig. Bookregistren tog 
Rector igen att lefwerera tillbaka. Tbsolutio. Secretarius förseglar kistorne, 
så länge något wijdare kan åthgiöras, och man far see om mons. Bergz 
böcker finnas der uti.

III. Wid detta tillfälle talades något om sal. Robertzonii böcker, och kla
gade H. Arrhenius att han och M. Grubb, som Consistorium der till för
ordnat, aldrig kunna komma till att wärdera dem, derföre att Jacob Ander
son aldrig är tillstädes, uthi hwilkens giömor dhe stå, och att ju längre han 
utdrager tijden, ju mera interesse lärer han fordra, så att sal. M. Stilleri 
änckia på sådant sätt intet lärer få något för sine böcker. Rector lofwade 
sitt adsistence att få saken till ändskap.

IV. Uplästes h. gouverneurens i Giefle swar af d. 8 Julii, uppå Consistorii 
bref af d. 24 Maji. 1. Att befallningzmannen Anders Grijs förmanas till 
fordersam betalning för 675 åhrs kyrckeherbergz spannemål i Hellsingeland 
effter giord anordning. 2. Att H:s Excell. har till Cammaren flijtigt recom- 
menderat Acad:n till betahlning för 676 åhrs spannemål, men intet swar 
kunnat föllja. 3. Att H:s Excellxe befaller Grijs noga inqr/rera effter den 
utlänte spannemål till almogen A:o 674. och att giöra redo derföre. Item 
att undersöka sammanhanget om differencen på in- och uttächten i Boldnäs 
kyrckeherberge. 4. Att dhe desidererade documenter af Giefwele stadzproto- 
coll om Jon Behms förhollande, äre långesedan färdige, allenast någon full- 
mächtig dem afhemptar. Resolutio. Skall communiceras med Quaestore, och 
om lögerdagh skrifwas till H:s Excell. ett tacksäijelse bref. Item till M. 
Fontelium att han afhemptar documenterne, och dhem hijt skickar, effter 
han förr der om är tillskrifwen, och har lofwat sig willja det giöra.

Den 13 Julii
uthmätte Prof. Micrander och Secretarius, uthi Joh. Rods och twenne 

andre studiosorum närwaro, af Lippiorum saker hoos rådmannen Joh. Holm 
dhe 26 dr kmt. som han fordrat af dem, nembl. ett örnegåtzwar emot det 
förkommet war 
Horologium Principum 
i par lakan det ena illa slitit
1 grönt bordtäcke mycket nött och förskiämt af bleck 
Lipsium de constantia et ejus Politica 
Duez Grammaticam Gallicam minorem 
Compend. Theolog. Haffenrafferi 
Curtium Loccenii illa faren 
Justinum Berneggeri
Cornei. Nep. Boecleri 2 26 dr.

3 dr - .  
6 - .
6-.
2
2 -  
1 -  
1 -
1 -
2 -  
2 -

Den 16 Julii
inlefwererades borgmästare och rådz i Lindesberg anslag af d. 13 Martii

678., att alle der under staden sorterande skole wid förlust af sin egendomb, 
tili d. 23. Maji inkomma med dhe skiähl och documenter, hwar med dhe
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willja honom förswara, på det Acad:n således må en gång finna underrät
telse om sine 4 öres land jord, som så länge warit borta för henne. Och 
öfwersändes till Stockholm till Ringium en copie af samme anslag, tillijka 
med en' stor hoop andra documenter, denne saken angående.

Den 18. Julii
wore Quaestor och Secretarius hoos h. landzhöfdingen och begiärade för- 

bodh uppå den watnkonstbygnad, som Matthias Pelss bygger wid Harwijk, 
Acad:n till skade, in till dess han affinner sigh med Acad:n, och winner 
dess consens der till. H. landzhöfd:n, sedan saken war noga repraesenterad, 
bewilljade inhibition der på, och effter den icke kunde här uth bekommas, 
ty skrefs dagen effter till Stockholm och begiärades än wijdare sarrvwe inhi
bition, item till Ringium, att den utfordra, hwilket och skiedde; kom altså 
hijt öfwer d. 24, och skickades strax Pelss tillhanda genom fougden Anders 
Carm.

Den 20 Julii
inkom omsijder extractet af Gefwele stadzprotocoll, angående borgarens 

der sammastädes Jon Jonsons Behms förhollande i handel och wandel, hwar 
af förnembligast är till förnimma, huru grofweligen han försedt sig uthi 
sitt lefwerne, giort hoor och hemgång och derföre blifwit sakfält, och äntå 
der uthöfwer begått sådant som stadzrätten icke kunnat döma om, uthan 
det hemstält Kongl. HofRätten, som alt med mera uthförligen formales i 
sielfwe extractet och stadzens bref som fölljer der hoos.

Den 27. Julii
bewilljade Rector Petro Osenio att få uth sin dom, och der jempte sielfwe 

relegations programma med sigillo under.

Den 28. Julii
effter högpredikan föredrog ProRector språkmästarens Courcelles be- 

giäran, att fa inflytta uthi dhe Acad. logementer, som Dual tillförende inne- 
hafft. Närwarande Professores tychte det billigt wara, och samptychte för
denskull hans begiäran.

II. Jacob Stålberg och Malmen begiärade testimonium. Resolutio. Effter 
ingen kienner dhem, så upskiötz dheras begiäran till Consistorium majus 
nästkommande odensdag.

Den 31. Julii
höltz Consistorium majus, närwarande ProRectore M. Grubb, h. Gart- 

man, Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, h. Norcopense och Secretario.
I. Proponerade ProRector af Rect. Magnifici memorial adsessorens wälb. 

h. Axehielms begiäran, om ett wist uthslag uthi Läby saken, och tillfrågades 
Quaestor huru der med är beskaffat. Han refererade att för en god tijdh se
dan war på lagmanstinget dömdt, att en mätning skulle gå öfwer heela byen 
så i åker och äng som uthmark, och det effter rätta solskifft, wid samme 
mätning miste Acad:n öres land i åker och äng och proportionaliter i sko
gen för ryttare hemmanet. Och effter samma mätning i skogen orättwijsliga
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förrättades der uthi att heela skogen lades effter soolskifft i ett skiffte, hwar 
med skiedde att somblige hemman skulle få skiöna åkerwretar, somlige skogz- 
ängiar, och somblige der emot onyttige och odugse stenbackar, der så skulle 
fortfaras som med ryttare hemmanet war begynt, och skulle så Acad. hemman 
mista både sine åkerwretar, och skogsängen, och få stenbackar igen, dy beswä- 
rade jag mig der öfwer för högwälb:ne h. landzhöfd:n, det samma giörde och 
wälb. h. Axehielm, och finge order till Sam. Stehn, att han med en opartisk 
nämd skulle förrätta en ny mätning, hwilket alt här till är försummat. För 
någre weckor sedan wille h. Axehielm och Qwarnbofruen [0: Britta Solen
blomma, f. Wallenstedt] wid tinget söka continuation på den mätningen först 
begynt war, och h. Axehielm talade mig till der om. Jag swarade wij kunnom 
wäl elliest förlijka oss der om, reste så dijt att besee h. Axehielms prsetension, 
hwilken lofwade att afstå all praetension på Acad. hemmans skogzäng, der 
åkerwreten wester om byen honom cederades. Jag tyckte till att undfly beswär 
detta wäl kunna skee, doch wille jag det med Rect. Magnif. communicera, 
Rector war med mig der uthi ense, doch att denne förlijkning skulle 
skrifftekn författas, och wille der till taga Consistorii consens. Sedermera 
hafwer h. Axehielm skickat mig denne skrifften, hwilken Secreteraren beha
gade upläsa, hwilket och skiedde, och befan Consistorium der af fast mera 
sökias än Rector och Quaestor hade för stått. Nembl. 1. Att icke allenast 
åker wreten wester om byen skulle afståås, uthan och efter h. landzhöfdrs be
fallning en exact execution både på westre och östre sijdan om byen effter 
Ramens afrijtning ställas i wercket. 2. Förbehollas alle andre hemmanen att 
sökia det samma, h. e. att mätningen öfwer heela byen skall fullbordas effter 
den orätt wijsa som påbegynt är. Quaestor refererade ytterligare, sedan jag fick 
wälb. h. Axehielms skrifwelse, kallade jag Larss Erickson in, och frågade ho
nom, om och Acad:ns hemman med en sådan mätning mister något öster om 
byen. Han swarade, det som fru Ingred [Böllja] intet borttog af min wreet 
öster om byen, det tager h. Axehielm, och får Acad. och så der stenbackar 
på sin deel. Hwad skogzängen wester om byen widkommer, kommer h. Axe
hielms hemman intet åth den, uthan hon faller på fruens lott på Qwarnbo, 
och således blifwer Acad:n qwitt sine wretar på både sijdor om byen, och 
ängen med. Föruthan dhe 3 é öres land hon miste i åker och äng, men 
giärdzgårdarne hafwer Academiens hemman behollna, som fru Ingrid effter 
mätningen för dhe 3 £ öres land bör kiennas widh.

Resol.: Consistorium consenterar ingalunda till någon förlijkning på det 
wijset, att Acad. alla sine hemmans lägenheter afstå och mista skall, och der 
emot taga stenbackar och odugse marek, uthan blifwer der wid som hög- 
wälbrne h. landzhöfd:n beordrat hafwer, att en ny mätning och refning af 
slotzbefallningzmannen och en uthhäradznämd må förrättas på det wijset, 
att alla hemmanen både i wretar och utänger participera effter sitt öres tal 
och solskifft, och lijkaså uthi den odugse marken, att ingen förfördelar den 
andre och tränger ifrån sin rätt, uthan deela så ilt som godt.

II. Rådmannen Erich Hanson [Ångerman] begiärade uth dhe 24. rdr in 
specie som ar en fierdepart af pantskillingen för sal. Prof. Gestrinii åker, 
hwilka han förliden wår, då adsessoren Snach pantskillingen emottog, wun- 
nit arrest på hoos Rectorem Magnificum, hwaräst han upwijst dhe docu-
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menter, hwar med han sin praetension på desse peninger verificerat. Discu
rerades af och an om denne hans begiäran. Cursor skickades till M. 
Steuchium, som nu nyligen war hemkommen, att fråga huru är med denne 
arrest. H. Professoren swarade, att desse peninger äre så wäl arresterade af 
Jacobo Gestrinio, som af Erich Hanson, och att ingendera bör få dem uth 
uthan den andras goda ja och minne. Erich Hanson inkom, och upwijste
1. Olai Gestrinii obliga//oner af d. 26 Martii 662. och d. 13 Nov. 663. på 
400 dr kmt., för hwilka han pantsatt honom sin 4:de part i panteåkren.
2. Ett skrifftekt contract med hela sterbhuset d. 8 Decemb. 669. att bruka 
heela dess panteåker på 6 åhrs tijdh för 80 dr kmts arrende åhrkn, un
dantagen 4:de parten, som Olaus Gestrinius till honom pantsatt. 3. Magni 
Snachz qvittence af d. 5 Janu. 678. på arrendet för 2 åhr. 4. Jacob Gestrinii 
qvittens af d. 22. Aug. 669. på 100 dr kmt. på tu åhrs resterande halfpart 
för åkren. Frågades om h. Snach upburit arrendet för 678? Swarades ja. 
Consistorium skattade det helt oskiäligt, effter som Acad. redan förliden wår 
samme åker inlöst. Sedan förehöltz rådmannen att Gestrinius icke mindre än 
han låtit arrestera desse 24. rdr, så att han fördenskull icke kunde få dem 
uth, uthan den andras samptycke eller för än dhe liqviderat sig emillan, 
med mindre han reverserar sigh till hålla Consistorium skadelöst, och swara 
för alt efftertahl, om annars wore med denne hans praetension, än han nu 
förebracht hade. Rådmannen: Gestrinius hade ingen rätt till begiära arrest, 
och will jag som säyes reversera mig. Dhe gode herrar behaga sielfwe låta 
uthkasta skrifften, som dem behagar, så will jag den samme underskrifwa. 
Hwij skulle jag icke willia wara responsabel till alt efftertahl? Dhe gode 
herrar see nogsampt hurudan min praetension är. Resolutio. Han får uth pe- 
ningarne emot revers att hålla Consistorium skadelöst.

III. Slötz att skrifwas skall till borgmäst:n Järner [d: Anders Gerner] i 
Stockholm, och begiäres att Nicolaus Bring må inkomwa i Danewijken 
emot betalning, och att imedlertijd innan swar kommer tillbaka, skall en earl 
achta honom. Sedan discurerades om bytet i sterbhuset, och att någon måtte 
förordnas till Bringii tutor, så länge bytet förrättas men blef intet något wist 
slutet. Wedh detta tillfälle begiärade Doct. Hoffweni/*j, det Heisig och Saun. 
Arfwidson måtte tillsäyas att icke lefwerera sin huushyra till Rugman, al- 
denstund han har sine rum af för sig, hwilket ProRector lofwade att så skie 
skall.

IV. Uplästes Jah. Heisigz suppliqve att fa niuta sitt stipend:m, och gifwer 
han der i tillkienna orsakerne, hwarföre han warit borta ifrån distingen in 
emot pingesdag. Item uplästes h. Lundii intercession för honom, och insinue
rades Heisigz bref till Magnif. Rectorem om samme ährende. Adsessores 
alle wore fuller i den mening, att Heisig har förwärckat stipendium, emä- 
dan 111. Cancell. giort den förordning, att den som uthan laglige förfall är 
borta heele terminen skall deth mista, hwarföre och somblige voterade att 
han måtte uthslutas af stipendiatregistret, men lijkwäl effter han både 
skrifft. och munteligen sig infunnit hoos inspectores och Consistorium, och 
deprecerat sitt bortowarande, resolverades som fölljer. Resolutio. Heisig mulc- 
teras till 30 dr kmt. för den förflutne termin, men blifwer han widare borta, 
så mister han stipendium reent af.
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V. Uplästes af fullmächtigens Henrich Schsfers bref till h. Lundium af d. 
30 Julii, att sedan han twå gånger warit munteligen afhörd i Kongl. och R. 
Senaten, och alle skriffter der blifwit upläste, så har Senaten wäl sedt huru 
obefogat M. Boos änckia klagat, men på det dhe deste säkrare om detta 
blifwa måtte, är Acad:s deduction förskickad till Kongl. Cammaren, att han 
sig öfwer Academiae gravamina öfwer dess domb förklara skall, hwilken för
klaring ännu icke är inkommen. Sedan berättar han sig och med egne öhron 
hördt H. R. Drotzetens HögGrefl. Ex:ce [Per Brahe] wid sitt uthgående af 
Senaten säya åth änckian: i må nu intet mera tänckia eller giöra eder förhop- 
ning att winna saken, uthan anhåller hoos Acad:n om tillgifft på den åter
stående summa, som eder egendomb intet hinner fullgiöra.

VI. ProRector påminte att Courcelle är lofwat inflytta på exercitiehuset, 
men nu sitter stalldrängen [Olof Larsson] i samme rum; frågandes om han 
icke skall flyttia undan. Consist. swarade att stalldrängen hade allenast fått lof 
till boo der, och achta husen, in till dess någon komme, som wore berättigad 
till dem, och slötz att han nu skall tillsäyas i tijd att skaffa sig andre huus, 
dock effterlätz honom uthse sig något beqwämligit rum af dhe andre, som 
stå ledige.

VII. Quaestor berättade att Rector har beskickat Archebispens [Stigzelii] 
änckia och fordrat humblegårdztaxan, men hon swarat att hennes man icke 
nutit något gratial, och måtte hon derföre wäl hafwa sin humblegård otaxe
rad. Magnus [Branzelius] Cursor som der warit berättade äfwen lijka, och att 
då han sagt, kan skie att i willja afstå humblegården till någon annan, som 
kan betahla, har änckian swaret, att hon tackar dem derföre, hon will tahla 
med H. R. Cantzleren först, och der hon ändtligen skall betala, så will hon 
det wäl giöra. Ellies har hon och sagdt, som Cursor nu berättade, att hon har 
något fordra på sin sal. mans Professoris löhn, men h. Verelku witnade der 
emot att han fått uth sin Prof. löhn, och intet blifwit balancerad, aldenstund 
medlen då tillrächte.

Resolutio. Hon betahlar för humblegården innan 8 dagar, skier det icke, 
så skall en annan stijga der till, som effter Kongl. förordning är der till be
rättigad, och betahla hwad hon är skyldig, afräcknandes det sedan på cul- 
turen.

VIII. ProRector berättade att fougden Winter har warit wid Wallskog, 
och der uthsedt en mycket beqwämligare wreet åth Olof Olofson, än den 
förre, hwilken wreet han och skall uptagit, då han tiänte sin fader, och fått 
behålla hwad der på fallet, hwarföre han och nu begiärar den samme. Denne 
wreet har sin uthwäg till gatan, är mindre än den förre, och detta hemma
net allena tillhörig, der ellies skattehemmanet har sin deel med i den förre. 
Men när Knut Matson der förnummit har han kiört up wreten, och ändtli
gen sådt honom, oachtat ProRector skrifwit honom till och det förbudit. 
Fråg:s huru nu skall blifwa här med? Resolutio. Olof Olofson får denne 
wreten, och emädan Knut Matson har kiört och sått den samme emot för
bud, så skall Olof allenast betahla honom uthsädet, men intet arbetet.

IX. Upwijstes det öfwerkompne extract af Gefwele protocoll, angående 
Jon Jonson Behm, hwar om acta d. 20 Julii förmäla. Item borgmästare och 
rådz der sammastädes bref af d. 8. Julii, med underrättelse om dhe stycker
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Acad. begiärat, och i dheras protocoll intet omtahlas. Såsom 1. att Jon Jon
son Behm är A:o 661. af Kongl. HofRätten dömd biltoger för det giorde 
öfwerwåld på landzcamereraren och någre flere, som öfwer honom domb 
suttit hade, och der på strax in Aprili eller Majo convojerader af landz- 
gewaldigern der ifrån till Jempteland, dedan han förmenes genaste wägen 
rest öfwer till Norje. 2. Att han fuller warit förrycht öfwer sin hustru, men 
wisse tijden när det skiedt är, wetta dhe icke. För det öfrige klaga dhe att h. 
gouverneurens bref till dem om detta extract förmäler, det Acad. skall offta 
sökt det samma af staden och intet fått något swar, der dhe alle dock kunna 
edeligen betyga att dhe aldrig hördt af sådan begiäran, förr än h. gou
verneurens bref ankom. Uplästes Academiens bref om detta ährendet till h. 
gouverneuren af d. sidstledne 29 Martii hwaräst något sådant icke finnes. 
Resolutio. Dhem skall medh posten öfwersändes ett transumpt af samme 
bref, och der hoos förmäles orsaken, hwarföre Acad:n icke immediate sökt 
dhem, sampt begiäras underrättelse, huru h. Axel Behmer bekommet af sta
den en sådan attest, som är twärt emot dheras protocoll. Item begiäras af 
M. Fontelio att söka swar der på, och öfwersändas till honom en dubbel 
ducat åth stadzsecreteraren för sitt omak.

X. Bewilljades Petro Biörn W. Gotho testimonium.
XI. Läth Rector genom ProRectorem föra till acta, att ingen har ännu 

upwijst Kongl. bref på sin åker, att wara frije för cronotijonden mehr än 
Prof. Liung på Luthwreten, och wille derföre hafwa execution på dhe andre.

XII. Uplästes consistorii Scarensis swar till Senatum academicum med 
Blechandri edelige relation om Andreas Rhodiins saak, hwilken relation han 
giort der nedre effter begiäran. Rhodiin och dhe som på andre sijdan inte- 
resserat med swärdzfäyaregesällen infordrades, för uthan hospitalsdrängen 
Per Larson, som för någon tijdh sedan är dödh blefwen. Men witnen Mar- 
greta Michels dotter och Karin Anders dotter, som förlidit åhr blefwe exa
minerade, dock den senare ingen edh aflade, effter hon war der till för ung, 
kommo icke tillstädes, effter dhe hade gifwit sig i tiänst på andre aflägse or
ter. Frågades om någon hade nu annat eller något mera till berätta än det 
dhe förlidit åhr refererade. Swarades enhelleligen ney. Stadztiänaren Pälle 
Pehrson och skomakaregesällen Hanss Cruus sade sig intet sedt hwad som 
passerade inne på gården, och att dhe nu intet wijdare tahla på det hugg dhe 
finge på gatan, begiärandes både att få gå bort, hwilket dem och effterlätz. 
Rhodiin klagade att formsnijdaren [Heijer] warit orsaken till altsamman, i 
det han hade bidit dhe andre slå honom, men formsnijdaren nekade der till. 
Formsnijdaren och dhe andre uthwijstes, men Rhodiin blef qwar inne. Frå
gades huru han fått Blechandri attest som han sidst inlefwererade? Rhodiin 
sw:de, han gaf mig den sielf i wåras, då jag reste up, jag kastade fuller uth 
attesten för honom, och påminte der hoos, det som han sielf icke så noga 
mintes, men han af copierade honom sedan, och satte sitt nampn och sigill 
under. Consist.: nu nekar han aldeles sig gifwit den samme. Uplästes slutet af 
Scarensium bref, hwaräst förmäles att Blechander nekar sig skriffteligen at- 
testerat, uthan allenast mundteligen refererat för Rhodiins bröder, huru sa
ken sigh tilldrog. Rhodiin: jag skref copien, som sändes neder, kan hända att 
effter Blechander såg min hand, så har han intet kunnat kännas wedh attes-
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ten. Om han nu nekar sin attest, så giör han som ingen ärlig karl emot mig. 
Frågades om Blechander warit drucken då han gaf uth denne attest? Rho- 
diin: det kan nu fuller wara att han war drucken, men hans nampn och sigill 
är det. Consist.: det seer något galet uth, att han nu nekar der till. Rhodiin: 
jag tror intet att han nu lärer giort annan berättelse, än den som samme hans 
attest innehåller. H. Verel.: wij tala nu intet om hans attest, uthan fråga huru 
i fatt den, effter han aldeles nekar till honom. Rhodiin: jag har fatt den 
samme af honom, och giör han ganska illa om han nu nekar der till. Form- 
snid:n och dhe andre inkommo å nyo, sade alle sig intet hafwa något mer att 
berätta. Smeden [Lars Persson] befaltes uprepa, hwad han i fiol refererat här 
om, det han och giorde således: Kl. 9. mötte jag Rhodiin i förstugugången, 
ärnandes mig gå uth, han frågade hwad jag war för en, jag swar:de: jag är 
en Christen menniskia. Han sade wijdare, du är en hunsfott, ney swar:de jag, 
och beropade mig på magistratens witnesbörd, han fattade så i halsduken 
och rychte mig, jag rychte honom igen, i det kom bryggiare Pelle [Larsson] 
och in i gången, och då jag hade slitit mig löös (weet intet huru det skiedde) 
togo dhe ihop och föllo omkull på gården, ty det begyntes wid dören, sedan 
gick jag min wäg, och weet intet hwad wijdare passetade. Rhodiin: jag satt 
uppe i trappan, till dess Blechander kom och sökte mig, och då sprang jag 
undan honom uth genom winden neder på gården, hwaräst jag kom ihop 
med dhem, är altså osant det han säyer, att wij komme ihop i gången. Upläs- 
tes smedens relation af d. 11 Junii 677. Rhodiin: ja, sedan iag hade tijgt lijf 
af dhem, så ginge dhe bort, förr intet. Formsn:n: det lög i som ingen ärlig 
karl, han är skamlöös som det säyer. Denne formsnid:ns ohöfligheet resente
rade rätten, och dömde honom effter lagen till 12 dr smt. Pappersmak:n An
ders Anderson, som förr intet warit till förhör refererade som fölljer: Larss 
Pehrson skulle gå bort, och mötte dem i dören eller gången, der toge dhe på 
slåss, men wij skilde dem åth. Der med ginge dhe bort. Sädan talades Rho
diin och Lorentz [o: Lars Persson] wed. Rhodiin kastade klotet åth mig, och 
der med gick jag bort; kom intet igen förän slagzmålet war öfwer. Fråg:s 
om smeden rördhe Rhodiin inne på gården? And. Anderson: han kom med 
en kiägla och wille slå honom, men wij hindrade det. Consist.: altså war han 
lijkwäl neder på gården medh? Anders: ja. Smeden: Spettalsdrängen och 
Rhodiin skildes intet åth för än dhe komm o dijt neder. Uplästes Blechandri 
eedelige relation, in till desse orden: Sade och en af dheras parti (etc.) och 
sade något hwar der emot, willjandes ingalunda kiännas wed, att dhe samp- 
tel:n slagit Rhodiin. Rhodiin betygade detta Blechandri witnesbörd wara 
sant, sade sig wijst då för tijden Rectori Magnifico, huru dhe hade bitit ho
nom i fingret, och sönderrifwit hans öhra. Uplästes wijdare Blechandri re- 
la//on in till dhe orden: Sedan ragade han etc. och kiändes Hanss Pehrson 
skomakaregesäll wed altsammans, dock hade han den gången gått ifrån sin 
wärja, och dagen effter uptaget henne. Consist.: hwilka slogo Rhodiin, då i 
både dem släppa up honom? L[ars] P[ersson]: jag weet intet. Consist.: huru 
många wore dhe då? L. P.: jag weet intet, uthan jag sade åth formsnid:n att 
jag kiende den mons. som dhe höllo i håret, och bad att dhe skulle släppa ho
nom. Fråg:s hwilka wore dhe som höllo honom i håret. Sw.s: jag weet intet. 
Consist.: det kan intet annars wara, än att i wetten det. L. P.: nog såg jag.
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att dhe wore nlgre kring om honom, men hwilka dhe wore weet jag intet. 
Fråg:s om Rhodiin låg kull när dhe slogo honom. Sw:s, kan skie han låg 
kull. ProRecor: Nog see wij att i wetta hwilka som slagit honom, och huru 
altsammans har tillgått men effter i intet willja här hoos oss bekiänna san
ningen, så må i giöra det i Kongl. HofRätten. Fråg:s om smeden och pap- 
persmakm wore der hoos när Rhodiin fick hugg neder på gården. Sw:s ja. 
Uplästes det öfrige af Blechandri rela//on alt till ändan, och ingen hade nå
got att säya der emot, uthan tillstodo alt wara sant, allenast lade forms nid :n 
det till, att Rhodiin skall slagit swärdzfåyaren öhrefijl då han reste up ho
nom, hwar till Rhodiin nekade. Consistim bemödade sig ännu mycket att få 
någon nogare och omständeligare berättelse af dhem, i synnerheet af sko
makaregesällen, men kunde intet der med uthrätta. Slötz att ransakningen 
skall med första öfwersändas till Kgl. HofRätten, och skrifftekn förmälas, 
af hwad orsak så länge här med är drögt wordet.

XIII. Uplästes Samuel Bergz qvittence på 3 sexdalers plåtar och 4 rdr in 
specie, som Rector nomine Academiae gifwit till 2 capitener och 2 leutnan- 
ter, som äre blesserade och på sin hemreesa sökt någon hielp hoos Acade- 
mien.

'Resolutio. Skall betalas af cassa studd.
XIIII. Uplästes en copie af secret. Forsells bref den 16 Febr. 678. till 

Roxen, att Kongl. CammarColleg:m har sig förklarat uppå hans frågor, att 
ingen skall desse tijder eximeras ifrån giärders påläggiande, uthan sätes- 
gårdarne allena och ladugårdarna med egit afwel, sampt och prästegårdarne 
och ryttaregårdarne, som dhe sielfwe åboo och rijda före. Hwarföre will och 
fougden jemwäl gravera praebendebönderne medh giärder, så frampt 
Acad. icke skrifwer till Kongl. Cammaren eller landzhöfdingen, och söker 
få dhem fri je. Secretarius berättade att Rox i wintras upwijst då warande 
Rectori samme Forsells bref, hwar på Secretarius blifwit skickad till foug
den, och honom upwijst Kongl. privilegierne på praebenderne, men foug
den intet welat rätta sig der effter (etc.). Nu frågade ProRector om 
praebendebönderne skole giöra uth den store giärden, som nu är påbudin. 
Resolutio. Bönderne tillsäyas att intet uthgiöra den effter fougdens ordres, 
och går bref till h. landzhöfdm, och skickas extract af privilegierne på 
praebendehemmanen, med begiäran, att Proff. blifwa der wed maintinerade.

XV. Talades om Pelle Pehrsons skuld till Acad:n för Ulfwa qwarn, och 
wille bokholkn gierna wetta, huru mycket han skall niuta för öfwerbygnad. 
Upplästes acta af d. 30 Octob. §. 7. 672., d. 16 [=10] Septembrå, [§] 1. 
18 Novemb. [§] 19., 2. Decemb. [§] 12. 674., och d. 6 Septemb. [§]
15. 676. Item inspectorum aerarii och Quaestoris ransakning af d. 2. Septemb. 
och bewillning af den 3. Sept. 674. och befans altså att Pelle Pehrson skall 
niuta 100 dr kmt. för öfwerbygnad, som skole afräcknes på dhe 27 t:r 
spannemål, han är skyldig, och slötz att Consistorii ratification här på af d.
6. Septemb. 676. skall extraderas till bookhållaren.

XVI. Hade bookh:n upsatt någre documenter som han desidererar till 
verificera 676. åhrs rächninger med, men Secretarius hade dhem effter 
Rectoris befallning redan extraderat. Uthi samme upsatz frågade och 
bokh:n om dhe 50 dr smt. som h. Hadorph effter H. R. Cantzlerens förord-
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ning nutit på extraord. staten, till augment på sin löhn, och sedan transpor
terades in på M. Micrandrum, skole än wijdare bestås, eller när dhe böre 
uphöra. Secretarius berättade att detta är förr proponerat, och slutit att han 
skolat efftersee, huru der med är, det han och giort, och icke annat kunnat 
finna än att H. R. Cantzieren welat der med augera Secretarii löhn, icke alle
nast för Hadorphio, uthan och dhe, som effter honom samma ämbete för- 
walta kunde. Uplästes 111. Cancell. discurs här om, som fins in actis d. 30 
Junii 670. H. Verel.: 111. Cancell. augerade der med Hadorphii löhn, och när 
han afträdde secretariaten bör samme augment uphöra. Secret. swar:de att 
detta augment intet är personelt, Hadorphi/w hade då allenast tiänt 2 åhr, 
och war då intet meer meriterad än andre. Uthan Consist. hade recommen- 
derat honom der till, i anseende till den ringa löhn som är wid tiänsten, 
som kan sees af copieboken d. 27 Septemb. 662. Mehra taltes nu intet här 
om.

Item begiärade bookhållaren V. Consistorii sluth på dhe restantier som 
fougderne påföra bönderne, som äre ifrån hemmanen och en deel döde, på 
det sådan rest icke må tillhopa sambias. H. Quaest. talade om den rest som 
Unonius således påfört bönderne i sin befallning, uthan någon verification, 
der han bordt, när bönderne afträdt hemmanen, då strax gifwa dheras rest 
tillkiänna, och taga verification der på. Consistorium skattade nödigt det 
Quaestor och inspectores taga sig före, att på en wiss dag examinera sådane 
restantier, som fougderne påföra bönderne.

Den 7 Aug.
Upwijste Secretarius befallningzmannen Rox slutet af Konung Gustaf 

Adolpz donation, aldenstund en Acad. bonde ifrån Rassbo klagade, att dhe 
pantas af lähns- och fierdingzmännerne, för det dhe icke giort försel wed 
Kongzängen. Befallningzmannen sw:de sig icke wetta här af, uthan om så 
wore skiedt, sade länsmannen det giort till att der med skrämma dhe andre 
bönderne, och lofwade att dhe skole få sin pant igen.

Den 9 Augusti
wore Proffis kallade, och kommo effter predijkan tillstädes i gamble 

Acad:n ProRector M. Grubb, Doct. Skunck, h. Gartman, h. Lundius, Doct. 
Hoffweni»j, M. Liung, h. Verelius, h. Arrheni^j, h. Norcopensis, M. Colum
bus och Secretarius.

I. Slötz att ProRector, effter Rector är siuk, h. Arrhenius och Secretarius 
skole reesa till Wennegarn, och nomine Consistorii beneventera och gratu
lera H. R. Cantzleren dess lyckelige upkomst till desse orter, och in com
muni recommendera Acad:s wälfärd och rättegångzsaker; sampt begiära att 
der Consistorium framdeles antingen skrifft- eller mundtelin per deputatos 
något i synnerheet andrager, det må gunstigäst ansees och uptagas.

II. Uplästes fougdens Ringii bref, att han lefwererat Consistorii bref till 
h. landzhöfd:n, och wänter med första swar och dess resolution, angående 
praebendehemmanen. Item till barnhuusföreståndarne, angående Nicolaum 
Bringium, hwar på honom är lofwat swar, så snart föreståndarne komma 
tillsammans.
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Ellies skrifwer Ringius att han förhoppas fa godt swar i Reduction om 
Lindesåhshemmanet, men i Kgl. Cammaren fruchtar han Acad:n lärer sent 
eller aldrig få sin betahlning. Om panteåkren lofwas honom dageligen be- 
skedh.

III. Uplästes h. landzhöfdingens bref för brukzförwaltaren Pels om Har- 
wijk, och den watnkonstbygnad han der begynt hafwer, med begiäran att 
Acad:n wille sig således förena med bem:te fullmächtig, att samme bygnad 
icke må studza, Cronan och Bergzlagen till skade. Slötz att inspector serarii 
Doct. Skunck reeser dijt, att på Acad:s sijda see, huru och om watnkonsten 
är bygd på Acad. grund, sampt på hwad satt Pels nu tillbiuder sig willja 
förenas med Acad:n, och skall försökas om man kan få slotzbefallningz- 
mannen med sig. H. Lundius lofwade och willja föllja, om han kan blifwa 
så ledig.

IV. Frågade ProRector om Proffis äre obehindrade, så att Consistorium 
kan hållas om onsdag, effter sal. Berelii änckia det begiärer för Knut Mat
sons skull. Men allesammans excuserade sig, och wille gierna wara frije för 
det beswäret, till dess rötemånan är all, och det för andetijdens skull.

V. Bewilljades apothekaren en assignation till M. Hamarinum på 21 dr 
21 öre kmt. för medicamenter åth wachtdrängen Erick Matson, som Adolph 
Laurentin^j stack. V. 28 Aug. 1.

VI. Doct. Brunner/w berättade sig halfannat åhr hållit lappen Petro 
Noraeo disk, begiärandes att Proff. wille nu recommendera honom till någon 
paedagogie, och honom således understödia, effter han ellies intet kan 
subsistera. Professores allesammmans lofwade willja hafwa honom i minne, 
när någon paedagogie blifwer ledig.

Den 12 Augusti
wore Professores sammankallade och kommo effter bönen merendels till

städes, då
I. Rector berättade huru häradzfougden Rox har i går genom en zedel 

påbudit, att jemväl praebenderne skole uthgiöra den giärd, som nu är all
mogen pålagd, och att H:s Magnif:ce då strax i sacristigan på embetets 
wägnar struket under samme zedel, och befalt länsmannen, att fougden 
icke må sig i någon måtto befatta med praebenderne, emot Acad:ns Kongl. 
privilegier, hwilka Acadrn låtit honom upwijsa, sampt skrifwit h. landz- 
höfdingen till här om. Hwar uppå länsmannen swarat att Acad. giör så 
månge praebenden, som hon will, det Rector nu wille kundgiöra, frågandes 
huru man wijdare skall sig förhålla häruthinnan, så att Acad:n må niuta 
privilegierne. Proff. allesamman klagade der öfwer, att häradzfougden altid 
wijsar sig så swår emot Acad. och önskade att rätte praebendehemmanen 
måtte en gång komma till blij oförbytte wid sine professioner. Secretaria 
sade, att dhe gamble praebenden, som Cronan gifwit till professionerne 
fuller intet äre så månge, som dhe som nu upföras på praebendelistan, af 
orsak att den tijden intet wore så månge serskilte professioner, men så äre 
lijkwäl dhe Acad:s hemman, som sedermera äre tillagde, med lijka skiäl der 
inkompne, aldenstund hwar och en Professor har in particulari jempte sin 
fullmacht Kongl. bref på praebendet, hwilket och måste förstås om dhe andre



132 1678:12 augusti — 20 augusti

hemwanen, som på listan upföras, såsom till exempel, det Secret. Hadorph. 
hafft wed secretariaten, ty han har fatt Kongl. bref A:o 676. att ännu wid 
den tiänst han i Stockholm förwaltar, behålla praebendehemwanet, som det 
der uthtryckligen nämpnes. Resolutio. Man måste afwachta h. landzhöf- 
dingens swar på Consistorii bref om praebenderne.

II. Bewilljades att Nicolaus Bringius skall med fisci studd:m medel un
derhållas på 14 dagars tijdh, till dess man far swar af barnhusetz förestån
dare, antingen han kan konuwa der in eller icke, och att åth honom skall 
kiöpas för samzwe fisci peiwinger en skiorta.

Den 18 Augusti
effter högpredijkan upwijste Rector det swar barnhuus förmynderne gifwit 

om Nicolao Bringio, nembl. att ehuruwäl inge andre pläga inkonuwa i barn
huset än dhe som i Stockholm födde äre, så willja dhe lijkwäl i anseende till 
Consistorium och sal. Prof. Bring, låta honom dijtkomwa begiärandes wetta 
hwad och hurudant arf han hafwer. Rector tychte bäst wara, lefwerera bref- 
wet till Doct. Hoffwenium, som nu intet war tillstädes, hwilket och Proff. 
samptl. biföllo.

Den 19 Augusti
inkom sub sigillo volante Kongl. CanuwarCollegii bref till h. landzhöf- 

dingen, att effter Kongl. resolutions af d. 23 Febr. 667. lydelse, immittera 
Acad:n i Cronones åker, i synnerheet panteåkren, och låta henne den 
possidera uthan någons qwal eller intrång; hwilket bref strax skickades till 
h. landzhöfdingen.

Den 20 Augusti
höltz Consistorium minus, närwarande Rectore Magnifico, Doct. Brunnero, 

h. Gartman, M. Liung och Secretario.
I. Rector berättade att han nu ärnat hafwa rådmannens Erick Hansons 

[Ångermans] och apotekarens söner före, för dhet dhe om en söndag slagitz 
på nya torget, då annat folck gick i kyrckan, men Erick Hanson, sedan han in
tet kunnat af Do/w/nis Professoribzw och apotekaren winna det, att saken 
måtte privatim hem#za hoos Rectorem componeras, hafwa begiärat dilation, 
till dess han kommer hem ifrån Kopparberget, dijt han nu är förrest, frågan- 
des hwad Consistorium tycker der om? Swar:s att han må niuta sanvwe dila
tion, och saken företagas då han komwer hem igen.

II. Borgaren Matz Olson har fatt citation på Jonas Rugman, att swara till 
den skuldh han praetenderar af honom, men Rugman, som är siuker och 
låtit säya H:s Magnifice, att han icke fatt någon fullmächtig, har skrifwit 
(skrifften uplästes) att denne saken förr penderar under Cämbners Cam- 
waren, hwaräst bör skie ett liqvidum dem emellan. 2. Att Matz Olson är 
förr lagsökter af honom. 3. Sig hafwa meer att fordra af honom. 4. Sin for
dran af honom wara äldre till störste dehlen, och sig derföre böra först hafwa 
rätt på honom. 5. Alle sine skiäl saken anhörige, liggia på Ciämbners Cam- 
waren, för hwilka skiäl han och icke will contestera litern med Matss Olson
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i detta måhl, förrän dem emillan är liqviderat på Cammaren. Matz Olson 
inkom och hörde Rugmans exception, klagade sedan att han nu på tridie 
åhret är honom skyldig och icke will betahla. Rector: war han eder skyldig 
för än han sökte Eder på Camzwaren? Matz: ja, tu åhr förr. Rector: huru 
swara i till den skuldh som han praetenderar af Eder? Matz: jag är ho
nom intet skyldig, han skall aldrig kunna bewijsa det. Rector: Rugman be- 
giärer dilation till dess saken eder emillan blir utförd på Cam/waren. Matz: 
saken är redan utförd och dömd oss emillan, aldrig söker han Canwwaren 
widare, uthan allenast att draga uth saken. Resolutio. Matz Olson måste först 
utfordra domen, som fallen är på Camaren, emellan honom och Rugman, 
att rätten kan der af see huru saken förewetter, sedan skall honom wederfa- 
ras hwad rätt är.

III. Mårten Engman hade begiärat citation på Larss Unonium, men sedan 
citation war gången, rest sin koos till Stockholm, så att saken nu intet kunde 
företagas. Consistorium tychte illa wara att så skiedt war, och att han be
giärat citation och den fatt, men icke komwit tillstädes och agerat sin 
saak.

IV. Borgaren Larss Larson med sin hustru, klagade att mölnaredrängen 
Larss Jönson har uppehollit honom i qwarnen alt ifrån fredagen till onsda
gen, och låtit andra, som senare dijt kommit, förr mala. Item att han kallat 
hustrun en kona, och skadat henne med en yxa. Drängen swar:de att hustrun 
warit otijdig och brukat mun, kallandes honom en hora och en hunsfott, då 
han bidit henne gå ifrån skrufwen, hwar till hustrun nu intet nekade, uthan 
sade att drängen först kallat henne kåna. Yxen sade drängen hustrun welat 
taga af sig, och då dhe både släpt henne, fattat sig i håret, så att han måst 
taga henne under halsen, och skiuta henne ifrån sig, wed hwilket tillfälle hon 
föll öfwer ända. Hustrun kiändes wed alt detta. Witnen, som wore en stor 
hoop qwinfolck, berättade alle således. När hustrun kom in, sade hon, din 
hunsfott skall jag intet få mala. Pappersmakarens pijga swarade: andre måtte 
och så långe wänta som i. Då sade hustrun åth henne, kiäre kom fram du 
natthora, sedan gick hon up och krakelade i qwarnen, hwilket då mölnare- 
hustrun hörde, gick hon up, och bad henne hålla inne med sådant. Men den 
andre kallade henne fyllebytta, och kastade uth ohöflig mun. Parterne aff- 
trädde. Resolutio. Larss Jönson böter för ett skiälsord 6 mk smt. c. 31. 
Rådst.B. för ett såår 6 mk c. 12 Sårm. mz w. StL. Men för det han emot sin 
lofwen uppehollit borgaren med dess mäld, skall han gifwa till dhe fattiga 1 
dr kmt. Honom obetagit, att söka sin reconvention på henne wed stadzrätten. 
Ellies förmantes både mölnaren och drängen, att laga så richtigt tillgår i 
qwarnen, låtandes folcket mala effter som dhe dijtkomma, så att ingen må 
hafwa orsak, att beswära sigh öfwer dhem.

V. Gudmund Pilo inkom emot Johannem Lundgren, inlefwererandes sin 
suppliqve med bijfogade documenter till 42 st:n. Lundgren sade sig intet 
willja swara Pilo, ty saken låge ännu i Kongl. HofRätten. Pilo sade, det är 
osant, ty HofRätten har långesedan dömdt i saken. Upwäxte ett stort sorl par
terne emillan, så att rätten flere gånger måtte imponera dem silentium, be- 
skyllandes dhe alt fort hwar andre för wara elaka etc. Fördenskull dhe och 
omsijder uthwijstes. Sädan discurerades widlyfftigt om saken, den Secreta-
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rius körtel, refererade till dess förnembste circumstantier, och upläste Kongl. 
HofRättens resolution för Pilo emot sterbhuset, hwilket då skiedt war, och 
saken befans af den wicht, att hon icke kan till alle sine punchter afdömas 
in Consistorio minori, blef hon refererad till majus. Parterne inkallades och 
sades dem detta. Rector frågade om Lundgren står allena för det som Pilo 
klagar öfwer, eller om hans syskon willja wara der af deelachtige? Lundgren 
swarade, att heela sterbhuset interesserar der uthi, och att den ene så wäl som 
den andre participerar här uthi. Honom påmintes att Pilo wore af h. landzhöf- 
dingen tagen i Konungens frijdh, och förmantes alfwarkn att achta sig, så 
att han der emot icke bryter, och i någon måtto oförrättar Pilo. Item påmin
tes Lundgren, att han tillförenne sade, det saken ännu hängde under Kongl. 
HofRätten, hwilket dock befunnitz annorledes wara af Kongl. HofRättens 
resolution fallin d. 30 Octob. 677. Lundgren swarade sterbhuset lijkwist supp- 
licerat till Kongl. HofRätten och wänta swar.

Rector: fast i supplicerat, så få i fördenskull icke strax säya att saken 
ligger under HofRätten, sedan dom är fallen. Vid. acta d. 11. Septemb. 
§.  2 o [ = I 9 l .

Den 22 Augusti
höltz Consistorium majus, närwarande D.D. Petro Rudbeckio p. t. Rectore, 

Doct. Brunnero, Doct. Benzelio, M. Holm, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. 
Verelio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, och Secretario.

I. Effter wachten är för tijden illa besatt och hösten tillstundar, så inskrefs 
nu till wachtdräng, Johan Person i Erick Matsons ställe som slagen är, och 
gafs Olof Olofson förhopning att och komma under wachten i ens annars 
ställe, som Rector berättade wara olydig, och icke welat komma till H:s 
Magnif. då han åthskillige gånger blifwit kallad. Hwar om wachtmästrn 
hade wetskap, men war nu bortrest, och upskiötz detta fördenskull till hans 
ankomst. Dessuthan hade och sal. Doct. Loccenii trägårdzmästare tillbudit 
sig komma under wachten, men war nu intet tillstädes.

II. Antogz och inskrefs till humblegårdzdräng, Hanss Erson som i åhr tiänt 
i Cronans trägård, men tillförende hoos h. Doct. Brunnerum, och hade godt 
witnesbörd om sig.

III. Doct. Hoffwenius begiärade att deelning måtte skie i Bringii huus, 
emedan man dessinnan icke kan wetta hwad Nicolai arf blifwer, och det 
kundgiöra Danwijkz föreståndarne.

Resolutio. H. Henrich [Myrander] kallas hijt till om onsdag 14 dagar till, 
och imedlertijd betackes barnhuus föreståndarne för sitt goda swar, med be- 
giäran att dhe imedlertijd blifwa wid samme sin lof:n för Bringio. Doct. 
Hoffw. protesterade emot drögzmålet med delningen, och wille att den skade 
hans pupil tager der af, må redundera in på dhen, som orsaken är, att ingen 
deelning blifwer anstält.

IV. ProRector M. Grubb giorde fölljande relation om deputatorum expe
dition, hoos H:s HögGrefwel. Excelhce på Wennegarn. Om afftonen finge 
wij allenast beneventera H:s HögGr. Ex:ce, och blefwe wäl fägnade. Dagen 
effter blefwe wij inkallade till audience, då wij gratulerade H:s HögGr. Ex. 
dess lyckelige upkomst hijt till orten, och i gemeen recommenderade då
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Acad. wälfård, begiärandes att der Acad. framdeles genom bref inkom/»er 
med sine anlägenheeter, H:s HögGr. Ex. då täckes det nådigt uptaga, och 
henne af sin wanlige höga försorg och omwårdnad befordra, effter som hon 
nu strax i begynnelsen icke understodo sig till att med något i synnerheet 
beswära H:s HögGr. Ex:ce. H:s HGr. Ex. lätt sig wäl behaga att han nu i 
förstonne förskontes, hugnade sig mycket der öfwer, att fast än Acad. desse 
tijder lijdit mycket, hon dock blifwit någorlunda behållen. Och lofwade att 
framdeles, då han i synnerheet om något anlijtes, willja giöra sitt till, och al
tid wara bekymbrad om Acad. wälfård, och så laga, att henne må wederfaras 
hwad rätt är.

2. Refererade wij huru wida nu kommit är med M. Boos saak och i hwad 
terminis hon står. H:s HGr. Ex:ce hugnade sig mycket der öfwer, att Rijk- 
sens höga herrar, nu äre komne till andre tanckar om denne saken, än dhe 
förr warit, berättandes wid samme tillfälle något om Axel Behmers obillig- 
heet emot Acad:n, och att han intet blygdtz jämwäl hoos H:s HögGr. Ex. 
uthlåta sig till sådane expressioner, att H:s HögGr. Ex. måst bidia honom 
innehålla der med. I synnerheet undrade H:s HögGr. Ex:ce att Behmer, som 
skall wara en assessor uthi en Kongl. HofRätt, skall welat så olagkn och 
wåldsambkn handtera Academien, som han giort wed Ekeby i Skiefftuna [o: 
Skuttunge].

3. Talades om Prof. Micrandro och dess introduction, då H:s HögGrefwel. 
Excellxe sade sig intet annat wettat än att den redan warit förrättad, som 
H:s HögGr. Ex:ces mening hade warit, och förklarade H:s HögGr. Ex. sig, 
att M. Micrander skall få sin introduction, effter dhe Kongl. bref han förr 
hafwer, och H:s HögGr. Ex:ces bref der om. Äfwen lijka förklarade H:s 
HögGr. Ex:ce sig och emot Prof. Micrandrum, när han tog afskied. Och då 
han sade wara drögdt med sin introduction, derföre, att H:s HögGr. Ex. har 
wid slutet af sitt bref förmält, att han skolat blifwa authorizerad med Kongl. 
fullmacht, swarade H:s HögGr. Ex. att så skie skall, så snart möyeligit blif- 
wer, ty Kongl. M:t är nu med andre krigzbeswär så öfwerhopad, att man 
icke får så insinuera detta, och måste man imedlertijd rätta sig effter H:s 
HögGr. Ex. bref och förordning, hwilket alt Secretari/tf då hörde och nu be
rättade.

4. Begiärade h. Olaus Rudbeckius på Buskagrii wägnar, att effter uthi löh- 
nens fördehlande emellan honom och Prof. Steuchium, är jemwäl inräcknat 
praebendehem/»anet, och M. Steuchi#; nu fått ett annat hemman för sig, h. 
Buskagrius fördenskull måtte få niuta sitt hemman der emot helt uthan någon 
deelning, hwilket H:s HögGr. Ex:ce sade wara skiähligit, och det bewill- 
jade.

5. Supplicerade lappen Petrus Noraeus om någon wijdare hielp, effter han icke 
kan subsistera af stipendio simplici som han hafwer. H:s HögGr. Ex. skat
tade icke allenast billigt uthan och högnödigt att hielpa honom, på det han 
framdeles må kunna upbyggia församblingen der på orten, willjandes att 
han måtte ännu få ett simplex stipendium till det förra.

V. Uplästes h. landzhöfdingens bref af d. 5. Aug. till häradzfougden Rox, 
att låta praebendehem/wanen blifwa ograverade effter Kongl. privilegierne.

VI. Uplästes befallningzmannens Anders Grijs bref, och swar, att ingen 
uthwäg fins till betahlning för Acad:s 675. åhrs spannemål der i landet, ty
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mycket större inwijsningar äre giorde på den befallningen, än allmogens 
uthlagor kunna förslå till betahla, och att heela den befallningen är nu bort 
förpantad. I sam/»e bref lofwar befal:m:n Grijs Academiens uthskickade alt 
giörligit adsistence uthi dhe andre ährende, som äre honom recommende- 
rade, i synnerheet ransakningen wid Bollnäs.

VII. Uplästes copien af Kongl. Canwzarens bref och befallning till h. 
landzhöfdingen, hwar om förmäles d. 18 Augusti.

VIII. Sattes prijset på qwarnespannemåhlen här i qwarnen till ändan af 
innewarande månad, som föress till åhret 677. nembl. rogen 10 dr t:n hwete 
14 dr, och blandsäden 8 dr t:n.

IX. Klagade något hwar öfwer Academiae smedz orichtigheet och oduglig- 
heet, men i synnerheet klagade h. Räntemästaren, att han icke kan laga en 
qwarnhacka, eller giöra något annat arbete, som Acad. behöfwer, och att han 
är mycket försummelig. Begiärandes att få antaga Erich Bengdtson i hans 
ställe. Resolutio. Johan Sifferson skall först afsäyas och till den ände in
fordras, då han hemkommer af landet.

X. Uplästes h. Schefferi memoriale bestående af fölljande 6 punchter: 
1. Begiärer han föras till acta att Bibliotheqvet är honom lefwererat, icke 
hwar book i synnerheet uthan allesammans tillhopa, effter det alle böckerne 
icke längesedan äre upskrifne och registrerade, och Vallerius witnar att 
ingen book är sedan förkommen. 2. Begiärer han Professorum betänckiande, 
huru man skall kunna hafwa någon redighet på det undre Biblioteqvet, och 
wetta hwad böcker der äre, emädan intet register är på dhem. 3. Begiärer han 
wetta om Bibliotheqvet har någre peninger att fordra för den tijd som för
fluten är, på det han må wetta antingen han skall handla med bokföraren 
eller icke. 4. Frågar han om icke det yttersta rummet i Bibliotheqvet kan, 
till större säkerheet om böckerne, lemnas tomt för dhem som gå dijt, och 
böckerne föras der ifrån in i dhe inre rummen, och der giöras hyller mitt 
på golfwen. 5. Frågar han om icke något annat rum skulle uthsees till 
Bibliotheqve, effter det som nu brukas der till är helt odugeligit. 6. Begiärer 
han wetta, hwad Consistorii mening är om dhe böcker, som Proff:s hafwa 
hemma hoos sig månge åhr bortåth, och dhe således af hwariehanda hän
delser kunna förloras.

Discurerades mycket om dhe gamble catalogis som warit i Bibliotheqvet, 
dem Proffs för någon tijdh sedan der sedt hafwa, men säyes nu wara bort- 
komne, hwilket skattades för en skadelig ting för Acad:n, och böra noga 
effterfrågas.

Frågades om Bibliotheqvet har något till fordra af aerario? Räntemäst:n 
swar:de att det skall föga hafwa till fordra på detta åhret, och att man lärer 
det kunna förnimma af räkningarne, det bookholkn kan effterslå. Sedan 
talades om huru nödigt det wore, att Bibliothekarius confererade med fa- 
cultatib#; om dhe böcker som han kiöper och höra till dhem, eller och med 
heela Consistorio. Item att ett complet och richtigt register blefwe giort på 
heela Bibliotheqvet. H. Gartman: dhe böcker, som nu på någon tijd kiöpte 
äre, äre ännu icke införde på catalogum, eller inkomne i Bibliotheqvet. 
H. Norcopensis, Doct. Hoffwen.: wij skatta högnödigt, att hwar book för sig 
lefwereras h. Scheffero i händer, ty ellies kan Consistorium intet förswara
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det framdeles; item att alt ställes nu i den richtigheet som wara bör, effter 
här tills altid är något desidererat wid Bibliotheqvet. Effter någon widlyff- 
tig discurs, uthföll ändtligen detta swar och sluth. 1. En specialis inq»/sitio 
och recensio librorum skall skie af 2 Professorib»j tillijka, begynnandes 
nästkommande tisdag, då Doct. Brunn, och h. Norcop. komma tillstädes, 
onsdagen Doct. Benzelius och h. Gartman, torsdagen, M. Holm och M. 
Grubb, och skall frågas effter dhe gamble bookregistren och fordras en 
richtig catalogus af sal. Loccenii huus på dhe böcker, som i hans tijd in- 
kiöpte äre. 2. Skall giöras en catalogus på dhe böcker som äre i nedre rum
met. 3. Skall genom bookholkn efftersees i rächningerne om Biblioteqvet 
har något fordra. 4. Sees effter om det yttersta rummet kan evacueras, och 
böckerne flyttias der ifrån i inre rummen. 5. Spares till en annan tijdh att 
tänckia på något annat rum till Bibliotheqvet, effter nu inge medel äre 
i förråd, det 111. Cancell. och sade nu på Wennegarn när deputati der wore, 
och tahl inföll om Bibliotheqvet. 6. Skall gifwas en specifica//on på dhe 
böcker som Proffs hafwa uthur Bibliotheqvet, och dhe sedan alle inlefwe- 
reras till tisdagen, då initium recensionis skie skall.

XI. Uplästes borgmäst:s och rådz i Gefle swar på Consistorii bref, med 
förklaring, huru dheras attest och protocoll böra concilieras.

XII. Uplästes Jacob Andersons ransakning, om den uthrymningen, 
som torparen Nils Olofson begiärer af Olof Ersons henuwan i Kiölinge, be
rättandes att bonden will effterlåta honom den wreten som han begiärar, 
allenast af hans uthlagor så mycket afdrages, som torparen uthgiör af sam/we 
wreet, effter han ellies icke hinner bruka honom. Resolutio. Torparen eff- 
terlåtes denne wreet, och så mycket som han derföre gif:r till Academien, 
så mycket skall afdragas för bonden på hans uthlagor, fördenskull och foug- 
den skall förekomma, att Cronones betiänte icke gravera torparen, såsom 
wore han skattlagd.

XIII. Matss Anderson i Gran [d: Grän] och Rassbo sochn, supplicerade 
skrifftekn, att slippa dhe 2 åhrlige lass höö, som äro hemmanet pålagde för 
någre åhr sedan till förhögning. Uplästes Cristoffer Nilsons attest att bon
dens äng är elak. Resolutio. Höölassen gifwes honom effter på fyra åhrs 
tijdh, för dhe store inqwarteringar och giärder skull etc. som han klagar öf- 
wer.

XIV. Anders Matson ifrån Bragby i Ramstad sochn, begiärade komma till 
Skogztibble i Tibble sochn och fa der på någon frijheet. Uplästes commi- 
nistri i Ramstad attest om hans lefwerne och goda förhållande. Resolutio. 
Han får det på ett åhrs frijheet emot nöyachtig caution, och skall han lef- 
werera hem/wanet kiört och sått ifrån sig, såsom han det nu emottager, så 
frampt han icke det strax hinner betahla.

XV. Dingtuna bönderne Swen Anderson i Skillestad, Erick Larson i Ös
terby, Erich Erson och Pehr Larson i Upgåla, hafwa lefwererat tillhopa 410 
dr kmt. till betahlning för dheras 677 åhrs afradzspannemål, som dhe i wint- 
ras intet hinte uthföra, och begiära slippa med 14 dr för tunnan, klaga dess- 
uthan öfwer Cronones stora beswär, som dhe uthstå måste effter dhe boo wid 
wägen, och altid måste uthan någon wedergiällning emottaga officererne, i 
synnerheet klagar Swän i Skillestad, som länge warit Acad. rättare, att krigz-
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folcket hafwa i fiol bett af heela ängen för honom, derföre han fått ingen 
wedergiällning, som Cronones betiänte dock lofwat. Item att dhe i åhr 
skiämt ängen; borttagit hööt och upbränt giärdsgårdarna. Begiärandes der
före någon lindring på uthlagorne, nembl. att slippa med 40 dal:r åhrlige pe- 
ninger, der han ellies skall gifwa 49 dr åhrkn. Resolutio. I anseende till dhe 
skiäl som föredragne äre, effterlåtes dhem betala sin 677 åhrs afrad å 14 dr 
t:n, och skall Swen Anderson i Skillestad niuta 9 dr kmtz lindring på sine 
åhrl. penwinger på tu åhrs tijdh.

XVI. Rector berättade sig uppå änckians i Walby hust. Karins supplique 
gifwit henne 1 tun:a sädh och 3 dr pening:r till uppehälle. Consistorium ad- 
proberade och ratificerade detta.

XVII. Rector proponerade sal. Doct. Loccenii änckias begiäran, att i sitt 
änckiestånd få antingen något hemman eller 20 eller 30 t:r spannemål i 
dess ställe, och att när hon sådant söker på högre ställe, Consistorium då will 
wara henne der uthinnan behielpelig. Doct. Hoffwen.: winner hon något 
hoos öfwerheeten så må hon det giöra. Doct. Brunnerus: har icke Locce- 
nius hafft praebendehemman? H. Verel.: jag menar att huset har wunnet 
Kongl. bref der på, att det skall wara dheras allodial. Doct. Benzelius: det 
wore en obillig ting om dhe det sökt, och lärer Acadtn på sådant sätt om- 
si j der gå öfwer ända.

Resolutio. Man måste först informera sig om dhe fått sådant bref på prae- 
bendehemmanet, förrän man kan swara till änckians proposition och be
giäran.

XVIII. Berättade Rector att sal. Berelii änckia will taga halfparten af 
bonden Knut Matson i Wallskog, men han begiärer få bruka hemmanet 
för uthlagor, som har warit honom lofwat, då han det emottog, fördenskull 
han det och wäl uprättat, och på ett åhr dher mera dijkat och stängt, än en 
annan kunnat på någre åhr bort åth. Der om Prof. Steuchius skall hoos 
Rectorem gifwit honom witnesbörd. Parterne inkommo. Änckians full- 
mächtig Nils Nilson, sade Knut förste åhret warit tillsagd att bruka hem
manet till helfften, men då undanbidit sig der ifrån. Men förlijden höst 
åter å nyo warit tillsagdh der om, och låtit sig der med nöya, fördenskull 
han och då skall sådt höstsäden och lemnat änckian till såå wårsäden: men 
när wårtijden kommit sådt sitt korn, lofwandes änckian att icke dess mindre 
få taga halfparten aff säden, jempte en treding af hööt, efter hon af frie 
willj a lofwat honom twådelarne, men då hon förlijden sommar skickade 
dijt sitt folck, skall bonden sagdt sig skola skiära den alt sönder, som kom
mer dijt och talar om någon deelning. Bonden swar:de: jag har intet giort 
något contract med änckian om halfparten, fuller har hon talt der om, 
men iag har aldrig welat förstå mig der till. Förliden höst talte hon ey eller 
der om, uthan i wåras, då jag och förwägrade mig att emottaga det korn, 
som hon böd mig till att uthså. Sedan har hon aldrig lagt der om, förän då 
jag begynte slå; då skickade hon och wille taga halfparten med mig, men 
jag swor att det intet skulle skee, förr än Consist. pålade mig det. Jag har 
mycket arbetat wed det hemmanet, och wille gierna blifwa dher wid att jag 
brukar det för uthlagor, som mig är lofwat då jag dijtkom. H. Verel.: 
jag har budit Knut Matson annat hemman, men han har föga bätter än
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gråtit der wed, och sagdt att det giör honom ondt, att han lagdt så mycket 
arbete der neder, om han skall gå der ifrån. Frågades hwar med änckian kan 
bewijsa att hon i rättan tijdh sagdt Knut tili att hon will låta bruka hem
manet till helfften? Fullmächtigen sw:de, hans egen granne skall witna der 
om, men han är nu intet tillstädes. Rector: derföre kunna wij ey eller nu 
giöra något wijdare här till, uthan måste upskiuta saken till en annan gång, 
men det kan jag säya att Knut mera uprättat detta hemmanet på ett åhr, 
än en annan kunnat giöra på någre åhr, hwar om Prof. Steuchius sielf gifwit 
honom witnesbörd hoos mig, och är fördenskull obilligt att han nu skall 
blif:a brydd, och icke få blifwa wid hemmanet för afrad, som honom warit 
lofwat, och han der på stedzlat det samme. När änckian får sine richtige 
uthlagor, så har hon intet meer till tahla på.

XIX. Sade Rector sig sökt, att effter Consistorii sluth inrymma språk
mästaren Courcelle dhe rum, som Olof stalldräng en tijd innehafft, men 
stallmästaren [Henrik Scherer] icke welat släppa dhem, praetenderandes sin 
rätt att och hafwa logementer der i huset; och frågade Rector fördenskull 
huru här med blifwa skall, berättandes fåchtmästaren [Johan Grubb] intagit 
en wåhning föruthan sin, och den uplåtit till sal. M. Acrelii änckia, hwilken 
wåning skall wara något mindre, och fördenskull tiänligare åth stall
drängen. "Resolutio. Stallmästaren skall disponeras till att taga dhe mindre 
rummen, och uplåta dhe större till Courcelle, som äre tiänligare för honom.

XX. Rector påminte ännu att ingen af DD. Proessorib/w har kunnat up- 
wijsa Kongl. frälsesfrijheetzbref på sin åker, meer än M. Liung, och wille 
fördenskull H:s Magnificence, såsom pastor, hafwa sin tijonde och rättigheet 
af dhe andre som hafwa någon åker, och derföre restera med cronotijon- 
den.

Den 27 Augusti
gick bref till h. landzhöfd:n om den mätning som lieutnamten Bergh och 

dess arrendator Gerdt Jonson willja hålla i Fransåker emellan skattehemma
net och Acad. hemman, med begiäran att h. landzhöfd:n icke tillåter något 
sådant skie Acad.n för när. Fölgde och innelyckt en vidimerat copie af in- 
spectorens i Cammar Archivo [o: Per Psilander] ransakning om uthjorden 
Håf. Heela sakens beskaffenheet kan intages af sielfwa brefwet som fins i 
copieboken, sampt det bref som d. 5 Julii gick till Gerdt Jonson.

Den 28 Augusti
effter bönen in prssentia DD. Skunck, h. Gartman, DD. Hoffwenii, M. 

Liung, h. Norcopensis, M. Columbi och Secretarii.
Proponerade ProRector M. Grubb af Rectoris memorial fölljande punch- 

ter.
I. Om Adolphus Laurentiim må bekomma testimonium academicum som 

han låter begiära. Alle höllo före denne frågan wara underlig, ty ehuruwäl 
wachtdrängen, som han stuckit, är förlijkt, så är lijkwist der med intet alt 
slättat, ey eller domb gången i saken. Resol. Honom kan det intet bewilljas, 
uthan han och brödren måste komma hijt och swara för giärningen, som 
dhe begångit hafwa. Vid. act. 11 Sept. §. 2.
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II. Uplästes H. R. Skattmästarens [Sten Bielkes] swar, att H:s Excell. be- 
falt sin fougde, att tillijka med Acad. fullmächtig ransaka om den åwärckan 
som dess bonde i Åkelstad skall giort på Academiens hemman der samman- 
städes, och frågades om någon skall adjungeras fougden Klint till samme 
syn eller ransakning. Resolutio. Fougden skall taga rättaren med sig, effter 
han weet af ägorne. Denne ransakning gick intet fort uthan studzade, af 
orsak, att H:s Excelkes fougde Anders Olofson Berg den förbudet, som 
dess zedel d. 2 Sept. till åboen lyder, in till dess laga syn öfwergår, och hans 
herre blifwer i laga tijd citerad.

III. F:s om icke apotekaren kan fa en recommenda//on till H. R. Cantz- 
leren att niuta frijheet på tullen för spetzeri effter sitt Kongl. bref. Resolu
tio. Han fick recommenda//on i fiol till Kgl. Cammaren, och kan beropa 
sig på den samme.

Den 30 Aug.
kommo tillsammans i gamble Academien Rector Magnific/w, DD. Benze- 

iius, DD. Skunck, h. Gartman, h. Lundius, Doct. Hoffweni/w, h. Norcopen- 
sis, M. Columbus, M. Grubb, M. Steuchius och Secretarius.

I. Proponerade Rector sal. Doct. Loccenii änckias begiäran, att fa ett at
testatum der på, att hennes sal. man icke hafft något annat praebendehem- 
man än Wittulsängen, effter som hon tillförende skall uthgifwit ryttare der- 
före, och nu å nyo det samma åter fordres af henne. Fråg:s, huru med Wit
tulsängen är beskaffat. Swar:s åthskilligt, och meente somblige, det wore 
kommet ifrån Academien och att sal. Doct. Loccenius skaffat sig bref att 
niuta det för allodial, hafwandes han kiöpt skatterättigheeten på samme hem
man af Adolph Menschewers änckia. Men somblige meente att fast än skatte
rättigheeten har kommit och än kommer andre till, så skall dock skatten 
höra till Academien, effter som hemmanet är donerat Academien till ett prae
bende, och är derföre altid brukat wordet, och infördt på praebendelistan.

H. Lundius berättade sal. Loccenium legat i action om skatterättigheeten 
på samme hemman, gått alle instantierna igenom och ändtligen wunnit sa
ken, och sig icke annat minnas än att sal. Loccenius skall hafwa Kongl. bref 
på skatten af hemmanet i sin och sin hustrus lifstijd. M. Steuchius sade att 
bookholhn har gifwit Swanberg fullkomblig underrättelse om detta hem
manet, men honom icke dess mindre trodt annorledes der med wara beskaf
fat, än som bookh:n sagdt det wara. Resolutio. Consistorium kan intet ut- 
gifwa något attestatum om detta, effter det icke weet huru med hemmanet 
nu är beskaffat, uthan man måste förnimma af h. Räntemästaren och book- 
hollaren hwad attest dhe kunna gifwa här om.

II. Bewilljades Nicolao Barck WestroGotho som länge och illa warit siuk, 
8 dr smt. ex cassa studd.

III. Resolverades att h. Gartman och M. Micrander med fougden Winter 
skola nästkommande måndag hålla syn uthi Nybo wreten uppå det ohägn 
der warit, hwarigenom sal. Doct. Sidenii änckia skall lijdit skade på sin 
åker, praetenderandes hon wedergiällning der före af h. Doct. Benzelio, som 
giärdzgården förmenes tillkomma, genom hwilken ohägn är skiedt, och eff
ter det andres af staden giärdzgårdar gränsa der in till, och Doct. Benzelius
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föregifwer warit illa wid macht hållne, och således första eller rätta orsaken 
till detta ohägn, så skall begiäres af staden, att och dhe jämwäl å sin sijda 
förordna någre gode män till samme giärdzgårdzsyns förrättande.

IV. Talade Rector om att häradzfougen Rox ännu fordrar rustning för M. 
Boos hemman. Swar:s att förr är resolverat det Academien skall fullgiöra 
Kongl. förordning här om, så snart uthslag blir i Kongl. Revision emellan 
henne och änckian, så frampt Academien, som man förmodar, får behålla 
samme hemman.

V. Blef Larss Person, som för detta tiänt uthi Cronones trägård, antagen 
och inskrifwin till Academiae timmerman.

Den 4 Septemb.
effter bönen in praesentia Rectoris Magnif., Doct. Skunck, h. Gartman, 

h. Lundii, h. Verelii, M. Columbi, M. Grubb, M. Steuchii och Secretarii.
I. Uplästes Kongl. C ammarens bref af d. 13 Augusti till vice landzhöf- 

dingen h. Carl Båth, att anställa ransakningen öfwer Cronones betiäntes ofog 
emot Academien, om hwilken ransakning h. landzhöfdingen grefwe Axel 
Lillie tillförende fatt ordres, men dhem intet effterkommit. Item att tillholla 
Cronones betiänte till gifwa Academien richtige qvittenzier på dess kyrcke- 
herbergzspa««emihl som dhe tagit till Cronones tiänst och behof, och lefwe- 
rerades sedan samme bref till h. landzhöfd:n.

II. Uplästes Kongl. Reductions Collegii bref och befallning af d. 20 Au
gusti, till h. landzhöfdingen i Örebro h. Mårten ReuterCrantz, att ju förr ju 
heller hålla en noga ransakning om Academiae hemmanet Lindesåhs, och 
genom en edsworen landtmätare låta des egor, effter som dhe i styckewijs af 
en och annan innehafwas, uthmätas effter öre och örtug, på det att Kongl. 
Collegium må ändtligen kunna döma om saken parterne emellan.

III. Frågade Rector hwilke af DD. Proff:b»j willja wara tillstädes och 
continuera inwenteringen på Bibliotheqvet, effter dhe sex som i Consistorio 
der till förordnades, nembl. 2 om dagen, icke hint föra den till ända. 
Resolutio. Rector låter tillsäya 2 och 2, effter som dhe föllja i ordningen, 
gåendes förbij dem som revidera 674 åhrs rächninger, effter dhe nu hafwa 
dhen under händerne.

Dhen 11 Septemb.
höltz Consistorium majus, närwarande DD. P. Rudbeckio p. t. Rectore 

M., Doct. Brunnero, Doct. Benzelio, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Vere- 
lio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, M. Steuchio och 
Secretario.

I. Bewilljades Andre® Haq«/ni Hellichio Wermelando testimonium.
II. Erich Matson som Laurentin//j stack, har beswärat sig der öfwer, att 

han icke ännu fått sin betahlning af M. Hammarino, som caverat för Lau
rentino, ehuruwäl tijden är långe uthe, inwom hwilken peningarne borde 
wara betalte. TLesolutio. Rector beskicker M. Hamarinum, att han förlijkar 
sig med wachtdrängen, så att han intet får orsak till klaga widare. Vid. 18 
Sep. §. 8.

III. Bewilljades Academi® wacht- och humblegårdzdränger, som hållit
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ward öfwer Nicolaum Bring på någon tidh medan han warit swag, 3 mk 
kmt. hwar om dygnet, hwilket effter wachtmästarens ingifne lista belöper sig 
till 14 1/4 dr kmt.

IV. Uplästes adsessorens och häradzhöfdingens h. Berlingz citation eller 
skrifwelse till Rectorem, att nästkommande d. 18 hujus hafwa Academiens 
fullmächtig wid tinget, att der swara hust. Chirstin Rising, hwilken klagar 
att sal. Matss Person i Nyfwela, som brede wid Academiens hemman bru
kat der i byen en uthjord, som hennes barn tillkommer, med samme uth- 
jordz skade förbättrat Academiens hemman genom någre intagor. (Doct. 
Hoffweni/w upkom.) Resolutio. Fougden Winter skall fullmächtigas till detta, 
skall och tahlas med h. Räntemästaren, om någon mera behöfwes eller icke.

V. Proponerade Rector h. Lundii begiäran, att fa till acta fördt, det hans 
pupil, Catharina Unonia, och dess swåger Jochum Weilandt, hafwa skrifwit 
honom till och begiärat, att han måtte försällja hennes gård här i staden på 
Waxala gatan, effter han står och förfaller, dragandes åhrl:n större omkost
nad på reparation, än den hyra han kastar äf sig; och sedan sättia pening- 
erna på banko. Hwilket ehuruwäl det har lagen sig emot, som förmår att 
intet fast skall föryttras, mädan äganden är omyndig, dock lijkwäl kan h. 
Professoren det icke ogilla, i anseende till den skade bem:te hans pupil 
åhrl:n tager på gården, helst emädan han nu kan försälljas för 1 400 dr, 
der han förr är werderad och pupillen tillslagen för 1 100 dr. Swarades, att 
om h. Lundius detta begiärer till den ände allenast, att acta publica måge 
framdeles wijsa, der omtränger, huru här med är tillgångit, och huru han 
här med wälfårdat sin pupil, så må det införas effter som h. Professoren 
icke mindre åligger, att hädan effter wårda peningerne som falla för gården, 
än han här till wårdat sielfwe gården.

VI. Anders Person, som fatt 3 åhrs frijheet på Öhrby hemmanet, begiä- 
rade att jemwäl slippa mantalspeningerna. Resolutio. Det kan intet skie, ty 
mantalspeniwgzrne gå af personerne och icke af hemmanen, och slipper 
dhem ingen.

VII. Uplästes Camenernes bref sine dato, med begiäran att Senatus acade- 
micus täckes judicialiter påläggia sal. h. Aurivillii änckia, att sig förklara på 
dheras praetensions rächning sub N. 1. och sedan effter laga process 
meddela ett rättwijst uthslag i saken, item per sententiam henne påläggia, att 
för det uthi inventario upförde prijs behålla dhe böcker, om hwilka hennes 
sal. man resolverat sig att contrahera. Praetensionsrächningen hade Rector 
communicerat med änckian, och hon lofwat sin förklaring der på, men lät 
sig nu ursächta, att hon till i dag icke kunnat få den färdig, begiärandes tijdh 
till näste Consistorium, hwilket henne bewilljades. Angående böckerne, så 
berättades sal. M. Aurivillius icke uthan på sådant sätt welat om dem con
trahera, att sal. Doct. Edenii son [Magnus Gabriel] skulle blifwa till disk och 
inspection hoos honom, och böckerne på det sättet betalas, men effter han 
nu är död blefwen, så kan det intet skie af änckian, och således ey eller 
böckerne af henne behållas. Vid. act. 26 Sept. §. 3.

VIII. Larss Jacobson wille inlefwerera någre documenter angående sin 
räckning; påmintes att förr är resolverat deth en ransakning skall hållas i 
Båld näs, och att befaksmannen Grijs lofwat den förrätta, så snart Acade-
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miens fullmächtig blifwer dijtskickad, och stannade fördenskull der wed, att 
Carm skall dijtresa, på det ett slut må blif:a i saken.

IX. Resolverades att befal:m:n Jacob Ringius skall få 10 dr smt. för sitt 
beswär med Academiens beställningar i Stockholm i Kongl. Cammaren, och 
hoos Danwijks föreståndarne.

X. Bewilljades M. Micrandro introduction till ordinariam professionem 
graecae lingvae, och h. Erico Aurivillio till prof. juris extraordinariam.

XI. Bengdt Erson mölnaren i Watholmen begiärade någon hielp till kiöpa 
qwarnstenar före, för hwilka han sade begiäras 230 dr, frågades om dher för 
tijden ändteligen behöfwas stenar? Swar:s att Doct. Skunck och h. Lundius 
warit der, när dhe reste till Harwijk, och befunnit, dhe gambla stenarne wara 
förderfwade. Item sade mölnaren at ofwanstenen är i 3 stycken, hopahäfftad 
med en jernjord. Frågades om han kan försäkra sig om desse stenar att dhe 
äre gode. (Doct. Brunn, upkom.) Mölnaren swarade ja. Räntemästaren be
rättade, att mölnaren har inga medel att kiöpa före, och der han icke far ste
nar, lärer qwarnen mista all mälden, effter det Höken har gent emot inlagt 
nya stenar i sin qwarn. Resolutio. Academien gifwer der till 100 dr af samme 
qwarns arrende.

XII. Resolverades på bookholks förfrågan, att dhe 100 dr kmt. som äre 
bewilljade Pelle Pehrson för öfwerbygnad wid Ulfwa, skole beräcknas i 
spannemål på hans skuldh, effter som Academiens spannemål försåldes der 
wed qwarnen, då resolution föll om 100 dr.

XIII. Bewilljades h. Larss Hanelio i Serstad [Segersta] och Hanebo 30 dr 
kopptfrm:t, för sitt omak med Academiens spannemål, som han der försåldt 
hafwer.

XIV. Berättade h. Verelius att häradzfougden Anders Grijs har förleden 
winter låtet uthmäta Acad. 677 åhrs kyrckherbergzspannemål i södre con- 
tractet skyflat och struket, som sochnernes attester skole uthwijsa, men icke 
dess mindre taget 2 cappar till råge på hwar tunna, men bookhm säyer att 
ingen råge bör bestås, uthan struket skyflat swara emot rågat, och förden
skull icke willja acceptera Carmens rächning in hoc puncto, med mindre 
Consistorium först der öfwer resolverar. Discurerades här om, och war ful
ler Consist. i den meningen, att spannemåhlen icke bordt både skyfflas och 
rågas, men effter nu så skiedt war, och ingen förändring stodo att lätteligen 
förmoda der på, så resolverades att så blifwa skall denne gången, helst 
emädan spannemåhlen är gången till Kongl. M:t och Cronan.

XV. Uplästes Olof Håkonsons bref till h. Quaestorem, med begiäran att 
få 5 eller 600 t:r korn af restspannemåhlen i Upland för lindrigt prijs, eff
ter han lijdit skade på den spannemål han kiöpte i fiol. Resolutio. Han far 
300 tun:r för reda betahlning å 12 dr tun:n.

XVI. H. Verelius berättade att Rector, inspectores aerarii och han hafwa 
accorderat med twenne karlar i Salberget om 200 t:r restspannemål å n  
dr contant. Hwilket consistorium lät sig behaga.

XVII. Sattes prijset på qwarnspa«#em<2hlen här i qwarnen hädan effter 
rog 12 dr hwete 14 dr. Blandsäden 10 dr t:n.

XVIII. Lät Rector föra till acta, att han talt med borgmästaren om arrest 
på Grotz åhrswäxt. Och att änckian sedan begiärat 1. få betahla skulden
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300 dr åhrlrn. M. Steuchius giorde berättelse att man liqviderat som skie 
kunnat, men Grot aldrig kommit till att skrifwa under, ehuruwäl han offta 
det lofwat. 2. Att hennes man måtte bestås så stor löhn för fougdetiänsten 
som hans antecessorer nutit. H. Verel.: När wij sluta alt ihop, så kunna wij 
och sluta der om.

XIX. Discurerades om Pilos saak emot Joh. Lundgreen, hijt remitterad 
ifrån Consistorio minore. Rector berättade att Lundgreen ännu påstår att sa
ken ligger under Kongl. HofRätten, och han derföre icke bör swara Pilo 
förr än sluth är fallit i HofRätten. Detta till att verificera har han insinue
rat hoos Rectorem en copie af Kongl. HofRättens bref till h. landzhöf- 
dingen. Copien uplästes, uthi hwilken befalles det h. landzhöfdingen skall 
relaxera den arresten som han lagdt på Leymans änckias fremmande drycker, 
till dess han sig öfwer samme arrest förklarat, och Kongl. HofRätten wij- 
dare der öfwer resolverar. Men här emot har Pilo insinuerat Kongl. Hof
Rättens resolution, som och nu uplästes af d. 18 Julii, medelst hwilken alle 
hans klagomål emot Olof Siffersons arfwinger, angående inventariepertze- 
lerne, kiällarerättigheeten etc. remitteras till rådstugun, att der först afdö- 
mas. Berättandes han Pilo der hoos, att han, då samme resolution extradera- 
des, talt med h. vice praesidenten, att Lundgren, som honom mäst injurierat, 
och disputerar det honom tillkomwer, hörer under Academien, och att han 
intet weet om han säkert kan förtro sig stadzrätten, effter han blifwit ho
nom gramse för Grotz skuld, för hwilken dhe råkat uthi någon oenigheet 
med h. landzhöfdin, hwar uppå h. vice praesidenten skall befalt honom att 
först söka studenten wed Consistorium. Saken refererades till dess för- 
nembste circumstantier och sammanhang. Frågades sedan antingen hon skall 
företagas, eller remitteras till staden, att der först utageras emot dhe andre 
af sterbhuset, som flere äre, eller och aldeles skiutas under staden. Rector 
M. och h. Gartman mente att om saken icke ändtligen kan skiuta£ heel un
der staden, så måste hon dock först der drifwas emot dhe flere, och Lund
green sedan sökes in hoc foro. Hwar emoth andre wore i den meningen, att 
saken hörer icke allenast till Consistorium effter privilegierne, så wijda hon 
angår Lundgren, uthan och att man icke lätteligen bör förwägra honom 
justitien, effter han den så flijtigt söker, på det dhe måtte åthskilljas ju förr 
ju heller. Föredroges åtskillige skiäl för Pilo, att fa här först agera emot 
Lundgren, nembl. 1. Att han säyer sig kunna bewijsa det Lundgren är lijka 
som hufwud för dhe andre, och har icke welat tillåta att Leimans änckia 
måtte sig med honom i wänligheet förena, der till hon ellies skall warit be
nägen. 2. Att ehuruwäl Lundgreen sagdt det alle medarfwingerne lijka in- 
teressera i heela saken, så will dock Pilo bewijsa, att det är fast annorlunda, 
och att Lundgreen allena förstört och uttaget inventariepertzelerne, igen
murat porten, och låtit uprätta kiällare i store huset, honom till prae judice, 
på hwilken dhe samptl. transporterat kiällarerättigheeten. 3. Att Pilo säyer 
sig råkat uthi stadz magistratens ogunst, för det att dhe kommet i någon 
oenigheet med h. landzhöfd:n för Gröten skull, i anseende till Pilous saak, 
fördenskull han och säyer sig wara owiss, om han säkert kan förtro staden 
sin saak till afdöma, om han icke först in Consistorio får domb på Lund
gren, uthan torde då heller gå tillbaka till HofRätten och begiära opartijske
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domare, eller recommendation till Consist. att saken här må först uptagas 
och afdömas. 4. Att om saken remitteras till staden att der först afdömas, så 
wijda dhe andra af sterbhuset der uthi interessera, och Pilou sökte undraga 
sig dheras forum, och saken således uthdroges, så torde dhe imedlertijd, 
förr än dhe måtte lagkn och genom dom åthskilljas, wörda hwar andra. 
Ändteligen bewilljades Pilou att först agera sin saak in hoc foro emot 
Lundgreen, så wijda han der uthi är interesserad, så länge man far see huru 
hon sammanhänger, och slötz att hon ju förr ju heller måtte företagas. Par- 
terne inkallades och sades dhem detta, med tillsäyelse att agera skrifftelig 
eller mundtligen effter som dem behagar. Lundgren swarade sig willja swara 
till Pilou suppliqve eller libell med fa ord.

XX. Uplästes Upsala rådstugu resolution af d. 31 Aug. effter Consistorii 
begiäran, att jämwäl af staden måtte någre förordnas, som tillijka med Con
sistorii deputatis förrätta den giärdzgårdzsyn, hwar om finnes in actis d. 30 
Aug. §. 3. med förfrågan om icke den saken må submitteras stadzrättens 
omdöme allena, dijt hon dhem synes höra, på hwilken händelse dhe och 
willja förordna syningzmän etc. Rector: Sal. Doct. Daniels [Sidenii] änckia, 
säyer sig hwarken willja eller behöfwa gå till staden uthi detta, ty hon har 
lång häfd på giärdzgården, förrän h. Doct. Benzelius fick åkren, och söker 
sitt skadestånd af honom, effter han låtit samma giärdzgård liggia nedre, 
och skade skie på hennes sädh.

Doct. Benzeli/zj: jag har förr sagdt och säyer ännu det, att hon bör be- 
wijsa 1. att jag bör holla den giärdzgården hon omtalar. 2. om jag är orsaken 
till den skade som skiedd är, ty om så wore att jag än skiönt borde holla 
den giärdzgården, hwilket dock än är obewijst, så borde och dhe andre 
holla mig hägn på andre sijdan. Hw^d den hollne synen wedkonw/er, så 
ogillar jag den aldeles, och är mig lijka mycket hwem som dömer i saken, 
antingen Consistorium eller staden, ty kan wäl hända att staden bör det 
giöra effter det är cronoåker, och jag måste der af gifwa afrad till staden, 
men ändteligen måste der synas, förrän någon domb kan fållas. Discurera- 
des der om, antingen denne saken skall höra till stadzrätten eller icke, och 
slötz ändteligen, att det skall sees effter hwad Kongl. privilegierne förmå 
i detta måhl.

XXI. Infunno sig uppå Senatus academici uthgångne citation och kallelse 
interessenterne uthi sal. Bringii sterbhuus, såsom förmyndarne Doct. Hoff- 
wenius och h. Bengdt [Helling] i Knifstad och Myrandri fullmächtig Anders 
Friis, hwars fullmacht uplästes. H. Bengdt sökte med flijt excusera sig ifrån 
förmynderskapet, men effter han en gång tagit det uppå sig, och effter noga 
öfwerläggiande med sig sielf räkt då för tijden warande Rectori handen der 
på, så kunde hans excuse intet giälla, helst emädan den på inga lagl. och 
gütige skiäl sig grundade, doch bewilljades honom, som först ärnat war, 
wara ena jungfruns förmyndare och icke Nicolai, som han förr lofwat, effter 
som be:te Nicola/zj förmodel. inkorrvwer i Danwijken, och sedan icke be- 
höfwer någon förmyndare. Men Rugman hade ingen fullmächtig tillstädes 
som han dock lofwat, uthan lät allenast inlefwerera en skrifft, som uplästes, 
der uthi han i gemen begiärer af sterbhuset att af obytt deel först uthbe- 
komma sin hustrus fäderne, och i synnerheet att alle interessenterne måtte
10-734168 SallanJtr
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påläggias att gifwa ifrån sig en richtig räckning, på hwad eller huru mycket 
hwardera af sterbhuset både effter fader och moder bekommet hafwer, 
uthan hwilken räckning dhe ogierna läre kunna wetta sin rätte fordran. 
Doct. Hoffw.: jag monde förr klaga öfwer det drögzmål som skier med by
tet, och klagar ännu der öfwer, protesterandes solennissime deremot, att 
Rugman ännu söker uthdraga tijden, sampt begiärandes att all den skade 
som huset tager af Rugmans protraction, må komma på hans answar, ty 
aldrig kommer man till någon liqvidation med honom, uthan han söker den 
ene tijden effter den andre att uthdraga saken. Det samma sade och Friis, 
protesterandes på sin principals wägnar in optima forma juris, icke allenast 
emot wijdare drögzmål, uthan jemwäl och emot den skade sterbhuset redan 
tagit genom Rugmans protraction. Begiärade och att h. Quaestor wille 
absentera sig i denne saken. Doct. Brunn.: man bör wijsa skiäl till sådan 
begiäran. H. Verel.: det behöfwes intet, ty jag är heller borta än jag sitter 
här. H. Bengdt begiärade ännu slippa förmynderskapet, effter det drager så- 
dane swårheter med sig, och arfskifftet uthdrages. Men kunde intet libereras 
der ifrån, effter han lagl. är tillkommen, uthan Consistorium lofwade willja 
befrämja och facilitera wärcket på all giörligit sätt. Parterne afträdde. Up- 
lästes resolution af d. 5 Decemb. 677. §. 4. Och emädan ingen liqvidation 
der på kunnat skie emellan Rugman och h. Henrich [Myrander], uthan då 
dhe till den ändan tillhopa kommit, stannat i en större oenigheet och mis- 
förstånd sig emellan än förr warit, så att och hugg uthgifwitz, skattades 
rådeligit att låta arfskifftet gå för sig, och interessenterne sedan uthföra 
sine praetensioner emot hwar andra, helst effter det att man ellies icke kan 
få Nicolai Bringz arf afwittrat, och honom in i Danwijken, som nu lofwat 
är, ty förmyndarne torde framdeles af hwariehanda orsak sig förandra, och 
honom icke willja emottaga.

Resol. Senatus academicus har saken till alle dess omständigheeter noga 
öfwerwägat, finnandes nu som tillförende skiäligit, att dhe andre hwar för 
sig af sterbhuset bekomma af obytt boo så mycket i fäderne, som Jochum 
Fredrich Engelbrect fått med sin hustru, och att hwad sedan öfrigit är, nu 
strax dhelas alle interessenterne och medarfwingerne emellan såsom mö
derne, dem allom obetagit att sedan lagl. uthföra dhe praetensioner, som 
dhe skiäligen kunna hafwa emot hwar andra, effter som igenom dhem arf
skifftet ännu längre icke bör upskiutas dem omyndigom och oskyldigom 
till skada och nachdeel. Och will rätten förordna gode män, som deelningen 
förrätta, sampt tillordna Nicolao Bring, dhen som hans interesse och rätt der 
wed i acht tager. Parterne inkommo, tackade för god resolution, och begiä
rade att strax måtte tillsättas dhe som arfskifftet förrätta, effter som Friis 
snart måste reesa här ifrån igen. Nembdes altså der till h. Gartman, h. 
Norcopensis och M. Grubb. Item bookhollrn att wara på Nicolai sijda, och 
slötz att i morgon skall giöras en begynnelse af bytet. Vid. copieboken.

XXII. Uplästes den ransakning som hållin är wed Harwijk d. 22 Augusti 
och in originali här bijfogas.* Item hh. De Gers fullmächtiges förening som 
dhe projecterat, hwilken effter hon mycket gick ifrån dhe conditioner, som

Finns dock icke i protokollsboken.
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dhe wid ransakningen föreslagit, så kunde Consistorium dhen icke acceptera, 
aldenstund Academien der med icke kunde wara nögd och behållen. Slötz 
fördenskull att Räntemäst:n h. Verelius skall å Academiens sijda projectera 
dhe conditioner, hwar wed Academien kan wara belåten, dock måtte intet 
tahlas om något arrende, effter som Consistorium icke will gå ifrån dhet 
som förr är lofwat grufwefougden Erick Nilson.

XXIII. Uplästes h. Axehielms zedel till h. Quaestorem, med begiäran, 
att han wille befordra den jordedeelningen, som uti Consistorio besluten är 
d. 31 Julii att anställas uthi läby, på det han måtte förnimma om han niu- 
ter något af dhe wretar som än skole wara odeelte, som han skrifwer, ty 
eilies will han låta föra husen af torpestället på ödeshemmanet i bolbyen. 
Resolutio. Mätningen må wärkställas ju förr ju heller, och will Academien 
stå omkostnaden på sin anpart.

Den 18 Septemb.
höltz Consistorium majus, praesentib»j Rectore Magnifico, Doct. Brun

nero, h. Gartman, h. Lundio, Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, h. Arr- 
henio, M. Celsio, M. Columbo, M. Grubb, och Secretario.

I [:i]. Aflade h. Schefferus juramentum Bibliothekarii.
2. Berättade han att Bibliotheqvet är nu inventerat till honom genom 

DD. Professores, och det öfre rummet under samme inwentering funnitz 
nästan i det tillstånd, som det war wid förre inwenteringen, allenast det 
undantagit, att nu en stor deel af dhe böcker som då fehlades, igenfunnitz, 
och nu åter någre fehlas som under förre inwenteringen warit tillstädes, 
dock hade Vallerius förmeent sig kunna fa dem till rätta igen. Effter i nedre 
rummet är intet register, och böckerne så försatte, att ett heelt nytt register 
måste giöras, så lofwade h. Scheffer att willja det förfärdiga i tillkommande 
wåhr, emädan det nu denne tijden omöyeligen skall kunna skie.

3. Sade han Bibliotheqves disposition ändteligen fordra någon förändring, 
men icke kunna något åthgiöras den samme, förr än något beqwämligit 
rum der till blifwer förordnat, och emädan Professores, som nu inventerat, 
tyckt wara beqwämligast, om det nya huset som näst in till begynt är, lades 
till det förra och giordes dör der emellan, så begiärade h. Scheffer att Con
sistorium wille låta sig det wara i bästa måtton recommenderat, och så laga 
att det skie måtte.

4. Berättade han Bibliotheqves räckninger ifrån den tijdh hans sal. swär- 
fader [3: Loccenius] kom der till in till nu, wara oliqviderade, liggiandes 
der uppe i rummet, och begiärade att dhe nu ju förr ju heller måtte liqvide- 
ras, effter han intet kan uthgiöra eller befatta sig med något inkiöp, förr än 
alt är liqvid för honom.

5. Påminte h. Scheffer sig intet kunna antaga inspectionem typogra- 
phiae, så länge han står så in anripiti, och begiärade derföre wara excuserad, 
aldenstund Kongl. constitutiones ellies påläggia Bibliothekario perpetuam 
ejus inspectionem.

6. Frågade h. Scheffer huru han skall bära sig åth der med, att en hoop 
musicaliske böcker äre upförde, såsom kiöpte till Bibliotheqvet, men finnas 
der intet uthan Wallerius säyer dhem wara hoos h. Ol. Rudbeckium. Rec-
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tor: Man kan låta bror wetta att h. fautor admonerat der om, så kan han 
förklara sig der på. H. Verel. upkom.

7. Effter man altid behöfwer skrifwa något i Bibliotheqvet, så begiärade 
h. Schefferus att Amanuensi måtte bestås något papper der till, om icke 
mera dock en book eller twå, hwilket bewilljades. Doct. Brunnern upkom.

II. Uplästes af Ringii bref till h. Räntemästaren. 1. Att kiöpmännen intet 
will ja betala den spannemål dhe fatt af 677 åhrs wäxt högre än 17 dr 
tun:n, fast dhe accorderat på högre prijs. H. Verel.: Orsaken dher till är 
det, att landzhöfd:n Duwalt accorderat om 17 dr tun:n, fördenskull att han 
lofwade contant betahlning straxt, hwilken lofwen han dock icke fullgiort, 
och den som han assignerat på, har intet wijdare beställa med honom. Con
sistorium tychte att Acad:n lär er en annan gång näpligen kunna förstå sig 
till handla med h. Duwalt på sådant sätt. 2. Att h. landzhöfdingen i Örebroo 
fattat den resolution att omkostnaden på den nya ransakningen, som skall 
hollas wid Lindesåhs kommer först på Academien, som landzsecreterarens 
der sammastädes bref till Ringium, hwilket och uplästes, förmäler, och be- 
giärer fördenskull Ringius Consistorii resolution här öfwer sig till effter- 
rättelse. Resol. Förän ransakningen skall studza, så består Academien om
kostnaden, dock med protest att framdeles få sin refusion igen af wederbö- 
rande.

III. Uplästes consistorii Lincopensis bref och notiflcation, att h. landz
höfdingen der på orten fordrar hwar fempte tunna af den kyrckiotijonde, 
som lectorib/w och consistorialibus till underhold förlänt är, stödiandes sig 
på den 5 punchten i sidste rijkzdagzbeslutet. Hwaremot då dhe sagdt sig 
blifwit derföre förskonte på rijkzdagen, så har han låtit saken stå till Mathaei 
tijdh, att dhe imedlertijdh måtte skaffa sig underrättelse huru med acade- 
miers och andre gymnasiers kyrckeherbergen i detta måhl procederas. Och 
begiärer consist. fördenskull att med näste post förninwwa, om och hwar 
fempte tunna fordras af Academien. Här till swarades och påmintes, att an- 
norledes är beskaffat med dhe kyrckeherbergen som Academien äger, än med 
dhem som äre tillslagne gymnasierne. Rector: det war wist att det stode 
hårdt på wid rijkzdagen, att Professores måtte bewiilja hwar fempte tunna, 
men jag consenterade intet der till, uthan sade twert ney, wijsandes hwad 
Academien redan försträcht till Cronan och intet fått ännu betahlning der
före. Och då jag omsijder repraesenterade det ährendet för H:s HögGr. Ex. 
H. R. Drotzen [Per Brahe] tychte och han att det wore mycket otiänligit, taga 
academiers och gymnasiers medel och underhåld och anwända på kriget, 
hwilket om så skiedde, så skulle det strax blifwa kunnigt hoos fienderne, i 
synnerheet dhe danske, och gifwa stort efftertänckiande hoos dhem. Lofwade 
altså H:s HögGr. Ex., willja föredraga saken H:s Kongl. M:t, och söka att 
afböya detta. Hwilket och skiedde, dhet H:s HögGr. Ex. sielf berättade, då 
han, kommandes ifrån sitt qwarter, och resandes up till H:s Kgl. M:t mötte 
mig i wägen, nembl., att der om war discurerat i Rådet och sedan bracht för 
H:s Kgl. M:t, så att det fördenskull stannade der wid, att acad. och scholerne 
skulle wara frie för denne gravation. 'Resolutio. Skall swaras 1. att Acad:n 
intet weet af någon sådan fordran, sedan 2. att H:s Kongl. M:t allernådigest 
förklarat sig wid rijkzdagen igenom H. R. Drotzen att Academien och scho-
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larne skole befrijas för denne fordran, hwilken och fördenskull intet kan 
hafwa någon grund i rijkzdagzbeslutet. 3. Att der så tränger, så will Acad:n 
intimera saken hoos H. R. Drotzens Grefl. Ex:ce och Kongl. Senaten, och 
söka blifwa wid Kongl. förklaring här öfwer wid rijkzdagen.

IV. Uplästes stadzens bref, med begiäran, att Academien wille giöra 
ett med dem till att hämma och bota den olaga handel, som skall föröfwas 
wid tullportarne och på gatorne, tillhållandes Academiens folck, som dhe 
giöra stadzens, att låta alle wahror komma till torgz. Frågades hwad swar 
staden skall gifwas här uppå. H. Lundi*j: lagen förmår dhet, att alt som 
falt kommer skall föras till torgz, och får man derföre intet undraga sig 
dheras begiäran, på det dhe icke måge få orsak att klaga öfwer oss. Detta 
bijföll M. Grubb, M. Columba, Doct. Brunnens och Rector. H. Arrheni/w: 
det är intet rådeligit att uthlåta sig der till, ty då giöra wij en snara för oss 
sielfwe, ty wij kunne hwarken sielfwe offta wara, eller hafwa wårt folck 
på torget, och läre fördenskull borgarenar upkiöpa alt det som kom/cer på 
torget, och så läre wij skola kiöpa af dhem, och betala dhem dubbelt. Det 
sanwze sade h. Verelius. H. Lundius: wij kunna wäl förekomma det, och 
få wij intet sättia oss emot lagen. H. Arrhenius: den lagen är nu kommen 
in desvetudinem. DD. Brunn.: är hon kommen in desvetudinem, så är det 
en annor saak. H. Lundi/w: det kan man intet heller säya, fast än få willja 
rätta sig effter henne. H. Arrhenm: jag eximerar mig aldeles ifrån till att 
löpa på torget effter alt hwad jag behöfwer. H. Verel., M. Celsius: 
det samme giöre och wij. Res olut io. Academien will tillsee huru hon kan 
conformera sig med staden här uthinnan, allenast hon får tijd till upsättia 
och författa någre wisse punchter som nödige äre att här wed observeras, 
det och staden kan giöra å sin sijda, så att dhe sedan kunne förenas, och 
giöra en wiss ordning häruthinnan. Vid. copieboken.

V. Uplästes CämnersCammarens dom, fallen d. 10 Septemb. 678. uthi 
hwilken Maria Matssdotter ifrån Rassbo dömes för begångit lägersmåhl 
med Nils Tomeson, och är bötet strax genom stadzens execution uthtagit, 
som Rector berättade, oachtat att hon alt sedan andre bönedagen tiänt för 
amma hoos sal. h. Aurivillii änckia. Hwilket alt Rector tychte wara orätt, 
i synnerheet det att Consistorium icke blifwit tillitt om execution, och der 
med wore ett ingrep skiedt uthi Academiens jurisdiction. Frågades förden
skull hwad man här wed giöra skall. Resp. Magnificus Rector effterfrågar 
nogare huru här med förewetter, och af hwad skiäl staden dömt och giort 
execution på henne, som är under Academiens jurisdiction.

VI. Sade Rector att Doct. Daniels [Sidenii] änckia intet begiärer hwarken 
hwitt eller swart, uthan att komma till Consist. minus och få dess uthslag 
emellan sig och DD. Benzelium. H. Lundi/vr: Aldraförst måtte man öfwer- 
läggia och resolvera, antingen saken bör in Consistorio uptagas eller icke. 
Företogz den resolution och förfrågan, som staden fattat och giort, uppå 
Academiens begiäran, att jämwäl af staden måtte förordnas någre gode män, 
att tillijka med Academiens deputatis förrätta den giärdzgårdzsyn, hwar 
om finnes in actis d. 30 Aug., effter som både Academiens och stadzens 
folck hafwa der sine åkrar och giärdzgårdar, nembl. om icke den saken må 
submitteras borgmästare och rådz eller stadzrätternes omdöme allena, dijt
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hon dem och synes höra, på hwilken händelse dhe willja förordna syningz- 
män, effter såsom skiäligit synes wara, att den som förordnar syningzmän, 
bör och så döma parterne emellan etc.

Consistorium skattade detta för ett otillbörlit och grofft tillbodh, hwilket 
emotsträfwar Acad:ns privilegier, dem staden på sådant sätt småningom sö
ker lijka som draga ifrån henne. Uplästes förste punchten af drottning Chri- 
stinae privilegier, gifwen d. 22 Decemb. 646, item förtahlet till begge socie- 
teternes trychte förening d. 8 Maji 662. Och berättade h. Lundius att dhe 
äfwen lijka förenat sig effter privilegierne skrifftekn, A:o 650.

Resol. Det kan intet skie emot Acad. privilegier, effter hwilka dhe som förr 
beklädt den lofl. stadzrätten, förenat sig med Academien, serdeles A. 650 och 
662. och icke begiärat det som warit der emot, som nu skier, ty det nu be- 
giäres, repugnerar d. 1 punct av Drotning Christins privilegier, Acad:n 
allernådigast gifne d. 22. Decemb. A:o 646.

VII. Bewilljades Jacobo Engeldahl 8 dr smt. ex cassa studd. med tillsäyelse 
att reesa här ifrån, och icke wijdare beswära cassan, effter som han intet är 
sig förekommen uthi studierne, och har inge medel att subsistera af.

VIII. Berättade Rector det apothekaren klagar, att han icke kan få sin be- 
tahlning af M. Hamarino för dhe medicamenter barbereren tagit till wacht- 
drängens Erich Matsons cuur, oachtat det Consistorium assignerat honom på 
Hamarinum, aldenstund han föregifwer sig icke caverat derföre, ey heller för 
bårdskiärarens betalning, annorledes än att den skall inräcknas uthi dhe pe- 
ninger som wachtdrängen bör hafwa af Laurentino.

H. Gartman: han caverade särskilt för barberarelöhnen, det weet jag. Det 
samma berättade Secretarius då warande Rectorem hafwa sagdt, och wore det 
lijka mycket, antingen barberaren räcknade medicamenter på sig. och up- 
förde sin betahlning der effter, eller han låter medicamenterne särskilt be- 
tahlas till apothekaren. Resolutio. M. Hamarin^j måste stå wed sin transac- 
tion och caution. V. 17. Junii §. 9.

IX. Bewilljades 'Domino Petro Arbelio att disputera exercitii gratia de 
comparatione medicins et philosophis practics.

X. Rådmannen Erich Hanson [Angerman] begiärade 500 t:r af rest- 
spannemål för 12 dr tunnan reda betahlning. Resolutio. Han får 300 t:r rå
gat och sky flat, men intet skakat för 12 dr contant.

XI. Förordnades nästkommande tijsdag till M. Micrandri, och torssdagen 
till h. Aurivillii, introduction.

XII. Nils Hanson i Wardala och Närtuna s:n begiärade frijhetzbref, säyan- 
des sig wara lofwat 2 åhrs frijheet förlidin höst. Dito Matz Erson som tagit 
Lottergiälet klagade att en annan will gå undan honom samme hemman, be
giärade fa blifwa der wed. Resolutio. Dhe niuta hwad dem är bewilljat.

XIII. Bewilljades Johan Sifferson smedh att blifwa qwar under Academien 
till nästkommande juhl, då han säyer sig willja qwittera tiänsten, och slötz 
att Erich Bengdtson då antages för Academiens smed effter honom.

XIV. Slötz att befal:m:n h. Samuel Stehn skall fa 6 rdr för det han reste 
till Harwijk och hölt der ransakning, tillijka mz Acad:ns uthskickade.

XV. Slötz att h. gouverneurens i Gefle secreterare skall få 2 ducater, för 
det han hafft beswär der på orten för Academien, dock så att samme 2 du-
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cater tages af 678 åhrs medel och upföres i dess rächninger, effter det att 
intet är i förråd att taga af på 677 åhrs medel.

XVI. Berättade Rector att Simon fiskiares hustru har brändt sig förderf- 
wat, så att hon der af är älendigt död blefwen, och att mannen begiärer 
någon hielp till hennes begrafning. Påmintes att han icke giort Academien 
någon tiänst på någon tijdh, hwilket dock oachtadt bewilljades honom 5 dr 
smt. i anseende till hans fattigdom.

XVII. H. Quaestor berättade att Joel Hörner begiärer Acad. ödeshem
man Håstad, och lofwar giöra richtigt uthlagorne der af, allenast dhe blifwa 
något lindrade. Discurerades något af och an här om, men blef intet slutit, 
effter tijden war ute, och Consistorium nu hade upstigit.

XVIII. H. Lundius begiärade, att honom måtte uppå ). Carins Unoniae 
och hennes swågers Jochim Weilandtz skrifftel. begiäran och revers, af V:do 
Consistorio tillstånd gifwas, gården uppå Waxalagatan bem:te jungfrun till
hörig, till hennes nytta, för 1 400 dr kmt. försällja, der han så mycket be
komma kan, helst emädan husen daglig meer och meer förfalla, och gården i 
sitt wälstånd fast ringare werderat blifwit. Resolutio. Det bewilljes.

Den 20 Septemb.
höltz Consistorium minus, närwarande M. Steuchio ProRectore, h. Gart- 

man, M. Liung, M. Columbo och Secretario.
I. Upwijste ProRector, Rectoris zedel och skrifftel. begiäran, att i dess 

ställe holla Consist. minus i dag (effter som adsessores talade något der på, 
att det wore en extraord:e dag, och dhe hindrades ifrån lectionib#; publi
cis) af dhe orsaker, uthan twifwel, att i morgon är heligt, och Doct. Sidenii 
änckia ändtelig fordrar uthslag.

II. Doct. Sidenii änckias dräng Michel Markuson inkallades, på det att 
hennes skrifft måtte uthi begges närwaro upläsas, efter hon hade ingen full- 
mächtig. Doct. Benzelii uthskickade hade ingen fullmacht, uthan sade sig 
allenast wara ombedin att söka communication af enckians klagoskrifft.

Skrifften uplästes, uthi hwilken klagas att Doct. Benzelius skall låtit neder- 
falla en giärdzgård emellan sin och hennes wreet, på hwilken giärdzgård 
hon skall hafwa in emot 60 åhrs häfd, oachtad det hon offta påmint h. Doct:n 
att uptaga samme giärdzgård, jemwäl skrifftel., då han swarat att han skulle 
see der effter och giörat. Sädan berättar hon wara sådt 2 t:r sädh på sin 
wreet, der af hon giort sig försäkrat att få 16 t:r igen, hwilken säd dock är 
förderfwad genom ohägn, och hon derföre söker sin refusion och skadestånd 
af h. Doctoren, effter han till det ringaste skall warit plichtig att hålla hägn 
på andra sijdan om sin wreet, der emellan giärdzgården skall legat nedre. M. 
Liung: hwem bar den zedelen, änckian skrifwer om, till Doct. Benzelium? 
Mickel: jag bar dijt honom. M. Liuwg: hwad swarade han eder då. Mickel: 
han swarade så, att han wille see der effter, och om giärdzgården hörde ho
nom till, stänga honom. Frågades hwad säd som är blefwen på dhe 2 tunne
land, som lidit skade af swijnen. Mickel: heela åkren war nedtrampad, och 
blef der ingen säd, uthan allenast någon nedtrampad halm. Doct. Benzelii 
uthskickade: Jag menar att h. Doctoren lärer willja komma under staden. 
ProRector: så excipere i emot forum, hwilket i bordt giöra strax i begynnel-
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sen, om så warit eder befalt, och wetta wij intet om h. Doct:ns mening skall 
så wara, ellies och hafwen i ingen fullmacht. Uthskick:n: Doct:n lärer fuller 
sielf förklara sig. Cursor skickades dijt. Doct. Benzelius upkom sielf, begiä- 
randes att få läsa änckians skrifft, hwilket blef honom effterlåtit. Begiäradhe 
sedan communica//on af den samme att swara skrifftekn, hwilket och bewill- 
jades. Angående exceptionem fori, som uthskickaden giort, så förklarade h. 
Doctoren sig der uppå således, att effter det är cronoåker, och afraden der af 
förlänt till staden, så kan han intet see att han uthan communica//'on med 
staden kan komma tillrätta med saken, ty staden måtte determinera om 
giärdzgården, antingen den skall höra honom till eller icke, effter han har 
stor gravation med sig, men antingen saken, angående skadan, dömes in 
Consistorio eller wid staden, det giör honom lijka mycket. Påmintes att Con- 
sist. majus resolverat, det saken hörer under Academien effter privilegierne.
2. Att hon bör in minori Consistorio företagas och afdömas. Doct. Benz.: 
Jag weet fuller att privilegierne sådant förmå, men kan dock icke wäl finna 
mig om denne casus kan så simpliciter höra under Consistorium, effter det är 
cronoåker och afraden går till staden. Huru mera är, så måste ändteligen sy
nas, förr än någon domb kan gifwas. Min wreet war i säde, så wäl som Doct. 
Daniels mohrs, så att om Nyboerne hade hollit sin giärdzgård på andre sij- 
dan om mig, som dhem bordt giöra, så hade ingen skade skiedt, fast ingen 
giärdzgård warit emillan hennes och min wreet. Men all ohägnaden kom in 
igenom Nyboernes gärdzgård, både på mig och henne, och måste jag derföre 
tijdigit låta borthämpta min sädh, hwilket om hon och giordt, så hade hon 
warit uthan all skade. Mickel Markuson: ja det war så, och hade ingen skade 
skiedt om Nyboerne hållit sin giärdzgård. ProRect.: Will då h. Doct:n här 
in Consistorio swara till änckians klagomål. Doct. Benzei.: ja will jag så, och 
det skrifftekn, effter hon så högt qverulerar öfwer mig i sin skrifft, den jag 
fuller hördt, att hon långesedan inlagdt, och jag derföre begiärat af Rectore 
att fa see henne, men förgäfwes. ProRect.: Hon säyer sig inlefwererat skriff- 
ten wid tridie bönedagen, och klagar att hon ännu icke wunnit något uth- 
slag, men jag swarade henne att jag aldrig hördt nämnas samme skrifft förr 
än nu. H. Gartman, M. Liung, M. Columb/w: Aldrig hafwa eller wij förr 
hördt nämpnas henne, det wij begiäre noteras. ProRect.: Är intet h. Doct. 
nögd med den syn en gång hollen är? Doct. Benzelius: ney, uthan jag skat
tar den heel olaglig, och sådan att både dhen som henne anstälte, och dhe 
som henne förrättade, borde böta derföre, dhe ginge åstad att syna store 
bönedagen, och det mig aldeles owitterligen.

Den 24 Septemb.
sammankomme till M. Micrandri introduction till ord. professionem 

graecae lingvae Doct. Petrus Rudbecki//j Rector, DD. Brunnerus, DD. 
Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffweni/w, M. Liung, h. Arrheni/w, M. Colum
bus, M. Grubb, M. Steuchius och Secretarius. Och wid sam/we tillfälle

I. Bewilljades Johanni Hoff W.Gotho testimonium publicum.
II. Talades något om sal. Pourels qwarlåtenskap, och creditorer, och att 

hans moder wore nu hijtkom/wen, begiärandes sakerne här ifrån. Item att 
dhe twenne små kistor, som stådt hoos Samuel (Johansson] klockare wore nu
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inventerade, med hwad der uthi funnitz. Post introductionem praesentib«J 
eisdem Dominis Professoribus.

III. Aflade M. Micrander sitt juramentum adsessoris in Consistorio.
IV. Uplästes Pourells moders suppliqve, med begiäran att komma till nå

gon richtigheet med hans qwarlåtenskap, och att dhen måtte werderas och 
henne uthlefwereras, effter som hon will godwilligt betahla dhem som kunna 
bewijsa sig hafwa dhem i pant. Men dhe öfrige som skiälige praetensioner 
hafwa, lofwar hon skola blifwa betalte, sedan han är begrafwen, af dess qwar
låtenskap eller dess wärde, så långdt det räcker. Discurerades om saken, och 
skattades fuller skiäligit, att hon måste något hafwa af hans egendomb till 
begrafning, dock så, att omkostnaden giordes lagom, och man icke sloge för 
stort på. Men att föra sakerne här ifrån, och låta creditorerne sedan söka sine 
praetensioner i Stockholm, det kunde intet bewilljas. Rector berättade att 
han bewilljat creditorerne arrest på bem:te saker. Nembl. borgmästaren Berg 
på dess broders [Göran Bergs] wägnar, Samuel Johanson, Hanss trägårdzmäs- 
tare. Bogman och Eekebohmen, och att Bergen will hafwa sin betahlning af 
qwarlåtenskapen, så frampt hans broders böcker icke finnas igen. Slötz ändte- 
ligen att all qwarlåtenskapen skall upföras in publicum, och der inventeras 
och werderas af Professoribus h. Gartman, M. Micrandro och Secretario. Se
dan skole creditorerne upwijsa sine praetensioner och dheras verificationer.

V. Proponerade Rector Unonii begiäran, att få uth något af det sölfwer 
som han pantsatt, föregifwandes det höra andre till, för hwilket han will 
låta dhe insatte rdr gå i betahlning. Resolutio. Det kan intet skie, ty han 
har pantsatt så wäl rijkzdalerne som sölfret. 2. Att gården måtte bytas, på 
det han må wetta hwad der af honom tillkommer. M. Steuchius påminte att 
Unonius jämwäl pantsatt Acad:n sin deel af gården, och fördenskull wara 
nyttigt, att och Acad. far wetta hwad han äger der af. Resolutio. Det bewill- 
jes.

VI. Uplästes H:s Grefwel. Excellis H. Rijkzmarskalckens grefwe Johan 
Stenbocks bref, men begiäran, att få byta sig till ett halfft Acadins hem
man i Lijsa by och Lenna sochn emot Ösby i Broo sochn eller en åkerdeel 
här wid Upsala stadh. Rector: dhe som förr ägde Peningeby gård och godz, 
begiärade och samme byte för någon tijdh sedan, och då besichtigade jag 
detta Ösby, och fan att det intet dogde.

Resolutio. Academien undbeder sig detta bytet, och skickar en copie af 
Kongl. resolution, att Academien skall wara frie för alle byten. Dock skall 
swaret ställas mycket höfligt.

VII. Uplästes h. landzhöfdingens bref af d. 16 Septemb. med förfrågan, 
hwilka dhe Cronones betiänte äre, som Academien beswärar sig öfwer, och 
om icke Academien will låta dhem instämma för lagh och rätta, och genom 
sin fullmächtig dhem anklaga och dem afhempta, eller och låta desse sine 
beswär komma till en extraord. ransakning och laga förhör, och hwilka per
soner på den händelsen Academien gifwer förslag på att brukas. Consisto
rium reqvirerade ändteligen h. Quaestoris närwarande, till denne saksens 
noga öfwerläggiande. Discurerades dock af och an här om, och fölle fuller 
störste dehlen der uppå, att man tillijter h. landzhöfdin att sielf ransaka 
effter Kongl. Canwzarens bref, men stannade omsijder der wid, att Rector
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confererar med h. Quaestore här om, förrän något swaras h. landzhöfd:n 
och sedan wijdare talar här om nästkommande torsdag, då Professores åter 
sammankomma.

VIII. Rector berättade sig willja reesa till Stockholm på en dag eller an
nan, och tillböd sig willja hoos 111. D. Cancell. föredraga, der något finnes 
nödigt, begiärandes fördenskull att Dom/ni Professores wille tänckia på och 
communicera hwad dem synes angeläget wara. Doct. Brunn, påminte att nö
digt wore communicera med H:s HGr. Ex:ce om denne ransakningen med 
Cronones betiänte, hwilket Rector lofwade giöra.

IX. Har h. Quaestor skrifwit, att Carmen icke kan nu reesa till Helsinge- 
land för den ransakning skull som der hollas skall af cronofougden Grijs, 
uthan måtte dröya der med till Octobrem, då han på sitt ämbete skall dijt- 
resa, på det alt må med ett omak kunna förrättas, och Academien icke giöra 
någon serdeles omkostnad här på. Consist. adproberade detta.

X. Inskrefs Olof Olofson till wachtdräng i Pehr Matsons ställe, öfwer 
hwilken wachtmästaren klagat att han är otijdig och genstörtig, klagade och 
Rector sielf der öfwer, säyandes sig åthskillige gånger kallat honom, men 
han har icke lydt kallelsen, uthan omsijder uppå det tilltahl han derföre fått, 
swarat sig wara lijka om denne tiänsten.

Den 26 Septemb.
in praesentia Rectoris Magnif., Doct. Brunneri, Doct. Benzeli[i], h. Gart- 

man, M. Columbi, M. Micrandri och Secretarii.
I. Aflade h. Ericus Aurivillius sitt juramentum Professoris extraordinarii. 

Post introductionem ejus praesentib«/ iisdem DD. Professoribus.
II. Uplästes Pourells moders suppliqve, att ändteligen få h. Gartman på sin 

sijda till werdera sal. Pourels qwarlåtenskap, 2. exciperar hon emot h. borg
mäst. Berg, emädan hon, som målsäganden, och hans broder, som klagande är, 
boo både i Stockholm, 3. förmenar hon sig fa inlösa det som är pantsatt af 
Pourels ägendomb, och taga det öfrige till sig, låtandes, sedan begrafningen 
skied är, så mycket som blifwer öfwer gå till creditorerne, effter Pourel wa- 
rit 2 åhr ifrån Academien, och hafft sin hemwist i Stockholm. Respondeb.
1. Hon skall få h. Gartman till werderingzman, om han kan wara så ledig.
2. Saken måtte komma till ordinarium Consistorium, och då noga underrät
telse intagas om mons. Bergz och dhe andre creditorernas fordringer, så att 
man må see hwad der wid står till giörandes. 3. Consist:m önskar att heela 
saken wore så beskaffad, att det måtte skiuta henne aldeles ifrån sig, kun
nandes det således wara fri ifrån det myckna beswär, som hon gifwer; men 
effter annorledes är, så måste det giöra hwad som des embete fordrar; ty fast 
sal. Pourel warit 2 i  åhr här ifrån, så har han lijkwäl icke tagit sitt testimo
nium och afskied ifrån Academien. Är och skulden giord mädan han här 
wistades, och egendomen altsedan stått här, antingen förpantad eller arreste
rad. Begrafningz omkostnaden anbelangande, så måste den wara måttelig, 
efter han icke mera lemnat effter sig, och icke så stor att creditorerne gå sitt 
aldeles qwitte.

III. Inlefwererades sal. h. Aurivillii änckias förklaring på Camenior»/» 
bref, angående dhe böcker, som sal. Professoren tänckt handla sig till af
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dheras pupils Edenii bibliotheqve, sampt och dhe documenter som höra till 
samme saak och förklaring. Och slötz att M. Liung, M. Steuchius och Secre
taria skole samwe skriffter igenomsee, och intaga sakens beskaffenheet, re- 
fererandes den sedan till Consistorium, effter som hon är widlyfftig. Å 
änckians sijda måtte dess swåger h. Aurivillius wara tillstädes. Vid. act. 9 
Nov. §. 1.

IV. Insinuerades h. Axehielms skriffteliga begiäran, att den nya mätningen 
som Academien d. 31 Julii resolverat skola skie i Österläby, måtte winna sin 
fullbordan och wärckställas, förr än synetijden löper till ända. Resp. Acade
mien har redan d. 11 nästförledne resolverat att denna mätningen skall an
ställas, och lofwat att stå omkostnaden på sin anpart, icke wettandes hwad 
som den nu hindrar, emädan Quaestor icke är tillstädes. Hwilken emädan 
han förmenes inkomma till lögerdagen, så skall h. Axehielms skrifft då com- 
municeras med honom.

Den 29 Septemb.
post preces vespertinas, då DD. Rudbeckius Rector, h. Gartman, Doct. 

Hoffwenior, h. Verelius, h. Norcop., M. Columbus, M. Grubb, M. Steuchius 
och Secretarius sammanträdde i gamble Academien.

I. Berättade Rector att han i morgon reeser till Stockholm, willjandes wara 
här tillbaka igen till lögerdagen, och frågade om Proff:s hade något att på
minna, som wid detta tillfälle måtte föredragas 111. Domino Cancellario. 
Proff. önskade Hans Magnificence lycka på reesan, och tyckte godt wara om 
dhe ärender som H:s Kongl. M:t wid sidste rijkzdagen allernådigst remitte
rat till Kongl. Senaten att afhielpas, måtte H:s HGr. Ex:ce recommenderas, i 
synnerheet, M. Bos och Behmers saak, sampt masugnsbygnaden wid Tobo, 
med hwad mera som Secretarius kunde finna af actis, som nödigt är att på
minna.

II. Recommenderade Rector ProRectori att i hans frånwaro en gång hålla 
Consistorium minus, effter någre saker det fordrade, som willja afhielpas.

III. Begiärade Rector att Doct. Sidenii änckias klagomål emot h. Doct. 
Benzelium måtte snart afhiälpas. Påmintes att Consistorium minus sidst wa- 
rit i den mening, och stannat der wed, att syn skulle först hollas, för än något 
sluth kunde falla. Men Rector swarade att änckian intet will wetta af någon 
syn, effter hon har gam/wal häfd på den giärdzgården som warit ofårdig.

IV. Klagade Rector att Wallerius intet kan hafwa några musicanter, eff
ter det att dhe intet hafwa något underhold, eller bekomma stipendium när 
dhe söka. Professores swarade, att om musicanterne befinnas in examine 
wara så gode som andre, dhe der söka stipendium, så måge dhe wara när
mare till att få det för musiken skull än dhe andre. Rector insinuerade ett 
mons. Wallerii upsatz på dhem som snällast är i musiken och söka stipen
dium, nembl. Ericus Ulf O.Gothus, Gerdt Lårman Wesmannus, Joh. Reftelius
O.Gothus, Laur. Werpling, W.Mannus, Sveno Skenström O.Gothus, Da
niel Husselius V.Mannus, hwilka och recommenderades att fa stipendium när 
rum blifwa löse.

V. Klagade Rector att 673. åhrs bokz revisorer ibland sine observationer 
infördt och disputerat honom det som han nutit på extraord:e staten för deth
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arbete, om hwilket han upwijste 111. 'Domim Cancellarii bref, och sade sig 
willja det föredraga H:s HögGr. Ex:ce. M. Grubb: det är intet åth att före
draga det R. Cantzleren, uthan det kan wäl afgiöras in Consistorio. Rector: 
Ney det är ingen res Consistorii.

Den 2 Octob.
höltz Consist. minus, närwarande ProRectore M. Steuchio, h. Gartman, 

M. Liung, h. Arrhenio i M. Steuchii ställe och Secretario.
I. Uplästes stadzrättens resolution och swar af dhen 25 Sept. att rådmän

nen Erich Giöranson och Bengt Gahm äre nu förordnade till att å stadzens 
sijda förrätta den giärdzgårdzsyyn hwar om finnes in actis d. 18 Septemb. 
hwilken resolution skall sedan insinueras, när Consist. majus hollit ward:r. 
Frågades om parternes fullmächtige äre tillstädes? Cursor sw:de: Doct. 
Benzelii fullmächtig är fuller tillstädes, men Doct. Daniels [Sidenii] änckia 
är bortrest, och i går sade dottren, att hon lärer näpligen komma hem till 
Consist. blifwer, och meente wara lijka mycket, antingen hon nu finge sine 
witnen tillstädes eller icke. Cursor skickades neder att säya änckian till, det 
hon ändteligen upskickar sin fullmächtig, så frampt saken skall kunna före
tagas, och kom effter en stund tillbaka igen, berättandes att hon är borta, 
och dottren sagdt, att drängen som har bästa kunskapen om denne saken, 
är förskickad till Elfkarleby. Dock uppå Cursoris trägne anhollande, att fa 
någon som biwistar actionen på modrens sijda, skickades effter praeceptorn, 
men icke fatt igen honom.

ProRector sade, att han fördenskull upskiutit Consistorium till effter 
middagen, på det att drängen skulle komma tillstädes, och sagdt änckian, att 
om hon icke har sin ombodzman tillstädes, så lärer intet kunna giöras till 
saken. Item att änckian sagdt, det hon intet will wetta af någon syn, uthan 
begiärer domb och execution på h. Doct. Benzelium, effter hon skall hafwa 
gammal häfd på den giärdzgård, som hon klagar warit ostängd, och sig der 
igenom fått skade på sin åker. Adsessores swarade samptl., att hon lärer in
tet kunna hafwa urminnes häfd på denne gärdzgård, och att intet kan dö
mas dem emellan för än syn är hållen, hwilken hon så mycket mindre bör 
emotsäya, då hon nu lagl. anställes, som hon förr begiärat den der hollen är, 
hwilken D:r Benzelius skattar för null och kallar ensidig. Fråg:s om Doct. 
Benzelii skrifft skall upläsas eller icke, effter kiäranden har ingen fullmäch
tig tillstädes. Swar:s, att man måste likwäl upläsa henne, på det man må see 
hwad wijdare står till giöra, att saken icke må uthdragas. Skrifften uplästes. 
Och slötz sedan att synen skall förrättas af Academiens och stadzens depu
tatis, och att alle wederbörande då skole dijtkallas.

II. Uplästes Rugmans fullmacht för Mathia Svedero, att excipera emot 
Matss Olson. Upwijste ett extract af CämnärsCammarens protocoll hollit d. 
10 Octob. 677. af det innehöll att Rugman skall förenat sig inför rätten om 
säden, om hwilken dhe twistat. Item apart om den skuldfordran som dhe prae
tenderat af hwar annan. Nembl. Matz Olson 18 dr af Rugman för skoor och 
flickning effter obligation, och Rugman af Matss Olson 15 dr för tingzresor 
(etc.). Således nembl. att dhe sine praetensioner emot hwar andre lagl. utföra, men 
i synnerheet att Rugman förskaffar sig attest ifrån tinget, hwad han der uthrättat
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för Matss Olson, hwar uppå dhe och giort handräckning. Nu begiärade Matz 
Olson dom på Rugman, effter han ellies icke will betahla, säyandes sig intet wara 
honom skyldig, ey heller honom kunnat nu på ett heelt åhr fa den tingzattest 
som honom bordt söka, att han der något uträttat, hwarföre han måtte fordra 
något till afräckning på sin skuldh. Swederus: hwarken weet jag huru med detta 
alt är beskaffat, ey eller är jag fullmächtigat, widare än till att excipera emot Mats 
Olson, effter som Rugman skall hafwa alle sine documenter, saken angående, 
liggiandes på Canuwaren, hwaräst saken ännu icke skall wara uthagerad dhem 
emellan. Matz Ols.: saken är uthagerad meer än för ett åhr sedan.

Resolutio. Oansedt den förening parterne emellan om hwilken CämnersCam- 
warens protocoll förmäkr är skiedd för ett åhr sedan, och Rugman alt sedan 
icke fullgiort det honom ålegat eller sökt till verificera sin fordran af Matss Olson, 
och med honom liq«/dera, och saken fördenskull nu kunde och borde afdömas, 
effter det Rugmans skuld är liq»/d, och fördenskull icke bör betalas med det som 
illiqvid är, dock lijkwäl lemnas honom tijd till näste Consistorium, då han 
måste inkomma med den tingz attest, som Cammarens protocoll omtalar, 
och hafwa en fullkomlig fullmächtig tillstädes, som talar och swarar i saken, 
aldenstund han då ändteligen skall afdömas.

III. Mårten Engman, Larss Anderson Krokz fullmächtig inkom emot Jacob 
Anderson, och Larss Olson berätta«des således: d. 31 Octob. 675. tog Unonius 
uth fetalie pertzeler hoos Lars Anderson Krook till h. Rudbeckii huusbehof, 
och sade peningerna till dheras betahlning stå i richtigheet hoos Erick Boye till 
lefwereras, allenast han wille sielf hempta dhem dädan, skrifwer så en assigna- 
tionszedel till Boyen, som här wijses sub N. 1. Assigna//on uplästes, men effter 
Krook intet kiände Unonium, wille han och icke eller känna hans zedel god, med 
mindre Jacob Anderson skrefwe och der under, hwilket han giorde effter som 
Kroken wille ellies föra sine matwaror up igen. Strax der effter blef Larss 
Andersons hustru död, och blef så zedlen något förlagd, som Boyens attest 
wijsar (attesten uplästes) hwilken förmäler att inga h. Rudbeckii peninger då eller 
sedan warit hoos honom, och att desse 194 dr 8 öre äre ännu obetalte af honom, 
wille altså Boyen intet betala desse peninger, uthan Krok måst söka sine män, 
och fullmächtiga mig till utfordra betahlningen. När jag fick saken i Commission, 
sökte jag execution hoos slotzbefallningzmannen, men Unonius exciperade emot 
forum, som h. Stehns attest af d. 25 Julii 678. med mera wijsar. H. Stehns 
attest uplästes, förmälandes det samma, som och Unonium sagdt det Jacob 
Anderson bör derföre sökas så wäl som han, effter och han lijka underskrifwit 
assignation, och att h. Rudbeck bör samwe skuld betala, effter dhe saker hoos 
Krook tagne äre, äre till h. Professorens behof uphandlade, men befal:m:n 
Stehn, till att afhiälpa saken, confererat der om med h. Rudbeckio, hwilken då 
öfwertygat Unonio, att han wed hemkomsten ifrån Stockholm, då han uphandlat 
desse saker, sagdt, det alt war contant betalt, så att h. Profess:n intet wore något 
blifwen skyldig etc. Engman continuerade sin relation som fölljer. Kroken har 
skrifwit till h. Rudbeck, och begiärat sin betahlning af honom, men han har swarat, 
att han har intet med honom till giöra, uthan har lefwererat Unonio reda peninger 
till kiöpa före. Unoni/w: Jag har inga peninger fatt af honom, uthan han bör 
ännu betahla Kroken. H. Rudbeckii skrifft och attest om denne saken uplästes, 
berättandes att h. Professoren fått Unonio en assignation på peninger till Boyen,
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hwilken assignation om han icke giorde fyllest, så skulle jachtskepparenar betala 
det som fattades af jachtpeningerna, eller det kopparslagarne lefwererade. Mat- 
warorne sedan kommt ifrån Stockholm, och Unonium giort alt klart om kiöp- 
slagningen, men förlidit åhr har Kroken skrifwit till Jacob Anderson, och klagat 
att desse matwaror ännu warit obetalte, hwilket bref då Jacob Anderson upwijst, 
har h. Professoren kallat Unonium till sig, och frågat om det war ärligen giort 
att så handla, hwar emot Unonius swurit, att han då warit till Stockholm och giort 
alt dart med Boyen, undantagandes salttunnan etc. Unonius: Jag fick hwarken 
peninger eller assignation af h. Rudbeckio eller Räntemästaren på dess wägnar till 
Boye, och skall han aldrig kunna bewijsa det wara sant. ProRector: I lären 
intet kunna neka der till, och lärer h. Rudbeck wäl verificera sin attest, men det 
är en särskilt saak den wij nu intet tahla om. Fråg:s om Jacob Anderson icke 
blir Krokz man som wäl som Unonius effter dhe både skrifwit under assignation? 
Jacob Anders, swarrde: jag skref allenast under såsom ett witne. Engman: ney, 
i skref under såsom cautionsman, ty om icke i hade caverat, så hade Unonius 
inga waror bekommet af Kroken, effter han intet trodde honom. Frågades om 
Unonius har något till säya emot sin assignation och Krokz räckning (uthi hwilken 
han fordrar interesse å 6 pro cento). Unoni&r: ney, jag kiänner den alt god, och 
är thet en skiälm som går ifrån sin hand, men Jacob Anderson är lijka interes- 
serad här uthi som jag, ty han war intet witne uthan cautionsman. Jac. And.: 
jag trodde honom wäl, effter han swor gräseligen, att peningerna stodo till redz 
hoos Boyen. Engman: till att så mycket mehr wijsa det Jacob Anderson icke 
mindre bör betahla denne skuld än Unonius, med hwilken han och lijka under- 
skrifwit assignation, så will jag upwijsa Krokens bref till mig. Brefwet uplästes, 
skrifwit d. 6 Augusti, uthi hwilket han säyer att han holler sig wid Jacob Anderson, 
effter han war med Unonio och tog emot godzet, och han ingen zedel welat emot- 
taga af Unonio, om icke Jacob Anderson skrifwit under den samme. Jac. Ander
son: jag hade aldrig skrifwit under den samme assignation, om icke Unonius 
swurit att peningerne stodo till redz hoos Boyen. Unonius: det swor jag intet. 
Jacob And.: jo ellies hade jag intet skrifwit under. Unon.: Jag beder att jag intet 
må dömas till betahla, h. Rudbeckius bör sielf det giöra. Om han kan bewijsa 
att jag fått peninger af honom, så will jag plichta som en skälm, det jag beder 
måtte protocolleras. Han måtte då bewijsa mig att jag fått peningerne af honom. 
ProRector: det måste han giöra, och fa i söka honom för rätta när i willja, 
men Kroken holler sig wid eder, och bör hwar söka sin man. Jag frågar eder 
både ännu tridie reesan, om i hafwen något emot Krokens praetensioner, eller om 
i kunnen gifwa oss något förslag, huru han skall kunna blifwa betalt på annat 
sätt, än att i fullgiöra eder assignation. Unon.: Intet bör jag allena betahla om så 
är. Parterne afträdde. Sedan discurerades om saken, och kunde rätten intet annat 
finna, än att Jacob Anderson är så wäl Krokens man som Unonius, aldenstund 
han lijka med honom underskrifwit assignationen, och det såsom cautionsman, 
emädan Unonius ellies icke bekommet dhe matwaror, som han låtit nedföra, 
uthan Kroken welat taga dhem tillbaka.

Sententia: Emädan Unonius hafwer assignerat Larss Anderson till Erich Boye, 
och Jacob Anderson samaze assigna//on underskrifwit såsom cautions man, effter 
Unonius ellies icke blifwit trodd, mindre hans assignation godkiändt; men Boye 
icke accepterat assignationen, ty pröfwar rätten skiäligit, att Unonius och Jacob
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Anderson effter samme sin assignation skole betala dhe 194 dr 8 öre kopptfrmit 
som Larss Anderson hafwer att fordra, och gifwa honom interesse 6 pro cento 
om åhret, ifrån den tijdh assignation är upwijst hoos h. Boye, nembl. ifrån wären 
677. effter som Krook sielf warit wållande der till, att den förr icke är praesenterad. 
Hwad öfrigit befallningzmännen hafwa att praetendera sin emillan eller hoos någon 
annan, det Stände dem fritt att lagl. uthföra, som dhe bäst gitte.

Den 12 Octob.
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Brunnero, 

h. Gartman, M. Liung, h. Arrhenio, M. Celsio, M. Columbo, M. Steuchio, M. 
Micrandro och Secretario.

I. Förordnades h. Doct. Benzelius, M. Grubb och M. Steuchius till att emot- 
taga och inventera Communitetz sakerne ifrån Jacob Anderson nästkommande 
måndag, effter han nu flytter här ifrån uth på landet.

II. Sahl. M. Acrelii änckia begiärade fa hyra dhe rum spijsmästaren Jacob 
Anderson för detta hafft. Consistorium befarade att hon intet skulle kunna achta 
elden, och kunde derföre intet så wist resolvera något för henne, ehuruwäl 
det giärna wille hielpa henne, och slötz att man skall föreholla henne, huru 
efwentyrligit det är för Acad:n att upplåta henne rummen, så låter hon kan skie 
öfwertala sig ifrån, att begiära detta widare.

III. Berättade Rector att lås är satt för sal. Grotz lada, att dess sädh som han 
sielf i sin lijfstijd skall budit betala Academien, och frågade hwem som skall den 
uttröska, och taga wara der på. "Resolutio. Academiens wacht- eller humblegårdz- 
dränger kunna tröska på Academiens sijda, och fougden Winter utmäta och 
emottaga sädhen, effter han är här i staden.

IV. Refererade deputati af Consistorio att dhe effter V. Consistorii sluth, in
venterat och werderat sal. Magni Pourels qwarlåtenskap, som funnitz hoos sal. 
Ferners änckia, Samuel Johanson klockare och Isak Eekebom. Och sedan uth- 
mätt der af till Ferners änckia (som hafft dhe hoos sig stående saker i underpant, 
och V:di Consistorii minoris resolution af d. 28 Maji 676. för sig att blifwa 
der af betalt) till 143 dr 28 öre kopptfrmit, sedan liqviderat war emillan henne 
och sal. Pourells moder uthi deputatorum, h. Gartman [s], M. Micrandri och 
Secretarii närwaro. Item uthmätt till Hanss trägårdzmästare, hwilken sal. Pourel 
effter upwijst obligation, warit skyldig 65 dr för kosthold. Men modren redan 
der på betalt é rdr in sp., beräcknad för 3 dr 16 öre, till 6i£ dr kopp<*rm:t, 
och det effter modrens begiäran, emädan hon nu uthlåtit sig att willja taga all 
qwarlåtenskapen om händer, och swara creditorerne till dheras bewijslige prseten- 
sioner. Discurerades sedan om dhe fleras fordringar här på orten, i synnerheet om 
mons. Bergz, om den icke kan remitteras till den orth der dhe både äre boen
des, effter hon der will swara honom, förmenandes sig funnit dhe skiäl, som skole 
förläggia hans praetensioner. Rector berättade att h. borgmästin Berg beskickat 
H:s Magnificence, och låtit säya att der modren uthfåster sig till willja swara 
hans broder [Göran Berg] i Stockholm, så är han der med nögd. DD. Brunn, 
stod hårdt der på, att qwarlåtenskapen icke måtte så lätt extraderas till modren, 
uthan det som Berg praetenderar blifwa här ståendes till dhess dhe utfört saken sig 
emillan, med mindre mons. Bergs fullmächtig här in loco sade honom wara der
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med nögd, att hon får sakerne löse och will swara honom i Stockholm. H. 
Gartman och någre flere meente wara nog att h. borgmäst: n låtit sådant säya 
Magnifico Rectori. Uplästes Pourels moders suppliqve 1. att uthbekomma all hans 
qwarlåtenskap här i Upsala, som redan inventerad och werderad är, den samme 
som närmeste målsäganden att giöra redo före till hwars och ens bewijslige 
fordran, då annat sig wijsa skall än här föregifwit är. 2. Att få ett attestatum det 
hon ey af egit godtyckio har betalt creditorerne här, uthan sådant är af rätten 
förordnat, ellies läre creditorerne i Stockholm giöra henne inpass. 3. Att få 
uthaf protocollet hwem orsaken är till citations afgående, och så widare hennes 
långa uteblifwande ifrån sitt huus, af hwilken hon sitt skadestånd och tidzspillan 
praetenderar. Upkom åter en hård discurs serdeles emellan Doct. Brunnerum och 
h. Gartman, antingen henne måtte tillåtas att bortföra all qwarlåtenskapen eller 
icke, i anseende till mons. Bergz praetensioner. Deputati berättade, att fuller någre 
sådane auctores som Berg fordrar, funnitz hoos Ferners änckia, men kunne icke 
wara sanuwe exemplar, ty Ferners änckia witnar att all den qwarlåtenskap Pourell 
pantsatt henne, har der stått 2 åhr förän Pourel emottagit mons. Bergz böcker, 
och att dhe få, sådane auctores, som han fordrar, hwilka funnitz hoos Samuel 
klockare och Bekebom, intet förslå, så att fördenskull m. Berg intet skulle stort 
kunna bekomma, om så wore, till sin betahlning, ty sedan dhe som här hafft 
Pourells saker i pant, fått der af sin betalning, så lärer föga wara mehr öfwer, 
än det som nödigt lärer behöfwas till begrafning. Så att derföre wore bättre 
för honom, om modren toge qwarlåtenskapen bort, och blefwe honom respon
sabel. Modren inkom sampt mons. Bergz uthskickade Olaus Gråberg, emot hwil
ken hon strax exciperade, säyandes sig intet wara inkommen till att contestera litern 
med Berg, uthan till begiära uth sin sons qwarlåtenskap, sädan creditorerne som 
hafft dem i pant äro betalte. Fråg:s hwad skiäl hon hafwer till undraga sig mons. 
Bergz praetensioner, effter han har sal. Pourels klare obligationer. Obligationerne 
uplästes 1. af d. 26. Septemb. 673. på 14 rdr in sp:e dem Pourel lofwar betahla 
till nästfölljande juhl. 2. sine dato på ett partie böcker till 200 dr kmt, dem han 
lofwar försälja åth Berg, och betala peningarna effter handen wid böckernes 
afsälljande, men blefwe någre böcker osålde, så skulle dhe igen restitueras till 
d. nästkomrde 20 Decemb. 673. 3. Af d. 4 Januarii 674. på 161 é dr kmt (och 
för böcker som han skall emottagit att försällja) dem han lofwar sig betala till 
fölljande påsk på samme åhr. Hon swarrde: 1. Har min son obligerat sig till 
lefwerera peningerne effter som böckerne skulle blifwa försålde till (etc.) hwil- 
ket och wisserligen lärer skiedt wara, effter som samme böcker nu intet finnas 
ibland hans qwarlåtenskap. 2. Har Secreteraren funnit uthi min sons kista hoos 
Eekebohmen en book, der uthi han sielf in Februario 674. skrifwit, alt det han då 
wiste sig skyldig wara både i Stockholm och Upsala, hwaräst han upförer sin 
skuld till mons. Berg 73 é dr kmt. Boken upwijstes. 3. Fans hoos honom då han 
död blef ett memorial af honom skrifwit, uthi hwilket han äfwen lijka upförer all 
sin Upsala och Stockholms skuld, och der ibland allenast 20 dr till mons. Berg, 
hwilka han dock öfwerstruket, såsom betalte, det jag och kan verificera der med, 
att han på samme memorial giort sig skyldig till en wachtmästare i Stockholm, 
men öfwerstruket, såsom betalte, och wijsa samme wachtmäst:s qwitt:s, att det är 
betalt. 4. Har mons. Berg en godh tijd brukat Pourels information i Stockholm, 
så att han intet lärer kunna med skiäl praetendera något effter honom, och då jag
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sådant förde mons. Berg till sinnes, swar:de han att wij fuller komma öfwer ens. 
Uplästes af mons. Bergz bref till Gråberg, att effter Pourels moder tagit sig måls
ägande rätten till, så är han nögd der med att han far söka henne i Stockholm, 
så frampt hon icke will här godwilligt betala honom. Mod.: ja, söke mig man fritt, 
jag will swara honom, och skall jag wäl wijsa med hwad skiähl han praetenderar 
sådant effter min son. Consist.: will i lofwa det att om mons. Berg söker eder i 
Stockholm och winner saken, i då willja betala honom af edert egit, om sal. 
Pourells qwarlåtenskap icke hinner sälj:s[?], kan man icke neka eder att effter be- 
giäran afhempta alt hwad här finnes effter eder son, sedan dhe alle äre betalte, 
som hafft hans saker af honom sielf sig förpantade? Hust. Catharina: jag will det 
giöra, för det moderliga hiärta jag drager till min son, och intet att han skall för 
Bergz skull liggia som en banqverut i jorden. Påminte der hoos om dhe andre 
punchter som hon införer i sin suppliqven, i synnerheet det attestato, att qwar- 
låtenskapen här warit pantsatt till creditorerne, och att hon icke kunnat fl den 
löös för än dhe fatt sin betahlning, och det effter rättens godtpröfwande. 
Uplästes sal. Pourells obligation, gifwin Hanss trägårdzmästm d. 18 Junii 676. på 
65 dr kmt för disk, hwilka han lofwat betahla till d. 1 Octob.

Företogos Gabriel Bogmans och Isak Eekeboms fordringer effter sal. Pou- 
rell, och frågades 1. huru Bogman är kommen till att gå i Pourels kista, sedan 
han war död blefwen. Bogman sw:de: jag gick dijt till den ände, att jag skulle 
skrifwa up hwad der war, och hade twenne andre personer med mig, som kunna 
witna med mig hwad jag giorde der. Fråg:s om han då skref up hwad der war? 
Swar:s ney. Fråg:s om han eller någon af dhe andre toge något uthur samme 
kista? Swar:s ney, undantagen en book som Ekbohmen tog och ännu hafwer, 
nembl. Regum Gustavi primi och Erici decimi qvarti historie, Girsens. Fråg:s om 
Pourell intet lemnat något register i sin kista på dhe saker der uthi wore, effter 
han upskrifwit alt hwad på dhe andre ställen warit pantsatt? Swar:s ney. Modren: 
Eekbohmen har likwist sagdt att der war register, och böra i skaffa det tillrätta. 
Bogman: jag kan swärja, och får dhe andre till swärja med mig, att ingen lapp 
togz uhr kistan, meer än den booken som Ekbohmen tog. Mod.: Jag beder att 
Ekbom intet far uth hwad honom tillmätes, förrän han har lefwererat samme 
book tillbaka igen, ey heller Bogman förrän han gifwit tillbaka dhe böcker, som 
han hafwer af min sal. son. Detta bewilljades henne. Uplästes sal. Pourells bref 
till Gudmund Norberg, der uthi han förmäler Bogman hafwa en sin obligation 
på 7 5 dr, hwar uthi begri jpes 20 dr som Eekbohmen skall hafwa, och derföre hans 
eekekista i pant, hwilken han med dhe saker der uthi äre intet will mista för 200 
dr, och att Bogman har nyckelen. Item 7 dr för disk åth sin bror, och 46 dr 
till Bogman, hans particular fordran, der på han skall betalt honom 26 dr, så att 
nu återstår af hans enskylte praetension allenast 20 dr. Beder altså att Norberg will 
betala Bogman desse 20 dr, och hempta från honom desse böcker. 1. Terentium 
i regal 8:vo latinskt och fransösk. 2. Lexicon Sorani. 3. Peresium et Vinnium in 
Justinianum. 4. Gymnasium styli Schefferi etc. 5. Oratorem extemporaneum. 6. 
Lysandrum och Calistam fransösk. 7. En tiock book in qvarto der uthi Stiern- 
hielms Hercules etc. 8. Rolofs och Boses sagor. 9. En stor mathematisk tafla. 10. 
En gammal swänsk book tun, sin. titulo. Bogman tillstod uppå tillfrågan sig hafwa 
desse böcker af Pourel, och att skulden så hänger tillhopa som brefwet förmäler, 
allenast skulle Eekbom fordra någre dahler öfwer desse tiugu, men med hwad
11-734168 Sallandtr
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skiäl wiste Bogman intet. Frågades, effter Bogman hafft desse böcker i pant, 
som stiga öfwer hans och Eekboms fordran, för hwilken han caverat, hwarföre 
han då befattat sig med hans kista hoos Eekbohmen? Bogman swa:de: Skulden 
war i förstonne 73 dr, och effter jag tychte denne panten intet giorde fyllest 
derföre, så citerade jag Pourell till Rectorem M. Columbum, och begiärade 
någon större och säkrare pant. Rector remitterade oss till en privat förening oss 
emellan, och då satte Pourell mig kistan i pant, och fick mig nyckelen der till. 
Men sedan betalte han in Julio 677. 26 dr, och blef så skulden mindre. Upwijstes 
sal. Pourells 2 obligationer, den ene af d. 18 Martii 675. på 2 månaders informa
tion, och dess uthan 29 dr kmt, den andre af d. 29 Febr. 676. på 2 rdr in specie 
och 4 dr kmt. Item Bogmans qvittens af d. 31 Julii 677. på 4 rdr in specie wer- 
derade tillhopa för 26 dr kmt hwilka Pourel betalt på dhe 46 dr han warit honom 
skyldig. Förehöltz Bogman huru oförsichtigt han giort, att han gått i den andras 
kista sedan han war död, ty ehuruwäl man tror honom wäl, aldenstund åthskillige 
Professores, men i synnerheet h. Arrhenius gifwer honom ett mycket godt witnes- 
börd, så har han lijkwäl således graverat sig med någon mistancka hoos Pourels 
moder, hwilken och fulleligen tror att hennes son lefnat något register i kistan 
på dhe saker der uthi warit, det hon och nu påstod att han måtte framwijsa. 
Bogman sw:de sig wäret hoos Rectorem, att söka dess tillstånd till fa see hwad i 
kistan wore, men H:s Magnifice då warit borta. Rector: så war ProRector till
städes i gården hoos eder, hwilken i hade bordt tillijta i min frånwaro. Bogman: 
jag förstod intet bättre, kan dock fa dhe andres witnesbörd som wore med, att 
ingen orichtigheet föröfwades på kistan. Han tillsades att strax upplefwerera dhe 
böcker som han hafwer hoos sig af Pourel, och blifwa i staden till dess han 
purgerar sig in för rätten, eller och privatim förlijkar wederböranden, effter 
hwilkens begiäran och slötz att strax effter middagen skall af panten uthmätas 
Bogmans Eekeboms bewijslige fordran effter sal. Pourel nembl. 40 dr tillhopa. 
Parterne affträdde. Fråg:s hwad swar och slut blifwa skall uppå dhe 3:ne hennes 
postulater uthi dess suppliqve (hwilka postulater ännu uplästes) emädan Secreta- 
rius beswärade sig att han nu halftridie weka måst suttat wed denne saken, och 
intet annat fått giöra, willjandes gierna en gång slippa der ifrån, och hustrun 
åstundar att kåmma hem igen.

Resol. Effter såsom mons:r Berg sig förklarat genom sin broder h. borgmäster 
Berg, att wara der med nögd, om hust. Catharina Grubb will wara honom res
ponsabel, och han således får söka henne i Stockholm, och hon nu lofwat, der 
mons. Berg winner saken, willja honom betala af sitt egit, om sonens qwarlåten- 
skap icke tillräcker, så effterlåtes henne, sedan creditorerne som här hafft hans 
saker sig af honom sielf pantsatte, äre utmätte dheras praetensioner, taga all den 
öfrige qwarlåtenskapen här ifrån, såsom hon begiärer. 2. Emädan dhe creditorer 
som här fått sin betahlning af qwarlåtenskapen hafft den samme i pant af sal. 
Pourel, och Hans trägårdzmästares fordran warit för kosthold, som effter lagh är 
lijka giltig med reda försträchte peninger, så kan henne ett sådant attestatum 
meddehlas. 3. Hwem orsaken warit till citations afgående, kan sees af sielfwe 
citation, nembl. mons. Berg och dhe andre creditorerne, hwilka så legat H:s 
Magnificence öfwer, att han måst fordra någon hijt, till giöra ändskap i saken.

Påmintes om dhe 3 mk smt pro absentia, som Pourel blifwit sakfålt till under 
h. Celsii rectorat, men alt sedan låtit stå obetahlte, och fråg:s om dhe skole ut-
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tagas eller icke. 'Resolutio. För rächningarnes skull måste dhe utmätas, och bör 
modren intet tycka det illa wara, påminnandes sig hwad beswär rätten hafft för 
hennes och hennes sons skull. Sidst frågtde M. Micrander om mons. Gieuding 
[Giöding], hwilkens nampn finnes i twenne böcker, och han dem igenfordrar, 
skole honom restitueras? Resp. Aldenstund Gieuding intet kan prsesumeras att 
betalt sal. Pourel med böcker, eller begiära det honom icke med rätta tillkommer, 
så mage dhe gifwas honom igen.

V. Uplästes h. Aurivillii memorial på dess begiäran uppå sin modersysters 
[Cecilia Cassiopaea] wägnar i Stockholm, angående någon hennes skuldfordran af 
sin sal. sons h. Olai Åkermans sterbhuus, nembl. 1. att samme hennes skuldfordran, 
måtte till sitt qvantum effter obligationens lydelse blifwa protocollerat. Obliga//on 
uplästes, skrifwen under sal. h. Åkermans nampn d. 25. Febr. 668. uppå 100 rdr 
in specie, hwilka han på sin moders wägnar upburit af Larss Ram, dem han lofwar 
sig skola lefwerera på anfordran, eller med modrens bewilljande sättia på någon 
säker ort. 2. Att dhe peninger som ännu innestå hoos h. Räntemäst:n uthaf sal. 
Åkermans förtiänte löhn och af nådåhret, måtte seqvestreras och innehollas till 
dess man uthi denne fordran winner Consistorii ändtlige sluth. 3. Att Consist. 
behagar skrifwa till änckian, det hon med första som skie kan måtte inkomma 
med dhe förmeente skiähl, för hwilka hon menar sig intet wara skyldig, att 
honorera sin sal. mans obligation, och den antingen af hans qwarlåtenskap och bo 
oskipto, eller förtiänte löhn, eller och nådåhret att betala.

Resolutio. Skrifs till änckian och notificeras henne h. Profis begiäran, effter man 
innan hon sig förklarar icke kan seqvestrera något, kunna och föllja till henne 
copier af obligationen och memorialet.

VI. Talade Rector om att dagarna nu blifwa korta, och ministerium ecclesias
ticum beswärar sig öfwer det trägna arbetet dhe hafwa, och frågade om man 
derföre icke måtte på en tijdh uphöra med afftonbönerne, ehuruwäl den 
fahra oss öfwerhänger synes annat fordra.

Resolutio. Man continuerar med dem ännu denne månaden, sedan far man 
see hwad wijdare sig giöra låter.

VII. Refererade Rector H:s HGr. Ex:ces H. R. Cantzlerens swar och be- 
tänckiande om dhe ährender, som H:s Magnif. föredragit nu wid Stockholm, 
och hwad han ellies der uträttat.

1. Om M. Boos saak har H:s HGr. Ex:ce skattat nödigt, att Academien fram
deles påminner i Kongl. Senaten, när Herrar RijkzRåden komma tillhopa igen, 
och begiärer att i Kongl. Cammaren må yrckas på den förklaring som Kgl. 
Senaten fordrar för än dom kan falla i saken.

2. Om betahlning för Acad. spannemål som är uplåten eller tagen till Cronan, 
har Kongl. Cammaren swarat, att Acad:n måtte dröya der med till dess tijderna 
blifia något bättre, effter nu inga medel äre att tillgå.

3. Har både H:s HögGrefl. Ex:ce och Lindhielmen swarat, det ingen fara är 
med dem som förpantat sig orteme af Cronan, så att dhe skole få befatta sig 
med kyrckeherbergen som Acad:n tillkommer, effter som the intet mera sig för
pantat, än det som Cronan hafft behollet och henne tillkommmit.

4. Om Cronones betiäntes ofog emot Academien, har H:s HögGr. Ex. skattat 
nödigt att noga låta inq/z/rera, och har H:s Magnifice der om talt med hög- 
wälb:ne h. landzhöfd:n, hwilken frågat på hwilket dera af dhe förslagne sätten
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Acad:n will hafwa denne ransakningen anstält, och hwilka personer Acad:n hafwa 
oförrättat; men H:s Magnif. har swarat sig skola der om söka nogare under
rättelse, och sedan han öfwerlagdt med Consistorio der om wijdare skrifwa eller 
tala med H:s nåde.

5. Om Buxboum har H:s HögGr. Excellice swarat, att intet wijdare kan nu 
åthgiöras, effter som han kommit aldeles sin koos undan, med mindre man will 
skrifwa till Kongl. M:t, och förmäla, att han uppeholler sig der nedre i landet, 
med begiäran, att han der måtte efftersökas och fasttagas.

6. Om apothekaren har Kongl. Camwaren swarat, att han intet kan niuta den 
frijheet honom är lofwad, så länge desse tijderne äre så swåre.

7. Om sal. Loccenii och Aurivillii enckiors begiäran om underhold i sitt enckie- 
stånd, har 111. Dn. Cancell. så swarat, att han kan intet förklara sig der öfwer, 
förän han far en lista på praebenderne, och der hoos noterat när Academiens 
praebenderne äre tillkomne, till hwilka professioner dhe äre lagde och böra wara 
wid, och hwilka dem nu innehafwa och effter hwars disposition etc. Slötz för
denskull att samme lista skall förfärdigas och öfwersändas.

Angående Wittulsängen, så berättade H:s Magnifice det wara donerat sal. 
Loccenio, som han nu förnummet hoos 111. Cancellim och der sedt donations 
brefwet af d. 10 Martii 653., hemförandes med sig en copie der af. Samme copie 
uplästes, och donerar H:s Kongl. M:t Drottning Christina sal. Loccenio och hanss 
ächta lijfsarfwinger, man och qwinkön detta hemman under adelig frijheet och 
frälse till ewärdelig egendomb (etc.). Consistorium klagade att Academiens egne 
betiänte söka således draga dess hemman ifrån henne, och önskade att detta 
bref warit förr upwijst, så att Academien då strax kunnat inkomma hoos Mayeste- 
tet och effter dess nådigste bref och den 25 Febr. 651. sökt få hemmanet tillbaka 
igen, effter som i högstbeite bref alla sådane utwärckade donations bref ogillas 
och casseras.

8. Om h. Scheffero och h. Gartman har H:s HögGr. Ex. sig förklarat, att 
det skall blifwa der wed som H:s HögGr. Ex:ce förr förordnat, så att h. 
Gartman får ordinarie löhnen af professione juridica (etc.). Och berättade Rector 
och* H:s HGr. Ex. warit otohlig der öfwer, att man icke rättat sig effter dess 
giorde förordning. Consistorium swide att det warit der med wäl nögd och icke 
lagdt sig der emot, uthan h. Scheffer sielf sökt få beholla samme löhn. M. 
Columb.i jag menar min swärfader har nu betä»cht sig och will släppa den 
löhnen, dock kan jag icke så wist säya det.

9. Har h. Räntemästaren uppå sitt memorial förfrågat huru Acadin skall 
bära sig åth med den rest som des bönder dragit på sig, antingen den skall 
uthtagas, så wijda böndernes egendom kan tillräcka, eller om den skall remitte
ras dem, emädan dhe aldrig hinna betahla, så frampt dhe skole kunna blifwa wid 
hemmanen och dem bruka. H:s HögGr. Ex. har swarat att Academien fuller 
måste umgås der med såsom adelen umgås med sine bönder, och uthfordra så 
mycket möyeligit är, men der hoos warit i den mening, att Consist. borde der 
om rådfråga Kongl. Cammaren. Consistorium meente att effter Academiens godz 
äre allodial och egne, så att hon possiderar dhem med sanwwe rätt som adelen 
sine, så måtte hon och wäl uthi dheras administration och upbörderne rätta sig 
effter Kongl. och 111. Dni Cancellarii förordning och råd, uthan till att rådfråga 
Kgl. Camwaren der om (etc.).
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10. Sädan har h. Quaestor låtit förfråga, huru han skall med dhe medel som 
för någon tijdh sedan äro tagne af ordin, staten till exercitie statens betahlning, 
effter revisores fordra dem tillbaka igen, och der intet är något till betala medh. 
Men Rector berättade att H:s HögGr. Ex. warit otohlig här öfwer, och resol
verat att både exercitie och dhen andre extraord. staten skohle stå, till dess H:s 
HögGr. Ex:ce får tillfälle att conferera med H:s Kongl. M:t, om dhe, besynner
lig exercitiestaten, skall aldeles gå öfwer ända eller intet.

VIII. Klagade Rector att han icke kunnat nu i Stockholm winna något genom 
h. Duwaltz och Blixes assignationer, uthan måst föra dem tillbaka igen, och tychte 
Consist. wara swårt, att en annan gång handla med dem om någon spannemål på 
sådant sätt.

IX. Berättade Rector, det Sam. [Johansson] klockare klagar, att han intet hin
ner med klåckeställningen, effter han på någre åhr icke kunnat fått sitt deputat 
af Consistorii cassa. Swarades att cassan en tijd bortåth warit mycket och är ännu 
något skyldig, af orsak att nästan alle böter antingen bytas in carcerem eller 
remitteras, eller och gifwas bort förrän dhe inkomma. Som till exempel Haq/z/nus 
Fogel blef fält till 100 drs böter propter violationem arresti, för hwilka h. 
Gartman caverade, men förrän dhe inkommo, gofwes dhe bort åth M. Nezelio. 
Rector tychte sådant wara orätt, och intet böra skie här effter, emädan cassan 
är så förblottad, att der intet är något till kiöpa wedh, lius etc. före.

X. Sade Rector sig upwijst H:s HögGrefl. Excell:ce Konung Gustafs högl. 
i åminnelse, fundations bref, på adjuncti tiänsten wid domkyrckian, hwaräst för- 
mäles, att den som sam me tiänst förestår, skall och der hoos hafwa en adjuncturam 
theologicam till att så mycket bättre kunna subsistera, effter ellies ingen karl af 
något wärde kan bekommas der till, och att H:s HögGr. Excelkce har der på 
resolverat, att den adjunctura theologica som nu blifwer löös effter M. Neze- 
lium, skall updragas futuro adjuncto pastoris; hwar med Consistorium och war 
nögd.

XI. M. Steuchius: effter jag och har Kongl. bref, att fa någon adjuncturam 
till fyllnad på min löhn, som jag måst dehla med h. Buskagrio, så begiärer jag, 
att jag måtte få den adjuncturam philosophicam, som blifwer löös effter M. 
Nezelium. Jtesolutio. Detta bewilljes.

XII. Frågade Rector huru skall blifwa med rangen emellan M. Nezelium och h. 
Aurivillium? Swar:s att extraord:» altid gå effter som dhe blifwa introducerade. 
Rector: Gavelius blef förr introducerad än jag, men jag fick lijkwist rangen för 
honom. Men så hade jag fuller min fullmacht uthe förr än han. Facultas juridica 
står der uppå att Aurivillius skall fa förträde för Nezelio, beropandes sig på 
Consistorii sluth der om. ProRector M. Steuchius: intet sådant sluth är fallit, det 
war fuller wist att facultas juridica med ett ord eller tu då nämbde om rangen, 
och att en der på sade det Aurivillius kunde äntå få rum för Nezelio, fast han 
förr introducerades. Men war ingen som swar:de der till, mindre slötz något 
der om. M. Celsius: effter jag är Decanus facultatis philosophicae, så protesterar 
jag der emot att Nezelius skall blifwa skuffrad neder om den andra, dhet har altid 
warit wanligit, att den förr blifwit introducerad, har och hafft förträdet för den, 
som senare tillkomwit. Är Aurivillius intet nögd der med, så beder jag att intet 
må resolveras här uthi, förr än facultas far tahlas wid. H. Gartman: jag tror intet 
Aurivillius skiöter der om. M. Celsius: det war wist att Benzelius kom senare



166 1678:12 oktober

till än jag, och att jag böd honom rangen för mig, effter jag kiende honom 
mycket godh derföre, men han war så höflig, att han den ingalunda wille emot- 
taga. Cursor inkom med h. Aurivillii skrifft, och hon uplästes, der uthi införer 
han sine skiähl till få rangen för Nezelio, som fölljer med det swar som föll 
på hwart skiähl.

(1.) Har jag uppå min function Kongl. M:ts bref och confirma//on, hwilken 
och uthi Kongl. Academiae constitutionerne till sådant ämbete expresse fordras, 
och har den sam/we hoos V. Consistorium i rättan tijdh insinuerat förr än som 
förledne sonwwarss Prof. Nezelii introduction skiedde och förr än mutatio recto- 
ratus angick. Resp. 1. M. Nezelius har och Kongl. bref till 111. Dn. Cancellarium 
att få ordinariam professionem philosophicam som först löös blifwer, och sedan
111. Cancell. bref att imedlertijdh wara extraordinari/zj. Och der han skiönt intet 
hade Kongl. bref för sig, så borde dock H:s HögGr. Ex. bref intet mindre 
giälla för honom än för andra. 2. Är Nezelii bref mycket äldre, ty han fick det 
wid begynnelsen, men Aurivillius sitt emot slutet af förre rectoratet. 3. Är Nezelii 
bref strax upläsit, och har han der på fiere gånger anhollit om introduction förr 
än Aurivillius fick sitt bref.

(2.) Sädan hwad sielfwe introductions acten widkomwer, så hade jag och wäl den 
sam/ve i sommars bekommet, emädan V. Consist. det intet förwägrade, der jag 
icke billigt hade welat uppeholla för den ringa freqventz af studenterne, som då 
war. Resp. Consist. har ey eller nekat Nezelio introduction, uthan tycht att dhe 
både måtte dröya till dess löhnen faller effter dheras antecessorer.

(3.) Finnes och wäl exempel wid denne Kongl. Academien, att ett fast större 
intervallum emellan introductions aeterne warit, och dock lijkwäl rangen icke 
dher effter ändtligit anstält. Resp. Om så händt, så har den som senare fått in
troduction, men dock rangen för den andre för hafft sin fullmacht ute, ehuruwäl 
äntå rangen merendels blifwit effter som dhe äre introducerade. Plägar och ellies 
på sådant fall den hwilkens fullmacht är yngre, för höfligheet skull wänta till 
dess den som äldre fullmacht hafwer, blifwer först introducerad. Så wäntade M. 
Fornelius en god tijdh effter sl. Uhren.

(4.) Der till med har V. Consist:m eller åth minstonne en god deel der af, 
när man om begges introduetionerne delibererade warit uthi sådan mening. Resp. 
War intet ord. Consistorium, ey eller kan det säyas warit i sådan mening, ty en 
nämbde allenast något sådant, men war ingen som swarade der till.

(5.) Sidst synes och facultatis juridicae wanlige honeur jämwäl wid detta till
fälle kunna med skiähl tagas i någon consideration. M. Celsius: såsom facultas 
juridica talar i detta fall på sin honeur, så har och facultas philosophica skiäl till 
tala på sin, och lärer intet nöyas der med, om den wanlige praxis inmuteras i 
extraordinarii böre, som waant är gå effter som dhe äre introducerade till, 
oachtat af hwad faeultet dhe äre, är Aurivillius der med intet nögdh, uthan påstår 
att ändtligen få rangen för Nezelio, så protesterar jag på faeultetens wägnar ännu 
emot honom, och beder att intet må resolveras der om för än facultas philo
sophica får först tahlas wed. H. Gartman: Aurivillius lärer intet skiöta om 
rangen för den andre som han sielf skrifwer wed slutet af sin skrifft, men effter 
något sådant war på tahl, då Nezelio bewilljades introduction, så har han intet 
annars kunnat än föredraga .dhe skiäl der till som han funnit. Rector: jag will
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kalla Aurivillium till mig och höra hwad han säyer, kan skie han lärer intet stå 
der på.

Den 23 Octobrå
kl. 1. höltz Consistorium min#;, närwarande ProRectore M. Steuchio, M. 

Holm, h. Gartman, M. Liung och Secretario.
1. Frågade ProRector om synen är nu förrättad emellan Doct. Daniels [Side- 

nii] änckia och Doct. Benzelium, så att saken må kunna wijdare företagas.
H. Gartman: ney, ty deputati både af Consistorio och staden wore der i löger- 

dagz effter Rectoris bodh, men ingen af parterne kom/»o der, och kunde altså 
ingen syn förrättes. ProRector: har då h. fautor intet observerat något som han 
kan referera. H. Gartman: jag kan intet referera något der om effter ingen syyn 
war. ProRector: Änckian exciperar emot syn, och will wijsa sin häfd. H. Gartman: 
jag kan intet stort swara här till, effter änckian har sielf i förstonne icke allenast 
begiärat uthan och fått syyn, hwilken Doct. Benzelius dock ogillar.

Doct. Benzelius och änckians dräng Michel Markuson inkomme. ProRector: 
wij hade gierna sedt, att denne saken nu kunnat komma till ändskap, men wij 
see fuller att det icke kan skee, aldenstund ingen syyn ännu hollen är, och lärer 
jag gierna excusera mig att offtare sitta i denne saken, effter der med således 
tillgår, ehuruwäl änckian intet will wetta af någon syyn, uthan blifwa wid sin häfd. 
Doct. Benzelius: Änckian war siste gången då saken förehades borta, och hade 
ingen tillstädes, ehuruwäl hon war tillsagd der om, och will jag att hon skall böta 
derföre. Consist.: det är intet meer än billigt att så skeer. Doct. Benzel.: hon 
har förr sielf begiärat syn och fatt den, hwilken dock är sådan att icke allenast 
hon som den begiärade, uthan och den som henne bewilljade med dhem som 
henne förrättade borde böta derföre, ty det war intet tijd att gå och syna store 
bönedagen, och det andre parten owitterligen, och bör hon derföre nu intet 
tahla emot en laglig syyn, uthan hwilken ingen ting kan uthgiöras uthi saken. 
Den häfd hon beropar sig på är af intet wärde, som nogsampt lärer befinnas wid 
syningen, dessuthan liggia hennes och min wreet mitt i store giärdet, och hafwa 
dess gårdar rundt omkring, och fast den som hafft min wreet tillförende, uprättat 
giärdzgården emellan hennes och sin wreet, effter han stundom och kan skie 
merendels sådde sin tu åhr å slag, så är jag fördenskull intet plichtig att holla 
sam/»e giärdzgård wid macht, effter jag icke såår meer än hwart annat åhr tillijka 
med änckian. Jag har begiärat hon måtte gifwa mig wid handen dhe skiähl, som 
hon förmenar sig hafwa der till att jag skall holla giärdzgården allena, men det 
skiedde intet, nu har jag begiärat en laglig syyn måtte hollas till rättens informa- 
tion om saken, men när den ändtligen skall hollas, så beskickas syningzmännen 
men parterne intet, och kom/»er altså äntå intet till någon ändskap. Fråg:s om 
drängen har något till inwända på sin matmoders wägnar. Swar:s att hon begiärer 
få blifwa wid häfden. ProRector: Kan i wijsa hwad häfd der är. Michel: jag har 
tiänt der i 20 åhr, och alt medan har giärdzgården blifwit hollen, länger kan jag 
intet wijsa häfden. ProRect.: hwad witne hafwen i då? Mikel: witnen wore förre 
gången tillstädes, men nu äre dhe i Stockholm. Doct. Benzel.: den häfd hon 
omtahlar är af intet wärde. ProRector: Änckian bör då först bewijsa sin rätt till 
denne häfd hon praetenderar, och sedan blir ändå der qvaestion antingen h. Doct. 
blifwer skyldig till holla sam/»e giärdzgård allena eller intet. Doct. Benzelius: på
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åker och giärdzgårdar är icke allenast wid commissorial rättens ransakning och 
delning, uthan och sedan mycket förandrat, så att alle medelgiärdzgårdar meren
dels äre borttagne, och fast det förr warit min antecessoris obligation som dock 
än är obewijst att hollan, så kan det äntå intet blifwa min obligation att holla 
honom, sedan en sådan förändring skiedd är, helst effter jag intet såår min wreet 
offtare än hon sin. Resolutio. Kan intet wijdere giöras till saken förrän det blifwer 
effectuerat som förr är slutet om synen, och skall till näste Consistorium änckian 
inkomma med sine witnen som hon beropar sig på, och dhe skiäl hon förmenar 
sig hafwa der till, att Doct. Benzelius skall wara obligerad till holla giärdzgården.

[Samma dag.]
Dito kl. 2. höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnif:o, Doct. 

Benzelio, M. Holm, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, h. Norcopense, M. 
Steuchio, M. Micrand. och Secretario.

I. Johannes Salander Westmannus supplicerade skrifftel. om någon hielp af 
cassa studd. Resolutio. Han far 6 dr smt.

II. Insinuerades H:s Excelkes h. Georg Gyllenstiernas recommendation för 
Medenio till stipendium. Consistorium lofwade gierna will ja fullgiöra H:s Ex
celkes begiäran, så wida möyeligit blifwer, och slötz att Medenius skall sig an- 
gifwa hoos någon wiss facultet och der låta sig examinera, så att man sedan må 
tillsee huru wida han må kunna hielpes.

III. Per Mårtenson skräddare fordrade någon richtigheet med sin sonedotters 
arf effter dess sal. fader. Stiffadren Christ. Laurinus swarade sig hafwa sökt icke 
allenast mundtligen uthan och skrifftel. att så skie skolat för än han inträdde i 
ächtenskap med änckian, men hennes fader forserat honom, så att det intet kunnat 
skie, sig dock lijkwäl wunnit så mycket, att swågren rest hijt in, och inventerat 
alle sal. M. Salandri böcker, tagandes samme inventarium här ifrån med sig, så 
att alt kan nu snart giöras färdigt, men hwad som gafs hustrun till hemgifft 
då hon trädde i ächtenskapet med sal. Salandro, sade Laurin sedan blifwit henne 
räcknat för möderne, och altså icke kunna gå till arfs effter sal. Salander.

H. Gartman: huru kan det blifwit räcknat eder hustru för möderne, som äre 
henne gifwit till hemgifft medan modren lefde? Laurin: effter dhe andre syskonen 
intet willja det bestå, så måtte det föras tillbaka i boet och skiefftas som skall 
synas af sielfwa arfskifftet. Fråg:s effter samme arfskiffte. Swar:s att det är än 
icke aldeles färdigt, effter arfwingarne icke kunnat ännu förena sig om werde- 
ringen på en gård här i Upsala och en gård i Sigtuna. Sade ellies Laurin sig willja 
lefwerera ett sådant inventarium effter sal. Salander, som han kan med edh veri- 
ficera. Slötz att skrifwas skall till kyrckieherden i Alsike, det han förfärdigar 
arfskifftet, så att man der af må få någon underrättelse om saken.

IV. Har h. borgmästaren Berg påmint om den rennan som löper neder uthi 
stadzdijket, och begiärat det Academien will genom sine deputatos biwista synen 
som der hollas skall, och komma öfwerens om tijden, effter som nu h. landzhöfd. 
lemnat BygningzCollegio att der öfwer ransaka och döma, som dess bref lydde 
af d. 30 Aug. sidstledne. Rector berättade att effter denne canalen är blefwen 
hindrad, så har watnet stigit högt up, hwar öfwer poedagogus klagar, säyandes 
sig lefwa i stor räddhoga och fruchtan, att barnen som gå till honom, falla der uthi 
och dräncka sig, effter som the måtte gå ther öfwer på bräden. Resolutio. Synen
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förrättes nästkommande odensdag, och skola inspectores aerarii och Secretarius 
då wara tillstädes på Academiens sijda, men effter Doct. Skunck är siuk, så blir 
M. Holm i hans ställe.

Sedan gick effter borgmäster Bergz begiäran och Rectoris befallning et moni- 
torial till kyrckeherden [Lars Hontherus] i Alunda, att han och ändtligen är till
städes wid synen. Denne syn förrättades sedan, närwarande å Academiae sijda 
M. Petro Holm, M. Matthia Steuchio och Secretario, men M. Larss kom intet 
tillstädes, oansedt han war i staden, och befans då att denne watturenna är så 
tämlig wed macht hollen, i dhe andre gårdarna serdeles i sal. Kadows, men i 
Alunda gården så förstörd, att watnet i dhe öfre gårdarna stodh högt up, 
jemwäl i apotekarens kryddegård, och kunde intet annars wara, än att och Aca
demiae huus der igenom lijder skade. Sedan synen war förrättad skickades byg- 
ningzskrifwaren och Academiae wachtmästare till M. Lars, att säya honom till det 
han holler rännan wid macht till widare besked, så frauxipt han icke will swara 
för all den skade som fölljer der af, att sådant försummas.

V. Uplästes H:s Excelkes h. gouverneurens i Gefle bref och assignation 
till befallningzmannen Olof Warg på 1623 dr 6 öre 9 thr smt till betahlning för 
Acad:ns Hellsingespannemål förleden winter uplåten till militien i Jempteland. 
Consist:m önskade att pen»/»game måtte föllja wid anfordran som H:s Ex- 
celkce lofwar. D. 26 Octobrå skrefs till M. Fontelium, och öfwersändes en copie 
af assignation, med begiäran han wille den upwijsa samme befallningzman, och 
förnimma när och hwaräst Acad:n kan fa peningerna, så will hon öfwersä»da 
original assignation.

VI. Uplästes H:s HögGr. Ex:ce H. RijkzAmmiralens pass för fransosen 
Jean Elledurt, att fl reesa fritt up till Stockholm. Rector berättade att denne är 
en catholice, och är antagen af någre Wermelandis, hwilket löper emot 111. 
Dom/ni Cancellarii förordning, att Courcelle skall allena här profiteri Iingvam 
gallicam, och ingen annan hindra honom, effter han ellies intet har någon löhn 
till wänta.

Johan Schröder inkom och tillfrågades, om dhe andre 3 studiosi Werme- 
landi, som tillijka med honom antagit denne fransosen, äre tillstädes; men 
sw:de ney. Förehöltz honom att det intet är lofl:t och förswarligit, att dhe 
privatim bruka en sådan catolic, och tillsades att öfwergifwa honom och låta 
honom reesa här ifrån till Stockholm dijt han har sitt pass. Slötz och att Rector 
måtte privatim tillsäya Elledurt, att han reeser här ifrån, och intet längre sig här 
uppeholler.

VII. Inlefwererade Rector theologorum Upsaliensium skrifftel. beswär öfwer 
befal:m:n Rox, att tillijka med Acad:ns föredragas wid ransakningen, och imed- 
lertijd förwares till dess flere beswär kunna inkomma. Berättade der hoos att 
rector och conrector scholae offta beswärat sig öfwer Roxens ofog emot sig, men 
willja nu intet stå der wid, uthan undraga sig, föregifwandes att Roxen nu seder
mera rättat sig i saken. Consistor, tychte illa wara att dhe icke stå wid det dhe så 
offta angifwet och klagat öfwer.

VIII. Slötz att slotzbefallningzmannen skall tillijtas om wijdare adsistence, att 
sättia Academien uthi wärckelig possession af Cronones panteåker, effter som 
ännu ingen af förre possessorib/zj afhemptat sine peninger. Detta skiedde d. 25 
hujus genom Prof. Micrandrum och Secretarium, hwilkom befallningzmannen
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swar:de, att Academien må säkert tillträda och intaga åkren, aldenstund hon nu 
andre gången är lagl. immitterad der uthi, men skulle någon ipso facto söka att 
hindra henne, då will han wijdare läggia handen der wid, och lofwade willja till- 
säya dhem som samme åker bruka, att dhe intet widare befatta sig der med, som 
och framdeles kienna peningerna till Cronan, om dhe icke afhemptas.

IX. Mons. Vallerius upwijste nyeste indicem Bibliothecae, som sal. Vallinus 
giort, effter hwilken recensio Bibliothecae nu skiedd är. Item en förtechning på 
dhe böcker, som nu under detta inventerandet befunnitz wara borta, ty sedan 
Bibliotheqvet A:o 676. inventerades, äre en stor deel böcker igenfunne som då 
warit borta, hwilka och fördenskull nu äre utstruckne, på det registret som då 
giordes på defecterne. Discurerades åthskilligt huru detta inventarium skall un- 
derskrifwas, antingen af Dominis Professoribus, effter som dhe förrättat invente
ringen, eller och heela inventarium af Consistorio. Påmintes wara förr slutet 
att ett exemplar af det inventario som nu är uprättat skall inlefwereras in Con
sistorium och dher förwares. Och slötz nu att samme exemplar skall reenskrifwas 
för Bibliotheqves medel och inlefwereras, sedan kan det collationeras med 
originalet, och så underskrifwas.

X. Har M. Boos änckia skrif:t att Klinten intet ännu lefwererat henne den 
spannemål, henne årligen är deputerad, som han warit befalt, och begiärat att 
böndren måtte få föra den till Stockholm. Påmintes wara slutit, att den spanne- 
mihl hon tog af Malmabönderne skall först afräcknas. Swar:s att så redan skiedt 
är. Resolutio. Klinten låter Academiens bönder föra till henne, hwad som ännu 
resterar för henne.

XI. Supplicerade Jacob Anderson att niuta appellation till Consistorium majus, 
emot den dom han fått in Consistorio minore, påmintes att han icke appellerat 
stanti pedo som constitutiones förmäla, uthan effteråth begiärat appellation 
nembl. strax ProRector hemkom ifrån Consistorio, då ProRector den icke kun
nat bewillja, effter som actor skulle få något att säya der på. Domen uplästes. 
Hwilken lemnar Jacob Anderson fritt, att söka sin regress till Unonium, och 
skattades altså onödigt begiära appellation, uthan han måtte låta citera Unonium 
när han will.

XII. Uplästes Joel Hörners bref till h. Räntemästaren att få för richtige 
uthlagor bruka hemmanet Håstad i Gottröra sochn, allenast uthlagorne kunne 
något förmedlas, effter som bonden, hwilken nu det emottagit, icke skall hinna 
der med, emädan han intet sielf äger, uthan måste taga alt till låns af andra. H. 
Quaestor berättade att Hörner derföre begiärer bruka detta hemmanet, att han 
har der bygdt en krog uthom hemmanetz giärdzgård wid store wägen. Fråg:s om 
samme krog intet är bygd på Academiens ägor, och giör hemmanet skade på dess 
skogh och marek? H. Verel.: jag tror intet det. Påmintes att Consistorium till- 
förende slutit, det ingen skall få bruka Academiens hemman, uthan bönder, för 
dhe conseqventier som ellies der på föllja, och blef så Hörner nekat des be- 
giäran, sampt slutit att fougden skall skaffa en annan åboo.

XIII. Någre Dannemarckzbönder supplicerade att dhem måtte remitteras 
cröningzpeningeme. Resolutio. Kan intet skie ty desse peninger böra ändteligen 
uthgiöres.

XIV. Sällja bönderne i Nora sochn supplicerade att få blifwa wid dhe uth
lagor, som förr warit på hemmanen. Berättades att desse hemman är skatten för-
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högd för än dhe genom byte komme under Academien. Item att dhe äre af 
ringa lägenheeter, så att dhe icke kunna bära sig, med mindre dhe förmedlas 
eller inläggias. Resolutio. För dhe ringa lägenheeter som der äre, så läggias dhe in 
till ett halfft hemman hwart.

XV. H. Verel.: Pehr Erickson nye bonden i Kielberga, har bygt någre nye 
wackre huus på hemmanet, och begiärar der före någon förmedling. 'Resolutio. 
Han far ett åhrs frijheet nembl. pro A:o 679. effter han redan uthstått 678 
åhrs beswär, och bör för samme åhr betala uthlagorne.

XVI. Pehr Erson den äldre i Kielberga supplicerade om någon tillgifft, är 
skyldig effter fougdens räckning, inräcknade 678 åhrs uthlagor, 219 dr 8 öre 
peninger, 13 t:r 5 f:r spannemål. Resolutio. Fougden skall tillkommande åhrgiöra 
sitt bästa att uttaga resten, så långt egendomen räcker, och skaffa en annan åboo.

XVII. Refererade Rector att Elisabet Franck supplicerar att bekomma åhrligen 
4 eller 6 tun:r spannemål till underhold, effter hennes arf skall nu tryta, och 
hon ellies icke kunna subsistera, om hwilken hennes begiäran H:s Magnificence 
redan nämbdt hoos 111. Dnum Cancelkm, och H:s HGr. Ex:ce tycht det wara 
billigt. Resolutio. Kan ännu nämpnas här om i brefwet, som här näst går till 111. 
Domznum Cancellarium, effter Consistorium uthan H:s HGr. Ex:ces förordning 
intet kan giöra här till, eller henne detta bewillja.

XVIII. Inlefwererade Pilou sin repliqve emot Lundgreen. Lundgren sade sig 
intet willja widare swara honom, förr än dhe attester han beropar sig på i sin 
libel äre beswurne. Resp. Saken skall skrifftel:n ageras till ända, och sedan wit- 
nen verificera sine attester.

XIX. Rector: Bookholl. begiärer slippa det beswäret han hafft i Bringii huus. 
Doct. Hoffw.: hwij giör han sakerne icke färdige från sig, för hwilket wij 
redan betalt honom.

