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13 1 MO > Kexlerus, till hvilken ämnets kronologiska tråd nu le-

der, tillhörde icke Finland genom födelsen och hade väl redan

fOre sin hilflyttning, genom ifrån trycket utgifna skrifter, äfven

af företrädesvis nu ifrågakommande slag, gjort sig känd på den

vetenskapliga bana, åt hvilken han derefter såsom finsk medbor-

gare egnade återstoden af sitt lif; men då denna sednare period

af nära tjugouio år till största delen sammanföll med hans kraft-

fullaste och mest verksamma ålder, tål min skyldighet att här

söka upplifva hans minne utan tvifvel lika litet eftergift, som

Finlands rättighet att räkna honom för en ibland sina förnämsta

dåvarande vetenskapsidkare kan bestridas.

Lyckligtvis har den fordom sällan uraktlåtne seden, att vid

en utmärktare Universitetslärares bortgång ur tiden hedra honom

med ett högtidligt minnestal, som ock ofta lemnades till trycket,

åt oss bevarat så mycket af hvad Kexleri samtid kände om ho-

nom, att icke några väsendtliga underrättelser rörande hans lef-

nad behöft af mig sökas i andra källor, än Oratio Funebris, qua

viro de Ecclefia Dei ac liepublica Literaria optime merilo, plu-

rimiim Beverendo et Praeclarissimo Dn. M. Simom Svenonis

Kexlero Nericienfi, Mathematum fuperiorum el infer. in hac

Regia Acad. Ahoensi hactenus per arinos imdclriginta Professori

Celeberrimo, CoUegii Plulosoph. Seniori Gravissimo, Consistorii

utriiisq. Assessori, et Ecdesice quce Deo in ^i|fiö asseritur, Pa-

slori vigilardissimo: poftridie exequiarwn, sive Decimo septimo

Kalendarum Maji, anni ejusdem quo decessit, 1669, in Auditorio

Acad. Max. et frequentissimo magnorum et darorum virorum ac



studiosornm juvemim consessu, Publico nomine Parenlahat Mar-

tinus MiLTOPJius El. Prof. Puhl Ahocp^ Exciifa å Petro Hansonio

Acad. Typ. *) och dertill hörande elfva klagosånger samt en graf-

skrift i obunden stil, undertecknade, af Enev, Svenonius, Petr.

Bång, Ol. Wexiomls, Petr. A. Bergius, Ax. Kempe, Mart. Mil-

TOP^us, AiNDR. Petr.els, Jac. Flachsemus, Petr. Laurbecchius
,

JoH. Flachsenils och Gabr. Tammelinus, de fOrre, samt af N.

Tunander, den sistnämnda, under den gemensamme titeln Car-

men Lugubre In Obitum inopinatum; Sed placidum pium Sf bea-

tum Viri De Republ. literaria optimé meriti, Plurimum Reverendi

^ Prcedariffimi Dn. M. Simonis Kexleri Nericiensis Mathef.

sup. Sf inf. in Regiå Acad. Aboenfi Profefforis acutiffimi, Col-

legii philof. fenioris, Confift. utriusq; Affefforis graviffimi åf Ec-

desice Dei quce in ^iftö coUigitur Paftoris vigilantiffimi; Qui

multiludine curarwn inde d natalibus Acad. &f Exerdtiorum

fediditate, defeffus annos Septem ^ fexaginla natus, animam

falnas suce. Prindpi Chrifto, die 2^ Martij A. 1669. AbocB de-

votis fufpiriis commendatam pladdé exhalavit, corporisq. exu-

vias ibidem in Templo Cathedrali solenni pompa ejusdem anni

die 14. Aprilis terrx condendas, reliquit; A CoHegis åf quondam

Difdpidis, fupremi offidi conteflandi ergo fubito confcriptum.

Aboce, Impreffum å Petro Hansonio Acad. Typ. 4:o. Förnäm-

ligast på denna grund äro ock de uppgifter om mannen bvgde,

som finnas i mine öfrige föregångares arbeten, ibland hvilka fram-

för andra böra nämnas Henning Wittes Diarium Biographiciim

Tom. I ark. Bbbb och Tom. II sid. 97, Jo. Sciiefferi Sveda

Literata, Hypomnematis Hiftor. ilhistr. a Joh. Mollero, sid. 227

och 426, And. Ant. Stiernjians Aboa Literata, sid. 41, Georg

Gezelii Försök til et Biographiskt Lexikon ufver namnkunnige

och lärde Svenske Män, 2^ Del. sid. 35, -Toii. Bilmarks med ti-

*) Omtryckt i Stiernmans Bibliotheca Sniogothica rom. // sid. 779—794.



t('ll)l;i(l nf Pnrsos, IIf.nr. Gabr. Porthan, försedda Dissert. de Pro-

fessdvihus Reg. Acad. AboL>nsis inträ Scfcuhan ah hiijus Natali-

hiis prinnnn defignalis, Pws Icrlia, sid. 38—iO, Abo Slifls Her-

dominne, af Carl IIknr. Strandrkro, Fiirra Del. sid. 78, samt

Jon. .Iac. TkngstrOms Chronolofjiska Förteckningar och Antecknin-

gar öfver Finska Universitetels [ordna Procancellerer samt ufver

Facidlelernas Medlemmar och Adjuncler, sid. 116 och 117. Det

ringa, som af mig nu tillägges är liomtadt till det mesta ur Con-

sistorii Acadomici Aboönsis Protokoller och Registratur samt till

en mindre del ifr/ni det i Handlingar, Till upplysning i Finlands
o

Kyrka- Hiflorie , utgifne fåfoni Bihang Till Abo Erke-Stifts Cir-

culaire-Bref, femte Häftet, sid. 51—95, tryckta Utdrag ur åt-
o

fkilliga Bref till Riks- Drotfen och Abo Acad. Cancell. Gr. P.

Brahe de7i yngre, som in Orig. befinnas å Rydboholm.

Sitt tillnamn hade Kexlerus af byn Kexle uti Edsbergs

socken i vestra delen af landskapet Nerike, hvarest han d. 29

December 1602 föddes. Att fadren hette Sven visar, ibland an-

nat, det ofvan anförda minnestalets titel, men modrens namn är

okändt. De voro landtbrukare och visserligen vähuående, men

saknade tvifvelsutan , såsom Svenska bondeståndet i allmänhet

den tiden, sådan själsodhng, som kunnat väcka deras uppmärk-

samhet på sonens utmärkta själsgåfvor och angelägenheten af

dessas tillbörliga utveckling, hvarföre han ock, såsom förmodeli-

gen ämnad att stadna i samma stånd, fick i hemmet ända till

femtonde året växa upp utan all undervisning. Då först röjde

sig hans iinskan att lära känna hokstäfverne *) och på inrådan

af andra kunnigare män, isynnerhet Kyrkoherden Andreas Jonce,

blcf hans undervisning sedermera ölVerlemnad ät församlingens

*) MiLTOPiEi ord: An aedibns paternis ad annum iisque decimum

qiiintiim adolevit, literas primiim novisse desiderans», tyckas knappt kunna

förstas annorlunda.



Klockare, hvilken lyckligtvis af ynglingens snabba framsteg snart

leddes till inseende af bans mognad fOr alfvarligare skolstudier,

och derfure öfvertalade fOräldrarne att följande året skicka honom

till Örebro Skola. I anseende till fattningsgåfva, uppmärksam-

het och flit den främste ibland alla kamraterne, tillegnade han

sig nu hela det kunskapsförråd, som hörde till en sådan läro-

anstalts område, så fort, att han efter fyra års vistelse derstä-

des, då lärarene voro af skollagarnes gränser och sannolikt äfven

af egen brist på djupare insigter hindrade att gå längre, fann

sig i behof af bättre tillfälle att arbeta sig upp till lärdomens

högre rymder och fördenskull 1625 begaf sig till Upsala, hvarest

han d. 27 Aug. sagde år blef Student och sedan fortfor att på

lika slående sätt ådagalägga hvad snille och arbetsamhet i före-

ning, också efter det sednaste inträde på lärobanan, kunna ut-

rätta. Ty innom sex år vann han här hka grundelig som vidt

omfattande bekantskap med icke allenast Romarenes, Grekernes

och Orientens språk, utan ock alla vid Universitetet då idkade

vetenskaper, särdeles de mathematiska, hvilkas rikedom och vidd

nog kunna, såsom Mu.top.eus anmärker, i det närmaste upptaga

en menniskas hela lifstid; hvaraf följden blef den, att Filosofiska

Fakulteten 1631 tilldelade honom Magister graden, på tionde

året efter det, under hvilket han börjat studera. Synbarligen syftar

denna i minnestalet, likasom nästan allt det öfriga hittills anförda,

förekommande uppgift, på intagandet i Örebro Skola, hvilket så-

ledes borde hafva skett 1621; hvaraf åter följer, att hvad här

ofvan förmäldt är om ditsändandet bör tydas så, att förslaget

derom gått i verkställighet året efter dess väckande, och icke

efter blott ett års förberedelse i föräldrahuset, eller hos Klocka-

ren. Rätta förhållandet med allt detta kan hkväl icke till full

visshet utredas, i anseende dertill att författaren misstagit sig

om Promotionsåret, eller i hans uppgift derom ett tryckfel egt

rum. Ty säkert är, icke allenast hvad som inhemtas af titelbla-



del Hir Kexlkri grudual Dispiilalioii Da Sole, om Iivilken Mil-

Tor.ias synes liafva vai'il okuiunji, alt dess onViileli<,M jjransk-

nin-i var ulsatl lill d. 7 .lan. 1032, nian ock alt ilVågavarandc

Promotion, smn var den sjnndc i llpsala, lörsiggick d. 13 Mart.

samma ar, da Irclliitlre nnge man af Professoren Juli. Lena: Sta-

lemis for Filosolie Doclorer ocli Magistrar förklarades.

Nu var val var Kexlerls utrustad med ett så ymnigt kun-

skapsförråd och försedd med så hedrande viltneshord al lärda,

hvilkas nanm utgjorde den Svenska Högskolans vackraste pryd-

nader, alt den gladaste ntsigt till lärdomens höjder i fädernes-

landet och den lyckligaste framgång i dess tjenst stod honom

öppen; men icke dess mindre ville han ännu rikta sig med kun-

skap om fremmande länder, eller isynnerhet deras seder och in-

rättningar, samt begaf sig derfore sistnämnde år ifrån Gotheborg

till Holland, hvarest uppmärksamheten förnämligast egnades Am-

sterdam och de öfriga städer, hvilka företrädesvis förljenade att

besökas, såsom isynnerhet Leyden och Franeker, hvilkas rykt-

bara Universiteter lofvade tillfälle till samtal och umgänge med

många stora vetenskapsmän. Ledd af begär efter upplysning om

ett och annat mindre vanligt fenomen eller derfore ännu outredt

problem, som utgjorde föremål för de vetenskaper, till hvilka

en afgjord naturlig fallenhet starkast drog honom, slöt han sig

på sistnämnda ställe närmast till en öfver trettio år äldre man,

den namnkunnige Adrian Melius, då Matheseos Professor derstä-

des, af hvilken han ock alltid blef emottagen med en välvilja,

hvarom han ofta ännu på sin egen ålderdom, med lifligaste uttryck

af tacksamhet och förnöjelse berättade. Att Kexlerus komme att

göra sitt fädernesland utmärkt både gagn och heder, skall samme

man äfven förutsagt. Vid afresan vändes kosan först till Köpen-

hamn, såsom jemväl många ryktbara lärdas hemvist, och sedan

lill de Mecklenburgska släderne, med Universitetet i Rostoch till

förnämsta ögonmärke, hvarifrån hemfärden företogs, som allopp
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lyckligen och slutades med landning vid Sodertelge, efter något

mera än två års l)ortovaro ifrån Sverige.

Sålunda förberedd och befunnen hvilka vigtiga befattningar

som helst vuxen, blef den hemkomne af Strengnäs Gymnasii sty-

relse uppmanad att der, såsom förnämsta läroanstalten i det Stift,

hvarest han var född och första grunden blifvit lagd för hans

kunskaper, visa något prof af sin deruppå bygda högre bildning

och åtog sig derföre mathemaliska undervisningen i nämnda Gy-

mnasium på ett års tid, utan tvifvel endast såsom tjenstförrättande,

emedan der vid sannna tid fannos två ordinarie lärare med Ma-

thematum Lectors namn, Georg Wintrosius och Nickis Walin-

gius , af hvilka dock den förre 1G35 flyttades till förste Theo-

logicB Lectors tjensten*), hvarigenom behof uppstod af en extra-

ordinarie, som kunde under ledigheten göra tjenst. Följande

året återgick Kéxlerus till Universitetet i Upsala, hvarest han

derefter såsom Filosofiska Fakultetens Adjunkt i fyra års tid gaf

undervisning i de 3Iathematiska och andra till denna Fakultet

räknade vetenskaper. Så berättar Miltop.els, med anledning

hvaraf, såsom det tyckes, sednare författare ansett den sålunda

antydda befordran vara vunnen 1636. Men de halva häruti fa-

rit vilse; ty på titelbladet för mannens under N:o V här närmare

slutet uppgifna Disputatio Hercoteclonica, utvisande att den komme

att i Upsala undergå offentelig granskning d. 21 Junii och är der-

sammastädes tryckt 1637, linnes ijigen tjensletitel vid författa-

rens namn utsatt, hvaraf med så mycket större säkerhet kan

slutas att ifrågavarande befordran icke skett före sistbemäldta år,

som detta år skall vara bcstämdt uppgifvet i Universitetels Ma-

trikel för åren 1595—1669.

Af detta arbete, i hvilket Fästningsbyggnads konsten är be-

traktad förnämhgast ur praktisk synpunkt, har man anledning att

*) Se Stikknman Bibliollieca Suiogolhica Tom. II. [int;. 408 och 658.



Iro ('(iiialtaren haiva varil sinnad alt i Iraniliilen uteslutande egna

sij,»- al knJ,^uons mest veicnskiipliga yrken, sasoni de, uti hvilka

nyttan al" lians alsklin-^ssludier siikrast kunde komma det da i

vidtutseende kamp med ufverlägsne fiender invecklade fädernes-

landet till godo. Delta hade dock stiirre beliol' al' hans kunska-

per i mera onilaltande mening och för högre ändamål; ty i

mänga delar af riket hade Konung Guslaf Adolfs lika kraftiga,

som visa, omsorger i afseende ä förständs upplysnings och sed-

lig bildnings spridande, så vidt som möjligt, knappt hunnit hära

någon frukt, innan hans dyrbara, under ärorik strid fcir det

eviga ljusets frihet oförskräckt i de största faror vågade lif ha-

stigt utsläcktes. Så i Finland. Men vid hans unga dotters sida

stod uu, ibland andre, en man, som på stället tagit uoggran

kännedom af detta lands bedröfliga tillstånd och klarare än mån-

gen annan insåg, att början till dess upphjelpaude derur nöd-

vändigt borde göras med flera undervisnings-anstalters loch der-

ibland ett högre läroverks ofördröjeliga stiftande, så att både

bhlVande folklärare måtte lättare än dittills kunna vinna erfor-

derlig vetenskaplig bildning, och medborgare af alla klasser ef-

terhand lyftas ur deras sekelgamla andeliga mörker. Nyss för-

ordnad till General-Guvernör öfver detta Storfurstendöme satte

Gref Pehr Brahe den yngre sig oförtöfvadt i verksamhet för detta

ändamål, och sedan Ivongl. förmyndare Regeringen i bref till

honom af d. 18 Oct. 1638, med bifall till hans förslag om ett

Universitets inrättande i Åbo, infordrat uppgift om der tilläfven-

tyrs befiuthga personer, åt hvilka någon läraretjenst kunde an-

förtros, så att man derefter kvuide vara betänkt på uppsökande

af andra, som saknades, var det utan tvifvel främst han, som

hos någre af Sveriges utmärktaste lärde skaffade anvisningar på

män, fullt värdige att intaga de öfrige lärareplatserne. Antalet

af Professors stolar var då bestämdt till elfva, ibland hvilka sex

räknades till Filosofiska Fakulteten, och tre af dessa befunnos
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sedan icke ännu kunna med Finnar vederbörligen besättas. Så-

dan var den Mathematiska, till hvilken väl ock ingen i Sverige

kunde vara lämpeligare, än den af minc läsare redan, kände

Adjunkten i Upsala. Kexlerus blef alltså en ibland de Profes-

sorer, hvilka genom ett Kongl. Bref gifvet i Nyköping d. 16 Mart.

1640 utnämndes, med föreskrift att till d. 4 Junii då Universi-

tetets Tnaiiguration var bestämd att försiggå, begifva sig till Åbo,

dit han ock synes hafva i rattan tid afrcst. Vid den sedermera

till den 15 Julii uppskjutna högtidligheten var ban åtminstone

tillstädes.

Att denne man med skäl kunde anses vara äfven af natu-

ren utsedd till den svåra beställning, som han nu tillträdde,

och till att länge skivta densamma, skola hans starka kroppskon-

stitution och goda helsa, ej mindre än hans utmärkta skarpsin-

nighet nogsamt utvisat. Jag kallar, efter MiLTOPiEus , den ifråga-

varande Professionen svår, ej endast med afseende på de till

densamma hörande vetenskapliga ämnens så egendomliga art,

att icke många förmå tränga till deras djup, utan ock derföre

särskildt, att så litet här var före honom gjordt, att början nu

måste göras med de första elementerne, snart sagdt i dem alla.

Huru knapp den till vetenskaperne egenteligen ledande undervis-

ningen i Sveriges Skolor i allmänhet före Gustaf Adolfs tid var,

är bekant, och att icke heller mycket för densamma kunnat i

Finland uträttas under de tio år, då det af honom stiftade Col-

legium eller Gymnasium Aboense var i verksamhet, ehuru det

hade fyra Filosofie Lektorer eller Professorer och ibland dem en

Mathematum, inses utan svårighet, åtminstone hvad den sist-

nämnde beträffar, då man vet att den honom förelagde kurs,

som borde inom två år fulländas, i sig sjelf var ganska in-

skränkt *j. De ifrån läroämnenas natur härflytande svårigheterne

*) Se Methodus didactica in Collegio Ahoénsi, in quo tota Encyclo-

pxdia Pliilosophia;, cnm Lnujuis Latina, f.rceca el Ucbraica, ac Theologia, a



stegrades icke heller litet genom saknatien l»;ule af ijenliga läro-

bticker oeh al" iiiatliematiska liistrumentcr. Deu forra bristen

l»)()(l väl (len nye Prolessoren till att sjeU" genom sadane htiekers

ntgilVande aflijelpa, nien dä härtill ingen annan nlväg lans, än

genom Disputationer, som styckevis tjenade till öfning for Sti-

pendiaterne, drog dermed langl nt, och da man icke hade nå-

gon dnglig tignrstickare eller formskärare att tillgå, samt icke

allt således knnde genom trycket nog klart åskådliggöras, vans

det åsyftade ändamålet icki; fnllkondigen. Öfver svårigheten att

konnna till riitta utan Instrumenter, klagades ännu länge efter

hans tid, enär Universitetet icke hade medel, som kunde för

detta behof användas, och det för lärarene föll sig alltför tungt

att vidkännas kostnaderne vid anskalYandet, om ock endast för-

skottsvis. I Upsala var de mathematiska vetenskapernas vid-

sträckta område deladt imellan två Professorer, men Åbo hade

blott en, hvilken derföre tyckes hafva ansetts skyldig att två

timmar om dagen hålla föreläsningar. Consistorii Academici d.

9 Sept. 1640 fattade beslut om läseordningen för första året till-

delar åtminstone Kexlerus en timme för Arithmetiken och en

annan för Asti'onomien. Att behofvet af undervisning i först-

nämnda vetenskap nu var trängande, oaktadt ungdomen till stör-

sta delen bestod af Studenter, som fiirut varit inskrifne vid Uni-

versitetet i Upsala, visar sig ock deruti, att d. 29 föregående

Julii, då tre af de ifrån Sverige komne Professorerne fmgo till-

stånd att för sommarferierne dit öfverresa, men fyra qvarblifna

förordnades att privatim, utan lön, läsa för i staden varande

Studenter, som hade lust att lära något, bestämdes att Kexle-

rus, såsom en af de fyra, skulle läsa „Arillimeticam^^.

Länge tyckes han hafva bUfvit betraktad såsom sjelfskrifven

Profesforibus fex proponitur, tryckt i Disfertalio Acad. Vilam et Merita M.

Isaaci B. Rothovii Episcopi qtiondam Aboensis exposUura, af Jag. Tengström,

pag. 33—45, samt Abo Tidningar 1791 N:o 5.



10

att vara den ene af Inspectores Aerarii och Aediles. Ty ehuru

Akademiska Constitutionerne gäfvo anledning till årligt ombyte

af detta slags tjenstemän, qvarstod likväl Kkxlerus såsom så-

dan ifrån d. 22 Maji 1644 till d. 26 Nov. 1650, då han afsade

sig befattningen, hvilkcn den tiden ^ar så mycket besvärligare

och tiUika furtretlig, som skatten ifrån alla till Universitetets un-

derhåll anslagne hemman, utgående till det mesta in natura,

skulle uppbäras af Qvicstor och sedan vederbörande imellan, i

det forhållande som Staten utvisade fordelas, men detta icke all-

tid kunde noggrant fullgöras, då allmogen ofta saknade erforder-

liga medel eller annars försummade att infinna sig på de utly-

ste betalningsterminerne, och åtskillige af löntagarene icke säl-

lan tilläto sig att omedelbarligen emottaga hvad en eller annan

löningsbonde af någon tillfällig anledning till dem hemtade,

hvaraf oreda i räkenskaperne och många svårigheter vid liqvi-

derne, äfvensom ömsesidiga klagomål och invecklade redovis-

ningstvister uppstodo.

Hvad sedan de öfriga befattningarne vidkommer, hvilka

borde af hvar och en Professor, efter tur imellan Fakulteterne

och ålder innoni dessa, under ett års tid skötas, det vill säga,

inseendet ölVer Stipendiaterne, Rectors embetet och Fakultets

Dekanatet, är det klart att de under Kexi.eui långa tjeustetid

ofta till honom åtcrkommo.

Huru mödosam förstnämnde befattning på hans tid var, ses

af Akademiska Constitutionerne gifne d. 27 Junii 1655, Cap.

XXn, afdelningen 3 och dess andra Moment, der det om Alu-

mnorum Regiorwn Inspeclores säges: Hi 1:o Exercitiorum jmhli-

corum el privatonim ralionem tenebunt, atlendentque quibus

exercitiis vacent alumni. 2:o Disputationibus eurum privatis

prcefidebunt easque moderabiintur. — Disputabunl autem

semel Hebdomade. Hvad de dessförinnan gällande, d. 25 Junii

1625 af Riks Cancelleren Axel Oxenstierna och Cancelleren för
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Universitetet i 1'psala Julian Skijllc uiulerslvriliia, samt al' Konung

(jiisldf Adolf d. 20 Jun. loljande aret stadlästade Conslilulionerne

i (leda ännie innehålla, känner jag visserligen ieke; men alt de

i det ludvndsakliga deral' varit med de rurslniinmda OlVerens-

stäninjaude, är sannolikt deral", ibland annat, alt i Abo Consi-

slorii Protokoller for de föregående aren (lera än en gäng på-

niinnes, alt Inspectores Slipendiariorum borde hvar vecka flitigt

disputera, äfvensom af desse klagas OlVer Studenter, som visat

forsmnligliet i studier och sällan infunnit sig vid foreläsningar

och disputationer. Med hvilken uppmärksamhet Kexlerus för

sin del följde dem, om hvilka honom ålåg att hålla sådan vård,

tinnes af Protokollet för den 9 Febr. 1642, då han „storligen"

besvärade sig deröfver, alt hans åhörare voro ganska försumlige

att konnna tillstädes. Måhända gick han likväl icke alltid i så-

dane fall med lugn och tillbörlig hofsanihet tillväga, såsom det

vill synas af ett Protokoll för den 29 Mart. samma år, hvilket

väl är till någon del öfverkorsadt, till följd af hans vid dess

uppläsning i afseende å justering d. 4 Uec. 1644, tiUika med

Protokollerne för de sedermera förflutna åren, gjorda anmärkning,

alt icke allt livad som under en öfverläggning i Consistorium ta-

lades borde af Notarien upptecknas, men dock synes vara i det

hufvudsakliga oföräudradt. Här säges nämligen att Stipendiarius

Regins Simon CaroU Anglcnius, som några gånger, då Slipen-

diarii varit af Inspectores sannnankailade uteblilVil och yttermera

när han skrifvit sin „ordinariam pro stipcndio oi-ationein'-'*) med

*) Denna Oration är sedermera, efter det Universitetet fäll sig Tryc-

keri, derifrän 1644 in quarto iitgifven, tiliilva med Rectors för 1641—1642

Professoren Mich. Wexlonä samma dag dä den liölis daterade 1'rogram

härom, samt Latinslia lyckönslvningsverser Ull författaren, som nu var

Ueposilor, af Filosofiska Fakultetens Decanus Professoren Mcol. Nyco-

pensis, äfvensom af Studeranderne Axel Andrew (Kcmpe), And. Vlsta-

dius ocii Jac. Thetidshoiius, alla Bollmienscr. Se liär dess titelblad: Oralio
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förbigående af Inspecfor Kexlerus låtit Reetor Magnificus cor-

rigera heilne, hos Rector l)esvärat sig derofver, att Inspector ,,af

hastigt mod" efter skitad Oration i alla Studenternes närvaro af

föreskrifne orsaker tilltalat och med hårda ord injurierat honom,

och förmanades fördenskull nu Kexlerus isynnerhet samt alla i

Verm Amicitice encomia exhibens, Quam Siipremi Nioninis af(länte gratiå In

Illuftri Mufarnm AcropoU Regiå Finnorum Academiå, decenti Sf frequenti eru-

ditorum confeffu, die XX. Marlij Anni M DC XLll, publicé enarrabat Simon

Garoli Anglenius Finland. Owen. lib. Epigram, fing. Cur similis simi-

lem sibi quceril? amicus amicum? Uno nemo jjolesl in pede stare diu.

Aboce, Excudebat Petrus Wald Acad. Typogr. len. Pä frånsidan finnes i

det ena af de två exennplar, som Kejseil. Alexanders Universitetets Biblio-

Ihek eger, en tryckt Dedication till tolf Prostar eller Kyrkolierdar och fyra

andra Prestmän i Satakunda och Tavaslland, men i det andra endast föl-

jande handskrifna:

Viro Reverendo et doctissimo Dn. Johanni Nicolai W. laudatw

Ecclesioe Wirmoensis Pastori laudatissimo, Academici ordinis amatori et fau-

tori commendatissimo, Evergetce fuo, putris instar, colendissimo, S. et obse-

quia obsequiofa defert.

Mijsta verende Dei, cui fulget Svada sacrata,

Nectare qui sacro pafcis alisq. gregem.

Hos licet exiles millit mea musa labores,

Partus Pierios, vir Reverende, tibi.

Est, fateor, Charis lime inculta, nec ora, nec aures

Digna, nec arbitrij jura subire tui.

Da veniam fasso, nec respue dana cUentis,

Liberiore satu post meliora dabo.

Da milii te facilem qualem te scepe dedisti

Hospitibus, non est res onerosa favör.

Vivo tuoe dum clara sequor prmconia laudis,
I

Perpetuusq. tims fidus alumnus ero.

Sat sit. Vivendo Pijlium superato. Valeto,

Et Icelä Eloquium perlege fronte meum.

Volanli sed volenti penna saltim scrib.

Det härunder tvifvelsiitan tecknade namnet är vid inbindningeif bort-

skuret.
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yoimni inhiirdcs i (loiisislorio, all iiiircu skulle således sjdf, doi'

nafxon Sludidsiis luiiule forse sig emot sin Prjeccptorcni , honom

luiMicc lilllala, utan vore häst all all ting ventilerades, ransa-

kades oeh diimdes, om saken vore af den vigt, att den icke

kunde med niiiidie rätlas; hvarhos lor denne gång beslöts, att

IvEXLERUs skulle lata kalla AngleiiiKS lill sig och „ställa honom

klagelos".

Ueclors embetet innehade var Krxlkrus nära tre år, näm-

ligen ifrån d. 16 Maji 1044 till d. 20 i samma månad nästfol-

jande året, ifrån d. 20 Jun. 1655 till d. 20 Maji 1656 samt

ifrån d. 23 Jun. 1666 till d. 27 i samma månad 1067, och De-

canus i Filosofiska Fakulteten var han fyra gånger, efter huru

långa mellantider kan jag icke säga.

1 sammanhang härmed tycker jag mig hafva så mycket

Ijenligare tillfälle alt tala om de af Kexleiius förrättade Pro-

motioner och förklara huru han kommit att blifva den förste

Promotor i bemälda Fakultet, som detta var en följd deraf, att

han 1643 d. 4 Maji, då första Filosofie Magister Promotion vid

Universitetet i Åbo anställdes, var Fakultetens Decanus. På hvad

sätt regeln för en sådan ordning blifvit fastställd, vet jag väl

icke, men att densamma iakttagits vid de tre nästföljande Pro-

motionerne, d. 4 Maji 1647, d. 2 Maji 1650 och d. 3 Maji

1653, ses deraf, att Promotorerne Michael Wexionius, NicoL

Nycopensk och åter samme- Wexionius eller Gyllenstolpe, alla

tre, tillika varit Dekaner, hvaremot Kexlerus icke hade samma

befattning d. 11 Jun. 1661, då han för andra gången var Pro-

motor, likasom icke heller nästföregående Promotor Abrah. Thau-

vonius, d. 6 Jun. 1656, då 1055 års Constitulioner, i hvilkas

XVIP Cap. 3^ Afd. 1^ Mom. stadgades, att i hvarje Fakultet rät-

tigheten alt blifva Promotor tillkom alla dess Professorer, i den

ordning de dit inträdt, utan någons förbigående, första gången

tjenade till efterrättelse.
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Såsom alltför låiiyt sträckte ilVan mitt ogenteliga ämne

hoppas jag för Ofrigt. ingen skall anse några blickar här kastade

på förstberörda Promotion i åtskilliga delar, och vill derföre nu

fästa mig i synnerhet vid det, som kan tjena till upplysning om

det värde man vid vårt lands Universitet redan i början fann

böra sättas på ifrågavarande högsta fdosofiska hedersgrad, och

om tillgången vid dess utdelande. Tillåtelsen alt anställa denna

Promotion ankom den 22 iMart. 1643, i bref ifrån Hennes Kongl.

Majestät och den Kongl. Regeringen, dateradt Stockholm d. ^7

Febr. och innehållande, såsom det heter i Consistorii Academici

förstnämnde dag förda Protokoll, „alfvarligh påminnelse, at ther

til icke skall tages någon stoor hop, uthan ganska få skickelige

och lärde personer". Procancelleren Biskop Rothoviits begärde

ock då att Herrar Professorer ville taga H. Kongl. Maj:ts nådiga

vilja i noga betänkande, samt tillade d. 29 Apr. det rådet, att

allenast någre få till 4 eller 6 personer, „lärde, skickehge och

godhe" skulle promoveras, så „at denna första Promotion (på

hvilken månge see och särdeles efterfråga) må lända Academien

til hedher, och icke til någon förtaal och förklening". Med ho-

nom förenade sig nu Theologife Professoren Jo. Terserus, menande

„at icke thee alle som examinerade äre, denne gångh admitteras

til promotionen, helst emedhan ibland them finnas någre ganska

olärdhe och obeqväme personer." Också beslöt Consistorium re-

dan vid förstberörda tillfälle enhälligt om en af de då ifrågakomne,

Conrector vid Åbo Skola Marciis Pauli Zadelerus, att emedan

han var „något ohöfligh in vita et moribns (doch eljest tämeUg

lerdh person)", kunde han disputera pro gradu, när honom så

behagade, men likväl denne gång ,,inthet promovera" på det han

deraf måtte ,,sigh besinna, huru hans förargeliga lefverne stängde

honom ifrån sin fördel.". Framdeles skulle han ovägerhgen ad-

mitteras, om han låtit se någon bättring*). Vid sådant förhål-

*) Mannen blef ock verkeli^en näsla gång, rl. 4 Maji 1647, promo-
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Inmlc kan del Itcsliil icke vara aiiiial än o\;inla(Il, som seder-

mera (1. '21 Apr. laltados om en annan, dä föreslagen, Sirifrid

llt')-liciiis. n;indii;en ..eller denne Siiiiridiis ieke är svarsgodh,

llicrlure niäsle honom a laoullalc idiili)S()[»lii(a pakiijgias at han

MilVer liiir n;ir Acadcniien qvar iilniiui i 3 älirs lijdh och stu-

derar llijligl. Therpä tager Decanus al' hoiiuin skriltehg OhU^-a-

tion. Eliest kan he.te D.nus Sigfridus stra\ efter promotion reesa

hädan til någon ort i Sverige, hvarest hans svagheet in studiis

kan i linset komma, denne Acad. til någon vanheder." Härmed

menades nämligen icke att Herlicius skulle nu uteslutas, såsom

man vid fcirsta påseendet ville tro, utan tvärtom att han på

nämnde vilkor komme att promoveras, hvilket ock skedde.

