
���������	 B�INCTA, BEINTA, BENKTA, BI�NKTA, 
BENTA, lat. Benedicta, kvn. 
   �
�.: ��������	 m. 1100-t., m. 1200-t. m. fl., 1475; 
�������	 1350 m.fl., 1379, �������� 1378, �������
 1378, 
1395; �
�����
 1356, �
�����	 1374, 1386, 1390. 
   �����	 1407, 1417 m. fl., 1503, ������ 1435, 1474, ������	 
1463-81, ������	 1493, ������	 1455, 1515, 1519, ������� 
1486, �������	 1439, ������	 1427, �����	 1413; �����	 
1389, 1408 m. fl., sl. mdlt., ������ 1419, 1457, ������	 1494, 
������	 1415, 1418 m. fl., 1500, ������� 1426; ������	 
1386, 1404, 1413, ������	 1382, �����	 1399, 1433, ����	 
1464, �����	 1430, ������ 1420, �����
 1420; ����	 
1409, 1455, ����� 1460, 1465, �����	 1479(?), ������ 1479, 
�����	 1500, �����
 1464, �����
 1439; �����	 1385, 1402, 
������	 1413, ����� 1397, ����
 1397, 1500. 
   �
���	 1413, 1414 m. fl., 1486, �
���
 1419, �
����	 
1439, 1444, 1479, �
����	 1428, 1445, 1491; �
���	 1405, 
1413 m. fl., 1460, �
����	 1412, o. 1450, 1482; �
����	 
1423; �
����	 1390 m.fl., 1429, �
�����	 1405, �
����	 
1399; �
���	 1409, ��
���	 1419, �
�
�����	 1431–33; 
�
���	 1458; �
����	 1458, ��
���	 1458; �
����� 1458, 
�
���	 1386. 
   ���� �������� 1350, 1402, �������� 1379; �
������ 1377. 
   ������ 1420, 1446, ������ 1396, ����� 1402; ������ 
1402, 1455; ����� 1413; �����
 1433; �����	 1454, ������	 
1466, �����	 1451, ������	 1470, �������	 1494; �������� 
1461, ��������� [1460]. 
   �
���� 1445, �
���� 1424, �
����� 1480, �
����� 1404, 
�
���� 1390; �
���	 1486, �
�����	 1473, �
���	 1491, 
�
����	 1480. 
   �����	 ����� �������
 1367, �������� 1361, �
�����
 
1375. 
   ������ 1400, 1412 m. fl., 1446, ������� 1452, 1465, 
������� 1428, �����
 1482, ������ 1394, 1398, 1444, 
������� 1438, ������ 1448, ������� 1402; ������ 1438, 
����� 1433; ������
 1471, ������
 1458, 1467, ������
 
1391; �����	 1364, ������	 1443, �����	 1438, 1444, 
�����	 1434, ����	 1422. 
   �
���� 1403, �
����� 1449, �
���� 1378, 1405 m. fl., 
1460, �
����� 1472, �
����� 1385, �
���� 1369; �
���	 



1415. 
   ����. (m. 1100–t.) ��������	 LDL s. 207 (Necr Lund s. 88) 
nunna i Lund, avl. 21/8 – ����. (1200-t.) ack. ��������	� SRD 
4 s. 548 dtr av Ebbe Sunesen, g. m. kg Sverker – ��� �� (m. 
1200 – t.) ��������	 LDL s. 8 nunna i Bosjö kl., avl. 12/1� ��
���� 17/1 gen. dne ��������� (DS 1 s. 352) syster t. drg 
Katarina; 1253 [BEN]EDICTE SS 3 nr 129; Sunes dtr, g. m. 
rd. Svantepolk Knutsson (SAT 1 s. 227) – [����] gen. dne 
��������� DS 1 s. 478 mor t. kaniken Nils Torkelsson (Lund) 
  ��!� gen. ��������� DS 2 s. 139 nunna i Skänninge (jfr 
DGA 2 s. 93); 1298 ��������	 DS 2 s. 276 (jfr DGA 2 s. 121) 
dtr av Holmsten i Berga (Högsby sn, Sm.), don. t. Skänninge 
kl.; 1299 gen. ��������� �� ������� DS 2 s. 302; 1300(?) [	] 
������ ��������	 ib. s. 318; nämnd 1306 (DS 2 nr 1510)�  �
�"�# gen. ��������� DS 2 s. 599 g. m. Inge Ragvaldsson (dat. 