Rector frågade huru man skall bära sig åth med Bringio.
Resolutio. Skall skrifwas till bamhuusförmyndarne, och begiäras att dhe nu 

willja taga emot honom effter dheras lofwen.
XX. Uplästes h. Quaestoris förslag, huruledes Academien kan inlåta sig med 

Pelss om Harwijkz watn, der han ingalunda får ensam niuta sin ström och dam, 
nembl. låta dem nyttia Acad:s dam tillijka med sig till watnkonsten, dock med det 
förbehöll och accord, att emädan starckeste strömen ledes genom gräfning 
och dijke till watukonstjulet, och watnet måste nästan dämmas öfwer all Acad. 
jord, om både qwarnen och wattukonsten skole tillijka der af betiänas, så måste 
Academien der emot, när watnkonsten ey går, hafwa frij disposition om hålle- 
damens watuluka, att till sin qwarn släppa der uthur watnet, så offta hon det 
behöfwer, och hafwer något till mala, men icke att bortsläppa det onyttigt. 
2. Måste Pelss af sin nedre äng gifwa åhrl:n någre lass höö till Academien i 
refusion för den skade, som skier på uthjorden af dämningen. 3. praecaveras att 
ingen qwarn skall sättias wid eller effter wattukonsten, Academiens qwarn till 
meen och skade. 4. Ey heller skall sättias någon qwarn wid hålledamen. Discu- 
rerades om desse conditioner, och funnes dhe högnödige till observera, effter 
som strömen eller qwarnen icke kan för arenderas till Pels, emot det accord, 
som förr är uprättat med Erich Nilson. Och höltz så före, att om Pelss intet 
annat söker än till uprätta grufwan, så lärer han mycket wäl wara med detta 
accommoderat, men will han der med intet wara nögd, så är det ett teckn der
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till, att han täncker något widare. Resolutio. Desse punchter böra först stå, och 
kunna någre flere nödige tilläggias är det godt, på det Academien må wäl 
föresees, så att hon framdeles icke lijder någon skade här af.

XXI. Altuna bonden Anders Erichson i Säfwestad upwi jste Joh. Åhrmans attest 
om detta åhrs miswäxt, och supplicerade om någon tillgifft. Item supplicerade 
Simtuna bönderne Lage Jönson och Erick Matson i Ahlbeck, Erich Erichson i 
Ändersta och Anders Bengdtson i Koby, om någon tillgifft, klagandes i lijka måtto 
öfwer detta åhrs miswäxt, om hwilken Ändersta bonden hade läns mannens 
attest. Fougden Ringius effterskickades att giöra berättelse om desse bönders 
tillstånd, och sade då han inkom, att Lage först i fiol kommit till hemmanet, 
och icke kunna med skiäl ännu fordra någon tillgifft. 2. Erich Matson wara flitig 
och wäl behöfwa någon tillgifft. 3. Erich i Ändersta bodt der i all sin lifstijd, 
och nu wara gammal, men något trög. Derföre bonden nu tilltahltes, och för
mantes att giöra sin flijt till betahla det han är skyldig. 4. Anders Bengdtson i 
Koby wara blind, mycket skyldig och afsagd ifrån hemmanet för tu åhr sedan, men 
störste orsaken till hans fattigdom warit det, att sonen 2 gånger gifwit sig under 
krigzfolcket, och fadren måst lösa honom der ifrån. Fråg:s hwarföre han ännu 
sitter q war på hemmanet sedan han är afsagd? Sw:s att ingen annor åboo har sig 
tillbudi t, och att han ändteligen will hafwa sonen på hemmanet effter sig. Consist. 
hölt före wara betänckeligit att antaga sonen effter han är så ostadig. Resolutio. 
Anders i Säfwesta, Erich i Ahlbeck, och Erich i Ändersta tillgifs 4 t:r spanne- 
mål hwar på dheras rest, men Anders i Koby 5 t:r effter han är blind, och 
skall fougden uttaga det öfrige af hans rest, förän han drager ifrån hemmanet.

XXII. Upwijste fougden Ringius en afritning uppå dhe nu wid ransakningen 
igenfunne ägor, som hört till Acad:ae hemmanet Lindesåhs nembl. på 9 7/16 
tunneland i åker och äng. Item stadzsyndici Larss Hagelbergz på samptl. borger- 
skapetz wägnar inlagde protest wid ransakningen, och sitt swar der uppå. Fråg:s 
om inga flere ägor warit till hemmanet? Ringius: Jo uthan twifwel, men dhe 
hafwa ännu intet welat flere uptäckia, och måste man nu förnimma Kongl. Reduc- 
tions Collegii omdöme, om Acad:n skall låta sig nöya med dhe ägor som nu 
funne äre eller icke. Desse documenter togh Ringius sedan tillbaka igen, effter 
han sade sig behöfwa dhem till sakens widare utförande.

XXIII. Inlefwererades den ransakningen som Quaestor och inspectores aerarii 
hollit d. 7 Octobr/V öfwer den rest som den ene lijder effter den andre är up- 
förd i rächningarne, och intet hopp är att den kan någonsin uthgå, förden
skull och bäst wore att den affördes, på det Academien icke måtte synas hafwa 
mycket till wänta der som dock intet är. Men kom denne gången till acta, alle
nast om någre sådane rester uthi Klintens befallning, effter tijden snart war ute, 
och resolverades der på, som hoos hwar puncht i ransakningen föll jer.

1. Bengdt Jöranson i Skörsta och Onsala sochn är skyldig effter fougdens 
rächning, som verificeras med bondens book och rättarens bewitnande, 124 dr 
18 öre kmt, 58 t:r 2 f:r spannemål. Bonden är af hemmanet och går nu och 
tigger. Mågen sitter qwar på hemmanet, men hinner illa giöra reda för sig, 
mindre betahla swärfadrens giäld.

Resolutio. Hans rest skall afföras i rächningerne.
(2.) Änckian [Kerstin] i Berga och Haga sochn är bortrymd med sin book, men 

bief i fiol examinerad, och är effter fougdens räkning, som inspectores funnet
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richtig, och öfwerens stämmande med bookholks wetskap här om, skyldig 67 
dr 23 öre kopp<*rmt, 44 t:r 4 f:r spannemål. Resolutio. Afföres i rächningerne.

(3.) Anders Hanson i Kiättsta och Hussby Onsala [o: Husby-Ärlinghundra] 
sochn är för skuld kommen ifrån hemmanet, och fins ingen sädh effter honom, 
uthan sonen som sitter på hemmanet förmenes fatt henne. Blifwer skyldig effter 
fougdens räckning, 61 dr 4 é öre kmt, 39 t:r 6 f:r spannemål. Resolutio. Hans 
rest blir ståendes, ty om sonen fatt säden, så bör han och betala skulden, eller 
och fougden som den icke uttagit.

(4.) Johan Larson i Eekeby och Markiom s:n är dödh, och blifwit skyldig 
effter fougdens räckning 217 dr 13 öre kopptfrmt, 72 t:r 6 f:r spannemål, dock 
skole af denne summan afdragas 7 sommrrlass höö, som der legat tu åhr, och 
ännu liggia osålde. Rättaren har berättat att ett torp är bygt på Acad:ns och 
Danewijkens obytte jord in på hemmanet, och hafwer äng der till, men Academien 
niuter intet der af. Resolutio. Skulden afföres men fougden skall swara för höet, 
effter han låtit det liggia der så länge, sedan Consist. resolverat att det skulle 
försälljas (vid. act. 31 Januarii 67 7. §. 9.). Om torpet skall ransakas och skie jorde- 
refning grannarne emellan.

(5.) Johan Anderson i Wardala och Närtuna s:n, har hafft alz intet effter sig, 
och blifwit skyldig effter fougdens räkning 98 dr 26 öre kopptfrmt 21 t:a spanne
mål. Berättas och att Barclai skall tagit någre ägor ifrån hemmanet. Fråg:s om 
denne bonden är död. Inspect. sw:de sig intet minnas det. Resolutio. Är bonden 
död så afföres skulden, men ellies blir hon ståendes. Om Barclai skall nogare 
effterfrågas, när fougden kommer tillstädes.

XXIV. Uplästes fougden Klintz förteckning uppå dhem som willja taga Aca- 
demiens hemman, och begiära förmedling, och resolverades der på som fölljer.

1. Koksta i Skiefftuna sochn begiärer Anders Johanson på ett åhrs frijheet, 
och sedan åhrlrn 4 f:r spannemåls och 15 dr 30 öre peningers förmedling. 
Mårten Mårtenson i Gådersta har uthlofwat cavera för honom på 3 åhr, sedan 
frijhetzåhret är ute. 'Resolutio. Frijheten bewilljas, och skall undersökas huru 
mycket går af hemmanet, förän någon förmedling kan bewilljas.

2. Larss Matson i Harg och Knifstad sochn begiärer Dråpsta med förmedling. 
Resolutio. Blir ståendes till en annan gång, der till man söker underrättelse om 
hemmanetz beskaffenheet.

3. Joel Hörner begiärer Håstad i Gottröra sochn.
Resp. Här om är förr resolverat.
4. Begiärer Klint någon lindring på uthlagorne af Tarf, som han brukar. Resp. 

Är förr resolverat.
XXV. Frågade Klinten skrifftekn om icke Academien will skrifwa till h. landz- 

höfdingen om cronotijondens uthpantning av säterierna för dheras bondehem
man, som dhe sielfwe låta bärga, men förwägra sig att uthgiöra cronotijonden 
der af. Resolutio. Fougden skall först inlefwerera en specification på samme säterier, 
och hwilka hemman dhe bruka, som och huru mycket dhe böra der af uthgiöra 
i tijonde.

XXVI. Påminte Doct. Benzelius och h. Norcopensis att observationerne 
öfwer 673 och 674 åhrs rächninger måtte företagas och skiärskådas. Rector: 
det skall skee, och har jag dhem nu med mig, men effter tijden är förliden, 
kan nu intet åthgiöras, uthan dhe måste besparas till en annan gång.
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XXVII. Larss Unonius begiärade i. att Acad:n will taga dhe rdr som han satt 
i pant i betahlning för sin skuld effter som dhe nu giälla. 'Resolutio. Bewilljas. 2. 
Få betala dhe 40 t:r spznnemähX som han tagit å 8 dr t:n, effter det att Abraham 
Person [Winge] skall och således fatt betala sin spannemdhl på det åhret. Resol. 
Har Abraham Person på samme åhr betalt å 8 dr t:n, hwilket skall efftersees, 
så må Unonius niuta samme kiöp. Ellies tillspordes Unonius om tertialsläng- 
derne af Börje och Nääs s:n, dhem bookhollaren påfordrar, och swarade dhem 
wara färdige och skola lefwereras i morgon.

Den 6 Novemb.
post concionem sacram convenerunt in veteri Academia ProRector M. Steuc- 

hius, Doct. Benzelius, Dnus Gartman, Dn. Verelius, Dn. Norcopensis, M. Grubb, 
M. Micrander et Secretarius.

I. Upwijstes Ravii mågz J. Bärgz suppliqve, att bekomma 250 dr, sin hustrus 
fierdepart, af dhe 1000 dr kopptfrmt som han förmenar innestå hoos Acad:n 
af Ravii löhn. Resolutio. Skall sees effter af hwad skiäl och grund desse 1000 dr 
praetendis.

II. Olaus Lundius Sudermannus supplicerade skrifftel. att fa stipendium in 
theologia. Inspector stipendiariorum Doct. Benzelius tog suppliqven till sig.

III. Berättades att twenne humblegårdzdränger aftruskat sal. Joh. Grots sädh, 
och att der blifwit allenast 2 t:r korn och 6 t:r rogh, fråg:s hwem samme spanne- 
mäh\ nu skall emottaga, sampt halmen der blifwit, som är något förskiämd. 
Resolutio. Wachtmäst:n emottager altsammans och föryttrar spannemåhlen å 8 dr 
tun:n. Halmen gifs till betahlning åth dhem som tröskat, eller försäljes han som 
han högst kan, och gifs dhem sedan peninger, effter som Rector med dem 
accorderar.

IV. Talades om huru Roxen arresterat uthlagorne af Malmabönderne, effter 
som ännu ingen rustning der af är giorder, och att stallmäst:n Scherer sig der 
öfwer beswäret hoos H. R. Cantzleren, och uthwärckat H:s HögGr. Ex:ces 
bref der om till h. landzhöfd:n, och så wijdare h. landzhöfding:s till Rox, att 
uphäfwa samme arrest, till dess Kongl. Senaten får tijdh och tillfälle att sig resol
vera och förklara öfwer Academiens saak emot M. Boos änckia. Copien af 
samme h. landzhöfd:s bref uplästes, ty originalet war lefwererat till fougden Rox.

V. Upwijstes Doct. Skunckz recommendation för And. Rigelio Nericiense, 
att bekomma någon hielp af cassa studd., effter han länge warit siuk, och derföre 
måst qvittera sine disciplar, lefwandes nu uthi fattigdom brede wid siukdomen. 
Resolutio. Han far 6. dr smt.

VI. Begiärade ProRector att emädan staden nu förordnat nye syningsmän 
emillan Doct. Daniels [Sidenii] änckia och Doct. Benzelium, effter som dhe förre 
undragit sig der ifrån, så will och Acad. deputati, tillijka med dem förrätta 
samme syyn. H. Gartman: Jag har warit der en gång, men förgäfwes effter 
parterne intet wore kallade, och går nu intet mera der effter, ty änckian har 
wijst sig så otillbörligt emot mig och dhe andre, att jag intet meer will hafwa 
der med till giöra. Det samma sade och Prof. Micrander, och wille dhe ingalunda 
låta öfwertahla sig till wijdare gå der effter. Resolutio. M. Micrander och h. Auri- 
villius tillijka med fougden Winter förrätta synen tillijka med stadzens deputatis.
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[Samma dag.]
Pose meridiem höltz Consistorium minus in sedibus Rectoris, praesentibus prae

ter ipsum h. Gartman, M. Liung, [h. Verelio], M. Columbo i Doct. Brunneri stalle, 
M. Steuchio och Secretario.

I. Jacob Gothilander W.Gothus begiärade testimonium, det honom effter h. 
Doct. Skunckz skriffteligen meddelte attestatum bewilljades. Närwarande Proff. 
wiste ey eller annat om bemrte Gothilandro att berätta än godt.

II. Effter Laurentius Ulfstadius* har rest uhr arresten, så skrifs till Åboo och 
kundgiörs detta, med begiäran att han icke må dher som ellies, blifwa uptagen, 
förrän han här skilt sig wäl ifrån Upsala, och fatt testimonium der ifrån.

III. Företogz Mats Olsons saak emot Rugman, och giordes först relation af 
förre actis huru wijda saken är kommen och hwad sidst blef slutet. Sedan inkom 
skomakaren och Rugmans fullmächtig Matthias Svederus, hwilken sade sig nu in
tet widare fullmacht bekommit än förre gången, och att Rugman nu insatt 18 dr 
kmt hoos h. Samuel Stehn, till dess han får uthföra sin saak emot Matss Olson. 
Frågades hwarföre Rugman icke fullgiort förre Consistorii resolution och skaffat 
sig tingz attesten, sampt giort en laga fullmächtig till utföra saken, effter han 
wiste och blef tillsagd, att saken nu denne gången skulle slijtes och afdömas. 
Svederus: Han säyer sig intet kunnat komma uth effter han är siuk, som och 
att han will först utföra sin saak emot skomakaren. Matss Olson: Han reste 
till tinget för mig och uträttade der intet, men will likwäl hafwa store peninger 
derföre, och giöra sig sielf betalt. Om han kan wijsa mig wara sig något skyldig, 
så finner han mig wäl igen, jag är boendes i staden. Parterne afträdde. Rector 
berättade Rugmans siukdom bestå der uthi, att han aldrig är nöchter uthan rusig 
af brennewijn. Klagade och adsessores något hwar der öfwer, att Rugman altid 
söker till illudera rätten, icke allenast uthi denne saken, uthan och i andre, i 
synnerheet omtaltes den skrifft han wed slutet af förre rectoratet insinuerade 
i Consistorio minori till gravation, hwilket borde ihogkommas och icke skiänekas 
honom.

Resolutio. Effter Rugman nu icke inkommit med sin laga fullmächtig, eller skaffat 
den tingz attest, honom nu öfwer ett åhr ålegat att förskaffa, så fullfölljer 
rätten sin förre resolution, dömandes honom Rugman skyldig till att nu strax 
betahla Matss Olson dhe aderton dal:r kopparmt, som han fordrar effter gifwen 
obligation d. 24. Januarii 676. den Rugman och sielf tillstått, effter samme skuld 
är liqvid. Hwad dhe ellies hafwa att fordra af hwar andra, serdeles Rugman af 
Matss Olson som än är oliqvid, det stånde dem fritt att uthföra emot hwar 
andra in foro competenti.

IV. Borgaren Anders Anderson** anklagar Jahan Dawid Håltz*** Eldstier- 
narnes dräng för stöld, giörandes sådan relation om saken. D. 30 Octob. då 
jag om afftonen kom hem ifrån Stockholm, har denne Håltz stulit sig in 
och lagt sig på winden, men sedan wij gått i säng, har han gått neder, 
dirkat up cantors dören, och borttagit uthur kiällarekistan, som war oläst, en 
hoop peninger, sedan har han gått uth och lemnat dörarne öpne effter sig, 
in till morgonen kl. 7.

• Felskrivning för Ulstadius.
•* Anders Andersson Hoffman. *** Kallas sederm era Höltz eller Hopp.
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Peningerna förwarade han i en wedkiällare tillijka med en kopparask. 173 dr 19 
öre har jag fått igen, som förtekningen wijsar (hwilken uplästes) nembl. 13 3 / 4  

rdr in specie, 5 caroliner, 11 st:n 3 örs stycken, 1 dukat, 9 plåtar, en dansk 
skådepening, 6. 12 örs st:n. Det öfriga är ännu icke igenfunnit. Fråg:s om 
Anders Anderson saknat något mera. Sw:s ja, någre dagar tillförende hade min 
gåsse räcknat 20 plåtar i kistan, och sedan fått äntå flere peninger der till, men weet 
intet huru mycket, hwilka alle wore borta på 8 plåtar när, som stodo qwar, ellies 
har tiufwen fuller och bekiändt att han tagit lösa peninger i halförar och giömt 
uppe i en wind, men dhe äre icke ännu igenfundne, föruthan peningerne saknar 
jag och något annat. Rector: Tilläggia i då honom det som i ellies sakna. And. 
Anderson: ja wist giör jag det, ty om någon annan warit inne och stulit på hans 
hals, så är det lijka mycket, aldenstund han olofligen öpnat dören effter sig. 
Rector: har du stulit mehr? Holtz: ney. Anders: han har gått uth på gatan, 
och wetta alla att portarne wore igen, men jag weet intet huru han kommit i 
gården, om han icke hafft hemligit råd med kokerskan. Holtz: ney jag har intet 
råd hafft med henne. Fråg:s hwem som släpt honom in. Sw:s fougde hustrun. 
Fråg:s om hon wist af stölden. Sw:s ney. Tiufwen befaltes sielf upräckna sin 
stöld, det han giorde, och stämde öfwer ens med Anders Andersons förtech- 
ning, uno excepto, ty han bekiände sig tagit 6 caroliner, en meer än Anders 
förtechning inneholler, men teenqwarteret som saknas nekade han sig stulit. 
Wachtmäst:n skickades ännu till praeceptoren att förnimma hwad han säyer om 
drängen, kom effter en stund tillbaka, och sade honom swarat att dhe intet meer 
will ja wetta af ho» om. Håltz förehöltz hårdt att bekiänna om han tagit något 
meer, men sade alt ney, fråg:s och flitigt om han hafft någon i råd med sig, 
men han nekade och der till.

Resol. Saken refereras till Consist. majus att der afdömas, imedlertijd skall 
sökas effter, om någon wijdare kunskap kan inhemptas af kokerskan och fougde 
hustrun eller flere pennin&tr igenfinnes.

V. Uplästes Erici Noraei pastoris i Harbo witnes skrifft af d. 28 Octobw 678. 
att hans sochneman Acad:ns bonde Pehr Erichson i Norbo d. 21 ejusdem mist 
hela sin ladugård och åhrswext af en hefftig wådeld, begiärandes fördenskull 
att han måtte få någon hielp till sin uprättelse igen. Fougden berättade och att så 
sant är. Resol. Honom tillgifs hans rest på dhe förre åhren som är 23 dr 8 öre 
peninger 6 t:r spannemål och ett åhrs frijheet, nembl. pro A:o 678., och det alt 
till Consistorii majoris widare ratification. Hwilket alt ratificerades in Consistorio 
majore d. 16 Novemb. §. 12.

VI. Uplästes Hellenii cappellans i Kiöping intercessionsskrifft för Erick 
Olson i Forsby och Kiöping sochn, att få betala sin 678 åhrs afrad som är 15 
t:r å 15 dr tun:n, och slippa föra den uth, effter han beswäras med magazins 
huset, och om detta bewilljes, så lofwar han att alt skall betalas till S. Pauli dagh. 
H. Verel. berättade att samme bonde har nu i wintras fört hijt en hoop peninger 
till betalning för afraden pro A:o 677. och begiärade nu jemwäl måtte resolve
ras, huru högt man skall räckna tunnan för det åhret. Resolutio. Pro A:o 677. 
betalar han å 14 dr tun:n, såsom Dingtuna bönderne betalte, och pro A:o 
678. å 15 dr tun:n som han sielf begiärar.

VII. Matz Olson i Uggelsta är mycket skyldig, och måste nu ifrån hemmanet, 
men sonen begiärer det igen, som och dess uthan Nils Olson ifrån Harbo. Fråg:s

17 6
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hwilkendera af dhem skall fa det. Matz Olson tillijka med sonen, och den ene 
cautionsmannen inkommo. Räntemäst:n berättade uthi deras närwaro, att cau- 
tionsmännen Erich Olofson i Tolfsättra [o: Torvsätra] och Per Anderson i Sylta, 
hafwa begiärat det Acad. will taga af Matss Olson alt det han äger till betalning, 
på det dhe måge slippa betala, som och att dhe må slippa uhr samme sin cau- 
tion. Fougden berättade skulden wara öfwer ioo t:r spannemål, och en stor 
summa peninger. Cautionsmannen som tillstädes war begiärade få en annan till 
hielp att tröska af Matss Olsons sädh, effter han ellies lijder mycket af honom. 
Matss Olson begiärade blifwa qwar wid hemmanet, lofwade giöra sin flijt till be
tala, och skaffa god caution. Rector sw:de, att effter han offta förr så utlofwat, 
men aldrig widare kommit, så wore intet godt att widare troo honom, och släppa 
den bonden som nu tillbiuder sig, hwilken man weet wara godh och hafwa god 
caution, sampt medel att wederwåga, dock kunde nu intet wist slutas, uthan saken 
skiötz till Consist. majus.

VIII. H. Verelius berättade sig intet kunnat försällja maltet i qwarnen å 15 
dr tun:n, uthan måst låta det liggia. Frågandes huru han nu skall bära sig åth 
der med. "Resolutio. Det blir liggiandes till bättre fram.

IX. Sveno Hagelsten Helsingus och Henrich Häger Sudermannus twå unge 
piltar, wore angifne för det dhe sökt att med tälgknif skära sig in på orge- 
wärcket, inkallades derföre, och emädan dhe intet kunde neka till samme gier- 
ning, så tilltalades dhe hårdeligen, och förmantes att hädan effter taga sig till 
wara för sådant och annat otiänligit. Resol. Rector kallar i morgon dhem tillijka 
med praeceptoreme Öberg och Tranhemio till sig, och låter dhem castigeras priva
tim.

X. Norsta i Balingsta sochn har i åhr warit uthan åboo, är dock bärgat brukat 
och merendels rog sått med Acad:ae bönders bruuk, och Acad. egen omkostnad, 
men nu har Anders Person ifrån Bonäs emottagit samme hemman, uppå gifwen 
förtröstning af Rectore och Quaestore, att få någon frijheet der på, effter det är 
illa farit. Fråg:s hwad frijheet honom kan gifwas, som och om icke långhalmen 
må tagas till täcka husen med, och bonden få lösa det andra fodret, hwilket alt 
han sielf nu inkommandes begiärade. Resolutio. Långhalmen tages till täcka husen 
med, men kornhalmen löser bonden å 3 öre kmt kierfwan, höet å 3 dr 
sommarlasset, och far han ett åhrs frijheet, men bruket och uthsädet betalar han 
reent af. Dock detta alt till Consistorii majoris ratification.

XI. En soldate eller torpareenckia hafwer med förre Norsta bondens lof sått 
ett lijtet. åkerstycke, och der fått något meer än en halfspan korn. Item Matss 
finne sådt något och bekommet en halfspan hafre, dessuthan hafwer Anders Mat
son i Bonäs förre åhret länt Norsta bonden \ lass höö, och derföre fått lof så 
en halfspan hafre, hwar effter äre blefne 5 f:r och sal. domaren i Säfwia fått 
lof af h. Räntemästaren, som nu närwarande det bekiände, att så ett stycke åker 
heller än det skulle liggia aldeles osått. Nu fråg:s om desse skole få beholla den 
sädh dhe fått i Norsta eller icke. Resolutio. Dhe få beholla säden när dhe betalt 
dhem som tröskat, men halmen skall blifwa wid gården.

XII. Skogz Tibble är af samme beskaffenheet som Norsta, och har en bonde 
Anders Matson wid nampn emottaget det på ett åhrs frijheet. Nu fråg:s huru 
blifwa skall med halm och höö som der fallit, sampt bruk och utsädet. Item om 
grannen får handla till sig den spannemål som i åhr blifwit på detta hemmanet,
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178 i 6j8: 6 november- 9 november

och för hwad pri js. 'Resolutio. Bruket och uthsädet betahlar bonden reent af, korn
halmen löser han å 3 öre kierfwen, och höet 3 dr sommarlasset, men lång
halmen tages till täcka husen med. Hwad spannemål der blifwit i åhr, får grannen 
lösa å 12 dr tunnan.

XIII. Uplästes widare trenne Winters punchter angående honom och hans an- 
sökiande, men remitterades strax till Consistorium majus.

Den 9 Novemb.
höltz Consistorium majus, praesentib/K M. Steuchio Prorectore, DD. Brunnero, 

h. Gartman, h. Lundio, M. Liung, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. 
Micrandro och Secretario.

I. Berättade ProRector att deputati Consistorii hafwa öfwersedt sal. Auri- 
villii änckias contra rächning emot Camenerne, och befunnit begge parternes 
rächning differera uthi fölljande punchter, om hwilka dhe controvertera sig emil- 
lan. i. Hafwa förmynderne som då warit, och Kolthof A:o 673. författat ett 
provisionalt kiöp om sal. Edenii gård för 6141 h dr kmt hwar af en halfdeel 
barnen tillkommer, och ifrån den tijden begynna Camenerna räckna interesse för 
dhe peninger gården är werderad före; men deremot säyer änckian att ehuru- 
wäl gårdekiöpet blef 673. provisionaliter giordt, så är det dock icke förr än 
åhret der effter nembl. 674. af wederböranderne ratificerat, det hon och bewijsat 
med sin sal. mans bref, och will hon altså blifwa wid hyre contractet, och der 
effter betala hyran pro A:o 673. 2. Förmäler contractet att peningarne för 
gården skulle betahlas inom ett åhr, så att emptor icke måtte förplichtas till att 
strax dem lefwerera. Nu säya Camenerna intet wara inom åhret betalt på gården, 
och fordra derföre interesse för barnens halfdeel af heela qvanto för samme åhr. 
Der emot säyer änckian sin sal. man inom åhret betalt störste dehlen för gården, 
och det som inom den tijdh icke blef betalt, förmenar hon sig icke eller böra 
gifwa interesse före, uthan niuta contractet i den puncht till godo, som intet 
obligerar emptorem till betahla strax uthan inom åhret. 3. Räckna Camenerna 
den första lefwereringen och på inventarie pertzelerne, som sal. h. Aurivillius 
skall tagit till kiöp, och räckna så interesse för heela qvanto som gården kostar. 
Der emot säyer änckian förste lefwereringen wara giord på gården och icke in
ventarie pertzedlerne, af hwilka hennes sal. man den tijden icke stort tagit, uthan 
sedan effter handen, effter som han nu det ena nu det andra der af behöfde, och 
will altså intet graveras med interesse för detta qvanto. 4. Räckna arfwingarne in
teresse 8 pro cento, men änckian holler sig wid Kongl. förordning som determi- 
nerar 6 pro cento om åhret. 5. Rächna Camenerne interesse på interesse. Men 
änckian der emot säyer dem aldrig krafft eller fordrat sine peninger, uthan sin 
sal. man offta måst dem tillskrifwa och begiära att dhe wille liq///dera med honom 
och giöra ett sluth i saken, dher om hon upwijst sin sal. mans bref, och will 
hon derföre intet graveras med sådant interesse, effter som dhe aldrig nekat 
betahla, uthan dhe andre försummat till fordra och uttaga peningerne. Discurera- 
des om desse punchter, och war fuller Consistorium eller närwarande Professores 
nästan alle i den mening, att änckians begiäran uthi den 1. 3.4. och 5. punchten 
wore helt skiälig, der saken så förewetter som nu är refererat, men i den andre 
punchten icke så, aldenstund sal. Professrn på sin sijda icke fullgiort inom åhret
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det honom ålegat, och dhe således skulle lijka som bodt dher till en deel för intet, 
det contrahenternes mening icke lärer warit.

Sädan refererades om bookhandelen emellan Camenerne å dheras pupils wäg- 
nar och sal. Professoren Aurivillium, att han aldrig welat samtycka eller förstå 
sig till kiöpa böckren för reda peninger, uthan omsijder resolverat sig till 
contrahera om dhem således, att han derföre måtte holla den unge Edenio 
[o: Magnus Gabriel] disk och hafwa honom under sin inspection, hwilket contract 
han och uthan twifwel hade ingått, om han lefwat. Men effter som han imedler- 
tijd är död blefwen, så will änckian libereras ifrån detta och icke graveras med 
något bokekiöp. Om denne puncht upwäxte någon discurs, i det störste dehlen 
fuller meente, att emädan intet contract war slutet om böckerne, uthan war 
ärnat att slutas på wist condition, så måtte änckian, sedan samme condition är 
fallen, och nu icke kan fullgiöras af henne uthi denne puncht icke graveras, 
men der emot inwändes af en eller annan, att änckian wore så mycket mehra 
obligerad att fullgiöra det contract, som hennes man bordt fullgiöra om han lef
wat, som förmynderne nu kan skee, äre nögde allena med disken för sin pupil, 
och försee honom med inspection hoos någon annan, hwarigenom änckian myc
ket blefwe lindrad. Ändtligen förmentes att Camenerne sielfwe icke skulle detta 
påstå, helst effter dhe i sin förre skrifwelse begiärat V. Consistorii betänckiande 
om böckerne, der änckian icke winnes till att beholla dhem, icke må blifwa 
osålde till pupilli tiänst, som förmenes kunna sielf betiäna sig af dhem fram
deles. Prof. Aurivillius och Joh. Rhodiin inkallades, sedan frågades om Rhodiin 
har någon fullmacht till agera saken, der till han nekade, säyandes sig allenast 
wara ombedin att inlefwerera Camenernes rächning och hempta swar der på. 
ProRector: af hwad inneholl war dheras bref till eder? Rhodiin: att allenast söka 
det änckian måtte tillhollas att giöra ett sluth och ändskap på saken. ProRect.: 
Änckian säyer att intet drögzmål har warit hoos henne, uthan dhem sielfwe. 
Parterne afträdde. Uplästes andre gången Camenernes bref, förr upläsit d. 11 
Septemb., hwar uthi dhe förmäla att sal. h. Aurivillius resolverat sig till att contra
hera om böckerne, men icke att han contraherat. Och emädan dhe i sitt bref 
begiära att effter laga process få uthslag i saken, och sielfwe saken det fordrar, 
så kunde denne gången intet widare åtgiöras, aldenstund dhe å sin sijda icke hade 
någon laga fullmächtig, uthan slötz att det skall skrifwas till dem, att dhe till 
en wiss tijdh sig infinna, då saken skall afgiöras.

II. Uplästes 111. Dni Cancellarii recommendation af d. 16 Octob. 678. för 
Johanne Sarman Ostrobothniense till stipendium, när först något blifwer vacant, 
och gofwe närwarande Professores honom ett godt witnesbörd. "Resolutio. Han 
gifwer sig an hoos någon facultet, och undergår examen.

III. Wid detta tillfälle påminte h. Arrhenius att Olaus Kijlberg som förlidin 
wår confirmerades till stipendium duplex in mathesi, effter Myrich icke är ännu 
inkommen på stipendiat registret, och fruchtar derföre att han intet kom/wer till 
niuta samme stipendium denne termin. ProRect. sw:de, att Myrich nöt stipen
dium för den förledne termin, och Kijlbergh för den skull icke kunnat förr 
insättas på registret, dock skulle han nu inkomma, och hade ProRector redan 
der om påmint inspectorem stipendiariorum M. Grubb.

IV. Gothoburgenses begiärade inspectorem i sal. Åkermans ställe, och tillord- 
nades dem Prof. Holm.
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V. Uplästes h. Lundii skrifftelige begiäran af d. 5 Decemb. 676. och d. 8 
Novemb. 678. att aldeles befrias ifrån förmynderskapet för den yngste sahl. 
Prof:s Unonii dotter j. Karin Unonia, effter som han samme förmynderskap 
antagit allenast på någre åhr, och hennes sal. moder hust. Ingri Jacobsdotter ge
nom bref af d. 23 Febr. 668 (detta bref uplästes copialiter) på sitt yttersta re- 
commenderat denne sin dotter sal. borgmästaren Samuel Kadow, så att han allena 
skulle draga försorg om hennes christelige uptuchtelse och det goda henne till- 
fölle effter modrens dödh, befrijandes hon således sielf h. Lundium ifrån san\me 
förmynderskap, hwar till och är kommit, att V. Consist. A:o 676. d. 20 Decem- 
bris nogorlunda resolverat, att han måtte slippa detta förmynderskap, allenast hon 
[o: han] nämpner någon annan tiänlig tutorem i sitt ställe, det han nu giör, 
nembl. M. Larss Hontherum i Ahlunda eller bookholkn Berge Romwel. Con
sistor. sökte med flijt förmå h. Lundium till continuera ännu med detta för
mynderskap, effter som sal. Kadow är nu död blefwen sedan den resolution föll 
676., hwar om förmält är; men han nekade aldeles der till, effter som han 
sielf har barn nog, och icke längre kan sättia dhem uthi sådant äfwentyr, som 
här till skiedt är, hollandes sig stadigt wid modrens testamentzbref, och berörde 
V. Consistorii resolution här öfwer. Berättade der hoos hwad beswär han hafft 
af detta förmynderskap, och att alle actioner äre nu uthförde och rächningerne 
richtige, så att den som succederar honom uthi denne tutel, intet lärer hafwa så 
stort beswär der af, som han hafft hafwer. Item att han offta tillförende både 
skrifft- och mundtligen anhollit om liberation här ifrån, men icke wunnit någon 
fullkomlig resolution, der om h. Micrander witnade, som då warit Secretarius. 
Consist.: Hwem nämpner då h. collega till tutorem i sitt ställe, effter han inga
lunda kan blifwa längre? H. Lundius: jag har i min suppliqve nämbt bookholla- 
ren Rommel, såsom der till heelt tiänlig och wan wid rächninger, så frampt ingen 
legitiiruw finnes, som man dock förmodar, ty M. Larss i Alunda säyes wara 
henne nära skyld på fäderne. Påmintes att Consistorium förr skrifwit till denne 
M. Larss, nembl. d. 17 Martii 677. att han måtte antaga förmynderskapet för den 
äldre systren Christina Unonia effter M. Celsium, men honom aldrig swarat der 
på.

Resol. H. Lundius slipper detta förmynderskap, och effter j. Carin Unonia 
således är aldeles uthan förmyndare, så pålägges M. Larss Honthero kyrckie- 
herden i Alunda, som säyes wara henne nära skyld på des fäderne, att uthan 
drögzmål antaga denne tutel, hwar om han strax skall tillskrifwas, och der han 
recuserar, då skall sökas wederbörandes adsistence, och han swara för all der 
af timande skade. Men har han lagl. orsaker till att undraga sig, då tillsätties 
någon annan godh man som är der till tiänlig och capabel.

VI. Företogz tiufwesaken hijt remitterad ifrån Consistorio minore d. 6 
Novemb. §. 4. Borgaren Anders Anderson* och tiufwen Johan Dawid Höltz** 
eller Hopp inkomwe, och giordes relation om saken som tillförende in Consis
torio minore. Fråg:s sedan om dhe löse peninger äre igenfunne, swar. ja 5 é 
mk. Frågades om hustrun som släpt honom in, weet något af tiufnaden. And. 
Anderson: Fougdehustrun war då intet hemma, uthan hade en gumma i huset

• Anders Andersson Hoffman.
** Kallas förut Håltz.



1678: 9 november 181

som achtade boskapen i hennes bortowaro, men hon säyer sig intet wetta der af. 
Tiufwen tillspordes hwar han giort af det öfrige han stulit, men han nekade sig 
något mera stulit än han redan bekiänt. Frågades huru månge peninger borgaren 
saknat, som ännu icke äre bekiände eller igenfundne. Sw. någre dagar tillförende 
räcknade min gosse 20 sexdalersplåter i kistan, och weet han intet wist huru 
mycket sedan kom der till. 9 plåter äre igenfundne och 8 stode qwar. Dhe andre 
fehla än, kan hända att någon annan har tagit dhem, effter han lemnat dörarne 
öpne.

Sententia: Johan Dawid Hopp skaffar igen dhe 3 plåtar som ännu desiderera, 
sedan skall han löpa gatulop genom 20 par 3 gånger, och förwijsas staden.

VII. Discurerades om sal. Kadows son [Samuel], och påmintes att han har 111. 
Dni Cancellarii recommendation till få stipendium, men kom intet till något 
sluth, emädan Consist. wille gierna först informeras om hans profect uthi stu- 
dierne, hwem som blif:r hans förmyndare, och huru stipendium kan blifwa wäl 
anlagdt, om han det bekonwzer.

VIII. Inlefwererade Christopher Laurin ett af sig uprättat inventarium effter 
sin hustrus förre man, sal. M. Salandrum medh dhe observationer han der på 
giort hafwer, säyandes sig eller sin hustru, när så påfordras kunna giöra edh 
der på, att detta inventarium är richtigt.

IX. Inlefwererade Johannes Lundgreen sin dupliqve emot Gudmund Pilow.
X. Berättades att fullmächtigen Henrich Schaefer skrifwit till Secretarium, och, 

effter Kongl. Cammaren icke ännu inkomwit med sin förklaring, begiärat först 
skrifftekg fullmacht, att mundtligen agera saken emot Behmer, effter han nu 
pulserar hård t på uthslag i Kongl. HofRätten, och lärer ellies wräka honom. 
Item att Consist. wille skrifwa till H. R. Cantzleren, och begiära H:s H.Gr. 
Ex:ces nådige adsistence till att winna uthslag i M. Boos saak, inneslutandes 
sam#ze bref uthi hans, på det han der af må fa tillfälle att referera saken för H:s 
HögGr. Ex:ce. Detta hade Secretarius communicerat med H:s Magnificence 
och h. Olao Rudbeckio, och dhe tyckt att Schaefer måtte fa fullmacht ju förr 
ju heller, som och ombidias att uthi Kongl. Senaten anholla om beneficio revi
sionis uthi injuriesaken, effter den tillijkamed andra Academiens rättegångzsaker, 
är af H:s Kongl. M:t nu wid rijkzdagen dijt remitteradt. Men angående M. Boos 
saak så hafwa dhe tyckt bäst wara, att blifwa wid det förslag H. R.Cantzleren 
gifwit, då Rector war i Stockholm, nembl. att skrifwa till Kongl. Senaten, när 
der blifwer något freqvens, och H. R. Skattmästaren är hemma, begiärandes att 
det må pulseras på Kongl. Camazarens förklaring, och skie ett sluth i saken. 
Consistorium discurerade här om, och stannade i den mening att Schaefer måste 
hafwa fullmacht som han begiärer, sampt copie af andre punchten i Kongl. M:ts 
allernådigste resolution nu wid rijkzdagen gifwen Academien, medelst hwilken 
H:s Kgl. M:t allernådigst remitterat alle hennes rättegångzsaker till Rijkz Sena
ten, så att han sedan må kunna der söka, och än wijdare anhålla om beneficio 
revisionis uthi injurie saken, om hwilken han dock aldraförst måtte sig noga 
informera, så att han weet hwad procedere der uthinnan skall brukas. Sädan att 
man fuller skrifwer R. Senaten till och pulserar på uthslag i M. Boos saak, men 
intet nämpner om Kongl. Camzwarens förklaring, uthan låter Kongl. Senaten sielf 
der uthi giöra hwad han finner nödigt, uthan någon påminnelse.

XI. Frågade ProRector om Consistorium har något till påminna vid praebende-
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listan, som effter H:s HögGr. Ex:ces befallning nu måste öfwersändas, be- 
giärades att Secret. måtte upläsa projectet der af, hwilket och skiedde med dhe 
anmärckninger och underrättelser, som han och bookhollaren giort der wid. 
Sedan frågades 1. till hwad ände dhe praebender införas, som äre gångne ifrån 
Academien, nembl. Wårsättra, Sunnersta, Sätuna och Skiediga. Swar:s, effter 
H:s HögGr. Ex:ce begiärat en fullkomlig underrättelse om alle praebender, och 
huru med dhem b[e]gångit är. 2. Hwad kundskap man hade der om, att Wittuls- 
ängen warit under en professione iuridica. Sw:s först: weet ännu Prof. Liung 
det berätta, hwilket han och giort för Secretario, som der af fatt tillfälle att 
nogare här om undersöka. 2. Wijsa sielfwa acta Consistorii hwad förändring 
och oreda folgt der på, att sal. Loccenius fick samme praebende ifrån professio
nen under bibliotheqvariatet. Ty då han så begått, att han wid bibliotheqvariatet 
fick beholla Wittulsängen, och Bringius som honom uthi professione juridica 
succederade det icke få kunde, så behölt han Flogstad, som han hafft wid prof:m 
ethices et politices, till hwilken det och lydde, och fick så Prof. Liung, som succe
derade Bringio uthi denna profession, intet pra?bendehemwan, uthan måste effter 
någre åhrs förlöp taga Bärby igen, in till dess han omsijder fick byta sig till 
Broby, effter sal. Istmenium. 3. Frågade h. Verelius om det är wist att Hadorphius 
fått praebende uppå Consistorii recommendation. Secretarius sw:de ja och att acta 
utwijsa det samma. Sidst slötz att effter det en fullkomlig lista skall öfwer
sändas, som kan skie sedan lärer blifwa liggiandes för ett serdeles document, så 
måste Secretarius än wijdare conferera med bokhollaren här om, och han sedan 
tillsättia hwad kunskap ännu wijdare kam finnas om hwart och ett hemman, så 
att historien må blifwa complet, så wida skie kan.

XII. Berättade M. Micrander, att sal. Aurivillii änckia sagdt ifrån sig hemmanet 
Norby, och klagade att en borgare här i staden, som brukat samme hemman, 
förer alt fodret der ifrån, hwarigenom det än mera förwärras och af sig komwer. 
En och annan meente h. Prof:n måtte tahla med Magnifico Rectore här om, och 
söka det förekomma.

Den 16 Novembm
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnif., h. Gartman, Doct. 

Hoffwenio, h. Verelio, M. Celsio, M. Steuchio, M. Grubb, M. Micrandro och 
Secretario.

I. Insinuerades Nils Ersons Enqwists, som tillförende kallat sigh Sahlström, 
suppliqve, att få komma tillbaka igen till Academien, ifrån hwilken han är rele
gerad in perpetuum, för den action han hafft med sal. Erchiebiskopen Doct. 
Stigzelio. Resp. Han är intet tiänlig till studier, och kan derföre honom intet 
effterlåtas hans begiäran. Ellies och så är han uthi Cronones wärckelige tiänst.

II. Insinuerades H. R. Drotzetens HögGr. Excelkes [Per Brahes] recom
mendation för Jona Ophino att få stipendium. Resolutio. Han gifwer sig an hoos 
någon wiss facultet, och undergår examen.

III. Berättade Doct. Hoffwenius sig och Petter [Ingemundsson] gullsmed wara 
tutores för sal. borgmäst:n Kadows son [Samuel], och begiärade att han måtte 
få stipendium effter 111. Cancell. recommendation, och sidste Consistorii discurs. 
Resolutio. Det bewilljes.

M. Steuchius frågrde uthi hwad facultet han skall få, och begiärade att alle
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m usikanterne som  will ja hafwa Stipendium, icke m åtte trängias in på philosophos  
allena. R ector sw:de, att man får see  effter hwar rum kan finnas för Kadow, och  
att 2 m usikanter m åtte få stipendia in facultate theologica, och in facultate juri
dica etc.

IV. Rector proponerade Askeboms begiäran, att blifwa confirmerad till Depo
sitoris tiänsten, effter som han skall der om accorderat med M. [Erik] Liung, 
och M. Liung nu willja reesa uth. Swar:des att effter Askebom har 111. Dni 
Cancell. bref till succedera M. Liung, så bewilljes honom hans begiäran. M. 
Steuchius påminte, att om M. Liung reeser uth så bör Aschebom träda heelt 
och hollit till tiänsten, hwilket och Consistorium biföll, påminnandes sig att 111. 
Cancell. bref så lyder.

V. Bewilljades Iohanni Scheffero ett godt testimonium publicum, effter han sig 
wäl förhollit wid Academien.

VI. Rector: Acad:ns wacht har nu en tijdh gått för sig sielf, och stadzens för 
sig, hwar annor natt, hwar af är fölgdt, att om någon student gått grassatim 
den natt staden håller wacht, så will han den intet parera, uthan giör hwad oliud 
honom lyster, derföre är bättre att dhe conjungera sig gåendes en deel af hwar 
om natten. "Resolutio. Det måste så skie och begiäres af staden att dhe så laga 
det dhe hafwa gode earlar, som äre wana wid tiänsten och wetta huru dhe skole 
umgå med folck, och icke hwart åhr ombyta sin wacht, som nu merendels skeer.

VII. Staden har begiärat tillijka med slotzbefallningzman genom sine uthskic- 
kade, att twenne af Academiens wachtknechter, må hielpa till upbära mäster
mannen som nu är död blefwen. Wachtmästaren inkallades och tillfråg:s .om 
Acadrns wacht upbar förre bödelen, swarade sig icke wäl minnas. Professores 
meente att Acad:ns folck intet böra upbära honom, uthan stadzens, under 
hwilkens iurisdiction bödelen hörer. Slötz att om Acad. folck hulpit till upbära 
den förre, så måste dhe och nu det giöra, ellies intet. Men befans sedan, att 
den Acad. wachtdräng, som förre gången det giort, har låtet leya sig der till, och 
icke blifwit honom imponerat af Acad:n.

VIII. H. Räntemästaren refererade att han befalt rättaren i Jacob Andersons 
fögderie, att låta Academiens bönder hugga stockar till Academiens damb, effter 
der är god skog, och låta föra dhem neder till siön en fierdingz wäg wid pass, 
så att dhe i winter måtte få föra dhem till Watholmen. Men Inninge bonden 
[Olof Mickelsson] hafwa uphissat dhe andre, och komwit dhem till tergiversera, 
så att inga stockar äre hugne, frågades fördenskull om denne bonden icke bör 
blifwa näpst derföre. Consistorium resenterade detta, och slötz att bonden 
skall inkallas och incarcereras på en dag, om så i sanning befinnes.

IX. Har landzhöfdingen h. Gustaf Duvalt skrifwit till h. Räntemästaren, och 
sedan han exeuserat drögzmålet med betalningen för den spannemål han fick 
förliden winter, ännu begiärat någon anseenlig summa till sitt bruk. Hwar uppå 
h. Räntemäst:n swarat, som han nu sielf berättade, att effter som alle ryttare
hemman äre frijkallade ifrån att införa någon tijonde i kyrekeherberget, så lärer 
intet mycket spannemål falla för Academien, och hon fa att aflåta. Hwarföre 
wore det bättre att h. landzhöfdingen nu accorderade med någon annan.

X. Uplästes Academiae bönders i Rassbo upsatz på dhe giärder som dhe 677 
och 678. måst och än måste utgiöra effter Cronones betiäntes befallning och
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pålyssningar. Och stego desse giärder högt både i peninger och andre pertzeler, 
så att befruchtandes är, det bönderne här igenom så utblottas att dhe icke 
widare mächtas bruka hemmanen, dock kunde nu intet åthgiöras, uthan lem- 
nades till tijden, med hwilken man förmodar någon förändring här på. Dock 
önskade Consist. att Acad. bönder måtte få niuta en lijkheet med andre, och 
icke mehr än andre graveras, som altid klagas; willjandes intet mehr undraga 
dhem ifrån desse Cronones beswär, än andre skier.

XI. H. Verelius berättade att Erich Johanson i Hebo och Ferneboo sochn 
har A:o 676. genom wådeld mist heela sin gård med all egendomen, der om han 
för någon tijdh sedan, inlefwererat tingzrättens attest, och der hoos h. landz- 
höfd:s recommendation till Consistorium att fa någon hielp till sin uprättelse 
igen. M. Steuchius: det är wist att han har inlefwererat desse skriffter, men jag 
weet intet om dhe äre inkomne in Consistorium? Secret.: ney, dhe äre intet 
inkomne in Consistorium, ey eller finnes något wara förr talt om denne Hebo 
bonden. Resol. Honom gifs till hans rest på dhe förre åhren alt in till 677. 
och sedan förunnes honom frijheet pro A:o 678. och 679., men för 677. 
skall han betala heela räntan.

XII. Ratificerades Consistorii minoris sluth fallit d. 6 Novembm §. 6. för Per 
Erson i Norbo och Harbo sochn.

XIII. Talades om Mats Olson i Uggelsta som är skyldig 113 £ t:a spannemål 
och ungefehr 200 dr kmt pennin&tr. H. Verelius berättade honom effter Consis
torii sluth warit sagd ifrån hemmanet för 4 åhr sedan wid pass, men åter fått lof 
sittia qwar, emädan han fått Torfsättra och Sylta böndren i caution för sig, 
ifrån hwilken tijdh hans skuld doch wuxit, så att cautions männen nu omsijder 
inkommit förlijden sommar, och begiärat h. Räntemästrn wille taga af honom till 
betahlning alt hwad han ägde, och att dhe finge uthtröska säden, effter som the 
icke längre wille cavera för honom, effter han kommer alt meer och meer af 
sig; hwilket då han bewilljat, har Matss Olson stulit uhr wägen en hoop sädh, 
som dock igenfans och togs tillbaka, och sedan öfwerfallit Torfsättra bonden 
med otiänlig mun att han icke kunnat begå sig, uthan måst begiära någon annan 
till hielp att tröska. Dessuthan berättade och h. Räntemästaren, att fadren och 
sonen tillförende altid förtalt och lastat hwar andra, så att föga hopp är det 
sonen skall giöra något godt af hemmanet om han får det. Consistorium tychte 
illa wara att Matss Olson således undanstulit säden, och skattade nödigt att för- 
see hemmanet med den åboo, som nu begiärer det, effter han är flitig och wäl- 
behollen. H. Verel.: det är wist, att Nils Olson är wäl behollen, har en rijk 
swärfader, och är så snäll att han wäl kunde wara fougde, så att jag wäl wille 
gå i god för honom; men det är lijkwist ömka med Matz om han kommer ifrån 
hemmanet, med mindre icke Academien wille ellies på något sätt komma honom 
ihog för sin tiänst och hielpa honom. Matz Olsons suppliqve uplästes, att han och 
sonen måtte få bruka halfwa hemmanet hwar. H. Verel. frågade om sonen får 
stedzla hemmanet der han får god caution för sig? Swarades att han lärer intet 
giöra godt af hemmanet, fadren sielf för detta klagat och gifwit honom elakt 
witnesbörd. Resol. Academien kan intet wijdare bewillja Mats Olson eller hans 
son hemmanet, uthan uplåter det Nils Olson ifrån Harebo emot nöyachtig cau
tion. Dock will Academien unna Mats Olson åhrl:n 2 t:r spannemål för sin 
tiänst skuld och hwad som tillkommande åhr blifwer på hemmanet, det tages då
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till Academiens widare betahlning, så långt det räcker, för det öfriga sökes 
cautionsmännen.

XIIII. Infordrades mons. Vallerius till förklara h. Scheffers ingifne memorial 
eller zedel, bestående af fölljande punchter. 1. Att registret på Bibliotheqvet 
måtte underskrifwas. Frågades om Vallerius icke låter effter förre Consistorii 
sluth renskrifwa en copie af indice librorum Bibliothecae? Sw:s ja. Rector: när 
den blifwer färdig så skall det sedan underskrifwas. 2. Att Kiörlingens böcker 
måtte tagas der ifrån. Resp., dhe måste stå der till des man på något sätt blir af 
med dhem, eilies förskiämmas dhe. H. Verel. påminte om det som Kiörling är 
skyldig till fiscum studd., hwilken betalt hans skuldh hoos Wittebergenses. Fråga
des huru fiscus skall få sin betahlning igen. Discurerades något om Kiörlingz 
böcker, och skattades nödigt att dhe hembiudas honom sielf, och brefwet till
ställes honom genom 2 wisse män. 3. Om musicaliske böckren. Vallerius: H:r 
Rudbeckius har taget desse böckren till sig, och will icke lefwerera dhem ifrån 
sig. Rector: Är det då hans böcker? H. Verelius: ney, iag har gifwit peninger 
till kiöpa en hoop före som höra till Bibliotheqvet. Rector: jag will tala med 
bror här om att han må förklara sig. 4. Att fa lefwerera Bibliotheqves räch- 
ninger, som der legat här till, att dhe må föllja dhe andre Acad. rächning:r. 
H. Verel.: det har jag altid begiärat, och böra dhe liggia neder i cantoret hoos 
dhe andre rächningerne. Consist.: det bör så wara. Inlefwererades altså

1. Bibliothecae rächninger ifrån 1625. till 641. Bibliothekariis M. Petro Ensta- 
dio, M. Johanne Lenaeo, M. Laurentio Tolfstadio et M. Christierno Alsenio.

2. Bibliothecae rächninger ifrån 1641. till 649. inclusive, Bibliothecario M. 
Haqvino postea pastore in Tierp [o: Haqvinus Granaeus].

3. Bibliothecae rächninger ifrån 1649. till 673. inclusive, Bibliothecario Doct. 
Joanne Loccenio et post ipsum Dne Ioanne Scheffero.

4. En tun book der uthi infattade qvittenzier och verificadoner på desse räch
ninger. Hwilka 4 böcker alle inbundne uthi hwitt pergament, lefwererades sedan 
till bookhållaren att föllja dhe andre Academiens rächning:r.

5. Att sidste inventarium må inlefwereras. Res., det är redan skedt.
XV. Klagade Rector att h. borgmästaren Lohrman will dispensera om den sädh 

som H:s Magnifxe låtit aftröska hoos sal. Johan Groot tili Acad. betahlning, 
och icke låta Academien niuta den sanwie, der på hon erhollit arrest. Uplästes 
borgmästarens skrifft här om tili Rectorem. Rector: Sal. Gröten förordnade sielf 
åhrswexten af sin embetesåker till betala Academien med, så långt han förslå 
kunde, men [när] jag sökte arrest på samme sädh, wijste borgmästaren sig mycket 
obenägen der till, och sedan han omsijder låtit aftröska kornet, som bäst war, 
skickade han mig budh att iag skulle låta aftröska rogen, som är mycket för- 
skiämd, och nu sedan den är aftröskad, så will han taga den bort, och der af 
betala både ett och annat, så att Academien omsijder får intet. Jag är blefwen så 
öfwerlupen af honom, att jag intet wijdare will befatta mig med nyckelen, som 
han igenfordrar.

Resol. Nyckelen må lefwereras honom igen, effter han den så inständigt begiä- 
rar, och säden ellies ligger och skiäms, och går Academien sedan till h. borg
mästaren.

Discurerades än wijdare om Grötens skuldh och huru den skall kunna blifwa 
betalt. Rector: bror begiärer att Acad. låter protocollera och wärdera Grots
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egendom, och om den icke tillräcker så will han betahla det öfrige. Resol. 
Låter det skie, på det Academien en gång må komma till sitt igen.

XVI. Proponerade Rector h. Olai Rudbeckii förfrågan, antingen han skall 
uptaga sine wärck wid strömen och flytta dhem på annat ställe, eller om han 
far flytta dhem allesammans neder om qwarnhuset. ProRector M. Steuchius refe
rerade således: Effter qwarndamen nu ändteligen måste repareras, så frågar h. 
Rudbeck, antingen Consist. will effterlåta honom hafwa sin[e] wärck nedanför 
qwarnhuset, på hwilken händelse han will draga bekymmer om damen, och flytta 
både pappersqwarnen och hammaren neder om qwarnen, så att qwarnarne måge 
först bruka alt watnet, och hans wärck med pappersqwarnen betiäna sig af det 
samma sedan det är lupet genom qwarnhuset; eller om han skall taga alle sine 
wärck der ifrån och flyttia dhem neder till Munnckebron effter gamble privile
gium, på hwilken händelse han icke will som för detta, draga något bekymber 
för Academiens dam och q warn. Och om så är att han sätter sine wärck der 
nedre, då lärer och staden strax sättia sig up ett qwarnhuus på andre sijdan, och 
således draga mycken mäld ifrån Academien. Discurerades af och an om detta, 
och stannade omsijder der wid, att ProRector, h. Gartman och Doct. Hoffwenius 
skole besichtiga wärcken, och informera sig om heela h. Rudbeckii desein. Sädan 
kan Consistorium uthlåta sig om hans begiäran.

XVII. Förordnades h. Lundius, M. Micrander och Secretari/w att tillijka med 
H:s Magnifice öfwersee Pilous och Lundgrens saak med dess tillhörige docu- 
menter, och sedan referera dess sammanhang när Consistorium blifwer här näst. 
Parterne inkallades och sades dem detta.

XVIII. Berättades om Larss Unonio att han icke kan bringa uth dhe sine 
pantsatte rdr högre än 6 é dr stycket. Rector, Doct. Hoffwenius, M. Celsius och 
M. Grubb lofwade taga 10 rdr hwar för 63/4  dr. Discurerades om sölfwret, 
som Unonius pantsatt, att han måste det igenlösa, så frampt han icke will att 
det skall försälljas.

XIX. Bookhållaren Rommel på sin swärfaders wägnar inkom emot Larss Uno- 
nium, begiärandes att emädan Unonius tagit matwarorne af hökaren Larss 
Anderson [Krook], och honom assignerat på Boyen, så måtte han och betala, 
effter han har in bonis; men Jacob Anderson som allenast underskrifwit, såsom 
witne eller cautions man, befrijes. Unonius upwijste en copie af sin assignation 
till Erich Boye, item en copie af h. Verelii assignation af d. 28 Novemb. 675. 
till Christopher Boye på 194 dr 8 öre kmt. H. Verel.: jag har sökt effter, men 
kan intet finna att jag utgifwit denne assignation. Fråg:s om Boye betalt samme 
assignation till Larss Krook? Unonius swar:de först att den är än obetalt, men 
sedan sade han att Boyen fuller betalt Krok, då hans hustru blef död, men icke 
fatt något qvittens af honom, hwilket lopp emot Boyes attest upläsin d. 2 Octob. 
Mag. Steuchius: Minoris Consistorii dom obligerar intet Jacob Anderson wijdare 
än som en cautions man, och står det hoos executoren, att effter executions 
stadgan söka principal debitoren, så wijda der något fins, men sedan cautions- 
mannen, och behöfwes intet wijdare handla om denne saken. Dock tycker jag 
att Acad:n bör först hafwa sin satisfaction och betalning av Unonio, förr än 
Kroken far execution på honom, så att Academien här igenom icke mister något 
af sin fordran. Rommel inkallades, och sade Rector, att Unonius skall betala
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denne skuld, men om något brister hoos honom, då Jacob Anderson swarar för 
det öfrige.

XX. Bookh:n påminte det f[o]ugderne måtte tillhollas att inkomma med 
restlängderne, som och att den skuld som ännu icke är liqvid med Unonio 
måtte företagas och bringas till sluth. Rector lofwade willja taga fredagen och 
lögerdagen här till, och wara sielf tillstädes tillijka med Quaestore och in- 
spectoribtfj. Unonius upwijste en citation ifrån Gefle, och befruchtade att om 
han längre blifwer uthe, så lärer det komma honom till gravation. Slötz förden
skull, att han skall komma fram om måndagen förmiddagen, och bewilljades 
honom en attest att bortskicka med posten, att han på desse dagar här blifwer 
hindrad.

XXL H. Verel. berättade sig lagt uth någre åhrs huushyra för boden som 
Curio brukar, effter han hafft rächning med honom; men då han welat afföra 
samme huushyra, har Curio det icke welat, uthan sagdt sig willja afföra hyran 
för reparations omkostnaden på boden. Item att Curio skall under Doct. Ben- 
zelii rectorat inlefwererat en underskrifwen werderingzlista på det han låtit laga 
i denne boden, och der på wara resolverat, att Quaestor måtte giöra en contra 
rächning, hwilket han sade sig icke förstå huru det skall skie af honom, emädan 
Consist. bör resolvera huru mycket Curio skall bestås för det arbete och om
kostnad han giort på boden, och Quaestor intet har der med till giöra, uthan will 
hafwa sine uthlagde peningar igen, frågandes huruledes han dem skall bekomma. 
Men effter ingen nu wiste besked om den ofwantalde werderingen, så kunde intet 
widare åthgiöras denne gången.

XXII. Discurerades om dhe fähuus som hållas under gamble Academien, 
och den förargelse som der af förorsakas. Fråg:s hwem som lofwat M. Kidronio 
att der insätta sine koor och giöra ett nytt fähuus. Rector: intet har jag gifwit 
honom lof der till, det samme sade och inspectores och heela Consistorium. M. 
Cels.: har hwarken Rector eller Consist:m gifwit honom lof, så bör han tillsäyas 
att taga sin boskap dädan. Resolutio. Fähusen skole afskaffas uthan något drögzmål.

XXIII. Uplästes Kongl. HofRättens bref af d. 11 Novemb. att Consist. af 
dess förre bref kunnat aftaga, det warit Kongl. Rättens willja och begiäran, att 
icke allenast ransaka öfwer Rhodiins dråpmåla saak, uthan och der hoos lagl. 
förfara och döma, hwilket emädan det här tills icke skiedt är, ty begiärer den 
Kongl. Rätten, att Consistorium will sig detta ährendet å nyo företaga, och effter 
alle här wed befmtlige skiähl, sampt lag och bästa samwete döma och saken 
afgiöra, skickandes domen öfwer uthan något drögzmål. Consist. läth upläsa 
copien af Kongl. Mayrtz befallning till HofRätten, om denne saken, sampt Kgl. 
HofRättens bref till sig af d. 13 Junii, men kunde nu som förr intet annat finna 
der af, än att Kongl. M:t imponerat Kongl. HofRätten, att både ransaka och 
döma detta måhl, och Kongl. HofRätten reserverat sig dömandet, låtandes 
Consistorium allena ransaka. Discurerades något widlyfftigt om detta swar här på 
afgå skulle; men resolverades ändtligen, att Consistorium först exculperar sig, 
wijsandes att det icke kunnat taga den meningen af Kgl. M:tz och Kongl. Rättens 
bref, att det skolat döma i saken. 2. Om Kongl. HofRätten will att Consist. 
skall döma, han då täckes låta öfwerskicka original documenterne denne saken 
angående, som fordrades här ifrån, på det man må hafwa något wist att grunda 
domen uppå.
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XXIIII. Uplästes 111. Dni Cancellarii bref för Joh. Myrich att hafwa titulum 
adjuncti matheseos, dock så att han intet widare graverar staten, än med det 
stipendio duplici som han här till hafft. Consistorium påminte sig att Olaus 
Kijlberg är redan i förre rectoratet confirmerad till detta duplex effter Myrich. 
M. Steuchius: Myrich upsade sielf detta stipendium hoos mig, begiärandes alle
nast beholla det för den förledne terminen, hwilket Consistorium och bewill- 
jade, och confirmerade så Kijlberg i stället effter honom, dock effter det twenne 
stipendia simplicia läre blifwa löse effter M. Nezelium, så torde Myrich kunna 
blifwa hulpen med dhem.

Tkesolutio. Skall skrifwas till 111. Dom/num Cancellarium, att Kijlberg är redan con
firmerad till duplex, och nämpnes dhe twenne simplicia, med hwilka Myrich måtte 
blif:a hulpen.

XXIV[bis]. Refererade Decanus facult. philosophicae M. Celsius att faculteten 
har bewilljat M:ro Erico Liung titulum adjuncti, effter han den sökt, och intet 
begiärat någon löhn derföre; och att Askebom begiärer komma till Deposi
toris tiänsten igen, effter som han sig der om förenat med M. Liung. Resol. 
Consistorium will det communicera H:s HögGr. Ex:ce, och inhempta dess be- 
tänckiande. Om Askebom är förr slutet.

XXV. Bewilljades Johanni Byrlingio, att få igen sin pant, som stått i rätten, 
effter det Grundel intet widare fullfölgt sin saak emot honom, uthan den desere- 
rat.

Den 20 Novemb.
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, D.D. Brunnero, 

D.D. Benzelio, h. Lundio, h. Gartman, D.D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, 
M. Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Grubb, M. Steuchio, M. Micrandro 
och Secretario.

I. Bewilljades Petro Edenio Angermanno 8 dr smt ex cassa studd. effter han 
warit siuk heela åhret, och har intet att betala disken med för sig, eller kiöpa 
medicamenter före.

II. Bewillj ades Nicolao Hasslegren att exercitii gra//ae disputera någre qvaestio- 
nes mathesaneas.

III. Uplästes 111. Dni Cancell. remissorial för Stephano Lodelio att fa stipen
dium der han kan undergå dhe prof som wanligit är uthi den facultet som han 
slår sig till. Tkesolutio. Han mäler sig an hoos Decanum facultatis, som han söker 
stipendium uthi, och låter examinera sigh.

IV. Resolverades uppå h. Quaestoris påminnelse, att Carmen skall ju förr ju 
heller reesa till Giefle att utfordra dhe peninger för 677 åhrs kyrckeherbergz- 
spannemål, som h. gouverneuren assignerat Academien uppå till Oloff Wargh, 
och sedan till Hellsingelandh att der beställa om 678 åhrs kyrckiotijonde, och om 
ransakningen wid Boldnäs, som förr är slutit om, och angår Larss Jacobsons 
rächninger.

V. Bewilljades Academiae rättare bref att wara frij för rotering, effter som 
adelens rättare äre frij, och Acad:n har samme privilegier.

VI. Lofwade h. Norcopensis taga 20 rdr af Unonii insatte peninger å 6 % 
dr stycket. Dhe öfrige 10 rdr som än qwar äre lofwade M. Columbus taga för 
samme wärde.
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VII. Slötz att skrifwas skall till Abraham Person [Winge], det han darerar 
sin skuldh till Academien. (H. Lundius upkom.)

VIII. Berättade Rector sigh provisionaliter gifwit Erich Nilson wid Danne- 
mora lof att förfärdiga qwarnhuset wid Harwijk, så att det icke må stå och för- 
derfwas, effter det Consistorium förr skall accorderat med honom om samme 
qwarn och lägenheet. Consist. adproberade detta och ratificerade hwad som förr 
slutit är för Erich Nilson om Harwijk.

Doct. Benzelius upkom.
IX. Uplästes h. Verelii project på swaret till mons. Pelses skrifftel. begiäran, 

angående Harwijkz dam och watn. Och adproberades i den form det afgick, och 
fins i copieboken. Doct. Hoffwenius upkom.

X. H. Lundius som tillijka med befallningzmannen Samuel Stehn warit hoos 
mons. Rugman på Rectoris begiäran, och sökt disponera honom def till, att 
han uplåter Nils Bring dhe reda peninger han har ståendes i Stockholm, så att 
han kan fa dem med sig inn i Danewijken, och tager sitt igen af den andras 
arf här på orten. Berättade nu att Rugman detta bewilljat, allenast han blifwer 
skrifftekn försäkrad om att fa sitt igen richtigt, det Rector lofwade ske skola.

XI. Doct. Hoffwenius berättade att Samuel Arfwedson lefwererat hoos honom 
57 dr kmt för huushyra uthi Bringii gårdh, men det öfrige af samme hyra hade 
han anwändt till någon nödig reparation på logementerne och der på upwijst 
en richtig rächning som h. Doct:n giort honom godh. Och frågade nu h. Doctrn 
om icke han af denne hyra får på samptel. sterbhusetz wägnar betala den fyllning, 
som bönderne effter Rectoris Magnif. anordning fördt på dheras gata, som och 
der af gifwa dhem något som på ett och annat sätt hafft något beswär för sterb- 
huset effter som deelningzmännen der till deputerat desse medel. Res. Det är 
skiäligit och bewilljes att så må skie.

XII. Påmintes att en femptedeel af panteskillingen för den cronoåker sal. 
Bringius hafft kommer Nicolao till goda som på arfskifftet intet är upförd. Doct. 
Hoffwen.: Han bör ju beholla femptedehlen af sielfwa åkeren. Resp. ney, ty det 
är emot Kongl. resolution som förmäler, att Professorum söner skole ellies 
niuta något af åkeren till dess dhe äre sine 20 åhr, så frampt dhe äre wid Aca
demien och der studera, men ellies intet. Doct. Hoffweni/w: effter jag intet är 
förmyndare uthan Danwijkz herrarne, så kommer mig intet till att tahla för 
honom, och will jag hwarken praejudicera den eller V. Consistorio, det jag beder 
måtte noteras.

XIII. Uplästes M. Laurentii Hontheri swar, att han icke är på något sätt sky [l]d 
med j. Karin Unonia, och att han derföre ingalunda kan sig uppåtaga förmynder- 
skapet för henne. Doct. Brunnerus: Huru har man kommit till att påläggia ho
nom detta förmynderskap om han intet är henne skyld? Resp., derföre att han 
då sades wara nära förbunden med henne. Doct. Brunn.: Han finge wäl swara 
något höfligare den karlen, när han blef tillijt att antaga tutelam för Christina 
Unonia, så wårdade han intet swara. M. Celsius: med förre kullen äre Hontherus 
slächt, ty hans och Unonii förre hustru woro syskon, lät honom taga Christinam. 
H. Verel.: will i då taga den andre igen. M. Cels.: ney, ey eller befattar jag 
mig widare med Christin« förmynderskap, ty jag är en gång libererad der ifrån. 
Resp., fuller begiärade M. Celsius slippa detta förmynderskap och fa Hontherum 
i sitt ställe, men Consist. resolverade intet der uppå, uthan lofwade allenast willja
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försöka, om Hontherus skall kunna förmås der till. Till hwilken ände och bref 
gick till honom, men han swarade aldrig der på. H. Verel.: I må wäl beholla 
henne effter I äre skild medh henne. M. Cels.: jag befattar mig intet widare 
der med. H. Verel.: då få i böta derföre. M. Cels.: ney intet. H. Lund.: 
Hwem har då hafft omwårdnad om henne och hennes goda i åhr? M. Cels.: 
jag har det giort, ty ellies hade hon lijdet skade. H. Verel.: ja I må wäl beholla 
henne. Det ähr intet skiäligit att dhe som äre skylde skole undraga sig, och andre 
blif:a i dheras ställe graverade. Det samma sade och flere. Discurerades än wijdare 
om Catharina Unonia. Doct. Hoffwenius begiärade någon måtte förordnas, som 
han kan lefwerera i händer hennes arfsaker, som stå hoos sal. Kadow, hennes 
fordom förmyndare, ellies will han wara ursächtad om något förskiämes der af, 
effter som han intet kan taga sig det an. Frågades ännu om h. Celsius will antaga 
tutelamjför Catharina Unonia, så måtte Hontherus få Christinam. Mag. Cels.: 
ney jag är på intet sätt skyld med denne, hon är af en annan kulle, om jag änte- 
ligen skall hafwa någondera, så will jag heller beholla den jagh förr hafft. Resol. 
Rector talar med bookholhn, och söker disponera honom till antaga förmyn- 
derskapet för Catharina Unonia, så får man sedan wijdare tala här om i näste 
Consistorio.

XIIII. Olof Mickelson i Inninge, om hwilken finnes in actis d. 16 Novemb. 
§.8. inkom och tilltaltes hårdeligen för det han uphissat rättarelaget, att dhe icke 
hugget dhe stockar som h. Räntemästaren gifwit befallning om, för hwilket 
han och nu suttit någre timar i proban. Sedan talades och om, huru denne bonden 
under förre Rectore icke welat inkomma, då han åthskillige gånger blifwit befalt 
af H:s Magnif:ce. Bonden nekade sig uphissat rättarelaget hwilket dock h. Verel. 
sade att alle dhe andre bönderne witna på honom, men tillstod att han hollit 
sig undan, då han förlidin winter eller wåhr infordrades, och wachten skickades 
effter honom, effter som och flere i rättarelaget stucko sig undan. Consistorium 
sw:de att han icke dess mindre bordt inkomma, fast andre undanstucko sig, och 
att han billigt måtte betahla det som kostades på wachtdrängierne som reste dijt 
uth. Ändtligen stannade der wid att bonden fick gå bon till widare beskedh, med 
hård tillsäyelse att och en annan tijdh icke försumma kallelse, så frampt han icke 
will på annat sätt blifwa inhemptad.

XV. Berättade Rector sigh effter embetes plicht sedt effter huru lectiones och 
disputationes publicae yrckas och drifwas, och intet annat kunna finna, än att 
hwar och en förswarhn giort sitt embete.

XVI. Wid detta tillfälle klagade Proff. något hwar der öfwer att hwarken dhe 
eller studiosi fa betiäna sig af trycket. Och skattades nödigt att der om måtte 
giöras någon påminnelse till H:s HGr. Ex. så att någon förändring måtte skie 
der på, effter det exercitierne mycket hindras här igenom, och det faller mycket 
swårt att försända arbete på en annan ort, hwaräst man dock icke kan hafwa 
sådane correctores, som tiäna. Wore och ex dignitate Acad. att Proff:m och 
studd:m arbeten trychtes här på orten. H. Verel. och Rector: Wij hafwa hört 
säyas af h. Rudbeck låtit beställa om disputationum tryckande för studenterne, 
och att han skickat dem till Stockholm och sielf skaffat dem den correctorem, 
dock wete wij intet om så i sanning är. M. Micrand., Doct. Benzelius, Doct. 
Brunnerus: intet är det skiedt för alla, om så är. Discurerades ännu widlyfftigt 
om detta, men kom intet till något sluth.



i 6 j 8 :  20 november 191

XVII. Rector: effter tijden nu är till uthkora novum Rectorem, så har jag för 
den orsaken nu förnembligast kallat Consistorium. Dhe gode herrar wille der- 
före öfwerens komma hwem samme embete skall emottaga. Consistorium på
minte sig att ordningen kommer till h. Schefferum, och wille der före giärna 
att han sig det uppåtoge, om hans kraffter det kunde tillåta. M. Columb.: jag 
tror intet att han lärer förmå draga det beswäret, dock har han ey eller något 
talt der om åth mig. Secretarius skickades till honom, att uppå Consistorii wägnar 
offerera honom rectoratum, men fick det till swar, att hans kraffter nu intet wi jdare 
tillåta, att han detta beswärlige embetet offtare emottager, aldenstund han offta 
måste holla wid sängen, och icke altid kunna draga sine curas domesticas, mindre 
såsom Rector draga den publique försorg om Academien och dess anlägenheeter, 
som fordras och wara bör. Hwarföre han och begiärade att H:s Magnif. och V. 
Consistorium wille hafwa honom ursächtad, och tänckia på någon annan, som 
bättre förmår draga ett sådant onus, helst effter han tillförenne så offta warit 
Rector, och Kongl. constitutiones honom nu der ifrån liberera. Ellies såsom han 
med all tacksamheet uptog, och wederkiände den ähran honom wederfors, i det 
att rectoratus honom offererades, så lofwade han den jempte all an«or god be- 
nägenheet emot sig, gierna willja på hwad sätt han kan aftiäna hoos H:s Magni- 
ficence och V. Consistorium. Sedan Secretarius kom tillbaka och detta refererade, 
föll Consistorium enhelleligen på h. Gartman, som fölgde i ordningen och 
önskade honom lycka. H. Gartman tackade och tog emot samme kallelse.

XVIII. Rector: Deputati hafwa tillijka med mig i går, ifrån kl. 8 till 11, och 
ifrån 3 till 6 igenomsedt Pilous och Lundgrens skriffter, och der till hörige 
documenter, och hafwa wij effter noga öfwerläggiande intet annat kunnat finna, 
än att saken bör först afgiöras wed stadzrätten, och det för fölljande orsaker.

1. Att Kongl. HofRätten sielf remitterat dhe nye qvaestioner parterne emillan 
till rådstugun.

2. Att dhe andre som interessera uthi saken äre flere, sortera under staden.
3. Att alt som Pilou klagar öfwer härrörer af ett contract, som och 

hörer till staden. H. Lundius: det är wäl talat. Här äre månge orsaker, hwarföre 
saken bör först afgiöras wid rådstugun, så frampt man icke will gå praepostere 
till wärka, och äntå lemna mycket oafdömt. Ty här blifwer talt 1. Om kiällare 
frijheet, som Pilo will förstå under contractet, men dhe andre intet. 2. Om in- 
ventarie pertzedlar, som dhe och willja intet skall förstås under contractet, men 
Pilou will dem hafwa. 3. Om en port, gårdzrum etc. som arfwingarna och dispu
tera honom, om hwilket alt staden bör döma, antingen Pilou bör dhet niuta 
eller icke, effter som dheras contract intet är uthi alt så klart uthsatt, som det 
bordt wara. 4. Angår heela saken förnembligast Leymans änckia, och har af henne 
sin begynnelse, hwilken hörer under staden. 5. Har Pilou uthi Kgl. HofRätten 
beswärat sig allena öfwer Leymans änckia, såsom den hwilken saken förnembli
gast angår, och honom hindrar ifrån det han förmenar sig wara berättigad till.
6. Hafwer Kgl. Hofrätten uptagit alt det Pilou klagat öfwer, för nye qvaestioner, 
och dem remitterat till rådstugun, fördenskull och alt intet är så klart för än 
dom är gången i saken. 7. Olaga injurierne som Pilou anklagar Lundgreen före 
sin qvalitet af sielfwe principal qvaestionerne, och kan man derföre intet döma om 
dhem, för än principal qvaestionerne, som dhem qvalificera, äre först afdömde, 
hwilket när skedt är, då lärer man fa en stor uplysning uthi desse injurier, och
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mycket bättre kunna finna sig uthi dömandet. Discurerades af och an om saken, 
och stannade ändteligen der widh, att principal qvaestionerne skole först afgiöras 
på rådstugun, sedan kunna parterne komma till Consistorium och betiäna sig af 
dhe skriffter som redan äre wexlade dem emellan.

XIX. Deputati h. Gartman, Doct. Hoffwenius och M. Steuchius, som warit 
neder wid qwarnen och der besichtiga h. Olai Rudbeckii wärck, berättade att 
han will nu sättia en ny pappersqwarn nedanför qwarnhuset, och slå igen rennan 
till den gamble, och icke bruka den offtare, än när öfwerflödigt watn är. 2. 
Will han i lijka måtto intet bruka den rennan som löper till hans bälgar, uthan 
när öfwerflödigt watn är, men ellies leda nödigt watn dijt af det Academien 
redan brukat, så att han intet brukar något watn förr än Academien det först 
nyttiat. Upwäxte en widlyfftig discurs om desse wärcken, och att staden mycket 
klagar att nu intet mahles så mycket som förr, uthan dhe lijda nöd på målning, 
skiutandes skulden på desse h. Rudbecks wärck. H. Verel.: det kommer der af 
att dhe intet förstå så noga huru det är med wärcken. Det är wist att gamble 
pappersqwarnen tar mycket watn, men så har Rudbeckius uphögt fallet till 
qwarnen på en aln, så att qwarname kunna nu gå med mycket mindre watn än 
förr skedt är. M. Micrand., Doct. Benzelius, Doct. Brunnerus: Lijkwäl skiuta 
mölnarenar sielfwe den ene effter den andre skulden på h. Rudbecks wärck, men 
om dhe intet äre orsaken der till, så borde man söka till förtaga både dhem och 
staden sådane tanckar. H. Verel.: att nu så lijtet watn är till qwarname, wåller 
mycket att damen är elak, som och ellies att i höst har wäret lijtet watn. Doct. 
Brunn.: huru skall man då förtaga borgerskapet dhe tanckarna, som dhe hafwa 
om h. Rudbecks wärck, måtte man icke wäl låta dhem inkomma med sine beswär, 
att man finge wijsa dhem att annorledes är der med än som dhe troo. H. Verel.: 
det må dhe giöra, ehuruwäl dhem intet kommer wid att tahla om qwarnen. Tala
des än wijdare här om, men kom intet till något sluth.

XX. Rector berättade att Doct. Daniels [Sidenii] änckia har skrifwit in ifrån 
landet, och begiärat uthslag emellan Doct. Benzelium och sig om giärdzgården 
och skadeståndet, och frågade antingen saken skall afgiöras in majore eller 
minore Consistorio. Resp. Saken har redan någre gånger warit före in minore, 
dijt hon hörer, och bör der afgiöras, så frampt icke någre nye circumstantier 
äre blefne, som kunna draga henne till majus. M. Micrand.: der på platzen sade 
änckian åthskillige gånger att hon gifwer effter sin praetension på skadeståndet, 
allenast hon får sluth om giärdzgården. Rector: Intet skrifwer hon så, uthan som 
jag tillförende sade.

XXI. Ratificerades Consistorii minoris sluth d. 6 Nov. §. 6. för Erick Olofson 
i Forsby och Kiöping sochn. Item §. 10. 11. för Anders Pehrson i Norsta, 
och dem som med förre åboens lof sått något der på hemmanet. Item §. 12. 
för Anders Matson i Skogztibbla.

XXII. Uplästes Anders Winters 3 punchter, och resolverades der på som föll- 
jer. 1. Att få något hemman till boo uppå, som andre Academiae befallningzmän 
fått för honom, helst Myrsiö, som förre Rector och Räntemästaren lofwat 
honom, effter han skall byta sig till denn befallningen. Resol. Han får Myrsiö 
när frijheeten är ute för Johan Andersons [Grans] barn. 2. Att få åhrl:n någre 
lass höö af ödeshemmanen för den häst han brukar till reesa Academiae 
ährender med, så länge han intet åboor eller har burgit något hemman. 'Resolutio.
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Honom bewilljes 5 lass åhrl:n så länge. 3. Att niuta fougdespannen för 677, 
som Unonius upburit, effter fougdelöhnen består halfparten der uthi, eller 
slippa swara för samme åhrs rächning widare än giöra ett upsatz per debet och 
credit uppå hwad han hafwer upburit och lefwererat af samme åhrs frijheet. 
Resolutio. Han är berättigad till fougdespannen för 677. och skall Unonius lefwe- 
rera honom tillbaka halfparten der af; hwar med Winter låter sig nöya, effter 
som h. Räntemästin och bookholkn hafft en deels beswär för samme åhrs up- 
börd.

XXIII. H. Verelius berättade att Matss Olson i Uggelsta säyer sig aldrig 
skola flytta der ifrån, uthan hotar Nils Olofson att om han kommer dijt, så skall 
han komma honom på språng, har och nu å nyo bortstulit en hoop sädh. Doct. 
Brunn.: Kan man då icke på annat sätt skaffa honom der ifrån? Är han intet 
tacksammare för det honom är låfwat 2 t:r sädh århlrn, så må man och taga 
dhem tillbaka, och intet gifwa honom något.

XXIV. Refererade Rector, att deputati till öfwersee den Larss Olsons Unonii 
skuld, som här till warit oliqviderad, warit der öfwer tillhopa hoos Doct. Skunck. 
Uplästes så ransakningen d. 18 Novemb. med deputatorum betänckiande till 
hwar puncht, och resolverade Consist. der öf:r som fölljer.

[I-]
1. Effter Unonius intet utfordrat Acadms rättigheet af h. Johan [Fillmerus]

1 Alma, för än han drog af hemmanet, hwilken dock warit och än är solvendo, 
så skall han swara för dhe 88 dr 18 öre penningpt och 5 t:r 6 f:r spannemål, 
som han i sin restlängd fördt uppå honom för A:o 675. och dem sielf utfordra 
det bästa han gitter, eller söka der till häradzfougdens adsistence.

(2.) Dhe 16 dr 17 öre peninger och 26 t:r 8 f:r spannem:l som Matz Knut
son i Tibble debiteras före pro A:o 674. skole afföras i rächningerne, effter 
bonden är död, och af honom utpantad alt hwad han hafft, och hans rest funnen 
klar effter boken.

(3.) Johan Matsons i Mälby skuld pro A:o 674. som upföres till 65 dr pe
ninger, 28 t:r 6 f:r spannemål, blifwer ståendes Unonio till gravation, till dess 
han skaffar giltig verification der på, emädan deputati icke kunnat finna den skul
den wara alt richtig.

(4.) Larss Matsons i Alsta skuldh upförd till 111 dr 31 öre penningar, 6 f:r 
spannemål för A:o 673. och dhe förre åhren afföres, effter man intet widare 
kan komma der med sedan rättaren är död, som giort execution på bonden.

(5.) Larss Matson som giörs skyldig för Norsta pro A:o 673. till 38 dr 20 öre, 
och nu boor i g:le Upsala, skall infordras till fredagen med sin book, då depu
tati skole jämföra hans book med Unonii och söka noga underrättelse om diffe- 
rencen, som är emellan begges sampt sielfwe resten.

(6.) Emädan Unonius debiterar Anders Person i Säfwa till 239 dr 26 öre,
2 t:r 2 1 f:r spannemål för 674. och dhe förre åhren, men bondens book säyer 
honom lefwererat 7 t:r meer än Unonius giort honom godt, så skall fougde- 
karlen som war tillstädes när der tröskades, infordras och förhöras, effter som 
rättaren är döder.

(7.) Wiggeby bondens Johan Matsons rest som är 19 dr 23 £ öre kmt 10 t:r
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2 f:r sädh, skall afföras i rächningerna, effter han är död och hans book fun
nen richtig.

(8.) I lijka måtto föres af för Unonio i hans räckning, Johan Matsons enckias 
i Kiörlinge rest för 675. och dhe förre åhren, nembl. 159 dr 11 öre 9 t:r 
\  f:r effter hennes book är funnen richtig.

(9.) Pelle Pehrsons i Ulfwa skuldh som upföres till 26 t:r skall och giöras 
Unonio godt, effter som Consistorium will sielf uthkräfja hwad som denne blifwer 
skyldig.

(10.) I lijka måtto afföres för Unonio i hans rächning, Häggeby bondens 
Pehr Matsons rest för A:o 675. och dhe förre åhren 91 dr 24 öre kmt 11 
t:r 3 f:r spannemål, effter hans book befunnitz wara richtig.

(11.) Flogsta bondens Pehr Matsons 9 dr mantalspeninger pro A:o 673. då han 
lupit ifrån hammanet, skola och afföras.

(12.) Sammaledes skola och Norby bondens Anders Larsons mantalspeninger 9 
dr afföras, effter han är döder, och ingen weet antingen sal. Prof. Aurivillius 
dhem upburit af honom eller icke.

(13.) Item dhe 13 dr 16 öre mantalspeninger, som Erich Hinderson i Nostuna, 
hwilken nu död är, blifwit skyldig i sal. Ausii änckias tijdh.

(14.) Så föres och af dhe 6 dr 24 öre mantalspeninger som hust. Anna i 
Flogsta blifwit skyldig för samme åhr som Unonius steg till tiänsten, effter hon 
då blef död.

(15.) Afföres för Unonio och bonden dhe 2 t:r spannemJhl, som bortkommit 
på en Upsala båth, och han sedan af heela qvanto påfört Jon Bengdtson i 
Ströby, effter som skiepparen är af staden dömd till att betala dhem, hwilken 
och skall sökas.

II. Ett annat Unonii upsatz, som han 
begiärat giöras sig godt.

1. Bertoga bonden skall inkallas till fredagen, och hans book öfwersees, dhå 
deputati informera sig om något eller huru mycket honom bör godtgiöras effter 
Consistorii sluth, som Unonius säyer wara fallit.

(2.) Dhe 3 t:r sädh, som rättaren lefwererat till Häggebyhemmanetz uthsäde, 
skole giöras Unonio gode och afföras, så frampt han betalt rättaren, hwilken 
der om kan tillfrågas.

(3.) Afföres dhe 2 é t:r som Boyen i Stockholm afdragit för någon uppå Börje 
och Nääs kyrcketijonde, ehuruwäl man kunde låta dhem stå Unonio till grava- 
tion, effter alle böndren hafft lijka måhl, och Unonius lemnat säckerne oför
seglade.

(4.) Skall Unonius swara för dhe 4 t:r af Behmers godz, som han uthlänt 
och icke clarerat.

(5.) Effterlåtes Unonio betala dhe 47 t:r och 6 f:r som han 673 tagit af Acad. 
spannemål å 8 dr tun:n, effter han då galt så mycket i Stockholm, och Abrah. 
Person [Winge] fick för samme prijs.

III. Om stedzlen.
(1.) Om Anders Erson i Tibble kan wijsa att han stedzlat hemmanet med 15 

dr kmt, så skall Unonius swara för dhem.
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(2.) Skall Unonius intet graveras med den hwetetunnan som han fatt af Säfsta 
bonden, på det han skolat hielpa honom till hemmanet effter fadren, effter som 
fadren ännu sitter på hemmanet, och sonen icke så länge kan säyas stedzlat det, 
uthan bör det stedzla när han tillträder.

(3.) Skall Unonius betala dhe 15 dr kmt som han tillstår sig upburit af Anders 
i Kolje i stedzel, och icke afföra dhen på sin praetension hoos bonden, hwilken 
han må sedan söka hoos honom, om han ellies har något att fordra af honom.

(4.) Anbelangande dhe 4 rdr som Erick Erickson stedzlat Sundbro med och 
Unonius emottagit, emädan befal:m:n säyer sig lefwererat dhem till Räntemäs
taren, men Räntemäst:n nekar sig dem emottagit, uthan befalt bonden först 
skaffa sig caution, det och bonden sedan skall refererat för bookh:n, så böre 
Räntemästaren och fougden utföra denne action sig emillan, på det Academien 
må komma till sitt.

(5.) Skall Unonius swara för dhe 20 dr kmt, som han tillstår sig tagit i stedzel 
af Erich Larson i Målstad, men intet weet om han lefwererat till Räntemästaren, 
till des han wijsar Consistorii sluth för sig, som han beropar sig uppå.

(6.) Angående dhe 4 sölf:rskedar som Jöns [Persson] i Häggeby säyer sig 
stedzlat hemmanet med, men Unonius nekar till, säyandes sig allenast tagit af 
honom 2 skedar i pant för sädh; så påminner Consistorium sig att Unonius 
förr altid nekat till alle 4 skedarne, hwarföre skall bonden inkallas och för
höras. Imedlertijdh föres skiedame Unonio till gravation, och blifwa sedan 
ståendes, så frampt han icke kan leda sig der ifrån.

XXV. Talades om bonden på Skieggestad torpet, och hans begäran att få tu 
åhrs frijheet. Ett till åkerens och ett till husens reparation, påmintes förr wara 
slutet, att sal. Loccenii sterbhuus skall lefwerera detta torp så godt ifrån sig, som 
sal. Doctoren det emottog. Och förmentes altså Academien icke kunna gifwa 
bonden någon frijheet, dock effter han beswärade sig att han omöyeligen kan 
komma till rätta med hemmanet, med mindre han får någon frijheet, effter han 
ingen sädh fått i åhr, och lijkwäl graveras mycket med Cronones beswär, så 
bewilljades honom omsijder ett åhrs frijheet, dock med den condition att Aca
demien der igenom icke mister något, uthan får sin refusion igen af det som sal. 
Locenii sterbhuus bör kosta uppå hemmanet till des uprättelse igen.

Den 27 Novemb.
höltz Consistorium minus, praesent:b#r Rectore Magnifico, h. Gartman, M. 

Liung, h. Verelio, M. Steuchio och Secretario.
I. Refererade Rector sig offta beskickat apothekaren [Peter Gothfrid] genom 

Cursorem, att han måtte på sin sons [Petrus’] wägnar perseqvera litern emot Erick 
Hansons [Ångermans] son [Georg Upmarck], hwar om finnes in actis d. [lucka 
i originalet], men honom aldrig widare welat tahla der om, så att H:s Mag- 
nif:ce intet annat see kan, än att han desererat saken.

II. Laurentius Bromius klagade att Andreas Hambraeus med sitt stim och reef, 
med hwilket han icke welat afstå, fast den andre bidit honom der om, och en 
gång kastat honom uthur stallet, dijt han inkommit, warit wållande der till att han 
brutit beenet af sig, och will nu icke betala barberarelöhnen, som är 10 rdr,
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hwar om Bromius accorderat med barberaren. Rector sade sig gifwit det förslaget 
att dhe måtte förlijkas om halfparten hwar, men Hambraeum icke welat sig för
stå der till. Bromius klagade att han dessuthan kåstat mycket på sig både här och 
i Stockholm, det han dock icke talar på, ey eller sin sweda och wärck, alle
nast barberaren blifwer betalt. Hambraeus tillböd nu halfparten, men Bromius 
kunde der med intet wara nögd. Parterne afwijstes. Sententia: Effter Hambraeus 
warit orsaken till skadan, så betalar han och hela barberarelöhnen.

III. Inkom Erich Giöranson glasmästaren och witnade att Petrus [Albogius] 
Cursoris son [Petrus] har burit någre rutor till honom, som äre tagne uthur 
Academiens fönster, och welat låta byggia sine fönster der med, men han kiändt 
rutorne igen och derföre strax burit dhem till Räntemästaren. H. Verel.: det är 
så, att jag skickade strax wachtmästaren hijt neder och lät upsökia rummen, 
hwaräst samme rutor suttet. Fråg:s huru gammal Petrus är? Pet.: 16 åhr. Fråg:s 
hwarföre han tagit rutorne. Pet.: Han skall aldrig kunna bewijsa att jag burit 
desse rutor till honom uthan andre, som jag fatt af en öfwerste som hafft dhem 
i sin wagn. Glasmäst:n: Inthet ginge rutorne sielfwe till mig. Jacob [Josephi] 
Cursor och glasmästaren upskickades och funno dhe rum som rutorne suttit uthi. 
Petrus nekade ännu sig tagit någre rutor uthur Academiae fönstren. Men glas
mästaren öfwertygade honom att han jemwäl offta tillförenne någre åhr bortåth 
burit dijt sådane rutor till lappa sin moders fönster med, dock icke heela förrän 
denne gången, hwaraf och glasmästaren kommit på dhe tanckarne att han tagit 
dhem olofwandes, men förr trodt att han tagit dhe söndrige, som warit uth- 
slagna af andra. Sententia. Petrus Petri skall plichta med 32 gütige slag, och för- 
manes att taga sig till wara att han icke offtare kommer igen med sådant eller 
annat otiänligit.

IV. Refererade Rector, att D oa. Daniels [Sidenii] änckia söcht sidste böne- 
dagen att få låta besee att skade war skedt på hennes wreet, men sig icke gierna 
kunnat beswära någon der med på den dagen, dock omsijder effterlåtit att skadan 
måtte synas, om hon kunde förmå Prof. Micrandrum der till, aldenstund staden 
då redan bewilljat henne någon på sin sijda der till. 2. Att H:s Magnif:ce hollit 
hennes skrifft såsom förlagd, effter der uthi äre någre duriores phrases på det 
sinnen och gemöterne icke måtte blifwa förirrade. Item bedit änckian borttaga 
samme phrases och sin skrifft förandra, det hon icke welat, hwarföre H:s Mag
nifice lemnat h. Prorectori till underrättelse om saken, men icke till den ända att 
hon skulle inlefwereras i rätten och sedan extraderas till att skrifftekn beswaras, 
effter som der igenom skulle förorsakas någon widrigheet emellan dem, som H:s 
Magnifice giärna willa hafwa god wänskap emellan, och låta saken icke dess 
mindre lagl. skiärskådas och afdömas. Hwilket alt H:s Magnifice begiärade h. 
ProRector wille berätta Doct. Benzelio, och afträdde der med, och ProRector 
satte sig i hans ställe. Uplästes ransakningin hollin af Professorib»j M. Micrandro 
och h. Aurivillio tillijka med rådmännen Nils Plening och Olof Stenman. Hwar 
igenom berättas 1. mellangiärdzgården emellan både wreterne, om hwilken twis- 
tas, warit merendels förloradh, som och Nybyboernes giärdzgård på andre sijdan 
om Doct. Benzelii wreet. Om giärdzgården har rådmannen Plening bekiänt, att då 
han A:o 636. tiänte hoos Erich Pehrson på Långgatan, då har warit en lycka på 
denne mellangiärdzgården, men emädan dhe andre som då brukade den nu 
warande doctorinnans wreet woro försum^elige att stängia sin deel, tog bem:te
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Erick Person sig före att stängia up giärdzgården alt sammans allena, på det han 
icke måtte lijda ohägn på sin wreet, effter han undertijden sådde honom tu åhr 
å slag, och sedan har det blifwit der wid. 2. Att norre twär giärdzgården emellan 
Doct. Benzelii och doctorinnans wreet om hwilken och twistas, legat merendels 
nedre (etc.)- Upwijstes och afritningen på desse wretar och dheras giärdzgårder. 
Sedan uplästes Nils Erson Pleningz och Olof Stenmans serskilte attest om desse 
wretar och giärdzgårdar. Parterne inkallades. H. Verel. sade sig warit kallad till 
detta Consistorium uthi ens annors ställe, men will icke sittia i denne saken om 
h. Doct. Benzelius icke är med honom nögder. Doct. Benzelius: det har ingen 
fahra, iag diffkulterar intet om h. collega; saken är i sig sielf så klar. Doct. 
Benzelius begiärade höra ransakningen, och der hoos fölljande attest. Hwilke 
fördenskull å nyo uplästes. Der på sade h. Doctoren: Sädan synen war förrättad, 
och doctorinnan bortgått, berättade rådman Plening, att en lycka warit mitt på 
mellan giärdzgården, hwilket är ett wist teckn der till, att samme giärdzgård icke 
hört en till allena. Prorector: det samma är och infört i ransakningen. Doct. 
Benzel.: att doctorinnan refererat sig och skolat i tijdh tagit in sin sädh, så är det 
fuiler wist nog att dhe wettat af samme hägnad, ty jag måste heela 3 weckors 
tijdh låta holla wacht om min wreet för den ohägn, som Nybyboerne giorde, 
och omsijder låtit införa min sädh i otijdh, och då jag hemförde sidste lasset, 
gick hennes egit folck och såg der på, så att dhe wäl wiste det min wreet då blef 
tom, och att jag icke länger måtte holla om någon wacht, men dhe wore intet 
mycket mon om till achta hennes sädh, uthan läto swijnen gå brede wid sig in på 
skylarne, och giorde sig icke en gång den mödan att dhe kiörde dem bort, det 
jag sielf såg. Jon Person, Erich Persons måg, inkom, witnade således. Min swär- 
fader kiöpte 3 tunneland som Doct. Benzelius nu har af Michel Hanson, som då 
ägde både wretarne, sedan han blef trött, lemnade han mig till bruka samme åker 
i 3 åhrs tijdh intill CommissorialRätten höltz A:o 664. då samme åker gick ifrån 
mig. Sal. swärfader brukade stundom åkren 3 åhr å slag, och om han skulle 
hafwa hägn på honom så måste han stängia honom allena. Klagade dock offta att 
doctorinnan bordt stängia halfparten emot honom, sedan han kiöpte den andre 
wreten af Michel Hanson. Hwilken äfwenlijka det försummade, så att min swär
fader icke kunde hafwa någon hägn, med mindre han sielf wille stängia heela 
giärdzgården.

Anders Nilson smedh witnade som föll jer. Mädan Jon Pehrson hade åkren 
blef jag tillijka med någre flere kallader att holla syyn der sammastädes, effter 
som ohägn hade kommit på doctorinnans wreet, och då lofwade Jon Person för
färdiga giärdzgården allena. Frågades om der warit någon mellangiärdzgård då 
Michel Hanson hade både wretarne. Anders Nilson: det weet jag intet. Pro- 
Rector: war då ingen lycka på giärdzgården när i synade der? Anders Nilson: 
ja war der så en lycka. Witnen afträdde. ProRector: ehuruwäl h. Doct:n wijsar 
det skadan kunna skie igenom den andre giärdzgården, så att intet så wist är om 
swijnen inkommit genom twärgärdzgården, så säyer dock docterinnan och 
drängen Michel att det icke kunnat skie, men hwad skiäl hafwen i dertill? Mickel: 
det är folck som hafwa sedt huru swijnen gått in. Doct. Benzel.: jag måste i 3 
weckor låta holla wacht om min sädh, hwilken och ledh skade af swijnen, men 
sedan min war bortförd så är intet under att swijnen gått in på hennes. An
gående norre twärgården, så bekiänner jag att jag icke wettat förr än nu att den
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wardt wid löten, och doct. sedan fatt det yttre stycket till i refusion, jag will 
intet undraga mig till hålla hwad giärdzgård som rätten mig lagl. pålägger; 
allenast änckian låter mig blifwa förskont för sine otilbörlige beskyllningar. 
ProRector berättade hwad H:s Magnif. förr talat om denne saken. Doct. 
Benzel.: hon har icke allenast gifwit mig åthskillige osanne beskyllningar i sin 
skrifft, uthan och ellies dess uthan mig mycket graverat, att om jag skall begynna 
röra der uthi, så får hon see hwar det stannar.

Pelle Pehrson som brukar docterinnans wreet inkom och tillfrågades, huru han 
weet swijnen ändtligen kommit in genom twärgärdzgården. Swarade, jag såg näs
tan hwar dag, att dhe komme in genom Nybywreten och sedan genom Doct. 
Benzelii. Doct. Benzelius: jag såg och det att sedan jag fördt in min sädh så 
läte i swijnen gå brede wid eder in på doctorinnans skyler, och giorde eder icke 
en gång den mödan till fösa dhem dädan. Pelle Person: wij föste dhem offta 
uth, men det war omöyeligit kunna achta säden för dhem. Doct. Benzel.: i såge 
och det att jag kiörde min sädh in i otijdh, på det hon icke skulle blifwa all 
upäten, hwij giorde icke i det samma. Pelle: hon war intet mogen. Parterne 
affträdde. Discurerades sedan om heela saken. ProRector: intet kan jag see huru 
Doct. Benzelius skall kunna obligeras till holla heela mellangiärdzgården, och 
swara till all den skade änckian tagit på sin åker, derigenom att samme gärdzgård 
legat nedre. H. Verel.: Änckian har offta skickat honom bod att han skolat för
färdiga samwe gärdzgård, effter hon har häfd på honom, men Benzelius har det 
intet effterkommit. H. Gartman: Om häfden som hon beropar sig på, giäller här 
intet, altid när änckian begiärat att Doct. Benzelius skulle uplaga och wid macht 
holla giärdzgården, har han swarat sig willja det giöra, om hon först wijsar att 
samme giärdzgård honom tillkom/«er, hwilket hon här till aldrig giort, är hon såle
des sielf orsaken der till att giärdzgården legat nedre. H. Verel.: Doct. Benzel. 
har bordt lagligen wittra giärdzgården ifrån sig, som lagen säyer, om han icke 
welat holla honom. H. Gartman: den förste ägande nembl. Erich Person har för 
sin egen nytta skull stengdt heele giärdzgården, och kan derföre den som effter- 
kommer intet wara plichtig till holla honom, uthan han will det giöra af en god 
willja, det samma sade och M. Liung. H. Gartman: jag war der uthe till syna, 
ehuruwäl synen då icke kunde förrättas, och såg att swijnen har giort störste 
skadan på Nybyboernes åker, och Doct. Benzelii wreet, hwarest störste och 
mäste bysierne ännu synes, men på doctor:ns wreet är mindre byser och har på 
det ställe som swijnen der tillhållit, wuxit mäst tistel, allenast dher och hwar 
någre strå hafre.

Effter någon discurs sententierades således. Effter dhe skiäl som inkomne äre 
pröfwar rätten skiäligit att Doct. Benzelius holler allena målgården wid norre 
ändan af sin wreet, effter han är ett stycke af gamble målgården, som äganden 
af hans wreet altid bordt holla. Men mellangiärdzgården emellan både wretarne 
ifrån söder till norr böra dhe holla halfparten hwar, effter som der på förr 
warit en lycka, som in actis finnes, hwar af är klart att samme gärdzgård och förr 
warit deelt både wretarne emellan. 2. Angående skadeståndet, så kan rätten af 
dhe inkomne skiäl intet finna att Doct. Benzel. bör swara der till, effter som 
icke allenast målgården legat nedre som honom allena tillhörer, uthan och jämwäl 
mellan gärdzgården, som dhem både tillkommer.



i 6 j 8 :  27 november 199

[Samma dag.]
Kl. i. höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, M. Holm, 

h. Lundio, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, [h. Arrhenio], [M. Celsio], h. Nor- 
copense, M. Grubb, M. Steuchio, M. Micrandro och Secretario.

I. Supplicerade Jacobus Schröder skrifftelrn om någon hielp, effter han blif- 
wit plundrat förliden wåhr. Resolutio. Han far 10 dr smt ex cassa studd:m.

II. Bewilljades apotekaren en recommendation till Kongl. M:t, att han måtte 
niuta det privilegium honom tillfbrenwe allernådigst förundt är, till införa 
något specerie otullat.

III. Refererade Rector att sal. Ferners änckia klagat, att hon ännu icke kunnat 
föryttra mehr än för 50 dr böcker af dhem henne tillmättes uthaf sal. Pourels 
egendom, och att dhe bäste böckerne blifwit undantagne under uthmätningen, 
begiärandes derföre sin pant igen eller sådane böcker till betalning som kunna 
föryttras. Swar:s af wärderingzmännen, att hon har intet till klaga öfwer, ty 
böckerne werderades intet för högt, och att hon sielf recuserat sombl. böcker 
derföre att dhe kostade mycket. 'Resolutio. Kan intet förandras här uthi, alden- 
stund hon tegat så länge, och icke strax begiärat någon ny werdering.

IV. H. Doct. Hoffwenius begiärade att Nicolaus Bringius måtte få taga sin 
femptedeel af panteskillingen för cronoåkren af dhe redebara medel som stå in 
Consistorio, effter h. Myrandri hustru har wägrat sig att dem emottaga. Och att 
hon måtte sedan taga sin deel af andre systren, som är ogifft och behåller en deel 
af samme åker. Upwäxte någon discurs här om, och skattades nödigt att Bringius 
måste någorlunda wäl upklädas till dess han inställes i Danewijken, och bewill
jades honom der till ofwantalde 5:te deel af panteskillingen uthaf dhe medel 
som stå in Consistorio.

V. Slötz att bref skall gå till h. slotzbefallningzmannen, med begiäran att han 
wille sättia Academien i fullkomblig possession af panteåkren, effter som weder- 
börande ännu icke afhemptat sine peninger.

VI. Doct. Hoffwenius begiärade fa upsäya inspectionen öfwer Uplandos, som 
han hafft nu i 15 åhr, och transportera dhen in på M. Micrandrum, effter han 
nu tröttnar och är allena som mäst in medicina tillijtes. M. Micrand.: jag weet 
att dhe gierna önska fa beholla h. Doctoren. Doct. Hoffwen.: jag har orsak till 
tacka dhem, att dhe altid tedt sig tillbörligen emot mig, så att jag icke har någon 
orsak i anseende till dem att upsäya inspectionem. Men Consist. weet att sal. 
Johannes Buraeus förordnades dheras inspector tillijka med mig, och att han strax 
der effter kom här ifrån, så att jag sedan allena måst draga detta beswäret. M. 
Micrand. lofwade willja antaga denne inspectionem tillijka med h. Doctoren, 
hwar med både han och Consistorium åthnögdes.

VII. Uplästes Camaeniorum.swar uppå Consistorii bref, med begiäran att få 
communication af sal. Aurivillii änckias contrarächning. 2. Förmäla dhe sig an
modat Joh. Rhodiin att afhöra slutet uthi denne saak etc. Consist. swande att 
icke allenast nödigt är anmoda någon som afhörer slutet, uthan dhe måste hafwa 
en laga fullmächtig, som saken å dheras sijda lagl. agerar, uthan hwilken process 
intet slut kan falla, och slötz derföre att en formal citation skall gå till dhem.

VIII. Uplästes Kongl. Reductions Collegii swar uppå Consistorii bref af d. 19 
Novembm, att ännu ingen fullmächtig ifrån Lindes berg sig der infunnit, ey eller 
den uthskrifne ransakning inkommit. Så snart sig någon der ifrån infinner, lofwar
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Collegium will ja Academien der om notificera, så att hon må kunna inkomma med 
dhe påminnelser hon finner nödige.

Resolutio. Skrifs till h. landzhöfdingen i Örebroo, och begiäres att ransakningen 
måtte inlefwereras.

IX. Uplästes hofrättsfiscalens bref att original documenterne angående 
Rhodiins dråpmålasaak nu öfwersändas, med begiäran att dom måtte snart fällas 
i saken. Resolutio. Saken tages före nästkommande måndag. Är Rhodiin intet här 
i staden så hijtfordras han till odensdagen.

X. Discurerades om spannemålshandelen, i synnerheet om Jochum [Alstedts] 
bryggares begiäran, att få ett anseenligit qvantum å 13 dr 16 (öre) t:n. Resolutio. 
Wid Thomesmessan will Academien sluta om prijset, och will Jochum då gifwa, 
som Academien kan accordera, så får han en post. Discurerades än wijdare om 
spannemåls föryttrande i åhr, och nämdes i förslagzwijs att man måtte i Stock
holm sällja den å 15 dr, men wid Kopparberget å 18 dr tun:n. Dock slötz 
intet wist, uthan upskiötz till Thomae tijdh.

XI. Påminte h. Verelius att bönderne som warit anordnade effter Consistorii 
sluth att föra 300 t:r restspannemål till Erich Hanson [Ångerman], och 300 till 
Olof Håkonson, hafwa uthom ordres fört något öfwer, fråg:s om kiöpmännen 
skole och få behålla det för samme prijs som dhe 300 dhem hwar bewilljades. 
Resolutio, ney.

XII. Frågades om Professores skola få taga någon sädh för det prijs som Erich 
Hanson [Ångerman] och Olof Håkonson fått. Discurerades widlyfftigt här om, 
och sade i synnerheet h. Lundius och h. Arrhenius, att dhe wid samme tillfälle 
begiärat för samme prijs. Rector: det mins jag mig intet höra, och kan det nu 
intet skie uthan man måste taga säden som hon kan sälljas åth andre.

XIII. Rector berättade Pilou inlefwererat en suppliqve hoos H:s Magnif:ce, 
der uthi han will wijsa saken höra under Consistorium, och böra der dömas, 
suppliqven uplästes. Sädan discurerades widlyfftigt om saken, dock fan rätten 
ingen orsak eller något skiäl till förandra sin förre mening, nembl. att saken bör 
först afgiöras på rådstugun. H. Arrhenius som förre gången intet war till
städes och fördenskull intet wijste sakens sammanhang disputerade fuller här 
emot; men sedan han inhemptat sakens beskaffenheet, bijföll han V. Consist:o.

Resol.: Rätten hafwer parternes sig emillan wexlade skriffter och der uthi an
förde skiäl noga hördt, låtit läsa och igenomsedt, och heela saken således wäl 
öfwerlagdt, finnandes 1. dhe angifne injurier emot Lundgreen, såsom här
flytande af ett contract principaliter emillan Pilou och sal. Carl Leyman under 
stadzens jurisdiction, hwilket contract samme Leymans sterbhuus honom uthi 
åthskillige punchter disputerar, och annorledes förstå will, än som Pilou för
menar qvalificeras af dhe nye qvaestioner och dheras lagl. afdömande, så att dhe 
fördenskull ingalunda kunna rätteligen aestimeras och dömas, förr än prin
cipal qvaestionerne äre först lagl. afgiorde, och contractet till dess rätta förstånd 
af wederbörande domare uthtydt och förklarat. 2. dhe nye qvaestioner som Pilou 
och sterbhuset emellan äre upwuxne, angående kiällarerättigheeten, inventarie 
pertzelerne, gårdzrummen etc. såsom dhe der flyta af ofwantalde contract, för- 
nembligast angå sal. Carl Leymans änckia, som och sorterar under staden, hwilka 
nye qvaestioner såsom disputable, effter contractet, der af dhe flyta, icke är så klart 
uthsatt som det bordt wara, den Kongl. HofRätten remitterat till rådstugun som
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sitt rätta forum, att der uptagas skiärskådas och afdömas. Remitterar alt derföre 
rätten saken till borgmästare och rådh, att der såsom in foro competenti, först 
ransakas och afdömas uthi desse principal qvaestioner, hwilket då skiedt är, sedan 
kunne parterne sig här infinna, och dom öfwer det som klagat är, effter saksens 
grund- och fullkomblige sammanhang, lagligen afwachta.

XIIII. Frågade Rector om Acad:ae mölnare på landet skole stå i rote eller 
gifwa peninger för sig. Resolutio. Dhe måste fuller stå i rote, allenast skole foug- 
derne laga så dhe komma i säkre roter, der dhe blifwa behållne, att Academien 
icke mister dhem eller dheres drängier sig till stor skade.
, XV. H. Joel Hörner begiärade nu allenast på 3 åhrs tijdh hemmanet Håstad, 
willjandes det wäl uplaga, och uthlagorne der af richtigt betala, och effter 3 åhrs 
förlopp lefwerera det ifrån sig igen, om Consistorium icke will låta honom det 
länger beholla, eller finnes sig misnögd med honom. M. Grubb och M. Celsius 
meente, man bör holla sig wid det förr är slutet och icke uplåta hemmanen till 
någre andre än bönder. Uplästes slutet af d. 23 Octob. Andre i synnerheet h. 
Norcop., h. Arrhenius, och Rector höllo före wara bättre att uplåta Hörner 
hemmanet, efter han nu intet begiärar någon lindring på uthlagorne, än låta det 
liggia öde, ty det blefwe nu ondt om åboer, så länge kriget warar.

Resolutio. Han fai- det på 3 åhr emot starck revers och försäkring, att Academien 
wid hans afträde intet skall få någre trätor och widlyfftigheeter af honom.

XVI. H. Decanus M. Celsius berättade att M. Frondin skrifwit till h. Quaesto
rem, att honom skall restera något af hans stipendio, men war ingen som wiste 
besked derom, lemnandes derföre till nogare undersökiande, effter han beropat 
sig på ett Consistorii sluth, som skall efftersees.

(2.) Frågade h. Decanus om Daniel Fernelius icke är förlustig sitt stipendium, 
effter han warit borta heele termin. Resp. Han har warit här, och är bortrest först 
för 7 weckor sedan. Bör derföre niuta halfwe terminen.

(3.) Läth han inskrifwa till stipendium Laurentium Alstrin uthi Magni Beckii 
ställe, Johannem Klint uthi Säwenboms ställe, Joh. Paulinum uthi Cajani ställe, 
Laurentium Hoffstadium uthi Claudii Bruzaei ställe, Olaum Rabenium uthi Haraldi 
Askeboms ställe, Ericum Ulf uthi Danielis Fernelii ställe, med hwilken han 
niuter halfwa rum/wet denne termin, och sedan heelt. Inlades om Litto[u]n som 
för någon tijdh sedan är examinerad och adproberad, att han måtte blifwa hulpen, 
effter han är en stilla och snäll student, men der hoos fattig. Resolutio. Han skall 
få här näst.

XVII. Uplästes fullmächtigens Henrich Schaefers bref af d. 22 Novembm att 
han upwijst sin fullmacht emot h. Axel Behmer, och fått det swaret att Kongl. 
HofRätten will med första taga saken före. 2. Att han will anhålla om revision 
uthi injurie saken, om hwilken han sig noga har underrättat. 3. Att intet kan ut
rättas i Mest. Boos saak, förrän h. RijkzSkattmästaren [Sten Bielke] och h. 
Georg Gyldenstierna hemkomma, som och att änckian ligger nu reent för 
döden. 4. Begiärer han wetta hurudan den actorum liber är, som begiäres till
baka. Resp., det är Acad. protocoll, der uthi den action finnes som är agerad 
uppå M. Boos änckians fullmacht för Bulenio, hwilken fullmacht verifierar den 
andre gifwen M. Nicolao Salano, som hon så skamlöst damnerat.

XVIII. Uplästes den ransakning, som Magnificus Rector, Qvaestor och inspec-
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tores aerarii tillijka med bookholkn hållit d. 22 Novembm sidstledne, och resol
verades öfwer hwar puncht som fölljer.

I. Öfwer Unonii handlinger.
1. Dhe 6 t:r spannemål som h. Lundius bekommet af Edeby A:o 676. och 

qvitterat, men dhe icke kunnat afföras förr än nu uthi 677 åhrs rächninger, 
effter bonden behollit qvittenset hoos sig, skole afföras å 12 dr tun:n, som 
säden galt det åhret.

2. Edeby bondens 5 t:rs rest, sedan han lefwererat dhe ofwantalde 6 t:r, 
som han wid slutet af samme åhr 676 betalt å 12 dr t:n. Bewiljes honom för 
det prijset, oansedt säden då galt något mehra.

3. Skall sees effter original immission åhr 639. på Edby hemmanet.
4. Effter Consistorii sluth d. 13 Septembr/V 673. skole 5é t:r spannemål giöras 

Bertogabonden gode, och i rächningen afföras för Unonio.
5. Dhe 2 sölfwerskedar, som Unonius tillstår sig tagit i stedzel af Jöns 

[Persson] i Heggeby, skall han lefwerera ifrån sig till Acad:n, men om dhe öfrige 
2 som bonden säyer honom des uthan tagit i stedzel, skall sökas rättens uthslag.

6. Witnen som Larss Matson i Norsta och hans broder Jacob beropat sig på 
wid ransakningen, såsom dhe der skole wetta att han Larss hafft 2 stodh, och att 
Unonius tagit dhem af honom i betahlning, der till han nu nekar, skole förhöras 
och ännu sökas nogare underrättelse om denne saken.

7 . Johan Larson i Malma som icke kommit tillstädes wed denne ransakningen, 
effter han warit till qwarn, skall inkallas till en annan gång.

8. Anbelangande Unonii begiäran att få något för sin reesa A:o 674. till 
Elfkarleby, till att utfordra Acad. betalning för den spannemål Döpken fått, och 
trögt betalade, så skall undersökas om Unonius giort denne reesan serskilt, på 
hwilken händelse honom skall bestås något för omaket, eller om han under 
reesan till eller ifrån Kopparberget detta uthrättat, på hwilken händelse honom 
intet kan beståås något serskilt för detta.

II. Jacob Andersons befallning, hwilken har
1. Inlagt en räckning på ödeshemmanen i sin befallning pro per credit och 

debet, hwilken räckning emädan han på ransakningen är funnen richtig, och intet 
mera warit till taga hoos bönderne som samme hemman åbodt, ty slötz att dheras 
balancer skole afföras i rächningerne. Balancerne äre som fölljer.

1. Erich Matsons i Örby och Rassbo
sochn hwilken går och tigger . . . kmt 116. 12 (öre) 46 t:r 4 f:r sp:l

2. Biörn Ersons i b i d .............................146 dr 12 (öre) kmt 5 f:r säd
3. Olof Persons i Tibble och Rassbo- 

kijl sochn som rymt bort och sedan
d ö d t ....................................................122 dr 2 öre 30: 2 f:r

4. Matss Pärsons i Lunda och Waxala s:n
som och rymt af hemmanet . . . .  77* 30 öre 16: 5 2 f:r

5. Pehr Andersons i Edeby och All-
munge s:n som nu går och tigger . . kmt 108. 8 öre 41 t:r
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6. Anders Matsons i Kielberga och
Alunda s : n ........................................ 233. 15 öre 11 t:r 3 f:r

7. Tomas Ersons ibidem .....................74. 14 öre
8. Hanss Ersons i Giälsta och Alunda

s:n som rymt ifrån hemanet . . . .  kmt 73. 26 öre 5: 2 f:r
9. Per Andersons i Klef ..................... 251. I2 ö re 2 i.4 f :r

10. Anders Larsons i Watholma och Lena
sochn som  rymt bort m ed boskapen 86 . 8 öre 17 t:r

11. Olof Andersons i Kiäringemyra och
Tensta sochn, som och bortrymt . . 61. 3ié öre 19. 3 f:r

12. Per Larsons i Forsa och Tensta sochn 18. 24 öre 3.
13. Olof Larsons i F o r s a .........................231. 28 öre 64: i  f:r

Om hwilken slötz att fougden skall
taga till Acad:ns betahlning alt hwad 
hoos honom finnes, såsom koo, 2 st. 
far etc. och alt fodret.

II. Rådfrågar han sig huru han skall tee sig med dhe bönder som restera 
en stor post, men sittia ännu qwar på hemmanen, så som

1. Anderss Person i Edby, hwilken är skyldig m  dr 31 ör 46: 6 £ f:r. 
Om hwilken slöts i synnerheet, att fougden skall taga af honom hwad

som blifwer i åhr på hemmanet, och skaffa annor åboo om han kan.
2. Erich Matson i Å r b y .......................22 dr 29 öre 83 t.r
3. Pehr Erson ibidem .......................55 dr 89 t:r
4. Olof Erson i Kiölinge ................... 99. 33 t:r 2 f:r
5. Johan Person i K u n s ta ................... 109 dr 27 öre 17 t:r
6. Olof Jacobson i Engeby ............... 77 dr 22 t:r
7. Erick Erickson ib i d e m ................... 113 dr 17 t:r sp:l
8. Pehr Matson i Husby ................... 216 dr 7 t:r
9. Olof Larson i Forsa för A:o 677 • . 193 dr 21 (öre) 55 t:r i

Om hwilken är förr slutit.
10. Erick Erson i W ansta .......................157. 13 (öre) 22 t:r
11. Erick Matson i Kiäringemyra . . . 75. 27. 7if:r
12. Fresta Per Olofson .......................206.5.

Resol. Skall sees effter huru desse hemman äre beskaffade, och huru böndernes 
swårheeter kunna remedieras. Imedlertijd tillåtes fougden skaffa bättre åboer om 
han kan, aldraförst i dheras ställe som äre sämste bönderne, och mäst skyldige.

III. Klintens befallning.
1. Befallningzmannen far effter begiäran löösa dhe 7 lass höö som warit 

effter Johan Larson i Ekeby och Markiom sochn, och der legat ett åhrs tijdh 
osålt, och skall han gifwa 4 dr lasset.

2. Skall undersökas huru mycken sädh har blifwit på Kiettsta hemmanet, då 
Anders Hanson kom der ifrån, och effter fougden försummat sättia låås för
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ladan, och uttaga den halfpart som Anders tillkom emot sonen, så skall den räcknas 
på hans löhn.

3. Bengdt Johanson i Näs i Frösunda sochn begiärer få ett hemman i Lutter- 
giäle, antingen Mats Ericksons eller Olof Swensons änckias, som är skyldig 199 dr 
58 t:r 5 f:r spannemål. Resolutio. Skall stå till widare undersökiande och be- 
tänckiande.

4. Befallningzmannen skall om lögerdag otte dagar till inkomma med en uni
versal restlängd.

3. Skall sees effter hwad sluth fallit är för Roslandabonden i Lagga angående 
rotepeninger, der på han sig beropar. Are halfparten peningerne honom lofwade 
så skall han niuta dhem.

6. Resolutio. Effter fougden sagdt det förre åhret2 inspectores hafwa clare rat 
skulden för Berga,' så skall sees effter om så är.

IV. Ringii befallning.
Befallningzmannen Ringius skall skaffa verificationer till sin längd på ödes

hemmanen.

V. Winterens befallning som succederat Unonio.
1. Erick Olofson som har tröskat af säden hoos Anders [Jönsson] i Alma, 

skall förhöras för än slutas kan, antingen hans rest, som är 42 dr 5 t:r kan 
giöras Unonio gode eller icke.

2. Effter som Tore [Bengtsson] i Mälby har tu åhrs frijheet på hemmanet 
nembl. 676 och 677. men Unonius fört honom af för 675 och 676. som icke 
bordt wara, så skall bookholkn giöra Winteren denne difficulteten redig, så att 
Unonius graveras för 675 åhrs upbörd.

3. Matss [Anderssons] i Norsta rest med 677 åhrs ränta, stigandes resten till 
152 dr 27 öre 50 t:r 3 f:r, skall afföras, och sedan tillsees huru högt hemmanet 
hädan effter kan skattläggias.

4. Skall Unonius giöra räckning för åhrswexten som blifwit i SkogzTibble 
hoos änckian, som för åhren 676 och 677 giörs skyldig 84 dr 3 öre, 7 t:r 
spanne:l, hwad sedan öfwerblifwer af hennes skuldh, som med åhrswexten icke 
hinner betahlas, skall afföras.

3. Skall Unonius utfordra dhe 36 dr kmt, som Carl Jöranson, hwilken nu är 
ifrån hemmanet, är skyldig för Wästerläby på åhret 676. effter han är solvendo.

6. Skall Unonius skaffa beskedh, om något har blifwit på ödeshemmanet 
Kiörlinge åhren 676 och 677. som kan upföras i räckningen.

7. Skall Långtibble gubbens skuldh för A:o 676. som är 35 dr 27 öre och 
5 t:r spannemål afföras, effter samme gubbe är blind, och dottren som är en 
änckia, icke kan swara derföre.

8. Skall Matss Olson inkallas och giöra redo för spannemåhlen som föllo 
hoos Mårten Johanson i Tuna A:o 676. som och för det öfrige han hafwer 
inne hoos sig effter inlagd räckning.

9. Skall sees effter huru Consistorii sluth är för Olof i Walskog om tillgifft 
på hans rest, som är 28 dr 30 öre kmt, 19 t:r spanrl. Vid. acta d. 24 Octob. 
A:o 677.
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10. Skall Unonius infordra dhe 2 & t:a spanned som han utlänt af Erick Erick- 
sons i Sundbro, och dhe giöras bonden gode.

XX. Klåckaren [Matts Mårtensson] i Waxala klagar ännu att han måtte giöra 
mantalspeninger både till Roxen och Academien, ty Roxen praetenderar att hans 
huus intet stå på Acad:ns jordh. Påmintes att om honom är bref gångit till h. 
landzhöfd:n grefwe Lill ja, men aldrig något swar kommit, ehuruwäl sedermera är 
påmint derom uthi brefwet om cronofougdernes ofogh emot Academien. Res. 
Skall skrifwas till nu warande landzhöfdingen här om. 2. Klagar han att han måst 
giöra lijka uthlagor för både åhrwägarne, fast dhe intet äfe lijka, begiärandes få 
uthgiöra 4 t:r åhrkn. H. Verel.: fast ene åhrwägen är ringa, så är dock den 
andre så mycket större att han någorlunda upfyller det som fehlar på den förre, 
och är der på intet för höge uthlagor. DD. Brunn.: Om han intet will gifwa 
dhe wanlige uthlagor der af, så får man wäl någon annan som det giöra will. 
Resolutio. Ingen förmedling kan bewilljes.

XXI. Har bookh:n uppå ransakningen upwijst en räckning på spannemåhlen 
som låg på Grootens huus, att der äre 9 t:r som då warande inspector, Magnif. 
Rector gifwit zedlar på att utlänas, men männerna som den tagit finnas ey meer, 
och weet derföre bookh:n intet huru desse 9 t:r skole upföras eller på hwem. 
Rector: dhem jag gaf zedlar att få läna af säden, sade sig wara Acad. bönder, 
men som man nu befinner, så hafwa dhe sagdt osant, och således narrat sig till 
säden. Resolutio, desse 9 t:r afföras, effter som Unonius intet emottagit denne 
säden, och inspector blifwit bedragen af dem som den borgat eller till läns tagit.

XXII. Ingo Rudbeck, som uthmätt denne spannemdhl på Grötens huus, kom
mer till korta der på 9 i  t:a, förer 8 t:r der af på mölnaren här i qwarnen, men 
mölnaren finnes på samme dag, som Ingo honom denne sädh påförer, tagit 8 
t:r af h. Quaestore, och är intet lijkt, att han kunnat taga 16 t:r på en dag, har 
och icke Ingo någon zedel eller qwittenze af mölnaren på samme sädh, som 
honom kan befrija. Hwarföre hafwa Rector, Quaestor och inspectores skattat bil
ligt att Ingo swarar för desse 9 $ t:a, hwilket och Consistorium ratificerade.

XXIII. Företogz observationerne öfwer 1673 åhrs rächninger.
Om förste punchten war förr discurerat d. [lucka i originalet] och syntes nu wara 

godt att generalissime och mäst wanlige regler och observationer upsättias dhem 
till någon manuduction som förr icke warit öfwer Acad:ns räckninger, och så
ledes icke hafwa så noga kunskap om dhem, och att man rättar sig här uthinnan 
effter constitutiones och praxin.

2. Frågas om Acad:n bör debiteras för dhe medel som af ordinarie statens 
medel äre gifne till exercitie staten, och huru hon kan säyas wara skyldig till 
exercitiestaten, och det äntå för öfwerbetahlning. Item huru dhe som af ordi
narie staten i desse medlen pro qvota mist hafwa, må fa det igen. Rector: Öfwer 
denne punct har 111. Dn. Cancell. resolverat, som förr berättat är, och behöfwer 
man altså intet dröya tijden här med. Upwäxte en discurs emellan h. Verelium 
och M. Celsium. M. Celsius sade sig intet wäl förstå huru Academien skall 
kunna debiteras för öfwerbetalning. H. Verel. sade wara åthskilligt tala om 
Acad:n och dess Staat i gemeen, annat tahla om ordinarie och exercitie staten 
till hwilka både Academien säyes wara skyldig, nembl. dheras aflöhning, dock så 
att hwardera betahles af wisse dhem tillslagne medel, och när hon tager af den
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ene statens medel till betala den andre medh, så säyes hon wara skyldig till den 
samme, så mycket som hon af des medel gifwit till den andre etc.

3. Om Matz Olsons i Uggelsta attest stält på flere och underskrifwin allenast 
af en, genom fougdens hand, bör hollas giltig? Resp. ney.

4. På Malma hemmanet Acad:n gifwit till wederlag A:o 663. finnes intet docu- 
ment, frågas om man icke bör sökas i Kongl. Cammaren? H. Verel.: wist är 
document der på, hwar det finnes, man måste see der effter. Rector: denne 
puncht som och en stor deel af dhe fölljande, angå intet räckningarne, och borde 
fördenskull sättias på ett papper för sig sielfwe, så kunde man snarare komma 
till att underskrifwa räckningarne. Consist.: bör så ske hädan effter, och kan 
wederbörande skaffa in sådane Academien nödige documenter, der som förr 
inge finnes.

3. Eke, Sahlstad, Wallskog och Forkarby hemmans tillökning will widare skiär- 
skådas, dock uthan praebende rättigheetens förfång. H. Verel.: det är så, att 
effter [lucka i originalet] war uthaf swag lägenheet och willkohr, så minskades dhes 
uthlagor, och i stället igen, öktes något på desse hemmanen. Res. Står till en annan 
gång.

6. Dhen bewilljade mätningen i Kollje uthi Ehrentuna sochn bör exeqveras. 
Res. Hon skall effectueras så snart skee kan.

7. Tibble uthjord sökes igen cum effectu. Besolutio. I sommar skall försökas, 
huru wida det kan effectueras.

8. Saken om den uthjord som h. adsessor Berling har af Academien, bör snart 
föras till ända.

9. Item Bärby uthjord.
10. Fougdeordningen exeqveras bättre.
11. I Unonii fougderie tyckes wara för månge rättare. Res.: desse nästför

gående 4 punchter angå ey eller räckningarne, men böra dock exeqveras, så 
snart och wida någonsin skie kan.

12. Frågas om Academien har ännu satt sig i behörig possession af qwarn- 
stället wid Harwijkz uthjord? Resp. ja. H. Verel.: jag har skaffat både häradz 
och lagmans domb, kan intet mehr giöra.

13. Behöfwes sluth om Matss Person i Inninge i Slaby [Stavby] sochn, som 
begiärer förhögning på sine uthlagor, och hwad som är till att giöra med ref- 
ningen. Resol. Bespares till dess den handelen med bönderne i synnerheet före
tages.

14. Att Johan Groot tillholles att inkomma med sin förklaring på dhe reste
rande observationer i afkortningzboken fol. 143. hwaräst och h. Olai Rudbeckii 
caution finnes, som och fordrar att han, Gröten, tillhålles att wijsa verificationer. 
Resp. Man har gått så wijda man kunnat med Groot, och är förr resolverat hwad 
än widare skie skall.

15. Om man icke må söka effter underrättelse och documenter på öres- 
tahlet, som i jordeboken på somblige hemman fattas. H. Verel.: det lärer näpligen 
kunna finnas, dock må man försöka.

16. Bookholkn påminner att någre domar som Acad:n till godo fallne äre, 
finnas här intet. Torde wara nödigt att söka dhem igen, och dhem så wäl som 
dhe här finnas eller här effter falla kunne infatta i en book. H. Verel.: så månge 
domar som äre fallne sädan jag kom hijt, så har jag hoos mig. Res. Alle domar
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som äre fallne för Academien skole inbindas och förwaras in Consistorii archivo, 
och bör inkiöpas Kongl. stadgar och placater som förr är slutit, men aldrig 
effterkommit.

17. Samme skiäl synes och wara med andre Acad:n tillhörige documenter, 
som än intet äre i dess giömor. Äre dhe hoos någon som dem högt behöfwer, 
må åth minstonne fordras revers på dhem. Respond.: det bör så wara, och om 
Rector eller Secretarius får uth något angeläget document, uthan emot revers, 
så må han swara derföre, dock är bäst att original documenterne blifwa liggian- 
des in publico, och dhem som dhem nödigt behöfwer får der af copier.

18. Bookh:n beswärar sig att han intet får behörige documenter, Biblio- 
theqvet angående, sädan han wardt bokhollare. Sade sig och böra hafwa inventa
rium på dhe böcker som ifrån den tijden inkiöpte äre. Resp. Mons. Vallerius 
har nu inlefwererat Bibliotheqves böckerne, som skole extraderas till book- 
hollaren. H. Verel.: det war en lijten tun book som jag har sedt, men den är 
intet inkommen, så frampt han icke är ombunden och giord större.

19. Den tunnan som är bewilljad häradzfougderne och länsmännerne i Hell- 
singeland för dheras omak för Acadrn, gifwes dhem åhrligen, antingen dhe ha 
det omaket eller intet, frågas om det icke bör corrigeras, och intet blifwa en åhrlig 
afkortning. Resol. När dhe ingen tiänst giöra Academien så skola dhe icke eller 
niuta spannemåhlen.

20. Larss Unonius måste sättia till terminum ad qvem på restlängderne, och 
summera rächningerna en annan gång. Bookhollaren bör intet och är intet 
plichtig att taga emot sådane documenter. För all ting bör Unonium swara 
till differencen emillan hans rest och restlängd. Summan bestående i 543 dr 
29 öre kmt. Item differencen på spannemåls räckningen 40 t:r 2 f:r. Detta alt 
är honom anhändigat, finnes dock nödigt att förmälas jämwäl i V. Consistorio. 
Resol. När hans saker företages i synnerheet, så skall detta efftersees, och skall 
detta giälla så wäl för den ene fougden, som för den andre.

21. Effter som Johan Grotz balance finnes stor, som sees pag. 149. i åhrs- 
boken, ty wille V. Consist. taga detta i ett tidigt betänckiande, att Academien 
måtte wärckeligen få sin tillbörlige fyllnad igen. Resp. Man har redan giort till 
denne saken så mycket som kunnat skie, och bör ännu hafwas före. Vid. N. 14.

Den 2 Decembm
höltz Consistorium extraord.m närwarande Rectore Magnifico, h. Gartman, 

h. Lundio, Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, h. Norcop., M. Grubb, M. 
Steuchio och Secretario.

I. Bewilljades Johanni Holmdalio Wermelando uthi sin siukdom 8 dr smt af 
cassa studiosorum.

II. Bewilljades Petro Wallandro Norcopensi testimonium.
III. Berättade Rector att Sam. [Johansson] klåckare gierna will komma tili änd- 

skap och förlijkning med Prof. Fornelio om sin kiölna, eller i widrigt fall få 
ett lagligit sluth i saken. Respond.: dhe kunna söka komma till förlijkning, 
och der det ey skeer, så må saken lagl:n utföras.

IV. Uplästes H:s HögGr. Ex:ces H. R. Cantzlerens bref af d. 30 Novem- 
bris, med påminnelse, att emädan injuriesaken, angående Behmer, är under hän
der uthi Kongl. Revision, så måste Consist. uthi samme saak vigilera, och icke
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allenast förordna en fullmächtig som är wäl instruerad och capabel till utföra 
wärcket som sig bör, uthan och hafwa någre af Professorib«j tillstädes, att ut
föra saken till Acad. rättz och Consistorii heders vindication. Sedan begiärer 
H:s HögGr. Excelkce att ju förr ju heller få conferera med någon af Con
sistorio, ty ellies torde Acad. interesse lijda mehr.

Consistorium erkiände med stor wördnad H:s HögGr. Ex. höga omwårdnad 
för Acad:n och dess wälfård, och discurerade sedan om saken, och skattade 
nödigt att någre strax öfwerresa till tala med H:s HögGr. Ex:ce, och sedan 
söka beneficium revisionis, dock så att hufwudsaken först afdömes, af hwilken 
injuriesaken hänger och qvalificeras. Delibererades om personerne som skole 
öfwerreesa, och föll Consist. enhälleligen uppå h. Lundium och h. Norcopen- 
sem, bidiandes flitigt att dhe wille taga sig det beswäret uppå. Och ehuruwäl dhe 
sig mycket excuserade, och föregofwe wichtige orsaker nog, hwarföre dhe det 
icke wäl giöra kunde, i synnerheet h. Lundius, dock låte dhe sig omsijder der 
till öfwertahla. Och Consist. lofwade willja, föruthan resepeninger och annor 
nödig omkostnad, tacksambligen förskylla dheras omak och benägenheet.

V. Uplästes 1. fiscalens i HofRätten mons. Jonas Hassels bref, hwar uthi han 
begiärer, att Consist. med dömandet uthi And. Rhodiins saak wille maturera. 
2. Andreae Rhodiins suppliqve till Kongl. M:t, der uthi han berättar sig olyck
ligen råkat uth för någre som giort wåld på honom.

3. Samma Rhodiins berättelse om detta dråpmål, och Petter Trechous attesta
tum. Doct. HoffweniÄj berättade att man på den dehlen af hufwudet är swagast, 
och minst tohla kan, dock effter chirurgus strax sedan han död war, detta intet 
ransakade widare effter, kan man icke hafwa wiss kunskap, om det war per se 
lethale vulnus eller icke. Sade och Doct. Hoffwenius att en af otiänlig drick, 
i synnerheet med brännewijns och öhls drickande en sådan occident mycket kan 
tillhielpa.

4. Den dödas systrens suppliqve och intercession till Kongl. M:t för And. 
Rhodiin, effter han har förlijkt dhem, betygandes dhe att swärdzfåyaregesällen 
deras broder warit sielf wållande till sin dödh.

5. Copialiter Kongl. M:tz bref till Kongl. HofRätten, att saken der uptaga 
ransaka och döma etc.

6. Kongl. HofRättens remissorial till Consistorium att samme ransakning sig 
företaga, och den sädan med tillhörige documenter öfwersända.

7. Rhodiins twenne suppliqver insinuerade i Kongl. HofRätten, uthi den förre 
begiärer han Kongl. HåfRätten täckes committera vice lagmannen här å orten till 
examinera denne hans saak, gifwandes Consistorio eller till det ringaste en stor 
deel der af den beskyllning, att hoos dhem torde finnas någon privat widrigheet 
etc.

Consistorium resenterade detta och tychte ganska illa wara, att han det så oför- 
skylt sökt till gravera, men wille dock sådant alt nu förbijgå, och effter bästa 
samwete saken skiärskåda och afdöma, reserverandes till en annan tijdh, att 
honom tillbörligen för sådant tilltala. Uthi den senare suppliqven begiärer han, 
Kongl. HofRätten täckes nådigt inhempta huru han i egen prssence med edelig 
och opartijsk witne klarkn wijsat sin oskyldigheet. Item att Kongl. Rätten täckes 
ansee det han personligen, hafwer afhört och swarat före, och icke hwad i hans 
frånwaro, partiske och inepte witnen, wrångwijs, och falskeligen föregifwit;
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exciperandes i synnerheet emot Hanss Staffanson såsom sin argeste fiende, den i 
hans frånwaro skall sökt hans wärsta och sine pijgor till hwad han welat lätteligen 
kunnat intahla.

8. Kongl. HofRättens andre bref af d. 11. Novembrå med befallning att och 
dömma i saken.

9. Ransakningen, hwar af observerades att pijgornes witnesbörder Rhodiin 
mycket gravera.

10. M. Columbi då warande Rectoris förklaring och exculpation uthur den 
mistanckan, att han welat det Rhodiin skolat undkomma.

11. Den attest Rhodiin insinuerat under Blechandri nampn och sigill. Item 
samme Blechandri edelige witnesbörd om saken aflagdt in consistorio Scarensi, 
hwaräst han och aldeles nekat sig utgifwit eller kiännas wid, den förre af Rho
diin ingifne attesten, hwaröfwer Consist. sig ännu förundrade, och kunde intet 
see till hwad ända Rhodiin ett sådant stort crimen welat begå, der han aldeles 
warit så wiss om sin rättfärdige saak, och hade ett så godt samwet försäkrad, 
som han allestädes säyer af. Blechandri eedelige attest befans differera mycket 
ifrån pijgornes witnesmåhl. Discurerades widare här om, och observerades, att 
pijgornes witnesbörd går längre tillbaka, och wijsar sielfwe begynnelsen till heele 
oredan, der Blechander allenast begynner mitt uthi action, så att man af hans 
attest icke kan see antingen Rhodiin först retat dhe andre eller dhe honom, men 
af pijgornes relation wore klart att han reetat dhem. M. Columb.: Nog tror jag 
att Rhodiin har först reetat och injurierat dhem andre, ty han war och owettig 
emot mig som war hans wärd, så att då jag någre gånger badh dhem gå bort, 
swarade han mig skamligen och owettigt. Consistorium discurerade widare om 
saken, och uthsökte hwad som Rhodiin mäst antingen graverade eller minuerade 
dess factum. Följande stycker syntes gravera hans delictum. 1. Att det icke warit 
någon inculpata tutela, effter han kunnat på annat sätt undkomma. 2. Att han så 
ifrigt och crudeliter umgått med den slagne, der han låg såsom heelt döder.
3. Att han gifwit orsaken till trätan och oenigheeten, i det han förfört sig på 
dhe andre, som pijgornes witnande lyder (etc.). Men der emot minuerade åter 
hans factum, och mutigerade [o: mitigerade] det poenam ordinariam: i . Att drå
pet intet är skiedt af upsåth. 2. Att han är kommen på fri foot. 3. Förlijkt måls- 
äganden. 4. Posito att han gifwit dhem tillfälle, så har han dock sedan lupit ifrån 
och undan dhem, men dhe andre lupit effter honom, och honom illa handterat, 
och då han kommit up har han föga annan viam elabendi hafft, uthan måst söka 
att holla dhem ifrån sig. 5. Är man intet wiss om der slaget warit lethale vulnus 
per se, ty det bör intet konuwa honom till grava/zon, att såret intet är strax effter 
den andras död upskurit och ransakat. 6. Säyes swärdzfäyaren kunnat hielpa till 
sin dödh, med sin otidige dickt, hwar om wachten och Cursores skole förhöras. 
Frågades om föga skall kunna minuera feritatem facti? Swar:s ney, uthan att hon 
minuerar sensum facti, hwilket och är mycket. Skattades ändtligen detta dråp för 
wara ett homicidium culposum, och icke simpliciter, antingen wåde eller upsåtz 
dråp. Sidst discurerades om lagen, hwar effter detta factum måtte dömas, och 
ventilerades samme discurs länge, och nämbdes åthskillige leges, men fans ingen 
som rätten kunde adplicera här till, för uthan dhem c. 1. §. 2. Dråpm. med will ja 
StL. hwilken h. Lundius sade sig blifwa wid som och h. Norcopensis. Slötz
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sidst att man skall rillsee och efftersöka, om pijgorne som förr witnat, kunna 
igenfinnas, och confronteras med Rhodiin.

Den 3 Decemb. ^
sammankomme hoos h. Ol. Rudbeckium, h. Lundius, h. Norcopensis, h. 

Quaestor och Secretarius till öfwerläggia och deliberera om injurie saken emot 
Behmer, och effter någon discurs slötz, att deputati först informera sig noga om 
heela saken, och sedan upwachta H:s HögGr. Excellxe och inhempta dess 
günstige rådh och söka dess adsistence, att komma till ett rättwist uthslag. 
Hwilket då skiedt är, så söka dhe communication af Behmers suppliqve, som 
han inlagdt i Kgl. Revision, och swara der uppå hwad som synes nödigt. Sidst 
söka och begiära dhe beneficium revisionis uthi injuriesaken, och att hufwud- 
saken måtte först afdömas i Kongl. HofRätten, för än injurie saken tages före 
i Kongl. Revision. Och effter det documenterne angående Behmers saak låge uthi 
confusion, och ingen redigheet war der på, så slötz att Secretarius skall till mor
gons läggia dhem i ordning och giöra ett extract der af, såsom och lega sig en 
earl eller twå som i natt tillijka medh Amanuens. Consistorii hielpa honom skrifwa 
af dhe nödigste documenterne, så att deputati måge hafwa wid handen det som 
tiänar till dheras informa//on om saken, att så mycket bättre den drifwa.

Den 4 Decembw
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Brunnero, 

DD. Benzelio, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, M. Columbo, M. Grubb, 
M. Steuchio och Secretario.

I. Bewilljades Erico [d: Amberno] Hodelio W. Gotho testimonium, effter 
ingen wiste berätta något om honom, uthan det som godt war.

II. Uplästes lagmans domen om Swina skogh af d. 5 Junii 673. 2. Wåhla 
tingzrättens förklaring af d. 20 och 21 Octobm 1674. att rätten intet kan giöra 
något till saken, effter lagmansrätten welat conservera Academien wid sin haf- 
wande rätt. 3. Consistorii swar till Kongl. HofRätten om samme saak af d. 5 
Martii 673. Räntemästaren frågade hwad han skall giöra i saken, berättandes 
således. Häradzfougden lät förre gången arrestera det timber som Academien 
låtit hugga dher, men Academien lät det lijkwist hemföra, effter fougden har 
ingen macht till arrestera det, så länge Academien intet är lagl. wunnen uhr 
skogen. Fråg:s om Kongl. HofRätten någonsin swarat uppå Consistorii skrif- 
welse, som nu uplästes, eller något widare giort till saken? Swar:s ney. Resol. 
Rättarelaget förer timbret tädan, effter det är nödigt till damen, och fougden 
intet har der med till giöra emot lagmansdomen.

III. Uplästes Anders Carms bref, att han nu intet kunnat få peninger af Olof 
Warg, uthan måste lembna assignationen hoos M. Pet. Fontelium, och reesa der 
ifrån till Hellsingelandh. Rector och h. Verel. berättade sig öfwertalt M. Steuchio 
till reesa dijt up. Consistorium tychte så godt wara, och lofwade förskylla hans 
omak. Men M. Steuchius swaride sig intet wetta om han kan kom/wa till rätta med 
att reesa längre än till Giefle.

IV. Uplästes Jacob Matsons zedel med begiäran att fa bewijs uppå huru med 
fölljande personer är beskaffat, som äre upförde på Acadiae mantalslängd, men 
nu dock intet sortera under Academien. Såsom pro A:o 674 M. Bengt Paulander
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upförd för 3 personer, och Per Anderson upförd för en person, men finnes 
intet. 675. Olaus Beckius berättas ingen pijga hafft, och resterar derföre för en 
person. Sal. Duals enckia resterar och för en person, dito wachtmästareänckian. 
Johan Larson hofslagare upförd för en person, men warit fattig och gifwet sig 
till ryttare. 1678. Erick Matson trägårdzdräng upförd för 2 personer, men sedan 
blifwit båtzman? Resp. Befallningzmannen eller hans underhafwande böra strax 
wijd åhretz förlöp söka underrättelse och verifica//on, på dhe personer som 
afgå på hwariehanda sätt, och icke dröga så länge, till des man intet widare 
det ihogkomwer. Hwad widkomwer M. Paulander, så bör han ännu sökas och 
betala sine mantalspeninger, der han icke kan wijsa sig betalt dhem till Cronones 
betiänte der på orten dijt han är kommen. Äfwen lijka bör och Duals änckia 
sökas och betala sine mantalspeninger, effter som hon länge warit här i staden 
öfwer den tijden för hwilken hon debiteras. Item Ola/w Becchius som uthan all 
twifwel hafft pijga, så frampt hon är upförd på längden. Per Anderson finnes 
intet wara upförd pro A:o 674 och behöfwes derföre ingen verification på 
honom. Erick Matson trägårdzdräng är blefwen båtzman, och kan der om gifwas 
attest. Item om wachtmästareänckian att hon är fattig, och är derföre sedan in
förd ibland dhe huusarme. Om Johan Larson är förr attesterat, och har han warit 
fattig. Talades ännu om att wederbörande måste i tijdh söka verifica/Zoner, och 
icke så långt effter, så man icke så noga kan wetta, antingen mantalspenw/wgzrne 
äre uthtagne eller icke, effter som man befruchtar att dhe som samme peninger 
upbäre, äre icke alt så richtige, ty åtskillige Professores wetta berätta att dhe 
äre offta krafde å nyo för samme peninger. Resol. Man meddehlar hwad kundskap 
och underrättelse som kan finnas.

V. Inkallades wachten och förehölt Rector dhem huruledes dhe heela detta 
rectoratet icke angifwit någon menniskia för grassation, ehuruwäl altid är hördtz 
tumult och oliud. Fråg:s om dhe nu weta nämna någon som denne tijden grasserat, 
men dhe swar:de alle ney. Sädan förmantes dhe giöra sitt embete, så frampt 
dhe willja wara uthan åtahl.

VI. Bewilljades Jöns Jöranson Academiae hemman i Hussby Onsala [0: 
Husby-Ärlinghundra} by och sochn, som i 3 åhr warit öde, på ett åhrs frijheet 
nembl. 679. fast han intet strax kan få caution, den han dock sedan skall söka till 
skaffa.

VII. Bewiljades Anders Johanson hemmanet Koksta i Skiefftuna sochn på ett 
åhrs frijheet nembl. 679. effter det är illa farit, men om förmedlingen som han 
söker, slötz nu intet något wist.

VIII. Bewilljades Erick Anderson ett åhrs frijheet på Alma i Tillinge sochn, 
nembl. pro A:o 679. effter som honom är lofwat frijheet der på, då han A:o 
676. det emottog, och effter han begynt att bygga gården, der om fougden attes
terat, hwilkens attest och uplästes.

IX. Resolverades uppå en af Olof Larson i Forssa och Tensta sochn för
skaffad insinuerad attest om dottrens koo, att Acad:ae befallningzman skall ran- 
saka, om det är dottrens koo, nembl. den santuwe som hon fatt af den henne 
belägrat, hwilket om så i saning befinnes, då får hon den beholla.

X. Ferners änckia har ännu klagat att hon icke far sällja böckerne, som henne 
äre tillmätte af sal. Pourells qwarlåtenskap, effter dhe skole wara för högt 
werderade. Resp. Kan ingen förändring ske, ty hade hon warit misnögd wed
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werderingen, så hade hon bordt strax talt der på, och begiärat annor werdering 
och icke drögt så länge.

XI. Uplästes h. Verelii husesyn hållen i Wästerläby in Octob. 678. och berätta
des att Carl Jöranson, som der bodt och nu flytt der ifrån till Halmby, begiärer 
få föra en badstugu der ifrån, eller få något för öfwerbygnaden. Bonden inkom 
sielf och begiärade antingen badstugun eller betalning för henne. Fråg:s om han 
will betala Acad:n sin skuld? Swar:s ja. Fråg:s huru mycket han är skyldig? 
Swar:s mantalspeningerne för alle sex åhren som han bodt der. H. Verel.: 
hwij nekade i då till skulden sidst? Carl: jag wiste då intet af mantalspeningerne 
effter dhe aldrig krafdes. Fråg:s huru manstarck han warit på hemwanet? Swar:de 
sielf annan. Fråg:s om han will afräckna badstugun på sin skuldh? Sw. ja. Reso- 
lutio. Badstugun räcknas af på hans skuld för 20 dr, det öfrige af resten betalar 
han strax.

XII. Företogz Andres Rhodiins dråpmålasak, och infordrades han tillijka med 
pijgan Karin Andersdotter, som uthi Rhodiins frånwaro witnade om samme dråp 
för halfannat åhr sedan, men ingen edh aflade, effter hon då skattades der till 
för ung. Nu tillhöltz hon giöra edh och sedan bekiänna alt hwad hon wiste 
sant wara om denne saak, men ursächtade sig, att hon nu intet så kunde minnas 
hwad som då passerade, effter det är något långesedan, och hon .sedermera intet 
lagdt det på sinnet. Hon befaltes referera så mycket hon mintes; aflade så edh 
och der på sade: När And. Rhodiin kom in genom stenhuusporten, gick han åth 
store porten, och när han kom dijt neder, som dhe andre kastade kloot, weet 
jag intet hwilkendera han först slog, men kryckan togh han af formsnijdaren och 
slog der med swerdzfeyaren, så att han föll neder, sedan slog han skomakare
gesällen. I det samma kom hans broder in och bad honom wara stilla, men 
Andreas slog tillbaka och honom wed ögat. Om han sedan slog någon mera 
eller intet det mins jag intet. Qvaereb:r: trätte dhe förän han slog dhem? Resp. 
ney. Qvaer.: hwar stod i när i såg detta? Resp. wed hwalfwet tilli jka med Hanss 
Staffansons pijga, och gick And:as något på gården förän han slog den andre. 
Qvaereb.: Talade swärdzfåyaren något åth Rhodiin förr än han slog honom? 
Resp. ney icke ett ordh, uthan som Andreas stodh, nappade han kryckan af den 
halta och slog honom der medh, att han strax stalp neder. Qvaer.: såg i intet om 
dhe andre sloge Rhodiin och hängde honom i håret? Resp. fuller wore dhe kring 
om honom, men om dhe sloge honom det mins jag intet. Qvaereb.: an
tingen wore dhe kring om honom förrän han slog swärdzfåyaren eller sedan? 
Resp. jag mins det intet. Qvaer.: hwart toge dhe andre wägen sedan swärdzfåyaren 
fick hugg? Resp. den ene stanck hijt den andre dijt. Qvaer.: talade intet Rhodiin 
något åth smeden? Resp. ney intet som jag mins. Qvaer.: slog då ingendera den 
andre, eller tog i den andre? Resp. jo smeden tog Rhodiin i halsduken, dock 
mins jag intet wäl. Qvaer.: weet i intet något mera att berätta om denne saken? 
Resp. ney, ty jag gick der med bort, och swärdfåyaren låg qwar på gården. Ar och 
långesedan detta skedde, så att jag intet kan det wäl minnas. Rhodiin: jag kom 
intet in genom stenhuusporten såsom hon säyer, uthan jag satt länge i trappan, 
in till dess Blechander kom andre gången och sökte effter mig, men då gick jag 
länger up och sprang utföre, gåendes sedan neder åth. Karin: jag såg eder först 
wed hwalfwet, men hwar i kom in det weet eller mins jag intet rätt wäl, icke eller 
om i wore ihop medh dhe andre förrän i slog swärdzfåyaren, eller icke, men det
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såg jag att i cog kryckan och slog honom der med. Rhodiin: Andre hafwa ju witnat, 
att dhe andre öfwerföllo mig först. Jacob Cursor inkallades till referera hwad 
han kunnat märckia hoos swärdzfåyaren, då han der warit effter Rectoris befall
ning, och sade: effter jag intet fan igen Trecou, så gick jag tillijka med wacht- 
mästaren andre gången till swerdzfåyaren, och då wij komme, låg han och 
snarckade såsom en drucken, och änckian bad oss låta honom liggia och sofwa 
ruset af sig. Qvaer.: war icke i till borgmästaren och begiärade stadztiänaren? 
Resp. ney, uthan wachtmästaren war dijt någre gånger. Qvaer.: blefwe i intet warse 
eller hörde tahlas om att swärdzfåyaren drack något sedan? Resp. ney. 
Qvaer.: huru dagz war i hoos honom? Resp. effter högpredijkan. Wachtmästaren 
inkom. Qvaereb. huru han fan swärdzfåyaren då han kom till honom? Resp. jag 
kunde intet annat märckia än att han låg och sof, wij ropade på honom men han 
swarade intet, uthan änckian bad oss låta honom sofwa ruset af sig. Qvaer.: war i 
der offtare, och kunde i märckia om han sedan drack brennewijn eller öhl? 
Resp. jag war der e som offtast effter Rectoris befallning, men fick aldrig något 
swar af honom, ey eller märckte jag att han drack något sedan. Fråg:s om Rhodiin 
har något mera till säya i saken. Han swar:de ney, uthan det kan jag säya, att 
swerdzfeyaren lefde öfwerflödigt på dhe fölljande dagarne. Consist.: hafwen i 
witnen der på? Rhodiin: ney, uthan mine egne wore der och såge det. Consist.: 
ja i weet sielf huru wida dheras witne kan giälla. Cursor och wachtmästaren som 
warit der offta, hafwa intet kunnat märckia något sådant. Rhodiin medh dhe andre 
uthwijstes. Slötz sedan att han skulle allena inkallas och för honom uplästes 
hans suppliqve, som han inlefwererat i Kongl. HofRätten Consistorio till grava- 
tion, på det han måtte sig der öfwer förklara för än rätten skrede till dombs. 
Han inkom och suppliqven upplästes. Rhodiin: hwad denne suppliqve wedkom- 
mer, så war der till orsaken, att då min broder Laurentius reste här ifrån och 
recommenderade dhe yngre bröderne hoos en Professorem, swar:de samme 
Professor: jag skall gierna giöra dem hwad godt jag kan, men Andreas will jag 
intet wetta af, uthan såsom Gudh har redan behagat straffa honom, så förmodar 
jag att han lärer det giöra än wijdare, derföre fruchtade jag att han skulle wara 
mig emot; men aldrig war det min mening att jag skulle miströsta på V:di 
Consistorii rättsinnigheet, det beware mig Gudh före. Consistorium resenterade 
högt det han inlagd t en sådan suppliqve i en Kongl. rätt, och att han för en 
sådan person skull, så otillbörligen graverat heela Collegium, hade han hafft 
något emot en eller annan, så hade han bordt jäfwa den samme, och icke heela 
rätten. Der emot excuserade Rhodiin sig mycket, och betygade att det aldrig 
warit hans mening. Sedan tillhöltz han flere gånger att säya hwem således tahlat, 
och hwem han då i synnerheet förstår medh suppliqven, men han förwägrade 
sig alt stadigt att det giöra, säyandes den samme ingen gång warit tillstädes uthi 
hans saak, och swurit att han intet will sittia der öfwer. I lijka måtto förmantes 
han offtare att säya om han har något emot någon som sitter i rätten, så wille 
rätten ransaka om dhen icke måtte absentera sig uthi dömandet, men Rhodiin 
swarade alt stadigt att han intet har orsak till beswära sig öfwer någon meer. 
Han utwijstes åter.

Consist. påminte sig, huru oförsichtigt Rhodiin umgått med denne sin saak, i 
det han 1. refererat för Majestetet, sig giort detta dråp i fult nödwärn, der det 
lijkwist icke så skiedt är. 2. Inlagd t uthi rätten en falsk attest, under en ärlig
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mans nampn och sigill, hwilken och samme attest wedersakat och aldeles nekat 
till. 3. Höyeligen graverat Consist:m uthi sin suppliqve inlagd i Kgl. HofRätten, 
och det uthan någon orsak, så att der Kgl. rätten icke imponerat Consistorio att 
döma i saken, och der med damnerat alt hwad han Rhodiin till dess gravation 
insinuerat, så måtte Consist. med god skähl undraga sig till att döma i saken. 
Men effter så skiedt är, och han sielf här in loco den gifne beskyllning revocerat 
och återkallat, så wille det nu skrijda till doms, och imedlertijdh seponera detta 
ofog. Saken företogz och effter någon föregången discurs om dess samman
hang skred rätten till vota.

M. Steuchius: jag är intet så noga underrättad om circumstantiis facti, men så 
wijda som jag fattat saken, så lärer det något mitigera straffet. 1. Att på andre 
sijdan är intet något giltigt witne, hwar emot Rhodiin har på sin sijda h. 
Blechandrum, som är laggiltig och edhsworen. 2. Holler lagen der med att sensus 
doloris intet blir så starck när man kommer till fly, och der med utdraga tijden, 
och derföre kan jag intet annat see än att man bör föllja §. 2. Dråp med will. 
StL. och döma honom der effter, men hwad som angår leigden och det att han 
sökt den per male narrata till undraga sig rätten, det är en sådan ting som är 
heel oskiälig.

M. Grubb: jag är i samme mening, och kan icke föra detta factum antingen till 
wådedråp, eller dråp ex proairisi. 2. Har han undkommit, och der igenom wunnit 
den mitigation som lagen i sådant fall gifwer. 3. Målsäganden intercederat för 
honom, och kan jag derföre intet annat see, än att han bör dömas effter den 
nu citerade lagen, ehuruwäl jag gierna såge någon strängare lagh wore, som kunde 
läggias på honom, effter detta straff ingalunda swarar emot gravitatem facti.

M. Columbus\ ehuruwäl han intet hafft upsåth till döda den andre, så hade 
han lijkwäl upsåt till slå honom, och kan jag derföre icke fri ja honom från 
willje dråp. 2. weet jag att han har ett oroligt sinne. 3. ehuruwäl mig giör 
ondt att han undkom mig, så tröstar jag mig dock der wid, att jag har ett godt 
samwet, att jag intet warit der till wållande. 4. Har han kommet på flychten och 
wunnit målsägandens intercession för sig. Kan jag altså intet finna någor annor 
lag, att döma honom effter än denne.

H. Verel.: Jag kan intet finna att han giort något nödwärn, han hade kunnat 
annorledes wärja sig. 2. finner jag det ey eller wara något wådedråp. 3. finner 
jag intet att det icke bör skattas för willje dråp och räcknas lijka högt för 
Gudh, så att fördenskull om han blifwit tagin på färska gierningar, så kunde 
jag intet liberera honom ifrån döden. Men effter han kommit på flychten, och 
der igenom wunnit det att han må slippa med peninger, så kan man intet gå ifrån 
den lagen, som nu nämder är.

Doct. Hoffwen.: Emädan And. Rhodiin intet uthaf upsåt eller berådde mode 
råkat uthi detta dråp, uthan genom brådskildnad, är och icke bar atakin, uthan 
kommit på flychten, så att han fått nåderum och tillfälle att förlijka sig med måls
äganden, och wunnit dheras underdånigste intercession för sig till Kongl. 
Maij:tt, och H:s Kgl. M:tz nådige pardon der på erhollit, altderföre tycker 
jag oförgrijpeligen, att wij uthi domen böre föllja §. 2. c. 1. Dråpm. med will. 
StL., så att han der effter böter, sedan må han infinna sig in consist:o 
ecclesiastico.

H. Gartman: Ehuruwäl, Gudh bättre, dråpet är förorsakad genom Rhodiin,
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lijkwäl kan jag intet finna, att han det giort ex proposito, effter ingen owänskap 
förr warit dem emillan, man och weet, att han allenast till undslippa dhem, som 
welat honom ännu mera plåga, ingått i den gården. Sedan har man af ingen 
kunnat förstå att han hafft någon träta med honom tillförende, uthan hwispat 
omkring, sedan han råkat uthi oenigheet med dem på gården, och råkat honom 
på det stället som i hufwudet är swagast. Ändteligen witnar och barberaren att den 
döde förr warit siukelig, ehuruwäl säyer jag, att detta så är, så kan han dock 
icke absolveras a facto, uthan detta dråpet är lijka som ett homicidium maedii 
generis et culpa rei commissum, (fast andre holla före wara voluntarum, derföre 
att dhe welat slå honom) bör och genus armorum membrorum et hominis vires 
considereras, och uthi anseende till alt detta så bör han icke plecti poena ordi
naria, effter han betiänar sig af dhe beneficiis, som leges sådane förunna, ty han 
har undkommit och wunnit leigd, straffas han altså effter §. 2. c. 1. Dråpm. mz 
willj. StL. hwar till och hielper att han förlijkt målsäganden, men föruthan 
detta, effter gierningen giordes på en stor sabbat, så bör han och böta för 
sabbatsbrott effter stadgan och lagen. Detta bijföll alle som förr sagdt sine vota.

Doct. Benzel.: det är mycket som hindrar, att jag icke kan gifwa ett cate- 
goriskt betänckiande här om, ty 1. har jag intet warit altid tillstädes så att jag 
weet saken omständekn. 2. är mycket mörckt uthi dhe rela/Zoner som jag hört. 
3. weet jag intet huru wida han warit på frijan foot. 4. Iärer han betiänt sig af 
det som intet alt bordt föredragas hoos Mayestetet. 3. Har han kommit till 
det emot sielfwa judicium, som man wäl måtte taga i betänckiande, om man will 
döma i saken. Begiärer derföre att libereras ifrån till säya något votum.

Doct. Brunn.: När jag först täncker uppå Kongl. M:tz remissorial, kan jag 
intet annat see än att den condition der uthi är, är icke upfylt, så att Rhodiin 
icke finnes burit fram reena sanningen, hwilket honom mycket graverar. 2. När 
jag kommer till sielfwa saken, så seer jag fuller att dråpet intet är skiedt ex 
proairisi, men weet dock intet huruwida det kan giälla här. Post factum finner jag 
hans fugam intet wara heller af den natur, eller honom warit in eo statu fugae, 
att han bör niuta den till godo, uthan det wore bättre låta honom komma in 
statum perpetuum fugae, till dess man finge see hwad Gudh will giöra. Om sielfwa 
lege tycker mig att fuga intet bör mitigera straffet. Om sensu doloris att den skall 
lindras så weet Gudh om det kan gå något widt, intet tycker jag att det wäger 
up den feritatem som är in facto, eller kan longitudine sua minska dheras sorg, 
som har mist någon af sine, och fuga skall hielpa dråparen, det menar jag komma 
ex mala religione, och att wij icke böra så mycket attendera sensum liberalem, 
uthan fast holler ipsam mentem legis. Intet weet jag eller om praxis är så, ty jag 
har hördt det wara skedt att dhe kommit in fugam igen, och då dhe sedan blifwit 
fångzlige mist halsen, och kan jag derföre intet falla på den lagen som nu citeras, 
ty hon är för ringa. Gudh låte oss intet ske sådant. Elliest tycker mig han bör 
plichta in foro ecclesiastico, hwilket ehuruwäl det icke hörer hijt, dock är det 
billigt att wij det ihogkomme.

Rector: Jag skulle gierna eximera mig ifrån att votera, att iag icke måtte falla 
på någon sådan sentens, som icke wäl wore enlig med detta facto, men effter som 
leges oss intet eximera, så måste jag fuller säya hwad jag tycker lijkt wara. 1. Är 
det icke aldeles något wådedråp ey eller willjedråp, och holler jag altså der med, 
att det föres till den citerade paragraphum, effter ingen annan communior lex
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finnes. 2. Att det är skedt på en högtidzdag, så må och det attenderas, och han 
belägges med det straff, som Kongl. stadgan der om förmäler. 3. Paenam eccle
siasticam will jag och ändteligen hafwa i minnet, så att han den skall undergå.

Sententia: Rätten hafwer detta dråpmål noga ransakat och öfwerlagdt, och alle 
dess circumstantier noga skiärskådat, befmnandes, att ehuruwäl And. Rhodiin 
fuller warit wållande och orsaken till dråpet, och det icke begångit i fullo nöd- 
wärn, effter som icke allenast han kunnat på annat sätt undkomma, uthan och 
hans wederparter då redan begynt skingras och honom öfwergifwit, som in actis 
finnes, serdeles af Blechandri för Rhodiin allegerade attest, så har han dock ey 
eller det begångit af fullo upsåth och berådde mode, hwar till är och kommit, att 
han icke blifwit bar åtakin, uthan kommit på flychten, och således fatt utrymme 
och tillfälle, att förlijka målsäganderne, och wunnit dheras intercession till Kongl. 
M:t för sig, sampt der på erhollit H:s Kongl. M:tz leyde. Hwarföre dömer 
rätten honom, Andream Rhodiin till plichta för detta dråp, effter cap. 1. §. 2. 
Dråpm. mz willj. StL. Sädan effter som detta dråp är giort uppå en stor sabbath 
och högtijd, nembl. annan dag pingest, ty plichtar och And. Rhodiin för sabbatz- 
brott effter lagh och laga stadga.

Den 9 Decembrå
höltz Consistorium minus, närwarande Doct. Pet. Rudbeck p.t. Rectore 

Magnifico, h. Gartman, M. Liungh, M. Steuchio och Secretario.
1. Inkomme Theodorus Krook Wexionensis, Petrus Bergman Wesmannus, 

Joannes Kempe Uplandus, Sveno Schragge [Skragge] Wermelandus, Olaus 
Otterdaal, Franciscus Kock, Johannes Eek, Andreas Böker, Gustavus Buthelius 
och twenne novitii, Laurentius Bagge och Jacobus Lon,* alle 7 Gothoburgenses, 
klagandes på hwar andre för hugg och annor otidigheet.

Bergman, Krok, Kiempe och Eek refererade hwar effter annan heela saken, 
och komme alle öfwer ens om fölljande relation. Förste adventz söndagen, 
effter högmessan och der på hollen måltid, begynner Buthelius spendera något 
öhl uppå dhe andre sine meddisksällar, sampt Otterdaal och Böker, som sedan 
tillkommit; ty dhe hade warit uth på landet, och när dhe inkomme har Otterdaal 
tagit Böker in med sig och ätit hoos sin wärd Kiempen, och dhe både således 
blifwit intagne i dhe förrigas lag. Item hade Skraggen Kiempes swåger tillkom
mit och blifwit nedsatt. Effter en stund går Eeken uth på gården, och när han 
kommer in igen kastar han råcken af sig på en kista, till att byggas, effter han rifwit 
sönder honom. Bergman som satt närmest, frågar om han affronterar honom 
der med, hwar till Eeken swarar, och säyer sig förmoda att dhe äre gode wänner. 
Hwar till Bergman swarar: du har sådane affecter, som du wore wredh. Der på 
dricka dhe en stund, och så gå Bergman och Krok uth och up i kyrkan, som dhe 
då sagdt och ännu säya, men dhe andre willja det intet troo, effter som dhe komme 
igen förrän kl:n war tu slagen. När dhe komme tillbaka först den ena, sedan 
den andra, går Krok strax in igen, men Bergman up i sin kammar, dädan Buthelius 
kallar honom neder. När Bergman kommer in, säyer Krook till honom: Eeken 
säyer, att du är stor på dig, men du har och funnit karlar för dig. Frågar och 
Kiempen huru är med saken dem emellan, der till dhe swara sig wara förlijkte,

* Felskrivning för Lom.



1678: 9 december 217

och drucke så der uppå wänskapzskåhl, wid hwilken och Kiempe skööt ett skått 
med sin bössa in i canuwaren. Effter en stund manar Bergman Eek up på bordet, 
att ännu widare dricka brors- eller wänskapzskål, dhe stijga så up med både föt- 
terne, och då war kl. halfgången siu, men Eek stiger strax tillbaka neder på en 
stool med ene footen, säyandes då Bergman bad honom stijga up igen, jag hop
pas i äre höfligare än så, ty här är mera folck inne än som wij. Bergman 
sticknar så, hoppar i golfwet och Eek effter, hotar honom med glaset, frågar om 
han har ondt till honom, skiuter honom med handen för bröstet och beder 
honom gå bort ifrån sig. Då stiger Kiempe emellan och beder dhem förlijkas, 
ty dhe äre både hans giäster, och holler han så mycket af den ena som den 
andra. När Krok seer det springer han up och fattar i Kiempe, säyandes, hwad 
konuwer det eder wed? Lät twå och twå hållas, och om i hafwen ondt till Berg
man, så nöter honom endera, han lärer intet skufwa för Eder. Der på springer 
Bergman uth, och Krok på sängecrantzen, drager sin stukat rispar i taket med 
honom, och säyer, att om dhe än wore flere, så acktade han dem äntå intet. 
Kiempen till att förekomma den skade, som Krok syntes willja giöra, och effter 
det Bergman war och nu kommen tillbaka med stukat och wille in, men novitii 
hölle till dören och hindrade det, slår Krok öfwer hufwudet medh bössan 
ett tämmeligit slag, så att ståcken sprang alt sönder, som ännu wijses. Tager 
och Otterdaal stukaten af honom, och då han tager Otterdals igen af honom blot
tan, tager han och den af honom. Når det skiedt war, springer Krook Lomen 
i håret, men släpper honom strax. I det sanwwa söker Kiempes hustru [Karin] 
och Eek att hindra Kiempe, och fa honom uthur wägen, men han faller kull och 
hustrun på, och Krok slår henne åthskillige slänger; men omsijder kommer 
Kiempe up, och springer genom fönstret uth på gatan och löper till wachten. 
Imedlertijd har Bergman tagit uth det ena fönstret inne på gården, och alt fort 
stuckit in med sin stukat, nu på den ene nu på den andre sijdan till att skada 
den andre, som dhe berätta, men han säyer sig giort det till att hålla dhe andre 
ifrån Krook. Omsijder springer Krok uth igenom det andra hela fönstret, som 
satt qwar i wäggen, tager sedan in tillbaka och uth den tridie wärjan som låg på 
skåpet, drager henne, och der med sticker och hugger in tillijka med Bergman, 
säyandes, i hafwen hand terat mig föga bättre än skiälmar, men om någon ährlig 
är ibland eder, han komme allena uth emot mig. Ändtligen kommer wachten och 
der med uphörde all oredan, och hon borttager wärjorne som dragne wore. 
Sädan wachten gick bort, kommer Kroken tillbaka, sticker in genom fönstret, 
och fattar Otterdaal i håret, men då han ursächtade sig att han intet sagdt honom 
något förnär, så släpper han honom igen, går up i sin cammar och låter för
binda sig. Och då Otterdaal på hans begiäran upkom, faller Krook på knä, up- 
räcker sine händer, och swär gräseligen att han skall dräpa antingen Kiempe eller 
Eek, hwaräst han råkar dhem, fast det än wore på kyrckegården.

Kiempe berättade särskilt att emellan Bergman och Eek har warit en långlig 
oenigheet, derföre att Bergman sagdt den andre hafwa sådane affecter, lijka som 
han wore ondh, och fast samme oenigheet förr blifwit bilagd dem emellan, 
så har likwist ju denne gången åter upkommit. Kiempes hustru sade: sädan 
Kiempe hade slagit Krook med bössan, blef han kastad öfwer ända, jag fattade 
så om honom att frija honom för hugg, men effter Krook intet kom åth att slå 
honom, så slog och bultade han mig med wärjan. Krook: jag weet mig intet
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see hwarken Kiempe eller eder; och blef jag så galen i hufwudet sedan han slog 
mig med bössan, att jag intet weet hwad jag giorde.

Hust. Karin berättade sig gått up till Bergman och sagt att dhe andre foro illa 
med Krook, och att han der på gått neder med sin wärja. Item att hon gått till 
fönstret att tända lius, och då hon räckt in handhen, blifwit stucken i armen 
med en wärja, men af hwem, det wiste hon intet. Frågrs hwilka wore inne då 
hon blef stucken? Swar:s Otterdaal, Eek, Skragge och novitius Jacobus Lom. 
Fråg:s hwem som kallat dijt no vi tios? Swar:de Buthelius kallade dijt den ena, 
den andre kom dijt med bref till Otterdaal och blef så qwar med. Barberaren 
Trecou inkom och witnade, att Krook fått ett hårdt och elakt slag wid musculum 
temporalem, att hust. Karin blifwit stucken och ristad i armen med en hugge- 
wärja. Fråg:s hwem som hade stucket eller hugget henne? Eek: så sant mig Gudh 
hielpe att jag intet weet det, det samme sade och dhe andre, och war ingen som 
wille bekiänna hwem det giort, hwarföre blefwe och allesammans arresterade re 
et corpore, till des saken blir uthagerad och lagligen afdömd, effter som nu intet 
kunde widare åthgiöras, emädan tijden war redan ute. Hust. Karin: jag har 
Skraggen mistäncht för att stucket mig, ty då jag klagade mig hoos hans syster, 
och sade att den som stack mig, giorde som en skiälm, swar:de hon: fast om min 
bror stuckit dig, så borde du äntå intet kalla honom en skiälm. Kiempes hust:u: 
jag wiste att hon hade honom mistäncht derföre, och fördenskull swar:de jag 
henne så. Fråg:s om Skragge stucket henne? Hwar till han nekade, och sade sig 
ey eller wetta hwem det giort hafwer.

II. Upwijste Bengdt Holm sal. timmermannens Erich Staffansons obligation 
af d. 13 Decemb. 673. på 23 dr kopp*rm:t för fyra al:r swart kläde åt sin son. 
Änckian swar:de att gåssen tagit samme kläde, och skrifwit obligation fadren 
owitterligen. Holm sade: Fadren och sonen wore hoos mig i boden, och skref 
han der obligation med fadrens wethskap, jag borde strax söka execution på 
eder, effter obligation är klar, men will lijkwist det intet giöra. Jag har och förr 
sökt eder hoos då warande Rectorem M. Columbum, och i då blifwit tillsagd 
att betala, men det intet effterkommit. Resolutio. Mons. Holm förwissas om sin 
betalning, men efter någon difficultet infallit, så will rätten först söka under
rättelse om någre circumstantier som äre angifne.

III. Berättade Rector att apotekaren will nu det saken skall lagl:n uthföras 
och dömas emellan hans son [Petrus Gothfrid] och Erick Hansons [Ånger
mans] son [Georg Upmarck], och dhe både äre citerade, men Erick Hansons 
son icke kommit tillstädes uthan wilja hafwa dilation i saken. H. Gartman sade att 
Erich Hanson snart lärer komma hem, och afträdde der med. Cursor inkallades 
och cillspordes, om han intet citerat Erick Hansons son, effter som han intet kom
mit tillstädes. Swar:de sig fuller citerat honom, men modren sagdt att han intet 
comparerar för än fadren hemkommer. Resol. Georgius Upmarck böter pro ab
sentia sine 3 mk smt., och citeras till en annan gång att swara i saken.

IV. Bengt Holm klagade att Petter Gottfrid junior gifwit Petraei änckia en 
skrifftelig attest, men icke welat den bekräffta med edh på Cammaren, uthan skiutit 
sig till Consistorium. Petter swar:de sig intet nekat till gå edh. Honom pålades 
att det giöra på Cammaren, när så fordras.



2 1 91678: i i  december 

Den 11 Decembris
höltz Consistorium minus, närwarande Rectore Magnifico, h. Gartman, M. 

Liung, M. Steuchio och Secretario.
I. Företogz slagzmålet som skiedt hoos Joh. Kiempe, hwar om finnes in actis 

d. 9 Decembm §. 1. Kiempe, Krook, Bergman och Otterdaal infordrades, och 
giorde han Otterdaal fölljande relation om samme action. När jag och Böker 
komme ifrån Lagga och in till Kiempe att få oss math, förnam jag att någon 
träta warit emillan Eek och Bergman, hwarföre och emädan Kiempen sade jag 
skulle wara häradzhöfding, effter som jag kom seent, sade jag, må giöra, och 
den som först begynner något krakel, och hwilken det giör han skall betala 
heela laget, detta bijfölle och stadfästade alle dhe andre med edh. Strax begynte 
Bergman och Eek till confirmera sin wänskap med brorskål, men då Eek sade icke 
wara höfiigit att stå på bordet, effter som mera folck war i stugun än dhe, stick- 
nade Bergman åter, och språng i golfwet och hotade den andre med glaset. 
Eeken jemrade sig fuller i förstonne der öfwer, men omsijder sade han, har du 
något ondt till mig så slå till då. Bergman sprang på dören upå sin cammar, och 
kom strax tillbaka med sin stukat, men slapp intet in ty novitii hölle till dören. 
Förrän Bergman kom neder igen, sprang Krok up och sade, en om en, och fattade 
Kiempen i strupen, och så blefwe dhe både owänner. Der på språng Krook till 
sin stukat, reef der med i taket, och sade sig intet achta dhem andre fast dhe wore 
10 karlar, och i det samma slog Kiempen honom med bössan. När jag det hörde 
språng jag up, fattade om honom, bad honom wara stilla, och tog wärjan af honom, 
sättiandes mig der med neder igen, effter som iag meente trätan skulle der med 
uphöra. Imedlertijd förrän jag kom up, har Krok slagit Kiempes hustru, som dhe 
andre säya, men jag såg det intet, dock bär hon fuller märcke der af. Sedan jag 
tagit Krokz wärja af honom, nappade han till mfn, och gick der med på dhe 
andre mine landzmän, jag tog så af honom der med, och der på sprang han uth 
genom fönstret, kastandes alt fort uth gräselige skiälzord. Ginge och Kock och 
någre flere sin koos genom andre fönstret uth på gatan, men jag och en novitius 
blefwe qwar inne, om Skraggen war qwar weet jag intet. Omsijder kom wachten 
och tog bort wärjorne, men Bergman och Kroken behölle sine, och derföre, när 
wachten gått bort, kom Kroken tillbaka, kallade mig och Eeken hunsfottar och 
skiälmar, och högg och stack in genom fönstret, råkandes Eken något i munnen, 
men hwem som stack hust. Karin det weet jag intet. Efterst kom Krok åter till
baka, och bad mig gå up medan han låte förbinda sig, och effter min karpus 
war buren dijt up, så gick jag dijt; der föll han på sin knä, och gaf sig den onde, 
att han skulle dräpa både Kiempe och Eek, hwaräst han dem träffade.

Krook: det weet jag intet af, ty jag blef så förbistrat sedan jag fick hugg af 
bössan, att jag intet wiste hwad jag giorde. Kiempen tog jag intet i strupen, ey 
eller weet jag mig fälla någre skiälsord, men det sade jag: i willjen mörda mig 
såsom skiälmar.

Franciscus Kock inkom och refererade lijka med dhe förre som finnes in actis 
d. 9 Decemb. läggandes det till, att då Kiempe gick emillan Bergman och Eek, 
fattade Krook honom icke allenast i halsen, uthan förde honom och baklänges. 
Item att Krook huggit in igenom fönstret med Krokz wärja, som han tagit af 
skåpet, twert igenom hans råck och skintröya. Q[uaerebatu]r, hwem stack hust. 
Karin? Kock: jag weet intet ty sedan Kroken huggit mig, ginge jag och Buthelius
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uth på gatan genom fönstret, och sedan till wachten, och medan jag war borta blef 
hon huggen. Q:r, hwilka wore inne effter eder? Kock: när jag kom tillbaka, wore 
Otterdaal och Eeken inne qwar, men om Skraggen war qwar, weet jag intet. 
Q:r: Har Krok något emot denne relation? Krook: dhe referera alla lijka, och 
läre sammanrådt sig hwad dhe skolat säya.

Gustavus Buthelius inkom och giorde samme relation som dhe förre, läggan
des det till, att Kiempes hustru är och skadd i ena fingret.

Laurentius* Skragge, Andreas Böker, Jacobus Lohm, Laurent. Bagge inkal
lades hwar effter annan, och refererade saken äfwen som dhe förre. Skraggen 
lade det till, i . att då Otterdaal hade tagit twå wär jor af Krook, så har Krok tagit 
till den tridie, som war hans, och då han ryckt den tillbaka ifrån honom, så har 
Krook fattat honom i håret; men dhe andre sade sig intet hafwa sedt det. 
2. Att Krok sagdt ute på gården, att om han hade en af dhem ute, och finge hugga 
hufwudet af honom, så wårdade han intet om han skulle döö på stunden. Böker 
sade sig först steget undan den andre uppå bäncken, men strax der effter gått 
der ifrån igenom fönstret. Jacob Lom och Laur. Bagge lade det till sin relation, 
att Bagge tog bössan af Kiempe och lade henne på bäncken, och då han gick 
tillbaka der ifrån har Krok fattat honom i håret. Item att Krook sagdt sig willja 
döö om han först finge hugga hufwudet af endera. Frågades ännu hwilka som 
warit inne i stugun då hustrun blef huggen eller stucken; swar:s af störste 
dehlen, att Otterdaal, Eek, Skragge och Lom wore inne. Fråg:s åtskillige gånger 
hwilkendera af dhem hade skadhat henne, men sw:s att ingen det wiste. Omsider 
bekiände Eek, att Skraggen en gång huggit åth fönstret med sin wärja, när Krook 
stötte in, och att han då kan skee råkat hustrun. Och kunde nu Skragge intet 
neka att icke så tillgick. Kiempe klagade dessuthan att Bergman stött sönder 
någre rutor i gångefönsteret, så att han fick in handen och tog af haspan, och 
ehuruwäl Bergman nekade der till, så witnade dock mäst alla på honom att han 
giort det.

i. Olaus Otterdaal, And. Böker, Laurentius Bagge och Jacobus Lom befrijes, 
effter som dhe intet giort någon skade eller oliud, uthan sökt sedan hindra och 
afstyra. 2. Theodorus Krook böter i twebotom för det han blottat tre wär jor 12 
mk smt. hwar, och för 3 slag som han gifwit Kiempes hustru 12 mk hwart 
hwarf c. 12, item för ett kiöttsår i hennes finger 24 mk smt. c. 9. Sårm. mz 
will je StL. Sedan betalar han Kiempes fönster, som han rende sönder. 3. Johan
nes Kiempe böter i twebotum för det han framdragit bössa till giöra skada 
med 12 mk smt. c. 12. och för ett fullsår som han slagit Krook i hufwudet 40 
mk smt. c. 7. Sårm. med will je StL. Sedan betalar han barberaren. 4. Petrus 
Bergman böter i twebotum för det han blottat en wärja 12 mk smt. c. 12. 
ejusd. tit. och förlijkar Kiempe om fönstret, som han stött sönder. 5. 
Laurent.* Skragge böter för det han blottat en wärja och der med giort skade 
9 mk smt. c. 19. Sårm. med willje StL. och betalar barberaren. 6. Böte Theod. 
Krook, Joh. Kempe, Pet. Bergman, Gustavus Buthelius, Franciscus Kock och 
Joh. Eek för sabbatzbrott och oliud 12 mk smt. hwar, effter stadgan och placatet. 
7. Äre dhe blottade wärjorne och bössan alle förfallne effter constitutiones.