Beträffande ordningen vid den förestående högtidligheten,

heslöts d. 2 Maji hvad här i afseende å jemförelse med vår tids

hrnk i dylika fall intages: „Oni Mårgonen klåckan 8 försambles

alla thee som hudne blifva i Decani hus. Cursores skola tillseja

Klåckaren, at han ringer medh den största klåckan strax 8 släår,

och sedan andre gången när man kommer utur huset och går

up til Academien. livar Professor tager en promovendum til sigh

och således folies thee til Academien och heem igen. Promovendi

skole alle stanna i den nedrige Cathedren och Decanus stiger

up i det ofrige rummet. Cursor skall recitcra juramentuni for

Candidaterne, hvilken och skall åthvarnas at Acad. door igen lä-

ses til thäss processet angår, at icke gemeent fålck må sigh in-

trenga och rumet bårthtaga. Aff Adsessorerne skola bindas til

gestabodet så månge som Candidaterne sielfve nampngifva och

binda låtha."

Sluteligen må ock namnen på de tio unge män, som d.

verad, men mycket illa iippfyldes sedermera det hopp om varaklig bätt-

ring, som linn förmodeligen under mellanliden gifvit sina lärare, såsom

ses i Abo Stifts Herdnminne nf Carl ITenr. Stranoberg, 2:a Del. sid.

285—2«7.
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4. Maji 1643 blefvo fur Filosofie Magistrar förklarade, här upp-

gifvas i den dels efter innehafvande tjenst, dels efter tiden då

de aflagt sina sista prof, uppgjorde ordning, i hvilken de finnas

af Stierinman i Aboa Literula pag. 13 uppräknade, tvifvelsutan

enligt Fakultetens fordna Matrikel, som numera icke är i behåll;

hvartill komma att fogas några underrättelser om allt livad i

öfrigt rörande dessa personer är mig bekant och här förtjenar

rum, genom hänvisning till ett Bihang vid slutet af forevarande

lilla arbete, medelst siffror, hvilka jag hoppas att ingen skall

förbise, som önskar att lära närmare känna åtminstone dem

ibland de nya Magistrarne, hvjlka antingen före eller efter Pro-

motionen trädt i Finsk tjenst, eller ock — än mera — på nå-

got sätt annars gjort sig i vårt land synnerligen minnesvärde.

Se här förteckningen öfver dem alla, något htet rättad:

I. Samuvl Georgii Hartman ^ Nyl. (1). \\. Petrus Pelri Tor-

pensis, Westm. (2). III. Andreas Laurentii Nycopensis, Suderm.

(3). IV, Robertus Paschasii Junander, Smol. (4). V. Jacobus

Elai Terserus, Westm. (5). VI. Petrus Jotice Hellenius, Westm.

(6). VII. Petrus Svenonis Lidenias, Smol. (7). VIII. Sigfridus

Magni Herlicius, Smol. (8). IX. Abrahamus Abrahami KoUanius,

Satac. (9). X. Sveno Laurentii Folkenius, Neric. (10).

Men innan jag nu går vidare finner jag mig så mycket

mindre böra underlåta att för en kort stund stadna äfven vid

nästföljande Magister Promotion i Åbo, som Kexlerus dervid

hade en i snart sagd t omvänd ordning emot den förra honom

tilldelad befattning, den, att besvara Magister frågan, ehuru sa-

kens natur säger, att en af Promovendi borde göra detta, hvilket

ock derföre numera åligger Primus. Sedan nämligen Professor

Michael Wexionius, som var Promotor d. 4 Maji 1647, uppma-

nat den f(»rste ibland de närvarande Candidaterne, Universitets

Sekreteraren Michael Jurvelins, att till prof på deras lärdom och

färdighet att behandla hvilka filosofiska ämnen som heldst, fram-
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ställa nägon fråga samt upixlraya dess lOsaiule och besvarande

åt någon af Fakultetens Professorer, skedde detta sålunda, att

JttrvJiiis härtill valde frågan hnruvida någon visshet hoi-de till-

erkännas astrologiska förutsägelser, och anforde åtskilliga skäl,

som talade antingen l<»r eller emot dem, hvareller han anhöll

att Professor Kexlerus ville laga denna sedan längre tid till-

haka tvistiga sak i Ofvervägande samt afgora densamma. Kex-

lerus utvecklade sedan vidare mycket omständeligen de förra

och bjöd till att vederlägga de sednare, under påstående att

genom dem bevisade Astrologiens motståndare sin egen okunnig-

het, framfor allt just i den vetenskap, som med rätta bar detta

nanm, samt huru oforfarne de voro i naturkunnigheten, och att

de icke rätt förstodo den Heliga Skrift, i enlighet med hvilken

han fördömde endast sådane grundlösa, fantastiska och löjliga

spådomar, som Chaldicerne och andra hedningar spridde, eller

hvilka genom sin orimlighet förrådde sig sjelfve.

Återkommande till Kexlerus såsom sysselsatt, jemte sitt

egenteliga lärare kall, med andra än dertill ovilkorligen hörande

göromål, finne vi jemväl några ständiga befattningar och ibland

dem en del icke akademiska. Först träffas han då d. 22 Nov.

1643 sås.om', vid det visse Inspectores öfver alla Landskaps Stu-

denter första gången förordnades, utsedd till Inspector öfver sine

landsmän Nericios, dem han ock fick behålla, med tillägg först

af Vermelandos och kanske sedan af Dalenses, vid nya fördelnin-

garne d. 16 i\ov. 1653 och d. 11 Oct. 1665, som voro föran-

ledde ej mindre af de ifrån hvarje landskap, isynnerhet i Sverige,

ankomne Studenternes under tidens lopp förändrade antal, än deraf,

att nägre genom döden, eller på annat sätt ifrån Universitetet af-

gångne Inspectorers platser behöfde genom sednare tillkomne Pro-

fessorer fyllas. Dernäst förekommer han såsom fästad vid en pre-

sterlig beställning af det slaget, som den tiden merendels, förr

eller sednare, förenades med en till Filosofiska Fakulteten hörande

2
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Professors tjensteåligganden, om han var prestvigd. Kexlerus

hade hhfvit till predikoembetet invigd af Biskopen i Strengnäs

Zebrasijnfhus , eller Ångermanmis, såsom han ock efter sin födelse-

ort kallades, säkert icke långt fOre flyttningen till Finland, eme-

dan denne Biskop icke förrän d. 21 Apr. 1639 fick fullmagt på

sitt embete. Han tyckes således hafva ansett sig, ehuru Univer-

sitets Adjunkt, icke kunna der påräkna lika säker bergning i

framtiden, som innom prestaståndet.

När Kexlerus nu såsom prestvigd ankom till Åbo, blef

han snart icke blott besvärad med adjunktion en eller annan

gång i dervarande Domkapitel, utan ock få år derefter utsedd

att nästan beständigt vara dess ledamot. Huru stort förtroende

hans dervid ådagalagde bekantskap med allt hvad som utgör

grunden för ett sådant embetsverks förnämsta skyldigheter så-

lunda vunnit, visar sig ej så mycket af Biskop fio^/iomY hedrande

uppdrag att till Prestmötet 1649 utgifva en Disputation, hvilken

finnes nedanför under N:o XH ibland författarens öfriga arbeten

upptagen, som fastmera deraf, att redan året förut, då en ge»-

nom Professor Terseri flyttning till Upsala ledig vorden plats i

Theologiska Fakulteten skulle återbesättas, både denna Fakultet

och Consistorium Academicum erkände Kexlerus vara fullt skick-

hg till efterträdare och förtjena att jemte de andra, som då

kommo i fråga, till fullmagts erhållande föreslås. Universitetets

Canceller Gref Brahe, som icke ville rycka denne man ur en

verkningskrets, der han hvarken kunde umbäras, eller ersättas,

gillade dock icke detta förslag, utan tillade honom för det första

genom bref af d. 4 Junii 1649 en fjerdedel af lönen för samma

år vid då lediga Professionen i Physiken, och utverkade derefter

d, 17 Jul. 1651 Kongl. fullmagt för honom på Piikis Pastorat,

som icke då ännu var Akademiskt Prrebende och sannolikt icke

hefler ledigt att genast tillträdas. På undanrödjande, utan tids-

utdrägt, af alla i sådant fall mötande hinder, yrkade filrdenskull
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don hOge gynnaron iifvoii i skrifvdse af <l. 26 Mart. 1652 till Consi-

sloriuni Acadeinicum, hvilkct åter d. 7 näslfoljando April förkla-

rade att saken berodde pA Domkapitlet, genom Ii vars åtgärd ock

ändamålet samma år vanns. Största delen af församlingen liadc

väl, likasom ännu, Finskan till modersmål, men om delta språks

lärande skall den nye Kyrkoherden, sin något framskridna ålder

oaktadl, med den framgång beflitat sig, alt det icke mera ut-

gjorde något betydligt hinder för hans bemödande att äfven i

denna egenskap verka allt godt efter sin förmåga. Consistorium

ansåg likväl icke Kexleiius vara på berörda sätt vederbörligen

belönad, helst det afvelshemman han innehade nu lärer frångått

honom, utan nyttjade hvarje tillfälle af öppning innom Theolo-

giska Fakulteten att framhålla hans grandeliga theologiska studier

äfvensom hans exemplariska alfvar i larn och lefverne, med erin-

ran sluteligen jemväl om hans långvariga tjenstgöring vid Uni-

versitetet, hvarföre han ock tillförene ej mindre af framfarne

Biskopar fått försäkran om befordran till den Fakulteten, än af

Consistorium bhfvit dertill föreslagen. Så skedde redan 1652,

då en genom förste Theologiee Professoren Domprosten Petrcei

befordran till Biskop i Abo uppkommen ledighet borde fyllas,

äfvensom 1659, efter det andre Theologiie Professoren Nyco-

pensis blifvit utnämnd till Biskop i Wiborg och tredje Professo-

ren Sloclius för sin höga ålders skull anhålht om afsked, samt

ännu 1664, med anledning af Domprosten Alani död. De två

sednaste gångerne förklarade Consistorium jemväl att det icke

heller nu kunde gå Kexlerus förbi, men emedan han sjelf,, icke

stort åstundade byta sig till någon ny Profession, utan fast heldre

såge hans långliga tienst vid Academien blefve ihugkommen med

någon ansenhg promotion till en god och roligare lägenhet",

vände man sig till Cancelleren med „ödmiuk och tienstflitig" be-

gäran, att bemälde Kexlerus måtte vid första tillfälle bhfva för-

sedd med en ,.förnembligh" lägenhet, antingen här i landet, el-
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ler i Sverige. Framför allt åsyftades hcirmed synbarligen en Bi-

skopsstol, men hvarken denna eller någon annan sålunda önskad

belöning vann den förtjente mannen någonsin, änskönt han jem-

väl af någre ibland Svenska kyrkans till Riksdag i Stockholm då

församlade fader hedrades med vitsord om värdighet att intaga

en sådan stol, i det han erhöll två röster till Biskops embetet i

Wiborg, som genom Biskopen Nycopensis frånfälle mider resan

till denna Riksdag blifvit ledigt, och hka många till Åbo Stift,

hvars utmärkte Biskop Terserus under loppet af samma Riksdag

afsattes.

Många tillfälliga uppdrag af hvarjehanda slag hade vår Kex-

LERUS dessutom i så väl Universitetets som Stiftets angelägenhe-

ter, af hvilka jag dock förbigår de öfriga, undantagande dem, som

sammanhänga med närmast föregående del af ämnet, derigenom

att de hörde till nyssnämnde Riksdags ärenden. I någon om-

ständehg utredning af dessa kan jag likväl icke inlåta mig, utan

fara att förirra mig ibland en mängd saker af alldeles olika na-

tur, och inskränker mig fördenskull, hvad först Universitetet an-

går, till en påminnelse, att ganska många af dess nödvändigaste

behof då ännu icke voro vederbörligen fyllda, hvarföre ock både

Kexlerus och Qusestor nu anmodades att hos höga Öfverheten

föredraga åtskilliga dels förut anmälda, men oafgjorda, dels nya

Postulater och yrka på svar. Likaså fäster jag mig beträffande

den förre såsom fuUmägtig för Åbo Domkapitel samt Lojo och

Haliko Prosteriers presterskap, hvarigenom han blef försalt i nöd-

vändigheten att deltaga i den ryktbara striden om Biskop Terseri

Cateches, så mycket heldre blott härvid, som hans karakter och

tänkesätt derigenom konniiit att stå i något tvetydig dager, fastän

jag icke har att häremot ställa annat än min enskilda öfverty-

gelse, att bemälfa Domkapitel icke haft sådan frihet att granska

och opartiskt bedöma denna Cateches, som behöfts för att gifva

det intyg om dess laga Cenéur trovärdighet, hvarmed författaren
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var af Kexlerus jenite Ivå andre af Kapitlets ledamöter för-

sedd *), ocli det således icke heller torde ItOra låggas den sist-

nämnde till last, att han sedermera, delta intyg oaktadt, med

den ft)r arbetets sluteliga skärskådande nedsatta theologiska Com-

mission instämt i dess ogillande, på sätt som det af honom,

tillika med riksdagsmännen for södra Österbottens presterskap

samt for Wemo och Sääxmäki Prosterier, Elias Uulinius och Claes

Alanus, nnderskrifna och i Åbo Tidningar 1792 N:o 50 aftryckta

Betänkande ntvisar. Derjemte kan likväl icke nekas att i detta

Betänkande, om än hedrande undertecknarencs hjertan, saknas

den själskraft, som möjeligen kunnat rädda deras vördade och

älskade förman ifrån den förestående olyckan.

Denne förmans af annan anledning långt förut yttrade me-

ning om K [£ XL ER US såsom vetenskapsman, eller rättare både

Mathematicus och Theolog, förer mig nu till öfvervägande af

frågan huru han fullgjort sina pligter förnämligast såsom Akade-

misk lärare, men tillika såsom medlem af det Collegium, under

hvars styrelse och domsrätt den vid lärosätet studerande ungdo-

men lydde. Denna mening är uttalad i ett bref af d. 8 Mart.

1659 ifrån Terserns, såsom Universitetets nye men ännu icke

hitllyllade Procanceller, till dess Consistorium, som i hans från-

varo på förslag till en då, såsom ofvanför berättadt är, ledig

varande Theologiie Profession uppfört Kexlerus och synnerligen

recommenderat honom till erhållande af tjensten, ur hvilket i

Tengströms Minne Ofver Biskopen sidd. 46 och 47 till en del

aftryckta bref följande ord altså här intagas: „Mag. Kexlerus

hafver värfvat sig et berömmeligit nampn uti sin Profession, och

så länge Gud unnar honom krafter, kan han theruti, förmedelst

Guds välsignelse och sitt höga förståndh, uti Mathesi mycken

*) Se Minne öfver Joannes Elai Terserus af Jac. Tengström, sid.

132, och de af samme förfallare ulgifna Handlingar, Till upplysning i Fin-

lands Kyrko-Uistorie , 5:e Häftet, sid. 152, 153.
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frukt skaffa. Men uti Theologien icke så, emedan han sig ther-

uppå ex professo icke slagit hafver. Vore lian yngre af åren,

kunde han förmodeligen något vidare framsteg Iheruti göra; men

härefter är sådant hos honom inthet at forvänla. Constitutiones

Academiee fordra, att ingen må komma til ordinariam Professio-

nem i Theologien, utan then som är godkender at antaga gra-

dum in Theologia, och thertil af Facultate är examinerad vorden.

Vil man nu se, hvad til en sådan examen kräfves, hefmner man

väl, at thett ville falla honom för svårt och fast omöjeligit den

undergå. Om nu den ordningen hållas skal, at den som längst

tjänt hafver, skal vara närmast at succedera Theologi, så är thett

hellre en ordning, som Theologica studia alldeles förstörer. Con-

stitutiones föreskrilva denna ordningen, at vi in eleclione Profef-

foris nominennis eunij qui maxime aptiis [it cuicjue Profeffioni,

&f ut Electores tmllam rationem habeant, nifi publicce utiiitatis'*.

I afseende å förra delen af detta utlåtande, hvilken i allo öfver-

ensstämmer med alla andra samtidas omdömen om Kexlerus,

är här intet att erinra; men då den sednare står i strid med

de grunder, på hvilka Consistorium Academicum så ofta recom-

menderade honom att flyttas till Theologiska Fakulteten, fordrar

rättvisan, att äfven Consistorii uti svarsbref af d. 14 nästföljande

April afgifna, i nyss åberopade häfte af Handlingar, Till upplys-

ning i Finlands Kyrko-Historie, sid. 46, 47, tryckta förklaring

af skälen till det ifrågavarande förslaget, beträflånde Kexlerus,

här ingå, nämligen: „Först hafver M. Kexlerus, föruthan det han

i sin ungdom hafver gjordt vackra progresser uthi Sludio Theo-

log. hafvandes det för sigh såsom scopiim och ullimam metam

dertill han kunde aspirera, enkannerlighen alleredho uthi Sal.

Biskopens M. Rottiovii tijdh aflagdt berömligit Specimen uthi The-

ologia, och såväl medh Episcopi som andras godhe nöje, uthi

publica Synode prcesiderat. Till det andra är FacuUati Theol.

och andra noghsampt kunnigt, att han uthi Lingvis originalibus



utriusque Test. väl verserat år. Till det tridie hafver lian länge

låtit Ijriika siyli utlii Sucru Minislerio, sasuni och stort arbete ul-

ställ utiii Consislurio Ecclesiuslicu, livilka bcgge Embcten icke kunna

adminislreras sine suf/icienU cogiiUione åf quoiidiano Studii Theol.

cultu. Till det Ijerde ar beniälle iV. Kexlcrus allredlia ulUi

Sal. Episcopi D. D. ^Eschilli tijdh godh eikend vorden, alt ^ara

Tlieologioo Professor, hvaruppa och lionoui iir meddelt en forsä-

kring af innehald, som medföljande Copia ulhvisar *J. Till del

feniple hafver han vedh denne Academien besvärliga labores i

längre lid ulestålt, och väl merilercU en fOibältring pä sin le-

genhet, helst när han lill nägot bättre capabel linnes, der medh

och Consälutiones Acad. hålla, ther the således lydha: Si quis

*) Den har följande lydelse: ^Anno 1651 den 2 Maij, haar Wär Col-

leya M. Simon Kexlerus, Malhemalum in hac Reg. Academia Professor,

sig boos Oss in Facullafe Theologica lalit merkja, dhz hans åstundan och

begäran är, när framdeles någon Professio Theologica här vidh Academien

vacerar och löös blifver, han dä icke mätte i förgetenheet ställas , utan af

nostra FacuUate ihägkommen och nembder bUfva. Hvilket hans petilum

\\i) commumcatis consiliis hafve uti betenkiande tagit; Och emedan bemelte

Wär Honoraudus Collega haar slagit sigh med flijt till Studium Tlieologicum,

gjort däruli berömligil proof, eenkannerligen medh Disputalione Synodali,

är ordinerat, talandes medh Predikande förnimma sijna gåfvor; der till

medh nägre ähr varit Consistorii Ecclesiastici Assessor; Dy hafve Wij af

desse och flere sådana skaäl beveekte, icke kunnat hans begäran aldeles

uteslä, utan veelat honom ber medh detta bevijs och Wårt Judiciiim om

hans person och qualiteter communicera och meddela, honom och förhåpp-

uing och tillseijelse gifvandes, att när någon Professio Theologica hernäst

leedigh och vacant blifver, han dä ick« förbigängen, utan säsom en meri-

terat och väll qualificerat man af Oss i vahlet till någon vacerande Profes-

sion skall stellter varda. Hvilken tillseijelse Wij underskrefne medh våra

bender och nampn stadfeste och bekreffle. Ex FacuUate Theolog. Anno Sf

die ut supra.

AlscIiHIus PelrcEus. Georgius Alanus. Nicolaus Laur. Nycopensis.

Att. p. t. Facult. Theol. Senior. Facult. Theol. Decanus. S. S. Theol. Prof



in officio Academico aliqiiamdiu industriam suam probavit, ccete-

ris paribus prce aliis commendabitur^K

„0m nu mehrbemälte 31. Kexlenis icke ex professo ifrån

sin Ungdom liaffver sålunda traderat Stud. Theol. att han alla

andra Studia skulle gå förbij, så är det lijkväl sant, att han den

FacuUeien hafver sigh i synnerheet föresatt att få pronwliun uti,

och till den ändan aldrig velat samma Studium tilbaka sättja,

uthan heller altijdh effter möijeligheten idka och excolera'-''.

Med anledning häraf bor jemväl anmärkas, att oaktadt slut-

satsens riktighet och om än Kexleri theologiska studier verke-

ligen voro otillräckliga fOr en Professions innom oftanämnda Fa-

kultet tillbörliga skötande, desamma Hkväl icke litet bidragit till

att förhöja nyttan af all hans verksamhet på den plats han vid

Universitetet innehade tillika med de andra utom detsamma, i

Domkapitlet och såsom Piikis församlings Kyrkoherde.

Af lika anledning förtjenar efter min tanke äfven den lag-

kunskap uppmärksamhet, som Kexlerus finnes hafva flera än

en gång ådagalagt vid Consistorii Academici bord, enär detta

CoUegium, såsom bekant är, hade mycket vidsträckt domsrätt

öfver alla till lärosätet hörande personer, deras tjenstefolk och

egendom. Må det derföre tillåtas mig att ur dess i behåll va-

rande Protokoller ordagrant här införa ett af honom sjelf ujjp-

satt Votum i ett mycket tvetydigt mål.

En Stadsvaktmästare Henrik Staffansfon hade en natt i

början af April månad 1657 blifvit af någre Studenter illa sla-

gen och någon tid derefter aflidit, under påstående att desse

voro hans banemän, emot h^ilka derföre ock enkan, Gertrud

Johunsdotter, uppträdde med strängt ansvars påstående. Ransak-

ningen ledde dock icke till klar insigt af rätta förhållandet, hvar-

före äfven meningarne i Consistorium d. 22 i sagde månad, då

målet, efter att hafva flera gånger förevarit, skulle afgöras, voro

i så måtto delade, att somlige ledamöter ansågo de angifne Stu-



dentoriie böra fallas sasoin för dräp, aiulre åter menade endast

sårabot oya rum. D(mi fiirra asi<;ten, bvilken Jnris Profcssoren

Dootor Mich. Gijldemlolpe, som var närvarande, måtte bafva bi-

träd!, efter icke någon menin? fiir bonoin serskildt finnes i Pro-

Ittkollet antecknad, vann Plnralitet och allaltades altså i enlighet

dermed följande „Sententia: Oansedt Studiosi icke synas hafva

haft animnni occidendi, efter the komnio med blåtta händerna

uth att sOkia them som genom fonstrett kastade, är eij heller

enn bevijst them hafva~ haft några vapn niedli sigh: Dock likväl

erter the honom medh hans egitt svärdh sargatt och illa slagitt

hafva och han omsijder, sedan han uppe gångilt hafver och för-

meentcs heelader vara, doder är, och på sitt yttersta gifvitt them

skuld till sin dodh (: hvilckett Gndhi best kunnogt är :) Ty kan

Senatus them for dråpett icke aldeles befrija, uthan heemskiuter

underdånigest höga öfverheelena, om the icke må till Ijifvett för-

skoonas och boöter uutgöra efter dett 16. Gap: uti Såramålabalc-

ken medh vilia, uti St. L:" Men derefter säges: ,,Rationes po-

sterioris partis äro dessa och af Mag. Simone Kexlero sålunda

författade. Ilvadh then saken belangar emellan Stadzvachtmästa-

ren som dödh bleef, och Studenterne som honom sargade, äro

dessa rationes och skäl, hvij Studenterne icke måtte dömas till

lijfvett, utan till peninga straff: skälen äro dcsse som fölia. 1.

Quia vulnera per se non fuerunt lethifera: Quod probatur. 1.

quia percussores animum occidendi non habuerunt, nec dolose

eum percnsserunt, quod ipsi Actores testantur, non solum bacillo,

verum etiam gladio verberavit. 2. Ty både badaren och Barbe-

raren vitne alt såren icke voro dödelighe; Them man böör troo

i sin konst. 3. Att hann som badariMi vitnade, genom slem-

mande, drickande och brännevijns suupande hafver giordt sina

såår värre, att hann genom sitt oskickeliga leefverne hade fådt

heeta i såren och Slyngh i sijdan, thet hann genom nychterheet

be^ge hade kunnatt fria sigh före. Sedan när man seer till
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sielfva slagsmålett så känn mann icke heller dOma theni till lif-

vett. 1. Quia factum subito impetu, af brådom skildnadh, ut

dctr. Cap. 14 EdzOr. Stadz. L. Conf. c. 7. non ex proposito oc-

cidendi hoc lactum. 2. Quia in Capitalibus probationes luce me-

ridianä clariores requiruntur, et in didjio pru;stat inipunituni re-

linqui facinus nocentis, quani innocentem damnari. Juxta Regu-

lam Judic. Seer mann for tliet tridie till sielfva persouerne, som

sååren giorde, finner mann 1. Att the äro unge, och här till

dags varit stilla, sedighe, sachtmodighe och lärachtige. 2. Ilafva

thee intet gifvitt orsaaken till slagsmålett, utan hann som sar-

gadh hleef, i dedh hann dem först, med stafvenn och sedan

med svärdett sloogh. 3. Att the hafva varitt nödgade att slå honom

så hårdt, icke till döden, uthan att the med hälsan komma ifrå

honom, ty hade dee velatt dräpa honom, så hade dee straxt

dedh kunnadt giordt, emedan thee voro honom öfvermächtige.

4. Att dee icke hafva rent efter honom på gatan eller iun på

honom hemma i huusett, eller på någott annatt rum etc. ulhan

straxt ther brede vidh deeras stufva på gatan, och att the sloo-

gho honom hårdare, kunde dee intet märckia, emedan dedh var

mörckt. 5. Alt the icke hafva medh vapen och värior kommitt utt

till honom, utan medh blåtta händer, men sedan hann öfverföU

dem hafva the tagit ifrå honom sin vapn och slagitt honom medh.

6. Att hann var icke så illa slagen att hann bleef qvar liggiau-

des på gatan, så att någon skulle bära heeni honom, utan gick

sjelf både till badaren och heeni: och hafver sedan några veckor

bort åth gått kringh om Staden, och seedt till hvarest hann

kunde få något dricka, som badaren berättade, att hann intet

fann honom hemma dee tider hann honom Curera skulle; Itaque

1. Causam mortis non proximam sed remotam tantum praetule-

runt, si modo Causam praebuissent. 2. In mitiorem partem in-

clinandnm, cum probationes dubiie ad morteni infcrendam non

sufficiant. Beslutet är fördenskuldh Gudz ordh Exodi 21. v. 18
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el 79. och doomare Keglan lijkmäligl, ileiii Sveriges laagh 16

Ca|). SAraniål niedli vilia. Land. L. iiii varder mann dödh innan

natt och åhr, råsli tå och hittc som annor dråpare, effler ty Saa-

kcn är. Såsom nu denne saak är; att Ihee icke dOmas till lijf-

vett. utan till arhitraal penninge stralT, som laagen känn vara

lijkmätigt: emedan lUe likväl liafva sargall, och med torr hugg

härdeligen tracleradl. Och där som dätta icke gälla vill, så äro

the ährlige, redelige och vällmerilerade mäns harn, och alle unge

persooner al' hvilcka tilliorende intet buller eller uproor hordt

är, ulan altidh varit stilla, seedighe, hofvelighe i umhgänge och

llijtighe i sina Sluiher, att man icke medh godh samveet känn

döma them till lilVelt, fädcrneslandett till skada och afsakna:

hvarfore vill mann thetta ärandett till II. K. M"* nåde hafva re-

millerat, efter XVI. Arlic: ulj rättegångs ordinantien: Ther så

står: livar som någon finnas kunde som Domaren icke till lifvett

fria mätte, och lijkväl for några oraständigheeter skuldh, Christe-

hgen voro, honom till lifvett forskoona, thett veele vij oss sielfva

förbehållit hafva". Alla blefvo likväl sedan ense derom, att må-

let skulle anses såsom ännu icke slutehgen afgjordt och imeller-

tid med Canceller communiceras, hvarigenom och emedan Pesten

under sednare hälften af året skingrade Consistoriales, samt efter

ankomsten af Cancellerens svar, daterad t Enarp i Danmark, der

Svenska hogqvarteret då var, d. 9 Aug., åtskilliga omgånger

ännu funnos nödiga, ibland annat till åstadkommande af förhk-

ning med enkan om skadeståndet, med afgOrandet fördröjdes in-

till d. 2 Apr. 1G58, då en förlikningsskrift blef företedd och de

sex Studenter, som befunnits vållande till dråpet, fälldes en hvar

till tjugo daler Silfvermynt, att till Akademien inom Ijorton da-

gai' betalas.

Terferi ofvanberörda ord om den njtta Kexlerus kunde

i Mathesi bereda, så länge Gud unnade honom krafter, samman-

ställde med Millopm uppgift att han, ehuru under de två sed-
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naste åren klagande öfver något illamående, som plågade honom,

likväl nästan intill sista dagarne af sin lefnad förmått utan min-

sta försummelse sköta sin arbetsdryga tjenst, hvilken uppgift

vinner styrka deraf, att Kex ler us ännu d. 17 Mart. 16G9 är i

Consistorii Academici Protokoll upptagen såsom närvarande, leder

mig nu vidare till undersökning, i hvilken ordning fråga, såsom

bekant är, om en Extraordinarie Matheseos Professors tillsättande

medan han lefde, upi)kommit. I behåll varande handlingar inne-

hålla dock icke andra upplysningar härom, än de, som kunna

hemtas ifrån de mathematiska vetenskapernes vidsträckta omfång

och svårigheterne för en gammal man att ensam i dem handleda

den akademiska ungdomen. Med afseende på förstberörde för-

hållande var det, som Consistorium redan d. 7 Mart. 1650, då

icke flera än tio år ifrån Universitetets stiftelse förflutit, beslöt

att vid samma års Herredag begära, ibland annat, att Professio-

nernas antal måtte förökas och livad Filosofiska Fakulteten vid-

kommer sålunda, att fyra, nämligen en Matheseos, en Linguae

Hebreae, en Pofiseos och en Historiarum, komme till. Men då

genom Kongl. Förklaringen af d. 8 Nov. samma år på, såsom i

Rubriken säges, Professorernes vid Acaderaien i Åbo i underdå-

nighet inlefvererade Petitum det svar erhåUits, att sådant för ti-

dens tillstånd och förefallande „difficulteter" icke lät sig göra,

nteblefvo alla förslag om delning af Professorens i Mathematiken

altför dryga börda i hela femton års tid derefter. Af hvem

egenteligen vedcrbörandes uppmärksamhet sedan blifvit ånyo fä-

stad på behofvet vet jag icke, utan endast att dä frågan om

Bibliothekarie Ijenstens återbesättande efter Anders Petroms, som

blifvit till Physices Professor utnämnd, d, 15 Nov. 1665 i Con-

sistorium förevar, föUo alla ledamöternes röster hvar efter annan

i stadgad ordning på Filosofie Adjunkten Magister Peter Laur-

becchius, med tillagd recommendation för honom att tillika bhfva

Extraordinarie Professor Mathematum. Dåvarande Rector, Pro-



fessor Thdiivonus iippkasladc .'ifvoii frAi,'a om icke man l)or(le

hedra Ldurbecchiiis med siile i (lonsisloriiim, men deremot salle

sig de ofrige ledamOterne och Procaiiceller. Icke dess mindre

forord nade Canceller genom bref af den 21 Ang. följande aret,

att I.aiirhccchiiis, som nn utnämndes till Bibliothekarie och Ma-

Iheseos Professor Extraordinarius, skulle få ej endast säte i Con-

sistorium och bänkrum i kyrkan ibland Filosofiska Fakultetens

Professorer, utan ock behålla sin Adjunktslon, fastän han till-

trädde Bibliothekarie lönen. I allt detta finnes icke Kexlerus

hafva tagit någon verksammare del, än de andre * Professo-

rerne, så framt man icke vill se en antydning på något sådant

uti ett bref, som då Lawbecchius, befarande att Magister Joh.