Hjälsta, Upl.)� �� �"�# dativ dne ��������� ib. s. 629 om 
försäljning av ängen »Hiard
wiikk»; 1336 ��������	 DS 4 s. 
535 don. gd i Källstads sn, Ög.; var död 1347 (DS 5 nr 4170); 
dtr av rd. Algot Jonsson, änka e. Nils Kettilsson (Bielke), se 
ÄSF 1 s. 68, Bekcman, Matts Kättilmundsson 2 s. 351; dtr, se 
1340. 
   �"�� ��������	 DS 3 s. 34 änka e. Lars Ingridson, säljer del 
»in Hellustrøme» (Vg.?)� ��"�$ dativ ��������� ib. s. 287 får 
gåva i test. e. Margareta som var Knut Erikssons änka – 
[�"""] 	 �����	 ��������	 �� ��������� DS 4 s. 311 har ägt 
gods i Harlösa sn, Sk.����""" dativ ��������� ib. s. 332 nunna 
i Askeby kl., i test.� �� �""" dativ ��������� ib. systerdtr t. 
kaniken Herman i Linkpg   �""� ��������	 �	���
������ ib. 
s. 368 g. m. Ulf Håkansson (Läma), don. gd i Veta sn, Ög.; 
var död 1355 (DS 6 nr 5494); (tre stengavlar) jfr ÄSF 1 s. 79�
 ��""� dativ ��������� DS 4 s. 370 dtr av Benkt Algotsson, 
dativ dne ��������� ����������� ib. får gåvor i Benkta 
Håkansdtrs test.� ��""$ gen. ��������� ib. s. 500 änka e. Bo 
Huvud, sgv.� ��""% ��������	 �	���� ������� ib. s. 626 utf. 
test. t. Gudhems kl.; var död 1340 (DS 4 nr 3520); 
(Oxenstierna) se ÄOV s.9 ff. och 42 – �"�# 1/12 L dna 
�����i��	 ������������ (DS 4 s. 751) änka e. Johan Filipsson, 
don. gd i Herrberga sn, Ög.; dtr av 1310, se Beckman, Matts 
Kättilmundsson 2 s. 351 – &1341' gen. ��������� (†) DS 5 s. 



68 om gods i Åsbräcka sn, Vg. (Sparre)�  � �"�� dativ 
��������� 	������ ib. s. 107 bos. Lund – [�"��] 16/7 (i vid. 
1417 3/11) RAppr gen. �����i��� (ib. s. 474) g. m. rd. Nils 
Abiörnsson; 1355 14/8 gen. dne ��������� DS 6 s. 572 maken 
instiftar preb. vid Linkpgs dka; jfr odat. (m. 1400�t.) 
BENEDICTA GM 1 nr 427 (gravhäll i Uppsala dka)�  � �"�$ 
dativ ��������� DS 5 s. 613 dtr av Nils Gagge, i test. (dat. 
Lund)�  � �"�� ��������	 �	������ �� ���������� ib. s. 628 
bos. Rackeby sn, Vg., don. t. kl. ib.�  ��"�! g en. ��������� 
 	��������� DS 6 s. 125 g. m. Israel Birgersson, sgv. om jd i 
Kulla sn, Upl.; (Färla) se ÄSF 1 s. 146 – [
(��.] (1349-77) 
REL fol. 132 ���������m �e�e������, test.exekutor i 
Söderkpg – �"�# 30/3 U gen. ��������, �������	 (DS 6 s. 180 
f.) g. m. Eringisle Petersson (Bonde), sgv. om arv i bl. a. Sm.; 
dtr av Ragvald Puke (ÄSF 1 s. 179). 
   �"�� dativ ��������� !	���, dativ �e�e����� ������� DS 6 s. 
388 i lundakaniken Petrus Helgonis' test.   �"�� 15/2 U ��m 
�����i��	 (ib. s. 477) mor t. kh. Daniel i Grebo, har sålt jd i 
Rystads sn, Ög.   �"�$ 21/7 �������	 ������������ " �����#�, 
bos. Frinnaryds sn, Sm., har sålt jd, s. BENED..  