Felskrivning för Sveno.



i6 j8 : i i  december 2 2 1

[Samma dag.]
Kl. i. höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Brun

nero, DD. Benzelio, h. Gartman, D. Hoffwenio, h. Verelio, M. Celsio, h. Nor- 
copense, [M. Steuchio], M. Grubb och Secretario.

I. Inskrefwes tili Stipendium in facultate theologica Nicolaus Eek Nericiewsis 
i Petri Arbelii stalle, Abrahamus Salomonius Wesmannus i Jons Grimstens stalle, 
Joh. Sarman O.-Both. i Laurentii Torpensis Ställe, Petrus Kellander i Olai Linneri 
ställe. Daniel Hulselius Wesmannus musicus uthi Olai Schultz ställe, Elias Parno- 
vius Gothoburgensis i Abrah. Tavonii ställe, Magnus Isopaedius Uplandus i Erici 
Hammarini ställe. Sädan frågade h. Decanus Doct. Benzelius i. Huru länge 
M. Nezelius skall beholla stipendia, effter intet synnerligen sig rimer, att en Pro
fessor står inter stipendiarios. Resp.: Han måste fuller stå der in till des han far 
träda till löhnen effter h. Gartman. 2. Huru länge Secretarüw skall beholla sine 
stipendia? Resp.: till missommaren, effter han intet inkommer till ordinarie 
löhnen förr. 3. Amanuensis Bibliothecarii huru han skall hafwa stipendium? 
Resp.: Amanuensis Bibliothecarii är perpetuus.

In facultate juridica inskrefs till stipendium [lucka i originalet] i Joh. Tellers smile 
till ett halfft rum, effter Teller får beholla halfparten för denne termin.

In philosophica. Joannes Holmdalius Wermelandus uthi Laurentii Fernaei 
ställe, dock så att Fernaeus beholler halfwe rummet denne termin. Jonas Lit- 
to[u]n i Matthiae Stigzelii ställe. Olaus Moberg Sudermannus uthi Svenonis Brodds 
ställe, Olaus Troilius Wesmannus i Erici Höökz ställe, Laurentius Werpling 
Wesmannus musicus uthi Rosenmöllers ställe.

II. Bewilljades Ludovico Niblero [Nyblero] som har 111. Cancellarii recom- 
mendation, Johanni Ligonio och Erich Lundqwist Uplandis 8. dr smt. hwar af 
cassa studd:m.

III. Laurentius Gam supplicerade att ännu få en termins stipendium, men slötz 
att man måste blifwa wid det som förr är slutit om honom.

IV. Discurerades om M. Frondiins rum eller den termins stipendio, som han 
säyer återstå för sig, men war ingen som wiste noga underrättelse der om. 
Res., skall sees effter om eller hwad förr är slutit för honom.

V. Berättade Rector Academiae wachtdräng Erich Matson nu wara död blef- 
wen, och änckian begiära någon hielp till . hans begrafning, och sade att hon 
klagar der öfwer att hon ännu intet fått af M. Hamarino det hon bordt hafwa 
för en godh tijd sedan. Item att han will afräckna på hennes qvanto, om han 
skall betala apothekaren. M. Steuch.: det är wist att mundtligen talades om och 
befaltes att Laurentin skulle försäkra både barberaren och apothekaren förr än 
han måtte slippa uth, hwilket och Bigått [Pigot] som war hans ährende hoos 
mig, sade skiedt wara. Resol. Hon får 24 dr kopp* :rmt af expense penningarne, 
och Laurentini skole citeras hijt till effter helgen.

VI. Effter h. landzhöfdingen kommer hijt till skrifningen, så slötz att då skall 
framdragas dhe ofog som Cronones betiente giort Academien.

VII. Uplästes h. landzhöfdingens bref till Sam. Stehn, att conservera M. 
Swens [o: Sveno Jonae] arfwinger wid sin åker, in till dess dhe lagl. warda wund ne 
der uth. Resol., skall skrifwas tillbaka, och repraesenteras sakens sammanhang, på 
det Acad:n en gång må blifwa förskont för sådane bref, och swaras att Acad:n 
blir wid sin egendom, och låter sig intet trängia der ifrån.
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VIII. Rector berättade att Laurin förwägrar sig utgifwa bakungzpeninger, 
beropandes sig på Kiempes exempel. Men der till swar:s att Laurin är effter 
Consistorii sluth införd på längden, och kan derföre intet slippa. Men Kiempe 
är intet upförd, effter han kom först hijt nu till höst.

IX. Wachtmästaren och wachten begiärade månadtals uth sin löhn, effter dhe 
ellies intet hafwa tillfälle att tiäna sig något. Doct. Brunn.: Gud weet om Acad. 
har något för det hon gifwer wachten, dhe angifwa ingen menniskia, och likwäl 
föres ett sådant oskick och owäsende i staden, att det är klagan wärdt. Rector: 
Wij hafwe hafft dem före, och förmanat dhem giöra sitt embete. Resol. För- 
nimmes hwad Räntemästaren säyer här om, om det icke faller honom för be- 
swärligit. Räntemästaren upkom sedan, och förehöltz honom denne wachtens 
begiäran. Hwar till han swar:de wara lijka mycket huru dhe få löhnen uth, an
tingen månadztals eller icke, ty dhe hafwa äntå intet, kan och jag icke wid slutet 
af hwar månadh hafwa peninger i förrådh.

X. Uplästes Mårten Mårtensons i Gådenstad caution för sin måg Anders 
Johanson på try åhr, så frampt han far Kokzstad hemmanet på ett åhrs frijheet, 
och sedan åhrl. för 5 t:rs och 30 dr peningers uthlagor. 'Resolutio. Inskrifs till des 
Klintens saker tages före, då man nogare kan informera sig om hemmanetz be- 
skaffenheet och willkohr.

XI. Rector: Doct. Daniels [Sidenii] änckia låter påminna att hon will perse- 
qvera sin saak emot Doct. Benzelium, på det honom icke må synas desererat 
henne, effter intet kan åtgiöras för helgen.

XII. Bewill jades DD. Brunnero att fa disputera i tillkommande weka, effter han 
icke fått sin disputation förr färdig, aldenstund han måst låta tryckia honom i 
Stockholm, dock exciperade h. Doct:n sielf der emot, att detta icke må dragas in 
exemplum.

XIII. Berättade Rector sig undersökt om Edeby hemmanet i Nääs sochn, och 
funnit af original immission A:o 639. att det är allenast ett mantahl och icke 
mera. Item att Acad:se original documenter in archivo äre nu torckade och åter 
inlagde, men original brefboken i hwijt pergament, som en tijdh warit framme, 
ännu blifwa in Consistorio, effter hon offta behöfwes.

XIV. Rector: H. Buskagrii hustru har någre gånger begiärat jag wille påmin
na om åker för henne, men jag har det förgätet. Hon cederar nu sin praeten- 
sion på den åker som Mag. Celsius har inlöst, allenast hon i det stället får någon 
annan igen. 2. Begiärer hon interesse för sine peninger, som warit borta, hwem 
som det nu skall uthgifwa. 3. Begiärer hon igen peningarne.

XVI. [XV överhoppat]. Uplästes den ransakning, som Rector, inspectores aerarii 
och Quaestor hollit med fougderne d. 10 Decembr/j och dheras betänckiande der 
öfwer, och slötz sedan der på som fölljer medh hwar puncht.

I. J. Ringii fougderie.
1. Förtechning på dhe Acad. bönder som äre ifrån hemmanen, och lemnat 

rest effter sig, hwilken och uptechnas per debet och credit.
(1.) Anders Larson i Åhstad och Biörskog sochn, har i rättan tijdh warit afsagd 

ifrån hemmanet, och hans söder arresterade till uthlagornes afbetahlning pro A:o 
673. med förre åhrens rest; men hustrun utwärckat sig H. R. Cantzlerens före-
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skrifft, att få igen alt hwad arresterat war, hwilket och Consistorium bewilljat, 
och effterlåtit honom blifwa qwar på hemmanet. Sädan har han rest ifrån hem
manet, och intet widare achtat någon arrest, blifwandes skyldig 10 t:r 1 3/4 f:r 
sädh. Rector och inspectores serarii hafwa funnit skiäligit att denne rest afföres, 
det som Consistorium och ratificerade.

(2.) Änckian uthi Rydby och Medåkers sochn är blifwin skyldig 67 5 åhrs ränta 
med mantalspeningarne och förre åhrs rest, sampt cröningzhielpen till 45 dr 
17 öre, 34 t:r 3 f:r. Sonen har warit hoos henne och bortslöst alt hwad hon 
hafft, sålt både höö och säd, och kiöpt sig rustning derföre, gifwandes sig 
der med till ryttare och lemnandes modren i stor armod effter sig. Resol., 
det afföres, och skole fougden och rättarene en annan tijdh wid sådane händelser 
i tijdh gifwa acht uppå, att icke sådane slösare fa råderum till förnöta alt 
hwad som finnes, och ellies kunde tagas till Academiens betahlning.

(3.) Swän Person ibidem har uthi dhe hårde åhren ätit up sitt skattehemman, 
och hans änckia effter honom blifwit Academien skyldig på 676 åhrs uthlagor, med 
mantalspeninger, förre åhrs rest och cröningzgiärder, 86 dr 3 öre kmt. 26 t:r 
6 f:r spannemäh\. Odiuren hafwa ätit up hans söder och warit stor miswäxt i 
byen, så att dhe måst äta barkbröd. Res., denne skuld afföres och.

(4.) Larss Nilson i Tweta har så wäl som dhe andre i byen, lijdit stor miswäxt, 
så att han på någre åhr icke fatt igen sitt uthsäde. Har och fördenskull omsijder 
sålt alt hwad blifwit på hemmanet, och kiöpt sig mundtering före, sedan gifwit 
sig till ryttare, och lemnat sin hustru i stor armod, blifwandes skyldig till Acade
mien 67 5 åhrs ränta, med mantalspeninger och förre åhrs rest, 13 dr 2 öre kmt. 
24 t:r spannemål. Resol. Resten afföres, och skall fougden och rättaren en annan 
tijdh tillsee, att icke sådan afförsel af hemmanen må skee, så frampt dhe icke 
willja swara derföre.

(5.) Per Anderson i Belsta och Onsswij sochn, har på någre åhr lijdit stor mis
wäxt, och hafft inge egne dragare eller södher, uthan till lego af andre, hwar- 
igenom hemmanet kommit aldeles af sig, och bonden omsijder gifwit sig till soldat, 
blifwandes Academien skyldig 676 åhrs ränta med mantalspeningerne, förre åhrs 
rest och cröningzgiärden till 77 dr 8 öre kmt. 22 t:r 6 f:r spannemåhl. Resol. 
Skulden afföres, och skall fougden med rättaren tillsee, att bönderne icke draga 
sådan rest på sig och bortskiämma hemmanen.

(6.) Efwert Wernich wid Qwarnbackan, är blifwin skyldig för A:o 671. 20 
dr 10 é öre kmt., fougden har fuller pantat af honom, så mycket som till wärdet 
kunnat swara emot skulden, och det lagdt uti en bodh, men Wernich har det 
sedan wåldsambligen uttagit och bortfört. Resol. Effter fougden icke strax fört 
panten der ifrån bort på en säker ort, ey eller sedan Wernich den wåldsambligen 
borttog, sökt honom derföre, uthan låtit det stå alt här till oomtalat, så måste 
han och swara för denne skulden, och hon altså föres honom till gravation.

(7.) Jacob Nilson i Bäckeby och Lundby sochn har blifwit skyldig 672 åhrs 
ränta, med mantalspeningerne förre åhretz rest etc. till 172 dr 6 i  öre kmt. 
1 t:a 1 f:r spannemål. Befalningzmannen har pantat af honom hwad der på 
funnitz, som kunde gå up emot skulden, men säyer Consistorium gifwit honom 
tillbaka altsammans, och ofwan på kostat 20 dr på säckar som säden lades i och 
bortskiämdes. Uplästes copialiter Consistorii sluth af d. 8 Decembw 1674. §. 18. 
om betahlning för säckarne etc. men icke nämpnes der om någon pant som skulle
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igengifwas Jacob Nilson. Resol. Kan Ringius wijsa något sådant Consistorii sluth 
för sig, att han skulle gifwa honom igen panten, så afföres posten, men hwar 
och icke så skall den föras befallningzmannen till gravation.

(8.) Jon Mårtenson i Jolmesta är blifwin skyldig 676. åhrs ränta, med mantals- 
peningerne, förre åhretz rest och cröningzgiärden till 320 dr 31 öre kmt. 
33 t:r spannemål, har och bonden när han war här i Upsala brutit behnet af sig, 
och Consistorium måst gifwa honom till betahla bardberaren med. Hemmanet 
säyes wara för högt skattlagdt, och ingen kunnat derföre stå sig der på. Resol. 
Skulden afföres, och skall ransakas om någon widare förmedling må gifwas på 
hemmanet, effter som Kongl. M:t skall gifwit der på 4 t:rs förmedling. Han har 
lijdit stor miswäxt, höet som inbergades blifwit wåldsambligen borttagit, och häs- 
tarne förderfwade af rytterijet.

(9.) Larss Hindrichson i Walby i S. Ilians sochn är blifwin skyldig 161 dr 22 öre 
kmt., 6 t:r 3 f:r spannemdhl; han har dragitz med stor fattigdom sedan gården 
brunnit, och då han såg sig desse beswärlige tijder icke kunna komma uthur skul
den, gifwit sig till soldat, hustrun och barnen gå och tiggia. Resol. Skulden afföres.

(10.) Erich Matson i Råby i S. Ilians sochn, har förr warit Academia rättare, 
och bodt i Heby i Simtuna s:n, hwaräst han fatt förre bondens änckia och med 
henne en stor rest. Denne resten har han sedan fört medh sig till Råby, och der 
omsijder blifwit skyldig på 674. åhrs ränta, med mantalspeninger, saköhrs- 
pennin&n och förre åhretz rest 247 dr 2 öre kmt. 44 t:r spannemdhL Resol. 
Afföres.

(11.) Daniel Johansons änckia i Åby och Ilians sochn har blifwit skyldig på 674 
åhrs ränta med mantalspeningerne och förre åhrens rest, 162 dr 24 öre peninger, 
31 t:r 2 f:r spa»»*m<2hl. Hennes privat creditorer hafwa måst tagit bort all säden 
strax uthaf åkren, det ringa som inkom sattes fuller låås före, men änckian igenom 
en löndegång stahl det uth igen, och tröskade i en bodh. Hwad ellies fans det 
tog till knechtens afbetahlning, effter h. landzhöfd:n ingalunda welat låta hem
manet skrifwas för öde.

Twenne oxar äre tagne till communitetet, och ännu intet afförde, werderingen 
på dhem förmenes finnas i Comunitetz rächningerne, hwilket skall efftersees. 
Resol. Oxarnes wärde skall afräcknas, och sedan det öfrige af resten afföras. 
Men befallningzmannen och rättarne skole här effter granneligen tillsee, att icke 
privat creditorer taga först sin betahlning, förrän Acad. fatt sine uthlagor, och 
att det som hoos bönderne för dheras skuld arresteras, således utstiäls igen, att 
Acad:n går sitt aldeles qwitt. Hwilket om dhe försumma, att effterkomma, så skole 
dhe sielfwe swara för resten.

(12.) Änkian i Åkerby och Romfertuna sochn är skyldig 674 åhrs ränta med 
förre åhrens rest 45 dr 15 é öre kmt. 3 t:r spa#»im<?hl, och blifwit död i stor 
fattigdom, så att grannarne måst hielpa henne till jorden. Resol. Afföres.

(13.) Johan Matson i Ääs och Romfertuna sochn är blifwen skyldig 675 åhrs 
ränta, med mantalsp?»/7/;2gzrne och förre åhrens rest, 127 dr 10 öre kmt. 37 
t:r 6 f:r spannemdhL Hemmanet har lijdit stor miswäxt, så att aldeles ingen sädh 
blifwit, och krigzfolcket som hafft der sitt läger, har alt bondens goda sampt 
giärdzgårdarna förderfwat, så att han är blifwin huusfattig. Resol. Hans skuld 
eller rest afföres.

(14.) Johan Erson ibidem, är blifwen skyldig 674 åhrs ränta med förre åhrens
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rast 180 dr 9 öre peninger 37 t:r 4 f:r spa»»?mihl, med honom har warit lijka 
så beskaffat som med grannen Johan Matson, och hafwa andre måst hielpa honom 
till grafwa. Resol. Afföres.

(15.) Johan Person ibidem för 674 åhrs ränta med förre åhrens rest, är skyldig 
166 dr 18 öre pennin&n, 51 t:r spannemdhl, medh honom har warit lijka beskaffat 
som med dhe förre både grannarne, och är han nu huusfattig. Res. Afföres.

(16.) Jöns Person i Bosberga i Torstuna sochn, är blifwen skyldig på 676 åhrs 
ränta och förre åhrens rest 172 dr 12 (öre) penning*zr t:r spannemäh\y säden är 
uttröskat 27 t:r till Acad. betalning, och strax der på rymde bonden bort tagan
des med sig södren som och wore märckte till Academien. Resol. Fougden skall 
ändtligen söka bonden för södren som han bortfört. Det öfrige afföres.

(17.) Johan Erson i Gilberga i Hwitinge sochn, har så wäl som andre der i 
församblingen lijdit stor miswäxt, hwar om pastor loci witnat, och stor slqade 
på södren, så att han omsider gifwit sig till soldat, blifwandes Academien skyldig 
som intet funnitz att betala med 207 dr 29 é öre penningpi 6 t:r 4 f:r spanne- 
m<2hl. Resol. Det afföres.

(18.) Anders Erson i Eneby och Altuna sochn blifwit skyldig för A:o 676. med 
förre åhrens rest 220 dr 20 öre kmt. 19 t:r 7 f:r spannemål. Han har hafft 
beswär för hemmanet med rättegångzprocesser för en uthjord. Item för sig sielf 
emot Matz Matson i Drefle som pantat af honom ett par oxar för en häst som 
slogz ihiäl, hwilka oxar han dock want tillbaka, och dhe sedan arresterades till 
Acad:ns betalning, men sonen kiöpte sig rustning för dhem och blef ryttare. 
Af sådane orsaker har denne bonden blifwit utarmad, och skyldig som förmält är, 
nu är han dödh. H. Verel. berättade att saken om uthjorden ligger nu i Kgl. Hof- 
Rätten, och wäntes der på uthslag. "Resolutio. Resten afföres.

(19.) Erich Pålson i Rijsängen i Harbo sochn resterar 110 dr 15 h öre peninger 
4 t:r 1 f:r sputnemåhl för 675 åhrs uthlagor och förre åhrens rest. Han har 
warit heel utarmader, och icke hafft kläderne på kroppen. Resolutio. Afföres.

(20.) Olof Persons arfwinger i Skillstadh och Simtuna s:n hafwa blifwit skyldige 
675 åhrs uthlagor och förre åhrens rest, 55 dr 24 öre peninger 2 f:r spanne
mål. Höet hafwa rytteriet som reste neder åth Skåhne, förtärat, och hwad der 
ellies funnitz. Resol. Afföres.

Resolverades i gemeen att fougderne skole tillsee, att icke bönderne draga 
sådan rest på sig, och rymma sedan af hemmanen med hwad dhe hafwa, uthan taga 
hwad som finnes hoos dhem, och strax föra det på en säker ort, som och icke 
förbijgå swijn och annan små boskap, som för detta ingenstädes finnas up- 
förde.

2. Restlängd öfwer dhe Academiae bönder som ännu sitta qwar på hemmanen 
och äre skyldige mäst pro A:o 677. till d. 30 Novembm 678.

1. Biörskougz rättarelagh.

Km:tt Spanne:!

(i .) Ålstad Håkon Larson föruthan detta åhrs
d:r öre t:r f:r

uthlagor som stijga till 10 t : r ...........................
15-7 34168 Sallander

37 23 14 6



22Ö i6 j8 : i i  december

Denne bonden är gammal, magen sitter hoos 
honom, och har fördeel af honom, är behollen, 
men will intet taga emot hemmanet. Rector och 
inspectores hafwa skattat nödigt, att honom be
tages denne fördeel, och att det dröyes med 
upsäyningen till des skrifningen är öfwer.

(2.) Larss Olson rättaren ...........................  224. 21 öre 17 t:r 5 i  f:r
Denne är gammal och har ingen till hielp, 

uthan stifsonen, som honom mäst på rest kom
mit, och der han drager än ett åhrs rest på sig, är 
han intet solvendo, som befalningzmannen 
säyer. Rector och inspectores mena han bör af- 
sättias, och åhrl. niuta något för sin tiänst.

(3.) Olof Olofson som är ifrån hemmanet, och 
hans swärfader Larss Olson har tagit till sig alt
hans goda, både säd och s ö d e r .......................  57- 25^ (öre) 37 t:r 3 f:r

Rector och inspectores fordra af Ringio veri- 
fication på det som blifwit effter denne bonden, 
som och hoos andre i slijke måhl, och att han 
låter det komma Academien till nytta.

NB (4.) Uknö Anders Hanson ...............  17. 12 öre 11 t:r 2^f:r
Denne är mycket otrefwen, förderfwar hem

manet och låter Kiöpingz boerne berga och 
bortföra sitt höö. Rector och inspect:es 
hafwa bijfallet fougden att han måtte afsäya 
ho» om.

(5.) Jon Nilson är i fiol a f s a g d ................... 147. 20 öre 22 2 f:r
(6.) Gräsnääs Nils G udm undson............... 2 5 . 11 (öre) 14 2 f:r
(7.) Hagby Nils Bengdtson ....................... 5- 11 (öre) 23 3 i f : r
NB (8.) Tweta Sven Jo n so n .......................
Om denne hafwa Rector och inspectores fatt

4- 16. 8.

den underrättelse, att han intet gifwit uth på 
tu åhr, och derföre skattat nödigt att han af- 
säyes.

(9.) Raglunda Jahan Erson .......................
Denne har i fiol gifwit sig till soldat, men

2. 12 öre 10.

hustrun suttit qwar och rött neder husen. Rec
tor och inspectores hafwa slutit att hon skall af- 
säyas och sättias bonde på hemmanet.

10. Ulwij Olof M a ts o n ............................... 17 . 17 8. 4 f r

Dingtuna rättarelagh.
NB (11.) Nederwij Per O lo fso n ...............
Han är ofärdig och försummelig, och för-

53- 6 (öre) 14. 5*f:r

derfwar hemmanet. Rector och inspectores 
hafwa bijfallit fougden att han må afsäya honom.

(12.) Kråkeboda Pehr Jonson är solvendo . - - i 3- -
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(13.) Össby Pehr Matsons än ck ia ............... 65. 28^ (öre) 9- UhU-.'■St
Hon har lijdelige uthlagor och will ännu för

manas en gång 
(14.) Tiur Anders Person är solvendo . . . 25- 6 f:r
(15.) Bälby Anders Larson ....................... 57- 12. 12. 4f:r
NB (16.) Mälby Larss M å rs o n ................... 144. 26. 19- 3-
Denne duger intet, låås är satt för ladan. 

Rect. och inspect.: Han afsäyes.
NB (17.) Fällwi Erick M ichelson............... 149. 1 5- 3 f:r
Rect. inspect och Quaestor: han afsäyes.
(18.) Näsby Larss Erson är solvendo . . . 41. 26. 11. 3 kr
(19.) Talfwesta ä n c k ia n ............................... 20. 2iå (öre) 11 3 f:r
Hon är gifft i staden, och will hafwa sin son i 

stället, men effter han är ung, hafwa Rector och 
inspect. det afslaget, och welat att en annan åboo 
skall skaffas.

NB (20.) Eekelunda Erich Anderson . . . 114. 29. 4-
Denna willia och Rector och inspectores skall 

afsäyas.
(21.) Walby änckian .................................. 85. 25- 21. 2.
Låås är satt för ladan, och hemmanet skall 

stedzlas.
NB (22.) Skillstad Olof O lo fso n ............... 68. 28. 15-
Rector och inspectores hafwa slutit att han 

skall afsäyas.
(23.) Opgåla Erich E r s o n ........................... 5- 11. 10. 4 kr
(24.) » Pehr L a rs o n ........................... - - 8. 2 f:r
25. Österby Erich L a rs o n ........................... 5- 11. 20. 2 f:r
26. Jolmesta änckian, som har lås för ladan 

och hemmanet skall s te d z la s ........................... 150. 9- 12. —
27. Wallby Olof H in d e rso n ....................... 11. 5- 12. 3i
NB 28. Kumbla i Lundby s:n Nils Person 355- 10. 20. 4-
Låås är satt för ladan, och äger bonden intet 

mehr än 2 st:n elaka oxar. Hemmanet säyer 
fougden ingen willja stedzla, uthan det blir öde. 
Rector och inspectores hafwa observerat att der 
äre för store uthlagor och böre förmedlas.

29. Råby Larss A n d e rso n ........................... 47- 14 öre 3- 2 f:r
NB 30. Biuggestad Elias J ö n s o n ............... 271. 12. 43- 4 .
Denne är för 3 åhr sedan afsagder, men har 

ingen warit som welat stedzla hemmanet. Rector 
och inspect.: det bör förmedlas.

31. Tåä [0: Tåå, Södertå] Pehr Jönson . . 46. 19. 7-
NB 32. Grinda, Olof L arso n ....................... 34. 22. 21. 3 i
Detta hemmanet är elakt, och har warit öde. 

Rector och inspect.: det bör inläggas.
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Romfertuna rättare lagh.
33. Åby Olof Larsons änckia ................... 41. 7 öre 10. 4 f:r
34. Anders Jonson ............................... 53- 26. 1. 4-
35. Tibble Erich Jonson ........................... 44- 5- 2. 4f:r
NB 36. Näckeby [o: Nackby] änckian . . 211. 4- 9- 6.
Sonen har tagit af modren alt hwad hon har 

hafft, och will blifwa wid hemmanet. Rector, in- 
spect. och Quaestor resoke att befaksmannen 
tager till Acad:ns betalning, alt hwad modren 
hafft, och låter sonen fa hemmanet, om han kan 
det förestå.

37. Råby änckian ...................................... 68. 20.
Hon är ifrån hemmanet. Rector och inspect:s: 

fougden tager af henne hwad hon haf:r.
38. Bosberga OlofJönson ....................... 20. 27. 11.
39. Åsgården Anders Olson är solvendo 188. 20. 5- 6
40. Husta ä n c k ia n ...................................... 64. 13. — 2.

Simtuna rättarelagh. 
NB 41. Gilberga Anders Pehrson . . . . 104. i i 8. 6.
Hemmanet skall stedzlas.
42. Nyckebo Erich A n d e rs o n ................... 202. 29i 11. _
Är låås för ladan och hemmanet skall stedzlas. 
43. Rung Tomas B engdtson....................... 4 i- 25- _ _
NB 44. Kooby Anders Bengdtson . . . . 27. 22. 16. 3 f:r
Bonden är blind, har fått tillgifft på 3 t:r. och 

nederrött hemmanet. Rector och inspectores: 
skaffas annor åboo.

45. Ännersta Erick E r s o n ........................... 50. I9i 19. 1.

Harebo rättarelagh.
46. Sällja Erich J ö n s o n ............................... 101. 2 i 18. 4-
47- Olof A nderson ....................... 15- 11. 7. 4-
48. Broa [0: Bro i Nora sn] Anderss Erson 119. 30. 3« 7-
49- S wi j na Jahan Jahanson........................... . 28. 14. 2. 2.
50. Eekelunda Larss A nderson................... 10. 14. 2 -
5i- Olof M atson............................... . 15. 31 i 3. 3-
52. Qwarsta unge [Per] Erson ................... 1. — —
53- Abraham J a c o b s o n ............... 53. 30. 5- 1 f:r
54- Rijsängen Peer Pålson ....................... 54- 2 i 4- 2.
55- Hofberga Nils Erson har elakt hemman 7 i- 10. 4- 2.

Consistorium ratificerade, hwad som Rector, inspectores och Quaestor hafwa 
funnit skiäligit och slutit om åthskillige personer och punchter uthi denne rest- 
längd.
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Rector: Ringius begiärer tillstånd, att sättia af dhem som han satt NB före, 
effter som dhe intet skole kunna uprätta sig och betala sin skuld, ty han säyer 
att när bonden drager tu åhrs skuld på sig, så kan han intet widare komma sig 
före, uthan är då bäst taga en annan i hans ställe. Men alle dhe andre på rest- 
längden, som intet hafwa NB tillsatt, säyer han sig willja försäkra Academien 
om och sielf stå före, att dhe skole betahla sin rest. Resol. Stände honom fritt 
att skaffa och laga bättre åboer i stället för dhem som oduglige äre, allenast 
han icke af någon affect afsätter dhem, hwaröfwer om någon klagar, då måste 
han swara derföre.

II. Winterens befallningh.
(1.) Matss Gustafson i Torsilla [Dorsilla] och Tillinge sochn har om afftonen 

kommit med sin sädh, 12 eller 14 t:r till Olof Håkenson, men han ratat sanm t  
sädh, och budit bonden föra henne på torget effter hon intet war kiöpgill. 
Bonden har intet tordtz på torget för werfwarnes skull, uthan sålt säden åth 
Olof Håkenson för 12 dr t:n. Nu begiärer han bonden 1. Att Acad. will wara 
nögd med det han fatt för samwe spannemål. 2. Att fa lösa sin afrad i åhr för 
peninger. Resol. Effter han intet fatt mehr än 12 dr tun:n genom Olof Håken- 
sons och icke sitt wållande, så kan han intet obligeras till gifwa mehra. 2. Sin 
afrad i åhr får han lösa för det prijs som kiöpmannen gifwer wid Sahlberget.

(2.) Tore Bengdtson i Mälby klagar att han icke niutit fullkombligen den frij- 
heet honom warit förundt på sitt hemman för 676. och 677. af orsak att 
Unonius hafft borta hans frijhetzbref, och Cronones betiänte således graverat 
honom lijka med dhe andre. Kan och sanm e  bref nu intet widare giälla effter 
den der uthi specificerade tijden är ute. Han begiärer derföre ännu ett åhrs 
frijhet. Resol. Effter han bordt på dhe tu frijhetzåhren wara frie, så wäl för 
Cronones beswär som för uthlagorne till Academien, men han det intet niutit, 
så bewilljes honom frijhetzbref pro A:o 679. hwarigenom Cronan intet afgår 
som i stället för det ena, hafft honom under tu åhrs gravation, men uthlagorne 
för det åhret skall han betala.

(3.) Herr Johan [Fillmerus] som brukat Alma, begiärade dilation med betal
ningen af sin skuldh till Acad:n till dess han får utföra sin saak emot sin pasto
rem [0: Olaus Israelis], som förwägrar honom sin underholdzspannem:!. Doct. 
Brunn, berättade att hans saak warit före in consistorio ecclesiastico, och att nu 
går bref till pastorem, att han skall betala h. Johan, om han icke har något 
skiähligit till inwända emot honom. Hwar och icke han det giör så meente h. 
Doctoren, att häradzfougden lärer tillijtas, att utpanta det. H. Johan inkom sielf 
begiärade dilation till distingen då han will betala. 2. Någon tillgifft på peningarne, 
effter han hafft beswär med knechten. Resol. Honom förunnes 30 dr kmt:z 
tillgifft, och dilation med det öfrige till distingen.

III. Klintens befallning.
(1.) Anckian hust. Karin uthi Fransåker och Odensala s:n begiärer någon för

medling, ellies nödgas hon upsäya hemmanet. Resol. Effter som Klinten icke 
warit tillstädes wid sidste ransakning, uthan hans saker skole med första före
tagas, så upskiutz detta till des inspectores först warit der öfwer.
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XVIII [XV// 'överhoppat]. Uplästes Alunda tingzrättz attestatum af d. 17 Octo- 
bris 678. att Acad. bönderne Matz Olson och Erich Erson i Bärby och Alunda 
sochn hafwa förliden sommar lijdet en stor skade af hagel, så att dhe derigenom 
mist wäl tridiedehlen af både rogh och korn. Bönderne supplicerade nu om 
någon tillgifft. Resol. Dhem gifs effter en tunna hwar på uthlagorne för 678.

XIX. Uplästes Erlingzhundra tingz attest, att ena hemmanet Slåsta by och 
Odensala sochn, är d. 17 Aprilis 678. igenom en häfftig wådeld aldeles afbränd, 
och störste dehlen af åboernes boskap då omkommen. Bönderne Matz Larson 
och änckian hustru Elin Andersdotter supplicera om tillgifft på cronotijonden, 
som dhe nu på tu åhr icke förmått utgiöra. Resol. Har husbonden gifwit dem 
afraden till, hwar på dhe skole skaffa bewijs, så gifwer och Acad:n effter crono
tijonden.

XX. Uplästes pastoris i Odensala attest af d. 25 Nov. 678. af Hofwa bön
derne, Pehr Matson, Anders Matson, Olof Person och Johan Pehrson hafwa lidit 
stor skade af hagel i sommars, så att halfparten af dheras rogh är blefwen utslagen. 
Bönderne supplicera om tillgifft på cronotijonden. Resol. Har jordäganden gif
wit något effter på afraden, så gifwer och Academien cronotijonden effter i pro
portion der emot.

XXI. Larss Olson Unonius aflade nu edh att han lefwererat till h. Räntemäs- 
taren dhe 4 rdr in specie, som han tagit af Erick Erickson i stedzel för Sund- 
brohemmanet, och lofwade så Räntemäst:n willja giöra dem gode.

XXII. Giorde h. Norcopensis fölljande relation om h. Lundii och sin expedi
tion i Stockholm, angående injurie saken emot h. Axel Behmer. I söndagz finge 
wij först audience hoos 111. D. Cancelkm, och föredroge då wärt ährende som 
wij bäst kunde, och förnumme wij då att Behmer warit i Kongl. Revision, och 
att saken der blefwit uptagen, men icke kommit till något sluth der uthi, efter 
som grefwe Gustaf Dela Gardies Excelkce warit tillstädes, och lagdt sig uth för 
Academien, så att hon först måtte höras. Men 111. Dn. Cancelli»/ har då intet 
warit uppe, der på har h. Behmer kommit till 111. Cancellarium och giort sådane 
swåre repraesenta//oner af saken, och så graverat Consistorium, att H:s HögGr. 
Ex. icke kunnat finna sig der uthi, uthan måst fordra någre ifrån Consistio att 
conferera med dhem om saken, som nu skiedde, så wida H:s HögGr. Ex. 
det tåla och tillåta kunde. Sedan gaf H:s HögGr. Exice oss anledning att 
upwachta grefwe Gustafs Exice och h. hofcantzelleren [Edvard Ehrenstéen]. 
Förliden måndag finge wij audience hoos hofcantzelleren, och repraesenterade 
der saken som wij bäst kunde. Och ehuruwäl han indrog och dref någre skähl 
på Behmers sijda, så föll dock der på ett sufficient swar och förklaring, så 
att han der fan ett godt nöye, och lofwade att wij skulle komma fram effter 
middagen, till hwilken tijdh wij och sedan blefwe citerade igenom Revisions 
betiänten. När wij då effter en eller twå timars förlopp komme in togz saken 
före, och blefwe alle Academiens skähl noga hörde och examinerade. Revisions 
herrarne qvaestionerade mycket på oss, och h. Lundi#/ gaf dem nöyachtigt swar 
uthi alle stycken. Behmer dref det förnembligast att Academien eller Consisto
rium icke måtte få beneficium revisionis, men der emot wijste h. Lundius Acad. 
skähl till få revision, nembl. 1. Konungens plicht wara att utleta sanning icke 
allenast uthi civil uthan och criminal saker, som han proberade af lagen, hwilken 
och upkastades. 2. Kongl. remissorial till HofRätten förmäla att Rätten tillijka
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skolat afdöma hufwud och injurie saken. 3. Injurie saken qvaliflceras afhufwud- 
saken, och derföre icke bordt dömas förän hufwudsaken warit först afdömd, 
hwilket emädan icke wore skedt, så fölgde nödwändigt att Acad:n måtte niuta 
Kongl. revision. 4. Kongl. M:t hafwer nu wid rijkzdagen remitterat denne saak 
till R. Senaten, att der uptagas och lagl. afhiälpas.

Behmer sökte fuller i förstonne inwända något här emot, men h. Lundius 
förläde honom så aldeles, att han omsijder icke hade det ringesta till säya, uthan 
klagade att han intet så noga mintes alt, uthan wille thet heller sättia på papperet. 
Hwar till h. Lundm swar:de, att om han det giorde, så wille han wäl inkomwa 
och mundteligen swara der på. Sedan Revisions herrarne noga intagit sakens 
sammanhang, ty hon ventilerades wäl i twå timar, och wore Revisions herrarne 
mycket mon om till att wäl fatta henne, fördenskull dhe och mycket qvaestio- 
nerade på oss. Wij befaltes omsijder afträda, och effter en stund inkallades åter 
wij Academiae fullmächtige allena, och blef oss då förehållit att taga i be- 
tänckiande, om Academien och Consist. icke wille förlijkas och låta componera 
denne saken för fölljande orsaker. Ty 1. wore det ännu owist om någon revision 
kan bewilljas uthi denne saken, och hade Acad:n till befara att, der hon icke 
winner revision, så måste hon swara till wederparternes reconvention, men för- 
lijktes dhe, så sluppe hon den samma. 2. Dependerade och qvalificerades effter 
wår mening, injuriesaken af sielfwe hufwudsaken, hwilken ännu ligger under 
Rätten, och wore owist hwad sluth och uthgång hon toge, ty ehuruwäl mången sig 
försäkrar, och tror sig hafwa nu rätt sak påstå, så finnes lijkwäl af Rätten offta 
dhe circumstantier som giöra att man får en heel annan dom i saken, än man 
tillförende kunnat sig inbilla, hwilket och här torde hända Academien. 3. Lägger 
Behmer fram Kongl. HofRättens dom för sig uthi denne saken, och lärer falla 
något swårt att kasta det öfwer ända, effter som Kongl. Rätten sin dom gierna 
skall söka att förswara, och 4. Kommer Acad:n således till stötas med Kongl. 
HofRätten, hwilket och wore owist huru det aflupe. Wij swarrde 1. det Acade
mien ingalunda twiflar om den Kongl. nåden att fa revision i saken, af dhe skähl 
förr anförde äre, som och nu här uprepeterades å nyo. 2. Att hufwudsaken och 
Academiens skuldfordran är klar och richtig, och grundar sigh uppå wederpartens 
egenhändige bref, documenter och liqvidation, så att man intet må eller bör twifla 
om ett rättwijst uthslag till Acad. nöye. 3. Att den dom Behmer wunnit uthi 
injuriesaken, är utwärckad emot Kongl. remissorialet, som befaller både sakerna 
afdömas tillijka, och Kongl. HofRättens citation, som Acadrn fått på Behmer 
uthi så wäl injurie som hufwudsaken. 4. Att Acad:n förmodar sig fa tahla i sin 
saak och wijsa sin rätt, uthan till att stötas med Kgl. HofRätten. Revisions 
herrarne drefwe ännu widare samme skähl, i synnerheet huru owist lijkwäl är 
hwad uthgång som blifwer i hufwudsaken, och att Academien icke kan undgå till 
stötas med Kongl. HofRätten, då hon kom wer till particularie, som hon klagar 
öfwer, säyandes wara bättre och säkrare att förlijkas än stå sådant äfwentyr, som 
ellies föll jer, wore och ingendera parten der med betiänt att hon heelt ruinerade 
dhen andre. Wij urgerade än wijdare wårt förre swar, och lade nu detta till, 
att Behmer så högt graverat Academien och Consistorium, och den calumnierat, 
att det är olideligit icke allenast för dhem uthan och heela rijket, och sade h. 
Lundius sig willja wijsa med particular bref ifrån fremwande orter, hwad mehn 
Acadrn jämwäl der lijdit och ännu lijder genom Behmers tillskyndan. Item att
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Behmer kunde intet giöra Academien och Consistorio någon nöyachtig satis- 
fåction, ty så högt hade han den graverat. Revisions herrarne swar:de sig wäl 
tillförende förlijkt högre personer och större saker. Ändteligen på det wij icke 
måtte synas aldeles oss undandraga, och icke willja i något betänckiande taga 
Kongl. Revisions wälmeenta rådh, så lofwade wij oss willja taga det ad referend. 
allenast denne composition intet förstodes wijdare, än om den afdömde injurie- 
saken. Hwar till Revisions herrarne swarade, att man den intet wijdare förstå kan, 
och att Acad:n står äntå frijt att utföra hufwudsaken som hon bäst gitter. Der 
på toge wij wårt afträde, då wij och befaltes inläggia skrifftelin Acad:ns skiäl 
till fa revision, det h. Lundius lofwade giöra, och Behmer inkallades, och effter 
en god stund kom han uth igen, men stack sig sin koos, att wij intet finge tala 
med honom, och wete wij således intet huru han sig utlåtit om förlijkningen. 
Nu effter wij wiste att i dag skulle hollas Consistorium, så har jag fördenskull 
rest öfwer till referera detta och afhempta Consistorii betänckiande här om. 
Consist.: kan hända att Kongl. Revision will och innesluta under denne compo
sition, dhe injurier hwar med Behmer graverat Acad:n och oss, och föllja huf
wudsaken, warandes ännu tillijka med henne oafdömde. H. Norcop.: wij hafwe 
strax exciperat der emot. Resolutio. Effter fa Professores äre tillstädes, och tijden 
nu förbi j, och saken meriterar att wäl och noga öfwerläggias, så kallar Rector 
heela Consistorium till morgons, att då henne företaga och här öfwer resolvera, 
och sig förklara.

XXIV [XX/// överhoppat]. Företogz dhe öfrige observationer öf:r 673 åhrs 
book.

22. Lindesåhs hemmanet sökes en gång igen cum effectu. Resp. Är redan 
giort, så mycket som kunnat skee, och hafwes saken ännu före med alfwar.

23. Frågas om Acad:ae opbördzman må få sin löhn full effter staten, der 
dock andre Academiae betiänte måste balanceras? H. Verel.: dhe hafwa intet så 
stor löhn, att man må disputera der om. Gudh gifwe dhe man ellies wille giöra 
sitt embete.

24.. M. Henrich [o: Henricus Petri Moraeus] i Muncketorp och andra, som 
bookholkn effter fougdernes berättelser förmäler förandra wanlige afkort- 
ningen. Så skall och samme M. Henrich ha tillskyndat Acad:n 60 tun:rs skade, 
som Ringius till bokhollaren sagdt hafwer. H. Verel.: Wij hafwe någre gånger 
klagat på honom hoos biskopen, men då har han skutit sig under tinget, och då 
wij åter klagat på honom wid tinget har han skutit sig under biskopen, och fast 
någre karlar öfwertygat honom, så har han äntå nekat der till.

2 5. Rasurerne i Larss Jacobsons rächninger gifwa suspicion, och derföre ford
ras förklaring. Item disproportionen i öfwermålet. Resp. Bör så skee, och har 
M. Steuchius lofwat reesa up till Bollnäs, att der ransaka om Larss förhollande 
med kyrckeherberget. M. Steuchius: Om jag kan komma till rätta der med så 
will jag det giöra, men intet kan jag ännu lofwa rätt wist.

Doct. Hoffwenius upkom.
26. Om icke Räntemäst:n bör skrifwa under qwarnerächningen och andre 

sine rächningar, att det må dess bättre kunna passera för en giltig verification, 
det sanwza fordras och af fougderne om dheras rächninger. H. Verel.: jag menar 
att när jag hafwer edre qvittencer, så är det verification nog. Rector: Revisores 
willja lijkwist hafwa edert nampn under. Verel.: Nog skola dhe få det jag har
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aldrig wägrat mig till giöra det. Consist.: fougderne skole sielfwe giöra sine 
rächninger och dem underskrifwa.

27. Qwarnbygningz bekostnaden torde wara bättre att föra in i qwarnräch- 
ningen, hwaräst strax sees kunde hwad som afgår. Verel.: det som kostas på 
qwarnen inne uthi bör afföras af dheras inkompst, men det som kostas på 
damen etc. det föres på bygningzpe#»/n#zrne, och är det lijka mycket.

28. Will sees effter verificationer på dhe 900 dr smt, som DD. Pet. Rudbeckio 
effter handen lefwereras på extraord. staten. Först seer man effter hwad acta 
här om hålla, och confererar det med den af D:ni Pet. Rudbeckii relation, på 
hwilken H:s HögGr. Ex. Rijkz och Academiae Cantzlerens bref wijsar. Sädan 
far man see om practicabiliteten. Rector: det är offta talat här om, practicabili- 
teten står der uthi, att om andre fa något, så far och jag något, men fa dhe intet, 
så får ey eller jag något. Doct. Benzel.: det är intet meer än det att protocollen 
böre concilieras med 111. Cancell. bref. Rector: det måste blifwa der wid som 
H. R. Cantzleren resolverat. Doct. Benzel.: 111. Cancell. har resolverat effter som 
saken warit honom förebracht ex fide actorum, och bör man derföre see 
huru acta lyda.

29. Synes rådeligit att då in Consistorio något slutet warder, som bookholks 
embete och rächningernes förfärdigande angår, att sådane resolutioner warda 
honom då strax communicerade, effter som han sig beswärar öfwer hinder och 
olägenheeter som det gifwer att han så seent får wetta af dem. Secretarius: Han 
har altid fått strax communication der af sedan jag kom till embetet, och hafwer 
jag jämwäl extraderat mycket till honom angående rächningar, som warit slutit 
för än jag kom hijt. Consist.: det är förr resolverat att så skie skall.

30. Sees effter Consistorii sluth om arresten på Curios peningar. Doct. 
Benzel.: H. R. Cantzlerens bref och befallning war, att Consistorium skulle 
öfwerläggia, om Curio måtte få löhn imedlertijd eller intet, och arresterades 
då hans peninger. Verel.: dhe stå ännu under arrest, han har sedan intet fått 
något.

31. Ingen verification finnes på hyran för Acad. huus nu på månge åhr. Up- 
wäxte en discurs om dhe Acad. bodar som brukas för fåhuus, och slötz nu som 
tillförende att samwe fåhuus skole afskaffas.

DD. Brunner#; upkom.
32. Will och frågas effter Edby hemmanet i Nääs sochn och des åboende, 

frågas om nyligen håldne ransakning har der om någon underrättelse. Rector: 
Har någon warit der och har något säya, så må det skee. Doct. Benzel.: Wij 
satte det på papperet som wij funnet; ransakningen ligger här in loco. Rector: 
det är godt. DD. Benzel.: wij wiste intet antingen Magniflc#; står för det hem
manet eller bonden. Rector: jo jag måste fuller stå föret. DD. Benzel.: jag weet 
att Rector har länge intet welat kiännas der wed, men huru enligit det är med 
förre Consistorii sluth, det will sees effter. D:r Brunn.: så må det stå inter res 
expediendas.

33. Sees och effter huru det förewetter med Skiälsta hemmanet i Ramstad 
s:n. Berättades att h. Hadorph skaffat sig Kongkt bref, att få beholla samme 
hemman, så wäl som huset ännu, sedan han är uthur Acad. tiänst. Resol. Skiäl- 
stad skall sökas tillbaka igen.

34. Det är och till att öfwerläggia, huru man må finna both för den store
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öfwerbygnaden i bygnings conto. Resol. Man måste intet mehr byggia än som 
medlen tillsäya.

35. Det torde och wara att see effter, om och huru Lian, Sunnerstad, Wit- 
tulsängen och Byle äre komne undan Acad:n. Item der Skediga har i förtijden 
proprie warit ett Acad. hemman, om man skulle då åth minstonne achta på till
fälle att få någon refusion. Thet torde och gifwa sig en gång. H. Verel.: Dhet 
har alt warit i reduction och är dömt der uthi. Doct. Hoffwen.: Byle har förr 
hört under Törneby och är bygt på des egor, men sedan är det gånget der- 
ifrån. H. Verel.: Om Skediga står till Kgl. M:ts eget uthslag.

36. Efftersom här äre inge documenter eller Kongl. bref på någre praebende 
hemman, frågas om icke rådeligit wore att söka dhem uhr gamble böcker i 
Kongl. Camw ar Collegio ? Resp., wore wäl om man kunde få dhem.

37. Om icke dhe för någre åhr sedan giorde charter på Acadins godz både 
äre orätte, så och kunna snart i ett eller annat fall warda skadelige med. Resp., 
detta hörer icke eller till rächningerne. Charterne äre fuller ej så heelt richtige, 
att man säkert håller sig wid dem uthi alt; hwarföre och förr är slutit, att 
änckian [Menlös] intet skall få sin fordran för samme charter, för än hon låtit 
justera dhem, men så kan Acad:n lijkwäl i månge stycken betiäna sig af dhem.

38. Om något document finnes der på att Acad. har tagit till sig Malma hem
manet, på hwilket sal. Ravius hade immission.

39. Giörs och påminnelse om Acad. credit hoos domkyrckan. H. Verel.: 
wij toge 12 eller 16 tusend tegel af domkyrckan, men betalte aldrig, uthan 
willja låta det afföra. Hwad sedan återstår kan ännu infordras.

40. Item om Abraham Persons [Winges] rest och cautionsmän. Resp., är förr 
resolvent.

41. Item om Johan Andersons [Grans] änckias rest. Videanwr acta et audiawr 
Ringius, så wida han kan finnas opartijsk. Resp. Är och förr resolverat här om.

42. Bookh:n klagar att han intet kan altid blifwa mächtig gütige verificationer, 
effter hwilka han dock måste på sin edh förfärdiga rächningerne. Säyer sig hafwa 
offta der om anhollit, men intet nått någon execution. Resol. Rector måste räcka 
honom handen, och så laga att fougderne lefwerera tillbörlige verificationer till 
sine rächninger.

Den 12 Decembrå
höltz Consistorium majus extraord. praesentib/w Rectore Magnifico, Doct. 

Brunnero, Doct. Benzelio, h. Gartman, Doct. HoffweniOj h. Verelio, h. Arrhenio, 
M. Celsio, h. Norcopense, M. Grubb, M. Steuchio, M. Micrandro och Secre
tario.

1. H. Norcop. refererade ännu å nyo hwad h. Lundius och han uträttat uthi 
injuriesaken emot h. Axel Behmer, och huru han nu wore hemrest till att con- 
ferera med Consistorio, och inhempta des betänckiande, antingen det will förstå 
sig till förlijkning med Behmer uthi injurie saken eller icke, effter som Kongl. 
Revision der föreslagit af åthskillige skiähl, som alt förr omständekn är refe
rerat och fördt till acta. Discurerades sedan om samme composition. Doct. 
Brunn.: Deputati swarade lijkwist att Acad:n och Consist. är mycket graverat. 
H. Norcop.: ja, wij måste offta taga oss någon hielp af hufwudsaken, men wij 
fick strax det swaret, att det hörer till HofRätten. Jag tror intet att dhe injurier
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som föllja hufwudsaken kunna komma här under, uthan dhe blifwa för sig, och 
talas nu allenast om den injuriesaken som redan är afdömd i HofRätten, och 
sedan kommen till Revision. H. Verel.: Nog see wij och äre i wärt samwet 
wist, att wår saak är rätt, men wij mäste see hwad folck wij hafwa på alle sijdor 
om oss, och huru wij äre handterade här till, ty hwar och en uthi Revision och 
annorstädes lärer wara öm om sitt Collegio. Proponerades desse quaestioner. 1. 
Om någon förlijkning skall ingås. 2. Huru wida. 3. på hwad sätt.

H. Gartman: jag tycker att Consistorium kan uthan periculo suae existimationis 
ingå denne förlijkning, det samme sade Doct. Hoffweni/w. H. Verel.: Om man 
jämförer det Acad. har här till wänta, emot det hon slipper, så må man låta då 
saken falla. Doct. Brunner/w: Revision når intet sin intention, effter och grofwe 
calumnier äre uthi sielfwe hufwudsaken. H. Norcop.: dhe läre intet wetta huru 
hufwudsaken hänger tillhopa, men jag tror att Behmer lärer wist söka något 
widare, nembl. till sopiera dhe injurier, som och hängia ihop med hufwudsaken. 
Doct. Benzel.: Effter som Consist. allenast skref till H. R. Cantzleren, och råd
frågade sig, men Cancell:«r öfwerlefwererade samme bref till Kgl. M:t, altså 
måste wij och nu höra H:s Excelkces rådh och godtpröfwande. H. Norcop.: 
det bör ändtligen skee, allenast Consist. will först sig resolvera här på, men 
H:s Ex:ce will intet interessera i saken, eller att Acad:n skall beropa sig på 
H:s Excelkes rådh och godtpröfwande.

M: Micrand.: Mitt omdöme är, att effter oss intet går något under ögonen 
om wij förlijkas, ey eller winna wij något om wij perseqvera saken, så må man 
låta den falla å både sijdor.

M. Steuchius: Academien förlijkes, allenast HofRättz saken skils der aldeles 
ifrån. Det samme bijföll M. Grubb.

M. Celsius: ju längre en kan skaffa sig ifrån det som ondt är, ju bättre är det. 
Det samme bijföll och h. Norcopensis, h. Arrhenius, Doct. Hoffwenius och h. 
Gartman.

Doct. Benzel.: jag beklagar att Acad:n hafft så stort beswär här af, fast hon 
dock giort alt effter ordres, och att Behmer så omildt handterat oss, och wore 
billigt att han finge straff derföre, men är dock intet emot att denne saken låtes 
fara, allenast man får composition uthi den form som är oss till tryggheet och 
ähra, och att hufwudsaken blir för sig orubbad.

Doct. Brunn.: Man bör först inhempta H:s Ex:ces betänckiande. 2. Effter 
denne saken har så starck connexion med hufwudsaken, och wij klagat in för 
revision öfwer hans calumnier, så giörs en stark qverel der öfwer. 3. Att wij 
i wärt samwet äre säkre om en god sak, och kunde der på lijta, och intet för
moda uthan ett rätt uthslag af domaren. 4. Men skulle det emot förmodan ingen 
rätt wara till wänta, så wille wij lembna det Gudh. 5. Beqwämer man sig till 
composition, men will Behmen komma in på wår ähra, och oss till gravation för
tyda composition, då må förlijkningen wara uphäfwen.

Rector: 1. Communiceras med Cancellario. 2. säyes i revision att wij fuller 
gierna perseqverat saken. 3. dock will ja ingå composition, såsom cristne, allenast 
det blir inom dhe skränker som sagdt är. 4. Och han på något sätt deprecerar, 
der till Revision lärer förmå honom. 5. Men will han på intet sätt det giöra, så 
fullfölljes saken.

H. Norcop.: När Revision får höra wårt betänckiande, och hans, än om
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Revision då will sielf formera composition. Resp. Man begiärer see dheras pro ject, 
och inlefwererar wäre punchter der emot. Blir någon puncht oss difficil så har 
man macht tala der på. H. Norcop.: Än om Behmer tillbiuder att uthi denne 
composition insättia jämwäl HofRättzsaken. Doct. Brunn.: En kan säya och lofwa 
att willja wara billigh. Norcop.: Än om han intet är der med förnögd. Resp., 
will han erkiänna dhe andre injurier, så kunna dhe remitteras. H. Norcop.: Än 
om han tillbiuder sig willja betala skulden uthan interesse. Resp., det blir curae 
secundae. DD. Benzei.: Om dhe willja binda både sakerne tillhopa, då må man 
söka att Behmer agnoscerar culpam, och gifwer oss en skrifft der uthi han alle 
sine calumnier annullerar.

Resol. Hwad widkommer den förslagne composition och förlijkning emillan 
Consistorium acad:m och adsess:n wälbördig h. Axel Behmer, uthi den högl. 
Kgl. HofRätten afdömde, och nu till högsti:g Kgl. Revision devolverade in- 
juriesaak, så ehuruwäl Consistorium förtror sig wara aldeles försäkrad, att denne 
dess saak är rättfärdig, och giör sig fulleligen förwissadt om ett nådigt och rätt- 
wijst uthslag der uthinnan, så att dhet henne fördenskull både kunde och borde 
perseqvera, willjandes, der som emot all förmodan annorledes aflupe, då lemna 
det alt i Gudi, hwilkom hemden tillkommer, än sielf sig således oförrätta, att 
det saken falla låte; dock lijkwäl är det, af tillbörl. wördnad, emot högstl. 
Kgl. Revision, och en rätt cristelig kiärlek, benägit till ingå composition med h. 
Behmer, häruthinnan, tillåter och gierna att det må skee, allenast samme com
position sig intet widare sträcker, än till ofwantalde Revisions saak, och composi
tion således stält warder, att Acad:ns och Consistorii heeder och ära, på intet 
sätt der igenom blifwer graverat, eller h. Behmer sedan till dheras hwariehanda 
laesion compositionen uttyder.

Den 16 Decembw
sammankomme uthi gamble Acad:n Rector Magnificus, Doct. Brunnerus, 

Doct. Benzeli/yj, h. Gartman, h. Arrhenius, M. Steuchius, M. Micrander och 
Secretarius och då

I. Proponerade Rector om icke nödigt wore att bookh:n förreste nu i helgen 
till Hellsingeland, effter Prof. Steuchius intet kommer till reesa dijt, och bestälte 
om kyrckeherbergzspannemåhlen, effter der altid går orichtigt till, och tillijka 
biwistade ransakningen öfwer den orichtigheet som är med Larss Jacobsons räch- 
ninger. Swarades att bokhållaren näplig lärer kunna förrätta denne ransakning, 
effter hans broder sal. Algot [Rommel] något der uthi interesserade, men icke 
des mindre wara nödigt att han dijtreser, och tillseer huru kyrckietijonden hand
teras, med hwilken altid finnes någon orichtigheet, i synnerheet berättades att 
åhrl:n inkommer i kyrckeherbergen ett wackert qvantum af ärter, men Acad:n 
får aldrig något der af, och giörs ingen reda derföre af wederbörande.

Resol. Han reeser åstad att beställa om kyrcketijonden och der effter ransaka, 
som bäst skee kan. Kan han och wid ransakningen, angående Larss Jacobson, 
något uträtta, är det godt.

II. Bewilljades Johanni Rysselio [Rhytzelio] W.Gotho 6 dr smt. ex cassa 
studd :m.

III. Uplästes någre Westmannelandzbönders, nembl. Larss Mårtensons i 
Mälby och Dingtuna sochn, Pehr Jonsons i Kråkeboda, Matss Persons i Ösby,
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hust. Brita i Torp i Lundby sochn och Pehr Jonsons i Boda med Per Nilsons i 
Hanesta klagoskriffter, öfwer dhe odrägelige Cronones beswär dem påläggas 
widt öfwer andre frälsebönder, med hwilka hustrurne som hijtskickade wore, 
sade sig ingen lijkheet niuta, som och nogsampt sees af sielfwe suppliqverne, 
hwaräst dhe sine beswär till en deel upräckna. I anseende till samme beswär, 
begiära dhe någon hielp, så frampt dhe icke skole blifwa aldeles förderfwade 
och hemmanen heelt öde. Professores klagade der öfwer att Acad:ns landboer 
blifwa allestädes så illa handterade, och att intet hielper hwad påminnelse man 
giör hoos wederbörande om remediering. Resol. Skrifs med hustrurne till 
Ringium, som nu är der borta, att han begiärer af Cronones betiänte, dhe låta 
Academiens bönder niuta en lijkheet med annat frälse, och icke meer gravera 
dhem än andre frälsebönder. Sedan Professores någre bortgångit begiärade dhe 
uthskickade af ofwantalde bönder att dhe måtte få lösa sin spannemål for 
billigt prijs, effter dheras hästar äre genom skiutzningar uthmattade, att dhe icke 
hinna utföra afraden, och bewilljades dhem lösan för 15 dr tunnan.

IV. Proponerades af Rectore, om icke Secretari/w (som tå affträdde i sin egen 
saak) kunde tillslåås det lilla hemmanet Bärby i Dannemark s:n, när thet löst blif- 
wer, helst effter labor. Secret. mycket ökas, och knapper tijd är. Der till ingen af 
praesentib/w Proff:b»j nekade, uthan önskade dess practicabilitet, och wore intet 
der emot.

Rectoratus 
consultissimi viri 

D. Johannis Gartman 
a die 17 Decemb. A:o 1678 ad diem 16 Ju- 

nij, A:o 1679.

Dhen 19 Decembris
hölts Consistorium majus, närwarande h:r Johanne Gartman pro t. Rectore 

Magnifico, D.D. Petro Rudbeckio, D.D. Martino Brunn., D.D. Samuele Skunck, 
D.D. Erico Benzelio, D.D. Petro Hoffvenio, h:r Olao Verelio, M. Petro Liungh, 
h:r Claudio Arrhenio, M. Magno Celsio, h:r Andrea Norcopens., M. Johanne 
Columbo, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Berättade Doct. Hoffvenius att Acad:ae wachtdräng Johan Pärsson, som 
fort Nicolaum Bringh öfwer till Danewijken, warit borta 6. dagars tijdh, och 
hållit sig sielf maat och dricka, är nu igenkommen, och begärar 6. dr kopptfrmt 
för sitt omak.

Resol. Hans begäran är billigh, och må han dhen wäl åtniuta.
II. Inskrefs tili Stipendium uthi theologia, Rolandus Fontelius Gestricius uthi 

Andreae Ingarmans [Ingermans] stelle.
III. H:r Olaus Rudbeckius lät påminna och begära igenom D. Hoffvenium, 

att formsnidaren Jahan Christopher [Heijer ell. Höjer] måtte få ännu itt stipen
dium simplex till dhet eena han förr hafwer, effter som han lofwat göra kop- 
perstyckerne uthi hans opere bothanico för godt köp, allenast han ex publico 
far något mehra till underhåld, ty ellies kan han inthet subsistera, uthan will



2 3 8 i6y8: 19 december

resa här ifrån. Han inskrefs altså in facultate medica uthi David Rojardz stelle, 
dock med dhet betingande af h:r Doct. Hoffvenio, att dhe andre faculteterne 
måtte dher emoot och antaga andre som extra numerum studiosorum tillkomma, 
och skole niuta stipendia. Och lofwade Consist. att så skall skee.

IV. Bewilliades Jonae Ophino, som haar h:r RijksDrotzens HögGrefl. Ex- 
cellxes recommendation att fa stipendium, 8 dr sölfmt ex cassa studiosorum, 
effter nu inthet rum war löst för honom. Item, Andreas Petri Ulfström 6 dr 
sölfmt.

V. Bewilliades Petro Edenio Vestmanno 6 dr sölfmt ex cassa studiosorum. 
Men effter han sedan befans wara Angermannus, och tillförende fatt på inne- 
warande åhr 16 dr sölfmt af cassan, fick han dhem inthet uth, förr än Profes
sores, som då tillstädes kommo d. 21 Decemb. effter predijkan, honom dhet 
bewilliade å nyo.

VI. Uplästes M. Booss änckias breef till Rectorem, att bekomma den spanne- 
måhl hon bör hafwa pendente lite, och henne ännu skall återstå för åhren 677 
och 678. Resolut. Dhet är tillförende slutit, att Klinten skall af sin befallningh 
tillstella henne så myckit hon har till fordra, sedan först är afräcknat dhen 
spannemåhl som Roxen genom olaga execution togh af hemmanen och tillstälte 
henne. Och skall fougden dhet nu effterkomma uthan widare drögzmål.

VII. Bookhållarens sahl. Oluf Edwertsons [Hägers] änckia haar klagat hoos 
Rectorem, att hon hotas med pantande för häradzhöfdingz penningarna och 
cronotijenden, fast hon haar h:r R. Cantzlerens HögGrefl. Excelkces bref, 
att niuta hemmanet fritt för alla dher af gående uthlagor. Hwilcket bref hon 
och låtit upwijssa wedh tinget dh. 10 Junij, 676, och dher på wunnit dhess 
attestatum, som nu här in loco upwijstes, och begärade änckian befrias för samme 
uthgifft. Consistor, swarade, att h:r Rijks Canzlerens bref för henne lyder alle
nast på dhe uthlagor, som borde gå af hemmanet till Acad:n; och mente, att 
änckian icke kan med skäl förwägra sigh till gifwa häradzhöfdings penningar, 
effter hon som alle andre giärna will niuta lagh och rätt, ey eller cronotijenden, 
effter hemmanet icke är något praebende, uthan Acad:ns godz.

Resol. Consist. kan inthet befria henne dher ifrån, uthan hon upwijse för sigh 
frijheetzbrefwet och tingzattesten, och betiene sigh dher af som hon bäst kan.

VIII. Fougden Klint inkom medh bonden Nilss Hansohn i Wardala, berät- 
tandess honom fått tillsäyelsse af då warande Rectore, när han hemmanet emot- 
togh, om någon frijheet dher på, så frampt han dhet wäl omlagade, hwilcket 
han redan wackert begynt, i dhet han bygt een stugu, och uplagat giärdzgårdarne 
som warit förfallne. H:r Verelm: dhetta hemmanet är mycket swagt, och haar 
Acad:n inthet hafft stoort dher af, sedan iagh blef räntemästare. Uplästes bondens 
suppliqve, dher uthi han först klagar öfwer hemmanetz ringheet, att dhes ägor 
icke swara emoot itt halfft hemman. Sedan berättar han sig wara lofwat 2 åhrs 
frijheet, och begärar att hemmanet må läggias till itt fierdedeels, och att han får 
dher af åhrligen uthgöra 4 tn. spannemåhl, och 13 dr penningar; ty ellies är 
dhet skattlagt åhrligen för 21 dr, 19 é öre penninger, 5 tn. 6. f:r spannemåhl. 
Resol. FÖr anno 678 betalar han heela uthlagorne, som för dhetta gått af hem
manet. Sedan niuter han frijheet för A:o 679. För dhet tridie inlägges hem
manet hädan effter till ett fierdedeels, effter dhet ellies icke kan bära sigh, så
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att bonden sedan frijheeten är uthe, gifwer åhrl. 4 tn. 7 f:r spannemål, och 
penningar i proportion dher emoot.

IX. AnderssJohanson, hwilckom d. 4 hujus bewilliades itt åhrs frijheet, nembl. 
för 679, på Kokstad hemmanet i Skäfftuna sochen, säger sigh dher medh inthet 
kunna wara nögd, effter hemmanet är illa faret, dher om fougden och nu när- 
warande wittnar; uthan påstår att dhes uthan få någon förmedlingh, eilies will 
han inthet befatta sig dher medh, eller dhet emottaga. Hemmanet räntar åhrligen 
5 tn. 4 f:r spannemåhl, 45 dr, 3 öre penningar; men han will inthet gifwa 
dher af mehr än 5 tn. och 30 dr. Niuter han förmedlingen, så caverar swär- 
fadren Mårten Mårtensohn i Gådhersta för honom på 3 åhrs tijdh, sedan frij
heeten är uthe, lofwa»des god willigt och uthan någon process betala för honom, 
om han uthlagorne icke richtigt ärlägger, hemmanet uprättar och wid macht 
håller. Cautions skrifften uplästes.

Resolut. Honom bewillias och dhenne förmedling på 3 åhrs tijdh, så länge 
hemmanet kommer sigh före igen. Men höstsädet, som han emottog, skall han 
betahla.

X. Matz Erson som nu i höst sådt eena hemmanet Luttergiäle, hwilcket 
warit illa farit, dock icke öde, begiärade någon frijheet dher på. Rector och 
inspectores på ransackningen dh. 7 sijdstledne Octobr. hafwa fallit dher på, 
att samme hemman skall besättas med een annan god åboo, effter Matz Ersson 
är utharmader, och icke kommer dher medh till rätta, dock måtte han bruka dhet 
i åhr. Berättades och nu, att Tungel hans förre hussbonde tagit af honom alt 
dhet han ägt. Item, att Bengt Jahanson i Nääs och Frösunda sochen har nu 
begärat både hemmanen. Wid. act. 27 Novemb. Fråg. hurudan bonde han är? 
Klint. Fuller är han wäl behållen, men han arbetar inthet sielff. H:r Arrhen.: 
Dhet skadar inthet, allenast han haar macht till hålla folck, och sielf drifwer dhem 
till arbeta. Frågades hwad Matz Ehrson doger till. Klint: Jagh troor inthet att han 
gör godt af hemmanet. Matz Ehrson: Joo men iagh skall wäl bruka dhet till Acad. 
nöye; dhe gode herrar täcktes förunna mig itt åhrs frijheet, att iag må slippa 
roteringen. Consist.: Wij kunna dhet inthet giöra, effter som wij inthet wetta, 
hwadh i kunna dåga till, uthan fougden skall laga att i komma i een säcker rota.

Resol. Matz Ehrson brukar hemmanet i åhr för uthlagor, så länge man far 
see hwadh hopp man widare må göra sigh om honom.

XI. Erich Matzson ifrån Frösunda, som dhen 3 Julij sidstleden fick tillsäyelsse 
på Academ:ae hemmanet i Orkesta by och sochen, som legat öde och i linde på 
4 åhrs tijd, medh 2 åhrs frijheet och så dhet tridie, om han märckeligen uprättar 
hemmanet, så frampt han ställer nöyachtigh caution. Upwijste nu 1. sin pastoris 
witnesskrifft om sitt goda förhållande dher i församblingen. 2. Nilss Larsons i 
Bärgh, Hans Ericksons och Matz Eskilsons i Wråda [Vreda] cautions skrifft på 2 
åhrs tijdh. Cautions männerne kendes goda effter Klintens bewittnande om dhem, 
och slöts att bonden skall nu få uth frijheetz bref, effter som förr är resolverat.

XII. Larss Ehrson, hwilcken i fiol emottagit Bärga i Haga sochen, begärade 
nu tu åhrs frijheet dher på, säyandes sigh ellies icke komma till rätta med hem
manet, eller willia behålla dhet, effter änckian, som dher förr suttit, farit mycket 
illa med hemmanet. Consist. böd honom ett åhrs frijheet, men han swarade sig 
dher med inthet wara belåten, uthan då heller träda dher ifrån igen. Frågades, 
hwadh han dogde till. Klint: Han är een tämblig godh bonde, och haar sin egen
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skatte jord i Kumbla, hwilcken Olof Pärson åbor. Dhenne Oluf Pärson war och nu 
tillstädes, och stälte sigh i full borgan för Larss Ehrson, lofwandes att han skall 
åhrlige uthlagorna richtigt betala, sedan frijheeten är uthe.

Resol. Han far 2 åhrs frijheet, men uthsädet som han emottogh, skall han be- 
tahla.

XIII. Räntemästaren berättade, att h:r Lillieflycht begiärar igen sin cautions 
skrifft för fougden Mårten Klint, effter som tijden är uthe, på hwilcken han 
caverat för honom. Consistor, påminte sigh, att samme cautions skrift nyligen 
publice uplästes, som och dhen gräselige stora räst, som Klinten låtit bönderne 
draga på sigh, nembl. till 4149 dr, 22 £ öre penningar; och 2391 tn. 3 é f:r 
spannemål. Skattades nödigt att noga öfwerlägga dhenne saak, och om Klint 
må längre blifwa Acad:ae fougde, effter han är så öfwermåtton försummelig.

Resolut. Hans restlängd skall med första examineras af inspectoribus, och 
sedan widare talas här om in Consist.

XIV. Rector proponerade mons. Myrichs begäran, att blifwa conserverad widh 
duplex stipendium in mathesi, effter Illust. Do/»/ni Cancellarii bref. M. Celsius och 
D. Benzelius: Han haar sielf upsagdt dhet, och Kijlbärgh är confirmerad dher till 
igen redan i wåhras. D. Rudb.: Dhet är redan bref gånget till Illust. Dn. Can
cellarium här om, och underkastat H:s Grefl. Excelkces godtfinnande, 
hwilckendhera af dhem må behålla duplex, och hwilcken dhera må få dhe twenne 
simplicia effter M. Nezelium. Kan dherföre inthet widare åthgiöras, förr än 
H:s HögG. Excelkces swar kommer. M. Celsius: Myrich är rijk, och hade 
dherföre nogh af itt stipendio etc.

XV. Constituerades novi officiarii. 1. Adsessores Consistorii minoris ex facul
tate theologica, Doct. Brunner»;, som sadhe sigh blifwa för sigh, och icke för 
M. Holm, effter som M. Holm skall räcknas i förre omgången, och jämwäl förr 
blifwa herredagzman än h:r Doct. Brunnerus. Men h:r Doct. Rudbeckius nekade 
till både dhesse stycken, och upwexte så någon dispute dhem emillan här om; 
juridica, h:r Lundius; ex facultate philosophica, h:r Vereli»; och M. Grubb.
2. Decani in facultate theologica D.D. Rudbeckius; juridica, h:r Lundius i Rec
toris ställe, och blir sedan Rector så mycket längre, effter h:r Lundius och warit 
förleden termin; medica, Doct. Hoffvenius; philosophica, h:r Norcopensis.
3. Inspectores aeraerii, M. Holm och M. Micrander. 4. Om inspectorib»; typogra- 
phiae talades nu som widh dhe förre mutationer, men blef inthet slutit, hwem 
som skulle blifwa jämpte Bibliothecarium, som effter constitutiones är perpetuus 
inspector, uthan somblige mente att någon borde tillsättias, och större dehlen 
war dher emoot, williandes att Consistor, inthet måtte befatta sigh med trycket, 
sedan Curio är dömd här ifrån, för än uthslagh blir i saken.

XVI. Uplästes Illust. 'Domini Cancellarii bref af dh. 28 Novembr. att sahl. herr 
Berelii änckia sigh högeligen beklagat öfwer dhen alt för olideliga mootwillig- 
heet, som bonden Knuut Matzson i Walskogh wijsar emoot henne alt framgent, 
och att hon dhes uthan tager genom honom skada i dhen rättigheet och nytta 
hon borde niuta af samme hemman, begärandes hon fördenskull att fa sättia 
een annan åbo på gården, effter som hon sielf will wara godh före, att hemmanet 
dher igenom äfwen så wäl skall conserverat blifwa, hwilcken hennes begäran 
såsom H:s H.Grefl. Excelkce icke kunnat finna, hwij dhen icke måtte henne på 
företalde wilckor defereras; altså remitterar H:s H.Grefl. Excelkce dhet till
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Consistorii undersökiande, med förklaringh, att dher sigh sålunda förhåller, 
som hon andragit, hon då måtte ehrhålla hwadh hon begärat. D.D. Rudbeckius: 
Hon haar under mitt rectorat åthskillige gånger klagat på bonden hoos migh, och 
gifwit honom dhe beskylningar: 1. Att han icke warit som honom bordt i sin 
christendomb. 2. Att han injurierat henne och hennes folck. 3. Att han för- 
wägrat sigh willia bruka hemmanet till hälften. Men iagh haar gifwit henne dhet 
swar och resolution, hwar widh iag och will dhet skall blifwa, nembl. att dhet 
förste hörer till ministerium ecclesiasticum, dijt iag dhet och remitterat, dhet 
andra till tinget, dijt iagh och i lijka måtto dhet remitterat; men dhet tridie 
angående hemmanet hörde till Consist. Och effter som bonden städzlat hem
manet af Acad:n för uthlagor, förr än änckian fick dhet, så haar iag sagt henne, 
att hon måtte blifwa dher wedh, och hadhe inthet mehr at tala dher på, då han 
giorde richtigt uthlagorne till henne. Men kunde dhe med godo, och per conven
tionem föreenas dher om, att han brukade dhet till hälften, så wore dhet een 
annan saak, allenast hemmanet dher igenom icke förderfwades Acad:n till 
skade; haar och saken kommit till Consistorium, men hon då icke hafft wittnen, 
eller kunnat bewijsa, dhet hon beskylt honom före. H:r Verel.: I göre wäl 
godhe herrar, om i disponeren änckian till dhet som skäligit är. När bonden 
gifwer henne sine uthlagor, så tycker iagh hon må wäl wara nögd dher med, 
uthan till att tränga honom ifrån dhet som Acad:n och Consist. lofwat honom, 
iag will önska att alle Acad:ns bönder wore så godhe. Uplästes änckians klago- 
skrifft emot Knut Matzson, med begäran, att fa sätta een annor bonde på, effter 
som hon tager på sigh, att dhen hon dijt sätter, skall förswarligen handtera 
hemmanet. D.D. Rudbeck: Är bonden citerad till swara i dag till een sådan 
skrifft? Reet.: Iaa wist är han citerad. Doct. Rudbeckius: Förr än något kan 
göras till dhenne saken, så måste alle acta henne angående upläsas, hwilcket nu 
inthet skee kan, och skall iagh skrifwa een förklaring huru saken är handterad 
under mitt rectorat. Rector: Hafwen i något till inwända här emoot? Knuth: 
Jagh klagar inthet på moor, uthan på hennes folck. Uplästes trägårdzdrängens 
Päder Nilssons relation om hwad Knut giordt i sommars, då änckian honom dijt 
skickat, skriffteligen författad af M. Noraeo, lydandes att Knut effter gudztien- 
sten, och förr än Pär Nilsson honom tiltalte, myckit swurit och bannatz på sin 
egen hustru, kommit uth med een knijf, och sworit sigh skola dräpa hwem som 
förekomme. Men sedan han talt honom till, haar han swurit att Rector sielf icke 
skulle deela något höö med honom, mindre änckian, hwilckens budh han icke 
dhet ringesta achtade; sedan haar han gått uth på ängen, och dher illa slaget sin 
hustru. Rector: Hwad hafwen i nu att inwända här emoot? Knut Matzson: Dhet 
är osant att iag slogh min hustru dhen dagen. Fråg.: Om han då hafft knifwen? 
Swar.: Kan skee iag hade honom, men inthet war iag wred. Fråg.: Hwij han stel
ler sig så owettigt emoot änckian? Knuut: Dhet gör iag inthet. Ekenius änckians 
uthskickade: Han skaar med knijf i sitt bordh mitt för hennes åsyn. Knut: Om 
iag skaar i bordet, så war dhet mitt, och skall ingen rispa synas i bordet; hon bru
kade sådane ordh dhen gången, som iag inthet will nämpna i dhetta rummet. 
Doct. Brunner.: Dhet må noteras, att hon flr förklara sig dher på. Ekenius: Han 
haar och öfwerfallit änckians pijga, och satt yxa på bröstet på henne. Pijgan Gert
rud Anders dotter inkom, förmantes att inthet berätta eller säya något, dhet hon 
icke kunde edeligen bekräfta, och wiste i sitt samwete sant wara. Och refererade
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således: I höstas wille moor hafwa sitt söder i ett annat huus, bad så mig gå 
dijt uth, och sätta dhet in ibland Knut Matzsons, elfter fähuset war så stort, att 
begges söder kunne dher rymmas; iag hade Erick Matzon med migh. När iag 
gick in i fähuset, kom Knut effter, och frågade hwad iag skulle dher? Jag sade: 
I få uthwällia åth eder, hwilcken sidan i willie i fähuset, och på dhen andre 
sätter iag ungemors söder. Knut swarade: Sätter du hijt dhem, så skall iag köra 
dhem uth på backen igen. Jag sadhe: Effter moors befalning sätter iag in dhem, 
i må sedan göra hwad i will. Jagh gick så in i hans fähuus, och satte klafwarna 
i båsen, men då springer Knut till laduweggen effter yxen, och sadhe: Dhenne 
sätter iag för brickan på digh, och böter inthet dherföre. Knut: Ney iag satte 
ingen yxa på henne. Pijgan: sedan högg han sönder alle klafwebanden, nembl. 
4 stycken, och een klafwe. Knut: Ett klafweband högg iagh af, och een klafwe 
slogh iagh sönder, men inthet mehr. Pijgan: Han sadhe wijdare: Wore du een 
drängh som du är pijga, så skulle iagh stympa sönder digh. Sedan badh han dhen 
andre pijgan gå uth, och sade han skulle stängia igen dören, och låta mig stå dher 
i 3 dagar. Frågade, hwem haar gifwit digh lof komma hijt, antingen Consistorium, 
eller räntemästaren, eller moor? Dragh till G. Upsala med din boskap, dher du 
förr warit; är iag något skyldigh till maatmoder, så är iag karl till betala, eller 
gack du hijt, sätt låås för ladan, och trösk af säden. Een sådan karl will Consist. 
hafwa som iag är, och inthet sådanne käringer, dhe kunna inthet bruka något 
hemman. Knut: Wij wore först eense dher om, att wij skulle hafwa hwar sitt 
fähuus, iag reste hijt att taga skieffte till stänga i dhet som moor skulle hafwa, 
och effter dhet war förgodt, afstängde iag medh mitt egit wärcke, men sedan 
sadhe hon, att hennes söder fröös dher inne, dock wille iag wäl byta huus medh 
henne. Pijgan kom så dijt att sätta mors boskap i mitt fähuus, men iagh stod 
mycket dher emoot, och högg så af itt bandh, och slogh sönder een klafwe; 
ingen yxa satte iag på hennes bröst, ey eller fälte iag dhe orden som hon säijer, 
men dhet sadhe iagh: Om du wore karl som du äst een qwinsperson, så skulle 
iagh wijsa digh annat; inthet sadhe iag eller att iag skulle stänga henne inne, 
ey eller mins iag mig sagt dhet som widare föllier i hennes relation. Erich 
Matzon i Walskogh inkom, och frågades, om pijgan eller Knut hafwa något emoot 
honom, så att han icke må wittna? Swar: Ney. Dhenne Erick berättade således: 
När mohr wille hafwa in södren, kom Knut nedh, och högg sönder klafwarne 
och 4 bandh, iagh stod i dören. Frågad, om han såg honom sätta yxen på bröstet 
på pijgan? Swar: Dhet weet iagh inthet, uthan dhe andre sadhe, att han giort 
dhet förr än iagh kom, fuller sågh iagh att han hade yxen i handen. Fråg. om 
pigan hotades af Knut? Swar: Ney inthet hörde iag dhet. Frågades hwad han 
mer sedt? Swar: Jag haar inthet mehra sedt, och weet inthet mehra her om. Elin 
Ehrssdotter Olof Matzons änckias i Walskog pijga inkom, och förmantes säija 
dhet hon kan med eed bekräffta, refererade sedan således: När pijgan satte ban
den i båsen, och flickan kom effter med boskapen, då lopp Knut till med yxen, 
hötte henne och sadhe, om hon wore een karl, så skulle han slaget henne i 
bröstet med yxen, 3 klafweband högg han af och een klafwe, bad och mig gå uth, 
och sade han wille stänga henne inne. Anders Larson heinstridar förmantes säja 
hwad sant wore, och berättade som följer: Moor bad mig i tijdzdagz föllia 
pijgan dijt, och höra hwad Knut skulle swara henne på afsägningz zedelen. När 
iagh kom dijt, satt Knut drucken wid spiselen, iag satte mig på stolen, och effter
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een stund sade iagh hwad ärende pijgan hade, nembl. att hon wille afsäija honom. 
Han frågade hwem dhet giort? Jagh swaradfe], dhen som skickat pijgan uth. 
Knut sade: Om iag wiste att du hade dhet ährendet, så skulle iag sätta knijfwen 
i digh. Jagh frågade, om han ärnade migh knijfwen? Han swar. Ney, och stack 
honom så in. Sedan kom pijgan in, och satte sigh wed sängen, åth henne sprang 
Knut offta up, och sadhe, om hon wore een karl, så skulle han slå nedh henne. 
Men pijgan swarade icke itt ordh. Knut swoor wäl 100 gånger, att ingen annan 
bonde skulle någonsin träda hemmanet, ty han skulle döda hwilcken dher 
komme, ey eller skulle professorskan fa bruka dhet, ty dhet wore henne icke till- 
stådt af Consistorio. Samma lååt hade han om morgonen, sedan ruset war af 
honom, han sadhe sigh och skola döda pijgan, om han komme ifrån hemmanet. 
Sedan förnimmer iag honom och sagt, att han ångrar dhet han icke strax drap 
migh. Dhes uthan sade han och, att om dhen som effterkommo, wille läggia 200 
dr på bordet för honom, så skulle han fa träda hemmanet, men ellies inthet. 
Ellies och war han myckit ohöfligh. Knut Matzon: I sommars kom een gååss- 
unge bort, och nu sedan een kalkonhöna, strax skylte dhe mig före, att iagh 
skolat slagit ihiäl dhem, men strax dher efter fans hönan igen. Gertrud: Till- 
förende blef iag och een gångh innestängd i fähuset, och måtte sitta dher i 2 
timmar. Knut och hans folck stodo på logan, men wille inthet uplåta för migh; 
omsider fick flickan up dören med fingrarna. Knut: Inthet stängde iag igen 
dören. Gertrud: När iagh kom uth, bannades iagh fuller på honom, dhet är wist. 
Fråg. Om Knut haar något mehr säija? S. Ney. Parterne uthwijstes. Rector: 
Inthet finner iag annat än att bonden är owettigh, och afskaffas, ty fast lagen säger 
c. 20 Jordab. LL. att landboen icke bör afsäijas, förr än giftostämpnan är uthe, 
så är dhet dock icke annorledes förståendes, än om landboen steller sigh som 
han bör på sin sijda, ty ellies niuter han dhet icke. H:r Verelm: All oredan är 
kommen dher af att änckian welat wräka sigh in på bonden, hwar af han blifwit 
retad. Doct. Rudbeck: Knut haar inthet klagat på änckian, uthan på hennes 
folck. Doct. Brun.: Wij willie sätta dhet ihoop, att han huggit sönder klafwan, 
satt yxen på bröstet på pijgan, och sagt änckian talt dhet som han inthet will 
nämpna in för rätten, så fa wij see om så är. Rect.: Skole wij då votera om 
saken. Doct. Rudbeck: Förr än någon decision blijr i saken, så måste och hwad 
förr är passerat uprepeteras, och skall iagh förklara mig huru iagh hand terat 
henne. H:r Verelius: Änckian borde låta sigh nöija dher med, när hon får sine 
uthlagor af bonden. Doct. Brun.: Dhet som bonden redan kientz widh är olideligit 
och så grofft, att man må skilja dhem åth. Discurrerades af och an, och voterades 
omsider antingen Knuut Matzon måtte blifwa qwar eller icke. Men dhes innan 
bortginge Doct. Skunck, D. Hoffvenius och M. Liung. M. Micrand.: Jagh håller 
så före, att dhet Knut redan bekient är capabelt till att sättia af honom, och må 
enckian skaffa een annan åboo, allenast hon swarar före om någon skade dher af 
föllier för Acad:n, sedan må han swara för rätta för dhet han injurierat henne. 
M. Columbus: I anseende bådhe till dhet att Kongl. Maij:t förlänt sådane hem
man Professoribus och dheras änckior till dheras commoditeet, och att Knut 
Matzon så otillbörligen förehållit sigh, så må han afsättias, sedan uthföre dhe 
in foro competenti dhe injurier som klagas öfwer. H:r Norcopens.: Effter nu 
kommer een qvaestion huruledes itt hemman skall snarare kunna fördärfwas än 
förbättras, så seer iagh att dhen som haar hemman, han söker och offta så sin
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egen nytta, att hemmanet heelt förderfwas för Acad:n; och tycker iagh dherföre 
att dhet är ährligast och billigast, tillsee att Acadms nytta förr än eens egen 
blifwer söcht, och dhen icke försummas och tillbaka sättes för eens egen profiit. 
2. Hwadh dagh änckian skickade dijt till byta medh bonden, uthan föregånget 
accord, så haar hon myckit injurierat och retat honom. Dhe ordh sedan äre fallne, 
och äre inthet beröm wärde, må han in foro competenti swara före, och dhet 
han injurierat henne eller hennes folck, men sitte qwar wid hemmanet, som han 
lagligen städzlat. M. Celsius: Bonden blifwer wid hemmanet, och plichtar wid 
tinget för dhet han giort, och injurierat änckians folck. H:r Arrhen.: Jag tycker 
principal qvaestionen wara, antingen bonden skall blifwa wid hemmanet eller 
icke. Och wett iagh betyga, att då iagh war Rector, kom han lagligen till hemma
net, ty Rector, inspectores och deputati Consistorii wore dher öfwer. Och led 
han då mycken håån, hugg och förtreet, men war lijkwist toligh och stälte 
sig höfligh, iämwäl emoot dhem som honom ofogade; kan hända att änckians 
folck hafwa warit obillige emoot honom, och han således reetad ombytt sitt 
förra sinne; och wore wäl om hon kunde persvaderas till behålla honom. Ty 
effter han är lagligen kommen till hemmanet, dhet wäl häfdar, och gör sine 
uthlagor, så seer iag inthet huru man kan afsäija honom, han bör niuta Iagh, 
och först sittia dher sine 6. åhr. Men plichte in foro competenti för dhet 
han kastat uhr sigh, och sigh illa comporterat. H:r Verelius: Jagh säger 
samme ordh som h:r Norcopensis: Änckian bör låta sigh nöija medh uth- 
lagorne. Doct. Jordans [Edenii] änckia wille och bruka samma hemman till hälff- 
ten, men Acad. förwägrade henne dhet. Doct. Benzel.: Jagh kan inthet annat 
finna, än at änckian bör niuta dhet som andre nutit för henne, och hwar och een 
af oss gärna will niuta, och dhet som Illust. Cancellarii bref innehåller. Bonden 
tillstår sielf sigh wist sådan ohöfligheet, att han dherföre inthet är wärdh till 
behållas och conserveras widh hemmanet, henne till förtreet, olust och föracht. 
Doct. Brunner.: Jagh är i samma meningh medh h:r collega Benzelio, och seer 
inga skiäl till neeka änckian dhet som andre nutit, och är dhet inthet nogh att 
bonden böter för dhet han giordt, uthan han är och owärdigh att blifwa wid 
hemmanet. Han haar sielf redan bekient så mycket, att dhen condition är upfyldt, 
som innehålles i Illust. Cancell. bref. Och om hon finnes orichtigt handtera hem
manet, så kan man i tijd tala dher på, och söka rättelsse dher uthi. D.D. Petr. 
Rudb.: Jag har mycket till säja i dhenne saken, och effter som hon nu så hastigt 
påkommer, och så häfftigt drijfwes, så tycker mig at dhet lijkasom rörer migh 
något uthi mitt ämbete, iag will hafwa migh förbehållit att göra een relation till 
Illust. Cancellarium om heela saken, huru hon är passerad uthi mitt rectorat. 
2. Kan ingen ändteligh decision skee förrän altsammans är 111. Canc. remonstre- 
rat. 3. Är bonden lagligen kommen till hemmanet. 4. Hade warit billigt att änckian 
låtit sigh nöija medh itt hemman, ty hon sitter inthet så illa, och måste, kan skee, 
andre dherföre mista och fa inthet. 5. Hwadh bonden haar peccerat, dhet må 
han plichta före, men han bör icke uthan lagligen komma ifrån hemmanet, sedan 
han dher suttit effter Iagh, effter han är karl till betala för sigh, och hon aldrigh 
klagat, att han laederat hennes person, uthan uthbrustit till widrigheet emoot hennes 
folck, hwar till dhe honom retadt. 6. Införas och någre circumstantier i Illust. 
Cancellarii bref, så att han lijka som pekar in på något, som han hafwer kundskap 
om. 7. Will iagh ännu hafwa migh reserverat, att widare tala i saken, effter iag
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suspicerer något annat wara här under. H:r Verel.: Jag menar och att Consist. 
skall skrifwa H:s HögGrefl. Excelkce till om saken. Rector: Jaa wist skall dhet 
skee. Jagh märcker att saken nu hänger på mitt votum, och bör Profess. Liungh 
säja sin meningh, effter som han och war tillstädes. Jag haar tänckt att man skolat 
blifwa wid Illust. Cancell. bref, men effter iagh seer, att dhe så hårdt äre accensi 
emoot hwar andra, så weet iag inthet hwad een skall göra, uthan iagh will in- 
hempta dhe andre adsessorum vota som bortginge, och i medier tijdh kan man 
innehålla medh resolution.

Dhen 23 Decembr.
sammankomme in Consistorio Rector Magnificus, h:r Verelius, h:r 

Norcopensis, M. Columbus, M. Grubb, M. Micrander, Jacobus Arrhenius Sec- 
retarius.

I. Sattes prijset på spannemåhlen i Stockholm, 14 dr tn. effter som h:r Nor
copensis, som nyligast kommit ifrån Stockholm, wiste berätta att köpmännerne 
inthet gifwa mehr, och äntå näpplig så mycket. Samme prijs bijföllo och h:r 
pastor och M. Liungh, som wore i kyrckan, och kundgiorde sin mening här om 
genom Cursorem. Dock slöts att M. Micrander, såsom inspector aerarii reser 
öfwer, och accorderar med köpmennerne, som han bäst kan, hwilcket han och 
lofwade willia göra.

II. Berättade Räntemästaren, att Ringius skall i helgedagarna resa till Kop
parberget. Frågad, hwad prijs dher skall sättas på spannemålen? Närwarande Pro
fessores kunde inthet så wist wetta, huru högt spannemålen skall kunna sättias 
dher uppe, mente dock, att man inthet lärer fa meer än 17 dr tunnan.

Anno 1679 dh. 10 Januarij
sammankomme uppå Rectoris kallelse praeter ipsum, D.D. Brunwerus, D. Hoff- 

venius, h:r Verelius, h:r Norcopensis, M. Columbus, M. Grubb, Jacobus Ar- 
rhenhzj Secret.

I. Uplästes M. Boos änckias bref af dh. 20 Decemb. 678. att hon måtte få 
dhen spannemåhl, som hon effter Kongl. förordningh dh. 3 Julij 674 bör hafwa, 
nembl. 8 t:n åhrligen till dhes saken emillan Acad:n och henne kommer till sluth 
och ändskap, effter som henne ännu skall restera för 2 åhr tillbaka.

Resol. Dhet är förr een och annan gångh slutit, att Mårten Klint skall af sitt 
fögderij tillskicka henne hwad som kan restera, sedan dhet afdraget är, som hon 
genom Roxens olaga execution upbaar af sine hemman. Och tillhåller Rector 
honom att dhet fullgöra och effterkomma uthan widare drögzmåhl.

II. Uplästes Daniel Woidichsons i Westeråhs bref till Räntemästaren af dh. 4 
Januarij 679, att få lösa eller köpa för reda betalningh dhen spannemåhl, som 
Acad:n hafwer liggiandes hoos rättaren i Dingtuna, till 30 t:n eller något mehr, 
å 14 dr kopp<zrmt t:n etc. Berättades att dhenne spannemålen är uthtrysken hoos 
dhe Acad:» bönder, för hwilckas lador fougden haar satt låås, och att om dhen
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skall uthföras, så måste Acad:n lega för honom, och lärer han på sådant fall stiga 
emoot dhet som Acad:n kan fa annorstädes.

Resol. Honom bewillias dhenne hans begäran, allenast han strax betaler.
III. Uplästes M. Micrandri bref ifrån Stockholm, att han accorderat skriffte- 

ligen med Jochum [Alstedt] bryggare om alt kornet, som blifwer uthi Klintens och 
Jacob Andersons befalningh, och medh Daniel Johanson, sampt dhes medcon- 
sorter eller participanter, om dhet som blifwit i Winterens befallningh å 15 dr 
kopp<zrmt tunnan. Och att dhe lofwat penningarna nu i distingen, begärandes dher 
emoot att spannemåhlen måtte med första inkomma oförfalskad af bönderne.

Resol. Academien är wäl nögd medh dhetta accord, och skall spannemålen iu 
förr iu heller uthföras, och fougderne tilsee att dher medh richtigt umgåås.

IV. Uplästes Carmens bref af dh. 28 Decemb. till h:r Rä» temästaren, 1. Att 
mästedeelen är nu bestält med intagningen uthi kyrckioherbergen, föruthan 
någre få som än restera i hwar sochen, och icke hint införa sin tijonde, effter 
dhe måst skiutza fördzler åth krigzfolcket, hwarföre han och icke så wist kan 
wetta, huru stort qvantum af dhenne tijonde kan blifwa, menandes dhen icke lära 
stiga öf:r 8 eller 9 hundrade tunnor. 2. Att h:r gouverneuren nu som i fiohl 
hård t förbudit spannemåhlen, och befalt att dhen skall skickas till Jämptelandh, 
men har dock ännu icke gifwit någre wisse ordres om uthtagningen. 3. Att crono- 
fougden Oluf Wargh icke welat acceptera h:r gouverneurens assignation till be- 
talningh för förre åhretz kyrckeherbergz spannemål, eller någon wiss tijdh 
föreläggia, när penningarna skola falla på samme assignation.

Resolut. Skall skrifwas till h:r gouverneuren, och först mentioneras, att 
Acad:n icke kunnat niuta dhen goda promiss och lofwen, som H:s Excelkce 
giorde förlidit åhr, om een richtig och prompt betahlningh, och sedan begäras 
dhet Academien må niuta fri j disposition om sin spannemål dher uppe.

V. Widh dhetta tillfälle berättade D.D. Brunnerus, att h:r Archiebiskopen 
skrifwit till Kongl. May:t, och klagat dher öfwer, att alle ryttarehemman wore 
förbudne till införa cronotijenden i kyrckeherbergen, hwar igenom honom och 
andre förtoges dheras underhåld, och att H:s Kongl. May:t swarat dhet han icke 
wettat här af, och resolverat, att dhen samme tijonde skall i kyrckeherbergen 
införas. Och effter h:r Höghusen haar uthi dhetta ährendet mycket arbetat för 
presterskapet och Academien, till hindra dhenne machination, så är honom be- 
williat dherföre någon discretion, och haar Westeråhs stifft redan gifwit honom 
100 dr smt; så mycket han och synes böra hafwa af dhetta stifftet. Närwarande 
Professores mente att Academ. består een tridie part här af, dock blef icke full- 
kombligen dher om slutit, uthan Rector lofwade willia conferera med hans Hög- 
wördigheet här om.

VI. Uplästes factorens Magni Blix bref af dh. 28 Decemb. att till factorietz 
fournering bekomma, om icke mehra, 200 tunnor spannemåhl af Helsingetijen- 
den för richtig betalningh. Påmintes att han i fiool icke war så richtig och 
praecis med betalningen, som han lofwade, dock wille man icke eller afslå honom 
hans begäran, effter han kan dher å orten wara Acad:n till willias, särdeles hoos 
h:r gouverneuren. Resol. Honom bewillias så mycken för een daler ringare tun
nan, än som Acad:n sluter medh Kopparbergzboerne; terminen till betala blif
wer dhen samme, som dhe widh Berget betahla på.

VII. Proponerade Rector M. Boos bönders begäran, att få nu wid skrifningen
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stå i roote med Acad:ns bönder. Resp. Effter dhe stått dher i fiol, och Acad:s 
bönder då gifwit knecht för dhem, så må dhe och nu stå dher, och giöra uth 
knechten för dhe andre igen.

VIII. Academiae mölnare widh Ekeby, Wattholm etc. begiära gifwa penningar, 
och slippa stå i rote.

Resp. Man kan försökia om dhet låter sigh göra.

Dhen 13 Januari j
hölts Consist. majus närwarande h:r Johan Gartman p.t. Reet., D. Martino 

Brunnero, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hoffven., h:r Olao Verelio, h:r 
Andrea Norcop., M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, Jacobo Arrhenio 
Secretar.

I. Inlefwererade h:r Professor Lundius Danewijkz föreståndarenars qvittence 
uppå dhe penninger och perzedler, som han tillijka medh Nicolao Bringio in- 
lefwererat uthi Stockholms stadz politie collegio, bestigandes sigh in alles till 
965 dr 4 öre köpp^rmt. Och effter dher iblandh äre 450 dr, som h:r Lundius 
effter Consistorii begäran tagit af h:r doctoris Gustaff Låhrmans fru Sophia 
Catharina Huswedel för Bringii humblegårdh med dhess kulor här på Islandet, 
så begärade h:r Professorn att henne måtte gifwas qvittence på samme penninger.

Resolut. Dhet bewillias.
II. Uplästes H:s Högwördigheets Doct. Carl Lithmans bref af dh. 19 De- 

cembr. 678. till swar på Consistorii till honom afgångne bref i förre rectorat, 
att han will dhet sahl. Åckermans modher och änckian genom mäcklare eller 
twänne goda män å hwar sijda sigh föreena, och saken, angående dhe 100 rdr 
in specie, som modren fordrar effter sin salige sohn, afhandla uthan någon pro
cess, effter såsom ingendera parten igenom samme process hedras, hwar om H:s 
Högwördigheet och skrifwit till h:r Profess. Aurivillium. Anbelangande 
enckians nådåhr, så förmoder H:s Högwördigheet att dhet icke underkastas 
någon arrest, emedan dhet icke är något arff, uthan een nådegåfwa af Konung
arna donerat änckiorna, till tröst och uppehälle, allegerandes prästernas privi
legier § 13 och Carpzovium 1. i Jur. Consist. definit. 223. sampt egin praxin dher i 
stifftet till bewijsa ejusmodi bona non esse obnoxia arresto.

Resolut. Consistorium seer gerna, om dhe kunna förenas sigh emillan uthan 
rettegångh, och saken wenligen afhandla. Hwar om Rector Magnificus än widare 
talar medh h:r Aurivillio.

III. Giorde h:r Lundius fölliande relation om hwad som widare passerat 
uthi Kongl. Revision, angående injurie saken emoot h:r Axel Behm[er], sedan 
h:r Norcopensis reste dher ifrån hijt öfwer, hållandes onödigt att nu å nyo 
uprepetera dhet som han dllförende grundeligen refererat, som finnes in actis. 
Dh. 12 Decemb. wore wij befalte att inkomma i Kongl. Revision, och effter 
Behmer då inthet kom tillstädes, så inlade iag skriffteligen dhe skiäl, medelst 
hwilcka Academien förmenar sigh niuta beneficium revisionis uthi injurie saken, 
och kunde inthet annat see af dhet swar då föll, än att hon lärer samma benefi
cium åthniuta, som iagh och sedan kunnat widare förnimma genom andra. Och 
dhet således, att hufwudsaken först måtte slutas och afdömmas, förr än revir 
sions saken företages, som dependerer och får sin qvalitet af dhen förre; 
dhe skiäl som iag å Acadms sijda inlade till ärhålla revision, insinuerar iag nu
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här att afcopieras och läggas till acta. Angående förlickningen, så kunde wij 
dhen hwarcken begära eller tillbiuda, effter som Behmer sigh absenterade, och wij 
ellies förlijta oss uppå Acadrns rättfärdige saak; dock gåfwe wij fullmechtigen 
wid handen, hwad han här uthinnan giöra måtte om widare talas skulle, och 
yrckas uppå förlickningen. Consist. betackade flijtigast herrar Professorerne för 
dhen gode och benägne tienst dhe här uthinnan bewijsat Consistorio och Acad:n, 
och saken så wäl drifwit och handterat till wederbörandes märckelige fromma, 
och lofwade med all tacksamheet skola sådan dheras benägenheet och stoora 
beswär ihogkomma och förskylla.

IV. Refererade h:r Lundius om mons. Wadensteen, huruledes han i h:r Nor- 
copensis närwaro hoos H:r Rijks- och Academia; Cantzlerens HögG. Excelhce 
tillkienna gifwit, att Wadensteen wille på H:s HögG. Excelhces förr gifne bref 
fullkombligen adjuncturam tillträda uthi jure, till hwilcken ända han och inrättat 
collegia privata, men dhet samme honom här till af facultate juridica wäret för- 
budit, af orsak att h:r Ericus Aurivillius effter Kongl. bref skall åthniuta samma 
löhn, som Adjuncto juris på staten påföres. Då H:s HGrefl. Excelhce omsider 
swarat, Wadensteen kunna sigh wäl nöija låta med nampnet, och at han far pri
varim läsa, allenast han praesterar praestanda, eller disputerer. Rector swarade: Ja, 
när han dhet giör, men förr inthet.

V. Frågade Rector om någon weet wist antingen H:s HögG. Excell. H:r 
R. Cantzleren är kommen eller lärer komma till Wennegarn, och om icke någre 
deputati af Consistor, skole dher upwachta H:s HögG. Excelhce. Resp. Ingen 
haar ännu någon wiss kunskap här om, uthan Rector låter fråga dher effter, och 
om H:s HG. Excelhce förnimmes wara dher, då kaller H:s Magnifkence pro
fessores tillsammans, att öfwerlägga hwilcka skola dijt resa.

VI. Berättade Rector att Roxen fordrar fierdeparten af M. Boos bönder för 
donation, och någon arfwingarnas rest för samme fierdepart. Respond. Fierde
parten af dhesse godz är reducerad, och sedan Acad:n inrymbd till något weder- 
lag för dhe godz som bortkomne äro.

VII. Berättade Rector att Roxen debiterar Acad:n för mantalspenningarna 
pro annis 650. 651. 666. och conseqventer in till 672. Resp. Haar han för
summat att dhen uthfordra, så sware sielf dherföre, och söke dhem som då 
warit wid Academ. Haar och Räntemästaren för wisse åhr betalt i summewijs, 
och haar dher uppå h:r Rudbeckii qvittens, som han säger.

VIII. Talades något om åckren; och effter h:r landzhöfdingen war nu i sta
den, resolverades att Rector och h:r Norcopensis gå i morgon till honom, och 
wijdare tala medh honom, att Acad:n må blifwa wid immission, och wärcke- 
ligen få åckren i possession.

IX. Slöts att rådstugudommen på Willhelm Nisbet skall uthfordras, och h:r 
landzhöfdingen sedan tillijtas om execution på honom.

X. Proponerade Rector h:r Lundii begäran, att någon tutor måtte uthan 
widare drögzmål tillsättias för Karin Unonia, efter någon spannemåhl är fallen 
åth henne som bör föryttras. Frågades om M. Columbus icke will taga sigh dhet 
uppå, men han excuserade sigh. M. Grubb berättade, att oeconomus pauperum 
här i Upsala h:r Larss Cabbaeus är jungfruns syskonebarn, och rienlig till wara 
hennes förmyndare. Herr Larss upkallades, och uppå Ven. Consistorii tillfrågan 
och begäran tillstod sigh wara jungfru Karins syskonebarn, och uthan någon in-
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wendning antogh fullkombligen förmynderskapet för henne uthi professorens 
h:r Lundii stelle, lofwandes nästkommande odenssdagh komma tili wälb:te Pro
fessor, och dher inhämpta hwad som till hans information här uthinnan är nödigt. 
Consistorium önskade honom lycka, och dher medh afträdde han.

XI. Matz Erson, som för någre åhr kommit till Rosslanda i Lagga sochen, 
säger sigh stått i rote förr än han brukat samma hemman, och gifwit uth knechte- 
penninger, men Consist. lofwat honom något dherföre, antingen förmedling 
eller wedergiälningh. H:r Verel.: Skrifningen gick då effter personerne och icke 
hemmanen.

Resol. Sees effter om något sluth är fallit för honom.
XII. Ericus Höök, som warit bortta heela dhenna terminen, och dherföre 

är uthsluten ifrån stipendio, begärade dhet igen och i medier tijdh någon hielp 
aff cassa studiosorum. Fråg. hwarföre han warit bortta. M. Grubb: Han sadhe 
sig warit på fadrens beställningar, och dhes uthan hafft ondt i ögonen. Dis- 
currerades åthskilligt om hans begäran, och ehuruwäl Consist. fuller war i dhen 
meningh, att han hwarcken bör fa igen sitt stipendium, ey eller någon annor 
hielp, effter han icke mehra achtat dhenne Kongl. benådningh, dock lijkwäl, i 
anseende till fadrens långlige tienster, bewilliades honom 6 dr sölf:mt ex cassa 
studiosorum, och gafs honom dher hoos hopp att framdeles fa igen stipendium, 
om han ställer sigh så, att han är dhet wärdigh.

Dhen 14 Januari j
fick effter Rectoris befallningh, Larss Matzson ifrån Grään i Rassboo sochen, 

men nu boendes hoos sitt swärfolck i Wanstadh och Teenstad sochen skrifftelig 
fullmacht att wara Acadias sågare widh Wattholmen, hwar till han förledin höst 
blifwit antagen, som h:r Quaestor och fougden Jacob Anderson berättat.

Dhen 18. Januarij
upkomme in Consistorium h:r Johannes Gartman p.t. Rector, D.D. Martinus 

BrunnerÄi, D.D. Ericus Benzelius, h:r Carolus Lundius, M. Petrus Liungh, h:r 
Olaus Verelius, h:r Claudius Arrhenius, h:r Andreas Norcopensis, M. Johannes 
Columbus, M. Andreas Grubb, M. Julius Micrander och Jacobus Arrhen. Secret.

I. Uplästes Joel Hörners revers af dh. 14 Januar, att wäl häfda hemmanet 
Håstadh i Gottröra sochen på try åhrs tijdh, och uthlagorne dher af richtigt 
uthgöra. Men effter samme revers war både öfwerstrucken månge städes, och 
icke så tydeligen och klaar uthsatt uthi alt som han bordt wara, och Hörner 
jämwäl söckte att binda Consistorium till uplåta sig samme hemman, effter 
samme tre åhrs förlopp fram för någon annan, hwilcket Consist. wille hafwa 
i sin frijheet, och icke bindas dher till, så ogillades dherföre samma revers. 
Sedan upwäxte någon discurs dher om antingen hemmanet måtte honom uplåtas 
eller icke, effter han icke på dhet sätt reverserat sigh, som han bordt göra. Doct. 
Brunnerus och D. Benzelius sade sig icke willia hafwa någon dehl uthi dhen reso
lution som sijdst fallit för Hörner om dhetta Håstadh, emädan förr är slutit, 
att ingen annan skall fa Acad:ae hemman än bönder, för dhe conseqvencer som 
dher föllia uppå. Fördenskuld och Hörner twå gånger blifwit afslagen dhenne 
hans begäran, dock wille dhe icke disputera, hwadh som war slutit. Respond. 
Consistor, haar omsider bewilliat honom hemmanet, häller än att dhet skulle
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blifwa öde, effter som dhesse tijder är ondt effter åboer, och han lofwat göra 
richtige uthlagor dher af, och kan man fuller så binda honom, att man icke må 
fruchta någon swårheet af honom.

Resolutio. Consistorium låter sielf projectera reversen, som dhen bör wara, 
och skall Hörner så bindas dher uthi, att han skall alt praestera uthan någon 
process, will han dhet sedan inthet underskrifwa och praestera, så får han inthet 
hemmanet.

II. Rådmannen Erich Hanson [Ångerman] begärade till köps 200 t:n rogh, 
och nogot korn; herr Verel. sadhe sigh budit honom något af kyrckeherbergen 
i Stockholms lähn, men honom recuserat dhen spannemåhlen, säijandes bön- 
derne wara hårde och obillige; men Börie och Nääss kyrckeherbergen wille 
han behålla å 14 dr t:n om bönderne fa föra dhen till Nora lähnsmansgårdh. 
Men effter Ringius fått befallningh att accordera med Sahlbergzboerne å 15 dr 
t:n och inthet skrifwit swar dher om, kunde man inthet så wist sluta dher om 
medh rådmannen, att icke tilläfwentyrs samme spannemål måtte uplåtas eller lof- 
was twenne.

Resol. Om Ringius icke accorderat medh Sahlbergzboerne, så får rådmannen 
dhet korn och rogh som faller i Nääss och Börie kyrckeherbergen, sampt af- 
radzrogen å 14 dr t:n öfwer hufwudet, och betalar die 3 Aprilis. Kyrckeher- 
bergz spannemålen och afradz rogen i Klintens befallning föryttrar Winter i 
Stockholm för 14 dr t:n, eller som han bäst kan.

III. Sattes prijset på rogen i Ulfwa qwarn, nembl. 15 dr t:n.
IV. Johan Erson i Tuna by och sochen klagade på fougden Jacob Anderson 

således: Tre åhr sedan war min sohn rotemästare, och är åther nu igen blifwin 
knecht och rotemästare, igenom fougdens tillskyndande, fast han bordt wara firij 
dherföre. Jagh haar tillijka med Alunda bönderne förruth legt een karl, och 
een godh tijdh kostat på honom och födt honom, men när wij komme fram, 
ströök fougden uth migh och min sohn, och satte in twå andra bönder i 
rooten igen, som hwarcken legt eller kostat på soldaten. Fråg.: Hwilcka wore 
dhe som insattes i rooten, och inthet hafwa tingat och kostat på soldaten? Johan 
Erson: Bönderne i Giälsta och i Sund. Wij wijste fuller up h:r Bengt Horns 
bref, att min son warit rotemästare för tu åhr sedan, och sadhe h:r landzhöf- 
dingen att dhet wore orätt, att han nu åter skulle dher med beswäras, men book- 
hållaren och fougden sadhe att han borde nu wara, hwar till landzhöfdingen 
swarade: Så måge i taga dhet på edert answar. Rector: Jagh kallade Jacob Ander
son till migh, och lätt säija honom, han skulle inthet draga bort förr än saken 
komme före, och han förklarat sigh dher på. Men han achtade dhet inthet, 
uthan reste sin koos. H:r Verel.: Jagh menar att han satt dhenne till rotemästare 
dherföre, att han i fiool stack sig undan, och icke kom tillstädes när roten in
kallades. Doct. Brunn.: Han borde äntå inthet af sin egen myndigheet giort 
dhet. Rector: Jag moste fuller kalla in både fougden och bonden till een annan 
gångh.

V. Resolverades att hwar bonde i roten bör gifwa 20 dr kopptfrmt till knechten.
VI. Berättade Rector att Illust. D. Cancell. är kommen till Wennegarn, och 

frågade om icke een eller annan af Consistorio bör dher upwachta H:s HögG. 
Excell:ce. Fråg. om något nödigt är att nu föredraga, som är angeläget. Rect.: 
Ney om man icke skall tala något om Acad:ae hemmanen som gifwes änckiorne.



IÖ79-' i8  januari -  29 januari 251

och således dragés undan Acad:n, hwar om H:s HögG. Excellxe och talat 
något tillförende. Resol. Rector och h:r Arrheni»j upwachta H:s HögG. Excell. 
och kunna dhe widh samma tillfälle tala om hemmanen.

VII. Frågades om Acad:ae Secretari#j kunde accommoderas wedh sitt swåra 
ämbete med någon förbättring, serdeles att han kunde fa något hemman, som 
andre Acad:ae betiente och särdeles h:r Hadorph i sin tijdh hafft. Mäst alle sågo 
gierna att han blifwer hulpen, och önskade att man kunde winna igen dhet hem
manet som Hadorph har fått, och slöts att man gör sin flijt hoos Illust. Can- 
cell. och dher så behöfwes, Kongl. Maijttt sielf, att fa dhet igen. I medier tijdh 
om han inthet får hemman, syntes skiäligit, att Secret. får behålla dhen adiunctu- 
ram, han nu haar, dock att facultas dher med kommer öfwereens först, och 
sedan heela Consistorium.

VIII. Uplästes H:r Rijkz Cantzlerens bref af dh. 21 Nov. för sahl. h:r 
Aurivillii änckia, att niuta Uby [o: Hubby] hemmanet i Dannemarck soeben 
till underhåld i sitt änckioståndh, effter som hon icke kan få Säfwia, uthan M. 
Celsius haar Kongl. bref att behålla dhet. Och håller H:s HG. Excellxe före 
dhen resolution böra fattas, att alle Professorum änekior i slijka fall må weder- 
faras lijka rätt. Uthi postscripto med egen handh skrifwit, säger H:s HögG. 
Excellxe wara nödigt, att een general resolution tages öfwer Professorum 
änekiors gratial, ty han befruchtar, att Academien näpligen kan tåla abalienation 
af så månge gratiale hemman. H:r Verel.: Jagh tycker dhet wore bättre, att 
änekian finge någon spannemåhl eller penninger på staten. Upwäxte någon dis- 
curs, i dhet somblige bijföllo dhetta, och sombl. mente dhet wore swårt att göra 
een begynnelsse dher till på henne, uthan hon moste blifwa wedh Illust. Cancell. 
bref, och dher effter accommoderas. Men kunde man genom H:s HögG. 
Excellxes tillhielp winna någon sådan general resolution, hwar om man måtte 
anhålla, så måtte man då begynna dhen practicera, och således låta alle hemmanen 
komma tillbaka igen. H:r Ver.: Dhet är beklageligast, att när itt hemman således 
bortdrages, så kommer dhet aldrigh till Acad:n igen, uthan dhen eene skaffar 
sigh bref dher på effter dhen andre.

IX. Widh dhetta tillfälle talade h:r Lundius om att Willinge praebende skall 
wara myckit illa farit, och att han fördhenskull icke will dhet emottaga, uthan 
heller i dhess ställe taga så mycken spannemål, sadhe widare, att om han dhet 
änteligen skall emottaga, så gör han dhet lijkwäl inthet förr än syn är dher 
hållen.

Dh. 22 Januarij
utbekom Säfwesta bonden i Altuna sochen efter Rectoris bewillningh itt bref 

under Acad:ae sigill, att samme hemman är A:o 1659 dh. 26 Novemb. för dhes 
ringheet skull förmedlat till halfft uthi alt owisst och extraordinarie, och att 
samme förmedlingh ännu continuerar i anseende till dhesse swåre tijder, effter 
som åboen klagade, att han hoos Cronones betiente inthet kan niuta dhenne 
förmedling till godo, med mindre han haar något sådant bref att upwijsa.

Dhen 29 Januarij

hölts Consist. majus närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R., D.D. Petro 
Rudbeck, D.D. Samuele Skunck, M. Petro Holm, h:r Carolo Lundio, D.D.
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Petro Hoffven., M. Petro Liungh, h:r Claudio Arrhen., h:r Andrea Norcopense, 
M. Magno Celsio, M. Andrea Grubb, Jacobo Arrhen. Secr.

I. Laurentius Gahm haar klagat hoos Rectorem, att honom återstår 3/4 t:n 
sädh af Ugglestad, såsom sitt capellans underhåldh, och begärat Vener. Consist. 
wille hielpa honom till fa dhen uth, effter Acad. tagit dhen sädh dher blifwit. 
Doct. Skunck: Han haar inthet länge tient dher i församblingen, och lärer inthet 
hafwa till fordra meer än een halfspan af Ugglestadh, om han ändå hafwer dhen, 
och kommer honom inthet till att tala på theras rätt, som warit dher för honom, 
om något återstår för dhem. Sedan haar och b:te Gahm sagt sigh ännu restera 
een termins stipendium, och begärat niuta dhen samme. Påmintes af een och 
annan, att han för gütige orsaker blifwit uthsluten, effter han blifwit ordinerad 
till een wiss lägenheet, och således een annan kommit i hans stelle. Item, att han 
förr låtit proponera dhenna sin begäran, och fått swar dher på.

Resol. Blir wed dhet som förr slutit är.
II. Bewilliades Petro Gran W.bothniensi att disputera de idoneo auditore 

philosophiae moralis.
III. Bewilliades Petro Jonae Hiort Helsingo ett reesepass under minore sigillo 

Acad:se, effter dhesse tijder äre swåre för dhem som resa, ty ellies plägar Rector 
sättia sitt egit sigill dher under.

IV. Refererade Rector, att een ringares sohn här i staden har låtit leija sigh 
till knecht af Acad:ae bönder, men stadz magistraten har sedan låtit säija honom, 
att han icke må befatta sigh med samma bönder, ty staden lärer äntå taga honom 
till båtzman. Swar: Att han må hålla sigh uthe på landet hoos bönderne, och 
inthet gå här för ögonen på stadzfolcket.

V. Nielss Ehrson Eeneqwist supplicerade ännu att fa komma till Academien 
igen.

Resolut. Consistorium kan dhet inthet göra, ty dhet ståår inthet i dhess macht, 
effter han är cum infamia relegerad här i från in perpetuum, som och aldeles 
otienligh och odugligh till studier, är och stadzens båtzman.

VI. Refererade Rector hwadh deputati uthrättat hoos Illust. Cancell. på 
Wännegarn, och hwadh H:s HögG. Ex:ce resolverat uthi itt eller annat.
1. Haar Illust. Cancell. hugnat sigh dher öfwer, att staten wore nu pro 678 så nära 
betalt, att inthet stoort resterade för hwar. [2.] Widh dhetta tillfället har Rector 
klagat dher öfwer, att h:r gouverneuren i Gäfle har icke allenast inthet betalt 
dhen spannemål han togh förledit åhr, uthan och nu å nyio arresterat dhenne 
åhrs kyrckoherbergz spannemål. Hwar till Hans HögG. Excellice swarat, och 
sagt sådant wara aldeles obilligt, och twärt emoot K. Ma:tz allernådigste resolu
tion och förklaringh, att dhe fattiges, änckiors, scholars, gymnasiers och acade- 
miers spannemål skall blifwa orörd, effter som rijket dher af icke hafwer någon 
lycka att samme spannemål borttages. Berättades, att H:r Rijkz Skattmästaren 
[Sten Bielke] berättat H:s Maij:t så resolverat och sigh förklarat, då H:s 
Excekce och h:r Georg Gyldenstierna sidst warit dher nidre hoos Maij:tet. 
Consistorium skattade nödigt, att dher Acad:n inthet ellies far sin Hellssinge- 
spannemåhl löös, då skrifwa till Kongl. Maij:t dher om, dock måtte man först 
afwachta h:r gouverneurens swar uppå Consist. bref till honom om samme 
spannemål, effter som och h:r Räntemästaren skrifwit till Carmen, att han samma 
swar skall uthfordra. 3. Då Rector föredragit sal. Berelii änckias begäran, att fa
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Knut Matzon ifrån Walskogh, och hwad skiähl hon dher till förebracht, och andre 
för henne, som hennes begäran bijfallit uthi Consistorio, så haar H:s HögG. 
Excellxe sagt sigh tycht att bonden måtte afsättias, effter han är så oroligh, 
men sedan deputati åther berättat, att bonden städzlat samma hemmanet, och 
dher bodt någon tijdh förr än änckian fått dhet, och fördhenskull somblige 
in Consist. fallit på dhen meningen, att bonden måtte blifwa wid hemmanet, på 
dhet sätt som han dhet städzlat, och plichta för sin otijdigheet; så haar H:s 
HögG. [Excellxe] swarat, att då är dhet een annors saak, och tycht wara billigt 
att bonden niuter dhet, så frampt han icke är alt för obilligh och oregerligh. Men, 
ändteligen haar H:s HögGrefl. Excellxe lembnat Consist. till afgiöra dhenne 
saken, som dhet finner skähligit och billigt. Här upwexte någon discurs om 
dhenne saken, och om bonden och hans förhållande, och kom dher till, att något 
hwar wille säija sin meningh här om, men h:r Norcopensis exciperade dher 
emoot, att dhenne saken widare skall företagas, eller dhe som förre gången icke 
wore tillstädes, något votera här uthinnan, effter pluralitas votorum då warit att 
bonden skall blifwa wid hemmanet. Ty ehuruwäl Rector och Secretari/w då icke 
hört Profess. Liungz votum, som stodh wid spiselen och wärmde sigh, så haar 
dock h:r pastor och andre fleere, som såtte näst dher hoos, hört dhet. Berättade 
och nu professor Liungh sielf sigh dhen gången voterat, och sedan hemma sagt 
dhet för Secretario, nembl. således, att bonden må blifwa widh hemmanet, som 
han lagligen städzlat, och plichta in foro competenti för dhen otijdigheet och 
owett, han befinnes föröfwat emoot änckian eller hennes folck. Rect.: Man 
bör säija sine vota så att Rector och Secretarius dhem höra, och tages dhenne 
saken nu inthet före. H:r Norcopens.: Hon bör inthet mehr företagas, uthan 
blifwa wid dhet som förr är slutit. 4. Har H:s HöghG. Excellxe resolverat, 
att sahl. h:r Aurivillii änckia må behålla Uby [Hubby] hemmanet, in till dhes, 
någon sådan general resolution kan sökas och uthwärckas hoos öfwerheeten 
öfwer änckiornas underhåld, som H:s HögG. Excelhce tillförende skrifwit 
om. Och haar H:s HögG. Excellxe begärat noga underrättélsse om Professo
rum änckiors underhåld på dhe förre tijder, antingen dhet bestått i hemman 
eller icke. Discurrerades af och an, om icke man bredewidh dhenna underrättels- 
sen måtte gifwa dhet förslaget, att änckiorne tillslås åhrligen någon spannemåhl. 
Men Doct. Skunck mente dhem wara bettre belåtne med hemman än spannemål, 
effter som dhe elliess strax effter sine mäns dödh måste föryttra och skingra 
heela sitt bohagh, sade och att dhe icke altijdh bortskiämma hemmanen, som 
föregifs, säijandes sigh wetta dhet Nostuna hemmanen, som sahl. h:r Fornelii 
änckia hafwer, äre wäl wid macht hålne, sedan hon fick dhem.

Resol. Skall undersökas hwad underhåld änckiorne hafft i förtijden, och sedan 
skrifwas dher om till Illust. Cancellar. och dher hoos gifwas förslagh, huru dhe 
bäst kunna hielpas, och Acad:n blifwa behållen, dock skall först in Consist. 
öfwerläggas här om. 5. Haar Rector refererat att Consistorium skattat billigt 
och nödigt dhet Acad:n söker igen hemmanet, som h:r Hadorph hafwer, och 
att nu warande Secretarius får dhet till någon förbättringh på sin löhn, som är 
ringa, men arbetet och tijden dher emoot myckit swår, hwar till H:s HögGrefl. 
swarat, att h:r Hadorph förmenar sigh hafwa något meritum hoos Acadrn, 
och dherföre kunna behålla hemmanet; men då Rector sagt att Consist. menar 
dher twärt emoot, ty h:r Hadorphi/w haar i månge åhr nutit fult Secretarii löhn,
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men inthet giort någon tienst dherföre, uchan Micrander, så haar H:s HögG.t 
sagt, att dhet icke är obilligt söka igen hemmanet. 6. Courcelle haar söcht H:s 
HögG. Excell. om något underhåld, men fått dhet swar, att han måtte förnimma 
hoos Consist. om någon uthwägh kan wara för honom. Hwar om då Courcelle 
sedan talt med Rectore, haar Rector swarat att här är inthet att tillgåå; hwilcket 
och Consist. nu sadhe. H:r Norcopensis berättade att Courcelle sitter i stoor 
armodh, ty hans discipler draga merendeels bort, och betala honom antingen 
seent eller aldrigh, hwarföre wore nödigt att han finge något ordinarie, om icke 
af språkmäster löhnen, effter som stallmästaren haar dhen, dock af stipendiis.
7. Haar H:s HögG. Excell:ce sagt, doct. Oldenkop skrifwit lijka bref till sigh 
och Kongl. Maij:t sielf, som dhet till Consistorium, hwilcket Rector fört med 
sigh till H:s HögGrefl. Excellxe. 8. Haar H:s HögG. Excell:ce discurrerat 
widlyfftigt om adjuncturerne, och huru han will att dher medh skall förhållas 
här effter, haar och sedermera skrifwit dher om, men brefwet kunde nu inthet 
upläsas, effter Rector wille först communicera dhet medh Reverend:o Domino 
Procancellario, effter H:s HögG. Excellxe fordrar och Hans Högwördighetz 
sentiment här uthinnan, så wäl som Consistorii. 9. Haar H:s HögG. Excellxe 
sagt sigh swarat förr uppå Frankeniae begäran, och sagt att dhet fuller wore wäl, 
om hon kunde blifwa hulpen, men fruchtade att Academiens stat dhet nu icke 
tåla måtte. Discurrerades om Frankeniae tillståndh, och berättades dhet wara 
tämmeligh slätt och ringa, så att hon inthet haar stoort till hielpa sigh medh. 
Item, att hon fögo annorledes bör considereras än som een änckia, och niuta 
sin sahl. fadhers tienst och meriter till godo. Wore och allenast 6 tunnor som 
hon begärar åhrligen, hwar igenom staten icke mycket graverades.

Resolutio. Henne förunnes 6 t:n spannemåhl åhrligen först af 1678 åhrs 
ränta, och så wijdare dhe fölliande åhrens.

VII. Jahan Ehrson i Tuna anklagade Jacob Anderson dherföre, att han tagit 
knechten ifrån hans son och hans granne, säijandes dhem städiat samme soldat, 
och nu halfannat åhr födt honom. Jacob Andersson: Dhe andre hafwa så wäl 
legt och underhållit honom som dhesse. Knechten Matz Jahanson: Hwarcken 
hafwa Gielsta, Sundh eller och Torsunda legt eller kostat något på migh, och be
gärar iagh fa igen Tuna bönderne, som hafwa stadt och födt migh, dhem andre 
haar iag inthet att göra medh, men befallningzmannen haar intagit dhem, och 
uthslutit dhesse af affwund. Jacob Andersson: Dhet är inthet så. Ty Erich 
Jahanson lottade med een annor, och rådde iag inthet för att lotten föll på 
honom. Reet.: I må inthet neka till, att icke i satt honom till knecht af affund, 
iag haar sielf hört dhet af commissarierne, I hadhe bort låta dhem stå i rooten 
med dhem andre och behålla sin soldat, så hade inthet Erich Jahanson behöfft 
lotta. Jacob Anderson: Dhe äre så tröge och olydige, will Rector hålla med dhem, 
så är dhet orätt. Dhetta resenterade bådhe Rector och Consistorium, och badh 
fougden hålla inne med sådane ordh. Fråg. om fougden wettat af att dhesse bön
der städzlat och underhållit soldaten. Jacob Andersson: Jagh wiste dhet inthet 
mehr än 4 dagar förr. Soldaten: När iagh förnam att han slutit uth Tuna bön
derne, så war iagh hoos honom, och begärade fa dhem igen, och dhet war 14 
dager eller 3 wickor för skrifningen, dhet iagh kan swäria på, men han swarade 
migh icke itt ordh. Fråg. om så war? Foug.: Jagh hörde inthet hwad i sadhe 
på gården. Sold.: Joo men, hörde i så dhet, men i wille inthet swara migh.
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Fougden kunde nu inthet wijdare neka här till. Uplästes för honom af förre 
actis hwadh som Jahan Ehrson berättat här om dh. 18 Januar, och hadhe fougden 
inthet till säija dher till. Item påminte Rector honom, att då H:s Magnif. strax 
skickat effter honom för dhenne saken skuld, så hadhe han först kommit dijt 
drucken, så att han icke kunnat göra redo här före, och sedan rest bort emoot 
förbodh. Parterne affträdde. Sedan voterades, och kommo alles vota öfwereens 
om fölliande dom. Sententia. Effter såsom Jahan Ehrson och Pär Olofson i 
Tuna hafwa tillijka med Alunda bönderne städiat och öfwer ett åhr underhållit 
soldaten Matthis Jahanson, så skola dhe sättias in i samme rote, som han, soldaten, 
swarar och utgår före. Dher emoot skole åther dhe twå Alunda bönderne i 
Gielsta och Sundh, som hwarcken städiat eller kostat något på b:te knecht, men 
befallningzmannen dhem lijkwist dher instält, uthslutandes dhe förre, föras i 
dhen andre roten igen, dher Tuna bönderne nu stått. Och skall befallningz
mannen sedan tillijka med roten skaffa karl för honom. Recommenderas altså 
nu dhesse Pär Olsson, och i synnerheet Jahan Ehrson flijtigt och tiensteligen till 
dhe hög- och wälborne herrar, som mönstringen förrättandes warda, att niuta 
dhenne dom fulleligen till godo, effter een sådan faut är begången här uthinnan. 
Parterne inkallades, och afhörde domen. Sedan sadhe Jacob Anderson: Ingen 
karl kan iagh skaffa. Rector: Will i qwällia domen, så få wij fuller råd för edher. 
ProRect.: Dhe ordh befallningzmannen talat emoot Rectorem, måste han swara 
före een annan gångh, effter som sådant inthet kan tålas.

VIII. Uplästes Kongl. reductions Collegii bref af dh. 10 Januarij först öfwer- 
kommit i lögerdagz medh posten, hwar uthinnan begäres, att Acad:n ju förr 
ju heller will inkomma med sin förklaringh öfwer h:r secreterarens Albrecht 
TigerKloos beswär öfwer henne, angående hemmanet Wittulsängen. Sedan up
lästes h:r TigerKloos inlagde suppliqve i Kongl. Revision, klagandes att Acade- 
mien nu effter sahl. Doct. Loccenii dödh är sinnad till reducera dhetta Wit- 
tulsengen såsom itt praebende, twert emoot Kongl. Maij:tz donations brefs inne- 
håldh, hwilcket och copialiter fölgde och nu uplästes, skrifwit dhen 10 Martij, 
653. medelst hwilcket Wittulssengen doneras sahl. Loccenio och hans lijfarf- 
wingar in linea descendenti, under adeligh frijheet och frälssetienst, till ewärde- 
ligh egendomb. Och begärar h:r secreteraren widare att Kongl. Reductions 
Collegium täckes honom wid samme hemmans wällflgne rättigheeter och will- 
korl emoot Acad.ns åtal nu och framdeles beskydda och handhaffwa, effter som 
han ifrån A:o 675 dhet roligen och oqwald possiderat uthan någons intrångh. 
Consistor, påminte sigh 1. att Acad:n ännu aldrigh giort något åtahl på dhetta 
hemmanet. 2. Att sahl. Doct. Locceni/w och hans arfwingar här tills possiderat 
dhet icke som frälsse, uthan som itt Acad:ae praebende, så wijda Acad:n altijdh 
hafft samme hemman infördt på sin prabendelista, och sahl. Locceni»j och effter 
honom hans sterbhus aldrig upwijst eller låtit Acad:n weeta aff dhetta donations 
bref förr än nu i höst, hwilcket dock bordt strax upwijsas, då Academien hafft 
tillfälle att dher uthinnan söka hwadh som bordt wara. Uplästes Räntemästarens 
skriftelige betänckiande om dhenne saken, så lydandes ord ifrån ordh. Secretera
ren Tigerkloo hafwer ingen orsak hafft att angifwa Consistorium uthi Reductions 
Collegio, som ännu inthet klander giort på hemmanet Witulssängen. Elliess hwadh 
sielfwa saken widkommer, förmälar Drottningh Christinae donations copia, att 
Academien inthet afgåår medh dhenne alienation, effter som Professores dhess
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uthan hafwa hwar sitt praebende hemman. Men om man nu will see på staten, 
dher så månge hemman bortryckias, dhet eena effter thet andra till enckior och 
andre, skall wäl befinnas att dhet inthet lijtet är som Acad:n afgåår, dhet hwar 
och een i tillkommande höst lärer blifwa warse, när så stoort qvantum brister 
på hwars och eenss löhn. Sahl. Doct. Loccenii merita förringar iagh inthet, 
säger doch dherhoos att han för dhem een wacker löhn så af Acad:n som 
Chronan åthnutit hafwer. Sedermera hafwa och barnen och hustrun fått Kongl. 
bref till Cammaren, att dhem skall inrymmas frelsseheman till een wacker åhrlig 
ränta i sölfwwmt. Drottning Christinae donations bref lemnas i sitt tillbörliga 
wärde, dock menar iagh att Doct. Brunni/« hadhe fast fleere och starckare bref 
på Skediga. Icke dhes mindre förmår K. Carl Gustaffs order till Reductions 
Collegium, att Acad:n skall restitueras alt dhet henne under hwariehanda praetext 
och titul är undangånget. Hwarföre synes nödigt, att Consist. uthi sitt swar 
gör een tienligh påminnelsse dher om, att Kongl. Reductions Collegium beha
gade see på samma K. Carl Gustafs bref, och i anledningh af dhet göra itt sådant 
uthslagh på secret. Tigerkloos ansökningh, som Högtb:te Konung Carl Gustaffs 
befallningh lijkmätigh är. Ty att inlåta sigh i någon dispute om een och annan 
hemmanetz beskaffenheet, tycker mig inthet rådeliget. Jagh skulle och gärna 
hafwa een verification af Consist. actis, om h:r Professoren Buskagrius skall hafwa 
sitt praebende hemman fritt, så att dhet inthet afwreknas på hans löhn, eller och 
om dhet bör kårtas af hans summa, som för dhetta skiedt är. Frågades om 
Wittulsängen warit Acad:ns förr än Doct. Loccenm fick dhet? M. Liungh: 
Loccenius hade samma hemman widh professionem juris, men begick så att han 
fick behålla dhet wid biblioteqvariatet, hwarföre och Bringius, som succederade 
honom, behölt Flogstadh, som han hafft wid min profession, och fick iag således 
inthet hemman förr än effter någre åhr, men om dhet war under Academ:n 
och någon Professore förr än Loccenm fick dhet, dhet weet iagh inthet. Doct. 
Skunck: Har dhet inthet warit förr under Academien än han fick dhet, så kan 
Acad. inthet gärna tala dher på. H:r Lundius: Mitt votum är att wij inthet röre 
dhetta Kongl. brefwet, effter som man af sakens sammanhang och beskaffenheet 
kan befinna, att dhet inthet warit Academiens hemman.

Resol. Effter Kongl. Reductions Collegii bref är seent öfwerkommit, och 
Räntemästaren bortrest, som bör wara tillstädes, när förklaringen skall fattas, 
så skrifwes till Kongl. Collegium, och begäres dilation, till dhes han heemkommer, 
och Acad:n kan fa tijdh till undersöka här om, som sigh bör. Secretarius lof- 
wade, att effter ingen weet något beskied om Wittulsängh, när eller huru dhet är 
kommit under Acad:n, så will han söka till uthreda dhet, och till then ändan 
efftertänckia hwad documenter dher till äro nödige, och dhem förskaffa ifrån 
collegierne i Stockholm.

Dhen 4 Februar.
hölts Consist. extraordinarium närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R., M. 

Petro Holm, D.D. Petro Hoffvenio, M. Petro Liungh, h:r Andrea Norcopense, 
M. Matthia Steuchio, Jacobo Arrhenio Secretar.

I. Uplästes Jacob Andersons suppliqve medh begäran att V. Consistorium 
täckes låta inställa roten, och låta bönderne sielfwe dher af uthnämpna een 
till knecht, och hafwa dhen i förwar till mönstringen. Respond. Dhet står
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inchet hoos Consist. att tillsättia någon knecht, uthan fougden och roten skole 
hielpas åth att skaffa karl, effter som förr dömt är. Inkallades bookh:n, Jacob 
Andersons fullmechtigh, och både rotarne, och repraesenterade Rector dhem 
hwadh klagomål som Tuna bönderne giort öfwer Jacob Andersson, och hwadh 
Consist. dher öfwer resolverat förlijdin odensdagh. Och att effter fougden nu 
wore siuk, så måtte dhe draga försorgh för sigh tillijka medh honom, att skaffa 
karl för sigh i stället för Erich Jahanson i Tuna, som skall blifwa wid sin soldat 
tillijka med Alunda bönderne. Bookhållaren begärade på fougdens wägnar, att 
Consist. wille nu ransaka hwilckendhera i roten knechten nu bör komma uppå, 
och dhen samme uthtaga. Consist.: Dhet står inthet hoos oss, ty inthet kunna 
wij taga oss uppå fougdebestellningen. Bookh.: Bönderne lyda inthet fougden, 
och achta honom inthet. Respond. Äro dhe olydige, och förhålla sigh annor- 
ledes än som dhem bör emoot honom, så haar han Consist. för sigh, och kan 
dher klaga på dhem. Bönderne sadhe, att fuller fleere än dhe i Giälsta och Sund 
wore, som inthet kostat på dhenne soldaten. Swarad:s att dhet är så myckit 
wärr[e] och obilligare att Tuna bönderne äre uthslutne. Parterne uthwijstes. 
Sedan öfwerlades saken, och betänchtes huruledes Consistorii dom uthi saken 
måtte blifwa exeqverad; och effter någon discurs resolverades således. Erich 
Johanson måste wara tillstädes på mönstringen, och dher upwijsa sin domb moot 
Jacob Anderson, och talar Rector som bäst skee kan medh mönsterherrarna, att 
dhe låta honom niuta samma domb till godo, och insättia fougden sielf till knecht, 
till dhes han med roten skaffar annan karl.

II. Inlefwererade Rector Upsala rådstugu dom af d. 1 Julij 678, öfwer dhe 
excesser capit, monsieur Wellam Nizbet föröfwat på Academiae wachtdrängh 
Pär Pärson och emoot stadhen.

III. Proponerades Pär Erichsons wachtdrängz begäran at fa någon hielp, effter 
han och hans hustru och barn äre illa siuka. Resol. Honom förunnes 8 dr 
kopparmt af expensepenningarne.

IV. Bewilliades Isaco Tordin Medelpadio testimon. public.

Dhen 8 Februarij

post preces matutinas in praesentia Dn. Johannis Gartman p.t. Reet. M., D.D. 
Samuelis Skunck, M. Magni Celsii,D. Andreae Norcop., M. Andreae Grubb, Jacobi 
Arrh. Secretar.

Uplästes h:r gouverneurens Jacob Flemingz swar och bref af d. 16 Januarij, 
att ham skall förordna så Acad:n blifwer richtigt betalt för sin 677 åhrs Hels- 
singespannemåhl, begiärandes att och få till Cronans behof Acad:s kyrekeher- 
bergz spannemål för 678. Och slöts att i dagh med posten skall swaras, att 
Kongl. Maij:t allernådigst resolverat dhet Acad:n skall niuta frij disposition 
öfwer sin spannemål, och att dhen är redan borttingad; skall och i samme bref 
införas, huru Academ:n är blefwen handterad dhe förre åhren moot sin rätt 
och Kongl. Maij:tz allernådigste willie, och att hon förledit åhr mist något dher 
igenom, att hon inthet fick accordera om prijseet för sin spannemåhl som andra, 
uthan måste låta sig nöija medh 12 dr t:n effter H:s Excelkces förordningh. 
Item, att Acad:ae bönder äre nu aldeles utharmade, och kunna dherföre inthet 
betala sina uthlagor till Acad:n, hwarföre hon och måste gå öfwer ända, om
17-734168  SaUandtr
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hon icke hädan effter niuter frij disposition öfwer sine kyrckherbergen, effter 
H:s Kongl. Maij:tz allernådigste förklarinngh.

Dhen 12 Februari j
hölts Consistorium majus närwarande h:r Johan. Gartman p.t. Rect. Mag., 

D.D. Samuele Skunck, Doct. Petro Hoffvenio, h:r Olao Verelio, h:r Andrea 
Norcopense, M. Johan. Columbo, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, 
Jacobo Arrh. Secretario.

I. Herr Verelius berättade sigh effter förre Consistorii slut accorderat medh 
Jahan Hansson Knäpp om Acadms kyrckeherbergz spannemåhl i Stockholms 
lähn för 14 dr t:n, och dhen andre dhen emottager här i Upsala. Frågade sedan 
huru han skall sällia någon blandsädh, som är fallen i Roslanda, och någon 
fleerestädz, som inthet kan uthföras. Knäppen biuder 10 dr tunnan.

Resol. Han får dhet för 10 dr t:n.
II. Discurrerades om änckiornas underhåld, och berättades at uthaf Acad:ae 

reckningar och protocoll finnes ingen änckia hafft åhrligen något underhåld af 
Acad:n förr än sahl. Gestrinii som A:o 652 dh. 25 Septemb. fått Kongl. bref 
att bekomma åhrligen 150 dr sölfmt i sitt änckioståndh. Men så haar dock H:r 
R:s och Acad:ae Cantzler genom sitt bref lofwat willia så begå, när lägligit blefwe 
och tijderne så tilläte, att hon måtte få något underhåld af Chronan, uthan till 
gravera Acadm. Hwaraf syntes lijkt wara att Professorum änckior in till dhen 
tijdhen altijdh hafft något underhåld af Chronan och icke Acadm. Consist. 
önskade att och nu kunne så skee, men effter dhet är omöyeligit, så hölt 
dhet före, att Acadm fuller måste dhem på något sätt soulagera, önskandes 
allenast att dhet måtte skee på dhet sättet, som wore Academm drägeligit. Somb- 
lige tyckte wara bäst om änckiorne fingo någon wiss spannemål om åhret alle 
lijka mycket. Somblige, att dhe fingo penningar; men alle kommo öfwereens 
dher om, att dhe icke måtte hafwa hemman, effter som dhe genom sijna patroner 
uthbidia dhe alldrabäste Acadms hemman, och Acadm dher igenom kommer af 
sigh. Doct. Skunck allena hölt före wara betänckeligit att afskära och stängia 
dhem ifrån hemmanen, som hädan effter blifwa änckior, efftersom dhe förr 
hafwa hemman, lära äntå i sin lijfstijdh eller änckioståndh behålla dhe hemman, 
som dhe fått hafwa, och iämwäl Acad:ae fougde änckior och dheras barn för 
dhetta nutit hemman, och effter dhet b: te änckior på sådant fall, skulle effter 
männernes dödh, på hwariehanda sätt föryttra sin boskap och bohagh, sigh till 
stoor skada. H:r Vereli/a gaf dhet förslaget, att alle praebende hemman, effter dhe 
ränta olijka, måtte slås tillhopa, och sedan uthräcknas huru mycket löper dher 
af på hwar, och låta änckiorne hwar få så mycket, effter dhe icke måtte begära 
mehra ränta än som mennerne nutit i dheras lijfstijdh. Ändteligen stannade dher 
widh, att Rector med Quaestore och inspectoribus aerarii måtte göra itt förslagh 
på änckiornes underhåld, och dhet sedan upwijsa, då hwar och een får sigh widare 
yttra, och säija sin meningh här om.

III. Proponerade Rector saken angående Wittulsängen, och frågade hwadh 
swar afgå skall till Kongl. reduction. Uplästes Drottningh Christinae donations bref 
för Loccenio, af dh. 10 Martij 653. på samme hemman, hwar uthi förmäles, 
att igenom dhetta hemmanetz alienation inthet afgåår Acadm. Hwar wid betänck- 
tes att dhetta ordet alienation nogsampt wijsar, att dhetta warit Acadms hemman,
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och att saken warit så förebracht hoos H:s K. Maij:t, som skulle igenom dhetta 
alienerandet inthet afgå Acad:n, hwilcket dock är fast annorlunda. Uplästes 
Kongl. Maij:tz bref af dhen 25 Februarij 651. hwaruthinnan H:s Maij:t sigh 
nådigst förklarer och resolverer, att emädan somblige Acad:ae betiänte understå 
sig uthbidia, och in på sigh och sijne arfwingar eenskylt transportera sådanne hem
man, som äre dhem förlänte till dheras tienst, så skole alle sådanne bref, som 
antingen då wore, eller sedan kunde blif:a sub- et obreptitie uthwärckade, wara 
af ingen krafft och wärde, och att H:s Maij:t sådane donationer inthet will gilla 
eller tillstå. Secretari/w påminte, att icke allenast sahl. Locceni»j in till sin dödh 
ährkendt och brukat dhetta hemmanet för itt Acad:ae praebende, och låtit dhet 
alt stadigt upföras i bland praebenderne, effter som han nogsampt seet dhet bref 
han dher på bekommit, blifwa af dhet andra Kongl. brefwet casserat och ogillat, 
fördhenskull han och aldrigh lärer welat upwijsa sitt bref, eller låta Acad:n 
wetta, att han dhet hafft; uthan och änckian effter mannens dödh, hafwer 
ährkendt dhet för itt Acadrns praebende, och fördhenskuld dh. 30 Aug. sidst- 
ledne begärat af Consist. itt attestatum, att hennes man inthet hafft något annat 
praebende, hwar om finnes in actis. H:r Verelius påminte, att sahl. Konung Carl 
Gustaff låtit afgå bref till Kongl. Reductions Collegium, medh befallning att skaffa 
Acad:n igen dhe hemman som under hwariehanda praetext och på hwariehanda 
sätt äro henne ifråndragne. Item, att h:r Rudbeck sagt dhet sahl. Locceni»* haft 
itt annat Konungh Gustaffs bref på Wittulssängen, såsom itt praebende, men arf- 
wingarne icke willia dhet framwijsa, effter dhet lärer wara dhem emoot. Ändteligen 
slöts at i swaret till Kongl. Reductionen skall sådant tienligen införas, och be
gäras, att dhe effterlefwa Högstb:te Konung Carl Gustafs ordres.

IV. Proponerades sahl. Loccenii änckias begäran att fa något underhåld i sitt 
änckioståndh. Swar. att man inthet kan något dher på resolvera, förr än saken 
om Wittulssängen kommer till ändskap, hwilcket hon i medier tijdh brukar. Och 
måtte Rector gifwa henne dhet swaret, som och att Acad:n är nu bekymbrad 
dher om, huru Professorum änckior måge bäst blifwa underhåldne, som Acad:n 
är drägeligit.

V. Uplästes H:s HögGrefl. Excelkces recommendation för Ludovi[c]#j 
Andersson, att ändteligen fl stipendium ibland dhe förste, effter han förlidit 
åhr blifwit recommenderad, men inthet fått stipendium. Rector frågade, om någon 
kiende dhenne Ludowigh, och om han söcht stipend. sedan han upwijste förre 
redommenda//on. Swarades, att då resolverades att han skulle anmäla sigh hoos 
någon wiss faculteet, och låta examinera sigh, men han hadhe dhet inthet effter- 
kommit, ey eller infunnit eller anmält sigh hoos någon, ty ingen af närwarande 
Professoribus kende honom. Slötz fördhenskuld, att han skall tilltalas, hwar- 
före han sådant försummat, och å nyo söckt H:s HögGrefl. Excellxe.

VI. Uplästes Illust. D. Cancell. bref af dh. 27 Januar, för Haraldo Wallerio, 
att hafwa titulum Adjuncti, effter hans antecessores wid vice Bibliothecarii tien- 
ste» hafft een adjunctur dher bredewid, på dhet han må dhes frijare kunna tiena 
sigh något medh collegier, effter han ellies inthet gärna kan subsistera, och effter 
han förtijden inthet söker gravera staten. Men när någon adjunctur in facultate 
philosophica ledigh blifwer, må han som andre komma i consideration, hwar och 
een effter sin merite och capacitet. Rector frågade hwad Consist. tycker här om. 
Swarad. att facultas må talas widh dher om först.
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VII. Uplästes i. Illuse. D. Cancell. fullmacht af dh. 11 Marti) 1671 för Johan 
Grubb att wara fåchtmästare wid Academ:n i Upsala, och hafwa åhrligen till 
underhåld 200 dr smt, effter som dhet effter staten honom påfördt blifwer. 
2. Kongl. Maij:tz bref af dh. 27 Octob. 677 till H:r Rijks Cantzleren, att Grubb 
klagat dhet dhe 200 dr smt, som uthi dhen förr affattade staten warit een fåcht
mästare tillordnade, nu skole upbäras af berijdaren, som uthan dhes med godt 
salario försedd är. Hwilcken klagan H:s Maij:t remitterat till H:r R. Cantz- 
lerens HögG. Excell:ce, låtandes sigh i nåder behaga, att han iempte dhe twenne 
hemman i Wänge sochen och Österläby, som han på sitt gage innehafwer, och så 
dhe 200 dr smt må fa upbära, dhe af begynnelssen hanss Charge hafwa warit 
anslagne. 3. 111. D. Cancell. bref af dh. 7 Januarij 678. att såsom dhe exercitie- 
staten anslagne medel ey torde wara här till räckiande, och lijkwäl billigt, att och 
fächtemästaren någon penningelöhn niuter, fast dhes tienst ey af dhen beskaffen- 
heet är, som stallmästarens, dhen dher fuller större omkostnad fordrar; altså 
recommenderas saken Consistorio, att dheruthinnan een sådan lijkheet förfoga, 
att dhen eene icke mindre än dhen andre proportionaler ährhålla må hwad 
honom böör, och briste för begge marek för marek hwad medlen ey tillräcka. 
Discurrerades sedan om dhenne saak, och betänchtes 1. att uppå dhen ordinarie 
Academiae stat aldrig är upförd någon fåchtmästare, mindre någon löhn honom 
ordinarie tillslagen, som mons. Grubb föredragit H:s Kongl. Maij:t, hwileket 
nogsampt synes af Drottning Christinas stat för Acad:n 649, och salig K. Carl 
Gustafs höglofl. i åminnelsse A:o 653, hwileka nu uplästes. Och hadhe altså 
mons. Grubb inthet bordt berätta sådant, uthan låtit sigh underrätta, att dhe 200 
dr smt, som stallmästaren upbär på ordinarie staten, warit tillslagne een fransösk 
språkmästare, och icke någon fåchtmästare. 2. Att dhe twenne hemman som 
Grubb haf:r, äre honom räcknade på penningelöhn, och torde dheras ränta 
snart stijga till dhet qvantum, som honom bestås uppå staten, nembl. dhen extra
ordinarie och exercitie staten (ty på ordinarie staten haar han inthet att fordra) 
hwarest honom allenast påfördes 120 dr smt, som synes af exercitie staten pro 
An. 670 och 671, hwilcken stat nu uplästes.

Resol. Rector wijsar fåchtmästaren huru här med förewetter, och skrifwes till 
h:r R. Cantzleréns HögG. Excellice, huruledes här medh är beskaffat, emoot 
dhen repraesenta//on som Grubb giordt hoos Maijestetet, dock confererar Rector 
först här om med inspectorib/w aerarii och qvaestore, sökandes ännu widare infor
ma//on om heela saken.

VIII. Uplästes Illust. D. Cancellarii bref och recommendation för apotekaren 
Petter Gottfredh, att uthaf Acad:n blifwa hulpen, om icke mehr, dock medh 200 
dr smt, och dhet, om annars ey skee kan, till låhns, emedan hans ereditorer icke 
willia gifwa honom längre diladon än till distingen, och han ellies icke seer sig 
kunna undgå een total ruin. Professores önskade något hwar, dhet Acad:ns 
lägenheet så wore, att hon kunde hielpa honom, och att dhenne Petter Gottfred 
wore een sådan man, som stodo till att uprätta, men klagade att Acad:n dhesse 
tijder inthet har något att wederwåga, effter hon fleere åhr måst uplåta sin kyreke- 
herbergz spannemål till Cronan, och ännu ingen betalning dher före bekommit, 
och bönderne äro så utharmade, att dhe ganska ringa mechtas uthgöra, och att 
apotekarens tillståndh, beskaffenheet och huusshåld är sådant, att han inthet kan 
uprättas, fast han finge någre hundrade rdr, hwileket om icke wore, så wille wäl
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Professores något hwar af sitt egit contribuera till hans uprättelsse, så wijda dhe 
förmåtto, effter inthet är in publico att tillgåå. Påmintes och att Consist. förr 
resolverat att repraesentera dhenne saken H:s HögG. Excelkce, och begära 
blifwa af med Gottfredh, och få taga een annan apotekare igen i hans stelle. I 
synnerheet bewittnade Doct. Hofvenius, att Petter Gottfred aldrig kan här up- 
rättas, och att högnödigt är skaffa honom bort, och een annan i hans stelle 
hijt igen, dhen han wäl wille få, fast dhet wore i morgon.

Resol. Man repraesenterer H:s HögGrefl. Excelkce ogiörligheeten här 
uthinnan, som bäst skee kan.

IX. Uplästes Illust. D. Cancell. bref af dh. 2 Februarij, att nu medan winteren 
påståår, materialier anskaffas, och till wåhrdagen alle nödige praeparatoria skee 
måtte, så att fram i wåhr och sommar må kunna begynnas och fullbordas itt nytt 
bibliothec af dhe gamble husen som woro destinerade till Collegium Antiqvita- 
tum, emädan dhe med ringaste möda och kostnad, och i kortast tijdh dher till 
kunna repareras, effter dher på är redan något bygt. Dessein angående, så gillar 
H:s HögG. Excelkce aldeles dhen som h:r Professor Olaus Rudbeck dher på 
giort hafwer, af hwilcken H:s HögG. Excelkce och begärar att han wille sigh 
dhetta wärcket påtaga; som och af h:r Räntemästaren, att han, så wijda någon 
sin skee kan, befordrar dhenne Acad:ns byggningh. Om medlen dher till måtte 
Consistorium deliberera, och troor H:s HögG. Excell. att domkyrkan torde 
finnas benägen till förstreckia något dher till, hälst i tegel, emot richtigh betall- 
ningh framdeles; bielckar, sparrar och annat sådant, sampt dagzwärcken kunna 
Acad. bönder komma till wäga. Och lofwer H:s HögG. Excelkce förskaffa 
1 000 dr smt till lähns af Banco på interesse. H:r Verel.: Dhen flijt och arbete, 
som H:s HögG. Excelkce fodrar af migh, will iag gerna hafwa, fast iagh skall 
gåå dher hwar dagh, Gudh gifwe här wore mer medel, men Gudh beware oss för 
taga något på Banco på interesse. Dhe andre Professores önskade och något 
hwar att Acad:n nu wore wedh dhe medel, att hon kunde tåla sådan omkostnadh, 
och ehuru wäl dhe gärna seedt, att dhenne bygning blifwet upskuten till dhess 
bätter tijdh blifwer, och Gud förlänar oss fredh igen, dock lickwäl sadhe dhe 
sigh inthet wara dher emoot, att wärcket företages och drijfs så wijda mögeligit 
är, hwar till först kunde tagas och anwendas Biblioteqvetz medel, så långt dhe 
räcka.

Resol. Rector och Quaestor conferera medh h:r Rudbeckio, huruwijda wärcket 
kan låta sigh göra dhenne tijden, och om nödige materialier kunna i winter 
förskaffas, effter wåhren är snart inne, görandes sedan förslagh på altsammans, 
så att Consist. sedan må kunna swara H:s HögG. Excelkce här uppå, och dher 
wärcket kan företagas, så anlijtes h:r pastor om tegel af kyrckian.

X. Bewilliades h:r Vallerio 20 dr smt för dhen nyie copien af indice Biblio
thecae, som han effter Consistorii sluth förfärdigat och inlefwererat. Och slöts 
att han skall låta inbinda samme copie och tillsättia 2 böcker reent paper, för 
Bibliothekes medel.

Dhen 15 Februarij
hölts Consistorium minus praesentibus D. Johan Gartman p.t. R., D.D. Mar- 

tino Brunnero, M. Matthia Steuchio i h:r Verelii ställe, M. Andrea Grubb och 
Jacobo Arrhenio Secretar.
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i. Petrus Schefferus klagade, att een bibel och twå lakan äre bortstullne för 
honom, för hwilcka han hafwer sine föräldrars drängh, som dhem tienar stund
om på landet, stundom i staden, Larss Åneson wid nampn, misstänckt, för föl- 
liande orsaker skull: i. Att han för 2 åhr sedan haar tubbat h:r Scheffers gåsse 
wid Eekeby, dhet och gåssen skall öfwertygat honom, som nu een dräng och 
eendheras bondeskall kunna wittna. 2. Att hans hustru är funnen i tiufnaden hoos 
sin granne, hwilcken och stämbt honom och hustrun dherföre till tinget; hwar- 
före dhe och hafwa honom suspect för att stulit för hos sigh. 3. Har han warit 
wid Eekeby samme dagh, som dher för 14 dagar sedan bortstals 3 t:n sädh och 
een hoop sängkläder. 4. Haar han warit här i stadhen, då Petrus een gångh miste 
sin bibel, och åther een gång sine lakan, och dhes emillan då han warit här ifrån, 
haar aldrig något bortkommit. Han hadhe och sielf sagt, då han tiltaltes, sigh wetta 
een student, nembl. Johan Lillia, som kiöpt een bibel för ringa prijs; dhet han 
och tillförende tillstått i Rectoris närwaro, och Rector låtit wachtmästaren föllia 
honom dijt som han druckit, att förnimma om samme student dher warit, och 
bekendt sigh köpt een bibel; men icke fatt någon wissheet dher om. 5. Dagen 
effter lakanen bortstules, haar åter Larss kommit hijt, och då haar bortkommit 
3 mk penningar och een halssduuk för Schefferi gåsse [Pelle], hwilcka Lasse 
sagt sigh skola skaffa igen åth honom. 6. Har funnits ett paar betzel tyglar i 
Lasses kijsta, som han borttagit, och i förstonne sagt sigh fatt dhem af een annan 
karl, men sedan att han funnit dhem på åkren. Aff hwilcket alt Schefferus sluta 
wille, att Larss Åneson bortstulit bibelen och lakanen, effter som han samme tijd 
warit här, och dhes emellan, då han warit här ifrån, aldrigh något bortkommit. 
Lasse Åneson swarade 1. Jagh haar inthet tubbat gossen, uthan gossen sielf togh 
bröd och ströming, och gaf dhet åth min syster, för dhet hon lappade hans 
byxor, och war iagh då inthet hemma, uthan här i Upsala. Per Matzon i Eekeby 
inkom till wittnes, och berättade att degan i Ekeby sagt effter gossen, att Lasse 
tubbat honom, men sielf hade han inthet hört honom. Erich Ehrson h:r Schef
fers dräng inkom och öfwertygade dhenne Pär Matzon, att han warit dijt kalladh, 
då gossen förhördes, och sielf hört hans bekennelsse, sampt och att Larss Åneson 
kientz widh att låckat honom. Fordrades derpå eed af Pär Matzon, hwilcken han 
aflade och bekende sedan, att gossen tagit een kaka, och så myckit ströming som 
gick dher på, och lagt på hööskullen, säijandes, då dhet blef funnit, att Lasse 
hade tubbat honom till taga dhet, men hwadh ord som fallit då gossen examine
rades, sadhe han sigh icke minnas. Erich Ehrson aflade eedh, berättade sedan 
således: då iagh een gångh kom till Eekeby, klagade degan att maten minskades 
myckit för henne, och att ändteligen wore någon, som stule ifrån henne. Trodde 
gossen illa, och badh migh söka på hööskullen dher han lågh, om han dher 
inthet hadhe gömt något. När iagh kom på skullen, stod dher een kaka full med 
strömingh, hwilcket alt gossen sadhe sigh tagit lockad af Larss Åneson. Wij kallade 
så dijt Larss Åneson och Pär Matzon, och förhörde så gossen, och gossen öfwer
tygade honom, att han låckat honom, jämwäl tillförende. Och sade då Lasse, 
om iag wijst att du skolat så illa komma migh uth, så skulle iag aldrig giort digh 
något godt; sadhe och åth migh: Dhet är inthet så stoort, att du behöfft kalla 
Pär Matzon hijt. Pär Matzon: Dhet war så. Lasse: Om iagh warit klook, så skulle 
iagh wijst bort gossen, då han kom dher medh, men iag förstodh inthet bättre. 
M. Grubb: Så tillstå i lijkwist, att i tubbat honom. 2. Dhen saken kommer under
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tinget, och skall min hustru wäl frija sigh. 3. Om onssdagen kom iag till Eekeby 
qwarn, men fick inthet mala, trask dherföre dhen dagen hoos min bror, om torss- 
dagen fick iag mala, och reste kl. 9. dher ifrån, länger war iag dher inthet. Pär 
Matzon: Om onssdagen war iag i boden, och om fredagen, i medier tijdh war 
stulit. Lasse: Jag har tullnären [Per Johansson] till wittnes, att iag sadhe till både 
när iag körde bort och hem, och kenner han migh wäl. Scheffer: Tullnären 
nekar dher till. Wachtmästaren skickades att förnimma här om, och berättade då 
han igenkom, att tullnären sagt sigh icke känna Lasse, och nu icke hafwa tijdh 
att see effter om han sagt till hoos honom, som han säger. 4. Sadhe Lasse sigh 
först inthet warit här om söndagen, då bibelen bortkom, men öfwertygades 
sedhan warit här, och måste sielf dhet tillstå. Frågades hoos hwem han drack, då 
studenten talade om bibelen? Lasse: Hoos Nyborgaren. M. Grubb: Hwarföre 
sadhe i då i förstonne, att i druckit hoos een änckia? Lasse: Jagh war drucken 
och mintes inthet. Wachtmästaren inkom, och berättade sig warit med Larss 
Åneson uppe hoos borgaren, hoos hwilcken han drucket, och inkallat alle studen
ter, som dher giesta, men ingen af dhem kient Lasse, eller hört talas om någon 
bibel. Erik Ehrson: Först då Lasse sade sigh drucket hoos Jahan Limanson, och 
wij frågade dher effter, befans att han inthet warit dher, hwilcket då wij sadhe 
åth honom, då swarade han: Pass på, studentens cammerat, som sade sigh köpt 
bibelen, gester mitt för Fluren, iag skall fuller igenom honom få igen dhen 
andre. Lasse: Ja jagh sade så. Fråg. hwar dhenne Lillians cammerat giester? Lasse: 
Jag weet inthet hwem han giester hoos. Fråg. huru stoor studenten war, som sadhe 
sigh köpt een bibel. Lasse: Han war så halfwuxen. Fråg. huru han fått wetta 
samme studentes nampn? Swar: Dhe andre sadhe att han heet Johan Lillia. Anders 
Ambiörs hustru, hustru Anna, inkom och wittnade, att Lasse är een elack karl, 
och att hans hustru stulit henne, och dhe tagit bort een hoop halm för h:r 
Scheffer i Flogstadh. 5. Till lakanen, som bortstulitz, då Lasse och warit här 
inne swarade han: Jagh war då här ifrån, förr än monsieur Petter gick till 
måltijdz, dhet som een dräng skall wittna om, men är nu inthet tillstädes. Schef
fer: Han kom först in kl. 6. och drack itt stoop öhl i kiöket och ååth, huru 
kunde han då wara uhr stadhen förr än 7 slogh; ellies och war iag icke uppe 
i min kammar, in till dhess iag gick till måltijdh. 6. Gossen Pälle: Om sönda
gen sågh Lasse, att iag lade 3 mk i min halssduuk på hyllan, och om måndagen, 
då iag kom igen sedan iag bestält itt ährende, och penningarne woro borta, sadhe 
iagh strax åth Lasse, att han tagit dhem, och lofwade han skaffa mig igen dhem, 
men dher hoos skola slå migh. Pijgan Kirstin Johans dotter berättade, att då 
gossen talt till Lasse för penningarna, och Lasse brukat mun, men dhe andre 
bidit honom tijga, så haar Lasse sagt: Tijgh gosse, du skall fuller få igen dijna 
penninger, men du skall och få något annat medh. Lasse: så sadhe iagh först: 
Om iag skall betala digh penningarna oförskylt, så skall du och få något annat. 
Doct. Brunn.: Hwij skulle i så säija, om i inthet warit skyldigh? Här till swarade 
Lasse inthet. Gossen: Een gång kom och itt tolföhrsstycke bort uthur min byx
säck i cammaren, och war ingen inne mehr än bara Lasse. Lasse swarade ey eller 
till dhetta. Scheffer och wittnen afträdde. Och förmantes Lasse sedan att bekenna 
om han är skyldigh eller inthet, men nekade alt stadigt, gaf dock sådane prof 
från sigh, som wore han skyldigh. Fråg:s: hwilcke wore inne medh och drucko, 
då Lillian talade om biblien? Swar.s att dher wore Carl Michelsson i Haga
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[o: Håga], Pär Matzon i Nyfwela, och länsmannen i Helleby. Slöts dherföre, 
att man måtte söka fa dhem igen, och höra dheras berättelsser här om, och att 
saken refereras till Consist. majus. Lasse tillsades att skaffa igen Lillians camerat, 
som han sagt giästa strax hoos Flurens.

Dhen 26 Februar.
hölts Consist. majus närwar. h:r Johan. Gartman p.t. Reet. Mag., D.D. Petro 

Rudbeckio, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hoffvenio, h:r Olao Verelio, M. 
Magno Celsio, h:r Andrea Norcopense, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, 
M. Julio Micrandro och Jacobo Arrhenio Secretar.

I. Uplästes h:r Hermans Edenbergz citation på Acad:n, att wid tinget uthi 
Films sochnestugu dh. 11 Martij swara skattebonden Matz Thompson i Ulssboo, 
som klagar att Academiae fougden skall, sedan een laga åckerdelning wore hållen 
emillan begge grannarnas hemman, Acad:s och hans, tagit ifrån honom itt half- 
tunneland åcker wid pass, och dhet egenwilligt lagt under Acad:s hemman. 
H:r Verel., dhet är osanning altsammans. När Acad:n lätt uprödia något dher 
wid hemmanet, begärade skattebonden uthmätas sine ägor ifrån Acad:s, och skic
kades så Staphan Boman dijt att dhem affmäta; men han lät besticka sigh af 
bonden till att tildela honom een åcker, som honom icke tillkom, hwilcket då 
witterligit blef, begärades å nyo domare» dher till, och mättes så å nyio. Men 
nu så will han åter brytas, och sökia något ifrån Acad:s bonde, sedan han haar 
ätit up alt sitt, ty dher är inthet mehra qwart hoos honom än een argh siäl. Dis- 
currerades något widlöfftigt om hwem som skall resa till tinget, och hwem i 
synnerheet tillkommer att uthföra sådane tingz saker. H:r Vereli»r sadhe, att 
fougden Jacob Anderson är dher till icke tienligt. Änteligen slöts, att Ringius 
öfwertalas resa dijt, och uthföra saken i Jacob Andersons stelle.

II. Bewilliades Laurentio Halenio att disputera de viro civili.
III. H:r Jahan [Fillmerus] i Tillinge supplicerade att fa diladon med sin skuld 

till Acad:n till hösten, då han får sin fordran af sin pastore, och att Consist. 
will taga honom för sin man så att Unonius inthet må hafwa med honom till- 
giöra. Påmintes att Consist. remitterat 30 dr på hans skuld, och han lofwat 
betahla dhet öfrige nu i distingen. Discurrerades om hans begäran, men kom 
inthet till något sluuth.

IV. Daniel Johanson lätt upwijsa proof af 45 t:n mycket slött korn, som 
iblandh 171 t:n blifwit fört till honom, och begärade fa dhem för een dr ringare 
prijs, än han eilies contraherat medh Profess. Micrandro om heela qvanto.

Resol. Honom bewillias dhesse 45 tunnor för 14 dr t:n, effter hon är mycket 
slödh.

V. Klagade h:r Verelius, att han inthet kan få igen af bönderne all tullen, 
som han effter Consist. sluuth betalt till h:r Rudbechium, för Academiae spanne- 
mål, som inlades på Grötens huus, effter som hwar swär ifrån sigh, och säger 
sigh betalt tullen för sin sädh. Doct. Hoffveni#j wille weta orsakerna, hwarföre 
Consist. resolverat att Acad:n skall betala h:r Rudbechio tullen, och söka sitt 
igen hoos bönderne. Swarades, att h:r Rudbeck gick godh för samme tull, och 
måste dhen betala, och måste dherföre Acad:n hålla honom skadelös och betala 
honom igen, och sökia sin refusion hoos bönderne, och at dhet skall efftersees 
wijdare in actis, och att Räntemästaren skall hållas skadelöös.
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VI. Twenne Carelii, Amnorini begärade någon hielp, men war ingen som wiste, 
antingen dhe äre deponerade och inskrefne eller icke. Och slöts att Rector 
först seer dher effter.

VII. Uplästes Illust. Domini Cancellarii recommendation för Gustauo 
Brothelio, att f l stipendium så snart något löst blifwer, effter hans föräldrar 
genom fienden och andre tillfällen äre brachte uthi dhet tillståndh, att dhe inthet 
kunna hielpa honom, och han sielf skall lagt dhe fundamenter uthi studierne, 
att han förmodeligen lärer kunna undergå dhe proof, som dher wid äre wanlige 
att praesteras.

Resol. Han mäler sigh an hoos Decanum, och undergåår examen.
VIII. Upwijstes Illust. Domim Cancellarii bref för M. Boos änckia, att be

komma dhe 16 t:n spannemåhl, som hon effter Kongl. förordningh bör niuta 
för både åhren 677 och 678. effter som hon klagar, att hon dhem icke ännu 
bekommit. Respond. Dhet är förr slutit flere gånger, att Klinten skall tillställa 
henne så mycken spannemål som henne resterer, sedan man afdragit dhet som 
Roxen henne tillstält genom olaglig execution. Och slöts nu att Rector kallar 
bookh:n och Klinten till sigh, och låter liqvidera och betahla henne.

IX. Matz Olson i Marma och Alunda sochen klagade att han mist sine öker, 
dher uppå han upwijste sin pastoris attest, och begärade någon tillgifft på uthla- 
gorne, sampt slippa köra stockar till damen. Rector, Doctor Hoffvenwj och h:r 
Verelhw wittnade, att han är een flijtigh bonde, och haar wäl upbygt hemmanet, 
sedan dhet affbran. Frågades, huru mycken sädh han är skyldigh? Swarades, 
6 é tunna.

Resol. Honom gifs effter itt åhrs afradh, 3 é t:n, och slipper han köra ståckar.
X. Inkom h:r Lars Cabbaeus att emottaga reckningarna afh:r Lundio, angående 

jungfru Unoniae förmynderskap. Men söchte nu att draga sigh dher ifrån, före- 
gifwandes sig hafwa mycket beswär för hospitals reckningarne, och icke wara sui 
iuris, som och sortera under een annan jurisdiction, så att Consist. inthet kan 
imponera honom dhetta. H:r Lundi/zj, Doct. Hoffvenius och dhe andre adsessores 
mente annat, nembl. att han är sui juris så wäll som andre, effter han är een 
persona libera, och att han bör stå wid dhet som han een gång frijwilligt haar 
lofwat. H:r Larss sadhe sigh ingalunda willia förmynderskapet emoottaga. 
Swar:s att då får han swara för all skade, som dher på föllier. D.D. Rudbeck: 
Han får inthet emottaga andres räckningar, så länge han sitter oeconomus paupe
rum. Man har han sponte tagit dhet emoot, så skall han fuller blifwa dher wedh, 
och håller iag inthet dher af, att han söker fixera een heel rätt; men haar han 
emottagit tutelam med condition, så är dhet een annor saak. Respon. Han haar 
simpliciter och uthan condition dhet emottagit. Uplästes acta dh. 13 Januarij 
§ 8. hwarest ståår, att Cabbaeus uthan någon inwendningh fullkombligen antogh 
förmynderskapet för Charin Unonia. Cabbaeus: Ja dher står fuller så. Secret.: 
Dhet är och så passerat, och een ährligh karl förswarar sitt protocoll. Upwexte 
något sorl, och hård discurs, särdeles emellan Rectorem, och Doct. Rudbeckium. 
Cabbaeus påstod ännu, att han med condition emottaget förmynderskapet; dher 
emoot wittnade Rector och alle adsessores, som dh. 13 Janu. och nu tillstädes 
woro, att Cabbaeus simpliciter et sine conditione emottogh förmynderskapet, och 
äntå med sådant behagh, att han tackade Consist. som hafft så goda tanckar om 
honom, att dhet welat förtroo honom dhetta wärcket. I synnerheet sadhe Rector:
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Wij äre alle ährlige karlar, och känna edher h:r Larss in thet god för att narra 
een  h eel rätt, och drijfwa oss tili liugare; Consistorium  war dhen gangen fre- 
qvens, och w etta alle m ed een  m un betyga, att i sim pliciter em ottogo  förm ynder- 
skapet. H :r Lundius protesterade solen issim e em oot Cabbaei nyia inwendningh. 
Cabbaeus gick bort. H :r Lundius: H an em ottog  icke allenast förm ynderskapet 
sine conditione, uthan har och sedan inm ängt sigh i sam m e förm ynderskap, 
och tagit a f migh docum enter d h et sam m e angående, som  och fordrat reckning- 
arne af m ig, dhem  iagh icke w elat extradera till honom  uthan in loco  publico. 
Reet.: H an war och hoos migh för 2 dagar sedan, och yrekade på att få reck- 
ningarne ifrån h:r collega. D oct. H offven i»j begärade att Cabbaeus och m åtte 
em ottaga hwadh som  finnes h oos sal. Cadou [Kadow] jungfrus förre förm yn
dare. Swarades, att dhet måste så sk ee, och att han bör altsammans emottaga. 
O ch resolverades, att C onsistorium  blijr w edh hwadh som  förr här uthinnan är 
giort och slutet. H:r Lundius begärade, att Cabbaeus m åtte nu strax em ottaga  
reckningarne, effter som  jungfrun och hennes swåger Jochum  W eilandt äre nu 
hijt kom ne, och icke böra längre uppehållas. Swarades, att så sk ee skall. Skicka
des så effter h:r Larss, m en han war aldeles bortgången. S löts fördhenskull at 
Secretarius em ottager räckningarna, och Cabbaeus skall dhem  afhem pta a f Secre
tario, och att om  han haar något att dher widh påminna, så skall hän m ed samma 
påm innelsse inkom m a näste Consistorii dagh.

X I. U plästes protocollet a f dh. 15 Februarij, innehållandes ransackningen om  
Lasse Å neson , och påm inte M. Steuchius, att Lasse Å neson  dhen gången offta sagt: 
A lt dhet andra är iag frij före, m en G udh g ifw e iag inthet befattat m ig m ed  
gossen . Discurrerades sedan om  saken, och skattades nödigt att dhe andre, som  
warit tillstädes, då han druckit, och studenten talt om  b ibelen , m åste höras förr 
än något sluut och dom b skeer i saken. Discurrerades sedan om  Lasse Å nesons 
k oo , som  h:r Scheffer låtit taga a f honom . R ector berättade, att hustrun fått lo ff  
till m olcka henne dher hoos h:r Scheffer, m en  icke welat d het göra. C onsisto
rium swarade, att man inthet bör göra execution  på någon, förr än dom b är 
gången i saken, och slöts att Lasse Å neson  m åste få igen koon. Schefferus inkalla
des och sadhes honom  dhetta.

X II. Jochum  W eilandt inkom  och berättades för honom  att Cabbaeus söckt 
till undraga sigh förm ynderskapet. W eilandt swarade, att h:r Lars icke allenast 
skrifwit till honom  till G efle , uthan och för 2 dagar sedan tillijka m ed honom  
underskrifwit ett bref som  angår een  action för sterbhuset. Sadhe och att Lars 
U nonius och hans sam syskon hafwa söcht disvadera h:r Lars, som  han märkt 
i m orgons. Slöts ännu att Cabbaeus em ottager docum enterne, och om  han dhet 
försum m er, och än wijdare tergiverserer till fullgöra sin obligation, så swarar 
han för all skade, som  dher a f föllier.

X III. Talades om  Skeggestadh torp i B ondekyrke sochen. M. Colum bus gick  
bort. H :r V erelius g iorde fölliande berättelsse: Jagh war dher och synade, och  
fan alle husen förderfwade och m erendels nederrötte, hw ileket alt jag upskref 
i m in plånebook. 2 åhr dher effter war Profess. G rubb dher på syyn, och fan alt 
som  iagh i p låneboken upskrifwit, så att ingen reparation war eller giord på dhe tu 
åhren. Jagh talade m ed änekian, och hadhe wäl disponerat henne till uprätta 
gården igen , som  tillbörligen war, m en Swanberg kom  em illan och hindrade dhet, 
föregifw andes, att sahl. Loccenius betalt något ansenligit för öfwerbygnadh.
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Sedan resolverade Consistorium, att sterbhuset skall lefwerera hemmanet så godt 
ifrån sigh, som sahl. Doctor Locceni»j dhet emottogh. Men nu weet iag inthet på 
hwad sätt man skall obligera huset dher till, effter änckian will hafwa uth för heela 
nådåhret. Åckren är och illa faren, effter som dhe altijdh fört höö och halm 
från hemmanet. Frågades, om hemmanet är synadt Loccenio i hender? H:r 
Verel., dhet weet iagh inthet, ty dhet är så länge sedan. Consistorium: Om Locce- 
nius betalt för öfwerbygnad då han togh emoot hemmanet, så är klart nogh 
att dhet då warit wäl bygt. Frågades, huru länge sahl. Loccenius hafft dhetta 
hemmanet? H:r Verelius: I 26 åhr. H:r Lundius: Om då inthet warit bygdt, när 
han dhet emottogh, så hadhe han äntå bordt åhrligen bygga något, och kan man 
snart efftertänckia, hwad huuss nödigt böra wara på hemmanet. H:r Vereli/w: 
Jagh seer inthet huru man skall komma här medh till rätta, om man icke gifwer 
bonden någre åhrs frijheet, och afkortar dhet på änckians nådåhr. Discurrerades 
om frijheetz åhren och syntes fuller fordras 3 åhr till hemmanets uprättelsse, 
men på dhet änckian icke skulle hafwa orsak att i någon måtto sigh här öfwer 
beswära, så slöts att bonden far 2 åhrs frijheet, och att så mycket afdrages af 
nådåhret, räcknandes spannemålen för 12 dr tunnan.

XIV. Bewilliades Christopher Boije, som een godh tijdh hafft beswär med 
Acad:ns wexler och medel 20 sexdalers plåtar för sitt omaak.

XV. H:r pastor [0: Petrus Rudbeckius] begärade, att man måtte söka een 
richtigheet och ändskap uthi åckerwäsendet, och honom i wåhr wederfaras dhen 
rätt som andre. 2. Att Rector behagade exeqvera dhe böter, som fölle sidst 
i förre rectoratet, hwilcket alt Rector lofwade hafwa sigh recommenderat. 3. 
Frågade han om icke wore rådeligit att åther begynna aftonbönerne, effter som 
dagarna nu begynna wackert längas. Och wille han dher om conferera jämwäl 
med stadhen. Consist. tychte wara nödigt att afftonbönerne åter uptages, i an
seende till wårt publiqve tillståndh, och effter som många, som sällan kunna bij- 
wista morgonbönerne, kunna åter wara tillstädes i afftonbönerne.

Dhen 1 Marti j
hölts Consistorium majus prajsentibus Dn. Johanne Gartman p.t. Reet., D.D. 

Samuele Skunck, Dn. Olao Verelio, h:r Andrea Norcopense, M. Johanne 
Columbo, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrand., Jacobo 
Arrhenio Secretario.

I. Talades åther om h:r Johans [Fillmerus’] i Tillinge begäran, att få dilation 
med sin skuld till hösten, effter han dhes innan icke kan få sin rättigheet af sin 
pastore. Och effter någon discurs och betänckiande bewilliades honom dilation 
till hösten, då han skall richtigt betala, och dher på sigh nu reversera. Och blifwer 
således han Consistorii man, och inthet Larss Olsson [Unonius]. Sedan dh. 15 
Martij inlefwererades dhenne h:r Jahans revers.

II. Gaf Rector tillkenna orsaken hwarföre han dhenne gången kallat Con
sistorium, nembl. dherföre, att man ännu icke kunnat förmå Lars Unonium till 
liqvidera dhet som här till warit oliqviderat, och att fullgiöra och betala dhet 
som liqviderat warit. Discurrerades om hans saak och reckningar, och huru trögh 
han är till clarera, sökandes undflycht ifrån dhen eene tijdhen till dhen andre, 
in till dhes han kommer under stadzens jurisdiction, och Acad:n sedan icke kan 
hafwa så wigt att komma till richtigheet med honom. Rector berättade, att han
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redan söcht någre ganger, och sig anmält hoos borgmästaren att blifwa borgare, 
men sigh begärat, att staden icke måtte taga honom emoot, förr än han clarerat, 
och skilt sig ifrån Acad:n. Unonius inkom och förehölts honom huru offta 
han warit tillsagd att clarera sin skuld, och inlefwerera documenter hans räckningar 
angående, men inthet giort dher till. Item, att han ännu inthet inlefwererat original 
tertials lengderne wid Nääss och Börie för 677. Frågades sedan hwarföre han 
dhem icke inlefwererar, effter som hwarcken Consistorium eller bookh:n kan 
acceptera copierne för någon giltigh verification; Unonbw lofwade omsijder 
willia lefwerera dhem in originali till H:s Magnificence i dagh, sedan han een och 
annan gångh tillbudit willia låta dhem renskrifwas, och af capellanerne underskrif- 
was, men Consist. nekat dher till och fordrat af honom originalen, som capelianen 
först underskrifwit. Unonius förmantes att uthan wijdare drögzmåhl clarera sin 
skuld; och swarade, sigh willia betala, så snart han far föryttra sin spannemål. 
H:r VereL: Edher pant gör inthet fyllest för eder skuld, ty edher blifwer ännu 
något mehra påfört än förr warit, om så icke wore, kunde Consistorium sättia 
panten hoos någon annan. Unonius: Jag beder at Venerand. Consist. effterlåter 
migh sielf lösa min pant, och haar någon dilation med migh; jagh tror och att 
panten skall göra fyllest, effter som iagh redan betalt een stoor deehl. Talades 
om Jahan Matzons i Mälby skuld. Unonius upwijste capelianens och bondens i 
Öhr attest, att hoos dhenne Jahan Matzon inthet funnitz fleere söder än itt paar 
oxar wärderade för 65 dr, och itt stodh wärderat för 16 dr kopp*rmt, hwilcka 
Unonius tagit af honom; uthan bonden måst gå blott och baar ifrån hemmanet. 
Wittnar och samme attest, att dhet är sant som är infört i Unonii book om dhenne 
bonden. Hwar uppå så wäl som dhet förra dhe tillbiuda eedh. Bookhållaren 
inkom, och tillfrågades hwad documenter han än desidererar af Unonio till räck- 
ningarnas förfärdigande. Swarade, att han endteligen will hafwa original tertials 
lengderne wid Börie och Nääs. Rect.: Han skall lefwerera dhem i dagh till migh.
2. Wille han hafwa Consist. sluth hwad som skall göras Unonio godt eller inthet af 
dhet som för dhetta warit oliqviderat. Resp. Dhet är redan extraderat. 3. Wille 
han hafwa af Unonio h:r Verelii qvittencer på dhe penninger som han redan 
lefwererat till betalningh på sin liqviderade skuld. Och tillsades fördhenskull 
bemrte Unonius att strax lefwerera samme qvittencer med andre fleere docu
menter, som fordras, till bookhållaren, hwilcket han och lofwade göra. Uplästes 
å nyio h:r Jahans [Fillmerus’] och bondens i Öhr attest af dh. 8 Januar. A:o 
679. Och slöts dherpå, att Jahan Matzons i Mälby skuld pro A:o 674 skall 
afföras, effter dhe 65 dr för twenne oxar, och 16 dr för itt stodh äre af- 
förde. Uplästes Matthes Michelssons i Ölstad attest, om dhe 7 tn. sädh, som 
Anders Pärssons hustru i Säfwia säger bortkommit, och Unonium icke giort 
godhe, berättandes at inthet korn är bortkommit af dhen sädh dher uthtröskades 
och inlades i bodhen, hwar på han tillbiuder sigh willia aflägga eedh. Anders 
Erichson och Pär Erichson hafwa samme attest underskrifwit, såsom wittne, så att 
fördhenskuld Pilskous hustrus berättelse här om skall wara aldeles osann. Con
sistorium tychte fuller wara något swårt att acceptera dhenne Matz Michelssons 
attest för något giltigt documente, effter som han sielf interesserar i saken; 
berättades att han tillbiuder sigh willia gå eedh att hans attest är sann, och att 
han dhet samma tillbudit hoos Prorectorew, som dher om attesterer under hans 
attest. Unonius tillböd och nu sig willia aflägga edh, att icke itt korn är bort-
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kom m it af sam m e sädh m ed hans w ettenskap, och att in thet korn dher a f är kom 
m it i hans huuss. O ch kunde altså Consist. in thet kom m a wijdare här m edh, slu
tandes fördhenskull, att effter som  både tilbiuda eedh  dher på, att samma sädh 
är rieh tigt handteradt, och inthet dher a f  bortkom m it, så skola dhesse 7 tn afföras. 
Sidst lofw ade U n on iu s i dagh liqvidera dhen öfrige sin skuld, och till dhen ändan 
kom m a tili bookh:n effter m iddagen, hafwandes m ed sig dhe docum enter, som  
han fordrar af honom , och höra till hans räckningars verification.