A!(inus, hvilken var föreslagen att efterträda honom i Adjunkts

tjensten och ämnade öfverresa till Stockholm, umgicks med nå-

gon plan att komma honom i vägen, begärt en påminnelse hos

Canceller om Bibhothekariatet, afläts d, 25 Apr. 1666 och hvar-

uti, enligt Utdraget ur Rydboholmska handlingarne*), skall för-

mälts, att också Ordinarie Professoren Kexlerus begärade, att

Lnurbecchius måtte blifva Extraordinarie, ehuru detta äfven med

skäl kan betraktas endast såsom en förklaring, att den först-

nämnde alldeles icke funnit sig genom förslaget härom förnär-

mad. Måhända kände han sig redan något trött. Reciten uti

ofvannämnda Cancellersbref af d. 21 Aug. samma år utvisar också

icke att Consistorium skulle begärt mera, än att Laiirbecchius

måtte jemte Bibliothekarie tjensten erhålla extraordinarie Profes-

sors „Character", hvartill dock bifallits på förbemälda sätt, äf-

vensom det icke heller, hvad sjelfva saken angår, innehåller nå-

got vidare, än att han hade „ frihet pubhce att idka Exercitia

Mathematica, såsom en Professor Extraordinarius". Någon oviss-

het om meningen med allt delta tyckes äfven framlysa ur Consi-

*) Se Handlingar, Till upplysning i Finlands Kyrko-Ristorie , 5:e Häf-

tet. Pid. 71.
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storii Protokoll för d, 10 October oftanämnda år, då Kexlerus

såsom Rector, efter erhållen underrättelse att Laiirbecchius var

Extraordinarie Professor och hade „Grefvens" bref derpå, begä-

rade veta hvad han skulle läsa, men Consistorium icke ville af-

gifva något svar, förrän den befordrade insinuerade detta bref

och således gjorde „Senatui sin vederbörlig vyrdnad". Om nå-

got beslut i hufvudfrågan sedermera blifvit fattadt, kan jag ock

så mycket mindre säga, som här icke finnes någon Prtelections

Catalog för de år, då ifrågavarande extraordinarie befattning

kunnat anses behöflig, men att innehafvaren var påräknad såsom

ett nu, mera än någonsin förut, nödvändigt biträde åt Ordina-

rien, kan imellertid slutas åtminstone deraf, att d. 31 Mart. 1668,

då fuUmagt för samme Laiirbecchius att vara Poeseos Professor

i Consistorium upplästes, äfven „talades att han der jempte skulle

läsa Malhesin extraordinarie, efter Kexlerus är Senex". Högre

ålder än 65 år och 3 månader hade denne hkväl icke då upp-

nått, och måste man derföre antaga att förslaget härom i sin

början, två och ett tredjedels år förut, ehvad han sjelf tagit nå-

gon del deri, eller icke, utgått endast ifrån en Hka nödig som

billig omsorg att förekomma hans krafters förtidiga svigtande

under de alltför stora ansträngningar, som för Professionens till-

börliga skötande fordrades. Pä angelägenheten af att för sådan

orsaks skull understundom skona sig, tyckes han dock aldrig

hafva med alfvar tänkt, hvarföre ock lifvet, mycket tidigare än

man af hans starka kroppskonstitution kunnat vid tjenstens till-

trädande vänta, redan d. 22 Mart. 1669 utslocknade. Sålunda

blef Kexlerus likväl den siste af de tio förste hktidigt 1640

utnämnde Åbo Professorerne, som med döden afgick ifrån Uni-

versitetet; ty Terserus den äldre, Stjernhök och Mich. Wexionius

Gyldenstolpe, hvilka ännu lefde, hade långt förut bortgått till an-

dra embeten. Begrafningen skedde i Åbo Domkyrka d. 14 April,

såsom ses af de i detta arbetes början uppgifna minnesskrifter.
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MiLTOP/Eis lofordar Kkxi.kri anspråkshisa orh Slsk värda,

all f(>rs(;illning och (lärd skyiMido karaklor, hans innerliga Gud-

aktighol, hans samvetsgranna aklning f(>r lag och rätt, ulan min-

sta undantag till egen lörmon, hans strängt alfvarsamma seder

och lefnadssätt, samt hans vänfasthet, lika stark som hans för-

sigtighot i valet af förtrogne, och Ofverlemnar till hvar och en

af sine AhOrare, som känt den aflidne, att afgöra om icke han

genom sadane egenskaper och dygder gjort sig förtjent att för

eflerverlden framställas såsom ett mönster af gammaldags tro och

redlighet. Härtill kan läggas, att hans ordentlighet i allt hvad

honom ålåg äfven visar sig i den noggranhet, hvarmed han, så-

som åtminstone rörande hans sednaste Rectorat finnes anteck-

nadt, fullgjorde skyldigheten att kort efter dess nedläggande till

Consistorium inlemna räkning på derunder fallne böter och för-

teckning öfver oafgjorda mål samt ännu icke expedierade ärenden,

en skyldighet, hvilken af andra den tiden ganska ofta underläts.

Kexlerus har författat eller, hvad de under hans inse-

ende utgifna Disputationerne angår, troligen åtminstone öfversett

och rättat (oljande skrifter, af hvilka jag dock icke sjelf sett nå-

gon af de med f framför kronologiska ordningsnummern ut-

märkta:

I. Dispiitatio inaiiguralis Mathemntica De Sole. Quam Pro-

fperanie ^' Auxilianle Jehova, Approbnnte verb ^ confenliente

anipliffiino facultaiis Philofophicce in illuflri ac floreniiffima patria

Academia Upfalienfi Senatu Suh Direclione Clarifsimi Sf Ex~

cellentissimi Viri M. Matini (Sic!) E. Gestrinii Malh. Inf. P.

P. prcFceptoris [ni cnm primis ohfervandi Pro infignibiis Magi-

flerij Philofophici confequendis publicé difcutiendam ac venlilan-

dam proponit. Simon Suen. Kexlerus Nericiensis. In audi-

torio majori ad diem 7 jan. horis malutinis consuetis. Ubsalice,

ex Typographia Eshcilli MaithicB. Anno M. DC. XXXII. 3'/2

a. och 1 Tah. 4o.
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t II. Almanach för 1632, till Örebro Horizonl*).

t III. Almanach Til thet Ååret Christi MDCXXXlll. Medh

fliit ställ Ul Örebro Horizonl aff il/. Simone Sven. Kexlero

Neric. Stockholm, Tryckt hoos Christaff. Reusner. lYg a. svart

och rödt tryck 12o.

f IV. EU litet Prognoslicon eller Practica, på thet Ahret

MDCXXXlll. Medh fliit ställ til Örebro Horizonl genom M. Si-

MONEM Svenonis Kexlerum Nerici^nscm. Tryckt i Stockholm-,

hoos Christoff. Reusner. % a. 12o.

V. Annuenle Deo ter. O. M. Disputatio Hercotectonica Ge-

neralis Quam, Confentiente åf apprabante venerando ^ amplif-

fimo Regice Upfalienfis Academice fenatti, Publicé ventilandam

proponit Simon S. Kexlerus Nericienfis: Refpondente Zacharia

Laurentii Klingio Neridenfe In auditorio majare veteri, ad diem

lunij 21. Horis matutinis coufvetis (Sicl) 1. Reg. 9. 19. Et

(Salomon) omnes vicos qui ad se pertinebant, & erant absq.

muro munivit, 2. Chron. 14, 6. iEdificavil quoq. (Asa) urbes

munitas in juda &c. Upsalice excudebat J^fchillus Matthice Acad.

Typog. Anno M. DC. XXXVII. 2 a. 4o.

f VI. Disputatio Philofophica inauguralis : De Mundo, quam

Div. num. favente ope, cum consensu Ampl. Facidt. Philos. in

Reg. Acad. Aboensi pro gradu Magisterii in Philosophia conse-

quendo, Magnifico Rectore Dn. M. Svenone Vigelio Copia-West-

manno S. S. Theol. Prof. P. longc dexterrimo ut et in Sagu Pa-

*) Upptages här efter en anteckning af framl. Kongl. Hofpredikanten

och Kyrkoherden Doctor /. Ant. Aug. Lndeke, uti ett honom fordom tillhö-

rigt exemplar af Björnstjernas Förteckning på Sivenska Calendarier, att

Bibi. Astron. Upsal. hade en Almanach af Kexlerus för 1632 till Örebro

Horizont, ehuru det är sä mycket mera sannolikt att den härrör af för-

växling med författarens Almanach för följande året, som -väl denna, mpn

ingen sådan för det föregående nu skall finnas hvarken i Upsala Astro-

nomiska Observatorii eller Universitetets allmänna Bibliothek, och icke

heller någon annan synes hafva vetat af en sådan.
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slorc filelissimo ,
palrono suo summe lionorando. Siib Prcesidio

Rev. el Pra^clar. Viri Dn. M. Simoms IvF.XLRni, Mathemal. Prof.

Pub. Ordinära et Facullalis Philos. p. t. Decaiii Speclabilis, Fauloris

et Promotoris sui cplnlem colendi in Audit. maj. publ. ventil, et discut.

proponit Sigfridis ^Ixr.yi IIkrlichius Smol. Svecus. 20. April.

1645. Abogifp. Exciid. Pelr. \V(dd. Acad. Tijpogr. 1643. 2 a. 4o.

7 VII. Disputalio de Nalnra Mathematiccc, qucc,, annuente

D. T. O. M. in Reg. Aboensi Acad. publ. ventil proponitur' Prceside

D. M. Simone Kexlero Nericiense, Mathem. P. p. et p. t. Aca-

dewice Rectore, Respondenle Johanne Matth.ei Ketarmanno Finland.

Ad dieni 19 April. h. a. consv. Aboce. Petr, Wald. Acad. Typo-

gr. 1640. 4 a. 4o.

VIII. In Clariffimi ^ Eximij Viri, M, 3Iichaelis We-

xioMi, in Regia Academia Fennorum quce Aboce eft, Politices

^^ Uiftoriarum Profefforis moximé induftrii Sf affidui, nec non

Collegii ibidem Philofophici p. t. Decani Spectabilis, coUegce plu-

rimum honorandi iugiterq; colendi Disputaliones Polilicas Epi-

gramnia.

ACcipe I.ector opus: sliidio qiiod condidit acri

llle decDS nosiri verum pulclirumq; Lycaei,

Historicus Wexionins ille Polilicus acer,

Nosce virum ingentem ex illo, velnt ungve Leoneiri:

Af q; viros apnd hos Fennos aliquid quoq; posse

Hic Michaél die cum ingenio superavit a omnes,

Qui dum perpendit volvilq; exolica scripta,

Tumq; slalum regni nosiri, formamq; regendi

Oslendit rité, 8c mönstrat quoq; qua>. nocitura:

Nec non adversus morbos medicamina narrat.

Non hsec curta, quibus nihil est, quod demere possis:

Unus frugiferå decerptus ab arbore Ramus,

Commoda plura libi dederit, quåm mille malignis

Arboribus pleni, frucluq; carenlibus, horti:

Haec tibi discendi situm methodumq; docendi

Ostendunt, ducemq; dabunt, minnentq; laborem.
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Mome quid irrides? Lege, perlege: plurima cernes

Quae fuerinl ociilisq; luis valde insidiosa,

Aiiclorem servare Deus, lantosq; labores

Fortunare velit minc pro boiiitale Jelioval

Honoris åf benevolentice ergö adpositum, å

SiMorvE S. Kexlero Mathem. Prof. Pub.

Tryckt ibland andra dylika stycken framfor Polilica Prceceptu Ad

Statum imp. Golhico Svetici accoininodata, domeflicisq; paffitn

exemplis illuftrala. Qucc 12. difpntutionibus Comprehenfa Stu-

diofce Politices jnventiUi in regiä Academiå Aboenfi publicé pro-

pofita flint ä Michaele O. Wexio>io G. A. Polit. Sf Hiftoriaruin

ibidem Profeffore. Aboce Excudebat Petrus Wald, Acad. Typ.

hvilket arbetes Dedication är daterad 22 (Sic!) Cal. Jan. 1647.

IX. In Difputalionem Gradualem Prceftantiffinii atq. Li-

teratiffimi Viri; Dn. Michaelis Jocori (Sic!) Botiime>sis,

Academice, qum Aboce eft, Notarij fideliffimi <Sf maximéinduftrij,

Epigranima.

EXcellunt quantiim naturae corpora formas,

Tanlum alijs rernm å sludijs ea cura recessil:

Corpora mundana informent ut singula forrasD,

Illariim cunclis sic alla perilia scitis.

Håc superare via inagna & miranda Michål mi

•Professos te alios mönstras, dum quas scaturigo.

Rerum cunclarum, forinarum ft priiua propago

Ostendis quae sit, tu declaras quoq; rilé.

Hinc meritö dignus palmä tiluloq ; Magistri,

Atq; comas laurus nunc celso cinget honore.

Honoris åf infucati amoris ergö å

^
Simone Kexlero Mathem. P. P. adpofitum.

Åtföljer Disputatio Phijfica De Forrnarum Origine, Quam

fiib Prcpfidio Georgii A lam Pro laureå Magisterij

confequendä p. disquifitioni fuljm. Michael Jacobi Jurvelius Both.

Acad. Not. Ad diem Febr. Anni 1647.

X. Disputatio inaugnralis Theorematis variis ex Philoso-
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pfwrum Scriniis depromlis, aditmbrata. Quam Divini Numinis

Auspicio, Confentienle iSf approbanta Vmcrando ordine amplif-

simiv FaculkUis Philofophica% in Illuftri Sf Rcgia CiinisTiNed

Abocnfium Acadeiniå. Sub Pnvsidio, Reverendi ^^ Prwcluriffimi

Viri, Du. M. S nio ms S. Kr-xr-Kiir, Nevicienfis, Malhematnm

Prof. ibidein Piiblici ac Ccleboi-iini, Prmceptoris ac Promoloris

ftii, debita obfervnnlia perpeliin colendi. Pro Magiflcrij Philo-

fophici infignibus 6f Privilegiis confequendis examinandam pro-

ponil NicoLAus Nioolai Marciielius Nericienfis S. R. M:lis Sti-

pendiarius. Ad diein G Martij, Anni M. DC. XL. VII. in Col-

legio fuperiori lioris ankmeridianis confvelis. Abocc, Eaxudebat

Petrus Wald, Acad. Tgpogr. 16A7. 2 n. do, innefattande vid

slutet följande verser:

ESI Förlis, Patriac siiperal qiii viribus hosles

Fortior est, mentem qui ratione domat.

Est fortis, Regis siipcrat qui viribus arcem,

Fortior est, rnundum qui ratione capit.

Est aliquid si quis sua recte, S. caitera novil

Vicina bic quae sunt, & quoq; quae ante pedes;

Sed plus est rerum Causas cognoscere mente.

Et quicquid mundi macbina magna lenet,

Hoc virtulis opus, quod prsemia magna meretur,

Praemia 8c hoc fama3 non peritura dabit,

Quas igitur laudes tibi nunc patriota colende

Deberi reris, taiia qui arte doces?

Prsecingent viridi Musae tua tempora lauru,

Quod bene sit, precor ut phoebus adesse velit.

Perge imö studiis Niclave insistera ca['ptis,

Atq; tuum genium, laude perennet honos.

Humaniffimo df Ornatiffimo Viro, Dn. Nicolao Nicolai Mar-

CHELio Nericienfi, Amico ac Difcipulo (icuti Sf Sympairiotos di-

lecto, Pro gradu summo in Philofophia confequendo, Publicé Sf

doclé difputanti, in sui memoriam officiofe reliquit

Simon S. Kexlerus Mathemat. P. P,
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XI. Likaså finnes följande gratulation efter Dissertatio Phy-

fica, De Senfibus Exteniis. Quam Moderatore Ge-

ORGio C. Al AN o Pro gradu MagifieriJ Privilegiisq. ejiis

confequendis. publico exarn. pl. fuhm. Johannes M. Ketarmannus,

Inferiori-Satacundiå Fenningus. Ad diem 17. Martij Anni i647.

Est aliquirl laiidis Mavorlia bella movere

Fortiler ac hosles sternere posse suos.

Est etiam laudis perdiscero Apollinis arles,

Ciim per eas Domini lempla scliolseq; vigent.

Nobilis hicq; tenet nomen, dicenle Poela; Ast

Major ab arte venit gloria, Marte minor.

Ergo tibi siirget qiiondam laudabile nomen.

Ket ARM AN Musas qiii colis ingenuas.

Ut studium sequitur virtus, sic gloria magna

Virlulem sequilur, quam comitatur honos.

A sludijs igilur quia te nec dira voluptas,

Nec labor abstraxit, prsemia magna feres.

Praecingent viridi Musae lua tempora lauru,

Insigniq; feras dexteritate precur.

Prceftantiffimo Sf Literatiffimo Dn. Johanni M. Ketarmanno

Fenningo nmico ac difcipulo plurimum dilecto, pro gradu in phi-

lofophia fiimmo fcienter Sf docté, publice difputanti, in fin me-

moriam L. M. q; adposint

SnioN S. Kexlerus Math. P. P.

XII. hl Nomine Triminius Dei. Disputationum Synodalium

In Confeffionis Augiiflance Articidos Prima De Deo et S. S. Tri-

nitate Quam, ad mandatum Sf direclionem Reverendissimi Ac

Amplissimi Viri Ac Domini, Dn. M. Isaaci Rothovii Dioecefeos

Abuenfis Epifcopi digniffimi, nec non Academ. Ibid. ProCancel-

larij Laudatiffimi, Prceside M. Simone S. Kexlero/w Academ.

Ibid. Mathem. Profeffore Publ. In Synodo amiiverfaria ad diem

17. Jan. ^ duos fequentes Aiino M. DC. XLIX. Celebrarida.

Defendent M. Johannes Matth/Ei Ketarmannus Dn. Jacobus Geor.

Comminifter in ©amHc ÄarTcS^. Dn. Georgrts Nic. Comminifter
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in SMl^riic-Öorkj. Abocv, Imprimebat Petrus Söalb, Acad, Typogr.

Anno WiS. 9 '/o a. 4o.

t XIII. Arilhmeticu, Geodaelica denaria, quce D. T. O. M.

A. publice in Acad. Aboensi venlilanda proponitur, Prceside M.

SiMOMi S. K E XL ER O Ncrtc. Mathem. Prufess. Pub. Respondente

Georgio Elingio Sudcrman. Ad diein of Martii hori^ antemer.

consvetis An. 16'i9. Aboa?, Petr. Wald. 2 a. 12o.

f XIV. Arithmelica Astronomica Sexagenaria, qnce D. T.

O. M. A. — — proponitur Prceside M. Simoae S. Kexlero

Neric. Muthem. Profess. Pub. Respondente GutmuiNdo Lithovio Su-

derman. Ad dieni April, horis antemer. consvet. An. 16^9

Abo», Petr. WaUl. ly^ a. 12o.

t XV. Trigononietrice Liber I. De Canonis Triangulorum

cunstrucliune, qui D. T. O. M. A. — — proponitur Prceside M.

Simone S. Kexlero Neric. Malhem. Prof. publ. Respondente

Olao Ier. Nore. O. Golho ad dieni 9 Maij h. a. consvetis Anno

1649. Aboie, Petr. Wald. 2 »4 a. och 2 Tabb. 12o.

t XVI. Trigonomelrioi Liber IL De planorum Triangulo-

rum Solutione, qui — — proponitur Prceside M. Simone S.

Kexlero Respondente Joanne Sun. Tijbladh Ner. ad dieni

26 Maij horis 1649. Aboae, Petr. Wald. ''/iz a- 12o.

t" XVII. Trigononietrice Liber III. De Sphcericorwn Tri-

angulorum Solutione, qui — — proponitur Prceside M. Simone

S. Kexlero — — Respondente Magno E. Kumbl.-eo Ner. ad

diem % lunii 1649. Abo;e, Petr. Wald. 2 a. 12o.

7 XVIII och t XIX. Ehuru det är sannolikt, alt icke nå-

got Calendariuin af Kexlerus blifvit ifrån trycket utgifvet fOr

år 1649, såsom slutas kunde af orden i Consistorii Academici

Protokoll for den 28 Jun. 16-18 eft. midd. då Cancelléren Gref

Brahe var tillstädes: ,5Sedhan taalte ochså H. N. at iM. MicJiael

Wexionius skulle skrifva Historiam Sveciaj och Fiulandise, och M.

Simon Kexlerus ett Kalendariuui på tillkommande åhr", samt all
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förslaget, om ock det uästföljaiule året dermed menades, likväl

icke förrän ett år sednare gått i verkställighet och sålunda kom-

mit att ölVerflyttas på det i Åbo hos Pet. Wald 1649 in 4to

tryckta Calendarium på Svenska lör 1650, som finnes i Stiern-

MANs Bibliotheca Suiogothica Tom. II pag. 796 uppräknadt ibland

Kexleri skrifter, bafva dock beniälda ord synts mig, så myc-

ket mera förtjena att här anföras såsom till äfventyrs rörande

ett annat arbete, som de åtminstone kunna tjena till uppmaning

för andra forskare, att vinnlägga sig om säkrare utredning i

ämnet.

f XX. Prceside et Aiispice Chrislo Dissertaiio Pliilos. de

naturali Dei nolilia, quam in ulma Chrislinea, adjutorio Altissimi,

et suffragio devenerandce ac Amplissimce. FacuUatis Philosophicce,

Sicb moderamine Admodum Reverendi et Prcedarisfimi Vivi Dn.

M. SiMONis Kexleri Matheinatum Prof. Pnbl. et Ord. Prcece-

ptoris et Promotoris Sui^ infiicato veneraiio/iis cidtu indesinenter

colendi, pro Miujisterib Pliilosophici laurea reportanda, e viridario

Philosophico depromit, ac placido PhUosophantmn publico exa-

mini submittit Benedictus E. Paulander Uplandia Svecus. Ad 3

Calend. Maij in Lyceo majori horis matutinis. Ahoee, Petr. Wald.

1650. IV2 a. 4o.

XXI. Duce Jehova Zebaoth, Individuå ac S. S. Triade.

Dissertaiio Philosophica Gradualis De Optices Natura In Genere,

Quam Ex Ampliffimce Facul: Philofophicce Approbatione 6f una-

nimi fuffragio, in Inclyta ac Regla Academia Chrislinea, qucB

Aboce Fennorum eft Reclore Magnifico Admodum Reverendo 6f

Eminentiffimo Vira, Dn. ^Eschillo Petr.eo S. S. Theol. Doct.

pereximio, ejusdemq; Prof. priinario celeberrimo; ntriusq; Åbo-

enfium finmlac Eccl. Nummenfis Pafl. vigilanliffimo; Patrono

^ Promotore fuo finne honorando. Decano coUegij Philofophici

fpectabili Reverendo plurimiim <$• Prcecellenliffimo Viro, Dn. M.

NicoLAo Laur. Nycopensi, Log. Sf Poe'f: Prof ordinario, acutif-
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sidio Et Dircclione Viri Hccerenda Dignilale praidariffimi, Dn.

M. Si.MOMs KiiXLEni ilathemaltiin profefforis Piibl. Excellcnliffimi;

Mecomnlis Sf prccceptoris fui reuerentér colendi Pro MagifteriJ

in Plulofuphia honoribtis confequendis In Audiforio Superiori ho-

ris Matulinis Solilis, Publico ac placido Eniditorwn Examini

fiftit GiTMiwDis J.vconi Lithovius Siidermannus Ad diem 27. Apri-

lis, Anni paiius Salulifeii I6ö0. Aboce Imprimebat Petrus Wald,

Acad. Typog: I60O. IV2 a. 4o.

XXII. Ibland andra framför Fafciculus Juridims, Prceciptta

Digeftorum Contenta Secundum Seriem Titulorum, Novem Difpu-

tationibus comprehendens. Cum collalione Jiiris Svecani. Quem

Sub Moderamine — Micn. Gylleisstålpe publicé —
— — Difputando propofuit 6f inträ biennium confummavit Ja-

coBLs Pktiu Chro>'ander. Aboce I60I. tryckta lyckönskningar,

finnes denna:

JAcobus Cbronander. Imo Ciibiis & Vir Coronå dignus,

QUid virtus? Cubus est: qiiia labi nescia virtus,

Perslat firma diu qiiolibet ipsa loco:

Sic Cubus est Vir 8c ipse bonus virlutis amatör:

Pectore qui constat mentcque rité sibi.

Tolus 3c in se perfectus, teres atq. rolundus,

Perpetuö similis noscitur ipse sui.

Talis eris quoq. tu praestans Jacobe: Cubiq.

Qui instar liabes firmam jactus ubiq. basin,

Qui, reliquas inter Artes, dum culmina juris

Cbronander caiamo 8c voce sonante doces,

Rem multis praestas Se magnis usibus aptam,

Inde tibi magnus, spondeo, crescit bonos.

SiMo>" S. Kexi.euus Mathem. Profeff. in Acad. Aboenfi.

XXIII. Benedicente ac Dirigente Ter S. S. Jehova, Astj^o-

rum Regente. Disputatio Tnaugitralis, Astrologiam Generalem Pro-

ponens. Quam Comprobante 4" concordante Venerando Sf Am-
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pliffiino Philofophorwii Choro in almä Aboenfi Christinea, Pro-

cancellario AmpUffimo, Plurimum Reverendo Sf Celeberrimo Viro,

Dn. .'EsHiLLo Petr.eo, S. S. Th. DocL, Sf inclylce hiijus Dioe-

cef. Epifcopo meritiffimo. Magni/ico Rectore, Reverendo ^ Cele-

bri Vera, Dn. 31. Georgio Ala.no, S. S. Tlieol. Profeffvre pri-

mario nec non ulriufq; EccL in civitcUe hac Metropolilanå cum

annexå Nummenfi, Paflore pervigili. Spectabiliq; Decano, Nobi-

liffimo Sf Confidliffimo Viro, Dn. Micuaele ©2)8ScnS3^a(|je,

Facul. Philof. Seniore, Juris U. Doclore, ejufdemq; Sf phil. pruct.

prof. percelebri, promolore Sf Benefactore celebrando. Moderatore

verb Reverendo &f Prcedariffimo Viro, Dn. M. Simone Rexlero

Nericiensi, Muiheni. tam super, quäm infer. profeffore fubtiliffimo.

fimulac in ^ijcf;iä Paftore fideliffinio. Pro Pricilegiis ac dignita-

tibus Pliilofophicis obtinendis Doclorum 4' ÅftrophHc3v placidce

cenfurcB S)- 2^vt,rixri6u commiltit Ericus J. Justander Aboensis

Ad diem Mariij, horis locoq; confvetis. Aboce, Excufa Ty-

pis AcademicB ibidem Anni 165o. 3 a. 4o.

Säkert väcker denna titel framför ett i medlet af sjuttonde

århundradet utkommet akademiskt arbete mångens förundran,

ocli denna känsla måste vara till hög grad stegrad hos hvar och

en som vet, att författaren i förordet säger sig hafva företagit

detta arbete förnämligast till åtlydnad af Universitets Cancellerens

befallning, att det ifrågavarande läroämnet skulle ungdomen of-

fentligen föreställas och, om möjeligt vore, bringas i allmännare

dagsljus. Jag skyndar derföre alt ifrån denne store mans minne

afskudda all honom förnedrande tanke på sagde befallning, me-

delst förklaring att derunder så mycket mindre kan ligga annan

afsigt, än att gränserne måtte sålunda blifva vederbörligen utsta-

kade imellan det vi vete och icke kunne veta om himlakrop-

parne, som afhandlingens författare alldeles icke ingår på den

del af Astrologiens område, hvarest blott en sjuk inbillnings-

krafts vanmägtiga försök att gifva sina foster vetenskaplig form
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och vi^'l. Ofveiiilll möta vaiulraron. Tv fasUiii liaiis (Ifllnitiou al'

namnet Astrologi striuker dennas verksamhet ända till kunskap

och fOrutsäi^olser om liindakropparnes sannohka inflytelse pa men-

niskors lemi)eramenler, karakterer och hojelser, skiljer han lik-

väl dessa godtyckets skapelser ilran den grundeliga naturforsk-

ningens Irukter, genom den med sagde namn ända ilVan lornål-

dern betecknade vetenskapens delning i tvänne, af hvilka den

ena, i allo spekulatif, vore egnad ät utredning och beräkning af

de på bimlahvaHVet lysande föremrdens olika natur, ligurer,

storlek, läge, ntrelser och afstånd ifrån hvarandra, enligt oför-

änderliga och bevisliga naturlagar, hvarfore den ock i nyare tider'

rätteligen blifvit kallad Astronomi, den andra praktisk, hvilken

sysselsatte sig med sådane dessa kroppars krafter och verknin-

gar, som äfven genom en längre tids erfarenhet kunna af hvar

och en uppmärksam betraktare skönjas, samt vore den egenleliga

Astrologin, efter nyare begrepp. Denna delar han vidare i Gene-

ralis, som inneholle grunderne for förutseendet af berörde verk-

ningars inträlfande, och Specialis, hvilken tillämpningen derat till-

hörde, men hvars utredning han förbehåller andra skarpsinnigare

vänner af denna kunskapsgren. Erkännas måste likväl att genom

häraf följande inskränkning af föremålen för afhandlingen har,

såsom utförandet visar, föga mera vunnits till förmon för den

enda äkta vetenskapen om himmelens under, än hvad Kexlerus

i förut omförmälda svaret på Magisterfrågan den 4 Maji 1G47,

om astrologiska förutsägelsers tillförlitlighet, tyckes redan hafva

medgifvit, nämligen att alla de Astrologer, som skrutit af förmå-

gan att ur naturliga grunder utleta och således förutsäga om

någon vore ämnad alt blifva gift, eller icke, vid hvilken ålder, i

hvilken månad och dag, samt ur hvilket stånd eller hus den

förre konnne alt få sig en maka, huru många barn af hvardera

könet han hade att vänta sig med henne, huru många gånger

han blefve omgift, genom hvilket dödssätt, hvilken tid och dag,
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ja timme, han skulle gå ur verlden, o. s. v. vore att behandlas

likasom hvarje annan oförskämd bedragare.

7 XXIV. Geomelrice Liber I. De Geomelrice priiicipiis, qui

D. T. O. M. J. publice in Acad. Äboensi venlilandus proponi-

liir Prceside M. Simone S. Kexlero Neric. Mathem. Prof. puhl.

Respondente, Johanjje Joiian.ms Purmero Äboensi ad diem 7. Apr.

h. a. consv. Anno I65S. Aboce. Excusus ä Petro Hanfon, Acad.

Typogr. 16S4. 5 a. 4=0.