..CLISDOTTER SRP 1 s. 84�  � �"�$ 28/10 �
�����
, fadern 
Jon Knutsson don. jd i Strå sn, Ög.; 1374 22/12 �
�����	 
$�	�������e�, g. m. Lars Filipsson, don. jd i Rogslösa sn, Ög.; 
nämnd 1381 (SRPapp nr 54); (Aspenäsätten) se ÄSF 1 s. 13� �
�"$� 7/2 U dativ �������� !���������e� (DS 8 s. 24) får av 
Markus Benktsson mgngåva i Kinds och Marks hdr, Vg.; 
1364 20/1 dativ h:u �����	 !���������er (ib. s. 437) får av 
Tule Klemetsson mgngåva i Sdm. och Vg. – &1364' �����	 
�	����	������ SJb 1 s. 443 g. m. rd. Nils Eriksson, vid. brev 
om jdbyte; jfr 1368   �"$$ 10/7 dativ �����i�t� (DS 9 s. 87) 
g. m. Anders Nilsson, i test. (dat. Lund)�  � �"$� 16/6 [���] 
�������
 �	%u��	����i� (ib. s. 229) dtr av vpn. Håkan 
Joansson, intr. i Vreta kl.�  � �"$% 14/4 �e�e�i�t	 
�	�����	������ (DS 9 s. 387) g. m. Magnus Gregersson, don. 
jd i Villberga sn, Upl.; 1371 2/8 �e�e�i�t	 �	n���n�����e� 
(DS 10 s. 58); 1382 21/9 ������	   �"$! 29/8 dativ ��� 
�
����  
��������� ����e�, i test. om jd i bl. a. Kinda hd, Ög.; 
jfr 1428 4/9 �
����	  
��������� ����e�, änka e. Herman 
Böklar, säljer gods i Tjust, Sm.�  � �"�� 21/9 �e�e����	 
����	������er, g. m. Heine Snakenborg, don. jd i Viby sn, Ög., 



s. BEN.. TE GÖZSTAFSDO�SRP 2 s. 341; 1375 1/9 dativ ��& 
�
�����
 �����	���' ����er, får gods i Vings sn, Vg.; var död 
1383 (SRP 2 nr 1918); tre sjöblad (ÄSF 1 s. 202)   �"�� 25/3 
L gen. �
������ �	����	����e�, g. m. Peder Tomasson (Tre 
rosor), som gör jdskifte i Ög.; [1410] 10/7 RAppr �
���	 
�	����	 ����e� (SD 2 s. 319) änka, stadf. don. t. prästbordet i 
Gistads sn, Ög.; jfr 1390   �"�% 2/2 �������	 �������'����e�, 
don. jd i Ö. Tollstads sn, Ög. och Ekerö sn, Upl.; jfr 1379 u. 
d. (D)RA dativ dne �e�e�����, g. m. Magnus Kaze; 1387 18/7 
dativ dne �e�e����� �e��i�'����er; 1402 gen. ��������, s. 
BEINTA BEINTSDOTER SD 1 s. 133; 1404 u. d. U gen. h:u 
�
����� �
����������; 1405 �
�����	 �������'����e� SD 1 s. 
430; 1407 o. 29/9 U h:u �����	; 1412 �
����	 SD 2 s. 470; 
1415 3/6 L �
���	 �
��'����er (SD 3 s. 44); 1421 29/6 
�
���	 �
��'����er; oxpanna (ÄOV s. 64 ff.)�  � �"�% 8/9 
dativ �
���� (���'�����, får av Erik Andersson mgngåva i bl. 
a. Kinnefjärdings hd, Vg.; jfr 1397 10/2 D h:u ����� " 
)����	�, ����
; jfr 1399 19/7 �
����	, don. gods i Börstigs 
sn, Vg.; Algotssönernas ätt (ÄSF 1 s. 6) – [�"�%] 12/10 (i vid. 
1379) RAppr dativ �������, i Elina Ragvaldsdtrs test.� ��"�% 
11/11 L h:u �������� (��n�	���e�, �������
 (†), efterlämnar 
gods i Klockrike sn, Ög.; 1379 6/7 gen. ��������   �"�! 
28/12 �������	, dtrn Ingegerd Magnusdtr intr. i Vadstena kl. 
med jd i Slaka sn, Ög.   �"%" 10/5 ack. �e������	m dtr av 
Torsten Giurdson (oxpanna), förlovad m. Ingemund Ingevaldi 
t. Svepnäs i Enkpgs-Näs sn, Upl.; 1404 ������	 *�������� 
����e� SD 1 s. 322, s. BENEDICTE THORSTENSDOTER ib. 