D h en  5 Marti)
hölts Consist. majus, närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R. Mag., h:r 

Carolo Lundio, Doct. Petro Hoffvenio, h:r Andrea Norcop., M. Matthia 
Steuchio, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Bewilliades Oluf Carlsson i Åckerby, och Nilss Christopherson i Boda i 
Romfertuna sochen, frijheet för åhr 678. effter som dhe förlidit åhr mist all 
sin åhrswext igenom itt förskreckeligit hagel; dher på dhe förleden höst 
upwijst sin kyrekeheerdes attest, och fougden sielf dher om nu wittnat.

II. Inkom m o Petrus Schefferus och Lasse Å neson. Fråg:$ hwad Carl M ichelsson  
i Håga hört om  bibelen? Carl swarade sielf, att han fuller druckit ihoop m ed  
Lasse Å neson , m en inthet hört talas itt ordh om  någon book. Rector: Länss- 
m annen och  rättaren [Matts Persson] sw oro och  i gåår h oos m igh uthi h:r C elsii 
och wachtmästarens närwaro, att dhe inthet hört talas om  någon bibel, eller warit 
i lagh m edh Lasse. Fråg:s hwarföre Lasse då beropat sigh på dhesse wittnen?  
Lasse: Kan hända dhe w ore druckne, och hörde dhet inthet, iag w eet in thet 
eller om  iagh hörde orätt, effter och iagh war drucken. Lasse förm antes till 
bekenna om  han är skyldig, dher till han swarade således: Jagh är aldeles oskyl- 
digh, och haar gossen  twå gångor bedit m igh bekenna på migh, så wille m oor  
gifwa migh 4 dr, och Petter 3 dr. Schefferus: D h et är osant. G ossen  inkom  och  
tillfrågades här om , m en nekade alldeles. Lasse: Jo o  först sadhe du dhet om  
lögerdagen, och sedan om  måndagen. Pälle: D h et är osant. M . Steuch.: Sadhe 
du icke så, bekenn godw illigt, så lärer m oor gifwa digh 4  och Petter 3 dr? Pälle: 
N e y  inthet. Lasse: O m  m ons. Petter kan swära att iag är een  tiuff, så will iagh 
stå dherföre. H:r Lundius: Så är i een  tiuf, ty nogh kan han i sitt sam weet 
swäria dher på att i stulit. Skickades effter tullnären i Swartbecks porten Pär 
Jahanson, m en han war uthgången, och hadhe besökaren sagt sig icke kenna  
Lasse Å neson. Lasse Å neson  och Håga bonden affträdde. Sedan förde R ector  
Scheffer till sinnes, att swårt är tilläggia honom  tiufnaden, effter han icke är funnen  
dher uthi. Scheffer swarade, sigh allenast hafwa honom  suspect, och för suspi- 
cioner angifwit honom , och att dh e lijkwist offta funnit honom  uthi smått. Scheffer  
afträdde. D iscurrerades sedan om  saken. R ector m ente att Lasse m åtte döm as till 
restituera bibelen och lakanen. H:r Lundius swarade: D h et är inthet något 
witesm åhl, uthan han m åste fuller dömas till eed , allegerandes dh. 9. cap. T iufw e- 
balcken. M . C elsius upkom . Fråg:s hwad bibel, och hurudane lakan w ore, som  
bortstulits? Scheff.: B ibelen  war af W ankijfs tryck och bandet förgylt; lakanen  
wore h eel nyie a f huuslärufft. Scheffer affträdde. Discurrerades om  dom en, och  
stannade dher w idh, att han m åtte purgera sigh m ed edh sie lf  siette , och om  han 
fåls åth edenom , betala tiufnaden och böta 3 mk sm t effter dhet 25 cap. Rådst. B. 
Slöts och att Lasse m åtte uthkom m a på caution till skaffa sigh wittnesm än.
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Anderss Hanson i Eekeby inkom, och gick i full caution för Lasse Ånesons person, 
lofwandes att han skall sistera sigh då han fordras för rätta, och icke rymma, och i 
fall Lasse rymmer, så skall han i dhes ställe swara och betala för honom.

Sententia. Effter som starcke praesumptioner äre på Lasse Åneson, men han 
lickwäl icke kunnat fulleligen öfwertygas, så pålägges honom att i dagh 14 dagar 
till, som är dh. 19 Martij, purgera sigh med sexmanne edh, och sådane mäns, 
som äre ährlige, hafwa god t nampn om sigh, och noga wettenskap om Lasses 
ährlige förhållande. Kan han samme eed gånga, så befrijas han, hwar och icke 
så betalar han bibelen med 14 dr, och lakanen med 10 dr koppwrmt, och böter 
sedan 3 mk sölfmt.

III. H:r Lars Cabbaeus och Jochum Weilandt infordrades. H:r Larss: Effter 
inthet annat kan låta sigh göra än iag moste emottaga förmynderskapet för 
jungfru Karin Unonia, så will iag dhet emottaga på itt åhr, allenast iagh icke grave
ras med dhe actioner, som warit under förre förmyndarne. H:r Lundius: Dhe 
actioner äre redan uthförde, och äre nu andra actioner, som äre nyie, och angåå 
reconventionen, men iagh will informera honom uthi hwadh terminis som sakerne 
stå då han dhem nu emottager. Cabb. Jagh tager dhet emoot på itt åhr. Rect.: 
Kan hända att jungfrun blifwer gifft dhes innan, och behöfwer så inthet wijdare 
någon förmyndare. Här emoth protesterade h:r Lundm hårt, säijandes een sådan 
co«dition wara oförswarligh, ty effter itt åhr torde sakerne så stå, att om Cabbaeus 
då afträdde förmynderskapet, ledo sakerne något dher igenom, och måtte h:r 
Cabbaeus på sådant sätt ingalunda sökia till draga sigh ifrån förmynderskapet, 
förr än jungfrun blifwer försorgd. Blef altså h:r Cabbaeo inthet effterlåtit dhenne 
hans begäran. Sedan begärade h:r Lundm, att Cabbaeus och Weilandt tillijka med 
jungfrun måtte nu emottaga räckningarna, och påminna till nästa Consist. om dhe 
något dher uthi desiderera. Hwilcket dhe och lofwade willia göra. Doct. Hoffve- 
nius begärade, att h:r Lars måtte och emoottaga dhe saker jungfru» tillhörige, 
som sahl. Cadou [Kadow] hafft om händer. Swarades att så skee skall. Cabbaeus 
frågade, hwem som skall honom dhem richtigt tillställa? Swar:s: Stadz magistra
ten. Cabb. Skall iag då låta migh nöija med dhet stadzrätten gör här uthinnan? 
Consist.: Jaa. Cabb. Än om han gör något orätt, skall iagh äntå vara nögd 
dher medh? Consist.: Man bör inthet in antecessum praesumera sådant om een 
rätt som sitter på sin eed och samweet, dhet är heelt otienligit, ty man weet 
att dhe lära göra hwad som rätt är. Men om annorledes skedde, då hafwen i 
macht att tala dher på. H:r Lars frågade om jungfru» icke far sielf sine huussge- 
rådz saker om hender och dhem sköta, att dhe icke må ligga och förderfwas. 
Swarades, att effter hon nu är sine 20 åhr, och nu kan sielf bäst wårda dhesse 
saker, så må hon dhem emottaga med sin förmyndares samtycke, men icke måtte 
dhe försällias, effter hon sielf snart torde dhem behöfwa, då hon förmodeligen 
gifft blifwer. Fråg. Om h:r Weilandt skall emottaga penningarna för gården här i 
stad hen, och hennes spannemåhl. Resp. Ney, men sin spannemåhl kan ingen neka 
honom. Måste och icke eller förmyndaren hafwa hennes redebara medel om hän
der, uthan sättia dhem på bancho, dher dhe kunna kasta interesse af sigh till 
jungfru»s nytta. H:r Lundius påminte ännu, att om dhe hafwa något att påminna 
uthi reckningarne, så måtte dhe dhet göra nästkommande odensdagh, då Consist. 
åther blifwer hållit. Consistor.: Dhet bör skee, och måste dhe sådant icke för
summa.
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IV. Jochum  W eilandt upw ijste een  reckningh em oot h:r Professor Celsium , 
på dhes pupils, jungfru Carins Unoniae wägnar, fordrandes något, som  effter C on
sistorii dom  icke w ore ännu betalt, och upförandes interesse dher på 8 pro 
cento om  åhret. H:r Celsius: Jagh bekenner att forste summan bör betahlas, 
allenast att dhet som  är betalt, blifwer afdragit. 2. Anlangande interesset, så up- 
föres dhet för heela summan, oachtadt att som pt aff capitalet är betalt. 3. H wadh  
ellies interesset i gem en angåår, så upföres dhet 8 pro cento , dher som  dhet 
allenast bör gifwas 6 pro cento. 4. U pföres något interesse på dhe åhren m edan  
lis penderade, och han war s ie lf orsaken till drögzm ålet, i dhet han appellerade. 
A ff sådane orsaker kom m er han fördhenskull till fordra nästan så stoor summa, 
som  han fordrade i förstonne. W eilandt: Hwadh som  kan bewijsas wara betalt, 
dhet will iag afföra, allenast man een gångh kom m er till sluth och richtigheet. 
U pw ijstes h:r C elsii contra reckningh, och sedan itt stycke dher af blifwit upläsit, 
b lef heela saken rem itterad till privat liqvidation, sedan kunde hon åter före
dragas rätten, om  så nödigt b lefw e, och hwad som  under liqvidationen icke kan 
slättas, genom  itt lagligit rättens sluth afhielpas. I lijka m åtto rem itterades och  
W eilandt och U nonius till att först privatim liqvidera sig em illan så wijda skee  
kan.

D hen  6. Martij
gick bref till h:r landzhöfdingen i W esteråhs, hwaruthinnan Acad:n beswärar 

sigh öfw er C hronones fougde H ans Spaak, som  graverar Acad.ns ödeshem m an, 
hwaröfwer rättaren Anders [Persson] i Tiur warit här och klagat, begärandes att 
h:r landzhöfdingen wille sådant förbiuda. Sam m e dagh skrefs och till chrono- 
fougden och bookhm  wid Ström sholm  Carl H inderson , att han will hielpa  
Acad:n till få all kyrckotiende resten i M uncketorp, för i fioo l och dhe förre 
åhren. V id e copieboken.

D h en  9 Martij

sam m ankom m e in C onsistorio h:r Johannes Gartman p.t. R ect., h:r Olaus 
R udbeck, h:r Olaus V erelius, M . Andreas Grubb, M . Julius M icrander, och  
Jacobus Arrhenitfj Secr.

I. U plästes H :s Excelkces h:r gouverneurens i G efle  bref, att han skall laga 
så Acad:n blifwer betalt för sin 677 åhrs spannem ål, och will hafwa 678  åhrs 
spannem ål, lofwandes och dherföre richtigh betallningh, och troendes Acad:n  
inthet kunnat försällia sin spannem ål högre än som  han beståår.

R esol. Swaras att Acad:n betienar sigh a f Kongl. förordningh, och will s ie lf  
disponera om  sin spannemåhl.

II. U pw ijste h:r V erelius een  fougdens Ringii räckningh på 72 dr kopp^rmt 
för disk, herberge och annat på 6  weckors tijd i Stockholm , dher han warit på 
A cadem iens wägnar 677 å 12 dr weckan, och begärade hon m åtte underskrijf- 
was. H w ilcket bewilliades att sk ee  m åtte a f då warande R ectore M . Grubb.

III. Företogs B ibliotheks bygningen att öfwerläggas. H :r R udbeckius m ente  
att dhe Academiae bönder som  äro Acad:n skyldige och icke kunna betala, och  
Acad:n fördhenskuld aldrig kan wänta sin betalningh af dhem , m åtte tillhållas 
att kiöra in bielckar, och dhe afräcknas på dheras rest, så hadhe Acad:n lijkwäl 
något här af. H :r V erel. m en te att han hadhe och något öfwerskåt, som  kunde
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tagas till Bibliotheks bygningen, hwar till och läggas kundhe Bibliotheqves medel 
som falla på fölliande termin, hwilcket alt torde förslå till så mycket som bygges 
i åhr. Rector, M. Grubb och M. Micrander tychte fuller wara wäl om Biblio
theqves bygningh kunde nu begynnas, men skulle samme bygnad komma Pro
fessoribus och dhe betiente till last, i så måtto att något af dheras löhn skulle 
gå dher till, så wore bettre att man drögde dher medh till dhes bättre djder 
blifwa, och Academien kan komma till få in sine uthestående medel hoos Chronan 
för uplåten spannemåhl. Slöts att saken föres till Consistorium, och dher widare 
öfwerlägges och slutes.

Dhen J5 Marti)
hölts Consistorium majus, närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R., Doct. 

Erico Benzelio, Doct. Samuele Skunck, Doct. Petro Hoffvenio, h:r Olao Verelio, 
h:r Claudio Arrhenio, M. Magno Celsio, h:r Andrea Norcopens., M. Johanne 
Columbo, M. Andrea Grubb, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhen. Secreta.

I. Uplästes gouverneurens h:r Jacob Flemingz bref af dh. 4 Marti), att han 
nu medan föret påståår, låter afgå Acadrns 678 åhrs Helsingespannemåhl till 
Jemptelandh, och skickar nu strax till betalningh dher på 1 000 dr s:t i wexel 
till befallningzmannen Erich Wargh. Consist. lät upläsa dhet bref som dh. 8. 
Februar, afgick till wälbrte h:r gouverneur, och undrade storligen, att H:s Ex- 
cell:ce inthet mera attenderat dhe dher uthinnan andragne skiäl, uthan emoot 
Acad:ns willie, och Kongl. Maij:tz allernådigste förklaring, borttager spanne- 
målen, hwilcken Acadrn med fast större rätt possiderer än andre, som dhen åth- 
niuta i förläningzwijs, dher dock alle i heela södre contractet få löös sin 
spannemål, och dhet än mehra är, att Chronones egen gierdespannemål dher 
sammestädes, är skickad till Funckens bruuk wid Garberget, hwar om fougden 
Carm skrifwer dh. 24 Februar, hwilcket bref nu och uplästes. Discurrerades än 
wijdare om dhetta h:r gouverneurens procedere, och klagades, att Acad:n blifwer 
uthan åtherwendo således handterad, hwarföre hon och nödsackligen måste sigh 
dher öfwer beswära hoos Maijestetet. Slöts att h:r gouverneuren skall skriffte- 
ligen beswaras i dagh med posten, och honom remonstreras heela saken om- 
Ständeligen, och att Acad:ns Helsingespannemåhl icke är någon förläning af 
publico, som han dhen altijdh kallar. Och att Acad:n ingalunda kan wara nögd 
eller belåten med dhet prijs, han satte på hennes 677 åhrs spannemål, uthan dher 
H:s Excellxe icke med foderligaste låter richtigt betala för bådhe åhren å 
16 dr tn. så nödgas Academien sigh beswära hoos Kongl. Maij:tet. Assignation 
skickas till Carmen.

II. Uplästes factorens Magni Blix bref af dh. 8 Febr. att få dhe 200 tn. Hels- 
singespannemål som honom lofwade äre för een dr ringare än spannemåhlen 
sällies wed Berget, effter som han förnummit att bem:te spannemål skall wara 
förlofwad till Berget. Lofwar richdgare betallningh än som i fiol och beder att 
Acadrn täckes considerera hwadh som förslelönen öfwer lagsagu och annat 
stiger. Hrr Verelius berättade sigh redan gifwit ordres till Carmen, att tillställa 
factoren samme spannemåhl, dher han will gifwa 16 dr tn. ellies inthet. Skrijfwer 
och Carmen af dh. 24 Februari) sigh redan dijt fört 135 tn. ifrån Särsta och 
Hanebo, och att dhe öfrige 65 tn. skola föras honom tillhanda ifrån Bållnäs.

Resolut. Skall skrifwas till Carmen, att factoren skall gifwa 16 dr tn. oafkortadt,
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om  han will hafwa spannem ahlen, och dher han praetenderar förslelönen , så afslår 
Acad:n dhet alldeles, effter som  spannem alen inthet föres uthom  lagsagu, m en  
tullpenningarna må han taga af bönderne, om  han dhet ändteligen påståår, ellies  
behålla böndherne dhem  sielfw e, i anseende till dhesse swåre tijder. D hetta  bref 
skref herr V erelius, och öfwerskickade tillijka assigna/Zonen.

III. U plästes K ongl. R eductions C ollegii bref aff dh. 6 Martij, att h:r Tiger- 
kloos swar till Academ :ns förklaringh, angående W ittulsengh, com m uniceras, 
på dhet Acad:n må ännu kunna producera sine skiäl dher em oot, dher hon  
hafwer någre fleere, än dhe som  redan äro dher upwijste. U plästes sam m e swar, 
hwaruthinnan h:r T igerkloo säger Acad:ns förklaringh wara ihoopspunnen m ed  
injurier och om ilde berättelsser uppå hans salige fadher [o: Johannes Locce- 
nius], dhem  han reserverer sigh att på behörigt rum och stelle  uthföra. Begärar 
sedan itt rättwijst uthslagh öfw er een  så enorm  oförrätt, som  Acad:n täncker 
tillfoga honom . Säger W ittulssängh icke nämpnas uthi H öglofl. K onungh G us- 
taffs donation, uthan upföres stadigt i C hronones jordeböcker för h:s sal. 
fadhers donation, så att dhet fördhenskuld Acad:n inthet tillkom m er, fast dhet 
än upföres på dhess praebende lista, och stifm odren [o: Margareta Loccenius, 
f. Kitz] för sine orsaker hållit eller welat hålla dhet för praebende. B eskyller  
Professores att welat genom  hem m anetz upförande på praebende listan formera 
Acad:ns godz m ed itt hem m an m ehr än dhem  tillkom m er, och tagit anledningh  
att indraga för hans fadher någre och tiugu åhrs uthlagor och upbörder af itt 
praebende etc. Consistor, lätt upläsa Acadins öfwerskickade förklaringh dh. 21 
Februarij, och kunde dheraf icke finna någre injurier eller om ilde berättelsser 
på sahl. D oct. Loccenius, säijandes sigh wäl kunna förswara hwad som  dher 
uthinnan är skrifwit; m en huru h:r T igerkloo m ed injurier och om ilde berättels
ser graverar Acad:n och Consistorium , dhet finnes fuller i sinom  tijdh. Swarades 
sedan till dhe nyie skiäl h:r T igerklo allegerar för sigh. N em b l. i .  A tt W it- 
tulssengh icke eens nämpnes i K onung G ustaffs donation. Resp. D h e  andre prae- 
benderne nämpnas dher icke eller, m en äre icke dhes m indre Academ iens; 
äro och praebenderne chronogodz, m en högstb:te donation arf och egne.
2. W ittulssengh blifwa i Chronones jordebook åhrligen upfört för Loccenii 
donation. Resp. D h e t kan inthet praejudicera Acad:n, ty effter praebenderne äro 
cronogodz, så lära dhe och alle uthan tw ijfw el upföras i C hronones iordebook, 
och inthet W ittulssengh allena. 3. D h et W ittulssengh blifwit upfört på praebende 
listan, allegeras för itt skiähl, m en  wara a f inthet wärde. Resp. D h et är inthet 
allegerat för något skiäl, uthan för dhe skiäl som  föregå, säges dhet wara 
upfört ibland praebenderne. Injurierne angående, dher m ed h:r T igerkloo uthi 
sitt swar graverar Acad:n och Consistorium , så will Consist. i sinom  tijdh dhem  
resentera och påtala. Berättades att i försonne, då Professores w ore få, och mäst 
alle präster, så hadhe och alle pastorater, m en sedan num erus Professorum  
augerades, och ingen af philosophis war prest, uthan allena th eologi, så finge dhe  
andre Professores, effter som  d h e tillkom m o, och professionerne besattes, hwar 
sitt praebende, som  infördes i hwars och eens fullmacht, hw ilcket han och skulle  
behålla, så länge han satt widh sam m e profession, och inthet widare, som  sahl. 
Bringii fullm acht till profess. eth ices e t politices, och att dher under niuta Flog- 
stadh, dhet nogsaimpt wijser, hwilcken fullm acht copialiter uplästes; och dhe som  
fatt sådanne bref, hadhe bordt inlefwerera dhem  in Consistorium , m en icke welat
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dhet göra. Äfwen itt sådant bref lärer och Doct. Loccenius fått, dher uthi Wit- 
tulssengh uplåtes honom tili praebende, hwilcket bref h:r Rudbeckius säger sigh 
sedt dher i huuset, och måste fördhenskull h:r Tigerkloo tillhållas att samma bref 
upwijsa. Frågades, om inthet Consist. kan fa någon copia dher af och dhen insinu
era? Secret. swarade sigh redan skrifwit dher om till Vennaesium uthi Rijks 
Archivo, igenom hwilcken han tillförende inskaffat uhr Archivo åthskillige och 
Acad:n högnödige resolutioner och skriffter; i synnerheet Kongl. instruc- 
tion och fullmacht för M. Boo till räntemästare tiensten, och Kongl. ordres till 
h:r landzhöfdingen att immittera Acad:n uthi dhen donerade åcker, hwilcke 
documenter myckit hulpit dhe twenne actionerne till rätta. Consistor, tychte wäl 
wara att sådanne documenter inskaffas, och bewilliade Vennaesio för sitt omaak, 
och på dhet han ännu wijdare må så betiena Acad:n, 8 rdr. Slöts att med nästa 
post skall swaras på h:r Tigerkloos skrifft, och begäres, att Kongl. Reduction 
will imponera honom till upwijsa dhet förste Kongl. bref på Wittulsängh. Vide 
copieboken.

IV. Frågade Rector om icke nödigt wore att notificera H:s HögGrefl. Ex- 
celkce sahl. Fornelii dödh, och att Consist. wore betencht i tijdh om successore 
i dhes stelle, att icke någon må sigh dhertil intränga. Resp. Rector kan noti
ficera dhet; angående election så rättar man sigh effter constitutiones.

V. Frågade Rector huru blifwa skall med Kiölingebonden, som är afsagd ifrån 
hemmanet, men begärer blifwa qwar, williandes stella caution för sigh. Resp. 
Dhet är ondt att göra någon förandringh här uthi, sedan han är i tijdh afsagd, 
och icke haar då straxt söckt blifwa qwar, uthan nu sedan een annan städzlat 
hemmanet, och dhet nu bör emottaga. Men kan dhen som hemmanet städzlat, 
öfwertalas att effterlåta honom hemmanet, och han steller god caution för sigh, 
så är dhet een annor saak.

VI. Berättade Rector hemmanet Kumbla i S. Eliae [o: Sankt Ilians] sochen 
wara uplåtit Erich Clemetson, till proof på itt åhrs tijdh, att dhet icke måtte 
blifwa aldeles öde. Consist. lätt sig dhet behaga.

VII. Rector refererade rectorem gymnasii i Gefle skrifwit hijt, att åthskillige, 
som icke äre capable till höra lectiones academicas, resa dher ifrån uthan testi
monio, och bidit att dhe icke må admitteras och emottagas. Frågade fördenskuld 
Rector om pastoris [Caroli Busks] söner i Jerfsiöö, om hwilcka rector i Gefle 
i synnerheet skrifwit, som och nu äre ankomne, måge komma till deposition 
eller icke, effter dhe äre små och icke hafwa testimonium. Discurrerades widlöff- 
tigt här om, och önskade Consistorium att biskoperne wille hålla hand dher 
öfwer, att sådant icke måtte skee, effter som Acad:n på sådant sätt blifwer een 
barneschola, och dher på föllia månge olägenheeter.

Resol. Dhe måge reesa tillbaka igen till Gefle.
VIII. Bewilliades wachtmästaren, som är illa skuten på sin wacht af cornetten 

Alefelt i o dr sölf:mt af cassa studiosorum till hielp i sin eländigheet.
IX. Bewilliades Johanni och Zacchaeo Amnorinis Fennonib«J 6 dr s:mt till- 

hoopa aff cassa studiosorum.
X. Berättade Rector sigh med h:r Rudbeckio, Verelio och inspectoribus 

aerarii warit tillhopa, och giort förslagh om Bibliotheks bygningen, och rådgiort 
om medlen dher till; då man gifwit dhet förslaget, att taga någre medel till 
lähns af studente cassan, i synnerheet dhe som dher af äre uthlänte till andra,
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och sedan betala dhem igen efFter handen af bygningzpenningarne och Biblio- 
theqvetz medel. Consist. tychte fuller wara wäl om dhenne bygningh kunde full- 
fordas, men dock fruchtade somblige, att dhet ey kan låta sigh giöra i dhesse 
swåre tijdher, och sedan winteren är merendeelss förbij, att man icke lätteligen 
kan fl bielckar och annat. Frågades, om dhe medel, som blifwit öfwer sedan 678 
åhrs stat är afbetalt, skole förskiutas till dhenne bygningh? Discurrerades åth- 
skilligt här om. H:r Celsius sadhe wara billigt att Acad:ae betiente fa af samme 
öfwerskott något på sin balance, och affträdde dher medh. It. gick Doct. Hoff- 
venius bort. M. Micrander, M. Grubb, h:r Norcopensis sadhe sigh gerna bij- 
falla dhetta förslaget, om wärcket kan dher med blifwa hulpit. M. Columbar, 
h:r Arrheniar, Doct. Skunck och D.D. Benzelius sadhe att ehuruwäl dhe gerna 
sågo, att något kunde betalas på dhe betiente balancer, så wille dhe dock för sine 
personer inthet wara dher emoot att dhetta öfwerskott cederas till bygningen, 
men wille icke praejudicera dhe bortewarande och änckiorne uthi sin rätt, uthan 
lembna dhem fritt till säija här uthinnan hwad dhe tyckia. Och kunde altså dhenne 
gången inthet skee något fullkombligit sluth här uthinnan, uthan stannade dher 
widh, att Rector till een annan gångh kaller alle Professores, så att dhet blifwer 
itt freqvens Consistorium, och då proponerar här om, så att itt ändteligit sluth 
kan falla.

XI. Uplästes rättarens Olof Pädersons i Skieberga suppliqve och klagan öfwer 
misswäxt, skada på ökar, och swåra gravationer af Chronones betiente, begäran
des antingen befrijas ifrån Chronones beswär i dhesse tijder, eller niuta någon 
tillgifft. Respond. Acad:n kan inthet fri ja honom ifrån Chronones beswär i dhesse 
tijdher. Om tillgifften skall slutas, då han upwijser sin bok och rest.

XII. Simon Löfgreen begärade lof till disputera de ira. Påmintes att han warit 
interesserad uthi åthskillige grassationer, och omsijder blifwit berättat, att han 
gifwit sig undher militien. Swarades, att fadren tagit honom dher ifrån igen, och 
welat att han skall blifwa wid studierne. Resolut. Honom effterlåtes disputera, så 
länge man far see, om han hädan efFter will bättra sigh i sitt lefwerne.

XIII. Bewilliades Swen Andersson i Skillestad och Dingtuna sochen att betala 
sin 678 åhrs afrad med 16 dr kopparmt tunnan, effter som han boor uth med 
wägen, och myckit graveras af krigzfolcket, så att han icke hint uthföra afraden.

XIV. Her Verelius påminte att Consist. tillförende lofwat rättaren Nilss 
Olsson i Swijna något för sitt omaak, att han i wintras lätt upföra någon 
Acad:ns sädh till Berget, och dhen försålde, bekommandes på hela posten 30 
dr kopparmt meer än som Acad:n hadhe wäntat. Begärade att nu måtte slutas 
något wist för honom.

Resol. Honom bewillies 15 dr kopparmt.
XV. Inlefwererades observationerne öfwer Academiens hufwudbook för 

åhr 674.

Dhen 22 Marti j
hölts Consistor, majus, närwarande D.D. Petro Rudbeckio Prorectore, D.D. 

Martino Brunnero, D.D. Samuele Skunck, h:r Carolo Lundio, h:r Olao Verelio, 
h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcopens., M. Andrea Grubb, Jacobo Ar- 
rhenio Secret.

I. Fougden Winter inkom med änckians i Edzberga son Michel Anderson,
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berättandes honom willia taga hemmanet efter modren, men icke swara för dhes 
rest. Bondedrängen sade sigh kunna skaffa 2 paar dragare, och hafwa nästan 
så myckit korn, som han behöfwer till sädhe nu i wåhr, lofwade och willia wäl 
häfda hemmanet, och richtigt uthgöra uthlagorne. Item, willia emottaga sin 
moders ägendomb, och dherföre betala så mycket på hennes skuld, som ägen- 
domen är wärdh.

Resol. Kan han komma till rätta med att bruka hemmanet, och steller godh 
caution för sigh, så far han dhet. Men hwad som finnes hoos modren, dhet skall 
tagas till betalning på hennes rest, således nembl. att sonen dhet löser som han 
lofwat.

II. Prorector berättade sigh medh consistorii ecclesiastici godtfinnande, uthsett 
M. Israel. Colmodinum till adjunctum pastoris, och att faculteten kommit öfwer- 
eens dher om, att han dher hoos skall hafwa een adjuncturam theologicam, effter 
Konungh Gustaffs donations bref, och H. R. Cantzlerens bewilliande.

III. Uplästes Jacobs Murmans suppliqve till Rectorem, med begäran, att H:s 
Magnifxe icke will wara dher emoot, att han må uthkomma på caution, effter 
som stadz magistraten dhen redan emottagit.

Resol. Ingen caution kan tillåtas för honom förr än saken warder kunnogh, 
och man far see huru wijda han dher uthi interesserar.

IV. Prorector berättade sigh wara ombidin att förträda Rectoris stelle 
som är siuk, och examinera dhe af Acadins jurisdiction, som warit hoos Mur
man dhen afftonen, han och Alefelt grasserade. Men fruchtade att hans tijdh 
icke tilläte sittia så länge. H:r Lundius: Rector haar icke allenast begärat att 
dhe af Acad:ns jurisdiction skole examineras, uthan och att dhe andre skola 
wara tillstädes och confronteras mz dhem. Haar och Rector begärat af stadz 
magistraten, att dhe i dag willia här sistera Alefelt och Murman, och till dhen ändan 
låtit wachten wara tillstädes att hielpa till upföra dhem; ellies kan man aldrigh 
fa någon fullkomblig ransakningh, hwilcken dock bör wara förr än man kan 
dömma i saken. Men huru förswarligen staden giort dher uthinnan, att dhe 
uptagit een så grof saak på Cämnärs Cammaren, och henne dher ensidigt ransakas, 
emoot Rectoris påminnelsse, dhet måge dhe sielfwe see sigh om och swara före. 
Rector lät genom Cursorem påminna hoos borgmestaren, och begiära att saken 
icke måtte tagas till examen och ransakas, förr än dhe af Acad:ns jurisdiction 
måtte wara tillstädes, höra på dhe andras bekennelser, och påminna hwad som 
nödigt torde blifwa, att icke någon måtte absens oskyldigt graveras, och icke 
hafwa tillfelle att exculpera sigh; men borgmästaren har swarat att han inthet 
welat hafwa studenterne dijt up. Om Rector än skönt aldrigh låtit dher om på
minna, så hadhe dhe äntå bordt låta studenterne wara tillstädes, effter som Mur- 
man öfwerlefwererat stadhen een lista på dhem, och inlagt hoos dhem een pro
test, hwarföre och dhe andre icke arresteras och fängslas, och staden således 
nogsampt wiste, hwilcka dhe wore som Murman och Alefelt gravera uthi dhenne 
action; men man seer fuller huru dhet är, och lärer nu dhen ransackningh som 
dhe så ensidigt hållit, liggia studenterne till gravation. Jacob Cursor inkom, och 
tillfrågades om han warit skickad till borgmästaren att begära dhet saken icke 
måtte ransakas, förr än studenterne finge wara med tillstädes? Swarade, att een 
stadzens karl warit hoos Rectorem, och sigh blifwit med honom tillbaka skickad 
till borgmästaren, och begiärat att saken skulle förhöras och ransakas uthi
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studenternas närwaro, eilies in thet, på dhet dhe m åtte hafwa tillfeile att excipera  
em ot dhe andras relationer, dher dhe blifwa oskyldigt graverade uthi något; m en  
borgm estaren swarat att han inthet w ille hafwa studenterne dijt up, och låtet 
sedan dagen effter ransaka uthi dheras frånwaro. Consist. tychte dhetta illa wara, 
och at stadhen giort här uthinnan oförswarligen. Frågades, hwad nu stodo tili 
giörandes? H:r Lundius: Wij m åste antingen ransaka fullkom bligen, eller inthet, 
och kan ingen fullkom blig ransakningh ehr hållas, m ed m indre dhe andre kom m a 
och tillstädes, och confronteras m ed studenterne. U p w exte  någon discurs, an
tingen Consistor, m åtte upfordra A lefelt och Murman eller icke. D .D . Skunck  
fruchtade att dhe m åtte undkom m a under wägen, och sadhe åthskillige gångor 
sigh icke willia hafwa någon deeh l dher uthi att A lfelt och M urman upford- 
rades uthur stadsens fängelse. D .D . B ru n n ern  sadhe och sigh gerna willia dhet 
undgå, om  han kan. M en dhe andre adsessores swarade, att dhet icke hade någon 
fara m ed sigh, och att ingen fullkom blig ransackningh kunde skee m ed m indre 
dhe w oro tillstädes och confronterades m edh studenterne. Slöts ändteligen effter 
w idlöfftigh discurs, att A lefeld t och Murman m åtte upfordras, och Acad:ns 
wacht till dhen ändan nidskickas att adsistera stadzens. Secretarius skickades så 
tili borgm estaren och begiärade han nu w ille sistera dhem , effter som  eilies ingen  
fullkom blig ransackning skee kan, och att han wille com m unicera Consistorio  
Cämbnärs ransakningen, att dhen upläsa uthi studenternas och dhe andras när
waro, på dhet man måtte finna rätta sam manhanget af saken, och studenterna  
hafwa tillfelle att uthi dhe andras närwaro förklara sigh, om  samme ransackningh 
dhem  oskyldigt graveras, och dhe andre, biwistandes Consistorii ransackningh, 
kunna excipera em oot studenternes bekennelsser, om  dhe fingo dher till orsak. 
Borgm estaren swarade, att så snart Acad:ns wacht kom m e och conjungerade sigh 
med stadzens, så skulle dhe fångzlige upkom m a een  i sänder. Lofwade och  
skaffa up protocollet, och dhen hållne ransackningen uthi dhenne saken. N är  
SecretariÄj kom  tillbaka och d het berättade, delibererades å nyo om  A lefelt och  
Murman m åtte upföras, effter som  D .D . Skunck war äntå dher em oot, och  
D .D . Brunnerus gerna wille undgå dhet samma. M en stannade lickwäl om sider  
dher wid att dhe för ofwantalde orsaker m åtte upkallas, och skickades så wach
ten neder. 1 m edier tijdh klagade Prorector ännu sig icke hafwa tijdh att sitta 
lengre in C onsistorio, och begärade, att om  han nödgas gå bort, M. G rubb  
då w ille förträda hans rum. W achten drögde något lenge, och då hon kom  
tillbaka, fölgde byfougden m edh, hwilcken inkom , helsade Consistorium  på 
stadz magistratens wägnar, och sadhe att A lefelt och Murman ingalunda willia  
upkom m a till Consistorium , och att dhe säija, om  än 50 man kom m e, så skola  
dhe äntå icke fa dhem  up, m ed m indre dhe willia släpa dhem  gatan upföre. 
M en protocollet skulle upkom m a, och w ore dhet nu redan under wägen. C on
sist. tyckte wara sällsampt att dh e icke sisterades, och att stadz magistraten icke  
låter dhem  upföra, uthan lem nat dhem  sin egen  willie. W ill altså wara uhrsächtad 
i dhetta måhl, effter dhet giort så m ycket som  dhet kunnat. Praesumerades här 
af, att A lefelt och Murman m åste oskyldigt graverat studenterne uppå Cammaren, 
och nu dherföre icke willia upkom m a, att studenterne icke m åtte antingen wijsa 
dheras osanningh, eller öfw ertyga dhem  något m eer än som  dhe bekiendt på 
Cammaren. M en kunde uppå sådant swar inthet widare göras här till, uthan 
wäntade nu effter protocollet, att fa dhet upläsa, och så widare förhöra och
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examinera studenterne. Och war nu kl. redan ellofwa, hwarföre och ProRector 
bortgick, och Doct. Skunck tillijka medh honom. M. Grubb satte sigh uthi Rec
toris stelle, och upkom omsider protocollet, hwilcket uplästes och befans dher af 
att dhe andras relationer mycket gravera studenterne uthi itt och annat. Studen
terne infordrades, men swarades af Cursore, att då Prorector D.D. Rudbeckius 
bortgick, hadhe han sagt att ingen ransackningh kunde skee i dagh, och för- 
dhenskull gifwit studenterne lof till gå hem. Resolut. Effter ingen ransakning nu 
kunnat skee i defect af dhe personer, som bordt wara tillstädes och confronteras 
medh studenterne, så låter man borgmestaren dhet wetta, och begärer att han 
will sistera dhem nästkommande måndagh, effter som dhe äro förr eensidigt 
förhörde, och borgmestaren swarat, som Rector berättat, att han icke welat 
hafwa studenterne up på rådstugun. Item, skall tagas een copie af Cämnärs ran- 
sackningen.

Dhen 23 Marti j.
Effter såsom Kongl. HoffRätten genom dhess skrijfwelsse af dh. 18 hujus, 

notificerat Acad:n, att han i dhenne session will företaga och afdömma Acad:ns 
saak emoot h:r Axel Behmer och dhess interessenter, begärandes fördhenskull 
att Acad:n will hafwa sin fullmechtigh dher tillstädes till dhen 28 hujus; så swa
rades i dagh med posten, att Acad:n har redan fullmächtigat Henrich Schaefer 
till att agera dhenne saak, och begärades att Kongl. Hoffrätten täckes låta helt 
och hållet upläsa dhen sijdste Acad:ns deduction och swar öfwer dhenne saak. 
Vide copieboken.

Dhen 26 Martij
hölts Consist. majus närwarande M. Andrea Grubb ProRectore, D.D. Samuele 

Skunck, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hoffven., h:r Olao Verelio, M. Magno 
Celsio, h:r Andrea Norcopense, M. Julio Micrand., Jacobo Arrhenio Secretar.

I. Inkom h:r Larss Cabbaeus att emoottaga någre qvittenser och andre skriffter 
af h:r Profess. Lundio, angående jung. Carins Unoniae arf och förmynderskap, 
och lofwade h:r Cabbaeus komma hem till h:rr Professoren om lögerdagh kl. 12 
och samme skriffter dher emottaga, och dhem qvittera. Ellies begiäradhe h:r 
Profess, att dher Cabbaeus har något till påminna uthi dhe emottagne reckningar, 
han wille dhet nu giöra effter Consist:ii förre resolutioner. Cabbaeus swarade, 
att han inthet haar något funnit dher uthi, som han med skiäl kan ogilla, eller 
göra någon påminnelsse emoot, uthan allenast om Hageby spannemålen, för 
hwilcken han sadhe sigh inthet kunna swara, förr än han får dhen om hender 
ifrån executoren. Hwilcket alt h:r Lundius begärad t sigh till säkerheet ex actis, 
som bewilliades.

II. Uplästes h:r gouverneurens i Gefle bref af dh. 18 Martij, med begäran, 
att Acad:n wille sätta skiäligit prijs på sin Helsinge spannemål, som H:s Ex- 
cellxe tagit i fiol och i åhr, effter som dhen är tagen till Crononens tienst och 
militiens underhåldh, och inthet kostat något på uthfördzlen, som ellies skedt, 
dher samme spannemål blifwit förd till Kopparberget. Sedan lofwar H:s Ex- 
cellxe göra anstalt om betalningen dher före. Item uplästes Carmens bref af 
dh. 19 Martij, att han icke kunnat få arresten löös på Acad:ns spannemåhl, 
uthan gouverneuren nu låtit uthföra dhen ifrån Dilsbo och Järfsiöö, men
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Bålnäs, Alfca och O fwanåcker ligga ännu inne, effter bönderne säija sigh icke  
hinna dhen uthföra, och fruchtar han dherföre, att sam m e spannem ål som  för- 
m enes wara 4 5 0  tn. lärer blifwa liggandes m edh Acad:ns äfwentyr.

R esolut. Skall swaras h:r gouverneuren, att Acad:n gärna önskat, att H :s 
Excelkce inthet lagt handen widh dhes spannem ål, uthan låtit Acad:n hafwa frij 
disposition om  sin egendom b, så haar hon kunnat uthbringa dhen på bästa sätt 
till sitt underhåld. M en effter annorledes är skedt, så förm odar man att han för
nöjer Acad:n någorlunda, och gifw er 15 dr tunnan, så lagandess att betalningen  
föllier uthan långt drögzmål; och  wijses dherhoos hwadh skade Acadrn tager 
här igenom . M. M icrander upkom .

III. Inkallades Lasse Å neson  m ed sine edesm än, och gick han s ie lf  först edh  
eller praesterade juramentum asseverationis, sedan sw ore och aflade m ed honom  
juramentum credulitatis, Anders H anson och Erich Erikson i Ekeby och B onde- 
kyrcke sochen , A nders Staffanson i Gam bia U psala by och sochen , Anderss O lof-  
son i Fullerij, och Pär Larson i Börckeby i G . Upsala sochen , och wart altså 
Lasse Å neson  effter förre C onsistorii dom b frikiändt ifrån dhen  tiufnad, h:r 
Scheffers huus hafft honom  m isstänckt före. A ff  h:r Schefferi huus war ingen  
tillstädes, effter han blifwit dödh i dagh kl. 10. som  nu berättades, och inkallades 
fördhenskull i dhes stelle Jacob Cursor.

IV. Berättade h:r Lundius, att uppå dhet som  förr är discurrerat och berättat 
dh. 13 Januarij, så haar m ons. V adensten nu een  disputation fårdigh, de natura 
jurisprudentiae, e t m unere juris consulti.

V. Bewilliades Johanni Alman att disputera de triumphis Romanorum, och 
Johanni Crutenio de opinione.

V I. U plästes pastoris i H ussby Odensala h:r Petri M elandri skrifft för bonden  
Jahan M atzon, att han m åtte fa dhe tw enne små A cad.ns hem m an dher i byn 
för billige uthlagor och någon frijheet, effter som  dhe warit len ge öde. M atz 
Erickson som  åbor dhet tridie hem m anet dher i byyn, begärade att dhet en e  
ödeshem m anet m åtte delas em illan dhe andre både, så att och hans hem m an  
m åtte blifwa något större. Jahan M atzson swarade, att om  han inthet får både 
hem m anen, så will han inthet begära något. Frågades, huru länge dhesse hem m an  
warit ödhe? Fougden swarade, dhet eena warit ödhe på 3 åhrs tijdh, m en dhet 
andre länger, nem bl. förr än han b lef fougde. Fråg:s huru stort uthsäde är på 
hwart dhera? S:des att dher är allenast 8 tunnors uthsäde. Erich M atzon* nekades 
dhes begäran, efter som  Acad:n inthet kunde så deela dhet eena hem m anet. 
Sedan discurrerades dher om , antingen dhe tw enne ödeshem m an m åtte läggas 
tillhopa eller inthet, effter som  Cronan afgår något dher igenom , hwarföre 
Acad:n och inthet gärna dhem  tillhopa ladhe; dock effter dhe bådhe warit ödhe, 
dhet eena i 10 åhr, som  bonden berättade, och dhet andre i 3 åhr, och aldrigh 
kunna uprättas m ed mindre att dhe blifwa ihooplagde, skattades nyttigare både 
för Acad:n och Cronan att dhe ihoopslåss och uptagas, än blifwa liggandes öd e  
alt framgent, och bew illiades derföre, att bonden m åtte af bådhe gårdarna byggia 
och uprätta een , m en lickwäl hålla dhen andre gårdztom pten wid macht, så att 
dhen åter fram deles må och warda bebygd. B onden  begiärade dhesse hem m an på 
5 åhrs frijheet, och sedan 20 tunnors affgifft åhrligen i spannemål. Consistorium

Felskrivning för Matts Eriksson.
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bödh honom  3 åhrs frijheet, och att dher effter gifwa fu lle  uthlagorne dher af, 
m en han nekade sigh willia mz dhe conditioner em ottaga hem m anen. Consist. 
bem ödade sig  m ycket om  till öfwertala bonden att taga dhem  em oot på dhesse  
conditioner, tillböd honom  och om sider 4  åhrs frijheet, och förm edling på 
spannem åls affgifften till 24  tunnor. W ijsandes och dher h oos huru store gierder, 
och alt annat extraordinarie som  uthgiöras borde af een e  hem m anet, afgår dher 
igenom  att dhe läggas bådhe tillhopa. M en bonden w ille ingalunda dhem  em ottaga  
m inder 4  åhrs frijheet, och sedan 22 tunnors afgifft i spannem ål föruthan wanlige 
penningar. H w ilcka conditioner honom  och ändteligen bew illiades, heller än at 
hem m anen skulle ännu blifwa ödeliggandes.

VII. Lasse Marckuson i Hälleby och Östuna sochen, klagade att han inthet 
hinner medh hemmanet, med mindre han får blifwa wid förre uthlagorne, som 
warit dher på. Opskiöts till een annan gång.

VIII. Berättade fougden K lint, att änckian i Franssåcker, som  är m ycket skyl- 
digh, will nu inthet länger blifwa wid hem m anet, uthan hennes mågh Jahan Erson 
begärar dhet nu. O ch sadhe rättaren, at dhenne Jahan Ehrson är een  flijtigh karl, 
och w ore wäl om  han blefw e wid hem m anet, effter som  han w eet a f ägorne, m en  
om  någon annan kom m er, skulle han kan sk ee lijda något a f häradzfougden G ert 
Jonson, som  och boor dher i byyn. B onden  inkom  sielf, och begärade hem m anet 
för 20 tunnors afgifft åhrligen, dher dhet ellies räntar 27 tn. m era w ille han inthet 
gifwa. Fråg:s hwad boskap han haar till begynna b oo  m edh? Swar:des itt par 
ökar, 2 koor, 4 eller 5 faår, een qwijga och 3 eller 4  swijn. Fråg:s hwad boskapen  
swärm odren äger? B onden  swarade, 2 paar ökar, och itt paar unga otam de, 4  
koor, 2 kalfwar, någre får och någre swijn. Consist. tillböd honom  taga hem m anet 
för wanlige uthlagor, och att taga heela m odrens b oo  och swara för dhes skuld; 
m en han nekade aldeles dher till, w illiandes inthet befatta sigh m ed sam m e skuld, 
m en om  han finge taga något af swärm odrens bood som  han behöfde w ille han 
dherföre betala så m yckit på hennes rest, som  dhet han togo , kostade. H on om  
bödz hem m anet för 24  tn. m en han nekade och dher till, och affträdde dher 
m edh. Fougden och rättaren sadhe, att om  han inthet blijr wid hem m anet, så 
blifwer dhet öde, effter som  ingen lärer gärna willia dher b oo  ihoop m ed häradz
fougden, och hem m anet ellies icke wäl kan bära sigh m ed så store uthlagor. 
Fougden befaltes att i tijdh kennas widh änckians ägendom b till A cadem iens be- 
tallningh, förr än hennes b oo  skingras, och m ågen, kan sk ee , säger något dher af 
kom m a sigh till, och hwad m ågen tager af bodet, såsom hästar och annat, låta 
honom  dhet betala på m odrens rest. B onden inkom , och tillböd nu 22 tn. åhr
ligen, w ille ällies inthet täncka på sam m e hem m an, uthan söka sigh något annat.

R esol. H on om  bewillias hem m anet för 22 tn. spannem ål åhrligen och fulla 
penningar, på tu åhr till proff, att man far see  hwadh han doger till, dock skall 
han stella caution för sigh. Och skall fougden i tijdh kennas widh änckians egen- 
dom b till Acad:ns betallningh, och låta m ågen fa dher af hwadh han begiärar för 
betalningh.

IX . U plästes h:r Olai A roselii bref af W esteråhs dh. 9. Martij, för Jahan 
A ndersons [Grans] barn, att dhe måtte hädan effter fa b eb oo hem m anet M yre- 
siöö  för åhrlige och richtige uthlagor.

Resol. Effter som Acad:n haar tillförende för een godh tijdh sedan uplåtit 
Myresiöö för gütige orsaker skuld åth sin befallningzman Anders Winter, så
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kan hon nu inthet gå dher ifrån, eller giöra någon förandringh här uthinnan.
X . Inkom  befallningzm annen h:r Stehn, halsandes Consistor, ifrån hög- 

wälb:ne h:r landzhöfdingen, m ed begäran att studenterne som  äre nampn- 
gifne att warit uthi dhen af A h lefe lt och M urman begångne action em ot wachten, 
måtte upkom m a på rådstugun att åhöra A lefeltz  och Murmans relationer. C on
sistorium  önskade, att stadz magistraten giort dhet förr; och beskickade strax 
samme personer att dhe skulle uppgå. Begiärade ellies af h:r befallningzm annen  
han så laga w ille att A lefelt och Murman m åtte i m orgon upkom m a in C on
sistor. då Academiae personerne, som m edh dhem  interesserat i excessen , skole  
exam ineras, effter som  ellies ingen  fullkom bligh inqvisition kan skee. Befallningz
m annen lofwade sigh skola här om  bestella.

D hen  27 Martij
in C onsistorio academ ico m ajore, närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R ec

tore, D oct. M artino Brunnero, D .D . Erico B en zelio , D oct. Sam uele Skunck, h:r 
Carolo Lundio, h:r O lao V erelio , h:r Claudio Arrhen., M. M agno C elsio, h:r 
Andrea N orcop en s., M. Andrea Grubb, M. Julio M icrandro, Jacobo Arrhenio  
Secretario.

Företogz ransackningen öfw er dhe Academiae personer, som  blifwit angifne 
före att interesserat med corneten  A hlfelt och Jacob M urman, uthi dhen action, 
som  dhe nyligen hafft m edh wachten i Upsala. Inkallades så Academiae hum ble- 
gårdzdrängh H anss Erichson, som  hölt skildtwacht dhen tim en, då Carl A hl
felt och Jacob M urman, såsom  capita tum ultus, ö fw erfölle wachten, till att giöra  
om  sam m e action een  fullkom bligh berättelsse, på dhet rätten m åtte see , huru 
wida studenterne graveras, som  warit m edh, effter som  Consistorium  tillförende  
icke kunnat någon lagligh ransakningh anställa, i defect a f dhe personer, nem bl. 
A hlfelt och M urman, som  stadzmagistraten fuller lofwat sistera till confronteras 
m edh studenterne, m en dhe sielfw e för dhetta undragit sigh dher ifrån. Fråg:s 
först om  dhenne H anss Erickson aflagt eed  widh stadzrätten, hwar till han jakade, 
och befaltes fördhenskull att uppå sam m e sin edh nu fullkom bligen och om - 
ständeligen referera heela actionen, dhet han och giorde således:

Klockan 10 om  afftonen kom  iagh på skildtwacht, och b le f något dher effter  
öfw erfallen af een  gråklädd karl, som  m edh dragen wärja jagade migh in i 
corps d e garde, huggandes effter migh in igenom  dören m edh wär jan. H w ilcket  
då wachtmästaren sågh och hörde, sadhe han: dhet är nu inthet tijd till blifwa 
inne länger, gåendes han dher m edh uth. Effter honom  fölgde wachten, och  
sedan wij kom m it uth, råkade wachtmästaren ihoop m edh M urman, talade m ed  
honom , och badh honom  och hans fö llie  wara stilla. M edan dh e talades wid, 
w ore dhe andre ihop m edh oss på både änderne. Ibland dhem  andre war och  
een  swartklädd, hw ilcken stack m ed sin stukat åth m igh, m en iagh hölt honom  
från m igh m ed bardisanen, och då han inthet fick hugg på m igh, angreep han 
Acad:ae hum blegårdz drängh B en gt M årtenson, kom m andes så hastigt in på ho
nom  att dhen andre hwarcken kunde kom m a undan, eller hålla honom  ifrån sigh. 
H an nödgades så gå baklänges undan, till dhes han föll om kull på een  hög, och  
dhen andre på honom . H w ilcket då iagh sågh, slogh iagh dhen andre någre slagh 
m ed bardisanen, och halp B engt M årtenson up igen. W achtmästaren och Murman 
talades äntå widh, och Murman söckte till taga bardisanen af honom , m en wacht-
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mästaren släpte honom inthet. Corneten badh sitt följe gåå uppå oss, och begynte 
så dhe läggia hårdt till, och söckte omsider komma emillan oss och corps de 
garde, men wij gofwe oss tillbaka, att dhet icke skee måtte. Murman hölt i 
udden på sin wärja, krökandes henne och säijandes, att han skulle kasta dhen i 
endera af oss. Togh sedan een stoor pååk, kastade honom i hopen, och råkade 
humblegårdzdrängen Mårten Anderson i sijdan, att påken föll neder på backen 
hoos migh, hwilcken iagh uptogh, och kastade honom in i wachthuset. I medier 
tijdh skickade corneten sin gosse [Sven] hem effter sine pistoler och carbijn, 
och som iagh kastat in påken, giorde han förste skottet, men träffade ingen af 
oss; andre skåttet råkade han wachtmästaren i bröstet. Dher på sadhe wacht- 
mästaren: Jagh haar fatt nogh, karlar, wij willie nu gå in, och skyndade wij oss 
så meer och meer åth wachthussdören, och ginge dher in, dhe andre fölgde 
effter oss, och när wachtdrengen Jahan Person, som war effterst, skulle in genom 
dören, sade Murman: Jagh skall hugga halssen af digh, slåendes till, men dhen 
andre lutade undan, och högg så Murman honom i hufwudet. Wij stängde dören 
till, men dhe andre stötte på att fa henne up igen. Sköts och nye skott på 
dören, hwaraf somblige kulorne ginge igenom in i huset, förste kulan brööt 
löös een spildra, som slogh mig een blånad på benet. När wij dhet såge, gofwe 
wij oss undan på både sijdor om dören, och somblige uppå lagan, dijt och een 
kula kom flygandes emellan oss. Sedan ginge dhe up-på taket, och skute itt skott 
neder igenom skorstenen, att elden och askan flögh kring heela huset. Murman 
och corneten begärade igen påken och sadhe, om dhe icke finge honom igen, så 
skulle dhe gå effter een yxa, och hugga neder dören, men wij tordes inthet öpna 
dören, hwaraf somblige kulorne ginge igenom in i huset, förste kulan brööt 
uth påken, och ginge dhe dher mz sin koos, men bunne dock igen dören för 
oss med itt strumpeband. Fråg:s Huru månge dhe andre wore? Swarades: Jagh 
troor dhe wore wid pass sexton personer, men wij wore inthet meer än otta 
personer. Fråg:s om han kiende dhen som lågh på Bengt Mårtenson eller någon 
af dhe andre? Swar:s: Ney. Frågades, hwem som hade påken, och af hwem 
Murman togh honom? Swar.s att h:r Carl Bondes drängh [Johan Bengtsson] 
hadhe honom. Fråg:des hwilcka och huru många som wore på taket? Hans: 
dhet kan iagh inthet wetta, ty wij wore då alle inne. Fråg:des, huru wette I då 
att Ahlfeldt och Murman fordrade igen påken? Swar:s. Jagh kände fuller 
Murmans måhl, men om Ahlfelt begärade honom medh, eller hwem dhet giorde, 
dhet.kan iagh inthet så wist wetta. Frågades: Skiälte dhe andre wachten myckit? 
Swar.s, dhet kan iagh ey eller så wist wetta, ty dhet war itt sådant sorl. Stadz 
fiscalen inlefwererade dhen ransackning som i gåår blef hållen på rådstugun, och 
begiärade dher hoos på borgmästarens wägnar, att Consistor, wille nu ihogkomma 
dhen saken som staden för någon tijdh sedan angaf emoot Murman, då warande 
student, och någre andre, för dhet dhe sönderslagit rådstugu fönstren, men han 
Murman omsider sagt sigh tagit rienst under jägare staten, och dherföre icke 
welat widare comparera in foro academico. Consistor, lofwade sigh willia dhen 
saken sedan öfwerläggia, tackandes nu för communica//on af dhen håldne ran- 
sackningh widh stadzrätterne. Bengt Mårtenson inkom och berättade lijka som 
dhen förre, läggandes dhet allenast till, att dhen swartklädde som lågh på honom, 
hadhe een och annan gång stukaten emellan fötterne och behnen på honom, förr 
än han föll omkull, och att han liggandes på honom, stötte honom med stum-
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pen, ty stukaten war då afgången, så att han fick skade på dhen lem, man för 
höfligheet skull inthet nämpner. Men hwem samme person warit, dhet sadhe 
han sigh inthet wetta, upwijsandes nu allenast itt stycke af hans stukat. Uplästes 
Cämners ransackningen dh. 20 Marti), item rådstugu ransackningen dh. 26 
ejusdem. Baron h:r Carl Bonde, Samuel Apelroot, och Petrus Carlingh, inkomme 
uppå anfordran, men Simon Löfgreen inthet, uthan Cursor, som redan warit 
hoos honom, sadhe, att han excuserat sigh, effter han fått tree såår i hufwudet, 
men berättade dock att Löfgreen gått uppe och warit påklädd. Skickades altså 
twenne wachtdränger effter honom, och hadhe honom upp. Mårten Andersson 
humblegårdzdrängh, som inthet aflagt eed wid stadzrätten, giorde dhet nu, och 
berättade sedan äfwen som dhe förre, dock förste begynnelsen något omstände- 
ligare än dhe andre. Nembl. Att dhen som först anfallit skildtwachten och kiördt 
dhen in, hadhe warit allena, då han kom ihoop medh samme skildtwacht och 
dhen inföste, och att han, sedan all wachten kom uth och fölgde effter honom, 
gått tillbaka in moot Oluf Siffersons huus, och ropat dhe andre sigh till hielp, 
som stått dher in emot bagareboden. Fråg:s hwadh wachtmästaren och Murman 
talade med hwar andra, då dhe först kommit tillhoopa? Sw.: Wachtmästaren 
badh Murman gå sin wäg, och låta blifwa wachten, men Murman swarade honom: 
Är dhet du din gamble skiälm, och i dhet samma gingo dhe andra på oss. Fråg:s, 
hwilcka wore dhe andra? Swar:s. Jagh weet dhet inthet, ty iagh kiände dhem 
inthet. Fråg:s huru månge dhe wore? Swar:s. Jagh weet inthet wist, men fuller 
wore dhe fleere än som wachten. Och ehuruwäl wachtmästaren badh Murman 
ännu wända igen, och han lofwade giöra dhet, kunde lickwel dhe som wore på 
andre änden inthet stilla sigh, och dher med högg Murman åth wachtmästaren, 
och badh dhem andre som wore med honom, gå på oss, som och skedde. Frågrs 
antingen corneten skickade gossen [Sven] eller gick sielf heem effter pistolerne? 
S:s, han skickade gossen åstadh, men gick sedan sielf effter, och mötte gossen i 
wägen. Ellies sadhe dhenne Mårten Anderson uppå tillfrågan, sigh inthet wetta 
hwem Murman tog påken af, ey eller hwem som högg Jahan Person i dören. 
Zachris Matzson humblegårdzdrängh swarade uppå tillfrågan, sigh warit siuk, och 
dherföre icke kunnat i gåår göra någon berättelsse på rådstugun. Afladhe altså 
nu sin edh, och berättade sedan äfwen lijka med dhe förre, nembl. att een 
hadhe först angripit skildtwachten, och sedan, när heela wachten uthkom, gått 
tillbaka, och kallat dhe andre sigh till hielp etc. Fråg. huru månge dhe andre 
warit? Swar:s, dhe wore wid pass sexton stycken; men effter dhem war äntå 
een hoop som inthet kom fram. F:s. Kiende I eller dhe andre någon af dhem 
som wore emoot Edher? Zachris: Jagh kände ingen meer än Appelroot, som war 
swartklädder, och stötte emoot migh med sin store stukat. Apelroot: Dhet är 
aldeles osant, ty iagh hadhe då ingen annor wärja, än dhen lilla som iag nu haf- 
wer; fuller hadhe iag då wärjan uthe, men giorde ingen skade dher med, uthan 
fick henne åth Carlingen, som wijdare skall bewijsas; ellies och war jagh på 
dhen wänstre änden, som förr berättades af eene wachtkarlen, men i wore på 
dhen högre änden, som i säijer, hwar af och synes, att i berätta osant, wore och 
fleere swart- och mörc-klädde än iag, ty Carlingen war och swart- och Löfgreen 
mörck klädd. Hans Ehrson: Fuller war een som stötte, men hwilcken dhet war 
weet iag inthet, een swartklädd stötte och emoot migh. Rector: Nogh är dhet 
wist, att inthet kunde Apelroot wara wid både änderna, och lära dhe andre wetta.
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som  han säijer, att han inthet hafft någon stoor wäria. Zachris: Jagh m enar han 
hadhe både dhen wärjan, som  han nu hafwer, och dhes uthan een  större. A pel- 
root: D h et skall I eller någon annan aldrigh bewijsa, dhet lärer wäl wijsa sigh 
ännu hw em  som  stött effter Eder m ed stukaten, ty in thet giorde iagh dhet. 
Fråg:s om  han sågh hw em  som  kastade påken, hw em  som  högg Jahan Pehrson, 
och hw em  som  låg på B en gt M årtenson? Zachris swarade, hwem  som  kastade 
påken, w eet iag inthet, ey  eller hw em  som  låg på Bengt. M en Murman högg Jahan 
Pehrson, ty han fö lgd e hårdt på oss, och högg förste hugget i bardisanen, 
skafftet så nära af, m en dhet andre hugget råkade han Jahan Pehrson i hufwudet. 
Fråg:s om  B engdt M årtenson inthet kenner dhen som  låg på och stötte honom ?  
B engdt nekade, m en sadhe att dhen sam m es stukat war afbruten, och att han 
stötte honom  m ed stycket som  han hadhe qwar. Fråg:s huru han sågh uth? 
Swar:des, han war lång och swart. Frågrdes hwem  dhen afbrutne stukaten till
kom m it? m en alle sadhe sigh dhet inthet wetta. Fråg:s hwem  som  slagit Löf- 
green? Löfgreen: lag  w eet inthet. W achten: Wij sloge ifrån oss så m yckit wi) 
hinte, och är inthet under att som blige fatt något. Rector: Ja, nog synes dhet att 
Löfgreen haar warit framme och ihoop  m ed wachten. Jahan Pehrson tillspordes, 
om  han kiende någon af dhem  som  w ore m edh? O ch swarade, iag kiende ingen  
m eer än Murman. Fråg:s huru m ånge dhe andre wore? Jahan Pehrson swarade, 
dhem  warit 12 eller 14 personer. Fråg:s om  han kenner igen någon a f dhem  som  
nu äre tillstädes? Swar.: N ey . Fråg:s huru länge actionen påstodh? Swar:s: han 
begyntes em illan 10 och 11, och warade in em oot kl. 1. Jahan Pehrson sade wij- 
dare: N är Murman kom  ifrån wachtmästaren åth m ig, war een  annan som  stack 
effter m igh m edh stukat, och då iagh stötte honom  undan, fattade Murman i 
bardisanen, och w ille taga dhen a f m igh, m en iagh släpte honom  inthet. Fråg:s, 
hwar M urman giort af sin wärja, då han hadhe påken. Swar: han hadhe henne  
hengiandes på armen. Sedan då iagh skulle gå in i wachthuset, rende åther een  
åth migh m ed en stukat, och i dhet iagh slogh honom  undan m edh bardisanen, 
högg M urman migh. Fråg:s ännu hwem  dhet war, som  lågh på B engdt M årten
son, och huru han sågh uth? Jahan swarade, jagh kiände honom  inthet, m en han 
war långh och smaal, och hadhe een  gråå råck på sigh, som  iagh tychte. Fråg:s 
om  han w iste hwem  som  slagit Löfgreen? Swar: N e y , så frampt dhet icke war 
han som  låg på B engdt M årtenson, och fick hugg af H ans Erickson. Strax ac
tionen begyntes, w ore någre af dh e andre på een  sin egen  camerat, som  då hadhe 
påken, och sloge honom  braf wid bagareboden, förm enandes honom  wara af 
wachten. Erich Larsson stadzens wachtdräwg berättade äfwen som  dhe förre, och  
sadhe uppå tillfrågan dher om , sig  icke wetta huru m ånge dhe andre warit, icke 
eller hwem  som  legat på B engdt M årtenson, eller när corneten fått hugg. Matz 
Erichson stadzwachtdrängh g iorde äfwen lijka relation som  dhen förre, och sadhe 
sigh icke kiändt någon i hopen m eer än A lfeldt och Murman. Fråg.s om  han icke  
kiänner igen någon af dhem  som  nu äre tillstädes, och då warit m edh? Swar: 
N e y  ingen m eer än A pelroot. Fråg:s om  A pelroot då giorde någon skade? 
Swar:s, N e y  dhet kan iagh inthet eller säija. W achten och studenterne uthwijstes, 
m en baron h:r Carl B onde b lef allena qwar inne, och förm antes flijtigt att up- 
richtigt bekiänna, om  dhe gått uth i upsåth att söka wachten; hwar till han 
alldeles nekade. O ch då honom  sadhes att Cämners ransackningen synes något 
sådant will ja gifwa anledning till, swar:de han att ingen skall dhet någonsin kunna
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bewijsa. Sädan refererade h:r baronen således: Jagh och Apelroot ginge och spas- 
serade effter dhet war wackert wäder, och då wij komme till Murmans port, och iag 
sadhe migh willia gå in, och see på dhen släden som han sagt sigh kiöpt i distingen, 
och wara wäl beslagen, nekade Apelroot dher till; men iag swarade: Wij kunna 
ju gå strax uth igen, och ginge wij så in, finnandes Carlingen dher inne för oss. 
Murman nödgade oss till blifwa qwar, och då wij effter någre timmar åter 
söckte att slippa bort, nödgade han oss till dröija ännu länger hoos sigh. Sedan 
kom Ahlfeldt till, och då wij åther effter några timmar ändtligen påstodo att 
slippa bort, och ingalunda wille länger dröija, togh Murman wärjan på sigh att 
convoijera oss hem, Ahlfeldt fölgde och med sampt Carlingen och Löfgreen 
som tillkom lijtet förr än wij ginge ifrån Murman. När wij komme uth på 
gatan, gåendes bort åth nye broen, ginge Ahlefeldt och iag något föruth, och 
spiåkade åth torget, men när wij komme moot torghörnet, skildes wij åth. Ahl
feldt gick sin koos bortpå torget, och iag wende mig tillbaka, seendes effter 
Appellroot och williandes gå hem. Men innan iag fick Apelroot igen, kom Ahl- 
felt tilbaka med dragen wärja, och heele wachten effter honom, ropandes han 
Alefelt, på hielp. I dhet samma komme och dhe andra fram, och drog Murman 
sin wärja, frågandes hwad wachten wille, men hwad dhe swarade weet iag inthet, 
dher på droge och dhe andre sine wärjor, och bar så i hoop med wachten, och 
hölles dhe så in till dhess Ahlfelt skiöt förste skottet och treffade Apellroot 
i benet med hagel, då kom Apelroot till migh och sadhe dhet för migh, hwar 
till iag swarade wara bäst att gå hem, dhet wij och giorde, icke wettandes hwad 
sedan passerade. Fråg:s hwarföre h:r baronen eller hans drängh [Johan Bengts
son] hadhe tagit påken med sigh, om dhe icke ärnat gå på wachten. H:r baronen 
swarade: Wäl 4 timmar förr än wij ginge ifrån Murman, ginge Ahlfelt och 
Murman uth, och i medier tijdh talade Carling om Murmans stoore pååk, hwar 
till iag swarade wara bäst att gå hem, dhet wij och giorde, icke wettandes hwad 
skickade så drängen effter min, och wijsade dhen åth Carling, och när wij sedan 
ginge bort, haar drängen tagit påken med sigh att bära hem honom, och således 
kom han medh, inthet i upsåth att bruka honom. Fråg:s huru månge som woro i 
dheras föllie? H:r baronen swarade: Jagh, Apelroot, Ahlfelt, Murman, Carlingh, 
Löfgreen, min dräng, Ahlfeldtz och Löfgreens gossar, fleere wore wij inthet, 
men ellies stormade myckit folck till på torget, dhem iagh inthet kiende. Apel- 
root inkallades, och förmantes att på sitt samweet bekänna om dhe gått uth i 
dhet upsåth att dhe welat angrijpa wachten? Hwar till han och nekade aldeles. 
Befaltes sedan referera saken, så wijda han dhen wiste, och dhet uppå sitt sam
weet. Berättade så lijka som h. baronen, hwilcken han sadhe skildtz ifrån Ahlfelt 
up widh Olof Siffersons steenhuus, och sigh med dhe andre kommit effter till 
föllja baronen hem, som dhe förr sagt, men sigh och dhe andre icke wäl kom
mit till h:r baronen, förr än Ahlfelt kom tillbaka, springandes med dragen 
wärja, och wachten fölgde effter honom medh bardisanerne, hwar på dhe andre 
stigit fram och dragit sina wärjor, först Murman och sedan dhe andre, så månge 
som hadhe wärjor. Consist.: Dher war fuller ingen som icke hadhe wärja. Apel
root: Jo men, ty hwarcken baronen, dhes drängh eller Carlingh hadhe wärjor, 
uthan h:r baronens wärja låg qwar hoos Murman till morgonen effter, då han lät 
hempta henne dher ifrån, men påken hadhe h:r baronens drängh, dhen han skulle 
bära hem. Murman begärade tala med wachtmästaren till afstyra alt oliud, äfwen
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så giorde och iagh, bidiandes han icke wille läggia på sinnet, om honom något 
wore skiedt förnär, uthan stilla dhet som han bäst kunde, och på dhet han så 
myckit bättre skulle troo migh, fick iagh ifrån mig min wäria åth Carlingen. 
Wachtmäst. swarade migh, att han inthet rådde, ty han wore öfwerfallen. Medan 
iag talade med wachtmästaren, skiööt Ahlfelt itt skott med hagel, och treffade 
migh i benet, och dher på ginge h:r baronen och iagh hem, inthet wettandes 
hwad sedan passerade. Rector: Ahlfelt graverar lijkwist h:r Bonden och Eder, 
säijandes, att i warit medh heela äctionen igenom, som synes af stadzens protocoll. 
H:r Bonde och Apelroot: dhet skall han aldrigh kunna bewijsa. Rector: Ellies 
hafwa och stadzens uthskickade berättat effter wachtmästaren, at Apelroot agerat 
med een wärja, och då wachtmästaren nämbdt honom, swarat, jaa så heeter 
jagh. Apelroot: Fuller drog iag min wäria när dhe andre droge sine, men ingen 
skade giorde iagh mz henne, uthan fick henne ifrån migh åth Carlingen, och gaf 
mig i taai med wachtmästaren, sökandes att ställa alt till godo. H:r baronen 
tillspordes huru Ahlfelt och wachten komme först tillhoopa, och hwilcken först 
angreep dhen andre? Swar:de: Jagh weet dhet inthet, ty Ahlfeldt hadhe tagit 
afskedh ifrån migh och gått bort, och iag wändt mig om till Apelroot och dhe 
andre, icke wetandes något dher af, förr än Ahlfelt kom tillbaka springandes, och 
wachten fölgde honom effter. Simon Lööfgreen inkallades och tillspordes om dhe 
föruth rådgiort och slutit att sökia wachten, men nekade dher till lijka som dhe 
förre, säijandes sådant wara aldeles osant. Tillstod elliest sig hafft een stukat, men 
sadhe sigh sidst kommit fram, sedan dhe andre redan wore i hoop medh wachten, 
och sigh då strax blifwit slagin, så att han inthet kunnat draga någon wärja. 
Fråg:s hwem som slogh honom, dhet han sadhe sigh inthet wetta. Bengt Mårten
son: Jagh slog eder att i föll kull, men då i komme up igen, rände i åter på oss 
medh stukaten, och finge så andre gången hugg. Förehölts Löfgren att han till- 
förende sagt dhet han icke dragit någon wärja, och dher med giort heela sin 
relation suspect, och måtte man dherföre wäl troo, att dhet warit han, som sedan 
legat på Bengdt Mårtenson och stött honom. Frågad:s huru länge h:r Bonde 
och Apelroot wore qwar? Löfgreen sadhe sigh inthet wetta dhet. Fråg:s huru 
länge han war qwar? Sw:s, till dhes förste skottet giordes. Fråg:s om icke alle
sammans hadhe wärjor? Löfgreen swarade ney, och att h:r Bonde och Carling 
hadhe ingen wärja. Petrus Carling inkallades, och uppå tillfrågan här om, nekade 
stadigt att dhe gått uth i upsåth att söka wachten, giorde sedan samma berät- 
telsse om saken, som h:r baronen och Apelroot. Fråg:s huru han fick wärja 
sedan, effter han inthet hadhe någon uth medh sigh? Swar: Apelroot fick migh 
sin wärja, och gick bort då han blef skuten. Apelroot: Inthet fick iag wärjan 
ifrån migh i någon ond meningh, uthan på dhet att wachtmästaren inthet skulle 
troo migh illa, då iagh talade med honom och söckte styra till godo. Fråg:s 
hwad sedan passerade? Carling swarade sig inthet warit tillstädes då wachtmästa
ren blef skutin. Honom påmintes, att wachtmästaren berättat, att om han icke 
•hadhe gådt så hårdt på wachtmästaren, så hadhe han inthet blefwit skuten, uthan 
kunnat achta sigh för skottet. Carling nekade här till, som och dher till att han 
hulpet Alfeldt up på taket, men att han hulpet honom neder igen, dhet tillstodh 
Carlingh. Fråg:s hwar han då war i medier tijdh? Swar: Jagh stodh på torget. 
Uplästes af Cämners protocollet dh. 20 Martij, att corneten berättat dhet h:r 
Bonde hafft påken, hwar till h:r baron swarade, sin dräng [Johan Bengtsson]
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burit dhen, men sigh inthet. Uplästes dhe orden: Att Alefelt sagdt sigh hafft 
sine pistoler uth med sigh, och icke skickat gossen [Sven] hem effter dhem. 
Hwilcket h:r baronen och alle dhe andre nekade enhälleligen, bekände och sedan 
wachten, att dhe hört när han badh gossen gå heem effter pistolerne. I lijka 
måtto nekade h:r baronen sigh effter kl. 10 skickat effter påken som Ahlfelt 
berättat på Cammaren, säijandes sigh wäl 4 timar förr skickat effter honom, alle
nast till dhen änden att han skulle wijsa honom åth Carlingen, hwilcken och nu 
wittnade så sant wara. Uplästes dhe orden af Ahlfelt[s] relation på Cammaren: 
Dhe andre fölgdt strax effter sigh, och kommit öfwer eens, att dher dhe inthet 
blefwe warse wachten, så skulle dhe gå in på någon kellare; hwilcka ordh alle
sammans sadhe wara osanne, betygandes, att dhe icke talat itt ordh, hwarcken om 
wachten eller någon kiellare (etc.). Frågades, hwad dhe swara dher till, att Murman 
berättat på Cammaren, dhet h:r Bonde och Ahlfelt gått föruth ifrån Murman? 
Swarades eenhälleligen, att dhe fölgdes alle åth ifrån honom, men sedan dhe 
kommo bort på gatan, ginge dhe bådhe för uth. Fr:des hwadh h:r baronen 
swarar dher till, att Murman sagt sigh tagit påken af honom? Swar:des. Min 
dräng baar påken, och som iagh togh påken af honom, togh Murman honom af 
migh, och kastade honom iblandh wachten. Till dhe orden i protocollet: Sedan 
gick han så hårdt på Bengt Mårtenson, att han föll omkull (etc.) förmenandes 
dhen warit Apelroot, effter han warit swart klädd. Swarade Apelroot således: 
Inthet war dhet iagh, och skall ingen bewijsa migh dhet; wore fuller fleere 
swartklädde än jagh, ey heller hadhe iagh någon afbruten wäria, som dhen samma 
hadhe. Corneten Carl Ahlfelt inkallades och confronterades med dhe andre uthi 
dhe stycker, som han widh stadzrätterne bekiendt på dhem, men dhe aldeles 
neka till, nembl. på Cammaren, som dhess protocoll lyder.

1. Att h:r Bonde skickat effter sin pååk, sedan kl. war 10. Ahlfeldt nekade 
sigh dhet sagt, och tillstodh frijwilligt, att h:r Bonde skickat effter påken någre 
timar förr än dhe gingo ifrån Murman, och dhet till att wijsa honom åth Car- 
li[n]gen, men icke i något annat upsåth.

2. Att dhe kommit öfwereens till gå in på någon kellare, om dhe icke blefwe 
warse wachten. Ahlfeldt nekade protestando sigh fält dhe orden på Cammaren; 
ty, sadhe han, då hadhe iag wist warit galen, om jagh sagt dhet, och således 
oskyldigt graverat både mig och dhe andra, effter som wij aldrigh tänckte söka 
wachten, mindre talade eller komme öfwerens dher om. Ellies och wore wij då 
rätt så wäl plägade, att wij inthet behöfde gåå på någon kiellare meer. Så war 
dhz: H:r Bonde och iagh skildes åth wid Oluf Siffersons hörne, han ärnade 
gå hem, och iagh öfwer torget till Reenstiernan, men då iag kom bort på torget, 
och råkade ihoop med wachten, gick iag tillbaka till dhe andra, som då kommet 
till h:r baronen. Fråg:s om h:r Bonde och Apelroot ginge bort strax förste 
skottet war giort? Ahlfeldt: Inthet annars weet iagh, men dhet är wist att inthet 
sågh iagh dhem, sedan iag skutit andre skåttet, hwilcket fölgde strax på dhet 
första. Apelroot: Om så behöfwes, och om någon twiflar dher om, att wij 
ginge bort wid förste skåttet, så will iag wäl fa andras attester dher på.

Uplästes af rådstugu protocollet dh. 26 Martij.
1. Att Ahlfelt beropat sigh på h:r Carl Bondes och Apelrotz bewittnande, att 

han icke öfwerfallit wachten först, och frågades hwad dhe kunna wittna här om. 
H:r baron: Alfeldt hade då redan skildts ifrån migh, och iag wänt mig tillbaka,
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så att iag fördhenskull inthet kan wetta, hwilckendera som först öfwerföll 
dhen andra. Apelroot: Än mindre weet iagh, hwilckendera som först öfwerföll 
dhen andra, effter iag då war länger dher ifrån neder på gata».

2. A tt A hlfelt berättat, dhet Löfgreen fallit kull twå gånger, då wachten slogh  
ifrån sigh, hwar till Löfgreen nu inthet nekade.

3. A tt A hlfeldt bekiänt, dhet Carlingen hulpet honom  up på taket, hwar till 
Carling ännu nekade, och tillstodh att han hulpet A lfelt neder igen af taket, m en  
A lfeldt betygade på sin saligheet, att Carling halp honom  både up och neder.

4. H uru som  är berättat, att Löfgreen hafft een  wachtdräng om  kull och legat 
på honom , m en blifwit af een  annan slagen m ed bardisanen, att han måst släppa 
up drängen igen. Ahlfelt: Löfgreen gick m ed dragen stukat alt ifrån M urmans 
herberge. Löfgren kiändes om sider widh både dhesse stycken, som  och att hans 
stukat gått sönder. Fråg:des om  alle som  w ore m edh hadhe wärjor? A lfelt swa- 
rade ney, och att h:r Carl B onde och Carling w ore uthan wärjor, m en  Carling 
sedan fatt A pelroots wäria. Murman inkallades och uplästes sam m e punchter för 
honom , till hwilcka han swarade äfwen såsom A hlfelt. Fråg:s om  h:r B on d e och  
A pelroot g inge bort wid förste skåttet? Murman: Ja, ty A p elroot b le f då skuten. 
Frågades om  A pelroot gått på wachten m ed wärja tillijka m ed dhe andre? M ur
man: D h et w eet iag inthet, m en dhe andra säija, att Carlingen hafft hans wärja, 
och att han brukat dhen på wachten, dock m erckte iag ey  eller honom , effter  
som  iag icke war på samma ste lle  som  han. A pelroot: Jagh fick Carlingen min  
wärja, på dhet iagh skulle blifwa bättre trodd h oos wachtmästaren, och snarare 
kunna stilla dhen oredan som  war upkom m en. A hlfeldt: W achtmästaren säijer 
att Carling gått hårdt på honom  m ed wärja, och att om  d het icke warit, så hade 
han icke blifwit skuten, och lärer dhet fuller så wara. Carlingh nekade här till. 
Fråg:s om  Carling halp corneten up på taket? Murman: D h e t w eet iag inthet, 
ty iag stod då fram wid dören. Carling: Inthet halp iag honom  up. A hlfeldt: 
D h et är inthet under att i inthet minnas dhet, ty i öfw erföll sedan om  m orgonen  
een  student på gatan, och när iag sedan påm inte edher dhet, sadhe I edher inthet 
minnas dhet. Frågades om  corneten och M urman hafwa något att wijdare berätta 
uthi dhenne action som  kan gravera h:r B on d e, A pelroot, eller dhe andre stu- 
denterne? Swar: N ey . Sam m aledes swarade och wachten, när hon dher om  till
frågades. A hlfelt badh, att man icke will stå på högsta rätten m edh honom , 
och att dhe studenter som  äre graverade, m åtte sättias så wäl som  han och M ur
man. Consistor, swarade sigh skola göra alt hwad som  förswarligit är. A n
gående förlickningarne m ed wachtmästaren och wachtdrängen, så lem bnades 
dhe till sin tijdh att omtalas. H är på toge dhe affträde, m en Sim on Löfgreen  
som  fatt 3 såår i hufw udet, och rådman Carlingz sohn i Stockholm , Petrus Car
lingh, fördes in carcerem.

D h en  2 Aprilis
hölts Consistorium  m inus, närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R ect., h:r 

Carolo Lundio, M. Andrea G rubb, M. Julio M icrandro, Jacobo A rrhenio Secret.
I. Jahan Pährson snickare gessäll och båtzman klagade att Petrus Corylander 

och G udm undus Chryselius skiält och oförrättat honom , refererandes sigh kom 
m it på gatan hem  em oth sin faders port, och sagt på lustigheet, der om , hwilcket 
då dhe andre hört, skola dhe ropat em ot, och kom m it uth druckne m ed hwar
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sin wäria, williandes öfwerfalla honom in på fadrens gårdh, hwarest dhe och äre 
till giäst. Sadhe och, att Corylander då kallat honom skielm, hundzfott och owet- 
tigh, sågandes sigh aldrigh få läsa i frid för honom, skall och Corylander sagt, 
honom wara sådan emot sin fadher, att han aldrig kan answara för Gudh, och 
an wijdare kallat honom bälghunder, så att han in alles gifwit honom 4 skielss- 
ordh, och huggit effter honom i dören, råkandes honom något i fingret, och war 
dher på itt temmeligit såår. Fråg:s om han haar wittnen. S:de: Jagh haar Hart- 
lingz hustru, och andre fleere, men dhe äre inthet tillstädes. Corylander swarade 
här till således: Wij hafwe dher wår disk, och äre 5 personer, som och då wore 
tillstädes, dhen som då slöt sin disk, gaf till bästa een kanna öhl, kl. 9 ginge 
wij dher ifrån in i min kammar, när wij taltz wid een stund, skulle iagh föllia 
dhem andre hem, men när wij komme neder på trappan, ropade dhenne Johan, 
der om, och skrijade, wij stannade så een stund, men ginge sedan neder, och iag 
talade honom till dherföre att han altijdh låter så illa, och hindrar migh i mine 
studier; hwar till han swarade: Jagh gifwer Edher tusende etc. Kom så åter till
baka åth oss medh een yxe, hwarföre drog iagh och Chryselius wär jorne att för- 
swara oss, och Paulus Kock togh i honom och hade honom in, men så sant migh 
Gud hielpe, wij rörde honom inthet med någon wärja, uthan han foor galen, 
och haar fuller skadat fingret sielf på yxan, medh hwilcken han och hade giort 
oss skada, om wij icke satt wärjorne för oss. Uplästes Pauli Kockz attest, af 
samme innehåld medh Corylandri swar. Johan sadhe samme attest wara osan. 
Fråg:s om Kock giort honom något förnär, eller om han haar något emot Kock, 
så at han icke må wittna? Johan swarade: Ney. Chryselius inkom och refererade 
äfwen lijka, och att Jahan sagt sigh inthet achta dhem. Item, att han gifwit dhem 
tusende etc. och bidit dhem låta sigh hafwa sin dantz. Jahan kunde inthet neka 
här till, allenast sadhe han sigh icke begärat fa hålla sin dantz. Beropade sigh ännu 
på h:rTelmans, Cabbaei, Vanzochii, Hartlingz och hans hustrus wittnesmåhl, men 
hadhe ingen af dhem tillstädes; hadhe ellies een båtzman medh sigh, som han 
och wille hafwa till wittne, men studenterne exciperade emoot honom, säijandes 
honom då warit owettigh, så wäl som Johan Person, lahan Pehrson befaltes skaffa 
witnen tillstädes, som han beropar sigh på, på dhet saken må kunna dhenne gången 
slutas och afhielpas, effter han säger sigh skola resa bort med dhe andre båtz- 
mennerne. Affträdde dher medh. Effter een stund kom han tillbaka, säijandes 
sigh deels inthet funnit wittnen hemma, deels inthet fått dhem up med sigh 
dhenne gången; sadhe åthskillige gångor, att han skulle sielf hämnas på studen
terne. Rätten förmante honom afstå med sådant, och sadhe, att dher han dhem 
något ondt tillskyndar, skall han dherföre blifwa nepster, och bad honom skaffa 
up witnen till här näst, så skall han få lagligh domb i saken. Afträdde dher medh, 
och kom sedan inthet widare igen till uthföra saken, uthan affreste.

II. Doct. Brunneri drängh Pälle Pehrson klagade på Jahan Isakson mölnare- 
drängh, säijandes sigh ibland 7 stycke Doctarens säckar infört een sin egen i 
qwarnen, och sagt till Jahan, får iagh mala min säck strax så skall iagh gifwa dig 
een kanna öhl, men honom nekat, och sagt sigh inthet kunna mala dhen förr än 
dhe andre, då badh iagh, sadhe han, honom see uppå samme min säck, och han 
swarade, ja lägg honom dher. Jahan: Inthet lofwade iagh taga säcken i förwar. 
Pälle beropade sigh på H:r Archebiskopens dräng och sin camerat, men hadhe 
dhem inthet tillstädes, skickades altså Erich Larsson effter H:r Archebiskopens
I9-734i68 SaUandtr
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drängh, m en kom  igen och sadhe honom  ligga illa siuk, och hafft prästen hoos  
sigh. Pälle inkallades å nyio. Fråg:s huru länge säcken legat dher? Swarade, han 
låg dher 8  dagar, och war tillstädes om  odensdagen, m en om  fredagen war han 
bortstulin. Johan: Jagh kan inthet w etta huru säcken bort kom m it, ty dher war 
då m yckin mäld, och m ånge förde sin sädh om alen dher ifrån, och kan hända 
någon tagit honom  bort tillijka mz sine säckar. Pälle kunde inthet öfwertyga  
Johan att tagit säcken i förwar, och b le f Jahan dherföre befrijad ifrån att betahla  
honom , m en förm antes alfwarligen att taga sigh till wahra, dhet han inthet lofwar 
till förwara m älden, dher han inthet kan dhet praestera.

III. H ans A nderson hum blegårdzm ästaren inkom  och Ericus U lf, Sveno  
Schenström , och M ichael A rendt, klagandes på hwar andre. H ans A nderson  
refererade så: D agen  effter nyåhrsdagen, då iag kom  ifrån h:r Lundio, och war 
drucken, råkade dhesse 3 m igh m itt m oot Petter bagare, och w ille hafwa migh 
till speela för sigh på gatan, dhet iag och m åste göra. U lf  sadhe: spelar du inthet 
bettre än så, och h ögg m igh i armen, och strengerne a f på spehlet, h ögg så 
ofärdigh tum m en och lille fingret. Sedan stucke dhe migh i bröstet, m en hwilken  
dhet giorde af dhem  w eet iagh inthet. Sist iagade dhe m igh tillbaka åth h:r 
Lundii port, och högge m igh i hufw udet 3 hugg, hw ilcket dhe alle 3 giorde, 
toge och m össan af m igh, och skickade dhen till m ig igen dagen effter. U lf  
refererade dher em oot således: Jagh, Skenström  och A rendt g ingo  ifrån apothe- 
ket till A rendtz herberge, m en A rendt war något qwar på apotheket, och kom  
sedan effter. Jagh och han g in ge så uth, och lem bnade iag een  hanske effter  
m igh hoos een  ryttare, hwilcken hunden skulle taga igen; och g inge wij neder  
åth gatan, och då wij kom m e m itt m oot h:r Lundii port, stodh H anss dher och  
klappade, kl. war äntå inthet 5, som  wij kom m e om  porten, stegh han ifrån porten, 
och sadhe, feelas edher något? Jag swarade: M igh felas inthet. D her på stannade 
wij, och han gick neder åth bagarens, kastade gigan under w enstre armen och togh  
i byxsäcken. Jag sadhe: Arendt, sij han tager till knijf. H an swarade: Ja, säger 
du iagh tager till knijf, så är han här, gick så åth oss, wij bådhe ginge baklänges 
undan tillbaka, och effter han hadhe knijfw en, drog iag min stukat, och hölt 
em oot honom , m en inthet stack iag, mindre högg honom , som  han rätt nu sadhe, 
uthan han lopp om sider s ie lf  på stukaten, och skadade sigh; iagh frijade migh 
allenast för honom  och hans knijf, m edh hw ilcken han skaar i wärjan, m en  
inthet högg iag honom , ty iagh hadhe ingen huggewärja. M össan togh Arendtz 
g osse  up effter honom , och baar till honom  dagen effter; han war så ifrigh, 
att han inthet gick bort förr än han fått skada Skenström . Sijdst sadhe han, 
du haar stuckit migh. Iagh swarade: N e y , uthan du haar förfört digh på migh, 
och frågat, hwad som  felades m ig, hw ilcket alt han tillstodh, och hörde Olaus 
R udbeckius dhet, och kan dher om  wittna. U lf  refererade wijdare, att H ans fört 
m yckit ow ettigh mun wid h:r Lundii port, och w ille icke nem bna samma ordh 
effter honom , och att han söckt m ed knijfw en släcka harme» på dhem  för dhet 
han icke slapp in i gården, som  han inthet annat see  kunde.

A rendt inkom  refererandes således: N är dhe andre kom m it ifrån apotheket, 
och warit een  lijten  stundh hem m a h oos m igh, kom  iag effter och m ötte U lf  i 
porten. W ij bådhe ginge så neder åth gatan, och ärnade oss åth K ongzengz tull
porten, lem bnandes een  hanske qwar, som  hunden skulle sedan igentaga, 
hw ilcken hanske een  ryttare i m edier tijd achtade. När wij kom m e h:r Lundii
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gårdh förbij, scodh Hans dher och rallade, wij wende oss så om och sågo på 
honom. Han stegh mitt åth oss, och frågade om oss felades något, wij swarade 
först, oss fattas inthet, han frågade andre gången om oss felades något, stigan
des åth oss, satte gigan under wenstre armen, och togh i byxsäcken, men effter 
han dher inthet hade knijfwen, kastade han gigan under andre armen, och tog 
up knijfwen uthur andre byxsäcken, då sadhe Ulf, sij han haar knijf, wij ginge 
både undan honom up till Pleningens, och bude honom gå ifrån oss, men han lopp 
in på Ulfs wärja, och sadhe sedan, du haar stuckit migh, och skall nu stöta 
aldeles neder migh. Wij bude honom gå sin wägh, men wij sluppo honom inthet. 
Skenström war då inthet med, uthan ryttaren gick in till Skeenström, och sade 
att een karl slogo neder mig och Ulfwen. Och då kom Skeenström uth. H:r 
Lundius berättade, att Hans hadhe sedan kommit in i gården, och dher söckt 
sin myssa, hwaraf synes, att han inthet wist hwar han mist mössan, och lärer 
altså wara osant att han gått effter dhe andre till att taga igen sin myssa, som han 
rätt nu sadhe. Arendt: Förr än Skeenström kom uth, rende han åth mig med 
knijfwen, då nödgades iagh hugga honom ifrån migh, och råkade förste slaget 
nycklegigan, att hon föll i backen. Sedan språng han på Skeenström, och då 
han skadat honom, gick han geenast sin koos. Skeenström inkom, och refererade 
begynnelssen till dhenne action äfwen såsom dhe förre, berättandes sig då för 
roo skull tagit sin fiool och spelat. Wiste inthet hwad sedan skiedt, förr än ryttaren 
kom in och sade att dhe slogo ihiäl Ulf och Arendt, dher på sprang iag, sade 
han, uth, och då iagh kom uth, läät Hans illa och sade: du haar stuckit migh, 
och skall du nu dherföre aldeles hafwa ihiäl migh; jag söckte stilla honom men 
han wille inthet låta styra sigh, iag slogh honom så med nycklagijgan som dher 
lågh och badh dhem andra gå in, wende mig så om att gåå föråth, och i dhet 
samma språng Hans på mig, och skar mig itt fahrligit sååhr i axlen. Olaus Rud- 
beckius aflade eed, witnade sedan således: När iagh kom uth och ärnade migh 
till h:r landzhöfdingen, wore dhe redan tillhopa, Arendt hadhe sin wäria uthe, 
om Ulf hadhe mins iagh inthet. Hans gick kring och wille på dhem, Arendt stegh 
undan baak om Ulf, och då hölt Ulf stukaten för sigh, och badh Hans inthet 
gå in på sigh, men han söchte alt för itt att komma in på dhem, Arendt wille 
då slå honom med wärjan ifrån sigh, men Hans baar nycklegigan för sigh med 
eene handen, och i andre handen förde han knijfwen, dhe andre ginge baaklänges 
undan honom up till Holmens port, dher sadhe Hanss: du haar stuckit migh. 
Ulf swarade: dhen och dhen haar stuckit digh och icke iagh. Fråg:s om Hans då i 
sanningh gick effter dhe andra. Rudbeck: Jaa. Hans: Jagh gick inthet länger effter 
dhem än ifrån ladegårdzporten och till mangårdzporten. Rud.: Dhe andre ginge 
baaklänges undan up emoot Valerii gårdh. Och då frågade Ulf honom således: 
Sadhe du icke åth mig dhe orden, hwad feelas edher? Hans swarade dher till, 
joo iag sadhe så. Dher med gick iag in, och weet inthet hwad sedan förelopp. 
Men dhes innan kom Skenström uth med een stoor stukat, och slogh Hanss 
dher medh öfwer hufwudet, att stukaten gick af. Skenström kunde inthet neka 
hår till. Barberare gossen Jahan Nilsson wittnade om sååren, nembl. att Hans hade 
3 såår i hufwudet genom swålen, och inthet länger, alle bredewid hwar andra, 
slagne med stukat, itt såår i tummen af een annor wärja in till beenet, itt såår i 
lille fingret in till beenet, af een annor wärja, och itt såår i bröstet, så långt som 
een nagel af een stukat. Skenström hadhe itt såår på wänstre axlen giordt med itt
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hugg, uthi hwilcket han wredit knijfwen, att såret war så bredt som een tre öres 
slant, att han fört in welen ända bort åth ryggen så lång som een finger, och åter 
een sådan wehl up åth halsen, läggandes plåster dher emillan, effter heela stycket 
war löst. Fråg:s om Hans haar något till inwända emoot mons. Rudbeckii witt- 
nesmåhl? Sw:s Ney. Och kunde han inthet widare neeka dhet han med knijfwen 
gått på dhe andre, och sielf kommit in på stukaten, medh hwilcken Ulf söckte 
hålla honom ifrån sigh.

Sentent. H anss A nderssohn plichtar för bruten julefredh m edh 4 0  m k s:mt, 
och böter för itt såår på Skeenström  12 m k s:mt. Sveno Schenström  böter i 
lijka m åtto för bruten julefredh 4 0  mk s:mt, och för 3 såår i hufw udet på 
H ans 12 m k sölf:m t hwart c. 9. Sår. m ed wil StL. M en Ericus U lf  och M ichael 
Arendt effter dhe befinnas giordt dhen skada, a f dhem  kom m en är, i nödwärn, 
efter dhe gått baaklänges undan H ans A ndersson, och förmanat honom  till gå  
ifrån sigh, ty kunna dhe inthet effter lagh fällas. M en icke dheste m indre, gifwa  
dhe hwar sijne 3 dr s:mt till dhe fattige. Barberare löhnen betahlar U lf  för 
såret i bröstet, som  är giordt m edh stukaten. A rendt för tu såår i handen, 
Schenström  för 3 såår i hufw udet, och H anss A nderson för itt såår på Skeen
ström.

IV. Larss Anderson Holm upwijste een Christophori Laurini obligation på 60 
dr kopp^rmt, angående een förlickningh emellan Tollboum och honom Lars 
Anderson. Laurin swarade, att han dagen efter obligationen skrefs skickat honom 
alle penningarne på 12 dr näre, men Tolboum, som förlijkningen angåår, säyer 
dhet hon är för högh. Resol. Laurin skall hedra sin handh, och i morgon till
ställa Lars Anderson dhe resterande 12 dr.

V . Laurini amma Brijta* Staffanssdotter, klagade att han slagit henne, och  
beskylt henne för tiufwerije. Laurin swarade henne kom m it till sigh att wara 
amma, m en inthet hafft dija gifwa, och dherföre blifwit qwar för pijga. Sedan  
wara bortkom ne, 5 armekläder för hans giester, itt örnegåtswahr för hustrun, 
och een kopparpanna uhr k iöket, som  förr aldrigh skall skiedt wara, hwilcka 
saker em edan hon hafft i antwarningh, och icke bordt låta dhem  bortkom m a, har 
hustrun trodt henne illa, hw ilcket då dhe sagt, haar hon swarat maatmodren: kan 
sk ee att i hafwa dhem , hwilcket då Laurin hörde, haar han slagit henne på m un
nen, och hon dher m ed lupit bort, och warit ifrån honom  4  dagar, förr än hon  
kom m it igen, och då i m edier tijd, kan hända, stuckit sakerna uthur wägen. 
H ustrun welat föllia henne dijt som  kistan stodh, m en dhen andra dhes innan 
stulit sigh uth, och warit borta, som  sagt är. Karin** Staffansdotter klagade, att 
m atm odren kallat henne een laghbunden tiuf. Laurin: D h et kan inthet så wara, 
m en nogh hafwe wij henne suspect och misstänckt för tiufwerij. Frågades, 
hwadh hon haar till klaga öfwer? Swaris att Laurin slagit henne 3 gångor. Fr:s 
hwarföre hon gått uthur gården förr än m aatmodren kom m it till att föllja  
henne? H on  swarade sigh då inthet warit i gården dher kistan stodh. Laurinus 
begärade dilation mz dhenne saken, så wille han dhen lagligen uthföra em oot 
henne, förm enandes sigh wara kärande, och henne swarande.

Resol. Honom unnes dilation till här näst.

* Kallas nedan för Karin.
** Kallas ovan för Brijta.
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[Samma dag.]
Klock. 2 höltz Consist. majus närwarande Reverendiss. Domino Procancellario, 

h:r Gartman p.t. Reet., D.D. Martino Brunnero, D.D. Erico Benzelio, D.D. 
Samuele Skunck, D.D. Petro HofVenio, M. Magno Celsio, h:r Andrea Nor- 
copense, M. Andrea Grubb, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Berättade Rector swar wara gångit tili Kongl. Reduction om Wittulssengen, 
och dher uthinnan blifwit införde dhe skiäl, som Acad:n än wijdare kunnat 
allegera för sigh till wijsa sin rätt till Wittulssengh, så att inthet lämbnats obe- 
swarat af alt dhet, som h:r Tigerkloo infört i sitt swar tili Acadins förste för- 
klaringh. Item, att och sedan är öfwerskickatt tili Kongl. Reduction een copie 
af sahl. Loccenii fullmacht till profession, historiarum A:o 627 som Secretarius 
införskaffat, uthi hwileken fullmacht honom tillslås iempte penningelöhn itt 
Academiens praebende hemman. Och ehuruwäl samme hemman inthet nämpnes 
wid nampn, så är lickwäl klart att dhet warit Wittulsengh, effter som sahl. 
Locceni/w aldrig hafft något annat praebende. Sedan uplästes copialiter Hen:s 
Maij:tz Drottningh Christinae bref dh. 10 Martij, 1653 tili Kongl. Cammaren 
om sahl. Loccenio, hwileket bref Secret. och inskaffat, dher uthi förmäles, att han 
i månge åhr tillbaka hafft Wittulsengh på sin profession, och sedan wid biblio- 
theqvariaten. Fråg:s om samme copie skall nu öfwersändas tili Kongl. reduction. 
Och effter någon discurs slöts att hon inthet öfwersändes, effter som Acad:n 
förmodar dhe för dhetta andragne skiähl göra tillfyllest, och fruchtar Kongl. 
Reduction blifwer otåligh, om man ännu inkommer med widare skrifwelsse.

II. Uplästes Acad:ns i Åbo swar dh. 18 Martij uppå Consistorii bref, angående 
Laurentium Ulstadium, hwileken dhe lofwa icke skola emottaga uthi sin acade- 
miske societet, förr än han skilt sigh wäl ifrån Upsala, och upwijst sitt testi
monium här ifrån. Nu upkom h:r Procanc.

III. Berättade Rector för Hans Högwördigheet, huruledes Academien nu i 
månge åhr är blifwen handterad i Helssingelandt, hwarest gouverneurerne ar
resterat och borttagit hennes kyrekeherbergz spannemål, uthan någon refusion 
och betalningh in tili datum, oachtadt dhet Acad:ns kyrekeherbergen dher 
sammastädes äro Acadins allodial egendomb, emoot hwileke Konung Gustaff 
Adolph höghlofl. i åminnelsse, gifwit een stör hoop sine arf och egne godz 
tili Cronan, och att dhe fördhenskull borde wara frije för arrest, så wäl som 
andras lagfangne egendomb, och oachtadt att H:s Kongl. Maijit sigh allernådigast 
förklarat att Acadins spannemål skall blifwa ograverad. Hans Högwördigheet 
swarade, sigh tycka myckit illa wara att således skall tillgå emoot H:s Kongl. 
Maijitz aldranådigste willie och förklaringh, hwileken wederbörande så ringa 
achta i dhesse tijder. Consist. badh H:s Högwördigheet wille räcka Acadin 
handen, och recommendera dhes saak hoos Kongl. Maijit, så att hon een gång 
måtte blifwa befrijad ifrån dhet 00k, som andre söka henne påtränga. Hans 
Högwördigheet lofwade giöra hwad som möijeligit är, men skattade nödigt 
att först söka Kongl. Cammarens adsistence och correction, på dhet dhe icke 
måge säija sigh wara förbijgångne. Consist. swarade sigh giort dhet offta till- 
förende, men äntå inthet blifwit något boot dher på. Uplästes högwälb. 
gouverneurens hir Jacob Flemingz bref af dh. 31 Martij, dher uthi H:s Excell. 
förmäler sigh inthet förmoda Acadin hafwa billigt tillfälle att giöra dhen kla
gan, som dhes bref exprimerar, begärar sedan ännu bättre köp på 678 åhrs
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spannem ål, och lofwar richtigh betalningh dher före, så wäll som  för 677 åhrs 
spannemJhl. Consist. swarade att Acad:n haar skiäligh orsak nogh till klaga sig, 
när hon således blifwer handterad, och inthet får niuta lag och rätt sampt H:s 
K ongl. M aij:tz aldranådigste w illie  och förklaring till god o . Discurrerades om  
prijsset, och ehuruwäl Acad:n borttingat sin 67 8  åhrs H elsin ge  spannem åhl till 
wisse köpm än för 17 dr tunnan, och hon dherföre icke gierna kunde uplåta 
dhen till h:r gouverneuren under 15 dr som  hon redan skrifwit, helst effter som  
hwar tunna i forsslelöön  öfw er lagsagu icke kom m er öf:r 24  öre kopp^nnt. 
D ock  lickwäl till wijsa sin benägenheet em oot publicum , så upläts nu 6 7 8  åhrs 
spannem åhl för 14 dr kopparmt tunnan, m edh önskan att sam m e spannemåhl 
m åtte kom m a publico och Chronan wärckeligen till nytto, och Acad:n niuta dhet 
på något sätt till g o d o , att hon för Kongl. Maij:t och R ijkets skuld så m ycket 
efftergifw er och förlorar på prijset för sin spannemåhl.

IV. U plästes Illust. Domini Cancellarii bref a f dh. 24 Januarij, att effter som  
dhen disposition som  här till warit m ed adjuncturis ordinariis widh A cadem ien, 
och een  eller annan persons accom m odem ent förorsakat, icke är widare Acad:n  
till nytta, eller lijkform igh sielfw e institution och Acad:ae constitutioner, så håller 
H :s H ögG . Excell. nödigt att dhen förandras, hwar om  H :s H ögw ördigheet 
h:r P rocancellam j och skrifwit till H :s H ögG . E xcellxe . O ch att H :s H ögG . 
E xcellxe  fördhenskull öfwerskickar sine tanckar här om  och itt project, dhet 
H :s H ögG refl. E xce llxe  skatter practicabelt, och haar dhet com m unicerat m edh  
h:r Procancellario, förwentandes här öfw er h:s H ögw ördigheetz och Con
sistorii widare betänckiande, effter hwilcket saken sedan kan slutas och aldeles 
determ ineras, icke twiflandes dhe persohner, som  H :s H ögG . E x ce llx e  i sitt 
förslagh destinerar adjuncturas, wara dher till aldeles tienlige, emädan både 
m eriten och torfftigheeten dhem  recom m endera. H:s H ögw ördighe/ sadhe sigh 
och fått bref här om  af H :s H ögG . E xcellxe , och dher hoos copie af samma 
project, och sedan något om  samma ärende confererat m edh R ectore M agnifico. 
Projectet uplästes så lydandes

ähro
2 theologiae

1 juris 
i medicinae 
4 philosophiae

Adjuncti effter gambla staten

löhnen  
å 200 dr s:mt

å 150 dr s:mt 
å 150 dr s:mt 
å 100 dr s:mt

för tijden possideras af
Profess. Gartman
Profess. N e z e lio
Profess. Lundius
Profess. Buskagrius
Prof. Gartman
Prof. N ezeliu s
Profess. Buskagrius
Jacob«J Arrhenius Secret. Acad.
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Kunde uthdehlas här effter Dr s:mt
2 theol. f  Prof. Holm eller Prof. extr. licent. Schütz 200.

1 vice pastor och tillijka adjunctus theol. 200.
1 juris Ericus Aurivillius 150.
1 medicinae Buschagrius som gratial 150.
4 [philosophiae] ' 1 Jacobus Arrhenius 100.

-
2 Mathias Malmenius eller någon annan 
3) Prof. Nezelius, tili dhess han effter Kongl.

100.

4 J bref kan blifwa accommod. 200.
af extra staten där till 100.

300.

Men NB dhe 2 stipendia revoceras, som ey böra Professorerne, uthan 
studenterne tillhöra.

Hans Högwördigheet och Consistor, tychte wäl wara, att adjuncturae således 
åter komma hwar till sin facultet igen, så wijda som nu kan skee, och förmo
dade att framdeles få dhem alldeeles i dhet lagh igen, som dhe böra wara. 
Discurrerades först om adjuncturis theologicis, och slötz eenhälleligen att Prof. 
Holm skall behålla dhen förste dher af, hwilcken h:r Gartman haft, effter H:s 
HögGrefl. Excelkces upsatz, hwar om och facultas theologica förr kommit 
öfwereens sigh emillan, som h:r Doctor Benzelius berättade, efftersom wälb:te 
Profess, lidit skada widh Lund uppå sin egendomb, och nu een tijdh tient här 
wid Acad:n, för uthan dhet han, förr än han kom till Lund, warit här Adjunc
tus; men h:r Skytz dher emoot ännu ingen tienst giort wid Acad:n. Men om 
dhen andra adjunctura theol. inföll någon dispute, i dhet somblige Professores 
mente wara swårt att taga dhen af M. Nezelio, emoot een adjuncturam philo
sophicam i stellet, effter som dhe 100 dr honom nu tillslås på extraordinarie 
staten, äre helt owisse. Hwaremoot dock H:s Högwördigheet och fleere Pro
fessores sadhe, lickwäl något wara, om icke nu, dock framdeles, att wänta uppå 
extraordinarie staten, och att M. Nezelius måste så länge någon annor uthwägh 
blifwer för honom, låta sigh nöija medh twenne adjuncturis philosophicis och 
dhesse 100 dr på extra staten, effter som nu dhen förandringh skee måste, att 
hwar facultas far igen sine adjuncturas, och effter som andre för honom länge 
suttit allena med een adjunctura philosophica, och lijkwist måst hielpa sig dher 
medh. Rector sadhe: Jagh haar och suttit ordinarius Professor juris romani i 9 
åhr, och inthet hafft så mycket som Nezelius, ty han haar hafft twenne stipendia 
tillijka med twenne adjuncturis. Slöts att M. Nezelius blifwer wedh dhe twenne 
adjuncturas philosophicas och 100 dr s:mt på extra staten, som H:s HögGrefl. 
Excelkce honom tillslagit, och att Adjunctus pastoris, M. Israel Colmodinus far 
dhen adjuncturam theologicam, som M. Nezelius hafft för dhetta, så som och att 
dhe twenne stipendia, som M. Nezelius hafft, skole effter H:s HögGrefl. Ex
celkces förordningh komma till studenterna igen, effter som dhet är orimmeligit, 
att een Professor skall stå inter stipendiarios, dock måtte han behålla samme 
stipendia för dhenne terminen. Om adjunctura juris war alles meningh, så wäl 
som Illust. Dni CJancellarii, att h:r Aurivillius behåller dhen effter Kongl. bref 
och fullmacht dher på. Item om adjunctura medicinae, att h:r Buskagrius dhen
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behåller såsom gratial, men skulle hon framdeles gå ifrån honom, då begär ad e 
D.D. Hoffvenius föras till acta, att facultas medica will hafwa dhen tillbaka, och 
henne med een skickeligh person besätta; hwilcket och Hans Högwördigheet 
med hehla Consistorio skattade både skiäligit och nödigt för Acad:n och dhenne 
orten. Angående dhe öfrige twenne adjuncturas philosophicas, så bijföllo H:s 
Högwörd. och Consistorium Illust:mo D. Cancellario dher uthinnan att Sec- 
retarius behåller dhen eene dher af, såsom förre Secretarii dhet giort hafwa, 
undantagandes h:r Hadorphio, som dock hafft åthskillige andre commoditeter, 
och effter dhet Secretarii löhnen är ringa. Han och redan tient och arbetat 
dherföre i 3 åhrs tijdh uthan någon löhn, alldenstund han hafft dhen för sec- 
retariaten, medan M. Micrander nutit dhen ordinarie löhnen dher af för sin pro
fessione extraord. Men om Malmenio upwäxte någon discurs, effter som 
hwarcken H:r Procancellari/« eller någon af närwarande Professoribus kiende ho
nom, eller wiste af hans studier. H:r Procancellari/« frågade, om här inthet är 
någon annan som är tienligh till att accommoderas medh dhenne adjunctura. 
Decanus facultatis philosophicae swarade, att någre äro, som redan hafwa titulum 
af Adjunctis, såsom M. Ericus Liungh, Dow/nus Myrich och Dominus Wallerius, och 
mente att någon af dhem måtte komma här till. H:r Procancell. och Consist. 
sadhe, att effter såsom H:s HögG. Excellxes meningh och intention lärer wara, 
att dhenne adjunctura måtte besättas med een skickeligh person, som giort något 
wackert in mathesi, och kan dher uthi betiena ungdomen, så måste man förden- 
skuld nu allena hafwa dhem i consideration som äre snälle uthi dhet studio. H:r 
Decanus swarade, att man då fuller måste tänckia på Myrich, som redan bekom
mit 111. Cancellarii bref att wara Adjunctus matheseos, så frampt att Malmenius 
icke kommer dher till. Rector: Jagh menar att Bilbergh skall wara dher till tien- 
ligare än Myrich, och hafwa mathematici, så wäl sahl. Fornelius, som h:r Celsius 
kient honom godh dher för, och efterlåtit honom så wäl som facultas hålla colle- 
gier in mathesi, ellies och så är han snäll uthi andre studier, men hwad Myrich 
kan, dhet weet iagh inthet. M. Celsius: Inthet kenner iag Myrich godh dher före 
eller tienligh dher till, men Billbergh gifwer icke allenast iagh uthan och andre 
itt godt wittnesbördh. H:r Decanus: Wij hafwe och uthi faculteten hafft Bil
bergh i considera//on till dhet som är bettre; men adjunturen har han sielf recuse- 
rat, och sagt sigh dhen inthet willia hafwa. Rector: Jagh weet att han will hafwa 
adjuncturen, och att han dhen inthet recuserer, men dhet säger han att han inthet 
will wara i competence dher om mz Myrich. D.D. Brunnerus: Om Billbergh sagt 
sigh inthet begära adjuncturen, så måste dhet skiedt af något serdeles tillfelle. 
Jagh tycker, att effter Illust. Dominus Cancellari/« hedrat Myrich medh titulo 
Adjuncti, således, att han dher widh allenast skulle hafwa duplex stipendium, och 
inthet widare nämpt honom i dhetta projectet, så må Myrich och wäl låta sigh 
dher med nöija, och wij må tenckia på någon, som är tienlig till blifwa ordina
ri/« Adjunctus in mathesi. Doct. Benzelius: Myrich haar och inthet gått så richtige 
wägar. H:r Decanus: Inthet weet iagh honom gått någon orichtigh wägh. M. 
Celsius: Dhet synes nogh hwadh wäg han haar gått. Procancell. badh Consistor, 
wille votera, på dhet hans Högwörd:heet måtte höra hwars och eens betäncki- 
ande om Myrich och dhe andre som nämpnas, och sedan så myckit bättre kunna 
säija sin mening här om, effter han inthet kenner Myrich.

M. Micrander: Effter Malmenius är oss aldeles okunnigh, och ingen weet af
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hans studier, så komma nu allenast Myrich och Billbergh i consideration till 
dhenne adjuncturen; men effter mathematici skatta Billbergh tienligare här till 
än som Myrich, så kan iag inthet annars än votera på honom, så frampt han 
begärar adjuncturen; men gör han dhet inthet, så måste man fuller reflectera på 
Myrich effter H:s HögGrefl. Excellrce redan honorerat honom med titulo 
Adjuncti.

M. Grubb: Jagh är i samme mening med M. Micrandro, och att efter Bil
berg recuserat adjuncturen, så kommer Myrich dher till som Illust. Cancellarius 
redan förordnat till Adjunctum matheseos.

H:r Norcop.: Effter Myrich är förr destinerad här till, och ingen anna« 
begärar adjuncturen, så voterar iagh på honom allena.

M. Celsius: Jag haar förr sagt min mening, och håller iag Bilbergh capabel 
här till, och om han äntå finge något som bettre woro.

Doct. Hoffven.: Jagh kenner och Bilbergh capabel till dhet som bättre är, men 
effter han recuserat adjuncturam, så måste man fuller reflectera på Myrich.

Doct. Skunck: Effter dhet änteligen skall wara een mathematic#;, så komma 
inge fleere i walet, än dhesse tree, och effter wij inthet kenne Malmenium, så 
blifwa allenast dhe andre twå igen, att tenckia på. Nu kienner iag fuller Bilbergh, 
och är i mitt samweet försäckrad att han är capablare än Myrich både uthi itt 
och annat, men recuserer han dhet, så måtte man reflectera på dhen andre, effter 
han haar Illust. Cancellarii bref. .

D.D. Benzelius: Effter ingen af oss kenner Malmenium eller hans studier, så 
voterar iagh på Bilbergh allena. Jag weet inthet om Myrich är tienligh till blifwa 
wid Acad:n, haar och förnummit att han sielf inthet tänckt dher på i fiol, uthan 
att blifwa een landmätare, hwilken tienst han och då emottagit, och måtte han 
wäl blifwa dher wid.

D. D. Brunnerus: Wij weete att H:s HögGrefl. Excelkce seer uppå Acade- 
miens wälfårdh, och när H:s HögG. Excelkce förnimmer hwilcken som är 
tienligast, så lärer han wara dher med nögd. Är Malmenius bettre än dhe andre, 
dhet som iag dock icke weet, effter iag inthe/ kenner honom, så lemnar iagh 
honom primas; Myrich haar iag kient för een stilla och skickelig person, fast 
iag icke haar någon kundskap om hans studier; men effter mathematici kienna 
Billberg bettre och tienligare här till än honom, så kan och iagh inthet annat än 
praeferera Bilbergh. Wore och, kan skee, wäll om han kunde blifwa accommoderad 
medh dhen vacante professione mathematica.

D.D. Petrus Rudbeckius: Jagh kan inthet annars än nämpna Myrich primo 
loco, effter som Illust. Cancellarius sielf förordnat honom hijt, och honom con- 
firmerat. Secundo loco nempner iag Billbergh, för dhet goda wittnessbördh 
han hafwer af mathematicis, tertio loco nempner iag Malmenium, effter som 
H:s HögG. Excelkce sielf nämpner honom här i projectet, fast än iag inthet 
kenner honom.

Rector: Jagh haar tillförende recommenderat Billbergh, både hoos Illust. 
Cancellarium och här, och säger ännu, att af dhen kunskap som iagh länge hafft 
med honom, så weet iag han är een snäll karl uthi månge stycken, och gifwa 
mathematici honom beröm före att wara jämwäl uthi dhe studierne snäll, och 
praefererer iagh honom fördhenskull dhe andra, helst effter Malmeni#; är migh 
obekant. Myrich kienner iag fuller för een wacker och stilla dräng, men inthet
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kan iag jemföra honom medh Bilbergh. Jagh weet och dhet att Bilbergh lärer 
inthet recusera adjuncturen, till dhes han far något an»at.

H:r Procancellarius: Jagh kenner inthet Malmenium, men troor honom lijk- 
wist wara een godh man, effter han är blifwin bekant hoos H:s HögG. Ex
cellxe, och af honom recommenderad. Myrich kienner iagh ey eller, och weet 
inthet af hans studier, men Billbergh kenner iag och hans studier, och tycker 
honom wara skickelig och tienlig att blifwa wid Acad:n, om Gud så behager att 
disponera, dock will iag icke annars än och lembna dhe andra i sitt wärde. Bil
berg haar iagh och recommenderat hoos H:s HögG. Excellxe, troor och inthet 
att han lärer recusera adjuncturam om hon tillbiudes honom, uthan dhen mz all 
wördnad emoottaga. Jagh önskade, att Döw/nus Myrich giorde något prof, så att 
och iagh lärde kienna honom, och kunde wetta dhet han wore een snäll karl. 
Nu weet iagh inthet om någon mehra skall nämpnas än Bilbergh, i synnerheet 
effter som H:s HögG. Excellxe sielf nu behagat gå Myrich förbij uthi dhetta 
project. Haar Consist. recommenderat Myrich, effter som H:s HögGrefl. Ex
cellxe skrifwit honom wara sigh recommenderad? Consist.: Ney, uthan han 
lärer hafft någon privat recommenda/zon. Procancell.: Inga sådane privat recom- 
mendationer böra uthgifwas, uthan när någon lägenheet är ledigh, måste Consist. 
votera på dhen som är tienligh dher till, och dhen nämpna hoos H:s HögG. 
Excellxe, så att H:s HögG. Excellxe sedan må recommendera dhen hoos 
Kongl. Maij:t, och skaffa dhen fullmacht. Och måste wij bidia H:s HögGrefl. 
Excellxe att sådane privat recommendationer inthet blifwa attenderade, och att 
H:s HögG. Excellxe teckes förekomma dhen oseden, att een eller annan, 
gåendes bådhe H:s HögG. Excellxe och Consistorium förbij, strax söker 
H:s Maij:t, och dher uthwercker bref för sigh. Consist. önskade att så skee 
måtte, och att constitutiones måtte observeras, bidiandes H:s Högwörd:heet 
hielpa dher till, hwad mögligit är, hwilcket h:r Procancell. lofwade willia göra.

V. Discurrerades om Professorum änckiors underhåld. H:s Högwörd:h*/ 
skattade myckit billigt att änckiorne blifwa hulpne, effter som männerne offta 
inthet hinna till lembna något åth sine hustrur, dher af dhe måtte kunna effter 
dheras död subsistera, önskandes att man kunde finna sådant expedience dher 
till, som Acad:n wore drägeligast och lägligast, men änckiorne lijkwist någorlunda 
blifwa hulpne. Rector: Hans HögG. Excellxes meningh war dhet, att man heller 
måtte tillslå änckiorne itt wist qva«tum i spannemåhl, än låta dhem hafwa hem
man. D.D. Brunnen/j: dhet wore bäst att dhe finge hemman, effter som dhe ellies 
skola effter mennernas dödh straxt skingra sitt boo, och dhet ruinera. Man 
kunde wäl förekomma dhet, att hemmanen inthet bortskiemdes, om fougderne 
fa befallningh att hafwa upsicht dher på. H:r Norcopensis: dhet låter aldrig göra 
sigh, iag tycker bäst wara att dhe fa spannemåhl, och dher till någon åcker. Fråg:s 
om man icke skulle kunna giöra någon åthskilnad emellan änckiorne, hwilcket 
D.D. Brunnerus mente, men dhe andre swarade, att dhet omögeligen kan skee, 
ty dher af skulle förorsakas åthskillige qvereler. Discurrerades widlöfftigt om 
dhetta ärendet, och Consist:m stannade omsider dher widh, att wore bäst och 
drägeligast, att änckiorne fa hwar 20 tn. spannemåhl, iempte någon dhel af åckren, 
och slöt att dhet förslaget öfwerskrifwes till H:s HögG. Excellxe, och be- 
gäres att dhet måtte tillijka afskäras för alle änckior att fa eller behålla hemman. 
Hans Högwörd:heet sadhe sigh och skatta nödigt, att een wiss ordning måste
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giöras, och att dhet förslaget är godt att änckiorne finge 20 t:r sädh och någon 
åcker, men fruchtade huru man skall kunna komma till rätta dher med, med 
mindre H:s HögG. Excelkce will sigh dhet påtaga.

Resol. Skall skrifwas till Illust. Cancellarium, och Billberg recommenderas till 
adjuncturam mathematicam, och i samma bref införas Consistorii förslagh om 
änckiornas underhåld, och begäras att H:s HögGrefl. Excelkce nådigt teckes 
dher öfwer uthwercka H:s Kongl. Maj:tz resolution.

VI. Talades om nyia Bibliotheks bygningen, och berättade Rector, att h:r 
Rudbeckius giort förslag dher på, och att Quaestor gifwit förslagh på 900 dr 
koppkzrmt, som blifwit öfwer på 678 åhrs statz afbetalningh. Och att ellies gifwitz 
förslagh på taga någre medel dher till af cassa studiosorum, hwarest dock ringa 
medel äro i förrådh. H:r Norcopens.: Man får och inthet så helt blotta cassan. 
M. Celsius: Dhet är wist, att om nu dhenne tijdhen skall byggas, så måste wij 
sättia löhnen till. H:s Högwörd:heet: Effter inga flere medel äre i förråd, 
så tycker migh dhet är bäst att låta byggningen stå till een annan tijd. Doct. 
Brunnerus: Så länge sådane swåre tijder äre, och wij inthet äre wissare om betal
ningen för Acad:ns spannemåhl i Helssingelandh, så må man wäl dröga medh 
bygningen. Stannade fördenskull mest alle i dhen meningh, att man söker und- 
bidia sigh dhetta åhret, och lager om gamble Bibliotheqvet dhet bästa man kan så 
länge. Här på gick H:s Högwördigheet bort.

VII. Uplästes H:s HögG. Excelkces bref af dh. 31 Marti) för h:r rådman 
Carlingh, att få uth sin sohn på caution, effter han laborerar febri. Uplästes 
och h:r Carlingz skrifft till H:s HögGrefl. Excelkce. Consistor, difficulterade 
något om att släppa honom uth på caution, med mindre han haar cautions män 
här in loco. Doct. Skunck tillbödh sig cavera tillijka med fadren. Doct. Benzeh, 
M. Celsius, h:r Norcopens. och M. Grubb wille att wacht skulle hållas för hans 
cammar.

Resol. Han kommer uth på fadrens och Doct. Skuncks caution, effter som H:s 
HögG. Excelkce skattar så billigt wara.

VIII. Rector berättade, att Profess. Columbus begiärar kiöpa communitetz 
brygghuset, eller att dhet tages dädan af tompten, som honom tillkommer. På
mintes att samme bryghuus torde kunna brukas till täcka gamble Bibliotheqvet 
medh, eller och kläda weggarne, eller och till öfwertecka dhe updragne murarne 
på nye huset, att dhe icke förskemmas. Och slöts att Rector med Quaestore see 
uppå samme huus, antingen dhet är dugligit dher till eller icke.

IX. Bewilliades Henrico Beckman Upsaliensi 6 dr smt ex cassa studiosorum, 
effter han är siuk.

X. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Svenone Lyrell till fa stipen
dium, effter han är af itt qwicht ingenio, men har inga medel. Resol. Han mäler 
sig an hoos faculteten, som han söker stipendium hoos, och låte examinera sigh.

Dhen 6. Aprilis
effter predikan närwarande M. Andrea Grubb Prorectore. D.D. Martino Brun- 

nero, DD. Samuele Skunck, h:r Olao Verelio, h:r Andrea Norcopense, M. Julio 
Micrand[r]o, et Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Bewilliades att Simon Löfgreen, får sittia inne uthi Communitets cammaren, 
effter som han, föruthan dhe sår han fatt i hufwudet då han tillijka medh Ahle-
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fe it och Murman war ihoop m edh wachten, är blifwen siuk, och icke kan wäl 
cureras i proban, eller der sitte denne wårtijden uthan skade på sin hälssa.

II. B ew illiades Johanni Olai U n ge W -gotho, och Pet. Joh. W estbärgh Arosi- 
ensi, testim onium  publicum  ifrån A cadem ien så frampt dhe kunna upwi jsa inspec
torum illarum nationu/w wittnesbördh om  sitt goda förhållande, effter som  när- 
warande professores icke så wäll dhem  kiände.

D h en  7. Aprilis
höltz C onsistorium  majus extraordinarium närwarande h:r Johanne Gartman 

p.t. R ectore, D oct. M artino Brunnero, D oct. Sam uele Skunck, h:r Carolo Lundio, 
h:r O lao W erelio, h:r Andrea N orcop en se, M. Andrea G rubb, M . Julio M ic- 
randro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. U plästes Academiae fullm echtiges H enrich Scheffers bref a f den 4. Aprilis, 
att han sedan d. 28. Martii stadigt upwachtat i K ongl. H ofR ätten och nästan hwar 
dag warit åthskillige gånger till m unteligit Conference m ed h:r A xel B em er, och  
att den 2. Aprilis hafwer h:r R osenfeld  t, v ice praesidenten i K ongl. R eduction, 
warit uppe i Kongl. H ofR ätten och berättat sig warit om bedin aff sal. hofrådhet 
B ehm er, att form era en  contraräkning em ot M. B os räkning, och då funnit en  post 
wara tree gånger upfördh under åthskillige titler, hwar af B ehm er nu w elat sluta 
att M. B os hand och annotationer ey  bör g ifw es något witzordh. M en fullm ech- 
tigen har der öfw er giort een  nöyachtig förklaring för K ongl. R ätten, så wäl 
som  öfw er någre andre h:r Behm ers inwändningar, allenast har det fallit honom  
något frem m ande till förklara, hwij posterne, hwar m ed M . B o  i bökren grave
ras, att B eehm erne skulle hafwa bekom m it, ey kom m a öfw er ens, m ed den  
summa och dhe postar, som  Acad:n nu fordrar af B ehm erne, uthan stiger till 
dubbelt större qvantum. O ch ehuruwäl fullm ächtigen till att förklara detta, 
har upwijst Kongl. Cammar R evisions instruction för bokh:n O lo f Ewertsson  
[H äger] och der a f wisat, at M . B o o  bör stå för alt d et som  fogderäkningarna 
förmäla spannemåhls kiöpm ännerna hafwa bekom m it, hwar a f den n e för- 
högningen m åtte sig förorsakat. D och  begärar han att Consistorium  will m ed
dela honom  sina tankar om  detta så wäl som  det öfrige, så att han må kunna än 
widare här om  påminna förr än dom en afsäges, hwilket em edan thet skall skie 
nästkom m ande odensdag, ty begärar han att någon expres m åtte öfwersändas. 
Sist berättar fullm echtigen att H ofR ätts fiscalen hafwer anklagat Consistorium  
och B eehm er för det dhe in för Rätten graverat hwar andre m ed swåre injurier, 
hwar till han swarat Consist:m  wara här uthinnan oskyldigt, och förm oda att h:r 
B em er blif:r tilbörligen straffad för sitt öfwerdåd em ot Consistorium .

U plästes itt uthkast af Consist. förklaring på desse punchter som  af Behm er  
äre i K. H ofrätten em ot A cadem ien andragne, och sedan det som bligestädes 
b le f förandrat, adproberades d et att bortgå i den form , som  fins i copieboken  
under den 7. Aprilis då det öfwersändes m ed Acad:ae wachtdräng Erich M atzon. 
Frågades hwad swaras skall till differencen, som  är em ellan dhe postar och den 
summan som  påföras B ehm erne uthi M. B oos räkningar och böcker inlagde i 
Kongl. Camwaren och den sum m a som  nu fordras af dem  uthi Kongl. H ofR ätten?  
H :r Verelius: sedan M. B oos böcker w oro slutne, så igenfunnes flere andre 
original obligationer och b lef altså B ehm ernes skuld störr[e], des föruthan så 
söker och nu Acad:n interewe a f B em erne för sine m edel som  dhe hafft borta.
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hwar igenom och summan wuxit, så att fördenskul intet är underligit att Acad:n 
uti Kgl. Hofrätten nu fordrar it större qvantum af Behmerne, än som dem ellies 
påföres uti M:r Bos slutne böcker. Secretari/tf: Jag påminner mig att den summa 
som påföres Behmerne uti böckerne måste wara större än den som nu fordras 
af dhem uti Kongl. HofRätten, och att man hafwer tilförende således förklarat 
samma difference, att uthi böckerna debiteres Behmerne, för alt det som både 
M. Bos egen och fogdernas räkningar förmäla dem bekommit, men nu i Hof- 
Rätten söker Acad:n dhem allenast för det som M. Bo uti sin egenhändige 
räkning debiterar dem före, såsom en mera liqvid skuld, lemnandes det som 
fogderäkningarne dem påför till een annan tijdh; lyder och fullmechtigens bref 
så att dhen skulden Acad:n nu fordrar i Kongl. HofRätten är mindre än dhen 
som påföres Bemerne i böckerne. H:r Verelius: ney det är intet så, kan skie 
at fullmächtigen har och orätt förståt denne difference, det är annorledes och 
måste som iag sagt förklaras. 'Slöts att samme h:r Verelii förklaring skulle 
införas wid ändan af dhet upläste projectet och allsammas idag bortskickas med 
en expres. Vid. act. 13 Ap.

II. Proponerades stadz magistratens förfrågan, antingen Consistorium wille 
döma uti den excess som Murman med någre andre studenter giort för en god 
tijdh sedan, då rådstugu fönstren söndersloges, eller om staden skall döm/rca 
Murman der uthinnan. Swarades, att effter såsom Murman är ifrån Academiens 
jurisdiction kan Consistorium intet widare befatta sig medh honom, men dhe 
andre studenterne som i samma action interesserat sig skole ännu företagas 
och saken afdömmas propter disciplinam publicam effter som staden ellies för- 
summet sig i saken, och 4 reeser absenterat sig då saken skulle företagas.

Dhen 12. Aprilis
höltz Consistorium minus närwarande h:r Johanne Gartman p.t. Rectore, 

DD. Martino Brunnero, h:r Carolo Lundio, h:r Olauo Verelio, M. Andrea 
Grubb, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Academiae timberman Anders Pärsson klagade på Isac [Isaksson] mölnare 
att han för 8. åhr sedan bytt hästar med honom och lofwet honom 1. rdr emel
lan, men den aldrig betalt fast den andre offta krafft honom, uthan allenast betalt 
der på itt lass weed och en dr penningar. Isak swarade, min sal. fader bytte häs
tar med honom och wille intet gifwa honom denna rdr, sedan han såg at 
hästen intet dogde, och derföre förenades the omsider således sig emellan att 
Anders Pärsson skulle låta sig nöya med ett lass weed. Anders Pärsson: Det är 
aldeles osant, och kan iag swäria der på att iag aldrig förlijktes med honom 
således. Isac har och någre gånger jemwäl nu i distingen lofwat sig skola be
tala, men nu säger hans hustru att iag aldrig skall få samme rickzdaler. Isak: ja 
nog lofwade iag mig skola betala honom, men iag mente då att han intet skulle 
klaga mig an för rätta.

"Resolutio. Effter Isak Isaksson sielf tilstår sig jämwäl nu i distingen lofwat skola 
betala Anders Pärsson hwad som ännu resterar på samma rdr, så skall han nu uthan 
widare drögzmåhl fulgiöra samma lof:n och den andre förnöya.

II. H. Lisbeet Swensdotter klagade på Johan Hwijtfoot att han kallat henne 
diefwuls menniskia och tobaks mångelska.

Hwijtfoot swarade sig kallat henne allenast elak menniskia och tobaks-
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mångelska, men intet méhra uthan hon hade först gif:t honom månge skielsordh 
och kallat honom finnetarm etc.

Hust. Lisbet: han kastade mig och med sten och slog mig blåna och sår wid 
ögat. Hwijtfoot: thet kan i intet bewijsa, och weet i intet hwem som kastade 
eder. Det är wist att iag hötte, men intet kastade iag någon steen. Nils Eskils- 
son, båtsman, inkom och uppå tilfrågan sade: nog såg iag Hwijtfoot kasta, men 
intet weet iag om han råkade henne, inga skielsord hörde iag honom gifwa 
henne, men hon gaf honom många skielsordh.

Erich Erichsson Berg, båtsman, inkom, tilstod sig hört någre skielsordh, men 
intet sedt något stenkast, effter han warit inne i stugun, men förwägrade sig 
aldeles att gå wittnes eedh.

Omsider aflade han eedh och wittnade sedan att hust. Lisbet kallat Hwijtfots 
wärdinna fotsa, men hwad ord som fallit emellan Hwijtfoot och hust. Lisbet, 
hade han intet hört.

Nils frågades ännu om han intet sedt Hwijtfoot kasta, hwar till han nekade. 
Honom förehölts att han aldraförst nekade, men sedan jakade och nu åter 
nekar hwilket står illa för en karl. Hwijtfoot tilstod nu sig hafwa kastat en steen 
men intet råkat henne uthan en annan som och kastat en steen tillijka med 
honom skall träffat henne. Effter hårt tillhållande bekände Hwijtfoot, att Nils 
Eskilsson kastat andre stenen, hwar till Nils och icke nekade, men sade sig och 
Hwijtfoot kastat både tillijka, så att man icke weet hwilken dera stenen som träffat 
henne.

Parterna afträdde; effter någon discurs inkallades Hwijtfoot allena och tilfrå- 
gades hwilken dera som träffat henne med sin steen?

Swarade, att Nils Eskilsson det giort och sig hafwa evident tekn der till, af
trädde der medh.

Nils Eskilsson inkallades allena, och tilfrågades om han råkat henne? Swarade 
sig intet weeta hwilken dera som träffat henne. Hwijtfoot inkallades och frågades 
hwad tekn han kunde hafwa dher till, att han intet träffat henne med sin 
steen? Swarade, iag hört min steen gå i wäggen och sade thet strax åth Nils. 
Nils, det kan iag intet weeta, ty det är owist hwem som råkat henne. Hwitfoot 
sade widare: När hustrun bleff kastad, så gaf hon intet teckn ifrån sig att hon fått 
hugg. Men Nils sade: jo nu fick du, iag råkade henne. Nils: Wij kastade både 
tillijka, och wete icke hwilken dera som råkade hen»e. Hwijtfoot: Det war så, 
och kan iag hwarken kiennes wid slaget eller neka der till.

Sententia. Effter som Johannes Hwijtfoot kastat uthur sin wärdinnes gårdh in 
uthi hustru Lisbetes, så böter han derföre 12. mk smt, och effter både han och 
Nils Eskilsson säga sig intet weeta hwilken deras steen som träffat och sårat 
henne, så böter Hwitfoot och för halfwa skaden 12. mk smt. c. 13. Sårmål 
medh willia. Sedan remitteras saken till stadzrätterne, hwarest hustru Lisbet må 
söka Nils Eskilsson, som hon bäst gitter.

III. Sebastianus Nybelius uppå h:r Sebastiani [Iherings] pastoris i Hwittinge 
wägnar fordrade igen 3. st. böcker, som samma pastor ibland någre andre länt 
till då warande studiosum Andream Hwitting, men han sedan satt dem i pant i 
fisco nationis och gifwit sig här ifrån under militien. Sepelius swarade, effter som 
fiscus bona fide har fått böckerna, så will landskapet giärna hafwa sin betalning, 
hälst emedan hans fader wäll kan lösa dem igen. Frågades hwarföre han pant-
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satt desse böcker? Sepeiius swarade, han har satt dem i pant för sin absolution 
a paenalismo. Nybelius upwijste Hwittingz obligation, af den 7. Septembr. 676. 
att han tagit samma böcker till läns och skall dem omaculerade igen lefwerera.

Doct. Brun«erus begärade at den oseden måtte afskaffas, att dhe ny komne till 
Acadin skole å nyo absolveras uti sine landskap, sedan Decanus en gång har dem 
absolveret, item att här om och om paenalismo måtte talas i Consistorio majore.

Resol. Nation bör restituera pastori sine böcker effter han är både dominus 
och possessor, och Hwitting icke hafft i sin macht att antingen pantsättia, eller 
på hwariehanda sätt föryttra dhem.

Sedan förmantes h:r Vanzoni«r och Sepeiius till att intet bruka någon paena
lismo, effter som den är strängeligen förbudin, och icke kan på något sätt tole
reras.

IV. Uplästes den husesyn och ransakning som fougden Jacob Andersson hållit 
wid Forssa i Tensta sochn d. 11. Aprilis 679., hwar af befans att gården är 
merendehls förskiemd och nederrött. Gierdzgårdarna dels förskiemde dels 
upbrände, halfwa åckren ligga obrukad, bonden bortsatt ängen för några åhr 
sedan. Under samma husesyn berättar fougden att bondens sonehustru will i wår 
så gården, men hafwer icke itt korn i gården, uthan säger sig willia skaffa sig, 
hafwandes doch icke mehr än en häst. H:r Verelius: Den andra bonden är lagl. 
afsagdh, och den som har tagit emot hemmanet igen, är nu twifwelachtigh antingen 
han skall blifwa der wid eller intet, effter som han intet weet om han får så wår- 
säden, och om han kan få någon lindring eller frijheet der på; kommer han dijt, 
så will han flytta sina huus som han har på torpet, der ifrån till gården. Bonden 
Erich Markusson inkom och fick tillåtelsse att nu så wårsäden sampt tilsägelsse 
att blifwa som bäst skie kan hulpen wid hemanet, men nu kunde intet wist slutas 
för honom uthan det måste skie in Consistorio majore.

Dhen 13. Aprilis
effter högpredikan sammanträdde uthi gambla Academien, Professores så 

många som tilstädes woro, och då
§. 1. Uplästes Academiae fullmechtigens Henrich Schefers bref af d. 11. Aprilis, 

hwar uthi han berättar sig inlefwererat Consistorii förklaring i Kongl. HofRätten, 
men säger differencen emellan suman som påföres Behmerne i M. Boos böcker, 
och den som fordras af dem i HofRätten inte funnits förklarad der uti (ty effter 
h:r Verelius påstod att den summan som fordras af dem i HofRätten war större, 
men Secretarius, att den summan war större som påföres dem i M. Boos slutne 
böcker, så förklarades denna differencen något ambigue). Doch är fullmechti- 
gen glad att han denne difference redan så förklarat som Secreterarens bref 
der om lydit. Vid. copiebook. d. 7. April; och att alle twifwelsmåhl äre nu så 
nöyachteligen förtagne i Kongl. HofRätten att intet står till twifla om itt rätt- 
wist sluut i saken. Sedan berättar han att effter domen skall i morgon kl. 12. 
uthfalla, så måste wachtdrängen der effter dröya, och att han wille protestera 
emot Behmer, att honom intet nu bewillies beneficium revisionis i saken, förr än 
han deponerat penningarna eller åth minston«e praesterat en nöyachtig och real 
caution.

Item att der någre postar icke skulle bestås Academien, då will han anhålla 
hoos h:r R. Cantzlerens Höggrefl. Ex:ce att inter fatalia förmå i Kongl. Sena-
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ten, att Acad. må i Kongl. revision fa agera vice versa, och således uthan om
kostnad drifwa sin praetension på det högsta.

Sist berättar han att h:r Rudbechii bref mycket illustrerat saken, och mycket 
förmåt hoos H:s Ex:ce h:r presidenten.

Item att Acad. får dagen effter dom i HofRätten emot en skattebonde.

Dhen 14. Aprilis

höltz Consistorium majus extraordinarium närwarande h:r Johanne Gartman 
p.t. Reet., h:r Olao Rudbeckio, h:r Olao Verelio, DD. P. Hoffwenio, h:r Claudio 
Arrhenio, M. Magno Celsio, h:r Andrea Norcopense, M. Johanne Columbo, M. 
Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. BewilliadesJohanni Sylvio Uplando,Johanni Aliin W-Gotho sex dahier smt. 
hwar af cassa studiosorum, och Andre» Tiliandro O-Gotho 8. dr s:mt, effter få 
af dhet landskapet beswära cassan, och effter som han så wäl som dhe förre 
warit siuk.

II. Uplästes Kongl. HofRättens dom emellan Academien och sal. hofrådetz 
h:r Daniel Behmers arfwingar, afsagd d. 12. Aprilis sistledne, lydandes, att wäl- 
be:te arfwingar skole betala till Acad:n dhen åhr 1669. d. 12. Augusti liqviderade 
summa, tretusende, trehundrade aderton dahier 13 öre koppxzrmt med interesse 6. 
pro cento, ifrån den 14. Octob. 1675. nien hwad dhe öfrige skuldfordringar wid- 
kommer, som i förmågo af een sal. hofrådets ingångne caution, så för sin fadher 
Jon Mickelsson, som broder Jon Jonsson, praetenderas, så pålägges, parterne dhem 
hemma under goda män, innan 6 månaders tijdh, sins emellan fullkoml. liqvidera 
och slätta, och der arfwingarne pröfwes då således något rättmäteligen skyldige 
blifwa, skole dhe des capital uthan interesse godt giöra och förnöya.

Discurrerades sedan om samma dom och kunde Consistorium intet see för 
hwad orsak skull Kongl. HofRätten allenast räknat interesse för den förre pos
ten ifrån 675. och intet till thet ringaste ifrån 669, då sal. hofrådet liqviderat 
samma sin skuld, ey eller hwarföre att dhe andre poster skole nu komma under 
liqvidation, effter som sal. hofrådet dem sielf i des lijfztijdh erkiendt för richtige 
och ständige; eller hwarföre at Academien icke skall och få interesse för dhe 
samma poster. Tychtes och wara underligit att Kongl. HofRättens dom, hwarken 
tildönvwer Acad:n några expenser, ey heller gifwer dehn någon satisfaetion för 
dhe månge grofwe injurier som h:r Axel Behmer den under warande action til- 
fogat. Slötz altså att Academien söker beneficium revisionis uti saken, och be
williades fullmechtigen h:r Schefer denne gången 150 dr kopp^rmt till dhe 10. 
ducater som han förr har hoos sig, hwilka woro ärnade h:r Tigerhielm, men han 
dem recuserat, hwilka och nu bewilliades be:te fullmechtigh, att behålla.

III. Bewilliades cancelie rådet h:r Höghusen 120 dr kopp*r:mt på Acad:s 
wägnar för Kongl. resolution prästerskapet fått, att alle ryttare hemman skole 
effter vanligh praxin inlefwerera sin cronotijonde uthi kyrkioherbergen.

IV. Proponerade Rector stadz magistratens begäran, att få mäta Cronones 
pante åcker, som är Acad:n tillslagen, effter som dhe mena den wara större 
än han bör wara.

Resol. Academien seer giärna och begärar, att icke allenast panteåckren, uthan 
och den öfrige ograverade cronoåckren, som henne allernådigast är donerad,
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mätas, effter som hon måste hafwa sitt qvantum fult uth, och intet begärar något 
der utöfwer.

Samma dag
effter middagen kommo tillsammans henuwa hoos Rectorem h:r Carolus Lun- 

dius, h:r Olaus Verelius, h:r Andreas Norcopensis, M. Andreas Grubb, och 
Jacobus Arrhenius Secretari/w.

I. Att än widare öfwerläggia huru wida och uti hwilka punchter Academien 
skall söka beneficium revisionis uti ofwantalte afdömde saak emellan Acad:n 
och sahl. h:r Daniel Behmers arfwingar, effter som Acad:n uti somblige stycken 
är nögd med Kongl. HofRättens domb, och giordes så it memorial både öfwer 
dhe stycken med hwilka Academien är nögd, och dhe uti hwilka hon söker 
revision, och slötz att samma memorial strax skulle öfwersändas med wacht- 
drängen Erich Larsson, fullmechtigen till underrättelsse, som sielf sedan der effter 
ställer suppliqven och sökier Kongl. revision, doch till större säkerheet för 
närwarande professoribus, och Acad:s sampt Consistorii deste bättre betänki- 
ande i saken, slötz att Rector kallar Professores samptl. up i Consistorium, att 
höra memorialet, och att der med påminna hwad ännu kan finnes nödigt.

Rector lätt sädan kalla Consistorium till kl. 5. men komme allenast tilstädes, 
Rector Magnificus h:r Gartman, h:r Carolus Lundius, h:r Olaus Rudbech, 
M. Johannes Columbus, M. Andreas Grubb, M. Julius Micrander och Secretarius,

och adproberades ofwantalde memorial uti den form som det afgick och här 
föllier.

I. Är Academien mycket wäl förnögd med Kongl. HofRättens dom, an
gående capitalet 3318 dr 13 ör kopp^r:mt som redan liqviderat är d. 12. Augusti 
669. och der af gående interesse, så wijda Kongl. Rätten dömer sal. hofrådetz 
wälb. h:r Daniel Behmers arfwingar, till att det betala Acad:n, refererandes hon 
sig der uthinnan med första en prompt och parat execution.

II. Ehuru wäll sal. h:r hofrådet Behmer i sin lifztijdh, både munte- och 
skriffteligen hafwer erkient sin faders och broders skuld, fullkomblig richtig och 
liquid, och begiärat Professoren h:r Rudbeckius wille hielpa honom till upfordra 
samma skuld, hwar till wälb:te Professor sig doch icke welat förstå, uthan 
blifwit, så wäll som Acad:n wid hans caution; doch lijkwäl will Acad:n intet 
undraga sig, att ännu låta samma poster komma under liqvidation, effter Kongl. 
HofRättens dom, emädan samme poster äntå blifwa liqvid, och igenom liqvida
tion icke mista sin natur; besynnerl:n effter den Kongl. HofRätten i sin dom een 
prompt execution och förnöyelsse, jämbwäll uthi de samme liqvid eller ostrij- 
dige poster till capitalet effter låter.

Men uthi fölliande punchter finner Acad:n sig graverad, och fördenskuld 
underdånligast söker H:$ Kongl. Mayrtts allernådigste och rättwijsaste uthslag 
der uthinnan såsom,

1. Att den Kongl. HofRätten Acad:n från erkiänner interesset uppå dhe 3318. 
dr, 13. ör kopp*r:mt ifrån then tijden skulden är giordh alt in till d. 14. Octobris 
1675.

2. Interesset för de öfrige liqvid. poster som sal. h:r hofrådet sielf i sin lifz- 
tijd med egne handskriffter och räkningar gode erkiänt, ifrån den dagen de effter
20-734168 Sallander
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lag bordt clareras och afbetalas, särdeles effter Acad:n är en pupil, och i alla 
måtto considereras såsom barnegodz, det hwarken bör siunka eller brinna.

3. Expenser ehwad nampn dee hafwa kunna uppå denna process, och Acad:s 
klara och liquid posters uthfordrande, som h:r adsessoren Behmer emot sin sal. 
faders egen hand och förskrifningar Acad:n förorsakat, och det deste mehr 
effter sal. h:r hofrådetz arfwingar uti den Kongl. Hofrättens dom falles till 
betale Academien icke allenast den redan liqviderade skulden, uthan och dhe 
andre klare och liquid poster effter denne liquidation.

4. Satisfaction för dhe olijdelige injurier, som adsessoren h:r Axel Behmer 
Acad:n tilfogat, besynnerligen effter han nu jämbwäl aff den Kongl. HofRättens 
dom, öfwertygas Academien rätteligen wara skyldigh, föruthan dhe klara skriff- 
ter, bref, documenter och räkningar, som honom till betalning och förnyelsse 
tillbinda. Solennissime för det öfriga protesterandes på all hinder, tijdspillan, 
expenser och alt skadaståndh, som Academien jämbwäll här effter igenom h:r 
Axel Behmers wållande tagandes wardher.

Dhen 16 Aprilis
höltz Consistorium majus pra?s. R. M., D. Brunnero, D. Skunk, h:r Lundio, 

D. Hoffwenio, h:r Verelio, h:r Norcopense, h:r Columbo, Micrandro, qvi acta 
notavit.

I. Uplästes rådmannens Joel Hörners revers till Acad:n angående ett Acad. 
hemman han tagit til brukz i Hästa [Håstad] och Gottröra s.

II. Bewilliades D. L. Micrandro medicins studioso att disputera de spiritibus 
materialibus.

III. Bewilliades Depositori D. [Haraldo] Asckbohm at disputera de agricul
tura. D. Brunn, önskade det argumentet wäl elaboreras.

IV. Bewilliades D. Gustavo Härlund at disputera de consiliariis.
V. Item D. [Carolo] Aroselio att disputera de alimentis ingenii.
VI. Inskrefs till stipend. duplex in f. medicins i M:r Popelmans ställe Andreas 

Drossander, och i Drossandri ställe till stipend. simplex N. Bruun.
VII. Inskrefs Johannes Assverus Westmannus i facult. jurid. till stipend. i Johan 

Luuts Nericiensis ställe. '
VIII. Bewilliades Fiederundensibus till nationis inspector Profess. Lundius, 

effter b:te Profess, der till på deras anhållande samtyckt. Här med taltes om huru 
nödigt wore att Holmenses hade någon inspectorem. Här i slöts nu intet.

IX. Berättade R. sig adverteradt h:r Bengt Skytte, h:r G. Gyllenstierna, h:r 
Johan Gyllenstierna, gref Gustaff Johansson Baneer, om Skytians professionis 
vacance och recommenderat dhe g. herrar att draga försorg det någon tiänlig 
man til det rummet igen komma måtte, påmintes att den saken borde och i anled
ning till testamentet conuwuniceras med någre biskopar. Item klagades att huset 
illa faret är, och att der om bordt förr dragas någon försorg.

X. Uplästes sahl. Profess. M. Petri Aurivillii änckios suppliik att den terminen 
om hösten A:o 1677. på hwilken hennes sahl. man dödde må räknas till annum 
meriti, emedan han då reeda både publica et privata exercitia begynt, och hon 
derföre nu må winna denne wårterminen till sitt nådåhrs fulnadh.

Bewilliades henne på nådåhret att niuta den lön som faller ifrån sistleden höst-
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termin in till den 3. Aprilis af wårterminen detta åhr 1679. effter sielfwe tiden 
och praxis med andre änkiors hennes begäran justificera.

XI. Begiärte samma änkia i be:te suppliikz post scripto att få niuta det hemma
net i Danmark sochn henne af H:s H.Grefl. Excelkce R:s Cantzleren bewilliat 
är, till dess någon allmän förordning blifwer om professorum änkiors gratial.

Consistorial. sombl. särdeles Verelius och Norcopensis sade förr här i wara 
resolveradt in Consistorio nembl. att alle änkiorne suspenderas här med så länge 
man får allmen resolution om alle änkiornas gratial. Och staante nu detta uthi 
intet annat sluuth, förmeentes och wäl falla resolution på högre ort om b:te 
ährende, innan den tijden inne ähr, att hon uthlagorne af det begiärte hemmanet 
kan få, om dhe få blij wid hemmanen.

XII. Mag. P. Laurentinus har skrifwit R. M. til om sin sons skuld. Consistoria- 
les sade sonen bör ju här comparera effter citadonen och swara till sitt delictum.

XIII. Företogs den saken angående excessen på wachten der i med Alfelt 
och Murman några af Acad:s medel interessera, hwilkes nampn med mehra detta 
angående finnes in actis d. 27. Mardi. Nu upkom Professor Columb/zJ. Rector 
hölt nödigt att låta nedkalla af slottet Alfelt och Murman, effter Volimhaus 
skulle nu afläggia sin wittneseedh. Doct. Skunck: det är osäkert föra dem up 
och neder ey heller finner iag thet wara nödigt, Consistoriales dhe andre hölle 
det nödigt, och icke så stor fahra för Academien wara, ty effter the sittia i 
Cronones fängelsse, lära wederböranderne draga försorg om att dhe säkert här 
sisteras och föras tillbaka igen, dock att Acad. adjungerar sin wacht.

Syntes wara för swårt att döma för så få adsessoribus i en så grof saak, 
taltes om att stadz magistraten låter sitt afdömmande studza, allenast derföre att 
dhe ey fått Volimhausse«s berättelsse, angående den quaestion om dhe som ex
cessen giordt, hafwa gått uthi upsåth att agera emot wachten hwilken nu för- 
denskuldh syntes godt att inhämpta, men påmintes att nödigt wore det Alefelt 
och Murman måste höra på then berättelsse. Sändes så Magnus [Branzelius] 
Cursor med wachten till stadzwachtmästaren, att med stadzens adsistence få 
fångarne neder, hwilket borgmästaren i dag lofwat Rectori M. I medier 
tijdh uplästes stadzens protocoll af d. 7. och 9. Aprilis och noterades det för- 
nämbsta man i anledning der af borde låta Acad:s personer confronteras uti 
medh the andre stadzens fångar. Sedan inkallades dhe som excessen giordt, 
nembl. h:r Bonde, Apelroth, Löfgreen, Carling och h:r Bondes dräng [Johan 
Bengtsson]; Alfelt och Murman wore och nu komne af slottet och fördenskul 
kallades in med, i tem Andreas Wolimhaus, i medier tijd förän desse inträdde.

Inkom stadzwachtmästaren begiärte att någre personer, nembl. Renstiernorne, 
Skraggen och någre andre som föllia fångarne på sijdan när de föres neder, 
må warnas, att the intet gadda sig här, tillsades och af Rectore wara spordt at 
the plä trängia sig in wid rådstugan, när stadzrätten har den saken före och äre 
dem till hinders, syntes nödigt kalla desse in, effter dhe woro i Consistorii för- 
stugu, Cursor kom igen sade dem swarat sig intet weeta, någon orsaak hwi dhe 
skulle inkomma i Consistorium, detta resenterades af Consistorialibus, och sändes 
Cursor andra gången effter dem at säga dem alfwarl. dhe skole komma in. Cursor 
kom igen sade någre gått bort, de andre som qwar äro nämbl. Rehnstiernorna 
och LeyonCrona willia intet in, hwilket uptages för en stoor sijdwyrdning och 
bör i sinom tijdh dhem förehållas, och dhe tilbörl. för sådant plichta. Nu in-
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komma dhe som excessen giordt, hwilka förr nämbde äro tillijka medh Wolim- 
haus. Hwilken anmodes af R. att för sanning och på sitt samwet säyia, i hwad 
upsåth han berätta kunde dhem gått uth den afftonen när excessen skiedde, och 
hwadh som elliest passerade medan han war medh? Han aflade eedh. Berättade 
sedan som föllier, sig hiertelig leedt wara att han den afftonen kom i det laget, 
af hwilket sedan sådant owäsende här kommet, hoppades det lijkwäi för sin 
person kunna ursächtas, effter det och mången annan oförmodel. hända kan att 
komma i sådant lag; men som han i tjdh gick der ifrån har han intet stort att 
berätta om sielfwa excessen. Rect., huru dags kom Wolimhaus ihoop med dhem? 
Respondebat: något effter middagen. Fr:s hwad hade dhe då för sig? Respondebat: 
Sådant som dhe plä i sådant lagh, men nekade aldeles sig förstådt aff något 
det ringaste teckn, dhet dhe skulle ha dhet upsåthet till gåå på wachten. R. fr., 
när ginge i uth? Respondebat: Kl. 10. och wij fölgdes åth till Oloff Siffers hörn 
nedre wid träbygningen, dher skildes iag ifrån dhem. R.: Slapp han så ifrån säl- 
skapet? Respondebat: Jag achtade mig undan och gick min wäg, dee andre achtade 
intet stort der effter. R. fr., om han intet kan påminna sig något passeradt medan 
han war i det laget och fölliet, hwar af slutas kan dhem haft i upsåth det som är 
skiedt? Respondebat: Nekade aldeles sig något der af weta. H:r Bonde, Alfelt och 
dhe andre frågades om dhe minnas huru länge Wolimh. war med eller om dhe 
desiderera något i hans relation? Dhe sade sig intet der i desiderera, honom och 
wäret skilder ifrån sälskapet den tijden han det sielf berättadt; der medh afträdde 
Wolimhaus.

H:r Bonde och M:r Apelroth frågades om the warit kallade up i stadzrätten, 
då saken d. 7. och 9. April förehades hoos dhem, effter dee finnes der något 
graverade. Respondebant: Ney. Rector förehölt Alfelt och Murman att då de förre 
gången confronterades medh dhe andre af Academiens medell som warit interes- 
serade i denne handel, blifwa dee nembl. Alfelt och Murman, icke een gång uthan 
som offtast wid slutet på hwars och ens confrontation medh dhem, tilfrågadhe 
om the något mehr hade till bekiänna eller berätta om dett eller dett af dhe 
andre under Acad:n hörande, då dhe der till sagt ney, hwarför nu kommer een 
och annan sälsampt före, det de inför stadz magistraten, i dhe 2 sista ransak- 
ningarne hafwa lijkwäi något tilsagt desse som under Acad:n sortera och särdeles 
baron h:r Bonde och M:r Apelroth i deras frånwaro, hwarföre nödigt woro att 
the nu sådant Finge höra, och hwar medh annan confronteras. Uplästes sedan af 
stadzens protocoll det som syntes dhem gravera.

Till den 1. gravation att alle skulle warit lijka in excessen, nekade h:r Bonden 
och M:r Apelroth, beropandes sig på thet som finnes i förre Consistorii proto
coll, sade nu Alfelt sig taga på sig allena skåttet, tilstod att alle intet haf:a för
fört sig på wachten, elliest wore the fuller alle, sade han, ihoop med wachten, 
wijstes honom att the intet alle begynt actionen, item gått, sombl. bort när the 
begynte skiuta, och fördenskuld befmnes the icke alle warit lijka wållandhe här 
till.

Corneten fr:s om han påstår att Löfgreen haf:r skutit. Respondebat: Så säger 
min gosse, Löfgreen nekte aldeles sig hafft pistolen, begiärte sådant sig öfwer- 
tygas skulle. Effter stadz protocollet säger det apotekarens söner något weeta 
här af, sändes effter dem, men den ena intet finnes hemma, den andre stådt i 
apotechet och intet fått gå der ifrån effter fadren war icke heller hemma. Före-
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höltz Carlingh at corneten inständigt påstår, det han Carling hulpet honom på 
taket. Carling nekte nu som förr, fr:s om corneten intet wittne här på hafwer? 
Han sade, det stod fuller folck der omkring, men iag kiände ingen, elliest såg 
fuller ingen det af dem som i excessen wore, effter sombl. wore då borta, och 
Murman då war wed cortigardz dören. Swen cornetens poike inkom, f:s om 
Löfgreen skiöt? Swen respondebat, ja itt skott skiöt han, fr:s om det war kula 
före? "Respondebat, ja war thet så, f:s hwilket skott han skiöth? Respondebat. Det 
mins iag intet, f:s hwem han fick pistolen sedan? Respondebat, åth mig. F:s hwi 
gossen fick så Löfgreen pistolen? Respondebat. Thet rådde iag intet före; Lööf- 
gren tilböd eed, att han intet skutit. F:s hwem som bandt dören igen af dhem 
som wore qwar? Respondebat ingen wiste thet, ey heller kunde Consist:rii rätten 
fa af dhem någon kunskap der i. Alfelt f:s om dhe alle effter stadz protocolletz 
innehåll hafia gått starkt på wachten? nembl. Apelroth etc.? Respondebat Alfelt, så 
starkt gick Apelroth på wachten som iag; det nekade Apelroth således, hade iag 
gått så starkt på wachten så hade iag blit slagen som I. Murman f:s här om? Han 
swarade, wij ginge intet på wachten uthan bara till att förswara oss. Apelrot, 
det är Alefelts malitia och argheet att han detta säger, ty iag war på een sijda 
och han på andre siden. Alfelth, huru kan i det säya, wij wore ju ihoop. Apel
roth, I wore förr huggen reeda wid Reenstiernornas port, som i bekiände för 
h:r Carl Bonde; här till nekte Alfelt.

Till de orden åth wachtmästaren af Apelroth, will du hafia något skall tu fa, 
nekte Apelroth, sade sinne ord så fallit, ja så heeter iag, men intet the fölliande 
ordh, som Alfelt på honom i stadz protocollet bekiendt, Alfelt mente honom lik- 
wäl sagt desse orden och de förre medh.

H:r Bondens dräng Johan Bengtsson inkom, uplästes aff stadzprotocollet att 
han hafft påken, och befaltes så denne drängen Johan at sandfårdel. berätta ifrån 
begynnelssen till ändan huru detta war aflupit, drängen sade sig gått uth och sökt 
sin herre effter middagen på åthskillige ställen der han war wahn till gå, men intet 
fann honom, äntligen fick weeta af en dräng, at han war hoos Murman, när iag 
kom dijt, hörde han, stog herren och Carling på golfwet och taltes widh, straxt 
skickade min herre mig effter påken; fis hwad tal dhet war? Drängen nekte sig 
det hört, sedan baar iag dijt påken sade drängen, tå tog han honom aff mig och 
wijste honom M:r Carling, sedan satte han honom i wråån, sedan woro wij der 
een lång stundh på afftonen, sutto och drucko, och sade Murman, de skulle intet 
gå bort förr än dhe hade drucket uth det som intaget war, ty Apelroth wille 
för offta gå bort, sedan sade Murman åth gosserna på tyska et språk, meningen 
war att dhe intet skulle låta kannan blij tom, äntel. stege dhe upp något seent på 
afftonen kl. 10. Murman sade sig willia convojiera dem hem, ginge uth före, iag 
tog påken medh, fis om h:r baron bad honom taga påken? Drängen nekade det, 
fis om herren hade wäria? Drängen sw. ney, hon låg qwar, när dhe woro in på 
gatan komne, gick Alfelt och herren främst, och der näst iag itt lijtet stycke effter 
medh påken och cornetens gosse [Sven], der effter komme dhe andre, Apelroth, 
Murman, Löfgren, Carling, Wolimhaus som gick från oss på wägen. Löfgrens 
gosse weet iag intet hwar han gick, när de kommo till hörnet h:rn och Alfalt, 
tog Alfelt af på wänstra handen åt torget, min herre fölgde honom till den lilla 
bagare boden wid Oloff Siffers huus, der stante h:r Carl, då skildes Alfelt wid 
honom, gick fram åth torget, då såg h:rn tilbaka effter dhe andre, de kommo itt
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lijtet stycke effter nedre i gatan, hinte så upp till herren, i det samma kom  A le- 
fe lt löpandes och wachten effter honom , han ropade secundera 2. gånger åth 
the andre. D å  sade Murman till wachten, karlar om  i slå m ig så slår iag ehr igen, 
sedan wart en  sådan confusion at iag intet kan säya huru d et gick till, iag stodh  
ibland the andra, så kom  een åth m ig m ed en bardisan, iag hölt påken em ot, 
b le f slagen sedan öfw er axlen som  iag tror af een  annan bardisan, att d et gick  
igenom  hatten och neder i axlen, der a f iag föll kull, reste m ig up, ärnade slå 
någon a f wachten igen, m en hade så när slagit M:r A lefelt, om  han icke ropat 
åth mig. Löfgren wart och sedan slagen neder till marken a f wachten, iag m ente  
honom warit een  af wachten, slog så honom  itt slagh m edan han låg, tå tog  herren  
påken a f mig. F:s hwad han giorde m ed påken? S:s, d et såg iag intet, ty iag stod  
långt ifrån, hade intet i händerne. H:r baron nekte sig  gått på wachten m ed påken, 
m en allenast då en  kom  och slog  m ig på fingren, sade han, hölt iag från mig; 
tå kom  M urman och tog  af m ig påken. D rängen Johan berättade sedan, när det 
första sk ottet war skuttit, g inge wij bort, under wägen skickar A pelroth  m ig  
tillbaka att höra effter sin wäria, när iag kom  på torget stod der någre studenter, 
dem  iag frågade effter wärian, äntel. kom  iag till Carling som  stod på torget, fick  
wärian igen. F:s om  han intet såg hwem  som  halp corneten på taket? H an nekte  
sig det sedt, effter corneten reedan war på taket, när påken war uthkastat, bar 
iag den hem , sade han, m ed wärian. H an förm antes alfwarl. säya, hw em  som  
halp corneten på taket, m en nekte aldeles sig d et w eeta. T ill B engt M årtensons 
bekännelsse, att h:r B ondens dräng honom  slagit m ed påken, sade drängen, sig  
kan ske då han parerade m ot en , slagit honom . D rängen B engt kallades in, sade 
sig fått itt slag, tog den först som  hade påken, m en war intet wiss på hwem  den  
samma war.

Effter studenten H em m ing säges i stadz protocollet för A lfe lt berättat, det 
Löfgreen gått hem  effter en  annan wäria, slötz att H em m ing skall detta edel, 
bewittna, A lfelt sade thet andre studenter, nem bl. A roselius och W essberg skulle 
det hört a f Löfgreens egen  m un, d et han gått effter een  annan wäria, hwilke  
skole och der om tilfrågas. T ill d et att h:r B onde warit ih oop  m ed wachten och  
brukat påken, sade det A hlefelt sig nu så förstå som  h:r B onde det s ie lf  förr 
berättat och sig förklarat.

I stadz protocollet af den 9. Aprilis, att w isse personer stått wid hwar sin ända, 
sade A lfelt, dhe stodo fuller in tet länge på itt ställe, m en i förstonne stodo  
wij som  iag sagdt.

H:r baron f:s om  han hade effter stadz protocoll. w ijsat A lfelt och Murman 
giöm ställe i h:r A xelhielm s [0: A xehielm s] gårdh, item låtet bära mat till dem? 
H an sw. dhe w ore i m in cammar, der w ille iag in tet dhe skulle taga dem , bad dem  
så gå i uthhusen, nekte sig wetat aff att drängen gifw it dem  maat.

M:r Apelroth och h:r Bonden sade på tillfrågan sig intet sedt Löfgren skiuta, 
hwad och sedan skedt war effter deras bortgång.

C onsistorium  hade intet m er att inqvirera öm  hoos A hlfelt och M urman, uthan 
tillät dem  afträda, de begiärte saken m åtte ju förr ju heller afhielpas och de slippa 
sitt swåre fångelsse. Consist. sw. att sig  ey tilstår döm wa dhem  uthan stadzrätten, 
dhe sade at stadzrätten skiuter orsaken till dilationen på Consist. Acad:ae. Consist. 
sw. att der stadz magistraten hade upkallat h:r baron och M:r A pelroth m ed till
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confrontation när Löfgreen och Carling upkallades, så hade intet Consist. drögt 
så länge med sitt afdömmande.

Murman sade att Löfgreen och Carling äre så mycket skyldige som han. 
Rector: Det står till Consistorii aestimation.

Her medh afträdde Ahlfelt och Murman och strax effter h:r Bonden och dhe 
andre af Acad:s medell. F:s om nu dömmas kan? Alle önskade fuller det nu 
kunna skie, men aldenstund Hemming och Aroselii wittnen felades, och tijden 
redo så långt uthdragen war öfwer kl. 7. nödgades Consist. differera domen till 
en annan gång och begiärte Rector dhe wille wara obeswärade med förste skie 
kan denna saken att afgiöra.

Dhen 18. Aprilis
effter afftonsången kallade Rector Professores tilhopa i audit, minus vetus.
Berättandes dhem sig fatt bref af Schefer ifrån Stockholm, der i han tackar för 

dhen recognidon, med hwilken Acad:n honom ihogkommit, sedan skrifwer han 
sig förrättat i Kongl. HofRätten med appellationen det han sist fick ordres om, 
men att Axel Behmer har inlagdt en skrifft i Kongl. Rätten, der i han begärar att 
Acad:n må ingen appelladon tillätes, förr än någre wisse af Professoribus 
prestera caution de damnis et expensis. Consist:m förundrade sig öfwer hans 
sällsame och förmätne begäran, warandes i den förtröstning, att de sådant af 
honom med bättre foog haf:a pretendera en gång, helst effter domen i Kongl. 
HofRätten fallen är mehr med Acad:n än honom, och sade Rector sig willia 
Scheffer tilskrifwa och wid handen gifwa, hwad som här på af honom i Kongl. 
Rätten bör insinueras till swaar.

Den 30. Aprilis
höltz Consist:m majus närwa[ra]ndhe h:r Johanne Gartman R. M., DD. 

Petro Rudbeckio, DD. Martino Brunnero, h:r Carolo Lundio, DD. Petro Hoff- 
wenio, h:r Andrea Norcopense, M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, 
M. Matthia Steuchio, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. H:r Lars Cabbaeus inkom berättandes sig för 14 dagar sedan fått en räk
ning af sal. Cadous sterbhus, men icke warit der med nögd, uthan giort en con
traräkning hwilken sterbhuset adproberat, och giort sig skyldig till j. Karin 
Unoniae 271. rdr in specie, till hwilken skuldz afbetalning, dhe gifwit sådant 
förslag, som han intet kan wara nögd medh, medh mindre han far Con- 
sist:ii samtycke der till, nembl. att han tager gården i betalning, doch så att 
Noach som skall blifwa sal. Cadous måg, tager den emot och blifwer der 
sittiandes, och effter handen betalar af gården uth denne skulden, och i medier 
tijdh gifwer interesse der af. Cabbaeus frågade hwad Consist:m tyckte här om, 
begiärandes des rådh här uthinnan. Consistorium swarade sig intet kunna taga 
sig widare af denne saken, än till at meddela sitt rådh der om, hwilket war 
sådant, att h:r Cabbaeus står på att få reda penningar effter sahl. Cadou tagit 
mot och länt reda penningar. Frågades sedan om sterbhuset intet will uplåta 
sitt hemman på landet til betalning? Cabbaeus: Ney det willia de intet. Con- 
sist:m: Det är aldra bäst att sökie till få rede penningar.

II. M. Columbus berättade sig willia byggia Örby tompten, och begärade 
att twänne goda män måtte förordnas till bese tompten och huru han den
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byggia will, på det sedan icke någon måtte säya att han bygt Bibliotheqvet för 
när. Berättade sedan h:r Rudbeck afrijtat samme bygning och säga at samme 
desein icke blifwer Acad:n eller Bibliotheqvet för nära. Resol. Doctor Hoff- 
wenius och M. Grubb förrätta samme ärende och måste bygningzborgmäs- 
taren och h:r pastor sampt h:r Olaus Rudbeckius tilsäyes, att och stadens och 
kyrkiones män måge och wara tilstädes och samme syn förrätta.

III. Bewilliades Svenoni Sylvio och Petro Beckio W.gothis och Jonae Ringio 
Wexionensi, som legat illa siuke, 8 dr s:mt hwar, af cassa studiosorum. Item 
bewilliades Henricho Beckman ännu 2. dr s:mt, effter han legat länge siuk.

IV. Bewilliades Johanni Cajano att disputera de anima mundi.
V. Berättade Rector, effter h:r Decani begäran, att "Dominus Andreas 

Giödingh, fatt 111. Cancel. bref til facultatem philosophicam att hafwa ti
tulum adjuncti extraordinarii, frågade om samme bref icke måtte upläsas? 
M. Steuchü/j: Det wore bäst man drögde der medh till Consist:m pleni/w 
och freqventius. H:r Norcopensis, kan skie at flere kunna tilkomma om wij 
dröya något. Rector, det är lijka mycket, ty det blifwer än tå der med. 
M. Steuchius, det giör fuller det, men like wist wore bäst thet omtalades 
när Consistrm wore freqvens, att någon icke måtte sedan komma och tale 
der på. Rector: iag har intet ärnat offtare proponera här om. Brefwet uplästes 
och lefwererades straxt h:r Decano tilbaka igen.

VI. Uplästes 111. D. Cancell. bref af den 15. Aprilis om h:r Professore Spole, 
att han reda fatt Kongl. vocation till professionem matheseos ordinariam, 
effter sal. M. Fornelium, hwar till H:s H. Grefl. Excellice önskar honom 
lycka.

VII. I samme bref wid slutet förmälar H:s Höggrefl. Excellrce, att hans 
Högwyrdigheet h:r Archiepiscopus åstundar, att it stipendium theologicum 
måtte anslås till någon student, som hielper afcopiera hwad som nödigt är 
wid consist:m ecclesiasticum, till des M. Vallius kan blif:a på något sätt 
accommoderad, och den som notariaten förträder, far åthniuta löhnen. Hwil- 
ket H:s Höggrefl. Excelkce recommenderar Consistro att effectuera, effter 
H:s Höggrefl. Excelkce intet finner någon swårheet här wid, fast sådant 
tilförende ey skiedt är. Rector, Hans Högwördigheet säger sig fuller intet 
aldeles så skrifwit; och kunne wij intet neka här till, uthan willia fullgiöra 
H:s HögGrefl. Excelkces förordning.

D.D. Rudbeck upkom.
VIII. Uplästes Johan Matzons wachtdrängs suppliqve att han måtte få uth 

sin löhn. DD. Rudbeckius berättade honom wara lofwat halfwa lönen med 
hans successore Pär Erichsson i åhr, nembl. 30. dr och att samme penningar 
äre förordnade till lösa in honom med i hospitalet. Har och h:r pastor 
lofwat honom något der till af kyrkian så att om och Acad:n wille i sinom 
tijdh hielpa något med der till, så kunde han komma der in. Rector: Huru 
myckf/ skall han gifwa in för sig? DD Rudbeck: 65. dr kopp*r:mt.

IX. Uplästes 111. D. Cancellarii bref af den 28. Februarii om Joh. Luth 
Nericiense, att han söker till behålla sitt stipendium här wid Acad:n, fast 
han nödgas blifwa här ifrån med sine disciplar till hösten. Och hemsteller 
H:s Hög Grefl. Ex:ce Consistorialimw censur, huruwida hans skiäl i detta 
måhl kunna adproberas, intet twiflandes, att han dem wederbörl. tilkänna gif-
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wit på hwad condition han uppehållit sig i Stockholm och ursächtat sitt uthe 
blifwande från Acad:n; hwilket fall H:s Hög Grefl. Excelkce giärna såge 
honom conserverad wid stipendium.

Rector och h:r Lundius berättade att Luth warit borta hela förre terminen 
och då bordt miste sitt stipendium, men likwäl fatt ex grada behålla det och 
blifwit tilsagd, att komma strax af begynnelssen i denne termin tilstädes, då 
och Rector gifwit honom partes opponentis, men honom aldrig sedan in
kommit, ey eller ursächtat sitt bortowarande. Hwarföre han och nu är uthslu- 
ten och i siste consistorio en annor inskrifwen i hans ställe. H:r Norcopensis, 
är detta brefwet förr upläsit? H:r Lundius: Ja. H:r Norcopensis: Det tror 
iag intet, och om I förr hafft detta brefwet så weet iag intet huru i kunnat 
uthsluta Luth. Påmintes att brefwet intet fins wara förr upläsit. Rect.: Kan 
skie att iag har glömt det, effter iag denna tijden hafft så mycket att giöra. 
Och kan faculteten wäl allena förswara det Luth är uthsluten, fast Consist:m 
intet skulle willia taga sig något der af. H:r Lundius: wij hafwe 111. Cancellarii 
förordning för oss.

X. Uplästes Lars Jacobsons suppliqve att komma till ändskap och fa itt 
sluth uti sin saak, som så länge hängt, på det han een gång måtte fa weeta 
huru mycket han blifwer Academien skyldigh.

Rector och M. Steuchius tychte illa wara att samme saak, så länge uth- 
drages, både honom till gravation och sal. M. Aurivillii änkia, för hwilken een 
stoor dhel af nådåhret står arresterat för Lars Jacobsons skuldh, hwilken hon 
imet kan söka förr än hon far en liqvid skuld hoos honom att sökia honom 
före. H:r Norcopensis och h:r Lundius talade här emot, att effter en ny 
ransakning är sluten att hållas i Boldnäs öfwer Lars Jacobssons in- och uthtächt 
der sammastädes, så lärer intet kunna giöras något här till förr än samma 
ransakning inkommer.

Resol. Så snart Carmen inkommer med den ransakning och underrättelsse 
som han nu söcht i Boldnäs, så skal saken afhielpas, och kan skrifwes med 
posten till Carmen att han skynder sig eller och öfwersänder ransakningen 
med första.

Doctor Brunnerus upkom.
XI. Rector sade förnämbste orsake» warit till denna sammankomst, att nu 

dömmas måste uthi den giorde excessen på wachten och corps de garde, så 
wida Acad:s personer der uthi interessera. M. Grubb afträdde, effter som han 
är slächt med Löfgren, som och warit i denne action.

1. Uplästes ransakningarna håldne d. 27. Martii, och d. 16. April. Item h:r 
Oloff Telmans och mons. Hartlingz attest af dhen 29. Aprilis, att wachtmästa- 
ren både thå han besöchtes medh Herrans nattwardh och någre dagar effter 
godwilligt och otilfrågadt sagt, att om Carling icke hade warit der hoos när 
han blef skutin, och ansatt ho»om med sin stukat, skulle Alefelt honom intet 
skadat, uthan han hade då wäl kunnat klyfwa hans hufwud i tu med bardi- 
sanen. 2. Discurrerades sedan om saken, och kunde rätten intet finna att dhe 
uthgått i upsåth till sökia wachten, ey heller att h:r Bonde och Apelroth 
interesserat med dhe andre uthi sielfwa actionen, under hwilken wachtmästaren 
blef skutin, och wachthus dören oppugnerad.

Betänchtes sedan att ingen annan giärna kunnat hielpa Alefelt up på taket,
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ty Murman som klart är af protocollet, har då stått framme wid dören. Apel- 
roth och Bonde warit bortgångne wid första skåtet, Löfgren warit bort på 
torget, och Carlingh då allenast warit wid handen, och effter som han hulpit 
honom neder igen.

Rector begiärade att Consistoriales wille säya hwar sin mening om studen- 
terne som warit uthi denna excess, först om Löfgren och Carling, som der af 
giort sig helt deelachtige, och sedan om baron Bonde och Apelroth, som fuller 
intet biwistat giärningen, men doch warit i begynnelssen i compagnie medh 
dhe andre.

M. Steuchius, iag kan intet annat tycka eller säya, än att Löfgren med detta 
sitt facto meriterat poenam relegationis perpetuae, detta bijfalte strax dhe andre 
consistoriales, men om Carling kunde slippa med någre åhrs relegation sågo iag 
giärna, effter han förr icke warit anklagat för något.

M. Col.: effter Carling biwistat hela action och hulpit til excessen, som och 
hulpit Alefelt up och neder af taket, ser iag intet annat än att han bör plichta 
effter § 22. cap. 23. constitutionum academicarum, så wäll som Löfgreen.

H:r Norcop. voterade äfwen lijka.
Doctor Hoffwenius: Så wida Löfgren har it perversum ingenium, som 

fadren bekient för mig i sine bref, och har förr warit uthi sådana grassa- 
tioner, och nu jemwäl i denne excess så flitig, så står ingen emendation til 
wänte hoos honom, uthan han böte dubbelt för giord skade och relegeres in 
perpetuum. Men effter Carling nu första gången warit framme och ännu kan 
rättas, så dömer iag honom till try åhrs relega/zon.

H:r Lundius: H w ad Löfgreen och Carling anlangar, befinner iag dem  för 
denne grofw e wåldzgiärning ey  wärda wara effter lag ifrån lifstraff at befrias.
1. Effter dhe m ed wärior både agerat. 2. W achten och corps d e garde både 
oppugnerat, som  likwäl särdeles a f Kongl. M :tt privilegierat huus är. 3. B lifw it 
både qwar till hela actione«s ända, och Carling äntå 1. hindrat wachtmästaren 
att han sig  för skåttet ey  salvera fått, som  wachtmästaren godw illigt i sanning 
tilstått. 2. H ulp it A lefe lt på corps d e  gardetaket, effter a f  ransakningens om 
ständighet ingen aff dhe andre d et giöra kunnat, och A h lefelt dess uthan in- 
ständigt dhet samma Carling alle reesor wid confrontation om ständeligen före- 
hållit. 3. H ulp it och A hlefelt neder a f taket, som  han Carling s ie lf  tilstådt, 
m en som  iag hörer m äst inclineras der till, att Carling må slippa m ed några 
åhrs relegation, såsom  i anledning a f parag. 22. cap. 23. d e  m oribus studioso
rum, synes m ig fast annat aff des ord klarl. aftagas, och är han rätt så wäl wärd 
att fållas till releg. perpetuam , som  alle sam tycke nu uti Löfgreens person. 
Ehuruwäl iag ännu påstår saken så g ro f wara, att hon bör skattas capital, och  
är bättre att straffet exaspereras seen t än aldrig, särdeles der som  exem plart 
straff är a f nöden. M en nåden står hoos höga ö fw erheeten  och intet hoos 
oss.

M en hwad h:r B on d e och A pelroth  w idkom m er, så är straffet effter merita 
ca«jae att lämpa, effter deras saak helt lindrigare är. Ty först är thet a f ran- 
sakningen befunnit, dem  ey i sam m e upsååth warit m ed A lfeit. 2. In tet någon 
skade giordt m ed wäria eller ellies. 3. A pelroth ifrån sig fått wärian i tanker att 
styra till goda. 4. D h e  både gått bort strax dhet första skåttet warit giordt aff 
A hlefelt, då wachtmästaren ännu intet skadat blifwit uthan A pelroth i ty han
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stod och talte med wachtmästaren williandes till goda alt ställa. 5. Än mindre 
dhe corps de garde dören oppugnerat, eller 6. blifwit till actionens ända. Men 
lijkwäl för någon excess, som intet heller är excusandus, synes mig att Apel- 
roth plichter med 25 dr s:mt till pios usus eller till dhe fattige, h:r Bonde 
med 15 dr s:mt och Apelroth ellies för sitt swärdz blottande böter effter 
lag 6 mk fördubblade, med wärian blifwer effter constitutiones.

