
��������� jfr BERTA, lat. B i r g i t t a, B r i g i d a, kvn. 
���	
�� ������ 1500, ������ 1500, ������� 1467,� 1494, 
������ 1501; ���	
���� 1498;� ���
�� 1501, ���
��� 1465,�
���
��� 1481, ���
��� 1483,� 1485, 1498,� ���
���� 1480, 
���
���� 1485, 1493,����
���� 1505; �
��	
���� 1507; �
���� 
1495, 1498� m.fl., 1519,� �
���� 1495, 1514 m.fl., 1523, 
�
����� 1517, �
����� 1491, �
����� 1495, 1509, �
������ 
1495, �
���� 1493, 1495, 1496;��
�	��� 1462, �
�	��� 1502, 
�
�	��� 1460, 1462 m.fl., 1472, �
�		� 1477, �
�		
�� 1478, 
1481,��
�		
��� 1473, 1481, 1486,��
�		
���� 1498,��
�	����� 
1453, �
�	�
�� m. 1300-t.,��
�	�
��� 1327, 1330 m.fl., 1463,�
�
�	�
���� 1325, �
�	�
��� 1344, 1358, �
�	
��� 1506,��
�	
� 
1477, 1507, 1516, 1517, �
�	
�� o. 1400, 1450 m.fl., 1516, 
�
�	
��� 1463, 1512, �
�	
���� 1466, 1468, 1474, �
�	
����
1500, �
�	
����1335, 1342�m. fl., 1522, �
�	
����1496, 1500 
m.fl., 1515, �
�	
�����1448, 1456 m.fl., 1509, �
�	
�����1500, 
1509, 1515,��
�	
�����1509, �
�	
����1364, 1459 m. fl., 1516,�
�
�	�����1446; �
�
���1507, �
�
���1509,�1525, �
�
����1496, 
1513, �
�
����1492, 1508, 1511, 1525, �
�
����1507, �
�
�����
1447, �
�
����� 1500; ���		
���� 1481; ��
	
�� sl. 1100-t., 
1464, 1488(?); ��
	
���� 1390,� 1481, 1482, ��

��� o. 1520, 
Brita 1507, 1518,�Brite 1518,���
��� 1489, 1508, 1513,���
��� 
1481,� ��
��� 1478, 1519,� 1521, ��������� 1518;� ��	��� 
1504; ������ 1517; ���	��� 1504, 1505, ���	��� 1464, 
���	���� 1374,� 1504, ���	����� 1351,� ���	�
�� 1519,�
���	�
��� 1326, 1327 m.fl., 1368,� ���	�
��� 1293, ���	���� 
1518, 1519,� ���	����� 1451, 1518,� ���	����� 1519,�
���	���� 1518, ���	
� 1519, ���	
��� 1507, ���	
��� 1346, 
1398 m.fl., 1501,� ���	
��� 1459, 1496, ���	
���� 1499,�
���	
��� 1415, ���	
��� 1476;� ���
��� 1514, 1528, ���
��� 
1485, ���
���� 1519, ���
���� 1482; ���
���� 1482;� ������ 
1510; ������ 1514. 
������� ������� 1466,��������� 1494; ���	
��� 1509; ���

�� 
1484, ���
���� 1484, ���
���� 1480, ���
����� 1480;� �
	
��� 
1482;��
����� 1493,�1515, �
������ 1496,��
���� 1496;��
�	��� 
1460, �
�		���� 1422, �
�		
��� 1336,� �
�		
���� 1472, 
�
�	�
��� 1422, �
�	�
��� 1306, 1349, 1350, �
�	�
��� 1377, 
1389, 1397, 1435,��
�	
��� 1502, �
�	
�� 1460, �
�	
��� 1445, 
1446 m.fl., 1518, �
�	
���� 1478, 1480,� �
�	
���� 1482, 
�
�	
��� 1293, 1333 m.fl.,� 1520, �
�	
���� 1449, 1459, 1477 



m.fl.,� 1484, �
�	
���� 1481, �
�	
���� 1463, �
�	
��
�� 1496, 
1508, �
�	
���� 1385, 1387 m.fl., 1487, �
�	
����� 1447, 
�
�	
����1447, 1452 m.fl., 1484; �
�
����1346,� �
������1516; 
���	���� 1368; ���
�� 1365;� ���	�
��� 1337, 1346,� 1350, 
���	�
���� 1392, 1396, ���	
���� 1400, 1473, 1478, ���	
��� 
1307, 1397� m.fl.,� 1444, ���	
���� 1520, ���	
���� 1484, 
���	
���� sl. mdlt., ���	
����1393, 1397 m.fl., 1417, ���	
����
1431, ���	
��� 1416;�������� 1512; ���	
���� 1409. 
�������� ������� 1501; ���	���� 1480–1500-t.; Biretæ 1495; 
�
�		
��� 1482, �
�		
��� 1449, �
�	�
��� 1374, 1388, 1418,�
1434, �
�	�
��� 1433, 1434, �
�	
��� 1481, �
�	
��� 1424, 
1448 m.fl., 1499, �
�	
��� 1307, 1316 m.fl.,�1496,� �
�	
���� 
1487,��
�	
���� 1461, 1470, 1472, 1509, �
�	
��� 1411, 1415 
m.fl.,�1475, �
�	
��� 1459, 1463 m.fl., 1499,��
�	���� 1497;�
��
	
��� 1413,� 1450, ��
	
��� 1413; Brytha 1514; ���	��� 
1506,� ���	�
��� 1322, ���	�
��� 1430, ���	
��� 1508,�
���	
��� 1483,� ���	
��� 1410, ���	
��� 1428, 1449, 1473;�
������� 1517. 
������� ���	���� 1454, ���	
���� 1435, ���
���� 1493, 1498, 
1500; �
���� 1494, �
����� 1495, �
���� 1495; �
�	��� 1470, 
�
�	���� 1417,� �
�		
��� 1492, �
�	�
��� 1496,� �
�	�
��� 
1405, 1442, �
�	
� 1516, �
�	
�� 1352, 1476,� �
�	
�� 1450, 
1498,��
�	
��� 1500, �
�	
��� 1423, 1443 m.fl., 1518,��
�	
��� 
1429, 1453 m.fl., 1492, �
�	
���� 1508, �
�	
���� b. 1490-t., 
1516,� �
�	
���� 1440, �
�	
��� 1404, 1441 m.fl.,� 1492, 
�
�	
��� 1475, 1496,� �
�	
�� 1449, �
�	��� 1492;� �
�
��� 
1470-t., �
�
��� 1511; ��
	
��� 1503, ��
��� 1513,� ��
��� 
1543;����	����� 1371,����	
��� 1411, 1496,����	
���� 1421, 
1451,����	
��� 1415, ���
��� 1504. 
   ���� (sl. 1100 t.) ��
	
��LDL s. 91 nunna i Lund, avl. 18/4�
������ (sl. 1100-t.) ��
	
��ib. s. 163 (NecrLund s. 79) nunna i 
Lund, avl. 29/6������� (sl. 1100-t.) ��
	
��LDL s. 205 nunna i 
Lund, avl. 19/8������� (sl. 1100-t.) ��
	
��LDL s. 269 nunna i 
Riseberga kl., förr g.m. jarlen Birger Brosa (Folkungaätten), 
dtr av kg Harald Gille av Norge. 
������� (b. 1200-t.) ��
	
��LDL s. 267 priorissa i Lund, avl. 
19/10������� (m. 1200-t.) ��
	
��ib. s. 32 nunna i Lund, avl. 
8/2� �� ���� (lat.) gen. �
�	
����DS 2 s. 151 avl., dtr av lgm. 
Laurentius i Tiundaland, Upl.������� (lat.) gen. ���	�
����ib. 
s. 152 svägerska till Benedictus Elephson; jfr 1316 (lat.) dativ 



�
�	
����DS 3 s 287 får gåva i fastern Margareta Benktsdtrs 
test.; ätten Boberg (Beckman, Matts Kättilmundsson 1 s. 5 f.)�
������ (lat.) abl. �
�	�
��� DS 2 s. 225 om gods i Ög., dtr av 
Ingeborg (Ulfsdtr Ulv); 1307 (lat.) gen. ��
���������	
��� ib. 
s. 496 ärver bl. a. Göksholm i St. Mellösa sn, Nke; 1333 (lat.) 
gen. �
�	
���� ����� ������ DS 4 s. 299 maken Magnus 
Benktsson (Benkt Bossons ätt) pants. jd i Skå sn, Upl.; s.å. s’. 
BIRGITTE KANVTI FILIE SS 3 nr 705 (lejonbjälke); 1336 
(lat.) ���	�
��������������DS 4 s. 510 änka, don. gods i Skå 
sn, Upl. till Riseberga kl.; 1351 (lat.) �
�	�
�����������������
���������DS 6 266 bos. Askersunds sn, Nke; jfr odat. (b. 
1300-t.) BIA: CANTI... GM 1 nr 45 »soror dna» (gravhäll i 
Sko kl.); se ÄSF 1 s. 114 f.  
   [�� !] (lat.) ���	
����MirErici s. 286 räddas till livet av S:t 
Erik, Upl.� �� �� � (lat.) gen. BIRGHITTE GM 1 nr 135 
(gravhäll i Riddarholmskyrkan, Sthlm) marsken Tyrgils 
Knutssons maka (ÄSF 1 s. 89)����� " (lat.) dativ �
�	
����DS 
2 s. 493 får av Jedvard Filipsson mgnåva i Vada sn, Upl.; 
ätten Natt och Dag (SAÄ 5 s. 386). 
   [���!] (lat.) ack. �
�	
�����DS 3 s. 207 dtr av lgm. Birgher 
Petersson (Finstaätten), får arv; 1327 BIRGHITTA GM 1 nr 
159 (faderns gravhäll i Uppsala dka); 1341 (lat.) �
�	�
����
�
�	�
���������DS 5 s. 28 ger med maken Ulf Gudmarsson 
gods Vartofta hd, Vg. till Riseberga kl.; skr. 1344 (lat.) 
���	�
����ib. s. 288, 1368 2/6 (lat.) gen. dne ���	����(DS 9 s. 
396); 1373 13/11 (lat.) dna ��
	