(oxpanna); 1422 15/2 �
���	 *�����������e�; 1435 15/2 Sk 
h:u ������ (jfr DNorc s. 134); 1450 25/7 �����	 *������� 
����er (†), sonen Ingevald don. jd t. Strängnäs dka (ÄOV s. 
733)   �"%� 2/2 �����	 ����er�������, säljer jd i Gladhammars 
sn, Sm., sgv.   �"%� 1/12 [�'] �
������, maken Olaf Jönsson 
don. jd i Rystads sn, Ög.�  � �"%$ 11/3 L ������	 �� ���e�, 
�
���	, g.m. Torkel Haraldsson, byter jd i Ög. och Sdm.; 
1398 15(?)/9 [���] ������ ��������er; 1405 10/4 L �
���	 
��������; s. å. dativ ��& �
���� ��������e� SD 1 s. 450; 1408 
�����	 ��������� SD 2 s. 53; 1414 �
���	 ��������� ib. s. 
783, s. BENEDICTE BOSDOT ... ib.; 1415 ������	 
����������� SD 3 s. 7; 1421 25/8 �����	 ����������, om 
skuld t. Vadstena kl.; 1423 1/5 RAppr ��& �
����	 (†); Natt 



och Dag (ÄSF 1 s. 58)   �"%$ 12/4 Sk �
�����	 ��n�	�� 
������, test. t. Lena k+a, Vg.   �"%! 10/2 �����	 �	����	 ���er 
" �

� (Rääf 1 s. 199) bos. Torpa(?) sn, Ög., pants. jd i Asby 
sn; 1418 �
���	 �	�����	������ SD 3 s. 381 änka e. Peder 
Körning, avstår jd i Tveta sn, Sm., s. BENKTHA 
MATISADOTT ib.   �"!# 10/8 D gen. ��& �
���� 
����������er, sgv. i Systern Katarinas skuldbrev (dat. 
Vadstena); s. å. 9/10 �
�����	 ������� ����e�, änka e. Johan 
Ummereise, don. jd i Möckleby hd, Öl.; 1391 17/1 D 	�� ��� 
������
 ������� ����e�, har sålt jd i Möre, Sm.; 1402 gen. ��& 
����� �������������� SD 1 s. 161, s. BENCTE 
GLYSINGSDOTT. ib.; jfr 1479(?) D 9 fol. 17 ��r, �����	 [	��-
�������]; ätten Glysing (ÄSF 1 s. 54 f.)   �"!# �
����	 
�	�����	 ������ Rääf 1 s. 200 test. jd i Ydre hd, Sm.; 1392 
18/8 U �
����	 �	�����	 ����e�, don. med maken Henrik 
Lang jd t. Torpa k:a, Ög.; möjl. ident. m. 1420 gen. ������ 
SD 3 s. 612 syster t. korprästen i Linkpg Birger Magnusson; 
jfr 1377 – �"!� 28/6 Sk dativ ������ .����������, g. m. Elef 
Håkansson, brodern Nils Ulfsson upplåter gdr i Vrm. – �"!� 
25/1 �������
 )�	����� ���er, nunna i Vårfruberga kl.; 1400 
13/7 ack. ������ )�	/�	�� ������, har t. Vårfruberga kl. 
medfört jd belägen i Teda sn, Upl.�  � �"!$ 28/5 gen. ��& 
������ )���	����er, Sgv. i Tveta hd, Sm.�  � �"!� 15/8 
�����i�t	 �	�� ����er, s. BENEDIC.. .ANSDOT. SRP 2 s. 329 
test. jd i Västerlösa sn, Ög.; 1441 12/7 �
���	 �	������er (jfr 
SMR nr 1437) avl., välb.; 1444 24/6 �
����	 �	�����e�   
�"!! 18/1 h:u �����	 ... (SRP 2 s. 387: Jonsdtr) g.m. 
Eringisle Benktsson (tre sjöblad), don. gods i Linderås sn, 
Sm., sgv.; Gädda (Gillingstam, Sjöblad s. 16 f.). 
   )�� �� (1400-t.) gen. ��������� LDL s. 202 g. m. Johannes 
Paa –�
(��. (o. 1400) dativ ��������� DGP 1 sp. 109 dtr av 
NieIs Jensen, g. m. Parrow, Sk. – &1401' (lat.) dativ ��������� 
SD 4 s. 34 g. m. bg. Inge Brun i Åbo; 1415 ���� �����, 
�
���	 SD 3 s. 4 änka, om gd i Virmo sn, EgF. – &1401' ack. 