Doct. Brunnerus: Som alle andre komma öfwer ens att Löfgren meriterat 
relegationem perpetuam, så bijfaller och iag dhet samme, effter som iag intet 
finner något skiähl att gå der ifrån. Medh Carling wille iag giärna umgå 
något mitius, om hans förre vita wore bättre än som Löfgrens, ty man weet 
det att han gått och slanckat jämwäl om nätterne, och der sielfwe saken icke 
woro så grof, och han så wida interesserat der uthi, att han meriterade samma 
straff som Löfgren, hwarföre bijfaller iag och den meningen, att och Carling 
relegeras in perpetuum, effter som det och icke afskiär honom alt hopp till 
upkomma. Ty wij see ibland sådana regerade, någon tijdh der effter sitta i 
bättre tilståndh och wilkor än som wij. Ehuruwäl och iag will hafwa mig det 
förbehållit, att der öf:r rätten dömer dem till döden, så tycker mig att 
dhe dhet och förtienat. Ty iag är här uti ense med h:r collega Lundio at 
giärningen det meriterar.

D. P. Rudbeck: Iag kan intet annat säya än att iag tycker både Löfgren 
och Carlingh meriterat relegationem perpetuam och att dhe des uthan plichta 
dubbelt för den skade, som dhe finnes giort.

Rector: Löfgren straffas medh relegatione perpetua, et propter vitam ante ac
tam et hoc ipsum factum; sedan straffas han dubbelt effter lag och constitu
tiones, för det sår han gifit wachtdrängen, der hoos måtte det och observeras, 
att han intet far höra domen förr än han plichtat för den förre excessen. 
Carlingen finnes och graviter reus och culpabilis, men likwäl effter han aldrig 
förr warit före, och i anseende till hans ungdom, will iag han slipper med 2. 
eller 3. åhrs relegation om öfirheeten det icke misshagade och will högre 
skiärpa straffet.

Stadz fiscalen inkom hälsandes Consistorium ifrån stadzrätten, och berättan
des att staden reeda» dömt Alefelt och Murman, och begiärat att Consist:m 
och nu wille döm/wa i saken, och låta dhem fa domen att öfwersända, på
minte sädan nomine officii, som han sade, att detta factum måtte tilbörl. 
straffas.

Consistorium swarade sig skola afhielpa saken, och sielff wara bekymbrat 
der om, att domwen öfwerkommer till Kongl. och R. Senaten, och meente 
att han intet hade något att nomine officii sui påminna in hoc foro.

Discurrerades sedan om h:r Bonde och Apelroth.
H:r Lundius uprepade å nyo sitt votum om dhem, läggiandes nu dhet 

skiälet till dhe förra, att Murman wid slutet af siste ransakningen, giort 
Carling och Löfgren li jka skyldige med sig, men dhem andre intet.

Doct. Rudbeck: dhe måge både hafwe een alfwarsam förmaning och ad- 
monition, sedan må Apelroth böta 10 dr s:mt. Baronen gifwer något pro ar
bitrio.

M. Steuch.: dhe böthe först och sedan tycker mig att wij skrifwa h:r 
R. Cantzleren till.
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M. Col.: dhe böte till dhe fattige och sedan admoneras, i synnerheet 
praeceptoren huru han försummat giöra sitt ämbete här wid, sedan skrifwes till 
Cancellarium. H:r Norcop.: Hffter Apelroth dragit sin wäria, så mister han den 
effter constit:s. Detta bijfölle och dhe andre Consistoriales. 2. Effter han 
funnetz drucken på gatan, så plichter han effter placatet. 3. Effter han warit 
praeceptor och fölgdt discipulum, så må han allena plichta med 25. dr och 
discipelen intet.

Doct. Hoffwenius: han dömes effter lag, sedan skrifwes till 111. Cancell.
Doct. Brunnerus: wij hafwe aldrig hört något ondt om Apelroth, derföre 

wille iag giärna skona honom, men likwäl måste han plichta, både sig til 
warnagel och andre till rättelsse, och jämwäl herren. Sedan wele wij giöra en 
almen» qverel öfwer dhet tilståndh här är, och begiära en starkare arm till 
hålla disciplin, och skrifwa der om icke allenast til h:r R. Cantzleren, uthan och 
till Senaten.

H:r Norcop.: det håller iag intet af, ty då gravere wij oss sielf:a såsom 
höllo wij ingen disciplin.

Rector: Apelroth böter effter lag och constitut:s 6 mk och mister wärian, 
som han dragit. Sedan gifwa the hwar uth dhe 12. mk som i placatet förmäles. 
Des uthan effter han bordt annorledes gouvernera sin discipel, så gifwer han 
25 d. smt till pios usus och baron Bonde 15 dr smt. Sist måge dhe komma 
hijt, och afbedia sitt brott, och fa een admonition.

H:r Lundius: för det dhe gått druckne på gatan och warit med i förstone, 
så plichta dhe, dhen ena med 25. dhen andre med 15. d. smt men intet kan 
iag belägga dhem med någre 3 dr derföre eller incarcerera Apelrot effter 
placatet. Ty man måste förstå dhet att effter sielfwe constinnes och privile
gierna ingen adelsman bör eller kan således incarcereras, ellies och så har 
Apelroth intet giort något oliudh, uthan sökt ställa till godo. Rector: Ja han 
slipper fuller dhe 3 drs böter, effter som många intet falla der på. Slöts 
att Secretarius projecterar domen till härnäst.

XII. Discurrerades något om den grassation som för någo» tijdh sedan 
skiedde af Murman och Löfgren, då rådstuge fönstren söndersloges, och 
slöttz att Rector om lögerdag kallar Consistorium till öfwerlägge samme 
saak, och att man der till upkastar af förre actis, när samme saak har warit 
före, at see des omständigheeter och sammanhang. Item att Hofwerbärg som 
nu är här i staden och låter curera sig, då skaffas tilstädes, att giöra berättelse 
der om, effter han warit med och har noga kunskap der om, som han förr 
skrifwit till Profess. Steuchium.

Dhen 2. Maji
höltz Consistorium extraordinarium. Närwarande h:r Johanne Gartman p.t. 

Reet., DD. Rudbeckio, DD. Mar t'no Brunnero, h:r Carolo Lundio, DD. 
Petro Hoffwenio, M. Johanne Columbo, M. Matthia Steuchio, M. Julio Mic- 
rand[r]o, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. DD. Rudbeckius berättade, att effter som Profess. Liungh, som för detta 
warit kyrkiowärdh, är siuk och will nu ifrån samme beswär licentieras, så har 
h:r Verelius lofwat willia taga på sig samme beställning igen.

II. Frågades antingen domen öfwer dhe personer som warit medh Ahlefelt
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och Murman skall nu publiceras eller icke?, förr än som och dom är gången i 
den grassation som skiedde för någre åhr sedan, uthi hwilken Murman och 
Löfgren och interessera, effter som den action förelupet denne senare, och 
man, kan skie icke gierna kan widare döma Löfgren uti den förre saken, 
sedan han fatt sin dom uthi denne senare, och blifwit relegerad. H:r Lundi/w 
påminte, att Löfgren, fast han får sin dom i den senare action, och blifwer 
relegerad, icke des mindre hörer under Academien in till des samme dom 
exeqveras, och bör i medier tijdh swara för det som han kan ellies och 
tilförenne peccerat. Domen justerades och förfärdigades.

Discurrerades sedan der om, antingen domen måtte publiceras eller icke, 
förr än han wore först communicerad med 111. Cancell. Och upkastades consti
tutiones, hwar uthaf befans att han måtte förr publiceras, helst effter Senaten 
med första will den hafwa och intet drögsmåhl tillåtes. Frågades widare, an
tingen man skall skicka domen och en deduction öf:r saken till 111. Cancell. 
att sedan inlefwereras i Kongl. Senaten, eller och strax till Senaten. Effter någon 
discurs, resolverades att skrifwas skall tillijka till 111. Cancell. och giöras en 
kort relation om sakens sammanhang jempte domen, och till Kongl. och Rijks 
Senaten, dijt som och gå skall en widlöfftigare deduction; doch så att fulmech- 
tigen Schefer som här uthi tillijtes, först inlefwererar och insinuerar saken 
hoos 111. Cancell. och der hoos säger att han har tillijka domen och en de
duction att inlefwerera i Senaten. H:r Bonde, Apelroth, Löfgreen och Car- 
lingh infordrades, jempte en stadzens betiente att afhöra domen.

Sententia: Aldenstundh Simon Löfgren och Petrus Carling hafwe biwistat, 
ifrån begynnelssen till ändan, denne, ehuruwäl icke så upsåtligen som Alfelt, 
dock lijkawist mycket grofwe action, och der under agerat hwar med sin wäria, 
och Löfgren, för uthan sitt förre oskickelige lefwerne, och elaka före
hållande wid Acad:n, sedan hans stukat gått af, liggiandes på wachtkarlen 
Bengt Mårtensson, honom sårat med stycket som han qwar hade, ty dömes 
the förfalne till poenam relegationis publicae et perpetuae, i anledning af Kongl. 
constitutionibus academicis cap. 23. et parag. 22. de vita et moribus studio
sorum. Och Löfgren des uthan tili 24. mk smt för det sår han utgifwit.

Men baron h:r Carl Bonde och Samuel Apelrot, som alt här tili wid Aca
demien fördt itt stilla och ostraffeligit lefwerne, såsom och ey eller nu wa- 
rit i samme upsåth medh Alfelt, eller agerat antingen medh wäria, eller an
nat någon att skada, mindre corps de garde oppugnerat, uthan Apelroth lefwe- 
rerat sin wäria ifrån sig, och söcht styra till godo, som och wid första skåt- 
tet gåt der ifrån tillijka med baronen, der till medh h:r Bonde och Apelrot 
wed siste confrontation medh Alefelt och Murman, högeligen protesterat emot 
det dem ensidigt wijs för rådhuus rätten uthi deras frånwaro kunnat warit 
påbördat, så att Murman sluteligen dem effter sitt samwette undantagit, och 
allenast Löfgren och Carling, söcht lijka medh sig giöra delachtiga af denne 
giärningh; lijkwäl emedan dhe warit wid begynnelssen af actionen medh 
wachten tilstädes, då och Apelroth dragit sin wäria, och der med giordt en 
excess af ondt exempel, oansedt han den intet til någon skada brukat, uthan 
fått henne ifrån sig, gifwe dhe till dhe fattige, h:r Bonde 15. och Apelrot 25. 
dr smt, des uthan mister och Apelroth sin wäria effter constitutiones, och 
plichtar för det han henne blottade med twebotum, 12 mk smt.
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Drängen Johan Bengtsson, plichter med 8. dagars fångelsse, för det han 
hafft påk uth med sig, och för slaget han giordt der medh 12. mk smt.

Apelrot på h:r Bondes och sine wägnar, tackade för en god och rättwijs 
dom, och contesterade högt bägges aversation till denne action, hwilken dhe 
fuller olyckelin och moot all förmodan kommit till att biwista widh begyn- 
nelssen men äre doch der till helt oskyldige; sade sig både således söcht att 
lefwa wid Acadtn att the förmodat sig kunna winna samptl. Professorum goda 
wittnesbördh i sinom tijdh här ifrån; bad och att Consistorium icke wille 
så högt låta denne olycklige händelssen gå sig till sinnes eller dhen resen- 
tera, att dhe hädan effter undraga dhem sin ynnest och wanlige benägenheet. 
H:r Bonde och Apelroth uthwijstes. Sedan förmantes Carling och Löfgren, 
att hädan effter så läge, att dhe igenom itt skickeligit och ährebart lefwerne, 
sampt andre berömlige stycken, måtte sig åter kunna uprätta, der till dem 
önskades lycka och wälsignelsse. H:r Bonde inkallades allena, och förehölts 
honom alfwarl. huru otienligit och orijmeligit det wore att en så förnäm 
person inlåtit sig uthi någon bekantskap med Murman, som så länge och illa 
warit berychtadt för det han warit bullersamer, och giort den ene excessen 
effter den andre. Baron swarade sig wara hiertelig leedt att han den aftonen 
kommit till Murman, att see uppå hans släde, som och till alt hwad dhen 
afftonen förelupit, effter som han altijd hafft, och ännu hafwer en styggelsse 
till sådant, sade sig ellies aldrig warit i någon bekantskap med Murman, och 
förmodade sig här effter blifwa ännu warare, sedan han så olyckeligen och 
oskyldigt uthråkat. Apelrot inkallades allena och förehölts honom i lijka måtto, 
huru icke allenast otienligit det är, att han med sin herre warit i lag med 
sådane oskickelige personer, uthan och äfwentyrligit, ty både han och herren 
hade lätteligen kunnat komma wärre uth och blifwit brachte om lifwet wid 
sådant tilfålle. Han klagade ännu öfwer sin olycka här uthinnan, att han 
måst föllia herren in till Murman, och der blifwit aff Murman uppehållen, 
och så widare oförmodeligen och oskyldigt kommet till att wara tilstädes 
wid begynnelssen af denne grofwe excess, till hwilken han drager en styggelsse, 
badh Consistorium icke wille honom sådant tillräkna, uthan alt framgeent ho
nom gynna, han skulle nu här effter blifwa än warsamare. Consistorium öns
kade både honom och herren lycka till kunna undwijka både sådane och andre 
swåre händelser.

III. Rector berättade det staden påstår, att Consist:m måtte döma Murman 
för dhen grassation han giort med någre flere studenter för någre åhr sedan, 
icke warandes nögd medh det swar och resolution Consist:m gaf ifrån sig d. 
[datum ej utsatt], denne saken angående. H:r Lundius: iag will ingen dehl 
hafwa i denne saken, effter hon är passerad för min tijdh, och staden henne 
så illa uthtyder. M. Steuch.: dhe må tyda henne uth huru dhe willia, så äre 
the sielfwe wållandes, att hon då inte/ blef afgiordh, ty deras wachtmästare, 
Olof Biörn, som war actor, absenterade sig offta, jämwäl då, när som studen- 
terne wore peremptorie citerade, och komwo tilstädes, att confronteras, och 
sedan få dom. Hwar uppå fölgde, att Murman gaf sig under jägare staten, 
och achtade intet widare någon citation, kom och underjägmästaren Juhl- 
hammar [o: Gustaf Hjulhammar] sielf til mig, då warande Rectorem, och sade 
sig antagit Murman för sin secreterare. Och kunde man sedan ingen wägs
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komma med Murman, det lärer wäl finnes in actis att staden sielf warit orsaken, 
som iag förr sade, och att dhe desererat saken. Uplästes acta denne grassation 
och saken angående ifrån den 16. Decembm 1676.

Slötz än widare att effter som actor warit borta åthskillige gånger, och 
jämwäl då, när rei wore peremptorie citerade, och saken ändteligen skulle 
examineras och afdömas; item dagen effter, då Consist:m ännu extraord:e 
kom tillsammans att afhielpa saken, och åter å nyo låtit kalla actorem, att 
biwista examen och afhöra domen, effter som saken äntå aldrig kunnat rättekn 
förhöras och des sammanhang inhämptas, uthan warit äntå helt mörk och 
oklar, effter som rei tilförenne aldrig kommit alle tilstädes, och dhe närwa- 
rande altijdh skutit skulden och orsaken på dhe frånwarande, hwar på och 
Murman ändteligen gifwit sig ifrån Academien, så att man intet widare kunnat 
komma, ty må staden skylla sig sielfie, att denne saken icke kommit til 
ändskap, och kan Consist:m nu intet widare befatta sig med Murman, men 
dhe andre studenterne som warit med i grassation, skole företagas och deras 
sak afdömes i näste Consist:o propter disciplinam publicam.

Dhen 3. Maij
höltz Consist. minus närwarande, Rectore, DD. Brunnero, h:r Lundio, M. 

Grubb, och Secretario.
I. Rectoris hustru klagade på sin flicka Annika Nilsdotter, att hon stulit 

någre saker, nembl. 1 i aln dubbelt tafft kiöpt i distingen, en sölf:skedh,
2. serveter och annat smått. Item någre alnar lärofft, som hon burit till klämä- 
terskan och hon giömt, sedan kommit till rätta igen, item ett par hanskar, 
som hon dock nekat till, så wäl som för lärofftet, men sedan bekient både 
delarna. Annika nekade till tafftet; swarades att hon och förr nekat till 
handskarna och lärofftet, men likwäl sedan bekiänt. Dett berättades att hon sagt 
sig sedt tafftet att det war dubbelt och styfft. Flickan sade sig sedt dhet i 
kiöket, dijt som pigan skall burit dhet först tillij ka med itt par hanskar. Pigan 
Brijta Jonsdotter swaräde sig intet burit samme tafft i kiöket, uthan in i 
barncamwzaren och strax der ifrån in i stugun, der hon lagt det på bordet. Och 
dagen effter har man saknat det. Flickan tillstod nu sielf att hon stulit lärofftet 
och hanskarne, men nekade alt stadigt till tafftet. Matmodren sade henne altijd 
lugit och aldrig sagt sant, berättade henne och lupit bort och blifwet funnen 
hoos klämäterskan, ehuru wäl hon tilförende sagt sig icke wara bekant hoos 
någon menniskia. Erich Larsson wachtdräng, wittnade, flickan bedit att han 
wille bedia för henne, att hon måtte fa wara i roo en dag eller annan, så 
wille hön söka effter tafftet, hwilket torde igen finnas. Matmodren sade att 
då hon skulle leta, så har hon gåt in i barne cammaren, lagt på haspen och 
sprungit uth genom fönstret och lupit bort, så att Erich Matzon fatt henne igen 
i Alsijke.

Frågades om hon tagit sölfwerskeden, hwar till hon och nekade, williandes 
intet bekänna mehr än lärofftet och hanskarna.

Resolutio. Effter hon icke godwillel. will bekienna, så går hon in carcerem till 
här näst.

II. Sahl. Pål Anderssons dräng, Erich Bärtilsson klagade att Daniel Gren 
slaget honom munslag och blånad, inläggiandes för sig sin matmoders supp-



320 1679: 3 maj

liqve, skrifwin af Fårbus praeceptor Olaus Fontin, item Fårbus attest om samme 
sak.

Daniel Gren, sade sig med sin camerat kommit gåendes, och då drängen 
stod och log åth hans camerat som war drucken och hade sin wärie uthe, 
gått till och slagit honom itt munslag. Erich Bärtilsson: så war det, denne tog 
wärian af sin camerat, och gick sedan till dhem som stodo wid Nils Erlands
sons port, och frågade hwem som war orsaken der till att den andre blifwit 
förtörnat, då war iag rädder och gick åth porten, der kom Grenen och 
nappade i mig och iag fick i honom igen, och stretade wij så till des iag 
omsider fick honom in om porten, in på gården ärnade han taga en steen 
och kasta mig, men fick ingen löös. Frågades om han då giort något mehra in i 
gården, än det att han söchte fa steenen löös? Drängen swarade honom 
intet annat giort.

Drängens matmoders suppliqve uplästes.
Frågades om Green undsagt och hotat honom? Drängen nekade, uthan sade 

sig warit rädd för honom. Erich refererade widare: sedan wij skildes åth, 
och iag skulle wijsa huru långt Gren stigit in om porten, slog han mig itt 
munslag, att ansichtet blånade, som än synes.

Frågades om han gick in i gården andre gången? Swarades, ney, uthan 
att han sökte att komma in andre gången, men slapp intet in. Gren sade 
Erich fattat sig i håret och dragit sig in, och så der slagit honom munslag 
och blånadh.

Olaus Fontin inkom, tilstod sig skrifwit suppliqven för rådmans änkian, 
effter som hon sagt för honom, men nekade sig sielf sedt dhet, doch hade 
andre hustrur der i gården, som han giäster, sedt altsammans. Jacob Fårbuus 
inkom, afiade eed, och wittnade som föllier: Wij stodo 3. st. på gatan, då 
komme twå gångandes, en af dem sade, hwad är för hunsfotter der stå? 
Den andre tog i och höll honom, men han sleet sig uthur händerne på ho
nom, och som han gick föll han kull, steg åter up och ärnade sig till oss, 
i det samme kom Gren först uth, studenten Martin/^ Bronnius som stod hoos 
mig, tillijka med min broder, stego emot dhen andre, frågade honom hwad 
han wille och hwij han skielte oss för hunsfotter, der till han nekade. Gren 
bad wij skulle intet läggia oss der om, wij swarade thet är intet stoor saak, 
wij see han är drucken. Sedan sade Gren, här måste warit någon som giort 
honom emot? Wij swarade ney, och att der ingen warit mehr än wij tree. Gren 
gick så längre fram der stod denne drängen, huru dhe talades wid hörde iag 
intet, iag gick och längre fram och hörde dem ordkastas, drängen gick sedan 
undan honom in i gården, och söchte skiuta igen porten. Gren kom effter 
och skiöt emot williandes hafwa up porten, och kom omsider in. I medier 
tijdh som dhe skiöte på porten hwar på sin sijda, så läre dhe kan skie fattat 
i hwar andre, effter som porten intet kom aldeles igen. Mehr weet iag intet 
här om. Green tilstod friwilligt att saken sig således förhåller som Fårbus witt- 
nadt och refererat.

Resol. Saken refereras till Consistorium majus, effter som hon är grofware än 
att hon kan afdömmas in minore. Sedan intercederade både rådmans änchian 
och drängen för Green, som war öf:r denne action mycket swårmodig, och 
tilläts dhem derföre att förlijkas.
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Dhen 6. Maji
woro uppå Academiens wägnar h:r Norcopensis och Secretarius hoos hög- 

wälborne h:r landzhöfdingen och talade med honom om fölliande ärender.
I. Om Academiens och Professorum praebendehemman att dhe måtte blifwa 

ograverade af Cronones betiente, effter Kongl. privilegierne, hwilka Academien 
och låtit upwijsa befallningzmannen Rox, men han icke welat rätta sig der 
effter. H:r landzhöfdingen lofwade willia maintinera Acad:n wid samma 
privilegier, och begiärade der af copie, på dhet han måtte hafwa något wist 
fundament att gå effter, och således bättre kunna förswara sig emot weder- 
börandes åtal. Copier af privilegierne gofwes honom sedan.

II. Om Academiens åcker och den immission Acad:n wunnit i pantåkren, 
att Academien må fa blifwa wid den samma, i synnerheet att stadz secreteraren 
Salonius måtte förbiudas till befatta sig med åckren, effter som han intet 
affstår der medh, ehuruwäl h:r landzhöfdingen flere reesor sig förklarat 
att Acad:n skall blifwa widh sin immission och återkallat dhet bref som Salo
nius för sig uthwärkat om åckren. H:r landzhöfdingen swarade att han flere 
reesor sagt dhet åth Salonius, och att han intet kunde conservera honom wid 
åckren, emot Academiens starke skiähl. Om brefwet som Salonius uthwärkat 
sade h:r landzhöfdingen således: Jag will att dhet brefwet icke woro uth- 
gifwit, men Forsell kom mig till att skrifwa under dhet samma, när iagh war 
öfwerhopad med annat. Men iag har sagt Salonius att han skall låta blifwa 
åckren. Och kan iag fuller gifwa Acad:n itt annat bref om så är. Deputati 
tackade här före, och klagade än widare att Salonius nu sått wårsäden emot 
förbod. H:r landzhöfdingen swarade: ja man får see hwilken dhera som får 
skiära det han sått, lofwandes att willia Acad:n conservera widh immissionen. 
Hwar med deputati togo afskiedh.

D h en  7. Maij

höltz Consistorium majus närwarande h:r Johanne Gartman p.t. Rectore 
Magnifico, Doct. Martino Brunnero, DD. Samuele Skunck, M. Petro Holm, 
DD. Petro Hoffwenio, h:r Verelio, h:r And. Norcopense, M. And. Grubb, 
M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, J. Arrhenio Secretario.

I. Supplicerade skriffteligen Acad:ae bönder Lars Ersson och Christofer 
Ersson i Nyby och Långtora sochn, att få förmedling eller tillgifft, effter dhe 
igenom mycket skiutsande och månge extraordinarie uthlagor äre aldeles för- 
blottade och utharmade. Rector frågade hwad swar man skall gifwa dhem. H:r 
Ver.: dhe äre intet allena som således klaga, uthan alle dhe andre giöra dhet 
samma. Är bäst en gång taga dhem allesammans före, torde och wara nödigt 
att hemmanen besichtigades.

Resol. De inkallas när dhe andres beswär företagas.
II. Mårten Engman uppå Ollieqwisternas wägnar, begiärade att skog och 

marek wid Långtora by, der som hans herrar hafwa ellofwa, och Academien 
ett hemman, måtte dhelas att hwar finge sin wisse lott eller dheel. H:r Vere- 
lius, dhet är bäst att dhe skaffa en charta på ägorne, och sedan hålles en 
ägande syn, så får man see huru der med är, fuller är det gott att hwar weet 
sin dhel och ägor, allenast man byter både ilt och godt; men icke att en 
blir effter soolskiffte wrächt bort på dhet som odogligit är.
2 1 -7 2 4 1 6 8  Sallander
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Här på upwäxte någon discurs.
Rector: iag har intet proponerat här om , och will nu intet dröya tijdhen  

här m edh.
H:r Verel.: Jag talar fuller m ed Engman här om  då iag går uth.
III. R ector berättade sig 2. gånger skrifwit till D oct. Vattrang och begärat 

citation på fru Catharina Skielt [0: Catharina von Post, f. Schildt] och h:r 
Steen B ielkes fougde som  giöra Acad-.n något förfång på des hem m an, och  
nu först d. 4. Maij fått swar och citationerne ifrån lagläsaren H ök en , 
hwilket swar och nu uplästes.

Sedan lofwade R ector sig willia fullm echtiga någon till tinget att drifwa sa
ken effter som  fougden Jacob A ndersson icke tiener der till.

IV. Talade R ector om  att A lm a bonden intet får niuta frijheet på hem m anet 
för Cronones publiqve beswär, fast han hafwer frijhets bref.

H:r N orcopensis: Jag och Secretarius talade och m ed h:r landzhöfdingen  
i går om  denne bonden, och w ijste att frijheets bref:et icke w ore conditionerat 
såsom han d et uptagit, hwar på han tog brefw et hoos sig och bad bonden  
upwachta.

D D . S. Skunck, M. Grubb och M. Steuch. upkom m o.
Rector: nu har h:r landzhöfdingen befalt bonden skaffa sig tingets attest. 

Discurrerades w idlöfftigt på hwad sätt bonden måtte blifwa hulpin, och skat
tades nödigt att bönderne få strax den frijheet dhe skola hafwa när dhe 
em ottaga hem m anen, effter som  Cronones betiente nu blifwa så grannlagade. 
A nteligen slöts att bonden m åste sökia tings attest, att hem m anet war illa 
farit när han dhet em ottog.

V. U plästes h:r landzhöfdingens bref a f d. 7. M aji til befal:n R ox, att 
låta Acad:s prebender blifwa okrafde för magazins giärden, till des han widare 
får förfråga sig i K o»gl:e Cammaren om  samma hem m an, effter som  Acad:n 
nu upwijst dhe skiäl, hwarföre sam m e hem m an förm enas böra wara frija.

R esol. Skall skrifwas till h:r T igerhielm , att han, när denne saken företagas, 
så lagar att icke något må resolveras i Kongl. Cammaren em ot K ongl. privile- 
gierne. Item  till h:r Scheffer at han låter sig  informera, när sam m e saak skall 
företagas och då upwachtar i K ongl. Cammaren, sökiandes m ed flijt att Acad:n 
m å blifwa conserverad w id sine privilegier på pra?benderne.

VI. R ector berättade att M . B o o s  änchia har fått 9 £ t:a rog, effter som  
in tet m ehr resterat för henne effter bookh. räkning, på 6 t:r åhrligen, m en  
nu befinnes a f Kongl. brefw et för henne, att hon bör haf:a 8. t:r åhrligen, 
hwarföre hon och nu fordrar mehra. Secretarius sade sig både i förre och  
detta rectoratet sagt att hon bör åhrl. hafwa 8. t:r som  och åth Magnus 
[Branzelius] Cursor d et bookh:n nu skulle uthräkna huru mycket 
henne resterade. "Resolutio. Bookh:n giör ny uthräkning effter K ongl. brefwet 
och sedan betalar befalningzm annen henne, hwad som  ännu resterar, å 14. 
dr tunnan.

VII. Proponerade R ector härtig A dolphs dantzem ästares [Erik] Stigmans 
begiäran, att få blifwa här någon tijdh och exercera ungdom en, effter som  
hans herre är uthrijkes och han således ledigh. Discurrerades åthskilligt här 
om . D oct. Skunck sade sig intet kunna samtyckia der till, effter som  han är 
uthi H :s Furstlige D urchleuchtigheetz tienst, hwilken torde illa uptaga om
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Acad:n i någon måtto befattade sig med honom, det samme sade och flere, 
och befruchtades att der han sålunda blefwe tillåten, skulle han sedan tränga 
sig in på Acad:n, och komma henne till gravation i desse swåre tijdher.

Resol. Will han blifwa här så blifwe på sin egen hand, och under sin herres 
beskydd, Acad:n kan intet befatta sig mz honom.

VIII. Rector berättade det grefwarne och baronerne klaga att dhe intet 
hafwa någon tienst och exercitier af beridaren och frågade hwad man skulle 
giöra här uthinnan, effter som witterligit är att han på flere åhr intet stort 
giort, ey heller hafft någre hästar af wärde, men likwist upburit löhnen? 
Swarades af åthskillige at man intet kan giöra der åth, förr än han fått 
swara för sig. Discurrerades widlöfftigt här om, och slöts ändteligen att 
beridaren skall kallas och förhöras huru wida han är skyldig till denne klagan. 
Fins han försum/welig så kan det representeras 111. D. Cancell.

IX. Rector förtalde att fåchtmästaren Grubb söker ännu fa något af den 
ordinarie löhn, som stalmästaren upbär.

Upväxte här om någon discurs. Uplästes acta 12 Februarii och den reso
lution då fallit, och slöts att samma resolution skall wärkställas, nembl. saken 
representeras H:s HögGrefl. Ex:ce, och hemställas H:s HögGrefl. Ex:ces 
egen nådige förordning att här uthinnan disponera och giöra någon ny förord
ning, om H:s HögGrefl. Ex:ce så behagar.

X. Språkmästaren Emmanuel de Courcelle supplicerade skrifteligen att fa 
någon ordinarie löhn, effter han ellies intet kan subsistera. Swarades att Con
sistorium intet kan förordna honom någon löhn, effter som der till finnes 
ingen uthwäg. Påmintes och att han wid ankombsten lofwat wara nögd med 
det han kunde förtiena sig af sine escholierer, uthan til begära någon löhn, 
allenast ingen annan tillåtes till hans praejudice at informera ungdomen uthi 
italienske och fransöske språken. Här til swarades att effter som hans escho
lierer icke äro så richtige till betala, uthan han måste creditera dem, så nöd
gas han sökia någon hielp.

Resol. Honom bewillias 20. dr smt denne gången af cassa studiosorum.
XI. Upläste Rector af itt fullmechtigens bref att h:r Behmers skrifft 

blifwit upläsin i Kongl. HofRätten af innehåld att någre wisse personer af 
Consistorio måtte obligera sig tili reparationem damni, och att saken med 
första skall uthföras i Kongl. revision, så frampt Acad:n skall niuta revi
sion. Item fullmechtigens swar der uppå, och att Behmers begiäran blifwit 
med löye uptagen, och Kongl. Rätten bewilliat Acad:n revision uthi dee 
puncter som hon begiärat, des uthan har och fullmechtigen skriflit i samma 
bref, att aeterne måste uthlösas uthur Kongl :e HofRätten för 600. dr 
kopp<zr:mt.

H:r Verelius. Academien behöfwer intet desse aeter, uthi dhe puncter som 
hon söcht revision uthi, och om hon ändtel. skall uthlösa dhem, så är det 
intet så praesent.

XII. Uplästes h:r gouverneurens i Giefle bref af d. 5. Maji att nu till sluth 
öfwersändes 2. assignationer på betalningen för Academiens 678. åhrs 
Helsinge spannemåhl.

Uplästes landzeamarerarens Bryniel Blanks uthräkningh per credit och 
debet, stigandes till 3379 dr 22 ör. 16. pgr smt, uti debet upföras 3138
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dr 9. ör. 18 pgr, såsom rede bekomne, och på dhe öfrige 241. 12. 22. 
fölgde nu twenne assignationer, som och uplästes, den ene på 231. dr 22. 
6. then andre på 9. 22. 16. smt. Men Räntemästaren trodde intet att Car
men ännu bekommit någon halföre, effter som han intet skrifwit der om, 
wiste och intet huru war med Carmen, effter han på någre wickor intet fått 
en bookstaf från honom. Consist:m fruchtade att Carmen lärer wara siuk, 
och der han dör, sig då icke kunna wara försäkrad om nödig underrättelsse, 
antingen han bekommit några penningar eller icke, eller hwarest dhe äro blifne.

Resol. Rector söker underrättelsse af Carmens swåger huru med honom är, 
och får han intet nöyachtig och säker underrättelsse om honom, så skickas 
någon express dijt up helst bokhåll. som och tager desse assignationer med sigh 
och fordrar betalningen.

XIII. Rector begärade att nu determineras måtte qvantum som Consistrm 
ärnar h:r Doct. Rudbeckio, för det beswär han hade för Acadi.n wid siste 
rijksdagen, item h:r Lundio och h:r Norcopensi, för dhet beswär dhe hade i 
Kongl. Revision. Doctor Brunnerus berättade sig hafft något beswär för 
Acad:n A:o 672. wid r:sdagen och gierna see att han derföre finge behålla 
dhe twänne böcker som han dhen tijdhen tog till sigh af Cujaci qwarlåten- 
skap.

Resol. DD. Rudbeckio, h:r Lundio och h:r Norcopensi bewillies 10. rdr 
hwar för ofwantalde beswär, föruthan nödige expenser, som h:r Lundius och 
h:r Norcopensis giort hwilka des uthan skole dhem betalas, och Doctor Brun
nerus behåller för sitt beswär Lexicon Budaei och den andre boken.

XIV. Resolverades att i näste Consistorio skole tillsättias dhe som skole 
revidera 675. åhrs bok. Wid samme tillfälle påmintes att observationerne öf:r 
674. åhrs book icke woro ännu upläsne och förklarade; men öfwer 673 
åhrs observationer wore förklaring giord, dhen h:r Doct. Brunnerus wille see 
förr än boken underskrifwes.

XV. Uplästes 111. Cancellarii bref af dhen 22. Aprilis 1679. att Prof. Spole 
fått Kongl. vocation till successionen effter sal. Fornelium, och will nu begifwa 
sig till Ubsala, begiärandes H:s HögGrefl. Ex:ce att han wid sin ankomst må 
blifia introducerad och få dhet rum och ställe, som med des meriter och åhr 
kan wara convenabelt, effter som han icke allenast i 11. åhr warit Profir 
wid Lundh, effter hwilken tijdh han doch icke prstenderar ställe ibland Pro
fessores, uthan och uthrijkes warit godh kändh att publice lära andre.

Påmintes att änchian måtte niuta sitt nådåhr och fördenskull praecaveras 
att h:r Spole icke må a die introductionis praetendera löhnen, och der han 
dhet giör, så måste skrifwas der om till 111. Cancellarium.

XVI. Slöts att effter h:r Celsius är död blifwen, så skall det notificeras
111. D. Cancell. och begiäras att Consist:m må få libere votera på successorem 
i hans ställe.

Secretarius afträdde och Professor Micrander satte sig till protocollet igen.
X V II. U plästes H :r R. Cancell. bref för sal. M. L. Fornelii änchia eller  

des qwarlefde att proportionaliter få niuta resten af des sal. k. mans löhning, 
helst nu effter till dhen sal. m odrens begrafning desse m edell som  skola belöpa  
till 70 0  dr kopp*r:mt högt äre nödige. Consist:m  önskade någon uthwäg 
här till funnes.
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Räntemästaren: här är intet annat tilgå än att hwar och en gifwer af sitt. 
Andre meente någon annan uthwäg här till kunna finnas.

Wid detta tilfalle taltes och om att sal. Professis Celsii änchia kurer och en
dera dagen kom*»a med samma begäran. Q v ses t.: Sahl. Celsius har fått på denne 
termin 1000 dr der I g. Herrar allenast fått 600. Sades gott wara att dhe hielpes, 
när männerna stå på båhren.

Blef åter talt om sal. Fornelii arfwingars begiäran, men denne q#a?stion dif- 
fererades till den q«a?stion, aff hwilken denne hänger, nembl. om Biblio- 
thechet, först debatteradt är, effter man meente dhem i dhe 1800 dr hafia 
sin balance.

XVIII. Uplästes Illust. Cancellarii bref in Aprili skrifit angående Bibliotheks- 
bygningen, att den ändtelin nu anställas skall, aff 1800 dr kmt som öfir- 
skiuter på A:o 1678. och af dhe 500 dr kmt pro 679 af Bibliotheks med
len.

Doct. Brunn.: Dhet wore betänkeligit wid desse tijder att företaga detta 
wärket, mig tycker at någon måtte berättadt för H:s Exice om denne 
bygningens nödhwändighet, hwilken om hon i sanning så beskaffat är, tycker 
mig wara wärdt wij explorera, och gå in i Bibliotheket, taga sielfwe i ögne- 
sichtet, om dhet så nödigt nu är i desse swåre tijder att taga itt wärk af sådan 
kostnat och det i ödmiukheet referera H:s HögGrefl. Exice först, doch 
talass intet om detta för balancens skull. Qvaestor sade att han näpl. kan 
troo dhe i tilkommande åhr få halfparten hwar. Item att af dhe 1800 dr kmt 
icke mehr än 800 dr kmt kommer Professorerne till uthan sompt Bibliotheket, 
sompt studenterne och andre. Taltes sedan om Bibliotheks bygningen. Doct. 
Hoff, et P. Grubb: Det är intet stort som löper på hwar af balancen, iag 
tycker wij må wäl låta dhet gå till bygningen, elliest kasta wij oss i ogunst 
och olägenheet.

M. Steuchius: wist tror iag at denne qvaestion om bygningen är konvwen ifrån 
sal. Scheffer, elliest tycker mig wij kunde fuller besichtiga Bibliotheket, men 
om besichtningen lärer gifwa oss wid handen, det wij skole förnöya H:s 
Excellice om dhe medlen af balancen räckia till twiflar iag, och dhet bör wij 
reservera oss, att intet der öfir tages. Micrander war i samma mening med 
Profess. Steuchio.

H:r Norcopensis war och i samma mening, elliest hafia wij ondt igenom be
sichtningen till referera hwadh som förr berättadt är aff Prof. Scheffer, ty han 
sade att böckerne aldrig kunna blifwa conserverade i det huset.

Verelius: iag har skrifwit min mening förr, och sagt den offta här i 
Consistorio. Cancell. bref säger hwadh iag sagdt, nembl. om medel.

Holm: har hwarken itt eller annat interesse här i. Han påmintes som inspec
tor aerarii säga pro publico, då sade han önskelit wore man kunde afböya 
detta wärket nu i dhenne swåra tijden. Men iag seer fuller detta wara it manda- 
torial.

DD. Skunck, mig angående, så finnes mitt votum, när det första Ris 
Canzlerens bref uplästes. Önskandes där jämpte, att wij icke när bygningen 
är begynt, nödgas taga till wåra belöningar, och att sådant hoos 111. Cancell. 
förekommes.

Rector. Jag har sagt mitt votum förr, kan intet gå der ifrån önskar
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Acad:n kunde gå uth medh H:s HögGrefl. Ex:ces försorg, som förhop- 
ning.

Doct. Brunnerus och h:r Norcop. sade wara wäl det afbedias kunde, at 
intet något må länas af cassa studiosorum som någre gofwe förslag på, i samme 
mening war Prof. Steuckius.

Doct. Hoffwenius, Rector, Grubb, Skunck, Micrander, wete intet hwarföre 
dhen skall wara mehr frij än aerarium, hon mister intet der igenom, uthan far sitt 
igen, studiosi haf:a och gagn af Bibliotheket.

Verelius: bygger upp dhe 1800 dr först, hwilka höra Bibliotheket allena 
till och äntå någre 100 dr till om det skall först fa sin balance.

Slöts altså att Consistim giärna wille adsistera sal. Fornelii huus, om der 
till någon uthwäg wore.

XIX. Frågades åter om sal. Celsii hustrus begiäran. Doct. Skunk: för 
henne är mycket beklageligit och nöden alt för stoor.

Qvaestor: det är inga penningar mehr än dhe 1800 dr att tillgå, hon har fatt 
i dag något. Consistrles: hielper henne der aff. Resol. Hon far af dhe 1800 
dr kmt 300 dr, som kan betalas sedan af dhet hon har till fordra.

Nu steg Secretarius till protocollet igen.
XX. Uplästes 111. Cancell. bref af dhen 8. Aprilis, för Prof. extraord. M. 

Nezelio; att effter som han der igenom att adjuncturerne äro redresserade, 
mister en adjuncturam theologicam, och således 200. dr af dhen understöd 
han ellies borde hafwa, så måtte Consist:m uthsee någre Acad:s medel i 
stället åth honom, till des han kan komma till någon ordinarie profession på 
det adjuncturernes reduction icke må uthställes på tijdhen, etc.

H:r Norcop.: intet går honom något af mehr än både stipendia, dem han 
långe sedan bordt mista. Frågades hwadh medel h:r Räntemästaren wiste gifwa 
förslag på. Swarade sig intet wetta någon uthwägh, och att intet är så praesent, 
att nu ändteligen giöra något sluth här uthi. Resol. Man far framdehles see 
om någre medel kunna finnas.

XXI. Rector frågade om Dn. Myrich icke far dhe twenne stipendia simp
licia, som M. Nezelius hafft? Här wid upwäxte någon discurs om adjuncturis.

M. Steuchius bad föras till acta, att effter som Profess:r Buskagrius mist 
en adjuncturam philosophicam, så will han likwist hafwa sitt qvantum af 
löhnen, som honom är tilslaget, och att han effter Kongl. bref och Consist:ii 
resolution, borde hafwa till fylnadh den adjunctur som löös blifwer.

Rector, iag har nu intet proponerat här om och derföre will iag nu ey 
eller dröya tiden här medh.

XXII. Uplästes Harald Askebohms suppliqve, att få effter 111. Cancell. bref 
komma fullkombl. till Depositoris tiensten, effter M. Liungh reest uthrijkes.

Secretarius påminte att dhe både contraherat sig emellan om lönen, förr än 
M. Liungh uplät Askbohm tiensten och att h:r Rudbeckius warit öfwer deras 
contract, så att Askebohm fördenskull synes böre blifwa der widh, effter som 
och M. Liungh ellies sagt sig intet kunna reesa uthrijkes, giörandes sig för
slag på reesepenningar, af dhet som kunde honom tilfalla af depositura. Respond. 
man måste see uppå hwad som bör wara, och hwad ämbetet tillåter, man kan 
och intet gå ifrån 111. Cancell. bref och förordningh.
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Jkesolutio. Consistorium är honom här uthinnan intet emoth och bewillier 
honom hans begiäran.

XXIII. Uplästes 111. Cancell. bref, angående Pet. Carling, med begiäran att 
Consistorium måtte communicera sin dom öfwer samma excess, och straffet 
för Carling der uti så moderera, att thet samma må tiena honom till war- 
ning, och icke totalt fördärf, elfter han nu första gången råkat uthi sådan 
olycka.

Rector: domen och deduction öfwer saken är nu bortgången, så att H:s 
HögGrefl. Excelkce lärer der af fa fullkomblig underrättelsse om des be- 
skaffenheet, och står i H:s HögGrefl. ex:ces behag at moderera domen om 
så är. Doct. Skunck frågade om Carling intet måtte uthkomma på sin och fad- 
rens caution, ellies lärer fadren på högre ort beswära sig der öfwer att han 
sitter inne nu sedan domen är publicerad.

Swarades, att effter förre Consistorii behag måste han fuller wara inne till 
des swar kommer ifrån Kongl. Senaten.

D h en  21. Maj i

höltz Consistorium majus närwarande h:r Johanne Gartman p.t. Rectore, 
D.D. Martino Brunnero, DD. Petro Hoffwenio, h:r Andrea Norcopense, M. 
Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, M. Julio Mic- 
randro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Discurrerades om Löfgren, och om han icke måtte uthslippa på cau
tion så wäl som Carling är uthkommen, effter som han ellies torde taga någon 
skada på sin hälssa. Consistorium meente han måtte sitta till des swar komme 
ifrån 111. Cancelko om domen, och att i medier tijdh måtte skrifwas till 111. 
Cancell. och sökes H:s HögGrefl. Excell:ces nådige behag här uthinnan.

II. Rector berättade att fullmechtigen Scheffer förfrågat sig genom bref, om 
icke han skulle uthlösa aeterne uti Behmers saak uthur Kongl. HofRätten, 
effter som wederbörande, som dem skola wärdera, willia hafwa 40. dr smt på 
handen.

Resolverades effter någon discurs at dhe skole uthlösas.
III. Rector frågade om icke Academien skall nu söka execution på Kongl. 

HofRättens dom angående Bemer, och om icke Behmer skall tilhålles att 
inkomma till liqvidation effter högb:te dom?

Discurrerades om tiden, på hwilken liqvidation måtte anställas? Resol. Skrifs 
till h:r landzhöfdingen om execution på det som är Acad:n tildömt uti 
Behmers sak. Item at han will tilhålla honom att infinna sig till liqvidation. 
Liqvidations män på Acad:s sijda nämbnas M. Johan Ihring pastor i Tierp, 
Samuel Stehn och notarius publicus Gustavus Prosperius, till hwilka och 
skrifwes skall och der i nämpnas missomars tijden.

IV. Rector sade sig beskickat Lars Unonium att han måtte betala sin skuld, 
men honom ännu begiärat dilation till missomaren. Frågades hwad Consistorium 
tycker här om? Resol. Om han intet betalar till pingest så skeer execution.

V. Bewilliades Haquino Netzelio Fiedrundensi, som är fattig och siuk, 6 dr 
smt, Olao Vesmann som och är fattig och siuk 6 dr s:mt, till Zachariae Am-
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norini Finnonis begrafning 10. dr smt ex cassa studiosorum, Andreas Freudling 
Gestricio som warit länge siuk 8 dr af samma cassa.

VI. Samuel [Johansson] klåckare begiärade sin löhn för klåckeställning, som 
ännu resterar. Swarades, att när något faller så får han.

VII. Stallmästaren Scherer inkom, och förehölt Rector honom att adelen 
klagar der öfwer, att dhe intet kunna haf:a någre exercitier hoos honom, 
och att somblige säga sig derföre willia reesa här ifrån.

Scherer swarade att intet manglar antingen i hans konst eller willia, men sade 
sig inga medel hafwa att kosta på stallet, sedan han uthgifwit alle sine egne 
medel, och inga föllia ifrån Kongl. Camaren effter Kongl. ordres, sade sig 
för denne tijden allenast hafft 4. hästar, där af doch en allenast warit frisk, 
hwarföre kunde han inge exercitier hålla, effter der till fordras 8. hästar, sade 
wara sin profiet om han kunde hålla exercitier, men det nu wara' sig omöye- 
ligit effter inga medel finnes. Sade h:r R. Cantzleren lofwat någre hästar, 
och innan the komma, sig intet kunna hålla något exercitie- eller beridare 
huus.

VIII. Slöts att inquisition på apoteket skall hållas och förrättas af Prof. 
Holm och Micrandro, tillij ka med medicis. Drosander noterar, och Rector 
beskickar h:r Rudbeckius att han biwistar samma inquisition.

IX. Rector påminte att Decani facultatum willia giöra reda för dhet dhe 
hafft under händer, under sina decanater. Item Rectores för sina rectorats 
bööker, effter ännu skall wara något oklarerat.

X. Rector berättade att Carmen är hemkommen, och har berättadt sig fått 
assignationer af h:r gouverneuren till fougderne och tullförwalterne uppå 
betalning för Acad:s 678 åhrs spannemåhl och att dhe lofwat betalning in 
Majo.

XI. Lars Jacobsson har åter begiärat sluth i sin saak. Carmen har sagt sig 
icke fatt i commission att förrätta någon inqvisition wid Båldnääs.

Discurrerades här om antingen saken må företagas och afhielpas förr än 
ransakning wore hållen wid Boldnäs eller icke? Nästan alle tychte wara illa att 
uppehålla honom och sal. Aurivillii änchia för denne ransakningen skull, effter 
hon ännu icke hållen är.

Resol. Saken företagas och afhielpas om lögerdagh otta dagar till för 
middagen, och kommer Lars Jacobsson in dagen tilförende, att Rector och 
inspectores kunna förr uth öfwersee saken.

XII. Berättade Rector att h:r Bengt Hallin [o: Helling] icke ännu inkommit 
uppå Consistorii skrifwelsser till fulkombl. förena sig med Consistorio om den 
åcker, som Acad:n will effter Kongl. resolution uplåta hans pupil jungf. Kirstin 
Bring [iusl-

Resol. Skrifs ännu till honom att han till om lögerdag otta dagar inkommer.
XIII. Berättade Rector tijden nu wara till eligera novum Rectorem, och 

tychte wäl wara om det nu kunde skie, fast än så fåå Professores äro til- 
städes, påmintes att ordningen kommer till facultatem medicam.

Doct. Hoffwenius: thet kommer fuller til h:r Rudbeckium, om han will 
blifwa. Rector: må han wille blifwa? Doct. Hoffweniz/j: Fuller har iag märkt 
något sådant, som skulle han intet willia blifwa, doch kan man intet wist rätta 
sig der effter. Effter någon discurs voterades som föllier.
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M. Micrander: har han förr recuserat sine gravi aliqva ca#ja, så kan 
man intet beswära honom der med, men eilies måste man fuller förnimma 
hans betänchiande här om. M. Steuchius: om han har dragit sig ifrån Con
sistorio, som iag hört; så seer iag intet att man bör biuda honom recto- 
ratett. M. Grubb: iag är okunnugh huru han kommit ifrån curis academicis, 
och om han recuserat förr eller intet. Ehest och är iag i swågerskap med 
honom, och kan derföre intet säga här om; men om iag skulle säya något, 
så tycker mig man borde beskicka honom. H:r Norcop. Effter som h:r Rud- 
beck har för sine privat saker skull unddragat sig Consistorio, men likwäl 
uthi dhe publiqve saker warit tilstädes och rächt Consist:o handen så trol. 
och ährl. som någon annan, der på wij wete klare exempel, som uthi M. Boos 
och Behmers saak, i godzbyte, at när då den ena då den andra uthaf dhe som 
warit närwarande, hafwa med sin förord hwar på sitt sätt dragit sig der ifrån, 
har han likwist hållit immerfort i skafftet med, så att iagh säkert kan i det mål 
säya, att han frånwarande warit Cons:o närmare än de samme som närwarande 
dragit sig undan, derföre tycker iag att han bör beskickas, på det att Con
sistorium een gång må fa itt lagligit och fulkomligit swar af honom, och 
hafwa sig det till så mycket säkrare effterrättelsse.

Doct. Hoffwenius sade sitt votum wara lijka, och effter constitutiones förmå, 
ne qvis negligatur, derföre intet stå hoos Consistorium att dispensera om hans 
honeur i detta måhl, uthan böra beskicka honom, och fa något wist swar att 
föra till acta.

Rector upläste af itt bref DD. Benzelii votum, att h:r Rudbeck icke måtte 
anmodas eller rectoratet honom updragas, förr än saken är kommen till ända, 
som är emellan Consistorium och honom.

Doct. Brunnerus: Jag glömmer intet bort thet goda som h:r Rudbeck giort 
Acad. och henne bistådt uti itt och annat, och will giärna derföre bewijsa 
honom den tacksamheet som han derföre meriterar både med ord och giär- 
ningar, men håller det doch nödigt att man beflijter sig om sanningen, 
jämwäl der uthinnan, hwad som der med är meriterad, att man icke tycker 
för mycket eller för lijtet der om, och der till will wara det att man seer 
tilbaka till de förra tijder, huru han är kommen till det wärke/ och huru der 
med är gångit, hwad Consist:m fatt till swar, hwar uti det fatt märkelig 
hielp och hwar uti han dragit sig undan. Hwad detta wärket widkommer, 
är det consideration wärdt, att han i månge åhr hållit sigh ifrån munere profes
sorio och cathedran, så mycket iag wet, och hållit sig ifrån Consistorio, uthan 
till wijsa om han hafft der till tilståndh af högre hand.

Doct. Hoffw., han har 111. Cancell. tilståndh som ibland andre resolutioner är 
infört.

M. Micrander: Det mins iag intet, lärer och nepligen så wara.
Doct. Brun.: Der effter må man see in Consist:ii actis.
Doct. Hoff.: i fiol laas han i sin trägård, lärer och giöra det i åhr.
D. B.: det är 2:do till considerera att han gifw it sigh under staden, icke 

allenast m ed orden uthan och  praxi, och dhe som  den  tijden w ore hoos 111. 
Cancell. sade att han förundrade sig  der öfw er, och kunde intet see  huru 
d et m åtte förswaras, 3. är och till betänchie som  D oct. B enz, nämpnar 
att wij stå uti en  swår action m ed honom  der han oss hårdt angriper till wår
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ähra och goda nampn. 4. Are och der tili m ed acta, som  wij w illie hafwa oss 
förbehåldne, och intet att dhe skola kom m a under hans händer, som  är så 
hårdt ihoopspänd m ed oss. 5. ey  eller förnimmer man att han på något sätt 
welat sig infinna till satisfaction; är altså wärdt att wij betänckia oss om  wij 
skole beskicka honom , och huru d et skall gå till, och om  det icke skulle 
kom m a till hög: ' ort, der och wij finge säga hwad som  nödtorften fordrar, 
effter som  hwar och een  är öm  om  itt godt och ährligit nampn. M en icke 
des m indre önskar iag nu som  offta förr, att detta m åtte kom m a uhr 
wägen, och wij åter m åtte fa lefwa en se, ty d et är och m ig lett att wij 
skole lefwa i sådana differentier; m en i sådane term inis som  saken nu står, 
kan iag intet annat säya än som  iag nu sagt hafwer.

Rector: iag önskar att flere hade kommit tilstädes, och weet intet om något 
sluth kan nu giöras här uthi, effter wij äre så fa, och Domi ni collegae dif- 
ferere i sine votis.

Norcop.: då ångrar iag att iag sagt mitt votum denne gången, och hade då 
warit bättre att dhet nu intet blifwit omtalat.

Rector: iag seer giärna om det kan slutas, angående detta ärendet, så effter 
iag weet h:r Rudbeck bör ratione ordinis komma här till, har iag begiärat dhe 
goda herrars betänchiande här om, och önskar att alle differentier måtte til- 
börligen afskaffas. Något finner iag wara det Doct. Brun. och Doct. Benzel. 
nämpne som kunde hindra, men effter iag intet så wist weet om han gått till 
stadzens jurisdiction, och sig den underkastat, på hwilken händelsse han icke 
måtte wara Rector, effter ingen kan wara civis duarum civitatum tillijka, men 
det weet iag att han är af Kongl. May:tt hijtsatt tili Profess:m ord:m och 
mycket tient Acad.n; understår mig intet fördenskull at gå honom aldeles 
förbij, hwilket torde på högre ort blifwa resenterat, tycker derföre wäl 
wara, om han gifwit sig under staden, att han det renuncierade, i hwilket 
fall iag voterar på honom ellies intet, så kunde han med bättre maner sitte 
Rector; önskade och han wille infinna sig till någon satisfaction, der till iag 
intet twiflar honom wara benägen.

Rector: Frågade om någon wiste det h:r Rudbeck tagit an stadzens juris
diction, och om så wore, om han då icke skulle willia dhen renunciera?

Doct. Hoff.: han har allenast gifwit sitt jachtfolck under staden. Norcop.: 
wij läggie oss intet der uthi, det är hans egen saak, det står intet i wår macht att 
stänga någon ifrån den ringeste dhel af sin rättigheet. Doct. Brunn.: Det 
står likwäl i wår macht att wid sådana händelser förfråga oss på högre ort. 
Påmintes aff Secretario att h:r Rudbeck icke lärer recuserat rectoratum förr, 
det och Rector nu sadhe.

Resolverades ändteligen att Secretarius går till h:r Rudbeckium och för
nimmer om han will emottaga rectoratum, hwilket skiedde, och gaff h:r Rud
beck det swaret, att han giärna wille wara förskont, effter han för andre hin
der icke hinner här medh. Hwarföre han och redan excuserat sig hoos 111. 
D. Cancell. men wille likwist taget i betänkiande på en dag eller något.

XIV. Uplästes H:s HögGrefl. Excelkces bref af d. 16. Maji till swar på 
Consistorii bref till H:s HG. Ex:ce af d. 13 ejusdem angående Professorum 
wähl det Consist:m begiärat fritt; och säger H:s HögGrefl. Ex:ce sig med 
förundran sedt den onödige påminnelsse Consisr.m der om giordt, lijka
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som wore det emot, hwad Kongl. May.tt af Kongl. macht och myndigheet 
statuerat i sådant fall, eller H:s HögGrefl. Ex:ce af trogen försorg att 
corrigera dhe fehl som wid Academien förspörias, nödgas föröfwa etc.

(Medan Secretarius war borta noterade Prof. Micrander denne fölliande 
paragraphum.)

Consistoriales hade giärna sedt det dhe fatt weta af och sedt det bref som 
afgick till 111. Cancell. om detta ährendet, att dhe om des form kunnat sig 
förena.

Reet.: I wette g. herrar huru faå i komma tilstädes när man för en och 
annan orsak skull eder kallar.

Uplästes så copian af brefwet och funne wäl consistoriales någre expressioner 
der, som the tychte kunnat hafft en annan form; och bättre warit att dhe 
fått först hörat. Särdeles nämdes wid detta tilfälle at dhet wäret operae pretium 
dhet dhe fått part af det brefwet som afgått angående professionis Skyttianae 
vacance, och höltz godt att man skrifwe the biskoperne till som bör effter 
testamentet haf:a comwunica//on här aff.

Taltes åter om H:r R.Cantz:s bref; frågades hwad står till giöra? Doct. 
Brunnerus: wij skulle communicera detta först med dhe som frånwarande äre. 
Elliest skulle iag giärna höra hwad i tycken g. h. om det brefwet som här 
ifrån gick, är så illa stält att wij sådant swar meriteradt? Swarades ney, men 
befahrades at H:s H.G. Ex:ce icke så noga intaget Consistorii mening. 
Behiärtawdes elliest högt af no hwar, att dhe sådane bref höra måste, öns- 
kandes sig der med kunna förskonas. Slötz ändtel. att intet swar afgår, förrän 
Consistorium blir än en gång hållit, doch att dhet icke går för långt uth 
med swaret, uthan om möyeligit är det nästkommande tijsdag expedieras.

Dhen 25 Maji
effter högpredikan sammanträdde uthi gambla Academien Rector Magni

ficus, h:r Lundius, Doct. Hoffwenius, h:r Verelius, h:r Norcopensis, M. Co
lumbus, M. Grubb, M. Steuchius, M. Micrander och Secretarius, och då

I. Uplästes Kongl. May:ts vocation af d. 28. Mardi för h:r Spole, att antaga 
ordinariam professionem matheseos wid Upsala Academia uti sal. M. Fornelii 
ställe. Bewilliades att h:r Spole far sin introduction d. 2. Junii. Angående 
rangen, så lofwade h:r Decanus facultatis att tala med philosophis der om.

II. Uplästes h:r Tigerhielms bref af d. 22. Maji, att Kongl. Camaren resol
verat det Acad:n skall conserveras wid sina privilegier, och att h:r landz- 
höfdingen blifwit anbefalt at intet låta gravera praebendehemmanen med maga- 
zins giärden, uthan att dhe der ifrån befrijas skole.

III. Berättade Rector att H:r R. Cantzleren skrifwit det Academien måtte 
pulsera på uthslag i revisions saken, effter som Kongl. Senaten snart torde 
skingras.

Närwarande Professores förstode det om M. Bos sak, och höllo för wara 
rådeligit att drifwa på uthslagh der uthi.

IV. Har fullmechtigen Henrich Scheffer skickat tilbaka Consistorii dom och 
deduction öfwer den begångne excess på wachten, effter som H:s Hög
Grefl. Ex:ce sagt wara onödigt att inlefwerera den i Kongl. Senaten, och 
resolverades altså nu at Löfgren måtte slippa uth, så snart han betalt sina bö
ter.
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Dhen 28. Maji
höltz Consistorium majus närwarande h:r Johanne Gartman p. t. Rectore, 

DD. Petro Rudbeckio, DD. Erico Benzelio, D.D. Samuele Skunck, h:r Carolo 
Lundio, h:r Olao Verelio, h:r Claudio Arrhenio, och Jacobo Arrhenio Secret.

I. Olof Pärsson, rättaren i Skiebärga, begärade någon tilgifft på sin skuld till 
Acad:n effter han mycket blifwet platzad af krigzfolcket, itt åhr stått i ordinarie 
rota, och äntå blifwit införd i plåckeroten och der blif:t knecht. Ändtel. blef 
han och i fiol soldat och måste lega knecht. Rättaren inkom sade sig wara 
skyldig 96. dr och 9. t:r spannemåhl; klagade ellies att soldaterne, som Crono- 
nes betiente inqvarteradt hoos honom, giort honom mycket för när.

Resolutio. Honom tilgifz 30. dr penningar och 3. t:r sädh i anseende till sådane 
hans beswär, och att hans rättare lag är widt och mödosampt.

II. DD. Benzelius begiärade någon dag i tilkommande wecka att disputera på, 
och bewilliades honom fredagen.

III. Pälle Pärsson i Sundh och Alunda sochn klagade att hans hemman är 
swagt, så at han icke kan blifwa behållen, begiärade att dhet samma, hwilket 
är halft, måtte läggias till itt fierde» dhels, på det han måtte slippa något af dhe 
almänne beswären, eller att Acad:n måtte bestå honom halfwa rotepenningarne 
wid skrifningarne. Consistrm ogillade förr förslaget, effter Cronan der ige
nom praejudiceras och blef wid thet senare, slutandes att honom skall bestås 
half:a rotepenningarna när skrifningar blifwa, och 10. dr på detta åhret till 
hielp, att betala dhe publiqve och extraordinarie giärder medh.

IV. Bewilliades Johanni Rolott Gestricio som warit och än är siuk, 8 dr s:mt, 
item Nicolao Marin W-Gotho. 8 dr smt ex cassa studiosorum.

V. Resolverades att effter som Carmen ligger rent för döden, så måste 
Rommel reesa til Helsingeland och infordra Acad:s betalning effter undfagne 
assignationer af h:r gouverneuren.

VI. Uplästes Kongl. May:ts vocation af den 29. Aprilis för h:r Verelio 
till bibliothecariaten i Upsala.

VII. Uplästes 111. Cancell. bref af d. 23 Maji at Consist:m måtte votera på 
successores i dhe döde Professorum M. Liunghs och M. Celsii, sampt Qvaes- 
toris h:r Verelii, ställe, som nu blifwit Bibliothecarius; aff hwilken orsak och 
icke bleff swarat uppå H:s HögGrefl. Exxes förre bref, aff d. 16. Maji 
angående Professorum wähl, som ellies war ärnat och slutit.

Decanus h:r Norcopensis sade faculteten kommit öfireens att nämpna både 
Bilberg och Malmenium till Profess:m matheseos, och at halfwa faculteten 
ärnat Malmenio första rumet och halfwa Bilberg. Tertio loco nämps Myrich.

H:r Arrhenius, som warit siuk och icke kunnat wara tillstädes i faculteten, 
gaf nu med sit voto Bilberg första rummet. Rector påminte att H:s Hög- 
wördigheet H:r Archiebiskopen fallit på Bilberg, då han war in Consistorio, 
och at b:te Bilberg war samma gång adproberad och praeferad Malmenio, hwil
ken ingen kände.

M. Grubb som och icke warit tilstädes i faculteten, nämpde Bilberg primo 
loco och Malmenium 2:do.

H:r Lundius: när wij wore tilhopa sist in aud:o vet. minori fölle alle
sammans på Bilberg, och derföre kan iag intet gå der ifrån, lemnar dhe andre 
i sitt wärde.
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M . H olm  berättade M alm enium  warit D ep ositor  i Lundh och gaf både B il
berg och M alm enio sitt votum , m en  Bilberg först och sedan M alm enio.

D oct. Skunck, näm pde B ilberg först och sedan M alm enium .
Doct. Benzelius voterade på Bilberg allena.
Doct. R udbeck nämbde M alm enium , B ilberg och M yrich.
R ector voterade i .  på Bilberg, 2. M alm e [ni ]um , 3. M yrich.
VIII. Till Prof. eth ices och politices sade D ecanus faculteten kom m it öfw er  

ens att nämpna först Prof. W olf, sedan h:r Rubenium , tertio lo co  nämpde 
nu D ecanus M. Ericum Liungh.

Micrander: 1. R ub., 2. W olf, 3. N ezeliu m .
M . G rubb, näm pde 1. W olf, 2. R ub., 3. N ezeliu m .
H :r Arrhenius, näm pde 1. Rubenium  och  2. N ezeliu m , m en sade sig in tet 

kiänna Profess:m  W olf.
H:r V erelius, sade sig  in tet kunna votera, effter han hwarken kienner W olf  

eller Rubenium , och at han icke kunde prostituera sig, fast M . Liung begärat 
hans votum .

H:r Lundius, näm pde 1. R ub., 2. Prof. W olf, 3. M. Liungh.
M . H olm , 1. P. W olf, 2. h:r R ub., 3. M . N ezeliu m .
D D . Skunck, 1. Rubenium , 2. W olf, 3. N ezeliu m .
D D . B enzelius, nämpde 1. R ub., 2. W olf, 3. N ezeliu m .
D D . Rudb., 1. R ubenium , 2. N ezeliu m , 3. Arnelium .
R ector näm pde 1. R ub., 2. W olf, 3. N ezeliu m .
Nu upkom Prof. Columbus et Prof. Steuchius.
Nu trädde Secret. Arrhenius ifrån protocollet, och Prof. Micrander satte 

sig till igen.
IX. Taltes om Qvaesturae vacance. Uplästes först Secretarii h:r Arrhenii supp- 

liik, i hwilken han begiärar b:te vacance. Hwilken suppliik lyder som nu 
föllier.

Magnifice Domine Rector et 
Venerandum Consistorium.

Hoos Eder Magnificence och Venerandum Consistorium, inkommer iag med 
denne suppliqve och beder ödmiukeligen, att gunstigt blifwa ihogkommen wid 
election af dhe persohner, som till dhe vacante professioner och Acad:s äm
beten skole föreslås H:r Rijks och Acadrae Cantzlerens HögGrefl. Ex:ce. 
Och effter som iag intet får begiära ethices och politices professionem effter 
min sal. h:r swåger, det iag ellies giärna giorde, i förmodan at kunna den 
samma rättel. förestå, effter som M. Nezelius har förlängst Kongl. bref på 
den sig anständige profession, som först löös blifwer, ty begiärar iag 
ödmiukeligen att recommenderas till Qvaesturam, hwilken iag förmodar ingen 
annan widh Academien, mindre der uthom kunna söka och begära med större 
fog än iag. Effter iag nu i try åhrs tijdh för een ringa extraordinarie löhn, 
suttit Academiae Secreterare, som är näste graden der till, och samme ämbete 
med dhen flijt och trooheet föreståt, som iag hoppas wara V. Consistorio 
til godt nöye, och iag in för Gudh och wederbörande kan med heder för- 
swara. Jag hafwer icke allenast giordt det arbete och dhe sysslor förrättat 
som infallit på min tijdh, hwilka gifwit itt nästan odrägeligit arbete, uthan och
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mycket der uthöfwer, sättiandes aldrig något tilbaka, som iag funnit wara 
Academien angelägit och lända till nytta. Jag hafwer reena giordt och inskrifwit 
dhe Consistorii acter, som legat ifrån A:o 651 och 652, och der igenom een 
dhel bortkommit. (etc.). Jag hafwer införskaffat uthur Archivo Regni och andre 
Kongl. Collegier (etc.) alle dhe Kongl. bref och resolutioner sampt andre 
documenter hwilka giöra itt stort antahl, som iag någonsin kunnat uptänkia, 
och see Acad:n wara nödige och gagneliga, hwar aff Academien och redan 
sig märkeligen betient uthi åthskillige högst angelägne stycken, såsom uthi 
åckerwäsendet, Wittuls ängz saken, och M. Boos sak (etc.), kunnandes iag med 
Kongl. Collegiorum egne betientes, och andras, som actionerne warit förtrodde, 
bref wijsa, at om sådane documenter icke inkommit, hade Acad:s ährender och 
rättegångs saker sig annorledes befunnit, än som skiedt är. Och hafwer iag 
giordt alt hwad iag kunnat obedin, allena af itt särdeles nijth och ährligit up- 
såth till tiena Acad:n och Vener. Consistorio, hwilket doch wari sagt sine 
jactantia. Så at iag fördenskull ingalunda förmodar någon aff Venerando 
Consistorio wara mig så ogunstig, at han will praeferera någon annan mindre 
meriterad eller aldeles omeriterad, och icke förnämbligast söka at befordra 
migh till qvassturam. Om intet annat mitt meritum wore, förmodade iag äntå 
V:i Consist:ii promotion allena derföre att iag framdragit i dagz liuset det 
gütige och önskelige documentet, som grundel, och fullkombl. förlagt och di
luerat crimen illud infame ficti instrumenti sub nomine et sigillo viduae Cruzelii, 
hwilket hon allestädes, jämbwäl in för Kongl. Revision, så högt uthropat 
och der med förblomerat sin orättfärdige saak, Acad:n och V:o Consistio 
till skimph och last. Jag har och för samma ringe löhn lijka flitigt arbetat, 
uthi adjunctura, och jämbwäl nu denna termin hafft 50. persohner som brukat 
min information, somblige in praeceptis rhetoricis, somblige in addiscenda latini
tate ex scriptore idoneo, omnes autem in exercendo stylo, som skal synas af 
indicibus, der på dhe sielfwa antechnat sina nampn, hwilket som och det förre 
iag icke refererer till mitt beröm, uthan såsom itt ting der med iagh giärna söker 
beweka V:m Consistorium till en günstig promotion, försäkrandes Eder Mag- 
nificence och Vim Consistorium, att om iag effter förmodan blifwer gunstigt 
promoverad skall iag genom Gudz hielp med största flijth och troheet, 
jämbwäl det ämbetet förestå, hwar om Eder Magnificence och Vener. Con
sistorium förmodeligen så mycket mindre twifla, som dhe uthi secretariaten 
sedt och sköniat mitt upsåth och goda willia till tiena Academien. Jagh re- 
commenderar fördenskull här med Eder Magnificense och Vio Consistio 
ödmiukeligen mig och min wälfärd, och förblifwer altijdh effter min stora 
skyldigheet

Eder Magnifices och V. Consistorii 
ödmiuka tienare

J. Arrhenius.

Sedan berättade Rector att någre andre persohner söka samma ämbete, 
nämbl. Malmenius, Prof. Hyltenius och bookhållaren Rommel, it. Gustavus 
Prosperius. Voterades här om.

Verelius, wij skole här considerera en reel caution.
Micrander nämbde 1. Arrhenium, 2. Prosperium eller Nezelium, 3. Rommel.
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Hwad eiliest h:r Malmenium widkommer, lemnar iag 111. Cancell. omdöme i 
sitt höga wärde, men håller honom likare tili professionem.

Steuchius, i. uthan passion faller iag giärna på Arrhenium, 2. Nezelium, 
intet twiflandes han icke kunde giöra sig capabel der tili, 3. på Rommel. 
Malmenium kienner iag för en capabel man elliest, men wet intet huru wida 
han kan wara wan wedh detta wärket. Till Profess, matheseos nämpnar iag M. 
Bilbergh.

Grubb, uptager i största ödmiukheet den reflexion H:s H.G. Ex:ce har 
på Malmenium, men effter iag intet känner honom, så går mitt votum 1. på 
Secret. Arrhenium, 2. Hyltenium, 3. Rommel.

Columbus: när iag ihogkommer det som står i constitut. Acad. att Qvaestor 
bör wara amans Academiae och haa des saker sig bekante, så nämpner iag
1. Secret. Arrhenium, 2. Malmenium, såsom Illustriss:o Cancell. bekant, ehuru- 
wäl han mig intet bekant är. 3. Nezelium.

Norcop.: tycker så att ibland dhe nämbde personer har ingen bättre kund
skap om Acadrs saker än bookhållaren som i månge åhr wijst sig nychter, 
flitig och trogen. 2. Skulle iag fuller något reflectera på Arrhenium, men 
effter han icke länge suttit wid secreteriaten, och är nyl. beneficerad med 
adjunctra tycker mig han kan blij der wid, kan framdehles komma till någon 
profession. Om Nezelii capacitet här till twiflar iag. Prosperium nämner iag
2. loco, såsom mycket tienlig. Malmenium 3. loco af dhe skiähl H:s H.G. 
Ex:ce föredrager.

Verelius. Jag weet huad det ämbetet importerar Acad:n, den som begärar 
det ämbetet för sin skull och intet för Acadrs han är Acadrn onyttig, tycker 
mig 3. ting böra komma i consideration. 1. Att han håller Acadras publiqve 
wälfård, för sin privat wälfard. 2. Att han förstår sitt ämbetes sysslor, 
som hans giorde eedh kan honom påminna, och hans instruction lärer widare 
uthtryckia. 3. Att han måtte haa någon auctoritet, att han kan stå wid ändan 
och slå i bohlet för dhen, som will undertryckia Acadrn. När iag nu seer 
på dhe personer som nämbde äre, så kan iag betyga, at Rommel har trol. tient 
Acadrn och warit nitisk om Acadrn wälfardh. Räkningarne kan nepl. någon 
bättre förstå, lemnar elliest Hrs H.G. Exrces omdöm/we i sitt höga wärde; 
och nämner 2. loco Malmenium. 3. Hyltenium tror iag intet begiärat. Neze
lium weet iag reda fatt repuls hoos Kongl. Mayrtt sielf i sit ansökiande, så 
att mitt votum in tet gagnar. Arrheniwj tienar bättre till blij Prof. framdeles.

Lundius: Hrs H.G. Exrces omdöme om Malmenio erkänner iag med största 
wördnat och i des rätte wärde. Elliest haar Arrhenius 1. med största 
beröm sitt ämbete förrättat, 2. will Acadrn wäl, är och intet okunnig i 
räkningar och han elliest Acadrs saker sig denna tiden giordt mycket bekant,
3. tycker mig att dhe som sitta widh Acadrn och wäl tiäna, må blij ihog- 
komne för andre, geer iag altså honom mitt votum, effter han 4. är en stilla 
och sachtmodig man, som intet med Acadrs skada skulle förkläda eller för- 
byggia sig, såsom han och elliest för sin erudition en profession wäl före
stå kunde. Rommel weet iag willia Acadrn wäll och förstå räkningar, men 
om han skall förstå lagen och annat nödigt wid detta ämbetet, är iag intet 
säker om. Hyltenium weet iag wara en capabel man och aff stora qvaliteter 
och dess uthan förnäme tienster förestådt. Kunnandes fördenskull intet weta
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om han med fult alfwar begiärar detta. Dhe öfrige lemnar iag i sitt wärde.
Hoffwenii skrifftel. votum skrifwas sedan.
H olm : oansedt iag intet stort kan säya här i effter iag är obekant här på 

orten, tycker elliest ingen bättre wara fallen här till än Prof. H ylten ium , den  
jag 1. loco  näm pner, 2. Secret. Arrhenium , 3. R om m el, tycker likwäl d et borde 
wara en  större notitia juris patrii hoos honom . M alm enium  känner iag för en  
god  karl, m en w eet intet om  han kan wara tiänlig här till, tycker h onom  bättre 
wara fallen till professionem .

D D . Skunck: a f H ylten io  har iag s ie lf  hört det han håller af Skåne, unner 
honom  högre och bättre. Voterar altså först på M alm enium  af dhe m ånge 
skiähl 111. Cancell. om  hans person indrager, i fall han intet far professio
nem . Secret. A rrhenio unnar iag m ycket godt, tror honom  och wara fallen till 
en  profession. Näm pnar likwäl honom  2. loco . O m  R om m els ehrbarhet 
twiflar iag intet, m en håller före han är om istandes ifrån bookhållare äm betet, 
fast man skulle öka 100 dr sm t till hans lön , e lliest bör Qvaestor haa 
notitiam  juris och förstå en  radh latin. Elliest w et iag att Prosperius är een  
capabel man här till derföre iag nämner honom  3. loco.

D D . B enz. Hwad först H ylten ium  anbelangar twiflar iag intet om  hans 
capacitet, m en w eet intet om  han skulle w illia komma här till. M alm enius har 
iag ingen w eetskap om , lemnar 111. Cancell. om döm e i sitt höga wärde. 
Prof. N e z e lio  skulle iag giärna unna detta, m en fruchtar han lärer haa något 
swårt wid till expediera sig uhr någre sw årheeter som  här infalla wid detta. 
Sedan nämpnar iagh 1. loco Secret. Arrhenium  för den  bekantskap han har 
och skickeligheet till detta äm betet, 2. loco  R om m el, desidererar lijkwäl hoos  
honom  den erudition som  här wid fordras.

D D . Rudbeck. M alm enius kom m er först i consideration. 2. Arrhenius. 3. 
R om m el eller Ringius.

Rector: kan intet wid detta tilfålle gå förbij H ylten ium  m en effter iag intet 
w eet om  han är tilfredz här m ed, så nämner iag derföre i respect till 111. 
Cancell. om döm e 1. M alm enium , 2. Secret. Arrhenium , för den flijt och  
dexteritet han w ijst wid sitt äm bete. R om m el w eet iag wara en  trogen och  
flijtig man, m en effter han intet har the req/z/sita som  böre wara hoos en  
Räntem ästare, så kan iag intet nämna honom . 3. loco näm ner iag Prosperium  
och N ezeliu m .

Nu steg Arrhenius till protocollet igen.
X. Resolverades att den halm som af förre åboen är qwarlemnad i Nor- 

by, liggiandes i ladan, skall bli der qwarbehållen uthan någon wedergiälning, 
effter han, Johan Pärsson, fört alt foodret dädan och intet bygt, och taken 
stå alle bara.

D h en  2. Junii
effter Professoris Spolens introduction sammanträdde i Consist:m  R. M ., 

D D . B en zei., Profess. H olm , h:r Arrhenius, h:r N orcop ., h:r Spole, M. 
Grubb, M . M icrander qui absente Secretario acta notavit.

I. A flade Prof. Spohle sitt juramentum adsessoris.
II. M entionerade R ector att en  studiosus född här i Upsala H enrich  

Bechm an wid nampn är nyl. dödh blifw en, begära derföre landzmännerne
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någon hielp till des begrafningh. Resol. Bewilliades honom 10 dr smt ex cassa 
studio [so ]rum.

III. Begiärar en studiosus af natione Uplando, Daniel Ekenberg wid nampn 
någon hielp i sin torfftigheet, förmeentes wara betänkeligit till öda så uth 
cassam studiosorum. Bewilliades likwäl honom 4. dr smt.

IV. Laurentius Otter Westrogothus begär ar testimon. Effter inspector ejus 
nationis Doct. Skunk icke war tillstädes och ingen annan af professorerna 
kiende denna differerades det så länge att Doct. Skunck bewittnar hoos 
Rectorem om samma persons förehållawde, då han pro ratione meriti kan 
winna sin begäran.

V. Uplästes pastoris i Tierp Mag. Johan Ihrings swar till Consistorium, der i 
han ursächtar sig, det han icke kan komma till rätta med liquidation emellan 
Academien och Behmer, effter han med stora räkningar är owan, och icke 
ännu weet, hwem som directionem der med förtrodd är. Rector sade och h:r 
Prosperium haade lofwat sig willia koma. Slötz att Rector låter och tala med 
slotzfougden med första. Och at det sedan skrifwes å nyo till Mag. Ihring 
om samma ährende, med notification om det han synes åstunda, innan han 
sig här till uthlåter; nämpnes och i brefwet, att Acad:n giärna hans beswär 
och omkostnadh medh tacksamheet ihogkommer.

VI. Taltes om adsignationernes beställande i Giäfle och Helsingelandh, att 
bookhållaren wägrar sig dijt reesa för räkningarnes förfärdigande skull. Pro
fessis tyckte den ursächten intet böra gillas i ett så praesent och Acad:n 
angelägit ährende. Syntes nyttigt, att der man seer något längre dröyas med 
Acad:s budh, att man skrifwer tijt till wederböranden här om. Men effter 
Rector wiste berätta det Prof. E. Aurivillius nästkide torsdag reeser till Giäfle, 
och blifwer der 8. dagar stilla, committeras honom detta ährendet.

VII. Öfwermorgon sade Rector sig willia taga Lars Jacobssons saak före.

Dhen 4. Junii
höltz Consist. m. pra?sent. R. M., D. P. Rudb., D. Brunn., D. Hoffwenio, 

h:r Norcop., h:r Spole, M. Columb., M. Grubb, M. Micrand. qvi acta notavit 
abs. Secret.

I. Bewilliades D. Joh. Edbärg Vermelando disputera de respectu persona
rum.

D. Brunnerus begiärte att the intet promiscue admitteras till skrifwa sielfwa, 
ty der igenom komma stundom de scripta fram, som Acad:n till ingen heder 
äre, ehuruwäl han intet hade emot denna att säya effter han bewittnades af 
dhem som honom närmare känna wara en wacker karl.

II. Taltes om stipendiaterne, och recommenderade Rector en studiosum 
Ophinum wid nampn, som har R. Drotsens [Per Brahes] föreskrifft, och elliest 
är mycket fattig. Swarades af Decano fac. philos. att dhe i dagh talt om stipen
diaterne, intet fatt något rum ledigt ännu, om icke Prof. Nezelii twänne rum 
blij ledige. Det hölt Rector betänkeligit om dhe kunna tilslås i denne termin 
någon annan. Blef och ihogkommit, att D. Myrich hade warit i betänkiande 
till desse rum, och förmentes reeda wara skrifwit till 111. Cancell. här om.

Resol. Sees effter hwad förr här i är slutet, och om något är skrifwit till
22—724168 Stillander
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111. Cancell. för Myrich. Elliest berättades och af Decano att om något rum 
blifwe ledigt, så har faculteten ärnat thet rumet Kadous sohn [Samuel].

III. Insinuerades och Israelis Barkenii Wexione«sis suppliqve på latin till
V. Consist., om stipendii erhållande.

Slötz att han skall wara i god consideration effter han är flijtig, der till 
föräldrarne af fienderne ruinerade.

IV. Uplästes 111. Cancell, recommendation för Paulo Caroli [Woschelio], 
pastoris son i Kongsbacka, till stipend.

Resol. Han hafwes framdeles i godt minne och hielpes effter handen.
V. Bewilliades Olao Otterdahl Gothoburgensi testimonium.
VI. Capellan i Närtuna h:r Johan Storck [0: Starck], som åbor itt Acad:s 

hemman i Bählinge by, insinuerade een supplik att det hemmanet han åbor, 
som han berättar wara af grund jord och andra ringa lägenheeter, kunde i 
anseende till the extraord. uthlagor, han i krigztider der af gifwa måste, såsom 
i detta åhr inqvarternings penningar och magazins giärden till 45 dr, måtte 
blifwa lagt till halfft, eller någon annan förmedling honom unnes.

Prof. Columbus, tycker att detta bör stå till Räntemästarens närwara.
Prof. Grubb tycker at han niuter som in causa simili en annan har nutit 

nembl. någon tilgifft i extraordinarie uthlagorne.
Prof. Spohle, upskiuter till Räntemästarens närwaro.
Doct. Hoff., Prof. Norcopensis: han tål sin tunga.
D. Brunn.: fordrar een opartisk ransakningh.
D. Rudbeck: Han niuter som den andra bonden.
Item Rector.
VII. Uplästes capellanens i Knijfsta h:r Benedicti Hellings swar till V. Con

sist. om pantåckren hans pupill anbuden är, att inlösa som hennes syskon 
förr hafft, der man han säyer sig intet komma tillwäga, nembl. at inlösa dhe
2. lotterne. Det som med förundran uptogs, uthan begärar allenast behålla 
sin pupils lott. Slötz intet wist hwem som far lösa in the 2. lotterne, effter 
nå hwar det begärte, som sade sig förr icke fått fyllest. Elliest bewillies henne 
sin lott behålla ograverat så länge hon är ogifft.

VIII. Uplästes h:r cammarerarens G. Prosperii swar om liqvidation i Beh- 
mers saak; han lofwer komma, begärar allenast wetta dagen och rummet till 
liqvidation.

Resol. Så snart man far weetskap af h:r landzhöfdingen om tijden etc. så 
swaras här på. Matureras med swaret, det görligaste. Item. Skrifwes till Mag. 
Ihringh, som förr slöts.

IX. Angaf H:s Hw:t Doct. Pet. Rudbeck en grof excess som i förgår natt 
wäret begången på hans huus, med bultande mechta hårdt på porten wed åhn, 
sedan uppe på trägårdzgatan, der dhe slaget sönder planket på 3. ställen, 
gått in i trägården, kastat porterne upp, och låtit dem så stå effter sigh, 
drängerne som sedan sloge igen porterne, sagt dem warit till 14. st. Consis
torium tyckte detta wara olijdeligit, och effter personerne woro igen funne och 
nu uppe, kallades dhe in.

Johannes Arrhusius inkom giorde berättelse. Wij wore 5. st. Jonas Arr- 
husius Wesman, Dominicus Liung Fiederund., Daniel Husselius Wesman, Isat 
Hammarström Wesman. DD. Rudb.: säger hwilka dhe andre wore? Han
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nekte dem warit flere. När wij finge i förgår affton wåra hästar in så kom 
Husselius till oss, sade, skola i reesa? swarade iag, wij haa så tänkt. Så kom 
Dominicus dijt lijtet effter, sade, hwar skole wij få oss lijtet dricka? Så ginge 
wij till postmästaren effter kl. 10. när wij drögt der en stund effter 1. gingo 
wij dädan öfwer dombron, sedan åth nya gatan, och så till nya torget, så 
uthföre till h:r Prof. Grubbs, och så nedre till munkbroon, effter Hammar
ström logerer hoos Broken, sedan åth trägårdsgatan, när wij skulle gå till 
Posens bygning, der Broken giäster, och wij kommo till D. Rudbeckfs] trä
gård, stan te Domi[ni]cus och rensade sig, kastade sedan hatten öf:r balken, 
gick så up på balken skulle gå öfwer, dhå stego wij upp wid Rosenhanens 
gårdh. Ingen af dem hade wäria mehr än iagh och min broder, man hans satt 
så hårdt inne att han intet kunde få henne uth. När han kom på balken 
gick brädet i tu, han föll i backen, så språng han andre gången upp, kom 
öfwer, tog hatten, gick till porten, lyffte up klinkan, gick genom porten til- 
baka.

Doct. Rudbeck sade klinkan wäret ifrån bruten och heela stängelen ifrån. 
Arrhus.: det wete wij intet af.

D. Rudb.: än stenarne som wore inkastade? Arrhus.: Dhet weet iag sannerl. 
intet af, uthan måtte warit annat partij.

D. Rudb.: I wore först wid andre porten emot åhn, och låto der mycket 
wärr. Det nekte han aldeles.

Rector: säger hwilke dhe woro flere i eder hoop? Han nekte inständigt 
wäret flere. Frågades, hwem ropade så starkt? Sw:s, wij ropte intet uthan 
speelte och sungo något. Sedan ginge wij till postmäst:s gårdh, sluppe intet 
in, ginge så fram åth om D. Benzelii gårdh.

D. Rudb.: Hwad giorde i wid Buskagrii gårdh? Han sade dem der intet 
giordt. D. R.: Der ha dhe ynkeligen låtet.

D. Rudb.: Än wid min sal. broders huus, der I och hållet en elak låt? 
Arrhus. nekte sig det giordt.

D. Rudb.: Har icke min swägerska öfwertygat Eder i gåår? Arrhus.: Hon 
sade sig intet haa emot mig, uthan emot David Norling och min broder, 
men nu will iag intet tala der om, sade hon, uthan i höst, då i kommen igen, 
will iag föra det uth, som iag har emot dhem.

Dominicus inkom, berättade att Arrhus. budit honom på källaren hoos post- 
mäst:n, der drucke wij uth 2. stoop wijn, sade som den andre att dhe warit
5. stycken, ginge så dädan öfwer gamble torget etc. som dhen andre sagt, 
speelte på 2. fioler. Fr:s: Huru hatten kom i trägården. Han sw., iag weet 
dhet intet huru han kom in, iag war mycket drucken, effter intet klinkeband 
war i porten, skulle iag klifwa in, föll så med itt bräde neder i gatan etc. 
Fr:s: Hwad dee giorde wid Buskagrii gårdh? Han sw.: wij speelte der. Fr:s 
om dhe intet sade något der? Dhet nekte han. Fr:s: Hwem ropade? Han 
sw.: intet ropte wij, men andre hörde wij roopa.

Rector: Kan skie i wore i itt compagnie, och haa delt Ehr? Dhet nekte han. 
D. Rudb.: Hwem sade så, wij sku råkas i Sahlbärge? Han sw. intet här till. 
F:es: Hwart uth hördes det andre ropet. S:s: dhet hördes på andra sijdan. 
Fr:s: hwilken andra sidan? S:s: uppe i Fierdingen, som wij tychte.

Daniel Husselius inkom, berättade på thilfrågan som de andre om tillfället
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till detta owäsendet. Kiällaren etc. Wid D. Daniels [Sidenius] spelte wij, sade 
han. När wij kommo till Rosenhanens gårdh war Dominicus qwar wid D. 
Rudb. plank, winkade åth oss med hatten, så kom hatten in i trägården. Han 
gick så in effter hatten, och effter han icke kom öf:r balken tilbaka, så gick 
han till porten, der gick han uth, wij stoge och såge på, neekte sig kastadt 
någon steen. Fr:s hwad ord dhe sade wid Prof. Buskagrii gårdh? despondebat-. 
Wij stodo der och spelte en stund, men intet ord weet iag af. Fr:s om han 
hörde andre skrijka? Dhet neekte han. F. om bulret på strandgatan? Det sade 
han sig intet weta af.

Hamarström inkallades, refererade om sammankomsten etc. Stante wid D. 
Daniels och spelte. Fr:s: Hörde i andre ropa? Han sw. ja, men intet sågo 
wij dhem, nekte sig sedt huru hatten kom öfwer och brädet lööst, nekte sig 
och gått tilbaka ifrån Rosenhanens gård.

Jonas Arrhus. berättade som dhe andre, nekte dem gått på strandgatan, uthan 
ända up till trägårdzgatan, nekte sig och gått tilbaka ifrån Rosenhanens.

F:s om dhe hörde någon annan ropa? S:s: Jo, emot Prof. Grubbs gårdh på 
andre sidan etc. etc.

Sedan uthwijstes the. Observerades twetahl i deras berättelsse, fans mycket 
lijkt att desse personer woro skyldige, fast dhe icke alt så richtigt bekiänt, 
särdeles dhet dhe haa gått på strandgatan, ty det nekte dhe alle till. Fr:s 
om nu dömas kan? Det mente h:r Norcop. och D. Hoffw. Men somblige 
höllo före att man borde intet förhasta med dömmande uthan närmare 
inquisition. Ty der igenom förtager man tillfälle att få wetta sanningen om 
det som synes wara här under och än obekiänt.

Slötz att man säger dhem, der dhe icke bekiänna uprichtigt så skole dhe 
krypa i prubban och låta hästarne gåå hem igen.

Dhe inkallades och sades dem detta, då och Rector dem med tillbörlig 
ifwer repraesenterade deras stora obetänksamheet och grofwa delictum, förma
nandes dhem ännu till bekiänna, det och andre adsessores giorde, men dhe 
nekte sig något dölt, hwarken ropadt eller kastadt steen. Efter dhe intet wille 
bekänna, så befaltes dhe att gå in carcerem, och 2. som sedan förwäxlades i 
arrest cammaren, att the icke må för mycket owäsende föra.

X. Inkom Lars Jacobsson och togs hans saak före angående Hellsinge- 
landz spannmåls förwaltning A:o 1674. Sändes och bud effter bookhållaren, 
som och inkom lijtet effter.

Rect. gick lijtet hem, ProRect. D. Rudb. satt i hans ställe. Uplästes så Lars 
Jakobssons opsatz till at förminska den balance honom af Acad:ae bookhållare 
påfört är till 1013. 14 1/3 ör kmt.

1. Punchten angående i. t:a spannemJhl a 18. dr kmt, så upwijstes Fredrich 
Hanssons qvittens af d. 7 . Febr**w 674. N. 1. att han 1 t:a korn fått. Lars 
Jakobsson sade det denne tunnan intet war af bonden upförd när general 
qvittenzet gaffs, bookhållaren förmente detta qvittenz wara äldre än general 
quittenzet.

Resol. Det skrifwes Fredrich Hansson till här om, doch att detta special 
quittenz confereras först med general quittenz i bookhållarens book, så får 
man see hwilket dera äldre är.

2. Een t:a tagen till domkyrkian a 14. dr, mehr än dhe borde haa i Ofwan-
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åcker af 672. åhrs räkning, den han sedan intet kunwat fa igen, ty när han 
fölliande åhr wille den afföra, nekte dhe i sochnen, honom sochnenes sig- 
nete under tijonde längden, der han icke wille låta den tunnan till domkyrkian 
blij orubbad. Res. Det sees effter i domkyrkians räkningar om der finnes i 
672. åhrs räkning fört 2. t:r af Ofwanåckers försambling. Der så är befrijas 
Lars Jacobson och domkyrkian sökes här om.

3. Bibel tunnorna. 7 t:r af alle 7. kyrkiohärbergen a 15 dr t:n giöras honom 
Lars Jakobsson godt (nbl dhe 7. t:r) effter dhe äre wist lefwererade, doch 
söker Acad:n Antiquitets Collegium effter Kongl. förordning och privilegier, 
affgår altså här före 105 dr.

4. Differents på spannemdhi. Cronones befaks uthskickade emottaget och uth- 
såldt till Moo, Trönne och Norrahla, skrifwer Lars Jacobsson effter ländz- 
mannens attest wara 6. t:r 1. f:r. Ty af bookhållaren uptages allenast 63. 
t:r 7. f:r der lijkwäl skall wara såldt 70. t:r till b:te sochner.

Bookhållaren sade att Jacob Ersson sade dhet war lofwadt böndren 70. 
t:r men uthtagnings längden håller 6. t:r 7. f:r mindre. Lars Jacobsson 
upwijste ländzmans attest i Bolnäs, af d. 27. Maji 678. N. 3. att böndren 
tilstå sigh fatt effter befalningsmanne/zs zedel, nembl. 70. t:r. It. Uplästes een 
bondes Olof Anderssons i Häggesta attest af d. 27. Maij 678. N. 5. att han 
hade fatt up af Joen Hansson i Wijk betalning för 1. t:a 2 f:r spannemdhi 
som intet finnes i uthtagnin[g]slängden, och samma penningar har han lefwererat 
till Cronones befallningzman.

Bookhållaren slog effter i uthtagnin[g]slängden, och fann i den senare 
uthtagningzlängden att denne bonden i Wijk hade fått 1. t:a 2. f:r. Effter 
begge uthtagningslängderna af Iändzmannen Wärfwingen äre giorde och i den 
finnes difference, reqvirerades hans förklaring der öfwer. Discurrerades 
sedan om de 6. t:rs och 7. f:rs difference, fans skiäligt att Lars Jacobsson frias 
för dhe 6. t:r 7. f:r och Acad:n söker Cronones betiente som spannemdhi 
hand terat.

5. Begiärar han och afdragas för Lars Eriksson i Engie 2. t:r och Olof Gräls- 
son i Reen 7 f:r som dhe betalt till Allgott Rommel 675. mz 45 dr 4. effter 
dhe wore borta när spannemdhi infördes, och derföre icke förde henne in, 
ehuruwäll dhe i intagningen nämbde woro.

Uplästes ländzmannens Wärfwings attest af d. 27. Maji 678. N. 4. att 674. 
kom all kyrkiohärbergz säden så richtigt in, som det skie kunde, föruthan 
något som ländzmannens obligation 675. lydde, hwar på han skrifwer sig en 
lista meddelt Algot Rommel, der i stådt att Engia bonden 2. t:r och bonden 
i Reen 7. f:r och någre andre som förr öde wore, sin spannemdhi åth Algot 
Rommel lefwereradt, it. att Lars Jacobsson ey mehr än 14. t:r 6. f:r wid 
intagningen försåldt, det öfrige alt af Cronones befalningzmans uthskickade 
uthlänt och såldt, it. att säden ingenstädes låg längre inne än i Bolnäs. Book
hållaren protesterade emot denne attesten, till des hans broders qvittenz up- 
wijsas, sade och at i intagningzlängden finnes allenast upfördt 4. f:r på Olof 
Grelsson, der nu i denne attesten säyes att han betalt 7. f:r, graveras altså 
Lars Jacobson allenast med 4. f:r.

Lars Jacobson: Ländzman säger sig gifwit een lista till Algott Rommel på 
böndre» som woro skyldige till Acad:n och intet finge giöra i tijdh in, effter
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arresten slogs för bittid på. Bookhållaren sw., om änskiönt så wore, så bör 
ländzmanen wijsa qvittenz der på af min br. att han låtit sig betala för samma 
spannemåhl.

Elliest wijstes af intagningslängden att icke eller dhe 2. t:r på Lars Erichson i 
Ängia finnes honom påförde i intagningslängden. Hwarföre res. om dhe 2 t:r 
är af Engia bonden betalte till Algott Rommel och hans quittenz der på wijsas 
så söker Acad:n der sitt igen, och Lars Jacobsson swarar allenast till 4. f:r 
som honom påförde äre i intagningslängden, wijsar han och quittenz på desse
4. f:r aff Algott, så frias han och för dhem.

Larss Jacobsson sade sig kunna giöra sin eedh på, att Algott Rommel intet 
korn quitterade af det han emottogh. Bookhållaren höll thet olijkt.

6. P. Fans alt för mörk, effter ingen specification eller lista war på dhe 
debitorerne.

Lars Jacobsson sade, det ländzmannen säger sig gifwit listan till Algott 
Rommel.

Bookhållaren nekte sådan lista finnas. Frågade hwij han icke togh copia på 
henne af Wärfwingen?

Lars Jacobsson sade sig sökt med största flijt effter copia af samma lista 
hoos ländzmannen, men ingen då igen funwetz. Lars Jacobsson sade att det 
honom påföres för anno 674. det har Acad:n 675. fått betalninge# före. 
F:s hwem som skall blij responsabel här före? Betänktes att i Wärfwingews 
attest af d. 27. Maji 678. nämpnes någre bönder, som intet äre mentionerade 
i intagnings längden, och Lars Jacobsson intet graveras medh.

Resol. Ländzmannens förklaring sökes här om.
7. P. Finnes beskiedh om i förklaringen och slutet till d. 4. P.
8. P. 'Resolutio. Bestås Lars Jacobsson löhn af annan ypannemåW än öf:rmålet. 

Effter bookhållaren sade ingen skilnad wara giordh på öfwermål och den andre 
spannemäbbn.

9. P. Angående den conjectur Lars Jacobsson giör att differencen med 
sptf««m<2hkn i Bollnäs, skulle konuna der aff, att sp[annemå]hl:n torde wara 
der uthtagen i rokat måhl, så wijste nu bookhållaren af Cronfougdens räk
ning, att sp[annemå]hl:n i Bollnääs är uthtagen i struket måhl.

10. Uplästes prostens i Bollnääs, sampt ländzmannens och kyrckiowärdernes 
attest om stöldh 2. gånger giordh medan sp[annemå]hl:n war under arrest, 
att förste gången war holet så stort, man kunde i en bröt af en mans högd 
fyllat med en tunna, och andre gången kunde fyllas medh 4. t:r. Affördes 
här före 12. t:r.

11. Påstår Lars Jacobsson att fa halfwa lönen som Lars Olofson [Unonius] 
förste åhret tagit 45. dr. Effter det berättades wara privatim hoos då warande 
Reet. D. Rudb. liqviderat emellan Lars Olofsson och Lars Jacobsson här om, 
så sökes först underrättelsse af Doct:n thär om, och kan sedan bestås om det 
finnes så slutet, nembl. 45. dr.

12. For-lönen som upförd är, nembl. 50 dr, bestås der den icke förr är 
god giordh.

13. Reespenningtr för den ena reesan. Resol. sees effter i förra actis hwadh 
sluut der om är giordt.

14. Blef nu sedan discurs om differencen på sp[annemå]hl:n som ännu icke
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war afgiord. Reet. Det synes wara samwets wärk gravera honom här med effter 
han icke warit med wid uthtagningen, uthan Cronones folck der medh umgått. 
Bookhållaren, när han tog emot uthtagnings längden sågh han wäl, at den 
swarade intet emot intagnings längden. Lars Jacobsson sw. sig omöyeligen 
kunnat det see eller wetta, effter han intet hade med sig intagningzlängden 
uthan han hade lefwererat henne in till Acad:n, war då reedan ifrån tiensten, 
och Algott Rommel förordnat att giöra reesan. F:s hwad han sw. till det att 
han lefwererat 600 dr till Räntemästaren, och således såldt mehr än han 
behöfde till dhe reesors uthförande han der hade. It. att uthtagningen ey 
swarar emot intagningen och att någon spannemåh\ måtte lijkwäl wara såld aff 
Lars Jacobsson öfwer dhe 14. t:r 6. f:r som ländzmannen bewittnar honom 
allena såldt, ty dhe kunde intet giöra 600. dr aff sig. Lars Jacobsson swarade 
här till, det såldes till de 600 dr af andre församblingars kyrekieherbergs 
sädh och något föruthan det som i Bolnääs wardt såldt, heller aff dess kyrkio- 
härbärge.

F:s om finnesp [annemå]hl:en icke och till något antahl stijger, som fuller 
är upsatt på intagningzl. men intet införd. Han framwijste ländzmannens attest 
här om af N. 7. att finnorne infördt så mycket dhe borde giöra till kyrkio- 
härberget, här med afträdde bookhållaren och Lars Jacobsson.

Discurrerades om denna handel, och fr:s hwem som skall swara Acadrn till 
den differencen ännu är. Effter Lars Jacobsson intet haar biwijstat uthtag
ningen, har twänne bewijs på huru mycket han har såldt förr än låås sattes 
före, förmeentes af een annan att Cronones befallningzman, och dhe som 
warit des betiente, sökias först.

D. Brunn.: så wijda han intet fatt handtera säden så böör man tala 
Cronones betiente till. 2. Änckian böör wara frij, tycker migh.

M. Steuch.: tycker han bör fuller intet aldeles befrijas för answar. 2. för 
det klart är bör han fri jas. 3. will dhe behålla karn till större lius kan blij i 
saken, så måste änkian stå för caution, doch effter änckian har här gårdh 
och grundh, så kan han måttel. handteras; men ingen räkning kan giöras för 
det som än owist är, med mindre det honom påföres. Dröyer Consistorium 
till arbeta här på, så finner iag större skiähl till aldeles liberera Lars Jacobs
son här ifrån.

M. Grubb: mitt votum är enligit med h:r Steuchii voto. Der borta skulle 
närmare ransakas; i medier tijdh kan änkian intet stiga uhr caution.

Micrander: befahrade att den kostnadh Acad:n torde få giöra med pro
cesser till sakens uthförande der norr lärer intet swara emot det som nu 
finnes difference och är illiquid. Elliest är tilförende resolveradt och sluttet i 
några punchter, som nästan dhe swåreste warit, och mäst draget, tycker änkian 
bör wara frij, och Lars Jacobsson sware sielf för det öfrige som på hans 
answar kommer och han har i wärio hafft, kunde man uthan beswär och stor 
kostnadh faå något lius der norr i saken särdeles af Cronones betiente, wore 
wäll; ländzmannen bör och förklara sig öfwer den listan han säger Algott 
fått.

M. Columb.: Cronones män sökies först, i medier tijdh obligeras Lars 
Jacobsson till swara. Änckiones penningar må intet ståå arresterade.

H:r Spole: Till Acad:s nytta söker man Cronones befallningzmän men
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giöra dhe beswär på Lars Jacobson, tycker mig att han då bör swara der till. 
Änckian må fa sin sal. mans löhn uth och nådhåhret ograveradt.

H:r Norcopens.: dhe punchter som äre förklarade dragés strax af, för 
reesten hålles han än skyldig, till des man far försökia med Cronones män, 
om man kan binda honom till något widare answar, eller intet. Änckian står 
i caution för karen men sine penningar far hon löös.

D. B [runnerus]: Till det iag förr sagt tycker mig wij förr borde komma 
öfwer ens om hwad som på mus[?] åth bör bestås, taltes något här om. 
'Resolutio. Der på afföres 2. t:r.

D. Brunn.: när. wij haa de 2. tingen, 1. Att han intet såldt heml. 2. Att 
han intet fatt handtera sp[annemå]hl:n wid uthtagningen, böre intet änchias 
penningur hindras; om det blijr något illiqwd, då böre wij wäl see oss före om 
det meriterar någon process.

Rector: Dhe liqvid. posterne giöras honom goda, för dhe illiqvid. står han; 
änckians nådåhrs penningur borde intet stått arresterade, ty der ifrån frias hon 
effter prästernas privilegier.

Elliest effter han Lars Jakobsson intet biwistat uthtagningen, uthan Cronones 
folck stött honom der ifrån, bör han intet graveras för öfwermålet, det 
som och dess uthan är funderat allenast på en conjectur.

Resol. Föruthan det som finnes in actis af detta dato förr wara resol
verat om hwar puncht för sig i denne handel emellan Acad:n och Lars Ja
cobsson, dhe som warit så beskaffade, att något der i slutas kunnat, att hwad 
den öfrige sp[annemå]hl:s differencen widkommer som ännu icke sluttad och 
afgiord är, att Acad:n först fuller derföre söker Cronones betiente som lagdt 
handen wid sp[annemå]hl:s uthtagning i Acad:s betientes frånwaro, men skulle 
dhe något till sin exculpation skiuta på Lars Jakobsson, blifwer han der till 
responsabel, och så wijda sahl. h:r Profess. Aurivillii caution för honom ståen- 
des, men skattad der hoos så i anseende af andre skiähl som särdeles det 
förminskning nu skiedd är med Lars Jacobssons ballance, billigt att arresten, 
som på b: te s. Professoris änckios återstående löhn och nådåhr giord är, 
blifwer uphäfwen, och hon sin fordran obehindrad åthniuter.

Dhen 17. Junii
hölts Consistorium majus närwarande h:r Johanne Gartman p.t. R., [DD. 

Benzelio], DD. Samuele Skunck, Doct. Petro Hoffwenio, h:r Claudio Arrhenio, 
h:r Andrea Norcop., h:r Andrea Spohle, M. Andrea Grubb, M. Matthia 
Steuchio, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretario.

1. Uplästes H:s Grefl. Ex:ces H:r Johan Gabriel Stenbocks breff af den
6. Junii med begäran, att effter intet byte tillåtas med Acad:n H:s Ex:ce 
då måtte få för en wiss genant arrendewijs åhrl. possidera Acad:s hemman i 
Wijksiö by, effter H:s Ex:ce förmodel. lärer bliwa ägande af alla dhe andra 
hemmanen der sammastädes, och till ingen annan sin profit söker detta, än 
att kunna så mycket bättre hålla hägn öfwer skog och mark etc.

Doct. Skunck och h:r Norcop. tychte bäst wara bespara detta ährendet 
till h:r Räntemästarens hemkompst, som bäst weet hwad skiäl man må allegera 
emot detta tilbod, hwar wid dhet och ändteligen stannade, och slöts att sam-
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ma ährende skulle ju förr ju heller företagas, så att icke dragés för långt 
uth med swaret.

II. Frågade h:r Decanus om M. Nezelius skall behålla sine stipendia denne 
termin eller icke, effter som en annan är provisionaliter satt i hans ställe, på
mintes att förr wore swarat att han måtte behålla stipendia denna termin 
hwar wid Consist:m och nu stannade.

Sedan inskrefs till stipendium in theologia Nicolaus Klefbergh Uplandus uthi 
Erici Hedberg ställe, som warit borta hela terminen. Gabriel Holmdalius 
Wermelandus till itt halfft rum uti Zachariae Marchandri ställe, Daniel Svede- 
lius Wesmannus uti Jacobi Printzii ställe till Communitetet. In facultate 
medica Ericus Odhelius, uti Petri Törnewaldz ställe.

H:r Arrhenius påminte att detta runuwet är en gångh uplåtit Collegio Anti- 
qvitatum, och borde derföre blif:a Collegio behållit.

Doct. Hoffweni»j swarade sin facultet äntå mist flere rum än dhe andre 
faculteterne.

H:r Arrh. sade sig wara lijka mycket hwilkendera faculteten som uplåter 
Collegio rum i stället, allenast Colleg. får sine rum fyllest. Decani lofwade see 
effter hwilken dera som bör det uplåta.

III. Uplästes Schenströms suppliqve att fa igen sitt stipendium som 
han mist förlijdit åhr derföre att han warit borta. Här om discurrerades 
åthskilligt, och stannade ändteligen der wid, att han måste först söka det 
hoos faculteten, och sedan komma igen till Consistorium.

IV. Uplästes Edwart Hägers suppliqve der uthi han berättar i. sig wara be- 
falt af Secretario att renskrifwa alla återstående acta på sin tijd passerade, förr 
än han afträder tiensten. 2. Begiärar han fa renovera detta rectorats acter och 
derföre upbära löhnen. 3. Att när han renoverat samme acter och collationerat 
alt det han skrifwit, han då måtte fa itt gunstigt afskiedh. Secretarius swarade 
att han bordt wetta af Amanuensis begiäran förr än den fördes till Consisto
rium; sade honom altijd warit mycket försummelig, och då arbetet warit som 
mäst, legat uthe på landet hela 5, 6, 7, weckorna tillijka, stundom och någre 
dagar tillijka här i staden på krogarne och updrucket alle dhe penningarne han 
bekommit; refererandes sig in på dem som warit Rectores, hoos hwilka han sig 
offta beswärat öfwer Edwart, hwilka och kunde witna huru faå bref han skriff- 
wit af alla dhe som gått bort. 2. Sig för Edwarts försummelsse skull måst 
taga en annan skrifware, på egen omkostnad. Hwilken emedan han skrifwit 
tillijka med Secretario sielf alla dhe bref som i hela detta rectoratet afgått, och 
dem jämwäll alla inskrifwit i copieboken så att nu intet mehra återstår af detta 
rectorats handlingar än allena protocollet. Ty hade Edwart intet till wänta något 
stipendium för denne termin, på hwilkens handlingar han icke skrifwit en 
bookstaff. Consistorium mente man borde skaffa en annan Amanuensem som 
wore flitig, och bewilliade att Secretarius måtte sökia sig någon tienlig der till; 
och slöts att Edwart skulle reenskrifwa och collationera alt det som hörer till 
den tijden, på hwilken han warit Amanuensis.

V. Supplicerade Nicolaus Bolmerus Wexionensis att fa någon hielp af cassa 
studiosorum, item Johannes Timel W-Gothus, som är fattig och länge warit 
siuk, och Israel Barchenius Wexionensis.

Resol. Bolmerus far 4., Timel 8., Barchenius 6. dr smt ex cassa studiosorum.
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VI. Uplästes M. Laurentini bref aff d. 4. Junii, der uthi han berättar att 
Laurentius är sin koos med krigzfolcket, och Adolphus borte med sin herre, 
tänckiandes och med första gifwa sig under krigzstaten, och effter så är, 
säger han sigh icke kunnat upbryta dee ankomne citationer, ey eller dhem 
bortsända. Beder sedan at Consistorium täckes på det möyeligaste mitigera 
deras saak, och der uthi uthslag giöra. Hwad böter effter lag kunna falla, 
dem lofwar han sig willia betala.

Rector sade sig hafwa hans skriffteliga swar på den första citation, att han 
wille den fortskaffa. Frågade om tredie citation skall afgå och till hwem den 
skall ställas. Resol. Tredie citation afgår och skickas till h:r landzhöfdingen 
der på orten.

VII. Supplicerade Aschebohm att blifwa re et nomine satt till wara Depositor, 
effter förre resolution synas honom något mörk.

Resolution uplästes och kunde Consistorium ingen mörkheet finna der uthi, 
ey eller samtyckia att dhen effter hans begiäran uthi någon måtto förandras 
måtte, doch ändteligen bewilliades att någre ord tillädes, nembl. desse: och 
bewillias honom hans begäran. Doct. Brunnerus upkom. Doct. Brunn, och 
Doct. Benzel. mente Askebohm bör stå wid det accord han giort med M. 
Liungh.

VIII. Berättade Rector att Holmenses och Sudermanni begiära inspectores, 
som och Gestricii, hwilka begiära Prof. Aurivillium. Swarades att man giärna 
wille hafwa Professores ordinarios der till.

Prof. Spole antog Holmenses och Prof. Grubb Gestricios, Sudermanni för
mentes fa Prof. Wolff.

IX. Doctor Hoffwenius berättade deputatos warit på apoteket, och att 
apotekaren [Peter Gothfrid] hafft månge saker emot förmodan, men dhe medi- 
camenter som mäst åthgå, felats hwilka han med bref wijst ey heller wara till 
fangs i Stockholm. Sädan att medici föreskrifwit och noterat hwad som han 
nödwändigt bör hafwa och hålla, hwilket han bör skaffa till hösten; men 
will han något hafwa der uthhöfwer, det må han giöra.

Prof. Spole berättade att deputati förehållit honom, det man säger att 
sönnerne sätta annan taxa på medicamenterne än fadren, hwar till han swarat 
att det intet mer skall skie, om det så wore att thet före detta någon gångh 
skiedt hade.

X. Berättade Rector att h:r Behmer har swarat Acad:s uthskickade, som 
lefwererat honom Consistorii bref, påminnandes honom om liqvidation, effter 
Kongl. HofRättens dom, det han will rätta sig effter h:r landzhöfdingens bref 
när han det får.

Slötz att man skrifwer till h:r landzhöfdingen och låter förnimma att 
Behmer är nu här uppe i Skuttunge.

XI. Uplästes copialiter Kongl. Canw»arens bref till h:r landzhöfdingen, att 
conservera Salonios wid sin bördzrätt på åckren som Acad:n praetenderar.

Secretarius berättade att dhe ingen bördzrätt hafwa på samma åcker, och 
sade att alla dhe skiähl som dee allegera för sig till probera samme bördzrätt 
med, äre af intet wärde; och att Acad:n skier häruthinnan orätt, hwarföre 
hon och bör hålla sig wid immission och intet gåå derifrån. Berättades att h:r
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borgmäster Lårman begiärat uch Salanorum pantskillingh, och frågades om han 
den fåår.

Resol. Accad:n wijser sina skiähl i Canuwaren och söker blifwa wid immis- 
sion; och rätter man sig uthi panteskiilingens extraderande effter wederbörandes 
fullmacht och des innehåldh.

XII. Rector frågade om icke Dww/nus Myrich får dhe twänne stipendia, som 
M. Nezelius hafft här tili, effter som han icke kan få Stipendium duplex in 
mathesi, hwilket förr är tillslagit mons. Olao Kijlberg. Swarades, att Consis
torium har skrifwit här om tili 111. Dn Cancell. och wänter des nådige swar här 
uppå.

XIII. DD. Benzelius frågade om intet execution skall kunna skie på Curio 
och dhe 50 dr smt som han effter Kongl. HofRättens domb bör uthgifwa 
till dhe fattige, uthtagas? Rector mente jo, och lofwade här om beställa.

XIV. Talades om Academiens domar som hon fått wid tingh och andre 
domstolar, att dhe borde bindas tilhopa uti en book, och inlägges in Consis
torium, och slötz att så skie skall.

XV. Rector berättade att h:r Qvaestor förwägrat sig gifwa löös den giorde 
arrest på sal. h:r Aurivillii änckios penningar. Consistoriales tychte något hwar 
det wara mycket att Qvaestor sätter sig emot Consistorium och des dom.

Rector: arresten har Räntemästaren sielf giort extra Consistorium, ty aldrig 
war iag med när han skiedde, och nu sedan Consistorium majus relaxerat 
samma arrest så förwägrar han det.

M. Steuch.: till det ringaste kan ingen neka änckian halfparten af sine 
penningar, så mycket, som är klart blifwit i Lars Jacobssons räkningar. Jag 
tycker att om denne saken kommer offtare till Consistorium, så bör hon intet 
annorledes komma hijt, än såsom till execution, ellies går iag här ifrån. Dhet 
samma sade och andre.

H:r Spole: Prästernas privilegier förmå det att ingen prästeänkios nådhåhr 
bör arresteras.

Doct. Brunnerus: wij tala och om det samma.
Discurrerades om huru Consistorium skall kunna exeqvera sin dom, somb- 

lige gofwe det förslaget, att man måtte skrifwa till Giäfle, att hon der får 
penningar på Acad:s adsignationer till tullarna. Somblige gofwo andre för
slag; andre mente, man kunde intet widare giöra här till. Uthan afbida 111. 
Cancell. bref der om, effter som Qvaestor der angifwit saken och wäntar swar der 
på.

XVI. Talades om, at effter som h:r Rudbeck blifwer Rector, så måste dhe 
acter som äre passerade emellan honom och Consistorium, ligga i godt förwar 
nu som förr, och icke hand teras af honom, eller af Secreteraren till honom 
extraderas insciis iis, som böre wetta der af. Hwar om Secretarius och blef 
tilsagd.

XVII. Rector berättade stallmästarens begiäran wara, att V. Consist. wille 
skrifwa för honom till 111. Cancell. dhe skiähl, som han här in loco före
dragit, hwarföre han icke kan denne tiden hålla ridare-skole, och der hoos 
recommendera hans angelägenheter wid ridare scholen. Swarades att man will 
dröya med detta till bättre och roligare tijder, och att Acad:n har mycket 
annat skrifwa om.
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X V III. R ector valedicerade m edh en tiänlig oration önskandes både pub
lico, H :s Kongl. May:tt och andre w ederbörande, sampt och i synnerheet 
hwar och en Consistoriali all lycka och wälsignelsse.

D oct. Brunnerus swaradhe oratione decenti.
Explicit rectoratus D om ini 

Johannis Gartmans.

Rectoratus 
experientissim i "Domini Olai Rudbechii 

a die 18 Junij ad diem  D ecem bris  
A nno 1679.

D h en  21 Junij

höltz Consistorium  majus, närwarande h:r O lao R udbeckio p. t. R eet., h:r 
Johanne Gartmä», D oct. Petro H offven io , herr O lao V erelio , h:r Andrea  
N orcop en se, h:r A ndrea Spole, Mr. Johanne C olum bo, M. Andrea Grubb, 
M . M atthia Steuchio, Jacobo A rrhenio Secr.

I. H err V erelius berättade att factoren B lix nu wägrar sigh gifw a m eer än 
14 dr tn. för dhe 20 0  tn. spannem åhl han i åhr fådt, dher han lijkwäll förr 
warit nögd m edh 16 dr tn. hwar om  han förr skrifwit. R esolutio. Acade- 
m ien blijfwer w ed dhet kiöp, nem bl. 16 dr tn. som  han een  gång warit 
nögd m ed, och behöfw er inthet till uplåta honom  d het köp som  Chronan 
betahler effter, d et är nogh att han framlidit åhr fick någre dr ringare än 
andre.

II. Bew illiadess landzhöfdingen herr D uvalt 4 0  tn. spannem åhl för 13 
dr tn. effter sam m e spannem åhl gen om  D rottn ingenss bookhållaress wållande 
legat inne i M uncketorp till nu, och  spannem åhlen nu inthet m eer gäller i 
Stockholm .

III. Constituerades novi officiarii in seqvens sem estre.
1. A dsessores C onsistorii minoris: D oct. B enzelius, D oct. H offvenius, hr 

Arrhenius, och M . Colum bus.
IV. R ector påm inte att Rector M agnificus och adsessores Consistorii m inoris 

icke m åtte sittia in majori, uthi dhe saker som  dijt appelleras, hw ileket Con
sistorium  bijföll. Slötz och att dhe adsessores som  äro borto, och icke exeusera 
sigh, skola dherföre plichta effter constitutiones.

2. D ecani.
In facultate theologica D oct. Brunnerus, juridica hr Gartman, m edica D oct. 

H offven ius, philosophica herr Spole, J. Arrh. Secret.
M. Colum bus m een te  att förr warit discurrerat, att dhen som  skulle blijfwa 

decanus, bort warit här några wickor till dhet ringeste, och att facultas till- 
förrenne m eent, att hr Spole inthet skolat begära decanaten. H w arföre han 
och skrifwit något dher om  till faeulteten, m en klagade att sådant är angifwit
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hooss hr RijkzCantzleren. M . Grubb tyckte wara illa, att dhet som  talat i 
faculteten skall uthföras, och sadhe att sådant inthet böör skee.

H err Prodecanus: Sam m e dagh wij delibererade om  hr Spoles rum, inföll 
taal allenast om  decanaten, och een  eller annor m eente, att decanaten icke 
kunde föllia på rum m et, m en andre m eente, att man borde taala dher om  när 
dhen tijdhen kom m o, till hwilcken saken och upskötz. O ch då b lee f ändteli- 
gen slutit, att hr Spole skulle blijfwa Decanus.

3. Inspectores stipendiariorum: Doct. Skunck, hr Lundi#/, M. Micrander.
IV  [bis]. Sade R ector att hr R. Cantzleren ännu påm int om  Consistorii för- 

slagh om  änckiorness underhåld. Swaradess att dhet är längo öfwersendt. 
M en bewilliadess ännu itt transsumpt af samma bref att öfwersändass. H err  
Spole sadhe att herr R. Cantzleren sagt sig  skola skrijfwa här om  till C on
sistorium . R esol. Skall öfwersändass itt extract af Consist. bref, som  dhetta  
innehåller.

V . Tillsattes att revidera 675 åhrs book nu warande R ector i dhen döde  
Rectoris stelle, D oct. Brunner, och M. Colum b. såsom  inspectores aerarii, hr 
N orcopensis och M . Micrander deputati aff C onsistorio.

VI. H r Gartman sadhe sigh fådt breff ifrån M. Johan Ihringh, att han på 
Acad. sijda will bijwista liqvidation m edh B ehm er. D oct. H offven ius sadhe sin  
swåger h:r Prosperium  skola föllia h:r R. Cantzleren neder till K äggelholm , 
och dherföre icke kunna wara m ed på liqvidation. Förm eentes wara nog att 
M. Ihring och Sam uel Stehn dhen biwista.

VII. Sadhe R ector sig inthet kunna gå ifrån dhen im m ission A cadem ien  
wunnit i pantåckren, och tillsadhes att dhe Professores som  fådt Salanorum  
och Saloniorum  åcker, skole upteckna, huru wijda dhe redan lagt handen wid 
samma åcker, på dhet man dhess bettre må kunna finna sig i dhet brefwet, 
som  här om  skall gåå till Kongl. Cammaren.

V III. Berättade R ector att 111. D ow /nus Cancellarius bewilliat Räntemästaren 
h:r V erelio  uthaf actis Consistorii, huruledess han förestådt q v a e sturam. C on
sistorium  swarade, att ingen kan honom  dhet förwägra.

Dhen 27 Junij 
in aedibus Magnifici Rectoris et praesentia Secretarii.
I. Hustru Margreta Erickzdotter klagade att papperssmakaren Anderss 

Andersson kallat henne hoora, och begärade att han dherföre plichta måtte. 
Wittnen som hördt skielzorden, woro Magnus [Branzelius] Cursor och wacht- 
drängen Erich Larsson. Papperssmakaren tillstodh att han i hastigheet så kallat 
henne, effter hon öfwerfallit honom med otijdig mun, hwar till hon dock 
nekade. Frågades om han då weet något oährligit med henne? Swaradess ney, 
och att han kiendee henne för een ährlig menniskia.

Sententia. Anderss Andersson böter för skielssordet 6 mk sölfmt.
När domen afsadess, läät Anderss något illa, och hotade hustrun, hwarföre 

förmantes han alfwarligen att med sådant afstå, och tillsadhes, att dher han i 
någon måtto henne injurierer, så skall han dherföre tillbörligen plichta, såsom 
dhen dher hämnatz å gången doom i saaken.
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Dhen 7 Julij
höltz Consistorium minus, närwarande Dow/no Olao Rudbeckio, p.t. Rect., 

D.D. Petro Hoffvenio, h:r Claudio Arrhenio, herr Andrea Nore. i M. Columbi 
stelle, M. Matthia Steuchio i Doct. Benzelii stelle.

I. Discurrerades något om åckerwessendet, och slötz att dher Wexionen- 
sis [0: Salani] och Salonii arfwingar willia qvittera panteskillingen i dhen form, 
som Gestrinii sterbhuuss, så skola dhe få uth sin pantheskillingh.

II. Berättade herr Norcopensis att uthi skottlade giärdet [d: Kapellgärdet] 
är myckit ohägn, och att inspector öfwer samma giärdet, Johan [Tomsson] 
gullsmedh, kallat borgarenar, och tillhållit dhem at reparera sijna giärdzgårdar, 
men icke kunnat göra till Academiae perssonerss giärdzgårdar, ty wille Prof. 
nu här in loco tala dher om. Slötz att bud skickass till dhe Profess, som dher 
hafwa sina giärdzgårder, och dhe tillsäijass att innan 3 dagar reparera. Hwilcket 
om dhe icke göra, så hålless dher syyn, och faller plicht på.

III. Laurentius Nybelius war uppå undfången citation tillstädess att swara 
konan Sigrid Jönssdotter, som beskylt honom för lägerssmåhl, men konan 
kom inthet tillstädess, och kunde dherföre nu saken inthet företagas, uthan 
hon beladess med 3 mk pro absentia och bewilliades citation på henne till här 
näst.

D hen  8 Julij
w ore tillstädess uthi C onsistorio R ector Magnificus, D oct. Skunck, h:r G art- 

man, D oct. H offvenius, h:r A rrhenius, och h. N orcopensis, hwileken och så 
aeta noterade.

I. Uplästes wälb. fru Elissabeth Bärlingz* författade qvittence em oo t Aca- 
dem iens insatte uthi rä tten  penningar för bem elte fruuss andeel uthi sahl. 
[Jonae M agni] W exionensis pantåcker, som till A cadem ien effter Kongl. förord- 
ningh inlösas bordhe, och tillsporde R ector om  b: te  qvittence w ore Acade
m ien till fult nöije och säckerheet, em edan fruun dh er uthinnan hadhe sigh 
förbehållit rä tt och tillstånd att wijssa sin bö rdzre tt till samma åcker, dher 
hon sådant g itter, williandess allenast cedera Academ ien afradhen, för dhen 
pantskillingen, som i rä tten  insatter war. M en lijkw ist dh er hon sin bördz- 
rä tt ey skulle gitta bewijssa, så lydde qvittencen på een fullkom m elig åckrenss 
cession till Academ ien, kallandess honom  då Academ iens oklandrade ägendom.

D octor H offvenius påm inte att m an först förnim m a skulle, om  b:te fruus 
söner [o: Jonas och Olaus SalanusJ hwileka nu till sine m ogne åhr kom pne 
w oro, wille m ed samma qvittence wara benögde, och honom  iem pte m odren 
underskrijfwa.

Resol. Alle då tillstädes w årdhe Professores funno qvittencen godh och 
nöyachtigh, helst em edan afraden till Academ ien d her igenom  wunnes, nu 
genast till een  begynnelsse af dhen frucht som A cadem ien u thaf berö rde åcker 
hafwa borde, och Academ iens rä tt till att d isputera m ed fruun om  bördz- 
re tten  yppen lem bnadess.

R ector berättade och att M. G rubb  och M. Steuchius hadhe sina m eningar 
för honom  uptäckt samma dagh uthi kyrekian, då bönen  hållin w ardt, och 
att dhe iämwäl m ed dhetta  som nu resolverades w oro öfwereenss.

* Gift 1. med Johan Salamis, 2. med Lars Örnstierna.
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II. D hen  twist som  är emillan Zellingen och A nderss Pålsson m ölnare 1 
Ulfwa om  huusen dher sammastädess, dhem  m ölnaren will lössa för 50 d r 
kopparmynt, m en dhen andra påståår a tt bekom m a 60 d r kopparmynt, skall com- 
poneras hem m a hoos R ectorem , och will Consistorium  m ed samma förlijk- 
ning w ara benögdt.

D hen  9 Ju li j
höltz Consistorium  m inus närwarande h:r O lao R udbeck p.t. Rect., h. 

D oct. P etro  H offven., h:r A ndrea N orcopense, h:r M atthia Steuchio.
I. Sigrid Jönss d o tte r inkom  em oot Laurent. N ybelium , och anklagade ho

nom  för lägerssmåhl, säijandess sigh föd t barn, hw ilcket hon aflat a f honom  
i fiool wid trettondedagztijden. Frågadess om  han offtare belägrat henne? 
Sigrid swarade: Jaa. Nybelius: Jagh offererar mig till alt hwad lagen förm år, 
m en wille först gerna låta inform era migh, om  icke billigt w ore, a tt konan 
stelte caution för sigh till saksens uthförande. Frågadess om  han hafft beställa 
m ed henne? Swar: N ey  in thet i sådan m åtto. H ust M argreta [N ybelius] sadhe 
Sigrid bekiendt altsammans för sine föräldrar, och att N ybelius gifwit henne 
itt paar hanskar. N ybeli#i: lag tillståår a tt iag gaf henne hanskarna, will hon 
aflägga eedh, at iag besoffwit henne, så h ielper in thet; m en iagh gaf henne 
hanskarna i marcknatzgåfwo effter hon tw ettade åth migh och m ine herrer, 
m en icke till att låcka henne till någon lettferdigheet. Sigrid påstod, a tt han 
till dhen ändan gifwit henne hanskarna. Nyb.: D h e t är lögn. D hetta  
löchtande och dhen sidwördnad rätten  dher m ed bew ijstes resenterades, och 
feltes N yb. dherföre till 3 mk effter lagh. N yb.: fuller haar iag brukat någon 
frijheet både em oo t henne och andre, de t iag och förm odar migh m ed god t 
sam weet kunna göra hädan effter, och will mig dh er öfw er förklaara hooss 
någon privatim , m eenandess a tt d h e t icke är nödigt att skee in för rätten. 
P arterne uthwijstes. D iscurrerades sedan om  saken, och m ente rä tten , N ybeli»r 
m åtte publice säija, hwad frijhee t han brukat em oot dhenne. N ybelius in- 
kalladess alleena, och förm antes a tt ingenue bekenna, om  han hafft något 
bestella m ed henne. N ybel.: In th e t på sådant sätt, m en ellies haar iag fami
liariter umgåtz m ed henne, så wel som m ed andre sådanne, på d h e t dhe skolat 
taala wäl om  mig. Frågadess: O m  N yb. eller hans m odher m ärckt någon 
oährligheet hooss henne, m edan hon dh er tiente? Swaradess: N ey. N ekade 
och N ybelius sig kastat henne i sängen, som  hon tillförrende sagt, begärade 
elliess assecuration om  konan, dh er hanss saak wäl aflöper. R ätten  swarade, 
dhet in thet stå i dhes wåld, och att han syntes på sådant sätt willia skräm m a 
kånan , a tt  hon  icke skall k u n n a  taala i sin  saak; och  a tt sådan t 
graverar hans saak, och han såledess sielf biuder sig till eedh, och godwilligt 
defererar henne eedhen. N ybelius: H on  satte sigh sielf på sängebrädet, m edan 
iag lågh dher, och brukade altijd een  myckit stoor frijheet em oot migh. Konan 
inkalladess, och förehöltz henne dhetta, hwar till hon nekade, och sadhe att 
han förste gången kastadhe henne öf:r sigh in i sängen, och bed t henne liggia 
dher stilla, honom  een  stund röckt tobaak, m en sedan skiäm pt henne. Fråga
dess när dhet war? Sw.: straxt effter tre ttonde dagen. Konan sadhe wijdare: 
N är iag kom  till honom  up, frågadhe han, hw arföre iag icke achtat uth hans 
eeld, uthan gådt uth, frågade sedan om iag wille blijfwa hans sängelagh, hwar
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till iag nekade, han tog så i mig, satte sig på brädet, och kastade mig in i 
sängen, läggandess tobakz pijpan från sigh på bäncken. Frågadess, huru lenge 
hon lågh dher? Sigrid: Klockan 1 wid pass gick iag nedher igen, och effter 
iag låg eensam i kiöket, så war ingen som kunde fråga något af migh. Konan 
sadhe wijdare: Sedan iag bekient, att han skiämpt migh, så wille hans modher 
slå migh, och sadhe att iag lögh på honom, som och att iag inthet skulle 
få honom tillstå dherföre. Frågadess: Hwad tijd hon bekiende för hans mo
der? Sig.: Wid bärgzletijden, och blef iag sedan i min tienst qwar in till 
Brijtmässan. Nyb. nekade ännu sigh kastat henne i sängen, men sadhe: Att 
då han skiämptade medh henne, och frågade om hon wille blijfwa hanss 
längelagh, så haar hon swarat: Jaa, liggia åth edher då, och så satt sigh på 
sängen. Konan nekade här till. Sadhe wijdare på tillfrågan, Nybelium sedan 
häfdat sigh wäll 10 gånger, williandess ifrån förste gången lijkasom alldeless 
råda om henne. Ny bei. nekade sigh hafft något bestella med henne, med 
mindre han warit drucken, att han inthet wettat dhet.

Jacobus [Josephi] Cursor skickadess att upkalla Nybelii moder och syster, kom 
tillbaka, sadhe dhem swarat, att dhe inthet komma, ty dhe höra under stadhen, 
hadhe sonen och brödren giordt galit, så måtte han plichta dherföre, hadhe 
hon giordt orett, så måtte hon swara för sigh, dhe wille inthet hafwa dher 
medh till göra. Nybelius inkalladess och förehöltz honom, huru hans saak 
graveras iämwäl här igenom, och huru alle circumstantier giöra honom lijka
som skyldigh, dher till med hadhe han och sagt sigh, kan skiee, i drickes- 
måhl belägrat henne. Nyb. swarade, kan hon öfwertyga mig att iag warit 
drucken, så kan iagh inthet säija här emoot, men inthet weet iag mig giordt 
dhet. Sig.: Ney men inthet war han så öfwerdrucken. M. Steuchi#; frågade, 
huru han kan gåå någon circumstans ifrån sigh. Hwar till Nybelius icke 
swarade något directe. Frågadess om kånan då legat i sängen? Nyb.: Dhet 
kan iag inthet eller säija. Nybel. uthwijstes. Konan inkallades, och tillhöltz 
att säija hwad sant wore, och inthet liuga på Nybel. Hon torde hafwa någon 
annan. Swarade sigh ingen annan hafwa, gräät och swoor at Nybel. bedragit 
henne, och lofwat att dhet inthet skolat skada henne, så att hon skolat blijfwa 
hafwande. Nybelius inkalladess och tillhöltz att ännu bekienna. Swarade: 
Finnes iag skyldigh så afwachtar iag domen. Kånan frågadess, om hon wille 
tillåta honom fri ja sigh med eedh. Swar.: Kan han förmå sigh till swäria dhet 
ifrån sigh, så är iag nögder, och drager iag då mitt korss huru iag kan, men 
han skall een gångh swara dherföre hoos Gud. Bad ellies att han icke måtte 
slippa bort, förr än saken är uthförd. Parterne uthwijstes.

Resol. Effter Nybelius är myckit graverad, och icke kan leda någon circum
stans ifrån sigh, men lickwel nekar till factum, så sätter han real pant eller 
caution för sigh, och blijfwer i arrest till dhess saken kan slutass.

Dhen 12 Juli j
höltz Consistorium min/w närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Rect., h:r 

Claudio Arrh., M. Matthia Steuchio i Doct. Benzelii stelle, h:r Andrea Nor- 
cop., M. Andrea Grubb, Jacobo Arrh. Secret.

I. Sigrid Jönss dotter och Laurent. Nybel. inkomme. Nybel. sadhe konan 
förhållit sigh illa, wanahrtigt och lättfårdigt i hanss moderss huuss, så länge
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hon dh er tient. 2. H adhe hon illa tien t hooss sin förra hussbonde. Uplästes 
tw enne attester. D hen  eene capelianens i Fundhboo, a tt Sigrid är dh er född af 
ährlige föräldrar, och föd t dher sitt oächta barn dh. 17 O ctob. 678. D hen  
andre H anss Pärssons nämbdem anss, M atz C lem etsons tolfmanss, och P eder 
Pederssons, att Sigrid är född af ährlige föräldrar, och förhållit sigh wäl i 
sochnen både hem m a hooss föräldrarne och i sin tienst. N ybelius sadhe henne 
lugit sigh till samme skrijffter. Kånan nekade. N ybelius wille öfw ertyga henne, 
att hon wid förra confrontation talat och fram fördt åthskilligh osanningh, m en 
rätten  wiste honom , att hon då annorledess talat och sagt, änn som  han dhet 
nu wille hafwa. N ybel. sadhe konan hafwa funnitz offta hooss kyrckioherdenss 
[Erik Bures] dräng [Erik N ilsson] i Löfstadh [Västerlövsta], kan skee, och i 
sängen hooss honom . Sig.: W id påsketijden war Löfstadh drängen här, effter 
sohnen och praeceptoren, hwilcka då w ore i gästebud, i m edier tijdh lågh drängen 
een natt up i cam m aren hooss diecknegossen, iag fölgde andre kokerskan up, 
dher hon frågade effter een  p ijga i Löfstadh, sedan ginge wij neder igen; 
m ehra war iag in thet hooss honom , låg och i köket, och icke dher uppe, 
som Nybelitfj orättel. säijer. N ybel.: Samme drängh war och här o tta  dager 
för distingen. Sigrid: D å reste  dhe till W altuna, och om dhe blefwe qwar 
någon natt, dhet iag in thet mins, så lågo dhe i sin cammar, och kom  iag då 
in thet till dhem . Frågadess om  samma kokerska är här i stadhen, som  war 
uppe m ed Sigrid? Sig.: N ey, iag will och swäria att iag aldrig legat ihoop m ed 
drängen. Rector: Tillägger N ybel. då drängen? N yb.: D h e t kan iag in thet eller 
göra, m en fuller kan iag fa uthwägh till bewijsa att hon legat i säng hoos 
honom , om iag fåår så långt uthrym m e.

R esolut. H an far 3 weckorss tijdh till sökia henne, och då kom m er han till 
C onsistorium  m ajus, att afhöra sin doom . I m edier tijdh blijfw er han alt 
stadigt under sin m oders caution, under dh. 9 Ju lij, hwilcken Consist. accep
terar.

D hen 16 Julij
höltz Consistorium  m inus närw arande h:r O lao R udbeck p .t. R ectore , D . 

P etro  H offvenio, h:r Olao V erelio , h:r C laudio A rrhenio , M. Johanne C olum 
bo, M. A ndrea G rubb, J . A rrh. Secret.

I. Algotus H asselbohm  W .G othus klagade att Johan  Sivert betingat honom  
för een månad sedan till lässa för een  fougdes barn på landet, m en nu om 
sider haar fougden tagit een  annan s tuden t till sin barn, hwar öfw er H assel
bohm  nu qverelerer, som och öfwer dhen om kostnad, han i m edier tijd  g iord t 
på sigh.

Resolutio: Söke hwar sin man.
II. Resolverades, a tt effter Blixenss assigna//on in thet lofwes a tt blijfwa betalt 

fö rr änn i höst, så låter Consistorium  skicka honom  tillbaka igen.
III. Effter P e tte r G rijss will betahla a f sine egne m edel dhe 500 d r som  befall- 

ningzman W argh assignerat Acad:n på honom , d h er Acad:n will cedera 1 d r 
p ro  cento , m en elliess in thet fö rr än W argh öfw ersänder penningar m ed skutor, 
så resolverades, a tt Acad:n låter falla 1 d r p ro  cent.

IV . Erich Å nesson i Skom are boo och B örcklinge sochen, klagade att Olaus 
Brom an g io rd t något honom  förnär i sitt huuss, och i gåår affton narrat honom
23-724168 Salbndtr
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att reessa hijt till Consistorium, men sielf inthet kommit, uthan rest bort befaltes 
fördhenskull inlefwerera sitt klagomåhl skriffteligen.

V. Torparen i Skieggestadtorp Erich Andersson, som förleden winter emoot- 
tog samma hemman på frijheet, haar sedan tagit itt hemman af regementz- 
skrijfwaren Skruuf, och sedan farit illa med Acad:ns hemman, låtit Johan 
Michelssons drängh i Skeggestad sådt på trädessgiärdet för 10 dr, och bortsåldt 
ängetegorna, som Räntemästaren klagade, och bonden sielf tillstodh. Frågades, 
om bonden kiört trädessgiärdet? Swar. att han bådhe trädt och twärat. H:r 
Verelius: Han haar och kiört bort giersslet till Bärby och såldt. Erich Anders
son: Jagh har inthet såldt något giärdzsle, uthan länt dhem effter dhe woro 
trängde. Rect.: Dhet hadhe i inthet heller bordt göra. H:r Verelius: När rät
taren kom dijt och förböd bonden, som kiöpt engetegerna, att slå, då swarade 
Erick: Slå man, iag skall swara dherföre. Erich nekade här till, men rättaren 
öfwertygade honom, att han fält samme ordh. Frågadess om han fullkombl. tagit 
emoot Skrufwens hemman. Bonden swarade ja. Rättaren, Pär Michelsson kla
gade, att då wachtdrängarne kommo effter honom, haar han skieldt honom, och 
undsagt honom. Bonden nekade här till, men rättaren beropade sigh på wach
ten, som hördt dhet. Bonden uthwijstes. Discurrerades sedan om saken. Bon
den inkalladess å nyio, och tillfrågadess, om han kan skaffa caution för sigh, att 
han skall richtigt betahla hwad han blijf:r skyldigh. Swarade sigh fa swärfadren 
Anders Hansson i Ekeby och Bondekyrcke socken, och att han will effterlåta 
Acad:n taga hwad dher blijfwer på hemmanet, så långt dhet recker, till betahl- 
ningh.

Resolut. Rättaren låter bärga engen, och sedan tillsättes een tillsynesman, 
som lager att all säden inkommer, så frampt bonden icke kan stella nöijachtig 
caution för sigh.

VI. Erich Olufson i Torfwesättra begärade slippa sijn caution för Matthiss 
Olufson i Ugglestadh. Rector: Förr haa i allenast begärat een Acad:ns karl, som 
tillseer att alt kommer richtigt till gårdz. Erich begärade nu, att Acad:n wille 
tillsee att alt kommer till gårdz, wille elliess gärna betala effter sin förmåga till 
föllie af sin caution. Consist:m bewilliade Erick Olufson een karl, som skall see 
uppå, hwilcken han och skall betahla; och tillsadhess Matthis Olufson att säija 
till hooss Rectorem, när han will bärga hööet eller sädhen.

Dhen 18 Juli j
effter högpredijkan; in praesentia h:r Olai Rudbeckii p.t. Rectoris, Doct. 

Petri Hoffvenii, herr Olai Verelii, herr Claudii Arrhenii, h:r Andreas Norcopen- 
sis, M. Johannis Columbi, M. Andreae Grubb, M. Julii Micrandri, och J. Arrhenii 
Secret.

I. Bewilliadess Erich Clemetson, hwilckom hemmanet Kumbla i S. Eliae 
[0: Ilians] sochen blef uplåtit dh. \datum ej utsatt] Martij till proof på itt åhr, 
frijheetz breef på itt åhr ifrån dato på samme hemman, effter som han begynt 
dhet wäl laga och häfda, som h:r Verelius wiste berätta.

Effter afftonsången skickade Rector bud, att samme frijheetz breef skulle 
stellas på 2 åhr, som och skedde, och befalte dhet föras till acta.



JTÖ79-' 1 9  juli 355

Dhen 19 Juli j
hölcz Consistorium extraordinarium, då tillstädes kommo herr Olaus Rud- 

beck p.t. Rector, D. Petrus RudbeckLw, h:r Olaus Verelius, hr Claudius Arrhe- 
niusy h:r Andreas Norcopensis, M. Johan Columb#;, M. Andreas Grubb, M. 
Julius Micrand., Jacobus Arrhenius Secretarius.

I. Bewilliades apotekaren breef till räntemästaren h:r Snäckerbergh [o: Jakob 
Sneckenberg], att fa niuta Kongl. privilegio och frijheet på något specerie, dher 
om han sedermehra wunnit Kongl. Maij:tz breef.

II. Uplästes synedomen emillan Alebeck och Eekelunda, afsagd dh. 11 Julij, 
679. uthi hwilcken dhe twistige ägor tilldömmas Albeck. 2. Zenii attest af 
dhen 13 Julij, att Rosenstiernas fullmechtigh icke fadt appellera emoot dhenne 
contumaciae domb. 3. H:r landzhöfdingens befallningh till fougden Aaron 
Bergström dh. 14 Julij, och fougdens till lähnsmannen Johan Hindersson dh. 
15 Julij, att immittera Albeck uthi dhe tilldömde ägor. 4. H:r landzhöf
dingens contra ordres till bemelte fougde dh. 13 Julij, och fougdenss till länss- 
mannen dh. 16 Julij, att maintinera Rosenstierna wid sin possession, till dhess 
Zenius sigh förklarar, hwarföre honom icke tillåtitz appellation i saken.

Resolut. Skall skrijfwas till Kongl. Hoffrätten, och öfwersändas een copie 
af domen, med begäran att Acad:n må blifwa maintinerad wid samma dom, och 
dher på undfangne immission, emädan Ulmstedt olagligen umgåtz med saken, 
i dhet han fuller warit dher på orten, som synen förrättades och syningz- 
domen afsadess, men sigh icke praesentem, föregifwandes sigh icke hafwa någon 
fullmacht, men lickwäl effter åth uthwärckat högwälb. h:r landzhöfdingens 
contra-ordres om immission; och effter som h:r Rosenstierna ståår frijtt, att 
effter lagh och domen åtherwinna dhe Academrn tilldömde ägor, in om natt 
och åhr, om han dhet göra gitter. Men skulle Acad:n emoot all förmodan 
nu strax ingalunda kunna fa niuta dhen undfangne immission wärckeligen till 
godo, så beder hon ödmiukeligen, att h:r Rosenstierna må förbiudas att i 
medier tijdh på hwariehanda sätt, låta förderfwa bemelte ägor, eller uthöda 
skogen. I lijka måtto begärar och Acad:n, att få communica//on af h:r Rosen- 
stiernes skriffter och documenter, då han dher med inkommandes warder, 
att see hwad han dher införer, och att fa sigh dher på förklaara.

III. Uplästes befallningzmannens Anderss Winters expense-recningh, som 
han giordt wid dhenne syyn och expedition, bestigandess sigh in alles till 216. 
25 2/3 ör köpp^rmt, hwilcken Consistorium adproberade och befalte under- 
skrijfwas. Och efftersom landzhöfdingen högwälb. h:r Gustaff Duvalt för
sträckt b:te Winter till dhesse expenser 128 dr, 8 ör koppörmt, så slötz att 
samme penningar skulle straxt skickas tillbaka och betahlas.

IV. Uplästes Johan Olufsons i Prästbyen och Morkar sochen suppliqve, att 
fa dilation med sin skuld till Acad:n, som är 200 dr kopp^rmt, till nästkommande 
winter, då han lofwer betahla. Resol. Dhet bewillias honom.

V. Jacob Andersson inkallas till göra berättelsse om dhet rör som Erich 
Andersson i Giälsta klagar wara nyss upsatt.

VI. Tillsattes att revidera 676 åhrs book, h:r Arrhenius såsom Rector illo 
t. Doctor Benzelius, och M. Grubb, såsom inspectores aerarii, h:r Gartman, och 
Doct. Hoffvenius, deputati af Consistorio.
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D hen  20 Julij
effter högpredijkan in praesentia h:r O lai R udbeck p.t. Reet., D .D . Petri 

R udbeckii, D om . D. M artini B runneri, h:r Johan. G artm an, D oct. Petri H off- 
venii, h:r Claudii A rrhenii, h:r Andreae N orcopens., M. Johannis Colum bi, M. 
Andreae G rubb , M. Matthiae Steuchii, M. Julii M icrandri, Jacobi A rrhenii Secre
tarii.

I. U plästes D orsilla änckianss hustru  Elissabeth A nders do tters klagoskrifft 
öfw er sin granne Johan  M ichelsson, berättande a tt han tager sigh före till 
hålla een  refningh öfw er alle åckerskiften, och hålla een  m ätningh i sädess- 
giärdet, williandes skiära een  dehl a f  dhe åckrar, som  d he andre sådt hafwa. 
Item , a tt han tillm ätter sigh dhe giärdzgårdar, som  dhem andre tillhöra och 
behåldne äre, och will wräcka alle dhe oduglige på dhem  igen. U plästes h:r 
V erelii skriffteliga berättelsse om  dhenne saken, a tt d her fuller bör hållas 
een  refningh, dock a f  een  uthäradz nem bd, e fte r dhen  inhäradz redan w ijst 
sigh parti jsk, m en icke a f bonden m ed sine m än allena, alldenstundh C hronan 
will hafwa igen een u th jordh  d her i byyn iblandh h:r Jacob Duvaltz tw enne 
hem m an. M en refningen eller m ätningen kan in thet skee förr änn Acad:n 
får u thu r Cam m ar A rchivo een  attest och alle hem m ans örestahl, a tt m an kan 
see hu ru  m ycket hwar och een  b öör hafwa. H w ilcken uthräckningh inspec- 
to ren  nu arbetar på efFter Kongl. Cam m arens ordres.

Resol. Skall skrijfwas till högwäl. h err landzhöfdingen, och begäras förbud 
på dhetta  Johan  M ichelssons olagliga företagande, och begiäras, a tt så snart 
Acad:n får uthräckningen på hem m anens örestal, hwilcken Ringius skall uth- 
fodra, och dher om  tillskrijfwas, h:s nåde då wille förordna een  uthäradz 
nem bd, som m äter i trässgärdet, efFter som dhet är em oo t lagh a tt m äta i sädess- 
gärdet.

II. R ector sadhe sigh ännu icke kunnat låta Consistorii b re f angående pante- 
åckren, gå öfwer till Kongl. Cam m aren, effter som han än icke fådt ifrån 
högwäl: ne h err landzhöfdingen com m unica//on af w ederparternes skiäl, som 
dhe inlagt i Kongl. Cam m aren, och Cam m aren sedan öfw ersändt till herr 
landzhöfdingen.

D hen  30 Julij

höltz C onsistorium  majus närwara»de h :r O lao R udbeck p.t. R ect., h:r 
Carolo Lundio, h:r O lao V erelio, h:r Claudio A rrhenio , h:r A ndrea N or- 
copense, h:r M atthia Steuch., M. Ju lio  M icrandro, Jacobo A rrhenio  Secret.

I. Slötz a tt Professores skrijfwa på een lista, huru  m ycken åcker dhe hafwa 
hwar, a f dhen som Acad:n är tillslagen, och a tt C ursor går om kring dher effter.

II. B arberaren T rechou söker sin betalningh af wachtm ästaren, för dhet 
han curerat honom . M en w achtm ästaren will han skall sökia A lefeldt som 
giordt skaden.

Resol. W achtm ästaren betahlar barberaren, och söker sedan sin man.
III. Erich M arckuson i Forssa i Tehnstadh sochen begärade frijheet på samma 

hem m an, effter förre åboen m ycket förskiäm t dhet, och nederrö tt huussen.
Resolut. Skall sees effter dhen syyn, som fougden hållit dher, sedan will 

Consist. resolvera här öfwer. I m edier tijd bärgar han hwad som dh er är
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sådt i åhr, och Jacob Andersson upskrijfwer hwad som dher blijfwer, hwar 
om han tillskrijfwes.

IV. Inlefw ererade herr Lundius een banco schedel af dh. 17 Junij sijstledne, 
på 14 ducater och 124 rijkzdr in specie, jungfru Karin Unoniae tillhörige, 
a tt lefwereras u thaf Consistor, till he rr Larss Cabbaeum jungfrunes förm yndare. 
Item , upw ijste wälbe:te herr Professor j. Karinss qvittance af dhen  29 Julij på 
53 ö re  sölf:my»t, begärandes om  alt dhe tta  e tt attestatum  a f actis, hwilcket 
honom  bewilliadess. H e rr  Larss effterskickades, och lefw ereradess honom  strax 
samme banco seedel.

V. Sahl. Ferners änckia begärade någon hielp, effter dhet brunnit för henne 
uthi Broby. Swaradess: Hon må sökia hwem hon behager, och skaffa sigh 
bref dher till af kyrckoherden.

V I. U plästes acta af dhen 9 och 12 Ju lij, angående N ybelii och Sigrid Jönss 
do tters saak. Sedan uplästes dhen  berättelsse, som  Thom as M attzson i Låcke- 
stad och Fundbo sochen g io rd t om  Sigrid Jönss d o tte r dh. 19 Julij; m en 
rätten  kunde dhen in thet attendera, effter han icke är besw urin, ehuruw äl han 
och icke stoort graverar konan.

Parterne inkalladess. Nybelius tillfrågadess, om han sedan söckt kohnan wid 
stadhen, och skaffat sigh andre skiäl. Swar: Iagh haar inthet kunnat inlåta migh 
uthi någon fremmande action, förr än iag först fadt min domb här in Con
sistor. Men elliess haar iagh skaffat mig någon underrättelsse af een bonde 
i Fundboo. Rector: Wij hafwe redan hördt dhen samme.

H :r Lundius uprepade dhe förnem bste punch ter och circuw stantier uthi 
ransackningen, som mäst gravera N ybel. och göra saken lijkasohm  klaar, så 
att han swåhrligen lärer kunna gå dhen  ifrån sigh. C ircum stantierne w oro 
dhesse: A tt han sagt 1. sigh brukat någon fn jh ee t m edh henne, dhet han wille 
bekienna privatim . 2. sigh, kan skee, i dryckesm åhl g iordt dhet. 3. A tt om 
konan kan bewijssa, dhet han warit drucken, så haar han in thet att säija här 
em oot. 4. A tt om hon kan swäria dhet han häfdat henne, så will han plichta. 
Nybeli/tf kendess widh dhesse circum stantier, och förklarade dhen förste som 
tillförrenne. H onom  förehöltz ännu, a tt han tillbudit kånan eedh, hwilcket 
w ore myckit. H w ar till han swarade: Ia, kan hon gå eedh, så m åste iag fuller 
låta migh nöija. Frågadess, om  konan kan trygt swäria, dhet N ybelius häfdat 
henne? H on  swarade: Iaa wäl. U plästes förre acta för parterne. N ybelius 
upw ijste h:r Erichs [Bures] pastoris i Löfstadh [Västerlövsta] bref, at dh. 15 
Julij, att han exam inerat sin drängh Erick N ielsson, och om sider förnum m it 
a tt Sigrid legat i sängh m ed honom  och een annan, 14 dager för pingest, 
m en sigh in thet hafft något bestella m edh henne. K ohnan nekade sigh legat, 
uthan ellies su ttit dher. N ekade och sigh hafft öölkanna up  till drängen, 
e ller blifwit qwar sittiande, då m aatm odren låtit kalla henne, uthan andra 
hadhe då kom m it och begärat köpa öhl, hw ar till hon swarat, a tt m aatm odren 
hadhe lagt sigh, och a tt dhe fördenskull in thet kunde då fåå något ööl 
kiöpa.

Resol. Efftersom Laurentius Nybelius fast högre är graverad, än att han kan 
befrijas ifrån lägersmåhlet, som Sigrid Jönss dotter honom tillwijter, men 
nekar lijkwäl instendigt till gierningen, ty pålägges honom, att inom een 
månadz förlopp eller förr, som han begiärar, wäria sigh, om han dhet gitter,
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med tolf manna ede, nembl. ährlige och trowärdige mänss, dhe dher hafwa itt 
god t nampn om sigh, och noga wettenskap om hans förhållande; wärier 
han sigh icke, wari fallen åth sakenne.

VII. Upwijstes Anders Milanders, Jomssboernes fullmechdgs, qvittence af 
dhen 24 Julij, 679 på 38 dr kopparmynt, som lagmanssrätten nu i Stockholm 
tilldömdt samme Jomssboer. Consistorium kende samme lefwereringh, och 
dher på undfangne qvittence, godhe.

VIII. Slötz att fullmechtigen h:r Scheffer tillijtes, att collationera Hofrätts 
aeterne i Behmers saak, effter som dhe äre färdige.

IX. Staffan Pärsson i Ycklingeby och Rassbokijll sochen, klagade att dhe 
andre twenne hemmanen i byyn, hwileka tillkomma sahl. Possens* fru [o: Ca
tharina von Post, f. Schildt] på Fornby, Magno Stråle och dhen unge [Gustaf?] 
Plantingen, liggia alle ödhe, hwarföre han och icke kan hafwa någon fredh 
på sin åcker och ängh, uthan Åhrby och Forebyy [Fornby] herregårdar göra 
honom stoor skada bådhe på åcker och ängh. Haar och fru Carin Skult 
[o: Catharina von Post, f. Schildt] på Foreby [Fornby] nu lätit upäta för honom 
fyra ängteger, på hwileka han pleger fa 8 lass höö. Sedan frågade bonden 
på hwad sätt hemmanet skall blijfwa conserverat, och om han må såckert 
såå höstsädhen dher.

Resolut. Fougden skall låta syna skaden, och sedan föra saken till tinget.
X. Doctor Brunnerus, som nu upkom sedan Consistorium upstigit, upwijste 

högwälb. h:r landzhöfdingens bref af dh. 28 hujus, att h:r Hendrich [Byre- 
lius] i Rassboo supplicando andragit i Kongl. Cammaren om 5 i  t:n landh 
åcker, som han sig tillhandlat, och wälb:te herr Doctor nu sedermehra till- 
trädt effter Kongl. Maij:tz resolution och Consistorii uthdelningh. Och att 
Kongl. Cammaren will göra itt uthslagh dher uthi dh. 19 Augusti, till hwileken 
tijdh herr Doct:n fördenskull måtte inkomma medh dhe skiäl han kan hafwa 
att producera, och menar kunna lända till saksens uplyssningh. Slötz att Rector 
öfwersänder i morgon med iachten brefwet af dh. 4. hujus, som legat qwar 
här till, med tillhörige documenter, angående panteåckren, och att nu å nyio 
skrijfwes, och begäres, dhet Academ/Vn må blifwa maintinerad wid sin ägen- 
dohm, och dher uthi wunne immission; såsom och att dher Kongl. Cammaren 
tager saken före, Acadtn då må fa wetta dher af, och hafwa sin fullmechtigh 
dher tillstädes, effter som dhet icke är någons privat saak.

Dhen 3 Augusti
effter högpredijkan in pra?sentia herr Olai Rudbeck p.t. Reet., DD. Petri 

Rudbeckii, Doct. D. Samuelis Skunck, h:r Johannis Gartman, Doct. D. Petri 
Hoffvenii, h:r Olai Verelii, h:r Andreae Norcopensis, M. Johannis Columbi, 
M. Andreae Grubbs, M. Matthiae Steuchii, Jacobi Arrhenii Secretarii.

I. Förordnades till inventera Skytthuusset, effter H:s Excellitz h:r Georg 
Gyllenstiernas begäran igenom slåtz befallningzmannen, Doct. D. Skunck, h:r 
Gartman, D. Hoffvenius, M. Steuchius, och Secretarius.

II. Bewilliades Johanni Amnorino O-Bothniensi, och Michaeli Rhodalio 
[o: Rhodelio] W-Gotho testimonium publicum.

* Felskrivning för von Post.
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III. Rector berättade att wachtdrängen Erich Larsson har bortlegt een hast 
åth barberaren, och icke welat gifwa honom, sedan han igenkomm, tillbaaka 
på een plååt, uthan behållit plåten, säijandes hasten wara illa fahren. Hwar- 
före haar Rector måst befalla honom att lefwerera barberaren igen dhe öfrige 
penningarne, och sökia honom lagliga, om han haar något emoot honom. Men 
Erich Larsson haar nekat dher till, och icke welat lyda Rectoris befallningh, 
uthan brukat owettig munn, så att Rector måst låta sättia honom i proban, dijt 
han och gådt, och tagit nycklarna in med sigh emoot förbudh. Nu frågadhe 
Rector, hwad Profess, tyckte här om?

Resp. Han sitter inne till afftonen för sin otijdigheet, och nycklarna tagas 
ifrån honom, sedan må han swara för gärningen i Consistorio.

IV. Uplästes och adproberades brefwet till h:r Hadorphium om dhe 3 tn 
landh, som han ännu haf:r qwar af Acad:ns åcker, hwilcken emedan stadhen 
påförer Acad:n och hon nu på tridie åhret icke welat cedera, så kan Acadrn 
ey annat än honom nu tillträda, antingen h:r Hadorph då will behålla halfwa 
åhrsswäxten, eller taga sin betahlning för häfd och uthsädhen.

Dhen 6. Augusti
kom rättaren Pär Matzson i Nyfwela till Secretarium medh Erich Andersson 

i Skeggestadtorpet, sampt dhess swärfadher Andhers Hansson i Eekeby och 
Bondekyrko sochen, hwilcken stälte sigh i full caution för sin mågh Erich 
Andersohn, försäckrandes Acad:n om sin richtigheet af honom uthi alt hwad 
han skyldigh blijfwer. Dhetta fördes till acta effter Rectoris befallningh, och 
dher med afträdde dhe sampteligen.

Dhen 10 Augusti
effter högpredijkan in praesentia h:r Olai Rudbeck p.t. Reet., D. Domini 

Samuelis Skunck, h:r Johannis Gartman, h:r Caroli Lundii, Doct. D. Petri 
Hoffvenii, h:r Andreae Norcop., M. Johannis Columbi, M. Andreae Grubbs, M. 
Matthiae Steuckii och Jacobi Arrhenii Secret.

I. Bewilliades 16. dr smt ex cassa studiosorum till D. Jacobi Gummelii 
Wexionensis begrafningh, effter inga medel äro effter honom, eller hoos dhes 
anhörige, att komma honom till grafwa medh.

II. Bewilliades Larss Olufson i Ugglestad 2 skylar eller een tn. sädh till 
uppehälle åth sigh och sitt arbetesfolck, medan dhe bärga sädhen.

III. Uplästes h:r Hadorphii bref eller swar af dh. 8. hujus, att han fatt 
dhe 3 tn. landh åcker, som han än qwar haf:r, såssom adsessor Collegii Antiq- 
vitatum, och att Acad:n inthet haar dher med göra. Item, att han skaffat sigh 
Hoffrättens beskydz breef till h:r landzhöfdingen, att conserveras wid samme 
åcker. Närwarande Profess, tyckte illa wara, att h:r Hadorph söckt Kong. Hof- 
Rätten, förr änn han först swarat Academ/>n, effter som dhes innan ingen 
excution skedde. Sadhe och, att ingen åcker är tillslagen Collegio af dhe 200 tn. 
landh åcker, och att stadhen påförer Academien samme åcker.

Resolut. Effter h:r Hadorph söckt Kongl. Hoffrätten, så måste Acad:n 
och skrijfwa dijt och exculpera sigh, wijsandes sammanhanget af hehla saken.
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D hen 12 Augusti
effter bönen  sam m anträdde u th i gam ble A cadem ien, h:r Olaus R udbeck p. 

t. R ector, D .D . M artinus B runn., h:r Johannes G artm an, D .D . Petrus H off- 
venius, h:r Olaus V erelius, h:r A ndreas N orcopens., M. Johan. Colum bus, M. 
Andreas G rubb , M. M atthias Steuchius, M. Julius M icrander, och Jacobus 
A rrhenh/j Secret.

H e rr  V erelius berättade, a tt på Acad:ns ägor i Läby, hadhe för någon 
tijdh sedan upbygtz e tt torp , och sedan torparen blifwit dödh, haar arfwingarna 
såld t huusen åth h :r Axehielm , m en sielfwe brukat åckren, in till dhes at h:r 
Axehielm s torpare i höstas af egen m yndigheet stegit till, och twärat och nu 
i wåhr sådt åckren, som dhe andre k iört i höstas; sadhe och att han citeradt 
samme torpare till tinget dherföre, m en dhe andhre icke com parerat. N u  
frågade h:r R äntem ästaren, om han skall behålla sädhen eller icke.

Resolut. E ffter som ännu ingen refningh är hållin i byen, och han u thaf egen 
m yndigheet stigit till a tt twära och såå åckren, och således aldeless olagligen 
om gått m edh saken, så låter Acad:n, såsom iordägande, skära hwad han sådt 
hafwer, och dhet inberga.

D hen 13 Augusti
höltz C onsistorium  majus, närwarande h:r O lao R udbeck p.t. R ectore, 

Doct. D . P etro  H offven., D oct. D. P etro  R udbeckio, D .D . Sam uele Skunck, 
h:r Johanne G artm an, h:r O lao V erelio, h:r C laudio A rrhenio , h err A ndrea 
N orcop ., M. Johanne C olum bo, M. A ndrea G rubb , M. Ju lio  M icrandro, Jacobo 
A rrhenio  Secret.

I. Bewilliadess Jonas Z enio  [Sinio] testim onium , dock så a tt R ector först för
nim m er af senioribus nationis, a f hwad art han är, effter närw arande Profess, 
icke kende honom .

II. H aar h:r Scheffer skrijfwit, a tt aeterne i H offR ätten  äre färdige, och 
begärat penningar till lössa u th dhem  före. H :r  V erelius sadhe sigh i gåår 
g iord t öfw er samme penningar.

III. Bewilliades till sahl. Rugm ans begrafningh 130 d r kopparmynt a f cassa 
studiosorum , effter in tit funnitz effter honom , och han tien t Academ ien.

IV. Sahl. herr Schefferi änekia begärade Consistorii intercession för sigh till 
patronos profess:nis Skyttianae, a tt fa niuta nådåhr. H w ilcket bewilliades.

V. Petrus W olcher H olm ensis begärade testim onium . Swar. a tt han warit 
ifrån Acad:n öfwer dhen tijden  constitutiones innehålla, och kan dherföre 
in thet begära testim onium  af Acad:n såsom een studiosus.

VI. Bewilliadess ny ia bonden i Franssåcker Johan  Ehrsson så m yckin sädh 
aff enekians [Karin A ndersdotters] sin swärm oders, som  gåår till Acad:ns be- 
tahlningh, som behöfwas till såå, effter han elliess in thet m ächtar såå åckren.

VII. Bewilliades och Lass M attzsohn i D ropstad  u thsädh till borgningz af 
Franssåckers sädhen, effter hans förre herrefolck satt lååss för ladhan på sitt 
hem m an, williandes twinga honom  qwar på dhet samma. Item , bewilliades ho
nom  2 åhrs frijheet på hem m anet, ifrån dhet han stegh till dhet.

V III. Bewilliades uppå samptl. böndernes i H ättstad [o: H allsta] begäran, att 
hehla byyns ägor dehlas lijka em ellan alle 3 hem m anen, och dhe sedan göra 
lijka uthlagor.
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IX . Resolverades för A nderss A nderssohn i Lijsaby och Carl i H ageby, 
item  Erich M ickelson i H am bre att dhe få betahla sin 678 åhrs afrad m ed 12 
d r kopp*rm t för tunnan.

X. Klagade å ther bådhe herr V erelius och bookhållaren, a tt fougderne icke 
inkom m a med sijne reckningar i rättan tijdh. K linten tillsadhes, att effterlefwa 
fougdeordningen, och skaffa sigh een copie dher af, och lofwade R ector tillsäija 
dhe andre fougderna dher om.

X I. Skall skrijfwas till factoren Blix, att han betahlar spannem åhlen, som han 
fådt förlidit åhr.

X II. Skall skrijfwas till Larss O lofson [U nonius] och Abraham  Pärsson [W inge], 
a tt dhe inkom m a och clarera sin skuldh, ellies söker Acad:n extrem iteten  
em oot dhem .

X III. Inlefw e[re]rade M. M icrander dhen ransackningh, som han nu hållit 
uthi K lintenss befallningh, hwilcken R ector togh till sigh.

X IIII. Slötz a tt skrijfwass skal till Kongl. H offR ätten , d h e t Academ/en 
m å blijfwa widh synedom en dh. 11. O ctob. 675. em ellan T om ptafruun [Marga
re ta  Leussner] och Acad:n, effter som  dhen  gådt in rem  iudicatam; och att 
i sam m e b re f begäres uthslagh i Fiskeså saken.

X V . Bewilliades h :r V erelio  N osstuna 2:ne hem m an till praebende wid bib- 
liothecariaten, och Secretario Bärby efter h:r Lundium , så länge M. Steuchius 
får behålla Malma, då V enerandum  Consist. lofwar a tt willia gunstigt ihog- 
kom m a Secretarium  m ed något annat hem m an; dock så a tt dhetta  alt com m uni- 
ceras Illust. Cancellario.

X V I. Bewilliades O lu f M attzsohn rättarenss sohn i Ugglestadh, dhe 4 skylar 
sädh rogh och 2 korn, som han fått på itt  åckerstycke, han sielf sådt, skolan
des hafwa dhet till löhn a f staden. M en M attz O lufson får in thet m ehr än dh e t 
som går till betalning för arbetzfolcket. Slötz och att han skall tillsäjas att 
in thet bortföra gärdzgårdar eller gierssle af hem m anet, som klagas öfwer.

X V II. B erättade R ector a tt sahl. G rö tens änckia begärar att Academ ien will 
taga im mission uthi hennes aridehl i steenhuuset för dhess skuldh. C onsistorium  
tyckte så go tt wahra, och slööt a tt så skee m åtte.

[Samma dag. ]
Consistorii m inoris adsessores blefwe qwar, nembl. h:r Olaus R udbeck p.t. 

R ector, D oct. H offvenius, h:r Olaus V erelius, h. Claudi/w Arrheni/zj, M. Jo 
hannes Colum bus, Jacob«r A rrh. Secret.

I. H ustru  K irstin B ängtzdotter klagade a tt Salomon Svebeli/zr kastat henne på 
beenet m ed itt k loot andre stoore bönedagen, hwar af hon legat tillsängz. 
Svebelius sadhe sigh in thet kastat, och att hon aldrigh klagat dher öfwer, förr 
änn för een månad sedan. H . Sara Pärss do tte r w itnade, sigh twå dager dher 
efter gått dijt, m en in thet råkat Svebelium, uthan talt m ed kokerskan, hwilcken 
gifwit henne lijka ordh. Svebelius sadhe på tillfrågan, a tt D uvalterne, Gyllen- 
grijp och W allerm an kastat k loot, m en sigh icke seedt henne. Lissbetha Olufss- 
do tte r w ittnade att hon dagen effter warit effter h. Kirstins kruka, och hon då 
legat hem m a slagen. Svebelius sadhe henne sielf dagen effter warit effter 
krukan. H ustrun  och w ittnen afträdde. C onsistorium  förm ante Svebelium  till 
att wänligen förlijkass m ed hustrun, hwilcket han lofwade willia göra, och
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gick d h er m edh uth. Effter een  stund kom  C ursor in, och sadhe a tt dhe icke 
kunde förlijkas, effter som  hust. wille hafwa 20 dr, och Svebelius bödh henne 
allenast een  plååt, säijandes sigh in thet skadat henne. D he befaltes dherföre 
a tt kom m a igen till nästa Consistorium .

II. P ette r T hrecous gåsse Jahan  berättade sigh om  afftonen kom m it på 
apotheket, då apothekarens [Peter G othfrids] söner talt om  Fahlström , och 
Ludwig, ibland annat sagt, a tt Fahlström  är een  hundzfott, och d h e t m otte 
säija honom  hwem  som  wille. Iagh, sadhe gåssen, swarade: Iagh säger dhet för 
honom . D h e r till sadhe Ludwigh: sägh fritt. N ä r iag kom  heem , sadhe iag dhet 
för m ästaren, i d h e t samma kom  Fahlström  till oss, och fick höra dhet samma 
af m ästaren, hwar på och Fahlström  gick på apoteket. N är iag sedan kom  på 
apoteket m ed een  recep t åth hussbondhen, så slogh Ludwig migh 2 öhrfijlar, 
och sparckade effter migh. T recou  klagade här öfwer. Ludwig sadhe sigh slagit 
gossen, dherföre att han sqwallrat, och m ente att d h e t inthf/ hafft s toort till 
betyda, a tt dhen eene  gossen slogo dhen  andre. T recou  refererade wijdare: 
E ffter iag in thet skickade m ijn gåsse dijt, skickade dhe m edicam enterne till 
migh, då sadhe iag åth dheras gosse: H w arföre haar Ludwijgh dhen hundz- 
fo tten  slagit m in gosse, sägh honom  dhet. Een stund effter då m in gosse gick 
öfw er torget, sadhe Ludwijgh: H älssa dijn  huussbonde godh affton dhen 
sw ijnhunden sielffwer. Ludwijg tillstodh dhetta. W ijdare sadhe T recou , i för- 
stonne drijstade iagh migh icke till taga in m edicam e»terne , m en om sidher togh 
dhem , och befann migh dh er a f m yckit illa. R ector berättade Fahlström  för 
dhen orsaken skull m åst gå till T recou. Trecou: Jagh war in thet säcker om , 
a tt icke Ludwigh lagt något i fö r migh. B ådhe R ecto r och D . H offvenius 
såge på praescription, m en funne in te t dh er i, som  kunde excitera någon sådan 
cruciatum , som  T recou  klagat öfw er. Frågades om  T recou  då tillägger Ludwig 
at hafva lagt något annat uti än som  i praescriptionen stått? Trecou: d e t kan inte/ 
eller göra, ty kan hända orsaken warit d e t iag war w red och sticken.* Frå
gades om  Ludwigh kallat Fahlström  hundzfott? H w ar till han nekade, och 
sadhe dhet wara lögn; hw arföre han och fåltes .till 3 m k söj/ér:mt. Fahlström  
inkom , och klagade öfw er d h e t skiälsordh Ludwig gifwit honom . Ludwig 
nekade här till, hwar på d he  både afträdde.

Sententia. Ludwigh b ö te r för itt  bek ien t s[k]iälssordh på T recou 6 m k, och 
för 2 öhrfijh lar han gifwet dhes gosse 6 m k hwar. Skielssordet han gifwit 
Fahlström , lem nas till een annan tijdh , då han kan wäria sigh, eller dhen  andre 
binda honom  dher till. M en för dh e t han brukat sådan yppigheet, och så 
in jurierat dhem  inne uppå apoteket, som  är itt priviligieradt rum , så går han 
in carcerem .

III. Siwertz drängh Pär war citerad sin hussbondhe till swars, m en compa- 
rerade in thet, fåltes dherfö re  till 3 m k p ro  absentia.

D hen  14 Augusti
effter afftonsången sam m ankallade R ecto r Professores i kyrckian, och 

kom m o tillstädes D . Dtwz/nus H offvenius, h :r G artm an, h:r V erelius, h. N orco- 
pensis, M. G rubb, M icrander, qvi acta not.

'D e två sista meningarna inskrivna i protokollet av annan hand.
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I. Frågade R ector, om Erick Larsson w achtdrängen far lo ff till u th tröska 
Acad:ns sädh i Ugglestad. H :r Verelius: C autionisterne böra wara dher om 
bekym brade, huru  sädhen handteras, willia dhe honom  dhet tillåta, må dhet 
skee; hwar wid d hetta  och bleef.

II. Bewilliades Secretm  herr A rrhenio  till reesspe»«/ngar åth Stockholm  40 
dr kopptfrmt, hw arföre han gör räckningh när han igenkom m er, så kan dhet 
som fehlar, göras honom  god t.

D hen  17 Augusti
effter högpredijkan sam mankallade R ector dhe Professores, som i kyrckian 

wore, nembl. D oct. D. Skunck, herr G artm an, h. V erelium , h. N orcopensem , 
M. C olum bum , M. G rubb, M. Steuchium , M icrandrum , qvi absente Secret. 
acta notavit.

I. B erättade R ector, a tt TookErich haar warit legder till tryska, af een  änckia 
[Pål A nderssons] här i stadhen, m edan han war i ladan, haar archiepiskopin- 
nans sahl. Doct. Laenaei änckias drängh [Johan Eriksson] kom m it in i ladan, och 
slagit dhenne Erich itt slagh öfw er nässan, a tt hohl dher effter synes, item , 
5 slagh öfw er dhen eene arm en, a tt blånader synes effter hw art slagh; för- 
uthan dh e t han bultat honom  på ryggen, änckian som brukade hans arbete  m åst 
läggia sigh öfwer honom , elliest hadhe bem :te drängh slagit honom  m ehr, 
sedan d hetta  blefw et klagadt för R ector, haar R. låtit kalla archiebiskopinnans 
drängh till sigh, frågadt effter orsaken här till, dhen  han ingen annan hafft, 
än a tt dhenne TookErick skall hafwa skamligen taalt om  pijgorne hoos archie- 
biskopinnan, tilläggiandes sigh haft befallningh af sin m aatm oder a tt slå ho
nom; hwar om R ector låtit fråga hoos archiebiskopinnan, och d h er på blefw et 
swarat, a tt han fuller war befalter till näpsan för slijk skam lössheet, m en 
in thet således a tt tractera honom , ey eller i een annors ladha. R ector sedan 
lätit sättia drängen in. N u  begärar archiebiskopinnan honom  lööss för 
arbetet skull.

Resolutio. H an slipper em oot caution, a tt wara till swars för sin gärningh, 
och skall han sielf see sigh om  löfftesman.

II. Een sm edh ifrån Stocholm  tillbiuder sigh till Academ :ns tienst. H :r 
Quaestor påm inte att Erich Bengtson, som een tijdh  arbetat åth Academ ien, haar 
förr lo f och tillsäijelsse till blij Acad:ns sm edh, ehuruw äl han iblandh säger 
osant.

Resolut. O m  honom  förr är lofwat, blijr han dher wedh, dock förm anes 
till flijtigheet och sanningh.

III. Larss U nonius tillbiuder sigh betahla 300 d r i Stockholm  på sin rest 
till Academrn; begärar elliest att få byta stooregården m edh sijne syskon.

Resol. D h e t skrijfwes hans syskon dher om  till, dock hålles han till liqvi- 
dera Acad:ns fordran först.

IV. G am ble Acad:ns rättare i Ugglestadh M atz O lufson begärar någon 
fördeelss åcker sigh till uppehälle.

Resol. D h e t skiutes up till Consistorii dagh, att m an far höra hwad dhen 
andre säger, som hem m anet tillträdt.
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Dh. 24. Augusti
wore tillsammans h:r Olaus Rudbeck p.t. Rector, Doct. Hoffvenius, h:r 

Verelius, h:r Arrhenius, h:r Norcopensis, M. Columbus, M. Grubb, Micran- 
der q vi acta notav.

I. Proponerade Rector, att Andreas Rhodijn begärar fåå sijne arresterade 
böcker lööss, beropandess sigh på Kongl. Hofrättens domb i dråpmåhl 
saken, och tillbiudandes borgm[äjster Tågners caution.

Resol. Dhenne saken upskiutes till ordin. Consistor, då domen och caution 
böhra upwijsas, innan arresten relaxeras.

II. Bewilliades Nicolao Barck W-Gotho testimonium.
III. Bewilliades ännu 4. dr sölfmjwt till Jacobi Gummelii begrafningh, 

alldhenstundh inthet skall finnas i dhes cassa nationali, och dhen förra hielpen 
inthet förslåår.

IV. Uplästes M. Henrick Schaefers bref, dher i han berättar sigh på rättan 
tijdh, nembl. dh. 13 hujus, insinueradt i Kongl. revision HofRättss acten, dhen 
han med egne medel uthlöst, effter Ringius ey giort anstellning till dhes uth- 
lösande. H:r Verelius sadhe sigh gifwit adsignation på medel här till, men 
kunde inthet ehr-indra sigh, hwem dhem emoottagit. I medier tijdh slötz 
att Schaffer skall fa sin betahlningh. Elliest berättar Schaffer att adsessoren Beh- 
mer nu i Kongl. Senaten supplicando anhållit om dilation, att få resa till Jön- 
köpingh. Men Scheffer dher emoot protesteradt genom supplijqve begärandes, 
att han Behmer först effter K. HoffRättens domb intra fatalia må liqvidera 
medh Acad:n, i dhet som angåår cautionen. Hwilcket Consistorium tyckte 
wäl wara.

V. Uplästes Secret:ns Jacobi Arrhenii bref till Rector, dher i han berättar 
sigh änn i Kongj. Cammaren inthet kunnat winna något sluut; item, att han 
så privatim hoos Cammer Råderne, som publice i Kongl. Collegio haar beflijtadt 
sigh till göra een annan impression och tancka om åckerens beskaffenheet, än 
dhe tillförrenne hafft. Elliest begärar han mehr medel, effter dhe penninger han 
fick, inthet förslå till hans subsistence och resolutions uthlössande, om han 
någon winner. Item, åstundar han wetta, om han skall appellera i saken dher 
hon gåår Acad:n emoot, säijandes sigh mäst fruchta för dhe Kongl. brefwen, 
som Acad:ns wederparter arbeta på för sigh att winna.

Resolut. Honom gifwes af h:r Quaestore assignation på nödige medel, dher- 
före Secret. sedan gör räckningh. 2. Appellation syntes onödigh, uthan i fall 
dhet gåår Acad:n emoot, att hon då söker konungen sielff.

VI. Sedan Professor Arrhenius och Prof. Columbus wore afträdde, slötz 
att dhet skrijfwes H:s HögG. Excell:tz H:r Rijks Cantzleren till om sahl. 
D.D. Brunneri död, och att dhet begäres H:s HögG. Excelktz nådige re
solution om praebenderne, effter dhet så högt dher på drijfwes, för dhe månge 
änckiornes skull, som hwar dagh ökas, och tijden nu inne ähr för sombl. 
såsom för sahl. Profess. Aurivillii änckia.

Dhen 1. Septembris 
höltz Consistorium majus närwarande h:r Rectore Magnifico, h:r Lundio, 

Doct. Hoffvenio, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spohle, M. Columbo, 
M. Grubb, Micrandro, qvi acta notavit.
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I. Uplästes secret:ns h:r Ehrenhielms skrifft tili Kongl. Cammar Collegium, 
angående pantåckren, och dhen temmelig hårdt skrifwen emoot Academien.

II. Insinuerades copier a f  d h e t Secret. A rrhenius inlagit i K. Cam m aren 
angående åckerw essendet hooss C am m arRådet h:r Lindhielm. U psattes så tili 
m innes hwad som begäras skall i Kongl. Cam m aren, såsom först com m uni- 
cation a f dhe docum enter som h :r H endrich  [Byrelius] insinueradt tili bewijssa 
dhen åckren han praetenderer wara bördzrättzåcker, och icke häfderätz- eller 
panteåcker, ty uthi dhen H ofR ättz dom b af dh. 11 Februar. 634, af hwilcken 
Acad:n fått copia, som  nu uplästes, bew ijstes in thet a f hwad natur åckren 
war, antingen bördz-, häfde- eller panteåcker.

III. B erättade R ector a tt Acad:n hadhe hafft till fodra een  stoor post aff 
[M artini O lai] N ycop. arfwingar em oot 10 eller 12000 d r och kunnat förr gådt 
till fasta egendom m en, m en nu ähr alt sin kooss. Samma observerades om  sahl. 
Ausii skuld, och dhess fasta som  änn är här i stadhen; item  om  sahl. Brin- 
gii sterbhuuss, dhetta  syntes nödigt om tahla een annan gå#g in p leniore 
Consistorio, d h e t R ector lofwade göra, tyckiandes skähligt a tt sådant pro- 
tocollerades på rådstugun. N ärw arande Professores m ästedehlen betygade sigh 
såsom nys tillkom ne ey w ettat fö rr här af, önskandes att sådanne pra?tentio- 
ner ey m åtte nederläggias, uthan till all giörlig richtigheet befordras.

IV. U plästes h err H endrichs Byrelii inlagda skrifft i Kongl. Cam m aren.
Res. H ä r på skall swaras och ibland annat till d h e t som  skrijfwes om  

fataliernes försittiande af Acad:n, hwilcket uthan all grund införes, ty dher 
uthi inga fatalia kunnat försittias, nembl. i panteåckrens inlössande.

V. Slötz a tt dhet göres itt b reff till cantzlirådet h :r H öghusen och be- 
gäres, i fall af h:r C hronhielm  någon ansökning giörs hoos K. M aij:t a tt 
fa blifwa wid åckren, herr cantzlirådet då wille d h e t i Kongl. Cantzliet före
kom m a, till dhes Acad:n far i underdånigheet dhetta  föredraga H :s K. M aij:t.

VI. Uplästes aff Secret. A rrhenio  itt m em orial på någre punch ter att insi
nuera i Kongl. Cam m aren; haar och Secr. Arr. begärt w etta om  han far insi
nuera dhenne saken i Kongl. Senaten, dher dhet går för långt uth i K. Cam 
maren.

Resol. Slötts att så länge K. Cam m aren in thet nekat Acad:n justitien, så 
hålles inne med att sökia Kongl. Senaten, och skrijfwes Secret. till, dhet han 
begärer endtligen com m unication af alle nödige docum enter, som a f w eder- 
parten em oot Acad:n inlagde äro, och sedan fö rtroo r saken wår fullmächtig 
M :r Schaeffer, och Secret. reeser så h ijt heem .

VII. Slötz att dhet skrijfwes till h:r landzhöfdingen om  execution på 
B ehm er i dhet som af Kongl. H offR ätten  reeda är döm d t, nem bl. dhe 3318 
dr, 13 öre kopp^rmt; och sendes copier af Bälinghz häradz och lagmans 
dom m arne, som äre nu i som m ar fallne em oot B ehm er, dher i han slogz till 
40 mk sölfmtz bö ter, med begäran om  execution d h er i; item , a tt dhet be
gäras af herr landzhöfdingen, dhet wåre rä ttare niuta för inqw arterninger, och 
andre extraord. uthgiffter sam m a frijhee t som  andre C ronones näm ningzmän 
och hä[rr]skapers rättarne.