�,�avl., pass utf. för hennes 
barn Katarina och Birgher; skr. 1374 7/7�(lat.) dativ �
�	�
��� 
s.å. 29/7 (lat.) ���	����,� 1392 26/6 (lat.) gen. �������
���	�
���,�1397 10/7 (lat.) gen. �an�t� ���	
���,�s.å. 15/8 (lat.) 
gen. �an�t� ���	
���,� s.å. 11/11 (lat.) gen. �an�t� �
�	�
���,�
1399(?) (lat.) gen. BRIGIDE GM 1 nr 240; s.å. 14/9 (lat.) gen. 
�an�t� ���	
���;� se ÄSF 1 s. 36, SBL 4 s. 447 ff.� �� #1315$ 
(lat.) dativ �
�	
���� ��	�
 �
�
�� DS 3 s. 212 får av Henrik 
Nilsson mgngåva Borlanda(?), Söraby sn, Sm.���#1315$ (lat.) 
gen. �
�	
���� ib. s. 219 dtr av Holmger Birghersson 
(Rumbyätten), intr. i Riseberga kl. (ÄSF 1 s. 187)� �� [��� ] 
(lat.) dativ dne �
�	
���� DS 3 s. 486 avl. h:u till Rörik 
Algotsson (Algotssönernas ätt); 1361 16/8 dna �
�	
����
���
�����(DS 8 s. 92); sig. hjorthorn, se ÄSF 1 s. 6. 
   ���� (lat.) dativ ��
���������	�
����DS 3 s. 570 får gåva i 



mostern Katarina Röriksdtrs test.; 1350 (lat.) gen. ���	�
����
������������DS 6 s. 170 hennes gods i Hammarö sn, Vrm. 
överlåtes; 1395 (no.) �����
�	�
����������������DN 4 s. 480 
avl., har givit gods till Mariakyrkan i Oslo (dat. Sande i 
Norge); skr. 1415 [�����]� ���	
���� SD 3 s. 68; Tyrgils 
Knutssons ätt, g.m. Jon Hafthorsson (Roos), se ÄSF 1 s. 90; 
hennes dtrdtr, se 1415���#1323$ (lat.) �
�	
���������
���������
DS 3 s. 577 änka efter rd. Sigmund Äringislason (båt), 
upplåter gods; 1335 (lat.) �
�	�
����DS 4 s. 444 om arvet efter 
kaniken Ulf Holmgersson (Ama); s.å. sig.: BIRGITTE SS 3 nr 
711; se ÄSF 1 s. 110� �� ���! (lat.) �
�	�
�����DS 3 s. 691 
kungör med maken rd. Peter Ragvaldsson (tre rutor) gåva i V. 
Ryds sn, Upl.; 1346 1/8 Ä (lat.) gen. dne ���	�
����
��������
�,� avl., arvet efter henne skiftas; Aspenäsätten, se 
ÄSF 1 s. 10���[
%���] (o. 1325) gen. ���	�
����Småst 1 s. 276 
hennes källa i Husaby sn, Vg.������� (lat.) dna ���	�
����DS 
3 s. 707 g.m. rd. Greger Magnusson (ginstyckad sköld), vittne 
i test. (dat. Strand, Svinnegarns sn, Upl.); 1327 (lat.) ���	�
����
���������������DS 4 s. 7; 1336 (lat.) gen. �
�		
��������
�����
������ ib. s. 475 sgv. om gods i Balingsta(?) sn, Upl.; 1351 
(lat.) ���	������ ����
����� ������DS 6 s. 303 don. jd; 1367 
(lat.) [���]� ��
���� �
�	
����� �� ���� ���e�[sic!] DS 9 s. 
190 pants. gods; intr. 1351 i S:ta Clara kl. (DS 6 nr 4710), 
Bengt Algotssons ätt, se ÄSF 1 s. 44���[
%���] (o. 1327) dativ 
��
������ �
�	
���� ����
������� DS 4 s. 2 får i Matts 
Kätilmundsons test. gd i Rogslösa sn, Ög.; g.m. 1. Knut Porse, 
2. Lars Karlsson (sparre); sig. hjorthorn, se ÄSF 1 s. 189� ��
���  (lat.) �
�	�
����!��� 
���������DS 4 s. 156 säljer med 
maken Likvid Kristiernsson jd i V. Ryds sn, Upl.; 1337 (lat.) 
gen. ���	�
���� ib. s. 547 avl., brodern Anbernus har ärvt 
hennes gods i Upl.; sig. tre blad i trekant, se ÄOV s. 138 f. 
   ���� (lat.) dativ� �
�	
���� ���������� DS� 4 s. 199 får av 
Erik Boberg mgngåva i bl. a. Tjust, Sm.; 1346� (lat.) gen.�
�
�	
��� DS�5 s. 552 g.m. rd. Magnus Gislason (sparre), sgv. 
om jd i Sköllersta sn, Nke; 1349 gen. dne �
�	�
��� 
�� ������ DS 6 s. 183; 1368 11/1 ���	�
��e �� ����e� (DS 
9 s. 321) don. gods i Högsby sn, Ög.; 1373 11/10 (lat.) 
��
	
� ������er, änka, don.� jd i Börje sn, Upl.; 1381�7/4 
�����
�	
���, har ägt gd i Segerstads sn, Vrm.; Algotssönernas 
ätt, se ÄSF 1 s. 5���[���&] dativ �
��� DS 4 s. 377 får gåva i 



äbp Karls i Lund test.������! (lat.) �
�	
����"� �
��������� 
ib. s. 422 test. med�maken rd. Äringisle Jonsson (båt); sig., se 
SS 3 nr 710; 1342 dna �
�	
����"� �
������� DS 5 s. 100 avl.�
�� ���" [���] ���	
��� DS 4 s. 553 dtr av Algot Benktsson 
(Algotssönernas ätt), intr. i Vreta kl.; se ÄSF 1 s. 6. 
   ��&� (lat.) ack. ���	
�����DS 5 s. 159 avl., maken Anders 
Ragvaldsson får hennes mgngåva i Väversunda sn, Ög.�����&& 
�
�	�
���� #����� ���
�� DS 5 s. 293 don. jd i Kjula och 
Jäders snr, Sdm., g.m. 1. Ingolf, 2. Lars Bennason; 1346 (lat.) 
���	
���� #��������� 
�� $��%��� (Fågelsta i Kärnbo sn, Sdm.) 
ib. s. 558 sgv., ib. S’. BIRITTE � FVGILSTV[M] SS 3 nr 722 
(tre sparrar)� �� 
%��� (1346–50) (lat.) dativ dne �
�	
����
$
��
�������� DS 5 s. 583 i dpr. Nils Magnussons i 
Strängnäs test.; odat. (1351–52) RAp nr 47 (lat.) dativ dne 
�
�	
���,� änka efter rd. Håkan Magnusson (leopard), i dpr. 
Ingevald Magnussons test.; 1364 �
�	
����$
� 
�����ær�(DS 
8 s. 502) abbedissa i S:ta Clara kl.; 1371 [���er] ���	������DS 
10 s. 84 avl., om arv efter henne i Lundby sn, Vsm.; 
Frössviksätten, se ÄSF 1 s. 49� �� 
%��� (m. 1300-t.) (lat.) 
BIRGHITA GM 1 nr 199 (gravhäll i Västeråkers k:a, Upl.) dtr 
av Gustav Arvidsson (sparre); se ÄSF 1 s. 199�����!  1/4 Be 
(lat.) gen. �
�	�
������������er,�dna, sgv. om jd i Fornåsa sn, 
Ög. 
   ��!� (lat.) �
�	
�����
	��������� DS 6 s. 329 pants. gods 
i Höreda sn, Sm.; 1358 29/7 U �
�	�
��� �
	��������e�, 
änka efter Sigge Ärvasteson, nunna i Skänninge kl., don. jd i 
Hults sn, Sm.; se ÄSF 1 s. 197� ����!� ack. �
�	
���DS 6 s. 
396 dtr av Lasse Laurensson (fågel), g.m. Rörik Bonde (dat. 
Lista sn, Sdm.)�����!' 7/3 (lat.) �
�	�
��������������,�säljer 
med maken rd. Benkt Filipsson (Ulv) gdr till Eskilstuna kl. 
(dat. Ekeby, Överselö sn, Sdm.); nämnd 1359 (SRPapp nr 4); 
sig. delad sköld, se ÄSF 1 s. 190 f., jfr SAÄ 5 s. 386. 
   ���! ������
������	na�DS 8 s. 633 om gods i Sunne sn, 
Jtl. 
   ��"" 4/6 gen. �
�	�
��� ����
���� ���e�, g.m. Karl�
Knutsson (sparre), kärar om arv (dat. Södertälje); skr. odat. 
(o. 1400) RAp nr 98 �
�	�
���, gen. �
�	
���, �
�	
��; 1403 
�
�	
���� ����
����� ���
� SD 1 s. 215 änka efter Nils 
Håkansson (Vinstorpaätten), don. gods i Vartofta hd, Vg.; 
nämnd 1409 (SD 2 nr 1094); sig. tre stengavlar, se ÄSF 1 s. 