��������	� SD 4 s. 37 förförd av Nicolaus Olaui klerk i 
Uppsala stift�   ��#� �eth ������� SD 1 s. 169 maken Otte 
Benktsson säljer gd i Ornunga sn, Vg.; 1413 s. BENCHA(?) 
...NISDOTTER(?) SD 2 s. 714 (tjurhuvud); 1424 9/8 �
���	 
 	�� ����er   ��#" dativ ��������� �������	 ������, dativ 
�
���� SD 1 s. 215 får med maken Arvid Benktsson jd i 



Göteve sn, Vg.; 1428 13/1 �
���	 �������	����er, änka, don. 
jd i Kinnefjärdings hd, Vg.; 1439 24/8 �������	 �����	 ����e� 
(jfr SMR nr 956); Vinstorpaätten (ÄSF 1 s. 99)�  � ��#� 
������	 ���������e� SD 1 s. 322 änka e. Torsten Giurdson 
(Oxenstierna), s. BEINCTA.... ib.; Sparre (ÄOV s. 732 f.); dtr, 
se 1383�  � ��#� (lat.) gen. �e�e�i��� SD 1 s. 339 g. m. 
Berthold Pil, dativ �e�e�i��� ib. s. 341 nunna i Lund; om gdr i 
Södervidinge sn, Sk.� ���#� (lat.) gen. �e�e�i��� (†) SD 1 s. 
479 Gudmund Svenonis´ farmor el. mormor   ��#� ��������	 
������	� ATS 5 s. 346 nunna i Vreta kl.� �� ��#% dativ 
��������� Test s. 182 syster t. Michael Ingemari (Djäkn) i 
Lund   ��#% CUM : UXORE : SUA : BENEDICTA GM 1 nr 
346 (gravhäll i Vadstena kl.) g. m. Tideman Blacke   ��#! 
����	 SD 2 s. 101 g. m. Peder Andersson (dat. Sörby, 
Örtomta sn, Ög.); 1413 �
���	 ib. s. 654 dtr av Peder 
Ragvaldsson� ���#! �
���	 ib. s. 228 (jfr NMU 1 s. 88) dtr 
av Heneka Styg, g. m. Peder Magnusson i Hidinge, Nke�  �
���� dativ ������ SD 2 s. 533 ärver gd i Landeryds sn, Ög.� �
���" �
���	 �������	������ ib. s. 589 (DDal suppl. s. 9) don. 
jd i Folkärna sn, Dal.   ���" �
����	 $��������� ib. s. 602 
avträder gd i Malma sn, Vg., ib. s. BENTE JONS...; s. å. 
������	 $�	�������� ib. s. 617 � ���" ������	 
*�������	������ ib. s. 657 g. m. Erik Petersson, säljer jd i 
Kvinnestads sn, Vg. – ���� �����	 �	����	������ SD 3 s. 232 
nunna i s:ta Clara kl., säljer gdr i Hagshults sn, Sm.; sparre 
(Härenstam, Finnveden s. 303) – ���% (lat.) ��������	 
0�	&������� SD 3 s. 297 priorissa i Bosjö kl.   ���! �
���
-
ib. s. 430 abbedissa i Vadstena; jfr 1422 28/4 DW �e�e�i��	 
��n�	�� ����e�, blir abbedissa i Vadstena kl.; [1422] 10/8 
REL fol. 130 ������	; 1425 7/6 ��������
; 1429 14/4 
�
����	; 1438 5/1 [	��] �
����; 1443 13/2 [�'] ������, avtal 
om fastigheter i Vg.; 1444 26/4 [	��] ������; 1445 5/8 
�
����	; avstår ämbetet 1447, död 1451 (DW)   ���! h+u 
������ SD 3 s. 508 g. m. Lars Meinastesson; 1423 13/5 h+u 
������	, makarna byta jd i Trögds hd, Upl.� ����! ��
���	 
�������	������ ib. s. 514 g. m. Lars Petersson i Loftsryd, 
Asa sn, Sm.� ����# gen. �e�e����� KTb s. 44 änka e. Henrik 
Finne�  � ���# h:u �����
 1�	��������, ������ 1����������� 
SD 3 s. 607 f. g. m. vpn. Lasse Pik, om gdr i Vg.; 1457 2/10 



������ 1�	��������, änka, don. gd i Fjärås sn, Ha.; 1458 4/7 
�
����� 1�	��� �	���e� – 
(��. (f. 1421) �����	 HLG 1 s. 11 
avl. gillemdl. – [����] 7/8 (i vid. 1446 3/2) gen. ������-
$��	�������e� (†), var g. m. Ture Eriksson, don. gods i Vättle 
hd, Vg.; nämnd 1440 27/11�  � ���� 10/6 dativ ����	 
2���e������e�, får av Erik Gjurdson (stjärna) mgngåva i 
Fliseryds sn, Sm.; 1434 3/4 [�'] �����	 (jfr SMR nr 50); 
1448 26/4 dativ ������ 2���e������e�; Bonde (Sjögren, 
Trolle s. 69); jfr 1438� ����" �
���	 HLG 1 s. 21 gillemdl., 
g.m. Erik Tan; odat. (1431-33) h:u �
�	�����	 *	�' ib. s. 51 
änka; 1432 18/10 �����	 ����������e�, don. stenhus t. 