XXV. Framför Philufophia Moralis Sive Elhica, Ex op~

timis qnibusq; Philofophis per Prcecepta Commentaria ^ ,
Qucb-

stiones Succincté ^' dilucide trudila Sf Venlilata in Acad. Aboenfi

Aiithore 4' Prcefide M. A^^elio Kempe. AbocB 16ä6. är ibland

flera andra följande gratulation tryckt:

Ad prcvclarum Virum D. M. Axelium Kempe Academice

Hegice Aboenfis Bibliolhecarium maximé induftrium, opufculi hu-

jus Elhici uuclorem 4" editorem, nec tion ad benevolum lectorem.

Exiaiijs Kempi meritö te laudibus effert

Ordo Pieridum, Castalidumq; chorus.

Docta quod haec fecisses Elhica cernere lucem.

Nec sinis obscurå nocte jacere domi.

Mole qnidem liber hic parvus, sed pondere magnus,

Magna magnus 8c est ulililale suå.

Arlis opus summa; comprendere pliirima paucis,

Auclor in lioc parvo codice niulta docet.

Multa docet paucis demonstrans oi'dine piano,

Ne leneros menli la;dia longa creet.

Macte animo Kempi clarige prodesse juventae,

Non deerunt studijs pra?mia digna luis

Bestal ut hoc capias scriptum, faciasque memento

Recle ft huic operi, iector amande, fave,

Honoris 6f fgnceri amoris conteftandi ergb adpofuit.

SiMo?i S. Kexlerus

Neric. Mathem P. Prof. Sf p. t. Acad. Rect.

f XXVI. Ibland verificationerne till Universitetets Stats-
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böcker iCir iircn 1G52—1058 linnes fn d. O !\l;iji 1()5() al" Stu-

clorandcrne Joh. And. Slrcelliovins och Dan. Ii. Rofunder såsom

..Procnratorcr", j)å sanileligc deras laudsinäns v;i«,Miar lill Aka-

deuiie Iläntiniislaren Peter Gers stälUl anhållan, alt han ville af

en alliden Students af Smalands Nation Sven Gardii innestAende

SlipeMdiuni iiliiiiVa at Rector Magnilicus Kexlerus en Riksdaler,

på del Herr Rector „hlefve i så måtto någorlunda contenterad

for del omak han hade med intimation" lill den aflidnes jorda-

färd, samt åt slädens Kyrkoherde Professoren Jöran Alanus två

Riksdaler for hållen likpredikan, hvilka penningar hvardera äfven

särskildl (ivilterat, äfvensom Domkyrko Syslomannen Giidm. Ro-

thovii qvilto på af Gers d. 21 foregående April lofvade 39 Daler

Kopp. mynt af Stipendii medlen, så snart penningar inflole, för

Gcudä lägerstad i Domkyrkan, halfannan ringning mod klockorue

och bårkläde, af hvilket allt tyckes kunna slutas, att begrafnin-

gen skett med stor högtidlighet och således äfven bemälda Inti-

mation, eller Program, varit tryckt; h vårföre jag ock ansett det-

samma så mycket mindre böra här utlemnas, fastän alldeles

okändt, som dylika skrifters utgifvande synes hafva fordom räk-

nats till Universitets Rectorers åhgganden och något vedermäle

af erkänsla på andra sidan lill deras rättigheter,

t XXVIl. Arilhmetica Triplex I. Vidgaris sive Generalis,

lib. 2. II. Geodcelica Denarin, lib. 1. III. Aslronomica Sexa-

genaria, lib. 1. nec 7ion Geometria ciijus partes tres simt I. Fiin-

damentalis, de primis elementis. lib. 2. II Trigonomelrica, de

canonis sitniutn tangenlium Sf secanlium constriiclione ac trian-

gidorum solutione. lib. 5. ///. Prnclica compleclens I. Eidhyme-

triam. lib. 1. 2. Epipedometriam. lib. 1. 3. Stereometrium. lib.

i. Vigiliis 4' opera Simoms Kexleri Nericiensis, Professoris

Mathematiim, in Regia Acad. Aboenu elaborata, el siudlosce ibi-

deni Juventuti aliquoties pruposila. Sap. 11. v. 12.

Pondere, mensiira, miniero Deiis omnia fecil.
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Ignis ut argeiitum: Sic, si vis nosse, Malhesis

ingenium felix ingeniosa probat.

Iinpensis Sf swnptibus Aiitoris Aboce Exctisa a Petro Hanso-

nio Acad. Typogr. 47 a. hvartill komma 874 a. ritade Tabeller,

iunehållando mathematiska figurer N:o 1— 153. 4o. Dedicatio-

nen, på Latin, till Konung Carl X Gustaf, är af författaren un-

dertecknad Aboce kal. Jan. Anno 16ÖS.

XXVIII. Efter Disputalio Philofophica De Argumento et

Causa in genere, cum ijs quce fequuntiir de Ef/iciente in fpecie,

publice ad difpulandum propofUa Prceside M. Andrea

Thuronio Log. Prof. — — — Refpondente Erico Joh. Blmn-

Gio Nericenf.'^Btmeficiano Regio. Ad diem 17 Decemb. Anno 1659.

innehållande Insliluliomim Logicanim pag. 127—158, förekom-

mer följande gratulation:

Doctriiice moi-umq. laudibus prceftanlifs. Juveni Dn. Erico

J. BiNMNGH, amico, fympatriotce Sj- consangvineo perdileclo Ihe-

fium harinn propugnatori dexierrimo

Qiii cupit excelsum dodrinse scandere culmen,

Incumbet lileris mente sagace bonis.

His rilé assensiiin praebcs doctissirae Binningh,

Artes dum vigili sedulitate coles.

Lffitor, tv ex lolis niinc leciim gaudeo venis,

Oplans ut sunimus, te juvet ipse Deiis.

Sincert affeclus ergo gralulabalur

Simon S. Kexlerus Pabi Prof. Sf Pijkenf. P.

f XXIX De Tempore. Disputatio prima De Aniio,

quce D. T. O. A. in gralium Studiosorum Publice in Academia

Aboensi venlilanda proponilur Prceside M. Simone Kexlero Ne-

ricli. Mathem. Profeff publ. Respondente Erico Blmngio *) Neric.

*) Då Kexlerus genom den vänskap och välvilja, hvarmed hao

omfallat denne sin landsman och anförvandt (Se N:o XXVIK), blef inveck-

lad i en broltmälsrättegäng, som väckte mycket uppseende, anser jag det

för en skyldighet att här uppgifva hvad honom dervid tagits till last, så
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ad dian Febntar. h. o. consv. 1661. Augustinus In tempore

mycket mera som nnnars möjeligen nSgon lionom öfver iiöfvnn sravcrnnde

misstanke om anlediiinpen Iiärlill kiirulc komma all gä (ill cflciverklen.

Saken var den, alt Binuiiigius, som iippgafs liafva vid ell slapsimll, hvars

omsländiglioter äro mig okände, gifvit en Skrifvare vid namn Hioms eller

Brömse drajislagel ocli derför var i Universilelets Proba eller Carcer in-

satt, om afionen d. 22 Jan. 1662 genom laket rymt derifrän, medan en

af Studenter uppförd Komedi päslod. Denna Komedis ämne eller benäm-

ning känner jag icke, men iudler af flere anledningar det för mera än

sannolikt, alt Eril; Kolmodin var dess författare, alt den uppfördes i Uni-

versitelshuset och alt det dä nylljade Carcer låg derinvid. Alt fången icke

kunnat utan andras tilihjelp samt vaklens vårdslöshet slippa ut och be-

gifva sig på flykten, ansågs för påtagligt; hvarföre undersökning härom

vid flera Consistorii sammanträden företogs icke allenast med de tvä Aka-

demie vaklkarlar, livilka vid tillfället varit Ijenslgörande, ulan ock med

många af den afviknes landsmän och umgänges kamrater, hvilka pä ett

eller annat salt gjort sig misstänkte för någon delaglighet i hans förhjel-

pande ur fängelset, eller hans fördöljande derefter och kunskap om den

orl, dit han sedermera begifvit sig. Ibland dem, som af sådan anledning

hördes, var äfven Kolmodin, jemle Ire andra Studenter, hvilka agerat bön-

der i Komedin; men framför andra befunnes Sludenlerne Ntc. Beltilander,

kanske Ner. Ed. Bazelius, Suderm. Mc. Bar/ge, Smol. Petr. Schephenis, Ner. och

Magister Joh. Fraxenius, Ner. hafva varit verksamme dels vid flyklingens

hysande och döljande, dels ock vid hans forlskaflande ifrån släden, genom

en Wilhelm Davidsson, förmodeligen Borgare, hos hvilken Belulander hodde

och som emot erhållna 200 daler forslade Binning ut pä landet, sannolikt

till Korsnäs, ell skallehemman i Kuslö Kapell, elt par mil ifrån staden.

Emot dessa, jemle Vaklkarlarne samt Professor Kexlerus, af hvars fru

Binningius, på till henne ställd skriftelig begäran efter afgången ifrån fän-

gelset fåll penningar, väckte derföre en den aflidnes broder Daniel Brömse

ansvarslalan, äfvensom emot dåvarande Rector Professoren Enev. Svenonius,

förmenande honom genom någon försumlighet hafva vållat flykten; hvar-

öfver Consislorium fällde denna dom:

"Senalus Academici Doom, emellan Daniel Broms, kärande, och Pro-

fessorem Doct. Enevaldum Svenonium, Professorem Mag. Simonem Kexle-

rum sampt Sludenlerne Eduardum Razelium, Pelrum Schepherum och Ni-
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sumus et quid sit tempiis ignoremus — — — . Aboce. Excusa

a Petro Hamonio Acad. Typ. ^^/^ a. 4o.

7 XXX De Tempore. Disputatio secunda De Men-

sibus, qucE — — — Respondenle Petro -Schephero Nerich. Ad

diem Marlii 1661. Typ. 2V4 a. 4o.

f XXXI De Tempore. Disputalio terlia De Sep-

timanis, diebus et horis, qitce Respondenle Petro Pauli

Becchio Sudermanno. Ad diem Maji — — — 1661.

— Typ. 2V2 a. 4o.

f XXXTl De tempore. Disputatio qiiarta De cha-

racteribiis An7ii qiice — — — Respondenle Joiianne Björck Su-

colaum Bagge svarande, angående Erici Binningij undanflycht och bort-

skyndande, som desse äre angifne före, afsagd in Consistorio Majori A:o

1664 d. 6 Aprilis".

"Efter dee skääl ad acta finnes erkänner Katten Doctorem Eneval-

duna Suenonium till Binningij uthslippande oskyldig; Men Waclitkarlen Ber-

till Erichson, sora försummade sin vacht böle 40 m. efter det 19 C. Tjufva

balker Stadzl. Magister Simon Kexlerus, som icke kan sig derföre befrija,

al han hafver försträckt dråparen Penningar till hans flycht böter 25 dal.

S. M. halfparlen till Målsäganden och halfparten till dhe faltiga, Eduardus

Razelius, som dråparen till Willem Davilzon ledsagat hafver, bote 20 dal.

S. M. till tveskiftes Målsäganden och dhe fattiga emellan. ~ Petrus Schephe-

rus böter 8 dal. S. M. och Nicoiaus Bagge 4 dal. sammaledes till Iveskif-

les emellan Målsäganden och dhe faltiga".

Om Belulander och Fraxenius lärer af någon anledning särskildt ut-

låtande gifvils. Huru åter den, såsom det synes, af allmän dorastol hand-

lagda hufvudfrågan, eller dråpmälet, blifvit afgjord, vet jag icke, men har

i Consistorii Protokoll för d. 26 Jul. 1673, då i9awzd Brömse inkommit med

en Supplik om utbekommande af de böter, med hvilka afl. Prof. Kexle-

rus och någre Studenter blifvit för Binningens undaniljkts skull belagda,

funnit en förhkning imellan honom och målsäganden omtalad, äfvensom ett

förslag att bref till honom skulle afgå ifrån Kexleri måg, Kapellanen Ma-

gist. Prysz med förfrågan, om icke han ville betala Kexleri andel, efter

han troddes hafva »eodha medhel».
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(lerinanno. Ad diem Moji JGOf. — — — Typ.

2'., a. io,

t XXXIII De Tempnrc. Difipulatio qidnta De In-

censione Lumr ejusque celate ad siiigidos dies cujuslibet meiisis

Civilis invenienda; tiec non a quo mense civili lunalio qucelibet.

denominanda sit. Hem de Dislinclione festorum anni eorumque

inquisilione, qiur — — — Respondente. Jona Lauh. Tousk Ner.

Srec. Ad diem Iiinii KiGI. — Typ. 2^/^ a. 4o.

XXXIV. Z^vv 0fw Dispulatio Muthemdlica, De Observa-

tionibus quibufdum Aflrologicis, qidbus adjungunliir cum figna

Rimica dienim feflorum, tiim Tabellm continentes variorum Ca-

lendariorum collationeyn. Qiiam Auxilianle Jehova, Cum Am-

pHfsimcB facidtalis Philofophice, in ilhiftri Academia Aboenfi con~

fenfii, Siib Prcesidio Viri Perquam Reverendi 4' Excellenliffimi

M. Si MOMS K EX LER I Nerichii Malhemathum Profefforis Publici,

collegij Philofophici Seuioris, Eccleficeq; quce in Pikis efl, Pafto-

ris; Prceceptoris «c Promotoris summa obfervantiå colendi. Li~

beralis exercilij gratia Publiccs tåv viivL%c5g q^iloöocpsvtcav

6vt,rix{]6u submiltit Joi>"as Anthelius Angermanniå-Svecus S. S.

Theol. Sludiofus. In Auditorio Superiori åf Maxima häris ab

oclava rnalulinis ad dian Junij\ yErce Chrisliance A. 1661.

Aboce, Excufa å Pelro Hansonio Acad. T. 5'/4 a. 4o.

Ofvanbemälda observationer angå: I. De af Solens fram-

skridande genom Djurkretsen härrörande förhållanden och för-

ändringar pä jorden under hvarje månad af året, och icke livad

man af Rubriken „Mensium Lunationes & Qualitates" heldre ville

shita, Månens skiften och af dem beroende väderleksförändrin-

gar. II. Till hvarje månad lämpade sundhetsreglor. III. Rötmå-

naden, om hvilken likväl här intet vidare förekommer, än Sen-

tencen „Margaris os canis est; caudem Laurentius addit", san-

nohkt derföre, att allt hvad derom kunde vara att säga redan

är i det föregående innefattadt. IV. Luftens förändringar och
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årsvexten. Det mesta häraf synes väl vara bygdt på erfarenhe-

ten, men derigenom liar icke ens så stor tillförlitlighet vunnits,

som man i våra dagar tillerkänner gammalt folks uppgifter om

sina, med förfädrens berättelser öfverensstämmande iakttagelser,

enär dessa gälla ett eller annat land eller vissa orter for sig,

hvaremot ifrågavarande ftirutsägelser äro, utan inskränkning till

tid och rum, eller afseende på de olikheter, som särskilda ob-

servationsorter ofelbart förete, så allmänna, som skulle de gälla

hela jorden. Sundhets reglorne röja visserhgen äfven läkare-

konstens dåvarande låga ståndpunkt, men hkväl icke spår af de

föregående åldrarnes grofva vidskepelse, och i det hela är arbetet

således icke astrologiskt i ordets äldsta betydelse, utan i den ny-

are, om hvilken förut är taladt vid N:o XXIII. Hvad Runstaf-

vens figurer beträffar, så äro de föreställda på andra och tredje

sidan af sjelfva afhandlingens tredje ark, med bredvid utsatta

dagar och månader, till hvilka de böra, äfvensom namnen Lucia,

Thomas och Stephan under de sista. 1 Calendarium åter äro

Aethiopiska, Abyssinisk-Coptiska, Persiska, Ilebrgeiska, Athenieu-

siska, Syro-Grifikiska, Syro-Chaldffiiska, Muscovitiska och Vene-

tianska tideräkningarne jemförelsevis, för bvarje månad och dag

framställda, jemte dagarnes ordningsnumror i månaden och bok-

stäfver i veckan, gyllentalen och måncirkelstalen, beräkningen af

Calendffi, Nonae och Idus, samt högtids- och helgondagars namn.

Hvarvid bör märkas, att bär vid d. 19 Jan. står flenriciis, och

icke vid d. 20, såsom i Calendarium framför Missale Abo'énse,

hvarom på andra sidan i första Stycket af dessa Bidrag är upp-

lyst, och i Calendarium framför MicnAiiL Agricolas Bönebok,

hvarom min på samma Styckes sjette sida yttrade förmodan nu-

mera vunnit bekräftelse, genom erhållen underrättelse af en god

vän, Bibliothekarien Fant^ om förhållandet i detta afseende med

Upsala Universitets exemplar af nämnde bok. Sist förekommer
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en IVanislällnmg al' Manens utseende \'n\ hoijan af hvarje qvar-

ter, nietl ofvorskriften: „Sclienia illuminalionis Lunai".

t XXXV. Traclatiis brevis de Teinpore, qiieni vulgo Coin-

piituin nominant, ubi agitiir de variarum genlium mmis ^^ men-

ftbus, Hem feptimanis, diebus åf lioris: ubi elium de dierum ac

nocliuin guantitate, horaque o7'ti(S Sf occafiis folis: Hem de anni

characteribus, nec non incenfione åf cetale lunae ad fingulos dies

7nenfis, Sf a quo menfe lunatio denominanda [it. Item de feftis

anni, nec non Calendario Chiromelrico, Juliano alque Runico, åf

4e obfervationibus quibusdam Aftrologicis, coUectus Studio Si mo-

ms Kexleri, Mathes. Profess. Aboo3, Excusus ä Pelro Hansonio

Acad. Typ. 4o.

Sjiies väl till sin liufMidsakliga del innefatta samma text

som <le sex nästföregående numrorne XXIX—XXXIV samman-

slagne, med uteslutande af till dem hörande särskilda titelblad

ocli gratulationer; men då här deremot tillkommit, utom det ol-

vanbeskrifna alhnänua titelbladet, en Dedication till Konung Carl

XI och Dess förmyndare, daterad Aboie 18 Jan. Anno å nato

Christo cla loc. Ixi, samt Latinska verser, ställde till Kexlerus,

af Enev. Svenonius, 01. Wexionius, And. Thuronius, Ax. Kempe

och Joh. Flackfenius , framför afhaudlingen och efter densamma

af Pel. Laurbecchius, äfvensom Errata och anvisning för Bokbin-

dåren, har arbetet i detta skick tyckts mi^ förtjena en särskild

nummer för sig.

t XXXVI. Q. F. I. Qu. S. Disserlatio tripartiki, cumpri-

mis de Circuli quadralura el vero mundi systemate, adversus

Copernicum redivivum; duclu verborum M. Fabii, Inslilut. Ora-

toriar. Lib. I. Cap. X. Laudes Geomelrice recensenlis övvtoficag

congesta; Quam pro in Philosophia primis indipescendis honori-

bus, qiios dicunt Magislerii in Regia Academia Aboensi, e suffra-

gio ejusdem Amplissimi Senalus Philosophorum ad direcUonem

Viri perquam Reverendi el Excellenlissimi M. Simon is Kexlebi
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Nerichii, Mathematitm Professoris publici, Collegii Philosophici Se-

nioris, Ecclesiceque, qrice in Pikis est, Pustoris, prceceptoris ac pro-

motoris summa observantiu colendi, publicce rcov Oikoöo^pävtav

dicc6x£7t6Ei suhmitlit Petrus Laurhecchius Ostro-Gothus Facidl.

Philos. Adjunctus Ad 8. Calend. lamas Anni rtjs XQiötoyoviaq

MDCLXI; in Auditorio Superiori et maximo, horis ab octam

antemeridianis. Aboce, Excusa a Petro Hansonio. Acad. Typ.

8 a. Fol.

Svårigheten att förlika den dom ölVer Kexlerus, som lig-

ger uti J. J. Tengströms upi)gil't i Chronologiska Förteckn. och

Anteckn. sid. 117, att bland Kexleri Dispiitationer förekommer

en afhandling om verldssystemet, etiwt CopernicAis, med ofvan-

bemälda ord adversus Copernimim rediviinim, har föranledt mig,

som icke kunnat ofverkomma denna Disputation, att af andra,

som känna den, begära veta hvem den der Copernicus redivimts

vore, hvaruppå jag af Bibliothekarien Faiit fått det svar, att med

denna benämning åsyftas den bekante Polyhistorn Daniel Lipstorp,

som några år derefter blef Juris Professor i Upsala, eller egente-

ligcn dennes 1653 utgifna bok med titel: Copernicus redivivus

five de vero mundi fystemate liber fingularis, hvilken är på flera

ställen i den ifrågavarande afhandhngen citerad och hvars för-

fattare isynnerhet det af Kexlerus lägges till last, att han för-

svarat Copernici mening, icke såsom en astronomisk Hypothes,

utan såsom en fysisk sanning, och sålunda velat i bredd med

denne man uppställa sin Copernicus redivivus, så mångfaldig sak-

rikedom den ock innehöUe. Kexlerus har således här icke be-

stridt Copernici lära, utan endast visat sig ännu icke vara fullt

öfvertygad om dess riktighet.

t XXXVII. Auspicium felix conferat alma Trias. Disser-

tutio inauguralis Theoremata nonmdla Philosophica MisceUanea,

duubus sectionibus inchifa, cum succincta eorundem expositione

exhibens, qiinm Deo Duce et Auspice, ex consensu. et approba-
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lionc vener, et amplisf. Facnltatis Philosophicoi in ilhtstri ac in-

chjlo Finnoniim ad Aiiram Allienmo, sub directione Rev. etPrmcl.

Viri M. SiMOMS Kgxlkiu Nerichii, Mathemat. superior. ac in-

fenor. Profefforis Ordinarii., celeberrimi, Ecclesiwque Dci, qnai

in Piikis est, Pastoris dignissimi, Prceceptoris el Promotoris sui,

qiiovis honoris atque observantice cuUu, cpfernwn reverenter co-

kndi, Pro laurea Magisterii ac Privilegiis Philosophicis adipis-

cendis Publicce ac Placidcp 0ilo6oq)avT(ov XQiöEt, modeste siibji-

cit Esaias Greg. N.-ezenius W. Gothus S'® R'^ M''^ benef. In

Auditorio soUenni sup. et max. horis ab S"*^ antemer. ad diem

Novemb. Anno cerce Christi 1665. Aboce. Jmpreffa a Petro

Hansonio Acad. Typ. 3 a. 4o.

t XXXVIII. Dispulatio Philosophica fnauguralis De Coelo

quam Adjuvante Sacro Sanclo Niimine, in Regia Academia Abo-

ensi, juxta decretum et approbationem Amplissimm Facidtatis Phi-

losophicce Prceside Viro plurbmmi Reverendo et clarissimo Dn.

ÄL SIMo^E Kexlero Nerichio, Math. Prof. Publico celeberrimo,

CoUegii Philosophici Seniore gravissimo, Ecclesice, qum in Piikis

Chnsto colligilur, Paslore vigilantissimo, fautore suo reverenter

colendo. Pro Magisterii Philosophici gradu et privilegiis con-

seqnendis cequilibrio Philosophorum, ad diem 7. Maji Anni 1664.,

loco et tempore co?isveto, committit Benjamin Krook Nötteborgen-

sis, Hebr. et Grcec. Lingg. Lect. ord. h. t. Rect. Gymn. Wib.

Consisloriique ibidem Assessor. Aboce Impressa å Petro Hansonio

Acad. Typ. 1 a, 4to.

XXXIX. GnomoniccB Compendium. ä Simone S. Kexlero

Neiic. Mathem. Profeff. Publ. confcriptum. Punctum temporis

omnis vita Volat irreparaljile tempus. E Parce tempori, seqiiere

Deuni. Pietas ad ornnia utilis. Ditåt servata fides. Fata felicia:

Veta velocia. Aboce, Excufum å Petro Hanson: Acad. Typ. Anno

1664. 2 Vi a a. 12o,

XL. Cosmographice Compendiosa defcriptio Sf Geographice



52

introductio de Globi Terreni Sf mapparum Geograph. meliori

intellectu ac ufu cum brevi orbis terreni adumbratione. Vigilijs,

opera Sf ftudio. Simonis S. Kexleri Nericienfis Prof. Maihem.

in Reg. Academ. Aboenfi, elaborata Sf ftudiofce Juventuti ibidem

fcepius inculcata. Abram. Ortel. Hiftoriariim oculiis alter Geogra-

phia est, alter Chronologia. Aboce Excufa å Petro Hansonio.

Vid slutet står: Aboce M. DC. LX. VI. öVa a. 12o.

Här säger författaren att jorden är ställd i midten af verlds-

systemet, såsom en oföränderlig medelpunkt, och bjuder till att

försvara denna mening, såsom äfven ganska väl förenlig med be-

greppet om jordens dagliga rörelse omkring sin axel; medgif-

vande likväl att skiljaktiga åsigter härom, hkasom i andra dylika

vetenskaphga frågor, kunna efter behag både godkännas och för-

kastas, utan fara för den eviga salighetens förlust.

f XLI. Arithmetica Vidgaris Contracta; Cum Logistica

Denaria Sf Sexagenaria, Nunc denuo editis: Auctore M. Simone

S. Kexlero Nerichio, in Regiå Academiå Aboenfi Profeffore

Malhematum ordlnario. Quibus acceffit Canon Sexagenarius,

in forma portatili, antehåc non vifå, impreffiis. Aboce, Excudit

Petrus Hansonius 8 a. 12o.

Tillägget har äfven titeln: Canon sexagesimorum; sive ta-

bula multiplicaiionis Sf divisionis sexagenarice; a mendis repur-

gata, Sf in formam hane minorem disposita å Petro Laurbecchio

poes. prof. publ. hvaraf och då kändt är, att denne man blef

om våren 1668 befordrad till Poeseos Professor, det visar sig

att förevarande, sannoUkt af honom besörjda, nya upplaga af

flera Kexleri här förut uppgifna arbeten, icke kan hafva tidi-

gare ifrån trycket utkommit.

Det återstår nu att uppgifva några Kexleri otryckta ar-

beten, om hvilka man har någon kunskap, nämligen:

t XLII. Brevis et perfpicua Phyficce Ariftotelicce explicatio,

af Simon Svenonis Kexlerus, Prof. i Abo. 4o, hvaraf ett
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handskrifvet oxemplar skall finiias i Gefle Gyninasii Bibliolliek

och iiv undor N:o 46 inlaget i Förteckningen (Jfver dess Hand-

skrifter uti 23*' delen af IlandUngar rörande Skandinaviens Hi-

storia. Anledning att förmoda ett misstag om denna skrifts för-

fattare u|)pkommer likväl dcraf, att ingen af våra historieskrif-

vare, eller Kexleri Biografer, omtalat densamma.

t t XLIII. XLIV, PA uppmaning af Universitetets Cancel-

ler Grefve Brahe att Kexlerus måtte på Svenska språket ut-

gifva några arbeten i den högre Mathematiken, skall han, såsom

MiLTOP.Bus säger, på detta språk författat hela Sphgeriska läran

(doctrinam Sphaericam integram), hvarmed torde menas Sphoe-

riska Geometrin i dess helhet, och derefler nyligen till samma

språk öfversatt Trigonometrin, förmodeligen sin egen Latinska,

här under Numrorne XV, XVI och XVII uppgifna, samt för Con-

sistorium Academicum uppvisat denna, af en Amanuens vackert

afskrifna öfversättning. Om dessa, eller möjeligen ännu flera,

äro af Schefferus och Stjernman räknade att höra till den af dem,

i Sveda Literala, Aboa Lilerata och Bibliotheca Sviogothica med

namn af Univerfa Mathefis, fermone Svecano consignata, MS, vet

jag icke, såsom icke heller om någon sådan handskrift numera

finnes till.

t XLV. Ett annat tyckes det Svenska Astronomiska arbete

hafva varit, som man vet att Kexlerus efter uppdrag af samme

höge förman skrifvit, men kanske icke hunnit fullända. I en

embetsskrifvelse till Consistorium Academicum af d. 1 Jul. 1669

säger denne Canceller, ibland annat: „Hvad Sal. Kexleri Aftro-

nomiam anbelangar, fåge vi mycket gerna att den philof. Facul-

teten reviderade; hvad icke så noga och fullkomhgen utfått vore

med figurer, det famma förbättrade och uppfylte få lagandes

emedan der Bilthuggare fiunes famma figurer kunde utvecklas

och tryckas, fkulle och eljeft vara något till att förändra i me-

ningar, ordlager, räckningar etc. fkedde ofs härutinnan ett be-



54

fynnerligt nöje, om verket till fin fulla nya fonn kunde bracht

blifva, helft emedan vi hafve honom om bemälte verk anmodat

at forfvenfka, både den tiden vi voro der, få väl fom fedan;

när det blifver färdigt gjort och ofs notificerat, fkole vi väl laga

att det blifver tryckt". I ett enskildt bref af d. 8 Maji följande

året till Grefven, iofvade äfven Professoren Johan Flachsenius,

på samme Herres uppmaning, continuera och fullborda sin Ante-

cessoris Professor Rexleri Svenska Astronomiska arbete, så

snart han gjort ifrån sig det, som uppå år 1671 in vicem Ca-

lendarii var på trycket ärnadt; hvarjemte han förmodade, att

Enkan till den ändan ville lemna honom del af sal. Professorns

Documenter, såsom ses af Erkebiskop Tengströms i Handlingar,

Till npplyS7iing i Finlands Kyrko-Hiflorie, femle Häftet, tryckta

Utdrag ur åtskilliga Bref till bemälde Canceller, förvarade på Ryd-

boholm. Men huruvida härigenom något kunnat uträttas, är så

mycket mera tvifvelagtigt, som man icke vet ens om Flachsenius

fått berörde Documenter om händer och hvar de sluteligen ham-

nat, men väl att Universitetet ännu under många sednare år sak-

nade i bildhuggare eller trädsnidare konsten så skicklige arbetare,

att någon kunde antagas till dess Figurstickare, hvilket första

gången skedde d. 20 Febr. 1678. Visst är deremot endast att

det ifrågavarande arbetet aldrig utkommit ifrån trycket.

För att undvika ett altför långt afbrott i framställningen af

Kexleri verksamhet i veteuskapernes och det allmännas tjenst,

genom omedelbar öfvergång ifrån hans person till hans familj,

har jag ända hittills dröjt att vända mig till hans hushga lif och

dermed sammanhängande förhållanden, hvaribland således nu

främst förekommer att berätta om hans gifterniäl, som d. 11

Maji 1641 ingicks, med Ingeborg Elifabelh Gerslimus, dotter af

1628 allidne Assessoren i Åbo Hofrätt Anders Olofsfan Gersli-

7iias och dess fru Margaretha Nilsdotler, född d. 5 Maji 1624.

Med åberopande af sin mans långliga, trägna och berömhga tjenst-
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Senior i hcfjge, l)e{j;är(le hon ICGl), sAsom enka, hos Cancellc-

ren tireivo Brahe alt iå njuta inkonisterne ej endast för det in-

nevarande året, utan ock fur 1070, hade vid Akademien och i

Piikis, såsom nådåi's fönnon, hvartill iifvcn Grefvcn rcconnnen-

derade henne hos Consistorium Academicum i förut oraformälde

skrifvclse af d. 1 Jul. förstnämnde Ar, hvarefter ock saken vann

Önskad framgång. Mu^toplis afmålar henne såsom ett med

många qvinliga dygder prydt fruntimmer, hvars ofortrutna vård

om hushållet lyftat största delen af hushonde hordan ifrån man-

nens axlar. Omkring fyra år efter hans hortgång synes denna

börda likvid, i förening med omsorgen om två minderåriga sö-

ners uppfostran, hafva blifvit henne för tujig, så att en, troligen

af sorg öfver dess misslyckande förorsakad, djup svårmodighet

gjorde henne oförmögen att befatta sig med sina angelägenheter

och stundom att tänka redigt. Härtill kommo den stora bran-

den i Åbo d. 29 Maji 1681, hvilken öfvergick jemväl hennes

gård, belägen i stadens norra qvarter, och i nästföljande Julii

månad någon inre sjukdom, som, sedan äfven en Dysenteri der-

till slagit sig, snart så förvärrades, att hon d. 3 Aug. alled. Till

begrafmngcn, som skedde d. 9 Oct., inbjöd Universitetets dåva-

rande Rector Professoren Fala^tder, genom ett tryckt Latinskt

Program af samma dag, vetenskapernes gyimare, vänner och id-

kare samt stadens borgerskap, att samlas i Professoren Johan

Flachsfnä hus kl. 1 och derifrån med anständig högtidlighet be-

ledsaga liket till Domkyrkan, att der jordas.