99. 
   ��'� 15/6 �
�	
���,� ger med maken Staffan Nilsson 
Stangenberg jd i bl. a. Aska .hd, Ög. till Vadstena kl.; 1384 
12/3 �
�	�
����&
��
��������,�byter med maken bort jd i bl. a. 
Rönö hd, Sdm.�����'� 10/7 Sk �
�	
��� ���������er, säljer 
gd i Harstads sn, Ög.; nämnd s.å. u.d. U�����'!�18/11 ���is�
�
�	
��� (NMU 1 s. 74) faste� i Kumla hd, Nke� �� ��'" 28/2 
gen. �
�	
��� &
��
������e�, samtycker då maken Sigge Brun 
säljer jd i Östuna sn, Upl.; var död 1404 9/1 RAppr; se SAÄ 1 
s. 219�����'" 5/12 (lat.) dativ �
�	
�����������er, i test. (dat. 
Sigtuna)�����'' 16/11 U dativ �����
�	�
��� '����� ���er, får 
av Jöns Benktsson mgngåva i Sunnerbo hd, Sm.�����'� 15/9 
gen. �
�	�
��� "���
�������, samtycker då maken Heyne 
Snakenborg överlåter gods i S. Vings sn, Vg.; 1396 24/6 gen. 
h:u ���	�
���, avl., maken don. gd i Skövde sn, Vg.� �����  
(lat.) ��
	
������	�
���
����� PHT 1 s. 22 rd. Ivar Nilssons 
(fyrstyckad sköld) fästmö, avl. 
   ���� 24/2 gen. ���	
���, maken rd. Matts Göstafsson 
(sparre) don. gods till Vadstena kl.; 1398 28/8 ���	
����
��	����������,�test. gods i bl. a. Korsberga sn, Sm., sgv., S. 
BYRGITTE MAGNVSADOTTER SRP 2 s. 339 (lejonörn); s.å. 
död (DW); var 1369 änka efter Nils Sverkersson (Stubbe), se 
ÄSF 1 s. 13� �� ���� 21/10 �
�	
������	�us� (������ ����e�,�
samtycker då maken rd. Arvid Benktsson (oxpanna) pants. 
gods i Tjust, Sm., sgv.; 1402 ���	
������	�����������SD 1 s. 
132 om jd i Östuna sn, Upl., s. BYRGITTE 
MAGNUSSADOTER ib. s. 133 (tre sjöblad); 1422 29/12 
�
�	
������	����������e������$�������,�änka efter�rd. Erik 
Stensson (två bjälkar), bos. Sorunda sn, Sdm., om jd i Valö 
sn, Upl.; skr. 1430 23/8 dativ �
�	
���,� 1434 14/3 dativ 
�
�	�
���� (SMR nr 36), 1435 13/5 [���]� ���	
����� (SMR nr 
235), s.å. 9/8 gen. �
�	�
���,� �
�	�
���� (SMR nr 274), s.å. 
27/12 gen. �
�	
���� (SMR nr 346), 1438 21/6 gen. �
�	
����
(SMR nr 763), 1442 6/8 Sk [��]��
�	�
���,�1445 e.�29/9 gen. 
�
�	
��� (FMU 3 s. 372); 1450 17/3 �
�	
��� ��	����a �����, 
säljer jd i Åsunda hd, Upl.;�s.å. avl. (DW); skr. 1459 15/8 Ä 
[����er] �
�	
���; se SAÄ 1 s. 357���
%��� (1300-t.) NFM pag. 
69 �
�	
��� �ir	� ��)
�is �� *������, begravd i S:ta Karins 
k:a, Visby���
%��� (b. 1400-t.) (lat.) [BI]RGITTA GM i nr 297 
(gravhäll i Vadstena kl.) dtr av Finvid Ragvaldsson (sjuuddig 



stjärna)����&   6/10 gen. ���	
�������������e�,�samtycker då 
maken rd. Kort Görtze säljer jd i Börje sn, Upl.; 1405 ack. 
�
�	�
���,�S’. BIRGITTE TROTTEDOTT’ SD 1 s. 432 sgv. om 
jd i Haga sn, Upl.; 1427 20/3 dativ �� ��
�	
����+���������,�
bos. Vada sn, Upl.; skr. 1447 29/7 D gen. �ir	
����; 1447 
14/10 [���er] �
�	
���������� ���er,�avl., om arv efter henne�i 
Balingsta sn, Upl.; Ekaätten, se PHT 41 s. 22� ���&   11/11 
DW ���	
��������������������
�,� intr. i Vadstena kl.; 1436 
26/3 DW (lat.) �
�	it���,�������e�,�avl. d.å. 
   �& �� �
�	
��� *���n� -����� ����� SD 1 s. 105 bos. 
Agunnaryds sn, Sm., säljer med maken Magnus gdr i bl. a. 
Uppvidinge hd, Sm.����& & [�eth] �
�	
���� ib. s. 353 dtr av 
Magnus Simonsson (skyskura) och Katarina Gylikinsdtr 
(sparre), intr. i S:ta Clara kl.� �� �& ! (lat.) dativ �
�	
����
�������
��KTb s. 10 bos. Kalmar, änka efter Sigge Svensson, 
g.m. Henrik Slatte� �� [�& "] 18/1 Uppr �
�	
���� !�)���� 
���er (SD 1 s. 611) förvärvar med maken rd. Ture Stensson 
(Bielke) gdr i Sm.; 1413 25/4 Sk dativ ��� � ��
	
���, dativ 
��� ���
	
��� SD 2 s. 617 f.; s.å. gen. ���	
��� #)��������� 
ib. s. 688; 1415 DW (lat.) dna �
�	�
���, avl.; skr. 1416 gen. 
���	
��� SD 3 s. 150; hennes dtr, se 1436; se ÄOV s. 205 f.���
[�& '] C 5 fol. 1 gen. ���
�������		���on� ���er�, upplåter 
med maken Jäppe Skenk gd i N. Solberga sn, Sm.; 1429 24/2 
��� ����r� �
�	
���, har sålt gd i Ödestuga sn, Sm.����& � gen. 
���	
���� SD 2 s. 213 maken vpn. Gustaf Ragvaldsson 
(gumsehuvud) ger gdr i Strö sn, Vg. till Gudhems kl.����&�  
dativ ���	
��� !������������ SD 2 s. 307 får av maken Matts 
Gustafsson (sparre) rätt till gd i N. Sandsjö sn, Sm.; 1416 
�
�	
��� SD 3 s. 151 don. gd i Björkö sn, Sm. till Kalmar kl.; 
[1441] 7/1 B 14 pag. 39� ���� �
�	
��� (SMR nr 1304) änka 
efter den mördade vpn. Nils Jönsson (båt); se SAÄ 1 s. 697 
(båt)���[�&� ] �
�	
��� ��	���������� SD 2 s. 319 ger med 
bl. a. Knut Nilsson (Gera) jd till Gistads k:a, Ög. 
   �&�� 1/2 DW (lat.) ���	
���� �
�
�� ���ann
�� ��
�	�� � 
����
n	
�, intr. i Vadstena kl.; 1454 DW (lat.) �
�	it���
!��n����e�, avl.; se PHT 61 s. 31� �� �&�� [����] ���	
����
��	����������� SD 2 s. 353 dtr av Holmfrid Nilsdtr, intr. i 
S:ta Clara kl., sig. halvt lejon� �� �&�� dativ �
�	
��� 
���
�������� ib. s. 445 får av vpn. Ulf Staffansson 
(tillbakaseende ulv) mgngåva i Ytterselö sn, Sdm.; 1423 13/1 