Uppsala dka; 1444 dativ h:u �����	 (†) SJb 1 s. 125 – &1423' 
��������� RDD 1: 3 s. 325 g. m. vpn. Petrus Saxtorp, som 
don. t. Lunds dka� ����� 27/12 U gen. �
����, i tvist om gd i 
Frinnaryds sn, Sm.�  � ���� 24/6 dativ ������ $�&	������er, 
får av Karl Laurensson mgngåva i Sdm.; 1428 14/9 dativ 
������� $�&	�������e�, får av Klaus Slaveka mgngåva i Upl.; 
1443 8/5 ack. ������	, änka; Schack (ÄSF 1 s. 18f.) – &1425' 
gen. ����� *�&��������� (†) RDD 1: 3 s. 353 g. m. Peder 
Åkesson t. Jätsholm, Jäts sn, Sm.�  � ���$ 14/1 h:u ������� 
��n���'�����e�, säljer jd i Tuhundra hd, Vsm.� ����� ack. h:u 
������ KTb s. 57 änka e. skeppare Jordan� ����� 6/4 �����	 
2
���e�� ����er, Knut Karlsson don. t. Vreta kl. för hennes 
provent – ����� 3/5 h:u ������	, don. m. dtrn Birgitta 
Magnusdtr jd i Ö. Ryds sn, Ög. – ��"# 18/2 �����	 3	��e�� 
����er, änka e. Hedin Gudmundsson, säljer gods i Sm. – ��"� 
10/2 dativ �e�e�����, i test. (Lund?)� ���"" gen. h:u �����
 
SJb 1 s. 53 granntomt säljes�  � ��"" 19/1 [
���er] ����r, 
����� (†); syster t. Niklas Gädda, deras arv skiftas – ��"" 
14/2 �����	 ��n�	����er, g. m. Lasse Siggesson (pil), don. t. 
Vreta kl.; 1437 28/8 �����	 ��n�	����er (jfr SMR nr 616) 
broder: välb. Benkt Gunnarsson; tre sjöblad (jfr Kumlien, 
Karl Knutsson s. 101)   ��"% 30/1 dativ ������� 2
��e��� 
����e� (jfr SMR nr 692) köper ödetorp i Stockaryds sn, Sm.; 
1439 14/10 �
����	 2
��e�� ����e�, (a tgo) �����
 (jfr 
SMR nr 985); jfr 1445 21/9 gen. h:u �
���� 2
��e������er, 
köper hus i Vadstena; 1452 24/1 h:u �
���	 2���e������er 
(†), har ägt jd ib.; jfr 1422�  ���"% e. 1/5 dativ h:u ������- " 
1	����, dativ �����	 (jfr SMR nr 728) välb., bos. Tillinge sn, 
Upl., får fasta på jd; 1443 21/10 �
���	 �er�	�� ����er, don. 