V III. Slötz a tt h :r Schaeffer, som  m yckit omaak hafft, och dageligen hafwer 
fö r Acad.n, far något anseenligare för slijk t arbeete; och bewilliades honom  
15 ducater eller 30 rdr, dhem  h. R ector lofwade skaffa uth aff h. Räntem ästa- 
ren  m edh dhet första.
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D h. 3 Septem br.
höltz Consist. m ajus, närw arande herr O lao R udbeckio  p.t. R ., D oct. D. 

P etro  R udb., D .D . Skunck, h :r A rrhenio , [h:r Lundio], D .D . H offvenio , h:r 
V erelio, h :r N orcopense, h:r Spohle, M. C olum bo, M. G rubb , M icrand. qvi 
acta notavit.

I. U plästes K. fullm acht för licentiaten h :r Skeutz [0: H enrik  Schütz], a tt 
wara extraord. Professor theolog. och pastor i G . Ubsala. Till in troduction  be- 
williades någon dagh när han sielf begärar fö rr än elenchus upslås. N u  up- 
kom  h:r Verelius. H ä r m edh taltes om  att sahl. Profess. Celsii änckia fådt pro- 
longationis beneficium  på nådåhret i G am bia Upsala, och befahrades a tt dhet 
beneficium  sökes extenderas till praebendehem m anet, dherfö re  skickades effter 
brefwet. C ursor igenkom , sadhe änckian ey warit hem m a, m en sohnen up- 
kom m it m ed een copia allenast af dhet förra brefw et sahl. Profess, fadt på 
p ro b en d e  giället. Sohnen frågades, om  han n iu tet Prolongation på nådåhret, 
d h e t nek te han sigh w eeta af.

II. U plästes B oijens b re f a f dh. 1. Sept. dher i han skrijfw er att Johan 
G ardus [0: G e rd esJ  till hwilcken Blixen gifwit assigna/zon, in thet will betahla, 
fö rr än han far först aff Blixen b re f här om.

Res. D h e t skrijfwes om  lögerdagh å nyio Blixen här om  till, och skickas 
copia af Boijens bref.

III. B erättade Rect. herr A xenhielm  taalt m ed h. R ectore om  Läbytorpet. 
H e rr  Räntem äst.: W ij willia haa een ny m ätningh och skiffta bådhe ondt 
och godt effter Sweriges lagh, uthi uthäger, skogh, ängiar och w reetar. N u  in
kom  h:r Lundi^j och h:r Spole.

Resol. Acad:n begärar a f h e rr landzhöfdingen m ätningh i godt och ondt, 
dock att in teressen terne stå bekostnaden m edh.

IV. U plästes O lu ff Larssonss änckias suppliqve till Consist. dh er i hon be
gärar, a tt V. Consist. wille hielpa henne till faå sin för 2 åhr inneståendes 
fordran a f een  stipendiat bonde Johan  Staffsohn i W ätteby [Väppeby] och Ös- 
tuna sochen, dhen hon m edh 2 andre hem m an säger sigh arrenderat på 3 åhr 
af M :r T obia W ester, och redan arrendet till fullo befahlt; begärar altså nu 
lo f och adsistence af Ven. Consist. att fa gå till sädhen, boskapen och 
fodret, som  på hem m anet fallit ähr, och dher a f göra sigh betalt.

Resol. H o n  skall 1. wijsa qvittence, a tt hon till W ester betalt ärende föruth.
2. skall hon sluta m ed bönderne. 3. Sedan kan hon få itt skähligit assistence 
aff Acad:n, i dhet som behöfwes.

V. U plästes h:r landzhöfdingens b re f till herr Samuel Steen, angående herr 
H adorphii åcker, och lem bnades d h e t m edh fleere dhetta  äh rendet angående 
docum enter, a tt dher på w ederbörligen swaras. N u  upkom  D oct. Skunck.

VI. R efererade R ector, a tt N ybelius som  nu skulle gå lagh, haar rest sin 
koos, söckt R ijksC antzleren att fa dilation, m en än icke fådt tahla m ed H:s 
H ögG . Excelkz för dhes siukligheet, dherföre reest till sine discipler, be- 
g iärt skrifftelig dilation. N u  upkom  h:r Colum b#;. Taltes w ijdare om  dhenne 
saken, och fann Consist. ingen giltig uhrsäckt tyckiandes illa wara, a tt han rest 
u thu r arresten , och som  alle af dhe skiähl i actis finnas, w ore i dhen m eningh, 
a tt han skyldigh är, syntes bäst nu låta döm m as i saken. Skickades effter Ny- 
belii b rodher och kohnan. Bastian N ybelius inkom , sadhe på tillfrågan sigh wara 
fullm echtig a tt afhöra V. Consistorii sluut.



/Ö 7 9 - ‘ 3 september 367

Resol. Effter Laurentius N yb. in thet kan gåå dhen  laga edh som han borde 
gådt, så fålles han till saken, och plichtar effter lagh för lönskeläger m edh 
40 m k sölfmjwt, item  effter constitutionum  c. 23 § 5. så för lönskelägret, 
som arrestens violerande m ed 2 åhrs relegation. D hess uthan lem bnas han till 
w ederbörligit forum  ecclesiasticum att undergå dhen  poenam, som  på slijkt 
förseende i be:te foro plägar föllia. K ohnan skall han gifwa i förlickning och 
till barnes föda een koo, och 20 d r kopparmt. R em itteras konan till sitt 
forum  under stadhen, effter hennes m atm odher d her u nder sorterar. D henne 
dom b afhörde hans b roder Bastian N ybelius och kohnan. D oct. D . Skunck 
m ente dhet kom m a till Consist. efftertahl, a tt bådhe koon och 20 d r läggas 
honom  på. Vid. om nino copiebooken, d. 20. Febr/varit 1680.

V II. Inladhes bookförarens Sijwertz suppliqve, dher i han begärar Ven. 
Consist. adsistence, a tt få sin fordran af Kiörlingz här stående qwarlåten- 
skap i böcker, effter han död är.

Resol. Effter fiscus Consistorii haar till fordra em oot 18 rd r och 20 ducater, 
och fleere creditores äre, sökes alle honom  angående skriffter och docum en- 
te r här befintlige igen, och skrijfwes dhe andre cred itorerne till, som här 
angifwet och inprotocollera låtet sin fordran, att dhe inkom m a wiss tijdh, och 
här m ed göres richtigt så wijda d h e t skee kan och i p roportion  tillräcker, sedan 
fiscus är betahlt.

V III. O m  Academiae torpare i Raassboo Kijhl, och K iöringe [Kölinge] resolv. 
att bonden och torparen  och Acad:ae fougde kallass in och ransakas här om  först 
här in loco.

IX . Profess. Buskagrii hustru supplicerer a tt fa dhen  åcker igen, som Profess, 
sahl. Celsius een tijdh hafft borta, eller någon så godh åcker i stället, a tt hon 
må fa interew e på sine penningar. Syntes god t a tt sluut här i skee kunde, dock 
att w ederböranderne dher till citeras.

X . Taltes i gem een om åckerw ässendet, och slöts a tt een  wiss dag tages 
dher till, och hwar och een som åcker hafwer, inkom m er m edh sine skiähl.

X I. Sadhe R ector sigh talt m edh stadhen om  giärdzgårdar, och begge socie- 
te terne funnit godt dhetta  fölliandhe, som här i summewijss införes 1. att 
här hålless wisse sw ijneherdar. 2. A tt een allmän cassa hålles till göra alle 
giärdzgårder färdige till wiss tijdh, om  dhe som ega dhem  icke sielfwe stängia, 
uthan d h e t försum m a, och a tt dhet sedan betahlas dubbelt i stellet af åckren.
3. A tt dhet gifwes något af begge societeterne åth tullknechtarne, för dhet dhe 
grijpa dhem  an som finnas stiähla giärdzle, och bära dhet in till w eedbrandh.

X II. T alte Quaestor om  Acad:ns m edel, berättandes wara än obetalt på wåhr- 
term inen 7600 dr, och icke een halföre i cassan tillgå på höstterm inen, uthan 
ståå uthe, sam pt hoos Blixen, 2000. d r kopparmt, af hwilcken wij see huru 
wij fixeras. Lijka så gåret m ed dhet wij skulle haa af W eilandh, som är någre 
tusende dr. H e rr gouverneuren  Flemmingh tillskrijfwes, item , W eiland, och 
Blixen nästkom m ande lögerdagh.

W eilandh skall lefw erera 2000 dr sölfmywt. O ch m eente som blige, man 
bordhe något lijte t spendera på W eijland. Räntem äst. war dher em oot. Slötz, 
a tt honom  gifwes 20 d r sölfmjwt, dock sättes in thet qvantum  in i brefw et till 
honom , uthan lofwas honom  någon recognition, fast dhenne fordran som är 
för reeda och richtig handel m edh C ronan, af een  annan natur är, än dhe
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assignationer och fordringar som på löhningar gå, och genom discretioner 
uthdrijfwas.

XIII. Slötz att Visitation skeer på dhe andra Acad:ae godz af Professoribus 
sielfwe, som dhet reeda af inspectore aerarii Micrandro i Klintens befallningh 
skeedt är, effter dhet synes brista för myckit i dhetta åhr, på dhet wij kunna 
göra oss något wissare, hwad bonden hafwer i ladhan, hwadh wij kunna haa 
till wänta, och således mehr troo oss sielffwa än een annan. Doct. Skunck: 
Må wij kunna och nu i dhesse tijdher taga oss dhet före, när wij skole be
gynna lectiones publ. och privatas? Quaest.: I hinne spendera 2 eller 3 dagar, 
om Consistorium finner så godt. D. Skunck: Dhet bordhe skee af inspector 
aerarii; 2. Till hwad ända skole wij dhet göra, ty bonden tröskar när han 
will. Quaes.: Fougden skall låta tröskat straxt aff. Inspector reeda giort sitt till. 
Sluteligen stante dher wedh, att Visitation skeer, och lofwade Rector medh 
Quaestore göra upsatt här på medh dhet första, hwem som reesa skall till hwar 
orth.

XIV. Sees effter in actis hwad slutet är om Kohlmätarens [o: Kahlmeters] 
begäran, att få een kåhltäppa eller twå i Wessmanlandh wed sitt bruuk..

Resol. Så kunna dhe som reesa dijt, see om lägenheeten dher till finnes.
XV. Om Mattz Olufsons begäran i Ugglestadh, att få något till sittia på wid 

hemmanet, skall slutas när Oluffs sohn i Swijna, som taget emoot hemmanet, 
inkommer.

XVI. Inkom Oluf i Swijna, klagade öfwer att dhe som boo i Norbo torpet 
skada Nöötboo ägor. Syntes bäst wara, att dhe som visitera dher i orthen, 
ransaka dher om. Torparen i Nöötboo Staffan Larsson inkom, item, een 
hustru i Norboo. Frågades, om han Staffan har någre bref. Han swarade sigh 
fådt alla förr uth, säijandes dhem wara i Consistorio, hwilcket h. Räntemäs- 
taren tillstodh. Norboo hustrun neckte sig giordt byyn något oskiähl, och 
sadhes dhem, att dher skall skee ransakningh, dher med dhe wore 
tillfredz å både sijdor.

XVII. Sahl. Profess. Aurivillii änckia begärar fyllnad i åcker.
Resol. Hon får swar, när dhet ährendet angående åckeren i gemeen tages 

före, och hielpes hon då effter proportion, särdeels ansees änckiorne, att dhe 
få sin dehl effter Kongl. M:tz förordningh.

XVIII. Befaltes Erich Larsson fråga dhem som bruka Bringii åcker, om arf- 
wingarne haa rördt sin sädh änn; sedan låter Rector, om sädhen otröskat 
är, tröska henne uth, och sättia henne in arresto. Erick Larsson kom in 
med swar, at säden är änn orörd, och nycklarne i Michel Larss händer.

Resol. Myrandri deehl tröskes, och sätties i Acad:ns giömwor.
XIX. Taltes om Wattholmen. Rector mente wara nyttigt, att hammardammen 

dher blefwe fårdigh. Quaest. swarar: Mäldhen räcker inthet öfwer 14 dager 
till ordin, odelqwarnen, så är då orådeligit sättia dher een ny miöhlqwarn. 
Wore bättre een såghqwarn sattes dher, effter dher är itt nytt huuss upsatt. 
Wij få höra om Jacob Anderson will bygga dher för arende; dhet mente 
och dhe andre.

XX. Bokh:n Borge Rommel anhåller att V. Consist. inthet wille taga till 
misstyckio, dhet han föreståår sin swägerskas nådåhr, med inspection öf:r 
tullarne här i stadhen, och i fall han kunde sedan fåå dhenne inspections
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tiensten, till dhen han nu haar förr wid Acad:n, att Consist. då icke wille 
m issunna honom  dhet. D oct. D . Rudbeck, och D . Skunck höllo betäncke- 
ligit att samtyckia här till, ty genom  C hrononens tiensts upwachtningh, kunde  
han kom m a till försum m a Acad:ns interesse. D h e  andre wore i dhen m ening  
att effter han ingen upbördh haar under händerne af Acad:n, kan göra sine  
räckninger åth Acad:n på een  kort tijdh, så m åtte honom  wäl unnas att 
försökia sitt bästa, allenast han inthet dher igenom  försummar af sitt book- 
hållare em bete.

R esol. Så wijda han inthet försummar något af sin obligation och äm bete  
wid Acad:n på hwariehanda sätt, så må han göra sin lycka. M en dher han 
här igenom  förhindrad icke kan wara så praesent till all Acad:ns upwachtningh, 
som  han henne böör göra, må han inthet undra, dhet Acad:n tager een  
annan man i hans stelle.

X X I. Påm inte R ector, att effter Gudh alzm echtigh, förlänt oss een  Önske- 
ligh fredh, w ore tienligit, att någon wedh Acad:n m ed een  oration bene- 
venterade H :s K. M:t, och giordee een  tienlig gratula/zon här öf:r. Thetta  
com m itterades R egio Profess, eloqvent. E lliest syntes nödigt, att een  eller twå 
af Professoribus reste då öfw er till H:s Kongl. Maij:t, och förebrachte 
någre nödige Acad.ns angelägenheeter. Särdeles påm inte R ector god t wara i 
tijdh till tänckia på något som  w oro publico gagneligit, såsom effter dhet för- 
liuder, att ingen A cadem ia lährer blij m ehr i Skåne, att då dhe godsen  
som blige som  dher under legat, kunde läggias till stipendia åth dhes landetz 
barn, som  uthan tw ijfwel lära kom m a hijt, 2. att itt dugeligit tryck kunde blifwa 
inrättat. O ch 3. ett nosocom ium , effter här är bådhe Professores och studiosi 
medicinae. Argum entum  kan tagas af D rottning Kirstins testam ent, och förslaget 
i Parasins canonicat. N u  upkom  D .D . H offvenior.

Resol. Dhesse förslagen woro goda, och slötz, att här om skrijfwes till 
H:s HögG. Excelktz R. Cantzleren, h:r cantzliråd [Johan Gyllenstierna], h:r 
Höghusen, och Doct. Låhrman. Och afgåår inthet dhetta, förr än man hörer 
wist om freden.

X X II. Berättade R ector, att näst förrn qwarnen reefs, pröfwades hwad 
hon drogh, blefw et i 3 w eckor 10 tn 6 f:r. N u  haar füllet om  een  wecka  
5 tn f:r sedan dam m en b le f bygd, ehuruwäl hon för wattulössa skull, alle
nast gådt halfwa dygnet här till.

X X III. H adhe D oct. D . R udbeck dhetta tahl, begärte som  pastor loci, icke 
så för sin skull som  sine successoribus, för hwilka han icke förtijga kunde, 
dhet han w ille bana wägen, i dhet som  kunde wara dhem  till nytta och heder. 
W ille så 1. begära itt testim . om  sitt äm betes förwaltande i begge församb- 
lingar så m ed predijkande, som  m ed alle god h e ordningar, bönestunderne till 
wissa tijdher, effter som  försambl. dher om  warit öfw ereens, m en är dherföre, 
sadhe han (dock G udh förlåte dhen som  dhet så uthtydt de m ortuis et 
absentibus nihil nisi bonuz« e t forte in verum) utfördh som  skulle iagh 
sie lff genom  några expressioner på predijkstolen upsagt bönestunderne, så 
m oste iagh dheröfw er declarera migh för Kongl. Maij:t; begärar dherföre, 
om  iag fram deeles dhet åstundar, att m ig unnas m åtte itt sanferdigt testim o
nium, huru iag m itt äm bete förestådt. För dhet andra förnim m er iag att som b
lige a f m ine ven. collegis, som  höra till försam blingen, inthet willia kännas
2 4 —7 2 4 1 6 8  Sallandtr
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widh wara dhess m em bra, uthan draga sigh dher ifrån, hwar igenom  icke 
allenast min hedher, uthan och een  d eel af m ine förnäm bste accidentier afgåå. 
Så'seer iag bådhe respecten och rättigheeten undangåå pastori, hwar af lätte- 
ligen kan föll ja många andra inconseqventier, såsom  särdeles dhet, att dhe 
som  här sittia Profess, th e o lo g is  och philos. som  haa praebende giäld, när dhe 
döö, så läta dhe begrafwa dhem  på andra orter i dheras församblingar, dher 
dhe äre pastores, som  är allenast itt accidens till dheras förnähmare äm bete. 
O ch dhetta m åste iag som  een  praeiudicerlig tingh för pastore loci, införa 
uthi min deduction. För dhet tridie: Effter iag blijr något trötter, och för 
många äm betes syslor råder icke m ed inspectione nationis W exionensium , så 
w ille iag gärna tra»sferera dhetta in på dhen god h e m annen herr Professor  
Spohlee, hw ilcket och herr Spohle lofw ade em oottaga, begärandes lijkwäl h. 
D oct. w ille icke aldeles draga sigh dher ifrån, uthan hedra landskapet med  
inspectionen m edh i dhet han förmår och hin«er.

X X IV . Sattes prijs på qwarnsp<*«»«»ihl, rogen för 13 dr tn. och m altet för 
17 dr.

[Samma dag.]
Effterfölliande Professores wore qwar till Consistorium minus, nembl. herr 

Olaus Rudbeck p.t. R., D.D. Skunck i Doct. Benzei. stelle, h:r Lundius, 
Doct. Hoffvenius, h:r Verelius, h:r Arrhenius, M. Columbus.

I. Inkom  Svebelius och hans wederpart [Kerstin B engtsdotter], han neekte  
inständigt sig wara skyldigh. Rect. frågade, om  han kan neeka dhet dhe kastade 
kloot, och att hon b lef kastad? H an swar. först sig in thet kunna neeka här 
till, sedan neekte han dhet hon b le f kastadh, effter hon  inthet ropade, eller  
gaf något teckn dher till på gårdhen. Fr.: H w ilcken  kastade medh? Sw. W aller- 
man och Eekholm . D h esse  inkallades, tillstogo sigh kastat k loot m edh, m en  
neekte skaden skiedt aff sigh. H ustrun frågades om  hon war nögd m edh 12 
drs förlickningh? H o n  skiöt dhet till rättens gottfinnande. Effter Svebelius 
budit henne 6 dr, frågades hwij han dhet tillbudit, om  han icke w ore skyl
digh? H an sw. sigh dhet giordt att slippa till gåå hijt up. H ustrun affträdde, 
dhe andre förm antes till förlijka henne, togo så affträde. Effter een  stundh  
då dhe effter spordes, w ore begge parterne afträdde, och förm entes sigh 
emillan förlijktz.

II. Inkom  Trecou och wachtmästaren om  barberarelöhnen för wachtmäst:s 
cuur. T recou sadhe sigh förtient 20  rdr, 4  fådt, dhe andre stå än inne, dhem  
han söker hooss wachtmäst. W achtmäst. swar.: I skulle söckt dhen som  
skaden giorde, medan dhe här sutto. D h e  affträdde. Påm intes att T recou welat 
öfwergifwa euren effter han war owiss om  betahlningen, m en då warande R ec
tor försäckrat honom , att om  ingen annor w ille betahla, skulle A cadem ien dhet 
göra.

R esolut. D h et blijr wid förra sluut här om  dh. 30  Julij, § 2. D ock  att wacht
mäst. gen om  Acad:ns adsistence söker sitt igen i A ahlfeltz qwarlem nade 
saker, som  stå i slottet eller i staden och haar sedan regress, dhet öfrige få 
skadem annen.

III. H :r Sifwert bookbindare begärte V ener. Consist. adsistence om  någon  
skullfodran i sahl. Bringii sterbhuus effter Rugm an till 100 dr, dhem  han
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wille afreckna med h:r Hadorph, effter Sivert så myckit skyldigh h:r Ha- 
dorph, Rugman åther skall haft hoos Hadorph så myckit till fodra.

Resolut. Dhet skrijfwes till h:r Hadorph här om.
IV. D h en  drängen [Per] som  borde comparerat em oot Sifwert, war inthet till

städes, dherföre han böter sine 3 mk.
V . Företogz T ook  Ericks saak. På hans wägnar inkom  Påhl A nders drängh, 

Påhl Erickson, och archebiskopinnans drängh Johan Ehrson. U plästes een  
skrifft, aff Påhl Anders änckia inlagd, dher i hon berättar dhet som  förr 
m estedehls är fördt till acta, om  dhen took ige Ericks handterande a f drängen  
Johan; item  klagar hon d h et drängen offta stött henne; dhet öfriga tillstod  
drängen, m en neek te  sigh stött änckian. Archibiskopinnans pijga Malijn 
klagade, att Erick skält dhem  för hooror. Consistoriales lem nade henne att 
betänckia, dhet hoon  inthet borde achta hwad een  tooker säijer.

Parterne affträdde. Consistorium  fann gerningen m yckit groof, och eedzöres  
brott här i wara giordt. Erick ganska m ånge slag fådt på ryggen, som  R ector  
sie lff seed t, och dhess uthan 3 st. blånar, och 2 st. såår, dherföre kunde C on- 
sist. in thet för fölliande plicht befrija drängen Johan Ehrsohn, nem bl. effter  
9 cap. Sår. m. will. Stadh. D h et han slaget honom  blå och blodigh böter han
1. 12 m k sölfmywt. 2. Syntes han blifwa skyldigh till eed zöre, som  är effter  
26 cap. Eedzöre Bal. till m åhlssäganden 60 m k, K onungen 60 mk och stadhen  
4 0  mk. M en effter dhetta qvantum öfwergåår dhet Consist. m inus bör 
döm m a om , så skiutes dhetta till Consist. majus. Parterne inkallades, och  
sadhes parterne, att dhe skohla fa doom  i nästa Consist. majore. Item , om  dhe  
haa något till tahla dhen fånen till om , så få dhe sökian på rådstugun. Drängen  
badh om  förskoningh, att rätten ey  skärpes till dhet högsta.

D h en  5 Septem bris
effter predijkan kallade R ector närwarande Professores tillhopa i g. audi

torii förmaak, nem bl. herr Lundium, D oct. H offvenium , h:r V erelium , h:r 
Spole, M . C olum bum , M. G rubb, M icrandrum, qvi acta notavit.

I. G enom  R ector Mag. begärte bookhållaren R om m el, honom  förunnas 
m åtte ex  publico een  attest om  dhe lyfftesm än han sigh förskaffat, angående  
inspectors tiensten effter sin brodher, öfw er tullarne här i staden, nem bl. 
sin swärfadher Jacob A nderson Acad:ae upbördzm an, och gullsm eden Johan  
T hom eson.

R esolut. Effter han förnim m es em oottaga dhetta inspections em b ete  icke  
arendewijs, uthan för wiss löhn, så kan Consist. icke annat finna, än att 
b:te cautionister lära wara dher till responsabel, emädan dhe äro boofaste  
män, och af tem m elige m edel, särdeles Jacob A ndersson.

II. Taltes om  brefwen, som  skola bortgå till G iäfle angående Acadins fodran 
af B lixen och W eijlandh. O ch sadhe R ector sigh willia recom m endera Mag. 
Sam uel Schrodero, som  i dagh reeser här ifrån till G iäfle, dhet han gör m unt
lig  påm innelsse hoos W eijlandh här om , och drijfwer på Acadrns fodran. 
K unna brefwen blij färdige till hans afresa, är god t, hwar och icke, så affgå 
dhe i m orgon m ed ordin, posten .

III. S lötz att dhe förra ransakningar på Acad:ae godz extraderas Professori-
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bus, som  nu reesa till att visitera godsen  i dhe trenne fögderijen Ringii, 
Jacob A nderssons och W interens. O ch sändes dhe 7. st. till R ectorem .

IV. Bew illiades Professis s. C elsii sohn D . N ico lao  C elsio  att hålla disputa- 
t ionem  exercitii gra/za de principiis mathematicis.

D h en  10 Septem b.
I. lät R ector föra till acta, att i åhr blefw it i stoore borgare giärdet be

hållen sädh sedan tijendhen uthgifwitz, och borgaren tagit sin halfpart, 7 skylar 
och 7. bandh, som  tillhört sahl. Bringii sterbhuuss, dher om  bygningz notarii 
Claas Eekm ans attest a f dh. 8 Aug. upwijstes och inlefwererades.

II. Jacobi [Josephi] Cursoris schedel, att af sam m e sädh blifwit 5 tn. 7 f:r 
korn, och 3 säcker agner, hw ilcket inlades kornet i A cadem is arrest cammar, 
agnerne i sahlen uthan före.

III. M agni [Branzelii] Cursoris schedel, att rogen warit 7 skylar, 7 bandh, 
kornet 7 skylar och 3 bandh, effter rogen blifwit 5 tn. b f:r och 1 säck 
agner, hw ilcket blefw it upfördt och inlagt i arrest cammaren, m en att halmen  
i 90  halgar, liggia qwar i ladan.

D h en  14. Septem b.

effter högpredijkan sammanträdde uthi g. A cadem ien, R ector M agnificus, 
h:r Gartman, h:r Lundius, D . H offvenius, h:r V erelius, h:r Arrhenius, herr 
N orcopensis, M. Grubb, M . Steuchius, M. M icrander, Jacobzzj A rrh en m  Secre- 
tar.

I. Proponerades R ingii förfrågan, huru han skall bära sigh åth m edh Acadins 
afradh hoos bönderne, effter som  han fruchter att krigzfolcket, som  nu lärer 
kom m a heem  igen, torde upslå dheras bodher och ladhar, och säden förtära. 
Profess, m ente att Acadin inthet må fruchta för sådan w åldsam heet på sin 
egendom b, att och sädhen kunde säkert qwarliggia till åkeföre blifwer.

W ore fuller och någre andre ärender som  om taltes, m en upskötz till nästa 
Consistorium .

D h. 15. Sept.
sam m ankom m e i kyrkan uppå R ectoris kallelsse D oct. Skunck, h:r Gartman, 

h:r V erelius, h:r N orcop en sis, M. Grubb, M. Steuchius, Jacobus Arrhenwj 
Secret.

I. Slötz att M. Christophorus Aurivillius tillijtes att föllia fougden M årten 
Klint till W äckeby [d: V äppeby], och dher förrätta een  syyn, hwar om  wijdare 
skall tahlas in C onsistorio.

II. Academiae bonde Johan M attzsohn i Ulltunaby och Skäfftuna sochen  
klagade att h:r A dolph T ungel satt låås för hans lada för någon dhess fod- 
ran, och begärade lo f  till taga samma låås ifrån igen. Närwarande Profess, 
tyckte wara otillbörligit, att h:r T ungel således umgår m edh Academ m s land- 
boo. Academ in borde först hafwa sin skatt a f honom , och h:r T ungel sedan 
sökia sitt a f dhet öfrige, om  han haar rätt dher till, ty fast han haar något 
till fodra af bonden, så haar han fördhenskull inthet till beställa m edh  
hem m anet, eller Acadins ränta, som  först böör uthgåå. O ch slötz dherföre
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att Academiae befallningzman Klint tager ifrån låsset igen, och lagar att Aca- 
dem :en först fåår sin richtigheet af bondhen.

III. U plästes projectet till herr H öghusen , och adproberades i dhen form  
som  fins i cop ieboken . Slötz sedan att skrijfwas skall till Illust. Do/»/num  
Cancellarium om  samma ärende, och i sådan form.

IV. U plästes Illust. D . Cancellarii b reef för Petro Carlingh, att han restitue
ras i sitt förre tillståndh för dhe skiäl H ans H ögG . Excelkce allegerar.

V . Begärade Carlingh testim onium  publicum , w illiandes resa uthrijkes. M en  
effter som  han nu först blifwer restituerad, så kunde dhet icke bewillias.

D h en  17 Septem b.
höltz Consistor, majus närwarande h:r O lao Rudbeck p.t. R eet., D .D . 

Sam uele Skunk, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, D oct. Petro H off- 
ven io , h:r O lao V erelio , h:r Andrea N orcop en se , h:r Andrea Spohle, M. 
Johanne C olum bo, M. Andrea Grubb, M . Matt. Steuchio, M. Julio Micrandro, 
Jacobo Arrhen. Secret.

I. Uplästes Illust. Do/«/ni Cancellarii b reef af dh. 14. Septem br. för Lauren
tio N yb elio , om  dilation uthi dhess saak, till dhess hans bekante nu snart 
kom m a tillstädes, och hafwa nogare kundskap om  hans vita ante acta, och  
dherföre snarest kunna gå eed m ed honom .

R esolut. Effter N yb eliu s fadt längre tijdh än han sie lf  begärat, och sedan  
reest uthur arresten, så skall göras relation till Illust. Do/»/num  Cancellarium, 
huru hela saken sammanhänger, och att dhen warit a f sådan beskaffenheet, 
att N yb eliu s wäl strax kunnat dömmas.

II. Skrijfwer factoren Blix att com m issarien h:r Johan Gardes [o: G erdes] 
will betala hans assignation a 2 0 0 0  dh. 5. Septem b. och begärar dilation m ed  
dhet öfrige. U pw ijstes och h:r G erdes b reef till B lix om  samma betahlningh.

III. U pw ijstes h:r Duvaltz expensereckningh för herr R osenstierna, och  
Anders W inters contrareckningh, hwaräst han gör A cadem ien skyldigh till 
betahlapå samma expenser 138 dr, 14 öre kopp^rmt, nem bl. ha[l]fparten a f dhen  
kostnadh som  han giort widh synen. Effter som  Acad:n altijd s ie lf  kostat på 
sin fullm echtigh, em ot dhet h:r D uvalt kostat på sin, och effter Acad:n inthet 
kan refundera något aff dhet han uthgifwit, så länge han söckte stängia Acad:n 
ifrån sam m e action.

R esolut. Skall betahlas effter fougdens contrareckningh.
IV. U plästes Illust. Cancell. b reef och swar uppå Consist. notification om  sahl. 

D oct. Brunneri dödh, hw ilcken H :s H ögG . Excelktz och högt beklagar. 2. 
Skrijfwer H :s H ögG refl. Excelktz sig å nyio willia recom m endera hoos Maij:t 
dhet ährendet angående enckiornas underhold, skattandes nödigt att och  
Acadrn sie lf supplicerer till Kongl. Maij:t om  uthslagh, och gifw er och re- 
com m enderer dhen doctor Lårman, som  kan fodra sluth dher uthi.

R esol. Skall skrifwas här om  både till h:r H ögh u sen , och doct. Lårman, 
och saken dhem  recom m enderas.

V. Ö fwerlades ännu Ulltuna bondens klagomåhl på h:rr T ungel, effter som  
sederm era befunnitz att ländzm annen satt låås för hans lada, och att C [h]ro- 
nander, som  uthi dhenne saak prsesiderat, nu på lagm anstinget förwägrat 
honom  appellation, ehuruwäl han sie lf bekändt saken wara appellabel.
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R esol. B onden  skall skaffa igen sine docum enter och H offR ättzdom en, som  
han säger sig lem bnadt h oos C [h]ronandrum , så att Consistorium  må fa noga  
underrättelsse om  heela saken, sedan skal skrijfwas till K ongl. H offR ätten både 
i Acad:ns och bondens nampn, 1. att honom  är förwägrad appellation uthi 
een  appellabel saak. 2. A tt lähnsm annen satt låås för ladan dher Acad:ns 
afrad ligger inne. 3. B egäres att låsen nu åther tages ifrån ladan, och bonden  
niuta beneficium  appellationis.

V I. Slötz att A nders Carm skall inkallas och skickas till G efle  effter h:r 
gouverneurens skriffteliga begäran, att göra underrättelsse om  Acad:ns 
fordran, och uthfordra dhen samma.

V II. Skall skrijfwas till herr W eiland, att han skicker adsignationerne hijt, 
så får fuller Acad:n uthwägar till låta uthfordra och afhämpta penningerne, 
alldhenstundh b:te herr W eilandh igenom  sitt bref frågar, antingen Acad:n 
w ille låta taga penningerne i G iefle , eller gen om  w exel få dhem  i Stockholm .

VIII. Slötz att M atts O lufsons i Ugglestad booskap, på hw ilcken inlefwerera- 
des een  förteckningh, skall wärderas och sättias till Academ :ns betahlningh, 
dock således, att man först affrecknar dhe penningar han haar lefwererat, och  
säden så långt hon kan förslå, hwar på skall göras förslagh, och sedan  
sällies af boskapen, så m ycket som  behöfw es till dhen öfrige restens betahl
ningh. Item . A tt A cadem ien håller dher 2 karlar som  tryska, 2 karlar Mattz 
O lufsohn, och twå hwardera cautionsm annen, och att dhe som  a f rättarelaget 
dher tröska, skola betalas på dhet sätt, att dhet afföres på dheras gam ble 
rest.

IX . Inlefwererades een  schedel att twänne wachtdränger trösket 6  dagar på 
dhen sädh som  blifwit på Bringii åcker, och fa dherföre een  tunna, och att 
halmen sällies, och ladan dher af betahlas.

X . U plästes copialiter Kongl. Maij:tz b reef för A. R hodijn, dh. 22  Julij, 
1679, hwaräst han befrijas för dhe 100 dr sölfm :t böte han är döm d  
till i Kongl. H offrätten för begångit drååp på swärdfågare gessellen . C on
sistorium  tyckte wara illa, att han gådt dhem  förbij, effter som  Acad:n 
samma böter tillkom m o; och slötz att han dherföre skall få een  repri
m ent här in loco.

X I. Slöts att man skall tahla m ed Samuel Stehn, att han will förrätta mätt- 
ningen eller refningen i Läby effter herr landzhöfdingens bref, och att herr 
V erelius dhen biwijstar på Academ . wägnar.

X II. Talades om  Ferners änckias saak em oot stipendiat bönderne, hwar om  
förr finnes in actis, och insinuerades nu hennes suppliqve, hwar uthi hon be
gärar, att henne m åtte ännu förunnas itt åhrs ränta, på dhet hon må få uth 
resten. R esolut. D h et ståår inthet uthi Consistorii macht att sådant bewillia, 
uthan hon söke bönderne för resten widh landztinget, som  hon bäst gitter.

X III. Resolutio. Skall skrijfwas till herr T rotzenfeit, att hans bonde i A ren- 
berga uthöder all skogen , hwilcken icke är större, än han knafft räcker till 
nödigt gierssle.

X IV . "Resolutio. Fougderne skola låta uthröska och inläggia Acad:ns afradh, 
och fordran hoos bönderne, och dhen inläggia uthi säckra bodher, och inthet 
uthföra förr än i winter, dher som  elacka bönder eller bodher äro, skall 
sädhen föras till dhem  som  richtigare och bettre äro, och sättas låås före.
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X V . Slötz att dhe bönder, som  äre a f sigh kom ne och sagde ifrån hem 
m anen, fa sitta dher qwarre, till dhess fougderne kunna skaffa andra bönder; 
och att fougderne och rättarne hålla noga upsicht m edh dhem , att dhe icke  
nederröta och fördärfwa hem m anen. Item , att Acad:n låter bruka hem m anen  
till helfften  af samma bönder.

X V I. Skall skrijfwas till h:r Järfeldt [o: Carl A lbrekt G ärffelt] på Hammarby, 
att U bbyy bönderne klaga dhet han icke håller något hägn, hwarigeno*» U bby  
hem m anen förskäm m es, begärandes han will sådant rätta och  stängia, hwar 
och  icke, då nödgas Acad:n lagsöka honom , och m åste han då stå henne all 
om kostnad, och  dher swara till dhen skada, Acad. tagit på sina ägor.

X V II. Skall skrijfwas till R ingium , att H erm an [H erm ansson] som  haar 
Tum boqwarn, far dher upbyggia sågoqwarnen, effter hon dher förr stådt 
hafwer.

X V III. Klagade Pehr Erichsson i Fiskesåå, att han hwarken i fioo l eller åhr 
fatt mala uthan ganska lijtet, a f ordsaak, att både åhren warit lijtet watn, och  
bookhållaren Abraham Lingh låtit uprijfwa hans damm, stängt igen hans 
qwarnwäg, och borttagit m älden för honom , begärandes dherföre någon till- 
gifft på sine uthlagor.

R esolut. H an slipper i åhr 6 7 9  m ed 2 tn. spannem åhl, och 30  dr penninger.
X IX . Rem itterades enckian i W allskog dhe 2 tun. spannem ål, och 3 dr som  

hon är skyldigh till A cadem ien.
X X . Courcell supplicerade om  någon hielp. Consist. lofwade see  till, om  han 

kan accom m oderas m ed itt stipendio, och bew illiade honom  4 0  dr kopptfrmt 
aff cassa studiosorum , i synnerheet a f dhe m edel som  adelen gifw it till samma 
cassa.

X X I. Berättade R ector att grefw innorne fru Katarina D elagardie, och fru 
Christina Brahe, ärnat gifw a något till p ios usus; och slötz dherföre, att 
Acad:n skrijfwer dhem  till, och begärar att dhe willia gifwa dhet samma hijt, 
antingen till B ib liotheket eller nosocom ium  etc.

X X II. Inlefw e[re]rades copialiter fullm echtigens m ons. Schaefers tw enne supp- 
liqver, inlefwererade uthi H öglo fl. K ongl. revision, att h:r A xel B ehm er m åtte 
påläggias att fullgöra K. H offR ättens dohm , och uthi Upsala, dher alle do- 
cum enterne och skriffterne äro, liqvidera m ed Acad:n effter högb:te dom , 
förr än han bortreser, protesterandes em oot all drögzm åhl, och i widrigt 
fall reserverandes sigh alle lagsens förm oner. Sedan berättade R ector att full- 
m echtigen skrifwit, dhet herr B ehm er icke dhes m indre bortreest, och att han 
förm odeligen lärer få näpst dherföre.

X X III. Taladess om  åckren, som  h:r Buskagrii hustru klagar att sahl. C el
sius hafft ifrån henne. Rector frågade om  Consist. hadhe macht till immittera 
sahl. Celsium  uthi dhenne åcker, förr än Acad:n war sie lf immitterad uthi 
panteåckren. H:r Lundius m ente ney; m en effter Consist. bewilliat honom  
dhen, så will inthet iag taga ifrån henne. M. Steuchius: Effter som  Consist. 
haar bewilliat C elsio  sam m e åcker, så troor iag inthet att man än kan taga dhen  
ifrån änckian igen, uthan om  dhen andro är något förnär här uthi, så måste 
Consis. söka att på något sätt upretta henne skaden igen. Rector: D h et är 
rätt. Jagh seer gärna om  dhe kunna förlijkas, m en hwar och icke, så måste 
Cons. döm m a i saken, uthi hwilcken iag dock icke will sittia, uthan lem na
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ProRectori att afhielpa henne. C elsius haar ännu icke betalt arrendet för 
första åhret, om  hw ilcket han accorderadt m ed Buskagrii hustru. En och annan 
af consistorialibus sadhe sigh icke minnas eller wetta, antingen något sluut 
w ore fallit för sahl. C elsio  om  dhenne åcker eller icke. Secret. berättade att 
alle acter dhenne saken angående woro nu förhanden, m en effter tijden war 
redan uthe, så upskiötz saken till nästa Consistorium .

D h en  20 Sept.
lät R ector föra till acta att Skediga i B örstel sochen är förm edlat till itt 

halftt hem m an i ow ist och extraordinarie, effter dhet e llies icke kan bära sigh, 
och att bonden fatt uth bref dher på att upwijssa wed tinget.

D h en  21 Septem b.

effter högpredijkan, praesentibus R ectore Magnif. et plerisq#* Professorib.
I. Bew illiades Andreae R hodiin arresten löös på sine böcker, sedan hans 

saak är afholpen in consist. ecclesiastico.
II. Bew illiades N ico lao  R eftelio  testim onium , hwilcket sedan han bekom m it, 

så yppades först att han belägrat sin kokerska [Margareta Persdotter], hwar- 
före och hans saker då blefw e arresterade.

D h en  24 Septem b.

höltz Consist. majus, närw. herr O lao R udbeck pro t. R ., D .D . Petro  
Rudbeck, D oct. D . Sam uele Skunck, M. Petro H olm , h:r Johanne Gartman, 
h:r Carolo Lundio, D oct. Petro H offven io , h. O lao V erelio , h:r Claudio Arr- 
henio, h:r Andrea N orcop ., M . Johanne C olum bo, M . Andrea G rubb, M . 
Julio M icrandro, Jacobo Arrhen. Secret.

I. Bew illiades fougden Anders Carm 70  dr till betalning för giorde rese 
expenser, dher på han inlefwererade sin räckningh, och 30 dr kopparmynt för 
sitt omaak.

II. Erich O luffson i Ekeby och Skuttunge sochen  supplicerade att hädan 
effter slippa mantalsspenningarna, effter han är öf:r 80  åhr, och m ågen skall 
nu i höst em oottaga hans hem m an.

R esol. D h et bewillias.
III. Bew illiades Jacobo Engeldahl 10 dr sölfmrt, och M agno H olsten io  

[o: H elsten io ] W .G oth o 8 dr sölfermt ex  cassa studiosorum , effter dhen förre 
m ist sitt goda på G ottlandh, och dhen seenare warit siuk heela  som m aren.

IV. Slötz att M. H olm  visiterar dhe praebender, som  ännu äre ovisiterade.
V. U plästes M. B ooss änckias suppliqve, att blijfwa hulpen m edh 200  dr, 

till betahla sin huushyra m edh, effter hon är siukligh, och lofwar betahla när 
hon blijfwer frijsk. 2. A tt fa sin spannem åhl i tijdh. 3. A tt taken i hennes 
gårdh m åtte lagas. R esol. Säden far hon när tijdh blijfwer, taken äre lagade, 
och swares henne och renosceras dhess oh öfligh eet uthi action m ed Acad.

VI. Talades om  ny wachtmästare i Päder Jonssons [B rooks] stelle, och badh 
R ector Profess, w ille tänckia på någon skickelig person dher till.

VII. Inkallades TookErichs fadher Bängt Erickson i N ä[r]lingeby och Börck- 
linge sochen , och archebiskopinnans drängh Johan Pärson [0: Eriksson]. Fadren 
heem skiöt rätten att göra uthi saken itt rättwijst sluth. U plästes förre acta
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här om , hwar em oot drängen inthet talade något. Parterne afträdde. Discur- 
rerades om  saken, h:r Gartman m ente böterne m åtte dupleras, effter han sla
git een  took. H:r Lundius: D h er på är een  K onung G ustaf A dolps resolu
tion. M en om  wij skole alt skärpa m edh honom , så blijf:r drängen aldeles 
ruinerad. Drängen Johan inkalladess, och uppå tillfrågan sadhe att pijgan 
[Malin] sagt sigh gådt ladan förbij, och blifwit kallad hoora af TookErich, och  
att TookErich burit sig  illa åth, williandes wijsa huru Johan skulle burit sigh åth 
m ed henne, hwarföre pijgan och hijssat drängen till att gå dijt och slå Erich. 
Affträdde dher m edh. R ector frågade om  straffet skall fördubblas? M. M i- 
crander, M. Grubb, h:r Lundi#j, h:r Gartman, M. H olm , D . Skunck, D oct. 
Rudbeck m ente han bör bötå effter legem  com m unem  enkelt. M. Columb/w, 
h:r N orcopensis, h:r Arrhenh/r, han må böta dubbelt. D oct. HofveniÄJ, slagen  
må recknas under eedzörsbrottet. O ch stannade dherföre dher w edh, att han 
böter effter Consistorii m inoris sluuth, för hugg och såår 12 mk sölfm t, 
och edzör för dhet han ingåd t i annars ladha, och uppå dhes arbete slagit 
Erich.

V III. U plästes Rectoris M agnifici project till h:r gouverneuren i G äffle, an
gående Acad:s fordran för dhes H elsinge spannemål. Och slötz att Acad:n 
och i samma bref begärar Hans Excelktz adsistence, för N ö teb o o , att få igen  
sina ägor som  andra hafft borta, twärt em oot K onung Carlz dh. 9:des, och  
K onungh G ustaff A dolphs, glorwyrdigast i åm innelse, bref sampt häradz dom .

IX . Berättade R ector een  stoor dhel a f Acad:ns hem m an wara öd e , och att 
man inthet får bönder dher på, 1. dherföre att landet är nu m yckit uth- 
ödt. 2. A tt dhe inthet willia blijfwa Acad:ns bönder, säijandes att när dhe  
stäzlat hem m anet ena åhret, så drifwas dhe andra åhret dher ifrån igen; 
hwilcket dock Consistorium  sadhe sigh aldrig w etta wara skiedt. W ijdare sadhe 
R ector, att sedan förm edlingarne äro uphäfne på m ånge hem m an, hafwa 
böndren så kom m it aff sigh, att dhe aldrig hinna betahla sin skuld; gaf  
R ector dherföre dhet förslagit, att Acad:n låter s ie lf  så alle dhe hem m an till 
hälfften, på hwilcke böndrene äro så af sigh kom pna, så behöfde hon inthet 
gifwa någon förm edlingh. O ch att bönderne som  inthet hinna betahla sin 
skuld, föra tim ber till dhe skäm de hem m ane», och upbyggia dhem  för samma 
sin rest. M en hwad som  kan låta practicera sigh wid hem m anen in particulari, 
dhet fingo man wijdare öfwerlägga, när dhe nu hållne ransackninger tagas 
före. Consist. tyckte dhetta förslaget wara godt, och w ille att alt fordret skulle  
då blifwa qwar wid hem m anen, och noga tillsees, att bönderne dhet icke bort- 
sällia.

X . Pastor i O densala h:r Pär M elander supplicerade skrifteligen för änckian 
hust. Karin A nderssdotter i Franssåcker, att effter all hennes ringa egendom b  
går till betahlning för dhess skuld till Academ m , hon då m otte fa behålla 
dher af een  koo sigh till uppehälle, hälst emädan hon tem m eligen wäl häfdat 
åckren, och hållit husen någorlunda w ed macht.

R esol. D h et bewillias.
X I. Inkallades Andreas R hodijn, och förehölt R ector honom  att han 

fuller giordt orett dher m edh att han gådt Acad:n förbij, och söckt hoos 
K ongl. Maij:t rem isser på sina böter, hwilcka höra Acad:n till, m en så hadhe 
C onsistorium  honom  dhet alt förlåtit, effter han dher om  supplicerat, och w ille



378 i  Ö7 9 -' 2 4 september

förm oda att han hädan effter lärer taga sigh bäcter till wahra. R hodijn swarade 
sigh dherföre söckt K ongl. Maij:t, effter Sam uel Steen redan söckt honom  
om  execution , och han således icke kunnat tänckia att Acad. skulle här igenom  
praejudiceras, tackade, och dher m ed affträdde.

X II. U plästes acta 1673 dh. 15 Maij § 7 ., 3 D ecem b. § 12.; 1674  5 Au
gusti § 11., 19 Aug. § 3 ., 9 Sept. § 13.; A :o 1676 20 D ecem b. § 8 et 16.; 
1677 28  Mart. § 14., 6 O ctob. § 1.; A :o 1678 10 April. § 10., 11 D ecem b. 
§ 14, angående pantåckre», som  salig Profess. Celsius insatt penningar före. 
O ch w ille R ector att dhenne saken skall m ed första afhielpas.

X III. Slöts, att K ongl. [Maij:ts] och H:r R. Cancellarii bref om  adjunctu- 
rerne skola upsökas till nästa Consistorium .

X IV . N ågre Acad:ns bönder hafwa klagat, att Lydich A nderson tager heel 
giääl a f halfwa hem m an, och slöts att dhet skall inqvireras om  dhesse bönders 
hemman äre halfwa eller icke, och om  dheras angifwande är sant. Item , om  
Acad:ns rättare graveras m ed giälen, som  R oxen säger, eller icke.

X V . U plästes Illust. Domi ni Cancellarii bref sine dato, att H :s K ong. Maij:tz 
allernådigst resolution är ankom m en om  änckiornas underhåld, och hwilcka 
personer dhe vacerande Acadrns äm bete skola tillträda och förestå. Item , 
H :s Kongl. Maij:tz b reef till h:r landzhöfdingen, att sättia Academ :n i 
possession  af dhen henne donerade åcker, och dher ibland panteåckren. I 
sam m e b reef befaller H :s H ögG refl. Excelktz att K ongl. förordningen om  
änckiorne wärckstelles m ed begynnelsen af fölliande åhr. O ch önskar dhem  
lycka till äm beten, som  Kongl. Maij:t dhem  till förordnat. 2. U plästes H:s 
Kongl. Maij:tz allernådigste resolution af dhen 12 Septem b. sijstledne, att 
Professorum  änckior skola hädan effter hafwa 20  tn. spannem åhl hwar af 
Acad:n till åhrligit underhåld, i dheras änckioståndh, och praebende hem m anen  
revoceras, och Acad:n till nytta anslås. Item: att änckiorne skola hafwa 3 tn. 
land åcker åhrligen effter förre resolution. 3. H :s K ongl. Maijrtz bref och  
befallningh af dhen 13 Septem b. till högwälb. h:r vice landzhöfdingen, att 
sättia Acad:n i fullkom blig possession af panteåckren, sampt dhen andre ogra
verade cronoåckren henne är donerad. 4. Copialiter H :s K ongl. Maij:tz bref 
till H :s H ögG refl. Excelktz af dhen 12 Sept. sijdstledne, att H :s Maij:t 
allernådigst resolveradt, att constituera och förordna Academ:ae Secreteraren  
Arrhenium  till räntem ästaretiensten, effter han hafft fläste vota. U thi sahl. 
C elsii stelle till professionem  m athematicam B illbergen, effter M alm enh/j som  
iäm pte honom  warit i walet, berättas inthet affectera samma profession; till 
profess:m  eth ices och politices uthi sahl. Liungens stelle Profess. W ulf, effter  
han lidit stoor skada genom  dhetta krijget, och Rubeni/cf för tijden wistas i 
frem m ande landh, och någon annan upningh för honom  torde förefalla, till 
dhess han heem kom m er etc.

X V I. U pw ijstes tw enne Acad:n gifne assignationer, dhen förre Jochim  
W eilandz dh. 22 Sept. till Piere Cam bou på 1200  dr kopp^rmt, dhen andra 
Erich W argz dh. 21 Septem b. till inspectoren Anderss Larsson H ö ö k  på 
1000 dr koppK/rmt, hwilcka assignationer h:r V erelius tog  igen.

X V II. Anderss C lem etson  i Låckebohl har klagat att Sim on Abraham son i 
K arckeboo haar tagit een  myra ifrån honom , och effterlåtit sin brodher up- 
rödia något dher åth sigh, hw ilcket ännu innehafwes a f dhen som  fick dhen
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förres änckia, och af dhen senares mågh. Oachtat att Anders Clemetson haar 
dom på att fa igen samma myra, begärandes dherföre Academ:ns hielp till 
fa henne igen. H:r Verel.: dhet låter inthet göra sigh, ey eller haar han någon 
dom dher på.

X V III. Bew illiades Petro W olcher testim onium , när han betalat dhet han war 
skyldigh till Consistorii cassa, effter han warit här een  tijdh i wåras, och hördt 
h:r Lundium, hwar om  wälb:te professor wittnade. Item: bewilliades R odd[e] 
Calmariensi testim onium .

X IX . Pär M atzon i N ässeboo* haar klagat att hans granne Matz T hom eson  
fadt halfparten a f hans ängh, em oot tillsäijelse att få halfparten a f dhen andras 
ängh igen, hwar om  och h:r Räntemästaren skall hafwa wettskap, m en sedan 
haar Matz sagt sigh icke råda om  dhen ängen, och således icke kunna uplåta 
honom  någon d eel dher af, m en lijkwäl behållit halfdelen af Pär M atzon[s] 
äng nu i 16 eller 17 åhr. O ch haar Pär M atzon dherföre begärat att blifwa 
hulpen till fa sin ängh igen. 2. Haar han klagat att dhe andre grannerna i 
Elserboo hafwa och något borta ifrå» hans hem m an, och dherföre begärat 
syyn. H:r V erel. D h et är så, att dhen andre lofw ade honom  een  deeh l i 
sin ängh igen, m en sedan befans att ängen inthet hörde honom  till, och haar 
han icke dhess m indre behållit dhen halfpart han fadt af Pär M atzons ängh. 
Kan Acad. inthet wijsa att dher warit någon uthiordh,* som  kom m it hennes 
hemma« till, så far hon inthet igen samma ängestycke. Frågades om  Acad:ns 
hem m an icke hafft uhrm innes häfd på dhenne ängen? H:r V erel. D h et w eet  
iag inthet.

R esol. Skall sökas i Cammar Archivo, om  dher warit någon uthiordh. 2. 
Skall Acad:n låta ransaka om  Elssarbo hafwa något bortta för Acad:ns 
hem m an, och dher så är, då föra saken till tinget.

X X . Inkom m o rättaren O lu f Pärson i Skieberga, som  sidst b lef m ed orätta 
skrifwen till soldat, och bönderne Per O lufson i Tuna, och Pär Erichson i 
Kiellberga, som  warit i hans rote, klagandess dhesse twå att rättaren fodrar 
m eera rootepenningar af dhem  än dhe hinna uthgöra, aldenstund Peder O luf
son stådt s ie lf tridie för sitt hem m an i roote, och Per Ehrson sie lf  annan, 
och rättaren sedan fodrar 26  dr kopp^rmt för hwar person. Frågades, huru 
m yckit dhe andre i roten gifw it honom ? Swar., att dhe gifw it 26  dr. Consist. 
behiärtade dhen oförrätt dhenne rättaren lijdit, i dhet att häradzfougden haar 
för någre åhr sedan satt honom  till knecht i een  plåckerote, oachtat att han 
förr stådt i rote w edh ordinarie skrijfningen, och wid plåckskrifningen giort 
honom  till knecht, hwar igenom  han ledh m yckit förr än han ändtligen kunde  
slippa, och i d h et att Acad:ns fougde åter nu wid sijdste skrijfningen af 
afwundh satt honom  till knecht, och kunde fördhenskull inthet neeka honom  
till fa så m yckit a f dhesse twänne bönder på personen , som  han fått af dhe 
andre i roten, helst effter och dhe understuckit sigh, så att Consistor, icke 
fick någon af dheras personer till soldat i stellet för rättaren, då m önst- 
ningen skulle blifwa. B önderne tillsades fördenskull gifwa honom  så myckit, 
som  dhe andre gifwit.

* Felskrivning för Ursbo.



3 8 0 i 6 j 9: 2 !> september —i  oktober

D h en  2 5 Sept.

lät R ector föra till acta att H :s M agnificence öfw erlagt m edh h:r Ränte- 
mästaren och så bewilliat att befallningzm annen A nders W inter skall betala till 
Lars M atzon i G am ble Upsalaby 11 dr, 8  öre kopp<?rmt för bruket som  han 
lem bnat effter sigh wid N orsta  i Balingstad sochen.

D h en  28  Septem bris
effter högpredijkan bew illiades Luthelio W esm anno testim onium .
II. Slöts att Carl Cnutsons [Lagerblads] och Jacobi Lycosandri saker arresteras, 

effter som  dhe slagit een  novitium , och dher uppå bortrest.

D h en  1 O ctobris
höltz Consistorium  majus, närwarande h:r O lao R udbeck p.t. R eet., D .D . 

Petro Rudbeckio, D .D . Sam uele Skunck, M. Petro H olm , h:r Carolo Lundio, 
D . Petro H offven io , h:r O lao V erelio , h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea 
N orcop en se , h:r Andrea Spohle, M . Johanne C olum bo, M. Andrea Grubb, M. 
M atthia Steuchio, M. Julio M icrandro, Jacobo Arrhenio Secretar.

I. H:r Gartman excuserade sigh att han dhenne gången icke upkom m er för 
någon sin opassligheet skull.

II. Slöts att bookhållaren skall see  effter huru är m ed N orby, och hwem  
som  böör hafwa räntan dher af pro A :o 1679, sedan far h:r Aurivilii 
änckia swar på sin begäran angående H usby rentan.

III. R esolverades att skrijfwas skall till A lunda häradz tingh, att Acadrn 
w ill hålla ägandesyyn, som  Brich Ehrson i Inninge begärat.

IV. Slötz att Acad:n håller sigh wid lagm ansdom m en, och will w etta hwilcka 
som  blifwa syningzm än wed Skäfftuna em illan prästebohlet och Acad:ns 
hem m an. Hwar om  skall skrijfwas till h:r G ustaff R osenhahne.

V . Skall skrijfwas till landzhöfdingen h:r Mauritz Posse, att Acadrns 
hem m an äre frelsse och icke skatte, och att dhe dherföre böra förskonas 
för dhen giärdh, han söker gradera dhem  m edh, m ehr än annat frälsse.

VI. Andreas Edenius N ericius begärade testim onium .
R esol. Skall noga effterfrågas först hurudan han är, och huru han sig 

förhållit.
VII. R ector berättade att på hum blegårderne är stoort ohägn, och slöts 

dherföre att h:r V erelius, h:r Spohle, M. Steuchius, och M . M icrander skola  
dher hålla syyn.

VIII. Skall skrijfwas till H:s E xcellence h:r Rolam b, och förfrågas om  han 
är nögd m ed ägande synen som  är hållin em illan Åhrby och Sam bole [o: Sand- 
bol]. Strålens m ölnare Johan Jöransson i Åhrby och [Rasbo-]Kijl sochen  skall 
till tinget stämmas för dhet han giort åwärckan på Åhrby skogen; och samme 
citation begäres af Anders A nderson H öök .

IX . Berättade R ector att här i qwarnen skeer åthskillige fauter, hwarföre 
haar H :s M agnificence giordt förslagh, huru dhe m åtte rättas, och rem e- 
dieras; sam m e förslagh uplästes. Consistor, tyckte wäl wara att dhet practi- 
ceras, och måtte dhet wäl tryckias.

X . N icolaus R eftelius skall citeras kånan till swars, som  han belägrat.
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X I. U plästes copialiter H:s Kongl. Maijrtz bref dh. 30 Junij till H . R. 
Cantzlehren för Petro Bergm an, att wid Acad:n få itt stipendiu/w a 200  dr 
smt på 4 åhrs tijdh, a f dhe m edel som  äre förordnade till sådanne nödstelte  
personer, effter hans föräldrar blifwit plundrade af fienden, och icke kunna 
honom  dherföre underhålla. It. U plästes Illust. Cancellarii bref om  samma 
ärende. Slöts att d het skall undersökas af actis huru dhenne Bergm an sigh 
förhållit, och skall han sedan exam ineras, att man må see  om  han är wärdigh 
något beneficio , eller icke.

XII. Uplästes Illust. "Domini Cancellarii swar uppå sijdste Consist. bref, hwar 
uthi H:s HögGrefl. förmäler sigh willia befordra Academ:ns begäran och 
åstundan hoos Kongl. Maij:t framdeeles mir dher till blifwer beqwemblig tijdh 
och tillfelle.

Resol. Skall swaras att Consistorium ey eller annat meent, än att man söker 
läglig tijdh till att sådant föredraga.

X III. U plästes K ongl. Maij:tz bref för Secreteraren h:r A rrhenio till ränte- 
m ästareem betet i h:r V erelii stelle. O ch såsom här i ibland annat anfördes 
Räntm est. em b ete  angående, d het vidim erade copier skohle i K ongl. Cam- 
maren inlefwereras af alle quittenzer och ordres af upbörd och uthgifft, och  
dhetta gåår em oot Kongl. Maij:tz Acad:n allranådigst förunte privilegier, 
nem bl. att vidim erade copier a f alt sådant skohle inläggias, syntes rådeligast 
at Acad:n söker genom  een  underdånigh representation  in för H ans K ongl. 
Maij:t dhetta onus undgåå, och att dhe må blij w edh dhet sätt a f verifica- 
tionerne, som  här till wäret brukeligh effter Kongl. förordningh. Taltes sedan  
om  caution för Räntem est. O ch frågades om  icke dhet förr warit brukeligit 
att taga den? H:r Verel.: R ijksCantzleren grefw e A xel O xenstierna caverade 
sie lf för migh. R esolverades, att dhen nyia Quaestor bör assecurera Academ . 
m ed nöijachtig caution, innan han wärckelig tillträder tiensten och ränternes 
handterningh.

X IV . Begärade R ector att Consist. w ille wara bekymbrad om  successore uthi 
Secretarii stelle, som  nu blifwit Räntemästare. Discurrerades om  M ester Jona  
A rnelio, hwilcken som blige m ente skulle wäl wara nögd m ed secretariaten, 
m en som blige m ente åter, att om  han än togo  dhen em oot, så skulle han icke 
länge willia sittia dher wedh. B etäncktes och att han är förtijdhen uthrijkes, 
och ingen w eet huru snart han heem kom m er. O m sider voterades. M. M ic- 
rander näm bde 1. A rnelium , 2. M yrich eller G iödingh, effter han icke w eet  
hwilckendhera a f dhem  dher till är tiänligare än dhen andra. M. Steuchius: 
1. A rnelium , 2. een  af A djunctis som  kan wara dher till tienligast. M. Grubb: 
Arnelius är een  wacker man, m en iag troor inthet han skall länge sitta dher 
om  han kom m er. M yrich är och een  godh karl, m en siuckligh. G iöding är 
ungh, m en haar lijkwäl god t wittnessbördh om  sigh, och troor iag han genom  
skickeligheet och flijt skulle kunna winna dhet, att han m åtte göra Consis
torio itt godt nöije. G ifw er honom  altså m itt votum . M . Colum b.: A rnelius är 
een  wacker karl i sina studier, och älskar Acad:n, hwarföre iag och gifwer  
honom  m itt votum  prim o loco. 2. M alm enio. 3. Eendhera A djuncto facultatis 
philosophicae, som  finnes dher till tienligast. Profess. Spohle: Effter iagh w eet  
att G iöding är a f qwickt ingenio, och iag e llies icke w eet nämpna någon 
annan tienligh, emädan iag är obekant på orthen, så nämpner iag honom  allena.
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H:r N orcopens.: D h et fodras af een  Secretario, att han är snäll i sin book.
2. Snabb i sine concepter. 3. A tt han blijr wid secretariaten sittandes någon  
tijdh. H w ilcket emädan iag förmodar kunna fullkom nas af G iödingh, ty 
förm enar iag m ig m ed skähl kunna gifwa honom  m itt votum . H:r Arrhen. 
H o o s Secret. reqvireras 3 goda qvaliteter, 1. eruditio, 2. snällheet uthi conci- 
perande. 3. att han m ed trooheet gåår Consist. tillhanda. A rnelius troor iag 
inthet skulle wara m ed secretariaten tient, .effter han är een  gam m al karl. 
G iödingh w eet iagh wara qwick, och förm odar dhesse qvaliteter kunna 
finnas hoos honom , haar och hördt sahl. D oct. Brunnerum , hoos hwilcken  
han warit till disk, m ycket beröm m a honom , gifw er dherföre honom  m itt 
votum . H:r Verel.: K unde fuller tänckia på åthskillige, som  giort wackra 
profecter, m en seer Acad:n m ed dhem  inthet wara belåten, effter dhe inthet 
lära w illia sittia länge här w idh, näwpner dherföre G iödingh, som  lofwar 
blifwa dher w edh någon godh tijdh. D .D . H offveni#j: Ingen gammal man lärer 
willia länge sittia här widh, effter arbetet är stoort, och löhnen ringa; w ore  
dherföre bättre taga een  ungh, som  man kan göra sigh hopp om , att fa längre 
behålla, g ifw er dherföre G iödingh m itt votum . H:r Lundius: A f dhen nogare 
kunskap iagh hafft m ed G iödingh, finner iagh i sanning, att han lagt goda  
fundam enter till dhe reqvisiter, som  fodras hoos een  Secreter., så att han innan 
kort kan blifwa dher uthi så godh som  man åstundar, och dherföre gifw er iag  
honom  m itt votum , uthan anseende till något swågerskap. M . H olm  nem pner  
och voterar på G iödingh, effter han haar een  godh handh, och är qwick, 
och Profess: n inthet känner någon annan, som  skulle wara tienlig  här till. 
D .D . Skunck: A f dhe skäl anförde äro, kan iag inthet annat see  än wara 
Acad:n nyttigast, att h:r G iödingh kom m er uthi dhet vacerande Secretarii 
stelle, lem bnandes A rnelio  dhet beröm  honom  tillbör, och hållandes så före 
att han inthil skulle länge sitta dher w edh, uthan till att hafwa substitut, dhet 
som  inthet är com patibelt m edh Acad:ns Staat. D .D . Rudbeckius: I anseende  
till dhe testim onia som  andre gifwa G ödingh, hwilcka bettre känna honom , 
och effter iag inthet w eet i dhenne hast nem pna någon annan, så gifw er iag 
honom  m itt votum , m en inthet kan iag så binda honom  att sittia här wedh  
så eller så långh tijdh.

Rector tackade Consistorio, men sadhe sigh icke tänckt hafwa Giöding till 
Secretann. Men dher han sielf ändteligen wille dhen sökia, så måtte han gå 
een rätt wägh, och blifwa dher wed stadigt een rum tijdh bortåth.

Resolut. Skall skrijfwas till H. R. Cantzleren här om, effter som acta gifwa 
wed handen.

X V . Talades om  adjuncturerne, och uplästes K ongl. och Illust. D . Can
cellarii bref dhem  angående, att dher af see  hwilcka personer effter högb:te 
bref nu äre berättigade till samma adjuncturer. U plästes och Illust. Cancellarii 
project, huru adjuncturerne m åtte redresseras till sitt förre skick effter staten. 
Item  Consistorii project dher på, hw ilcket öfw ersändes till Illust. Cancellarium, 
och acta Consist. dh. 2 Aprilis, hwaräst finnes uthförligen, huruledess adiunc- 
turerne effter 111. D . Cancellarii nådige godtfinnande äre reducerade, och  
sederm era Illust. Cancell. bref för N eze lio , att a f någre w isse m edel fa sin 
fyllnad för dhet som  han m ist dher igenom , att han fadt een  adjuncturam  
philosophicam  i stellet för een  theologica, som  blifwit M . C olm odino till-
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slagen. R ector berättade, H :s H ögG refl. E xcelkce m undteligen förklaarat 
sigh, att han icke annars m eent, än att adjuncturerne skulle då först såle
des reduceras, när dhe personer, som  dhem  förtijden innehafwa, på hwarie- 
handa sätt afginge, effter som  ellies h:r Buskagrius och M. N ezeliu s kom m e till 
att mista något, som  dhe tillförende nutit sigh till underhåldh, och dheras 
w ilckor således m yckit förwärrades, d het H :s H ögG refl. E xcelkce skattat 
obilligt. Swarades a f een  och annan, att Illust. Cancellarii m eningh änteligen  
warit, som  nogsam pt synes af alla brefw en, att adjuncturerne skulle strax re
duceras, hw arföre och  H :s H ö g G . E x ce lk ce  i d h e  senare b refw en  
aggreerar dhen förandringh som  skeed war, och tillslår M . N e z e lio  andre m edel 
till fyllnad, för d het som  han således m ist hadhe. M en att H :s H ögG . Ex
celkce sedan sig förandrat, dhet wore een  annan tingh. Consist. skattade 
nödigt att repraesentera H :s H ögG . E xcelkce heela saken, och afwachta dhess 
nådige sluth här öf:er. U plästes Illust. Cancellarii bref skrifwit in Junio, att 
h:r Profess. Steuchius icke m åtte mista något på sitt förra underhåld dher 
igenom att h:r Buskagrius nu m ist een  adjuncturam p h ilosop h icae, m edh  
hwilcken h:r Steuchius d eelt löhnen , uthan niuta dhen sigh förr tillslagne 
halfpart bådhe af dhe ordinarie och extraordinarie m edel oafkortat, och dhet så 
m yckit mehra, som  hans profession  ingen gem enskap hafwer m ed dhen profes
sionen som  Buskagrius niuter beneficium  före. Ellies önskar H :s H ögG . 
Excelkce, dhet något exped ient kunde finnas, hwarigenom  h:r Buskagrius på 
annat sätt blefw e hulpen, att h:r Steuchius m åtte ehrhålla sin löhn fullkom b- 
ligen, effter han arbetet uthstå måste. H:r Steuchius sade sigh blifwa widh
K. brefw et om  sin löhn, allenast han niuter dhet honom  dher uthinnan till- 
slåås. R ector swarade: A tt han gör wäl dheruthinnan, och att ingen kan för- 
wägra honom , hwadh Kongl. brefw et innehåller. H:r Steuchi/w påm inte att 
han effter högstb:te bref bör hafwa dhen adjuncturen, som  först löös  
faller, och begärade nu att fa upbära löhnen för dhen adjunctura philo
sophica, som  h:r Gartman hafft tillförende, för hw ilcken ännu ingen  upburit 
löhnen för wåhrterm inen. Consist. bew illiade honom  att för dhen tijden up
bära samma löhn, så länge man far see  hwad wijdare kan låta sigh göra. 
Sijdst upsattes itt project på adiuncturerne, och hwilcka dhem  skola niuta för 
wåhrterm inen och höstterm inen, hw ilcket project här bijfogas. O ch slöts 
ännu widare, att heela saken repraesenteras H :s H ögG refl. E xcellence.

[Samma dag. ]
Klockan 4. hölts Consist. m inus närwara#de R ectore M agnifico, D .D . H off- 

ven io , h:r V erelio , h:r Arrhenio, M . C olum bo, Jacobo Arrhen. Secret.
I. H :r V erelius, såsom  inspector nationis, klagade att Jacobus Lycosander 

tillhållit novitium  M agnum  Svenonis [A skbom ] att slå een  annan novitium  
D anielem  M ontanum . M ontanus berättade således: O m  een  söndagz affton  
w ore wij hoos Fluhren, dher skulle wij 3 novitii dricka på gålfw et, Magnus 
Svenonis drack m ig till, och gaf m ig 3 öhrfijlar. Lycosander, Carl Cnutson  
[Lagerblad] och Duraeus spenderade. Frågades hwem  som  befalt dhen andre slå 
honom ? Magnus Svenon.: dhe andre befalte m igh slå honom , och excuserade  
iag m ig någre gånger, m en dhet halp inthet. Petrus Bruzelius och Olaus 
Avellinus swarade på tillfrågan, sigh inthet w eeta  hw em  som  badh dhen andre
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slå Montanum. Magnus Svenonis tillstod omsider, att dhe alle tree kommit 
öfwereens, att han skulle slå honom, och kunde han inthet säija, att någon
dera i synnerheet giordt dhet. Dhe andre novitii tillstodo och att dhe warit 
befalta till slå hwarandra. Lycosander sadhe sigh inthet befalt dhem slå hwar 
andra, uthan budit Magnum Svenon. gå bort; dhe andre novitii swarade, att 
han fuller budit honom gå borth, men så skole dhe åter samptel. sagt, han 
måtte wäl blifwa qvar, och sätta sig på bäncken. Lykosander tillstodh att han 
kallat novitios dijt, och förmantes flijtigt att reent uth bekenna hwem som 
befalt dhem slå hwar andra, men neekte sigh dhet wetta. Dhe affträdde samptel.

Resolutio. Carl Cnutsons, Duraei och Lykosandri saker arresteras och upföras 
in Consistorium, till dhess dhe komma alle tillstädes. Magnus Svenon. går in 
carcerem på 3 dagar, för dhet han uthgifwit 3 munslagh. Och Lykosander 
arresteras iämwäl till sin person.

Dhen 5. Octobris
effter högpredijkan uplästes Johan Bergz suppliqve, att Consist. wille hindra 

dhen immission hans swåger Samuel Kijlman söker hoos h:r Samuel Stehn 
i dheras swärfadhers sahl. Ravii gårdh, effter som wälb:te Ravius warit här 
Professor. 2. Begärer han att huushyran af samma gårdh måtte seqvestreras 
till samptel. sterbhuusetz nytta, och icke tillåtas att Kijlman dhen uthtager, 
etc. Resol. Sahl. Ravius war aldeles skild ifrån Acad:ns jurisdiction, och kan 
dherföre Consistorium nu icke befatta sigh med dhen»e saken, troendes att 
h:r slottsbefallningzmannen icke lärer göra något här uthinnan, som icke rätt 
är.

Dhen 15 Octobris
hölts Consist. majus, närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Reet., D.D. Petro 

Rudbeck, D.D. Erico Benzelio, D.D. Samuele Skunck, M. Petro Holm, 
[h:r Gartman], h:r Olao Verelio, M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, 
M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Doct. Hoffvenius, h:r Arrhenius, h:r Norcopensis och h:r Spohle låta 
excusera sigh, effter dhe bortrest på någre sine nödige bestellningar.

II. H:r Samuel Stehn lät fråga om Acad:n will antaga ännu een book
bindare? Swarades att Acad:n haar förr twå stycken, och kan inge fleere an
taga.

III. Uplästes H:s Excelktz h:r Georg Gyldenstiernas bref och swar, att 
sahl. h:r Schefferi sterbhuus niuter nådåhr för professione Skyttiana, och flår 
halfparten af 679, och halfparten af 680 åhrs ränta och afrad, dock så att 
sterbhuset inthet infodrar dhen rest, som hoos bönderne blifwit för tijdzens 
swårheet, och dheras medellössheet.

IV. Upwijstes Staffan Billfeltz assignation af dh. 13 Octobris 679 till secre- 
teraren Hägg, att betahla till befallningzmannen Erich Warg för förstreckte 
medel till bruken 1000 dr kopp</rmt, genom wexel. Och slöts att dhenne wäxel 
skall afcopieras och vidimeras af stadhen. Item Daniel Christiernens assignation 
dh. 13 Octob. 679 till Erich Christersohn för Weilandt på 1200 dr kopp<?nnt. 
Bägge dhesse assignationer lefwererades sedan till Räntemästaren.

V. Larss Unonius inkom, och påmintes att dhet är slutit i förre rectoratet,
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att dher han icke clarerade till pingest, så skulle execution  gå öfw er honom . 
H an begärade ännu dilation; m en swarades att Acad:ns torfftigheet dhet 
in thet widare tillåter; dock bewilliades honom  ännu 8 dagers tijdh.

V I. H:r Verelius sadhe, att då sijdst sattes prijss på korn, rog och malt 
här i qwarnen, förgat man att taxera hw etet, och begärade att dhet nu skee  
måtte.

R esol. Sättes 16 dr på tunnan.
V II. D iscurrerades om  U nonii saak em oot Larss Andersson K rook, hwar 

uthinnan och nu döm bt är i Stockholm , och slöts att Larss A ndersson .får 
execution  på U nonium , dock icke förr än han först betalt Academ :n dhess 
fordran.

V III. U plästes h:r A dolph T ungels b reef om  bondens skuld i U ltuna, och  
begärade han w etta V. Consistorii förklaring, om  dhe willia betahla för 
bonden dhess skuld, till salvera honom  och hem m anet, effter dhe satt låås för 
ladan iäm pte Cronones.

R esol. Skall swarass honom  att Acad:n redan skrifwit tili Kongl. H ofR ätten  
här om , hwarest och bonden söker uthslag och att när Acad:n först effter  
lagh fådt uth sina uthlagor, så må han taga dhet öfrige till sin betahlning, 
om  dher något finnes.

IX . U plästes h:r Jacob Flem m ingz b reef m ed begäran, att Acad:n w ille låta 
liqvidera m ed h:r Carl Sparre, och sedhan sökia Kongl. Cammarens för
ordning om  betahlningen. R ector sadhe att bookhållaren skall liqvidera.

X . Slötz att sal. Jonge Kiörlingz arfwingar och creditorer skole citeres hijt 
till distingztijden, att dhen saken må afhielpas och sluttas.

X I. U plästes Sam uel Stehns skrifft och bewillning för tobackshandlerne, 
att fa E ekbom ens arresterade penningar, som  stå här in loco.

R esol. Penningarne sättas på rådstugun em oot borgm estans qvittence, dock  
att dhet först kundgörs parterne, och säges dhem  att Consist. allenast 
låtit penningarne stå här, såsom  in loco  tertio, effter Acad:n inthet haar här 
m ed till göra.

X II. Bew illiadess Jonae Stijfwer [Styfwert] G othoburgensi, som  legat siuk itt 
halfft åhr, 10 dr sölf:m t af cassa studiosorum .

X III. Discurrerades åter om  adiuncturerne. H :r Steuchn/j begärade att fa 
stadigt behålla dhen adiuncturam philosophicam , som  han upburit löhnen  
före för wåhrterm inen.

Swar. att Consistor, är inthet här em oot, och slöts att skrijfwas skall till 
Illust. Cancellarium om  heela  saken, dher M. N eze liu s och C olm odijn icke 
kunna förlijkas eller föreenas på något sätt. R ector recom m enderade h:r 
Valerium  till få dhen  ordinarie adiuncturam philosophicam , som  Secret. hafft, 
och nu i wåhr affträder, effter han ifrån dhen tijdhen får upbära löhn för 
quaestura; alldhenstund Valerii w illkor wid B ib lioteqvet äro ringa, och han lijk- 
w ist är om istandes dher widh. Consistor, swarade: A tt dhet är billigt, och w ille  
icke wara här em oot.

X IV . Skall skrijfwas till Illust. D n. Cancellarium, att Consistorium  är nögdt 
m edh H :s K ongl. Maij:tz allernådigste förordningh m edh Profess:re H olm , 
att han kom m er till ordinariam professm em  theologicam .

X V . Inlefw e[re]rade R ector på h:r Thomae Krokz wägnar sal. M . Olai Stenii
25—724168 Sallandtr
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obligation a f dh. 1. Septem b. 1652 på 172 rdr m ed begäran att Acad:n 
w ill dhem  infordra, när hon infordrar dhet som  sahl. Stenius är henne skyl- 
digh. O ch slötz att Acad.n infordrar sitt iu förr iu heller.

X V I. H ustru M alin [Jonsdotter], lo n  O lssons dotter i Tum bo klagade, att 
fougden Ringius afsatt fadren ifrån samma qwarn, och m ed orätta pantat aff 
honom  åthskillige persedler till 642  dr kopparmt, som  hennes insinuerade lista 
lydde, och begärde hon nu fa igen samma pant, och blifwa wid qwarnen. H:r 
Gartman berättade, att hon i wåhras warit här, och uthi hans såsom då warande 
R ectoris, och h:r V erelii närwaro liqviderat m ed R ingio, så att då alt warit 
klart, och hon inthet kunnat klaga sigh wara något skeedt förnär, m en nu 
m otte någon annan uphijssat hen n e till att således klaga fougden an uthan or- 
saak. R ingius upw ijste sin sluut-reckningh m z hennes fadher m ölnaren per 
credit e t  d ebet, upförandess dher in credito, alt hwad som  är pantat a f m öl
naren, och tagit till Acad:ns betallningh, och blijr äntå m ölnaren skyldig 4 0  
dr, 22 öre kopjwrmt, för hwilcka fougden tagit i pant 1 'S  9 m k teen, 
3 i  m k m essingh, een  gammal sichtduuk wärderad för 4  dr, een  gammal 
trotz a 1 dr, och h öö  för 5. dr. Professor Grubb, som  nyligen warit wid 
T um boo och dher ransakat, berättade, att dam m en warit aldeles, och qwarn- 
huuset m yckit förfallit, och att nyia m ölnaren dhet wäl igen uprättat, kostan
des dher på öfw er 2 0 0  dr köpp^rmt, hwar på han skickat reckningh till h:r 
Gartman i dhess rectorat. Berättades och att Jon  O lofson  dhenne hustru» s 
fadher lofw at 50  tn. om  åhret för qwarnen effter uprättat contract, under- 
skrifwit a f sal. A rchebiskopen D oct. Lenaeo, och sahl. Professore U n on io , då 
warande R ectore, m en dhem  icke uthgifw it uthan söckt förm edling till 20  
tunnor åhrl. och äntå blifwit skyldigh. Item , att sonen  raderat dhetta contractet, 
och ellies sig så illa förhållit, att Acad:n om ögeligen  kunnat uplåta honom  
qwarnen effter sin fadher. H ustrun klagade, att dhe uthpantade persedler äro 
för ringa wärderade. W ärderingen upwijstes, och kunde icke ogillas, effter hon  
är skedd af opartijske god h e män, och persedlerne sedan dher effter för
yttrade. H ustrun klagade ännu, att itt skåp är henne förhållit. Ringius swarade, 
att skåpet står qwar, och att Jahan Rassm usson säger dhet höra sig till. Fråga
des om  skåpet då är wärderat Acadin till betalning. Ringius nekade.

R esolutio. A lt hwad som  är öfw er dhet som  bör wara qwar wid gården, 
och Acad:n är tillkiendt till betahlningh, dhet m åge arfwingarna behålla, och  
träta om  wid tinget, om  dhe ellies icke förlijkass, Acad:n haar dher m ed inthet 
till göra. 2. Få arfwingarne sielfw e till Thom essm ässan lössa igen sin koppar, 
som  än är osåld, för dhet prijss han är wärderad, och taga igen sitt teehn  
och m ässingh, när dhe till ofwansagde tijdh betalt dhe resterande 4 0  dr, 22 
öre kopp^rmt, dock så att först afdrages dhe 10 dr köppwrmt för sichtduken, 
trotzen och höet. 3. M en m ed qwarnen kan nu ingen widare förändring 
skee, effter hennes sahl. fadher blifwit lagligen afsagd, och H erm an H erm ans
son lagligen tillkom m it igen.

X V II. Jahan O lsson  i Åby och S. Eliae [d: Ilians] sochen supplicerade skriffteli- 
gen  att fa igen  een  ängzhaga, som  han och hans. sahl. fadher rö[j]dt och  stängt, 
m en grannen Anderss Jonson  tagit dhen ifrån honom  allena effter rättarens 
dom b. 2. Supplicerade han om  någon lindringh på sine uthlagor, effter han 
allenast far 7 tn. och m åste dher af uthgöra 11 tn., hw ilcket han sadhe sig
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nu icke hinna i dhesse swåre tijder. Ring. berättade, att både hem m anen äre 
lijka stoore, och hafwa lijka ägor, m en dhenne bonden haar för  30 åhr 
sedan intagit dhetta ängzstycket af begges dheras betesm arck, hwar öf:r 
Consist. skall resolveradt uthi s. Liungz rectorat, 6 6 5 . N em b l. att ängen skulle 
bytas em ellan bådhe hem m anen.

R esol. Consistorium  finner skäligit nu som  förr, att dhe niuta halfwa ängen 
hwar, effter som  dhen andre kunnat hafft wedergälning för sitt arbete, effter  
han allen hafft ängen h eele  30  åhren. O m  tillgifften kan slutas, när som  blifwer 
talat om  dhe andre böndernes beswär.

X V III. Organistens [Johan Z ellingers] änckia supplicerade skriffteligen, att 
hennes sohn Christianus m åtte kom m a till tiensten effter sin sahl. fadher. 2. 
Supplicerade hon om  nådåhr effter sin sahl. man. H:r pastor berättade att 
dhenne Christianus under nådåhret offta rest bort heela 14 dagars tijdh uthan 
loff. Sadhe och R ector att han är begifw en på dricka, och lärer dherföre 
näpligen blifwa här till capabel, m ed m indre han reser något uth, och afstår 
med dryckenskap. Tyckandes H :s M agnificence wara bättre att öfwertala 
Vallerium  till förestå tiensten, till dhess någon tienlig  organist sig tillbiuder. 
Slöts att honom  skall förehållas, dhet han borde göra sig capabel, och föra 
itt skickeligit lefw erne, förr än han tillbiuder sigh tiena uthi een  sådan för- 
sambling. Item , att änckian niuter nådåhr som  andre änckior, och sees effter  
in actis tem pli, när m annen b le f dödh.

X IX . Slöts att h:r Verelius skaffar någon fullm echtig till tinget em oot m ons. 
Pels, effter Acad:n fått citation på honom , hwar om  finnes förr in actis.

X X . Bew illiades Johanni Tillaeo att disputera de nom inibus veterum , och  
T ibelio  G estricio de causa finali.

X X I. Talades om  N orby. M. Micrand.: A :o 677  in O ctobr. b le f sahl. Auri- 
villius dödh, och då nööt änckian heela räntan som  war annus meriti. 678  
war änckians nådåhr, och då nööt hon hela räntan, nådåhret exspirerade i 
wåhras, då iagh steg  till hem m anet; nu frågas om  hon skall niuta något af 
67 9  åhrs ränta? O ch om  iagh skall w edh min skada gifwa henne något, så 
flr  hon allenast 6  tn. M en far hon  spannem åhl effter Kongl. förordningen, 
så far hon 10 tn. R esolut. H on  niuter halfwa räntan a f N orby i åhr, sedan  
på dhe fölliande åhren får hon och  dhe andre änckiorne sitt qvantum  effter  
Kongl. förordningen oafkortadt. O ch skall bookhållaren see  effter, huru praxis 
förr warit m edh praebenderne.

X X II. Inkom  h:r H erm ans Edenbärgz citation af dh. 11 Septem b. att Acad:n 
w ill wara tillstädes genom  sin fullm echtigh dh. 22  Sept. wid Bälingz tingh, 
och dher afwänta tingzrättenss uthslagh uthi dhe andre jordägandernas i Å löpe  
andragne beswär, dher öfw er att inge w isse fohrstenar eller dälda råå finnas 
em illan hem m anens åkerskiffte, hwar a f skall upw oxit een  stoor oreda gran- 
nerne em illan, i dhet att dhen som  först kom m it åth till kiöra och såå, 
tillwällat sigh m ehra än hans hem m an tillkom m it. H:r V erelius sadhe dhetta  
redan wara bestält och förrättat, hw ilcket Consist. tyckte wähl wara.

A dsessores Consistor, m inoris b lefw e qwar, nem bl. h:r Olaus Rudbeck R ec
tor, D .D . Eric»j B enzel., h:r Olaus V erelius, M. Johannes C olum b., M. A nd
reas Grubb, Jacob«r Arrhenius Secretarius.
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I. Jesperus Swedbergh klagade på sin discipel Petrum  Noraeum, att då han 
exam inerade honom  een  dagh huru han afftonen tillförende förhållit sigh, 
i dhet han m ed uthdragin wäria i sin wärdinnas stugu giort oliud, som  dhe i 
huset berättat, haar Noraeus swarat honom  illa och otillbörligen, hwarföre då 
Swedbergh slagit honom  een örefijl, då haar Noraeus fattat honom  i håret. 
U plästes Noraei egit b reef till m ons. Sw edbergh, hwaruthinnan han icke alle
nast bekenner sitt grofwa förseende här uthinnan, uthan och dhet söker  
att afbidia. Parterne afträdde. Discurrerades om  saken, hwilcken skattades grof, 
och berättade inspector nationis, att Noraeus in till datum icke wijssat någre 
godhe proof, och att dhet wore befruchtandes han icke blifwer duglig till tiena 
Gudz församblingh dher på orten, som  man täncht, och till hwilcken ände han 
fått stipendium .

Sentent. Noraeus går in carcerem på 4 dygn, m ed förm aning att afstå medh 
all widare ohöfligheet och otijd igheet, effter som  dher han widare igen
kom m er, då dhenne saak skall stå honom  öpen. 2. Arresteras hans saker och  
stipendium , till dhess hans fadher antingen förmår Swedbergh till wijdare 
inform era honom , eller skaffar een  annan godh karl till lässa för honom , 
och hafwa inspection öf:r honom .

II. Petter Pråhl inkom  em oot M agnum H åbergh, klagandes att han skall 
öfwerfallit honom  i sin stugu, och skutit hono»? i bröstet 2 reesor, willian- 
dess truga honom  till låta twetta stugun åth sigh. Håbergh swarade, att som pt 
a f Prålens tahl är sant, och som t osant, säijandes sigh warit inne, och wänligen  
begiärt, han wille låta twätta hanss kammar, hwar till han swarat, dhet skall 
edher huuss-jungfru göra, m enandess dher m edh kokerskan, m en när koker
skan nekade sig willia twätta, och Prålen här om  påm intes å nyio, skall han 
swarat: dhen och dhen låte twätta. H åberg sadhe widare: N är iag då sadhe, 
att iagh icke skulle gifwa honom  all hyran, om  han icke låter twetta, b le f han 
deröf:r sticken, och stötte m ig, tagandess åth byxsäcken, hwarföre skiöt 
iag honom  ifrån m igh, m en stötte honom  inthet, som  han säger. Prålens w itne 
war h. Kirstin Erichs dotter, em oot hwilcken H åbergh exciperade, säijandess 
henne sam m e affton brukat ow ettig  mun på sigh, och låtit muta sig till w itne, 
hw ilcket hon sie lf skall sagt för kokerskan. Parterne afträdde. Discurrerades 
om  saken, och syntes rätten icke kunna låta henne swäria w ittneseed , uthan 
hon måtte ellies referera hwad hon har till säija, effter hon och är altijdh hooss 
Pråhlen. Parterne inkallades; och hust. Kirstin berättade således: N är dhe alle 
3 kom m e in, frågade H åberg, om  Prålen icke w ille låta twetta stugun åth 
honom ? M en Prålen swarade, att dheras kokerska w oro plichtig till twetta. H å
berg sadhe: W ille i inthet att pijgan skall twetta, så skolen i twetta. Prålen 
swarade: Inthet plichte i m ig till twetta. D her på gåår Håbergh kring een  
gångh, och stötte så Prålen 2 gångor. Slogh sedan till itt slagh och råkade migh. 
Pråhlen som  war något drucken språng på skåpet effter knifwar, dher med  
gingo dhe andre uth. Håberg: H an haar lijkwist lofwat m igh att twetta stugun. 
D h et hustrun sadhe [d: hadhe] m ig i förstonne sagt, att dher han icke w ille 
låta pijgan twetta, så skulle han twetta, och att iag stötte honom  först, dhet är 
alt osant. Johannes Dalman: H åberg sadhe sig willia gå in effter eeldh , wij 
ginge så jn ed h  in; H åberg frågade, om  Prålen wille låta twetta stugun effter  
sin lofwen? M en Prålen swarade, hanss huuspijga skulle dhet göra. H åberg
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s a d h e :  O m  i i c k e  l å t a  t w e t t a ,  s å  s k a l l  i a g  a f d r a g a  n å g o t  a f  h u u s h y r a n ,  d h e r  m e d h  

k a l l a d e  P r å l e n  h o n o m  h u n d z f o t t ,  o c h  s t ö t t e  h o n o m  t w å  g å n g o r ,  m e n  H å b e r g  

s k i ö t  h o n o m  i f r å n  s i g h .  O m s i j d e r  s p r å n g  P r å l e n  e f f t e r  k n i j f .  P a r t e r n e  a f f -  

t r ä d d e .

S e n t e n t i a .  M a g n u s  H å b e r g h  b ö t e r  f ö r  t w e n n e  s k u f f w a n d e  6  m k  s ö l f m t  

h w a r t .  S e d a n  s t å n d e  h o n o m  f r i t t  s ö k a  s i n  r e c o n v e n t i o n  i n  f o r o  c o m p e t e n t i ,  

s o m  h a n  b ä s t  g i t t e r .

I I I .  F ö r e t o g s  s a k e n ,  h w a r  o m  f i n n e s  i n  a c t i s  d h .  1 O c t o b r i s  m e n  w a r  i n g e n  

a f  p a r t e r n e  t i l l s t ä d e s  m e h r  ä n  L y k o s a n d e r ,  h w i l c k e n  n u  s a a k f å l t e s  t i l l  1 8  m k  

s ö l f m t  f ö r  3  p u s t a r ,  o c h  s l ö t s  a t t  C a r l  C n u t s o n  [ L a g e r b l a d ]  o c h  B a r t h o l d u s  

D u r a e u s  s k o l a  ä n n u  w i d a r e  c i t e r a s .

D h e n  1 9  O c t o b r .

e f f t e r  h ö g p r e d i j k a n  i n  p r a e s e n t .  h .  O l a i  R u d b e c k  p . t .  R e e t . ,  D . D .  S a m u e l i s  

S k u n c k ,  h : r  J o h a n n i s  G a r t m a n ,  h : r  C a r o l i  L u n d i i ,  D . D .  P e t r i  H o f f v e n i i ,  h : r  

O l a i  V e r e l i i ,  h : r  A n d r e a e  N o r c o p e n s i s ,  M .  J o h a n n i s  C o l u m b i ,  M .  A n d r e a e  G r u b b ,  

M .  M a t t h i a e  S t e u c h i i ,  M .  J u l i i  M i c r a n d r i ,  J a c o b i  A r r h e n i i  S e c r e t .

I .  B e r ä t t a d e  R e c t o r  b r e f  o c h  s w a r  w a r a  k o m m i t  i f r å n  h : r  G u s t a f  R o s e n -  

h a h n e ,  d h e r  u t h i  h a n  l o f w a r  a t t  w i l l i a  s i e l f  f ö r r ä t t a  d h e n  l a g a  s y y n  o c h  

b e s i c h t n i n g h ,  h w a r  o m  C o n s i s t .  s k r i f w i t  d h .  7  h u j u s ,  d h e r  A c a d r n  w i l l  d r ö i j a  

d h e r  m e d  t i l l  w å h r e n ,  o c h  d h e n  t i j d e n  a t t  m a n  k a n  g å  i s k o g e n .  E l l i e s s  s y n e s  

h : r  p r a e s i d e n t e n  s å  u p t a g i t  C o n s i s t o r i i  b r e f ,  s o m  s k u l l e  A c a d : n  w r ä k a  h e e l a  t i n g z -  

r ä t t e n .

R e s o l u t .  S k a l l  s w a r a s ,  a t t  A c a d : n  w i l l  d r ö i j a  t i l l  d h e n  t i j d h  h : r  p r a e s i d e n t e n  

s i e l f  d e t e r m i n e r e r  i  w å h r ,  o c h  a t t  A c a d : n  ä r  n ö g d  m e d h  o r d i n a r i e  t i n g z r ä t t e n ,  

u n d a n t a g e n  B e n g t  A n d e r s s o n  l a g l ä s a r e n ,  s o m  a l l e n a  ä r  i ä f w a d .

I I .  U p l ä s t e  R e c t o r  f u l l m e c h t i g e n s  H e n r i c h  S c h e f f e r s  b r e f  t i l l  s i g h  a f  d h .  

1 7  O c t o b r .  h w a r  u t h i  h a n  b e r ä t t a r  s i g h  l e f w e r e r a t  A c a d : n s  å t h s k i l l i g e  b r e f  t i l l  

h e r r  l a n d z h ö f d i n g e n ,  o c h  w e n t a  d h e r  u p p å  s w a r ,  i s y n n e r h e e t  o m  p a n t e å c k -  

r e n .  I t e m  a t t  K o n g l .  C a m m a r e n  l o f w a t  s w a r a  u p p å  d h e t  C o n s i s t .  b r e f  h a n  d h e r  

i n l e f w e r e r a d t  a n g å e n d e  p a n t e å c k r e n .

I I I .  B e r ä t t a r  b : t e  f u l l m e c h t i g h  s i g h  o c h  b e s t e h  o m  A c a d e m m s  b r e f  i K o n g l .  

H o f R ä t t e n ,  m e n  e f f t e r  s o m  s e c r e t e r a r e n  e y  ä r  s y n n e r l i g  g ü n s t i g ,  o c h  h a n  d h e r -  

f ö r e  e y  w e e t  h u r u  d h e t  k a n  b l i f w a  f ö r e d r a g i t ,  h ä l s t  e m ä d a n  h a n  i n g e n  h a a r  

a t t  t i l l i j t a  u t h i  h : r  p r a e s i d e n t e n s  f r å n w a r o ,  t y  b e d e r  h a n  a t t  C o n s i s t .  w i l l  s k r i f w a  

h : r  G u s t a f  S p a r r e s  E x c e l h c e  t i l l ,  s o m  n u  f ö r e r  p r a e s i d i u m ,  d å  h o n  f ö r m o d e r  

f a  u t h s l a g h .  K l a g a r  e l l i e s ,  a t t  b o n d e n  i U l t u n a ,  h w i l c k e n s  f a t t i g d o m  o c h  n ä r -  

w a r e l s s e  k u n n a t  h i e l p a  h a n s s  s a a k ,  ä r  n u  b o r t r e s t .

R e s o l .  S k a l l  s k r i f w a s  t i l l  H : s  E x c e l h c e ,  o c h  d h e r  i b e r ä t t a s  a t t  b o n d e n  r e s t  

t ä d a n  f ö r  f a t t i g d o m  o c h  h u n g e r  s k u l d .

I V .  S k r i j f w e r  f u l l m e c h t i g e n  a t t  h : r  A x e l  B e h m e r  w ä n t a s  u p  i d h e n n e  m å n a 

d e n ,  o c h  a t t  h a n  d å  m å t t e  t w i n g a s  t i l l  l i q v i d a t i o n ,  h w i l c k e t z  b i j f a l l  h a n  r e d a n  

f ö r n u m m i t  h ö g s t l o f l .  K o n g l .  r e v i s i o n s  b i j f a l l .

V .  S a d h e  R e c t o r  a t t  B a r t h o l d u s  D u r a e u s  ä r  n u  h i j t k o m m e n ,  o c h  b e g ä r a r  f a  

u t h l ä g g i a  s å  s t o o r a  b ö t e r  s o m  L y k o s a n d e r  u t h g i f w i t ,  o c h  d h e r  m e d  f a  r e s a  

b o r t  i g e n ,  e f f t e r  h a n  i c k e  f å r  l ä n g e  w a r a  b o r t a  i f r å n  s i n e  d i s c i p l e r  i  S t o c k 

h o l m .  O c h  f r å g a d e  R e c t o r  h w a d  P r o f e s s o r e s  w i l l e  s l u t a  h ä r  u t h i n n a n .
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Resolut. Effter han warit bortrest, förr än han blef citerad, och nu kommit 
tillstädes, så bewillias honom hans begäran.

VI. Klagade Rector att [Henrik] Skrufwens söner [Johan och Nils] giort i gåår 
och i gåår natt itt stort oliud, och skadat åthskilligas huus och kropp, etc. 
Och dher på rest uthur stadhen, effter dheras gamble plägsedh, uth på fadrens 
gårdar, som man förmente. Frågandes huru man skall bära sigh åth medh 
dhem.

Resolut. Rector låter taga dhem på landet, om dhe dher finnas; och effter- 
som dhet säijes, att dhe skola resa till Stockholm, så skrifs till slottsfougden 
dher sammastädes, att han låter dhem fasttaga, om dhe dher finnas.

VII. Bewilliades h:r Billbergh introduction i morgon otta dager till, eller då 
han begärar. Rector sade sig hafwa hanss fullmacht, och förgiätit att låta dhen 
upläsa i sidste Consistorio.

D h e n  2 2  O c t o b .

h ö l t s  C o n s i s t .  m a j u s  n ä r w a r a n d e  h : r  O l a o  R u d b e c k  p . t .  R e c t o r e ,  D . D .  

S a m u e l e  S k u n c k ,  h : r  J o h a n n e  G a r t m a n ,  h : r  O l a o  V e r e l i o ,  h : r  A n d r e a  S p o h l e ,  

M .  A n d r e a  G r u b b ,  h : r  M a t t h i a  S t e u c h i o ,  M .  J u l i o  M i c r a n d r o ,  J a c o b [ o ]  A r r h e n .  

S e c r e t a r i o .

I .  D .  D o c t .  H o f f v e n i u s  e x c u s e r a d e  s i n  a b s e n c e  f ö r  b r o d r e n s s  d ö d z m å h l  

s k u l l .  H : r  A r r h e n i / z j  w a r  ä n n u  i n t h e t  h e e m k o m m e n .

I I .  U p l ä s t e s  K o n g l .  v o c a t i o n  o c h  f u l l m a c h t  a f  d h .  1 3  S e p t e m b .  f ö r  h : r  

B i l l b e r g h  t i l l  p r o f e s s i o n e m  m a t h e s e o s  i s a h l .  h : r  C e l s i i  s t e l l e .

I I I .  I n l e f w e r e r a d e  h : r  V e r e l i u s  n y a  c o p i e n  a f  i n d i c e  B i b l i o t h e c a e ,  s o m  h a n  l å t i t  

i n b i n n a  e f f t e r  C o n s i s t o r ,  s l u u t h .  P å m i n t e  d h e r  h o o s ,  a t t  s o m b l i g e  p r o f e s s o r e s  

l ä n a  b ö c k e r  a f  B i b l i o t e q v e t  å t h  s t u d e n t e r ,  h w i l c k a  s k i e m m a  d h e m  b o r t .  O c h  

s a d h e  s i g  d h e r f ö r e  g i o r t  e e n  n y  b o o k ,  d h e r  u t h i  h w a r  P r o f e s s o r  s k a l l  s i e l f  

s k r i f w a  h w a d  b ö c k e r  h a n  u t h t a g e r ,  o c h  h u r u d a n e  d h e  ä r e ,  o c h  s e d a n  s w a r a  

f ö r e  o m  b ö c k e r n e  k o m m a  w ä r r e  i n  i g e n .

C o n s i s t o r i u m  g i l l a d e  d h e t t a .

I V .  U p l ä s t e s  N i c o l a i  R e f t e l i i  s w a r ,  a t t  h a n  i c k e  k a n  s i e l f  s i s t e r a  s i g h ,  u t h a n  

b e d h e r  a t t  h a n  a b s e n s  m å t t e  f a  e e n  g ü n s t i g  d o m ,  o c h  b l i f w a  b e n å d a d  m e d  

r e l e g a t i o n e  t a c i t a ,  e f f t e r  s o m  h a n  g i f w e r  s i g h  s k y l d i g h  t i l l  l ä g e r s m å h l e t .  C o n s i s t .  

s w a r a d e ,  a t t  e f f t e r  s o m  h a n  f a l l e r  t i l l  f ö g o ,  i n g e n u e  b e k e n n e r  s i n  b r o t t ,  o c h  l o f -  

w a r  b ä t t r i n g h ,  s å  f ö r u n n e s  h o n o m  h a n s  b e g ä r a n .  J o h a n n e s  R e f f t e l i u s  p å  s i n  

b r o d e r s  w ä g n a r ,  o c h  k o h n a n  M a r g r e t a  P ä d e r s s  d o t t e r  i n k o m m e ,  o c h  t i l l s t o d h  

h o n  n u  a t t  h o n  ä r  f ö r l i j k t ,  o c h  l o f w a d e  b r ö d r e n  s t r a x  b e t a h l a  b ö t e r n e ,  o c h  

s k a f f a  h e n n e  i k y r c k i a n ,  d h e r  m e d h  h o n  w a r  b e n ö g d .

R e s o l u t .  N i c o l a u s  R e f t e l i u s  b ö t e r  f ö r  l ä g e r s m å h l e t  4 0  m k  s m t ,  o c h  k å n a n  

2 0  m k  s ö l f i m t ,  c .  3 .  G i f f t .  B .  2 .  R e l e g e r a s  h a n  t a c i t e  p å  i t t  å h r s  t i j d h .

V .  H u s t r u  K a r i n  i M o l s t a d h  k l a g a d e  a t t  M a t z  O l s s o n  i U g g l e s t a d h  ä r  s k y l d i g h  

t i l l  h e n n e s  m a n  8  d r  r o t e p e n n i n g a r ,  e e n  p u n d  w i c h t ,  o c h  e e n  h a l f  s p a n n  s ä d h .  

M e n  M a t z  O l s o n  w a r  i n t h e t  t i l l s t ä d e s  a t t  s w a r a .  C o n s i s t .  l o f w a d e  h i e l p a  h e n n e  

t i l l  s i t t .  I t e m  s a d h e  h u s t r u n ,  a t t  ä n c k i a n  i M o l s t a d h  ä r  h e n n e s  m a n  s k y l d i g  

2 0  d r  r o t e p e n n i n g a r ,  s a m p t  w i c h t  o c h  s ä d h .  M e n  ä n c k i a n  w a r  e y  e l l e r  t i l l s t ä d e s s .  

C o n s i s t o r ,  m e n t e  a t t  R e c t o r  o c h  i n s p e c t o r e s  k u ; / n a  a f h i e l p a  d h e t t a .

V I .  S l ö t s  a t t  f o u g d e r n e  s k o l a  h a f w a  C o n s i s t o r i i  z e d l a r  o m  i m m i s s i o n  f ö r
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Professorerne i praebenderne, när ombyten skee, effter som bookhållaren ellies 
inthet haar något wist gå effter, eller kan hafwa någon redigheet här uthi. 
Slöts och att bookhållaren skall nu sökia underrättelsse om när och hwilcken 
Professor kommit till dhet eena eller dhet andra hemmanet.

VII. Skall fougden taga 2 goda män, och låta wärdera Matz Olofsons boskap 
i Ugglestadh, och effterlåtes honom sielf sedan att lösa dhen, om han will 
och mächtas.

VIII. Berättade Rector att M. Colmodinus är nögd med att dehla adiunc- 
turen, som sidst omtaltes, men inthet M. Nezelius. H:r Verelius: Nezelius 
far då så mycket, som H:r R. Cantzler sidsta förslagh lyder, hwilcket och 
Consistor, sig påminte. Ty een half theologica eller een heel philosophica, är 
lijka mycket. Resol. Dhe måste låta sig nöija med delningen, till dhess annan 
uthwägh kan blifwa, och far M. Steuchius behålla dhen adiuncturam philo
sophicam, som honom förr är provisionaliter tillslagen effter h:r Gartman; 
och behöfwas altså inthet att skrifwa till Illust. Cancell. här om dhenne gången.

IX. Uplästes Illust. Cancellarii recommenda//on af dh. 23 Janu. 679 för 
Dominico Laurentii, att fa stipendium.

Resolut. Han far när något rum först blifwer löst, dock att han först 
undergår examen för exempel skull.

X. Rector berättade att H:r Procancellarius fadt H:s Excelkce H:r Rijks 
Skattmestarens [Sten Bielkes] mundtliga förklaringh, att han effterlåter 
Consistorio disponera om sahl. Ferners änckias fordran af stipendiat böndren. 
Och slöts att henne effterlåts taga sin fyllnad och rest af tillkommande åhrs- 
wext, sedan böndren betahlt så myckit dhe hinna i åhr.

XI. Herr Lundius lät excusera sig, att han nu icke upkommer för någon 
sin opasslighet skull.

XII. Uplästes h. Malin Jonss dotters suppliqve att fa Tumbo qwarn, och 
igen dhen part som hon menar att Ringius tagit öf:r skulden. Resol. Är förr 
resolveradt, och kan ingen widare förändring skee med qwarnen.

[Samma dag. ]
Klockan 4 höltz Consistorium min/H närwarande h:r Rectore Magnif., h:r 

Gartman, h:r Verelio, M. Columbo, M. Micrandro, J. Arrhenio Secretario.
I. Petrus Isopaedius inkallades och befaltes att berätta, huruwijda han in- 

teresserar uthi dhen excess, som Skrufwarne giort. Nekade sigh warit medh 
Skrufwarne förr än lögerdagz morgonen, då han och Johan. Skruf ärnat 
resa till Lundby att upmäla någon sädh. Och sadhe att då han kommit till 
dhem andre, hafwer han brödren och Rhalambius warit färdige att resa bort, 
och Nicolaus Skruf budit honom föllia sig uth om tullen, dijt dhe och fölgtz 
åth. Dijt haar Rhalambius bestält dricka 3 knr, som dhe druckit uth, och 
äldre Skrufwen och Magnus Rhalambius hafwa dher skutit. Frågades, om dhe 
inthtf talt om hwem som warit med om afftonen tillförende? Isopaed.: Ney, 
men fuller nämbde dhe att dhe då hafft någon action, och sadhe Nicolaus 
Skruf, att han dhen gången skutit sönder sina pistoler nidre widh Erich 
Halfwårsons gårdh, hwilcka iag skulle hielpa honom sedan sökia igen, men 
fann dhem inthet. Dher effter uthe på slotzbacken woro wij till kl. 11 wid 
pass. Rolandus Printz bödh oss så heem till måldjdh Ferners änckia,



392 IÖ79-* 2 2  o k to b er

hwarest wij och åte. Effter måltijdh rede wij uthföre, och gingo mine stig
byglar sönder, hwarföre redh iagh heem effter een annor sadel, och war 
Johan Skruf med migh, i medier tijdh hafwa dhe andre warit på gatan. När 
iagh sadlat om, rede wij till dhe andre, at biuda valet, då hadhe dhe stigit 
af hestarne wid Unonii hörne, hwarest dhe struke och satte in sina pistoler. 
Sedan rede wij åth Flöötsundh och Wassunda. Reet.: Hwem war som slogh 
een bonde öhrfijl på torget, och skiöt honom med hagel? I sop aed.: Dhet 
weet iag inthet, ty iag war då i gården. Frågad, om Johan Skruf icke red med 
dhe andra på gatorne? Isop.: Joo han redh med dhem, men skildes sedan 
ifrån dhem, och kom till migh. Frågades, huru dhe boro sigh åth widh sundet? 
Isop.: Rhalamb. och Nicolaus rede föråth, när wij komme fram, hölle dhe 
på att slå een bonde, iag red på färgan, dhe andre fölgde så medh, när wij 
kommo öfwer, begärade dhe dricka ifrån dhenne sidan, och drucko så dher 
twå kannor; jagh skulle gå in, föll kull, och bröt af min wäria, och då iag 
skulle sticka in henne igen, fick iag henne inthet in, gick så in och begärade 
eeld, hustrun bad migh taga eeld dher iagh tagit dricka. Jagh gick så uth igen, 
och Johan Skruuf in, på hwilcken hustrun begynte träta, dher på gingo Nico- 
laus och Rhalambiar in, säijandes: du sitter wist full käringh. Dher på ginge 
dhe uth, och Magnus högg sönder alle fönstren, Magnus och Nielss förde 
och uth hustrun medh sigh, om dhe togo henne i håret, weet iag inthet. 
Sedan hadhe dhe henne på knää på tröskgålen, och när hon slapp gick hon 
in, och stängde igen om sigh. Sedan hugg Nicola/w een bondess häst och hanss 
tygh sönder, slogh och bonden. Sig emillan slogos och Nilss och Rhalambius, 
och effter Rhalambius hadhe een långh eenbaker, stack han på dhen andre, 
men Nilss rechte inthet fram med sin sabbel. Sedan rede Skrufwarne föråth, 
och Rhalambi#j och iag rede effter. Rhalamb. sade, iag slåår rätt nu ihiäl 
min häst, men iag badh honom låta blifwan, och bytte så hästan medh honom, 
effter min orckade något mehra, dher med red han föråth; in emoot Alsike 
föll min häst i ett dijke, och när iag omsider kom up igen och hinte dhem, 
hadhe dhe i medier tijdh warit i hoop, och war Rhalambii rock och hatt 
sönder, men ingen skade skiedt. Sedan fölgdes wij 3 åth till Wassunda, men 
Rhalambm blef qwar, och kom effter om morgonen. Frågadess, om han har 
något mehr till säija? Swarades ney. Johannes Skruuf infordrades och förman
tes uprichtigt bekenna. Berättade att Rhalambu/i kommit resandess ifrån Wåhla 
till dheras gårdh, säijandes sig willia reesa till Stockholm, och föllia Nicolaum, 
som och skulle resa dijt; och sigh då warit 3 personer allenast. Fredagz 
afftonen, sadhe han, böd Rhalamb. oss på postmästarens källare, hwarest wij 
wore ifrån 4 in moot 6, då komme Petrus och Rolandus Printzii dijt, och satte 
sigh till oss. Rhalamb. lopp så heem effter sina pistoler, säijandes een warit 
som kallat honom hundzfott, på hwilcken han sadhe sigh skola hämnas, nöd
gade så omsidher oss gå medh sigh uth, och när wij komme på torget, läät 
han illa och skiöt. Frågades, om dhe andre hadhe pistoler och wärior? Swar.: 
Ney inthet meer än iagh, så wijda iagh dhet weet, men ingen af dhe andre 
blottade sin wäria, om dhe hadhe någre. Effter een stundh kom Reenstiernan, 
och talade migh till, för dhet iag förr warit något oeens medh honom. Min 
broder badh honom låta blifwa migh, dher medh gick han bort, och när han 
kom moot sin port, badh han oss kyssa sigh etc. Min broder lopp så effter
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h o n o m ,  m e n  g i c k  i n t h e t  i n .  F r å g .  o m  h a n  h ö g g  i p o r t e n ?  S w : s :  N e y ,  o c h  

a t t  h a n  i n t h e t  h a d h e  s i n  w ä r i a  u t h e .  W i j  g i n g e  s e d h a n  u t h f ö r e ,  n ä r  w i j  k o m m e  

m o o t  r e m s n i d a r e n  [ J a k o b  E r i k s s o n  W e n d e l b e r g ] ,  l å g  d h e r  e e n  o c h  s k i ö t  

u t h u r  i t t  f ö n s t e r ,  d h e r  e m o o t  s k i ö t  R h a l a m b i u s ,  a t t  h a n s s  p i j s t o l a r  g i n g o  

s ö n d e r .  J a g h  g i c k  s å  b o r t  m e d  P r i n t z e r n e ,  o c h  e f f t e r  e e n  s t u n d h  k o m m o  d h e  

a n d r e  e f f t e r .  F r å g .  h w e m  s o m  s t a c k  i n  g e n o m  f e n s t r e t ?  S w a r .  I a g h  w e e t  i n t h e t .  

F r å g .  h w e m  s o m  s l a g i t  g o s s e n  s o m  r e d h ?  S w a r . :  R h a l a m b i u s  s l o g h  h o n o m  i t t  

s l a g h ,  m e h r  i n t h e t ,  e f f t e r  i a g  h i n d r a d e  h o n o m .  F r å g .  h w e m  s o m  p å  t o r g e t  s l o g  

d h e  t w å  s o m  k o m m o  r i d a n d e s ?  S w a r . :  J a g  w e e t  d h e t  i n t h e t .  F r å g .  h w e m  s o m  

s l o g  s ö n d e r  l y c h t a n ?  S w a r .  J a g h  w e e t  i n t h e t .  F r å g .  h u r u  d a g z  d h e  g i n g o  i f r å n  

d h e m  a n d r a ?  S w a r .  K l .  9  w i d h  p a s s .  A n d r e  d a g e n  s k u l l e  i a g h  o c h  I s o p a e d i u s  

r e s a  t i l l  L u n d b y ,  d å  k o m  E r i c h  L a r s o n ,  o c h  b a d h  m i n  b r o d h e r  g å  t i l l  R e c t o r e m ,  

N i l s s  s a d e  h a n  s k u l l e  r i j d a  d i j t  o c h  b e g ä r a  t e s t i m o n i u m .  M a g n u s  t o g h  o s s  s å  

m e d  s i g h ,  o c h  f ö r d e  o s s  u p  p å  s l o t z b a c k e n ,  s k i c k a d e  s å  i n  e f f t e r  d r i c k a ,  o c h  

d r u c k o  w i j  i n  t i l l  k l .  1 0  e l l e r  1 1 .  D å  k o m m o  P r i n t z e r n e ,  o c h  b u d o  o s s  h e e m  

p å  e e n  s i l l ,  o c h  r e s t e  w i j  i n  t i l l  d h e m ;  R h a l a m b .  t o g  m i n e  p i s t o l e r ,  a t t  i a g  

i n t h e t  f i c k  d h e m  i f r å n  h o n o m ;  e f f t e r  m å l t i j d h  k .  1 e l l e r  2  r e d e  w i j  å t h e r  u t h  

i g e n ,  o c h  f o r o  s å  n e d e r  å t h  t o r g e t .  N ä r  w i j  k o m m o  t i l l  A n d e r s s  J ö r a n s s o n ,  

s a d h e  i a g  å t h  A l b e n i ^ j  s o m  d h e r  s t o d h :  G u d  n å d h e  m i g h  h w a d h  f o l c k  i a g  n u  

r å k a t  i h o o p  m e d h .  1 d h e t  s a m m a  k o m  R e h n s t i e r n a n  u t h ,  o c h  N i l s s  r e d  o c h  

s k i ö t  e f f t e r  h o n o m ,  h a n  l o p p  u n d a n ;  j a g h  r e d  s å  t i l l  J a c o b  [ W e n d e l b e r g ]  

r e m s n i d a r e  o c h  g i ö m d e  m i g  u n d a n ,  d h e  a n d r e  k o m m e  e f f t e r ,  o c h  d h e r  i  

h ö r n e t  h a d h e  R h a l a m b i / w  s t u c k e t  e e n  s t u d e n t ;  h w i l c k e t  d å  h a n  k o m  i n  o c h  

s a d h e ,  r e d  i a g  b o r t .  F r å g a d ,  h w e m  s l o g  e e n  b o n d e  ö h r f i j l ?  S w a r .  R h a l a m b i / u .  

F r å g a d ,  h w e m  s o m  s k i ö t  b o n d e n  m e d  h a g e l ?  S . :  d h e t  w e e t  i a g  i n t h e t .  D h e  

h ö g g e  s å  å t h  F l ö t s u n d h ,  o c h  i a g  m å s t e  r i d a  e f f t e r  f ö r  m i n a  p i s t o l e r  s k u l l ,  

m e n  w i s t e  i n t h e t  h w a d  i w ä g e n  p a s s e r a d e .  N ä r  i a g  k o m  f r a m ,  h ö l t  M a g n u s  

p å  a t t  l å t a  i l l a ,  o c h  r a s k a  e f f t e r  b ö n d e r n e ,  a t t  d h e  s k u l l e  h i e l p a  S t i g z e l i i  ä n c k i a ,  

h w i l c k e n s s  h ä s t a r  i c k e  w i l l e  i n  p å  f ä r g a n .  N ä r  w i j  k o m m e  ö f : r ,  l ä t  M a g n u s  

h ä m p t a  ö h l  i f r å n  k r ö g a r e n  p å  d h e n n e  s i j d a n .  J a g  b e g ä r d e  h ö ö  t i l l  k ö p s ,  

m e n  k r ö g e r s k a n  [ K e r s t i n  K r i s t o f f e r s d o t t e r ]  n e k a d e  m i g  d h e t ;  M a g n u s  

k o m  s å  i n ,  o c h  d å  h o n  n e k a d e  h o n o m  h ö ö ,  d r o g  h a n  w ä r i a n ,  o c h  h ö g g  

s ö n d e r  f ö n s t r e n .  H : r  G a r t m a n :  E d h e r  b r o d h e r  h ö g g  j u  o c h  s ö n d e r  f ö n s 

t r e n .  S k r u f :  D h e t  k a n  w ä l  w a r a .  F r å g a d e s ,  h w e m  I s o p a e d i u s  h u g g i t  e l l e r  

s l a g i t  s ö n d e r  s i n  w ä r i a  p å ?  S w a r . :  H a n s  w ä r i a  g i c k  i n t h e t  s ö n d e r .  F r å g . :  

H w e m  s o m  d r o g  u t h  h u s t r u n ?  S . :  R h a l a m b i / y j  s k i ö t  u t h  o c h  k u l l  h e n n e .  

F r å g . ,  o m  i c k e  N i l s s  o c h  s k i ö t  u t h  h e n n e ?  S . :  M i n  b r o d h e r  g o r d e  h e n n e  i n t h e t  

m e e r  ä n  a t t  h a n  s l o g  s ö n d e r  f ö n s t r e n  t i l l i j k a  m e d h  R h a l a m b i o .  F r å g . :  H w i l c k a  

s o m  s l a g i t z  s i g  e m i l l a n ?  S . :  N i c o l a u s  o c h  R h a l a m b i / w ,  t r ä t a n d e s  o m  h ä s t e n  o c h  

w a g n e n ,  s o m  d h e n  e e n e  h ö g g  o c h  d h e n  a n d r e  w i l l e  f ö r s w a r a .  M e n  h w i l c k e n  

s o m  w i l l e  h u g g a  h ä s t e n  d h e t  w e e t  i a g  i n t h e t .

2 .  P e t t e r  G o t t f r e d  o c h  P e t t e r  T r e c o u  i n k o m m e .  G o t t f r e d  k l a g a d e  a t t  T r e c o u  

s k a l l  n å g o t  g r a v e r a t  h o n o m  i n  C o n s i s t o r i o ,  d å  h a n  t a l t  o m  e e n  p r a e s c r i p t i o n  

b e r e d d  h o o s  h o n o m ,  o c h  b e g i ä r a d e ,  a t t  T r e c o u  m å t t e  i d h e t t a  m å h l  a f b i d i a  

h w a d h  h a n  t a l t  f ö r  m y c k e t .  T r e c o u  s w a r a d e ,  s i g  i c k e  w e t t a t  h w a r f ö r e  h a n  

w a r i t  c i t e r a d .  R e c t o r  s a d h e  s i g  s a g t  h o n o m  o r s a k e n .  U p l ä s t e s  p r o t o c o l l e t  d h .  

1 3  A u g .  h w a r e s t  f a n s  a t t  T r e c o u  s a g t  s i g h  i c k e  w e t t a  a n t i n g e n  L u d w i g  l a g t
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n å g o t  a n n a t  u t h i  e m u l s i o n  ä n  s o m  b ö ö r  w a r a ,  e l l e r  o m  h a n  f a t t  o n d t  d h e r  

a f f  a t t  h a n  w a r i t  w r e d  o c h  s t i c k e n .  O c h  f a n s  i n t h e t  s o m  g r a v e r a d e  P e t t e r  

G o t t f r e d  e l l e r  h a n s  a p o t h e k .  R e c t o r  o c h  C o n s i s t .  b a d  d h e m  f ö r l i j k a s s  o c h  w a r a  

g o d h a  w e n n e r ,  h w a r  p å  d h e  r ä c k t e  h w a r  a n d r a  h a n d e n ,  o c h  a f t r ä d d e .

D h e n  2 5  O c t o b r i s

h ö l t s  C o n s i s t .  m i n » j  n ä r w a r .  h e r r  O l a o  R u d b e c k  p . t .  R e e t . ,  D . D .  E r i c o  

B e n z e i . ,  h : r  O l a o  V e r e l i o ,  M .  J o h a n n e  C o l u m b o ,  M .  A n d r e a  G r u b b ,  J .  A r r -  

h e n i o  S e c r e t .

I .  M å r t e n  o c h  A b r a h a m  R h e n s t i e r n o r  i n k o m m e  e m o o t  J o h a n n e m  S k r u u f ,  

b e r ä t t a n d e s  s å l e d e s :  d h .  1 7  O c t o b .  k l .  7  o m  a f f t o n e n ,  d å  w i j  g i n g e  h e e m  i f r å n  

m å l t i j d h ,  h a d h e  S k r u f  o c h  5 a n d r e  s t ä l t  s i g h  i w ä g e n  f ö r  o s s ,  a t t  w i j  i c k e  

k o m m e  f r a m ,  u t h a n  m å t t e  g å  m i t t  e m i l l a n  d h e m ,  o c h  s t e l t e  s i g  e e n  a f  d h e m  

t i l l  s e e  p å  o s s .  W i j  b o d h e  h o n o m  l å t a  o s s  g å å ,  e f f t e r  w i j  k o m m e  i f r å n  w å r  

d i s k ,  o c h  w i l l e  g å å  h e e m .  H a n  s w a r a d e  i n t h e t  d h e r  t i l l ,  u t h a n  f r å g a d e  h w a r  

w i j  w o r e  h e m m a .  Ä n d t e l i g e n  f r å g a d e  w i j ,  o m  d h e  w i l l e  o s s  n å g o t ,  h w a r  t i l l  

d h e  n e k a d e ,  f r å g a n d e s  o s s  t i l l b a k a ,  o m  w i j  w i l l e  d h e m  n å g o t ,  h w a r  t i l l  o c h  

w i j  n e k a d e ,  b e g ä r a n d e s  å  n y o  f å  g å å  w å r  w ä g h ;  i  d h e t  s a m m a  k o m  e e n  d r ä n g  

g å e n d e s  m e d h  e e n  f a c k l a ,  d å  k e n d e  w i j  i g e n  N i l s s  S k r u u f ,  o c h  s a d h e  e e n  a f  

o s s ,  a t t  t h e t  w a r  h a n .  D h e r  t i l l  s w a r a d e  h a n  s o m  n ä r m a s t  w a r ,  n e y ;  o c h  i 

d h e t  s a m m a  k o m  N i c o l a u s  S k r u u f  f r a m s t i g a n d e s ,  t i l l  h w i l c k e n  i a g h ,  M å r t e n ,  

s a d h e :  G o d h  a f f t o n  m o n s .  S k r u u f ,  d h e r  m e d  w ä n d e  d h e  s i g h  a l l e  b o r t ,  o c h  

S k r u f  s a d h e :  L a s s  b ä r e k e n ,  o c h  s t o d  l i j t e t  s t i l l a ,  o c h  s å  b u d e  d h e  o s s  g å  w å r  

w ä g h ,  d h e t  w i j  o c h  g i o r d e ,  m e n  d h e  g i n g e  b o r t  o m  c o r p s  d e  g a r d e ,  o c h  t a l a d e s  

w i d h .  H w a d  d h e t  w a r  w e t e  w i j  i n t h e t .  M e n  h ö g t  s a d h e  d h e :  D h e t  ä r  R h e n 

s t i e r n o r  p å  s w e n s k o .  W i j  s w a r a d e :  L å t e »  b l i j f w a  w å r t  n a m p n ,  t y  d h e t  f ö d e r  

i n t h e t  g o d t  a f  s i g h ,  d h e r  p å  k o m m o  d h e  r e n n a n d e s ,  d r o g o  s i n e  w ä r i o r  a l l e  

s a m m a n s ,  o c h  h a d h e  p i s t o l e r ,  h ö g g e  i  p o r t e n  e f f t e r  o s s ,  g å e n d e s  d h e r  m e d h  

t i l l b a k a ,  o c h  w i j  u p  i  w å r  k a m m a r ;  d h e  s t ä l t e  s i g h  u t h a n  f ö r  f ö n s t r e n ,  

o c h  h ä d a d e  w å r t  n a m p n ,  o c h  k a s t a d e  f ö r s m ä d e l i g  o r d  p å  o s s .  E f f t e r  e e n  

s t u n d  s a d h e  d h e ,  n e y ,  d h e  g i n g o  b o r t  o m  u n g n e n .  T y c h t e  s e d a n  [ a t t ]  w i j  

[ 0 :  d h e ]  k o m m i t  u t h  i g e n  g e n o m  a n d r e  p o r t e n ,  o c h  r e n d e  s å  p å  

e e n  s u g g a  d h e r  s t o d h ,  o c h  f ö r f ö r d e  s i g h  p å  h e n n e .  S t ä l t e  s i g h  å t h e r  u t h a n  

f ö r e ,  o c h  k a s t a d e  h ä d i s k e  o r d h  p å  o s s .  M e d h  h w i l e k e t  a l t ,  e f f t e r  s å s o m  d h e  

t u r b e r a t  p a c e m  p u b l i c a m ,  s å  b e g ä r e  w i j ,  a t t  d h e  o c h  m å g e  p l i c h t a  d h e r f ö r e .  

T y  f ö r s t  k o m m e  d h e  e m o o t  o s s  m e d h  p i s t o l e r  o c h  d r a g n e  w ä r i o r .  2 .  L u p e  

d h e  e f f t e r  o s s  o c h  h ö g g e  i p o r t e n  e f f t e r  o s s ,  s o m  ä n  s y n e s .  3 .  H ä d a d e  d h e  

o s s  o c h  w å r t  n a m p n .  J o h a n  S k r u f  s w a r a d e ,  r e f e r e r a n d e s  s o m  f ö r r e  g å n g e n ,  

l a d h e  n u  d h e t t a  t i l l .  W i j  a l l e  f ö l g d e  N i l s s  t i l l  s w ä r d z f å j a r e n ,  a t t  t a g a  i g e n  h a n s  

w ä r i a .  N ä r  w i j  k o m m e  p å  t o r g e t ,  m ö t t e  w i j  R e h n s t i e r n o r n a ,  o c h  i a g h  s t o d  o c h  

t a l a d e  m e d h  d h e m .  R h a l a m b .  f r å g a d e  h w e m  d h e t  w a r ?  N i c o l a » j  s w a r a d e ,  d h e t  

ä r  R e n s t i e r n o r n e ,  h w a r  t i l l  R h a l a m b .  s a d h e  n å g o t  f u u l t .  N ä r  R h e n s t i e r n o r n e  

k o m m o  t i l l  p o r t e n ,  s a d h e  d h e :  E d r e  h u n d z f o t t e r  o m  i w i l l i e  o s s  n å g o t ,  s å  

k o m m e r  h i j t ,  o c h  l å t e r  b l i f w a  w å r t  n a m p n ;  d h e r  m e d  l u p o  N i l s s  o c h  R h a l a m -  

b ius e f f t e r  d h e m .  S k r u u f  s a d h e  n u  s o m  f ö r r ,  a t t  d å  h a n  i c k e  l ä n g e  s e d a n  g å d t  

A b r a h a m  R h e n s t i e r n a  f ö r b i j ,  o c h  o f ö r w a r a n d e s  r ö r t  h o n o m  m e d  s i n  w ä r i a ,  

h a a r  h a n  R h e e n s t i e r n a n  d r a g i t  s i n  w ä r i a ,  o c h  i a g a t  e f f t e r  h o n o m ,  s o m  o c h
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k a l l a t  h o n o m  h u n d z f o t t ,  o c h  s a d h e ,  a t t  N i c o l a / w  f ö r  d h e n  o r s a k e n  s k u l l  g å d t  

p å  h o n o m  s e d a n  o m  f r e d a g z  a f f t o n e n .  F r å g a d e s s ,  o m  I s o p a e d i / w  w a r  m e d h ?  

S k r u u f :  N e y ,  m e n  P r i n t z e r n e  w o r o  m e d h .  R h e n s t i e r n a n  n e k a d e  s i g h  l u p i t  

e f f t e r  J o h a n  S k r u u f .  S k r u f w e n  n e k a d e  s i g h  o c h  s i n e  c a m e r a t e r  ö f w e r f a l l i t  s u g -  

g a n  e l l e r  s k i ä l t  R h e e n s t i e r n o r n e .  F r å g .  o m  J o h a n  l u p i t  e f f t e r  R e e n s t i e r n o r n e ?  

S k r u f  n e k a d e ,  s ä i j a n d e s  s i g  a l l e n a s t  h a f f t  e e n  s p a t z e r e w ä r i a ,  o c h  a t t  i n g e n  h a f f t  

p i s t o l e r  m e e r  ä n  R h a l a m b i / t f .  F r å g a d e s ,  h w e m  s o m  s k u t i t  e m o o t  d h e  a n d r e ,  

h w a r o m  S k r u f  f ö r r  b e r ä t t a t .  S k r u u f :  d h e t  w a r  B e r g m a n ,  o c h  s k i ö ö t  h a n  

f ö r s t ,  o c h  r e e t a d e  d h e m  a n d r e  t i l l  s k i u t a .  F r å g .  h u r u  h a n  w e e t ,  a t t  d h e t  w a r i t  

P e t r u s  B e r g m a n ?  S k r u f :  T w e n n e  s t y c k e n  s o m  k o m m o  i f r å n  h o n o m  s a d h e  a t t  

d h e t  w a r  h a n .  F r å g a d ,  h w i l c k a  d h e  w o r e ?  S k r u u f :  d h e n  e e n e  w a r  J o n a s  E d e -  

Mus, d h e n  a n d r e  w e e t  i a g  i n t h e t  n a m p n  p å ,  m e n  h a n  h a d h e  p e r u q v e  p å  s i g h .  

B o o k h å l k s  R o m m e l s  p i j g a  K i r s t i n  J a h a n s  d o t t e r  i n k o m ,  o c h  k l a g a d e ,  a t t  s a m m e  

a f f t o n  h a d h e  d h e s s e  p e r s o n e r  k o m m i t  e f f t e r  h e n n e ,  o c h  e e n  a f  d h e m  h i n t  

h e n n e ,  t a g i t  l y c h t a n  a f  h e n n e ,  o c h  h e n n e  s ö n d e r s l a g i t .  F r å g a d e s ,  o m  h o n  

k i e n d e  d h e n  s a m m e ?  S w a r :  N e y ,  m e n  s a d h e ,  h a n  e e n s a m m e r  h a d h e  r ö d  t  

h a l s s d u k e b a n d h  p å  s i g h ,  d o c k  w a r  d e t  i n g e n  a f  d h e  2  s o m  n u  ä r o  h ä r .  S k r u u f :  

I n g e n  a f  o s s  h a d h e  r ö d t  b a n d h .  P i g a n  s a d h e  w i d a r e ,  a t t  d h e  s a m m e  s l a g i t  

e e n  g o s s e  b o r t e  w i d  s t o r a  t o r g e t .  E r i c h  L a r s s o n ,  s o m  d å  o m  a f f t o n e n  w a r  a f  

w a c h t e n  t i l l s t ä d e s  k o m m e n ,  s a d h e ,  a t t  e e n  a f  d h e m  h a d e  d å  s l a g i t  e e n  g o s s e ,  

o c h  e e n  a n n a n  b u d i t  h o n o m  l å t a  b l i f w a n .  S k r u f :  d h e t  w a r  R h a l a m b i / u  s o m  s l o g h  

h o n o m ,  o c h  i a g h  b a d h  h o n o m  l å t a  b l i f w a n ,  e f f t e r  h a n  w a r  i t t  b a r n .  R o l a n d .  

P r i n t z :  R h a l a m b i / w  b ö d h  o s s  t i l l  p o s t m e s t a r e n s ,  d i j t  w i j  k o m m e  k l .  3  e l l e r  

4 ,  d h e r  e f f t e r  t i l l k o m m e  N i c o l a / z r  S k r u u f  o c h  P e t r u s  P r i n t z ,  s e d a n  d h e  w a r i t  

h o o s  s w ä r d z f å i j a r e n ,  k l .  7  f ö l g d e s  w i j  å t h e r  å t h  t i l l  s m e d e n ,  p å  n y i a  t o r g e t  

m ö t t e  R e e n s t i e r n o r n a  o s s ,  h w i l c k a  s a d h e :  W i j  k o m m a  i f r å n  w å r  m å l t i j d h ,  l ä t  

b l i j f w a  o s s  S k r u u f ,  d h e r  m e d  g i n g o  d h e  h e e m  å t h .  R h a l a m b i / u  f r å g a d e  h w e m  

d h e t  w a r .  N i l s s  S k r u f  s w a r a d e :  d h e t  w o r e  R e e n s t i e r n o r n e ,  d å  s a d e  M a g n us 
s k i t s t i e r n o r .  R e e n s t i e r n o r n e  s w a r a d e :  W å r t  n a m p n  s k o l e  w i j  ä h r l i g e n  f ö r -  

s w a r a ,  k o m m e n  h i j t ,  d å  l o p  Magnus o c h  N i l s s  e f f t e r ,  m e n  w i j  t r e e  s t o d e  q w a r .  

R e e n s t i e r . :  d h e  l u p e  a l l e  e f f t e r  o s s .  S k r u f  o c h  P r i n t z i i  n e k a d e .  F r å g a d e s  h w i l c k a  

w o r o  s o m  l u p o  e f f t e r  R e e n s t i e r n o r n e .  J o h a n :  M a g n us R h a l a m b m  o c h  N i c o -  

la us S k r u u f ,  m e n  P r i n t z e r n e  o c h  i a g  s t o d e  q w a r .  R h o l a n d :  N ä r  d h e  k o m m o  

t i l l b a k a ,  b a d h  i a g  w i j  s k u l l e  g å  h e e m ,  m e n  M a g n u s  s a d h e :  W i j  w i l l i e  b l i f w a  

q w a r  n å g o t ,  e l l i e s  m e n a  d h e  a t t  w i j  b l i f w i t  r ä d d e .  F r å g a d ,  h w e m  s o m  h a d h e  

p i s t o l e r ?  R o l a n d :  M a g n u s  a l l e n a  h a d h e  p i s t o l e r ,  d h e m  h a n  h ä m p t a t  t i l l  s i g  p å  

k ä l l a r e n ,  o c h  h a d h e  m e d h  s i g h  u t h ,  o c h  s k i ö t  h a n  2  e l l e r  3  s k o t t .  F r å g a d ,  

h w e m  s o m  w a r  i n n e  p å  k ä l l a r e n  e f f t e r  d r i c k a ?  P e t .  P r i n t z :  W i j  h a d h e  w i j n  

m e d  o s s  f r å n  k ä l l a r e n ,  m e n  i a g h  w a r  i n n e  h o o s s  G u s t a f f  F o r s e l l  e f f t e r  g l a a s .  

N ä r  i a g h  k o m  u t h ,  k o m m e  d h e  a n d r e  e m o o t  m i g  m i t t  p å  t o r g e t ,  h w a d h  d h e  

i  m e d l a r  t i j d  g i o r d t  w e e t  i a g h  i n t h e t .  R o l a n d :  N ä r  w i j  k o m m o  i n  m o o t  S t a i e n i  

ä n c k i a ,  s k i ö t  M a g n u s .  F r å g a d e s ,  h w e m  s o m  i m e d i e r  t i j d h  w a r i t  e f f t e r  p i j g a n ?  

A l l e  s a d h e  s i g  d h e t  i n t h e t  w e t t a .  R o l a n d :  P i s t o l e n  g i c k  s ö n d e r ,  s e d a n  s k i ö t  

h a n  a f  d h e n  a n d r e ,  f ö r  h o n o m  s k i ö t  e e n  a n n o r  i  d h e n  g å r d e n  d h e r  h o o s .  

Petrus: N ä r  h a n  s k i ö t  s ö n d e r  f ö r s t e  p i j s t o l e n ,  g i c k  i a g  h e e m  t i l l  P r å h l e n s  

e f f t e r  m i n  l y c h t a ,  i  m e d l a r  t i j d h  i n n a n  i a g h  k o m  i g e n ,  w e e t  i a g  i n t h e t  h w a d h  

p a s s e r a d e .  R e e n s t i e r n o r n e  o c h  p i j g a n  a f f t r ä d d e .  M a t t h i a s  N e t z l i n g h  i n k o m
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o c h  k l a g a d e  s å l e d e s :  I a g h  k o m  i f r å n  g r e f w e  C a r l  O x e n s t i e r n a s  g å r d h  i n  m o o t  

A n d e r s s  s k o m a k a r  i b r e g r ä n d e n  k l .  i  e l l e r  2  w i d h  p a s s ,  d h e r  k o m m o  3  s t y c k e  

r i d a n d e s ,  o c h  s o m  d h e  k o m m o  i n  e m o o t  m i g h ,  r e d e  d h e  p å  m i g h ,  o c h  d h e n  

e e n e  s t a c k  m i g  i r y g g e n ,  h a d h e  o c h  a l d e l e s s  d ö d a t  m i g h ,  o m  i a g  i c k e  k o m m i t  

u n d a n  i n  i  g å r d e n .  F r å g a d e s s  h w e m  s o m  s t a c k  h o n o m ?  S . :  J a g h  k e n d e  i n g e n  

a f  d h e m ,  m e n  a n d r e  s a d h e  a t t  N i l s s  S k r u f  s t a c k  m i g h ,  o c h  s a d h e  s k o m a k a r e n ,  

a t t  h a n  h a d h e  g r ö n  m ö s s a  p å  s i g h .  F r å g a d ,  h w a d h  s e d a n  s k i e d d e ?  M a t t h i a s :  

I a g h  t o r d e s  i n t h e t  m e h r a  g å  u t h ,  u t h a n  h ö r d e  a l l e n a s t  a t t  d h e  s k u t e .  F r å g .  

h w e m  s o m  s t u c k i t ?  J o h a n  S k r u f :  d h e t  g i o r d e  R h a l a m b i » ; ,  s o m  h a d h e  e e n  e e n -  

b a a k ,  m e n  N i c o l a « ;  h a d h e  e e n  k r o o k s a b b e l ,  o c h  h a d h e  R h a l a m .  b y t t  s i g h  t i l l  

g r ö n a  m y s s a n .  P a r t e r n e  a f f t r ä d d e  a l l e s a m m a n s .  R e c t o r  b e r ä t t a d h e  a t t  d h e  

s k u t i t  å t h s k i l l i g e  s k o t t  w i d  h a n s  g å r d ,  o c h  ä f w e n  s å  w i d  h : r  L u n d i i  g å r d h ,  

o c h  ä n d a  g a t a n  b o r t f ö r e .  O c h  a t t  d h e  a l t  s t a d i g t  r o p a t ,  h u n d z f o t t e r ,  h w a r  ä r  

w a c h t e n ,  j o  k o m  n u  o c h  t a g h  o s s .  D i s c u r r e r a d e s  o m  s a k e n ,  o c h  o m  I s o p s e d i u s  

o c h  S k r u f  m å t t e  k o m m a  u t h  p å  c a u t i o n ;  o c h  s l ö t s  o m s i d h e r ,  a t t  d h e  b å d h e  

b l i f w a  s i t t a n d e s s  i  a r r e s t  c a m m a r e n  o c h  P r i n t z i i  a r r e s t e r a s  r e  e t  c o r p o r e ,  t i l l  

d h e s s  s a k e n  b l i f w e r  a f h u l p e n .  D o c k  k u n n a  S k r u f  o c h  I s o p a e d i u s  s t ä l l a  n ö i j -  

a c h t i g  c a u t i o n  f ö r  s i n e  p e r s o n e r ,  o c h  s ä t t a  3 0  d r  s m t  i n  i  r ä t t e n  f ö r  s i n  

s a a k ,  s å  k o m m a  d h e  u t h .  O l u f  P ä r s s o n  k r ö g a r e n  w i d  F l ö t s u n d h  i n k o m ,  k l a 

g a d e ,  a t t  d h e  k o m m i t  i n  h o o s s  h a n s  h u s t r u  [ K e r s t i n  K r i s t o f f e r s d o t t e r ] ,  

f ö r s t  I s o p a e d i » j ,  b e g ä r a n d e s  w i j n  o c h  m u m m a ,  h w a r  t i l l  h u s t r u n  s w a r a t :  W i j  

h a f w e  s å d a n t  i n t h e t ,  m e n  w i l l e n  i  h a f w a  g e m e n t  ö h l ,  s k o l e n  i  f å å .  D h e r  t i l l  

I s o p .  s k a l l  s w a r a t :  d u  s k a l l  s k a f f a  m i g ,  t a g  h w a r  d u  w i l l .  H o n  s a d h e :  H ä r  

ä r  e e n  g e m e e n  k r o g h ,  o c h  w a n c k a r  h ä r  i n t h e t  s å d a n t .  S a d h e  I s o p a e d . :  D u  

s k a l l  s k a f f a  m i g h ,  e l l i e s  s k a l l  i a g  r i f w a  t a k e t  a f  s t u g u n  i  d a g h ,  g i c k  d h e r  m e d h  

u t h ,  o c h  t a l t e  m e d  d h e  a n d r e ,  s e d a n  k o m m e  d h e  i n  a l l e  4 ,  s t ä l t e  s i g h  a l l e  

k r i n g  o m  h e n n e ,  o c h  h ö l l o  i  h e n n e ,  f r å g a n d e s ,  o m  h o n  i n t h e t  w i l l e  s k a f f a  

d h e m ,  h w a d h  d h e  w i l l e  h a f w a ,  d h e r  i b l a n d  h ö ö  o c h  h a f r a .  H o n  s a d h e  s i g h  

i n t h e t  k u n n a  s k a f f a  m e h r  ä n  h o n  h a d h e ,  d h e r  m e d  s l o g o  d h e  s ö n d e r  a l l  6  

f ö n s t r e n  h w a r  r u t a ,  o c h  s i e l f w e  b å g a r n a ,  b l y y t  k a s t a d e  d h e  i  w a t n e t ,  s ä d a n  

t o g  I s o p s e d i u s  h u s t r u n  i a r m e n ,  o c h  d r o g  u t h  h e n n e ,  i  d ö r e n  f ö l l  h o n  

k u l l ,  s e d a n  f i c k  h a n  i h e n n e ,  o c h  w i l l e  d r a g a  h e n n e  u t h ,  h o n  t o g  s å  e m o o t  

h o n o m .  F ä r g e k a r l e n  s a d h e :  K .  m o n s i e u r  l å t e r  b l i f w a  h u s t r u n ,  i  f a h r a  i l l a  m e d h  

h e n n e ;  h o n  t o g  e m o o t  i  s k a r n e t  m e d  b ä g g e  h ä n d a r n a ,  o c h  d h e r  m e d h  s l ä p t e  h a n  

h e n n e .  S e d a n  g i n g e  d h e  p å  a n d r a  s t u g u n ,  o c h  s l o g o  d h e r  l i j k a  s å  s ö n d e r  

h w a r  r u t a  i d h e  4  f e n s t r e n  d h e r  w o r e .  E l l i e s  h a f w a  d h e  i n n e  i s t u g u n  h u g g i t  

i l l a  i  e e n  k i s t a ,  s l a g i t  s ö n d e r  2  f l a s k o r ,  i t t  ö h l -  o c h  i t t  b r e n n e w i j n s - g l a a s .  

I f r å n  d h e n  t i j d e n  h a a r  m i n  h u s t r u  w ä r e t  m y c k e t  s i u k ,  t y  h o n  ä r  n u  m y c k e t  

h a f w a n d e ,  o c h  w a r  n å g r e  d a g a r ,  s o m  i a g  s å g h  f ö g a  l i j f  i  h e n n e .  F r å g .  o m  h a n  

w a r  s i e l f  h e m m a ,  o c h  s å g h  d h e t t a ?  S . :  N e y ,  u t h a n  h u s t r u »  h a r  s å  r e f e r e r a t  

s a k e n  f ö r  m i g h .  O l u f  J a h a n s o n  a f l a d e  e e d ,  w i t t n a d e  s e d a n  s å l e d e s .  A l l e  4  

k o m m e  t i l l i j k a  t i l l  s u n d h e t ,  o c h  d r u c k e  i t t  s t o o p  ö h l ,  s e d a n  s a d h e  d h e :  W i j  

w i l l i e  r e e s a  ö f w e r  p å  a n d r e  s i j d a n ,  o c h  p r ö f w a  o m  d h e r  ä r  b ä t t r e  ö h l ,  

ä r  d h e r  i n t h e t  b e t t r e ,  s å  w i l l i a  w i j  r e s a  t i l l b a k a  p å  d h e n n e  s i j d a n .  R h a l a m b .  

r e d  p å  b ö n d e r n e ,  o c h  t o g h  d h e n  e e n e  i h å å r e t ,  s e d a n  h a n  s l ä p t e  h o n o m ,  t o g h  

h a n  u t h  w ä r i a n  o c h  s l o g  h o n o m ,  w i l l i a n d e s  k ö r a  h o n o m  t i l l  h i e l p a  S t i g z e l i i  

ä n c k i a  u p  m e d  s i n  w a g n .  N ä r  d h e  k o m m e  ö f w e r ,  f r å g a d e  d h e  e f f t e r  ö h l .
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men hwilcken först gick in, weet iag inthet, ty iagh war tillbaka på sundet. 
Men hustrun nekade dhem uthan twijfwel. Dhe ropade så och budo migh föra 
öfwer 2 kannor öhl, som iag och giorde, dhe drucko på backen; Isopae- 
dius gick in och begärade eeld. Hon sadhe: dher du tagit öhl, så må du och 
taga eld. Dhe begärade höö. Jag swarade, att krögaren hadhe höö. Johan 
gick så in och begärade höö, hon kallade honom hundzfott och bälghhundh. 
Dhe sadhe: Få wij inthet af edher, så må i swara höfligit. Begynte så slå 
sönder fönstren, hon språngh uth, dhe andre sprungo kull henne i dören. 
Frågadhes hwilcka dhe woro? Swar. Nicolaus. Fråg. hwem som drogh uth 
hustrun? S.: Dhet weet iagh inthet, ey eller weet iag huru hon kom uth, 
men när hon lågh kull på farstugutröskgålen, togo dhe i henne medh hän
der ne, och sprungo uth öfwer henne. Frågad, om någre fleere sedt dhetta? 
Swar. att deijan på Kongzhambn Ingri Larss dotter war och inne. Krögaren 
befaltes att hafwa henne in till här näst. Uplästes Oluf Pärsons relation. Iso- 
paedius\ kan han swäria på att dhet är sandt han sagt, så will iagh taga dhet 
på migh. Refererade saken elliess äfwen som förre gången, och att dhe om
sider gådt in allesammans, och at då Rhalambm dragit wärian, haar han gådt 
uth och stannat i een wråå, hustrun kommit effter och fallit kull, öfwer hwilc
ken dhe andre sprungit uth, och han effter, tagandes henne på ryggen att 
hielpa sigh uth. Johan Skruuf: När wij begärade höö, sadhe hon: köper 
höö dher i köpt öhlet, och talade ellies owettigt, dher af dhe andre för- 
törnades. Fråg. om krögaren hafft öhl dhen gången. Swar. Ney. Fråg. Hwar- 
före han dhet så förr refererat? Swar. Iag förtalte mig dheruthinna/?. Resol. 
Parterne skaffa in sine wittnen till nästa Consistorium.

Dhen 29 Octobris
hölts Consistorium majus närw. h:r Olao Rudbeck p.t. Reet., D.D. Petro 

Rudbeckio, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hoffvenio, 
h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spohle, M. 
Johanne Columbo, M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhen. 
Secret.

I. Uplästes hust. Malin lons dotters suppliqve, att niuta någon tillgifft på 
dhen rest, hennes salige fadher [Jon Olsson] blifwit skyldigh för Norr 
Tumbo qwarn, och fa igen dhet lilla theen, koppar och mässing, som dherföre 
är uthpantat. Item, twå sängar och itt skåp, sampt fönster och sågeredskapen.

Resolut. Sterbhuset förunnes tillgifft på dhe 40 dr, 22 öre kopp^rmt, som 
fadren effter sluten reckningh blifwit skyldigh, och således uthan lösen få igen 
teenet och messingen, som för samma skuld stått i pant. Och emedan på 
samme rest redan är afrecknat 10 dr kopp^rmt för een sichtduuk, een gammal 
trotz och något höö, ty gifwes dhem tillbaka af kopparen, så myckit som 
swarar emoot samme 10 dr, eller effterlåtes dhem lösa all kopparen effter förr 
gifwen resolution för 10 dr kopp^rmt ringare än han är wärderad och tagen 
före. Sängarna och skåpet står dhem och fritt att borttaga effter b:te resolu
tion, men fönstren måste blifwa qwar i stugunne, och sågeredskapen wid 
qwarnen, efter som finnes attest på, att dhen eller annan så godh warit dher, 
då dheras sahl. fader qwarnen antogh.

II. Inkomme Johan Skruuf, Petrus Isopaedius, och Matz Pärson i Kiell-
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b ä r g a  i  A l l m u n g e  s o c h e n .  F r å g a d e s s  o m  n å g o n  a f  d h e s s e  h u g g i t  h a n s  h ä s t ?  

S w a r :  N e y ,  u t h a n  e e n  a f  d h e r a s  f ö l l i e ,  s o m  h a d h e  r ö d t  h å å r .  F r a g ,  h w e m  

s o m  h a a r  r ö d t  h å å r  a f  d h e m ?  S w .  R h a l a m b i u s .  B o n d e n  s a d h e  w i d a r e ,  a t t  d h e n  

s o m  s k a d a t  h a n s  h ä s t ,  h a f f t  e e n  s a b b e l .  F r å g a d ,  h w e m  s o m  h a d h e  s a b b e l ?  

S k r u f  o c h  I s o p a e d i u s  s w a r a d e ,  a t t  N i l s s  S k r u u f  h a d h e  s a b b e l e n .  B o n d e n  r e f e 

r e r a d e  s å l e d e s :  D h e  d r u c k o  f ö r s t  w i d  f ä r g a n ,  o c h  d h e n  m e d  g r ö n a  m y s s a n ,  

r e d  k r i n g  o c h  s l o g h  f o l c k e t ,  a t t  d h e t  s k u l l e  h i e l p a  S t i g z e l i i  ä n c k i a ,  n ä r  d h e  

k o m m e  ö f w e r ,  g i c k  e e n  i n  o c h  b e g ä r a d e  ö h l ,  m e n  h u s t r u n  [ K e r s t i n  K r i s -  

t o f f e r s d o t t e r ]  s a d h e  h o n  h a d h e  i n t h e t ,  d h e r  m e d h  b a a r  t i l l  t r ä t a  d h e m  e m i l l a n ,  

s k i c k a d e  s å  t i l l b a k a  e f f t e r  ö h l ,  o c h  n ä r  d h e  d r u c k i t  n å g r a  d r y c k e r ,  g i n g o  d h e  

i n  i g e n ,  o c h  b e g y n t e  å t e r  t r ä t a .  H u s t r u n  j ä m r a d e  s i g h  f ö r  d h e m ,  o c h  b a d h  

d h e m  w a r a  s t i l l a ,  m e n  d h e  s l o g o  s ö n d e r  f ö n s t r e n ,  o c h  g i n g o  å t h e r  a n d r e  

g å n g e n  i n  o c h  s l o g o  s ö n d e r  d r y c k e s s g l a s e n ,  y m s e  h a d h e  d h e  s a b b e l e n .  F r å g .  

o m  n å g o n  a f  d h e s s e  h a f f t  s a b b e l e n ?  S . :  N e y .  F : s  o m  d e s s e  s l o g o  s ö n d e r  

f ö n s t r e n ?  S : s  n e y ,  i n t h e t  d h e ,  u t h a n  d h e  a n d r e  t w å .  M e n  h w i l c k a  s o m  i n n e  

s l o g o  s ö n d e r  f ö n s t r e n ,  w e e t  i a g  i n t h e t ,  e f f t e r  i a g h  s t o d h  u t h e .  B o n d e n  r e f e r e 

r a d e  w i d a r e :  N ä r  d h e  b e g y n t e  h u g g a  i t i s s l a r n e  f ö r  o s s ,  w e n d e  w i j  ö k a r n a  

d ä d a n ,  o c h  b e g y n t e  h a n  s o m  h a d h e  s a b b e l e n  s l å  n å g o t  h w a r  a f  o s s .  J a g h  w a r  

s i j d s t ,  o c h  d å  h a n  k o m  t i l l  m i g h ,  s a d h e  h a n :  D i g  s k a l l  i a g  h a f w a  l i j f w e t  a f  

i  d a g h ,  d å  s l ä p t e  i a g  t ö m e r n e ,  h a n  h ö g g  s å  3  h u g g  i s e l a n ,  o c h  s e d a n  i t t  

b u g g  p å  h ä s t e n .  F r å g .  h w e m  s o m  h a d e  s a b b e l e n ,  o c h  h ö g g  h ä s t e n ?  J o h a n  o c h  

I s o p a e d .  s w a r a d e ,  a t t  d h e t  w a r  N i l s s  S k r u f ,  o c h  a t t  d h e  a n d r e  a l l e  3  b i d i t  

h o n o m  l å t a  b l i f w a  h ä s t e n ,  h w a r ö f w e r  N i l s s  w r e d g a t z ,  o c h  h a n  o c h  R h a l a m b m  

d h e r  m e d  k o m m i t  t i l l h o p a ,  o c h  s l a g i t s  s i g h  e m i l l a n .  O l u f  M i c h e l s o n  i B o s s h u u s  

i n k o m  t i l l  w i t t n e s ,  a f l a d h e  e e d h ,  o c h  r e f e r e r a d e  s e d a n  s å l e d e s :  d h e  k o m m e  a l l a  

4  r i d a n d e s ,  o c h  s k r i k e  d å  o c h  d å ,  o c h  h ö l l e  f ö r s t  s i t t  l e f w e r n e  h o o s  f å r g e -  

k a r l e n .  N ä r  d h e  k o m m o  t i l l  f ä r g a n ,  w i l l e  d h e  a t t  b å t z m ä n n e r n e  s k u l l e  h i e l p a  

S t i g z e l i i  ä n c k i a s  w a g n  u t h u r  f å r i a n ,  b å t z m e n n e r n e  w i l l e  i n t h e t ;  d å  d r o g h  h a n  

m e d h  g r ö n e  m y s s a n  u t h  s i n  w ä r i a ,  o c h  h u g g  e e n e  b å t z m a n n e n ,  d h e r  p å  k o m m o  

d h e  ö f w e r  f å r i a n  t i l l  o s s ,  d h e r  s a t t e  d h e  h ä s t a r n e  i f r å n  s i g h ,  h e m p t a d e  ö h l  ö f w e r  

i f r å n  d h e n n e  s i j d a n ,  s e d a n  k o m  h u s t r u n  u t h  i  f a r s t u g u n ,  o c h  I s o p a e d i u s  b e 

g ä r a d e  e e l d  t i l l  d r i c k a  t o b a k ;  h u s t r u n  s w a r . :  t a g  e l d  d h e r  t u  t a g i t  ö h l ,  d h e r  

m e d  d r o g h  h a n  s i n  w ä r i a ,  o c h  s å  b e g y n t e  d h e  t i l l  l å t a  i l l a ,  o c h  s l o g o  s ö n d e r  

f ö n s t r e n .  M i n s  i n t h e t  o m  d h e  s l o g o  f ö r s t  u t h e  e l l e r  i n n e .  F r å g .  o m  d h e  

n ä r w a r a n d e  o c h  s l a g i t  s ö n d e r  f e n s t r e n ?  S w .  d h e  w o r e  a l l e  l i j k a  g o d h e .  F r å 

g a d .  ä n n u  o m  d h e s s e  t w å  s l a g i t  s ö n d e r  f ö n s t r e n ?  S . ä n n u  j a a ,  o c h  a t t  d h e  

a l l a  w a r i t  l i j k a  g o d h e .  2  a f  d h e m  k o m m e  u t h d r a g a n d e s  m e d h  h u s t r u n ,  m e n  

h w i l c k a  d h e t  w o r e  w e e t  i a g  i n t h e t ,  d h e  h ö l l e  h e n n e  i  a r m a r n a  o c h  d r o g o  

h e n n e ,  o c h  k a s t a d e  h e n n e  k u l l ,  h o n  l ä t  i l l a .  F r å g .  h w e m  s o m  d r o g h  h e n n e ?  

J o h .  S k r u f  o c h  I s o p .  s a d h e ,  a t t  M a g n us o c h  N i c o l a z / j  h a f f t  h e n n e  u t h .  F r å g .  

o m  d h e  s e d a n  s l a g i t  h u s t r u n ?  S . :  D h e t  w e e t  i a g h  i n t h e t .  N ä r  w i j  h a d h e  w ä n d t  

o m  w ä r e  l a s s ,  k o m  d h e n n e  g u b b e n  e f f t e r s t ,  d h e r  h ö g g e  d h e  s ö n d e r  s t e » g -  

a r n e  f ö r  e e n  d r ä n g h  o c h  r e p e t ;  s l o g o  3  s t y c k e n ,  o c h  h ö g g e  d h e n n e  g u b b e n s  

h ä s t ,  m e n  d h e t  w a r  i n g e n  a f  d h e s s e ,  s o m  ä r e  n u  t i l l s t ä d e s .  K r ö g a r e  h u s t r u n  

K i r s t i n  C h r i s t o p h e r s  d o t t e r  i n k o m ,  k l a g a d e  s å l e d e s :  I s o p a e d k r  k o m  f ö r s t  

t i l l  m i g  u t h e ,  o c h  s e d a n  i n n e  b e g ä r a » d e s  d r i c k a ;  j a g  s w a r a d e ,  a t t  w i j  i n t h e t  

h a d h e  ö ö l ,  h a n  t y c k t e  d h e t  i l l a  w a r a ,  o c h  g i c k  d h e r  m e d  u t h ,  a n d r e  g å n g e n
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kom han in, och begärade eeld, iag sadhe att iag hadhe ingen. Han swarade: 
Huru är då fatt medh digh? Sedan weet iag inthet huru tahlet föll, han man te 
så uth mig på backen, och gick så uth, i farstugun drogh han wärian, gick 
dhermedh backlänges uth, och mante ännu uth migh, iagh badh honom skäm
mas. Men han mante mig äntå. Jag sadhe: Om iag gåår uth, så kastar iag 
digh fuller medh skarn, dher effter, när dhe druckit een stundh, kom een in, 
men ingen af dhesse, och frågade, hwem som druckit duskål med migh. Be
gärade så höö, iag swarade migh inthet hafwa. Han sadhe: du skall låta 
migh fa. Isopaed. kom åter in, och stod wid dören, och frågade om iagh 
icke sadhe att dhet war rätt, när han i sommars föll af hästen widh farian, 
iag nekade; dhe kommo så om migh, men iag badh dhem låta blifwa migh, 
dher medh gingo dhe alle uth. Åther kom een dock karl in, och begynte slå 
sönder dhet ena fönstret, och Isopaedi/u falades, och slogh sönder uthe, 
dher mz gick pigan bort, som war inne hooss migh, dhesinnan wore 2 om och 
drogo uth migh, Isopsdki war een, hwilcken dhen andre war weet iag inthet, 
ty iag war häpen. Isopaed. hölt mig i halssen, och iagh föll kull i farstugun, 
och war lijka som död, effter iagh war siuk. Fråg. om dhe hafwa något till 
säja här emoot. Isopaed.: Kan hon swäria, att iag dragit uth henne, så will 
iag plichta dherföre. Hustrun swor att så sant war. Isop. dhet må nu så wara. 
Hus t.: han drogh och sönder nattkappan för migh. Fråg. om han slagit sön
der någre fenster. Isop.: Iagh tillståår om tu fönster. Ingri Larss dotter från 
Kongzhampn inkom, men kunde inthet wist säja, huru månge som warit inne 
när eller sönderslagit fönstren, efter hon blifwidt redd och lupit bort. Erich 
Ambiörson i Ensbola och Allmunge sochen afladhe eedh, och wittnade som 
föllier: Dhe kommo alle 4 tilli j ka till fåriekarlens stugun och skri jade, sedan 
komme dhe till farian, och föste een hoop bönder till hielpa up een wagn 
uhr färgan, och slogo dhem något. Fråg. hwilcka dhe woro? Swar. dhe foro 
alle 4 lijka galne. När dhe kommo öfwer färgan, stälte dhe sina hästar 
widh krogen och tornerade, begärade ööl, men krögerskan nekade, så be
gynte dhe låta illa, 3 wore esomofftast inne, men een war mäst uthe, och slogo 
så sönder fönstren både inne och uthe, och fore alle lijka galne, tree woro 
inne och sköte half uth hustrun, men hwilcka dhe woro, eller huru dhe foro 
med henne, kunde wij inthet see, sedan högge dhe i wåre stegar, och slogo 
4 st. karlar, högge af reep, 3 hugg i min stege, sadhe: Een skall iag göra 
af medh, dher med språngh karlen undan, och så högg han hästen itt hugg, 
och 3 hugg i seelan. Johan Ehrson ifrån Länna inkom, aflade eed och wittnade: 
När dhe kommo öfwer färgan begynte dhe låta illa, högge sönder fönstren 
och fönsterkarmarna, sedan begynte dhe hugga i wåra stegar, så att wij måtte 
wända om och köra bort, dhe högge så dhen sidste öken, nembl. een häst 
itt hugg i länden, och 3 hugg i selan. Fråg. om han sågh, hwadh dhe gorde på 
dhenne sijdan, och huru dhe skute uth hustrun? S.: Ney, effter som iag war 
efterst, och icke kunde dhet see. Parterne befaltes affträda, och Jonas Edelius 
inkomma. [/ marginalen: Columbus inkom.] Joh. Skruuf: Iagh sadhe fuller 
före att Edelius sagt dhet Bergman skutit, men iag måste nu bekenna, att 
min broder sadhe dhet, och att iag inthet kan tilläggia Bergman at hafwa skutit. 
Honom förehölts hwadh dhet haar till betyda, att således återkalla sin ordh, 
och wara twetaligh. Jonas Edelius infordrades, frågades, hwilcken först sköt,
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Bergman eller Rhalambkr? Edel, sade, iagh weet thet inthet, och hafwe wij 
witne, att wij dhen gången inthet komme ifrån Bergman, nog hörde wij 
skiuta, men hwem dhet war, dhet weet iagh inthet. Nilss hade pistoler, och 
Rhalambii bådhe woro sönderskurne, wij ginge bort, dhe andra kommo effter 
och högge, togo så min lychta af migh, och letade effter pistolstyckerne. 
[/ marginalen: M. Micrander upkom.] Edelius förmantes bekenna sanningen, 
effter han kommit ifrån Bergman. Edelkr nekade sigh kommit dher ifrån, och 
sadhe sigh icke wetta om Bergman då warit i stadhen, troendes honom warit 
i Stocholm. Gustavus Buthelius inkom, och förmantes att bekenna om Berg
man skutit. Swar. att han icke hört någon skiuta meer än Nielss Skruf. Fråg. 
huru månge hadhe pistoler? S.: Nilss Skruf och Rhalambi/w hadhe hwar sitt 
paar, men om Johan hadhe weet iagh inthet. Fråg. om Bergman war då här i 
stadhen? Buthel.: Jaa, han war nyss hemkommen, och säger han sigh då legat. 
Fråg. huru månge lychter dhe hadhe? Sw. 2 st. Butheluw afträdde. Mårten 
Reenstierna och Skruuf inkalladess, och frågades, om han weet hwilcken af 
grassantibus hade skymphat hans nampn. Reenstiernan nekade. Afträdde dher 
med.

Sententia. Johannis Skruf[s], Petri Isopaedii, Rolandi och Petri Print- 
ziorum wärior och pistoler, som dhe missbrukat till skada och oliud äre alle 
förfalne effter Iagh och constitutiones. 2. Johannes Skruuf, Rolandus och 
Petrus Printzii böta hwar för sig 3 dr sölfmt effter placatet, för grassation 
och giort oliud fredagz affton. 3. Johannes Skruuf, och Petrus Isopaedius böta 
i lijka måtto hwar för sigh 3 dr sölfmt för grassation och oliud om löger- 
dagen. 4. Johannes Skruf och Isopaedius böta för giordh heemgångh 40 dr 
sölfmt hwar, och betala fönstren och all annor giord skade pro qvota. 5. 
Johannes Skruuf och Petrus Isopaedius, effter som dhe turberat pacem publi
cae, och äre tillwunpe till mångfalligt giordt öfwerwåld, ty relegeras dhe pub
lice per triennium effter constitutiones. Sijdst slöts, att effter Nicolaus Skruuf 
är bortrymt och sigh undanstuckit, så att man icke kunnat honom upspana, 
och han lijkwist giort störste skaden både under grassation här i stadhen, 
och under wåldzwärckan och heemgångh wid Flötsundh, så skall han publice 
och peremptorie citeras.

[Samma dag.]
Klockan 4 hölts Consistorium min#j, praesentib»r h:r Olao Rudbeck p.t. 

Rect., h:r Carolo Lundio, h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcop., h:r 
Andrea Spohle, M. Johanne Columb., J. Arrhenio Secret.

I. H:r Professor Micrander klagade att han stadt een pijga, som kommit 
seent till honom i tiensten, och strax effter een dagh gådt bort igen uthan 
någon orsaak, effter som ingen talt henne till för dhet hon kom så seent. 
Pijgan Karin Pärs dotter swarade sigh gådt bort, effter hon warit siuuk, och 
ärnat sigh tillbaka, men omsider stadt sigh annorstädes. H:r Professor sadhe 
sigh förbudit henne städia sigh annorstädes. Pijgan tillstod sigh tagit städzle- 
penninger, och dhem ännu innehafwa; som och gått strax bort igen uhr tien
sten, och stadt sigh till Ferners änckia. Consist. tyckte illa wara, att hon så
ledes sigh förhållit, som och att Ferners änckia skolat willia olagligen städia 
een annors legehion.
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R e s o l .  S å  f r a m p t  h : r  P r o f e s s o r  M i c r a n d e r  n u  i c k e  w i l l  t a g a  i g e n  K a r i n  P ä r s s  

d o t t e r  i s i n  t i e n s t ,  e f f t e r  h o n  b o r t l u p i t ,  s å  s k a l l  h o n  g i f w a  h o n o m  i g e n  s t ä d z l e -  

p e n n i n g e n ,  o c h  d h e t  s å  m y c k e t  s o m  h a n  h e n n e  l o f w a t  i  l ö h n  å h r e t  ö f w e r ,  

d h e t  h : r  P r o f e s s ,  s a d h e  w a r a  3 0  d r ,  o c h  s i g h  w i l l i a  a l l e n a  h a f w a  i g e n  s t ä d z l e -  

p e n n i n g e n ,  m e n  g i f w a  d h e t  a n d r a  a l t  t i l l  d h e  f a t t i g e .

I I .  U p l ä s t e s  m o n s .  O l a i  B l i j d h s  s u p p l i q v e ,  a t t  f a  h å l l a  p r i v a t a  c o l l e g i a .  N ä r -  

w a r a n d e  P r o f e s s o r e s  b e r ö m d e  h o n o m  n å g o t  h w a r  f ö r  d h e s s  s n ä l l h e e t  o c h  

s k i c k e l i g h e e t ,  o c h  e f f t e r  d h e t  w a r  e e n  r e s  f a c u l t a t i s ,  t y  l o f w a d e  h : r  D e c a n u s ,  

o c h  d h e  a n d r e  p h i l o s o p h i  s o m  t i l l s t ä d e s  w o r o ,  w i l l i a  t a l a s  w i d h  h ä r  o m  u t h i  

f a c u l t e t e n ,  o c h  g y n n a  h o n o m  u t h i  a l t  h w a d  d h e  k u n n a .

D h e n  3 1  O c t o b r .

e f f t e r  b ö n e n  i n  p r a e s e n t i a  h : r  O l a i  R u d b e c k  p . t .  R e c t o r i s ,  D . D .  P e t r i  

R u d b e c k i i ,  D . D .  S k u n c k ,  h : r  G a r t m a n ,  h : r  V e r e l i i ,  h : r  N o r c o p e n s i s ,  h : r  

S p o h l e ,  M .  G r u b b ,  M .  M i c r a n d r i ,  J a c o b i  A r r h e n .  S e c r e t .

I .  U p l ä s t e s  P ä d e r  W a s t e n s o n s  i B ä l b y  b r e f  a f  d h .  26 O c t o b r i s ,  a t t  A c a 

d e m i a e  b ö n d e r n e ,  d h e  s o m  f ö r r  i c k e  u t h g o r t  d h e  2 t n  s ä d h  a f  g å r d e n ,  

o c h  d h e m  u p b a k a t ,  o c h  f ö r t  t i l l  S t o c k h o l m ,  s o m  f ö r  n å g o n  g o d h  t i j d h  s e d a n  

d h e m  p å b ö r d a d e s ,  h o o t a s  o c h  u n d s ä i j e s  n u  S t u n d e l i g e n  m e d h  p a n t n i n g  f ö r  

s a m m e  s ä d h .  R e c t o r  f r å g a d e ,  h w a d  s o m  s t å å r  t i l l  g ö r a  h ä r  u t h i n n a n ?  S w a r :  

A t t  d h e n n e  s p a n n e m å h l  o c h  d h e t t a  b r ö d h  o r ä t t e l i g e n  b l e f  p å l a g t  A c a d e m i a e  

b ö n d e r n e ,  e f f t e r  s o m  m e d  d h e m  i n g e n  a f r ä c k n i n g h  s k e e  k a n ,  a l l d e n s t u n d  d h e  

i n t h e t  u t h g ö r a  n å g o t  o r d i n a r i e  t i l l  C r o n a n ,  o c h  a t t  d h e  s o m  t w i n g a d e s  t i l l  

u t h g i ö r a  s a m m a  b r ö d h ,  ä n n u  i c k e  b e k o m m i t  r i c h t i g e  q w i t t e n c e  d h e r  p å ,  

o c h  a t t  d h e  s o m  n u  å t e r s t å ,  o c h  i c k e  u t h g i f w i t  d h e t  b ö r e  n u  f ö r s k o n e s  d h e r -  

f ö r e .  O c h  s l ö t s  a t t  s k r i j f w a s  s k a l l  t i l l  h ö g w ä l r b .  h : r  l a n d z h ö f d i n g e n ,  o c h  

s a k e n  h o n o m  r e p r a e s e n t e r a s ,  m e d  b e g ä r a n ,  a t t  d h e  A c a d .  b ö n d e r ,  s o m  s å l e 

d e s  å t e r s t å  o c h  h o t a s  m e d  u t h p a n t n i n g h ,  m å g e  d h e r f ö r e  f ö r s k o n a s .

I I .  F ö r m ä l t e s  i  s a m m e  b r e f ,  a t t  e e n  h o o p  k r i g z f o l c k  w ä n t a s  u p  t i l l  W e s s -  

m a n n e l a n d h ,  s o m  s k o l e  d h e r  i n q v a r t e r a s ,  o c h  a t t  a f  h w a r  g å r d h  n u  f o r d r a s  

e e n  p a l m  h ö ö ,  o c h  a t t  h a n  h o t a s ,  a t t  d h e r  d h e t  o c h  s p a n n e m å h l e n  i c k e  u t h -  

g i f w e s ,  a t t  l å s e n  s k a l l  s ö n d e r s l å s  h o o s  d h e  b ö n d e r ,  s o m  A c a d : n  l å t i t  u t h -  

t r ö s k a  s ä d h e n  h o o s .  P r o f e s s o r e s  k l a g a d e  m y c k e t ,  a t t  A c a d : n  s k a l l  s å l e d e s  

b l i f w a  h a n d t e r a d  d h e n  e e n e  t i j d e n  e f f t e r  d h e n  a n d r a  e m o o t  p r i v i l e g i e r n a ,  o c h  

a t t  i n t h e t  h u l p e  h w a d  m a n  s k r i j f w e r  h ä r  o m  t i l l  e e n  e l l e r  a n n a n  o r t .  R i n g i u s  

f r å g a d e ,  h u r u  s k a l l  b l i f w a  m e d h  A c a d : n s  W e s s m a n n e l a n d z  s p a n n e m å h l ,  t y  k a n  

h ä n d a ,  m e n t e  h a n ,  a t t  k r i g z f o l c k e t  t o r d e  s l å  u p  b o d e r n e ,  o c h  u t h t a g a  d h e n  

s a m m e .  P r o f e s s ,  k u n d e  i n t h e t  t r o o ,  a t t  d h e  s k o l a  u n d e r s t å  s i g h  t i l l  s å d a n  

w å l d s a m h e e t .  S l ö t s  ä n d t l i g e n  a t t  s p a n n e m å h l e n  u p f ö r e s  t i l l  K o p p a r b e r g e t ,  s å  

s n a r t  å k e f ö r e  b l i f w e r ,  o c h  a t t  d h e r  å k e f ö r e  i c k e  b l i f w e r ,  h o n  d å  i n l ä g g e s  s å  

l ä n g e  p å  T i j d ö ö n ,  o c h  a t t  t i l l  d h e n  ä n d a n  s k a l l  s k r i f w a s  t i l l  d i r e c t e u r e n  h : r  

G a v e l i u m ,  a t t  h a n  u p l å t e r  d h e r  A c a d : n  e e n  b o d h  s å  l ä n g e .  R i n g i u s  s a d h e  s e d a n  

w a r a  b ä t t r e  a t t  i n l ä g g i a  s p a n n e m å h l e n  h o o s s  d r o t t n i n g e n s  m ö l n a r e  i T u m b o o ,  

e f f t e r  T i d ö ö n  l i g g e r  m e h r  u t h u r  w ä g e n .  O c h  s k r e f s  a l t s å  i n t h e t  t i l l  d i r e c 

t e u r e n  h ä r  o m .

I I I .  B e w i l l i a d e s  R e p l e r o  a t t  d i s p u t e r a  d e  o p i n i o n i b « j  n o x i i s  i n  s o c i e t a t e  h u 

m a n a ,  o c h  J o n a e  F a g r a e o  d e  o t i o  l i t e r a r i o .

26—724168 Sallander
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Dhen 5. Novemb.
hölts Consist. majus, närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Rector, h:r Carolo 

Lundio, D.D. Petro Hoffvenio, h:r Johanne Gartman, h:r Olao Verelio, h:r 
Andrea Norcopens., h:r Andrea Spohle, M. Matthia Steuchio, Jacobo Arr- 
henio Secretario.

I. Resolverades att skrifwas skall till h:r Hadorph, och begiäras att han 
släpper Skiälstad hemmanet igen, effter som Academien icke kan dhet längre 
umbära.

II. Daniel Dijkman war citerad för grassation, men comparerade inthet, 
fåltes dherföre till sine 3 mk sölfmt. Rector sadhe honom förre gången 
blifwit arresterad, och äntå nu absenterat sigh, hwilcket Consist. tyckte wara 
illa giordt af honom.

III. Skall skrifwas swar till H:s Excelkce H:r R. Skattmästaren [Sten 
Bielke] om Haarwicksström; och berättas huru Pels dher widh handterar 
Academien.

IV. Bewilliades Erich Larsson 6 dr af cassa Consistorii för dhet extraordi
narie beswär, han een tijdh hafft i wachtmästarens stelle.

V. Uplästes bookhållarens underrättelsse om Norby praebende hemman, 
och huru länge sahl. Profess. Aurivillius hafft dhet, och effter som Prof. 
Micrander emottagit samma hemman föga annorledes än ödhe, och sielf 
sått dhet, så säger han sigh af dhen ringa åhrswext nu dher blifwit, icke kunna 
cedera Aurivillii änckia för halfwa åhret mehr än 2 tn. sädh.

Resolut. Änckian bekommer af hemmanet samme 2 tunnor, och sedan för 
dhet senare halfwa åhret 10 tn spannemåhl effter Kongl. resolution.

VI. Nilss Olsson från Swijna begärade få köpa småhalmen som blifwit i 
åhr widh Ugglestadh, och att långhalmen måtte blifwa qwar till reparera taken 
medh, effter dhe äre illa farne. Begärade och få lösa så mycket af sädhen, 
som han behöfwer till sädeskorn; men höet sadhe han wara för dyrt, 
eller högt werderadt, nembl. 8 dr sommar lasset, och sigh dherföre icke 
kunna lösa dhet. Afträdde dher med. Effter någon discurs inkallades han å 
nyo, och befaltes sälia Ugglestad sädhen, rogen för 13 dr, och kornet för 
14 dr, men hafren för 9 dr tn. Höet bewilliades honom att lösa för 5 
dr sommarlasset, och småhalmen för 4 öre kopp^rmt halgan. Om långhalmen 
slöts, att han skall blifwa qwar till reparera taken medh. Nilss Olsson be
gärade få läsa in halmen, effter som Mattz Olsson ellies lärer föra bort honom, 
som han redan giort, till sin fördehl. Swarades, att fougden skall lefwerera 
honom alt dhetta i händer, att han sedan må dhet inläsa.

VII. Matz Olson i Ugglestad klagade skriffteligen, att han för fleere åhr 
sedan ledit stoor skada af hagel, som warit een begynnelse till hans stoora 
rest, lijkwäl inthet nutit någon lindringh på uthlagorne, ehuruwäl han dher 
om supplicerat etc. H:r Verelius berättade att så skiedt är. 2. Klagade han 
att han lidit för någon tijdh sedan stoor skade på sin boskap. H:r Vereli/w 
sadhe ännu, att Matz Olsson offta gråtit dheröfwer, att han ingen hielp nutit. 
Resol. Honom förunnes 6 tn. spannemåhls tillgifft på sin rest; item, 4 drs 
kopp^rmt tillgifft för een reesa, som han för någre åhr sedan giort till Nora. 
Sijdst slöts att fougden Winter skall göra execution på Matz Olsson.

VIII. Pär Mårtenson skräddare inkom emoot Christopher Laurin, begäran-
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des att få itt richtigt och eedsworit inventarium, på dhet han måtte wetta 
hwadh hans dotterdotter tillkomme effter dhess salige fadher [Johannes 
Salander], effter som modren icke afwettrat henne förr än hon trädde 
uthi annat giffte. Laurin swarade sigh förr inlefwe[re]rat itt inventarium, 
dhet han tillbudit sigh willia medh eed verificera, och sadhe sigh inthet wetta 
hwadh han widare kan fordra, will han hafwa itt richtigt byte och arfskiffte, 
så erböd han sigh och dher till. Frågades om Pär Mårtenson har något emoot 
dhet inventarium som mons. Latrin inlefwe[re]rat, och rätten till honom 
sedan extraderat? Swar: Konung 'pustaff dhen förstes chrönicka och een 
kijsta höra migh till. Men iagh kan inthet wetta, om något mehra warit effter 
min sohn än som finnes i dhetta inventario. Om dhe persedler som inventa
rium påförer Pär Mårtenson, förklarade han sigh således: Kofftan och stöff- 
larne wore förskiembde, men lijftrögan är ännu behållin. Begärade ellies 
sahl. [Johannis] Salandri egen förteckning på böckren. Laurin swarade 
sigh hafwa samme förteckningh, och willia dhen framwijsa, om han är dher 
till plichtigh; sade och, att fleere böcker äre upförde uthi inventario, än 
som på Salandri egit upsatz finnas. Rätten swarade, att Laurin måste framwijsa 
Salandri register och alt annat, som Pär Mårtenson medh skiäl kan fordra, 
som och upwijsa arffskifftet effter sin sahl. swärmoder, dher med han will 
bewijsa, att dhet som först warit henne gifwit till heemgifft, då hon trädde 
i ächtenskap med Salandro, är henne sedan räcknat för arf. Pär Mårtenson 
begärade, att Laurin måtte med eed verificera inventarium, och att inthet mehra 
funnitz i huset, då han trädde i ächtenskap med änckian. Laurin tillböd sig 
willia dhet göra. Men effter han icke hadhe någon vidimeradt copia af samme 
inventario, och lätt nu dher uppå tillskrifwa een gammal sadel, och itt paar 
gamble pistoler, kunde dherföre honom nu icke tillåtas att swäria. Slöts att 
dhe privatim uthi 2 gode mäns å hwar sijdo närwaro, alt igenomsee och exa
minera, och att Laurin då skall upwijsa dhet register och annat, som Pär 
Mårtenson begärar, och sedan skall han verificera sitt inventarium med eedh, 
och dher på bewilliades Pehr Mårtensson wittning och arfskiffte.

IX. Uplästes Illust. Cancell. bref af dh. 22 Octobr. att Professor Holm be
kommit Kongl. fullmacht till dhen professionem theologicam, som igenom 
sahl. Doct. Brunnen dödh kommit till vacera. Hwar till H:s HögG. Ex- 
cell:ce fördhenskull önskar honom lycka.

X. Rector berättade att Petrus Bergman begärer purgera sigh medh sex 
manne eedh ifrån dhen suspicion, han kommit uthi igenom Skrufs och Printzii 
relationer om skiutandet. Doct. Hoffveni/w berättade, att Bergman under D. 
Rudbeckii rectorat skutit heela dagen igenom geent emoot sahl. Archebis- 
kopens Lenaei huus, hwaräst h:r Grijpenhielm då legat siuuk, och således 
mycket hindrat hans cur; och ehuruwäl Doctaren beskickat honom, haar han 
äntå icke uphört, uthan han måst sökia Rectoris adsistence till compescera 
honom. Petrus Bergman inkom, och begärade få in sine wittne och purga
tores. Ericus Boman inkom, och uppå tillfrågan sadhe sigh inthet wetta, hwadh 
affton Skrufwarne skute, men kunna swäria sigh inthet hördt Bergman skiuta 
sedan han kom till giästa dher i gården, som skedde i höstas. Frågades, om 
han kan swäria sigh troo att Bergman inthet skutit dhen afftonen och natten. 
Boman nekade, säijandes ännu sigh inthet wetta hwadh affton dhenne grassa-
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t i o n  s k e d d e ,  e y  e l l e r  a n t i n g e n  B e r g m a n  w a r  d å  h e m m a  e l l e r  b o r t a .  J a c o b u s  

E n g e l d a h l  i n k o m ,  o c h  s a d h e  s i g h  d h e n  a f f t o n e n  w a r i t  h o o s  B e r g m a n ,  o c h  o m  

n a t t e n  l e g a t  h o o s  h o n o m ,  k u n n a n d e s  s å l e d e s  w i t t n a ,  a t t  h a n  d å  i n t h e t  s k u t i t .  