[����e�] �
�	
���, avl.; 1430 20/12 ��� ���	�
��� 
���
������er; Stenstaätten, se SAÄ 5 s. 387� �� #1411$ h:u 
�
�	
��� ��.��
�������� VFT 2: 8–9 s. 153 säljer med maken 
Klaus Karlsson (tre rutor) jd i Kårsta sn, Upl.; se PHT 45 s. 9�
���&�! dativ h:u �
�	
��� ��	���������
� SD 3 s. 50 får av 
Folke Laurensson (tre spetsar) i Brink mgngåva i Stigtomta 
sn, Sdm.; 1481 14/11 h:u �
�	
����� ��	� ���� ����e�,� ger 
gd:n Brink i Stigtomta sn, Sdm. till prästbordet i s:a sn; skr. 
s.å. u.d. ��
�������&�! ���	
���� ib. s. 68 får med maken vpn. 
Jöns Eriksson (Lykke) gdr i Löts sn, Upl.; 1421 1/8 gen. 
�
�	
���� /�������e�,� sgv. om makens gåva till Vadstena kl.; 
1439 26/4 �
�	
����/������
��(SMR nr 906) änka, test. Värö i 
Kärna sn, Ög.; begravd i Vadstena kl. (GM 1 nr 403); ätten 
Roos af Hjelmsäter, se SAÄ 6 s. 393; hennes mormor, se 
1322� �� �&�� DW (lat.) �
�	it��� *���%���er,� nunna i 
Vadstena kl., utsänd till Lolland����&�" gen. ���	
����SD 3 s. 
259 dtr av Pedher Vitter och Ingeborg Niklisdtr, intr. i 
Vadstena kl.� �� �&�" 29/6 U ack. �
�	����� ����
������ ���er�
(ib. s. 260) dtr av vpn. Bryniolf Magnusson, änka efter Lasse 
Svensson, om arv efter denne (dat. Kalmar)� �� �&�" gen. 
�
�	
����������������ib. s. 287 avl., var g.m. rd. Otte Peccatel, 
om förmyndare för barnen (dat. Fågelvik, Tryserums sn, Sm.); 
ätten Natt och Dag, se SAÄ 5 s. 388� ���&�' dativ �
�	�
����
0�� ��������SD 3 s. 337 får av Henrik Svärd mgngåva i bl. 
a. Vånå sn, Tav.; 1440 10(?)/12 �
�	i����0���������er�(FMU 
3 s. 206) änka, överlåter gods i bl. a. Koskis sn, Tav.; skr. 
1449 [���]��
�	
���FMU 3 s. 478; 1472 �
�	
����0�������������
+�!�����
����FMU 4 s. 369 bos. Vånå sn, Tav.; var död 1486 
(FMU 5 nr 4107); se ÄSF 1 s. 128� �� �&�  ���� ���� �
�	
����
��	���� SD 3 s. 536 i test., Upl.(?), skyldig Ragnild 
Morakarls pengar� �� �&�  25/6 DW (lat.) �
�	it���
���������e�,�nob., g.m. Knut Bengtsson (lejonörn), begravd i 
Vadstena kl. d.å.; se ÄSF 1 s. 14 f.����&�  gen. �
�	
����SD 3 
s. 612 avl., sonen Birger Magnusson korpräst i Linkpg don. jd 
i Vikingstads sn, Ög.����&�  dativ �
�	
����1���%������ib. s. 
613 får av Erik Karlsson (Björnram) mgngåva i bl. a. Tillinge 
sn, Upl.; var död 1453 (jfr Engsö s. 64); se SAÄ 1 s. 219. 
   �&�� 13/6 [��]����	
����,�dtr av Lydeke van dem Bergen, 
intr. i S:ta Clara kl. med jd i Håbo hd Upl.����&�� 9/7 �
�	
����
0����
%,� syster i Vårfruberga kl.� �� �&�� 7/3 gen. �
�	�
����



�����
���������e��(NMU 1 s. 101) samtycker vid gåva av gdr 
i Kräcklinge sn, Nke till Riseberga kl.; 1427 29/6 �
�	
����
����
���������e�,�don. med maken Jesper Görtz jd i Götlunda 
sn, Nke till Sko kl.; ätten Roos af Hjelmsäter, se PHT 11 s. 86�
�� �&�� 13/9 A 13 fol. 6 gen. �ir		����� (�
�����������e�,�
maken Gustav Pik don. del av gd i Västerås� �� �&�� 27/2 
�
�	
���������������������,�ger jd i Stens sn, Ög. till Vadstena 
kl., intr. i kl.; 1459 25/7 DW (lat.) �
�	it��������otter, avl. 
d.å.� �� �&�� 13/4 �
�	
���� (�
�
��us� ����e�,� test. till maken 
Henning van der Ly allt sitt gods (dat. Sthlm); 1427 22/2 
�ir	
���� (�
���������on� ���
�,� säljer jd i Vansö sn, Sdm.; 
nämnd 1428 12/10���[�&��] h:u �
�	
����*����	�������Svb s. 
305 änka efter Olof Rödh, g.m. Olof Andrisson, har bytt gods 
i Reso sn, EgF.� �� �&�& 18/6 dativ �
�	
���,� dtr av Olof 
Mattsson, intr. i Sko kl. med gods i (Uppsala-)Näs sn, Upl.; 
nämnd 1425 28/8� �� �&�! 4/4 DW (lat.) ack. �
�	
���m�
*�n��������er���#���
�,�viges till nunna i Vadstena kl.; död 
1435 22/1 DW����&�" 3/5 �
�	
������	��������er,�don. med 
maken Knut Niklisson gd:n Melstad i Vallerstads sn, Ög. till 
Askeby kl.; 1447 25/1 RAppr gen. h:u �
�	
���,�välb., änka, 
bos. Vallerstads sn, Ög.� �� �&�' 21/1 (lat.) �
�	
����
���������e�, g.m. Magnus Drake d.ä.� �� �&�' 6/7 (D)RA 
dativ h:u ���	i����2�����������,�får av rd. Niklis Gustafsson 
(båt) mgngåva i Tumbo sn, Sdm.; 1446 28/4 gen. �
�	
����
2���� ���e�,� samtycker då maken rd. Staffan Ulfsson (Ulv) 
säljer jd i Ytterselö sn, Sdm.; jfr 1455 C 4 fol. 6; ätten 
Peccatel, se Hildebrand, Blåpanna s. 57� �� �&�� �
�	
����
(��e��������KTb s. 145 får burskap����&�� (lat.) �
�	
����
HLG 1 s. 27 g.m. Elauus cuprifaber, mdl. i Helga Lekamens 
gille; nämnd 1431 (–33) (ib. s. 51)���
%��� (1430-t.) RAppr nr 
25 �
�	i���� &
��
������er,�nunna i Sko kl.� �� �&�  8/5 dativ 
h:u �
�	
���� '�
�������,� får mgngåva av Birger Sandersson 
(dat. Biskops-Arnö, Övergrans sn, Upl.)� �� �&�  �
�	
����
��	 �����
����������HLG 1 s. 29 mdl. i Helga Lekamens 
gille. 
���#1431$ h:u���
���
���
�
	.� �� DDal 1 s. 79 bos. St. Tuna 
sn, Dal.� �� �&��� 28/10 DW (lat.) ack.� �
�	
���m 2���+ ��
��������
�, viges till nunna� i Vadstena kl.; jfr 1485 9/3 DW 
(lat.) �
�	
��� 2���������, dör d.å.� �� �&�� gen. h:u� ���	
��� 
2�������er� JHD 1 s. 219 maken Öfast Alfsson säljer�hennes 



arv i Offerdals sn, Jtl.����&�� h:u �
�	
��� HLG 1 s. 29 g.m. 
Björn Pedersson (Björnram); 1440 17/6 �
�	
��� "��en�a�
����e� (SMR nr�1168) änka,�don. jd i Danmarks sn, Upl. till 
Uppsala dka; se Styffe s. 277����&�� 30/3 �
�	
��� ��	����� 
���er, abbedissa i S:ta Clara kl.; skr. 1448 28/4 �
�	
����; 
1453 18/5 (D)RA ���  ���	
������	����� ����e�� �� �&��(?) 
22/6 Sk dativ h:u� �
�	�
��� #)
���� ���er, får mgngåva av 
Tideke Thämenis� �� �&�� 7/10 �
�	
���� ��	������ �����, 
säljer med maken Anders Joansson jd i Hölebo hd, Sdm.� ��
�&�� gen. h:u �
�	
��� KTb s. 72 änka efter Rotker Dukus, 
upplåter gd� �� �&�& 30/1 dativ �
�	
��� (SMR nr 19) dtr av 
vpn. Peder Jönsson (båt), avl.� �� #1434$ 27/3 B 16 fol. 137 
dativ �
�	
��� (SMR nr 46) dtr av vpn. Benkt� Tomasson�
(sparre), g.m. Henrik Styke (dat. Vadstena);�jfr�1436 11/4 Sk�
���&�& dativ��
�	�
��� ������ ����� NMU 1 s. 110 får gåva�i 
test. (dat.� Riseberga)� �� #1435$ 10/5 B� 19 fol. 178 dativ�
�
�	
��� !���
�������
� (SMR nr� 234) får av vpn. Guse�
Nilsson (båt) mgngåva i Norrvidinge hd, Sm.; 1442 12/8 ack. 
h:u �
�	
���,�välb., änka, om gods i Gamleby sn, Sm.; 1456 
7/7� �
�	
���� !������ �����,� g.m. vpn. Knut Grundis, säljer 
gods i Sunnerbo hd, Sm.; skr. 1477 6/2 �
�	
����;�1484 22/9 
��  �
�	
����!��������er,�har test. godset Nygård i Lofta sn, 
Sm.; 1487 ��)
�	
�����������������ATJ s. 242 (snedbjälke); 
skr. 1498 [���]��
r	
���ib. s. 48, s.å. ���i����ib. s. 51, s.å. [���] 
���i���� ib. s. 85; 1502 ��� �
�	
����!���������� VCJ s. 167 
don. gdr i�Sunnerbo hd, Sm. till Vadstena kl.; se Styffe s. 233, 
Larsson, Värend s. 439 ff.� �� �&�� BIRGITTA GM 1 nr 400 
(gravhäll i Vadstena kl.) dtr av rd. Ture Stensson (Bielke), 
g.m. rd. Karl Knutsson (Bonde); skr. [1450] 3/7 C 4 fol. 39 
reg. ���
���,� 1451 30/1 Kra ���	�����; se SAÄ 1 s. 358� ��
[�&�'] �
�	
����3� �����������Svb s. 364 säljer gods i Pikis 
sn, EgF. till bp:n i Åbo����&�' 3/8 DW (lat.) �
�	it���2�����
4����n�����e����#���
�,�viges till nunna; död 1453 DW���
�&���20/6 DW (lat.) �
�	it��� �
�
��#))���
� �
����is,�viges till 
nunna; nämnd 1462 (APS nr 1332)���[�&��] 4/9 (i vid. 1467 
22/2) dativ �
�	
���,�har till brodern bp Magnus Tavast i Åbo 
sålt gods i Pikis sn, EgF.; g.m. Äringisl Henriksson, se 
Ramsay s. 472� �� [�&��] [���] �
�	
���� Svb s. 379 ger med 
maken Henning skräddare gods vid Åbo till dka:n i staden; 
änka 1447 (ib. s. 423)� �� �&&  19/1 [����] �ir	
����� '�i%�



����e�� (SMR nr 1062) samtycker till gåva i Villberga sn, 
Upl.; jfr 1475 30/10� �� #1440$ 22/8 B 19 fol. 187 �
�	
���
(SMR nr 1197) har inträtt i Vårfruberga kl.; 1465 10/3 [���]�
�� ��
�	
����&
��������er,�avl., för hennes själ ges jd i Vansö 
sn, Sdm.; Hammerstaätten, se SAT 2 s. 69��� ��&&  10(?)/12 
�
�	i���� ,��
�� ���er� (FMU 3 s. 207) dtr av Jöns Olafsson 
Skälg, g.m. Jordan, får fasta å gods i bl. a. Vånå sn, Tav.  
   �&&��22/1 gen.��
�	
��� *����������er, samtycker�då maken 
vpn. Anders Knutsson don. till Gudhems� kl.;� 1455 13/7 
���	i����*�����������e�, säljer jd i Ö. Tunhems sn, Vg.; skr. 
1466 1/11 �
�	i���; var död 1457 25/1� �� �&&� 5/2 [���e] 
�
�	
���� ��������er (SMR�nr�1324) maken rd. Gustav Sture 
ger gdr i St.�Åby sn, Ög. till Vadstena kl.; 1446 2/12 Sk gen. 
��  �
�	
���� ���������er, g.m. rd. Gustav Karlsson�
(Gumsehuvud), om arv i Trögds hd, Upl.;�1447 12/2 �
�
���� 
������� ����e�; 1464 4/6 �
�	
���� ������ ���er ���� '�����; 
skr.� 1480 e. 8/9 Sk gen5� ���
����, gen.� ��ri�����, ��ri����; 
1486 ��m )ir	i�t� ���n�n
�� GM 1 nr 487 (gravhäll i 
Riddarholmskyrkan, Sthlm);�Bielke, se�SAÄ 1 s. 357����&&� 
30/9 RAppr h:u����	
��� (SMR nr�1475) välb., änka efter vpn. 
Bengt Gotskalksson (Ulv), tilldömes Nygård i Lofta sn, Sm.; 
se Styffe s. 233����&&� 21/10 �
�	
����(SMR nr 1493) säljer 
med maken Nisse Vi kålgård på Norrmalm, Sthlm� �� �&&� 
24/6 DW (lat.) �
�	
�������
���e�,�viges till nunna; jfr 1448 
17/5 dativ �
�	i�������
������er,� i Lasse Mattissons test.; jfr 
1462 (lat.) dativ �
�	
���� ,�����
��APS 1:2 s. 479; 1492 3/4 
DW (lat.) �
�	
�������������er,�dör d.å.����&&� �
�	�
����SJb 
1 s. 112 om arv����&&� �
�	
���������n��������KTb s. 155 får 
burskap� �� �&&� h:u �
�	
���� ������
�� HLG� 1 s. 46 mdl. i 
Helga Lekamens gille����&&� 21/10 [��]��
�	
�������
�����e�,�
intr. i Sko kl. med jd i Tillinge sn, Upl.� �� �&&& 16/12 gen. 
���	
���,�avl., för hennes själ ger maken Göstaf Rafwalsson jd 
till Gudhems kl.����&&& h:u �
�	
����HLG 1 s. 47 g.m. Jowan 
Laurensson, mdl. i Helga Lekainens gille� �� �&&& )
�	
���� ���
�
�
���+���AGM 2 s. 114 (gravsten i Västkinde sn, Gtl.)����&&! 
25/3 �
�	i����(FMU 3 s. 352 f.) dtr av Bengt Krok, g.m. Jakob 
Olafson� ���&&! 21/7 �
�	
����&
��������� +� ����� (ib. s. 364) 
bos. Ijoki sn, Öb.����&&� 3/4��
�	
�������
�������e� ������ 
&�)
� (FMU 3 s. 385 f.) nunna i Nådendals kl.; jfr� [1477] 
�
�	
�������
������� Svb s. 523 abbedissa; se�FMU 6 nr�4705�



���&&� 13/6 U dativ��
�	
��� 0�
��
����������, får mgngåva av 
rd. Erik Turesson (Bielke) (dat. Sthlm); 1459 16/8 Sä�
�
�	
���, dativ �
�	
���, g.m. rd. Klaus Rönnow;� 1482 17/8 
gen.��
�	
����0�
��
�����������, avl.; odat. (sl. 1400-t.) (lat.) 
gen.�D�E BIRGITTE GM 1 nr�525 (gravhäll i Sko�kl.); ätten 
Vasa, se ÄOV s. 243 ff.; var död 1478 (ib. s. 682 f.)���#1446$ 
(ty.) [)�] �
�	
���� FMU 3 s. 394 om arvet efter maken 
Willam Drageheym i Åbo���[�&&�] 28/7 D (i vid. 1484) dativ 
h:u �
�	i���, dtr av rd. Olaf Axelsson (Tott) i Vallö i 
Danmark, får av rd. Äringisl Nilsson (Hammerstaätten) 
mgngåva på�Södertörn, Sdm.; 1449 7/2 dativ��
�		
����2����es 
���er; skr.� 1451 27/10 ack. �
r	
���, 1459 26/5� ���	
���, 
[1462] ���
�� Arfstv s. 71, 1463�21/2 �
�	
���, s.å.�22/2 dativ 
�
�	
���, 1467 1/7 ���e���, odat.�(1470-t.) RAppr nr 79 ack.�
�
�
���, 1470 6/9 dativ �ir	
����, 1476 10/7 ���	
���, 1480 
12/4 gen.��
�	
����, 1483 ���
��� ST 3 s. 684, 1484�26/2 gen.�
���

��, gen.� ���
����, 1494 12/1 �
�	
����, s.å.� 10/2 Be 
�������; s.å.� 7/10 �
�	
��� 2������ ���er, änka,� hennes gods 
köpes av Sten Sture; nämnd 1442, levde 1498, bos. 
Hammersta, se Schlegel-Klingspor s. 92���[�&&�] 13/8 (i reg. 
1470- t.) C 4 fol. 11 h:u ���
���, g.m. Henrik Olafsson, om arv 
efter bl. a. Guse Nilsson (båt)����&&� 9/10 �
�	���� ��	�us 
���er, änka efter vpn. Bertil Sommar, don. jd till Sko kl.� ��
�&&" 1/3 �
�	
��� ���
������er, säljer med maken vpn. Peder 
Simonsson (Ulfsax) jd i Aska. hd, Ög.; dtr av Jöns Get 
(örnehamn), se Gillingstam, Sjöblad s. 84����&&"�13/11 dativ 
�
�	
���� ��������er� (DDal suppl. s. 46) får av rd. Ingel 
Jönsson (hjorthorn) mgngåva i Harakers sn, Vsm.; skr. 1468 
9/3 dativ �
�	i���, 1473 1/7 gen.� ���	
���; l478 2/7 �
�	
����
���� ���e�; 1481 30/11 dativ� �r���ir	i���� +�&��� (DDal 3 s. 
210) välb., bos. Husby sn, Dal., köper hytta; skr. s.å. 3/12 
�
�		
���� (jfr� ib. s. 211), 1482 14/5 dativ �
�		
���� (ib. s. 
212); 1486 8/3 SSA �
�	
������������e������&����, ger gd i 
Husby sn, Dal. till Gudsberga kl.; sig. snedbjälke, se PHT 24 
s. 181����&&' 1/5 gen. �
�	
����(FMU 3 s. 436) dtr av Elseby 
Niglisdtr som don. gods i Räntämäki sn, EgF.����&&� 7/2 gen. 
�
�	
��es, dtr av rd. Äringisl Nilsson (Hammerstaätten); 1465 
18/6 ���
���,� avl., maken Äringisl Gädda upplåter arv (dat. 
Sthlm); se Schlegel- Klingspor s. 92� �� �&&� 18/3 dativ 
���	
����#��es��������e��(SCM s. 42) intr. i S:ta Clara kl.���



�&&� 1/8 ���	i���� #��n����er� (FMU 3 s. 470) intr. i 
Nådendals kl. med jd i Reso sn, EgF., dtr av Anund Niklasson 
och Rikissa� �� �&&� 2/10 D �
�	
���� (�
������� ���er,� g.m. 
Mikael van der A, säljer gods i�Aspö sn, Sdm.; jfr 1451 1/6���
�&&� �
�	
����4
	�����SJb 1 s. 177 pants. del i tomt; 1466 
�ir	����4
	����SSb 1 s. 235 bos. S.kv.� �� �&&� h:u �
�	
����
[�����������ons] (SJb 1 s. 182) om skuld efter maken����&!  
8/8 (lat.) dativ ��
	