jd t. Sko kl.; 1455 17/6 ����	 �er�	�� ����er   ���# 23/11 
�����	 ��������������� (jfr SMRnr 1259) om tomtbyte i 
Vg.� ������ 30/8 �
���	 �	�����	����e� (jfr ib. nr 1456) g. 
m. Eringisle Jakobsson, säljer gd i Kärna sn, Ög., sgv.; 1447 
25/4 �����	 �	�����	����er   ���" 29/11 RAppr h:u �����	 
�
����', i Östens »a B
rghe» test. (dat. Strängnäs)�  � ���� 
26/4 �����	, dtr av Pedher Rembolsson, g. m. Markvard Link, 
säljer jd i Härads sn, Sdm.; nämnd 1447 23/5; dtr av Peter 
Remboltsson (bjälke) se Hildebrand, Blåpanna s. 48 f.   ���� 
2/8 �����	 (������	 ����er, don. jd i Villstads sn, Sm.� ����$ 
7/3 �����	, g. m. Ragvald Puke, får jd i Skällviks sn, Ög.� �
���$ 2/1 dativ ������ 2����//�� ����er, g. m. Lars 
Haraldsson, nämnd i köpehandl. (dat. Vadstena)�  � �����2/4 
DW ack. dnm �e�e�i�t	� �� )�	��	, intr. i Vadstena kl.; jfr 
1455 27/4 gen. ������ ������������, nunna i Vadstena, fadern 
Eskil Åkesson don. jd i Karleby sn, Vg.; 1477 14/10 DW 
�e�e����	 ����������er, dör d. å.�  � ���! 30/1 (21/1) RAppr 
dativ �
����� (��e���a ����er, i Ragvald Gustavssons test. 
(Vg.) – 
(��� (o. 1450) RAp nr 162 �
����	 2
��e�� ����er � 
�
����� [	- &	/�], säljer jd i Kjula sn, Sdm.� �� ���# 23/4 
DW �e�e�i��	-�	��u����e�, vigd t. nunna; 1451 22/1 gen.�
�����	 �	����	�����e��, dtr av Magnus Gustavsson; 1499 
1/2 DW �e�e�ic�	 �	��", dör d. å. 
   ���� ��& �
���	 HLG 1 s. 57 (jfr FMU 8 s. 451) g. m. Erik 
Axelsson (Tott), gillemdl.; dtr av lgm. Mats Ödgisleson 
(Lillie)�  � ���� 26/4 RAppr dativ "���r, �������, i Märta 
Lydekadtr Stralendorps test. (dat. Uppsala); 1455 19/3 
�e����	 $�����	 ����e� (DN 16 s. 198) bilägger arvstvist (dat. 
Strängnäs); 1458 11/3 [����er] ��n���
 $�����
�����e�; 1461 
15/9 gen. ���& ��������; 1464 28/10 ����	 $����	 ������; 
1467 C 25 fol. 2 [�/��e�] ������
; jfr 1486 11/1 ���& 
��n����; s. å. 22/1 gen. h:u �
���	; (Svarte Skåning) g. m. 1. 
Arvid Bengtsson (Oxenstierna), 2. Tord Filipsson Bonde 
(ÄOV s.346 ff.) – �����22/3gen. h:u ��n��	 " )�n������, bos. 
Sunds sn, Ög., i tvist med Skänmnge kl. – ���% 27/1 h:u 
�
����	 " )�	������m, �
���	, ��
���	, i tvist om jd i 
Sköllersta sn, Nke; 1469 9/5 h:u �����	 " )�	��
��	 – [���!] 
C 4 fol. 16 gen. �r, �����	 (��	m�����er, änka e. Nils 
Esbjörnson, don. jd i Svinnegarns sn, Upl.�  � ���! 24/5 h:u 
�
���	, g. m. vpn. Bengt Dun som test. jd t. Vadstena kl.; 



1469 19/1 �����	, dtr av Abjörn Jönsson; 1470 15/5 h:u 
�����	, don. gd i Kälvene sn, Vg.� �� ��$# 18/8 U dativ h:u 
�
���� (n�e��	����e�, (a tgo) gen. ���������, får mgngåva av 
Magnus Pedersson (dat. Brunsbo, Åsaka sn, Vg.); 1466 21/3 
gen. h:u ������	 (��e���	 �����e�; 1471 1/5 St [�'] �����&-
������
 (BSK 7 s. 136); 1480 21/1 gen. �
n���	 (��e���	-
����e�, a. brev skr. gen. �
����� (jfr NMU 1 s. 141); 1494 
10/7 ������	 (��er����	��er, gen. �������	4 Systern Katarina 
är abbedissa i Gudhems kl. och don. gd i Ullene sn, Vg.; Öra 
(Sjögren, Posse 2 s. 27)   ��$# �
���	 JTb s. 58 rest. m. 