S a d h e  o c h ,  a t t  B e r g m a n  d å  h a f f t  s i n  s y s t e r  h o o s  s i g h .  L a r s s  N i l l s o n  s a d e l -  

m a k a r e  i n k o m .  S a d h e  f ö r s t  s i g h  i n t h e t  w e t t a  a n t i n g e n  B e r g m a n  d h e n  a f f t o n e n  

g r a s s a t i o n  s k e d d e  w a r  h e m m a  e l l e r  i n t h e t ,  m e n  s e d a n  s a d h e  a t t  h a n  w a r  h e m m a ,  

o c h  a t t  h a n  d å  i n t h e t  s k i ö t .  J o s t  L a r s o n  r e m s n i j d a r e  g e s ä l l  i n k o m ,  s w a r a d e  p å  

t i l l f r å g a n  d h e r  o m ,  s i g h  i n t h e t  h ö r t  n å g o t  s k i u t a n d e  d h e n  a f f t o n e n  u t h u r  

B e r g m a n s  h e r b e r g e ,  m e n  w i s t e  d o c k  i n t h e t  a n t i n g e n  B e r g m a n  d å  w a r  h e m m a  

e l l e r  i c k e ,  e y  e l l e r  o m  h a n  d å  w a r i t  a n n o r s t ä d e s  o c h  s k u t i t .  T r o d d e  d o c k  a t t  

h a n  ä r  f r i j  d h e r f ö r e .  H å k o n  J o n s o n  r e m s n i d a r e  g e s e l l ,  s a d h e  s i g  i n t h e t  f ö r 

n u m m i t  a t t  B e r g m a n  s k u t i t  d h e n  a f f t o n e n .  F r å g .  o m  h a n  k a n  s w ä r i a  s i g  t r o o  

a t t  h a n  ä r  f r i j  f ö r  s k i u t a n d e  d h e n  a f f t o n e n ?  S w a r a d e :  I a g h  k a n  i n t h e t  a n 

n a t  t r o o .  E n g e l d a h l  i n k a l l a d e s  a l l e n a ,  o c h  f ö r m a n t e s  a t t  p å  s i t t  s a m w e e t  w i t t 

n a  h w a d  s a n t  ä r .  S w a r .  s i g h  i n t h e t  w e t t a  h w a d h  a f f t o n  S k r u f w a r n e  s k u t e ,  

m e n  s a d h e  s i g h  i f r e d a g z  1 4  d a g e r  s e d a n  w a r i t  h o o s  B e r g m a n ,  o c h  e e n  n a t t  

l e g a t  h o o s  h o n o m ,  s o m  o c h  f ö r  d h e n  s k u l l  k u n n a  s w ä r i a  a t t  h a n  d h e n  a f f 

t o n e n  i n t h e t  s k u t i t .  B e r g m a n  i n k o m ,  o c h  s a d h e s  h o n o m ,  a t t  C o n s i s t .  s k a l l  

s k r i f w a  t i l l  I l l u s t r i s s .  C a n c e k m ,  o c h  f ö r f r å g a  s i g h ,  h w a r  m e d l e n  s k o l e  t a g a s  

t i l l  h a n s  h i e l p ,  i m e d l a r  t i j d h  l o f w a d e s  h o n o m  u n d e r h å l d h  o c h  f i c k  s e d a n  6 0  

d r  k o p p r f r m t .

X I .  U p l ä s t e s  l a n d z h ö f d i n g e n s  h : r  G a b r i e l  K u r c k z  s w a r  a f  d h .  3 0  O c t o b r .  

a t t  h a n  l e f w e r e r a t  C o n s i s t o r i i  t r i d i e  c i t a t i o n  p å  A d o l p h  L a u r e n t i j n  t i l l  d h e s s  

f a d h e r .  H w a r  p å  ö f w e r s ä n d e s  e e n  a t t e s t .  S e d a n  u p l ä s t e s  c o p i a l i t e r  f a d r e n s  

M .  P e t r i  L a u r e n t i n i  b r e f  t i l l  s a m m e  h : r  l a n d z h ö f d i n g h ,  a t t  h a n  t i l l b u d i t  s i g h  

w i l l i a  s t ä l l a  e e n  f u l l m e c h t i g  i s a k e n ,  e f f t e r  s o m  s ö n e r n e  [ A d o l p h u s  o c h  

L a u r e n t i u s ]  i c k e  k u n n a  k o m m a  t i l l s t ä d e s ,  o c h  a t t  w i l l i a  b e t a h l a  b ö t e r n e .

R e s o l u t .  D h e  c i t e r a s  4 : d e  g å n g e n ,  o c h  t i l l å t e s  L a u r e n t i o  a t t  h a f w a  s i n  f u l l -  

m e c h t i g h ,  o m  h a n  s i e l f  i c k e  k a n  k o m m a ,  m e n  A d o l p h  m å s t e  i  e g e n  p e r s o n  

c o m p a r e r a .  C i t a t i o n  ö f w e r s ä n d e s  u n d e r  c o u v e r t  t i l l  h : r  l a n d z h ö f d i n g e n .

X I I .  S l ö t s  a t t  e f f t e r  h u m b l e g å r d z m ä s t a r e n  H a n s  A n d e r s o n  i n t h e t  h a a r  t i l l  

b e t a h l a  s i n e  b ö t e r  m e d h ,  s o m  ä r  1 3  d r  s m t ,  s å  s k a l l  h a n  a r b e t a  d h e r f ö r e .

X I I I .  T a l a d e s  o m  K o c k s t a  [ K o g s t a ]  b o n d e n s  f r i j h e e t z  b r e f  p r o  A : o  6 7 9 ,  

h w i l c k e t  h a n  w i l l  h a f w a  f ö r a n d r a t  o c h  s t ä l t  p å  6 8 0 .  K l i n t e n  s a d h e  h o n o m  n u  

i h ö s t  s k u r i t  f ö r s t e  s ä d e n ,  o c h  n u t i t  f r i j h e e t  f ö r  d h e t t a  å h r e t .

R e s o l .  H a n  h a a r  i n t h e t  m e e r  t i l l  f o r d r a ,  o c h  b ö r  f a  t i l l t a l  f ö r  d h e t  h a n  

g i o r t  o r ä t t  b e r ä t t e l s s e  h ä r  o m  f ö r  R e c t o r e .

X I V .  S l ö t s  a t t  w a c h t d r e n g e r n e  s k o l a  f a  1 d r  kopparmt h w a r  f ö r  d h e t  d h e  

r e s t  e f f t e r  I s o p a e d i u m  o c h  S k r u u f  t i l l  W a s s u n d a .  H w i l c k a  p e n n i n g a r  S k r u f 

w a r n e  o c h  I s o p a e d i u s  s k o l e  b e t a l a ,  s å  w ä l  s o m  d h e  6  d r  l a n d z g e w a l l i a r e n  f i c k .

X V .  S l ö t s  a t t  s k r i f w a s  s k a l l  t i l l  I l l u s t .  C a n c e l l .  d h e t  L .  N y b e l i u s  g å r  h ä r  i 

s t a d h e n ,  o a c h t a d t  h a n  ä r  r e l e g e r a d  f ö r  l ä g e r s m å h l  o c h  v i o l a t i o n e m  a r r e s t i ,  

o c h  a t t  C o n s i s t .  i c k e  b ö r  l i j d a  e e n  s å d a n  s i j d w ö r d n a t  a f  h o n o m .

X V I .  D o c t .  S k u n c k ,  D .  R u d b e c k i u s  o c h  M .  M i c r a n d e r  l å t a  e x c u s e r a  s i n  

a b s e n c e  i f r å n  C o n s i s t o r i o  d h e n n e  g å n g e n .  H : r  A r r h e n ü w  w a r  o c h  h i n d r a d  f ö r  

s i n  h u s t r u s  o p a s s l i g h e e t  s k u l l d .

X V I I .  L a r s s  U n o n i u s  i n k o m ,  n e k a d e  s i g h  u p b u r i t  m a n t a l s s p e n n i n g e r n e  f ö r
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675 o c h  676 a f  b o n d e n  i  S k y t t e t o r p e t .  J a h a n  M a t z  h u s t r u ,  s o m  f ö r r  b o d t  

i  K i ö l i n g e ,  s a d h e  s i g  t a g i t  e m o o t  4  d r ,  16 ö r e  k o p f w r m t  a f  t o r p a r e n ,  o c h  s i n  

m a n  l e f w e r e r a t  d h e m  t i l l  U n o n i u m .  U n o n i / w  s w a r a d e :  K a n  h o n  s w ä r i a  d h e r  p å ,  

s å  m å  d h e t  s å  w a r a .  H u s t r u n  s w a r a d e ,  a t  h e n n e s  m a n  l e f w e r e r a t  p e n n i n g e r n e  

t i l l  L a r s s  O l s s o n  [ U n o n i u s ] ,  o c h  s i g h  k u n n a  s w ä r i a  d h e r  p å .  E r i c h  E h r s o n s  

h u s t r u  s o m  f ö r r  b o d t  i  W ä s s b y  [0: U l f s v ä s b y ] ,  b e t y g a d e ,  a t t  d h e  1 1  

d r ,  8  ö r e  m a n t a l s s p e n n i n g e r ,  s o m  U n o n i » j  d e b i t e r a r  d h e m  f ö r e ,  ä r e  h o n o m  

l e f w e r e r a d e  o c h  b e t a l t e ,  o c h  s w o r  p å  a t t  s å  s k i e d t  ä r .  D h e  a f t r ä d d e .  D i s c u r r e -  

r a d e s  o m  s a k e n .  U n o n i / w  i n f o r d r a d e s  o c h  t i l l s p o r d e s ,  o m  h a n  k a n  g å å  e e d  a t t  

h a n  i c k e  b e k o m w i t  e l l e r  e m o t t a g i t  d h e s s e  p e n n i n g a r .  S w a r a d e s :  J a .  H a n  f ö r 

m a n t e s  a t t  w ä l  b e t ä n c k i a  s i g h ,  s a d h e  s e d a n  s i g h  i c k e  k u n n a  s w ä r i a ,  u t h a n  h e l l e r  

w i l l i a  b e t a h l a .  M e n  f ö r  676 n e k a d e  h a n  s i g  a l l d e l e s  u p b u r i t  m a n t a l s s p e n n i n g -  

a r n e  a f f  S k y t t e t o r p a r e n  o c h  W ä s s b y  b o n d e n ,  e f f t e r  s o m  d h e  d å  s k o l e  w ä g r a t  

s i g h  g i f w a  d h e m  t i l l  A c a d : n ,  d h e r f ö r e  a t t  d h e  s t o d o  d å  i r o t e ,  o c h  i c k e  b l e f w e  

h ä g n a d e  i b l a n d  A c a d : s  p r a e b e n d e .  R e s o l .  U n o n i # j  s k a l l  b e t a l a  d h e s s e  4  
[ d r ]  16. s a m p t  11 [ d r ]  8.

XVIII. F ö r  O l o f  J ö n s s o n  i  N y f w e l a  p å f ö r e s  U n o n i o  f ö r  å t h s k i l l i g e  å h r  

2 4  d r ,  2 4  ö r e  m a n  t a l s p e n n i n g a r .  M e n  U n o n i u s  s ä g e r  h o n o m  b l i f w i t  r y t t a r e ,  

o c h  d h e r f ö r e  i c k e  w e l a t  u t h g ö r a  s a m m e  p e n n i n g a r .  F r å g a d e s  o m  U n o n k u  k a n  

s w ä r i a ,  a t t  d h e r  å h r l i g e n  i c k e  w a r i t  n å g o t  a t t  t a g a  t i l l  b e t a l l n i n g ,  e l l e r  a t t  h a n  

d h e m  i c k e  u p b u r i t .  U n o n i u s  s w a r a d e  s i g h  k u n n a  g å  e e d  a t t  h a n  s a m m e  p e n 

n i n g a r  i c k e  b e k o m m i t ,  o c h  a t t  h a n  o f f t a  s k i c k a t  d i j t  r ä t t a r e n ,  o c h  l å t i t  k r ä f w i a  

h u s t r u n ,  m e n  i n t h e t  k u n d e  h a n  s w ä r i a ,  a t t  d h e r  i c k e  f u n n i t s  n å g o t  t i l l  b e t a h l a  

m e d h .  H o n o m  f ö r e h ö l t s  a t  h a n  s i e l f  b o r d t  r e s a  d i j t ,  o c h  å r h l i g e n  u t h t a g a  

m a n t a l s p e n n i n g a r n e ,  o m  a n n a r s  e y  h u l p i t .

R e s o l .  E f f t e r  s o m  U n o n i u s  h a a r  f ö r s u m m a t  t i l l  u t h f o r d r a  d h e s s e  m a n t a l s -  

p e n n i n g e r ,  s å  s k a l l  h a n  b e t a h l a  h a l f p a r t e n  d h e r  a f ,  n e m b l .  1 2  d r ,  1 2  ö r e  

kopparmt, d h e n  a n d r e  h a l f p a r t e n  a f f ö r e s .

X I X .  R e s o l v e r a d e s  a t t  R i n g i u s  s k a l l  u t h f o r d r a  d h e  2  t n .  s p a n n e m å h l  s o m  

J o h a n  L a r s s o n  i M a l m a  t i l l s t å t t  s i g h  w a r a  s k y l d i g h  t i l l  U n o n i u m ,  o c h  b ö r  g å  

t i l l  A c a d : s  b e t a l n i n g h  f ö r  U n o n i o .

X X .  P ä r  L a r s o n  b e f a l l n i n g z m a n  p å  H a m m a r s k o g h  s k a l l  i n k a l l a s  o c h  f ö r 

n i m m a s ,  o m  h a n  w i l l  b l i f w a  A c a d :a e  w a c h t m ä s t a r e .  N ä m b d e s  o c h  t w e n n e  

a n d r e  p e r s o n e r ,  e e n  u n d e r  s t a d z w a c h t e n ,  o c h  e e n  p å  a c c i s e n .  S l ö t s  a t t  R e c t o r  

l å t e r  i n f o r m e r a  s i g h ,  h w i l c k e n  s o m  a f  d h e s s e  ä r  t i e n l i g a s t ,  o c h  s e d a n  f ö r -  

n i m m e s  o m  d h e n  s a m m e  w i l l  e m o t t a g a  t i e n s t e n .

X X I .  T a l a d e s  o m  K å r s t a  h e m m a n e n ,  h w i l c k a  ä r e  s w a g e ,  o c h  d h e r f ö r e  b e 

g ä r a  b ö n d e r n e  n å g o n  f ö r m e d l i n g h .  S t ö r r e  h e m m a n e t ,  s o m  P ä r  E h r s o n  

å b o o r ,  r ä n t a r  2 0  i  t n .  m e n  s å s  å h r l i g e n  1 2  t n .  Ä r  1 3  é  ö r e s  l a n d h  m e n  

m o o j o r d h ,  b o n d e n  b e g ä r a d e  s l i p p a  m e d h  1 6  t n  o m  å h r e t .

Resolut. Hemmanet förmedles på 3 é tn., så att bonden hädan effter uth- 
giör åhrligen dher af 17 tn. begynnandes af 680.

X X I I .  D h e t  a n d r e  h e m m a n e t  i K å r s t a ,  s o m  E r i c h  E r i c h s o n  å b o r ,  ä r  7  ö r e s  

l a n d h ,  o c h  u t h g ö r  1 3  i  t n .  å h r l i g e n ;  h e m m a n e t  h a a r  f ö r r  w a r i t  f ö r m e d l a t  

t i l l  h a l f f t  i  o w i s t  o c h  e x t r a o r d i n a r i e ,  m e n  s a m m e  f ö r m e d l i n g h  s e d a n  b l i f w i t  

u p h ä f w i n .  B o n d e n  k l a g a d e  a t t  d h e t  i n t h e t  h i n n e r  b ä r a  s i g h ,  o c h  b e g ä r a d e  s l i p p a  

m e d h  1 1  t n .  å h r l i g e n .
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Resol. Han niuter dhen gamble förmedlingen, begynnandes af 680. Johan 
Anderson Erich Ehriksons swärfader, som nu haar öfwergifwit hemmanet, 
begärade få behålla een häst af sin ägendom, som är tagen till betalningh på 
dhes skuld till Acad:n. Resol. Dhet bewillias.

XXIII. Bewilliades Matz Ehrson i Lutergiäle och Frösunda sochen uth sitt 
frijheetz bref uthan caution, effter som han ingen kunnat bekomma. Berättades 
att på dhetta hemmanet såås 6 tn. och dher af uthgöres 11 £ tn.

XXIV. Änckian hust. Kirstin Hans dotter i Lutergiäle supplicerade om någon 
förmedling; hon såår 6 tn., och utgör 11 i  Resol. Dhet förmedlas till 10 
tn., begynnandes af 679.

XXV. Bärby [Bergby] hemmanet i Skefftuna, som Pär Olsson åboor, 
haar warit förmedlat på 5 tn. Hwilcken förmedlingh åter är uphäfwin, och 
kan hemmanet dherföre inthet bära sigh. Resol. Bonden niuter förre för
medlingh, begynnandes af 679.

XXVI. Bälinge i Närtuna sochen, som Pär Eskilson åboor, haar 657 warit 
förmedlat på 2 tunnor, men förmedlingen är uphäfwen A:o 678. Och hem
manet kan dherföre icke bära sigh, bonden såår 5 tn. och gör uth 9 tn. 
6 f:r.

Resolut. Förre förmedlingen blifwer ståendes.
XXVII. Härsta i Skefftuna sochen, som Erich Larson åboor är 5 öreslandh, 

bonden såår 6 tn. och uthgiör 15 £ tn., är skyldigh 48 tn. och begärar 
förmedlingh, så frampt hemmanet skall blifwa behållit.

Res. Förmedlas till 12 tn. begynnandes af 679.
XXVIII. Carl Mårtenson i Hageby och Gottröra sochen, begärade hans 

hemman som är halfft, måtte förmedlas till 1/4 hemman, är 4 öreslandh, 
såår 4 tn. giör uth 4 tn. och 6 f:r.

Resol. Dhet kan inthet skee, uthan honom bewillias 6 f:r tillgifft på 3 åhr, 
först pro 679 och så widare.

XXIX. Johan Andersson i Öfwerlunda och Närtuna sochen begärade för
medlingh. Hemmanet räntar 7 6/8 tn. är förr förmedlat till 5 tn. 6. f:r, 
såår 3 tn åhrligen.

Res. Kan inthet wijdare förmedlas, men honom gifs effter dhe 6 f:r på 
3 åhrs tijdh, effter han wäl bygt hemmanet, begynnandes ifrån 679.

XXX. H:r Gartman berättade, att H:r Procancellarius sagt sigh förundra, 
hwarföre Rector således skrifwit uthi catalogo praelectionum, emädan dhet 
lärer lända Acad:n till någon skimph, och bidit, att han såsom Prorector skall 
dhet proponera, förr än H:s Högwörd:heet gör något widare här till. 
Rector swarade, sigh revera ärnat proponera sielfwe materiam, och willia sigh 
declarera hoos H:r Procancellarium, och att han här uthinnan inthet skall 
praejudicera någon facultet. Doct. Hoffveni»r begärade föras till acta, att uthi 
facultate medica är inthet delibererat om dhenne materia, att hon skolat publice 
tracteras; effter som constitutiones förmäla, att hwad som publice läsas skall, 
dhet skall först öfwerleggas uthi faculteterne.

XXXI. Rector talade om att H:r R. Cantzleren lofwat h:r Spole praeben
de hemmanet Säffwia. Swar. att Celsius haar Kongl. bref på samme hemman 
iempte pastoratet, och lärer dherföre nu swårligen kunna tagas ifrån änckian 
medan nådåhret räcker. Rector: Ellies begärar h:r Spole någre tunnor spanne-
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m å h l .  S w a r :  A t t  d h e t  w o r e  s ä c k r a r e  h : r  S p o l e  f i n g e  n å g r e  t u n n o r  s ä d h ,  o c h  

s l ö t s  a t t  s k r i f w a s  s k a l l  t i l  I l l u s t .  C a n c e l l .  a t t  H a n s  H ö g G .  E x c e l k c e  d e t e r -  

m i n e r e r  n å g o t  w i s t  h ä r  u t h i n n a n .

X X X I I .  I n k o m  K o n g l .  H o f R ä t t e n s  b r e f  a f  d h .  3 1  O c t o b .  a t t  w ä l b : n e  f r u  

C h r i s t i n a  L e u s n e r s *  s u p p l i q v e  m e d  b i j f o g a d e  d o c u m e n t e r  N : i s  1 . 2 .  3 .  4 .  5 .  

h w i l c k a  h o n  p å  s i n  m o d e r s ,  f r u  M a r g a r e t ®  p å  T o m p t a  w ä g n a r  i n s i n u e r a t  i 

K o n g l .  R ä t t e n  d h .  2 1  O c t o b .  6 7 8 .  o c h  h ö g b e m ä l t e  R ä t t  r e s o l v e r a t  d h .  3 1  

O c t .  6 7 9  a t t  d h e  s k u l l e  i n p r o t o c o l l e r a s ,  s o m  s t o d h  s k r i f w i t  b a a k  p å  s u p p l i q v e n ,  

h w a r  u p p å  s e d a n  A c a d : n  s å  w ä l  s o m  l a g h f ö r a r e n  s i g h  f ö r k l a r a t ,  d å  l o f w e r  

K o n g l .  H o f f R ä t t e n  a t t  s l u t a  u t h i  s a k e n ,  h w a d h  l a g h  o c h  p r o c e s s e n  k a n  w a r a  

c o n f o r m t  o c h  e n l i g i t .

X X X I I I .  I  s a m m e  K o n g l .  H o f R ä t t e n s  b r e f  f ö r m ä l e s  s e d a n ,  a t t  h : r  A d o l p h  

T u n g e l  n u  f ö r s t  i  d h e s s e  d a g a r  i n k o m m e n  m e d h  d h e s  w i d l y f f t i g e  f ö r k l a r i n g h ,  

a n g å e n d e  U l t u n a  b o n d e n s  J o h a n  M a t z o n s  s k u l d h  t i l l  h o n o m ,  o c h  d h e n  e x e -  

c u t i o n  h : r  T u n g e l  b e g y n t  l å t a  g ö r a  p å  h o n o m ,  h w a r  o m  f ö r r  f i n n e s  i n  a c t i s ,  

o c h  a t t  K o n g l .  R ä t t e n  ä r  s i n n a d  n ä s t k o m m a n d e  w e k a  a t t  g ö r a  s l u t h  u t h i  

d h e n n e  s å  w ä l  s o m  F i s k e s å  s a k e n ;  h w a r f ö r e  w o r e  g o d t ,  o m  A c a d : n  h a d h e  

i m e d i e r  t i j d h  n å g o n  s i n  f u l l m e c h t i g h ,  s o m  k u n d e  l ä s s a  h w a d h  s o m  u t h i  h : r  

T u n g e i s  w i d l ö f t i g e  a c t e r  m å t t e  r ö r a  A c a d : n .

R e s o l .  S k a l l  s k r i f w a s  t i l l b a k a  a t t  m o n s i e u r  S c h e f f e r  ä r  h ä r  t i l l  f u l l m e c h t i g h a d ;  

i t e m  t i l l  S c h e f f e r ,  a t t  h a n  u p w a c h t a r  h ä r  u t h i n n a n ,  o c h  A c a d : s  i n t e r e s s e  i  a c h t  

t a g e r .

D h e n  8  N o v e m b .

h ö l t s  C o n s i s t .  m i r w j ,  n ä r w a r .  h : r  O l a o  R u d b e c k  p . t .  R e e t . ,  D . D .  P e t r o  

H o f f v e n . ,  h : r  C l a u d i o  A r r h e n i o ,  M .  J o h a n n e  C o l u m b . ,  J a c o b  [ o ]  A r r h e n i o  

S e c r e t a r .

I .  M a t t h i a s  A r o s a n d e r * *  W e s m a n n u s ,  k l a g a d e  a t t  h a n s  s ä n g e k l ä d e r  b o r t k o m -  

m i t  i  d h e s  l o g e m e n t e  m e d a n  h a n  i  s o m m a r  w a r i t  b o r t t a ,  o c h  d h e s  w ä r d h  

J o h a n n e s  S o o t  i  m e d i e r  t i j d h  h a f f t  n a s t u g u n y c k e l e n .  F r å g .  o m  k l e d e r n e  l e g a t  

l ö s e ?  S w . :  N e y ,  u t h a n  i  e e n  k i j s t a ,  p å  h w i l c k e n  t i u f w e n  s k u r i t  i t t  s t o o r t  

h å h l ,  o c h  d h e r  i g e n o m  u t h d r a g i t  k l e d e r n e .  S o t e n s  h u s t r u  [ A n n a ]  s w a r a d e ,  

s i g h  a l d r i g  s e d  t  h a n s  k i j s t a ,  e y  e l l e r  k u n n a  s w a r a  t i l l  s t ö l d e n ,  e f f t e r  s o m  s a k e r n e  

i c k e  w a r i t  h e n n e  i h e n d e r  l e f w e r e r a d e .  S a d h e  w i j d a r e :  A t t  d h e n  s o m  s t u l i t ,  

m å s t e  w a r i t  h a n s  b e k a n t e ,  e f f t e r  s o m  h a n  w i s t  a f f  h w a d  s a k e r  w o r e  i  k i j s t a n .  

I t e m ,  a t t  n y c k e l e n  s u t t i t  i  h e n n e s  m a n s  s k å p ,  m e d a n  A r o s a n d e r  w a r  b o r t t a ,  

o c h  d h e n  s o m  s t u l i t ,  f ö r d e n s k u l d  a n t i n g e n  b r u k a t  e e n  a n n o r  n y c k e l  e l l e r  

d y r c k ,  e l l e r  o c h  s l a g i t  s ö n d e r  d ö r r e n .  A r o s a n d e r  s a d h e  d ö r e n  w a r a  n u  s å  

h e h l  s o m  h o n  w a r  f ö r r  ä n  h a n  b o r t r e s t e .  F r å g .  o m  n å g o n  h a f f t  n y c k e l e n  i 

m e d i e r  t i j d h  u t h e ?  H u s t r u  A n n a  s w a r a d e  n e y ,  o c h  s a d e  u p p å  w i d a r e  t i l l f r å g a n  

d h e r  o m ,  s i g h  w a r i t  s t a d i g t  h ä r  h e m m a  i  s t a d h e n  h e e l a  s o m m a r e n  ö f w e r .  

A r o s . :  D h e n  s o m  s ö n d e r s k u r i t  k i j s t a n ,  h a a r  s e d a n  t a g i t  b o r t  b å d h e  s t y c k e t  o c h  

s p å n e n ,  a t t  i n t h e t  s y n e s  q w a r t  d h e r  a f .  F r å g .  o m  h u s t r u n  l å t i t  s o o p a  d h e r ?  

H o n  n e k a d e ,  m e n  t i l l s t o d h ,  a t t  h o n  e e n  g å n g h  l å t i t  d h e r  u p p e  i n a s t u g u n

*G ift 1. m ed  A nders B ergsk öld , 2 . m ed  B jörn Svinhufvud.
••Felskrivning för Petrus Arosander.
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t o r c k a  u p  n å g o t  l i j t e t  h u m b l e ;  t i l l s t o d h  o c h  a t t  h o n  l å t i t  a n n a t  f o l c k  g å  i n  i 

s a m m e  c a m m e r  t i l l  a t t  b e s e e  h o n o m .  F r å g .  o m  A r o s a n d e r  t i l l ä g g e r  h u s t r u n  a t t  

h a f w a  t a g i t  k l ä d e r n e ?  S w a r .  s i g h  i c k e  k u n n a  d h e t  g ö r a ,  m e n  l i j k w i s t  w i l l i a  

h o n  s k a l l  s w a r a  d h e r f ö r e ,  e f f t e r  s o m  h o n  l o f w a t  a c h t a  s a k e r n e .  H u s t .  n e k a d e  

s i g h  d h e t  l o f w a t .  F r å g a d e s ,  h w a d  s o m  ä r  b o r t k o m m i t ?  S w a r .  2  t e c k e n ,  o c h  i t t  

h u f f u d b å l s t e r .  F r å g .  o m  h a n  k a n  v e r i f i c e r a  m e d  w i t t n e n  h w a d h  s a k e r  h a n  i n l a g t ,  

o c h  a t t  k i s t a n  w a r  h e h l  d å  h a n  a f r e s t e .  S w a r .  j a ,  o c h  a t t  h a n  w i l l e  d h e m  s k a f f a  

t i l l  e e n  a n n a n  g å n g h ,  h w a r f ö r e  o c h  s a k e n  n u  b l e f  u p s k u t e n .

I I .  O l u f  [ N i l s s o n ]  s n i c k a r e  i n k o m  e m o o t  A n d r e a m  H e d r a e u m ,  k l a g a n 

d e s  s å l e d e s :  I o n s d a g z  3  w e c k o r  s e d a n  w a r  i a g h  i n n e  h o o s  D i r i c h ,  d i j t  k o m  

A n d r e a s ,  o c h  s a t t e  s i g h  w i d  i t t  a n n a t  b o r d h ,  o c h  s w o r  g r ä s e l i g e n ,  i a g  m e n t e  

g ö r a  w ä l ,  o c h  b a d  h o n o m  i n t h e t  s w ä r i a ,  h w a r  ö f w e r  h a n  f ö r i f r a d e  s i g h ,  g i c k  

u p  p å  g o l f w e t ,  o c h  k a s t a d e  s t o l e r n e ,  s a t t e  w ä r i a n  p å  b r ö s t e t  p å  m i g h  o c h  

s a d h e :  J a g h  t ö r s  r e n n a  w ä r i a n  i g e n o m  d i g h .  M e n  i a g  r ö r d e  m i g  i n t h e t .  S e d a n  

b e g y n t e  h a n  s l å  m i g  m e d  w ä r i a n ,  s o m  w i t t n e n  s k o l a  v e r i f i c e r a ,  g a f  m i g  s e d a n  

ö h r e f i j l a r ,  h a d h e  m i g  u t h  p å  g å r d e n ,  o c h  d h e r  s l o g h  o c h  r e e f  m i g h ,  k a l l a n d e s  

m i g h  s k i ä l m ,  t i u f  o c h  s k u l c k .  H e d r a e u s :  H a n  l ä r e r  f u l l e r  k u n n a  v e r i f i c e r a  

d h e t  h a n  s ä g e r ,  m e n  i a g  b e d e r  E d e r  M a g n i f i c e  t ä c k e s  s k i c k a  e f f t e r  B r o m s e n  

t i l l  w i t t n e s ,  e i l i e s  w i l l  h a n  i c k e  k o m m a .  S n i c k a r e n  b e g ä r a d e ,  a t t  P e t t e r  

[ D a v i d s s o n ]  b a g a r e  m å t t e  o c h  i n f o r d r a s ,  h w i l c k e n  o c h  e f f t e r s k i c k a d e s .  M e n  

B r o m s e n  k u n d e  r ä t t e n  i n t h e t  g i f w a  n å g o t  w i t z o r d h .  M a g n u s  [ B r a n z e l i u s ]  

C u r s o r  a f l a d h e  e d h ,  o c h  r e f e r e r a d e  s o m  f ö l l i e r :  N ä r  i a g h  k o m  i n  a t t  t a l a  m e d  

s n i c k a r e n  o m  n å g o t  a r b e t e ,  s o m  h a n  h a d h e  å t h  m i g h ,  k a s t a d e  A n d r e a s  e e n  

s t o o l ,  h w a r  ö f w e r  b a r n e n  l ä t o  i l l a .  D å  s a d h e  O l u f :  D h e t  ä r  i l l a  g i o r t ,  o c h  

k a l l a d e  h o n o m  2 g å n g e r  o w e t t i n g e r .  A n d r e a s  s w a r a d e :  S k a l l  t u  g i f w a  m i g h  

s k i ä l s s o r d h ?  O l o f  s a d h e :  W i j  s i t t e  h ä r  w i d  d ö r e n ,  w i j  g å  f u l l e r  a n n o r s t ä d e s ,  

o m  w i j  i c k e  f å  b l i f w a  h ä r .  A n d r e a s  s w a r a d e :  I n t h e t  h a a r  i a g  k i ö r t  d i g  i  s o o p e -  

w r å n ,  d r o g h  s å  u t h  w ä r i a n ,  o c h  p a r e r a d e  ö f w e r  h u f w u d e t  p å  h o n o m ,  o c h  

s a d h e :  J a g h  h a a r  i n t h e t  b e h o f  a t t  w a r a  e e n  o w e t t i n g h ,  d å  k a l l a d e  O l o f  h o n o m  

h u n d z f o t t .  A n d r e a s  s w a r a d e :  D u  s k a l l  w a r a  e e n  t i u f  o c h  e e n  s k i ä l m  t i l l  d h e s s  

d u  b e w i j s a r  m i g h  w a r a  e e n  h u n d s f o t t ,  i a g  k a n  s n a r a r e  b e w i j s a  d i g h  n å g o t  t i u f -  

w e r i j s t y c k e ,  ä n  s o m  d u  m i g  w a r a  h u n d z f o t t ,  s a t t e  w ä r i a n  p å  b r y s t e t  p å  h o n o m ,  

o c h  s a d h e :  O m  d h e t  i n t h e t  g i e l t e  m e h r  ä n  m ö d a n ,  s å  s k u l l e  i a g h  b e t a l a  d i g h .  

O l o f  s a d h e ,  d h e t  m å  d u  g ö r a ,  d u  h a a r  m i g h  h ä r ,  o m  d u  w i l l  t a g a  m i n  h u s t r u  

o c h  b a r n  o c h  f ö d a  d h e m .  A n d .  s w a r a d e :  F ö d h e  d h e m  e t c .  o c h  d u  s o m  g i o r t  

d h e m ,  o c h  s l o g h  h o n o m  s å  i t t  s l a g h  m e d  w ä r i a n  p å  a x l e n ,  s l o g h  h o n o m  o c h  2  

ö r e f i j l a r .  D h e r  m e d  g i c k  O l u f  å t h  d ö r e n ,  ä r n a n d e s  s i g h  h e e m ,  A n d r e a s  g i c k  

e f f t e r  a t t  s l å  h o n o m ,  m e n  i a g h  s k i l d e  d h e m  å t h ,  o m  h a n  p å  g å r d e n  s l o g  h o n o m  

w e e t  i a g  i n t h e t ,  e f f t e r  d h e t  w a r  m ö r c k t ,  m e n  i a g  t o g h  A n d .  i f r å n  h o n o m .  

F r å g a d e s ,  o m  A n d r e a s  s w u r i t ,  o c h  O l u f  b i d i t  h o n o m  a f s t å  d h e r  m e d h ?  M a g n . :  

J o o  g i o r d e  d h e  s å .  A n d . :  O m  h a n  i c k e  s k i ä l t  m i g h ,  s å  h a d h e  i a g h  i n t h e t  r ö r t  

h o n o m .  M a g n . :  A n d r e a s  h ö g g  o c h  p å  d h e r a s  k a n n a ,  a t t  d r i c k a t  f l ö g h  u t h .  

P e t t e r  b a g a r e  a f l a d e  e d h ,  w i t t n a d e  s e d h a n :  A n d r e a s  t a l a d e  å t h  p o i c k a r n e  s o m  

s t i m m a d e ,  o c h  O l u f  N i l s s o n  b a d h  h o n o m  f l e e r e  r e s o r  t i j g a  o c h  i n t h e t  s w ä r i a .  

A n d .  f r å g a d e ,  h w a r f ö r e  O l u f  n ä f s t e  h o n o m ,  O l u f  k a l l a d e  h o n o m  2  g å n g e r  

o w e t t i n g h ,  d h e r  p å  d r o g  A n d r e a s  w ä r i a n ,  r i s p a d e  o m k r i n g h ,  i b l a n d  a n n a t  i s p a r -  

r a r n e  ö f w e r  O l u f ,  ä n d t e l i g e n  s l o g h  h a n  h o n o m  i t t  s l a g h  m e d  f l a t e  w ä r i a n



i 6 79; 8 november— 12 november 409

snedt widh kindbenet. Dhe andre stege up. Då peekade han åth bröstet och 
sadhe: Om iagh wille göra dig något, så seer du att iagh kunde dhet, dher 
till slog han honom een örefijl; Oluf sprang så uth, och Andreas effter, 
men huru han dher handterade honom, dhet sågh iag inthet. Andreas tillstodh 
altsammans, men sadhe sigh inthet rört honom förr än dhen andre skiält 
honom. Rector wittnade, att Oluf warit all blåå.

Sententia. Andreas Hedraeus böter för 3 pustar 6 mk smt hwar, för 3 
skiälsordh 6 mk hwar, för een blånadh 12 mk smt, wärian är förfallen effter 
constitutiones.

111. Siwertz drängh [Per] war nu tridie gången citerad sin hussbonde till 
swars, men comparerade inthet, fåltes dherföre till sine 3 mk.

Dhen 12 Novembris
hölts Consistorium majus närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Reet., D.D. 

Erico Benzelio, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hoff- 
venio, h:r Olao Verelio, h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Spohle, M. Andrea 
Grubb, M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, Jacobo Arrhenio Secretar.

I. Uplästes copialiter grefwe Gustaff Oxenstiernas bref till högwälb. h:r 
landzhöfdingen, angående dhen execution H:s Excelkces syster [Beata 
Oxenstierna] låter göra på Kippingebonden, hwilck^n han begärar måtte 
wärckställas etc.

Resol. Skall skrifwas till h:r landzhöfdingen, att ehuruwäl Acad:n weet dhet 
myntemästaren Daniel Faxel wunnit både widh häradz och lagmanstinget, 
sampt Kongl. HofRätten, och är sålunda jordägande, och berättigad till 
böterne, dock lickwäl gör Acad:n sigh ingen träta medh fröken här om, 
uthan haar allenast söckt få någon dilation för bonden, hwilcken dilation 
om fröken tillåter, så far hon något af honom, men ellies inthet, effter som 
Acad:n då lärer uthtaga sin afrad och fordran, och blifwer således inthet igen 
för henne.

II. Uplästes projectet till Illust. D. Cancell. om Laurentio Nybelio, och ad- 
proberades i dhen form som dhet bortgick, och fins i copieboken.

III. Uplästes Jochum [Alstedts] bryggares breef till h:r Verelium, at 
han inthet weet någon uthwägh för Acad:ns rogh dher på orten, men kornet 
will han behålla för dhet prijs som dhet postetals sällies dher på torget widh 
Thomae tijdh. H:r Verelius mente att rogen kunde föras till Berget. 2. Up
lästes Daniel Johansons bref och swar på h:r Micrandri skrijfwelse, att han med 
dhes interessenter icke kan nu uthlåta sig till behålla spannemålen för dhet 
prijs han sällies wid Thomae tijdh, uthan begärar att någon wille öfwerresa, 
och accordera med dhem om köpet. H:r Verelius berättade att cämnären 
Anders Andersson [Hoffman] begärar 400 tn. korn och rogh, och will 
betala sompt wid distingen, och sompt i sommar. Men man befruchtade, att 
han är något trätesam och granlaga, will och hafwa sädhen till Färnebo, hwar- 
före och swarades, att om han will strax betala, effter som spannemålen gieller 
wid Thomae tijdh, så får han så mycket som kan lefwereras.

III [bis]. Uplästes högwälb. landzhöfdingens h:r Gustaff Duvaltz bref 
till h:r Verelium med begäran att fa wetta, huru mycken spannemål han kan 
bekomma.
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Resol. H:r landzhöfdingen faår 400 tn. och Jochum [Alstedt] bryggare 
kornet allena, effter dheras begäran, prijset blifwer som spannemålen gieller 
wid Thomae tijdh.

IV. I samme bref skrifwer h:r Duvalt, att han angifwit i Kongl. HoffRätten 
saken emoot h:r Boo Rosenstierna.

Resol. Academien skrijfwer och tili Kongl. Hoffrätten här om.
V. M. Columbus excuserade sin absence.
VI. Uplästes acta dh. 9. Novembr. 678 angående Camenioru/c saak emoot 

sahl. h:r Aurivillii änckia, om gårde- och bokekiöp. Parternes uthskickade 
Profess. Aurivillius och Johan Kiellman inkomme. Frag, om dhe hafwa något 
wijdare till påminna i saken? Kiellman sadhe Camen dh. 12 Decembr. 673 
skrifwit till h:r Gartman, att han måtte sluta kiöp mz sahl. Aurivillio om 
gården, och h:r Gartman dher på swarat dh. fölliande 30 Decembr. att dhe 
då slutit om kiöpet. H:r Aurivil.: dhe på sin sijda slöte fuller då, men 
mijn sal. broder ratificerade dhet inthet förr än åhret effter. Uplästes copia- 
liter sahl. h:r Aurivillii bref dh. 3 Decemb. 674. att han då resolverat behålla 
gården, effter dhet af h:r Gartman å dheras wägner uprättade köpebref. 
Kiöpebrefwet uplästes af dh. 17 Decembr. 674. Hwar uthi formales att itt 
annat köpebref skulle uprättas. Frågades effter agenternes fullmachterne; 
h:r Aurivillius hemgick att taga fullmacht af sin swågerska, dhen han och strax 
inlefwererade. Kielman sadhe sigh lefwererat sin fullmacht till h:r Gartman 
uthi dhes Rectorat. Secret. swarade, att hon aldrigh är inkommin in Consisto
rium, hwilcket ändteligen måste skee. H:r Gartman lofwade upsöka henne 
och dhen inlefwerera. Affträdde dher medh så wäl som Kellman. Discurrerades 
om saken. Och uplästes å nyio sahl. h:r Aurivillii bref, dher uthi han ratificerar 
köpet, med dhe conditioner kiöpebrefwet af h:r Gartman uprättat innehåller. 
Hwar af så wäl som andre fleere ordh i samme bref Rector och h:r Lundius 
slöte, att han då måste stå widh samme kiöpebref, och ifrån dhen tijdhen 
köpet beräcknas. Dher emoot mente D.D. Benzelius, M. Steuchius och andre, 
att köpet icke måtte beräcknas ifrm  dhen tijdh kiöpebrefwet är uprättat, 
uthan dhen tijdh då sahl. h:r Aurivillius ratificerade samme köp. Ändteligen 
voterades om terminen, ifrån hwilcken köpet skall räcknas. M. Micrand.: 
Jagh kan inthet annat see än köpet bör räcknas ifrån dhen tijdh h:r Auri
villius dhet ratificerat. M. Steuchius, M. Grubb, h:r Arrhenius voterade äfwen 
lijka. H:r Verelius: Jagh tycker att Aurivillius haar lubrice handterat dhem, 
och kan inthet see ifrån hwadh tijdh han welat räckna terminen, så haar 
han skrifwit. Tycker dock man borde räckna ifrån dhen tijdhen kiöpebrefwet 
skrefs. M. Micrand.: Inthet kan iag see att han lubrice handterat dhem, uthan 
han haar äntå hafft i betänckiande, antingen han skulle köpa gården eller 
inthet. H:r Lundius: Jagh kan inthet annat see, än att h:r Aurivillius rati
ficerat uthi sitt bref alle conditionerne som woro uthi köpebrefwet, och att 
man dherföre bör räckna ifrån dhen terminen samme köpebref är uprättat. 
Rect.: Dhet samme säger och iagh. Doct. Hoffven.: Jagh kan inthet annat see, 
än att h:r Aurivillius ratificerat så wäl tijdhen som prijset och lefwereringen, 
som äre uthi kiöpebrefwet, och att kiöpet dherföre bör räcknas ifrån dhen 
tijdhen, effter iagh inthet will göra hans bref och ordh omyndige. D.D. 
Benzel.: Jagh kan inthet annat see än att sal. Aurivi!!;,is uthi sitt bref 674
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ratificerat dhet contract, som å dhe andras sijda warit uprättat och gillat mehr 
än för itt åhr tillförende, men kan dock lickwäl inthet see att han uthi sitt 
bref bundit sigh till tijdhen, effter han på sådant fall skulle då redan betalt 
altsammans, hwilcket war nu omögeligit. Tycker dherföre att man bör 
räckna tijdhen ifrån dhet att han ratificerade kiöpet, nembl. 674. Frågades 
efter originalet af sahl. h:r Aurivillii bref? H:r Aurivill. swarade sigh inthet 
hafwa dhet uthan Camenerne. Kiellman sade dhenne copien, fast hon är ovi
dimerad wara lijka lydande mz originalet, och willia skaffa vidimerad copia 
dher af till här näst. Rätten badh honom så göra, sampt af dhe andre sahl. 
Aurivillii och Cameniorum bref. Uplästes Camens qvittence af dh. 29 
Decembr. 67 på 1617 dr 16 öre, för dhe inventarie persedler sal. Profess, 
tagit. H:r Aurivillius: Sal. bror har lijkwist sedan fatt dhem till att i sin räck- 
ning föra dhenne posten på gårdekiöpet. Räckningen upwijstes af dh. 12 
Novem. 1677. hwaräst befans så skiedt wara. Men uthi sin sidste räckningh 
27 August. 678 föra Camenerne dhenna summan åter på inventarie persed- 
lerne. Uplästes dhenne sidste Cameniorum räckningh, men parterne sielfwe 
kunde nu i hastigheet inthet uthreda sigh, eller gifwa rätten sufficient under- 
rättelsse om dhe puncter dher införas; dherföre och effter någon discurs 
slöts, att dhe måtte först liqvidera sigh emillan under godhe män, så wijda 
skee kan, och sedan komma tillbaka att afwachta rättens sluth uthi dhet som 
dhe icke kunna föreenas om.

VII. Uplästes h:r Henrici Myrandri bref till Rectorem, dher i han begärer 
fa sin andeel af dhen sädh som i åhr wuxit på Bringii panteåcker, så mycket 
som hans swägerska fatt dher af.

Resolut. Effter h:r Hindrich låtit köra och så åckren emoot förbodh, 
och Acad:n sedan wunnit slottzfougdens arrest dher på, så skall tagas citation 
på honom till rådstugun, och sökas lagligit uthslagh emoot honom.

VIII. Inkomme fougderne Ringius och Winter sampt Erich Olufson i Torf- 
sättra. Fougderne klagade, att då dhe skulle göra execution på halmen och 
höet i Ugglestad, så haar Erich sagt: I skole låta blifwa dhet, om etc. stodo 
på andre sijdan, och illa swurit.* Erich: Dhet är lögn; dhesse ordh repe
terade han 3 resor. Winter: Han stegh åthskillige gångor emellan dören och 
rättaren som skulle upmäta, att han dhet icke fick göra. Erich: Dhet gorde 
iagh. Fougderne klagade än wijdare att Erich hindrat execution, och gifwit 
bort Consist. sluth. Erich: Dhet är lögn. Rättaren Erich Anderson i Dragby 
sadhe: Erich Olsson swor mycket, och gaf sigh dhen onde, at iagh inthet 
skulle mäta uth höet och halmen; altså gick iag dher ifrån. Befallningzmannen 
befalte migh upmäta effter Consistorii sluth, hwar på iagh åther stegh till, 
men Erich swoor än wijdare att dhet inthet skulle skee, och steg emillan, 
sadhe och att han wille lösa hööet för 8 dr lasset. Gaf ellies befallningz- 
mennerne tusendh etc. Erich Ehrson i Sundbroo berättade äfwen som Erich 
Andersson, och att Erich sagt dhet Nilss Olofson inthet hadhe dher att göra 
etc. Erich Anderson sadhe wijdare sigh offta bidit Erich tijga och hålla stilla. 
Frågad:s om han gaf bort Consistorii sluth? Erich Ehrson: han sadhe Gud 
beware mine hussbönder, men eder befallningzmän gifwer iagh tusende etc. 
Mehr inthet. Nilss Olsson: han sadhe åth migh: F. haar satt dig hijt, och
• Meningen är oklar.
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h a n  s ä t t e  d i g h  h ä d a n  i g e n .  D h e  a n d r e  w i t t n a d e  s å  s a n t  w a r a .  R e c t o r :  I  h a f w a  

s å  o f f t a  g r å t i t ,  o c h  b e g ä r a t  e x e c u t i o n ,  m e n  n u  h i n d r a r  i  d h e n  s i e l f f .  E r i c h :  

D h e t  ä r  s a n t  a t t  i a g  s å  g i o r d t ;  m e n  i a g h  w i l l e  a t t  f o d r e t  s k u l l e  b l i f w a  w i d  

g å r d e n .  R e c t . :  D h e t  s k a l l  s å  s k i e e ,  m e n  i  h a f w e n  i n t h e t  m a c h t  t i l l  h i n d r a  

d h e t  s o m  C o n s i s t .  s l u t i t .

R e s o l u t .  E x e c u t i o n  s k a l l  f u l l b o r d a s ,  o c h  E r i c h  O l o f s o n  s t e l l a s  t i l l  t i n g e t ,  a t t  

d h e r  s w a r a  f ö r  s i t t  o w e e t ,  s a m p t  b e t a l a  w a c h t d r ä n g e n  2 3  d r  k o p p w r m t ,  s o m  

w a r i t  i  U g g l e s t a d  e f f t e r  h a n s  b e g ä r a n ;  m e n  f ö r  l ö c h t n i n g  o c h  s w o r d o m  in  

f ö r  r ä t t e n ,  s k a l l  h a n  b ö t a  1 2  m k  s ö l f m t .

I X .  M a t z  O l s s o n  i U g g l e s t a d  s u p p l i c e r a d e  s k r i f f t e l i g e n  a t t  f å  b e h å l l a  e e n  k o o  

o c h  i t t  s t o o ,  s o m  ä n  ä r e  o s å l d e ,  i t e m  2  s k y l a r  r o g h ,  s o m  h a n  s å t t  p å  a n d r a s  

w r e t a r .

R e s o l .  D h e t  b e w i l l i e s .

X .  T a l a d e s  o m  d h e  1 2  t n .  s p a n n e m å l ,  s o m  ä n n u  i n g e n  r i c h t i g h e e t  ä r  f u n n e n  

u t h i ,  a f  d h e n  s o m  b l i f w i t  i n l a g d  p å  G r ö t e n s  h u u s  f ö r  n å g r e  å h r  s e d a n .  R e c t o r  

b e r ä t t a d e ,  a t t  m ö l n a r e n  w i s s e r l i g e n  d h e r  u t h t a g i t  d h e  8  t n .  h w a r  o m  f ö r r  ä r  

t a l a t ,  d å  b e r ä t t a t  b l e f  a t t  m ö l n a r e n  s a m m e  d a g h  t a g i t  s å  m y c k e n  s p a n n e m å l  

a f  h : r  V e r e l i o ,  o c h  d h e r f ö r e  f ö r m e n t e s ,  a t t  d å  i c k e  t a g i t  n å g o t  a f  G r ö t e n s  

h u u s .

R e s o l .  I n g o  R u d b e c k  f ö r k l a r a r  ä n n u  h u r u  ä r  m e d  d h e  8  t u n n o r ,  s o m  h a n  

i n g e n  z e d e l  h a f w e r  p å ,  o c h  h a r  f ö r t  p å  m ö l n a r e n .  2 .  B e w i l l i a s  h o n o m  1 £ 

t u n n a  f ö r  s i t t  o m a a k .  3 .  A f f ö r e s  2 i  t n .  s o m  h a n  u p f ö r e r  s å s o m  i n t o r c k a d e ,  

e f f t e r  i  s ä d e n  w a r  m y c k e t  w å å t  d å  h o n  i n l a d e s .

X I .  B e r ä t t a d e  R e c t o r  a t t  D i j k m a n  ä n n u  i c k e  c o m p a r e r a t ,  o c h  s l ö t s  d h e r 

f ö r e ,  a t t  h a n  s k a l l  c i t e r a s  4 : d e  g å n g e n .

X I I .  B e w i l l i a d e s  T u m b o  m ö l n a r e n  H e r m a n  H e r m a n s o n  r e c o m m e n d a t i o n  

t i l l  h : r  U t t e r m a r c k  a t t  s l i p p a  s t å  i r o t e .

X I I I .  B e w i l l i a d e s  E r i c o  T u l e n i o  V e s m a n n o  d i s p u t e r a  d e  e x e m p l i s ,  J o h a n n i  

S a l e n i o  W e s m a n n o  d e  s u p p l i c e  a n t i q v o ,  L a u r e n t i o  C r o n i n g h  O - G o t h o  d e  p r i n 

c i p i i s  a c t i o n u m  h o m i n i s .

X I V .  M ö l n a r e n  i  W a t t h o l m e n  b e g ä r a d e  p e n n i n g a r  t i l l  k ö p a  q w a r n e -  

s t e n a r n a  f ö r e .

R e s o l .  H a n  f a r  1 0 0  d r  k o p p ^ r m t ,  s o m  ä r  h o n o m  f ö r r  b e w i l l i a t ,  o c h  s k a l l  

h a n  r e s a  a t t  s e e  u p p å  s t e n a r n e ,  h u r u d a n e  d h e  ä r e .

X V .  A n d e r s  L a r s s o n  D u k e ,  s o m  w a r i t  l ä n s s m a n  i H a g u n d a ,  b e g ä r a d e  b l i f w a  

A c a d : a e  w a c h t m ä s t a r e .  U p w i j s t e  K e n i c i i  o c h  n ä m b d e n s  a t t e s t ,  a t t  h a n  s i g h  

w ä l  f ö r e h å l l i t  u t h i  s i n  f ö r r e  t i e n s t .  H : r  V e r e l i u s  b e r ä t t a d e ,  a t t  h a n  ä r  a f  

i n t h e t  w ä r d e ,  o c h  w a r i t  e l a c k  e m o o t  A c a d : n ,  h w a r f ö r e  b l e f  h a n  o c h  r e j i c i e r a d .

X V I .  U p l ä s t e s  h : r  F a x e l s  b r e f  t i l l  h : r  G a r t m a n ,  d h e r  u t h i  h a n  s ä g e r  s i g h  

t ä n c k a  s ö k a  K o n g l .  H o f R ä t t e n  o m  i n h i b i t i o n  p å  d h e  b ö t e r  s o m  f r ö k e n  B e a t a  

O x e n s t i e r n a  s ö k e r  g e n o m  e x e c u t i o n  a f  K i p p i n g e b o n d e n ;  o c h  f r å g a r  h a n  o m  

A c a d : n  w i l l  t i l l i j k a  m e d  h o n o m  i n k o m m a .

R e s o l .  E f f t e r  l i s  ä r  ä n n u  p e n d e n s  u n d e r  K o n g l .  R e v i s i o n ,  o c h  f r ö k e n  h a a r  

a c t i o n e r a t  o c h  w u n n i t  d o m  p å  b o n d e n ,  o c h  i n g e n  a p p e l l a t i o n  ä r  s k e d d  d h e r  

e m o o t ,  s å  k a n  A c a d : n  i n t h e t  l ä g g a  s i g h  u t h i  d h e n n e  s a k e n ,  u t h a n  u t t a g e r  f ö r s t  

s i t t  a f  s a m m e  b o n d e .

X V I I .  R e s o l v e r a d e s  a t t  w a c h t d r ä n g e n  P ä r  E r i c k s o n  s k a l l  b e t a l a  t i l l  J a h a n
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M atzon d h [e] 30 dr kopp^rmt, som  han lofwat honom  af första åhrs- 
lönen , dherföre att han cederade honom  tiensten.

X V III. Länssmannen Erich Pärson i Sundbro, begärade att hans granne 
Erick Erickson måtte blifwa rättare i M ats O lsons stelle. R feso lu tio]. U p- 
skiuts till een  annan gångh.

X IX . R ector frågade om  Acad:n icke skall lagsöka M. A urenium , för dhet 
han wid sijdste lagm anstinget grofw eligen injurierat henne.

Res. Begäres citation på honom  till häradztinget, och saken uthföres iu förr 
iu heller.

X X . Bew illiades Matthiae N etzlingh  6 dr s:mt till bårdskärare löhn, och  
een  6 drs plååt till betala dhen som  w ijste honom  hwar som  Johan Skruf 
och Isopaedius sigh dölde, a f cassa studiosorum ; m en dhen som  giort ska
dan, skall igen betala barberare löhnen.

X X I. Berättades att M atz O lsson i Ugglestad är skyldig någon cronotijonde, 
och till capellanen h:r Andreas B ock d et han bör hafwa af honom ; item  
att han a f kyrkiones spannem åhl tagit något till låhns af kyrkiowärderne, hwil- 
ket alt nu begiärades betalas måtte aff hans egendom b.

R esol. T ijonden och capellanen betalas, m en thet som  kyrkiowärden uth- 
borgat, må han sie lf swara före.

X X II. Berättade Rector sig m ed inspectoribus aerarii och Qvasstore gått 
igenom  ransakningarne som  Professores hållit i sommars öfw er Acad:s godz, 
och hafwa öfw er hwart och ett hem m ans tilståndh och beswär, g iort en  kort 
relation och sluth, som  nu kunde upläses och ratificeras, hw ilket och skiedde  
som  föllier.

I. Ringii befallningh.
Simtuna rättare lagh.

1. R oby [0: Garp-Råby] hem m anet är nederröt och åboen A nders 
B engtson är blind, och har nu sagt d et från sig, är och lås satt för ladan till 
Acad:s betalning, m en ännu hafwer ingen annan åbo sig tillbudit. R esol. Effter 
hem w anet har egen  skog, så skall d et uprättas effter förslaget om  öd es
hem m anen.

2. Erich Bärtilsson i H w adh, begiärar att Acad:s jord, som  är under samma 
hem m an m ed h:r Conrad G yllenstierna må skifftas effter lag; och säger foug- 
den sig  någre gånger d et begiärat a f h:r G yllenstierna, m en blifw it honom  
afslagit. R esol. Skall skrifwas till h:r G y liens t: na om  ägande syn, hw ilken om  
han afslår, så skall man gå till tinget.

3. I G ilberga är lååss för ladan, effter bonden är tresker och skyldigh, 
ehuruwäl han intet g iör uth fyllest 2. tun«or.

4. Thom as Bängtsson i R ung beswärar sig öfw er grefw e W ittenbergs 
fougde, att han gifw it sin bonde lo f  till instängia itt stycke obytt mark. R esol. 
Ringius skall hålla m ed w ederparten ägande syn. 2. Skall skogen skifftas, effter  
dhe andre grannarne gifwa andre lo ff  till att hugga dher.

Biörskog rättare lagh.
5. Gambia rättaren Lars O lsson  i Åstadh, upätes af stifbarnen, har lås för 

ladan och är sagd ifrån hem m anet, m en blifwer likwist qwart i åhr, effter
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ingen annan dhet än«u städzlet, honom  är lofwat några tunnor spannemåhl 
för sin långe tienst i 33. åhr, och effter som  Acad:n tager alt thet öfirige 
till sin betalning. R ector och inspectores hafwa skattat skiäligit, att han far 
upsättia sig een  stugu i skogen och der uprödia sig något litit åcker. R esol. 
H an far byggia sig en stuga i skogen , och uprödia sig någon åcker, doch  
icke så att byn der igenom  graveras; m en stifbarnen skole skaffas ifrån honom  
och ingen praetension giöra på sam m e stugu. 2. Effter A cadem ien hafwer der
4. och Cronan allenast 1. hem m an, så skall Acad:s skog bytas ifrån C ronones.
3. Skall och refwes em ellan Acad:s hem m an effter åboerne så ändteligen be- 
giära.

6. Håkan Larsson ibid. har lås för ladan, och stiger nu ifrån hemmanet, 
och mågen åter till igen, hwilken och begiärar refning.

7. Anders Larsson i Uknö har lås för ladan och är sagd ifrån hemmanet, 
och ny bonde i stället igen. Nya bonden, Erich Larsson, lofwar reparera hem
manet om han slipper gifwa städzel, och får en tunna spannemåhls tillgifft 
på första åhret. Resol. Det bewillies.

8. Jon Pärsson i U knö är strax han dijt kom  död blif:n. Hans änkie är 
flitig och m ächtes så och bruka åckren m en kan intet reparera husen, som  
äre ille farne, effter som  tree bönder å rad blifw it der döde. R esol. H usen  
och gården upbyggias effter förslaget om  ödes hem m anen.

9. Anckian i Gräsnäs har lås för ladan, och m ågen N ils  Rawaldsson stiger 
till hem m anet, änkian åklager sin älendigheet och begiärar någon hielp. R esol. 
H en n e förunnes 2. tunnor spannemåhls tillgifft på sin skuldh till Academ ien.

10. Een tunnebindare [D aniel A ndersson] begiärar T w ete uthjordh, och  
w ill gifwa fulle uthlager och betala uthsädet, han har och nu sått höstsädet. 
U thjorden är allenast 4. öres landh och sås 1 1/8 t:a, m en giöres uth der 
af 4. tunnor, är och mycket swag åcker. H w arföre skatta R ector och inspec
tores nödigt att han måtte förm edlas. R esol. Acad:n tager sie lff d enne åhrs- 
wäxten både h öö  och sädh, doch får tunnebindaren lösa fordret för skiälig 
betalning. 2. Förmedlas uthjorden till 3. tunnor på någre åhr, och der tunne
bindaren icke doger, eller och bortskiäm er skogen , som  man fruchtar, så 
skaffas annor åbo.

11. Ryby klagade att h:r Renskiöldz bonde hugger mehra skog än han 
bör, och begiärade derföre delning. Resol. Skall skie delning effter deras 
begiäran.

12. Jäder wid Arboga är 14. öres landh, och  giör allenast uth 5. t:r 3. 
f:r hwarföre synes thet böre högre skattläggias. 2. Klagas att factoren will 
stängia igen gambla wägen, effter dhe skola hafwa een  ny wäg, af hwilken  
dhe doch intet gagn hafwa, effter som  deras boskap intet kan slippa der fram, 
h:r landzhöfdingen har och skrifwit factoren till här om , m en han achtar det 
intet. Res. H em w anet blir wid den wanlige affgifft, så länge änkian lefwer, 
m en när sonen  stiger till hem m anet, så skall han gifwa tunne effter tunne. 2. 
O m  wägen skall först skrifwas factoren s ie lff till.

13. B ew illies Forsbybonden att lösa sin 679  åhrs afrad för 15. dr för tun
nan, effter han har magazins huset hoos sig och är richtig till betala.

14. O lo ff M atzon i U llew ij har lås för laden och är afsagd, hem m anet är 
neder rött, doch m enar Ringius sig kunna skaffa åbo uthan frijheet. Resol.
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Kan Ringius det giöra så är det godt, hwar och icke så måste hemmanet 
repareras, effter förslaget om ödes hemmanen.

15. Ragelunda bonden [Johan Eriksson] säges rymt af, och blifwit soldat 
för hustruns olåt skull, och sedan blifwit dödh, änckian är intet m ycket 
skyldig, har wäl brukat åckren, och begiärar sittia qwar; m en hon säges wara 
m ycket lättfärdig, och att gården är alt nedrött. Rector: D e t är förr slutit i 
C onsistio att hon skall afsättias, och Ringius säger sig fa annor åbo. R esol. 
Så blifwer d et då der widh.

16. Grinda i M unkatorp är 7. öres landh, g iör uth 10. t:r spannemål 
och 31 dr penningar, och är förr förm edlat till 9. t:r m en hinner ändå intet 
bära sig, uthan begärar ännu större förm edling, som  honom  skal wäre lofwat, 
och R ector m edh inspectoribus hålla skiäligit. R esol. D e t  inläggas till \  i 
ow ist och extraordinarie, och förre förm edlingen blifwer ståendes.

17. Tå är och 7. öresland, och sår 5. t:r m en giör uth n £  t:a, och  
är förr förm edlat på en tunna. R esol. förre förm edlingen blifwer ståandes, 
och sedan inläggias hem m anet till é uthi ow ist och extraordinarie.

Romfortuna.
18. Rättaren Johan M ånsson i Råby har nys stigit till henwnanet, och effter  

husen äre neder rötte, begiärer han någon hielp till deras uprättelsse igen. 
R esol. honom  bew illies 5. tunnor spannemåhl.

19. Åby bonden begiärar någon tillgifft på sin skuld, som  är 11. t:r, effter  
han wäll upbygt hem m anet. R esol. B ew illies 3. t:rs tillgifft.

20. Änckian ibid. har lås för ladan för sin treskheet skull.
21. B iökstad  [o: B juggsta] b ön d ern e alle tree  beswära sig  ö fw er  

grefw e A xel Lillies torpare, som  borttagit een  deras äng. R esol. Skall sökias 
effter tingz aeterne, som  här uthi äre passerade, uthan Acad:s wettskap.

22. Nackeby lofwer nya bonden, Erich Pärsson, willia reparera.
23. Hällestad klagar och skattbönderne wåldsamligen stängt in mulbetet. 

Resol. är det så, då skall deras giärdzgårdh hugges neder igen, effter som 
dhe gå med wåldh på Acad:s hemman.

Dingtuna rättarelagh.
24. Anders Pärsson i Tiur begierer förm edling, em edan som  A :o 626 

skall wara lagt på hem m anet 1. t:a sädh för 1. 'S  fläsk. R esol. effter hem 
m anet är godt, och bonden nu blifwit skyldigh allenast för denne swåra tijden  
skull 25. t:r så förunnas honom  4. t:rs tillgifft på sam m e sin skuld.

25. Lars A ndersson i Råby [d: Garp-Råby] klagar öfw er itt torp, som  
han s ie lf  der bewilliat, m en will d et nu nederrifwa. R esol. Effter detta  
torpet är nödigt till achta skogen em ot W esteråhs boerne, och kan skatt- 
läggias så blifwer thet ståendes, och skattlägges för 3. dr s:mt begynnandes 
af 680.

26. Mälby hemmanet är nederrött, bonden Lars Månsson har lås för ladan, 
och är afsatt, men ingen kommen i stället. Resol. Det brukas till hälften och 
repareras effter förslagit.

27. Felewij hemmanet har god åcker, men husen äro nederrötta, och bon-



4i6 1679: 12 november

den Måns Hansson* har lås för ladan. Resol. Kan man inthec få annor bonde, 
så brukas hemmanet til hälften och husen repareras effter förslaget.

28. M edh andre hem m anet der sammastädes som  Erich M ickelsson åbor, är 
äfwen lijka beskaffat. R esol. D e t uprättas på samma sätt, och brukas till hälf
ten.

29. O xen ö är så swagt att dhet intet kan bära sig, hwarken i ondh eller  
god tijdh, fast dhet är tilförende förm edlat. R esol. Förre förm edlingen  
blifwer ståendes, sedan inläggies dhet till 1 /4 uti ow ist och extraordinarie, 
så att hädan effter der af åhrl. uthgiöras 4. t:r 7. f:r.

30. O lo f Pärsson i Jolm stad är skyldig 11. t:r och begiärer der af 6. t:rs 
tillgifft, så will han derföre fullkom ligen uprätta hem m anet, som  är aldeles 
nederrött. R esol. D h et bew illies.

31. Uthi Österby skall skifftas grannarne emellan tillijka medh prästebolet.
32. Nederwij hemmanet är wäll behållit i alt, men bonde» är afsatt och har 

låås för ladan. Resol. Skaffas ny åbo.
33. Erich O lofsson  i Skiälby, klagar orätt att han icke niuter slotterhagen  

m ed skatteböndren; ty förre bonden har s ie lf  suttit i rätten, och låtit klaget 
här öffwer.

34. Bälby begiärar syn em ellan sig och Skielby, em edan em ellan d esse  begge  
byar blifwer åker skildnad och bye skildnat. R esol. Sökes tinget här om .

35. Biugstad i Kongsåhre sockn är m ycket swagt, så att ehuru wäl det är 
förm edlat, kan det lijka wist intet bära sig. R esol. Förre förm edling blifwer 
ståendes, sedan inläggies det till halfft uti ow ist och extraordinarie.

II. Winterens befallningh.
1. H ust. A nna i M olstad har kom m it på rest der af att förm edlingen, som  

warit på hem m anet, blifwit uphäfwen; och har hon derföre lås för ladan. 
R esol. förm edlingen blif:r ståendes, och husen repareras effter förslaget.

2. O lo ff Ersson i Åckerby, Erich M atzon i Ö r skole och hielpas effter för
slaget wid husbyggandet.

3. Mälby hemmanet skall och till husen uprättas effter förslaget, och skall 
h:r Österling ingen wäg giöra igenom Acad:s giärde.

4. Skall i W iggeby klandras dhe obytte ägor som  H am m erskog intagit till 
itt torp, dhet bonden Matz T hom esson  instängt en  w reet, som  D anew ijkz  
bonden inlagt i g ierde, hwarföre D anew ijken begiärte skiffte, skall ransakas 
om  och efftersees om  der kan finnes jämgod jordh för dem  der em oth.

5. Erich M atzons hem m an i H älgebolsta, skall byggas effter förslaget, och  
skaffas annor åbo på d et andre hem m anet, effter änckian det nederröter.

6. Legnestad [0: Lygnesta] hem m anet är nederrött, och änkian kla
gar att grannarna stängia henne förnär, och hafwa ägor borta för henne. 
R esol. H u sen  repareras effter förslaget och om  dhen öfrige ransakas och  
sökes tinget.

7. Malma hemmanet bygges effter förslaget, och ransakas om det klagemåhl 
som bonden hafwer emot grannarne om uthrymme af tompten.

8. Långtibble bondens beswär emot h:r Palmgren skall uthföras wid tinget, 
såsom och hans beswär emot h:r Johan Fårbus bonde om en hage.
* Felskrivning för Matts Hansson.
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III. Jacob Anderssons befallningh.
1. Anders Larsson på Lena klåckarebol förunnes en tunnos förmedling på

3. åhrs tijdh, begynnandes 680. och skall han derföre wäl uplaga gården.
2. Academiens hemman wid Watholmen skall i sommar besichtigas, och 

sedan något der giöras till conservera Acad:s rätt.
3. Widh Leneboberg skall skogen skifftas, och jordäganderne först der om 

tilltalas, men der dhe neka, då sökes tinget, hwarest och skall begiäras, att 
rådmärkit emellan Edzhammar och Lenabärg, som är af ett kullfallit trä up- 
rifwit, må lagligen upsätties igen.

4. Forsa hemmanet skall bygas effter förslaget.
5. Nya bonden, Erich Matsson* i Forssa bewillies itt halfft åhrs frijheet, 

nembl. pro 680, för hwilken han skall reparera gården.
6. Lundha hemmanet skall repareras effter förslaget.
7. Skall ransakas hwad oförrätt h:r Gyllenklous bonde giör Inninge 

böndren.
8. Skall ransakas om Jorslunda beswär, effter som dhe sedan förre ransak- 

ning intet äre afhulpne.
9. I Frestadh skall hållas mätning i wår, effter lagmansdomen.
10. Skall ransakas om den q warn som prästen säyes upsatt, Malma hem

manet till praejudice.
11. Häradzfougden skall sökes om execution på tingsdomen som är fallen 

emellan Torsille bonden, och des grannar angående ohägn.
12. Skall ransakas om torpet, som ligger på Bärby jord, men giör skatt 

och uthlagor till Österby, om i archivo finnes någre documenter etc. eller huru 
der med är.

13. Skall skrifwas till h:r Nils Bielke om skogen som twistas om i Kulla 
[o: Söderkulla].

14. Skall sees effter om redan dömt är till syn uti skogzträtan med bonden 
i Norkulla, och om så icke är, så skall samma bonde citeras till tinget.

15. Öhrby bönderne Carl Ersson och Anders Pärsson, skole tingföres för 
dhet dhe uthöde och bortsällia skogen.

16. Skall sökias uthslagh i Kongl. HofRätten, emellan Academien och 
Tompte frun [Margareta Leussner] eller des arfwingar.

17. Skall skrifwas till H:s Excellice H:r Rålamb om des torpare, som 
uthhugger skogen, hwar öfwer Pär Ersson i Åhrby klagar.

18. Skiltens [d: Adam Schildts] bonde måste stämmas till tinget för 
ohägne som Ycklinge bonden klagar öfwer.

19. Nils Olofsson i Kiölinge klagar att prästen sått upi hans säde och bruk. 
Resol. Skall ransakas här om, och om så befinnes skiedt wara uthan före
gången domb, skall dhet som således sått skillies af Acad:n.

IV. Klintens befallningh.
1. Måns Andersson i Hönsegierde är mycket skyldigh och har låås för 

ladan; men gården är wäll wid macht, och åckren wäll brukat, men är elak 
åckermark.

• F e lsk r iv n in g  fö r  Erik Markussoti.

27-734168 Sallandtr
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2. Mårten Matzon i Istadh är elak bonde, gården är någorlunda behållen, 
men behöfwer någon reparation. Resol. Will han intet reparera gården så 
skaffas ny bonde, och repareras effter förslaget.

3. Jahan Matson i Istad är och elak bonde och gården halfft behållen. Resol. 
Skaffas ny bonde och gården bygges efFter förslaget.

4. Skall ransakas om örestalet uti Wåsa [Vasa], effter som der är 
någon twist.

5. I Bosgården [o: Buskgården] är skiedh en bytning med Öster- 
boerne [Östaboarna] Academien owettandes, henne till skade. Res. 
Sökes HofR. här om.

6. Pär Olofsson i Bärby [Bergby] har wäl häfdat åckren och bygt går
den, men blifwit skyldig 91. t:a, sedan förmedlingen på 5. t:r uphofs. Resol. 
Det blifwer wid förre förmedlingen, först pro A:o 679. och så widare, 
effter som slöts den 5. Nov.

7. Skall sees effter uphäfningen, som Bälinge bonden [Per Eskilsson] 
klagar öfwer, hwilkews hemman är 4 i  öres land, såår 5. t:r och gifwer uth
9. t:r 6 f:r spannemåhl, och 21. dr penningar. Detta skiedde och slöts sedan 
at han skall niuta förre förmedling, effter som resolverades d. 5. Novembm 
§. 26.

8. Erich Ersson i Nederlunda är mycket skyldig och har låås för laden, 
men gården är wäl bygd, och åckren wäl brukad.

9. Johan Andersson i Öfwerlunda, säger sig wara lofwat förmedlingh, på 
det han måtte uprätta hemmanet, som warit illa farit. Res. Han niuter det 
honom är lofwat d. 5. Novembm.

10. Tarff klagar att det icke kan bära sig, sedan förmedlingen, som förr 
warit der på, är uphäfwen; och begärar derföre fa igen samma förmedlingh. 
Res. Dhet bewillias.

11. Karl Mårtensson i Hageby är elak bonde, och gården ille faren. Res. 
Repareras effter förslaget, och skaffas bättre bonde, om han intet bättrar sig, 
sedan han fått någon tillgifft. Vid. 5. Novembm.

12. Rättaren i Kårsta begiärar loff att med mågens samtyckie, sitte qwar 
detta åhret, och sedan benådas medh 2. t:r spannemJhl åhrl. för sin gamble 
tienst. Resol. Honom bewillies både dehlarna.

13. Begiära både Kårsta hemmanen förmedlas, så frampt dhe skole blifwa 
behållne. Res. Blir wid det som är resolverat för dem d. 5. Novembris.

14. Änckian [Kerstin Hansdotter] i Lutergiärde begärar någon hielp, 
och mächtas intet reparera gården, som är half nederrött. Res. Blir wid det 
som är resolverat för henne d. 5. Novembris; och gården repareras effter 
förslaget om ödeshemmanen.

13. Mattes Ersson i Lutergiärde fordrar ännu på frijheet, effter hemmanet är 
mycket illa farit. Rector, Qvaestor och inspectores, hafwa pröfwat skiäligit 
att han får 2. åhrs frijheet. Res. Dhet bewillies, och skall fougden tillsee att 
han brukar samma frijheet till hemmanets uprättelsse och förkofringh, så 
frampt han icke will swara derföre, om annorledes skier.

16. Kålhammar skall repareras effter förslaget, och skaffas ny bonde, om 
änckian icke far godh man som hon förmodar, eller mächtes wäll bruka hem
manet.
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17. Klinten begiärar slippa med halfwa uthlagorne för Tarff, effter som der 
skall warit miswäxt på desse åhren. Res. Emedan Rector och inspectores pröf- 
wat det wara skiäligit, så bewillies dhet honom pro Anno 679.

18. Hälliestad bönderne begiära att capelian [Nils Wadman] må faå 
deras uthfiäller för uthlagor, som afföres på hemmanens ränta. Rector och 
inspect. aerarii willia att capellanen får det och Puken affsättes. Res., är förr 
resolverat att uthfiällerne skilias ifrån fru Anna [Gripenhielms, f.] 
Rolambs, och skattlägges.

Dhen 14 Novembr. 
in praesentia h:r Olai Rudbeck p.t. R., h:r Caroli Lundii, h:r Olai Verelii, 

h:r Andreae Spole, M. Andreae Grubb, M. Matthiae Steuchii och Jacobi 
Arrhenii Secretarii.

1. Uplästes itt h:r Lundii och itt h:r Verelii project till Kongl. Hoff- 
Rätten, dhet förra om ägoskillnaden emellan Öhrby och Tompta i Rassboo 
sochen, dhet andre om jordeträtan emellan Alebeck och Ekelunda. Item 
twenne Secretarii projecter itt till h:r R. Skattmästarens Excellice [Sten 
Bielke] om Haarwijks watn, dhet andra till h:r landzhöfdingen om Kip- 
pinge bonden. Och adproberades alle i dhen form dhe bortginge, och finnas i 
copieboken. Och effter månge documenter fölgde medh hwart bref, som 
inthet kunde afcopieras och vidimeras till dhes posten affginge, så slöts att 
een express skall i morgon bittijda öfwerresa med altsammans, och dhet lefwe- 
rera till advocaten mons. Scheffer.

Dhen 15. Novembr.
kl. 9 hölts Consistorium minus närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. 

Rector[e], D.D. Petro Hoffvenio, h:r Claudio Arrhenio, M. Andrea 
Grubb i M. Columbi stelle, J. Arrhenio Secretario.

1. Hustru Anna Måns dotter inkom emoot fåchtmästaren Johan Grubb, 
och klagade att han skutit ihiäl hennes swijn uthi sin åcker, dijt dhe då förste 
gången inkommit. Grubb swarade dhem förr warit dher, och blifwit af honom 
sielf uthdrefne. Fråg:s om samme hennes swijn warit ringade? Hustrun nekade. 
Frågades huru månge swijnen warit? Sw. 5 stycker. Upwijstes wärderingen 
uppå swijnen, stigandes till 37 dr kopparmt. Grubb sadhe, att Jacob [Wen
delberg] remsnidaren warit med honom och skutit swijnen. Fråg:s om alle 
swijnen wore döda? Hust. swarade: Ney. Säijandes 3 st. legat döde, men 
sigh hemburit dhet fierde lefwande, och dhen femte gått sielf hem, hwilcka 
både hon dock sedan sielf slachtat. Fråg:s huru månge swijn Grubb skutit. 
Grubb: 2 st.

Sentent. Fechtmästaren Jahan Grubb betalar halfwa wärdet, för dhe 5 swijn 
som skutne äro med 18 dr, 16 öre kopparmt effter upwijst wärderingh, och 
böter 7 é mk sölfimt cap. 16. init. BygningzB. StL. Men målssägandens 
deel af samme böter tillijka med wärdet för swijnen skall gå till hospitalet, 
§ 6. uthi begge societernas trychte stadgar A:o 662. Sedan stånde Grubb 
fritt att söka sin reconvention och skadeståndh in foro competenti, som han 
bäst gitter.
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Samme dagh
kl. i hölts Consist. majus extraordinarium, närwarande h:r Olao Rudbeck 

p.t. Reet., h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcop., h:r Andrea Spole, M. 
Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, M. Julio Mic- 
randro, Jacobo Arrhenio Secret.

[I.] i. H:r Steuchius refererade således: Liqvidationsmännerne hafwa 
inthet annars kunnat än föllia både af Erich Camen underskrifne räckningarne 
af Camenerne öfwergifne, dhen eene dh. 12 Novembr. 677. dhe» andre dh. 
27 Aug. 678. och att dhe funnit förste differencen parterne emillan bestå 
uthi tijden, ifrån hwilcket gårdeköpet skall räcknas, hwilcken twijst förr 
warit före och är sluten, nembl. att dhen skall räcknas ifrån 1674. effter som 
Camenerne och i dhen förre sin underskrefne räckningh, dh. 12 Novemb.
677. sielfwe gillat dhen terminen, hwar om och sal. Profess:s Aurivillii bref 
lyder skrifwit in Decemb. 674.

2. Om interesset af capitalet för gården, ifrån hwilcken tijdh dhet skall 
begynna att räcknas, ty fast köpet skall räcknas ifrån 674, så will änckian 
äntå wara frij för interesse på dhet åhret; iämwäl i anseende till dhet qvan- 
tum, som öfwer dhet åhrs förlopp blef obetalt, effter som provisional köpe- 
brefwet förmälte dhet wilckoret. Dhetta bijfölle adsessores, undantagen Rec
tore, hwilcken war dher emoot, och wille att änckian ifrån 674 skall gifwa 
interesse för dhet qvanto, som innom åhret icke betaltes, effter dhet war 
barnegodz.

3. Om interesset huru högt dhet skall beräcknas, hwilcket Camenerne 
upfört till 8 pro cento, men änckian 6 pro cento åhrligen. Consistor, bij- 
föll änckian, att hon må gifwa 6 pro cento effter Kongl. placatet, och effter 
hon icke förskrifwit sigh till något interesse.

4. Upföra Camenerne i twänne poster uthi sidste räckningen, dh. 27 Aug.
678. interesse å 3 pro cento 36 dr, 21 öre af innestånden huushyra, men 
änckian säger sigh till dhetta interesse icke kunna obligeras, effter som huus- 
hyran stått dhem tillhanda, men dhe aldrigh dhen affordrat. H:r Aurivilli»; 
änckians fullmächtig inkallades, och tillspordes om hon haar något beskied 
eller bewijs dher på, att hennes salige man offererat och tillbudit Camenerne 
huusshyran wid åhrets förlopp. Swar: Ney, och att huushyran lickwäl stått 
dhem till handa. Adsessores samptelige fölle dher på, att om änckian icke 
kan bewijsa dhet att dhe budit Camenerne hyran wid hwart åhrs förlopp, 
så skall hon gifwa interesse dher af 6 pro cento, så lenge dhe hafft samme medel 
inne öfwer tijdhen.

5. Fordra förmyndarne ifrån 670 dh. 1. Sept. till 674 dh. 29 Decembr. 
interesse af köpte inventarie persedler, men änckian säger N. 12. sigh fleere 
inventarie persedler påföras än hennes sal. man tagit, som och honom icke 
lofwat dherföre något interesse; hafwer och icke tagit sigh på att swara för 
alle inventarie persedlerne, eller dhem föryttra, uthan omsijdher, då sakerne 
låge och ingen dhem wårdade, sompt sielf tagit, och sompt sålt åth andra 
barnen till godo. Sedan haar sal. Aurivillius och welat, att een ottonde dhel 
af inventarie persedlerne skall afföras, som modren erftel. tillfallet effter dhet 
eene hennes barn, som dödt blifwit, om hwilcket curatores bordt liqvidera, 
så wäll som om gården. 'Resolutio. 1. Ifrån dh. 13 Octobr. 674 måste änckian 
gifwa interesse för dhe persedler, som sahl. Profess:n under dhen dato sielf
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skrifwer sigh tagit; hwilcket änckian sigh och icke undandrager. För dhet 
öfrige sökes wederbörande. 2. Skall Kolthofs eller dhes hustrus ottondedehl 
afdragas af inventarie persedlerne, och icke föras änckian tili gravation, uthan 
wederböranderne dherföre sökas.

6. Controverteras om böckerne, hwilcka Camenerne upföra i sin första 
reckningh, men icke i dhen sidste, änckian tili gravation. Men hon swarar N. 
11 sin sahl. man aldrig tagit till köps, ey eller sigh böra dhem lösa. Reso
lut. Änckian kan icke obligeras till behålla böckren, om hwilcka man än icke 
contraherat, ey eller förmyndarne i sin senare räckning upfört.

7. Dhen post som Camenerne uthi sin räckningh dh. 12 Nov. 677 upföra 
för träredskap till 42 i  dr, minuerar änckia# till 25 dr. säijandes een deel 
ännu wara dher af osåld. Hwilcken summa nembl. 25 dr förmyndarne och till
stå uthi sin specification lit. A. Resol. Blijr wedh 25 dr, för dhet öfrige 
sökes wederböranderne.

8. 126 i  dr påföres änckian för åthskillige persedler, hwilcka hon minue
rar till 47. 8. dhem förmyndarne allena och icke mehr införa i sin specif. 
lit. A.

Resol. Blir widh 47. 8. för dhet öfrige sökes wederböranderne.
9. För sängkläder påföres änckian 71. 7. uthi förre räckningen, men 

änckian tillståår 11. 3. säijandes sigh icke behållit alla sängkläderne, och wil- 
liandes att een 8:de deel skall afdragas, som tillkommit Kolthoff. Uppå sin 
specifica//on lit. A upföra förmyndarne sängkläderne för 22 dr. 8 öre 
hwilcken summa h:r Aurivillü/j sedan kiende godh. Resol. Blir wedh 22 dr. 
8 öre.

10. Upföres i räckningen 12 Nov. 677 swart boij till 21 i  dr, men änckian 
tillstår 20 dr, som och Camenernas specification lyder, säijandes dhem i räck
ningen räknat under boi jet, itt gammalt swart bordkläde, wärderadt för 1. 
16. dhet hon icke behållit.

Resol. Hon betalar dhe 20 dr, som boi jet allena är wärderat före. Seder
mera tillstodh h:r Aurivillwj, att sterbhuset swarar för bordhklädet.

11. Räckna Camenerne interesse på interesse, men änckian wil sigh dher till 
icke förstå. Resol. Blir wid simplex interesse, effter som hennes sahl. man 
sigh icke förskrefwit till något interesse, mindre interesse på interesse.

Senatus academici sentens och domb, emellan monsieur Jean Kiellman, sec- 
reterarens h:r Daniel Camens och bookh:s h:r Erick Camens fullmechtigh, 
uppå dheras pupillers sal. Doctoris Edenii barns wägnar, kiärande, och Pro
fessoren, h:r Ericum Aurivillius, uppå dhes sahl. broders M. Petri Aurivillii 
sterbhuus wägnar, swarande, angående någre strijdigheeter, som flyta af itt 
uprättat gårdkiöp, sampt någre inventarie persedler, som twistas om. Afsagd 
i Upsala dh. 15 Nov. 1679.

[1.] Rätten pröfwar skiäligit, att dhet principalerne emellan uprättade 
köp om sahl. Doctoris Edenii gårdh, winner sin krafft och begynnelsse ifrån 
dhen 3 Decembr. Anno 1674, effter såsom sahl. Profrn då först under samme 
dato skrijfwer sigh omsider fattat stadige tanckar att tillhandla sigh gården, och 
förmyndarne sielfwe uthi dhe af sigh underskrifne och öfwergifne räckningar 
dh. 12 Februarij 675. och dhen 12 Novembr. 677, extendera till samme åhr 
uthi dhem både hyretijdhen.

2. För dhe 1453 dr 8 öre kopp^rmt capital, som icke blifwit innom åhretz
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förlopp betalte uppå gården, kan sterbhuset skiäligen icke graveras medh I n 

teresse på samme åhr, ey eller bör sterbhuset för dhenne eller andre poster, 
som dhe för huushyra och inventarie persedler blefwit skyldige, graveras medh 
interesse högre än till 6 pro cento åhrl. utha/? niuta Kongl. placatet om in- 
teresse till godo. Än mindre bör dhet graveras med interesse på interesse, 
effter sådant i slijke måhl emoot lagh och praxin är, och elliest på dhen sijdan 
så wäl som dhen andre omyndige barn äro.

3. Interesse å 6 pro cento af innehållen husehyra öfwer tij den kan sterb
huset icke befrijas före, med mindre dhet kan wijsa sahl. Profess:n widh 
hwart åhrs förlopp tillbudit dhen att lefwerera, men förmyndarne icke des 
mindre försummat att henne afhämpta.

4. Inventarie persedlerne, så månge sahl. Profess, under dh. 13 Octobr. 
674 med egen handh skrifwit och tillståt sigh tagit till kiöps effter inventarii 
wärderingh, dhen måste sterbhuset betahla, gifwandes ifrån b:te dato intererre 
å 6 pro cento dher före, till dhes dhe blifwit betalte.

5. Bör sterbhuset icke betahla mehr än 23 dr för träredskap, effter sahl. 
Profess:n ey mehra dher af tagit, och förmyndarne uthi dheras specification 
lit. A sielfwe så mycket och ey mehra dhem påföra, ey eller finnes dhet 
skyldigt till betahla meer än 47 dr. 8 öre, af dhe 126 i  dr, som uthi för
myndarnas räckningh dhem påföres, effter som b:te dheras specification dhem 
widare ey graverar.

6. Betalar sterbhuset för sängkläder 22. 8. så myckit som dhet tillståår 
sigh tagit, och förmyndarna lit. A upföra och icke wijdare, eller effter dheras 
räckninger, af dh. 12 Februar. 675, och dhen 12 Novemb. 677 wid handen 
gifwa. Dock så förståendes, att een ottonde dehl af alle dhesse och dhe förre 
löössören först afdragas, hwilcken hemfallit modren effter itt dhess barn, 
och dhes man sedan försålt till sahl. Profess:n; såsom och hwadh sahl. Pro
fess: n icke tagit till kiöps här af, dhet sökas wederbörande före.

7. Böckerne angående, så emädan sahl. Prof:n fuller resolverat om dhem 
att contrahera, men förr än samme contract blef uprättat och slutit, död 
blef, ty kan sterbhuset icke obligeras till att dhem lösa, hälst emädan tillijka 
mz sahl. Profess, dhen condition exspirerade, medh hwilcken han tänckt böc
kerne sigh tillhandla.

Parterne inkallades, och domen afsadhes, medh tillsäyelse att dhe skole få 
dhen uth, så snart som mons. Kellman inkommer medh sin fullmacht, hwilcken 
han sadhe sigh wänta i dagh medh posten. Och lofwades honom att fatalia 
skole räcknas ifrån dhen tijdh domen extraderas. Kellman protesterade på ex
penser.

II. Discurrerades widlöfftigt om, huruledes rogen som faller i Uplandh 
måtte bäst kunna uthbringas, efftersow Stockholmsboerne inthet willia behålla 
honom. Rector badh Professores betänckia sigh, om dhe willia taga något 
hwar på sin löhn, ellies måste han upföras till Kopparberget. Slöts sedan 
att bookhållaren skall reesa till Kopparberget, och dher uthtinga Acad:ns Hels- 
singe- och Wessmanelandz spannemålen. Prijset förmentes blifwa 16, 17, 
18 dr tunnan, men widh Sahlberget och Afwedstadh 14 eller 15 dr.

III. Remitterades dhen döde wachtdrängen Erich Matzons änckia dhe 
böter, som han fältes till d. 6. Feb. 678.
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IV. Bewilliades Johanni Rolott att disputera de academiis et professoribus.
V. Slöts att h:r Bilbergh blifwer inspector Gestriciorum och M. Grubb 

Helsingorum.
VI. Bewilliades Pär Jonson Broke 6 dr kopparmt till resepenningar åth 

Stockholm, dijt han skall reesa effter som i gåår blef slutit.

Dhen 19 Novembr.
hölts Consistorium majus närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Rectore, h:r 

Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, D.D. Petro Hofvenio, h:r Olao Verelio, 
h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, M. Andrea 
Grubb, M. Julio Micrandro, h:r Johanne Billbergh, Jacobo Arrhenio Secret.

I. Effter Dijkman åther medh flijt rest bort förr än citation kunnat skee på 
honom, så slöts att hans saak skall afgöras i nästa Consistorio.

II. Berättade Rector att een stoor och groof excess är giord på Anders 
Andersons [Hoffmans] kiellare, uthi hwilcken Michael Arendt interesserar, 
och är dherföre insatt i proban. Frågades om han skall uthkomma på cau- 
tion eller icke. Resol. Han blijr in carcere till dhes han steiler real och personal 
caution för sigh. Magnus [Branzelius] Cursor och een wachtdrängh nedskicka- 
des till h:r [Erik] Gyldenbring, som och interesserer i samme excess, att arres
tera honom och hans saker, till dhes saken blifwer uthfördh.

III. Effter Isopaedius blifwit angifwen för dhet att han warit inne i tull- 
stugun, och med dragen wäria trugat tullknechten till gifwa sigh igen sine tull
penningar, så slöts att han skall effterslås och fångzlas.

IV. Berättade Rector att h:r Buskagrii hustru, och h:r Celsii änckia warit 
under liqvidation om dhen åcker, dhe twistat om, och att Celsii änckia lofwat 
willia betala förste åhrets arrende; och h:r Buskagrii hustru afslagit på arren
det för dhe andre tre åhren till 60 dr. Consist. badh Magnif. Rectorem för
söka om hon icke will afslå till 30 för både åhren, så kan änckian strax 
betala.

V. Slöts att Unonii pant skall upbiudas på rådstugu», och sedan honom 
heem biudas, löser han honom inthet, så skall han försällias.

VI. Begärade Rector Consist. wille sigh betänckia antingen af sahl. Bringii 
sterbhuus och Ausii skall uthfordras dhet som dhe äre skyldige till Acad:n 
eller icke. Discurrerades här om. Rector sadhe att föräldrarna hafwa sielfwe 
ehrkiendt dhenne skulden mädan dhe lefde.

Resol. Är skulden klaar, richtigh och ständigh, så måste dhen uthsökas, 
att Acad:n och publicum må komma till sitt. Rector sadhe sigh willia här 
näst taga dheras reckningar up medh sigh.

VII. Uplästes H:r Rijks Skattmästarens [Sten Bielkes] andra bref om 
Harwijks watn, att Acad:n wille dher medh malande uphöra för grufwans 
skull, medh tillsäijelse att hon icke skall dher igenom något förlohra.

Resolut. För H:s Excellxes skuld uphöres med malande, till mera watn 
blifwer, och skall dhet swaras H:s Excelkce, och begäras att Pels tillhålles 
att föreena sigh medh Acad:n.

VIII. Uplästes sahl. h:r Aurivillii änckias suppliqve, att fa för dhetta åhret 
upbära räntan af Ubby, så far h:r Micrander behålla räntan af Norby; eller 
och att få halfwa räntan af hwart dhera. Discurrerades här om widlöfftigt.
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men stannade änteligen wed förre resolution, effter som änckian, dher hon 
behållit hela räntan af Norby, icke kunnat fa meer än 6 tn spannemål, dher 
hon nu lickwist flr 12 tn.

IX. Uplästes M. Boos änckias bref af dh. 14 Novembris, upfylt medh 
allehanda otidigheeter och onda önskningar. Slöts at man skall låta H:r 
R. Cantzlerens HögGrefl. Excelkce wetta huru owettigh hon är.

X. Uplästes h:r gouverneurens Jacob Flemingz swar, att han will communi- 
cera medh Kongl. Cammaren, om dhe 121 2/3 dr s:mt som tullnären i Elf- 
karleby icke hint betala på assignation för 678 åhrs spannemåhl, och så snart 
han får swar will han göra anstalt på betalningen.

XI. Uplästes Illustr. Dow/ni Cancellarii bref af dh. 10 Nov. för Samuel 
Arfwidson, att niuta continuation af sitt duplici stipendio in eloqventia på 
fölliande åhr nembl. 680.

XII. Uplästes 111. Cancell. bref af dh. 10 Novemb. att h:r Giödingz full- 
macht till secretariaten nu öfwersändes; sedan uplästes sielfwe fullmachten 
skrifwen dh. 11. Novemb. 679.

XIII. Uplästes Kongl. Maij:tz allernådigste bref och vocation af dh. 3 
Octobr. för M. Petro Holm till succession effter sahl. Doct. Brunner. D.D. 
Rudbeck påminte att M. Colmodinus måtte komma till fa adjunctur. theolog. 
som blifwer löös effter Profess:n Holm.

XIV. Matz Olofson i Ugglestad supplicerade att få behålla bodhen som 
ståår på tompten, och dhen lille stugun, att sättia på lille wretan wid broen, 
att boo dher urhi. Item att få behålla een qwijga werderad för 10 dr till sin 
julekost.

Resol. Qwijgan bewillias honom, men om husen skall synas, förr än dher 
på kan något slutas.

XV. Erich Olofson i Torfsättra supplicerade att slippa medh een treding af 
dhe penninger, som wachtdrängen skall hafwa för dhet han war i Ugglestadh, 
och lätt inbärga säden. Resol. Han betaler halfparten, och dhen andre half- 
parten remitteras Sylta bonden, som och warit executions man, effter han är 
fattig och sitter nu inhyses. Och effter h. Verel. den reda betalt, så skola dhe 
föras på Matz Olson.

XVI. Uplästes Illust. Cancell. bref för Andrea Rhodiin, att nu komma 
till promotionen eller gradum magisterii. Consistor, sadhe sigh inthet wetta af 
hwadh i faculteten är slutit, eller een gång hört talas om, att Rhodin begiärat 
dhetta, tyckiandes fördhenskull illa wara, att hoos H:s HögGrefl. Excelkce 
han saken föredragit, som skulle Consist. warit honom emoot här uthinnan. 
H:r Decanus sadhe faculteten icke warit obenägen emoot honom, uthan till
låtit honom att både skrifwa och examineras, men icke kunnat bewillia honom 
gradum dhenne gången, effter dråpet så nyligen förelupit, och han nu först 
blifwit benådad. Promotor sadhe och, sigh förnummit af någre som komma 
till promotion, att the mycket nödigt willia stå brede widh honom.

Resol. Skall skrifwas till H:s HögG. Excelkce, att man gierna gör här 
uthinnan, hwadh H:s HögG. Excelkce behagar, men kan skee, dher på torde 
föllja någre swårheeter. H:r Billbergh togh sigh på att öfwertala Rhodin, till 
att dhenne gången icke begiära honores, uthan dröga till een annan gångh, 
och nu i medier tijdh låta sigh nöija medh facultatis testimonio; hwar till 
han och blef intalad, och gick altså inthet bref bort här om.
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XVII. Larss Erichson i Marma begärade blifwa qwar wid hemmanet, så will 
han bättra sigh.

Resol. Frågas effter hwadh proof han wijsar dher till, och hwad hopp man 
kan giöra sigh om honom, dher han blifwer qwar.

XVIII. Eligerades novus Rector h:r Verelius, och önskades honom lycka.
XIX. Förordnades dh. 16 Decembr. till promotionen, effter h:r Decani 

begäran och åstundan.
XX. Sveno Lindbergh W.Gothus begärade testimonium, hwilcket bewillia- 

des.
XXI. D. Doct. Petrus Rudbeckius, sadhe sigh i anseende till sin ålder nu 

giärna willia flytcia up i kyrkioherdegården, som ligger närmare, och begärade, 
att Acadrn wille ex liberalitate och uthan sine privilegiers praejudice nu och 
framdeles gifwa något till att upbyggia samme gårdh medh, effter han är illa 
faren; åstundandes här på swar här näst.

XXII. Sadhe Doct. Rudbeck, att effter som Gudh gifwit oss een allmenne- 
ligh fridh, så wore önskandes, att och dhe widrigheeter, som på een eller 
annan tijdh kunnat förelöpo och upwuxit emellan een eller annan af Con
sistorio, måtte nu kunna af wägen rödias, och een godh enigheet alle emillan 
igen uprättas, och wid macht hållas. Hwilcket han wille säija ratione officii, 
lembnandes Ven. Consistro att uthsee medlet och sättet, på hwilcket dhetta 
bäst skee måtte. M. Micrander: hwadh publicum widkommer och trycket, så 
må dhet stå till itt lagligit uthslagh, men hwad personerne widkommer, som 
något serdeles kunnat förelöpa emillan, så är dhet een annor saak.

XXIII. Uppå Secretarii Arrhenii skrifftelige proposition swarade h:r Vere
lius sigh inthet willia träda uhr tiensten, förr än som han realiter stiger till 
Bibliotheket. Resolverades och dher effter, att hwar blifwer i sin function till 
samma tijdh. Hwad caution angåår för h:r Arrhenio, effter man cautionisterne 
här in loco åstundar, seer Consist. gott att h:r Profess. Arrhenius antages; 
och begiärar dher hoos, att han söker någon annan dher hoos in loco, och i 
fall han icke faår haar een reflexion på Hadorph. (Dhenne paragraph noterade 
h:r Billbergh.)

XXIV. Uplästes projecterne af 2 bref till H:r R. Cantzleren, dhet eena om 
Bergman, och dhet stipendio han skaffat sigh Kongl. bref på, dhet andra om 
Säfwia praebende. Men slöts att förre brefwet skulle något förandras; 
och dhet senare icke bortgå, förr än man försöcht, om mathematici kunna 
föreenas om Säfwia, hwilcken dhet skall behålla.

XXV. H:r Billbergh begiärade, att Säfwia praebende måtte blifwa conser- 
verat wid dhes profession. H:r Spole swarade att honom gör lijka, antingen 
han far Säfwia, eller något annat hemman. H:r Spole och h:r Bilbergh aff- 
trädde; effter någon discurs resolverades, att dhet repraesenteras H:r 
R. Cantzleren, och at man wäntar dhes nådige resolution här uthinnan.

XXVI. Bewilliades 3 rdr för någre lagmansdommer, som äre uthtagne.

Dhen 21 Novembr.
effter predijkan in praesentia h:r Olai Rudbeck p.t. Rectoris, h:r Olai 

Verelii, h:r Andreae Norcopensis, h:r Andreae Spole, M. Andreae Grubb, 
M. Matthiae Steuchii, M. Julii Micrandri, h:r Johannis Bilbergh, Jacobi Arr
henii Secretar.
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I. Upläsces å nyio projectet till H:r R. Cantzlerens HögG. Excellice om 
Bergman, och slöts att dhet skulle bortgå i dhen form som finnes i copie- 
boken.

II. Talade Rector om att kopparslagarne här i staden begiära någon spanne- 
måhl, att tillhandla sigh någon koppar före, och lofwa betala i distingen. 
Discurrerades här om, och fruchtade man att dhe icke woro så richtige, att 
man uthan äfwentyr kunde förtroo dhem någon spannemål. Rector lofwade 
cavera för dhem på 100 tn. och sadhe sig willia taga kopparen, då han hijt- 
kommer, till sigh, så länge att dhe betalan, hwilcket om dhe icke göra, då 
wiste han fuller uthwägar till föryttra kopparen, och dher af giöra Acad:n 
betalt. Hwar widh dhet och stannade.

Dhen 26 Novembr.
höltz Consistor, majus, närwarande Rectore Magnifico, Doct. Skunck, h:r 

Gartman, h:r Lundio, h:r Hoffvenio, h:r Spole, h:r Verelio, h:r Arrhenio, 
h:r Grubb, h:r Steuchio, h:r Columbo, h:r Micrandro, Giödingh qvi acta 
notavit.

I. Affladhe Andreas Giödingh juramentum Secretarii.
II. Proponerade Rector, om Petter [Ingemundsson] gullsmedh skulle hafwa 

något för dhet han Larss Unonii hoos Academien innestående pant wärderat 
hadhe?

Resolv. Att Petter gullsmedh skulle få för sitt omak 3 caroliner, hwilcka 
skola föras på bem:te Unonii räckningh.

III. Uplästes landzhöfdingens secreterares Åkermarks bref, hwar uthi han 
lofwar att willia med det foderligaste öfwersända h:r landzhöfdingens reso
lution och ordres till wederbörande, uthi Academiens angelägenheeter.

Resolut. Honom swaras skriffteligen, att Academien hans omak wederbör- 
ligen förskylla skall.

IV. Uplästes Jochum [Alstedts] bryggares bref, hwilcken bekänner sigh 
hafwa fådt aff Acad:n 7 £ tn. korn, begärande widare förslagh på huru myc
ket han kan få i åhr.

Resolver. Att han skulle få innan kort af h:r Verelio swar dher om, att 
han får så myckit som Uplandh gifwer.

V. Rector frågade, om Marma bonden Larss Erichson skall sittia längre 
qwar på hemmanet eller ey?

Resol. Effter som han är så myckit skyldigh, och een bätter bonde till- 
biudes, afsätties han i Thomasmässa, och dhen som effter honom kommer, 
blifwer skyldigh att betahla fodret.

VI. Inkom rättaren Pär Matzson, och berättade, att dhet woro någre t:r 
spannemåhl ankombne till tullporten, som skulle lefwereras till Academien, 
frågade fördenskuld hwilcken som skulle betala tullen dherföre.

Resolv. Att rättaren sällier till att betala tullen med een halfspan korn.
VII. Frågades, om dhet hadhe blifwit upprotocollerat i sidste Consistorio, 

att lagmansdomarne skulle uthlösas för 3 rdr? Swar: Jaa.
VIII. Inkallades Carmen och förmantes att han effter sitt ämbetetz plicht 

upfordrar restantien för Acad:n på dhe förra åhrs assignationer af 
gouve[r]neuren gifna.
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IX. Beswärade Carmen sigh öfwer ländzman i Bållnäs Lars Person 
[Werwing], att han inthet will, effter sin een gång gifne obligation, giöra 
Carmen godt för 9 f:r spannemåhl, som af landzhöfdingen arresterade 
blefwe A:o 1676. och sedan af bönderne, som spannemålen till Koppar
berget föra skulle, förtärde.

Resolv. Att dhet skulle skrifwas till gouverneuren i Gäfle, 1. att han gif- 
wer itt mandatorial till dhem, som med betalningen icke ännu hafwa sigh 
innefunnit, att dhe richtigt och medh dhet snareste lefwerera sin skuld tili 
Academien. 2. Att han skaffar execution på Büxen, och 3. Att ländzman 
Lars Werwingh gör redo för sigh, och Üqviderar medh Carmen. Item, 
att Carmen lefwererar in i Consist. een copia af ländzmans obligation för åhr 
1676.

X. H:r Verelius proponerade, om länsman [Lars Werwing] i Bollnäs får 
ännu åhrligen niuta sijne 2 f:r spannemåhl?

Resolv. Att han far ännu behålla dhem för dhet stoora omak han har att 
resa så långt omkring landet, Acad:ns kyrckiotijonde att uthfodra.

XI. Printzerne begära tillgifft på böterna, som dhem blefwo af Consistorio 
pålagde, för dhet dhe tillijka medh Skrufwarne grasserat. Resolutio. Ingalunda.

XII. Uplästes Jahan Kempes suppliqve, hwar uthi han ährhåller att blifwa 
böterne qwitt, och gifwas löss uthur arresten. Swar: Emädan Kiämpen be- 
fans åthskilliga resor hafwa exorbiterat, och een gångh uthur Uplandz land
skapet blifwit sluten, skulle han ändteliga ehrläggia böterne, och wara i 
medier tijdh alfwarligen förmant att lefwa wackert och uthwällia sigh itt 
wist vitae genus, så frampt han wille bUfwa wid Academien.

XIII. Resolv. att några af Professorerne skulle syna D. Daniels [Sidenii] 
änckias lycka, om hon wore effter domen stängder.

XIV. Uplästes L. Elingii suppliqve angående profess. extraord. graec. ling.
Resol. Dhet wore fuller tillbörligit, att man honom dhen functionen till-

lade, så wäl i anseende till hans erudition och wackre qvaliteter, som af med- 
lijdande för hans swåre tillstånd skuld, men effter dhet sträffwer emoot 
Academiae stat, att någon extraord. Prof. graec. ling. wara må, altså wil man 
medh H:s HögG. Excelhce R. Cantzleren dher om tala, och laga att han 
finge een recommendations skrifft till biskopen i Westeråhs, så att han dher 
kunde blifwa till lecturam eller någon annan hederligh tienst förhielpt, men 
i medier tijdh icke afslående honom Elingio hans begäran, och dher medh 
kommande honom uthi melancholie.

XV. Berättade Rector, att Anders Andersson [Hoffman] så wäl som 
Knäppen hafwa begärt att få handla sigh till spannemåhl af Academien; 
frågade altså, om man dhem dhed effterlåta wille? Item frågade h:r Verelius, 
om Marina skulle medgifwas dhed samma, emedan hon i lijka måtto dhed 
har begiärt.

Resolver. Att för contante penningar skola dhe få samptel. spannemål 
i Tommess mässo, för dhed prijs som dhen då gieller; men inthet korn 
uthan rogh.

XVI. Uplästes Rijks Cantzlerens bref för Colmodiin, att blifwa maintine- 
rad wid sin anförordnade ad jun. theol. löhn. Resolv. Att Consist. skulle 
skrifwa R. Cantzleren till dher om, och i ödmiukheet föredraga honom
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sakens sammanhangh. Att emädan så wäl Netzelius medh Kongl. som Col- 
modiin med Rijks Cantzlerens bref på samme adjunctur hafwa warit begåf- 
wade, och dhe ellies sin emellan om dhenne terminen förlickte, haar ey 
Consist. trodt att om dhetta något beswär skulle infalla, skolande lickwäl 
effter dhenne terminens förlopp ehrsättia Colmodinum till dhen rättigheet 
han har på adjunct. theol. löhn.

XVII. Begiärte Buskagrii hustru, att fa öfwergifwa sitt hemman, och niuta 
spannemålen.

Resolv. Att dhed må wara som ded är till wåhren.
XVIII. Uplästes R. Cantzlerens bref, för h:r Spole, att fa träda till dhed 

hemmanet, som sahl. Prof. Celsi/w i sin lifztijdh åthnutit hafwer.
XIX. Begärte h:r Lundius, att hans hemman, som sahl. Åckerman niutit, 

måtte blifwa honom i händer synt, effter dhet både är ruineradt, och således 
allaredo några gånger resolverat wordet. Resol. Dhet skall så skee.

XX. Inlefwererades een caution för Arendt, att han måtte slippa uthur 
proban.

XXI. Inladhe h:r Aurivillius een protestskrifft emoot sin swäge[r]skas 
wederpart, williande dher medh, att honom måtte wara jus actoris förbe
hållit, fast han icke lagligen appellerat hadhe.

Resol. Emädan h:r Aurivillius icke hadhe lagligen appellerat, så kunde 
honom icke effterlåtas att praeservera sig något jus actoris, uthan allenast 
att få reprotestera på expenserne.

XXII. Uhrsächtar D:r Per Rudbeck sigh, att han icke kan komma in 
Consistorium.

XXIII. Uplästes Consistorii bref till R. Cantzleren angående Rhodiin, att 
han dhenne gången inthet begärar komma fram till promotion, uthan will 
låta sigh nöija med Cons:ii och facultetens inrådande att wara candidat, till 
att undwijka någon skymph och scandalum, som lätteligen honom torde af 
dhe andra hända.

Resolver. Att emädan h:r Billbergh een gångh berättat Rhodiins swar, 
nembl. att willia wara benögd med titulo canditati, och Rhodiin sigh åther 
sädan haar annorlunda uthlåtit att willia blijfwa gratist, altså skulle man i 
dhetta bref som går till Rijkz Cantzleren der om än wijdare förmäla, att 
han så ostadigh är, och wänta H:s HögGrefl. Excelkces betänckiande.

XXIV. Frågade Rector, om tijden woro ännu för Skrufven att comparera? 
Swar: Ney. Icke heller war någon hans fullmechtigh tillstädes.

XXV. Erich Åneson å Skommarboo, uhrsäcktade sigh, att han i dhen saak 
moot Broman dhenne gången icke kunde för lagligit förfall comparera.

XXVI. Ekebomens suppliqve uplästes, hwar uthi han begärar att hans pen
ningar, som i Consistorio insatte, och af h:r Samuel Stehn arresterade woro, 
måtte honom uthlefwereras, emädan han ingen twist hadhe medh h:r Samuel 
Steehn, och om så woro, så woro Ekebomen een bofast man och solvendo.

Resolv. Att Ekebomens penningar sättias in på rådstugun, hwarest dhe 
begge få lagsökia hwar andra om dhem. Men rådstugun lefwererar först 
från sigh een attest, att dhe uthaf Cons. äro lefwererade wordne.

XXVII. Berättades att Buskagrii hustru war tillfredz med de 80 dr köp- 
p*rmt, som hon skulle hafwa af Celsii änckia, och Consist. fant förre gången
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skiäligt; dock medh förbehållin rätt, att dher hon icke far träda till den 
andre åkren som henne är tillslagen, behåller hon sin åcker qwar.

XXVIII. Reciterades Rijkz Cantzlerens bref för Adolpho Laurentino, att 
wara frij för incarceration, emädan han är medh målssäganden förlijkt, och 
hadhe tillförende fått itt attestatum af Rectore, att han ifrån Acad:n dimitte- 
rad war.

XXIX. Inkallades Laurentinus, och blef frågat af hwilcken dhet attestatum 
honom gifwit blef. Laurent, swarade sig dhet hafwa bekommit af då warande 
Rectore D:re Petro Rudbeckio, men hadhe inthet copian medh sigh. Mädan 
han gick i sitt logement effter copian, lästes hans legdebref up, som war 
gifwit af Högl. HoffRätten, och han måtte sedan gifwa een copia af.

Resol. Sedan hans attestatum wardt upläsit, upskötz saken till nästkom
mande Consistorium.

XXX. När Rector upwijste h:r Räntemästarens effter R. Cantzlerens be- 
fallningh giorde observationer på Larss Jacobsons skuld, förböd Consist. 
dhet samma att upläsas, menande att dhe till äfwentyrs torde attaqvera Con- 
sist:ii resolution; hwarföre lefwererar Räntemästaren observat, till R. 
Cantzleren, effter af Rijks Cantzleren honom injungerat blifwit att swara på 
Larss Jacobsons suppliqve. Item klagade h:r Räntemästaren öfwer sombliga 
Professores, som uthom hans wettskap taga sädh af bönderne.

XXXI. Inkom Remius såsom M. Liungz fullmechtige, och inlade een pro- 
testskrifft emoot Askebom om depositura, hwilcken och uplästes.

Resol. Emedan Consist. har lagligen förordnat Askebom medh R. Cantzle
rens recommendation begåfwad, till att förwalta deposituram, och weet ellies 
icke hwad privat contract dhe kunna sins emillan uprättat; fördenskull 
dömer Consist. här uthinnan inthet, förr än M. Liungh kommer heem, då 
dhe bäst kunna tractera medh hwar andra, eller hwar annan lagsökia om 
dhet privat contract dhe hafwa uprättat.

XXXII. Effter Dijkman befans grasserat, gått förklädd och violerat arres- 
tum som acta wijsa, och effter 4 citationer ey comparerat, relegeras han 
propter contumaciam per triennium.

XXXIII. Kommo Celsius och Larss Unonius in, att stå för rätta om dhe 
9 rdr, som sahl. Celsius skulle hafwa tagit uthur Consistorio. Men effter 
Celsius begärte dilation att få dher effter sökia i protocollet, och hoos h:r 
Hadorphium, upsköts dher medh till näste Consistorii dagh.

XXXIV. Inkom stadztiänaren Pehr Pehrson, begärande att få blifwa Aca
demiae wachtmästare.

Resolv. Att han först skulle skaffa sigh pass af staden om sitt förehål
lande, och sedan tagas i interims wijs till profs, finnes han då beqwäm och 
godh nogh till dhet ämbetet, så blijr han dher widh.

XXXV. Berättade Rector, huru störste dehlen af wachten så wäl stadens 
som Academiens, klaga öfwer Erich Larson, för dhet han dricker sigh 
drucken, och är wijdöpen i mun, förförande sigh så på dhen eene som 
dhen andre, hwar af händer att alt dhet hugg dhe om nätterna slijta, få dhe 
för Erich Larsons skuld.

Resolv. Att dhe skulle hafwas alle samptel. till förhör hoos Rectorem.
XXXVI. Uplästes een Grötens specification på dhe bönders rest, som 

woro ifrån hemmanen.
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"Resolutio. Specificationen kändes godh; men Abraham Person [Winge] kal
lades in att swara för sin rest, som honom af Gröten påföres.

XXXVII. Supplicerade Matz Pehrson, att han måtte få någre tunnors till- 
gifft på sijne uthlagor.

Resolv. Att dhet skulle uthräcknas proportionaliter hwad honom kan effter- 
gifwas, af Rectore med inspect. aerarii och Quaestore, och refereras sädan in 
för Consistorio.

XXXVIII. Anhölt Decanus phil. h:r Spole, att i näst fölliande twenne 
weckor lectiones publicae för disputerande skuld måtte uphöra; hwilcket 
bejakades.

XXXIX. Effterlätz Samuel Pontino att disputera publice de amore ducum 
et militum.

[Samma dag.]
Sedan höltz Consist. minus närwarande Rectore Magnifico, D. Hoffvenio, 

h:r Arrhenio, h:r Columbo, Andrea Gödingh.
I. Inkom för Ven. Consistio besökaren Abraham Johanson och berät

tade huru han för några dagar sedan blef skickad af insp. Rommel till 
qwarns att låta mala lijtet säd, och då han kom gående öfwer qwarnbingen 
trampade han på Pär Nilsson trägårdzdrängh, kunnande inthet i mörckret 
see någom menniskia dher liggia. I dhet samma springer Pär Nilsson up och 
stöter Abraham, och så skuffwade de honom igenom dörenne, och in i 
andre qwarnen, kallande honom åthskillige ökenampn, såsom mäsktäffsa, 
skelm etc. men hustrun hora. Per Nilsson swarade: Jagh sadhe fuller att 
Abraham trampade som een skielm, men blef och så hårdt trampadt, att iagh 
hadhe ondt dher af i twå dagar; item, att Abraham hadhe önskat, att f. 
skulle fara i honom. Lissbetta Hedraei änckias pijga aflade sin edh och be
kände, att Per Nilsson hadhe sagt åth Abraham: du mäter mäsk i gårdarne, 
du haar inthet behof att springa på migh dher före, ty du haar ingen mäsk 
hoos migh att mäta. Oluf Anderson betygade skriffteligen, att Per Nilsson 
hadhe kallat Abraham hundzphoth, och skiutet honom i bröstet emillan 
qwarnarne. Erich Larsson giorde effter aflagd edh dhenne bekennelssen: då 
Per Nilsson blef trampad af Abraham, stegh han up och sadhe: F. faar i 
dijne ögon, som måtte see folcket. Abrahams hustru swarade: Skall fan faara 
i hans ögon? Jaa sadhe Per Nilsson. Ney han tage dijna swaradhe hustrun. 
I dhet begynte dhe på att ordkastas, och hustrun att kalla Per Nilson lång- 
tomer och trägårdztomer. Per Nilsson swarade: du skall wara een hoora, till dhes 
du bewijser sådant. Item, bekände han att Abrahalta och Per Nilsson hade wäl 
gifwit sigh till fredz, om icke Abrahams hustru hadhe warit.

Resol. Effter dhenne giorde å begge sijdor bekennelsse, resolver. att dhe 
skulle <få sin domb näste Consistorii dagh.

Dhen 30 Novemb.
effter högpredikan, in praesentia h:r Olai Rudbeck p.t. Rectoris, D.D. 

Erici Benzelii, M. Petri Holm, D.D. Petri Hoffvenii, h:r Olai Verelii, h:r 
Claudii Arrhenii, h:r Andreae Norcop., M. Johannis Columbi, M. Andreae 
Grubb, M. Matthiae Steuchii, Jacobi Arrh. Secretar.
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I. Uplästes högwälb. h:r landzhöfdingens åthskillige under dh. 27 
Novembris bref:

1. Till h:r Axel Behmer, att han till föllie af Högl. Kongl. HoffRättens 
domb dh. 12 Aprilis, uthan widare drögzmål betalar till Academien dhe 
3318 dr, 13 öre kopparmt med dhes interesse, effter högbemrte doms ly
delse uthi dhes förre puncht. Och att effter andre punctens innehåld å sin 
sijda göra anstalt till dhen dher uthi befalte liqvidation, effter som dhe 6 
månaders tijdh Kongl. HoffRätten determinerat, redan exspirerat.

2. Till alle Cronones fougdar, att uthi ingen måtto förgrijpa sigh eller in- 
juriera Acad:n, och dhes landboer, emoot Academiens Kongl. privilegier; 
med tillsäyelsse, att ehoo dhet understår sigh att giöra, han skall dherföre 
tillbörligen blifwa straffad, androm till warnagel.

3. Till slotzbefallningzmannen h:r Samuel Stehn, att förklara sigh hwar- 
före dhen af grefwe Axel Lillia befalte refning uthi Läby, är kommen till 
att studza så länge, så att man må see om samme refningh med skiäl kan 
här effter förrättas.

4. Till cronofougden Anders Rox, att exeqvera Bälinge häradzdom, som 
Acadrn wunnit dh. 12 Junij, 678 på h:r Axel Behmer, effter som h:r 
Behmer icke perseqverat sin appellation dher emoot, och lagmans rätten för- 
denskuld samme dom confirmerat dh. 22 Julij 679.

Resol. Skall tagas vidimerade copier af alle dhesse bref, och originalen 
sädan sändas hwart till sin ort och man. Secret. Åkerman skall gifwas 8 rdr 
för sitt omaak.

II. Bewilliades Magno Håbergh een attest af actis emot Prålen, om dhet 
som han dher uthur behöfwer till dhen reconvention han söker.

Dhen 3 Decembr.
hölts Consistorium minus närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. Rectore, M. 

Andrea Grubb i D.D. Benzelii stelle, D.D. Petro Hofvenio, M. Johanne 
Columbo, Jacobo Arrhenio Secret.

I. Erich Åneson i Skomarboo och Börcklinge sochen, inkom emoot Olaum 
Brooman, klagandes således: Broman kom in hoos migh, då iagh hadhe een 
främmande man hoos migh, iag gaf honom så dricka någre gånger, dher på 
begynte han och dhen andre mannen skiämta sigh emillan, men Broman stick- 
nade, stegh så up och slogh honom een örefijl, uthan någon föregången 
träta, karlen stalp neder, Broman gick åth dören, dhen andre kom up igen, 
gick effter och tog Broman igen, och så bure dhe kull på een kista, Broman 
låg på, iagh stegh så till, och slogh honom 2 slagh med een eldgaffel öfwer 
ryggen, han släpte så, dhen andre gick uth, drogh sin wäria och mante uth 
oss bådhe, hans cammerat stod på gården medh itt wedträdh, iag gick om- 
sidher uth, då hade han i medier tijdh stuckit sönder 3 ruter på andre 
stugun mz stukaten, sedan parerade han medh wärian, och badh dhem andre 
skulle komma uth. Hans Olsson i Bärby och Gamble Upsala, sadhe sigh 
kienna karlen, men Broman nämde då sielf sitt nampn. Jagh sadhe, han skulle 
betala dyrt nogh, dher medh foor han af, och sadhe sigh skola betala då 
han komme tillbaka. Broman: Jagh sadhe, att iagh skulle helssa på honom, 
då iagh komme tillbaaka. Erich: Dyre wåhrfrudagen kom han tillbaka om
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natten, och slogh sönder fönstre«. Broman: då war iagh inthet dher. Erich 
inspectorens son, som och då lågh dher inne, språngh så uth medh sin wäria, 
men sågh ingen, uthan hörde rifwas medh wärja, och sadhe han sigh hört 
liudet söder uth. Effter något betänckiande skickade iagh min sohn effter 
till Bärby, och wiste då bonden dher säija att Broman samme affton kommit 
dijt. Broman: dhet war wist, att iagh dhen afftonen kom heem, men inthet 
slogh iag då sönder fönstren, uthan reste een annor wägh. Broman sadhe 
wijdare: dhen andre bonden sadhe att iagh räddade bönderne dher medh 
att iagh sadhe dhet blifwit ringa fiske i åhr widh Elfkarleby, och dherföre 
slogh iagh honom een örefijl, hwar på han fattade migh i håret, och så 
fordrade iag uth honom, slogh och dhen gången sönder någre rutor, men 
inthet slogh iagh sönder fönstren, då iagh andre gången kom tillbaka, uthan 
reste då een annor wägh. Fråg:des om han haar någre wittne dher på. Han 
swarade sigh kunna dhem bekomma, men nu inthet hafwa någre tillstädes. 
Erich: Jagh haar långe sedan sagt honom till, och haar han nu bordt hafwa 
wittnen fram, om han hafwer någre.

Sententia. Olaus Broman betalar fönsterruterne, som han sönderslagit, 
och går in carcerem på een dagh för dhet han mant uth bonden och warit 
yppigh; men senare actionen angående, emädan dher till är starck 
prssumption, men han lickwäl nekar till honom, och beropar sigh på wittnen, 
att han samme natt legat annorstedes, så skall han till i dagh 14 dagar skaffa 
in samme sine wittne, eller frija sigh med 6. manne eedh.

II. Jonas Edelius klagade på Joh. Netzelium således: I dagh 14 dagar sedan 
war iagh och Hedzin med Nyström på källaren; effter kom Netzelius in 
medh een annor, och satte sigh på wårt Iagh; effter een stundh stegh iag 
up, och badh Nyström speela för migh. Netzelius frågade, om iagh hadhe 
lust komma uth för een wäria medh honom, sprang up och fattade migh i 
bröstet och håret, kastade migh kull och sparckade migh. När iagh kom up, 
frågade iag honom hwadh iag giort? Han högg så till med wärjan och skadade 
migh i hufwudet och fingret, effter iag bar handen för migh, att iag moste 
liggia 8 dagar siuk. Netzelius begärade fa swäria, att han icke skall liuga i sin 
relation. Sw:des att dhet tillåtes inthet, ellies och är han förr noterat för 
twetal. Netzel.: Edelius böd oss i sitt Iagh, effter een stund lopp han heem 
effter wäria. Johan Gudhemius gick hem effter min wärja, och satte henne i 
förstugun, och sadhe dhet åth migh. Edelius dansade länge med wärja. När 
iagh kom up slogh han migh i bröstet, iagh slogh honom så under migh, 
och badh honom låta blifwa migh, han togh migh och i håret. Omsidher 
sprangh iagh bort om itt bordh, och mitt syskonebarn kastade min wäria 
till mig. Edeli/tf wille änteligen på migh dock uthan wärja, och måste iag så 
hugga honom, ellies hadhe han ännu wijdare skadat migh. Under dhetta sitt 
swar swor Netzelius åthskillige gångor grufweligen. David Nyström inkom 
till witnes, afladhe edh och berättade, att Netzelius först mant uth Edelium 
för een wärja, och sprungit öfwer bordet på honom, så att dhe kommit 
tillhopa och håårdragits, men sadhe sigh inthet achtat när Netzelius högg 
honom. Fråg:s om Edelius stötte kull Netzelium. S.: Edelius war drucken, 
och stötte dhen andre honom. Edel.: då han först språng på migh, slogh 
iagh honom kull, och då kan skee stötte han sigh. Netz.: dhet war wist,
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att Edelius hadhe ingen wäria, då iagh högg honom. Nicolaus Walt inkom, 
frågades om han sågh Netzelium fa någon stött, att han blifwit skadat? 
Walt: dhet sågh iagh inthet.

Sententia. Johan Netzel. böter för hårdragh 6 mk s:mt, 2. för dragen 
wärja 6 mk s:mt, och wärjan är förfallen effter constitutiones, 3. böter 
han för tu blodsåhr 12 mk s:mt hwart och betaler barberaren, 4. böter han 
för fåfengh swordom in för rätten 12 mk s:mt, och går in carcerem, till 
dhes alt är betalat. Haar han något emoot Edelium, så söke honom dherföre 
een annan gångh.

III. Företogs saken emellan Abraham Jahanson och Pär Nilson, hwar om 
finnes in actis dh. 26 Novembr. och sententierades således: Pär Nilsson 
böter för 2 skielsordh 6 mk s:mt hwart, för itt skuffwande 6 mk s:mt, 
och går in carcerem på twå dagar. Sedan söker han sin reconvention in 
foro competenti, om han gitter.

[Samma dag. ]
Kl. 1 hölts Consistorium majus närwarande h:r Olao Rudbeck p.t. R., 

Doct. Petro Rudbeck, Doct. Samuele Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r 
Carolo Lundio, Doct. Petro Hoffvenio, h:r Olao Verelio, h. Andrea Nor- 
copense, h:r Andrea Spole, M. Andrea Grubb, M. Matthia Steuchio, Jacobo 
Arrhen. Secret.

I. Erich Erichson i Sundbroo, som förestått rättare tiensten i åhr, får be
hålla löhnen dherföre, men i Michelsmässan skall Nilss Olofson stiga till 
tiensten.

II. Rector berättade sigh warit medh h:r Verelio och h:r Spole uthe, och 
befunnit, att Doct. Benzelii, och Sidenii änckias lycka är stängd effter 
domen, men efftersom Doct. Benzelius giort een lycka på sin gierdzgårdh, 
begärar änckian, att dhet icke må praejudicera henne framdeles; hwilcket 
bewilliades.

III. Förmentes att dhen portion af spannemålen i åhr blifwit på Bringii 
panteåker, som kommer på capellans hustruns i Rassbo pant, skall sällias 
eller gifwas till någon betient på dhes löhn, och penningarne stå till dhes 
Acad:n får sökia sin praetension emoot sterbhuset, hwilcket h:r Lundu/r för- 
nembligast dref, och att man måste hålla sigh widh dhet som sidst slöts om 
sterbhusetz skuld; dher emoot mente andre, att ma» kunde lijkwist låta 
henne fa sin portion, så wäl som dhe andre fått dheras.

Resol. Hon får sin portion. H:r Lundius står ännu på, at spannemålen 
borde innehållas, om sterbhusetz skuld är klar och liqvid.

IV. Upläste Rector ännu h:r Hadorphii bref i sommars skrifwit angående 
embetes åckren, om hwilckens cession Consistor, honom tillskrifwit. Item 
upläste Rector Consistor, bref till h:r Hadorph, hwar på han swarar uthi 
dhetta sitt bref. Sijdst upläste Rector sitt project af swaret till samme h:r 
Hadorphii bref. Hwilcket adproberades.

V. Upläste Rector h:r Micrandri bref angående Norby pra?bende, att 
han will effterlåta h:r Aurivillii änckia halfwa åhrswäxten, allenast hans an
hörige, dher dödfall infölle, få niuta dhet samme.
28—724168 SallanJtr



434 i6 y 9: 3 december

Resol. Dhe deela räntan, och änckian består halfparten af uthsädet och 
omkostnadh. H:r Gartman upkom.

VI. Uplästes Unonii suppliqve, att någre hans poster måtte än»u liqvideras, 
och han få dilation till distingen.

Resol. Dhet är alt liqviderat, och kan ingen wijdare dilation tillåtas.
VII. Slöts att effter Per Jonson Broke tient för dhenne halfwe terminen, 

så får han och dherföre behålla halfwa terminens löhn, men will dhen andra 
effterlåta honom löhnen för heela terminen, så är dhet godt. Uplästes stad- 
zens testimonium och dimission för Pälle Person.

VIII. Uplästes Klintens suppliqve, att fa någon hielp till uprätta hemmanet 
Tarff, eller någon förmedlingh, ellies kan han dhet inthet länger behålla.

Resol. Rector och inspectores ransaka här om, och kan dher i wåhr hållas 
syyn.

IX. Klinten skall gifwa in een specification på blandsäden, som fallit i 
hans befallning, att man kan göra förslagh, huru dhen skall föryttras, eller 
hwart hon skall föras.

X. Ropades på Nicolaum Skruf, men han war ännu inthet tilstädes kom
men. Uplästes Henrich Skrufs bref, att han wunnit Kongl. HofRätts leygd 
för sin sohn Nicolao Skruf. Sedan uplästes samme leygd.

XI. Uplästes Jahan Matzsons Bäcks* i Sahlberget bref, att han är skyldigh 
1 o dr, och 6 öre kppmt, dhem han will betala, och begärar nu 200 t:r 
spannemåhl.

Resol. Han far sin begäran, om han kan föreenas med Acad:n om prijset, 
hwar om bookhållaren kan tahla med honom, när han reser dher igenom.

XII. Uplästes h:r Duvaltz bref, med begäran att ju förr ju heller måtte 
föras till hans bruk, dhen spannemåhl Acad:n lofwat honom, williandes han 
blifwa wid dhet prijss, som sädhen gieller widh Thomae tijdh.

XIII. Silfwerström begiärade någon spannemåhl till kiöps. Resp. Acad:n 
haar redan dhen uplåtit till andre.

XIV. H:r Samuel Stehn begärade ännu skriffteligen uth Ekebomens pen- 
ningar. Resolut. Är förr resolveradt här om.

XV. Uplästes acta uthi Laurentinorum saak, och ibland annat observerades, 
att dh. 28 Aug. 678. är Adolpho förwägrat testimonium, och slutit att han 
med brödren [Laurentio] skulle swara för sin gerningh. Men lickwäl är dhen 
copia, som han inlefwererat, af dhet testimonio, Doct. Rudbeck skall gifwit 
honom, daterat samme dagh. Consist. tychte illa wara om han fatt testimonium 
twert emoot dhet som således slutit warit. Doct. Rudb. sade sigh aldrig gifwit 
honom något testimonium och förmentes dherföre Adolphus falskeligen här 
med umgåt, och slöts att han dherföre skall inlefwerera sielfwa originalet. 
Adolphus och barberaren Trecou inkomme. Trecou afladhe edh och wittnade 
således: Såret [som Adolphus tillfogat vaktmästaren Erik Mattsson d.ä.] war 
strax öfwer wårtan på wenstre sijdan, och gick wädret altijdh uth. I för- 
stonne blödde dhet inthet, uthan hadhe gått igen, effter wärjan warit smaal; 
men samme dag sedan han kom heem och blef warm, ran bloden bådhe dag 
och natt, att een stor ådra måtte warit af. Effter någon tijdh uthkom#?e bort-

Kallas längre fram Becker.
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rutnade stycken af lungorne. Stundom  gick såret igen, att karlen gick uth, 
m en gick sedan åther up igen, hwarföre iagh och strax i begynnelssen sadhe 
dhet, att sååret war dödeligit. Laurentinus: M igh är sagt, att een  w ehl kom 
mit till ligga någon tijdh i såret, och giort att b loden fallit på bröstet, och  
förorsakat hans dödh. H:r Steuchius: D h et sam m e taalet kom  och till m igh, 
och lät Laurentius fråga, om  han icke skulle fa bruka någon annan. M en iagh 
gaf T recou god t w ittnessbördh, och badh dhem  andre gå till m edicos, och  
fråga dhem  här om . Sedan kallade iag T recou  till m igh, och förm ante honom  
att göra sin störste flijt, och sedan dageligen skickade iagh Cursorem  dijt, 
så att sådant tahl inthet lärer wara sant. Erich M atzon dhen yngre nekade 
på tillfrågan, sigh hört sådant tahl a f gam ble Erich M atzon som  dödde, uthan 
ellies så tahlas, m en w iste in thet beskied dher om . Erich M atzsons w itnes- 
skrifft, som  han gifw it A dolpho, uplästes, m en lopp deels em oot dhet förr 
är berättat i saken, och finnes in actis, deels förstodh och Erich M atzson  
sie lf  inthet orden som  dher uthi brukas. H w arföre förm antes han achta sigh 
hwad attest han gifwer. T orde och T recou taga action em oot honom  för 
sådant. Parterne affträdde. Discurrerades om  saken, och slöts att dhe förre 
sakerne, angående Leymans änckia och prästedrängen [Johan Larsson] i Lagga 
skole först afgiöras och afdömmas. Laurentin inkallades och tillspordes, 
hwar som  originalet är af d het testim onio han inlefwererat copialiter. Swar:de 
sigh inlefwererat dhet i Kongl. H ofrätten. D oct. Rudbeckius sade sigh skola 
fråga effter dhet sam m e, m en Laurentin befaltes att dhet hijt skaffa. Rector  
och D oct. H offven . w ittnade, att såret warit per se lethale, och icke kunnat 
cureras, eller drängen restitueras, och w ore dherföre a f inthet något wärde 
hwad som  uthan grund säijes om  Trecous försum m elsse, hw ilcken och  i 
begynnelsen sagt att Erich M atzon icke kunnat restitueras. A dolph och T recou  
inkallades, och sadhe Trecou, att han funnit een eller annan gångh en  soldat 
hoos Erich M atzon, hwilcken han uthan twijfwel brukat i m iugg, dhen dher 
och torde uthkom m it sådant tahl på honom . Alin inkom , berättade, att sal. 
Erich M atzon sagt sig måst taga sie lf uth w ehlen, och låta b loden rinna uth, 
effter Trecou inthet kom  offta till honom . Trecou: Jag befalte honom  dhet 
giöra. M eera hadhe Alin inthet till berätta. D iscurrerades om  A dolphi in- 
wendningh, att inthet nu swara uthan uthi dråpmålesaken allena? O ch skat
tades sam m e inwendningh wara af inthet wärde, och slöts att han m åste 
swara jämwäl uthi dhe andre, dher till han skall citeras till nästkom m ande 
Consist. så wäl som  actores.

X V I. Bew illiades h:r Marchandro att insättias till stipend. in theolog. uthi 
något rum som  löst blifwer, till widare förandringh.

X V II. Talade R ector om  att åthskillige böter, som  fallit under förro  
R ectoribus, kunna icke uthgå, effter som  personerne äre här ifrån, och ingen  
uthwägh finnes till betalning. Fråg:de dherföre om  dhe icke m åtte afföras, 
på dhet reckningarne måtte kunna giöras, som  dher igenom  studzat alt här 
till. R esol. D h et bewillies.

D h en  i o D ecem br.
hölts Consist. majus närwarande h:r O lao Rudbeck p.t. R eet., D .D . Erico 

B enzelio , D .D . Sam uele Skunck, h:r Carolo Lundio, h:r Johanne Gartman,
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h:r O lao V erelio , h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea N orcop en se , h:r 
Andrea Spole, M. Andrea Grubb, M . Julio Micrandro, h:r Johanne Billbergh, 
Jacobo Arrhenio Secret.

I. Bew illiades tili M atz O lssons i Ugglestadh begrafningh 2 f:r sädh, och  
4 dr kopp^rmt, hwar om  änckian supplicerade skriffteligen. Item  bewilliades 
änckian een  qwijga och itt stodh, som  förr w ore honom  bew illiade, medan  
han lefde.

II. Ropades på N icolaum  Skruuf, m en han war inthet tillstädes.
III. Slöts att Jahan Skrufs och D anielis D ikm ans relegation skall upslås 

och publiceras.
IV. D octor Hofveni/zj och M. Steuchius läta uhrsächta sin absence dhenne  

gången.
V. H:r Jochum  W eilandt, Lars U nonius och N icolaus Celsi/zj inkom m e om  

någre penninger, som  skola för een  godh tijd sedan stått i rätten; och sedan 
blefw it uthtagne uthan föregången dom  i saken, och  com m unicerades h:r 
Veilandt cop ie af sahl. h:r Pärs T ibelii zedel, dher uthi han tillstår sigh 
bekom m it af sam m e penningar 8 rdr in specie. Parterne lofwades sedan, 
att saken skall m edh förste blifwa afhulpen, sedan h:r W eilandt inlefwererat 
sin räckning, som  han begärade.

VI. Bew illiades Petro U lin o  W .G otho 8 dr s:mt a f cassa studiosorum , 
effter han länge warit siuk, och hafwer inga m edel.

VII. U plästes Illust. Cancell. swar angående Petri Bergm ans stipendium . 
Skattandes H:s H ögG refl. E xcelkce nödigt, att ändteligen fullgöra H :s 
Kongl. Maij:tz nådigste förordning här uthinnan, fast w idh execution finnes 
swårheeter; och att man Bergm ans person och dhes ow ärdigheet wid lägligit 
tillfälle repraesenterar H :s K ongl. Maij:t. Slöts att Bergm an far itt rum in  
facultate theologica, itt in juridica, och itt in facultate philosophica.

VIII. U plästes bookh:s R om m els bref från K opparberget, att Jahan Becker*  
i Sahlberget lärer kan skee gifwa 14 dr t:n för rogh, m en icke willia be- 
tahla förr än wid missom aren; widh K opparberget säger han böndren fatt 
15. 16. 17 dr tn. och lofwar giöra sitt bästa för Acad:n.

IX. K linten har begärat lössa itt kyrckeherbergz spannem åhl för 11 dr 
tn öfw er hufwudet.

R esol. Blir ståendes så länge, e llies skall han skaffa caution för sigh, effter  
h:r Lillieflycht fodrar igen  sin cautions skrifft.

X . R opades på Petrum  Isopaedium, och hans wederpart tullknechten; m en  
dhe w oro ingendhera tillstädes.

X I. Inkom  A dolphus Laurentinus, och uppå tillfrågan sade sigh ännu icke 
skrifwit effter sitt original testim onium  ifrån Acad:n, föregifwandes tijden  
warit sigh för kort. H an befaltes dherföre ännu att dhet inskaffa.

Kyrckeherde drängen i Lagga Johan Larson, och Leymans änckia inkom m o, 
säijandes bådhe sigh förlijkts m edh A dolpho Laurentino, uthi dhe klagomåhl, 
som  dhe angifwit på honom . D h e  uthwijstes. Förlickningzskrifften em ellan  
Lagga drängen och Laurentinum uplästes. U plästes och acta dh. 28  N ovem br. 
§ 1 min. och § 2 m ajoris, angående dhesse saker. Leymans änkia och Lauren-

* Kallas tidigare Bäck.
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tin inkomme å nyio. Änckian sadhe, honom druckit hoos sigh, och begynt 
låta myckit illa, så att hon måst upgå och förmana honom till stillheet, sadhe 
och sigh omsider nekat honom dricka, och sagt att Rector förbudit henne att 
sällja honom något widare, på dhet hon måtte slippa honom, men honom på
stått att fa då allena i kanna öhl och i kanna wijn, hwarwidh han lofwade 
låta dhet blifwa dhen afftonen, men effter een stundh begiärat ännu mehra, 
och, effter hon giömt sigh undan, söckt henne een och annorstädes, sparc- 
kandes sönder brygghuus dören, ändteligen kommit up, och begynt sparcka 
på kammar dören, så att hon måst låta up, och då han inkom, slächt uth 
liuset för henne, och gifwit henne 2 örefijlar; dher på sadhe hon sigh gått 
in i sahlen, och frågat hwarföre han så handterat henne, och då han nekade 
här till, och kastade skamlige ord på henne, slagit honom een öhrefijl, och 
dher på fatt 2 öhrefijlar igen af honom. Laurentin sadhe, effter saken är för- 
lijkt, så kan han inthet swara här till; swor ellies sigh aldrigh rört änckian, 
uthan att novitii måst slagit henne. Beropade sigh på åthskillige wittnen som 
warit dher hoos, men nu äre borta. Fråg:s hwarföre han då förlijkt henne? 
Sw:s: På dhet iagh icke skulle dher igenom komma uthi något widrigt om
döme hoos Consist. Laurentin sadhe widare sigh inthet blifwit hijt citerad 
för dhesse saker. Swar:s att han sidst citerades för dhem, och att förr är 
slutit, dhet han skall swara dherföre. Parterne affträdde. Discurrerades sedan 
om saken, och bekende då warande Rector M. Grubb, änckian äfwen så an- 
gifwit saken, som hon dhen nu refererat. Discurrerades än wijdare, men effter 
som ingen fullkombligh wettskap och uplyssningh i saken kunde finnas, så 
kunde ey eller dömmas här uthi, hälst effter han inständigt nekade sigh rört 
änckian.

Företogs saken förlupin emellan Laurentin och Lagga drängen [Johan 
Larsson] och uplästes Trecous attest, att samme drengh af Laurentino fatt 4 
blodsåår.

Sentent. Adolph böter för 4 blodhsåår, 12 mk s:mt hwart.
XII. Företogs Adolphi Laurentini dråpmåla saak, och considererades 1. 

Att dråpet är skedt af honom med willia. 2. Uppå Acad:ns wachtdrängh, 
då han skolat giöra execution på brödren [Laurentium]. 3. Att han således 
hämnatz å gången dom öfwer brödren. Discurrerades om domen, och votera
des som fölljer:

H:r Bilbergh: Kan dhet inthet hielpa honom att han kommit på flychten, 
så gåår lijf för lijf.

M. Micrand.: Både effter Gudz och werdzligh lagh och praxin så wijda 
iagh förståår, så mister han lijfwet.

M. Grubb: Han gick 1. på Acad:ns wacht. 2. Af berådt mode. 3. Att 
hempnats å Consistorii dom; hwarföre kan iag inthet frija honom ifrån 
döden.

H:r Spole: Effter Gudz lagh går lijf för lijf, effter saken är så groof.
H:r Norcopensis är i samme meningh.
H:r Arrhenius: Jagh seer inthet annat att bådhe Gudz och werldzligh lagh 

göra honom skyldigh till döden, för dhe skiäl, som M. Grubb omrört.
H:r Verelius: Effter Gudz och werldzligh lagh sampt itt rättwijst samweet, 

måste han döö, som iagh tycker, men efter 1 cap. Dråpm. med will. StL.
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synes han doch böra slippa medh böter, effter han kommit på flychten, 
hwar med om han slipper, så måste både circumstantierne hwar för sigh 
fördubblas i böterne, dock kan iagh inthet frija honom ifrån lijfsstraf, effter 
gärningen är så myckit groof. .

H:r Lundius: Aldhenstund dhet befinnes klarl. af actis, att han giort dhetta 
dråp 1. öfwerdådeligen. 2. på Consistorii och magistratens uthskickade, som 
borde effter lagh niuta serdeles frijheet. 3. Giort dhet samma till att hämpnas 
dhen dom och resolution förr fallin war i Consistorio, som Sweriges lagh 
aggraverar till edzöre. 4. Och dher med eluderat Kongl. Maij:tz sworno fred 
och execution effter dom. 5. Kongl. Maij:tz alle domare föreskrifwer uthaf 
sin Kongl. myndigheet, hwadh lagh man i sådant fall bör föllia, nembl. 
Gudz lagh. 6. Effter samme Gudz lagh sådane öfwerdådige dråpare så uthi 
nedrige som öfre rätterne dömas från lifwet, och Kongl. Maij:t sigh sielf 
förbehållit jus aggratiandi, ty kan iagh i anledningh af Sweriges lagh, Kongl. 
förordningh, sakens stoora grofheet, och mitt egit samweet inthet befrija 
honom till lijfwet, uthan håller honom med rätta aldrawärdigast lijfsstraff.

H:r Gartman finner ey eller annat än att dhet är itt dråp begångit af 
berådt modhe, och att han dherföre meriterer effter Gudz lagh gifwa lijf 
för lijf, dock lickwäl, som 1 cap. Dråpmål med willia StL. gör skilnad 
emillan dhen som kommit undan, och dhen som är tagen på färska gärningh, 
dhen som förlijkt, och dhen som inthet förlijkt målsäganden, så kan han 
inthet falla dher på, att han dömes ifrån lifwet, ehuruwäl ellies i Kongl. 
praefation till lagen står, att man uthi sådane grofwe saker skall rätta sigh 
effter Gudhz lagh, effter som han inthet weet om dhet är förr practicerat 
wid domstolerne på den som leid bekommit hafwer, och effter dhet ey eller 
i Rhodins saak blef ansett, men dock lickwäl aestimerar han dhetta effter lagh, 
så att han böter dubbelt för dhet han förbrutit sigh på Acad:ns wacht. 
2. För dhet han hämnatz å gången dom, hwarföre han fäller honom till 
edzöre. H. Lund.: I Rhodins sak wore andre circumstantier.

Doct. Benzelius: Iagh önskar att bådhe Gudz lagh och werldzligh lagh, 
och goda stadgar och ordningar, som tiena till säckerheet måtte blifwa wid 
macht hållne, och dhet så myckit mehra, som okynnet nu tager öfwerhanden. 
Angående dhetta factum, så tyckes migh, så wida iagh haar circumstantierne 
migh bekanta, ty iagh haar inthet hört acta, att Adolph warit uthi någon 
perturbation då han giorde skaden. 2. torde och någon annan accident till
slagi tz som dödat karlen. 3. Om man skulle än skierpa straffet, sedan han 
fått lejd, så torde dhet äntå inthet blifwa dher widh. Håller fördhenskull 
propter disciplinam publicam wara bettre blifwa widh § 2 cap. 1. Dråp. med 
will. StL. doch så at straffet fördubblas uthi bådhe circumstantierne.

Rector: Jagh håller med större hopen, och kan inthet frija honom ifrån 
dödhen.

Sententia. Alldhenstundh Adolphus Laurentinus befinnes upsåteligen och 
öfwerdådeligen gifwit Erich Matzon, warande Acad:ns wachtdrängh uthskic- 
kad att göra execution, itt dödeligit stingh effter medicorum och chirurgi 
eenhälleliga bewittnande, och således jämwäl hämnatz å gången domb uthi 
Consist:o öfwer sin broder Laurentium, och dher medh eluderat Kongl. 
Maij:tz sworne fredh och execution, ty kan rätten inthet befrija honom ifrån
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lijfstraff, hwar till han är förfallen effter Gudz och Sweriges lagh, sampt 
allmenne praxin.

XIII. Inkom rättaren Pär Matzon medh Larss Ehrson i Malma berättandes 
att han hafft een annan nyckel till ladan, och stulit undan någon sädh. Bon
den swarade sigh funnit een gammal nyckel, som gått åth låsen. Fråg:s huru 
myckit han stulit undan. Rättaren swaradhe: 3 halfspänn rogh och 7 halfspan 
hafre; men ellies hadhe han stulit undan och lagt i een annors ladhe så 
myckit att dher effter blifwit 3 spän korn. Rättaren klagade och att bonden 
undsäyer honom, hwarföre tillsades han och mz sådant afstå, och inthet in- 
juriera rättaren på något sätt. Dhe afträdde. Berättades, att dhenne bonden 
haar alz inthet att tillgå, och blef dher widh, att han redan suttit een natt i 
proban.

X IV . U plästes h:r Secreterarens Arrhenii cautions skrifft för Räntem äs- 
tare tiensten, och accepterades dhen samma, allenast att Consistorium  får dhen  
stella uthi någon annan form , att icke igenom  någon händelsse Acad:n fram- 
dels dher af m åtte taga någon skada. H unc paragraphum notavit Dö»z/nus 
Billbergh.

D h en  14 D ecem bris
effter afftonsången samman kom m e in C onsistorio h:r Olaus Rudbeck p.t. 

R ector, D .D . Petrus R udbeckius, D .D . Ericus B enzelius, D .D . Sam uel 
Skunck, h:r Johannes Gartman, h:r Carolus Lundius, D oct. Petrus H off-  
venius, h:r Olaus V erelius, h:r Claudius Arrhenius, h:r Andreas N orcop en -  
sis, h:r Andreas Spole, M. Johannes C olum bus, M . Andreas Grubb, M. M att
hias Steuchius, M. Julius M icrander, h:r Johannes Billbergh, Jacobus Arr
hen ici Secret.

I. Uplästes Illust. Cancellarii bref och swar till h:r D ecanum , angående 
kyrckeherdens [Andreas H ellm ans] och scholm ästarens [Andreae Joannides 
Stobaei] i Christianstad prom otion, och lem ner H :s H ögG . E xcell.ce C on- 
sisr.o majori, att dheruthinnan sluta, antingen dhe m åge prom overas 
absentes eller icke. Discurrerades här om , och slöts om sijder, att effter dhe  
äre wackre män, och hafwa i Lund giort sine prof, och dher skolat wid  
förste prom otion få gradum, som  h:r D ecanus bew ittnade, och effter som  
dhe äro så långt borta hem m a, och icke kunna nu kom m a tillstädes, så be- 
willias dhem  dheras begäran helst effter faculteten s ie lf  dher till först con- 
senterat, och H :s H ögG refl. E xce llxe  icke är dher em oot. D och  tyckte 
som blige, att dhet wore een  res mali exem pli, och borde icke offtare till
låtas.

II. U plästes Illust. Cancell. bref och recom m endation af dh. 29  Septem b. 
för dhes hofpredikant h:r Pär H öök , att effter han nu tencker absolvera 
hwad som  än kan återstå för honom  wid Acad:n, och sedan kom m a till 
prom otionen m edh, så w ille Consist:m  uthi hwad som  görligit w ore gynna  
honom , effter dhes capacitet och m erite. Professores alle gofw e honom  itt 
god t w ittnessbördh, och lofw ade willia honom  gynna i all måtto.

D h en  15 D ecem br.
hölts Consist. m inus närwarande h:r O lao R udbeck p.t. R eet., D .D . Petro  

H offven io , M. Johanne C olum bo, Jacobo Arrhen. Secretar.
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I. De Valoes gosse Lars Andersson klagade på Johan Brunberg, att han 
öfwerfallit honom på gatan, achtandes någre gångor effter att få honom uthur 
boden, och een gångh dragit wärjan på torget och huggit honom, item, een 
gångh slagit honom een örefijl, tagit honom i håret, och slaget honom i 
backen. Orsaken sadhe han warit här till, att Brunbergh lagt sigh i förswar 
för Ekbomens gosse, hwilcken dhe andre kastat snöbåll. Brunbergh sade 
Lasse kallat sig hunssfott, och gått in i bodhen effter alnen att slå honom, 
item andre gången fattat honom i håret, och rifwit honom 3 såår. Lasse till- 
stodh alt dhetta undantagne skiälssorden, till hwilcka han nekade. Sadhe wij- 
dare Brunbergh wachtat effter honom 4 gånger. Brunberg swarade, att Lasse 
alle gångerne reetat honom, och giort honom oförrätt. Ellies tillstodh Brun
bergh, att han förste gången sagt åth Lasse: Jagh finner dig wäl een annor 
gångh. Parterne begärade fa förlijkas, hwilcket effterläts, och rechte dhe 
således hwar andre handen att wara goda wenner.

Dhen 17. Decembm
kl. 10. höltz Consistorium majus närwarande h:r Olao Rudbeckio p.t. 

Reet., D.D. Samuele Skunck, M. Petro Holm, h:r Carolo Lundio, Doct. 
Petro Hoffwenio, h:r Andrea Spole, M. Julio Micrandro, h:r Johanne Bil- 
bergh, J. Arrhenio Secret.
. I. Rector upläste itt project angående pantåckren Acad:n är donerad, att 
dhe personer som den inlösa för egne medel, skole af dhen der afgående 
afrad icke mehra pra?tendera än 7. pro cento om åhret effter Kongl. pante 
brefwet, till des dhe få sitt capital igen, uthan hwadh afraden stiger der uth- 
öfwer, effter som markgången blif:r till, dhet skall så wäl som afradzpen- 
ningarna gå till Acad:n och förwaras uthi een partieular cassa orörligit, 
till des det kan giöra det qvantum, att någon dehl af capitalet der medh 
kan betalas; eller och der dhe dhet icke willia åhrl. betala, då afkortas på 
dheras capital, till des dhet helt upgår, och Academien då kiennes wid åckren, 
således att dhe samma den fuller äntå behålla, men gifwa sedan der af hela 
afraden till Acad:n både spannemåhl och penningar, sampt åckerstädzlen. 
Hwarföre skall och bokhållaren till Acad:s rätts erhållande giöra ett rich- 
tigt upsats, på capitalet som hwar och en uthsatt hafwer, och huru stort 
åckerlandh han derför inwehafwer. 2. Huru mycken afradz spannemåhl och 
afradzpenningar der på löpa. 3. Huru högt afraden effter markgången hwart 
åhr kostar, och hwad öfwer blifwer, som går till Acad:n, sedan dhe afdragit 
interesset 7 pro cento. Doct. Hoffwenius frågade om icke professores måge 
behålla det dhe skola uthgifwa till Acad:n för åckren eller humblegårderna, 
och afföre dhet på deras gamble balance? Swarades att det wore lijka mycket, 
ty på dhet sättet skulle dhe åhrl. blifwa så mycket högre balancerade. Doct. 
Skunck begiärade föras till aeta, att han blifwit förbijgången när pante 
åckren uthdeltes.

Rector swarade sig skole see effter hwad som här wid är passerat. Effter 
middagen in majore då desse aeta uplästes, slötz att afraden icke skall räknas 
högre än tunna effter tunna. Consist:m adproberade altsammans detta, och 
slöt att så skie skall, och om dhe icke willia det fullgiöra, och effterkomma, 
så skole dhe lemna pantåckren till andre som dhet giöra willia.
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[Samma dag. ]
Klockan 2. hölts åter Consistorium majus närwarande h:r Olao Rudbeckio 

p.t. Rectore, D.D. Samuele Skunck, M. Petro Holm, h:r Johanne Gartman, 
h:r Carolo Lundio, Doct. Petro Hoffwenio, h:r Olao Verelio, h:r Andrea 
Norcopense, h:r Andrea Spohle, M. Andrea Grubb, M. Julio Micrandro, 
J. Arrhenio Secretario.

I. Uplästes Kongl. Senatens pardon för Canuto Ausio, så att han får 
komma till Acad:n igen, hwilket honom och bewilliades.

II. Uplästes Johan Skrufs suppliqve om tillgifft på de penningeböter han 
är dömd till. Resol. Det kan intet bewillias.

III. Uplästes M. Nezelii suppliqve att få blifwa wid den löhn som han 
här till hafft hafwer. Resol. Blir wid förre sluth och repraesenteras 111. Can
cellario. Not. has literas non abiisse.

IV. Uplästes 111. Cancellarii swar angående Laurent. Nybelium, att man må 
låta uppå domen skie något efftertryck och execution, det H:s HögGrefl. 
Excelkce hemställer V:di Consistorii widare godtfinnande.

H:r Lundius påstod at man måtte dröga något med execution, effter som 
Nybelius angifwit saaken i Kongl. HofRätten, till thes man får see hwad 
Kongl. HofRätten sluter der uthi, sade och at processen icke wore obser
verat i saken, hwar öfwer Kongl. HofRätten torde willia cognoscera. Men 
der emot resenterade alle dee andre adsessores den skimph NybelLw giort 
rätten, i det han gått här hela terminen, och wille att execution skulle skie 
ju för ju heller, och relegation upslås om söndag, som och skiedde.

V. Courcelle begärade få boo i cammaren der spijsmästaren bodt hafwer. 
"Resolutio. Det bewillias honom, allenast han achtar elden, item bewillies honom 
60. dr kopparmt af cassa studiosorum för denne terminen, effter det är be- 
tänckeligit att taga stipendium ifrån studenterne och gifwa honom.

VI. Discurrerades om stipendiariis, och slöts att M. Nezelii rum blifwa 
ståandes till wijdare resol. ifrån H:r R. Cantzleren. Sedan inskrefwes till 
stipend. in theologia. Sveno Schenström uthi Henrici Stigelii ställe till ett 
halfft rum för denne terminen. Joh. Lechander Nericius uthi Andreae 
Skuncks ställe till itt halft rum. Zacharias Marchander uthi Olai Sundiins 
ställe. Petrus Bergman uthi vicarii Secretarii ställe.

In jure. Petrus Bergman uthi Dimmingens ställe. Ellies slöts och Petrus 
Ström skall få det rum som här näst blif:r löst. Om duplici stipendio berät
tade h:r Lundius at faculteten är enig der om att Heisig behåller det denne 
terminen. Och om adjunctAj Wadensteen får h:r R. Cantzlerens bewillning, 
uppå det sedan, så är faculteten intet der emot, besynnerlig effter han intet 
har något annat underhåldh, och är flitig till arbete uthi adjuncturen, haf- 
wandes en wacker conflux af studenterne, som han privatim informerar, och 
war ingen af Consistorio som talade något här emot.

In philosophia. Petrus Bergman uthi vicarii Secretarii ställe. Dyrell [o: Lyrell] 
uthi Sepelii ställe till itt halft rum. Samuel Becchius Calmariensis uthi Erici 
Frodlini [o: Frolini] ställe.

VII. Discurrerades om dhe twänne åthskillige formulär, som äre brukade 
uthi stipendiat registren, och slöts att man hädan effter föllier det som är 
klarast af dhem.
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VIII. Bewilliades Paulo Caroli, och Jonae Ophino 6. dr smt hwar, sal. 
Cadous son [o: Samueli Kadow], Johanni Dahlman Uplando, och Israeli 
Barchenio Wexionensi 8 dr smt hwar, aff cassa studiosorum. Fölliande 
twenne parag-.os noterade Secret Giöding.

IX. Uplästes cautions skrifften för Secret. Arrhenii Räntemästare tienst, 
gifwen af Prof. Arrhenio et Profess. Steuchio. Resolutio. Consistorium finner 
den god och giltig; doch så att om h:r Arrhenius länger blir wid qvaesturam, 
än Prof. Arrhenius och Prof. Steuchi*j caverat, blifir wälbrte Secret. Arr- 
heniÄJ obligerad at skaffa sig ny caution.

X. Reciterades Larss Jacobssons suppliqve angående hans pant. Resol. Lars 
Jacobssons pant skall sättias under Consistorii nampn uthi serario.

Item skall bookhållaren med det första skaffa tertials längderne på Bållnäs 
och Al[f]ta i Lars Jacobssons tijdh.

XI. Företogs observationerne öfwer Academiens någre åhrs räkningar, 
och förklarades som föllier.

i. 673. åhrs observationer wore förr, nembl. d. 27. Novembm och 11 
Decembr/V 678. förklarade, och giordes derföre nu sluth allenast på någre 
punchter, som Consist:m då fordrat någon verification på, såsom observa
tione.

3. att den andre rättaren Erich Andersson i Dragby skall och underskrifwa 
attesten, som Mats Olofson förr underskrifwit, och sedan kiennes samme 
attest godh och giltigh.

18. Skall sökes hoos sal. Loccenii sterbhuss, om der finnes någre specialia 
angående bokekiöp och annat uthi hans tijdh, effter bookhållaren bör hafwa 
beskied der om, ty Qvaestor har der med intet till giöra, och fordras intet 
mehr af honom än att han upwijsar Bibliothecarii qvittens på medlen som 
han effter staten uthlefwererar till Bibliotheqvet.

32. Om Edeby i Näs sochn skall Iiqvideras med wederbörande.
37. Inspectores aerarii skole åhrligen med en matheseos Adjuncto eller 

studioso reesa kring en dehl af Acad:s godz och pröfwa dhe giorde charter 
der på, och dem rätta, insättiandes eller serskilt aftagandes, wreter och uthjor- 
der der som dhe fattas.

41. Blir wid förre resolution, och Ringius exeqverar dhen.

2. 674 åhrs observationer. 
1. Exercitie statens cassa för öfirlefwererat.

4. theologi . . 
2. juris consulti 
2. medici . . . 
2. mathematici 
1. poeseos prof. 
1. oriental ling 
1. graecaelingv 
1. eloquentiae P

Upsala Academiae stat.
2800
I 400
I 400
1400

700
700
700
700
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i. historiarum P r o f . .................. ............................................................  7oo
i. politices p ro f . ......................................................................................  7oo
i. logices........................................   700
i. antiqvarius ......................    700
i. Bibliothecarius D:r Loccenius ........................................................  700
1. q u a e s to r ......................................  700
2. Adiuncti theologiae   300 6oo
i. ju r i s ............................................   500
i. medicinae .................................  500
4. philosophiae................................   200 800
1. Secretarius ..............................   3°°
2. språkm ästare..............................  300 600

stipendiaterne ....................... ............................................................ ^ 000
2. inspect. sdpend........................................................................  ad 100 200
2. inspect. aerarii ......................................................................  ad 100 200
3. fo g d a r.................................................................................... ad 75 225
2. fa m u li..........................................................................................ad 50 100
1. w ak tm ästare ....................................................................................... 100
6. waktknechtar................................................................................ ad 30 180
1. bokhollare ....................................................................................... 300

Bibliothecae inköp ............................................................................  200
Acad. bygningen ................................................................................  200
O rganisten ............................................................................................ 40
Extraord. expenser ............................................................................  300

SS. 24 945.
Gratialer och emeriti pro tempore
M:r Franck ........................................................................................ 700
M:r Nycopensis ................................................................................  700
öfwer denne stat äro ännu

1. T heo logus..........................................................................................  700
1. Philosoph, p ro f ....................................................................................  700

Sum. 27745

Jag seer af de gode herrars Professorum observationer på Academiae räk
ningar, att dem komme sälsampt huarföre iag icke balanceras som de andre. 
Dy moste iag nogot där till swara, och skall Acad. räkning utwijsa att iag 
balanceras för 7807 dal. 8. öre kopmt, där iag likwel intet borde balanceras 
högre än nogon af de andre Professores. Ty min profession står äfwen så 
wel på hans Kongl. M:tz Caroli Gustavi ordinarie och confirmerade stat 
och det för 700 dal. smt, som de anre professiones, huilken stat af Kongl. 
May:t underskrifwen uti Cancelliet förwaras de Anno 1655. huars copia här 
fölier, huilken iag medh h:r Biörneklos permission let afskrifwa. Och sosom 
Antiquarius här står för 700 dal. smt, så blef däremot professio physica 
indragen och slagen till facultatem medicam, att staten icke skulle graveras.
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O ch att K ongl. May:t änteligen w elat denne stat practiceras, wijsa hans egne  
formulär, uti den förordning som  aflöningarna nu rättas efter, så lydandes: 
Provisional förordning huru m edh aflöningarne wid Acad. uti Upsala ifrån 
påskaterm inen 1655  inclusive hållas skall, in till dess Acad. utgifter kunna re- 
dresseras till den stat wij nådigast efter de nya öfw ersedde och förbätrade 
constitutioner hafwa fatta låtit etc. Item  clausulen: Efter denna ordning skola  
ofwanbem :te Acad. betiänte alla sosom  ordinarii och uthan åthskillnad be
kom m a sina salaria, till dess d e personer som  öfw er den a f oss confirm erade 
stat ännu äre, kunna efter wårt nådigeste behag och disposition till andra 
lägenheter befodrade blifwa. O ch när samma personer afträda, skall ingen i 
deras ställe insättias, på det att wår fattade stat, m ed d et forderligaste nu 
kunna practiceras. Stockholm  den 12. Junij. åhr 1655. Carl Gustaf.

Är fördenskull klart att Antiquarii löhn intet graverar den gam bla staten, 
emädan för hans skull professio physica b le f indragen; och d et wid then  
tijden, tå iag aldrig dröm t hade, att iag nogon pening för den skulle få 
att fodra. N är H ans H öggrefl. Excell. Rijkz Cancelleren giorde een  delning  
emällan ordinarie och extraordinarie m edlen  hade iag w el kunnat blifwa satt 
på ordinarie aflöningen där iag hade w elat göra den  ringeste påm innelse 
om  K onung Carl G ustafs stat. M en effter iag thet för m odestie  skull intet 
giorde, blifwer iag nu till d et bästa ihugkom m en. Jagh förm odar efter mitt 
ringa äm pne, så för H ans Kongl. May:t som  för H ans H öggrefl. Excell. 
Rijkz Cancelleren kunna framwijsa att iag intet altijd hafwer sufw et, thå the 
andre g od e herrar hafwa arbetat, och fördenskull underdånigst förhopas så 
w el som  de andre g od e herrar att fa ut d et iag balanceras före och det 
af ordinarie m edlen. Huad m in Räntemästare löhn w idkom m er, hafwer iag 
efter Kongl. constitutioner öfw er den frij disposition, och är ingen derföre  
nogon rekenskap skylldig. D och  skola mina böker wijsa att iag altijd hafwer 
warit den sijsta som  min löhn uttaget, och d et uti sm å postar. O ch ehuru- 
w el iag för den skull intet balanceras, kan iag doch thet bedyra att the god e  
herrar af contante och rede m edlen  huardera m ehr undfånget än iag, som  uti 
min löhn för gott och reda ehrkänna m oste huad som  brister i cassan, 
fast iagh icke een  pening der a f nutit.

Upsala den 2. D ecem bris åhr 1679.
Olaus V erelius.

Resp. 1. är förr förklarat och resolverat d. 27. Novembr/V 678 . Observ. 
2. Här upwäxte någon discurs om  stalstaten, och huru stallmästaren giör all
d eles ingen tienst; m en niuter lijkwäll så m ycket af Acad:n. I synnerheet 
m eente D octor H offw enius man borde söka der på boot, och att bönderne  
icke m åtte giöra dagzwärke på hööbärgningen för stallet, och der före 
åhrligen afkortas, något på deras uthlagor, effter som  ordinarie staten kom 
mer der igenom  till Hjda m ehr och m ehr. Rect. swarade att dagzwärken 
afföres på deras gam ble rest, som  äntå aldrig lärer uthgå, och att 111. Can- 
cell. s ie lf  förordnat att så skie skall. D oct. H offw . begärade see  det. Uplästes 
derföre acta d. 8. April. 675  § 12. hwarest 111. Cancell. bref här om  är 
upläsit.
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2. H warföre h:r V erelius intet balanceras.
Här uppå har h:r Verelius sig skrifteligen förklarat, som  här föllier in 

originali.* U pw äxte någon discurs em ellan D:r H offw enium  och h:r V ere- 
lium här om . H:r Verelius: effter Kongl. constitutiones så har iag frij dispo
sition öfw er min qvaestoris löhn , och är intet plichtig att giöra någon be- 
skedh derföre. D oct. H offw .: så lärer och novus Qvaestor taga sin löhn  
full uth? H :r Verelius: d et har han m acht tili, och lärer han in tet det för
summa.

3. H warföre Räntemästaren är skyldigh på ordinarie staten, och sam m e 
stat lijkwäll balanceras.

Resp. D e t  är dhe penningar som  stallstaten har fått, och hwadh än står 
oclarerat. O ch m åste bookhållaren sluta effter qvittencerne, och hwad som  
stiger öfw er i den en e  booken, d et uptages i den andre.

4. Hwart den andre halfparten a f krigshielpen är blifwen, effter allenast 
der aff 1 2 -1 3 -1 2 . öre i behåll? Resp. Halfparten är gången till Cronan. 
V ide Kongl. Cammarens bref. N B . D etta  är Räntemästaren m ed aerario skyl
dig till Cronan, som  är 13. dr kopp*?rmt.

5. O m  huushyran 7 , 10, 16. sampt annat. B odens och  kiällarens richtigheet 
angåande refereras till Consistorium , såsom  och wid sam m e tillfälle om  Sec- 
ret. H adorphii lilla stenhuus och  praebende hemman. Resp. B oderne äre till 
Acad:n återtagne a f h:r H adorphio. O ch skole dhe m ed alle dhe andre 
Acad:s huus inventeras och taxeras effter gam ble taxan nu icke kan eller bör 
practiceras. O m  hem wanet skall skrifwas till h:r H adorph, som  förr är slutit.

6. Ransakas hwad uthi protocollo  finnes om  H enrich Curio och des af- 
löning, såsom och huruledes dhe 500 dr länte penningar a f Curio kunna blifwa 
betalte. Res. Skall liqvideras m ed honom .

7. O m  domkyrckians balance remitteras till Consistorium , såsom  och  
hwarest dhe uptagne penningar äre kom ne, och huru dhe öfrige m åge be
talas. Såsom och m ed detta tillfälle undersökas om  A ntiqvitets huset m ed  
hwad m edel d et upbygdt är. Reet.: H:r R. Cantzleren hafwer kostat der 
på till 500 dr smt och teglet är tagit på kyrckians skuld, så at nu allenast 
resterar hoos henne 50 dr. 200  dr hafwer och Acad:n bestådt till des 
bygnad.

8. O m  Mats O lsson i Ugglestad 2 -3 -1 2 . penningars skuld och des afför- 
ning refereras till Consist:m . Rect.: d et lågh i U gglestadh boden och intor
kades. Res. A fföres för intorkning och åtätande.

9. O m  B ehm ens, Johan A nderssons änckias, och N ils  B iörsons wid Fahlun 
skulders upfordran, och desse sampt slijke små posters sederm ehra afförande 
refereras och till Consistorium . Rector: Bookhållaren här nu fordrat här på, 
och har Fredrich H ansson lofwat betala sal. B ehm ens 30 drs skuld. M en  
N ils B iörsson är nu dödh blifw en, arfwet skifftat och änckian åter gifft 
igen, hwarföre och ingen welat betala hans skuld, uthan sonen  tagit em ot  
räkningen och lofwat söka uthi fadrens handlingar, om  der finnes någon  
underrättelsse här om . Res. effter m annen är dödh och arfwet skifftat, och  
skulden intet stiger högre än till 12. dr kopp^rmt, sedan den en e plåten  
afräknas, som  bortkom m it, så afföres den.
* Inskrivet i protokollsboken här ovan.
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10. Fol. 6. extraordinarie stat. D:r Pet. Rudbeck: bör efftersökas hwad 
om denne resten in actis och protocollo finnes. Resp. Vid. acta 678 d. 11. 
Decembr/r § 4. observ. 28.

11. Om Menlöses änckians fordran och des charters richtigheet måste un
dersökas. Resp. är förr resolverat. Vid. acta d. 11. Decembr/V 678. § 24. 
observ. 37.

12. Till hwem pappersqwarnens åhrlige arrende betalas, refereras till Con- 
sist:m. Rect.: det betalas till stallmästaren.

13. Inhämptes nogare Consistorii sluth om mantalsskrifningen fougden 
allena betroos kan? Consist:m discurrerade här om af och an, men stannade 
ändteligen der wid, att fougden betroos allena at skrifwa mantalen, effter som 
det wille falla för swårt och kostsampt att hålla någon karl brede wid honom, 
som har der på inseende, doch slöts att fougden till större säkerheet, skall 
med edh sin mantahls längd verificera.

14. Fol. 23. Uthaf Riks och CammarRådz bref måste copier uthwärkas, 
och sedermehra i boken insättas. Resol. Bookhållaren skall skaffa dem, och 
bestås honom der till nödige pe#»ing?r.

15. Fol. 42. Kollie hemman £, säyes intet hafwa sine ägor effter öretalet 
behållne, hwilket och om Lygnesta och flere måste observeras, att ägorne 
proportionaliter igen tillkomma måtte, och hemmanen conserveras. Res. Om 
Lygnestadz öretahl skall ransakas widare. Om de andre är förr resolverat.

16. Fol. 45 och 129. Fattas qvittence på barnhuustunnan. Resol. Fougden 
Unonius skall det förskaffa. Rector: ibland detta åhrs observationer är nu 
denne den förste, som angår räkningarnas verification.

17. Fol. 31. och 92. allegeras Consistorii slut på 2 f:r afkortning på tunnan 
för intorkningen som bookhåll:n intet bekommit. Resolutio. Skall sees effter 
och extraderas af actis.

18. Fol. 53. noteras irregularitete» med verificationerne, att dhe inlefwere- 
ras af fougderne någre åhr effter det åhr som räkningen angår. Såsom och 
at restantierne ökas sedan under betienten och fougde-karlen bestådde 
blefne. NB. att bookhållaren får af Consistorio befallningh att uthfordra af 
fougderne restlängderne så snart the hafwa slutit medh Räntemästaren, att 
förr komma åhrsränternas blandning af fougderne. NB. Kan och här wid 
förfrågas af fougdernas cautionister. Resp. Fougderne skole tillhållas att i rät
tan tijdh inlefwerera sine räkningar och tillijka med dem giltiga verificationer 
och richtige restlängder. Skall och effterfrågas deras cautionsmän.

19. Fol. 54. Hwarföre Claes Döpkens assignation kallas April schedel som 
lijkwäll är betalter? Resolutio. Derföre att han intet bleff accepterad effter 
innehåldh, uthan en annor man måste åhret effter betalat.

20. Fol. 72. Om Wittuls eng och andre slijke praebende hemman refereras 
till Consistorium. Resp. är förr resolverat här om, och ligger nu saken 
uthi Kongl. Reduction.

21. Fol. 80. Af Forssa hafwer Raskens enckia en myra, som dem alle i 
byn proportionaliter tillkommer, men hon för expenser behåller. Resol. Skall 
fordras räkning af frun [o: Elisabet Rask, f. Low] på expenserne, och Acad:n 
sedan betala dem pro qvota, och så kiennes wid sin dhel af myran.

22. Fol. 105. Om Grötens rest. Resp. är resol veiat iblandh förra åhrs 
observationer.
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23. Fol. i n .  M åste delibereras huru ödeshem m anen måtte åter igen rät
tas. R esp. är redan giort förslag här om  och resolverat.

24. Fol. 118. Påminnes om  förm edlingarne, att ingen skier uthan noga 
undersökande i protocollet, om  någon förr den samma, eller någon annan 
på sam m e hem m an skiedd är, såsom  och andre här till hörande om ständig- 
heeter granneligen observeras. Resp. är nu resolverat in Consistorio om  alle 
förmedlingar.

25. Fol. 127. Fattas häradzfougdens qvittence på 5. t:r spannemåhl. R esol. 
Klinten skall det förskaffa.

26. Fol. 169. N oteras kyrckiotijonde resten wid pass 50 t:r på itt åhr. 
Resp. D er  till är M. H enrich [Moraeus] i M unketorp orsaken, hwar på Bringius 
[0: Ringius] skall skaffa god e  docum enter, och sedan klagas hoos M ajestetet.

27. Fol. 176. Påm innes att d et blifwer en  gång uthslagh på Lars Jacobssons 
rest, angående öfw erm ålet och hans öfrige skuldh. R esol. D e t  böör af- 
giöras.

28. Fol. 178. O m  dom bspannens i H elsingeland påökning refereras till 
Consistorium . R esol. B lifw er ståendes ännu så länge man får see  huru Aca- 
dem ien hädan effter blifwer der handteradh.

29. Fol. 192. e t  218 . A tt alle Räntemästarens räkningar m ed hans hand och  
underskrifft verificeras. Resp. är förr resolverat.

30. Fol. 197. O m  den lilla nya qwarnen observeras hwad intrader der af 
kom m it, och hwad expenser der på anwändt är. Rect.: H on  stod öd e  det 
åhret, effter ingen hölt henne wid macht.

31. Fol. 211. Rästlängden felas. Resp. H on  är nu inkom m en och kommer 
in i 678 . åhrs book.

32. Fol. 218. U ndersökes om  Mats Pärsson i U lfw a betalt, e llies blifwer 
effter C onsistorii sluuth. R esol. Skall liqvideras m edh honom .

33. Fol. 229. H:r Gartman fatt öfw er 20 . dr kopp«?r:mt hwar uthinnan 
boken och verification differera. Resp. D e t  är sedan rättat.

34. Fol. 230. D n . Buskagrius fått 14. dr kopparmynt öfwer. Resp. Är och  
rättat sedan.

35. Fol. 232. Q vittencerne på B ibliotheks penningarne insätties i afkort- 
ningsboken, m åste och undersökes hwar till sam m e penningar för alle åhren 
anwände äre.

Resp. Ä r förre resolverat här om , och qvittencerne sedan inlefwererade.
36. Fol. 303. Refereras till Consistorium  om  uthslag i sal. R om m els balance. 

Rector: D e t  är skiäligit effter Consistorii lofw en, at honom  bestås för om aket. 
Frågades huru m ycket det är? S:s 33. dr 16. ör. 8. thr. R esol. D e t  afföres.

37. Fol. 328. O m  dhe uthlänte 93. dr uthur fisco studiosorum . Rect.: D e e  
äre sedan igen betalte.

38. Fol. 329. O m  icke reparation, på qwarnen anwändes må tages af dess 
inkom pster till att undfly m edlens blandning. R esol. Skall så skie, der icke  
någon stor reparation skier, hw ilken måste föres under en annor titel.

39. Fol. 349. O m  örtegårdens expenser effter Rijks Cantzlerens bref på 
150 dr sm t refereras till C onsistorium . Rector: Jag w ill heller läsa 2. gånger 
om  dagen, än hafwa trägårdz bekym bret.

R esol. Blir ståendes.
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3. 1675. åhrs observationer.
1. Fol. 24. Saknas Rijks och CammarRådz bref på Malma hemmanet. Resp. 

Är förr resolverat.
2. Fol. 41. Påminnes att Kollie ägor, som bortmiste äro, skaffas igen. Resp. 

är förr resolverat.
3. Fol. 44. Felas qvittence på barn[hu]stunnan, det Unonnw skaffa borde. 

Resol. Unonius skall det skaffa.
4. Fol. 45. Tibble uthjord och flere sådane, torde förmodelin kunna skaffas 

igen, genom en slijk resolution som Kongl. Cammaren för någre åhr sedan 
uthgå lätt om Cronones förlorade uthjorder. Vid. Num. 10. 12. Resp. är 
förr resolverat.

5. Fol. 46. Achtas wäll att veriflcationen för bonden i Mälby lyder på 
åhr 1676, men är effter Unonii egit tycke afförder åhr 1675. Resp. Detta 
är sedan corrigerat uti 677. åhrs räkning.

6. Fol. 34. Summan på rest längden felas i afkortningzbooken. Rect.: 
Denne summan behöfwes intet, effter som uthi 676 åhrs book är sluth på 
hela Lars Olssons [Unonii] rest.

7. Fol. 62. Felas document om Urseboo engz skattlägning. Res. Sökes 
effter i protocollet.

8. Fol. 64. Felas åhretalet på documentet till klockare bolets tillökning, 
och kan skie på dhe förrige medh. Resol. Sees effter i aeterne.

9. Fol. 79. Felas åhretalet på förmedlings documentet till Eneby twänne 
hemman. Resol. Skall sees effter åhretalet.

10. Fol. 87. Eneby uthjord under samme consideration som Tibble. Num. 4. 
Resp. Finnes ingenstädes igen.

11. Fol. 127. Felas häradz fougdens qvittence på 5. t:r spannemåhX. Resol. 
Klinten skall det förskaffa.

12. Fol. 134. Bärby uthjord under samme consideration som Tibble. Num. 4. 
Resp. Finnes igenstädes igen, men torde doch kunne finnes, effter en Kongl. 
Cammarens resolution om Cronones uthjorder, och skall sees effter om icke 
wij hafwe och en sådan resolution af Kongl. Redurtion.

13. Fol. ibid. Påminnes om ändskap med Lindzåås saken. Resp. Den saken 
hafwes före.

14. Fol. 133. Annoteras i booken uthskrifningzdagen i Wästeråhs. Res. Skall 
så skie af Ringio.

15. Fol. 165. Begiäres extraet af Ringio på tijondelängden wid Harboo, som 
påföres h:r landzhöfdingen; och bör Ringius det samma underskrifwa. Resol. 
Det skall så skie af Ringio.

16. Fol. 158. Felas qvittence på barnhuus säden 6 \  tunna, det Ringius skaffa 
bör. Resol. Ringius skall det förskaffa, eller sielf swara, om samme spannemåhl 
fordras på nytt.

17. Fol. 120. Felas qvittence på barnhuus säden, det Klint förskaffa bör. Resol. 
Klinten skall det förskaffa, eller sielff swara derföre.

18. Fol. 180. Felas h:r Qvaestoris underskrifft på qwarnräkningen i det ena 
exemplaret. Resp. Det är nu underskrifwit.

19. Fol. 183. Felas dito på den nya qwarnens räkningh. Resol. Qvaestor colla- 
tionerar det med sin book, och sedan underskrifwer det.
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20. Fol. ibid. Fächtemästaren qvitterat 15. dr kopparmynt m ehr än som  ho
nom  i boken påföres.

21. Fol. ibid. Stallmästaren em ot sitt qvittence bekom m it 16. öre för m ycket. 
Resp. D etta  och d et förre är Qvaestoris skade, om  han icke d et rättar.

22. Fol. 309. I afkortningzboken, D oct. Petrus R udbeck skyldig på räkning
en för M . B oos gårdh 39 dr 26  ör kopparmynt. Rector: H an begiärar det för sit 
omak m edh reparation. R esol. D e t  bew illies.

23. Fol. 197. Restlängd felas på M:r B oos bönder, som  U nonius borde hafwa 
giordt för A:o 1673. Resp. D e t  är nu skiedt och hon inkom m en i 677 . åhrs 
book.

24. Fol. 203 . Frågas hwarföre stallmästaren har bekom m it spannem åhl a 7. dr 
tunnan. Resp. D erföre att samme spannem åhl war m öglad och togs till häs
tarna, effter d et prijs då warande R ector satte der på.

25. Fol. 203. Felas h:r Qvaestoris underskrifft. R esol. H an skall det under- 
skrifwa effter Consistorii sluth.

26. Fol. 211. H:r Åkerm an bekom m it 100 dr för m ycket. Resp. D e t  rättas, 
elliess blifwer d et Qvaestoris skade.

27. Fol. ibid. H:r Gartman bekom m it 20  dr för litet. Resp. Effter han förre 
åhret fick för m ycket, så b le f det nu igen afkortat.

28. Fol. 212. H:r Buskagrius qvitterat 1. dr förm ycket. Res. D e t  är rättat.
29. Fol. 420 . I afkortningsboken, h:r Carolus Lundius bör underskrifwa sin 

egen räkningh. R esol. Bör så skie. D ett skiedde strax.
30. Fol. 214. B ehöfw es än nogare specification uti B ibliotheks räkningen. 

Resp. är förr resolverat.
31. Fol. 216. Skilnaden på sum m orne i verificationen, och i boken är 7. dr 

24 £ör, den  h:r Qvaestor förklarar. Vid. afkortnings boken Fol. 33. H :r Verelius: 
Jag m ins nu i hast intet huru här m ed är, effter som  bookh:n är borte, uthan 
skall en annan gång m ig här på förklara. R esol. Fiat.

32. ibid. Felas h:r Qvaestoris underskrifft i det en e  exemplaret. Rector: sam m e 
underskrifft är onödig , effter som  wederbörandes qvittencerne äre allestädes, m en  
icke des m indre så skrifwer han d et wäl under på d et böckerne m åge wara lijka. 
H:r Verelius: d et är nu skiedt.

33. Fol. 228. Felas spijsmästarens underskrifft. R esol. H an skall underskrifwa.
34. Fol. 327. Effter sees staten på C om m unitetet i 665  åhrs hufw udbook. R e

sol. D e t  skall skie af bookhållaren.
35. Fol. 276 . Felas richtigheet m ed huushyran. R esol. Skall sök es der effter på 

inventario.
36. Fol. 295. Sökes richtigheet m ed Abraham Pärsson [W inge]. Rect.: H an  

har nu åter betalt något, och d et än återstår fordras.
37. Fol. 295. Sökes richtigheet m edh G röten. R esp. D et är nu skiedt effter  

Consistorii sluth.
38. Fol. 297. Sökes richtigheet m ed R om el, där em ot lijkwist på R om m els 

wägnar praetenderas något för hans om ak till H elsingelandh, effter Consistorii 
lofw en och tillsäyelsse. Resp. är förr resolverat.

39. Fol. 315. Felas Kongl. brefw et på praebende räntan för h:r Profess:n  
Lundio. Resp. d et finnes i copieboken.

40 . Fol. 341. Felas C onsistorii sluth till spannem åhls prijset a 14. dr t:n till 
Erich B oy [B oije] aflåten. R esol. skall tagas af protocollet.
29—724168 Sallander
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41. Fol. 343. felas dito till O lo f H åkansson. Resp. D e t  kan tages af protocol- 
let, eller sees effter om  d et differerar ifrån prijset för de andre kiöpm ännen.

4. O bservationer öfw er 1676  åhrs book.

1. M enlösens enckias fordran af A cadem ien, som  så länge upförder är, borde 
antingen betalas, eller effter Consistorii godtfinnande afföres. R esol. effter som  
enckian är nu dödh bjifwen, och således aldrig kan fullgiöra contractet, så afföres 
denne hennes praetension och fordran.

2. D:r Petri Rudbeckii fordran på extraord. staten, skulle sees effter a f actis 
huru der m edh woro. R esol. Skall sees effter att en gångh blifwer sluth.

3. Språkmästaren synes ju fordras och derföre stallmästaren honom  rum et, 
som  af förrige tijder warit öpna, fångandes han just stat. Rector: D etta  måste 
skie af K ongl. May:t s ie lf och h:r Rijcks Cantzleren.