���,�g.m. rd. Arnold Benktsson (Ulv); se 
SAÄ 5 s. 389� �� �&!  h:u �
�	
��� &
��
�� �����,� [�����]�
�
�	
��� FMU 3 s. 500 gör ägobyte i�Karis sn, Nyl.; nämnd 
1468 som syster till Magnus Nilsson (Stjärnkors) (FMU 4 nr 
3366).  
   �&!� 3/4 RAppr dativ h:u �
�	i���, i�Laurens Guttormssons 
test. (dat. Uppsala)� �� �&!� 14/11 ack. ���	i����,� dtr av rd. 
Erich Holmstensson (Rosenstråle), ingives i Vreta kl.; se SAÄ 
6 s. 523� �� �&!� ���� ����r�� �
�	
���� SJb 1 s. 200 har sålt 
stenhus� �� �&!� 26/2 DW (lat.) ack. �
�	it���,� viges till 
nunna; 1491 13/1 DW (lat.) ������ �ir	
���� !����
6�����n����er,� avl. d.å.� �� �&!� 26/4 RAppr dativ �
�	i����
������� ����e�,� i Märeta Lydekedtr Stralendorps test. (dat. 
Uppsala); 1474 4/10 �
�	
���� ���������er,� änka efter Erik 
Pedherson, don. gods i Ryssby sn, Sm. till Vadstena kl.� ��
�&!� ��������������
�	
����FMU 4 s. 35 änka efter Magnus 
Svensson, om jd i Ingå sn, Nyl.����&!� u.d. h:u �
�	
���,�g.m. 
Knwt Somarsson, ärver fru Märete Lydekesdtr Stralendorp; 
skr. [1454] (i reg. 1470 -t.) C 4 fol. 3 ���
���,� 1459 27/12 
dativ �
�	
���; 1480 16/9 Dra gen. h:u �
�	
����,�avl., tyist om 
arv efter henne; se Hildebrand, Blåpanna s. 140����&!� C 22 
fol. 4 [�
�]��
�	
���,� jungfru, i Birgitta Stensdtrs uppbördsbok�
��
%��� (e. 1452 23/8) �
�	i����� �,�bos.Kalmar����&!� 15/1 
DW (lat.) ����� �
�	it��,� syskonbarn till broder Michael, 
viges till nunna; 1463 13/8 DW (lat.) ������ �ir	
����
(��e������e�,�avl. d.å.; se PHT 61 s. 35; jfr 1462����&!� 
18/3 gen. h:u� �
�	
���� #��������e�, g.m. rd. Karl 
Magnusson i Finsta, Upl.; 1474 21/12 �
�	
���� #�����
���e�, änka,�bos. Eka i Lillkyrka sn,�Upl.; levde�1489 (B 16 
fol. 99); se PHT 41 s. 38 f.�(björnhuvud)����&!� 25/3 �
�	
��� 
�
��������er, säljer med bröderna Olaff och Thomas jd i 
Lovö sn, Upl.� �� �&!� 23/4[�����e�] �
�	
��� #����� ���e�, 



avl., arvskifte efter henne (dat. Aspnäs, Östervåla sn, Upl.); 
ätten Styke, g.m. Bengt Gotskalksson (UIv), se Styffe s. 230���
�&!� �ir	����� ATb 1 s. 19 Mikkel Finnes deja����&!& 6/1 
[��] �
�	
���� !��������� ����e�, dativ �
�	it��, har sönerna 
Karl och Gudmund Brydsson, byter gods i Mellby sn, Sm.���
�&!&�7/5 DW (lat.) �������
�	it���!�n�������e�, nunna, dör 
d.å.� �� �&!& dativ �
�	
���� 2����� ����� FMU 4 s. 60 får 
mgngåva av vpn. Lasse Biornsson (dat. Hanho sn, Tav.); var 
änka�1477 (Svb s. 529)� �� �&!& 21/12 Sä ack. h:u ���	�����
* ����������, får kvitto om arv i Alunda sn, Upl.����&!& 
dativ h:u �
�	
��� SJb 1 s. 240 köper gd����&!! 19/3 ���	
����
���
��������e� (DN 16 s. 198) maken Karl Knutsson (Gera) 
bilägger arvstvist (dat. Strängnäs); 1464 27/10 gen. �
�	
����
��n��� ���er;� ätten Svarte Skåning, se Schlegel-Klingspor s. 
84����&!! 20/9 DW (lat.) �
�	it��������otter,�dtr av kg Karl 
Knutsson, viges till nunna; 1469 15/4 DW (lat.) �������
�	
����
������otter,� avl.; se SAÄ 1 s. 513� �� [�&!!] gen. �
�	
����
'���
��������[!]�Svb s. 456 g.m. Sven guldsmed som pants. 
gd i Åbo; [1467]� �
��	
���� '��
��� ������ ib. s. 488� �� �&!! 
��������������
�	
����+�*���������FMU 4 s. 73 bos. Lojo sn, 
Nyl., köper äng; nämnd 1466 (FMU 4 nr 3295)����&!! 20/9 
DW (lat.) �
�	it��� (��ri ,������ �
�
�,� viges till nunna; 1521 
DW (lat.) ������ �ir	
���� (��ri ,�����,� avl.� �� �&!! �edh 
�ir	
����������ATb 1 s. 31 nämnd i rhr.; nämnd 1473 (ATb 2 
s. 19)����&!� 7/6 h:u �
�	itta, maken Pether Pethersson kärar 
om jd i Lovö sn, Upl.� �� �&!� h:u �
�	
���� 2����� � ������
HLG 1 s. 66 mdl. i Helga Lekamens gille; skr. 1464 �ir	����
SSb 1 s. 177, 1475 gen. �
�	
����(STb 1 s. 10); 1498 �ir	
����
� �er��STb 3 s. 374 har ägt hus i Sthlm; var död 1481 (STb 
1 s. 303)� �� �&!� JTb pag. 4 f.� ���	����� "���ens� ���er,�
�ir	������ (2 pers.), bos. Munkfjärdingen, Jönkpg� ���&!� h:u 
�ir	
������	�us������%�ATb 1 s. 54 kärar i rhr., 1475 dativ 
h:u �
�	it��� ���	%���� ATb 2 s. 50� �� �&!" 5/2 �
�	
����
��������er (jfr�SD 1 s. 615) dtr av riksrådet Karll (Tordsson) 
Bonde, g.m. Niels Stwre, stadf. don. till Sigtuna kl.; skr. 1468 
3/1 L (lat.) dativ ��
	
�,� 1475� 30/11 (D)RA ack. �
�	
���,�
1483 14/5 St dativ ���	
���;�nämnd 1491 (DW); se Schlegel-
Klingspor s. 295����&!" 4/6 ��  �
�	�
���,�har haft äng i S:t 
Pers sn, Ög.����&!" h:u �
�	[itta]�FMU 4 s. 128 bos. Harviala 



i�Vånå sn, Tav.; var död 1496 (FMU 6 nr 4662)����&!' 14/4 
U ���	i���� *��������er,� överlåter jd i Frökinds hd, Vg.� ��
�&!� 12/5 ����
�	i����'�
�%���er,�med henne ger rd. Jaspar 
Gördze jd i Nke till Sko kl.����&!� 26/5 gen. �� ���
�	
��es,�
avl. dtr av Oloff Trwetson, för hennes själ ges gdr till Lunds 
dka� �� �&�  22/l gen. h:u �
�	i������n�����er�,�dtr av Benct 
Odsson, g.m. Laurens Benctson (dat. Varberg); var död 1480, 
se ÄSF 1 s. 104����&�  u.d. [��]��
�	
����2�������er,�dtr av 
Olaff Jngewallsson i Måby, Husby-Ärlinghundra sn, Upl., 
intr. i Sko kl.; jfr 1478 22/7 (lat.) dativ dne �
�	
���� 2���+,�
abbedissa i Sko kl.; 1482 gen. �
	
����STb 1 s. 329; var död(?) 
1492 15/2; se Ortved 2 s. 455 f.����&�  16/3 DW (lat.) ack. 
�
�	
���m,� dtr av rdm. i Vadstena Jöns Gudmundsson; avl. 
1504 (DW)� �� �&�  gen. h:u �
�	
��,� �
�	
��� SJb 1 s. 280 
säljer med maken Hans Bryning stenhus i Sthlm; skr. 1464 
���	���� SSb l s. 173, 1469 �ir	���� (SJb 1 s. 352), 1487 
���	i����(SJb 2 s. 103); var 1492 11/5 g.m. Anders Fardesson�
���&�  gen. h:u �ir	���������)��	%�SSb 1 s. 15 bos. S.kv.; 
1476 [���er]��
�	
�a �����)��	% (STb 1 s. 59); skr. 1492 (ty.) 
�
�
���� FMU 5 s. 356; var 1493 änka efter Meydenborg, 
omgift med Willem van dem Felle (STb 3 s. 100); jfr 1510 
(ty.) ��� ���������������/����FMU 7 s. 77; se 1475����&�  
�ir	���� ���e����� SSb 1 s. 23 bos. Västanmur; skr. 1462�
�ir	���� SSb 1 s. 94; nämnd 1498 (STb 3 s. 374)� �� �&�  
�
�	���� ������SSb 1 s. 27 h:u, bos. Innanmur; 1481 12/8 St 
gen. �
�	
����; 1489 �
�	
����������(SJb 2 s. 140) avl.  
   �&�� 2/1 Sk gen. h:u �
�	
���,�dtr av Götzstaff Stwre, g.m. 
Johan Cristiernsson (Vasa), om arv efter fadern (dat. Ekholm, 
Veckholms sn, Upl.); 1493 6/1 Sä ��� ��� ���ri�����*��������
���er,�avl.; ätten Sture, sjöbladsätten, se ÄSF 1 s. 205����&�� 
22/2 ���	
���� &
��
�����er� 
� &��)�,� bos. Håtuna sn, Upl., 
g.m. 1. Karl Bengtsson (Färla), 2. Laurens Thomasson 
(Årbyätten); 1517 27/3 gen. �
�	
����(FMU 7 s. 458) om don. 
i Vemo sn, EgF.; sig. tre horn, se ÄSF 1 s. 141 f.����&�� 14/3 
dativ �
�	
���,� g.m.�Magnus Ärlandhson (dat. Skänninge)� ��
�&��� 15/4 DW (lat.) ack. �
�	
���m� !��������er� ��
&����)���� intr. i Vadstena kl.; avl. 1465 12/10 DW� �� �&�� 
22/8 dativ �
�	
����,� får del i Kalmar kl:s goda gärningar� ��
�&�� 3/1 h:u �ir	
���,� överlåter med maken Swarthe Thure 
Jonisson gdr till Gudhems kl. (dat. Axvalla, Vg.); 1463 6/7 



gen. �ir	
����� !
n�iks� ����e�; skr. 1495 25/6 U �
�	
���, 
1497 30/7 ���	
���; nämnd 1502 (VCJ s. 175), dtr av Heyne 
Snakenborg (Ortved 2 s. 388 f.)���#1462$ (lat.) dativ �
�	
����
#�����APS 1:2 s. 473 nunna i Askeby kl.����&�� 13/12 gen. 
h:u �
�	
���,� sonen rd. Erik Ryning byter jd med Nydala kl. 
(dat. Kalmar)����&�� �ir	����"�������SSb 1 s. 87 bos. Ö.kv.; 
nämnd 1465 (ib. s. 191)����&�� �
�	������	els ib. s. 88 bos. 
Östanmur; 1478 h:u �
�		
�a�� 		����� (SJb 2 s. 35) g.m. 1. 
Godskalk Mwggell, 2. Henrick Pedherson; 1496 gen. h:u 
�
�e��es� ��		���� (ib. s. 301) äger stenhus; 1519 h:u �ri����
��		els SSb 3 s. 139 bos. V.kv.���[�&��] (lat.) dativ �����
 