Med henne hade Kexlerus haft sju barn, fyra sOner och

tre döttrar, men af de förre öfverlefde honom icke flere än tre

och af de sednare blott en. Denna dotter, som hade namnet

Margaretha, var sedan d. 8 Octoli. 1665 gift med dåvarande

Svenske Kapellanen vid Åbo Domkyrko församhng, sedermera
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Kyrkoherden i Kimito Magister Anders Hukansfon Prysz. Af sö-

nerne var

Anders äldst. Han lärer blilvit vid Universitetet inskrifven

ganska ung, 1655 eller 1656, då fadren var andra gången Re-

ctor. Fick d. 11 Febr. 1663 löfte om Stipendium, och förekom-

mer derefter i Stipendiat Catalogen för förra hälften af samma

år såsom den åttonde i tredje eller nedersta klassen. Derifrån

uppflyttades han till andra klassen såsom den sjette i ordningen

ifrån midsommaren 1664, efter det han såsom Respondens för-

svarat Professoren Martin Miltop^I Exercitatiommi Oratoriarum

III, och sedermera såsom den tredje ifrån nyåret 1665, samt

vidare till öfversta klassen såsom den fjerde ifrån julen 1666 till

midsommaren 1668. Sistnämnda år d. 4 Maji beslöts imellertid

att han då komme att ifrån Catalogen utgå, utan att Protokollet

upplyser om anledningen härtill. Skäl till förmodan att så skett

för det han nu fått inträde i prestaståndet finnes likväl både der-

uti, att han redan omkring tre år kallat sig Theologiaj Studio-

sus, och deri, att man sedan efter icke mera än tio års förlopp

anträffar honom såsom Kyrkoherde uti Hefva.

Numera finnes icke någon socken eller församling med

detta namn, hvarföre här bör förklai'as livad dermed fordom för-

ståtts, såsom jag haft det nöjet att inhemta ur en, genom tvänne

för forskningar rörande Finska folket och språket i äldre tider

interesserade landsmän, Kyrkoherden i S:t Mari;e finska försam-

ling i St, Petersburg Prosten Carl Siren och f. d. Studeranden

D. E. D. EuropcPMS, af Statsrådet Kunik, Ordinarie Ledamot af

Kejserl. Vetenskaps Akademien dersammastädes , mig benäget med-

delad underrättelse om ett „Jordebookz Extract öfwer General

Gouvernamentet Ingermanlandh, som Efter Kungl. Laiidtmäteri

Contoiretz Förordningh aff den 22 Decemb. 1696 är samman-

draget ifrån Pogoster till Församhngar", utvisande att ungefär

en tredjedel af nuvarande finska församling Koporie, eller den
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norrut gående strandslräcka imcUan insjön Ilarjavalda och Sista

Ans utlall, som ännu kallas Ilcvaan Kulina, ul^oit en sjelfstan-

dii,' fitrsaiuling, till hvilken invAnarcne uli Ilarjavalda, Ilirsi-

konlu, Wäskylä, Åja, Rakapcsä, Ttdki, Ilirnu och kanske .'innu

några andra hört. Enligt Koporie försandings äldsta i dess af

eld och hrand härjade arkiv qvarvarande kyrkol)ok, skall Heva

ännu 17G3 haft egen Pastor och kyrka, på samma ställe der nu

en Grokisk-Uysk kyrka står, Ko namn kalladl. Heva försandings

fidh uxna medlemmars antal skall 17^45 utgjort omkring 215 per-

soner, af den folkstam, som kallas Äurämöiset.

Huru länge Anders Kexlerus varit dess KyTkoherde är

icke hekant, men att han åtminstone ännu i slutet af år 1689

innehade samma tjenst visa åtskilliga handlingar angående hans

sagde år tryckta, nedanför under i\:o V vidare omordade Pre-

dikan, hvaremot det är alldeles okändt när han aflidit. Att han

varit gift med en Christina Lifman ses af Stjernmans uppgift i

Aboa Literata sid. 129 om Matth. Salablnh öfver henne i Nöt,he-

borg hållna Likpredikan, tryckt i Åbo 1681, in 4:o. Hvar nå-

got exemplar må finnas af denna predikan, som troligen är den

uti Index Librorum ^ Tractaluum etc. elc. (^Cura et Sumplibus

J. G. D. Ep. Ab.^ editorum under titeln Concio Fune-

bris ex Psalm. 90: v. 11. uppgifna och ur hvilken, eller kanske

rättare ifrån dess titelblad, pålitligare upplysning om förfallaren

niöjeligen kan vinnas än Stjernmans, alt han varit Kapellan i

Österbotten, hvaruppå med skäl tviflas, känner jag beklageligen

icke. Son af samme Kexlerus var förmodehgen den Simon

Kexlerus, hvilken såsom en af Respondenlerne för Prosten och

KyTkoherden i Helsingfors Magister Anders Ignatii Synotlal Dis-

putation 1703 *) De Providen tia Divina, på dess titelblad kallas

*) Se Bidrag till en Uistorin om Gymnasii Boktryctceriet i Wiborg,

sid. 45.
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Kapellan i Ruokolax, men icke då mera var vid moderkyrkan,

utan i Kapellet Rautjarvi tjenstgörande.

Ifrån kronologiska ordningen för mitt arbete är det visser-

ligen en afvikelse att så omständeligen som nu skett, tala om

förstnämnde Kexlerus och r sammanhang dermed vidare, med

förbigående af andras hithörande äldre skrifter, vända mig till

dem man har af honom. Likväl tror jag mig hafva så mycket

mera antagliga skäl härtill, ju mindre sannohkt det är, att jag

skulle ännu på sednaste aftonen af mitt lif hinna i tillbörlig ord-

ning skildra alla de män, som tidigare än han visat sig på den

ifrågavarande banan. And. Thuronius, Jac. Flachsenius och Pet.

Laurbecchius.

Här följer altså en förteckning öfver bemälde Kexleri

kända arbeten, som äro:
o

f I. Almanack, På Ihet Äår effter wår Frelsares lesu Chri-

sli Födelse 1666 Under Sin käre Faders directiöners tillhjelp uthi

enfaldigheet stält a/" Andrea Simonis Kexlero Phil. et Theol.

Studioso Til Stockholms Uorizont Abo Tryckt a(f Petro Hansonio.

^^U, a. IGo.

f II. Prognosticon Eller korl Berättelse, om Himmelens och

Stiernornas wärckande uthi wäderleken och andra tillfälliga sa-
o

ker, På (het Ahret effter Christi Födelse 1666 Stält a/f Andrea

Simonis Kexlero Phil. et Theol. Studioso Tryckt aff Petro

Hansonio. ^/jg a. 16o.
o

f III. Almanach På Ahret Cbifti 1678 fläll af Andrea

-Simonis Kexlero Paft. Ecclesim Dei in HeFwa Ingrice. Tryckt

af Petro Hansonio.

IV, CoNcio Ex Equialis Eli Chriftelinen Rimmis Saarna

Vfcolliften Pahveljoitten palcaft ja lohdutuxift, Muinen Cnnnialifen

ja Hywäft oppenen Herran Hr. Jon annexen Chrifterin Pojan

MELART0P0E2/xe/i Pähkäncn Kircko Herran hauiamifes, joca,

filte cuin hän oli täyttänyt 44. Ajaftaica, ja liki cahta cuucautta,
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fen ajalifen cuolemnn caiitln 22. Aprilis Anno 1679, täflä fur-

ckindcsl crcani, Jonya liiiwnis 26. Jun. An7io (Sid) ejitsdetn Lin-

nnn Kirckos, famnafa palcafa hauclatlin, li/ln/häifefti cotona Pap-

pilan hiioncifa pidethj, sitt jälckin Trijckin ujmettu. An-hreas

KEXLv.wLvelfla, Hefican Pitäjån Kivckoherralda. Omnipotens,

ii't(Mn(' Dciis, qui spoiitc parasti Dilectis famnlis coclica regna

tiiis. Mvilioimi noslris inlundito cordibus igncm, Nostris synce-

rain sensibiis adil« lidcni. Ut duce te mundi connnercia vana

perosi, Intret iu akternas spiritus ipse donms. Turufa, prän-

iätty Johan Waldilda, A. T. 4o.

V. J. H. J. N. En Christeligh Predijkan, Öfwer Altarens

Sacramente HERrans Naltward: Nyttigh [Or allom them, som Jn-

ftichtelfe Orden för[tå, och inedh Andacht til famma Måltijdh gå

wilja, vthi enfaldigheet fammanfogat ylf Andrea Simoisis Kex-

ler o Kyrckioheerde vthi Hefwa. Esaj: LV: v. 1, 2. 3. Alle J

som törstige aren, kommer hijt til Watn, och J som icke Pen-

ningar hafwen, kommer hijt och köper vthan Penningar för in-

thet, både Wijn och Miölck. Hwij läggie J \lh Penningar, ther

inthct Brödh är, och idart Arbete ther af J inthet mätte war-

den? Hörer migh och äter thet godt är, så skal idor Siäl feet

warda i Wellust. Böijer idor öron hijt och kommer til migh,
o

hörer, så får idor Siäl lefwa. TrijckL i Abo af Johan Carlson

Winter. Kongl. Booktryckiare vthi Stoorförftendömet Finland^

Ahr 1689. 5 a. 4o.

Emot denna predikan, som åtföljes af sex lyckönsknings

skaldestycken, fem på Latin och ett på Svenska, ibland hvilka

förstnämnda Universitetets dåvarande Rectors Professoren Tålpus

är dateradt d, 30 Apr. 1689, uppsatte Theologiska Fakultetens

Decanus Professoren Laurbecchius på dess vägnar om hösten

samma år vidlyftiga anmärkningar på Latin, hvilka jcmte åtskil-

lige andre denna Fakultet tillhörige handskrifne handlingar länge

funnos i Abo Domkapitels Arkiv, tillika med elt exemplar af pre-
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dikan, uti hvilket det ställe var utmärkt, som befunnits inne-

hålla ett groft fel emot Artikeln om "den heliga Nattvarden. Detta

allt gick dock förloradt genom den vidt härjande vådeld, som d.

4 och 5 Sept. 1827 ödelade större delen af Åbo stad, till följd

hvaraf det nu är omöjligt att bedöma sagde anmärkningars halt

och afgöra, om de icke kunnat härröra förnämligast af ett form-

fel, i det att arbetet icke bhfvit vederbörlig Censur underkastadt,

utan endast med af Professuren Anders Petrceus underskrifvet

intyg försedt derom, att han detsamma „öfversett", till trycket

befordradt. Härigenom tycktes nämligen Petrceus, som 1689 en-

ligt stadgad ordning bordt blifva Theologiska Fakultetens Deca-

nus, men på goda skäl förbigicks, hafva fallit Laiirbecchius i

embetet, eller dess innehafvare nästför honom, åt hvilken det-

samma i medlet af året uppdrogs, då han Petrceus, såsom det i

Consistorii Academici Protokoller för d. 12 Sept. och 20 Nov.

heter, „censerat" Kexleri predikan, hvilket Petrceus deremot an-

såg böra betraktas alldeles så, som ett enskildt åtagande. Öfver

berörde anmärkningar lärer Kexlerus blifvit genom Domkapitlet

i Narva hörd; ty d. 12 Dec. inlemnades till Consistorium Aca-

demicum, såsom dess Protokoll utvisar, jemte ifrågavarande pre-

dikan „in originali", hvarmed kanske förstås ofvannämnda exem-

plar, eller ock ett annat, på hvilket Petrcei intyg var af honom

egenhändigt skrifvet, författarens „svar til Consistorium Narvense,

hvaruti han bekänner det Professor Petrceus sedt öfver samma

predijkan". Hurudan vändning saken derefter fått och dess slut-

liga utgång känner man likväl icke.

Ofvanför är de två yngre sönernes misslyckade uppfostran

antydd såsom sannolikt mest bidragande till att krossa modrens

både själs och kropps krafter. Bevis på deras vanartiga uppfö-

rande fmnas beklagligen i Consistorii Academici Protokoller, isyn-

nerhet för d. 11 Sept. och 10 Dec. 1673, d. 25 Febr. 1 Jul.

14 Octob. 7 och 11 Nov. 1674 samt 16 Oct. 1675.
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Den äldre af dem hette Erik och var Student, troHgen

sedan 1()()4, samt upptogs, [)a fadreiis anhållan, d. 4 Maji KiGS

ibland Slipendiaterne, eller sin broder Anders, som dä utgick,

hvarmed likvid icke förstods, att honom tillkom dennes rum i

liirsta klassen. Ty i första derefter nppsatta Calalog, nämligen

for tiden ifrån midsonmiaren samma ar till dess slut, finner man

Erik Kexlerus såsom den andre i medlcrsta klassen, hvilket var

ovanligt liOgt for en nykonding, och högre än till primus i

sanmia klass avancerade han aldrig. Anmärkas bör härjemte att

han icke är synlig i Stipendiat Catalogerne för åren 1671 och

1672, utan att orsaken härtill finnes uppgifven. Måhända vista-

des han icke då i Åbo, utan kanske utrikes, eller isynnerhet i

Holland, dit han i Erkebiskop Tengstrums anteckningar uti ett

interfolieradt exemplar af Äboa Literata, hvilket nu tillhör Kej-

serl. Alexanders Universitetets Bibliothek, och i Abo Stifts Herda-

minne 1" Del. sid. 78, säges liafva hemligen begifvit sig, för att

studera Mathematik, dock utan all tidsbestämning, hvarföre ock

osäkert är om icke härmed menas den bortresa, som nu skall

omtalas. Visst är deremot, att denne Kexlerus åter förekom-

mer såsom den femte i samma klass i Catalogen ifrån nyåret till

midsommaren 1673. Men samma år d. 11 Sept. anmälte ock

hans svåger Kapellanen Magister Prysz, efter erhållet företräde i

Consistorium Academicum, att Ericus Kexlerus hade afhändt sin

moder en smnma penningar och derefter rest bort, så långt,

alt man ej kunde veta hvart, hvarföre Pry^z anhöll att så väl

den yngre brödren Laurentius, som en i gården tjenande piga

Brita Ericsdotter, hvilken han isynnerhet misstänkte för delaktig-

het i saken, måtte bhfva förhörde, till utrönande huruvida de

hade någon kunskap derom, huru och när Ericus tagit dessa

penningar. Den förre bekände då att hans broder ofta druckit,

hvilket hos modren väckt någon misstanke rörande åtkomsten af

medel till sådant behof, hvarföre hon gått att bese en kista, uti
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hvilken hon hade penningar förvarade, och då icke allenast fun-

nit dess lack uppbrutet, utan ock saknat en hop penningar, till

följd hvaraf hon högeligen bedröfvad brustit ut i ord „att nä-

ringsmedlen nu vore henne alldeles . fråntagna". När Ericus hört

dessa ord hade han „skyndat sig och afrest", men huru mycket

penningar borta var samt huru och när de bortkommit sade Lau-

rentius sig icke veta. Pigan afgaf till meningen alldeles lika be-

rättelse, nästan med samma ord, och på tillfrågan, om hon haft

samlag med Erik, hvilken en gammal i samma gård boende hu-

stru Anna sade sig sett esomoftast gå till Brita om nätterne och

kasta sig i sängen der hon låg, svarade hon sig intet haft att

beställa med honom och bjöd till att förneka besöken om nät-

terne. Ehuru ringa tillit allt detta befans förtjena, enär pigan

ock förskaffat sig ett vederbörhgt resebetyg, lemnades dock saken

härvid beroende, helst ingen annan hade att berätta något, som

kunde lända till dess upplysning och Pnjsz förklarade att han

icke åsyftat annat, än att vinna visshet derom, att ingen annan

än Erik tagit de bortkomne penningarne. Den 10 derpå föl-

jande December refererades vidare af Rector, på anmodan af

Prysz, att denne fått kumskap om några bref, dem Erik Kexle-

rus skrifvit ifrån Riga till Åbo och i hvilka han erkänt sig hafva

tagit af sin moder en hop penningar, dels utan all uppgift om

beloppet, dels ock med förmälan att detta varit blott så mycket,

som han „till een reesepenning kunde behöfva" och icke utgjorde

ens hälften af hans fädernearf, hvilket allt Prysz begärt få an-

tecknadt, på det att så stor summa, som framdeles kunde be-

visas vara af nämnde son tagen, måtte kunna afräknas ifrån den-

nes andel i arfvet och hans syskon godtgöras. Ingenstädes har

jag funnit något vidare om denne Kexlerus.

Tredje sonen hade namnet Lars, under hvilket älven en,

sannolikt 1666, i Universitetets numera förlorade Matrikel in-

skrifven Kexlerus, som var Simons son, förekommer i denna
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Matrikels äinm i Itchrtll varando Iiidox. Tvifvelsmål om denne

Stiuloiil är den Lars, som olVorlefde iadren, eller Oire honom

aflidit och jemväl en annan, yn^Tc, son hall samma dopnamn,

knima visserligen n|)j)komma deral" all den, med hvilken vi nn

hafve all gOra, i Consistorii Academici Protokolh-r lor 1G73 och

1071 kallas lorhemälde Prtjsz' „lilla" svåger, och i Erkehiskop

Teiu/ströms likaledes lorut åheropade anteckningar säges halva

varil hlolt tolf ar gammal, då älVeu han rymde ifrån hemmet,

samt således 1606 icke skulle varit äldre än fyra eller fem år.

Men omöjligt kan det dock icke anses vara, att den sistnämnde

så mig fått akademisk medhorgarerätt, då man vet att fadren då

var Uector samt huru vanligt det fordom var,, att sådan rätt till-

delades snart sagdt livar och en gosse, för hvars enskilda un-

dervisning och handledning hildadc förählrar iklädde sig pålitligt

ansvar, hvarföre ock Professorer icke försummade att på detta

sätt hereda sina sOner äfven tidig tillgång till Stipendier, då icke

heller examen eller annat prof för dessas erhållande ovilkorligen

fordrades, utan föräldrars förtjenster icke sällan gällde såsom re-

conimendatiou. I Consistorii Academici Protokoller förekommer

den nu ifrågavarande Z,ars redan d. 25 Fehr. 1674 såsom miss-

tänkt fiir lika hrolt med det, som fallit brödren Erik till last.

Då inkom nämligen oftanämnde Prysz till Consistorium och be-

rättade liuru hans „Iilla Svåger Laurentius Kexlerus^ hade „slätt

ingen lust till studera", och såsom man kunde aftaga af hans

förehafvande, vore „ benägen till all skalkheet", ty för några da-

gar sedan hade Pnjsz funnit uti hans kista några kopparplåtar,

dem han, ulan tvifvel, tagit af sin moder, och begärde förden-

skull, ibland annat, att Consistorium ville gifva honom råd an-

gående sättet att corrigera Laurentium, hvaruppå svarades, att

denne borde skickas öfver till någon sin slägting i Stockholm

för att öfvas i „Skrifvare konsten". Detta råd synes dock icke

hafva bhfvit följdt; ty d. 14 Octob. framkom Prysz åter och be-
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svarade sig öfver samme sin „lilla Svåger", hvilken hade bortrymt

med en ansenlig penningsumma, den han af sin moder borttagit,-

och nu sedermera var tillbaka kommen, „eftersom" penniugarue

blifvit af „Kiämbnärs Cammare Rätten i Stockholm" ifrån honom

tagne i förvar, begärande fördenskull godt råd huru han skulle

„thee sigh" med denne sin svåger, som burit sig så illa åt och

derigenom „skymfat" icke allenast sig och sin sal. faders hus, utan

ock „honom som hans Svåger vara skulle". Laurentius framilades

då till förhör och sökte i början att hjelpa sig med hvarjehanda

lögnaktiga undflykter, såsom att en något äldre kamrat Abraham

Tolpo, son af en Handlande i Åbo Johan Tolpo, intalt honom

att rymma bort med de penningar han oräknade fått af sin mo-

der, efter att en half dag hafva inburit ved i hennes kammare,

men icke emottagit förrän efter inhemtadt råd af en i gården

inhyses boende hustru, hvilken styrkt honom dertill, då ock mo*

dren sagt åt honom desse ord, „att han skulle medh dem för-

söka sin lycka, ty du är minst och efter min dödh kunna dina

syskon giöra dig orätt"; hvilket allt ock hade så mycket mera

sken af sanning, som det redan vid flera tillfällen visat sig, att

huset var lemnadt till sköfling af hvem som helst, då värdinnan

icke alltid hade reda på hvad hon sade eller gjorde. Efter „stoort

omsväfvande" bekände gossen dock slutehgen att han och be-

mälde Abraham, försedde med livar sin yxa och med eldkol i

en kruka för att kunna upptända eld i en bod, livai"est han

visste husets penningar vara inlagde, en sen aftonstund begifvit

sig dit och uppbrutit dörren samt ur en tunna, innehållande

halfören, hvaixlera tagit en eller två näfvar fulla, dem de stop-

pat i sina byxsäckar, äfvensom burit 14 stycken tre dalers kop-

parplåtar till dörren, hvilken de vid bortgåendet lemnat öppen

öfver natten; men Abraham ensam, sade han, hade dagen der-

efter burit dessa plåtar ifrån boden och gömt dem på en skulle

i gården. Abraham, som derefter framkallades, begyute äfven



65

med nekande, men medgaf sedan, cIUm- nAgot betJinkande, större

delen af det ofvanslående, med tillägg, att de inre låsen i bo-

den uppdyrkades med en nyckel, som Lars medhade och sedan

stoppade i halmen, hvaremot han påstod att plalarne icke hlif-

vit af honom ensam borttagne, utan Lais medfiiljt. Detta med-

gaf iifven denne så vida, att Abraham gifvit honom hidften af

dem, eller sju stycken, af hvilka dock tvännc såsom betalning

for livad han var honom skyldig, och erkfindc derjemte att den

sistnämnde, at hvilken han gifvit G Riksdaler Specie för rådet

att rjTiima bort, några nätter hyst honom i sin faders hus och

bespisat honom med mat, då han om dagarne uppehöll sig på

vårdberget, men tillade på sin sida, att Abraham på sin faders

skulle öfver skol-kanmiaran gömt en hop penningar, innemot 200

eller 300 daler kopparmynt, uti Riksdaler Caroliuer, halfva Riks-

daler och annat smått mynt, samt alt han, som äfven varit brö-

dren Eriks medhjelpare, af denne vid bortresan fått 2 Riksdaler.

På tillfrågan om Laurentius sjelf låtit i sin moders namn skrifva

ett bref till en Rokhållare Anders Lijfman, svarade han att han

sjelf skrifvit det, efter Dictamen af en onämnd Ryttmästares tje-

nare Anders Stadighman. Förhöret fortsattes d. 22 Oct. och be-

kände Laurentius då, eller „stoor inquisition", att han vetat när

Ericus tog penningar och af honom då fått 12 daler silfvermynt,

samt att han sedermera sjelf tagit af sin moder en guldkedja och

tre guldringar, af hvilka en med infattad Demaut, en annan med

en Rubin qvar af de två den haft, och den tredje slät, tillika

med 50 Ducater, alla inlagda i en röd ask. Nipperne hade be-

mälde tjenare Anders, som varit med honom på Djurgården, då

tagit af honom, under förebärande att gömma dem, på det han

icke skulle tappa bort dem, och under det de én natt tillsam-

mans legat ute hade densamme stulit trettio af Ducaterne. De

öfriga hade Z/Ors sjelf med honom „förpanckiterat", hvarmed torde

5
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menas, såsom sammanhanget med några derefter följande upp-

gifter tyckes antyda, att han i sus och dus samt på spel slösat

bort dem. Då upplystes ock att den ifrågavarande mannen rest

till Reval, utan att någon visste hvar han stadnat, och Prysz

begärde råd „huru han skulle bära sig åth med Laurentio och

hvad han skulle göra uthaf honom, så det kunde vara honom

till någon nytta, med upptuchtan, kläder och födha". Consistorii

Resolution häruppå lydde: „hvad hans upptuchtelse vidkommer,

måste gossen sättias hoos någon godh och styff Student, som

lärde honom räclma och skrifva, till vijdare beskeedh och uth-

slagh". Huruvida denna eller någon annan åtgärd sedan blifvit

vidtagen och huru det vidare gått med den olycklige gossen,

är icke kändt.

Då i afseende å en minnesteckning af Anders Thuro-

Nius, hvars hithörande arbeten i ålder komma närmast till Si-

mon Kexleri första af samma slag, för mig ännu återstår en i

vissa delar mycket vidsträcktare forskning, än att jag skulle

kunna inom kort tid fullända en sådan, anser jag mig icke böra

försumma att här intaga de underrättelser jag har att lemna

icke allenast om de på Finska författade Calendaria perpetua,

hvilka ifrån trycket utkommit under tiden imellan de två nyss

nämnde författarenes första uppträdande, utan ock om några

sednare, hvilka närmast likna de förra.

Äldst ibland dessa Calendarier är det, som står främst uti

Manuale Finnoniciim, ©c en: SJluutamat tarjutttamat ta aina th

ftttä jjibcttäieät (Sucmcnficlifct ^xxyai, 9?^! Confiftoriumin fuoflofl

ta fuomafi o(;fcrafli cabjctitt: ja muiitamiö cappaliS oydni ja cnäs

ii^L — Studio ioNJE Matt. Raumanni. Ö^itnniatifen ^\Cf

^tn Sifrc (»alcon 9?abimte^cn cututitjcctfa — — — s)3räntätt^
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3^UTufa, ^ctat SSalbilba, Anno iOHi. 80. lliir upptaga arets tolf

månader livarje sin sida hel och hallen och öfverst på livar och

en af dessa funios uppgift om antalet af dagar i mAnaden, ,'UVen-

som af dagens och nattens tinnuar, samt om solens upp- och

nedgång. Sedan följa på fyra vertikalt nedlöpande rader dagar-

nes ordningsnumror i månaden, Romerska Calendarium, Mån-

cykeln och dagsbokstäfverne i veckan, med framför en och an-

nan genom någon i Sveriges historic minnesvärd händelse ut-

märkt dag, eller på hvilka marknader höUos, horizontelt ställda

anteckningar härom, saml efter en del andra om de högtider,

som på dem firas, eller de personers namn de hafva. Så heta

här d. 20 Jan. och 18 Jun. .^cnbrirfi, likasom i det af mig förut

beskrifna Calendarium framför Missale Abocnse, och framför den

förra står 2^urini samt för den sednare 2^unifo. På de nästföl-

jande fem sidorne har man 5);cifertaiiien fcHt^ö SBuoftcaubcn ^dgufl

io ^^^apäiiwifi, och på de två sista (Sunnuntat Soofflaioit. ^nU

laincn Sucii. 5"»^"» )« öaffiaifcn »Dädflä SStjcot etc.

Allt detta är i så måtto förändradt uti de af Ignatius Meu-

rer i Stockholm åren 1653, 1658, 1664 och 1670 tryckta Fin-

ska Manualer, om hvilka närmare upplysning vinnes i min För-

teckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska, Helsingfors

1836, i8o7, Numrorne 71, 94, 118 och 157, och i hvilka samma

ordning torde vara iakttagen, som i någon dylik redan tidigare

af samme Boktryckare utgifven, men icke tillförlitligen numera

känd samling af läro- och andaktsböcker, att hvarje sida af Ca-

lendarium företer två månader, hvilkas dagar äro vertikalt upp-

räknade på första raden med arabiska siffror, på den andra med

veckobokstäfverne, på den tredje med de personers Latinska namn

i stafvelser upplösta, som de bära, hvarjemte dessa namn äro

på Finska horizontelt utsatta vid de dagar de tillhöra, och på

den fjerde stå Gyllentalen; men allt det öfriga förut nämnda är

uteslutet Sist komma Soutim ja ^aflon (affiaifcn toältfiä. ^åif
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tcät. iDtjcot. (Sungtn SBuoficaub^cn ©uitn mcvtit, några mindre skilj-

aktigheter dem imellan i ortografiskt afseende oberäknade, såsom

Saffiaifen wäiiUä pähvåt. S[öi|cot och Söttcot.



Bihans.

(1.) Hartman, född i Helsingfors, hade någon tid stude-

rat i Upsala och Tyskland samt efter återkomsten varit harna-

lärare i Landshofdingen Bror Andersfon Rålambs hus, då han

d. 29 Jul. 1640 infor Procanceller och Consistorium Academicuni

i Åho anhöll om Rectoratet i Helsingfors, såvida nu efter Uni-

versitetets stiftelse äfven en ny ordning med Skolorne komme

att vidtagas och nye Rectorer att tillsättas. Som ännu intet visst

var af Regeringen beslutet om Skolorne kunde likväl berörde

tjenst icke tillförsäkras honom, men emedan han erkändes hafva

väl för.tjent en god lägenhet, „tillsadcs" honom, intill dess vidare

underrättelser om Skole väsendet erhöUes, „Adjunctura" i Åbo,

med efter Staten honom tillkommande lön, för hvars tillökning

och då han var en god Musicus, hvilken svårhgen kunde på

stället mistas, han skulle tillika blifva Director Cantus och för

denna befattning få så mycket som Herr Ericiis Malthice*), af

socknarne och af sjelfva staden uppburit. Sin färdighet härut-

innan hade han ock nyss, såsom anförande Musiken i Akademien

vid inaugurations högtidligheten, haft tillfälle att visa, men den

ifrågavarande befattningen hörde till Skolan, på hvilken äfven

det der namnet „Adjunctura" syftade, hvarmed icke kunde me-

nas annat, än en interiiÄistisk tjenstgöring såsom biträdande vid

undervisningen i Åbo Skola, hvars Rector han ock i Tidningar

Ulyifne Af et Sällfkap i Åbo 1772 sid. 90 säges hafva blifvit

*) Säkert Falander som dä var Svensli Kapelian vid Domkyrkan i Abo.
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1640, utan att mig är bekant om detta skett på gnmd af någon

serskild fuUmagt.

Sedan fråga om denne mans promoverande till Filosofie

Magister blifvit i förut omfOrmälde Consistorium d. 22 Mart.

1643 af Procanceller väckt, utgaf han för vinnande af berörde

hedersgrad en Disputation De Virtutibus Homileticis in genere el

de Verilate in fpecie, som under Professorcn Mfch. Wexio^jh prae-

sidium försvarades den 29 April, men måtte vara sednare tryckt,

efter den åtföljes af det Poem på elegisk vers, som han vid Pro-

motionens slut uppläst, med öfverskrift: Votiva Clausula Quä

Magisterialis Promotionis in Reg. Acad. Ab. priince Actum Nudé

quidem devolé tamen clavdebat Samuel .6art9Jian Helsingfoi^få

Nylandiis IV. Mala die A71: cIo. loc. XLIII. Ifrån Skole Rectors

tjensten, som författaren då innehade, blef han 1649 befordrad

till Eloquentiye Pi'ofessor vid Universitetet, och dog 1653.

Hans öfriga ifrån trycket utgifna arbeten äro, så vidt jag

känner, följande:

1. Ad Prceftantiffimum 6f literatiffimum Dn. Abrahamum

Abrahami Kollanium, de Invidia publicé dedamanlem *).

A. Ltas invidiae cullus penetraverat sede S
A tq; tenet morsu trislitiåque su A.

B ella ciet bellis rationibus, excitat atra M
B ilem mentis atrox de locuplete pen IJ.

R ecta lenore sui oris agit sed peclora ver E
B uctat in opprobriiim, crimen heu! capita I<!

A Ime poliq; soliq; salor, venerande Jeiiova H
A nfer, quae cunclis praibibit illa, mal A.