4. Mats O lsson, Brem ers och N ils  B iörssons skuld, som  så länge upföres må en  
gång klar giöras och afföras. Sam m aledes sahl. A lgoth  R om m els om  d et antingen  
uthfordras af [lucka ] eller och för hans om ak afföres. Item  Joan Gäddas och  
Jöns Bergmans. Resp. O m  Mats O lssons, R om m els och N ils  B iörssons skuldh är 
förr resolverat. Gäddans arbete m åste bestås för M. B os hem m an j em pte Acade- 
m iens, och Acad. tager sin refusion när fullkom blig im m ission skier. Bergm an  
skall tillskrifwes att han inlefwererar arbetet, nämbl. husesyns längden öfw er alle 
hem m an, som  han afrij tat, effter accord och undfangne penningar 43 dr smt.

3. Om  Lindbergs skuldh frågas och påm innes Consistorium  at fullföllia sin ac- 
tion. Rect.: D e t  är skiedt, m en är lijka när.

6. af Fol. 2 5. Fattas CammarRådz bref på M alma hem m an M ester B oos. Resp. 
är förr resolverat.

7. Fol. 37. Fattas C onsistorii sluth på D orsilla och Brunna förm edling d. 2. 
och 16. Decem br/J 1676. R esol. D h e  skole ännu en gång extraderas af actis.

8. K ollie hem m an i Erntuna sochn sökes m ätning effter öretalet, som  bewilliat 
är på tinget. R esol. D e tt  skall så skie.

9. Förfrågas hwarföre C onsistorium  icke hafwer fullfölgt wår klagem åhl på 
cronofougderne för K ongl. Cammaren, att fougderne hafwa tagit en stoor hoop  
m ed spannem åhl uthur B örie och N ääs kyrckieherberge, och icke ens sagt Aca
dem ien till eller ytterm ehra gifw it något qvittence, och  säyes at fougderne hafwa 
förklarat sig för Cammaren m edh Acad:s schim pt och olämpa. R esol. D e t  skall 
sk ie när H :s Kongl. May:t, will G udh, kom m er hem .

10. D h en  verification uthi afkortningsboken 1675 åhrs Fol. 71 . är allenast en  
ovidim erat copia af actis, hwilken böör vidimeras m edh originalet. R esol. D e t  
skall skie.

11. W ittuls ängen Loccenii och Skälsta H adorphii hem wan at d e icke må 
gå ifrån A cadem ien. R esol. Sådant skall förekom m es och sökes hoos Kongl. 
May:tt.

12. Fol. 82 . O m  W ansta hem m an må blifwa förmedlat? Skall sees effter om  
något Consistorii sluth är der om .

13. Ransakas effter Edby hem m ans förm edlings ratification på åhrtalet när 
förm edlingen skiedde. R esol. Sökes up datum in actis.

14. N oteras det samma om  Eneby uthjordh, som  de på 1675. åhr revisores 
noterat hafwe. R espons. är förr resolverat.
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15. Fol. 109. Påminnes om enkiornes praebende, at fougderne taga der på noga 
acht, effter som dhe wid Thomaetijd böre afträda be:te hemman. Resol. Skall så 
skie, och enkiorne i rättan tijdh afsäyes.

16. Påminnes om befallningzmannens Klints caution, effter som han uti sitt 
fougderij öfwer måtton stoor rest har. Resol. Han skall här om påminnes; och 
caution förskaffa.

17. Fol. 115. Felas datum på en förmedling i Åckelsta. Resol. Det skall sökes 
af aeterne och tillsättias.

18. Fol. 113. Påminnes om R. Caotzlerens byte med Academien. Rect.: man 
måste med maner här om fråga hoos h:r R. Cantzleren. 2. See effter wåre och 
hans hemmans räntor, hwad dhe på desse åhren hafwa dragit.

19. Fol. 133. Om Ultuna hemmans frijheet, Skiefftuna och om Swen Jonssons 
rättarens caution för bonden, som b: te hemman emottagit. Resol. Skall sees effter 
i protocollet, och Klinten bör nu taga caution.

20. Fol. 133. Fattas frijheets brefwet på Åckelsta hemman i Skiefftuna af dato 
d. 15. Januarii 1679. Resol. Klinten skall det skaffa, emedan det är resolverat, 
och brefwet extraderet.

21. F. 168. Fattas åhretalet på Tumbo qwarns förmedling. Resol. Skall sees 
effter i protocollet.

22. Fol. 169. Fattas åhretalet på Enebys förmedlingh. Resol. Skall sökes uthur 
protocollet.

23. Fol. 170. Drifwes på Lindzås hemman. Resp. Det är så skiedt, och skier 
ännu, men kommer intet långt.

24. Påminnes och om åthskillige uthjorder, som Acad:n afgågne äre, effter 
som Kongl. Cammaren gifwit förslagh, huru man der medh skulle komma till 
rätta. Resp. är förr resolverat.

25. Fol. 170. 4 t:r spannemåhl som påföres ländzmännen för kyrekiotijondens 
afpantning, för dem icke bestås som synes. Resol. Ringius bör giöra reda derföre 
och skaffa qvittence.

26. Fol. 172. Bookhållaren begärer af Ringio specification på alle dhe hem
man i hans fougderij, dem förmedlingen summowijs afföres. Resol. Ringius skall 
gifwa honom dhen.

27. Fol. 172. Kallas en uphäfwen förmedling en tillöknings spann. Rector: 
det bör kallas een förmedlingh som faller af store giälen.

28. Fol. 183. Ringii underskrifne specification på 152. t:r 4. f:r som han på
fört h:r landzhöfdingen i Westerås. Resol. Ringius skall gifwa en attest här på så 
länge, och swara för differencen om någon blifwer.

29. Dito för den post han påförer ståthållaren Uttermarck, nembl. 174. t:r 
6 é f:r. Resol. Ringius skall och gifwa en attest här på så länge.

30. Fol. 183. Ringius förklarar differencen, som är emellan resten i hufwud- 
booken, och längden i afkortningsbooken. Res. Han skall så giöra.

31. Fol. 186. Desidereras h:r Räntemästarens qvittencer på 343 dr 1. ör kop- 
ptfrmt. Resol. Ringius skall skaffa dem.

32. Fol. 196. Ländzmannens Wärwingens skuld som länge stådt oliqvideradt, 
måtte Consist:m wara bekymbrat om, att den clareras och affordras, så wäll som 
fleres der å orten. Rect.: Är nu skrifwit till gouverneuren der om.

33. Efftersees hwad qwarnerna draga emot dhen stora löhn mölnaren nu far
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nem bl. 2 0 0  dr m ehr än tillförende gifw it är dem  som  för honom  warit, tå the 
finnes m era hafwa dragit. Rector: Anders Pålson hade 4 5 0 , och Jahan M atzon  
6 0 0  dr och att qwarnen drager m indre wåller at dam en är gammall och m indre 
mäldh.

34. Expenserne som  på qwarnedam en och ellies uthan huset skie, frågas effter  
hwarföre icke dhe på qwarn expenserne upföras. Resp. är förr swarat här till och  
resolverat.

35. Pag. 207 . fattas Räntem ästarens underskrifft. Resp. H on  är onödig  effter  
som  finnes particular qvittencer, doch kan han skrifwa under.

36. Fol. 238 . A fföres i ordinarie staten tull för h öet åth stallen, hw ilket till
kom m er extraordinarie staten allena. Rect.: D e t skall betalas af h öet om  H :r R. 
Cantzleren så behagar.

37. Fol. 241 . U pföres allenast 2 0 0 0 , som  sahl. Celsius bekom m it, der doch af- 
kortningsbooken uthwijsar honom  bekom m it 2 2 7 4  dr. R esp. D e t corrigeras i 
andre booken.

38. Fol. 241 . H:r Colum bus för lijtet qvitterat, nem bl. 13. dr som  sees a f af- 
kortningsbooken. R esol. H:r C olum bus qvitterar dem  öfrige ännu.

39. Fol. 244 . D en  upförde sum wan för extraordinarie expenser swarar icke 
em ot afkortnings booken. R esol. H:r Qvaestor förklarar detta.

40 . Fol. eod . differerar uthi Academiae bygningsräkning och afkortas till 100. 
dr koppar:mt. R esol. D etta  förklarer och h:r Qvaestor.

41 . Stipendiat qvittencerne böre summeras. R esol. Skall så skie.
42 . Fol. [numret ej utsatt.] B etalt till extraordinarie staten 1177. 11. ör kop- 

ptfrm t, frågas a f hwad m ed el dhe tagne. R ect. H:r R. Cantzleren har resolve
rat här öfw er uthi D oct. Rudbeck rectorat.

43 . H:r Räntem ästaren underskrifwer d et andra exem plaret a f cassa räk
ningen. Rect.: D e t kan så skie, ehuruwäll det är onödigt. R esol. H an under
skrifwer det på det både m åge wara lijka.

44 . Fol. 286. Påm innes om  dom kyrkians skuld till Acad:n. Rect.: A cadem ien  
skall nu få räkning der på.

45 . Fol. eod . G rötens stora skuld bör uthfordras, och betalas ju förr ju heller. 
Rect.: Räkningen m ed honom  är nu sluten, och im m ission tagen i hans d ee l a f 
huset.

46 . Fol. 287 . Sahl. A lgoth  R om m els debet. Resp. är förr resolverat.
47. Fol. 303 . Bookhållaren begärer få see  h:r Professor Lundii bref på prae

bende hem m anet. Resp. är förr swarat och fins i copieboken.
X II. Sedan discurrerades w idlöfftigt om  dh e observationer, som  giöras af dem , 

som  revidera Acad:s räkningar, och huru såsom  a f sam m e observationer, dhe der 
altijdh stiga till itt stort antahl ganska få äre som  angå räkningarne och deras 
verificationer, som  nu denne gången nogsam pt är pröfwat, och betänktes att på 
sådant sätt giöra observationer öfw er räkningarne, är in tet annat än uthdraga 
tijden, så at de icke förr än någre åhr effter åth kom m a till att underskrifwas; 
hwilket em edan det länder både A cadem ien och C onsistorio, m en i synnerheet 
Qvaestori, till stort hinder och praejudice, ty slöts nu enhälleligen, att hädan eff
ter skole revisores allenast notera det som  hörer till räkningarne och deras veri
ficationer; m en alt d et öfrige, som  dem  icke angår, uthan ellies Acad:s godz, stat 
och w äsende, det skall altsammans för sig sielft noteras på en  lista och lem nas
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Rectoribus den ene effter den andre till underrättelse om hwad som bör expedie
ras för Academien till thes nytta och gagn. I lijka måtto slöts och att fougderne 
skole uthan någon inwändning, i rättan tijdh inlefwerera sina räkningar med gü
tige verificationer och richtige restlängder, aldeles effter fougdeordningen, hwil- 
ket om dhe försumma så skole dhe derföre tilbörligen plichta.

XIII. Uplästes en lista som häradzfougden Rox ingifwit, uthi hwilken han 
fordrar mantahlspenningar af Acad:ns stat pro annis 650, 651, 666, 667, 668,
669, 670, 671. 2. Fierdepartsräntan af Chruzelii donation för 666, 667, 668,669,
670, 671 och 672. bestigandes sig tillijka med förb:de mantalspenningar, tili 
1659. 1. 15. smt. Resp. är förr swarat här på både uthi sahl. h:r Åkermans rec- 
torat åthskillige gånger, som och uti de siste rectoraten, som och uti Doct. Petri 
Rudbeck rectorat A:o 672. d. 28. Februarii §. 3. och d. 13. Maji §. 12. adde acta 
in praes. 111. Dn. Cancell. d. 28. Jan. 673. item 28. Februarii §. 9. och 12.

XIV. Sedan Consistorium war skingrat, lätt Rector föra tili acta, sig förliden 
höst in Septembri antagit till Acad:ae humblegårdz drängiar, Johan Erichsson, 
Erich Johansson ifrån Börie sochn och Bengt Matsson.

Rectoratus 
amplissimi viri 

Dn. Olai Verelii 
a die 18 Decembr/j 1679 ad diem 

19 Junii A:o 1680.

Dhen 22. Decembris
hölts Consistorium majus, närwarandhe h:r Olao Verelio p.t. Rectore, Doct. 

Samuele Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, h:r Olao Rudbeck, 
h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, M. Johanne Columbo, M. Andrea 
Grubb, M. Julio Micrand[r]o, Jacobo Arrhenio Secretario.

I. Förordnades novi officiarii. 1. Adsessores Consistorii minoris: Doct. S. 
Skunck, h:r Ol. Rudbeckius, h:r A. Norcopensis, h:r A. Spole. 2. Decani: in 
facultate theologica Doct. Benzelius; juridica h:r Gartman; medica h:r Rud
beckius; philosophica M. Columbus. 3. Inspectores aerarii: Rector och h:r Gart
man. 4. Inspector typographiae tillijka med Bibliothecario h:r Olaus Rudbeckius.

II. Resolv. att skrifwas skall till H:s HögGrefl. Ex:ce en gratulation öfwer fre
den, och lyckönskan till en god helg och godt nytt åhr, och der hoos begiäres at 
H:s HögGrefl. Ex:ce i sinom tijdh täckes nådigt adsistera Acad:n hoos H:s 
Kongl. May:tt uti des angelägenheter.

III. Sattes prijset på haften uti Klintens befallning 9 dr t:n, biandkornet 12. 
dr t:an, och lofwade sombl. Profess, willie taga något hwar der af.

IV. Lars Ersson i Malma begiärade löst något foder till föda sine ökar med. 
Item något till sin föda öfwer helgen. Honom fördes till sinnes huru orichtigt 
han hållit sig, i det han stulit undan mycket för Academien. Resol. Honom be- 
willias en spann sädh, och något foder löst effter handen, på det han icke må 
bortföra och updricka thet.

V. Twänne wachtdrängar inkomme och berättade att Allmunge bonden, Matz 
Pärsson i Kielberge, hwilken dhe citerad, swarat sig wara förlijkt med Nils
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Skruuf för det han huggit hans häst, och derföre icke haf:a mehr giöra här, eller 
willia widare komma hijt.

Krogers kan [Kerstin Kristoffersdotter] i Flötsundh war och citerad, och 
har hon swarat sig giärna willia komma, men nu denne gången icke kunna, 
effter mannen är borta och hon hafwer nödigt förfall.

Matthias Netzling som blifwit stucken är och efter söcht, men har rest bort 
för 14. dagar sedan.

Uplästes sal. Doct. Staieni änckios skrifft, der uti hon klagar öfwer dhet öfwer- 
wåldh, som Skrufwarne med sitt föllie giort på hennes huus, och beder att rätten 
will sådant hämma och saken lagl. afdöma, hemställandes hon det alt rätten, eff
ter hon icke förmår sielf upkomma, eller hafwer någon som hon kan bruka för 
fullmechtigh.

Nicolaus Skruuf inkom och wachtdrängarna.
U plästes acta passerade uti denne saak, först Isopaedii relation d. 22 O ctob m . 

Skruuf sade sig  k iennes wid som bt m en som bt intet. Frågades hwad han har em ot 
denne Isopaedii relation? Skruuf begynte referera saken äfwen som  dhe andre, 
m en lade dhet till att Rhalambius och Joh. Skruuf gått hem  af källaren effter 3. 
par pistoler, hwilka dhem , Skrufwarne, tilkom m it, och att Rhalambi#j laddat 
dem  allesammans, hwar på N ils gåt der ifrån, och när han kom m it till dhe andre, 
hade R[h]alam bius och Johan Skruuf redan kiört in Renstiernorna, der på sade 
N ils, ropade Renstiernorna uhr sitt fönster, att wij skulle bida på torget, och  
hade Rhalambius då redan skutit itt skott; wij g inge så gatan neder åth, och  
Rhalambius sk iöt heela gatan uthföre, och hissade om sider m ig till skiuta af mina 
pistoler, hwilke ginge sönder och flöge aldeles bort, effter som  han laddat dem  
ganska hårdt, i m edlertijd skiöt och en  annor uthur itt fönster, tror d et war Berg
man.

Uplästes å nyo Doct. Staieni änkios skrifft. Nicolaus kiendes widh att så änd- 
tel. måste tillgått.

Skruuf sade widare att Rhalambius skiöt sedan 2. sk ott och der m ed ginge  
dhee der ifrån allesammans. Continuerade widare sin relation således: lögerdags 
m orgonen kom  Isopaedius ridandes till oss, sedan kom  Erich Larsson och befalte 
m ig kom m a till R ectorem , iag lofw ade kom m a m edh d et samma iag rede bort, 
wij fölgdes så åth alle 4 . när iag kom  till R ectorem , war han in tet hem m a, 
Rhalamb. sade, wij willia rijda bort, ty kan hända att du ähr angifwen för det 
som  skedde i afftons, wij redo så uth på slotzbacken, och der drögde R[h]alam - 
bius och iag medan han skickade min bror och Isopaedium tilbaka effter sin 
kappa hoos barberaren. D er  kom  Rolandus Printz till oss m ed en  kanna öh l, och i 
d et samme kom m o åter the andre tillbaka. Prints w ille skicka hem  effer filt åth 
oss, m en öfwertalte oss ändtel. att föllia sig hem  och äta der frukost, som  wij och  
giorde, effter måltijd drucke wij någre kannor öh l, och red så uth för gatan ne
der åth torget, m en Isopaedii stegbyglar g ingo  sönder, och red han derföre hem  
effter en annor sadel, i m edier tijdh skiöt Rhalambius någre skott på gatan, om 
sider red iag till remsnidaren [Jakob W endelberg], effter m ig kom  m in broder 
och sade att Rhalambius hade stuckit en karl, der m ed redo wij alle bort öfw er  
m unkebroon åth slottet. N är wij kom m o dijt reed Isopaedius till tullstugun, och  
Rhalambius och min broder [Johan] b lefw o qwar hoos honom , m en iag reed  
för uth åth Flöthsundh. Wid färgan drucke wij itt stoop  öhl, i m edier tijdh
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kom biskopz änckian, och effter som hennes hästar intet wille up uthur färgan, 
jagade Rhalambius effter bönderne som der woro att dhe skulle hielpa up 
henne, när wij kommo öfwer sundet, hämptade Rhalambius öhl öfwer ifrån 
denna sidan, effter som på andre sidan intet fans något. Nu inkommer krö- 
garen [Olof Persson] och hans hustru [Kerstin Kristoffersdotter]. Skruuf 
continuerade relationen, i medier tijd föll Isopaedius och bröt af sin wäria, 
steg så ändtelig in och begiärade eldh, men krögerskan och han begynte träta 
och bruka mun, der med kom Isopaedius uth och hustrun effter, brukandes 
mun på honom, der med slog Rhalambius sönder fönstren. Krögerskan: Ney, 
uthan han slog sönder fönstren inne i stugun först, så sant mig Gudh hielpe, 
och kom sedan offta in och frågade om der wore någre glas, som han måtte slå 
sönder.

Nicol.: iag war intet inne, uthan då Rhalambius kom uth stötte han mig i ryg
gen, att iag föll kull, iag wille så rida tilbaka, men han kom åter och förde mig 
baklänges in i förstugun och satte wärian på bröstet på mig, iag bad honom låta 
blifwa mig, och min bror tog honom ändtel. ifrån mig, der med bar han på och 
slog bönderne. Frågades om Nicolaus war inne? Krögerskan: iag kan intet 
kienna igen honom. Skruuf: Sedan rede wij bort, och R[h]alambius tog hästen 
af Isopaedio och red för åth, när wij kommo till Alsike krogen begynte R[h]a- 
lamb. willia gifwa hugg på mig, men i det samma kom min broder och högg hat
ten i tu för honom, hwar af Rhalambius blef häpen släpte wärian och språng un
dan, min bror tog så up hans wäria och fick honom den igen. Men effter Rha- 
lamb. icke wille strax blifwa god wän med honom, så slog han honom så mycket 
han behöfde, in till des den andre lofwade wara wän. Uplästes dhet öfrige af 
actis in till ändan, och tilstod Nicolaus att han huggit bondens häst, men sade 
honom nu wara förlijkt, som och dhe andre bönderne, som han me»te[?], sade 
sig warit måst uthe och icke skutit uth hustrun. Krögerskan: R[h]alambius och 
Isopaedius giorde dhet, ellies hade Nicol, intet stort att inwända emot witnen och 
deras sampt dhe andres relationer, men sade att Rhalambius skiutit och giordt 
mästa oliudet här inne på gatorna. Parterna uthwijstes.

Discurrerades om saken. H:r Lundius meente, att effter Rhalambius fatt leigd, 
och skall nu komma till rådstugan för sin giärning, derföre måtte man dröya till 
des han före kommer, att Nicolaus således må confronteras med Rhalambio och 
Rhalambi/w med Nicolao, på det man må få en fulkomlig ransakning förrän 
saken afdömes, och effter som wid samma deras confrontation Nicolaus torde 
tillwinnas att hafwa skutit wid Rectoris huus, det han nu icke giärna will kiennas 
wid uthan söker skiuta på Rhalambium. H:r Rudbeck mente det wäre onödigt, 
effter han tilstår saken så wida wittnen honom graverat.

Rector och Doct. Skunck, det torde lijke wist så wara att staden behöfde Ni
colai confrontation, och kunde dhem icke fa om han nu blefwe dömd och rele
gerad. Secreterare» Giödingh skickades till borgmästaren att förnimma, om 
staden ännu dömt Rhalambium, eller huru snart han dhet giöra tänker, och om 
Nicolaus Skruuf, som nu är tilstädes, skall behöfwas till confrontation med ho
nom, på hwilken händelse Consist:m will dröya med afdömandet i hans sak, det 
som ellies intet behöfwas. Secret:n kom tilbaka, och sade att staden begiärade det 
Nicolai dom må upskiutas till effter ny åhret, då Rhalambius skall komma til
städes. Slöts derföre att så skie skall, och att Nicolaus skall få notification der om
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när han skall inkomma, hwilkec sades honom. Skruuf sade sig reesa hem till 
Harbo öfwer helgen, och der willia wänta samma notification.

V I. U plästes 111. Cancell. bref och swar angående h:r Profess. Spole, att han må 
få itt aeqvivalent em ot räntan a f Säfwie praebende, effter som  änckian bör niuta 
nådåhret a f hem m anet, eller och så stort qvantum  i spannem åhl, som  en  änkia 
får aff K ongl. förordning. H:r Spole tackade C onsistorio för god  recom m enda- 
tion, och begiärade blijfwa w id änkiones förslag och få 20. t:r spannmåhl, 
hw ilket bew illiades honom  för 1679.

VII. Berättades om  den saken som  inspectoren [R om m el] och tullknechten  
Pälle Pärsson angifwit em ot Isopaedium, att den nu w ore com ponerad och tullbe- 
tienten förlijkt medan inspectoren warit borta. Consistorium  swarade att en  så- 
da» grof saak intet bör nedläggias. D iscurrerades der om  antingen hon måtte 
ransakas och afdöm es in C onsistorio eller icke? Större delen  m ente jo, effter  
som  hon icke war förelupen wid sielfw a tullandet, uthan någon tijdh der effter, 
och effter sådana casus för blifwit här afdöm de.

Isopaedius och tullbetienten Pälle Pärsson inkom m e och sedan tillkom  inspec
toren. Pälle sade sig förlijkts m ed Isopaedio, effter som  inspectoren war borta, 
m en kunde förlijkningen inte gillas, så w ille han uthföra saken. Inspect. sade, 
intet stå i knechtens macht att förlijkas och sig intet kunna nedläggia saken, 
uthan begiära weta antingen han skall döm as in C onsistorio eller på accisrätten. 
Swarades att han m åste döm as in C onsistorio, som  är studentens forum. Inspecto
ren swarade sig wara lijka nögd hwar han afdöm was, allenast Isopaedius blifwer 
lagl. derföre straffad. Parterna afträdde. Discurrerades ännu om  sakens ransak- 
ning och afdöm m ande, och slötz widare att den m åtte sk ie in C onsistorio, för 
ofwantalde orsaker skull, och effter inspect. är s ie lf  der m ed nögd.

Isopaedius och Pälle förekom m e åter, Pälle sade att både Skrufwarne och  Rha- 
lambius warit inne i tullstugun m en Isopaedius uthe, och sig  måst få honom  igen  
een  slant igenom  fönstret, som  han tilförende gifw it honom  i tull. Sade widare, 
Isopaedius fordrade igen samma slant, och då iag nekade det, sprungo dhe andre 
alle tre in och sade sig  skola slå m ig, om  Isopaedius icke finge sina pänningar 
igen. Frågades om  d e dragit wäriorne? S:s N icolaus Skruuf drog sin wäria half, 
och sade sig skola hugga m it hufwud i tu, m en brödren badh honom  sticka in 
wärian, det han och giorde. F:s om  Isopaedius brukade wäria eller pistoler? S:s: 
N e y , uthan han war e llies styf på sig och hotade mig.

Parterna uthwijstes; och slötz att effter som  nu förnim m es det dhe alle 4  inte- 
ressera i denne saken, det rätten tilförende intet wetat, så m åtte saken upskiutas 
till en  annan gång, och dhe alle der till citeras, hw ilket sades dhem  närwarande, 
och befalles N icolaus att så wäll som  Isopaedius wara tilstädes när dhen saken  
företages.

D h en  24. D ecem b m  
höltz C onsistorium  extraordinarium närwarandhe, h:r O lao V erelio  p.t. R ect., 

D oct. Erico B en zelio , D oct. Sam uele Skunck, [h:r Gartman, h:r LundioJ  
h:r O lao R udbeckio, h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea N orcop ., h:r Andrea  
Spole, M . Johanne C olum bo, M. Andrea G rubb, M. Julio  Micrandro, Jacobo  
A rrhenio Secretario.

I. Uplästes copialiter H:s Kongl. May:tts nådigste bref till H:r R. Cantzlerens
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HögGrefl. Excellxe dhen 18. Sept. 679. att h:r secreteraren Samuel Puffen- 
do[r]ph skall niuta den pension, som sahl. h:r Scheffer niutit för professione 
juris naturss effter den ännu vacerar, och h:r Puffendorph intet niutit något för 
det han arbetet uti jure naturss.

2. Uplästes Illustr. Gincell. bref om samme saak.
H:r Spole berättade att h:r Puffendorph, nöth lijkwist sin löhn för profes

sione juris uti Lundh, och det oafkortat, der som dhem andre mycket brustit före, 
så att då h:r Spole itt åhr icke fått mehr än 25 dr, så har h:r Puffendorph fatt 

*fult uth 900 dr smt. Discurrerades om saken, och tychte Consist:m wara swårt 
att stöta h:r Gartman ifrån samme löhn, hwilken han nu är kommen till.

Doct. Benzelius och h:r Norcopensis meente att man borde repraesentera saken 
H:s Kongl. May:tt och att h:r Gartman på dhet sättet stötas uthur sin löhn igen. 
Doct. Skunck mente man först borde repraesentera det Ul:o Domi no Cancellario. 
H:r Rudbeck: mig tycker det är bäst skrifwa till 111. Cancell. att begiära att H:s 
HögGrefl. Excellxe repraesenterar saken hoos H:s Kongl. May:t och der upwij- 
sar wårt bref och at h:r Gartman reeser der med sielf öfwer och igenom h:r 
Gyllenstiernans Exxe söker blifwa conserverad wid sin löhn.

H:r Gartman och h:r Lundius upkommo; uplästes å nyo både brefwen. H:r 
Gartman: det är bäst att repraesentera saken H:s Kongl. May:tt, ty hon är H:s 
May:tt orätt föredragen, och är h:r Scheffers profession ännu aldrig inkommen 
på någon underskrifwen stat. Betänchtes att uthaff 111. Dn. Cancellarii bref synas 
lijkt det H:s HögGrefl. Excellxe icke annars påmint sig, än som skulle sal. 
Scheffers löhn warit något extraordi:m. Resol. Saken repraesenteras hoos H:s 
Kongl. May:tt och sedan Acad:s trångmål, och skrifwas der om jämwäl till h:r 
Höghusen och Doct. Låhrman; och reser h:r Gartman sielf öfwer att drifwa sa
ken, effter som hon honom mäst angår, resepenningar består Acad:n honom.

2. I lijka måtte repraesenteras saken hoos H:s HögGrefl. Exxe och begiäras 
des nådigste adsistence här uthinnan. H:r Rudbeck: 1. nämpnas huru saken 
hänger tilhopa. 2. H:r Gartman suttit i 10 åhr uthan ordinarie löhn, och nu sut
tit på itt åhr i häfden och upburit samma löhnen. 3. Att allmogen är nu så uth- 
armadt att han intet reser sig på månge åhr. 4. Att fast dhe extraordinarii något 
afgåt, så äre lijka wist åter andre tilkomne, och des uthan månge änkior blifne, 
som skole hafwa sit oafkortat uth, hwilket stiger in emot 300. t:r.

II. H:r Lundius klagade att Adolphus Laurentinus skall uthspridt här i staden, 
sig hört af H:r R. Cantzlerens HögGrefl. Exxe det h:r Lundius icke hälsat på 
H:s HögGrefl. Exxe wid Rotebroo, och att han in Consistorio, kastat H:s Hög
Grefl. Exxes bref för honom Laurentin. H:r Lundius begärade för den skull af 
actis och heela Consistorio en attest effter deras samwette, att han icke handterat 
samme H:s HögGrefl. Exxes bref, än mindre dhet kastat, uthan altijd medh 
största veneration hört H:s HögGrefl. Exxes nådige bref och förordningar, och 
dhem aldeles söcht effterlefwa, och med de andre Consistorialibus sig hierti. se- 
dermehra frögdat, öfwer dhet synnerligen nådige bref H:s Kongl. May:tt nyli- 
gast skrifwit till H:s HögGrefl. Exxe, hwar aff en copia hijt kom. Consistorium 
betygade högel, denne Prof:s Lundii contestation aldeles sann wara, och detta 
Laurentini uthspridde tahl wara der emot en grof osanning, och bewilliade en- 
hälleligen h:r Lundio dhet attestatum här om som han begiärade, förundrandes 
sig mycket öfwer en sådan Laurentini argheet.
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III. Slöts uppå Rectoris påminnelsse här om, att Consist:m förfrågar sig hoos 
H:s HögGrefl. Excelhce och Kongl. Camwaren, antingen tullbetientens [Per 
Perssons] saak skall afdömmas in Consistorio effter privilegium och praxin 
eller och den skall remitteras till accis rätten; effter som Consistorium hwarken 
will gifwa något effter aff sine privilegier, eller bryta emot Kongl. placatet om 
accis rätterne.

Dhen 29. Decembm 
upkommo in Consistorium extraordinarie, h:r Olaus Verelius p.t. Rect., h:r 

Carolus Lundius, h:r Andreas Norcopensis, h:r Andreas Spole, M. Johannes Co
lumbus, M. Andreas Grubb, M. Julius Micrander, Jacobus Arrhenhw Secret:s.

I. Talades ännu tulbetientens [Per Perssons] sak emot studenterne, och fråga
des om Consistorium måtte dhen uptaga, så wida dhe samme interessera der uthi 
som redan fatt sin domb uthi den andre saken, och en af dem derföre är relege
rad? S:s att ehuruwäll dhe fatt sin domb och den sielfwe afhört, så höra dhe lijk- 
wist under Acad:n in till des execution är skiedd. Och fast än execution wore 
skiedd, borde äntå saken dömas der hon wore giordh, aldenstund hon icke warit 
rätten kunnig förr än dhen andre deras sak war redan afdömdh. Slötz fördenskull 
ännu widare att Consist:m rådfrågar sig hoos H:s HögGrefl. Ex:ce och Kongl. 
Cammaren om saken må afdömmas in Consist:o eller på accis rätten.

II. Frågade Rector om Joh. Skruuf och Isopaedius skole fa uth sine sölfkanner 
emot böternas ärläggiande, för hwilka dhe stått i pant, eller om dhe skole qwar- 
hållas, jämwäl för dhe böter som Nicolaus Skruf lärer fållas till, och dhe böter 
som läre falla uti den andre saken, som angår tullknechten [Per Persson]. Resol. 
Effter som kannorne äre allenast satte för bägges deras böter uti denne saken, 
och Nicolaus Skruuf har leigd, så må dhe fa dem uth när de clarerat sine böter 
och betalt den skade dhe giort, när som dömes i andre saken, och då Nicola/w 
får sin dom i denne, så måste Consist:m då sig försäkra om dhe böter, som dher 
falla.

Dhen 31. Decembm 
in Consist:o närwarande, h:r Olao Verelio p.t. Rect., h:r Johanne Gartman, 

h:r Olao Rudbeck, h:r Andrea Spole, M. Andrea Grubb, Jacobo Arrhenio Sec
retario.

I. Uplästes Secretarii projecter af brefwen till 111. Cancell. och till Kongl. Cam
maren, om dhen action som förlupit emellan Petrum Isopaedium med både 
Skrufwarne och tulbetienten Pälle Pärsson, och adproberades.

II. Uplästes ProRectoris project till Kongl. Mayrtt och Secretarii till 111. Can
cell. om secret. h:r Puffendorph, och det bref han sig förskaffat uppå sal. h:r 
Schefferi löhn för professione juris honoraria, hwilken rättekn tilkommer pro
fessioni ordinariae juris civilis romani, och h:r Gartman nu innehafwer. Och ad
proberades dhe; men icke deste mindre, effter fa Professores nu woro tilstädes, 
sade Rector sigh willia låta dem ännu en gångh upläsa, när flere komma tilstädes, 
så frampt deputati icke reesa snart bort. Slötz och att dhe skole communiceras 
med h:r ProCancellario, på det H:s Högwyrdigheet måtte kunna deste bättre 
weta sakens sammanhang och der effter ställa sitt bref, som han lofwat h:r 
Gartman willia låta föllia till H:s Kongl. May:tt.
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52, 63, 69, 72, 78, 81, 104, 113, 137, 138, 
140, 145, 149, 151 f., 155, 156, 159, 165 f., 
167 f., 173, 174. 187, 189, 190, 192, 196 fr, 
215, 221, 222, 233, 235, 236, 240, 244, 249, 
275. 295, 296, 297, 299, 329, 330, 332, 333, 
336. 346, 347, 348, 350, 352, 355, 370, 410, 
431, 433, 438, 453,457

— Närvarande i konsist. 18, 26, 48, 62, 68, 
95, 101, 116, 134, 140, 141, 154, 168, 174, 
188, 210, 221, 234, 236, 237, 249, 272, 281, 
293, 332, 336, 344, 384, 387, 394, 409, 430, 
435, 439,456

Berelius, Georgius, professor 83, 88
— hans änka 64, 83, 131, i38f-, 240ff., 2 52f. 
Berg, Anders Olofsson, fogde 140
Berg, Erik Eriksson, båtsman 302
Bergh, Gustaf, löjtnant 139
Berg (adlad Bergenhielm), Göran i2 if ., 153,

(154), 159 fr
Berg, Jakob, borgmästare 153, 154, i59f.,

i 6 8 f .

Berg, Johan 174, 384 
Berg, Samuel 129
Bergman, Jöns Svensson, lantmätare 450 
Bergman, Petrus, Vestm. 24fr., 55, 2i6ff., 

2i9f., 381, 395, 399f., 403f., 425, 426, 436, 
441

— hans syster 404
Bergsköld, Anders, jägmästare 407 
Bergström, Aron, fogde 353

Berling, Elisabeth, fru, gift 1. med Johan Sala
mis, 2. med Lars Örnstierna (349), 350 

Berling, Olof, häradshövding 116, 142, 206 
Bielke, Nils, generallöjtnant 8f., 15ff., 18, 81, 

417
Bielke, Sten, riksskattmästare 67, 78, 81, 109, 

117, 140, 201, 252, 391, 402, 419, 423
— hans fogde 322 
Bierchenius, Sveno 104
Billberg (Bilberg), Johan, professor 296, 297, 

298, 299, 332 f., 335, 378, 390, 423, 424, 
425, 428, 437, 439

— Närvarande i konsist. 423, 423, 436, 439, 
440

Billfelt, Staffan 384 
Björn, Olof, stadsvaktmästare 318 
Björn, Petrus, Vestrog. 127 
Björn Eriksson, akad.-bonde i Örby, Rasbo 202 
Björner, Mauritius Laurentii, Vestrog. 112 
Björnklou, Matthias, professor, riksråd 443 
Blank, Bryngel, landskamrerare 323 
Blechander, Andreas, Vestrog. 53, n 8 f .,

127 ff., 209, 212, 214, 216 
Blijdh, Olaus 401
Blix, Magnus, iandssekreterare 56f., 72, 77 f., 

165, 246, 272L, 348, 353, 361, 366, 367, 
371, 373. 427 

Bock, Andreas, komm, i Bålinge 413 
Bogman, Samuel 21 ff., 29ff., 83, 133, 161 

(»Gabriel Bogman»), 162 
Bohm, Andreas, Vestrog. 7 
Boije (Boye), Christoffer, köpman i Stockholm 

186, 267
Boije (Boye), Erik Christophersson, köpman 

och rådman i Stockholm 17, 157 ff.. 186, 194, 
366, 449 

Bolmerus, Nicolaus, Wexion. 345 
Boman, Ericus 403 
Boman, Staffan 264
Bonde, Carl, student 282, 283, 284 f., 286, 287, 

288, 307 ff., 313 ff, 317 f- 
Boo, magister. Se Chruzelius, Boethius 
Borgman, Gabriel 103
Botvid, skomakare och torpare i Åby, S:t Ilian

29
Boye. Se Boije 
Brahe, Christina 373
Brahe, Per, riksdrots 126, 148 f., 182, 337 
Branzelius, Magnus, kursor 31, 108, 121, 126, 

307, 322, 349. 372, 408, 423 
Bring(ius), Anna (gift omkr. 1680 med Anders 

Alenius) 100, 101, 433 (»Capellans hustru i 
Rasbo»)

Bringius, Israel, professor 42, 61, 98, 132. 134. 
182, 189, 247, 256, 273, 368, 374, 411, 433

— hanssterbhus 17,82,98^., 101, i45ff !7 i. 
189, 365, 368, 370, 372, 423. 433

Bringius, Kerstin 328, (338)
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Bring(ius), Nicolaus 18, 100, 101, 125, 130, 
132, 134,142, 145, 146, 171, »89, 199, 237, 
247

Britta, en hustru i Torp, Lundby 237 
Britta, hustru till Johan Mattsson 85 
Britta Johansdotter, en hustru 46 
Britta Jonsdotter, piga hos professor Gartman 

319
Britta Jonsdotter, en hustru 99 
Britta (eller Karin) Staffansdotter, amma hos 

Christopher Laurin 292 
Brodd, Sveno 51, 221 
Brok(e). Se Bro(o)k 
Broman, Olaus 353 f., 428, 431 f.
Bromius, Laurentius 195 f.
Brommius, Nicolaus 60,61 
Brommius, Petrus, biskop i Viborg, hans änka 

60
Broms, Johan. Se Bröms 
Bronnius, Martinus 320
Bro(o)k, Per Jonsson, vaktmästare 339, 376, 

423, 434 
Brothelius, Gustavus 265 
Brun, Johan Eriksson 87 
Brun (Bruun), Nicolaus 306 
Brunberg, Johan 440
Brunnerus, Martinus, professor 16, 18, 22, 32, 

38, 41. 42, 43, 55, 57, 60, 61, 63, 69, 71, 
77, 79, 81, 83, 90, 93, 94. 102, 103, i n ,  
113, 131, 134, 137, 138, 143, 146, 148, 149, 
154, 159, 160, 175, 189, 190, 192, 205, 215, 
222, 229, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 
244, 246, 249, 250, 263, 277, 289, 296, 297,
298, 299, 303, 306, 313, 315, 3i6, 324, 325, 
326, 329, 330, 331, 337, 338, 343, 344, 34Ö, 
347, 348, 349, 358, 364, 373. 382, 403, 424

— Närvarande i konsist. 15, 18, 53, 62, 68, 
76, 81, 82, 101, n i ,  112, 132, 134, 141, 
147, 152, 154, 159, 178, 188, 210, 221, 234, 
236, 237, 2 4 5 , 247, 249, 261, 275, 281, 293,
2 9 9 , 300, 301, 306, 311, 316, 319, 321, 327, 
337, 356, 360

Brunnius, Ericus, superintendent 256 
Bruzaus, Claudius 201 
Bruzelius, Petrus 383 
Bröms (Broms), Johan 62, 408 
Bubb, Jonas, aktuarie 84 
Bullenius, Martinus 111, 201 
Bure, Erik, kh i Västerlövsta 353, 357 
Bureus (Bursus), Johannes, professor 199 
Burman, Abraham, Vestrobothn. 96 
Busch agrius (Buskagrius), Johannes, e. o. pro

fessor 23, 24, 70, 135, 165, 256, 294, 295, 
326, 339, 340, 383, 447, 449

— hans hustru 70, 222, 367, 375 f., 423, 428f. 
Busk, Carolus, kh i Järvsö, hans söner 274 
Buthelius, Gustavus, Gothob. 216, 218, 2i9f.,

400

Buxbohm, N. N., löjtnant 78,81, 164 
Byrelius, Henrik, kh i Rasbo 57, 107 f., 114, 

358, 365
Byrling(ius), Johannes 75 f-, 79 f-> *05, 188
— hans fader 7 5 f-
Bååt, Carl, vice landshövding 114, 141
Bäck (Becker), Johan Mattsson, köpman i Sala

434, 436 
Bäckman, Martinus 111 
Bärling. Se Berling 
Böker, Andreas, Gothob. 216, 219 f.
Böllja, Ingrid, f. Andersdotter 124 
Börstell (Byrstel), Sveno 62 f.

Cabbsus, Lars, hospitalssyssloman 248 f., 263 f., 
270, 278, 289,311,357 

Cajanus, Johannes 201,312 
Cambou, Pierre 378
Camoen(ius) (Cameen), Daniel, rådman i 

Stockholm 82, 142, 154, 178L, 199, 4iof., 
420 ff.

Camcen(ius) (Cameen), Erik, bankokommissarie 
82, 142, 154, I78f., 199, 410L, 42off.

Carl. Se Karl
Carling, Peter, rådman i Stockholm 288, 299, 

3 2 7
Carling, Petrus, student 283, 285, 286, 287, 

288, 299, 307, 309ff-. 3*3ff-, 317, 327, 373 
Carm, Anders, fogde 56f., 108, 123, 143, 134, 

188, 210, 246, 252, 272, 278, 313, 324, 328, 
332, 374, 376, 426f.

Cassiopsus, Cecilia 163
Celsius, Magnus, professor 8, 10, 19, 20, 34, 

37, 38, 57, 58, 63, 64, 69, 70, 71 f-, 
73, 76, 82 f., 88f., 92, 93, 106, 113, 149,
162, 165, 166, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 
201, 205, 222, 235, 240, 244, 251, 269, 271, 
275, 296, 297, 299, 324. 325, 332, 367, 
375 f-, 378, 390, 406, 428, 452

— Närvarande i konsist. 7, 18, 21, 34, 44, 53, 
59, 62, 68, 72, 73, 76, 81, 88, 96, 101, i n ,  
*47, *59. *82, 188, 199, 221, 234, 237, 252, 
257, 264, 272, 278, 281, 293, 304

— hans son. Se Nicolaus Celsius
— hans änka 325, 326, 366, 406, 423, 428, 

(456)
Celsius, Nicolaus (366), 372, 429, 436 
Christiernin, Daniel 384 
Christoffer Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Lång- 

tora 321 
Christoffer Nilsson 137 
Chronander, N. N. 374
C hruzelius, B oeth iu s  (»m agister  B o o » ), quaes

tor 48, 53, 102, n i ,  112, 135, 141, 155,
163, 181, 201, 246, 248, 274, 300 f., 303, 
329, 33», 334, 449, 450,453

— hans arvingar 116, 248
Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka efter
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qujestor 9 ,21 ,5 3 ,6 4 , io if., m .  116, 126, 
141, 170, 174. 201, 238, 245, 265, 322, 334, 
376, 424 

Chryselius, Gudmund 288 f.
Clemens 01(of)sson 44 ff., 60 
Coibeckius. Se Kolbeck 
Collinus, Nicolaus 104 
Colmodinus. Se Kolmodin 
Colmäter. Se Kahlmeter 
Columbus, Johannes, professor 8, 14. 16, 17, 

19, 20, 32 f., 43, 63, 71, 72, 88, 103, 108, 
113, 114, 149, 152, 162, 164, 188, 191, 209, 
214, 218, 243, 248, 266, 275, 299, 307, 311, 
3 M. 316, 333, 335, 338, 343. 348, 349. 350, 
364. 366, 377, 381, 399. 410. 4 *9. 452, 453 

— Närvarande i konsist. 7, 15, 18, 26, 34, 48, 
53, 62, 65, 68, 73. 76, 81, 82, 88, 95, 96, 
101, 109, n i ,  120, 130, 134, 139. 140, 141, 
147, 151, 152, 154, 155, 159. I75. 188, 210, 
237, 245, 247, 249, 258, 267, 272, 304, 305, 
306, 3” . 316, 327, 331. 337, 348, 353. 354. 
355. 356, 358, 359. 360. 361, 3<>3. 364, 366, 
370, 371, 373. 376, 380, 383. 384. 387, 389, 
391. 394, 397, 400, 407, 420, 426, 430, 431, 
439. 453, 456, 458 

Corylander, Petrus 288 f.
Courcelles, Emanuel de, språkmästare 76, 123, 

126, 139, 169, 254, 323, 375, 441 
Coyet (Coijet), Vilhelm Julius, sekreterare 51 
Cronhielm, Poiykarpus, assessor 365 
Croning, Laurentius, Ostrog. 412 
Crus, Hans Persson, skomakaregesäll 127, 128 
Cujacius, Isak, språkmästare 324 
Curio, Henrik, boktryckare 72, 95, 187, 233, 

240, 347, 445

Da(h)lman, Johannes, Upl. 388, 442
Dalhemius, Nicolaus 14
Dalin, Petrus 104
Dalin, Stephanus 95
Dand ne 11, Noak, borgare 311 (Noach)
Daniel Andersson, tunnbindare 414 
Daniel Eriksson, bonde i Hagby, Gottröra 91 
Daniel Johansson, akad.-bonde i Åby, S:t Ilian, 

hans änka 224 
Daniel Johansson, köpman i Stockholm 246, 

264, 409
Daniel Woidichsson, köpman i Västerås 245 f. 
De Geer, Emanuel, brukspatron 146 
De la Gardie, Gustaf, riksråd 230 
De la Gardie, Katarina 375 
De la Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler, i 

sin egenskap av universitetskansler passim 
Depken (Döpken) (adlad Anckarström), Claes, 

kamrerare 202, 446 
Didrick (?) 408 (Dirich)
Dijkman, Daniel 44, 45, 402, 412, 423, 429, 

436

Dimbing, N. N. 87 
Dimming, Petrus 441 
Dirich. Se Didrik (?)
Douglas, Hedvig, f. Mörner 83 
Drake, Axel, ståthållare 36 
Drossander, Andreas 70, 306, 328 
Dual. Se Duwal
Duke, Anders Larsson, länsman 412 
Durseus, Bartholdus 383 f., 389 f.
Duringius, Andreas, Vestm. 96 
Duwal (Dual), Johan, dansmästare 123
— hans änka 211 
Duwall, studenter 361
Duwall (Duwalt), Gustaf, landshövding 20, 77, 

148, 165, 183, 348, 355, 373, 409 f., 434 
Duwall, Jakob, landshövding 356 
Döpken. Se Depken

Edberg, Johannes, Verml. 337
Edelius, Jonas 87, 109 f., 395, 399 f., 432 f.
— hans fader 110
Edenberg, Anna, f. Schroderus 71, 78 
Edenberg, Herman, vice häradshövding 264, 

387
Edenius, Andreas, Neric. 380 
Edenius, Jordan, professor 178
— hans barn 421
— hans sterbhus 82
— hans änka 82, 244
Edenius, Magnus Gabriel 82, 142, 155, 179 
Edenius, Petrus, Angerm. 18, 188, 238 
Edtzin. Se Hedsinius 
Eek, Johannes, Gothob. 2i6ff., 219L 
Eek, Nicolaus, Neric. 221 
Ehrenhielm (före adlandet Salonius), Johan, 

hovrättssekreterare (346), (349), (350), 365 
Ehrenstéen, Edvard, hovkansler 230 
Ehrenstéen, Edvard eller Lars, student 56, 61, 

62 f., 97 
Ek. Se Eek
Ek(e)bohm, Isak, kämnär 81, 86, 122, 153, 

159 ff-, 385.428,434
— hans tjänstpojke 440 
Ekenberg, Daniel, Upl. 337 
Ekenius, Andreas 241 
Ekhof(f), Abraham 104 
Ekholm, Alexander 370 
Ekman, Clas, byggningsnotarie 372 
Eldstierna, studenter 175
Elias Elixsson, borgmästare i Gävle 65 
Elias Jönsson, akad.-bonde i Bjuggsta, Kungsåra 

227
Elin Andersdotter, en änka i Odensala 230 
Elin Eriksdotter, en piga i Vallskog, Bälinge 

242
Elingius, Laurentius 8, 427
Elisabet, piga hos professorskan Hedrsus 430
Elisabeth Andersdotter, en hustru 98ff., 109
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Elisabeth Andersdotter, en änka i Dorsilla, Til
linge 356 

Elisabet Olof sdotter 361 
Elisabet Svensdotter, en hustru 301 f.
Elledurt, Jean 169 
Elof, (ringare?), hans dotter 47 
Elsa Dyriksdotter, en hustru 99 
Emzelius, Johan 33
Enecopiander, Andreas, komm, i Helga Trefal

dighet i Uppsala 31 
Engelbrecht, Joachim Friedrich 146 
Engeldahl, Jacobus 130, 376, 404 
Engman, Mårten 133, i37f., 321 f.
Enqwist (Eeneqwist), Nils Eriksson (kallade sig 

tidigare (1672) Salström) 182, 232 
Enstadius, Petrus, bibliotekarie 183 
Erik (»TookErik») 363, 371, 376 f.
Erik Ambjörnsson, bonde i Ensbola, Almunge 

399
Erik Andersson, akad.-bonde i Alma, Tillinge 

211
Erik Andersson, akad.-bonde i Eklunda, Ding- 

tuna 227
Erik Andersson, akad.-bonde i Hubby, Dan

mark 106
Erik Andersson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 

355
Erik Andersson, akad.-bonde i Nickbo, Vit- 

tinge 228
Erik Andersson, rättare i Dragby, Skuttunge 

411,442
Erik Andersson, torpare i Skäggesta, Börje 

354,359
Erik Bengtsson, smed 136, 130, 363 
Erik Bertilsson, bonde i Vad, Kumla 413 
Erik Bertilsson, dräng hos rådman Pål Anders

son 3i9f.
Erik Björsson, humlegårdsdräng 86 
Erik Christersson 384 
Erik Eriksson »ifrån Ladugården» 39 
— hans hustru 59
Erik Eriksson, akad.-bonde i Bärby, Alunda 230 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

114
Erik Eriksson, akad.-bonde i Kårsta 403 f.
Erik Eriksson, akad.-bonde i Nederlunda, När- 

tuna 418
Erik Eriksson, akad.-bonde i Oppgårda, Ding- 

tuna 137, 227 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Sundbro, Bälinge 

40, 195, 205, 230, 411, 413, 433 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ulvsväsby, Alm

unge, hans hustru 403 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Vansta, Tensta 

203
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ändersta, Simtuna 

172, 228
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ängeby, Lena 203

Erik Eriksson, bonde i Ekeby, Bondkyrko 279 
Erik Eriksson, bonde i Inninge, Stavby 380 
Erik Eriksson, dräng hos professor Schefferus 

262 f.
Erik Halfvarsson, rådman 391 
Erik Hansson, svarvare 87, i09f.
Erik Henriksson, akad.-bonde i Nåstuna, Vänge

194
Erik Johansson, akad.-bonde i Hedbo, Väster- 

färnebo 184 
Erik Johansson, bonde i Tuna 80, 81, 234, 237 
Erik Johansson, humlegårdsdräng 433 
Erik Jonsson, akad.-bonde i Tibble, Skultuna 

228
Erik Jönsson, akad.-bonde i Alma, Tillinge 204 
Erik Jönsson, akad.-bonde i Sälja, Nora 228 
Erik Jöransson, glasmästare 196 
Erik Jöransson, rådman 136 
Erik Klemensson, akad.-bonde i Kumla, S:t Ilian 

274, 354
Erik Larsson, akad.-bonde i Herresta, Skepptuna 

91,406
Erik Larsson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 40,

195
Erik Larsson, akad.-bonde i Uknö, Björskog 

414
Erik Larsson, akad.-bonde i Österby, Dingtuna 

137,227 
Erik Larsson, stadsvaktknekt 284 
Erik Larsson, vaktknekt 289, 303, 319, 349, 

359, 363, 368, 393, 395, 402, 429, 430, 454 
Erik Markusson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

303, 356,417 
Erik Markusson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 21
Erik Mattsson, akad.-bonde i Albäck, Simtuna 

172
Erik Mattsson, akad.-bonde i Garp-Råby, S:t 

Ilian 224
Erik Mattsson, akad.-bonde i Hamra, Frösunda 

113
Erik Mattsson, akad.-bonde i Häljebolsta, Väs

teråker 416
Erik Mattsson, akad.-bonde i Kullbol, Film 106 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Källmyra, Tensta 

107, 203
Erik Mattsson, akad.-bonde i Orkesta 117 f., 239 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 203 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Ör, Tillinge 416 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Örby, Rasbo 202 
Erik Mattsson, bonde i Vallskog, Bälinge 241 
Erik Mattsson, stalldräng 21 ff.
Erik Mattsson, trädgårdsdräng, båtsman 211 
Erik Mattsson [d. y.], vaktknekt 23, 30, 49, 51, 

300, 319,435 
Erik Mattsson [d. ä.], vaktknekt 21 ff., 29 ff., 

49ff., 65, 78, 96, 131, 134, 141, 150, 221, 
422, 434 f-, 438
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— hans anhöriga 96
— hans änka 422
Erik Mickelsson, akad.-bonde i Fålvi, Dingtuna 

227.416
Erik Mickelsson, akad.-bonde i Hamra, Frösunda 

361
Erik Nilsson, dräng hos kh Erik Bure i Väster- 

lövsta 353, 357 
Erik Nilsson, gruvfogde i Dannemora 147, 171, 

189
Erik Nilsson, stadsvaktknekt 23, 24 
Erik Olofsson 204
Erik Olofsson, akad.-bonde i Eke (Ekeby), 

Skuttunge 376 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Skälby, Lundby 

416
Erik Olofsson, akad.-bonde i Stora Forsby, 

Köpings sn 67, 176, 192 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Torvsärra, Bälinge 

177. 354. 4 u ff- . 424 
Erik Persson, akad.-bonde i Nackby, Skultuna 

415
Erik Persson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 

108
Erik Persson, länsman 413 
Erik Persson, skinnare 196 fr.
Erik Persson, vaktknekt 2 3
Erik Pålsson, akad.-bonde i Risänge, Harbo 225
Erik Staffansson, timmerman 218
— hans son 218
— hans änka 218
Erik Ånesson i Skommarbo, Björklinge 353 f., 

428, 431 f.
Eurenius, Petrus, Angerm. 82
— hans fader 82

Fabricius, Nicolaus, Bothn. 69 
Fagrsus, Jonas 401 
Fahlström, N. N. 362
Faxei (adlad Cronmarck), Daniel, myntmästare 

409,412 
Fenman, N. N. 60 
Fernxus, Laurentius 221 
Fernelius, Daniel 201
Ferner, Lars, fogde, hans änka. Se Anna Kempe 
Fillmerus, Johan, komm, i Tillinge 193, 229, 

264, 267, 268 
Fleming, Jacob, landshövding 27, 257, 272, 

293 f-. 3<>7, 385,424 
Flur, Erik, kämnär 263, 264, 383 
Fogel(ius), Haquinus 163 
Folker, N. N. 60, 61 
Fontelius, Abrahamus 27 
Fontelius, Petrus, kh i Gävle 65, 122, 127, 169, 

210
Fontelius, Rolandus, Gestr. 237 
Fontin, Olaus 109, 320 
Forbes, Johan, kapten 416

Forbus, N. N. 320
Fornelius, Jonas, professor 34, 37, 83, 113, 166, 

207, 274, 296, 312, 324, 331
— hans änka 324
Fornelius, Laurentius, professor 83, 324
— hans sterbhus 324, 323, 326
— hans änka 233, 324 
Forsell, Gustaf, borgare 393
Forsell, Samuel, landssekreterare 37, 129 
Fran(c)k (Frankenius), Elisabeth 108, 171, 234 
Franck (Frankenius), Johannes, professor 234, 

443
Frans Henriksson, vaktknekt 21 ff.
Fredrik Hansson 340,443 
Freudling. Se Frödiing 
Friesendorff, Carl von 7 3 f.
Friis, Anders 143 f.
Frolinus, Ericus 441 
Frondelius, Andreas, Vestm. 111 
Frondin (Frontin), Ericus 104, 201, 221 
Frostman, Magnus, Wexion. 87 f.
Frödiing (Freudling), Andreas, Gestr. 328 
Funck, Johan, assessor 272 
Fårbus. Se Forbes och Forbus

Gahm, Bengt, rådman 136 
Gahm (Gam), Laurentius, kapellan 221, 232 
Gammal, Johan, kh i Tierp 63 
Gartman, Johan, professor 10, 16, 18, 19, 26, 

27, 41, 55, 62, 63, 67, 68, 69, 78, 89, 93. 
96, 102, 103, 107, 113, 114, 117, 136, 137, 
140, 144, 146, 150, 152, 153, 154, 159, 160, 
164, 163, 166, 167, 168, 174, 186, 191, 192, 
198, 2i4f., 218, 221, 233, (såsom rektor 
passim sid. 237-348), 348, 349, 355, 358, 
377, 380, 383, 386, 391, 393, 406, 410, 412, 
434. 438, 447, 449, 453, 457, 458

— Närvarande i konsist. 7, 15, 17, 18, 21, 26, 
34, 48, 53, 62, 65, 68, 88, 101, 109, i i i ,  
112, 116, 123, 130, 132, 134, 139, 140, 141, 
147, 151, 152, 154, 155, 156, 159, 167, 168, 
174, 175, 178, 182, 188, 195, 199, 207, 210, 
216, 219, 221, 234, 236, (såsom rektor sid. 
237- 344), 348, 350, 356, 358, 359, 360. 362, 
363, 372, 373. 376, 384, 389, 390, 391, 397, 
401, 402, 409, 423, 426, 433, 435, 439, 44 *. 
453, 456,458

Gavelius (adlad Cronstedt), Mårten, direktör 
401

Gavelius (adlad Cederschiöld), Petrus, professor 
165

Gedda (Gädda), Johan, lantmätare 430 
Gerdes, Johan, kommissarie 366, 373 
Gerner, Anders, borgmästare i Stockholm 123 
Gert Jonsson, häradsfogde 119, <39, 280 
Gertrud Andersdotter, piga hos professorskan 

Berelius 241 ff.
Gestrinius, Jacobus 123

2 9 t - 7 4 4 i 6 8  Sallander
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Gestrinius, Martinus, professor 7, 53» 124
—  hanssterbhus 350
— hans änka 258 
Gestrinius, Olaus 12 3
Goeding, Anders, e. o. adjunkt, akademisekre

terare 163, 312, 381 f., 424, 426, 455
— såsom protokollförare passim 
Gothfrid, Ludvig 362, 393
Gothfrid, Peter, apotekare 195, 260 f., 346, 

393 £
— hans söner 346, 362
Gotfred, Peter, apotekarens son 97 f-, 104, 195, 

218
Gothilander, Jacobus, Vestrog. 62, 175 
Gran, Johan Andersson, fogde, hans barn 12, 

71, 192, 280
— hans änka 12, 71, 234 
Gran, Petrus, V.-bothn. 252 
Gransus, Haqvinus, bibliotekarie 185 
Greifken, Peter 74
Gren, Daniel 319 f.
Grijs, Anders [felaktigt Petter], kronofogde 

122, i35f., 142, 143, 154, 353 
Grünsten, Jonas 22 t
Gripenhielm, Anna, f. Rålamb 3if. (Anna 

Rolamb), 44 (d:o), 53 (d:o), 82, 419 
Gripenhielm, Edmund, riksråd 403 
Grot, Johan, f. d. fogde, kämnärsnotarie, råd

man 10, 26f., 69, 94, 113, 143 f., 159, 174, 
i85f., 205, 206, 207, 264, 412, 429L, 446, 
449, 452

— hansänka 143f., 361
Grubb, Andreas, professor 8, 10, 15, 16, 17, 

18, 20, 33, 38, 43, 56, 57, 63, 69, 71, 72, 
83, 84, 88, 113, 115, 122, 134L, 137* 139, 
146, 149, 155, 159, 179, 186, 201, 214, 235, 
240, 248, 249, 262, 263, 266, 271, 272, 275, 
277, 278, 297, 299, 312, 313, 322, 325, 326, 
329, 332, 333» 335, 338, 339, 340, 343, 346, 
349. 350, 355. 377, 381,386,410,423, 
437

— Närvarande i konsist. 7, 15, 18, 21, 26, 34, 
44, 53, 62, 65, 68, 73, 80, 82, 88, 95, 1 o 1, 
109, i n ,  116, 123, 130, 134, 140, 141, 147, 
152, 155, 174, 182, 188, 199, 207, 210, 221, 
234, 245, 247, 249, 252, 257, 258, 261, 264, 
267, 271, 272, 275, 278, 281, 288, 293, 299, 
300, 301, 304, 305, 311, 319, 321, 327, 331, 
336, 337, 344. 348, 352, 353, 354, 355, 356, 
358, 359, 360, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 
376, 380, 384, 387, 389, 390, 394, 401, 409, 
419, 420, 423, 425, 426, 430, 431,433,436, 
439, 441, 453- 456, 458

Grubb, Johan, fåktmästare 108, 139, 260, 323, 
419

Grubb, Katarina. Se Pourell 
Grundel, Ivarus, Angerm. 75, 79j j88

Grundel-Helmfelt (Helmfeldt), Simon, fältmar
skalk 104 

Gråberg, Olaus 160, 161 
Gröding, Bengt, domkyrkosyssloman i Västerås

2 9
Gudhemius, Johannes 87, 110, 432 
Gumslius (Gummelius), Jacobus, Wexion. 359,

364
Gyldenbring, Erik 423 
Gyldenklou, Anders Gideon 417 
Gyldenstolpe, Nils, sekreterare 51 
Gyllengrip, studenter 62, 361 
Gyllengrip, Christoffer, häradshövding 37
— hans barn 37
Gyllenstierna, Conrad, landshövding 413 
Gyllenstierna, Georg. Se Jöran Gyllenstierna 
Gyllenstierna, Johan (1617-90), kansliråd 369 
Gyllenstierna, Johan (1635-80), riksråd 53, 306 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd 168, 201, 

252, 306, 358, 384, 457 
Gädda. Se Gedda
G ä r ffe lt ,  C arl A lb r e k t , ö v e r s te lö j tn a n t  3 7 5  

G ö r a n . S e  J ö ra n

Hadorph, Johan, sekreterare i Antikvitetskolle
gium I 2 9 f., 132, 182, 233, 251, 2 5 3 f., 296, 
3 5 9 , 366, 371, 402, 4 25 , 429, 4 3 3 , 4 4 5 , 4 5 °  

Hagelberg, Lars, stadssekreterare i Linde 172 
Hagelsten, Sven, Hels. 177 
Hallenius, Laurentius 264  
Hallenius, Petrus, Upl. 54 
Hambrsus, Andreas 195 f.
Hammarinus, Bengt, skolrektor, adjunkt 62, 

89, 96, 101, 103, 131, 141, 150, 221 
Hammarinus, Ericus 221 
Hammarström, Isak, Vestm. 338 ff.
Hanelius, Lars, komm, i Segersta och Hanebo 

143
Hans, trädgårdsmästare 121, 133, 159, 161, 

162
Hans Andersson, humlegårdsmästare 290 ff., 

404
Hans Eriksson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 

203
Hans Eriksson, akad.-bonde i Mångsbo, Danne- 

mora 107
Hans Eriksson, bonde i Vreda, Frösunda 239 
Hans Eriksson, humlegårdsdräng 134, 281, 282, 

283, 284 
Hans Eriksson, skräddare 46 f.
— hans hustru. Se Karin Eriksdotter
Hans Olsson, bonde i Bärby, Gamla Uppsala 

43 if.
Hans Persson, nämndeman 333 
Hans Persson, skomakaregesäll. Se Crus 
Hans Staffansson, borgare 119, 209
— hans pigor 119, 209, 210, 212
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Härtling, Jacob, konterfejare 289, 313
— hans hustru 289 
Hartman, Hans 30 f.
Hassel, Jonas, hovrättsflskal 208 
Hasselbohm, Algotus, Vestrog. 1 tof., 353 
Hasslegren, Nicolaus 188 
Hedberg, Erik 345
Hedrsus, Andreas Benedicti 54, 116, 408 f. 
Hedracus, Benedictus, professor, hans änka 116, 

43°
Hedrsus, Benedictus Benedicti 116 
Hedrsus, Christianus Benedicti 116 
Hedsinius (Edtzin, Hetzin), Laurentius 87, 

109L, 432
Heijer (Höjer), Johan Christoffer, formsmidare 

73, 76, 84ff., 108, 127. 237f.
Heisich och Heisig. Se Heysig 
Hellenius, Johannes Olai, komm, i Köping 176 
Hellichius, Andreas Haquini, Verml. 141 
Helling, Bengt, komm, i Knivsta (Alsike) 101, 

145 f-, 328, 338 
Hellman, Andreas, kh i Kristianstad 439 
Heimfeit. Se Grundel-Helmfelt 
Helstenius, Magnus, Vestrog. 376 
Hemming Gustafsson 310, 311 
Herman Hermansson, mjölnare i Tumbo 119L,

375. 386, 412 
Hetzin. Se Hedsinius
Heysig (Heisich, Heisig) (adiad Ridderstierna), 

Johan 104, 125, 441 
Hiller, N. N., kantor i Stockholm 65 
Hjort, Petrus Jons, Hels. 252 
Hjulhammar, Gustaf, jägmästare 318 
Hodelius, Ambernus, Vestrog. 210 
Hof (Hoff), Johannes, Vestrog. 152 
Hoffman, Anders Andersson, kämnär 175f-.

i8of., 409, 423, 427 
Hof(f)stadius, Laurentius 201 
Hoffwenius, Petrus, professor 8, 13 f., 15, 16, 

t 7, 18, 19, 20, 33, 38, 52, 54 f., 69, 70, 
71. 72, 73. 77, 82, 89, 92, 93, 104, 113, 
125, 132, 134, 136, 138, 142, 145, 146, 182, 
186, 189, 190, 192, 199, 208, 214, 232, 234, 
235. 237, 238, 240, 243, 261, 264, 265, 266, 
270, 275, 296, 297, 312, 314, 316, 325, 326, 
328, 329, 330, 336, 338, 340, 345. 346, 348, 
349. 350, 355, 358, 362, 369, 377, 382, 384, 
390, 403, 406, 410, 435, 436, 440, 444, 445

— Närvarande i konsist. 7, 15, 18, 34, 48, 53, 
65, 68, 81, 82, 88, 95, 101, 109, 111, 112, 
123, 130, 134, 139, 140, 141, 147, 152, 155, 
168, 182, 188, 199, 207, 210, 221, 234, 237, 
245. 247, 252, 256, 258, 264, 269, 272, 278, 
293. 304, 306, 311, 316, 321, 327, 331. 337, 
344, 348, 350, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 
360, 361, 362, 364, 366, 370, 371, 372, 373,
376, 380, 383, 389, 397, 402, 407, 409, 419, 
423, 426, 430, 431, 433, 439, 440, 441

— hans broder 390
Hofstadius, Andreas Laurentii, kh i Film 106 
Hofsten, Erland, Verml. 111 
Hofwerberg, Johannes 316 
Höghusen, Henrik, kansliråd 9, 34, 44, 53, 66, 

246, 304, 365, 369, 373. 457 
Holm, Bengt, .borgare 218 
Holm, Johan, rådman i2of., 122 
Holm, Lars Andersson 292 
Holm, Petrus, professor 68, 76, 113, 137, 169, 

179, 240, 291, 295, 325, 328, 333, 336, 376, 
377, 382, 385, 403, 424

— Närvarande i konsist. 76, 112, 134, 167, 
168, 199, 251, 256, 321, 336, 376, 380, 384, 
430, 440, 441

Holmdalius, Gabriel, Verml. 345 
Holmdalius, Johannes, Verml. 207, 221 
Holmdalius, Petrus [felaktigt förnamn] 27 
Holmdorph, Nicolaus, Upl. 77 
Holtz (Hopp, Håltz, Höltz), Johan David, 

dräng hos studenterna Eldstierna 175f., 
i 8 o f .

Hontherus, Lars, kh i Alunda 14, 169, 180, 
i 8 9 f.

Hopp, Johan David. Se Holtz 
Horn, Bengt, riksråd 250 
Horn, Sigrid, f. Bielke 92, 94 
Husselius, Daniel, Vestm. 155, 22t (»Hulse- 

lius»), 338 ff.
Huswedel, Sofia Katarina. Se Lohrman 
Hwitfoot, Johan 301 f.
Hwitting, Andreas 302 f.
Hyltenius (adlad Silfverskiöld), Nils, professor i 

Lund 334 ff.
Håberg, Magnus 388 f., 431 
Håkan Jonsson, remsnidaregesäll 404 
Håkan Larsson, akad.-bonde i Åsta, Björskog 

225 f., 414
— hans måg 226, 414 
Håltz, Johan David. Se Holtz 
Häger, Edvard, amanuens 345 
Häger, Henrik, Suderm. 177
Häger, Olof Edvardsson, bokhållare 300
— hans änka 238
Hägg, N. N., sekreterare 384 
Härlund, Gustavus 306 
Hästsko, Nils 24 ff.
»Hästsko-Lasse». Se Lars Eriksson 
Höjer, Johan Christoffer. Se Heijer 
Höltz, Johan David. Se Holtz 
Hörner, Joel, rådman i Stockholm 151, 170, 

173, 201, 249 f., 306 
Hö(ö)k, Anders Andersson, lagläsare 322 
Höök, Anders Larsson, inspektor 249, 378, 

380
Höök, Ericus 221, 249, 432 (»Erik»)
Hö(ö)k, Lars Andersson i Vattholma 143 
Höök, Petrus, huspredikant hos Magnus Gabriel
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D e la G ard ie , sederm era  kh i A lsheda 71, 
4 3 9

Ih(e)ring, Jo hannes, kh i T ie rp  3 2 7 , 337, 3 3 8 ,  

3 4 9
Ih e r in g , S e b a st ia n , k h  i V it t in g e  3 0 2  

In g e r  m a n , A n d r e a s , W e x io n . 8 3 ,  2 3 7  

In gr id  H å k a n s d o t te r , e n  h u stru  61  f.
In gr id  J a k o b s d o tte r . S e  U n o n iu s  
In gr id  L a rsd o tter , d e ja  p å  K u n g sh a m n  3 9 7 ,  3 9 9  
In su la n d e r , M a tth ia s , tu llin s p e k to r  57  
Isak  I sa k sso n , m jö ln a r e  6 2 ,  3 0 1
—  h a n s fa d e r  3 01  
I so p x d iu s ,  M a g n u s , U p l. 2 2 1
Isopxdius, P etrus 3 9 1  f f . ,  3 9 5  f f . ,  3 9 7  f f . ,  4 0 4 ,  

413,423, 436, 4 5 4 f-, 4 5 8  
Istm enius, Isac, p rofessor 18 2

J a c o b u s  J o s e p h i ,  k u r so r  3 8 ,  4 7 ,  7 7 ,  1 9 6 , 2 1 3 ,  

2 7 6 ,  2 7 9 , 35 2 , 3 7 2
—  h a n s s ty v s o n  7 7  
J a k o b , sk o m a k a r e  5 0

J a k o b  A n d e r s s o n , fo g d e  o c h  sp ism ä sta r e  8 0 ,  8 4 ,  

9 0 ,  1 0 8 , 1 2 2 , 1 3 7 , 1 5 7  f f . ,  1 5 9 ,  1 7 0 ,  1 8 3 ,  
i 8 6 f . ,  2 0 2 f .,  2 4 6 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 4 f . ,  2 5 6 f . ,  
2 6 4 ,  3 0 3 ,  3 2 2 ,  3 5 5 ,  3 5 7 ,  3 6 8 ,  3 7 1 ,  3 7 2 ,  4 1 7  

J a k o b  E r ik sso n  3 4 1  
J a k o b  M a tts so n  21  o
J a k o b  M a tts s o n , b r o d e r  t il l Lars M a tts s o n  i 

N o r s ta  2 0 2

Ja k o b  N ilsson, akad .-bonde i Bäckeby, L undby
2 2 3  f.

J a k o b  N i ls s o n ,  b e sk y tta r e  61  

J o h a n , tjä n a re  h o s  b ard sk äraren  T r e c h o u  3 6 2  
J o h a n  A n d e r s s o n , h an s ä n k a  4 4 5  

J o h a n  A n d e r s s o n , a k a d .-b o n d e  i H u b b y , D a n 
m ark  1 0 6

J o h a n  A n d e r ss o n , a k a d .-b o n d e  i K årsta  4 0 6  
J o h a n  A n d e r s s o n , a k a d .-b o n d e  i V ard a la , N ä r -  

tu n a  173
J o h a n  A n d e r s s o n , a k a d .-b o n d e  i Ö v e r lu n d a ,  

N ä r tu n a  9 1 ,  4 0 6 ,  4 1 8  

J o h a n  B e n g ts s o n , d rä n g  h o s  s tu d e n te n  C arl 
B o n d e  2 8 2 ,  2 8 5 ,  2 8 6 ,  3 0 7 ,  3 0 9  f ., 3 1 8  

J o h a n  E r ik sso n , a k a d .-b o n d e  i F ran såk er, O d e n 
sa la  2 8 0 ,  3 6 0

—  h an s s v ä r m o d e r . S e  K arin  A n d e r s d o t te r  
J o h a n  E r ik sso n , a k a d .-b o n d e  i G illb e r g a , V it 

t in g e  2 2 3
J o h a n  E r ik sso n , a k a d .-b o n d e  i R a g lu n d a , K ö p in g  

2 2 6 , 4 1 3
—  h a n s h u stru  4 1 5
J o h a n  E r ik s s o n , a k a d .-b o n d e  i T u n a b y n , T u n a  

2 5 0 ,  2 5 4 f .
—  hans son 250, 254
J o h a n  E r ik sso n , a k a d .-b o n d e  i Ä s , R o m fa r tu n a

2 2 4
Jo h a n  Eriksson, bonde i Länna 399

J o h a n  E r ik sso n , d rä n g  h o s  ä r k e b is k o p  L e n s u s  

( 8 6 ) ,  ( 1 8 5 ) ,  3 6 3 ,  3 7 1 ,  3 7 6 f.
J o h a n  E r ik sso n , g ä s tg iv a r e  i K ö lv a , Å la n d  7 3  f. 
J o h a n  E r ik sso n , h u m le g å r d sd r ä n g  4 5 3  
J o h a n  H e n r ik s s o n , lä n sm a n  3 5 5  
J o h a n  H å k a n s so n  1 0 9  
J o h a n  I sa k s s o n , m jö ln a r e d r ä n g  2 8 9  f.
J o h a n  J o h a n s s o n , a k a d .-b o n d e  i S v in a , H a r b o  

2 2 8
J o h a n  J o h a n s s o n , v a k tk n e k t  2 3 ,  2 4  

J o h a n  J ö r a n s so n , m jö ln a r e  i Å rb y , R a sb o k il  
3 8 0

J o h a n  L a rsso n , a k a d .-b o n d e  i E k e b y , M ark im  

173, 2 0 3
J o h a n  L a rsso n , a k a d .-b o n d e  i M a lm a , B o n d k y r k o  

41 f., 202, 405
—  h a n s  h u stru  41
J o h a n  L a rsso n , d rä n g  i L agga  4 3 3 ,  4 3 6  f.
J o h a n  L a rsso n , h o v s la g a r e  2 11  
J o h a n  L im a n sso n  2 6 3
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i H u s b y -Ä r l in g -  

h u n d ra  2 7 9  f.
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i Ista , S k e p p tu n a  

4 1 8
J o h a n  M a tts so n , a k a d .-b o n d e  i K ö l in g e ,  R a sb o 

k il 4 0 3
—  h a n s  h u s tru  4 0 5
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i K ö r lin g e , V ä n g e ,  

h a n s  ä n k a  1 9 4  
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i M å lb y , T il l in g e  

1 9 3 , 2 6 8
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i U lle n tu n a ,  

S k e p p tu n a  3 7 2  f f . ,  4 0 7  
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i V ig g e b y , O r -  

k e s ta  1 9 3 L
J o h a n  M a tts s o n , a k a d .-b o n d e  i Ä s ,  R o m fa r tu n a

2 2 4
J o h a n  M a tts s o n , m jö ln a r e  4 3 2
J o h a n  M a tts s o n , v a k tk n e k t  (4 3 ) ,  3 1 2 ,  4 1 2 /4 1 3
—  h a n s  h u stru . S e  K e r s t in
J o h a n  M ic k e ls s o n  i S k ä g g e sta , B ö r je ,  h ans  

d r ä n g  3 5 4
J o h a n  M ic k e ls s o n , b o n d e  i D o r s illa , T il l in g e  

356
J o h a n  M å n sso n , rä ttare i U t-R å b y , R o m fa r tu n a  

415
J o h a n  N i ls s o n ,  b a r b era r eg esä ll 2 9 1  
J o h a n  O lo f s s o n , a k a d .-b o n d e  i P r ä stb y n , M or-  

k arla  3 5 5
J o h a n  O ls s o n , a k a d .-b o n d e  i Å b y , S :t Ilian  

3 8 6  f.
—  h a n s  fa d e r  3 8 6
J o h a n  P e r s so n , a k a d .-b o n d e  i K u n sta , L en a  1 0 7 , 

2 0 3
J o h a n  P e r s so n , a k a d .-b o n d e  i V ä s te r b o i, D a n n e -  

m o r a  1 0 6
J o h a n  P e r s so n , a k a d .-b o n d e  i Ä s , R o m fa r tu n a

2 2 5
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Johan Persson, bonde 81 
Johan Persson, bonde i Hova, Odensala 230 
Johan Persson, prebendebonde i Norby, Bond- 

kyrko 336 
Johan Persson, snickaregesäll 288 f.
Johan Persson, vaktknekt 134, 237, 282, 283, 

284
Johan Rasmusson i Västerås 1 i9f., 386 
Johan Sigfridsson, smed 136, 130 
Johan Staffansson, akad.-bonde i Sävsta, Vår

frukyrka 39
Johan Staffansson, stipendiatbonde i Väppeby, 

Östuna 366
Johan Tomsson, guldsmed 68, 69, 350, 371 
Jon Bengtsson, akad.-bonde i Ströby, Börje 

194
Jon Hansson, bonde i Vik, Bollnäs 341 
Jon Jonsson. Se Behm 
Jon Mickelsson. Se Behm 
Jon Mårtensson, akad.-bonde i Jolmesta, Ding- 

tuna 224
Jon Nilsson, akad.-bonde i Uknö, Björskog 226 
Jon 01(of)sson, mjölnare i Tumbo ii9 f ., 386, 

397
— hans son 119, 386 
Jon Persson 197
Jon Persson, akad.-bonde i Uknö, Björskog 

414
— hans änka 414
Jonas Magni Wexionensis, biskop 350 
Jost Larsson, remsnidaregesäll 404 
Juhlbeck,Johannes, Suderm. i i i  
Julin, Johannes 30, 31
Jung (Ljung), Dominicus Laurentii, Fjedrund.

338 f., 391 (Dominicus Laurentii)
Jöns Jöransson, akad.-bonde i Husby-Ärling- 

hundra 211
Jöns Persson, akad.-bonde i Bossberga, Tors- 

tuna 225
Jöns Persson, akad.-bonde i Häggeby, Skuttunge 

40, 195, 202 
Jöran Bengtsson, stadsvaktknekt 45 f.

Kadow, Samuel, borgmästare 169, 180, 190, 
266, 270, 442

— hans sterbhus 311
Kadow, Samuel, student 181, 182 f., 338, 442 
Kafle, Erland, vice president 107 
Kahlmeter (Colmäter, Kohlmätare), Hans, råd

man i Stockholm 28f., 368 
Karin, en hustru i Målsta, Bälinge 390 
Karin Andersdotter, en piga 127, 212 f.
Karin Andersdotter, en änka i Fransåker, Oden

sala 229, (280), 360, 377 
Karin Eriksdotter, hustru till skräddaren Hans 

Eriksson 46 f.
Karin Johansdotter, en änka i Vallby, Dingtuna 

117, 138
3 0 - 7 4 4 1 6 8  Sallandtr

Karin Olofsdotter, källarpiga 97 
Karin Persdotter, piga hos professor Micrander 

400 f.
Karin (eller Britta) Staffansdotter, amma hos 

Christopher Laurin 292 
Karl Eriksson, bonde i Örby, Rasbo 417 
Karl Henriksson, bokhållare i Strömsholm 271 
Karl Jöransson, akad.-bonde i Västerby, Läby, 

sedan bonde i Halmby, Lagga 204, 212 
Karl Mickelsson i Håga, Bondkyrko 263 f., 269 
Karl Mårtensson, akad.-bonde i Hagby, Gott- 

röra 361,406, 418 
Karl Olofsson, akad.-bonde i Klev, Alunda 28 
Kellander, Petrus 221 
Kellman, Johan. Se Kiellman 
Kempe, Anna, änka efter fogden Lars Ferner 

59 (Ferner), i59f. (d:o), 199 (d:o), 21 if. 
(d:o), 357 (d:o), 374 (d:o), 391 (d:o), 400 
(d:o)

Kempe (Kiempe), Johan, Upl. 1x4. 2i6ff., 
2 i9 f .,  222, 427 

Kempe, Karin, hustru till Johan Kempe 2 17 f., 
2I9f.

Kenicius, Nicolaus, lagläsare 412 
Kerstin, hustru till vaktknekten Johan Mattsson 

4 4 fT.
Kerstin, en änka i Berga, Haga 172 f.
Kerstin Bengtsdotter, en hustru 361 f., 370 
Kerstin Eriksdotter, en hustru 388 
Kerstin Hansdotter, en änka i Luttergärde, 

Frösunda 406, 418 
Kerstin Johansdotter, en piga 263, 395 
Kerstin Kristoffersdotter, krögarhustru 393, 

396f., 398f., 454, 455 
Kettler, en tysk 54 
Kidronius, Ericus, skolrektor 187 
Kiellman (Kellman), Johan 4iof., 421 f. 
Kielman, Laurentius 27 
Kiempe. Se Kempe 
Kilander, Johannes, adjunkt 31 
Kilberg, Olaus, Verml. 54, 179, 188, 347 
Killing. Se Kylling
Kilman (Kijlman), Samuel 13 f., 34, 384
— hans hustru 14 
Kiörling. Se Körling 
Klefberg, Nicolaus, Upl. 345
Klint, Johannes Erici, Holm. 22, 23, 201
— hans betjäntpojke 22, 23
Klint, Mårten Jonsson, fogde 48, 49, 83, 91, 

92, 140, 170, 173, 203 f., 222, 229, 238, 
239, 240, 245, 246, 250, 265, 280, 361, 368, 
372f., 404, 4x7, 419, 434, 436, 447, 448,
451,453

Knut Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 
126, 131, 138f., 240ff., 253 

Knäpp, Johan Hansson, kämnär 258, 427 
Kock, Franciscus, Gothob. 216, 219 f.
Kock, Paulus 289
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Kohlmätare eller Kohlmäter. Se Kahlmeter 
Kolbeck (Colbeckius), Johannes 104 
Kolmodin (Colmodinus), Israel, adjunkt 276, 

295, 382, 385, 391, 424. 427 f- 
Kolthoff, Arvid, handlande i Karlstad 178, 421
— hans hustru 421 
Kolthof(f), Henrik 89
Kro(o)k, Lars Andersson, hökare i57ff., 186,

385
— hans hustru 157
Krook, Theodorus, Wexion. 2i6ff., 219L 
Kro(o)k, Thomas, kh i Knutby 385 
Kurck, Gabriel, landshövding 404 
Kuus, Bartholdus, amanuens i Antikvitetskolle

gium 14, 27 
Kylling (Killing), Laurentius 87 
Körling (Kiörling), Jonas f. d. adjunkt 185, 367
— hans arvingar 385

Lage Jönsson, akad.-bonde i Albäck, Simtuna 
172

Lagerblad, Karl Knutsson 380, 383 f., 389 
Lagerlöf, Daniel 14
Lars Andersson, akad.-bonde i Danmark 106 
Lars Andersson, akad.-bonde i Eklunda, Harbo 

228
Lars Andersson, akad.-bonde i Garp-Råby, S:t 

Ilian 227, 413 
Lars Andersson, hökare. Se Kro(o)k 
Lars Andersson, tjänare hos gästgivaren Jean de 

Valois 440
Lars Andersson, tjänare hos Lars Eriksson i 

Gottsunda 110 
Lars Eriksson (»Hästsko-Lasse») 87, 110 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Berga, Haga 239 f. 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Malma, Bond- 

kyrko 439, 453 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Marma, Alunda 

425, 426
Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora

321
Lars Eriksson, akad.-bonde i Näsby, Dingtuna 

227
Lars Eriksson, akad.-bonde i Österby, Läby 124 
Lars Eriksson, bonde i Gottsunda, Bondkyrko 

110
Lars Eriksson, bonde i Änge, Gnarp 341, 342 
Lars Henriksson, akad.-bonde i Vallby, S:t Ilian 

224
Lars Jakobsson, borgare 75 
Lars Jakobsson, bitr. fogde i8f., 83, 92 ff., 142, 

188, 232, 236, 313. 328, 337, 340 ff-, 347, 
429, 442, 447 

Lars Jönsson, mjölnardräng 133 
Lars Larsson, borgare 13 3
— hans hustru 133
Lars Markusson, akad.-bonde i Hällby, Östuna 

280

Lars Mattsson, akad.-bonde i Alsta, Nysätra 193 
Lars Mattsson, akad.-bonde i Droppsta, Oden

sala 360
Lars Mattsson, akad.-bonde i Norsta, Balingsta;

därefter i Gamla Uppsala 193, 202, 380 
Lars Mattsson, bonde i Harg, Odensala 173 (fel

aktigt Knivsta sn)
Lars Mattsson, sågare i Vattholma, Lena 249 
Lars Mårtensson, akad.-bonde i Mälby, Ding

tuna 227, 236, 415 (»Lars Månsson»)
Lars Nilsson, akad.-bonde i Tveta, Medåker 

223
Lars Nilsson, sadelmakare 404 
Lars Olofsson, akad.-bonde i Uggelsta, Åkerby 

359
Lars 01(of)sson, akad.-bonde i Åsta, Björskog 

67, 226, 413 f.
Lars 01(of)sson, fogde. Se Unonius 
Lars Persson, smed 128L 
Lars Persson, svarvaren Erik Hanssons måg 

109L
Lars Persson, timmerman 141 
Lars Ånesson, dräng hos professor Schefferus 

262 ff., 266, 269 f., 279
— hans hustru 262, 263, 266 
Laurentinus, Adolph 47, 48, 49ff., 89, 96, 131,

139, 141, 150, 221, (307), 346, 404, 429, 
434 f-, 436ff-, 457 

Laurentinus, Jonas 47, 49 
Laurentinus, Laurentius 47, 48, 49 ff., 62, 65 

67, 68, 72, 78, 84, 89 f., 95, 96, 101, 103, 
i n f . ,  116, (139), 346, 404, 434 f-, 437 f- 

Laurentinus, Petrus, lektor i Skara 47, 89f., 
1 i6f., 307, 346, 404 

Laurentius AndresTorpensis 221 
Laurentius Petri Gothus, ärkebiskop 35, 36 
Laurin, Christopher 168, 181, 222, 292, 402 f.
— hans hustru 64, 168, 181, 292 
Lechander, Johannes, Neric. 441 
Lechander, Nicolaus 34 
Leijoncrona, Kristoffer (?) 46, 307
Lensus, Johannes, ärkebiskop 86, 183, 386, 

4 0 3
— hans dräng. Se Johan Eriksson
— hans änka 363 
Lenström, Martinus, Upl. 62 
Leussner, Christina 407 
Leussner, Margareta 361, 407, 417 
Leyman, Karl, krögare, 200
— hans änka 96, 144, 191, 200, 435, 43Öf. 
Ligonius, Johannes, Upl. 221
Lijten, Anders Bengtsson, rådman 96 
Lijten, Marina, f. Menschewer 427 (»Marina») 
Lillia, Johan 262 ff.
Lillie, Axel, landshövding 12, 141, 205, 413, 

431
Lillieflycht, Gabriel, hovråd 240, 436 
Lindberg, Abraham 430
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Lindberg, Sveno, Vestrog. 425
Lindelius, Johannes 14, 27
Lindhielm, Anders, kammarråd 48, 57, 163,

365
Lindhielm, Mårten, överste 116 
Lindschöld, Erik, protokollssekreterare 9, 33, 

96, 109
Ling, Abraham, bokhållare i Närtuna 373 
Linnerius, Olaus 221 
Lippius, Nicolaus 120L, 122 
Lippius, Stephanus i2of., 122 
Lisbet. Se Elisabet 
Lithman, Carl, biskop 44, 114, 247 
Littoun, Jonas 201, 221 
Ljung, Dominicus. Se Jung 
Ljung, Ericus, depositor, adjunkt 14, 183, 188, 

296, 326, 333, 346, 429 
Ljung, Petrus, professor 12L, 34, 35 fr, 41, 58, 

63, 77, 88 f., 93, 110, 127, 139, 151. 152, 
155, 182, 198, 243, 245, 253, 256, 316, 332, 
378, 387

— Närvarande i konsist. 7, 15, 34, 48, 53, 65, 
76, 81, 88, 101, 112, 113, 116, 120, 123, 
130, 132, 139, 147, 151. 152, 156, 159, 167, 
175, 178, 195, 207, 216, 219, 237, 249, 252, 
256

Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 
19, 57 f-, 103, 109, 134, 137, 138, 140, 147, 
164, 182, 185, 195, 255 f., 258f., 266, 267, 
273 f-, 293. 442, 443. 450

— hans sterbhus 195, 256, 267, 442 
Loccenius, Margareta, f. Kitz, änka efter pro

fessor Loccenius (58), (138), (140), (164), 
(256), (259), 273

Lodelius, Stephanus 188
Lohrman (Låhrman) (adlad Lohreman), Gustaf, 

livmedikus 247, 369. 373. 457 
Lohrman, Johan 55
Lohrman, Sofia Katarina, f. Huswedel 247 
Lohrman (Lårman), Thomas [d. y.], borgmästare 

34. 53. 185. 347 
Lom.Jacobus, Gothob. 2töff., 220 
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 48, 101, 111 
Ludovicus Andersson 259 
Lundberg, Jöran, tjänare hos riksdrotsen Per 

Brahe. Se Rul(l)berg 
Lundgren, Johannes i33f., i44f., 171, 181, 

186, 191, 200 f.
Lundius, Carl professor 7, 48, 72, 102, 103, 

104, 109, 113, 125, 126, 131, 140, 142, 143, 
149, 150, 151, 180, 186, 189, 190, 19 t, 200, 
202, 208, 209, 230, 231, 232, 234, 240, 
247f., 249, 251, 256, 265, 266, 267, 269, 
270, 276, 2 7 7 , 278, 2 7 9 . 2 9 0 , 2 9 1 , 2 9 4 , 306, 
313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 332, 333. 
335, 349, 357, 361, 366, 375, 377, 379. 382, 
391, 396, 410, 419, 428, 433, 438, 44». 449, 
452. 455, 457

— Närvarande i konsist. 48, 65, 101, 109, 116, 
130, 140, 141, »47, 178, 188, 199, 207, 210, 
247, 249, 251, 264, 269, 275, 278, 281, 288, 
300, 301, 305, 306, 311, 316, 319, 331, 332, 
356, 359, 364, 366, 370, 371, 372, 373, 376, 
380, 389, 397, 400, 402, 409, 419, 423, 426, 
433, 435, 439, 44°, 44», 453, 45Ö, 458

Lundius, Olaus, Suderm. 174 
Lundqwist, Erik, Upl. 221 
Luth, Johan, överste 36
Luth (adlad Molnstierna), Johannes, Neric. 60 f., 

306, 312 f.
Luth, Kerstin (Kristina), änka efter professorn 

och biskopen Laurentius Wallius 36 
Luthelius, N. N., Vestm. [okänd; tydligen fel- 

skrivet namn] 380 
Lycosander (Lykosander), Jacobus 96 f., 380, 

383 f., 389 
Lydik Andersson 378 
Lyrell, Sven 299, 441 
Lå(h)rman, Gerhard, Vestman. 155 
Låhrman, Gustaf. Se Lohrman 
Lårman. Se Lohrman
Löfgren, Simon 104, 275, 283, 284, 283, 286, 

288, 299f., 307 ff., 313 ff-, 3»7f-, 327, 33»
— hans fader 275, 314

Magnus, kursor. Se Branzelius
Malin, hustru till borgaren Per Persson 43
Malin, piga hos ärkebiskopinnan Lensus 371,

377
Malin Jonsdotter, en hustru i Tumbo 386, 391,

397 
Malmen 123
Malmenius (Malmeen), Andreas eller Carolus 

55, 56
Malmenius, Matthias 295, 296, 297, 298, 332 f., 

334ff-, 378, 381 
Marchander, Zacharias 343, 433, 441 
Margareta Eriksdotter, en hustru 349 
Margareta Jonsdotter 98 
Margareta Mickelsdotter 127  
Margareta Persdotter, en kokerska 376, 390 
Margareta Persdotter, källarpiga 97 
Maria Mattsdotter, amma hos professor Auri- 

villiusänka 149 
Maria Olofsdotter i Sunnanå, Frösunda 113 
Marin, Nicolaus, Vestrog. 69, 332 
Marin, Samuel 109
Marina. Se Marina Lijten, f. Menschewer 
Marita Eriksdotter 99
Martinus Olai Nycopensis, professor 42, 443
— hans arvingar 365
—  hans d o tter  7 0
Matts, en finne i Norsta, Balingsta 177 
Matts Andersson, akad.-bonde i Grän, Rasbo 

»37
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Matts Andersson, akad.-bonde i Norsta, Ba- 
lingsta 39, 54, 83 f., 204

— hans hustru 84
Matts Eriksson, akad.-bonde i Husby-Ärling- 

hundra 279
Matts Eriksson, akad.-bonde i Luttergärde, Frö

sunda 91, 130, 204, 239, 406, 418 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Roslanda, Lagga 

249
Matts Eriksson, akad.-bonde i Sävsta, Vårfru- 

kyrka 39
Matts Eriksson, stadsvaktknekt 284 
Matts Eskilsson, bonde i Vreda, Frösunda 239 
Matts Gustafsson, akad.-bonde i Dorsilla, Til

linge 229
Matts Hansson, akad.-bonde i Fälvi, Dingtuna 

416
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Kålsta, Tors- 

tuna 28
Matts Johansson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 107 
Matts Johansson, soldat 234 f.
Matts Klemensson, tolvman 333 
Matts Knutsson, akad.-bonde i Tibble, Tillinge 

193
Matts Larsson, bonde i Slåsta, Odensala 83, 230 
Matts Mattsson, bonde i Drävle, Altuna 223 
Matts Mickelsson, akad.-bonde i Ölsta, Gryta 

268
Matts Mårtensson, klockare i Vaksala 203 
Matts Nilsson, akad.-bonde i Borsingby, Björ- 

skog 67
Matts 01(of)sson, rättare i Uggelsta, Åkerby 11, 

i7Öf., 184, 193, 206, 354» 361, 363. 368, 
374. 390, 391. 402. 4 *2, 4 *3. 424, 436, 442, 
445. 45°

— hans son i7Öf., 184, 368
— hans änka 436 
Matts Olsson 204
Matts Olson, akad.-bonde i Bärby, Alunda 230 
Matts Olsson, akad.-bonde i Marma, Alunda 

265
Matts Olsson, skomakare 132 f., 136L, 173 
Matts Persson, akad.-bonde 430 
Matts Persson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

206
Matts Persson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala 

202
Matts Persson, akad.- bonde och rättare i Nyfla, 

Bondkyrko 142, 264 (felaktigt: »Pär Mat
zon»), 269, 339 (felaktigt: »Pär Matzson»), 
426 (d:o), 439 (d:o)

Matts Person, akad.-bonde i Ösby, Lundby 236 
Matts Persson, bonde i Källberga, Almunge

397,453
Matts Persson, mjölnare i Ulva 447 
Matts Tomasson, akad.-bonde i Viggby, Dalby 

416

Matts Tomasson, bonde i Ursbo, Film 264, 379 
Medenius, Ericus 168 
Melander, Petrus, kh i Odensala 279, 377 
Menlös, Peder, lantmätare, hans änka 11, 234, 

446, 450
Menschewer, Adolf, borgare, hans änka 140 
Mickel Andersson, akad.-bonde i Edsberga, 

Bred 275 f.
— hans moder 276 
Mickel Hansson 197
Mickel Jakobsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 

107
Mickel Jonsson, akad.-bonde i Lenaberg, Lena 

107
Mickel Larsson 368
Mickel Markusson, dräng hos professor Side- 

niusänka 151 f., 167, 197 
Micrander, Julius, professor 77, 78, 95, 109, 

122, 130, 135, 140, 143, 150, 152, 153. *59. 
163, 169, 174, 180, 182, 186, 190, 192, 196, 
199. 235, 240, 243, 245, 246, 254, 264, 272, 
275, 279, 296 f., 324, 325, 326, 328, 329, 
33*. 333, 334, 343, 349, 36*. 368, 377, 380, 
381, 387, 400, 401, 402, 404, 409, 410, 423,
425, 433 ff 437

— Närvarande i konsist. 154, 139, 168, 174, 
178, 182, 188, 199, 234, 236, 237, 245, 249, 
264, 267, 269, 271, 272, 278, 281, 288, 293, 
299, 300, 305, 306, 316, 321, 327, 33*. 336, 
337, 344, 354, 355» 35<*, 360, 362, 363, 364, 
366, 371, 372, 373, 376, 380, 384, 389, 390, 
39*. 397, 401, 409. 420, 423, 425, 426, 436, 
439, 440, 441, 453, 456, 458

Micrander, Laurentius 306 
Milander, Anders 358 
Moberg, Olaus, Suderm. 221 
Montanus, Daniel 383 f.
Morsus, Henricus Petri, kh i Munktorp 20, 

232,447
Murich (Myrich), Hans, adjunkt 54, 179, 188, 

240, 296, 297, 298, 326, 3312 f., 337 f., 347, 
381

Murman, Jacob 78, 104, 276 ff., 281 ff., 300, 
301, 307 ff-, 3*4fff 3*7 ff 

Myrander, Henrik, komm, i Stockholm, seder
mera kh i Torsåker 14, 17, 34 f., 53, 82, 100, 
134, 145 f., 368, 411

— hans hustru 14, 199 
Myrich, Hans. Se Murich 
Myrman, Henrik 61 f., 97 f.
M åns A n d ersson , ak ad .-b on d e i H ön sgärd e, 

H usby-Långhundra 4 1 7  
M årten A nd ersson , akad .-b onde i K il, V änge  

39
Mårten Andersson, humlegårdsdräng 282, 283 
Mårten Johansson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 

204



Personregister

Mårten Mattsson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 
418

Mårten Mårtensson, bonde i Gådersta, Skepp
tuna 173, 222, 239 

Mört, Matthias 86

Nerbeiius, Johan, kronofogde 34, 51 f. 
Netzelius, Haquinus, Fiedrund. 327 
Netzelius, Johannes 87, 109 f., 432 f.
Netzling, Matthias 395 f., 413. 454 
Nezelius, Olaus, e. o. professor, vice bibliote

karie 19, 20, 81, 84, 109, n i ,  165f., 188, 
221, 240, 294. 295, 326, 333, 334 ff-, 337, 
345, 347, 382 f., 385, 391, 428, 44*

Niblerus. Se Nyblerus 
Nils Andersson, humlegårdsdräng 65 
Nils Bengtsson, akad.-bonde i Hagby, Medåker 

226
Nils Björnsson, köpman i Falun 445, 430
— hans änka 443
Nils Christophersson, akad.-bonde i Boda, 

Romfartuna 269 
Nils Eriksson, akad.-bonde i Hovberga, Öster- 

våla 228 
Nils Erlandsson, skräddare 320 
Nils Eskilsson, båtsman 302 
Nils Gudmundsson, akad.-bonde i Gräsnäs, 

Björskog 226 
Nils Hansson, akad.-bonde i Vardala, Närtuna 

91, 150, 238 f.
Nils Larsson, bonde i Berg, Frösunda 239 
Nils Nilsson i38f.
Nils Olsson akad.-bonde och rättare i Uggelsta, 

Åkerby 176, 184, 193, 411 f., 433 
Nils Olsson, rättare i Svina, Harbo 275, 402 
Nils Olsson, torpare i Kölinge, Rasbokil 106, 

*37, 4*7
Nils Persson, akad.-bonde i Kumla, Lund by sn 

[sedermera till S:t Ilians sn] 227 
Nils Ragvaldsson, akad.-bonde i Gräsnäs, Björ

skog 4*4
— hans svärmoder 414 
Nils Tomasson 149
Nisbeth, Welam, kapten 95, ii4 f., 248, 257 
Noach. Se Dandnell 
Noander, Andreas, Ostrog. 77 
Noraeus, N. N. 241 
Norseus, Ericus, kh i Harbo 176 
Noraeus, Petrus, Lappo 13 1, *35, 388 
Norberg, Gudmund iio f., 121, 161 
Norcopensis, professor. Se Andreas Norcopen- 

sis
Nordlin. Se Norlin 
Norin, Jacobus 116 
Norlin (Nordlin), Holgerus, Bothn. 69 
Norling, David 339
Normoraeus (Norä Moraeus), Samuel 104

473
Nybelius, Laurentius 350, 351 ff., 357 f., 366f., 

373, 404, 409, 44*
— hans syster 352
Nybelius, Margareta (37 f.), (72), 351 f. 
Nybelius, Sebastian 37 f., 64, 7* f-, 302 f., 366 
Nyblerus (Niblerus), Ludovicus 76 f., 221 
Nyborg, N.N. [=borgaren Ny?] 263 
Nycopensis. Se Martinus Olai Nycopensis 
Nyström, David 432

Odhelius, Ericus, professor 80
— hans arvingar 80
Odhelius (adlad Odelstierna), Ericus Erici 345 
Olaus Israelis, kh i Tillinge 229 
Oldekop (Oldenkop), Justus, superintendent 

på Ösel 254 
Oljeqvist, Gustaf, kanslijunkare 321 
Oljeqvist, Nils, häradshövding 321 
Olof Andersson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 203
Olof Andersson, akad.-bonde i Sälja, Nora 228 
Olof Andersson, bonde i Häggesta, Bollnäs 341 
Olof Andersson, borgare 56, 62 f., 430 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

106, 108, 1 37 , 203 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Åkerby, Vårfru- 

kyrka 416
Olof Eriksson, akad.-bonde i Åsarby, Danne- 

mora 107 
Olof Eriksson, smed 75 
Olof Grelsson, bonde i Ren, Bollnäs 341 
Olof Henriksson, akad.-bonde i Vallby, Ding- 

tuna 227
Olof Håkansson, köpman i Stockholm 20, 143, 

200, 229, 450 
Olof Jakobsson, akad.-bonde i Ängeby, Lena 

203
Olof Johansson 396 f.
Olof Jönsson, akad.-bonde i Bossberga. Tors- 

tuna 228
Olof Jönsson, prebendebonde i Nyfla, Bälinge 

405
Olof Karlsson, akad.-bonde i Åkerby, Romfar

tuna 269 
Olof Larsson, hans änka 366 
Olof Larsson, akad.-bonde i Edeby, Almunge 

116
Olof Larsson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 203, 

211
— hans dotter 211
Olof Larsson, akad.-bonde i Grinda, Munktorp

2 27
Olof Larsson, akad.-bonde i Åby, S:t Ilian, hans 

änka 228
Olof Larsson, stalldräng 64, 126, 139
Olof Mattsson, akad.-bonde i Eklunda, Harbo

228
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Olof Mattsson i Uggelsta, Åkerby 361 
Olof Mattsson i Vallskog, Bälinge, hans änka 

242
Olof Mattsson, akad.-bonde i Ullvi, Köping 

226, 414 
Olof Mickelsson i Bosshuus 398 
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

80, 183, 190 
Olof Nilsson, rättare i Svina, Harbo 368 
Olof Nilsson, snickare 408 f.
Olof Olofsson (sannolikt felskrivning för Olof 

Andersson, borgaren) 63 
Olof Olofsson, akad.-bonde i Skillsta, Dingtuna 

227
Olof Olsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

58, 103, 114, 126, 204 
Olof Olofsson, akad.-bonde i Åsta, Björskog 

226
Olof Olofsson, vaktknekt 134, 154 
Olof Persson, akad.-bonde i Jolmesta, Dingtuna 

416
Olof Persson, akad.-bonde i Skillsta, Dingtuna 

[felaktigt: Simtuna], hans arvingar 223 
Olof Persson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil

202
Olof Persson, bonde i Hova, Odensala 2 30 
Olof Persson, bonde i Kumla, Haga 240 
Olof Persson, krögare i Flottsund 396f., 455 
Olof Persson, rättare i Skeberga, Stavby 77, 

80f., 108, 275, 332, 379 
Olof Sigfridsson, borgare 283, 285, 287, 308, 

309
— hans arvingar 144
Olof Staffansson, bonde i Kroksta, Gamla Upp

sala 40
Olof Svensson, akad.-bonde i Luttergärde, Frö

sunda 204 
Ophinus, Jonas 182, 238, 337, 442 
Osenius, Petrus 29, 54ff., 104, 123 
Otter, Laurentius, Vestrog. 337 
Otterda(h)l, Olaus, Gothob. 216ff., 219L, 338 
Oxenstierna, Axel, rikskansler 381 
Oxenstierna, Beata 409, 412 
Oxenstierna, Carl 396 
Oxenstierna, Gustaf, riksråd 409

Palm, N. N. 60 f.
Palma, Jonas, kh i Torstuna 89 
Palmgren, Jonas, krigsråd 416 
Parasin, munk 369 
Parnovius, Elias, Gothob. 117, 221 
Paulander, Bengt, skolrektor 21 o f.
Paulinus (adlad Lillienstedt), Johannes 201 
Paulus Caroli. Se Woschelius 
Peltz (Pelss), Matthias, bruksinspektör 123, 131, 

171 f., 189, 387, 402, 423

Per, betjäntpojke hos professor Schefferus 
262 f., 269

Per, dräng hos bokbindaren Siwert 362, 371, 
4 0 9

Per Andersson 211.
Per Andersson, akad.-bonde i Bällsta, Odensvi

223
Per Andersson, akad.-bonde i Danmark 106 
Per Andersson, akad.-bonde i Edeby, Almunge

202
Per Andersson, akad.-bonde i Gryttjom, Danne- 

mora ioöf.
Per Andersson, akad.-bonde i Klev, Alunda 28,

203
Per Andersson, bonde i Sylta, Åkerby 177
Per Davidsson, bagare 290, 408
Per Eriksson, akad.-bonde i Björnome, Gryta

268
Per Eriksson [d. y.], akad.-bonde i Kvarsta, 

Harbo 228 
Per Eriksson, akad.-bonde i Kårsta 405 
Per Eriksson [d. y.], akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 171
Per Eriksson [d. ä.], akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 171, 379 
Per Eriksson, akad.-bonde i Norrbo, Harbo 

176, 184
Per Eriksson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 53 
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 106, 

203, 4 1 7
Per Eriksson, landskamrerare i Gävle 65 
Per Eriksson, mjölnare i Fiskeså, Närtuna 375 
Per Eriksson, vaktknekt 257, 312, 412 f.
— hans barn och hustru 257 
Per Eskilsson, akad.-bonde i Bälinge, Närtuna 

406, 418
Per Ingemundsson, guldsmed 182,426 
Per Johansson, tullnär 263, 269 
Per Jonsson, akad.-bonde i Kråkboda, Lundby 

226, 236, 237 (Boda)
Per Jönsson, akad.-bonde i Södertå, Munktorp 

227
Per Larsson (»Bryggare-Pelle») 128
Per Larsson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 203
Per Larsson, akad.-bonde i Oppgårda, Dingtuna

137, 227
Per Larsson, befallningsman på Hammarskog, 

Dalby 405
Per Larsson, bonde i Björkeby, Gamla Uppsala

2 7 9
Per Larsson, hospitalsdräng 127 
Per Mattsson, akad.-bonde i Flogsta, Bondkyrko 

194
Per Mattsson, akad.-bonde i Husby, Lena 203 
Per Mattsson, akad.-bonde i Häggeby, Skutt

unge 194
Per Mattsson, akad.-bonde i Ragvaldsbol, Ras

bokil 108
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Per Mattsson, akad.-bonde i Ursbo, Film 106, 

379
Per Mattsson, akad.-bonde i Ösby, Lundby, 

hans änka 227 
Per Mattsson, bonde i Berthåga, Bondkyrko 

110
Per Mattsson, bonde i Ekeby, Gamla Uppsala 

262 f.
Per Mattsson, bonde i Hova, Odensala 230 
Per Mattsson, rättare i Nyfla. Se Matts Persson 
Per Mattsson, vaktknekt 23, 24 f., 49, 154 
Per Mickelsson, rättare 354 
Per Mårtensson, skräddare 168, 402 f.
Per Nilsson, bonde i Hansta, Tillinge 237 
Per Nilsson, trädgårdsdräng 241, 430, 433 
Per 01(of)sson, akad.-bonde i Bergby, Skepp- 

tuna 406, 418 
Per Olofsson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 203 
Per Olofsson, akad.-bonde i Nedervi, Lillhärad 

226
Per Olofsson, akad.-bonde i Tuna 80/81, 255,

379
Per Persson 198 
Per Persson i Funbo 353 
Per Persson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

106, 108
Per Persson, akad.-bonde i Sund, Alunda 108, 

332
Per Persson, borgare 44 
— hans hustru. Se Malin 
Per Persson, dräng hos professor Brunnerus 

289 f.
Per Persson, mjölnarei Ulva 10, 118, 129, 143, 

194
Per Persson, stadsvaktknekt 127, 429 
Per Persson, tullbetjänt (423), 456, 458 
Per Persson, vaktknekt 49, 50, 95 
Per Persson, vaktmästare 434 
Per Pålsson, akad.-bonde i Risänge, Harbo 228 
Per Vastesson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

401
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf 13 
Petneus, Zacharias, hansänka 54, 218 
Petter. Se Per 
Pfeiffer, Maternus 54 
Phragmenius, Gabriel 70 
Pigot, Alexander, advokat 2 21 
Pilo (Pilou, Pilow), Gudmund, vinskänk 133 f., 

144L, 171, 181, 186, 191, 200f.
Pilskou, en hustru 268 
Plaan (Plan), Daniel, assessor 116 
Planting-Gyllenbåga, Gustaf 358 
Plenning, Erik Mårtensson, kämnär 96, 291 
Plenning, Nils, rådman 68, 69, i9Öf.
Pontinus, Samuel 430 
Pop(p)elman, Sebastianus 306 
»Posen» 339
Posse, Mauritz, landshövding 380

Post, Catharina von, f. Schildt 322, 359 
Pourell, Katarina, f. Grubb i52f., 154, 159 ff. 
Pourel(l), Magnus 121 f., i52f., 154, I59ff., 

199, 211
— hans broder 121, 161
— hans moder. Se Katarina Pourell, f. Grubb 
Printz, Jacobus 345
Printz, Petrus 73 f., 392 f., 395, 400, 403, 427 
Printz, Rolandus 73, 391 ff., 395, 400, 403, 

4 2 7 , 4 5 4
Prosperius, Gustaf, notarius publ., kamrerare 

3 2 7 , 3 3 4 , 3 3 5 , 336, 3 3 7 , 338, 349 
Prål, Petter, skräddare 388 f., 395, 431 
Psilander, Per, inspektor i Kammararkivet 139 
Pufendorf, Samuel, professor i Lund 457, 458 
»Puken» 419
Pål Andersson, rådman 319, 371
— hansänka 319L, 363, 371
Pål Eriksson, dräng hos rådman Pål Andersson 

371

Rabenius, Olaus 201 
Ram, N. N. 124
Ramstadius (Ram), Laurentius 163 
Rask, Elisabet, f. Low 446 
Rask, Jonas, notarie 446 
Ravius, Christianus, professor 13, 34, 35, 86, 

174. 2 3 4 , 384
— hans dotter 34, 35
Reenstierna, Abraham 62, 287, 307, 309, 392, 

393. 394 f-, 454 
Reenstierna, Martin 62, 287, 307, 309, 394 f., 

400, 454
Reftelius, Johannes, Ostrog. 155, 390 
Reftelius, Nicolaus 376, 380, 390 
Rehnskiöld, (Johan Adolf, statssekreterare?) 

414
Remius, N. N. 429 
Renhorn, Anders, major 88 
Replerus [tydligen felaktigt namn] 401 
Reutercrantz, Mårten, landshövding 141 
Rhalambius (adlad Rålambstierna), Magnus 

391 ff., 395 ff-, 398, 400, 454 f-, 456 
Rhodelius, Michael, Vestrog. 358 
Rhodin, Andreas 8, 18, 101, 11 8f„ 127 ff>, 

187, 200, 208ff., 212 ff., 364, 374>
377 f-, 424, 428, 438 

Rhodin, Johannes 179, 199 
Rhodin, Laurentius 213 
Rhytzelius, Johannes, Vestrog. 236 
Ribbing, Lennart, guvernör 33 
Rigelius, Andreas, Neric. 60, 61, 174 
Ringius, Jacob, fogde 10, 11, 12, t3) 2o 29, 

34, 68, 90, 119f-> 123, i3of., i43> 143/172! 
204, 222, 224, 226, 229, 232, 234, 23-7! 245, 
250, 264, 271, 336, 356, 364, 372, 375! 386* 
387, 391, 401, 405. 411, 413, 4 i4 f.,’ 442,
447, 451
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Ringius, Jonas, Wexion. 312 
Rising, Kerstin 142
Robertsonius (Robertzonius), Johannes 84, 122 
Rodd(e), Johan 121, 122,379 
Rojard, David, Gallus 104, 238 
Rolott, Johannes, Gestr. 332, 423 
Rommel, Algot, bitr. fogde 64, 93, 236, 341 f., 

343. 447. 450, 452
— hans hustru 368
Rommel, Börje, bokhållare och tullinspektor 

92, 98, 112, 180, 186, 332, 334 ff., 368f., 
371, 395. 430, 436, 449, 456

— hans svägerska. Se Algot Rommels hustru
— i sin egenskap av bokhållare passim 
Root, Erik 87
Rosenfelt, Nils, vice president 300 
Rosenhane, Gustaf, president 339, 340, 380, 

389
Rosenhane, Johan, hovmarskalk 66 
Rosenius, Petrus 121 
Rosenmüller, Christian 221 
Rosenstierna, Olof 355, 373, 410 
Rothof, N. N., kornett 62, 63 
Rox, Anders Persson, kronofogde 56, 62 ff., 

81, 102, 116, 129, 130, 131, 135, 141, 169, 
174, 205, 238, 245, 248, 265, 322, 378, 431, 
453

Rubenius, Nicolaus 333, 378 
Rudbeck, Ingo, stadsskrivare 203, 412 
Rudbeckius, Catharina, f. Sidenius, svägerska 

till professor Petrus Rudbeckius (339) 
Rudbeckius, Johannes Johannis, kh i Falun 

(339)
Rudbeck(ius), Olaus, professor 13, 26, 29, 57, 

65, 69, 70, n i ,  135, 147f-, 157 f-. 181, 185, 
186, 190, 192, 206, 210, 237, 248, 261, 264, 
271, 274, 299, 304, 305, 312, 326, 328 fif., 
347, (såsom rektor passim sid. 348-433), 
453, 455.457

— Närvarande i konsist. 271, 304, 305, (såsom 
rektor sid. 348-440), 453, 456, 458

Rudbeck(ius), Olaus Olai 290, 291, 292 
Rudbeckius, Petrus, professor, domprost 12 f., 

17 f-, 34, 44, 48, 51, 53 f-, 73, 84, 88, 90, 
91, 93. 96, 109, (såsom rektor passim sid. 
112-237), 240, 241, 243, 244 f., 265, 267, 
278, 297, 312, 315, 316, 324, 333. 336, 338, 
339, 340, 342, 369f-, 377, 382, 403, 404, 
424, 425, 428, 429, 434 f-, 446, 449, 450,
452,453

— Närvarande i konsist. 7, 65, 72, 8 8 ,  i o i , 
(såsom rektor sid. 112-236), 237, 251, 264, 
275. 311, 316, 332, 355. 356, 358, 366, 376, 
380, 384, 397, 401,433. 439

— hans svägerska. Se Carharina Rudbeckius
— såsom domprost passim 
Rudbeckius, Petrus, student 61

Rugman, Jonas 14, 17, 53, 82, 98ff., 109, 125, 
I32f., 145f., I56 f-, 175, 189, 360, 370f. 

Rul(l)berg (Lundberg), Jöran, tjänare hos riks- 
drotsen Per Brahe 21 ff., 29 fr.

Rydell, Ericus, tjänare hos studenterna Gyllen- 
grip 62 f.

Rålamb, Anna. Se Gripenhielm 
Rålamb, Claes, riksråd 380, 417 
Rålamb, Åke, kapten 20

Sahlström, Nils. Se Salström 
Salander, Johannes, Vestm. 168 
Salander, Johannes, vice akad.-sekreterare 168, 

181,403
— hans hustru 403
Salanus, Elisabeth, f. Beding. Se Beding 
Salanus, Johan, borgmästare 350 
Salanus, Jonas 349, 350
Salanus, Nicolaus, kh i Köping 70, m ,  201 
Salanus, Olaus, faktor 349, 350 
Salenius, Johannes, Vestm. 412 
Salomonius, Abrahamus, Vestm. 221 
Salonius, Bengt, stad ssekreterare 346, 349, 350 
Saionius, Johan. Se Ehrenhielm 
Salström (Sahlström), Nils. Se Enqwist 
Samuel Arvidsson (adlad Ehrenstedt) 125, 189, 

424
Samuel Johansson, klockare 121, 152, 153, 159, 

160, 165, 207, 328 
Sara Persdotter, en hustru 361 
Sarman, Johannes, Ostrobothn. 179,221 
Schsfer. Se Scheffer 
Schaerer. Se Scherer
Scheffer (Schsfer, Schäffer) (adlad Heerd- 

hielm), Henrik, hovrättsauskultant 7, 48, 57, 
111, 112, 126, 181, 201, 278, 300, 303, 304, 
311,317, 322, 327, 331, 358, 360, 364, 365, 
375, 389, 407,419 

Schefferus, Johannes, professor, bibliotekarie 
19L, 102, 113, 117, 136, 147 f., 164, 185, 
191, 266, 279, 325, 457, 458

— hans sterbhus 384
— hans änka 360
Schefferus (adlad von Scheffer), Johannes 

Johannis 183 
Schefferus, Petrus 83, 262 ff., 269 
Schenström (Skenström), Sveno, Ostrog. 155, 

290ff., 345, 441 
Scherer (Schsrer), Henrik, stallmästare 57, 

139, 174, 328 
Schild t, Adam, hovjunkare 417 
Schroderus, Olaus, lektor i Gävle 20, 104 
Schroderus, Samuel 371 
Schröder, Jacobus, Arensburg. 112, 199 
Schröder, Johan, Vermi. 169 
Schultz, Olaus 221
Schütz, Henrik, e. o. professor 295, 366
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Sepelius, Nicolaus 302 f., 441
— hans fader 302
Sidenius, Daniel, professor 340
— hans dotter 156
— hans moder 152
— hans änka 140, 145, 149f., 151 f., 133, 136, 

167 f., 174, 193, 196 ff., 222,427, 433
Sigrid Jönsdotter 350, 351 ff., 357, (366f.) 
Silfverström, Johan, assessor 434 
Simon Abrahamsson, bonde i Karkebo, Film 

378 f.
Simon Olsson, fiskare 131
— hans hustru 131
Simonius, Katharina, hustru till Nicolaus Sala

mis 70
Sinius (Zenius), Jonas 333, 360 
Siwert,Johan, bokbindare 353, 362, 367, 37of., 

409
Sjöberg, Gabriel, Smol. 31
Skantzberg, Laurentius 121
Skeckta, Catharina, f. Norfelt 64
Skenström. Se Schenström
Skoman, Daniel, snickare 108
Skragge, Sven, Verml. 216, 218, 2i9f., 307
— hans syster 218
Skruf, Henrik, regementsskrivare 334, 390, 

434
Skruf, Johan 390, 391 ff., 394ff., 397ff-, 403L, 

413, 427, 436, 441» 454 f-> 456, 458 
Skruf, Nils 86, 87, n o , 390, 391 ff., 394ff., 

398flf., 403 f-, 427, 434, 436, 453/454 ff-, 
456, 458 

Skunck, Andreas 441
Skunk (Skunck), Samuel, professor 7, 9, 13, 14, 

15, 17, 27, 38, 42 ff., 52, 54, 57, 69, 71, 
89, 90, 91, 131. 143, 169, 174, 175, 193, 
2 4 3 , 252, 253, 256, 258, 2 7 5 , 277, 278, 297, 
299, 307, 322, 325, 326, 327, 333, 336, 337, 
344, 349, 358, 366, 367, 368, 369. 377, 382, 
404, 453, 455, 457

— Närvarande i konsist. 7, 13, 18, 33, 68, 88, 
93, 101, 109, i n ,  130, 139, 140, 141, 132, 
237, 251, 257, 258, 267, 272, 275, 278, 281, 
293, 299, 300, 306, 321, 332, 344, 350, 358, 
359, 360, 363, 366, 370, 372, 373. 376, 380, 
384, 389, 390, 401, 426, 433, 435, 439, 440, 
441,453,456

Skytte, Bengt, riksråd 306 
Snack, Magnus [sannolikt felaktigt förnamn] 

125
Snack, Per, assessor 7, 53, 124
— hans son 7, (125)
Sneckenberg, Jakob, räntmästare 355 
Solenblomma, Britta, f. Wallenstedt 124 
Soot, Anna 407 f.
Soot, Johan, f. d. amanuens 114, 407 
Spaak, Hans, kronofogde 271 
Sparre, Gustaf, riksråd 389
31-744168 Sallandtr

Sparre, Karl, landshövding 385 
Spar(r)man, Ericus 104
Spole, Anders, professor 34, 312, 324, 331, 

336, 338, 343 f-, 346, 347, 348 f., 366, 370, 
380, 381, 384, 4o6f., 425, 428, 430, 433, 
437, 453, 456,457

— Närvarande i konsist. 336, 337, 344, 348, 
364, 366, 371, 373, 380, 390, 397, 400, 401, 
402, 409, 419, 420, 423, 425, 433, 436, 439, 
440, 441, 453, 456, 458

Staf, Daniel 96 
Staf, Ericus, Angerm. 62, 75 
Staffan Eriksson, akad.-bonde i Losgärde (Los- 

kiäl), Bälinge 40 
Staffan Larsson, torpare i Nötbo, Nora 368 
Staffan Mattsson, akad.-bonde i Jortslunda, 

Alunda 28
Staffan Persson, akad.-bonde i Ycklinge, Rasbo

kil 108, 358 
Staienus, Johannes, biskop, hans änka 395, 454 
Starck, Johan, komm, i Närtuna 338 
Stehn, Samuel, slottsfogde 57, 99, 100, 124, 

150, 157, 175, 189, 221, 281, 327, 349, 366, 
374, 378, 384, 385, 428, 431, 434 

Stenbock, Johan Gabriel, riksmarskalk 53, 153, 
344

Stenius, Johannes 57
Stenius, Olaus Martini, professor 42, 57, 385 f.
— hans änka 43 
Stenklyfft, Jacob 75 
Stenman, Olof, rådman 196L
Steuchius, Matthias, professor (såsom rektor 

passim dll sid. 112), 113, 125, 135, 138, 139, 
140, 144, 153, *55, *59, *65, *69, 182, 183, 
184, 186, 188, 192, 210, 214, 221, 232, 235, 
236, 266, 269, 3*2, 3*3. 3 *4 , 3 *5, 3*6, 318, 
322, 325, 326, 329, 333, 335, 343, 347, 350, 
352, 358, 36*, 375, 380, 381, 383, 385, 39*. 
410, 420, 435, 436, 442

— Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7- 
112), 112, 140, 14*, *5*. *52, 155, 156, 
159, 167, 168, 174, 175, *82, 188, 195, 199, 
207, 210, 216, 219, 221, 234, 236, 256, 258, 
261, 264, 267, 269, 304, 311, 316, 321, 327, 
331, 344, 348, 350, 35*, 352, 356, 358, 359, 
360, 363, 372, 373, 380, 384, 389, 390, 397, 
402, 4 0 9 , 4*9, 420, 425, 426, 430, 433, 439

Stiernhöök, Andreas, häradshövding 9 
Stigelius, Henricus 441 
Stigman, Erik, dansmästare 322 f.
Stigzelius, Laurentius, ärkebiskop 13, 126, 182
— hans änka 126, 393, 396, 398, (455) 
Stigzelius, Matthias 73 f., 221
Stillerus, Johan, kh i Funbo, hans änka 84, 122 
Stobteus, Andreas Joannides, skolrektor i Kris

tianstad 439 
Stolpe (Stålpe), Magnus :_o 
Stråle, Magnus 358, 380



478 Personregister

Ström, Petrus 441 
Styfwert, Jonas, Gothob. 385 
Stålberg, Jakob 54 ff., 123 
Stålpe. Se Stolpe 
Sundel(ius), Johannes 60 f.
Sundelius, Jonas, professor, assessor 61 
Sundel(ius), Samuel 60 f.
Sundin, Olaus 441 
Swanberg, Olaus 37, 86, 140 
Swanehielm, Johan, sekreterare 33, 66 
Svebelius, Salomon 361 f., 370 
Swedberg, Jesper 54, 388 
Svedelius, Daniel, Vestm. 345 
Swederus, Matthias 27, i36f., 173 
Sven, betjäntpojke hos Karl Alefelt 282, 283, 

287, (308), 309 
Sven Andersson, akad.-bonde i Skillsta, Ding- 

tuna t37f., 275 
Sven Jonsson, akad.-bonde i Tveta, Medåker 

226
Sven Jonsson, akad.-bonde i Ullentuna, Skepp- 

tuna 431
Sven Persson, akad.-bonde i Norr-Ryby, Med

åker 223
Sveno Jonse, professor, hans arvingar 221 
Svinhufvud, Björn, kaptenlöjtnant 407 
Sylvius, Johannes, Upl. 304 
Sylvius, Sveno, Vestrog. 312 
Säfwenbohm, Hartvig 201

Tavonius. Se Thauvonius 
Tegner, (Tågner), Olof, borgmästare i Stock

holm 364 
Teller, Johannes 46, 221 
Telman, Olof, komm, i Uppsala 289, 313 
Tenggren, Petrus 63 
Terserus, Elisabeth 64 
Terserus, Elof, bankokommissarie 32 
Thermander, Laurentius 87 
Thauvonius, Abrahamus Abrahami 221 
Tibelius, Johannes, Gestr. SeTybelius 
Tibelius, Petrus, komm, i Tibble 76,436 
Tibelius, Sara, f. Unonius 73, 76 
Tigerhielm, Bengt, sekreterare 48, 304, 322, 

331
Tigerklou, Albrekt, sekreterare 255 f., 273 f., 

293
Tiliander, Andreas, Ostrog. 304 
Tillaus, Johannes 387 
Tillman, Johannes, Upl. 83 
Timell, Johannes, Vestrog. 109, 345  
Tolfstadius, Laurentius, bibliotekarie 183 
Tollbohm, Birger 292
Tomas Bengtsson, akad.-bonde i Rung, Tors- 

tuna 228, 413 
Tomas Christersson, lantmätare 11

Tomas Eriksson, akad.-bonde i Källberga, 
Alunda 203 

»Took-Erik». Se Erik 
Tordin, Isacus, Medelp. 237 
Tore Bengtsson, akad.-bonde i Mälby, Tillinge 

204, 229
Torpensis, Laurentius. Se Laurentius Andre« 

Torpensis
Torselius (Torsilius), Andreas, Suderm. 34 
Tranaus, Johannes Gotscalchi 104 
Tranhemius, Johannes 104, 177 
Trechou (Trechow, Trecou), Petter, bardskäraie 

23, 24, 96, 108, 208, 213, 218, 336, 362, 
370, 393 f-, 434 f-. 437 

Troilius, Olaus, Vestm. 221 
Trotzenfeit, Peter, borgmästare i Stockholm 

374
Tulenius, Ericus, Vestm. 412 
Tungel, Adolf, ståthållare 239, 372, 373, 383, 

407
Tybelius (Tibelius), Johannes, Gestr. 387 
Tågner. Se Tegner 
Törling, Laurentius, Gothob. 8 
Törnvall (Törnewald), Petrus 345

Uhr, Folcherus, professor 166 
Uhr, Johannes, Wexion. 82 
Uhr, Nils, häradsskrivare 34,64 
Ulf, Ericus, Ostrog. 22, 23, 29ff., 133» 201, 

290 ff.
Ulfsparre, student 36, 62 ff.
Ulfström, Andreas Petri 238 
Ulin, Petrus, Vestrog. 436 
Ulmstedt, N. N. 355 
Ulstadius, Laurentius 59 f., 173» 293 
Unge, Johannes Olai, Vestrog. 63, 300 
Unonius, Ingrid Jakobsdotter, hustru till pro

fessor Olaus Unonius 180 
Unonius, Katarina 142, 131, 180, 189 f., 248, 

265 f., 27of., 278, 311, 357 
Unonius, Kristina 180, 189, 190 
Unonius, Lars Olsson, fogde 10, 11, 14, 13, 

21, 22, 38ff., 52 f., 58,64, 69, 72 f., 76,78 f., 
80, 81, 82, 93. 94. 95. 103, 130, 133, 153. 
I57ff., 170, 174, i86f., 188, 193 ff-» 202, 
204f., 206, 207, 229, 230, 264, 266, 267 ff., 
327, 342, 361, 363. 384 f-. 404 f-» 423. 426, 
429, 434. 436, 446, 448, 449 

Unonius, Olaus, professor 83, 89, 180, 386, 
392

— hans arvingar 14
Upmarck, Georgius, son till Erik Ångerman 

97 f-, 195. 218 
Uttermarck, Daniel, ståthållare 451

Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars, adjunkt 
248, 279,441
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Wadman, Nils, komm, i Vassunda 419 
Wsnerberg. Se Wennerberg 
Valerius (Wallerius), Harald, biblioteksamanu- 

ens, adjunkt 136, 147, »55. 170, 185. 207, 
259, 261, 291, 296, 385, 387 

Wallander, Petrus, Norcop. 207 
Wallenstedt, Lars, revisionssekreterare 36 
Wallerius, Harald. Se Valerius 
Wallerman, N. N. 361, 370 
Wallin (Vallinus), Carolus Petri, biblioteksama- 

nuens 170 
Valois, Jean de, gästgivare 440 
Wankijf, Nicolaus, boktryckare 269 
Vanzochius, N. N. 289 
Wanzonius, Andreas 38, 303 
Warg, Olof, kronofogde 169, 188, 210, 246,

272, 353. 378, 384 
Wassenius, Wilhelm 59 
Wattrang, Zakarias, livmedikus 322 
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 142, 

151, 266, 270 f., 367. 371, 374, 378, 384, 
43<5

Wendelberg, Jakob Eriksson, remsnidare 393, 
419, 454

W ennssius, Ericus, akad.-sekreterarens amanu
ens 274

Wennerberg (Wsnerberg), Johannes, Vestrog. 
53, 108

— hans hustru 64
Verelius, Olaus, professor, räntmästare, biblio

tekarie 7, 8, 9, 10, n ,  12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 27, 28, 29, 31, 33, 4 i, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 78, 79, 80, 82, 83, 
84, 93, 94, 95, 102, 103, 114, 116, 126, 
128, 130, 138, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
170, 171, 176, 177, 182, 184, 185, 186, 187, 
189, 190, 192, 193, 196, 197, 198, 200, 205, 
206, 207, 210, 212, 214, 225, 232, 233, 234, 
235, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 249, 250, 
251, 258, 259, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 
271, 272, 273, 274, 275, 300, 301, 303, 316, 
321, 322, 323, 325, 326, 332, 333, 334, 335, 
348, 349. 354. 356, 360, 361, 363, 364, 366, 
374, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 
387, 390, 391. 402, 409, 410, 412, 419, 424, 
425, 426, 427, 433, 437 f-, 444, 445, 449. 
(säsom rektor passim sid. 453-458)

— Närvarande i konsist. 7, 15, 18, 26, 34, 
48, 53, 65, 76, 80, 82, 88, 101, 112, 116, 
123, 130, 134, 141, 147, 155, 168, 174, 175, 
178, 182, 188, 195, 207, 210, 221, 234, 237, 
245, 247, 2 4 9 . 258, 264, 267, 271, 272, 275, 
278, 281, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 321, 
331. 332, 348, 353, 354, 355, 35Ö, 358, 360, 
361, 362, 363, 364, 366, 370, 371, 372, 373, 
376, 380, 383, 384, 387, 389, 390, 391, 394, 
401, 402, 409, 419, 423, 425, 426, 430, 433, 
43b, 439, 441, (säsom rektor sid. 453-458)

Vereus. Se Wirsus
Werme (förut Ulmskog, Ölmskog), Andreas 7 
Wernich, Even, akad .-bonde i Kvarnbacka, 

Linde 223 
Werpling, Laurentius, Vestm. 155, 221 
Werwing (Wärfwing), Lars Persson, länsman 

341, 342, 427,451 
Ves(s)man, Olaus, Roslag. 327 
Westberg (Wessberg), Petrus Johannis, Aros.

300,310 
Wester, Tobias, Ostrog. 366 
Westius, Johannes, Suderm. 104 
Wigström, Ericus, Upl. 77 
Winge, Abraham Persson, fogde 8, (11), 12, 

26 f., 44, 79. 94. 174, 189, 194, 234, 361, 
430, 449 

Winruth, Olaus 104
Winter, Anders, fogde 58, 64, 68, 69, 81, 90, 

114, 126, 140, 142, 159. 174, 178, 192L, 
204, 229, 246, 250, 275, 280, 355, 372, 373. 
380, 402, 411, 416 

Wirsus (Vereus, Wireus), Nicolaus 87 f., 96 f. 
Wittenberg, Leonard Johan, generallöjtnant 

413
Wolcher, Petrus, Holm. 360, 379 
Wolff (Wulff) (adlad Stiernberg), Nils, profes

sor 333, 346, 378 
Wolimhaus, Andreas 307 ff.
Woschelius, Paulus Caroli 338, 442 (Paulus 

Caroli)
Wulff, Nils. Se Wolff 
Wält, Nicolaus 433 
Wärfwing. Se Werwing

Zacharias Mattsson, humlegårdsdräng 283, 284
Zellinger, Christian 387
Zellinger, Johan, organist 118, 351, 387
— hans änka 387 
Zenius. Se Sinius

Åhrman, Johan, komm, i Simtuna 172 
Åhström, Laurentius 63 
Åkerblad, Johannes 78
Åkerman, Olaus, professor 8, 15, 16, 102, 112, 

163, 179, 428, 449, 453
— Närvarande i konsist. 7, 15
— hans moder 247
— hans änka 65, 108, 163, 247 
Åkermarck (Åkerman) (adlad Leijonmarck),

Sven, landssekreterare 426, 431

Öberg, Nicolaus 177 
Örn, Johan 62
Örnstierna, Lars, fältsekreterare 350
Örström, Andreas 59
Österling, Jonas, hovkamrerare 416
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Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adjunkturer: 

i allmänhet 254, 294f., 378, 382 f.
Filos. fak. 165, 294, 295, 296, 326, 385 
Jurid. fak. 248, 294, 293 
Med. fak. 294, 295
Teol. fak. 165, 276, 294, 295, 326, 427 f- 

vErarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 9, 12, 27f., 68, 

130, 164, 184, 257, 372, 374 *̂ 377
-  Dagsverken, gästning, skjutsning 9, 67, 106, 

108, 137, 401, 444
Akademiens byggnader 10, 90, 187, 233, 234, 

2 6 i , 4 4 5 , 4 4 9 . 4 5 2
— Se även under Akademikvarnen och Biblio

teket
Akademiens handlingar 206f., 222, 334, 343, 

347
Akademiens räkenskaper toff., 102f., 129, 

155 f-, 17 3 , 205 ff., 232 ff., 275, 324, 349, 
355, 442ff.

Akademiens stat 163, 203 f., 232, 442 fr. 
Akademifogdarna (i allmänhet) 11, 90 f., 108, 

187, 232 f., 234, 361, 374 f-, 390 f., 446, 453 
Akademihemmanen (i allmänhet) 9, 32 ff., 164, 

234, 3Ö8, 371 f., 377, 380, 4 i 3 ff., 442, 447 
Akademikvarnen 81, 186, 192, 233, 369, 380, 

447, 452
Akademiräntmästaren. Se Räntkammaren 
Akademisekreteraren 221, 251, 253, 333f., 

381 f., 424 och passim 
Akademistaten (de olika tjänsterna) 442 f. 
Antikvitetskollegium 261, 341, 343, 339 
Antikvitetstunnan 92, 94 
Apotek och apotekare 44, 45, 50, 104, 131, 

132, 140, 150, 164, 169, 195, 199, 218, 260, 
328, 346, 355, 362, 393f- 

Avlöning 20

Bagare 290, 408
Bardskärare (barberare) 22, 50, 51, 71, 72, 97, 

101, 103, 108, 150, 215, 218, 291, 356, 359, 
434. 454 

Barnhustunnan 10, 446, 448 
Beridaren. Se Stallet och stallmästaren 
Besökare 430 
Bibeltunnan 341
Biblioteket och bibliotekarierna 19, 117, i3Öf., 

141, 147 f., 170, 185, 207, 221, 240, 259,

261, 271 f., 274f., 299, 312, 325 f., 332, 375, 
385, 390, 425, 442, 447, 449, 453

— Se även under Johannes Loccenius och 
Olaus Nezelius i personregistret

Bokbindare 17, 370, 384
— Se även under Johan Siwert i personregist

ret
Bokförare (bokhandlare) 136, 367 
Bokhållaren 233 och passim 
Boktryckeriet och boktryckarna 113, 190, 240, 

369, 425
— Se även under Henrik Curio i personre

gistret
Botaniska trädgården 12, 447 
Bryggare 20, 48, 200, 245, 409, 426 
Bråk 24ff., 86, 183, 222, 276ff., 281 ff., 338ff., 

388, 390, 391 ff., 403 f., 423 
Bröllopsskrift 74, 87 
Bödeln 183
Bötespenningar 165, 435 

Carcer (Prubban) 67
Catalogus praelectionum. Se Föreläsningskata- 

logen
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskollegium 
Consistorium ecclesiasticum. Se Domkapitlet

Dansmästare 322
Dekanerna 113, 240, 328, 348f., 453 
Depositionen och depositor 183, 188, 306, 

326, 346, 429 
Disputarioner (i allmänhet) 190 
Domkapitlet (Consistorium ecclesiasticum) 312 
Domkyrkan 165, 234, 261, 340 f., 445, 432
— orgeln 177
— Se även Organist
Domstolsutslag (andra än konsistoriets) 347 
Dråp och mord 8, u 8 f . ,  I27ff., 187, 200, 

208 ff., 212 ff., 374 ,434  f., 437 ff.

Exercitiestaten 165, 205, 260, 442

Fiscus studiosorum 447 
Fiskare 151
Formsnidare 73, 76, 84, 108, 127, 128, 212, 

237
Fäktmästare 108, 139, 260, 323, 419, 449 
Föreläsningar (lectiones publicae) 190
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Föreläsningskatalogen (catalogus prslectionum) 
406

Förhållandet mellan akademien och stadens 
myndigheter 149 

Försvarsförberedelser 9, 15 ff.

Glasmästare 196 
Grasserande. Se Bråk 
Gudstjänster 163, 267 
Guldsmeder 69, 182, 350, 37 t, 426 
Gymnasierna 148

Handel 149 
Hingstridare 242 
Hospitalet 265 
Hovslagare 211
Humlegården och dess personal 65, 86, 126, 

134, 141, 159, 174, 281, 282, 283, 290, 380, 
404, 440, 453

Inspectores:
Räntkammaren (Orarii) 240, 442, 433 
Stipendiaterna 113, 349 
Typographiae 113, 147, 240, 4 5 3

Jägmästare 318

Klockare 107, 121, 152, 159, 160, 165, 205, 
207, 328 

Klädmäterska 73, 76, 319 
Kollegier 401
Komtnunitetet och spismästaren 103, 159, 224, 

299, 44 1 • 449 
Konsistorium 113, 240, 348, 433 
Kopparslagare 138, 426 
Kronofogdarna (i allmänhet) 9, 431, 45°

Lägersmål 1 4 9 , 3 5 0 ,  3 5 1  f f . ,  357» 366f., 376, 
380,390

Mantalsskrivning 446
Mjölnare 62, 81, 118, 119, 133, 143» r92, 201, 

205, 247, 289, 301, 351, 380, 386, 401, 4x2,
451

Mord. Se Dråp
Musik och musikanter 147, 155, 183, 185, 221

Nationerna (landskap):
Fjädrund. 306 
Gestr. 346, 423 
Gothob. 179  
Heising. 423 
Holm. 113, 306, 346 
Suderm. 346 
Upl. 199  
Wexion. 370 

Nosocomium 369, 375

Organist 387
Otidigheter 45, 73f., 84f., 86, 133, 289, 301, 

302, 349, 362, 394, 408, 430

Papperskvarn och pappersmakare 128, 129, 
133, 186, 192, 349, 446 

Penalism 303
Prebendebönderna (i allmänhet) 11,53 
Prebenden (i allmänhet) 80, 129, 130, i3 if ., 

135 . 164, 181 f., 258, 2 7 3 . 3 2 2 , 331, 364, 
378, 39»

Professorerna (i allmänhet) 9, 425, 429 
— deras söner 189
Professorsänkorna 83, 89, 250, 251, 253, 258, 

298f., 307, 349, 373» 378, 451. 457 
Professurer: 

etik och politik 333, 378 
grekiska 143, 152,427 
juridik 19, 102, 143, 164, 457, 458 
matematik 312, 331, 332 f., 335, 378, 390 
Skytteanska 19, 306, 331, 384 
teologi 68, 366, 385, 403 

Prokansler passim 
Promotion 424, 425, 428, 439 
Prubban (Proban). Se Carcer

Qusstor. Se Räntkammaren och Käntmästaren

Rangordning 165 ff.
Reduktionen 84, 88  
Rektorsskifte 103, 112 
Rektorsval 90, 191, 328ff., 425 
Relegation 56, 105, 123, 317, 390, 400, 429, 

436, 441
Remsnidare 23, 24, 30, 109, 393, 404, 419, 

454
Rikskanslern i sin egenskap av universitets

kansler passim 
Ringare 252
Räntkammaren (AErarium) och Räntmästaren 

(Quaestor) 333 ff-» 378, 381, 439, 442 och 
passim 

Rättare (i allmänhet) 10

Sadelm akare 404 
Sjukhus. Se Nosocomium 
Skadegörelse 46, 56, 62 ff., 87, 103, 177, 282, 

316, 338ff., 392 f., 396, 398ff., 431 f., 454 f. 
Skatter 12, 27f., 108, 129, 131, 170, i83f., 

222
Skeppare 30, 31, 194 
Skolbarn 274
Skomakare 29, 50. 127, 128, 129, 175, 212, 

396
Skräddare 46, 168, 402 
Skytteanum 358
Slagsmål 21 f f . ,  29ff., 132, 2i6ff., 2i9f.
Smeder 75, 128, 129, 136, 150. >97, 212, 363, 

393
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Snickare 108, 288, 408
Spannmål 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 27, 48, 

49, 52, 56, 57, 64, 72, 77, 81, 84, 92, 93, 
109, 122, 135, 136, 143, *48, 150» *Ö3> 165, 
169, 183, 188, 200, 236, 245 f., 250, 252, 
257, 258, 264, 271, 272, 278fM 293^» 323f-, 
328, 340ff., 348, 370, 385, 401, 4°2, 409 f-, 
422, 424, 426, 427, 434, 436, 447, 449, 453 

Spismästaren. Se Kommunitetet 
Språkmästare 76, 123, 139, 254, 260, 323, 450 
Stadsdiker 14, i68 f.
Stallet och stallmästaren (beridaren) i r ,  139, 

174, 254, 260, 323, 328, 347, 444, 446,449,
450, 452

Stipendier och stipendiater 20, 27, 103 f., 201, 
221, 306, 337 f., 44J 

Studenterna: 
nobiles 323, 328 

Stölder 59, 75, 79f., 105, 175f ,  i8of., 262ff, 
269 f., 292, 319, 342, 407 f., 439 

Svarvare 87, 109 
Svinaherdar 367
Svärdfejare 8, 73,84, 118, 127 ff., 208f., 212 f.,

374, 394. 395 
Sågare 249

Timmermän 141, 218, 301 
Tionde 21, 51, 57, 141, 148, 188, 194, 304, 

341,427,447, 451 
Tobakshandlande 385

Trumpetare 86 
Trädgårdsmästare 121, 134 
Tullpersonal 263, 269, 367, 368f., 423, 424» 

436,456,458 
Tunnbindare 414

Universitetskanslern passim

Vaktmästare och vaktpersonal 16, 134, 141, 
159, *83, 211, 222,429 

Vanusyn 114

Åkerjordar 7, 12, 42 fr., 48, 53, 57, 70, 71, 
78, 80, 81, 84, 96, 109, i*5, 116, 124, 127, 
132, 139, 140, *45, *49, *5 *f-, 167 f., 169 f., 
189, *96ff-, 199, 221, 222, 248, 267, 274, 
304, 334, 338, 346, 349, 350, 356, 358, 359, 
364, 365, 366, 367. 368, 375 f-, 378, 389, 
411,423,429, 433,440

Ärekränkning 87 f.
Ärkebiskopen (prokansler) passim

Övervåld 21 ff., 44ff., 48, 49ff-, 54ff., 59, <$, f  
78, 8 4 f-, 87, 95, 9 6 f f ,  *09f., II5 f  t £  
281 f f ,  288f., 2 9 0 ff., 302, 307 ffM 
3 1 9 ^ , 33*. 361, 362, 37*, 376, 383 £ , 38g 
392 f-, 394 ff-, 398 ff-, 408 f., 430> 4 3 , gp’ 
43 6 f., 440, 4 5 4 ^* 4 5 6
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Afwedstadh se Avesta 
Albäck, Simruna sn 172, 355 ,419  
Alfta sn 34, 93, 279. 442 
Alma, Tillinge sn 193, 204, 211, 229, 322 
Almby, Vänge sn 35, 36 
Almunge sn 116, 202, 203 (Edeby), 398, 405 

(Ulvsväsby), 450 (Edeby), 453 
Alsike sn 319, 392, 397 (Kungshamn), 399 

(d:o), 455 
Alsta, Nysätra sn 193
Altuna sn 48, 172, 225, 251, 448 (Eneby), 451 

(d:o)
Alundasn 21 (Kilby, Källberga), 28 (Jortslunda, 

Klev), 42, 105, 108, 171 (Källberga), 203, 
230, 234 (Lyan), 250, 254 (Jälsta, Sund, 
Torsne), 255, 257, 265, 332, 355 (Jälsta), 
379 (Källberga), 417 (Bärby, Fresta, Jorts
lunda, Torsne), 423 (Marma), 426 (d:o) 

Apelboda, Uppsala-Näs sn 36 
Arboga 414
Arenberga, Husby-Ärlinghundra sn 374 
Avesta (Afwedstadh) 13,422

Backgården, Gamla Uppsala 35 
Balingsta sn 39 (Kumla, Norsta), 54, 83 

(Norsta), 92 (Vik), 177, 192 (Norsta), 193 
(d:o), 202 (d:o), 204 (d:o), 380 (d:o)

Berg, Frösundasn 239 
Berga, Haga sn 172, 204, 239 
Bergby, Skepptuna sn 406 
Berget se Kopparberg 
Berthåga, Bondkyrko sn 13, n o ,  202 
Bjuggsta, K ungsårasn 227, 415, 416 
Björkeby, Gamla Uppsala sn 279 
Björklinge (Börcklinge) 182 (Sätuna), 206 

(Salsta), 353, 376, 428 (Skommarbo), 431 
Björskogs sn 67 (Borsingby, Åsta), 222, 225 f., 

413 fr.
Boda, Lunda sn, se Kråkboda 
Boda, Romfartuna sn 269 
Bodarne, Uppsala-Näs sn 36 
Bollnäs 18, 92, 122, 136, 142, 188, 232, 272, 

279, 313. 328, 341, 342, 343. 427, 442 
Bondkyrko sn 12 (Malma), 13 (Berthåga), 41 

(Malma), 44 (d:o), 49 (Rickomberga), 77 
(Malma), 110 (Berthåga, Gottsunda), 116 
(Malma), 142 (Nyfla), 170 (Malma), 174 
(d:o), 182 (Flogsta, Norby, Sunnersta, Vård- 
sätra), 194 (Berthåga, Flogsta, Norby), 202 
(Berthåga, Malma), 206 (Malma), 234 
(Malma, Sunnersta), 236 (Flogsta), 262 (Eke- 
by), 263 (Flogsta), 264 (Håga, Hällby,

Nyfla), 266 (felaktigt i st. f. Börje), 269 
(Håga), 270 (Ekeby), 273 (Flogsta), 279 
(Ekeby), 336 (Norby), 354, 359, 361 
(Malma), 380 (Norby), 387 (d:o), 392 f. 
(Flottsund), 396 (d:o), 400 (d:o), 402 
(Norby), 405 (Malma), 416 (d:o), 417 (d:o), 
423 f. (N orby), 433 (d:o), 439 (Malma), 448 
(d:o), 450 (d:o), 453 (d:o), 454 (Flottsund) 

Bonäs, Balingsta sn 177 
Borsingby, Björskogs sn 67 
Bossberga, Torstuna sn 225, 228 
Bosshuus 398 
Bragby, Ramsta sn 137 
Breds sn 273 (Edsberga)
Bro sn se Roslags-Bro 
Bro, N ora sn 228 
Broby sn 337 
Broby, Tillinge sn 182 
Brunna, Vårfrukyrka sn 430 
Buskgården, Skepptuna sn 418 
Byle, Vaksala sn 234 
Bäckeby, Lundby sn 223 
Bälby, Dingtuna sn 227, 401, 416 
Bälinge sn 8 (Ulva), 10 (d:o), 33 (Fansra), 40 

(Losgärde (Loskiäl), Målsta, Sundbro), 38 
(Vallskog), 77, 78 (Rörby), 103 (Vallskog), 
106 (Forkarby), 114 (Vallskog), 118 (Ulva), 
126 (Vallskog), 129 (Ulva), 138 (Vallskog), 
143 (Ulva), 177 (Torvsätra), 182 (Skediga), 
184 (Torvsätra), 194 (Ulva), 193 (Målsta, 
Sundbro), 204 (Tuna, Vallskog), 203 (Sund
bro), 206 (Forkarby, Vallskog), 230 (Sund
bro), 234 (Skediga), 240 (Vallskog), 241 
(d:o), 250 (Ulva), 253 (Vallskog), 256 (Ske
diga), 351 (Ulva), 354 (Torvsätra), 375 (Vall
skog), 387, 390 (Målsta), 405 (Nyfla), 411 
(Sundbro, Torvsätra), 413 (Sundbro), 416 
(Målsta), 424 (Torvsätra), 433 (Sundbro), 
447 (Ulva)

Bälinge, N ärtuna sn 338, 406, 418 
Bällsta, Odensvi sn 223 
Bärby 354
Bärby, Alunda sn 103, 230, 417 
Bärby, Danmarks sn 182, 237, 361 
Bärby, Dingtuna sn 206, 448 
Bärby, Gamla Uppsala sn 431 
Börcklinge se Björklinge 
Börje sn 52, 57 (Skäggesta), 174, 194 (Ströby), 

195 (Skäggesta), 230, 266 (Skäggesta; fel. 
aktigt »Bondekyrke sochen»), 268, 354
(Skäggesta), 359 (d:o), +50, 4 5 3  

Börstils (Börstels) sn 376
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Dalby sn 40$ (Hammarskog), 416 (Hammar
skog, Viggby)

Danmarks sn 70 (Sävja), 82 (d:o), 88 f. (d:o), 
106, 170, 182 (Bärby), 237, 251, 253 
(Hubby), 307, 361 (Bärby), 375 (Hammarby, 
Hubby), 406 (Sävja), 425 (d:o), 456 (d:o) 

Dannemora sn 9 (Harvik), 68 (d:o), 70 (d:o), 
78 (d:o), 106, 122 (Harvik), 131 (d:o), 143 
(d:o), 146 (d:o), 150 (d:o), 171 (d:o), 189, 
206 (Harvik), 402 (d:o), 419 (d:o), 423 (d:o) 

Danviken, Nacka sn 113 (skogsäga i Frösunda 
sn), 125, 134, 143, 145 f., 173 (jord i Mar- 
kims sn), 189, 199, 237, 247, 416 (jord i 
Dalby sn)

Delsbo (Dillsbo) sn 37, 278 
Dingtuna sn 27, 117 (Vallby), 137, 138 (Vall

by), 176, 206 (Bärby), 224 (Jolmesta), 225 
[felaktigt: Simcuna], 22Öf., 236, 243, 273, 
401 (Bälby), 415 f., 419 (Eklunda), 448 
(Bärby)

Dorsilla, Tillinge sn 229, 336, 450 
Dragby, Skuttunge sn 411, 442 
Droppsta (Dråpsta), Odensala sn 173, 360 
Drävle, Altuna sn 223

Edeby (Edby), Almunge sn 116, 202, 203, 430 
Edeby, Uppsala-Näs sn 13, 202, 222, 233, 442 
Edsberga, Breds sn 273 
Edshammar, Lena sn 417 
Eke, Skuttunge sn 114 (Ekeby), 135 (d:o), 206, 

376 (Ekeby)
Ekeby sn 358 (Jom)
Ekeby, Bondkyrko sn 262 f., 270, 279, 354i 

359
Ekeby, Gamla Uppsala sn 40, 247 
Ekeby, Markims sn 102, 173, 203 
Ekeby, Skuttunge sn, se Eke 
Ekeby, Vänge sn 114 
Eklunda 333
Eklunda, Dingtuna sn 227, 419 
Eklunda, Harbo sn 228 
Elsarbo, Films sn 106, 379 
Eneby, Altuna sn 223, 448, 431 
Eneby (en utjord), Tuna sn 448, 430 
Engeby se Ängeby 
Engie se Änge 
Enköping 27
Ensbola, Almunge sn 399

Fansta, Bälinge sn 33 
Felewij se Fålvi 
Fernebo se Västerfårnebo 
Films sn 106, 264, 378 (Karkebo, Lockbol), 

379 (Elsarbo, Ursbo), 417 (Österby), 448 
(Ursbo)

Fiskeså, Närruna sn 361, 375. 4°7
Flogsta, Bondkyrko sn 182, 194, 256, 263, 273

Flottsund (Flöötsundh), Bondkyrko sn 392 f., 
396, 400, 454 

Forkarby, Bälinge sn 106, 206 
Fornby, Rasbokils sn 338 
Forsby se Stora Forsby
Forssa, Tenstasn 203, 211, 303, 356, 417, 446 
Fransåker, Odensala sn 139, 229, 280, 360, 377 
Fresta, Alundasn 203, 417 
Fröslunda sn 48 (Örsundsbro), 49 (d:o) 
Frösunda sn 91 (Luttergärde), 113 (Hamra, 

Sunnanå), 130 (Luttergärde), 204, 239, 361 
(Hamra), 406, 418 (Luttergärde)

Fullerö (Fullerij), Gamla Uppsala sn 279 
Funbosn 353, 357
Fålvi (Felewij), Dingtuna sn 227, 415 f.
Fämebo se Västerfårnebo

Gamla Uppsala sn 35, 40, 70, 88, 140 (Nyby), 
152 (d:o), 196 ff. (d:o), 247, 279, 366, 380, 
431

Garpenbergs (Garberget) sn 272 
Garp-Råby (Råby), S:t Ilians sn 224, 227, 228, 

4 I 3 . 4 I 5
Gillberga, Vittinge sn 223, 228, 413 
Giälsta se Jälsta
Gnarps sn 341 (Änge), 342 (d:o)
Gottröra sn 64, 91 (Hagby), 151 (Håsta), 170, 

173, 201 (Håsta), 249, 306, 361 (Hagby), 
406,418 (Hagby)

Gottsunda, Bondkyrko sn 110 
Grinda, Munktorps sn 227, 413 
Gryta sn 15 (Säva), 38 (d:o), 39 (Ölsta), i 77 

(Säva), 193 (d:o), 268 (Säva, Ölsta)
Grytt jom, Dannemora sn 106 
Grän, Rasbo sn 137, 249 
Gräsnäs, Björskogs sn 226, 414 
Gådersta, Skepptuna sn 173, 222 (Gådensta), 

239
Gävle 11, 12, 20, 41, 58, 65, 73, 76, 81, 95> 

122, 123, 126, 137, 150, 187, 188, 252, 271» 
274, 278, 347, 374, 377

Haga sn 31 (Helgesta), 90 (d:o), 172, 204 
(Berga), 239, 240 (Kumla), 419 (Helgesta) 

Hagby sn 68
Hagby, Gottröra sn 64, 91 361, 406, 418 
Hagby, Medåkers sn 226 
Hageby 278
Hallsta (Hällestad), Romfartuna sn 360, 415 
Halmby, Lagga sn 116, 212 
Hammarby, Danmarks sn 375 
Hammarby, Håtuna sn 20 
Hammarskog, Dalby sn 405, 416 
Hamra (Hambre), Frösunda sn 113, 361 
Hanebo sn 34, 51, 272 
Hansta, Tillinge sn 237
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Harbo sn 11, 20, 49, 176, 184, 210 (Svina), 
225, 228, 275 (Svina), 368 (Norrbo, Svina), 
402 (Svina), 436 

Harg, Odensala sn 173 (felaktigt: Knivsta sn) 
Harvik, Dannemora sn 9, 68, 70, 78, 123, 131, 

143, 146, 130, 171. 189» 206, 402, 419» 423 
Heby, Simtuna sn 224 
Hedbo (Hebo), Västerfarnebo sn 184 
Helgeby, Rasbokils sn 17 
Helgesta, Haga sn 31, 90, 4*9 
Helleby se Hällby
Herresta (Härstad), Skepptuna sn 91, 406 
Hofsby se Håv 
Hova, Odensala sn 230 
Hovberga, Östervåla sn 228 
Hubby (Ubby), Danmarks sn 106, 231, 233, 

375. 423 
Husby 380 
Husby, Lena sn 203 
Husby-Långhundra sn 417 (Hönsgarde) 
Husby-Ärlinghundra (Husby Odensala) sn 173.

203 (Kättsta), 211, 279, 374 (Arenberga) 
Husta, Kumla sn 228 
Håga, Bondkyrko sn 264, 269 
Håmö, Läby sn 33 [felaktigt: Vänge sn]
Hasta, Gottröra sn 151, 170, 173. 201, 249, 

306 
Håtuna sn 20
Håv (Hofsby), Odensala sn 119, 139 
Häggeby sn 344 (Viksjö)
Häggeby, Skuttunge sn 40, 194, 193, 202
Häggesta, Bollnäs sn 341
Häljebolsta, Västeråkers sn 416
Häljesta se Helgesta
Hällby (Helleby), Bondkyrko sn 264
Hällby, Östuna sn 280
Hällestad se Hallsta
Härstad se Herresta
Hönsgärde, Husby-Långhundra sn 417

Inninge, Stavby sn 80, 183, 190, 206, 380, 4*7 
Ista, Skepptuna sn 418

Jolmesta, Dingtunasn 224, 227, 416 
Jom, Ekeby sn 338 
Jortslunda, Alunda sn 28, 105, 417 
Jäder, Arboga sn 414
Jälsta (Giälsta), Alunda sn 203. 250, 254, 255.

257,355 
Järvsö sn 278

Kapellgärdet, Vaksala sn 37, 330
Karby, Rasbo sn 103
Karkebo, Films sn 378
Kil, Vänge sn 39
Kilby, Alunda sn 21
Kippinge, Närtuna sn 409, 412, 419
Klev, Alunda sn 28, 103, 203

Klockarbol, Lena sn 417 
Klockarevreten, Uppsala-Näs sn 35, 36 
Knivsta sn 93 (Tarv), 173 (felaktigt i st. för 

Odensala sn), 419 (Tarv), 434 (d:o)
Koby, Simtuna sn 172, 228 
Kogsta (Koksta), Skepptuna sn 173, 211, 222, 

239, 404 
Kolbäcks sn 271 (Strömsholm)
Kolhammar (Kålhammar), Odensala sn 418 
Kolje, Ärentunasn 39, 193, 206, 446, 448, 430 
Kongsåhre se Kungsåra
Kopparberg (Berget) 13, 41, 49, 200, 202, 245, 

246, 272, 275. 278, 401, 409, 422, 427, 436 
Kroksta (Krogsta), Gamla Uppsala sn 40 
Kråkboda, Lundby sn 226, 236, 237 (Boda) 
Kullbol, Films sn 106
Kumla sn 228 (Husta, Asgården), 413 (Vad) 
Kumla, Balingsta sn 39 
Kumla, Haga sn 240 '
Kumla, Lundby sn [sedermera tili S:t llians sn] 

227, 274, 354 
Kungsbacka 338 
Kungshamn, Alsike sn 397, 399 
Kungsåra (Kongsåhre) sn 227 (Bjuggsta), 413 

(d:o), 416 
Kunsta, Lena sn 107, 203 
Kvarnbacka, Linde sn 28, 223 
Kvarnbo, Läby sn 124 
Kvarsta (Qwarsta), Harbo sn 228 
Kålhammar se Kolhammar 
Kålsta, Torstuna sn 28 
Kårstasn 403, 418 
Källberga, Almunge sn 397/398, 433 
Källberga, Alunda sn 21, 171, 203, 379 
Källmyra (Käringemyra), Tensta sn 107, 203 
Kättsta, Husby-Ärlinghundra sn 173, 203 
Kölinge, Rasbokils sn 106, 108, 137, 203, 

274. 367, 405
Kölva, Alands sn 73
Köping 20, 67, 176, 192, 226, 414 (Stora 

Forsby, Ullvi), 413 (Raglunda)
Körlinge, Vänge sn 194, 204

Lagga sn 116 (Halmby), 204, 212 (Halmby), 
219, 249, 238 (Roslanda)

Lenasn 106 (Vattholma), 107, 118 (Vattholma), 
143 (d:o), 183 (d:o), 203, 247 (Vattholma), 
249 (d:o), 368 (d:o), 412 (d:o), 417 

Lenaberg (Leneboberg), Lenasn 107, 417 
Li an se Lyan 
Lijsa se Västerlisa
Lillhärads sn 226 (Nedervi), 416 (d:o)
Linde sn 11 (Lindesås), 28 (Kvarnbacka), 116 

(Lindesås), 131 (d:o), 141 (d:o), 148 (d:o), 
172 (d:o), 223 (Kvarnbacka), 232 (Lindesås), 
448 (d:o), 451 (d:o)

Lindesberg 34, 116, 122, 199
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Lindesås, Linde sn 11 fl, 116, 131, 141, 148, 
1 7 2 ,2 3 2 ,4 4 8 , 451 

Linköping 148
Lockbol (Låckebohl), Films sn 106, 378 
Losgärde (Loskiäl), Bälinge sn 40 
Lottergiälet se Luttergärde 
Lund: U niversitetet 25, 295, 324, 333, (369),

439 . 457 
Lunda, Vaksalasn 2 0 2 ,4 1 7  
Lundby sn 28, 68 (Tjur), 223, 226 (Kräkboda), 

227 (Tjur, Ösby), 227 [Kumla, som seder
mera överfördes till S:t Ilians sn], 236 (Kräk
boda, Torp, Ösby), 271 (Tjur), 3 9 1 , 3 9 3 . 4 1 5  
(Tjur), 416 (Skälby)

Luttergärde (Lottergiälet, Luttergiäle), Frösunda 
sn 91, 130, 204, 239, 406, 418 

Lyan (Lian), A lunda sn 234 
Lygnesta, Längtorasn 416, 446 
Längtibble, Vänge sn 204, 416 
Längtora sn 321, 416 (Lygnesta), 446 (d:o)
L äby sn  35 (Hämö), 39, 123 f . ,  1 4 7 ,  15 5  ( ö s t e r 

b y ) , 2 0 4  (V ä s te r b y ) , 212 (d:o), 260 (Ö s te r 
b y ) , 360, 366 , 374, 431 

L ä n n a sn  153, 361 (V ä ste r lisa ) , 399

Malma, Bondkyrko sn 12, 41, 44, 77, 116, 
170, 174, 202, 206, 234, 361, 403, 416, 417, 
439, 448, 450, 453 

Markims (Markiom, Markium) sn 102, 173,
203

Marma, Alunda sn 263, 423, 426 
Medåkers sn 223, 226 (Hagby, Tveta), 414 

(Norr-Ryby, Tveta)
Mo sn 341 
Mohlstad se Målsta
Morkarla (M orkar) sn 333, 4 1 7  (Norrkulla, 

Söderkulla)
M unktorps sn 10, 20, 227 (Grinda, Södertå), 

232, 271, 348. 4 »5. 447 
Myrby, Gamla Uppsala 33 
Myrby, Skuttunge sn 33 
Myrsjö, Torstuna sn 71, 192, 280 
Målsta (Mohlstad), Bälinge sn 40, 77, 193, 390, 

416
Mångsbo, D annem ora sn 107 
Mälby, D ingtuna sn 2 2 7 , 236, 413 
Målby, Tillinge sn 193, 204, 229, 268, 416, 

448

Nacka sn: Danviken 113, 123, 134, 143, 145 f., 
173, 189, 199, 237, 247, 4*6 

Nackby, Skultuna sn 228, 4 13 
N ederlunda, N ärtuna sn 418 
N edervi, U llhärads sn 226, 416 
N ickbo (Nyckebo), Vittinge sn 228 
N ora sn 170, 228, 250, 368 (N ötbo), 377 (d:o) 
Norby, Bondkyrko sn 182, 194, 336, 380, 387, 

402, 423 f., 433

N orralasn  341
N orrbo, H arbo sn 176, 184, 368 
Norr-Ryby, Medåkers sn 223 ,414  
N orrskedika (Skediga), Börstils sn 376 
N orsta, Balingstasn 39, 34, 83, 177. 192, *93 .

2 0 2 , 2 0 4 , 380 
N ostuna se N åstuna
Nyby, Gamla Uppsala sn 140 (Nybo), 152 (d:o), 

196 ff.
Nyby, Långtora sn 321 
Nyckebo se N ickbo
Nyfla (Nyfwela), Bondkyrko sn 142, 264, 339 
Nyfla, Bälinge sn 403 
N ysätrasn  193 (Alsta)
Nåstuna, Vänge sn 114, 194, 233, 361 
Närlinge, Björklinge sn 376 
N ärtuna sn 91, 150, 173, 238 (Vardala), 338, 

361 (Fiskeså), 375 (d:o), 406, 407 (Fiskeså), 
409 (Kippinge), 412 (d:o), 418 (Bälinge, N e
derlunda, Tarv, Överlunda), 4*9  (Kippinge) 

Näs (Nääs) sn se Uppsala-Näs 
Näs, Frösunda sn 204, 239 
Näsby, D ingtuna sn 227 
Nästorp, Uppsala-Näs sn 33 
N ötbo, N ora  sn 368, 377

Ockelstad se Åckelsta
Odensala sn 83, 119 (H ofsby=H åv), 139 

(Fransåker, Håv), 172, 173 (Droppsta), 173 
(Harg; anges felaktigt ligga i Knivsta sn), 229, 
230, 280 (Fransåker), 360 (Droppsta, Frans
åker), 377, 418 (Kolhammar)

Odensvi (Onsswij) sn 223
Oppgårda (Upgåla), D ingtuna sn 1 37 , 2 2 7
O r k e s ta  sn  1 1 7 , *93 (V ig g e b y )
O v a n å k e r s  sn  3 4 ,  5 *. 2 7 9 , 3 4 0 /3 4 *
Oxnö, Västerås-Barkarö sn 416

Penningby, Länna sn 133 
Prästbyn, M orkarla sn 333

Qwarnbo se Kvarnbo 
Qwarnebackan se Kvarnbacka 
Qwarsta se Kvarsta

Raglunda, Köpings sn 226, 413 
Ragvaldsbol (Rafwelsbohl), Rasbokils sn 108 
Ramnäs sn 39 (Virsbo)
Ramsta sn 49. 68, 137, 233, 402 (Skälsta), 450

(d:o)
Rasbo sn 105, 106, 107, 130, 137, 142 (ö rby), 

183, 202, 203 (Årby), 249, 361 (Tomta), 380 
(Sandbol), 407 (Tomta), 417 (Tomta, Årby, 
Örby), 4*9

Rasbokils sn 17 (Helgeby), 53, 106, 108, 137 
(Kölinge), 202, 203 (Kölinge), 274 (d:o), 
358, 367, 380, 405 (Kölinge), 417 (Kölinge, 
Ycklinge)
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Ren, Bollnäs sn 341 
Rickomberga, Bondkyrko sn 49 
Risänge, H arbo sn 223, 228 
Romfarnina sn 27, 224, 228, 269, 360 

(Hallsca), 413 
Roslags-Bro (Bro) sn 133 
Roslanda, Lagga sn 204, 249, 238 
Rung, Torscuna sn 228, 413 
Ryby (Rydby), Medäkers sn, se N orr-Ryby 
Rytterne sn 401 (Tidö)
Råby, Romfartuna sn, se Ut-Råby 
Råby, S:t Ilians sn, se Garp-Råby 
Rörby, Bälinge sn 78

Sala (Salberget) 143» 229, 230, 422, 434, 436 
Salsta, Björklinge sn 206 
Sandboi, Rasbo sn 380
Sankt Ilians sn 29, 224, [227: Kumla, som vid 

denna tid hörde till Lundby sn], 227 (Garp- 
Råby), 228 (Garp-Råby, Åby), 274, 354, 386, 
413 (Garp-Råby), 413 (Garp-Råby, Åby) 

Segersta (Särsta) sn 272
Simtuna sn 27, 28, 172, 224, 223 (Skillsta) 

[felaktigt för Dingtuna], 228, 333 (Albäck), 
419 (d:o)

Skara 48, 119, 127, 209
Skeberga, Stavby sn 7 7 .  90, 108, 275, 332, 379 
Skediga (Skiediga), Bälinge sn 182, 234, 236 
Skedika (Skediga), Börstils sn, se N orrskedika 
Skepptunasn  33, 91, 117 (Åckelsta), 140 (d:o), 

173, 211, 222 (Gådersta, Kogsta), 239, 372, 
373 (Ullentuna), 380, 383 (Ullentuna), 389 
(d:o), 404 (Kogsta), 406, 407 (Ullentuna), 
418 (Bergby, Buskgården, Ista, Vasa), 431 

Skillsta (Skillestad), D ingtuna sn 137 f., 223 
[felaktigt: Simtuna], 227, 273 

Skogs-Tibble (Tibble) sn 73» »37. »77, 192, 
204, 206 (Tibble), 448 

Skommarbo, Björklinge sn 333, 428 ,431  
Skultuna sn 228 (Nackby, Tibble), 413 

(Nackby)
Skuttunge sn 3 3 ,4 0  (Häggeby), 114, 133 (Eke), 

194 (Häggeby), 195 (d:o), 202 (d:o), 206 
(Eke), 346, 376, 4» i (Dragby), 442 (d:o) 

Skyttetorpet 403
Skäggesta, Börje sn 57 f., 193, 266 (felaktigt: 

»i Bondekyrke soeben»), 334, 339 
Skälby, Lundby sn 416 
Skälsta, Ram stasn 233 ,4 0 2 , 430 
Skörsta, Odensala sn 172 
Slåsta, Odensala sn 83, 230 
Stab(b)y, Uppsala-Näs sn 33, 36 
Stavby (Staby) sn 77 (Skeberga), 80 (Inninge), 

90 (Skeberga), 103, 108 (Skeberga), 183 (In
ninge), 190 (d:o), 206, 275 (Skeberga), 332 
(d:o), 379 (d:o), 380 (Inninge), 417 (d:o) 

Stora Forsby, Köpings sn 67, 176, 192, 414 
Ströby, Börje sn 194

S tr ö m s h o lm , K o lb ä c k s  sn  271 
S u n d , A lu n d a  sn  108, 230, 234, 233, 237, 332 
S u n d b r o , B ä lin g e  sn  40, 193» 203, 230, 411, 

4 1 3 , 433 
S u n n a n å , F r ö su n d a  s n  1 13  
S u n n e r s ta , B o n d k y r k o  sn  182, 234 
S v in a , H a r b o  s n  210, 228, 275» 368, 402 
S y lta , Å k e r b y  sn  177, 184 
S ä fw e sta , A ltu n a  s n , s e  S ävasta  
S ä fw e sta , V å r fru k y rk a  s n , s e  S ä v sta  

S ä fw ia , G r y ta  s n , s e  S ä v a  
S ä lja , N ora sn  i7 o f ., 228 
S ä rsta  s e  S e g e r s ta  
S ätra , U p p s a la -N ä s  sn  33, 36 
S ä tu n a , B jö r k lin g e  sn  182 
S ä v a  (SäfW ia), G r y ta  s n  15, 38, 177, 193» 268 
S ä v a sta  (S ä fw e s ta ) , A ltu n a  s n  48, 172, 231 
S ä v ja , D a n m a r k s  s n  70, 82, 88 f . ,  231, 406, 

4 2 5 . 456
S ä v sta  (S ä fw e sta ) , V å r fru k y rk a  sn  39» 19 5  

S ö d e r h a m n  36 
S ö d e r k u lla , M o r k a r la  sn  4 1 7  
S ö d e r tå  (T å ), M u n k to r p s  s n  227, 413

T a lfs ta , D in g tu n a  sn  227 
T a r v , K n iv s ta s n  92, 1 7 3 , 419» 434  
T a r v , N ä r tu n a  s n  4 1 8  
T e g e ls m o r a  sn  1 5 5  (T o b o )
T e n s ta  sn  107 (K ä llm y ra ), 203, 211, 249, 303, 

356, 417 (F o r ssa ) , 446 (d :o ) , 450 (V a n sta )  

T ib b le  sn  s e  S k o g s -T ib b le  
T ib b le ,  R a sb o k ils  sn  33, 108, 202 
T ib b le ,  S k o g s -T ib b le  sn  137, »77 , 192, 206 
T ib b le ,  S k u ltu n a  sn  228 
T ib b le ,  T il l in g e  s n  39» »94 
T id ö ,  R y tte r n e  sn  401
T il l in g e  sn  39, 182 (B r o b y ) , 193 (A lm a , M ä lb y ,  

T ib b le ) ,  194 (T ib b le ) , 204 (A lm a , M ä lb y ), 
211, 227 (M ä lb y ) , 229, 237 (H a n s ta ) , 268 
(M ä lb y , ö r ) ,  322 (A lm a ) , 356 (D o r s illa ) , 416 
(M ä lb y , ö r ) ,  448 (M ä lb y ) , 450 (D o r s illa )

T ju r , L u n d b y  sn  2 8 ,6 8 , 227, 2 7 1 ,4 » 5 
T o b o ,  T e g e ls m o r a  sn  153 
T o m ta , R a sb o  s n  3 6 1 ,4 0 7 ,4 1 7 . 4»9  
T o r p , L u n d b y  s n  237
Torsne (Torsille, Torsunda), Alunda sn 234, 

4»7
Torstuna sn 28, 71 (Myrsjö), 192 (d:o), 223, 

228 (Bossberga, Rung), 280 (Myrsjö), 413 
(Rung)

Torsunda, Alunda sn, se Torsne 
Torsåkers sn 41
T o rv sä tr a , B ä lin g e  sn  177» »&4 » 354» 4 »»» 4 2 4  
T r ö n ö  (T r ö n n e )  s n  3 4 1
T u m b o  sn  119, 3 7 5 .  3 8 6 ,  3 9 » ,  397 , 4 0 » .  4 » 2 ,  

4 5 »
T una sn 33, 81, 250, 254L , 257, 379. 448 

(Eneby utjord), 430 (d:o)
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Tuna, Bälinge sn 204 
Tunabyn, Tuna sn 33, 250 
Tveta, Medåkers sn 223, 226, 414 
Tå, M unktorps sn, se Södertå 
Törneby, Vaksala sn 234

Ubby, Danmarks sn, se H ubby 
Uggelsta, Åkerby sn 11, 39 . 176, 184, 193, 

206, 252, 354, 359. 361, 363. 368, 374, 390, 
391, 402, 411, 412, 413. 424 . 436, 445 

Uknö, Björskogs sn 226, 414 
Ullentuna (Ultuna), Skepptuna sn 372, 373, 

3 8 5 ,3 8 9 .4 0 7 ,4 5 1  
Ullvi, Köpings sn 226, 414 L 
Ulssboo se Ursbo
Ulva, kvarn, Bålinge sn 8, 10, 118, 129, 143, 

194, 250, 351 , 447 
Ulvsväsby, Almunge sn 405 
Upgåla se Oppgårda
Uppsala-Näs (Nääs) sn 13, 35, 52, 174, 194, 

202, 222, 233, 250, 268, 442, 450 
Ursbo (Ulssboo), Films sn 106, 264, 379, 448 
Ut-Råby (Råby), Romfartuna sn 415

Vad, Kumla sn 413
Vaksala sn 57 (Kapellgärdet), 140 (Vittulsäng), 

164 (d:o), 182 (d:o), 202, 234 (Byle, T örne
by, Vittulsäng), 255 f. (Vittulsäng), 2 5 8 f. 
(d:o), 273 f. (d:o), 293 (d:o), 334 (d:o), 350 
(Kapellgärdet), 417 (Lunda), 446 (Vittuls
äng), 450 (d:o)

Vallby, D ingtunasn  117, 138, 227 
Vallby, S:t Ilians sn 224
Vallskog, Bälinge sn 58, 103, 114, 126, 138, 

204, 206, 2 4 0 ff., 253» 375 
Vansta, T ensta sn 203, 249, 450 
Vardala, N ärtunasn  91, 130, 173, 238 
Vasa, Skepptuna sn 418 
Vassunda sn 392, 404
Vattholma, Lena sn 106, 107, 118, 143, 183, 

203, 247, 249, 368, 4 »2. 4»7 
Viggby (Wiggeby), Dalby sn 416 
Viggeby, O rkesta sn 193 
Vik, Balingsta sn 92 
Vik, Bollnäs sn 341 
Viksjö, Häggeby sn 344 
Villinge, Danmarks sn 231 
Virsbo, Ramnäs sn 39 
W ittenberg 185
Vittinge sn 225, 228 (Gillberga, Nickbo), 413 

(Gillberga)
Vittulsäng, Vaksala sn 140, 164, 182, 234, 

255 f., 2 5 8 f., 273 L, 293, 334 , 446, 450 
Vreda, Frösunda sn 239 
Vårdsätra, Bondkyrko sn 182

Vårfrukyrka sn 39 (Sävsta), 195 (d:o), 416 
(Åkerby), 430 (Brunna)

Vänge sn 35, 39 (Kil), 80, 114 (Ekeby, Nås- 
tuna), 194 (Körlinge, Nåstuna), 204 (Kör- 
linge, Långtibble), 253 (Nåstuna), 260, 361 
(Nåstuna), 416 (Långtibble)

Väppeby, Ö stuna sn 366, 372 
Väsby, Vänge sn 80 
Västerboi, D annem ora sn 107 
Västerby (Västerläby), Läby sn 204, 212 
Västerfarnebo (Ferneboo, Färnebo) sn 184, 409 
Västerlisa (Lijsa), Lännasn 133, 361 
Västerläby se Västerby, Läby sn 
Västerlövsta sn 3 5 3 ,  3 5 7  
Västeråkers sn 416 (Häljebolsta)
Västerås 271, 427 
Västerås-Barkarö sn 416 (Oxnö)

Ycklinge, Rasbokils sn 108, 338 ,417  
Ytternäs, Uppsala-Näs sn 35

Åbo: Akademien 82, 175, 293 
Åby, S:t Ilians sn 29, 224, 228, 386, 413 
Åckelsta (Ockelstad), Skepptuna sn 117, 140, 

451
Åkerby sn 11 (Uggelsta), 39 (d:o), 176 (d:o), 

177 (Sylta), 184 (Sylta, Uggelsta), 193 
(Uggelsta), 206 (d:o), 232 (d:o), 334 (d:o), 
359 (d:o), 361 (d:o), 363 (d:o), 368 (d:o), 
374 (d:o), 390 (d:o), 39* (d:o) 402 (d:o), 411 
(d:o), 412 (d:o), 413 (d:o), 424 (Sylta, Uggel
sta), 436 (Uggelsta), 445 (d:o)

Åkerby, Vårfrukyrka sn 416 
Åkerby vret, Romfartuna sn 224, 269 
Ålands sn 73
Åloppe (Ålöpe), Bälinge sn 387 
Årby, Rasbo sn 106, 203 ,417  
Årby, Rasbokils sn 358, 380 
Åsarby, Dannemora sn 107 
Åsgården, Kumla sn 228 
Åsta, Björskogs sn 67, 222, 225 (»Ålstad»), 

413 L

Älvkarleby sn 109, 202, 424, 432 
Ändersta, Simtuna sn 172, 228 
Änge (Engie), Gnarps sn 341, 342 
Ängeby, Lena sn 203
Ä rentuna sn 39, 195 (Kolje), 206, 418 (östa), 

446 (Kolje), 448 (d:o), 450 (d:o)
Äs, Romfartuna sn 224 f.

Ö ls ta , G ryta sn  39» 268 
Ö r, T il l in g e  sn  268, 416 
Ö r b y , R a s b o  sn  105, 142, 202, 417, 419
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Örsundsbro, Fröslunda sn 48, 49 
Ösby, Lundby sn 227, 236 
Ösby, Roslags-Bro sn 153 
Östa, Ä rentuna sn 418 
Österby, Dingtuna sn 137, 227, 416 
Österby, Films sn 106, 417

Österby (Österläby), Läby sn 155, 260 
Östervåla sn 228 (Hovberga)
Ö stuna sn 280, 366, 372 (Väppeby) 
Överlunda, N ärtuna sn 91, 406, 418 
Övernäs, Uppsala-Näs sn 35, 36



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  U P S A L I E N S I S
S krifter rörande Uppsala universitet

C. ORGANISATION OCH HISTORIA

Editor: T o r g n y  T .  S e g e r s t e d t

1 .  T o r g n y  T .  S e g e r s t e d t : Fakulteterna och vetenskapens enhet. Ett tanke
motiv hos Stora Undervisningskommittén. 1961. 4 kr.

2. F r e d r i k  B e r g : Några anteckningar om adjunkten John Björken. 1961. 6 kr.
3. G e r d  E n e q u i s t ,  S t e n  F l o r i n ,  F i l i p  H j u l s t r ö m ,  E r i k  N o r i n  and Å k e  

S u n d b o r g : The new buildings for the Geographical and Geological Insti
tutes, University of Uppsala. 1962. 10 kr.

4 .  E. Louis B a c k m a n : Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund. 
(The Jubilee Doctorate at the Universities of Uppsala and Lund.) 1962. 6 kr.

5 .  G u r l i  T a u b e : Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i  Upp
sala. 1963. 12 kr.

6 .  P e r  E r i c  L i n d a h l : The new building for the Institute of Zoophysiology, 
University of Uppsala. 1964. 6 kr.

7 .  E. Louis B a c k m a n : Doktorsdisputationens tredje opponent. 1 9 6 4 .  1 0  k r .

8. A n n a  B e c k m a n  och P e r  O i i l i n : Forskning och undervisning i fysik vid 
Uppsala universitet under fem århundraden. En kortfattad historik. 1965. 
8 kr.

9. H j a l m a r  L i n d r o t h : Uppsala Universitets Årsskrift 1861-1960. En blick på de 
första hundra åren av dess tillvaro. Mit deutscher Zusammenfassung. 1965. 8 kr.

10. T önnes K leberg : Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora 
nordiska krigets slutskede. Mit deutscher Zusammenfassung. 1966. 12 kr.

11. B a r b r o  M a r i n : Förcläsningsämncn vid professorsinstallationer i Uppsala 
1855-1966. 1967. 12 kr.

1 2 .  W i l h e l m  S j ö s t r a n d : Education as an aeademie discipline. 1967. 12 k r .

13. E r i k  A s k - U p m a r k ,  B r o r  R e x e d  and B j ö r n  S a n d s t r ö m : Ivar Sandström 
and the Parathyroid Glands. 1967. 6 kr.

14. I n g e g e r d  T u l l b e r g  B e s k o w : Linnéporträtt. Supplement till T. Tullberg, 
Linnéporträtt (1907). 1967. iS kr.

15. T ö n n e s  K l e b e r g : Medeltida Uppsalabibliotek. I. Biskop Siward av Uppsala 
och hans bibliotek. Mit deutscher Zusammenfassung. 1968. 15 kr.

16. Uppsala universitets konsthistoriska institution femtio år. 1968. 18 kr.
17. Universitetet och forskningen. Studier tillägnade Torgny T. Segerstedt på 

sextioårsdagen. 1968. Hft. 75 kr. Inb. 90 kr.
18. Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll utgivna av H a n s  
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