�
�	
����(���
�APS 1:2 s. 479 nunna i Vadstena kl.; jfr 1453���
�&�� 2/l �
�	
��� �� ���� ���e�,� brodern Magnus får 
Herreboholm i S:t Anna sn, Ög.; ätten Fargalt, g.m. Erik 
Matsson »i Casby», se ÄSF 1 s. 32� �� �&�� u.d. �
�	
�����
*er��n�� ����e�, g.m. vpn. Mattis Kagge, don. gods i 
Lännäs sn, Nke till Julita kl.; skr. 1465 u.d. ���	
���; nämnd 
1484 28/7 Sä; se SAÄ 4 s. 81� �� �&�� u.d. �
�	�
���� *���
����e�,� säljer med bg. Hanis Bogh jd vid Skänninge; 1469 
u.d. h:u �ir	
��������&�& �
�	������� ���������SSb 1 s. 173 
bos. Västanmur; jfr 1494 (STb 3 s. 146)� �� �&�& ���	����
�� ����SSb 1 s. 174 bos. Västanmur����&�& )�
	
��GG 1 nr 
301 (gravsten vid Kyrkberget i Visby) avl. 11/11����&�! 29/7 
U gen. �
�	i���� (er����er,� avl., har ärvt jd (dat. Ljungby, 
Sm.)� �� �&�! 5/9 
���r�� �
�	
���� #�er������er, avl., för 
hennes själ ges gd i Västerås till Strängnäs dka� �� �&�! 1/2 
DW (lat.) ack. �
�	
���m� 0�������otter, viges till nunna i 
Vadstena kl.����&�! h:u �ir	����SSb 1 s. 214 bos. Innanmur���
�&�� 2/5 �
�	
��������������������,�änka efter Inge Ingason, 
säljer gods i Sk. (dat. Skara)����&�� 14/l0 �ir	
����(�
�
�����
���er� (FMU 4 s. 280) dtr av Philippus Jönisson, intr. i 
Nådendals kl. med gods i Masko sn, EgF.����&�� 30/12 (lat.) 
gen. dne �������,�nob., i äbp Tuves i Lund brev����&�� h:u 
�
�	���� 
� #��� SSb 1 s. 240 bos. Västanmur� �� �&�� h:u 
�
�	
���� /���	��HLG 1 s. 71 mdl. i Helga Lekamens gille; 
1475 gen. �
�	
���� 4���	%� (STb 1 s. 36) bos. Vadstena� ��
�&�" 1/4 �
�	
����#���������e�,�maken Cristiern Sewitzson 
säljer jd i Sjösås sn, Sm.� ���&�" 10/4 �
�	
����'�
�������e�, 
säljer gd i Strängnäs� �� �&�" 16/5 U �
�	
����&
����� ����e�,�



änka efter Oleff Bok, säljer jd på Öl.����&�" 25/5 Sä dativ h:u 
�
�	
���, får av Lindorm Björnsson (Vinge) mgngåva i Vrm. 
och Vg.; 1478 20/9 h:u ���	
���������e�������, avl., först 
g.m. Knut Andersson (Öra); dtr av rd. Martin Svan, se ÄSF 1 
s. 214� �� �&�" ���� �ir	���� !
���)������ SSb 1 s. 407 i 
kämnärsräk.� �� �&�" h:u �
�	it��� ATb 1 s. 270 Hinrik 
Biörnsons h:u nämnd i träta����&�' 30/5 L �ir	
������	�us���
����e�,�säljer jd i Landeryds sn, Ög.����&�' 17/6 ������
�	
����
��������er, g.m. rd. Staffan Ulfsson, om don. till S:ta Clara 
kl.����&�' 24/10 dativ h:u �
�	
����*��	�es ���er,�får av rd. 
Åke Jönsson (Svarte Skåning) mgngåva i Norrbo hd, Vsm.; 
1482 19/7 St gen. �
�	i����*��	e�������er; odat. (b. 1490-t.) 
Uppr ack. �
�	
���,� ack. �
�	
����; 1496 12/6 gen. �
�	
����
*��	er�� ���er�,� avl.; skr. 1504 25/10 Kan [�����]� ���
���, 
1509�3/7 dativ �
�	
����; dtr av Gregers Mattsson (Lillie), se 
SAÄ 4 s. 664����&�' �ir	��������� SSb 1 s. 306 bos. S.kv.; 
1472 �����������
�	
��� ib. s. 466 i kämnärsräk.; 1475��
�	
��a 
�edh� ������� (STb l s. 28)� �� �&�'��
�	
����6��� ATb 1 s. 
286 vittne i rhr.����&���25/l h:u��
�	
��� ,���������e�,�don.�
med maken rd. Vlff Pedherson gods i bl. a. Ög.; 1482 gen. �rv�
��
	
���� ATb 2 s. 191 bos. Ervalla sn, Vsm., nämnd vid 
rådsturätten; ätten Lejonansikte, g.m. riksrådet Ulf Petersson 
(Roos af Ervalla), se ÄSF l s. 73����&�� 4/4 DW (lat.) ack. 
�
�	
���m, dtr av Jönis Laurensson, viges till nunna i Vadstena 
kl.; nämnd 1470 (ProcKat s. 103)� �� �&�� 20/6 dativ h:u�
�
�	
��� ��	 ���� ���e�, får av Olaff Mattisson i Vappa�
mgngåva i Tillinge sn, Upl.� �� �&��� 24/7 �
�	
��� 
���
������er, byter med maken vpn. Niels Sampsing�bort gd i 
Asby sn, Ög.����&�� u.d.��
�	
����&
������er (FMU 4 s. 331) 
änka efter Laurens Valdemarsson, don. gods i Tav. till 
Nådendals kl.� �� �&�� h:u �ir	��� (SJb l s. 353) don. med 
maken Jöns i Horn gods till bykyrkan i Sthlm; 1477 h:u 
�
�	
��a�'�)
��������er (STb 1 s. 90) avl.���
%��� (o. 1470) U 
[��] �
�	
��� (��e�����er (FMU 4 s. 352) dtr av vpn. 
Pädher Karpelan, ingives i Nådendals kl.����&"  15/4 gen. h:u 
�
�	
��� #� ���� �����, samtycker då maken Bryniolf i 
Hässelby säljer gods i Spånga�sn, Upl.����&" ������r  �ir	����
��
���res SSb 1 s. 433 i kämnärsräk.����&" ��
�	it���#�i���� 
h:u ATb 1 s. 326 återkräver gods i� rhr.; 1479 30/4 gen. h:u�
�
�	
������	 �������er, �
�	
���, samtycker då maken vpn. 