H aecce luis sternit servis rapiduin torcula B
H ei mihi qiiod pressit regins ipse Davi B

A c variata, suis nunquam conlenta qniesci T
A spiral Forlnnam invida Diva sua ME

ME nita cupit, sed pauca tenef, dii pUirima pauc A
*) Orationen, som härmed åsyftas, är hållen i Upsala d. 30 Junii

1639 och der, jemte medföljande verser tryckt.
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IH agnaq; parva p\ital, plura nec inde tame Sf

V all! quid es liividia? es venerabile nnc US

I; lali Abrahamus te notat alniiis ac U
S ic Abram pergas cu lande notare malipno S!

Jlä gratulabundiis ex ajfeciu populärt [pedal

Samuel .^art^Jfan.

For att visa med hvad rätt författaren på sin tid vunnit

namn såsom Poet och tillika lemna prof af den tidens smak,

har jag tillåtit mig att här införa ofvanstående verser, likasom

ock efteråt åtskilliga andra af hans smärre skaldestycken, helst

icke få ihland dessa erhjiida så mycket lägligare tillfälle till jem-

förclse med andra till samma tid hörande författares arheteu,

som de hafva gemensamma änmen och föremål med någre af

hans Promotions kann-aters försök på samma väg, hvilka af lika

anledning äfven komma att här intagas.

f II. Trivialis prceceptor honiis in Marci Pauli Björne-

burgensis, Philosophioe Candidati, ad dictce Scholce Conrectoratum

inlroductione obiter quasi ac breviter delineatus. Ahose 1644. 4o.

t III. Penswn morale trimestre, ex probatis Aucloribus in

usum Scholce Cathedralis AboSnsis erectum. 1646. 8o.

IV. Ad Reverendum ac Clariffimum, Dn. Marcum Pauli

Zadelerum, Scholce Cathedralis, q. e. Aboce Conrectorem meri-

tiffimum, amiciim åf compatrem admodum colendum.

IiAudatis Collega viris placuisse perilum

Rerum multarum, quid prius esse potest?

Plus tamen esse reor, laiidari his, qui pietatem

Sectantur: Doctis Candide Marce, places.

Laudalisq'; pijsif; places: quid poslca quseso?

En vocat ad meritum te modö, Musa, decus.

SufFragium sludiosa cohors tibi, nomine, prajbet

Virtutls: doctis perge placere viris.

Honoris ^ amicilice ergo faciebat

Samuel G. .^att9}?an

Sch. Ab. Rector.
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Tryckt efter Zadeleri under Professor Georg Alani Prse-

sidium d. Febr. 1647 försvarade gradual Disputation De usu

Artium dicendi.

V. In Nylandiam alloquiusi:

O Tellus nova, surculis novellis Addat Germini huic siium colorem

Florens, omnimoda beatitate Phaebus justitiae! rigato fruclum

Te ditåt Moderalor aeviternus! Caslestis Pater, Hortulane Magne:

Hinc cultore tuo, fatebor, esse Da tu temperiem Rosis amicam;

Nulliim, fruclibus liis, bealiorem. Qiii cunctas poterisq. aqiiare vites,

Incrementa rosis, precor, ministra

:

Hic Anglenius eruditione Sic tellus nova, surculis novellis

Clarus, moribus 8c bonis suavis, Florens, teq; beata praedicabit.

Cordalorum igitur favore dignus;

Germen dulce (uum suos amoenos

Protrudit tibi (quam minus fefellil)

Fructus: unde De o rosae vigescunt

Pergratse; Tibi commodissimaeq;

Quo Prceftantiffimi Poliliffimiq. luvenis Viri, Dn. Simonis

Anglenii, Nylandi, Philofoph. Candidali meritiffimi, popidaris

amiciq. sui mullum colendi Novos Honores ex animo gratulatur

Samuel /§art9?ian,

Schol. Ab. Rector.

Finnes tillsammans med Anglenii gradual Disputation, Fa-

fcicidum Theoreinatum Miscellaneorum exhibens, som under Pro-

fessoren ÖIicil Wexionii pra^sidium blifvit försvarad den 26 Mar-

tii 1647.

VI. Lika syftning röjer en annan lyckönskan, fogad till

gradual Disputationen De Subftantia creata in genere, hvilken är

försvarad under Professoren Nicol. Nycopensis inseende d. 17

Apr. 1647: In Honores Novos Prmftantiffimi ac Humanifs: Ju-

renis- Viri, Dn. Johannis S33(.^9^, Nylandi, Candidati Philofoph.

meritiffimi, populäris atq; amici mullum honorandi;
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OUamvis difTiindant sese rivi ralionis Cuimina dum scandis Parnassi, clare

Ac ponelrenl monles, invia lesi[iia Joannes,

pelatil, AEstiini fons vita; leniperel ipse

El loni:o lateq. qvidem rus oninc tiiiini;

peragrenl; E quo dimancnt, voveo, Siibslanlire

Se lamen in binis fonlibus cxone- - abiindé

ranl: Quas olim virtiis expclel iiidé, tibi.

Ex Iionim alteriilro potiori, guttiire Intcrea Patri dum prodes filius, a;qiié

promit Fac prosis Palriae, Sympatriola,

Doclo, qiiam Doctis exhibcl, ipsiis tiiae:

aqvam; Sic nova le tellus fidum colet usq.

Lympba mineralis non esl praeslan- coloniim,

lior islå Parsq. libi Tcrroe cedel amica

Quam Jannes pra^slans prajbibil Novas.

ore libi,

Pra^buit hane illi modö, fons, Sub-

stantia dictus,

Accidil huic fonti, qvicqvid is alter

habet.

F. L. M. q.

Samuel ^artSJtan, Schol. Ab. Rector.

VII. Följande verser, äfvensom några tyska, Ad Prceflan-

tiffhmim ac Politiffmum Dn. Andream D. Thretzium Theolo-

gice 4' Philofophice Studiofum indefeffum, de Natura Virlulis

docté disputantem, finnas vid CoUegij Elhici Disputatio Tertia De

Virlulis Natura in Genere, ventilerad under Prof. Mich. Wexionh

pra-sidium d. 5 Febr. 1648:

FElices quorum Virtus praecordia ten- Tu felix qnaeris, felicior invenis

tal, islam,

Feliciores vinculo quos conlinet; O Docle Thretzi, persevera firmiter

Felicissinii erunt, qui cum Virlute Hac duce tu fueris sic felicissimus

perennant, olim.

In orbe pessimis scalenle moribus: Quae te coronå cinget usq; laureå.

Under slår: Honoris morisq. ergb L. M.q. miltebani

Samuel G. ^ortä)tan, Sch. Ab. Rector.
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Vin. Likaså åtföljes Johan Svensson Forsenii Disputation

De Causa efficieiäe in genere el de Procreante ^ Confervante,

Solilaria 6f Sociå in Specie, som blifvit under Prof. Nic. Nyco-

PENSI8 praesidiura ventilerad d. Febr. 1649, af gratulationen:

Oplimorum Parentuin optimo fiUo, literis 6f moribus venuslo ado-

lefcenli; Dn. Jouanni Svenonis, Helfingforfd-Nylando, Acad.

AboSnfis civi integerrinio

:

Plurima demonstrat nobis Natura polita,

Qvorum non caiisas unus 8c aller habet:

"Felix qni potuit Rerum cognoscere causas",

Hunc informatum qualibet arte reor.

Nullius est prelij qui nescit homuncio causas

Qui in rebus caecus, palpat ut, in tenebris?

Doctum te docto sub Prseside, docte Joannes

Causas effecti colligere ipse puto.

Cum terras oculis, cum sidera, cernis, acutis,

Causam primsevam, colligis esse Deum.

Sicq. creatorem cunctarura percipe rerum,

Qui te plasmavit cunctipotente manu:

Sveno, beate pater, cui nalum Ihova modestum

Concessit: partis utere rite bonis.

Ila applaudebat L mq;

Samuel G. ^artSDlan. Helfingforfå-Nijlandus.

IX. En dylik gratulation : Politiffiino Viro luveni, Dn.

Samueli N. Frisio Civi Academice Aboensis inlegertimo, .Co7i-

ierraneo fuo 6f amico colendo de Virlute Heroica laudabilitér

J)ifputanli. Ila ex animo L. usq. amicb gratulabatur

Samuel G. ^artfD^an Schol. Ab. Reclor. finnes tryckt efter Col-

legij Ethici Dispulalio XII et ullima De Virtule Heroica, till of-

fentlig granskning d. 1 Nov. 1649 utgifven af Professor Mich.

Wexionius och bemälde Frisius, såsom Respondens.

X, En annan versifierad latinsk lyckönskan af ^artSWan

till Conrector vid Helsingfors Skola Matthias Rothovius, är

fogad till denne mans gradual Disputation De Temperantia, hvil-



75

ken han under inseende af samme Professor Wexionius d. 3

Fobr. 1050 försvarat.

XI. Likaså vid Diss. Elhica De Hominis in hoc mortali-

talis arbe Summo Bono ^' beatitudine Civilt, som är Ull offent-

lig granskning for viiniande af Magister graden, d. 26 Mart.

1050 under samme Professors prjBsidium framsläld af Barth. J.

L A c M A N >• u s , Wib. Carel.

Pnvflantiffimi atqiie Politiffimi Viri Juvenis Dn. Bar-

THOLLi J. Lacmanni, LecloHs in Recjio Gijnm. Wib. nec non

Phil. Candidati nieritiffimi, popularis ac amici plurimiim colendi

710V0S fwnores

Hoc Diflicho;

1. Lacmanne, vocat tua te virtus ad honores.

Inträ. Pieridum te manet älta domus.

Ita ex animo Lmq; Cjralulatur

Samuel G. ^artä^tan Eloq. Profeff.

XII. Med Disputatio Physica de Causis internis corporis

naturalis, fOr fdosofiska graden utgifven af Johan Gråa och un-

der inseende af Professor Nic. Nycopensis ventilerad d. 6 Apr,

1050 följer ock en lyckönskan på latinsk jelegisk vers, med öf-

verskrift: Literis ac Moribus Prceslantiffimo Viro-luveni Dn. Jo-

HA.NM ©9l5r^(, Philofoph. Candidato yneritiffimo, conterraneo ac

amico plurimum colendo Pro funimo in Philofophia gradu docte

disputanti, och underskrift: Non tam moris quam amoris ergo

Lmq: applaudebat

Samuel G. .^art9??an Eloq. Prof.

XIII. Samma skaldeslag är äfven begagnadt i författarens

andra gratulation till ofvannämnde Frisius, med Bubrik: PoU-

tiffimo Juveni Viro^ Dn. Samueli N. Frisio Nybyenfi Finlando,

Med. Studiofo indefeffo, nec non Philofoph. Candidato jure meri-

toq. fuo digniffimo, amico meo perveteri ac colendo, Pro fummo

in Philofophia gradu De forma interna docte difputanti och nä-
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stan lika underskrift, som den nästföregående, tryckt tillsammans

med Dispulatio Philofophica de Caiifa interna formali, hvilken

är försvarad d. 20 Apr. 1650, jemväl under prsesidium af Pro-

fessor Nycopensis.

XIV. Framför Disputationen med Titel: Sectiones inaugu-

rales De Judiciis — — — Aufpicio 4' Anthorilate lUuflriffimi

Sf Generafiffimi Domini Dn. Petri 339'l5ir;c, — Regice

Äcadetnioi AboSnfis CancellariJ, Prcefide Michxele O. Wexionio,

Pro Licentia et fiimmis in utroq. jure honoribus, Prce-

rogativis ac Privilegiis Doctoralibus, rité 6f legitime confequendis,

Publico Sf folenni Examine fubijcit JohaniNes M. Gartzius Arbog.

ad d. 6 Maij A. 1650. finner man följande lyckönskan.

Clarissimo Vira, Dn. Johanni Gartzio, /. U. Licentiato

meriiiffimo, Amico fuo ^ favitori plurimum colendo, pro Summo

in Jurifprudeniia Gradu De Judiciis doctiffime Difputanti.

REcté: Judiclum pandis Clarissime Gartzi,

Quid sit, queis conslet partibus illud ais.

Sic Themis alma suo voluit Tk Jure Ministrum

Dici ac esse suura; Macte Vir ingenio.

En TiBi pro raeritis decus, en Tibi culmen Honoris,

Cujus perraris templa aditusq; patent.

Ductores, Coraites veteresq; uoviq; fuere

Mulli, quos placuit cum ratione sequi:

Commemorabit at hos quis cunctos Jiireperitos,

Juslitise in Fano percelebresq; Viros?

Quorum docta raanu nocturnå 8c scripta diurnå

Ssepiiis evolvis, perspicis atq; notas.

I, quo coepisti feliciter ire, Johannes,

Conantem justo lempore Jo va juvat.

Mecura perniultos populäres vota precesq;

Fundentes, Gartzi, semper habebis ovans;

Ast ut ovare queas sine fine rogandus Jo v a,

Omnimodä qui Te prosperitale beet.

Honoris Ergo L. M.q apponebat

Samuel G. .g)arta?tan Eloq. Profeffor.
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XV. IJkaså framfor Fufciailus Juridicys, Prcecipua Dige-

florum Contoita, Secimdnm Scriem Titiilorum^ Novem Difputa-

tionibus comprehendens. Cinn collatione Juvis Svecani. Quem

Siib Modcraiiiine Micii. Gyllknstalpe puhlicé

Difputando propofnit 4' inträ biennium confummavit Jacobus Pe-

TRI CHRO.NAMtF.n. Abo.TC 1651

:

Ad P}'ccftantiffimum ac poliliffimum Virwn-Juvenem, Dn.

Jacobum Chro.nANDRUM Plulof. 4' Juvis Sludiofum indefeffwn,

Amicum honorandnm, cum lucuhrationes fiias in Digefta &f col-

lationem Juris patrii abfolviffet,

Epichefrema.

INvigiläs (a) Sophiae juriq; veliend' ad astra est,

Publica (b) nani tali Res viget usq; Viro:

Jacobus (c) Chronander, floscj; decnsq;

Et Sophiae &. Jnris noniine req; cluit;

Pridem (d) etenim in hicé progressus edidit amplos,

Quéis se commendat de meliore nota:

Ergö (e) Chronander vir magno dignus honore est,

Qui quondam ad coelos laude vehendus erit.

Qiiod ex tempore L.mq; componebat

Samuel G. ^^trtSOtan Eloq. Pr^of. åf h. t. Coll Phil. Decanus.

(a.) prop. (b.) Ratio. (c.) Assumpsio. (cl.) Ratio. (e.) Conclusio.

XVI. Efter Fasciculus Qui Ethicce Prcecipua Prcecepta åf

Nobiliores plerasq; Controverfias brevibiis suis cum explicationi-

bus, continet: pubUcce Disquifitionis Ergö Sub Prcefi-

dio Dn. JoHANMS Gartzii, /. U. D. a Pe-

TRO Warelio o. Golho. Ad Diem 22 Jan. An. 16S5, Examini

fubmiffus. AbocR 1652:

Politiffimo luveni, Dn. Petro Warelio Oftro-Gothiå-

Sveco, Pliilofoph. Stud. ac Regio Alumno indcfeffo, Amico colendo.

ARs est longa, brevis sed vila; brevissima danda

His, Prcecepta, quibus suppctit hora brevis:

Ethica longa, brevi traclata, Petre benigno
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Tradis Lectori, 8f rem fncis egregiam.

Perge luis Scriptis Sludijs prodesse Juventae,

Virq; viris Juvenis concelebrandns ens.

L.M.q; honoris ergb Ponebat

Samuel G. .^art9}tan Eloq. Prof.

(2.) Petrus Petri, om hvilken finska historieskrifvare lem-

nat woss mycket få och likväl till en del oriktiga imderrättelser,

hade tillnamnet Torpensis efter Torpa socken i Westmanland,

hvarest han 1611 föddes, på ett fadren Pehr Larsfon tillhörande

hemman i Oksta by. Kom tidigt till Gymnasium i Westerås och

inskrefs sedan vid Universitetet i Upsala, der han 1636 såsom

Respondens försvarade Professoren Laur. O. Wallh Disputatio

111. Roberii Bellarmini Lihro lertio de Verbo Dei opposita, men

öfverreste derefter till Åbo kort före det der nyss stiftade Uni-

versitetets invigning, vid hvilken han, såsom den åttonde i pro-

cessionen, bar lärosätets Sigill. I beskrifningen om denna hög-

tidlighet, ibland Consistorii Acadcmici Protokoller, fmnes väl icke

hans namn, utan endast titeln Ordinärms Ädjunctus utsatt; men

denne kan icke syfta på någon annan än Torpensis, som ankom-

mit „mcd H. Excell. Välborne Herr Johan Skyttes föreskrift",

såsom orden lyda i ett af berörde Protokoller, nämligen för d.

21 Febr. 1644, och säkert var före invigningen till Adjunkt ut-

nämnd af General Guvernören Gref Brahe, samt derföre kallades

Ordinarius, ehuru denna utnämning icke finnes inprotokollerad,

såsom Notariens och Depositors, tvifvelsutan derföre att sistbe-

rörde två tjenster ansågos vara af så olika natur, att den förra

borde af högsta magten besättas, till följd hvaraf Grefven ock i

Consistorium uttryckeligen på Hennes Kongl. Majestäts vägnar

förklarade Johannes Arvidi Frisius vara till Notarie utnämnd,

men deremot i samråd med Procanceller gaf Elias Jemsenius till-

stånd att på prof till en början göra tjenst såsom Depositor,

hvartill han ock sedermera af Consistorium verkeligen utnänm-



79

des. I sjunde ninimct gick alliså ock i stJillot R^r Semndus

Adjtinctus med ..Magnilici Kiorlcll" en Shtdinfris, hvars nanni lika

litet är uppyilvet, som de ölViye Ollicianternes, och icke lörrän

d. 20 Jnl. antogs någon Andre Ordinarie Adjunkt, nämligen An-

dreas JolKtniiis Kcckonius*)^ lonit Stipendiarius Regins i Upsala,

*) Emedan denne man alUlelcs icke förekommer i Jon. Jac. Teng-

STRÖMS fornt Sheropade Chronologiska Förleckningar och icke lieller Stuand-

BERG, som i Abo Slifts Herdaminne, föira delen sid. 222, infört några un-

derrättelser om lionom, eller någon annan mig bekant författare, finnes

liafva haft kunskap om lians ifrågavarande anställning vid Univeisitetel,

troligen derföre alt hans tjensletid här var mycket kort, kan jag icke un-

derlåta att nu at honom återbörda en, fastän föga betydlig, plats i detta

läroverks häfder, genom anförande af alU hvad om honom kändl är, i ett

sammanhang.

Keckonius var född i Öfra Satakunda och inskrefs d. 21 Maji 1636

såsom Student vid Universitetet i Upsala, hvarest han ock såsom Stipen-

diat höll ivänne Orationer, hvilka äro dersammastädes tryckta, den ena,

Continens Liberalitatis laudem, 1638, den andra 1639 med titel: Oratio Suc-

cincta, Qva Ebrietatem entheo cluentiq; virtute pectori, nunqvam non exofam,

in Reghv, qvce eft Upfalice, Acadeniice, Veteri Auditorio, freqventi civiutn Aca-

demicorum congreffu, A. i639. die 6 Febr. Publicé vituperavil Andreas Jo-

han. Keckonius Nor-Finland. begge in 4.lo. Den förra, hvilken jag icke

sett, skall enligt uppgift i en Not under 34e sidan af P. J, Alop^i Speci-

men Historice Litterarice Fennicce vara af författaren tillcgnad dåvarande
o

Kyrkoherden i Abo och ISummis församlingar, Theologiae Licentiaten Magi-

ster Aefchill Pelneiis, samt Lectorerne vid Abo Gymnasium Sven Wigelius,

Mårten Slodius, Johan Orbergius, Anders Neocteander och Georg Alanus, äf-

vensom Kyrkoherden i Sallwijck Boelius Muurenius, ni. fl. sannolikt på La-

tin, efter icke något annat språk är nämndt, hvaremot på frånsidan af den

sednares titelblad finnes en versifierad helsning på Hebreiska af författa-

ren, till Kyrkoherdarne och Prostarne Thomas Florinus i Wasa, Eric Forte-

Hus i Pedersöö, Peter Mich. Arctophylacius i Kalajoki, samt Henric Clementis

i Hwittis, fordom Vice Lagmannen Hardvic llenricsson Speitz, Kyrkoherdarne

Jacob Henrici uti Alastaro, Josef Caspari uti TyrfTwis, Michaél M. Moexmon-

tanus i Lempälä och Georg Paiwr i Storkyro, samt Kapellanerne eller Sockne

Adjunkterne Severinus Matthice i Dirkala, Sigfrid Olai uti Wasa och Arvid
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hvilken nu till tjensten föreslogs af Procancelleren Biskop Rotho-

vius, såsom en honom och samtelige närvarande Professorer „vit-

terligen dugeligh person".

JemUkt den tiden gällande Constitutioner ålåg det Adjunk-

terne, hvilka begge hörde till Filosofiska Fakulteten, ibland an-

nat att stundom praesidera publice, isynnerhet till öfning för Sti-

pendiaterne, hvarföre ock Consistorium d. 31 Jan. 1644 beslöt

att detta skulle vidmagthållas och tjeristernes innehafvare härom

i tid tillsägas, samt d. 22 Maji, då desse befunnits tröge och

Olat uti Storkyro, äfvensora första bladet derefter är upptaget af ett Program

till den akademiska Aclen af Professoren Martin Olat Mcopensis, Inspector

Stip. Reg. allt tillsammans 2 ark. Redan d. 20 Maji 1642 utnämndes vår

Keckonius till Rector vid Trivial Skolan i Björneborg och vidare till Kyrko-

herde i Hvittis d. 10 Aug. 1659, samt befordrades sedermera till Prost.
o

På ofvannämnde ställe i Abo Stifts Herdaminne uppgifves han hafva blifvit

Magister i Upsala, men orätt; ty i framl. Professorerne Frondins och Kol-

modins biografiska samlingar och andra i behäll varande förteckningar

öfver derstädes promoverade Magistrar anträffas han icke, såsom jag af

min gode vän Bibliothekarien Fant fått veta. Säkert är det ock att han

väl var en ibland dem, på hvilka Biskop Rothovius d. 22 Mart. 1643 velat

fästa Consistorii Academici Aboénsis uppmärksamhet, såsom förtjente alt

vid då förestående första Promotion i Abo komma i åtanke och om hvilka

skulle med det första beslutas, men ändock, utan att något ord i detta

ämne om honom samt två andre tilhka föreslagne, nämligen Petrus Inge-

mari och Nicolaus Lindormt, vidare i Consistorii Protokoller förekommer,

hvarken då eller sednare här hemma vunnit denna hedersgrad. Möjeligen

är anledningen till den oriktiga uppgiften ingen annan än den, att i Con-

sistorii Écclesiaslici Aboénsis Protokoller för sistberörde utnämningsdag

(Se Abo Tidningar 1792 N:o 37) står: »Tillsäges Clarifs. Dn. M. And. Kecko-
o

nius Hwittis", hvaraf och då bekant var, att han icke blifvit i Abo promo-

verad, man lärer tyckt sig kunna draga den slutsats, att sådant skett

medan han studerade i Upsala. Att han icke varit Magister finnes äfven

deraf, att han icke är så kallad på titelbladet för de Theses Synodales de

Deo ejusq; triplici cognitione, som han till allmän granskning i Abo Univer-

sitets större Auditorium d. 16 Jan. 1660 framställt. Afled 1675.
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forsiimnicligc alt disputora, pålade FakultoU-ns Decanus att med

fullt allvar råda dom att i tid betänka livad al' dem i så måtto

fordrades. Vidare yrkades jemväl i Consistorium d. 28 Jun.

1645 att Adjuukterne derefter skulle disputera, hvarjemte på lle-

ctors fråija om deras flit i öingl af Professorerne svarades, att

de understundom iutimeradc, men inga Auditores fått. Såsom

en verkan af dessa påminnelser synes det alltså kunna betrak-

tas, att Turpensis omsider ifrån trycket utgni en Disputalio Philofo-

pliica de Adjunclorum propriorum commnnicatione, som komme

att oflenteligen ventileras d. 21 Febr. 1G46, efter hvilken tre

andra 1048 följde, isynnerhet då Respondenterne for dem alla

voro Stipendiater. De sistberörda hade följande så till sågandes

gemensame, ehuru något htet, såsom här ses, varierade titel:

Penlas prima QucBStionum nobiliorum Philosophicarum in Chri-

stinea Äbuensi Academia Publico Disputationis examine Sub mo-

deratione Petri Petri Torpensis, Fac. Phil. ib. AdjuncU pro-

pofitarum, Respondenle — — — Ad diem 12 Febr. 1648. —
Penlas Secunda Qucestioniim Selectiorum Phil. ibidem

IS Martij 1648. — Pentas Tertia Qucestiomtm Prce-

stanfionan 22 Martij) Anno 1648. Alla in 4:to.

Att Consistorium dessförinnan icke heller i öfrigt hade rätt

god tanke om författaren, ser man af dess Protokoller för d. 31

Jan. och 21 Febr. 1044, då i det förra säges, att någon borde

vid tillfälle förmana honom, att han icke så mycket som dittills

måtte „låta höra sina vijsor och rim", hvilka gåfve „hvarken

honom eller Academien någon berömelse", och i det sednare

,,eftersom M. Petrus Phil. Adjunctus vore tienligare at förestå en

Schola i landet, än som at bhfva vid Univcrsitetet'% Filosofiska

Fakulteten begär af Procauceller, som var tillstädes, att „IL Ehrev.

ville honom tlier til förhielpa". Stundom förekomma äfven an-

märkningar om hans seder och uppförande emot andra menni-

skor. dock icke af sådan beskalTenhet, att V(;derbörandes beva-

G
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genhet för lionom skulle derigenom förverkats. Uti Consistorii

d. 26 Nov. 1645, då Torpensis begärde att „Typographi2e pr;B-

ficeras", gifna löfte att „vara honom behjelpcligt", framlyser åt-

minstone en välvillig önskan att skaffa honom något medel till

bättre utkomst, än den lilla Adjunktslönen af 75 daler silfver-

mynt kunde bereda, fastän sådant icke nu lät göra sig, då intet

arfvode fans att tillgå för den befattning vid Tryckeriet han sökt,

troligen en Correctors, hvilken nu icke åt någon upplåts, och

sluteligen tyckes han hafva befunnits i alla hänseenden väl för-

tjent af den Recommendation till Canceller, hvarom han d. 6

Aug. 1647 genom Rector anhöll och hvilken af Consistorium be-

viljades med dessa ord: „Rector Magnif. gifver testimouium om

hans diligentia, och aldenstund han här något snart icke vidhare

promoveras kan, han fördenskull billigt recommenderas, och läg-

ges honom något till godha hos H. Gr. N. Acad. Cancell". Det-

samma kan ock slutas deraf, att då denne Herre, närvarande i

Consistorium d. 12 Aug. 1648, sjelf framställde Torpensis' hos

honom gjorda begäran om hjelp och förbättring på lönen samt

frågade livad medel dertill kunde fmnas, Consistoriales samte-

hgen i samråd med Grefven beviljade Supplikanten , såsom stor-

ligen behöfvande hjelp, „pecuniam diligentiorum" för samma år,

40 daler silfvermynt.

Om med orden i Westerås Stifts Herdaminne, af Joh. Fr.

MuNCKTELL, 1 Del. sid. 368: „Då han (vår Torpe^JSis) 1648 hem-

kom till Westerås fanns ingen annan öppning för honom än att

blifva Rector i Köpings Skola", menas att mannen dertill då ut-

nämndes, måtte han likväl icke hafva genast tillträdt tjensten;

ty ännu d. 2 Maji 1649 ingaf han personligen en skuldfordrings

ansökning till Consistorium Academicum i Åbo och åtnjöt sin

Adjunktslön intill midsommaren samma år, hvarföre icke heller

hans plats vid Universitetet förrän d. 14 nästföljande Novemb.

återbesattes. Med hänvisning till nyssnämnda Herdaminne, såsom
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källa till fullständigare kunskap om allt livad som angår ToV'

pensis cflor återflyttningen till Sverige, intages derutur här en-

dast att han prestvigdes d. 12 Dec. 1649, var Oralor vid prest-

mOtet 1C53, hlef Poeseos et llistoriarum Lector vid Gynniasium

i WesterAs d. 9 Jul. 1656, Kyrkoherde i Odcnsvi 1663, då han

ock af Stiftets Biskop hugnades med Prostvärdighet, samt dog

d. 24 April 1679. Äled anledning isynnerhet af ofvanhemälda

anmärkning emot Torpensis, såsom alltför mycket egnande sin

tid åt en intet beröm värd verskonst, må dock äfven ur samma

källa ännu tilläggas, att Biskop Laurelius år 1660 förmanat ho-

nom „att han icke skulle sköta om några svenska rim, utan

sina discipulos in arte poetica exercera, så att de kunna car-

mina latina componera", äfvensom 1662, då djeknarne en sön-

dags eftermiddag i 3Iars agerat en tryckt comoedia om Josepho,

hårdeligen tilltalat honom såsom Rector att han icke vetat af

eller hindrat sådant, särdeles i passions tiden, „hvaraf tydehgen

syntes lättia och försummelse, ty det är ett stort arbete att läsa

öfver en comoedia", något, som likväl då hörde till allmän sed

i läi'overken. Huruvida icke nyssnämnda förmaning ej mindre

än den föregående anmärkningen varit dicterad mera af den för-

kärlek, hvarmed Romerska Literaturen i allmänhet och till följd

deraf Latinska skaldekonsten den tiden omfattades, än af varm

känsla för den fosterländskas värde i och för sig sjelf, tyckes

dock så mycket heldre kunna sättas i fråga, som nämnde Bio-

gi'af endast relatift bedömer vår författares skaldegåfva, sägande:

„han var lyckhg i latinska poesien, dålig, såsom nästan alla på

denna tid, i den svenska". En stor mängd poemer af båda sla-

gen skola finnas efter honom, dels tryckta, dels ock i manu-

script, af hvilka de flesta lära anträffas i Westerås Gymnasii Bi-

bliothek, men mig hai' det icke lyckats att få se andra än de

Latinska, som äro här nedanföre till prof aftryckta.

För öfrigt och emedan Muncktell synes icke haft sig be-
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tror jag mig böra här upplysa, all en hans huslni omtalas i

Consistorii Academici Protokoll lor d. 23 Apr. 1645, men utan

uppgift af namnet, hvarom icke heller i några andra handhngar

mig veterligen förekommer annat än följande dunkla antydning,

nästför ofvanberörde beslut om en förmaning rörande hans sång-

stycken uti Protokollet för d. 31 Januarii föregående året: „Se-

natus hafver ock förnummit at M. Petrus Torp. skall vara full-

hogse at gifta sig, boos Mads Torskas*), nämligh alt få hans

dotter sigh till hustru. Men emedan thet är förekommit att han

på åtskilliga orter friar, och förty thet honom icke väl anstå,

och om han denne ändtehgen till ächta begärade; så är tvifvels-

mål om thet kan admitteras". Catharina, Kyrkoherden i Husby

Magister Stephan Bellini dotter, som i Herdaminnet är nämnd,

lärer således sednare blifvit gift med Torpensis.

I. Gratulation, åtföljande Disputatio Politica II de Formis

Imperiorum et Monarchce feu Regis constitutio?ie. Prcefide M.

MicH. O. Wexiomo Refpondente Joh. L. Klingio, Neri-

ciense, ad d. 25 Nov. A. 1644.

IN te suscipias cum Respondentis honores,

Sympatriota, tuå laude carere nequis,

Ordine disquiris, quibus est Respublica formis,

Viribiis ac validis rité gerenda suis,

Hoc opus, hic labor est: Regimen monstrare salubre.

In quo Res patriae Publica salva manet

Celeri approperabam crenå

Petrus Petri Torpensis Fac. PM. Adiunctus.