skatt   ��$# h+u ����� SSb 1 s. 5 bos. Östanmur   ��$� 9/7 
h+u �
���	, test. gd i Kärda sn, Sm. – 
(��� (1463�81) RAfot 
������	 0�	&��� �����er " �	��,��, har sålt täkten »Sigarff» i 
Kniva, Vika sn, Dal.   ��$� h+u �����
 SSb 1 s. 167 bos. s. 
kv.   ��$� 1/5 [�'] ����r, �������- "- )�������u� (†) om 
jdbyte i Hultsjö sn, Sm.   ��$� h+u ����� SSb 1 s. 214 bos. 
Innanmur   ���# 7/3 gen. h+u ������	, g. m. Olaf skrivare, 
don. t. Nykpgs kl.   ���� 6/3 �
���	 2�����/&�	 ������, syster 
t. Tord och Magnus Bonde, don. gdr i Hässelby sn, Sm.; 1491 
2/6 h+u �
����	 � 5- (†), bos. N. Vi sn, Ög. – ���� dativ 
�
����� ATb 1 s. 375 (jfr ib. s. 369) dtr av Ragvald 
Bengtsson, beskylld f. barnamord�  � ���" 17/3 gen. h:u 
�
�����	 �
���'����er, g. m. vpn. Peder Bertilsson, don. t. 
Skänninge nunnekl.; 1479 23/2 �
����	 �����' ����er, säljer 
gdsdel i Vadstena; jfr 1491� ����� 5/12 �r, ������, abbedissa 
i Vårfruberga kl., om rå i Tveta sn, Sdm.�  � ���� [���] 
��������	 ProcKat s. 108 g. m. Elaaus i Utterkull, Burseryds 
sn Sm.�  � ���� 6/1 h:u �����	 (†), g. m. Harald Laurensson 
(snedbjälke), sonen Laurens stiftar preb. i Vadstena kl.; dtr av 
Jon Petersson (båt), var död 1440 (ATJ nr 37)�  � ���$ 26/8 
�����	 )���� ����er, änka e. Eringisle Gädda, säljer gdr i 
Lunda sn, Sdm.; 1491 31/5 �r, �����	 )��n������e�, gen. 
�
���	 )��n�����e��, bos. Gäddeholm i Irsta sn, Vsm., gör 
jdbyte m. Uppsala dka – &1477' 6�����	 27������������6 
LÄU 4 s. 269 priorissa i Bosjö kl.� ����! D 9 fol. 3 ������ 
��%u�, ib. fol. 4 dativ �
���	, får lön av Kalmar kl. – *�%� 
ack. �����
 *��� LÄU 4 s. 362 g. m. bg. Jens Hvid i Malmö 
– ��%� C 31 fol. 2 �
����	, i räk. för Tyresö, Sdm.� ���%$ 
22/1 gen. h:u �
���	, g. m. vpn. Magnus Bok, i gåvobrev 



(dat. Vadstena) – ��!� 18/1 �����	 �����' ������, änka e. 
Peder Bonde, om gods i Sm.; jfr 1500 – ��!" ��n���	 STb 3 
s. 101 dömd för ärekränkning – ��## u. d. Kav �����	 
�����'����er, har sålt gdr i Laske hd, Vg.; s. å. 24/1 Kra 
�����	 ����������e�; 1515 10/8 ������	 �����'�����e� " ���, 
säljer jd i Vadsbo hd, Vg.; jfr 1491� �� ��## 23/4 ����
 
�����'����er " �	������, änka e. Johan Persson, säljer jd i 
Fliseryds sn, Sm.�  � ��## 2/10 ������	, änka e. bg. Per 
Karlsson i Kalmar, pants. gd ib. 
   ��#" �����	 �	���� SSb 2 s. 95 bos. S. kv.� ����! ������	 
SSb 3 s. 126 bos. Ö. kv. – 
(��. (sl. mdlt.) gen. h:u �����a 
KHÅ 48 s. 216 i förbönslängd (Vg.). O 
   Latinskt namn av adj. ��������	 ´välsignad´, jfr BENEDIKT 
av ����������. Fda. ���������, fvn. ��������	 (1 gång: dativ 
B
ndiktu). Namnet bars bl. a. av konung Sverker d. y:s 
gemål, dtr av den danske stormannen Ebbe Sunesson. 