II. En annan, likaså bifogad Disputatio Politica Sexla de

mere Subditis eonimque officiis, gradibus Sf differentiis

;

*) Förmodeligen en såkallad Finsk Borgare, eller Viclualie Hand-

lande och merendels Krögare,
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Prcaside M. Mion. O. Wkxiomo Refp. Olao Joannk

N/KSANDno Suikrm. ad d. II Ap. 1646.

Humaniorum Uterarum Slitdiofo Pnrftanlifs: Dn. Respon-

suRo, amico ^ Patriotce fuo perquam dilccto.

]¥0 men Olaus habel sumiis quasi laudis amicus,

Omnis qiiom popiilus canlet in orbe viriim.

E logio digniis remanet vel laudc pcrenni,

Delecturn quisquis gravitér urgct opus.

S urgit vernali ceu tempore gralia lloris:

Sic labor inlensus semina laudis liabel.

A ssiduus verae labor est virtulis origo,

Quem qui non sequitur perpele laude caret.

KT on labor existit melior vel dignior ullus,

Pro patriä quåm qui pr» clara ciet.

D um robur Patrik Svecanis consiilit oris.

Et subit assiduae munia mililioe;

B gregij sequitur Nesander munera Martis,

Ouae noscet quisquis subditus esse velit.

B. ecle vicluris cum sic det nomina chartis,

Laudis perpelua; nomen & omen habet.

Hcec pauca relinquebat

Petrus Petri Torpen: Fac: Phil: Adjunct:

III, Med Disputatio Philofophica inauguralis De Suhftan-

Ua creata in genere, quam fub moderamine Nic. LauR.

Nycopensis — cenf. publ. fubjiciet Joh. A. Baiev, Nyl.

(I 17 Apr. 1647, följer:

Litet^is et moribus Prceftantiffimum luvenem-Virum, Dn.

JoHANNEM Bahn, PhUofophicB Candidalum Stndiofiffimum, ^
Amicum Dilectifs. Pro Gradu Magifterij confequendo, pidcher-

rime difpiUantem :

UT bona forlunae splendescunl solis adinstar,

Sublimantq. suura Cultorera, laude perenn),

Ad summos, quos lia^c ajtas miralur honores:

Sic citö praecipitant illum, veniente ruinä,
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Cum fortuna diu faciem non servet eandem.

Ast animi Bona perpetuö nos concomitantiir,

In quibus & lerraj dalur 8c possessio Cseli:

Haec bona tu seqiieris menlis Dilecte Johannes,

Dum discurrendo, quid sit Substantia reruni

Quaeris vel quotuplex animo disquiris acuto.

Ergo magisterij tibi decernenliir honores,

Qui tibi felices conlingant atq. salubres,

Ille Deus faxit, summo qui prsesil Olympo.

Hifce devenerabatur

Petrus Petri Fac. Phil. Adjunctus.

IV. Tillsammans med ofvannämnda Pentas Terlia Qucesti-

onum Prcestantiorum Plulofophicaru7n, af Torpei>'sis, finner man

en fägnebetygelse af författaren öfver Respondentens Daniel

Petri Terseri framsteg i studier, så lydande:

Prceflantiffitno åf Doctiffimo Dn. Refpondenti Aulor huius

Pentadis ila applaudit:

D At Sophiae studium, Celebri prseeunte Minervå,

P erpetuanda suo Munera clara viro!

A. ssiduus quisquis sacris sua Nomina Musis

B xhibet, et Patrijs pondera clara locis,

'

ÄT on is consortes intar prsestantior omnes,

T endit ad excelsum perpete mente Deum?

I pse Deus studijs Sophiae se considerandura;

R iteq; Naturae prodit honorus Opes.

E s Daniel doctos flos prsestans inter Alumnos,

I mmö Pierijs labra rigatus aquis!

]j umine tu sophias Musis adhibeto laborem,

T empore venturo clara Brabea feres!

V. Äfvenså jemte Collecjij Elhici Disputatio Decima De

Homilelicis Virlulibus, Prcefide Micn. O. Wexionio,

Refpondente Gutmundo Jacori Lithovio publ.

ventilalioni commiffa 6 Kalend: Julij 16i8, dessa verser:

GUtmundus Studiosus amal pia bella, colitq:

Non ferus est gladius: Lingva diserta viget:
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Perge bonis avibiis sludijs, iiisislere claris,

Doiiec dams eris cum pietale Inå.

Petrus Petiu Torpensis FaciiL Phil. Adjunctus.

(3.) Andreas Laurentii Nycopensis var, såsom delta till-

uanm gifvor tillkänna, fikld i Nykiiping, och vid Universitetet i

Dorpt såsom Student inskrifven löre OlVergången till vårt finska.

Under vistelsen vid det fOrra hoJl han tvänne Tal, De Stella Ma-

gorum och De Mansuetudine, tryckta i nämnda stad 1637 och

1639. Vid det sednare åter kom han, såsom „gammal Studio-

sus Dorpatensis" redan d. 14 Jun. 1640 i vederbOrandes åtanke

att varda såsom Ijensteman anställd, nämligen att blifva Depo-

sitor, men erhöll likväl endast tillstånd att en eller annan gång

låta se sin skicklighet dertill, emedan Gref Brahe funnit rådligt

att till befattningen utsåges en infödd Finne, såsom den af ho-

nom foreslagne lemsenius var, hvilkeu derfore nu, fastän till bör-

jan endast på prof, antogs. Nycopensis utnämndes deremot d. 22

Febr. 1643 till PhilosophiiB Adjunct och disputerade samma år under

sin broders, Logices och Poeseos Professoren Nicol. Laur. Nyco-

pensis inseejide pro gradu De caufa interna materiali. Utgaf

sjelf 1646, dertill sanuohkt föranledd på lika sätt som Torpen-

sis, en Disputation De anima in genere, och förelog derefter en

utrikes resa, under hvilken han ifrån Rostoch d. 1 Maji 1647

skref till Consistorium Academicum i Åbo ett Latinskt bref, hvari

förmäldes, att ehuru Holland varit bestämdt till mål för denna

resa, hade han dock på Riks Cancelleren Oxenstjernas råd velat

först besöka några Tyska Universitet och dittills uppehållit sig i

Rostoch, men var nu sinnad att med det första begifva sig till

nämnda land. Imellertid och då detta bref icke framkom förrän

d. 2 Aug. hade Consistorium, som funnit nödigt att Adjunkts

tjensten bestriddes af någon annan, redan d. 16 Jun. härtill för-

ordnat Universitetets Notarie Magister Jurvelius tills vidare och

d. 23 beviljat honom lönen för lialfva året ifrån midsommaren;
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hvaremot dock Peciiniie diligentioriim för samma halfår seder-

mera d. 13 Uec. 1648 tillades Nycopensis, som troligen före dess

utgång återkommit. Han blef ock d. 30 Octob. sistnämnda år,

då Physices Professoren Geoi^g Alanus var föreslagen att öfver-

flyttas till Tlieologiska Fakulteten, med dess och Procancellerens

bifall af Filosofiska Fakulteten ställd i första rummet på försla-

get till den sålunda ledig bhfvande Professionen, hvilken han

dock icke erhöll, men utnämndes deremot till Rector i Åbo Skola

följande året 1649. Lärer varit Praeses vid Prestmötet, som bör-

jades d. 20 Jul. 1652, dertill utsedd af Biskop Rothovius, hvil-

ken likväl icke upplefde detsamma, hvarföre ock så mycket mera

osäkert är, om någon Disputation dervid bhfvit ventilerad, som

man icke vet att någon sådan då ifrån trycket utgått. Till af-

handlingsämne var tredje Artikeln i Augsburgiska bekännelsen,

De Christo, bestämd. Nycopensis befordrades vidare d. 20 Jul.

1661 till Kyrkoherde i Helsingfors och Helsinge, 1652 för-

enade församhngar, och utnämndes någon tid derefter till Con-

tracts Prost. Afsomnade den 15 Maji 1688, öfverlefd af

många barn.

Det enda af denne mans arbeten, som jag känner, utom

de förenämnda, äro följande, till den ofvanför sid. 84 uppgifna

Disputatio PolUica Sexta fogade verser, hvilka synts mig så myc-

ket heldre böra här intagas, som de tjena till jemförelse med

det dersammastädes ifrån samma Disputation aftryckta, af Tor-

pensis författade skaldestycke:

PRaeside sub claro Ncesander Sympatriota

Disseris a doclo möstras conamine qs sit

Subditus ingenuus, simul ac qiiae munera Hegi

Corporis atq; animi obsequium pr*staie tenelur,

Macte idcirco aiiitno forli cöscendere sacra

Pulpita Pieridum, sic virtiis prjemiu ada^quat,
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Sit feli\ CiTptfi, vergal simul Oinni|>otentis

111 laudeni nomini, cecUU 1'alii.Tq; tibicj;

appofuil

Andreas Lauh. Nycoi': Fac: Phil: Adjund:

StOrsla oih väsondtcliijaslc dclon af under donna och näst-

fCHTiracndc numer IVauiställda lorliallauden matte icke varit känd

al" Jon. Jac. TkncsthOm , hvilken i sina Clirojiologiska Förtecknin-

gar ni. ni. sid. 24, 25, 108 och 109, med förbigående af ÄJid.

Keckonius, säsoni ofvanför anmärktes, både ganska Htet och i all-

deles omvänd ordning talar om Torpensis och Nycopensis, såsom

hade den sechiare varit Universitets Adjunkt tidigare än den förre.

Af misstag härrör äfveu uppgiften i samma arbete, sid. 25, att

Johan Wasseniiis, sedermera adlad Lagermarck, 1648 innan Tor-

pensis afgick utsetts till Adjunkt. Den stödjer sig synbarhgen

på Stjer>"m.v>s Matrikel öfver Svea Hikes Ridderskap och Adel,

på hvars 835*^ sida säges att Wassenins nämnda år blef Philoso-

phi» Adjunkt i Åbo, hvilket dock icke bestyrkes af några i be-
o

håll varande handlingar, såsom redan är i Abo Hofrätts Hiftoria

af WiLH. Gabr. Lagus, sid. 538, visadt och hvartill förtjenar

läggas, att Stjernman säkert förvexlat Wassenius med dennes

Promotions kamrat Magister Johan Ketarmannus, åt hvilken, så-

som af Consistorii Protokoll för d. 14 Nov. 1649 inhemtas,

samma Adjunktur varit tillförene lofvad, om han till Michelsmes-

san skulle återkomma, hvilket likväl icke skett, utan hade man

tvärtom förnummit att han, som icke underrättat Fakulteten om

någon viss återkomsts tid, ville blifva i Stockholm öfver vintern

„hos Secreteraren Niels Nielsson"; hvarföre ock nu på Fakulte-

tens förslag en ibland de öfrige sökanderne, Magister Pefms^er-

gius, enhälligt valdes till Adjunkt.

(4.) Om Junander vet jag icke något vidare, än att han

var född i Jönköping och såsom Student i Upsala d. 3 Maji

1035 olfentligen höll en dersammaslädes älven tryckt Oratio De
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Eleganti diclo Aurora gråta Musis, samt d. 1 Sept. 1641 blef

inskrifven i Åbo Universitets Matrikel, enligt uppgift härom i Al-

bum Studioforum Smålundicce Nationis ad indutam Academiam

Abo'én[em adfcriptorum, som finnes i Kejserl. Alexanders Univer-

sitetets Bibliothek, hvaremot bemälde* Matrikel gått förlorad, äf-

vensom att han d. 27 Oct. samma år på Gref Brahes recom-

mendation antogs till Stipendiarius i andra klassen och 1643

under inseende af Professor Georg Alanus disputerade pro Gradu

De Intelkclu humano^ samt tyckes hafva några år efter Promo-

tionen qvarstadnat vid vårt Universitet, eller åtminstone i våi*t

land, såsom slutas kan deraf, att Adjunkten Torpensis, hvilken

haft det på Candidaterne ankommande bestyret med sagda Pro-

motion, eller isynnerhet gästabudet dervid, och fördenskull gått

i borgen för flere af dem hos Handlanden Peter Thorwöst, för

dertill erhållne så väl penningar, som varor, d. 6 Maji 1646

vände sig till Rector och Consistorium med begäran om Junan-

ders skrifteliga förmanande att betala hvad som på hans andel

af skulden ännu återstod, samt då ändamålet härigenom icke

vanns, likväl icke förrän d. 16 Aug. 1648, sannohkt sedan upp-

lyst bhfvit att gäldenären under mellantiden begifvit sig till hem-

orten, den åtgärd af Consistorium vidtogs, att låta bref afgå till

Biskop Bazius i Wexiö, med anhållan om dyhk anmaning, all-

denstund löftesmannen nu var svårt ansatt af långifvaren. Hu-

rudant svar häruppå erhållits och om det innehållit någon upp-

lysning rörande Junanders lefnadsöden efter afresan ifrån Fin-

land, har jag icke funnit i de handhngar, som Universitetet nu

har i behåll.

(5.) Angående Jacob Terserus^ som var halfbroder till

den bekante Biskopen med samma namn, har jag ganska litet

att lägga till de underrättelser om honom, som stå att läsas i

ättens stamtafla sid. 172 af Jac. Tencströms Minne öfver denne

Biskop. Sådant är, att Jacob, hvilken utan tvifvel varit inskrif-
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ven vid Universitetet i Upsala före itfverflyltningen till Åbo, har

(1. 9 Febr, IG 42 af Consistoriuni befans lörljena noteras „inter

Expectantes", så att han kunde fa „si»,di inter Stipendiarios exer-

cera", och trolifiren icke långt derefler erhöll Stipendium, iifven-

soni att han d. 15 Apr. 1643 disputerade pro gradu under Pro-

fessoren iMicii. Wexiomf pr;esi(lium De Philofophia m genere,

samt att följande Gratulation af honom till Johannes Olai Kum-

BL.€L's, som under inseende af Physices Lector vid Gymnasium i

AVesterås Ol. Joh. Schiltz d. 7 Apr. 1652 dersammastädes för-

svarat en DisputaUo Phyfica de Mundo, finnes tryckt tillsammans

med denna Disputation:

Docliffimo ^ Ornaliffimo, Dn. Joiianni Olai Kumbl.eo, De

Mundo publice disputanti voli fmiftique ominis graliå apponebat.

IJolXa nhv sv KOCfioi y.aj fnl x^o^l novlv^orsiQfj,

Egya l8iG& iålöb aiei &vr]Tbig fifgoTttcci.

Zsvg vipipQffiSTrjg, og vnsQTuza åcofiara vuist;

AXi^ b, Träff' éåi8H voénv v-oGfioio rig ccQxh

Tig rä^ig nfXBraj, tag yiaj xeXog éorlv åitavTCov.

jdrjXotg ryro Gatpag Sei^ecvri r STtLSvxofi 'lANNH
Ek xoff/*8 GKonlag (isyälS, aytojibg Iffffiy oXvfniH.

Jacobus Elai Terserus Gr. L. Lector.

Anmärkas bör dock derjemte, att på 18'= raden af Mimiets

ofvannämnda sida står han, i stället för hon, genom tryckfel,

hvaraf den orimligheten uppkommer, att Jac. Terserus, som i

samma stycke uppgifves såsom afliden 1663, skulle hafva „ge-

nom en år 1703 till Academien i Upsala förärad summa af

20,000 D:r K:mt, stiftat därstädes de 2:ne så kallade Terscriska

stipendierne", ehuru hans nästlörut omtalade dotter Margareta

menas.

(6.) Förnämligast ur Westerås Stifts Herdaminne 3*' del,

sid. 454 vinnes den kunskap om Petrus Ilellenius, som här kan

behöfva läsaren meddelas. Han var född i Westerås och son af

en Rådman derstädes Jonas Mattsfon. Efter i Gymnasium der^
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sammastädes väl grundlagda studier begaf han sig till Åbo och

inskrefs vid Universitetet, sannolikt 1641. Gifte sig 1642 med

Sufanna Scriberus, dotter af Prosten och Kyrkoherden i Hede-

mora Erik Svensfon Scriberus. Utgaf och forsvarade 1643 un-

der Professoren Nic. Nycopensis inseende för Magister graden en

Disputation De Causa efficiente. Qvarstadnade vid Universitetet

efter Promotionen, för att vinnlägga sig om theologiska kunska-

per, såsom ses af benämningen Theolog. Studiofus på alla hans

derefter utkomna och här nedanför uppgifna arbeten, som jag

känner. Blef Skol-Rector i Hedemora, såsom Biskop Zebrazyn-

THius redan skall i lifstiden honom „tillsagt", enligt Consistorii

Arosiensis beslut d. 9 Apr. 1647. Prestvigdes 1648. Var Re-

spondens vid prestmötet 1653. Afled d. 2 Jul. 1657. Hans of-

vanberörde arbeten äro:

I. Auspicio S. Sanctce Triados. Disputatio Philosophica

De Causa Materiali. Quam placidé eveniilandam Ex-

hibet. M. Petrus I. Hellenius ^ro/ta-Fe/ifmannws, S. 8. T/teo/.

Studiofus. Refpondente D. Abraiiamo G. Thauvonio Pol. Studiofo

åf S. R. M.tis Stipend. die Anno Clir. 1643.

Aboce 4644. 4o.

n. Prceftantiffimo &f Literatiffimo Juven-Viro, Dn. Jo-

han ni Mat. Munthelio Medicince Studiofo, Syinpatriotce Sf

amico certiffimo.

CUr Magise sludium patiens Encomia faraae

Nunc jaceat sterile, & populis sit fabula facta,

Celsus vera dabit Phaebus responsa petenti:

Hoc facit, hoc faciet delirans turba malorum,

Ingenuas artes conspurcans dogmate foedo.

Si cupias addi laudem tojlatur abusus,

Grandia perpetuö sic usus commoda monstret.

Rite facis lannes decus immortale Magistri

Omine nunc quaerens, jussus dum disseris apté,

Quid studium magiai verai mereatur honoris,
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Oiiidvc mali scmpcr, foedi miractila monslri,

O nimiiim foelix! Musa* ciii (anta locarunt,

Carmine la?lilico, sic geslio plaiidere la^tus

Ingenio dotcs pingves, non liispidä barba

Contiilil: ast shidium Vigilans 8c cura laborq;

Abdila sic pcrgas rimari sensa Minerva*,

Palladiap dabitiir virens niox farna corona*

Undiq; si rodat Momiis Uia pcclora Morsii,

Ne Umeås ; Musas venerari lempore quovis

Hoc cicnrot Momum, nimiä sic fronte tumcnlem

Tu maneas proprijs clarus virtutibus orbi.

L. Meritoq; festinanler fcripfit

M. Petrus J. IIellenius Arosiå-Weftm. Theolog: Studiofus.

Deuna lyckönskan åtföljer ofvannämnde Mv^thelh Dispu-

tatio Philofophica inaugiiralis De Magia Naturali, som är under

Professoren Georg Al.vm prscsidium försvarad d. 19 Apr. 1645.

III. Äuspiciis S. Sanctcc Triados, Disputatio Philosophica.

De Causa formali, Quam Åpprohalione et Consensu Venerandi

Confiftorij, quod Arofice Veftmannorum eft,
— placidé

Eventilandam, Exhibet, M. Petrus J. HelleiMus Arofiå-Veft-

mannus, S. S. Theol. Studiofus. Refpotidente Dn. Hermaivno Be-

nedicti M.\lmemo. häris a 7 antemeridianis 4646.

Arofia M. DC. XL VI. 4o.

(7.) Emedan Lidenius sedan blef Professor i Dorpt, fin-

nas om honom några underrättelser i Sommelii Regice Academice

Guslavo-Carolince five Dorpato-Pernaviensia Historia, sidd. 280

—

283, dock icke den, alt han blifvit inskrifven vid Åbo Universitet

under dess förste Rectors Professoren Aefch. Petrcei tjensteår

och der redan någon lid åtnjutit Stipendium, då han d. 19 Jun.

1645 vid Stipendiat Catalogens revision derifrån uteslöts för fram-

tiden, men erhöll af förlidna årets Pecuni» diligentiorum 10 Da-

ler. Den 24 näslföljande Sept. föredrogs väl en begäran af ho-

nom om ytterligare delaglighet af begge dessa understöd, men
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vann icke bifall, emedan han var försörjd med en lägenhet, der

han kunde hjelpa sig och de sina. Han hade nämligen då för

någon tid sedan blifvit utnämnd till Skole Rector i Reval. Af

honom har man ock följande tillfällighets stycken, dem Somme-

Lius icke omtalat, ibland hvilka det första har en egen märkvär-

dighet derigenom, att det åtföljer den första vid vårt Universitet

författade Disputation, som man vet vara ifrån trycket utgifven,

nämligen Discursus Politicus De Prudentia Tum Zegiflaioriå tum

Politica feu Civili, Deo Ter Opt. Maximo benigne annuente, in

nom Academiå Aboänsi exhibitus Prceside M. Michaele O. We-

xioNio PoUt. &f Hift. Profeffore Pub. ordinario Respondente

Enevaldo S. Pomano Smol. S. R. Al.tis Slipend. Ad quem ven-

tilandum Reverendi Confultiffimi Sf Clariffimi Domini Profeffores

Sf Adfeffores, prceter ordinarios opponentes, amicé Sf officiofé

invitati fuerunt In Auditorio Majori 18 Decembris 1641. Abogice

Typis Exfcribebat Petrus Wald Acad. Typographus, Anno 1642.

2% a. 4o.

I. Ingenio doctrina moribusq excultiffimo luveni Dn. Ene-

valdo S. PoNTANo de Prudentia docté differenti

MUnia diversos diversa subire voluptas

Ecce trahit. Spinas hic legit ille rosas.

Castra alius sequitur, vocem lituiq. tubaeq,

Matribus invisara virginibusq simul,

Fluctibus Icarijs alius sua lintea mittens

Trabe secans pelagus. Rusticus ärva colit.

Massicus alterius pergratus fancibus (Sid) humor

Ut curret genium nocte dieque movet.

Quid Pontanus agit noster? si scire laboras:

Exhaurit plenis palladis acta animis

Disserit egregié quid sit Prudentia mentis

Qu8B mundura illustrat sol velut igni comus

O docilem mentem celebrandaque pectoris dorsa

Quae tua sectalur mens animusq pius!
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I porro faelix qiiö te traliit Enthens ardor

El tandem sludijs digna brabea feres.

Animitus fic adgratulari voluit

Petrlis S. Lidemls.

II. Hörande till Disputatio De Officio Christi Sacerdotali.

Qiiain — — — Sub Prcesidio — Dn. Aeschilh Pe-

X R ,E I pubi prop. Laurentius P. Wiciircs Smol.

Ad d. 12 Apr. 1644.

CHrislum nösse Dei gnalum, sapienlia summa est,

Atq; boniim summum vitaq; perpetua.

At studiis eheu dedili pleriq; profanis;

ISolitiam hane lemnunt 8c faciunt nihili!

•His adversaris recle, doclissime Wichi,

Quando non tantura palladiam Sophiam

Sectaris; verum Christi quoq; cognitionem,

Extra quam sapere, est nil nisi desipere.

Hoc studium, in coelo, tandem tibi vera reportat

Gaudia, in his terris teq; cluere facit.

Petrus Lidenius Smol. Ph. M.

III. Forlattadt med anledning af Disputatio Philosophka,

De Causa Firiali. Quam Sub directione Ni-

coLAi L. Nycopensis, PlacidcB difquifitioni, ingenij

exercendi ergb fubmittit Johannes M. Ketarmaisnus Inferiori Sata-

cundiå-Finlandus. Ad diem 8 Junij 1644.

PRaeside praeclaro dignam, 8c tibi convenientem

Profers mi Jannes, matoriam in calhedram,

Finis res magni momenli est, scireq; tinem

Atq; bonum rerum, est ingenij celebris.

FactorUm 8c finem recté spectare suorum,

Prudentis veré est, ingenuiq; animi.

Convenil ergö tibi, de fine.hic, docte Johannes

Pulcher Discursus; Nam tibi raoris id est

Quod finem semper studiorum, providus atq;

Prudens atlendis: legitirais medijs
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Asseqni euinq; studes. Id quod clarescere dignc

Solum est. Sic porrö pergere te moneam?

Non facio: temeré, currenli sediilö calcar

Addere ne videar Sallem igitur voveo,

Ut vires Dominus tiia caepta ad perficiendum,

Det! Decus ut patrise sis maneasq; tuae!

Ila calamo festinabundo sed animo gratidabundo applaud.

M. Petrus Lidenius.

IV. Syftande på Dispuiatio Theologica Super Arliculum

III. Auguftance Confeffionis, De Incarnatione Filii Dei. Quam

— — — Sub PrcESidio — M. Joannis Elai Terseri

Maj. Ad diem 21 Martij Anni 164d, publice

eventilandam proponil Refpondens Johannes Adami Bahn.

Juveni erudiäone confpicuo, virtulibusq; exornaiiffimo Sf

PrcBSlantiffimo Dn. Johanni Adami Bahn S. S. Theol. åf fele-

ctioris Philof. in Regia Finn. Univerf. Studiofo impigerrimo, amico

fuo cumprimis dilecto &f colendo, de Unione duarum in hypo-

ftafi Chrifti naturarum eruditiffime difputanti,

GRatulor ex animo tibi, Praestantissime Jannes,

Quod Dominus raagnas exiraiasq. tibi,

Contulit ingenij dotes: atq. approbo valde.

Quod non tantum illas artibus ingenuis

Discendis, reddas Domino; Verum quoq. easdem

Divinae Sophia3, Fervidiore lites

Noscendse studio. Discursus quod probat isthic.

Sic pergens, patriae laus eris ampla tuae.

Hifce pauciff. L. Mq. applaudeb.

M. Petrus Lidenius Reg. Sciwke Revvalienf. defig. Reclor.

(8.) Herlicius studerade först vid Universitetet i Dorpt,

der han var Bespondens fur Professoren Lars Ludenii Exerci-

tatio X de Juftitia universali, hörande till den följd af trettiosju

sådane, h vilka sammanslagne lått den allmänna titeln: De viro

practico, deque mediis ad vitam practicam deducentibus Liber.,

under hvilken de äro tryckta dersannnastiides 1643, in quarto.
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Kom sannolikt redan 1640 t i Ii Åbo, tlå han ock lärer erhållit

SH|>(Mi(liuni samt med detsamma hlilVit utsedd till INotariiis Sti-

jHMuliariorum, såsom han kallas i Consistorii Protokoll d. 27

Oetoher IGil, vid del han „tjensteligen begärade någon pen-

ning fdr silt omak, elter han alllid måste constiluera Opponen-

tes, Respondentes oeh Perorantes", samt honom beviljades „uå-

got ex pecunia diligenlioruni", som d. 9 Febr. 1642 bestämdes

till 10 daler koppar mynt „thenne gångh". Af samma medel

tyekes thvHcius ock omkring ett år derefler hafva erhållit någon

vedergällning, emedan enligt Protokollet lor d. 10 Apr. 1644,

då han genom den ene af Cursorerne, Gudmund Lithovius, som

var Student, åter odmjukeligen anhållit om någon penning for

sitt ofvanbemälda ärliga omak, 10 dal. silfvennynt honom tilla-

des .,for denne förledne terminen ifrån framfarne 22 Mari. 1643".

Pro Gradu disputerade han d. 20 Apr. 1643 De Muudo, under

Professor Kexleri pr;esidiuni, såsom ses af N:o VI i förtecknin-

gen öfver denne Professors arbeten. Med hurudant vilkor Pro-

motion beviljades mannen, är förut berätladt, och så vida upp-

fyllde han det visserligen, att han åtminstone i två års lid qvar-

blef vid Universitetet, åtnjutande Stipendium supremae classis

intill midsommaren 1645; men om han ännu längre qvardrojt,

känner jag hka litet som hans öfriga lefnadsOden.

(9.) I Kollanhis, tdWev Collanitis, hafve vi den andre af de

två Finnar, som nu vunno fdosofiska graden, en man, hvars nanm

är mycket mindre kändt, än de fleste hans Promotions kannaters,

ehuru han i vida hcigre grad än någon af dem gjort sig, isyn-

nerhet for oss hans landsmän, minnesvärd. Denne var son af

Abraham Matthice, Predikant eller Kapellan i den delen af Karkku

socken, nu hörande till Satakunda medledels Härad af Åbo och

Björneborgs Jän, hvilken sedermera derifrån afsoudrades såsom

ett Pastorat för sig, med nanm af Mouhijärvi, och hans hustru

Brita Hansdvtler, samt sonson af Matthias MaUhioi Kyrkoherde

7
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i samma socken. Af denne sin farfar blef han ifrån spädaste

åldern med faderlig vård omfattad och uppfostrades frikostigt till

sånggudinnornas tjenst, sannoHkt först i Björneborgs Skola och

vid Gymnasium i Åbo, hvarifrån han sedan begaf sig till Uni-

versitetet i Upsala och derstädes i tre års tid med Studentpen-

ningar understöddes af Biskop Rothovius samt Åbo Domkapitel,

efter att hafva blifvit d. 29 October 1636 såsom Student inskrif-

ven. Vid nämnda Universitet finner man Kollanms hafva lyck-

önskat en samma dag som han inskrifven landsman, Thomas Mi-

chaelis Pacchalenius, S. R. M. Stipend. hvilken d. 28 Apr. 1639

derstädes offeuteligen uppläste en Oralio, De CoJijugio, med föl-

jande efter detta tal samma år tryckta verser:

'AFvog 6 sorl 0sog Ku&aQag é&éXcav (ftloTTJvag,

Mccx^ov TiccJ fiLOäv TTjg y,av.iag qjo^SQCcg.

Ty TTjQCJv ra ©ey jtgogrccyfiaza, TJSQoévrcc

'HSs ^6(pov cpévysiv, rov &dvccTov övvarov dvvarai.

'PrjTOQiy.a) 8s Xåy^p na%y.ccXXivL6g doHL^d^cov

TccvT, ccyccTtuv ksXotcci, tJ t£ yvvuiyiu (liav.

Sol q)iXs GvvxdiQoav sv Gn^drj rrjg TtQOKorfig rs

Kal iTtiTsXXoficci Hv, roia dé tcXoiotk ygdcpsiv.

EvnnuTQKfftrj y.a} to q)LXat fi^ é^atgéro), q)iXocpQoavvi^g svsTia

jtQogSTi9r]v.

Abrahamus A. Kollanins,

Sjelf höll han dersammastädes det af mig förut, sid. 70 omför-

mälda Tal, med titel: Oratio De Invidia. In indyta 5f Regia

ad Salam Academiå, ad diem oO Junij, Anno M. DC. XXXIX.

Puhlicé habila Ab Abrahamo A. Kollanio, Safacundiå Pin-

none. Senec. Epifl. 17. Nunquam melius torquebis invidos,

quam virtuti & glorije serviendo. Upsalice, Excud. jEfchill. M.

Acad. Typog. 2^/^ ark 4o. Detta arbete är tillegnadt före-

nämnde Biskop och farfadren samt tjugutvå andre gynnare, väl-

görare och vänner, ibland hvilka ähenär eii „Ericus Giörgif,Ka-

pellan i ,,Mouhijärfwi", som här kallas författarens aflidne faders
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cflcrlriidarc, iit;\n IvilVcl saninn' nian, som i ./bo Stifts Herda-

minne 1 Dol. sid. 245 säyos varil rcirstc Pastor i Mouhijärvi

l(i39 ifrån Karkku skilda Paslorat. I sistnämnde arbete löre-

konimor han väl icke sAsom Kapellan i Karkku, likasom icke

liellcr Mallhias Ikirlholli, livilken, sAsoni af Ahhahami Ikammnsis

linska Likpredikan Ofver Kyrkoherden derstädes Johannes Mal-

lhi(P Colliniiis atfrtljande Personalier inhenitas, nästfore denne

intill 1C37 varit Kapellan dersammastädes, men i socknens Man-

tals- och Qvarntulls-längder för samma år omtalas Doininus Eri-

ciis Kapellan, äfvensoni i dylika längder (Or 1634 Herr Abraham

Mutthid', hvilkeii således med så mycket större säkerhet får an-

tagas halva under mellantiden med döden afgått, som hans enka

förstnämnde år linnes uppgilVen ibland i)rcstgårdens folk.

Till Finland återkonunen var Abrahanms Abrahami Kulla-

7iit(S en ibland de första, som inskrefvos vid Åbo Universitet och

linnes i den der studerande Satakunda Nations Matrikel såsom don

tjugonde första i ordningen. Kort derpå d. 29 Jul. 1640, då Jein-

senius, hvilken blifvit på prof antagen till Depositor, såsom of-

vanför sid. 78 är berättadt, „sig något spotskeligen hos Sena-

tum fiirhållit och teoth" och fördenskull blef „till vidare besked

satt afsides", förordnades Kollanius att imellertid deponera; hvil-

ket förordnande dock tyckes hafva endast en mycket kort tid

fortfarit att gälla, enär Procanceller och „hele Senatus" redan

d. 5 nästlöljande Aug. „bejakade'* Gref Brahes begäran, att Jern-

senius ,,måtte blifva stadigt Depositor", vid hvilket förhållande

det nu tillagda vilkoret „så frampl han ställer sig väl" icke torde

afse annat än fortfarande af redan visadt godt uppförande. San-

nolikt är ock, att Kollanius var en ibland de Studerande, som

efter af Consistorium Academicum fattadt boslut om de Kongliga

Stipendiernes utdelande första gången, samt af Professorerne Sto-

dins, Nijcopensis och Terserus d. y. anställd Kxamen, i Procan-

cellers närvaro d. 18 Nov. samma år till Stipendiater utvaldes,



100

såsom ansedde alt gifva god forhoppning om sig och vara de

torftigaste. Men äfven af denna förmon synes han endast en

kort tid hafva förblifvit i åtnjutande, åtminstone till fullo, eme-

dan d. 27 Oct. 1641 , då en prestvigd Theologife och Medicinae

Studiosus ifrån Werndand vid namn Anund Bruun, hvilken d.

13 i samma månad i Akademien hållit en sedermera i Stockholm

1643 tryckt Oratio de Providentia Divina, såsom saknande lä-

genhet samt med hustru och barn lidande nod klagat öfver sin

fattigdom, till en hjelp, ,, allenast denne gång", beviljades 24 da-

ler Kopp.mynt „af de penningar Stipend. Abrahamus CoUanius

förverkat". På hvad sätt detta skett och huru länge följden

deraf fortfarit är okändt, men tyckes så mycket mindre kunna

tillskrifvas någon betydligare förseelse eller försummelse, än t.

ex. uteblifvande ifrån lärosätet utan anmäldl laga förfall, eller

ifrån någon öfning med Stipendiaterne, som i annat fall anteck-

ning derom icke borde i Protokollerne saknas. Imellertid finnes

åtminstone icke den merendels vanliga benämningen Stipendiarius

Regius på titelbladet eller någonstädes uti Kolland d. 10 Dec.

1642 under Professoren Georg Alani praesidium ventilerade Dis-

putation De aere in fpecie. Hans framsteg i studier befinnas

jemväl hafva varit något tvifvel underkastade, emedan vid öfver-

läggningen i Consistorium d. 27 Apr. 1643 om de personer,

hvilka kunde få komma till den förestående Magister Promotio-

nen, intet visst beslut ansågs böra fattas om Kollaniiis och en

annan, med namnet Folkenius, förrän de disputerat pro gradu,

och när de derefter försvarat sina Disputationer, den förre un-

der inseende af Professoren Mich. Wexionius, De Fortiludine,

förklarades d. 2 Maji, de „måge och blifva denne gång promo-

verade, emedhan the äre til börligen examinerade, pröfvade och

godhkände och för detta ther medh tröstade at thee icke skole

förskuthne bhfva", hvaraf vidare med så mycket större visshet

kan slutas att lika vilkor med den förut omtalade Herlicius äfven
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koinme alt dem roreskrifvas, lastan härom iiu, märklii,'! nog, intet

nämndes, som man två Ar deroiler liinier det vara Ui<;\\l Kolla-

nius lill last, alt han icke hållit sitt Filosoliska Fakulteten vid

Promotionen gilna lolte. Detta visade sig då Notarie tjensten

vid Universitetet blilVit ledig genom förste innehalVarens deraf,

Johan Frisii, algäug såsom Pastor vid ett i Iliga liggande Ilege-

mente. Ibland dem, som då hos Rector anmält sig såsom sin-

nade att söka denna tjenst namngals i Consistorium d. 10 Scpt.

1G45 hollaniiis, hvars sedermera skrifteligen ingifna ansökning

älven d. 24 i sanuna månad föredrogs, men ansågs icke lörtjena

att tagas i övervägande, alldenslund han tvärtemot sin bemälda

Fakultet gilna Obligation så länge uteblifvit ilrån Universitetet

och uppehåUit sig på landsbygden, utan att det ringaste låta

hora sig med praesiderande eller deklamation, hvartill kom att

man tviflade om han egde den färdighet i Svenska språket, att

han kunde sätta upp något brel till Kongl. Älaj.t eller något an-

nat sådant, som ofta behöfdes. Dock lofvades honom, om han

ville stadigt blifva vid Akademien, till en liten hjelp ett Kongl.

Stipendium intill dess någon bättre lägenhet förefölle. Af denna

anledning och då nyssnämnde ansökning tvifvelsutan var skrifven

på Latin, såsom den tiden i dylika fall alltid var vanligt, inkom

Kollanius d. 8 Oct. med en ny på Svenska, hvilken dock ännu

mindre vann afseende, „ efter han begynte protestera med sine

pneceptoribus". Likväl uppstod nu fråga om icke det vore tjen-

ligare alt någon „politicus" bekomme den ledig varande tjensten,

„ helst emedan Academie Notarius måste under liden uträtta Aca-

demiens verf och ärender både på rådhuset och eljest annorstä-

des", hvarföre det icke heller vore „rimmehgit al en Preslman

hade med slikt att beskaffa; men icke dess mindre belefvades,

al det kallet kunde väll af en andelig person beklädas för det'

exempel som fiirst både vid denna Academien och Upsala Uni-

vers. hafva varit i bruk'', till fiiljd hvaraf ock Vice Notarien Mi-
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chael Jacobi Jurvelius, i)å livilken alla d. 10 Sept. i Cousistoriiiin

närvarande medlemmars rOster redan då fallit, d. 9 Oct. consti-

tuerades till Notarie och fick aflägga sin ed.

Att KoUanius nu redan vändt sin hiig förnämligast till Ju-

ridiska studier, tyckes mig kunna slutas ej mindre häraf, än af

den tanke, hvarmed han synes hafva umgåtts, att på grund af

Akademiska Constitutionernes stadgande, att till Notarie borde en

i vältaligheten, lagfarenheten och praktiska Filosoflen bevandrad

man väljas, genom besvär öfver Jurvelii utnämning vinna ändring.

Den 1 Jul. 1646 föredrogs nämligen en förfrågan af denne man,

om ock han, då Constitutionerne förmälde, att en Notaries till-

sättande borde hkasom Qiuestors genom Canceller hos Högsta

magten anmälas till stadfästelse, behöfde denna confirmation,

helst han af somlige hört, att Mag. KoUanius ville „härutinnan

vara honom för när", om han gittade; hvarpå dock svarades att

sådant icke behöfdes, enär Procancellarii bifall syntes göra till-

fyllest. Universitetets i behåll varande handlingar innehålla vis-

seriigen icke något bevis eller tecken dertill, att sådane besvär

verkeligen blifvit anförda; men KoUanius bör ju ock tänkas hafva

afstått härifrån, endast för det han ogerna ville ännu mera stöta

sig med Consistorium, så länge han hade hoppet qvar, att vinna

någon anställning vid Universitetet. I detta hopp tyckes han

äfven hafva blifvit styrkt, då hans ödmjukeliga anhållan om be-

fordran till någon lägenhet, i Consistorium d. 8 Dec. 1647 af

Rector anmäldes och Professorerne lofvade vara „ benägne att

hjelpa och förfordra honom, der lägligit" vore. Till sin icke dess

mindre fortfarande motgång vid Universitetet var han dock ofel-

bart sjelf vållande, genom försummelse af sådana pligter, som

den tiden af en der blifvande lärare fordrades; ty d. 6 Jun.

1649, då han, troligen med hänsigt till den genom Joh. El.

Ter[eri den yngres d. 2, 3, eller 4 nästföreg. Maji timade död

ledigbhfna Eloquentije Professionen, ånyo supplicerade „om pro-
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niotionc", svarades: „Oin lian låtor höra sin Hit mod privatis

(".ollej>iis, Dispulationibus, etc. vil man vara om honom hckym-

radh", ocli då fOrshigel till denna Profession d. 13 i förstniSnmde

manad uppsattes, blef Kollanius icke ens såsom sökande nppgif-

vcn. Dorofler förekomma uti detta lärosätes handlingar inga dy-

lika frågor om honom, som således tyckes nu hafva slagit allt

sträfvande efter fortkomst vid detsamma ur hågen.

Framlidne Verklige Statsrådet Culonii uti Kejserl. Alexan-

ders-Universitetets Bibliothek nu befintlige utdrag, afskrifter och

anteckningar ifrån Abo Ilofrätts fordna vid stadens grufveliga för-

härjelse d. 4 och 5 Sept. 1827 af lågorne förtärda Protokoller,

Registraturer och handlingar af flera slag, utvisa äfven att Magi-

ster Abraham Kollanius d. 21 Älart. 1650 blifvit till Auscultant

i bemälda Ilofrätt antagen och derefter städse fortgått på den

juridiska tjonstemanna banan, på sätt, som nu kommer att med

ledning af denna haudskrifna samling framställas, sedan läsarens

uppmärksamhet Hkväl forst blifvit fästad på Kollanii Dedication af

sin ofvannämnda Disputation De aiire till, ibland andre. Riksrå-

det och Presidenten i Åbo Hofrätt Jöns Kurck, hvilken, såsom

bekant är, egde många betydliga gods i Finland och af författa-

ren prisas såsom den der med utmärkt ynnest omfattat, befor-

drat samt med råd och hjelp tillhandagått hans farfar och far.

Häraf uppkommer nämligen enligt min tanke fullgilltig anledning

till antagande, att samme gynnare och välgörare varit den, som

gjort Regeringen bekant med det arbete, genom hvilket den unge

mannens namn blifvit hos oss Finnar i oförgängligt minne be-

varad t, och hvilken jemväl öppnat för honom ej endast inträdet

i Hofrätten, utan ock kort derefter tillfälle att på en ansvarsfull

domareplats visa hvartill han dugde.

Äldst ibland hit hörande handlingar, dem Calonius afskrifvit,

är följande bref ifrån Åbo Hofrätt: „Wi Jöns Kurck till Laucko

etc. etc. så ock vi närvarande Assessores. Hälse Eder Under
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Lagman Henric Jacobsson *) med Gud Alsmägtig vänligen. Och

kunne Eder icke förhålla det Hennes K. M.t allés vår Nådigaste

Drottning hafver opå M" Abrahami Rollanii underdåniga anhål-

lande allernådigst beviljat **j, att Sveriges Rikes Lands och Stads-

Lag tillika med Rättegångs ordinantien, Processen och Domare

Reglorne, som han uttolkat, och på det finska Språket afsatt haf-

ver, måtte utaf någre i Lagen och be.te språk förfarne män blifva

öfversedt, emenderat och förbättrat, så att Lagsens rätte mening

kunde efter språksens egenskap ljus- och klarligen författas och

sedan med bättre fog och större nytta af trycket utgå. Och efter

såsom Högstbe.te K. M.t hafver detta verkets omsorg och befor-

dran, den Kongl. Rätt committerat: dess vele vi Eder jemte an-

dre härmed förordna samma Version att öfversee, icke tviflan-

des, att såsom detta länder Hennes K. M:t till Nådigt behag,

och allom, särdeles domarcnoni här i Landet till mycken under-

derrättelse, att J ju late Eder härtill vilhg finna, enär J fram-

deles om tiden, uppå hvilken det företages skall blifva förstän-

digade; Och befalle Eder Gudi till all välmåga vänligen". Dat.

Åbo d. 22 Nov. 1648. Samma dag hafva likalydande bref, mu-

tatis mutandis, afgått till Lagläsarene Pehr, Månsson i Hattula

Härad och Anders Michelsson i Öfra Satakunda. Tillika har Ca-

lonius ifrån Hofrättens Protokoll för d. 15 i samma månad an-

tecknat, att Kollanii arbete skulle öfverses af Presidenten Kurck

samt Assessorerne Doctor Pehr Wigelius (sedermera adlad Eken-

berg), Magnus Rhalambius (adlad Rälambstjerna) och Johan Hin-

riksson (adlad Axehjebn), utom förenämnde Under Lagman och

Lagläsare. I anseende till Pehr Månssons sjuklighet, hvarom

*) Då i Karelens och sedermera i Södra Finne Lag^^aga.

**) I Stjernmans Bibliotheca Historica Suio-Gotliica Tom. VI, eller

Finlandia Literata, skall ett Kongl. Bref härom af d. 7 Jul. 1648 till Abo

Hofrält, vara åberopad t.
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(lereflcr made hlifvit anniäldt *), har Ilnfratlen d. 26 Fobr.

I6i9 i hans ställe kallat Daniel Nilsson, som då var Lagläsare

i nägot annat Härad, men d. 16 Apr. samma år lorordnades tili

llaltula, att inlUma sig i Ilolrätten d. 7 iMart. om hvilken dag

till företagets begynnande Under Lagman Henrik Jacobsson tillika

i bref imdcrrältades.

Vid det sålunda beramade sammauträdcst tyckes gransk-

ningsarbetet, hvilket naturligtvis fordrade längre tid, än de ifrån

landet inkomne cominillorade kunde dertill på stället uppoffra,

hafva snart nog blifvit Ofverlemnadt för det första endast åt dem,

såsom sannolikt mera bekanta med linska språket än de fleste af

Ilofrättens ofvamiäninde ledamöter, att i deras hemorter vidare

fuUlöijas, med biträde af ännu en tredje Lagläsare, Johan Lars-

son i llollola Härad. Ty d. 19 nästföljande Apr. aflät Hofrätten

ett bref, som lydde: „Wi Jöns Kurck etc. etc. Hälse Eder Under

Lagman Ilendric Jacobsson och Lagläsare Daniel Nilsson, Anders

Michelsson och Johan Larsson med Gud Allsmechtig! Och för-

hålle Edher icke, att för denne Konungi. Rätt hafver M'" Abra-

ham Kollanius sigh besvärat, huru såsom J, som hans version

iifver Lagboken är för denna tijden under händer förtrodh,

schole opå en och annan orth och ställe medh åtlöje hans värck

förringe och förachteligit göre, ödhmjukeligen anhållaudes att så-

dant Edher måtte förtaget och vägrat bhfva. Och emedan den Ko-

liunglige Rätt icke uthan misshagh samma klagan förnimmer, hälst

uti betraclitande att och Edhert arbete icke uthan andras öfver-

seende kan för godt erkändt och gilladt varda, uthan måste ännu

bepröfvas anten J eller han språket efter Lagsens grundh och me-

ningh rättast kunne hafva författat, och altså blifve allés Edhers

verk ännu under andras omdöme beståendes och således ovisst

hvilkendera sitt försvarhgare göra kan; dess hafver man velat

*) Han alled ock följande året.
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Edher härmedh alfvarligen förmana, att hvar något uthaff Edher

(effter som han klagar) vore föröfvat J då dermedh aldeles in-

ställen, på det han icke må hafva orsak sig derutofver ytterligare

att besvära. Och befalle Eder Gudi". Äfvenså har d. 23 Nov.

samma år till Under Lagman Henrik Jacobsson afgått ett bref,

hvaruti, efter den vanhga helsningen, sades: „Och kunne Edher

eij obemäldt låta, att såsom en rum tijdh är förfluten, sedan

värcket om finska Lagbokens öfverseende gafs Edher jempte nå-

gre andre under händerne, och vij ifrån den tijden, som J här-

ifrån förlofvades icke en gång äre aviserade huru sådant hafver

sedan vunnit sin fortgång och huru vijdha J nu kunne dermed

vara färdige; dess är härmedh vår påminnelse att J icke alle-

nast med alfvar uti sjelfva vercket fortfaren, uthan och oss esom-

oftast, så väl som nu straxt göre underrättelse huruvijda J där-

medh äre kompne att dess beskaffenhet oss alltijdh efter handen

må kunnig vara. Hvilket J således efterkomme. Och befalle

Eder Gudhi".

Hvad verkan dessa skrifvelser haft samt när och hurudant

slutehgt utlåtande om Kollanii arbete alla vederbörande sedan

afgifvit, är mig obekant. Att det icke befunnits fuUgiltigt, såsom

redan det förra af de två sednaste här afskrifna brefven låter

förmoda, kan dock slutas af Kongl. Maj:ts Resolution och Förkla-

ring öfver de ärender och besvär, som dess trogne undersåtare

ifrån Öfre Satagunda igenom deras utskickade fullmägtige Herre-

dagsmän underdånigst hafva andraga lålit, gifven i Stockholm d.

29 Aug. 1668, i hvars 12« § det heter: „Begäres att Lagboken

måtte på Finska verteras, afsatt och tryckt bhfva; Så emedan

den på Finska Tungomålet skall redan uttydh och afskrefven

vara, när altså lägligh tidh förefaller dhen att kunna revidera

och öfversee, så kan derom vidare resolution och svar medde-

las". Likväl måtte detsamma icke i allo, eller åtminstone icke

betraktadt såsom prof af öfversättarens lagkunskap, saknat Hof-
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i^iUtens bifall. Ty i sätlan händelse skulle val icke, menar jag,

denna iUVerdonistol kunnat At en nian, som endast tva månader

vid densamma tjenst*,']!)!!, eller kanhända hlull, säsom beniim-

nini-cn Anseullant berättigar att antaga, alhort dess ölVerlägg-

ningar, redan d. 21 Maji 1650 anförtro ett så vigtigt kall, som

alt halla Lagniansting i Karelen, i afseende hvarå han ock genast

lick ailägga sin Under Lagmans ed. Uppdraget var visscirligen

gifvel ad interim och till Ordinarie Lagmannens, Riksrådet Fri-

herre Ca/7 PhiUpsun Bondes vidare förordnande, efter det för-

valtningen af Lagsagan förgäfves erbjudils ofvannämnde Under

Lagman Henrik Jacobsson och Lagläsare Anders Michehson, hvilka

begge anmiirkt, att man ej nu såsom tillförene der kunde be-

konuna skjutshästar och fordcnskap, utan måste resa med egna

hästar. Men detta, som intet annat bevisar, än att nämnde per-

soner nu hade fiirdelagtigare beställningar, hvilka de icke ville

bortbjia, minskar ingalunda den förberördas vigt, utan förökar den

snarare genom indirekt antydning på den ifrågavarande landsor-

tens den tiden ovanligt svåra förhållanden. På dessa tyckes ock

Ilofrätten derföre ansett sig skyldig att göra Kolhinius uppmärk-

sam, dä honom efter edens afläggaude föreställdes, att han borde

hålla egna hästar och icke lega sådane, „eljest ginge hela Lag-

mansräntan upp i hästalega".

Huru stor del af denna ränta honom tillföll, kan jag så

mycket mindre säga, som bestämningen deraf tyckes hafva an-

kommit på iunehafvaren af Lagmans embetet, hvilken under

tiden, såsom Ilofrättens Protokoll för d. 8 nästföljande Junii vi-

sade, för Advokat Fiskalen Peter Thesleff' utfärdat Under Lag-

mans fullmagt, men återfick densamma med föreställning, att

hvarken Assessorer eller Betjente i Hofrätten kunde få bekläda

sådane sysslor, jemte förmälan om Kollanii provisionella tillsät-

tande, samt derefter, oaktadt en ytterligare „föreskrift" (Rccom-

mendation?) för denne till honom ifrån Hofrätten d. 3 Maji 1651
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afgått, tyckes icke haiVa varit härmed nöjd, utan klagat öfver

honom, såsom ses kunde af ett Hofrättens d. 24 Sept. samma

år till den sistnämnde aflåtet bref. Sedan Baron Bonde d. 29

Febr. 1652 aflidit erhöll väl Kollaniiis d. 30 derpå följande

April Confirmations fullmagt af Hofrätten, men hade deraf myc-

ket ringa eller knappt någon nytta, i anseende dertill att en

Eric, Danffon Wille *), såsom oflanämnda Rätts bref af d. 26

Sept. 1653 till honom utvisade, i nästan ett års tid före detta

Datum, Hofrätten och Kollanius ovitterligen, varit förordnad till

Under Lagman, förmodehgen af Bondes efterträdare i Lagmans

erabetet, Riksrådet Gref Axel Gustafsson Lillie. Snart upphörde

visserligen bemälde nye Under Lagmans förvaltning af ifrågava-

rande embete, alldenstund Advokat Fiskalen anmärkt flere af

honom begångna embelsfel, om hvilka Hofrätten d. 20 Febr.

1654 skref till honom, äfvensom d. 19 Mart. 1655 till General

Guvernören öfver Ingermanland och Kexholms Län, Friherre

Gustaf Evertson Horn, om hans inskickande till Hofrätten samt

d. 3 Dec. att han blifvit ifrån sysslan removerad; men i hans

ställe förordnades, sannolikt på samma sätt, Lands Secreteraren

i Wiborgs Län Elias Stare (1686 adlad Starensköld) till Under

Lagman, på hvars förfrågan Hofrätten d. 31 i samma månad

svarade, att han vid tingen borde aflägga sin ed, och icke förrän

denne afträdt yppades för Kollanius tillfälle att ånyo på stadigare

fot komma till samma plats, ehuruväl han lärer hållit 1655 års

ting i Lagsagan, trohgen på förordnande af Hofrätten i anseende

till Willes suspension. Enligt Calonii anteckning skulle Stare

afträdt 1656 och då blifvit Secreterare vid General-Giivernementet

samt Militise Staten i Finland, men i voiv StjeriNmains Matrikel

*) Så har Calonius ganska tydligt skrifvit, hvarföre det underliga

namnet Dantzouville i Undersökning af Karelska Lagsagans uppkomst, sf Kan-

slirädet Lagus, i Acta Societutis Scientiarttm Fennicce Tom. IH Fasc. I pag.

368, måste antagas härröra af skrif- eller tryckfel.
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OfwiT Sicea Rikes Bidihrshap och Adel ujipgifvps att (l<Hta skett

d. 4 A|)ril 1057, Inilkef ;ir sannoliliaro, iilVcn af den anliMliiiiiff,

alt icke heller den rorstnliiiinde talar om iiAgoii tidif-are åt^'<'ird

till den lediga Under Lagmans tjenstens återbesättande, än d.

15 Maji sistnännula år.

Under mellantiden hade Hofrätten, på begäran af Assesso-

ren och lläradsliöfdingen i Öfra Satakunda Härad Peter Eken-

herf/, som d. 11 iMart. 1G54 antagit luilhwiiis till sin Lagläsare, d.

9 Febr. 1G55 härtill gifvit honom Contirmalions fullmagt, hvar-

efter han ock höll tingen derstädes åtminstone det året. Hos

Konungen recommenderade Hofrätten honom i skrifvelse af d. 29

Mart. 1656 till erhållande af någon Häradsliöidiuge tjonst; men

ieke förrän ofvannämnde dag d. 15 Maji 1657 lick han dess nya

förordnande att vara Under Lagman i Karelen, på rätte Lagman-

nen Grefve Lillics ,.gode behag", såsom kunde ses af ett till denne

samma dag aflåtet bref och ett annat följande dagen till Kolla-

7HUS, äfvensom af ett tredje d. 4 nästföljande Jun. till General

Guvernören öfver Ingermanland och Kexholms Län Friherre Chri-

ster Horn, att på den förstnämndes vägnar confirmera honom i

tjensten. Sedermera, då Kollanius hos Hofrätten klagat att hans

lön blifvit minskad, genom det att bemälde Lagman med en Jo-

han Olofsson Unger träffat aflal om arrende af Lagmans räntan,

skrefs derifrån åter d. 6 Mart. 1662 till Grefven, att denne lön

ej måtte minskas, utan heldre förbättras, hvarigenom hkväl tro-

ligen intet vanns, enär Lillie, som d. 20 Dec. samma år med

döden afgick, befanns hafva gifvit fullmagt på Under Lagmans

sysslan åt en Eric Gollsten *), hvilken ock sedan, då den aflid-

nes plats d. 4 Febr. 1663 intagits af Riksrådet och Presidenten

*) Denne är af Lagls på det anförda stället, efter Dela Gordiska

Archivet II, 193, (rätteligen 192) kallad HoUsten. Månne skiljakfiglieten

kunde få lillskrifvas någon förvexling af de i tysk och svensk handstil

hvarandra något liknande bokstäfverne ® och ^?
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hållit äfven dennes fuUmagt, oaktadt Åho Hofrätt liktidigl hos

Vice Presidenten i forstberörde Hofrätt Baron Pehr Sparre an-

mält KolUmius att genom dess intercession hos den nye Lagman-

nen varda vid beställningen bibehållen. Hans tjenstgöring slu-

tades altså d. 16 Apr. och Gallstens börjades efter det denne för

Åbo Hofrätt d. 23 Maji företett sistberörde fiillmagt och tillika

aflagt sin cmbetsed. Ganska kort tid varade likväl äfven hans

befattning med det ifrågavarande embetet; ty han blef samma

år Lagläsare i Cronoborgs Grefskap och Kiides Friherreskap

,

fastän med skyldighet att till det årets slut med Lagmans tingen

fortfara. Orsaken till denna flyttning känner jag icke, utan en-

dast att tal derom och i sammanhang dermed en ansökning af

KoUanius d. 5 och 6 Oct. förevarit i Hofrätten, som då på nyss-

nämnda sätt afgjort ärendet och derom i svarsbref underrättat

sökanden, hvilken samma år undfick ytterligare fullmagt och der-

efter jemväl med Bäåts fullmagt försedd 1664 åter vidtog tjen-

sten. Omkring samma tid, kanske i ledigheten eiter Peter Thes-

lef, tros KoUanius hafva varit på Assessors förslag uppförd, men

stadnade utan all befordran på Under Lagmans platsen orubbad

till sin död, såsom slutas kan deraf, att Calonius icke vidare

antecknat något annat rörande honom, än att Hofrätten i bref

af den 15 Jun. 1667 till sistnämnde Lagman, Friherre Bååt,

inberättat att KoUanius var afliden.

Han skall vara begrafven i Karkku kyrka, under hvars golf

han låtit åt sig inreda ett hviloställe, nästefter farfadrens under

Choret belägna graf. Om han varit gift och efterlemnat barn

kan med skäl dragas i tvifvel, i betraktande jemväl deraf, att

ingen utom arbetsfolket är i mantalslängderne åtminstone på 1660

talet upptagen på hans, troligen efter farfadren ärfda, Ryttare

henmian om två Mantal, KoUanen kalladt, i Karkku by, hvilket

ock finnes kort efter hans död hafva kommit i fremmande händer.
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livad (Icimc mans finska lag-iifvcrsailning ytterst beträffar,

hade all kuiiskap ou\ liaiulskriflciis sliileliga öde, eller livar den

sladiial, länge saknats, da jag lör kort tid sedan, vid genom-

ögnande al" Kanslirådet PorUians nnder en resa i Sverige om

sommaren 1791 ifrån Stockholm aflfitna bref till Ca/owms, h vilka,

jemte ett större anlal dylika, dem den förre ifrån hösten 1793

till våren 1800 skrilVit till den sednare, som då i egenskap af

Ledamot i Konungens Högsta Domstol vistades i samma hufvud-

stad, nu finnas i Kejserl. Alexanders-Universitetets Bibliothek,

ibland de förstnämnda anträffade en så omständelig beskrifning

på tvänne uti Kongl. BibHotheket i Stockholm befintehga, olika,

finska öfversättningar af Sveriges gamla Landslag och Stadslag,

att det genast föreföll mig mycket sannolikt, att det ena exem-

plaret, innehållande jemväl Rättegångs Ordinantien, Processen och

Domarereglorne, utan uppgift af öfversättarens namn, vore Å'ol-

Innii arbete. Uti bref af d. 28 sistl. Febr. vände jag mig der-

före, med begäran om några till frågans utredning ledande upp-

lysningar, till bemälda Kongl. Bibliotheks nuvarande tjenstförrät-

tande föreståndare. Vice Bibliothekaricn Magister Klemming, af

hvars utmärkta beredvillighet att i dylika fall gå sökande till-

handa jag, såsom mången annan, sedan flera år erhållit många

dyrbara prof, och hade redan d. 22 Mart. den glädjen att utur

svarsbref dat. d. 14 i samma månad inhemta underrättelse, att

ifrågavarande Codex ännu finnes i godt behåll, hvarom nära

nog allt hopp syntes förloradt, sedan Kanslirådet Lagas, hvil-

ken i afseende å jemförelse af alla de finska öfversättningar man

känner af Sveriges gamla Lagar, fått till sig två af de tre öf-

versättningar af Konung Christophers Landslag, som Kongl. Bi-

bHotheket i Stockholm honom veterligen egde, men blott en af

Stadslagen, nämhgen Ljungo Thomassons. sålunda icke vunnit

någon kunskap om KoUanii öfversättnings sluteliga öde, såsom

företalet till den 1852 ifrån trycket utgifna upplagan af sist-
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nämnda Lag a( sig visar. Huru detta hänger ihop upplyser/nu

Bibliothekarien Klemmings förklaring, att bemälde Codex, inne-

hållande allt hvad ofvanför nämndes, icke varit Lagus tillsänd,

formodeligen emedan den ansetts vara aUtlör ung, eller, såsom

jag numera af annan anledning håller for sannolikt, -i anseende

dertill att den icke då ännu blifvit af en annan låntagare åter-

ställd. Vid sådant förhållande och då man af Förlitans utdrag

af denna öfversättning, ehuru få de äro, nogsamt fmner att den

ganska mycket skiljer sig så väl ifrån Ljungos, som ifrån de tre

andra, hvilka vårt Universitets Bibliothek äfven har, synes dess

noggranna afskrifvande genom någon finska språket mägtig och

med den ifrågavarande tidens handstil bekant person, ju förr

dess heldre, vara så mycket angelägnare, som ernåendet af huf-

vudsakliga ändamålet för det, såsom bekant är, nyligen påbe-

gynta företaget att ånyo till Finskan öfversätta vår nu gällande

Lagbok, eller rätta och förbättra de upplagor af den öfver-

sättning vi förut hafve, hvilket tyckes böra vara att få Lagens

anda och mening rätt noga uttryckte, utan tvifvel måste, genom

i möjehgaste måtto utvidgadt tillfälle till jemförelse imellan äldre

och nyare tiders i sådant afseende vedertagna språkbruk med

hvarandra, ansenligt befrämjas.

(10.) Att äfven Folkenius bhfvit vid Åbo Universitet under

första Rectoratsåret inskrifven, är det enda jag vet om honom

intill den tid, då han förekommer i Consistorii Protokoller af

lika anledning, som nyss är angående Kollanius omförmäld och

han under inseende af Professoren Georg Alanus några dagar

derefter försvarade sin gradual Disputation De anima in genere.

livad åter det då för vinnandet af graden dem troligen förelagda

vilkoret beträffar, finnes Folkenius hafva qvarstått såsom högsta

klassens Stipendiat för första halfåret 1644, men derefter blifvit

ifrån Stipendiat Catalogcn afförd, under det han var i Sverige

och samma år vid Gymnasium i Strengnäs utgaf en Dispnlalio



113

de caiifa intermi fonnali. Efter återkomsten till Åbo erhöll han

likväl, på den 4 Jun. 1645 ingilVen ansökning, sannna plats fOr

det arets sednare hälft oeh bibehöll den hela aret 1G46. Ilär

utgaf han dä tvänne Disputationer, den ena De Coelo ejusque

a/Jectionibus 1045 och den andra 1646, De terra, begge in 4o.

Återvände föruiodeligen kort derefter till Sverige, hvarest han

sedan för mig försvunnit.
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