Anders Ragvaldsson säljer jd i Malma sn, Vsm.; 1480 16/9 
Dra gen. h:u �
�	i���; 1496 gen. h:u �
�	i��is ATb 3 s. 67; dtr 
av Måns Nilsson (Gera), se Schlegel-Klingspor s. 84. 
   �&"� 25/2 St dativ �
�	
���� (����� ���er, får av Pedher 
Ingelson mgngåva (dat. Öresten, Vg.); 1474 23/4 St dativ 
�
�	
��� (��������er����&"� 1/7 dativ �
�	
������n������er, 
får av vpn. Abram Cristiersson mgngåva i Selebo hd, Sdm.; 
skr. 1479 24/2 gen. �
�	
���, odat. (1480–1500-t.) C 45 fol. 3 
dativ h:u ���	����, 1481 24/2 U gen. �
�	i����, 1492 21/12 
gen.� �
�	
��es, 1496 26/5 �
�	
���, �
�	i���, [���] �
�	i���, 
dativ� �
�	i���, s.å. 1/6� [��] �
�	�
���, s.å.� u.d.� [���] ���
��� 
��	���������er, ���	
��� ��	����� ���er, don. gd i Arboga 
till Arboga kl.; skr. 1506 ���	��� ATb 3 s. 190; 1509 20/12 
h:u��
�	
���, g.m. Anders Persson på Ekeberg, Nke, sgv.; dtr 
av rd. Måns Benktsson (Natt och Dag), se Schlegel- Klingspor 
s. 293����&"� (lat.) �
�	
����ProcKat s. 99 dtr av Benedictus 
Siggonis i Vadstena� �� �&"� �
�	it���� #�irs������i�,� ack. 
�
�	it��� #�irs������i��ATb 1 s. 360 inför rhr.� �� �&"� 5/4 
Ska dativ �
�	
���� !������ ���er� (VFT 1:1 s. 65) får av 
fosterfadern Egerd Grupendall gods på Kinnekulle, Vg.; 1477 
2/7 gen. �
�	
�����!���������r�,�g.m. Amundh Stake; 1482 
7/1 Ska h:u ���
����,�h:u ���
����� (VFT 1:2 s. 51 f.)�välb. 
(dat. Erikstad, Dls.)� �� �&"� 17/6 U �
�	
���� &
����� ������,�
säljer med maken Olaff Pädhersson jd i Gällstads sn, Vg.� ��
�&"� 14/9 
����
�	
���,�änka efter Pädher Iacobson, säljer jd i 
Säby sn, Vsm.� �� �&"� 14/10 (lat.) [�]� �
�	
���,� säljer med 
maken vpn. Magnus Frilla gd i Toresunds sn, Sdm.� �� �&"� 
11/11 dativ �ir	
����,�nunna i Vadstena kl.; 1473 18/10 dativ 
���	
���,�modern Ingeborg Arwidzdtr don. gd i Fåglums sn, 
Vg. till Vadstena kl.� �� �&"� (lat.) [���]� �
�	
����ProcKat s. 
117 g.m. Johannes Benedicti i Forsvik, Vadsbo hd, Vg.� ��
�&"� �
�	���� ������ ��er +� 4������� ���� (SJb 1 s. 385) 
skiftar ägodelar med maken Bertil Friensten; 1481 �ir		
�a�
$ri�������� (STb 1 s. 294) stämmer inför Sthlms rhr.; 1501 
�
�	
����$�
�����SSb 2 s. 27 bos. Gråbrödraholmen; jfr 1504 
�
�	
����$�
��������ib. s. 151; nämnd 1507 (ib. s. 268)����&"� 
dativ �
�	i����ATb 1 s. 367 dtr av h:u Ingegerdh����&"� 29/1 
h:u �ir		
���� +� ����	�,� bos. Sala sn, Vsm., tilldömes jd� ��
�&"� 14/10 �
�	
����&
���������e�,�gör tills. med brodern Eric 
Nielson kh. i Tensta, Upl. skifte med Uppsala dka� �� �&"� 



(lat.) �
�	
����ProcKat s. 87 dtr av Ericus i Hammar, Nke� ��
�&"� �
�	
����"���ens������er�(SJb 1 s. 397) nämnes i rhr.���
�&"& 3/2 D gen. h:u �
�		
����� ,��
�������e�,� samtycker då 
maken Ärmundh Jonsson säljer jd i Aska hd, Ög.����&"& 7/4�
dativ h:u �
�	
���� ������ �����,� a tgo: h:u �ir	i����,� får 
mgngåva av Larens Olsson i Bärby, Gamla Uppsala sn, 
Upl.;1478 15/6 �ir	
�������������er����&"& 18/4 dativ +���� �
�
�	
����'�
�����er,�köper av vpn. Erik Eriksson gods i Håby 
sn, Bhl.� �� �&"& �
�	
��a� /����(?)�STb 1 s. 3 bötfälles inför 
rhr.; nämnd 1478 (ib. s. 159)����&"& h:u��
�	
����KTb s. 89 
g.m. rdm. Anders Olaffson i Kalmar nämnd 1485 (ib. s. 100)�
���&"& gen.��
�	
��� )�����e� ib. s. 90 har gd i Kalmar����&"& 

 ������
�	
����HLG 1 s. 84 dtr av Gregers Benthson, mdl. i 
Helga Lekamens gille; 1480 14/10 gen. �ir	
����
*re	�e������er, avl., för hennes själ ges gdr i Ög. till 
Linkpgs dka; Folkungaättens oäkta gren, se ÄSF 1 s. 47� ��
�&"& 
�������
�	
���������������HLG l s. 81 mdl. i Helga 
Lekamens gille; [1478] 9/9 Esp ��� ����	
��������������er, 
g.m. herr Johan Cristiernson (Vasa) (dat. Rydboholm, Upl.); 
1493 6/1 Sä�[��] ��� ���ri�������������er; 1500 8/9 Sä�[��] 
���� �
�	
���� ���es� ����e�, ��� �
�	
���,� ��r�� �
�
����7� ��� �
�
�	
����, välb., byter bort� gdr i Sk.; 1506 oviss dag� +����
�
�	
��� �������e�, änka efter Erich Otzsson; 1508 21/9 Sä 
[��] ���� �ir	i����, gen.�������ir	
��
�, dtr av Tord Bonde; s.å.�
22/9 �ri���� ����� ����e�; 1509 28/6 ��r� �
�	
����; 1514 
20/1 gen.��r�����	i��es; se ÄSF�1 s. 21����&"&�
�������
�	
����
2���������� HLG�1 s. 81 mdl. i Helga�Lekamens gille����&"!�
1/3 [����e�] �
�	
���� !��r
�% ����e� (FMU� 4 s. 406) avl., 
maken Olaff Drake har� ärvt gods efter henne i Uskela sn, 
EgF.; ätten Bidz, se ÄSF 1 s. 120� �� [�&"!]� �
�	
���� ����)�
4����� ����� Svb s. 519 g.m. Villan van der Velle, säljer 
kålgård i Åbo; se 1460����&"! gen. h:u �ir	
��e (STb 1 s. 20) 
g.m. Karl Jonsson, nämnd i rhr.����&"� dativ h:u �
�	
��e (STb 
1 s. 48) g.m. Gregers skinnare, nämnd i rhr.� �� �&"� h:u 
�
�	
��a ��������m�� (STb 1 s. 55) tomt på Norrmalm; nämnd 
1477 (ib. s. 113)� �� �&"� �
�	
��a� (ib. s. 83) g.m. Olaff 
tymberman, bötfälld inför rhr.; 1480 �ir	
��a����)er��n��(ib. 
s. 242)����&"� �
�	it���ATb 2 s. 71 g.m. Per Däns, i tvist vid 
rhr.����&"" 20/l gen. h:u �
�	
����,�h:u �
�		�,�änka efter Erik 



Pädhersson, don. gd i Våxtorps sn, Sm. till Kalmar kl.����&"" 
3/4 dativ h:u �
�	
���,��
�	
�,�bos. Västerhus i Frösö sn, Jtl., 
köper gd; 1479 25/3 h:u �
�	
���� (��e������e�� +� /���� �;�
1488 10/11 h:u �
�	
����; 1490 18/6 h:u �
�	
���� +�
4����e�� �,� uppträder vid Frosta tg� �� �&"" 13/4 U [���
�] 
�
�	
���,� dtrn Jngeborgh Torstensdtr har ärvt jd i Smula sn, 
Vg.���[�&""](?) u.d. �
�	
���������������Svb s. 534 äger jd i 
Pemars sn, EgF.� �� [�&""](?) u.d. �
�	
���� "����������� ib. 
äger jd i Pemars sn, EgF.����&"" h:u �
�	
����� �������re���
����� �� (STb 1 s. 116) nämnes i rhr.� �� �&"" �
�	
��a�2�����
�����re��(ib. s. 137) inför rhr.����&"" �
�	it���ATb 2 s. 84 
Erik timbermans h:u, bötar vid rhr.; 1504 ���	�����ATb 3 s. 
159� �� �&"' 31/5 �
�	
���� !�����,� säljer med maken Haral 
Skatha åker i Skänninge� �� �&"' 4/8 �
�	
��������������e�� +�
�� ���,� bos. Vänge sn, Upl., g.m. vpn. Laurens Olafson, 
säljer jd i Börje sn, Upl.; skr. 1481 19/8 gen. �
�	
���,�1488 
29/11 gen. �
�	
���;� 1490 30/9 �
�	
����� ������ ����e�;� se 
Ortved 2 s. 208� �� �&"' 5/8 U ���	
���� *�����������e�,�
upprättar med maken Knut Posse test.; skr. 1482 12/8 (lat.) 
[��m] �ir	
��e,� 1494 21/l gen. �ir	
���,� 1497 C 34 fol. 8 
�ir	����,�1516 31/7 St �
�	
��,�[��]��
�	
�,�gen. �
�����; dtr av 
Gustav Algotsson (Sture), först g.m. David Bengtsson 
(Oxenstierna), se Sjögren, Posse s. 96� �� [�&"'] gen. h:u 
�
�	
�����Svb s. 535 maken Villiam byter bort gdr i Rekarne, 
Sdm.���[�&"'] �
�	
����2������������ib. s. 537 ger gd i Yläne 
sn, Sat. till Åbo dka����&"' 29/12 gen. �
�	
����'���������,�
g.m. vpn. Jöns Olson till Väsby i Hammarby sn, Upl.����&"' 
�ir	
��� ��
n��re� (STb 1 s. 159) stämd inför rhr.; jfr 1481 
�ir	
��a���
n������ (ib. s. 290)����&"'��ri��� (ib. s. 159) stämd 
inför rhr.����&"' �ir	
��a #�� 
 (ib. s. 161) stämd inför rhr.���
�&"'��ir	
��a 6��� (ib. s. 162) änka, stämd inför rhr.����&"'�
�
�	
��a !���
�%����er� +����
�)� (ib. s. 187) född i Sastmola�
sn, Sat., drunknad����&"��13/l gen.��
�	
����(��e��� ����e�, 
samtycker då maken vpn. Sone Haraldsson säljer jd i 
Brunneby sn, Ög.���[�&"�] h:u �
�	
���&
�� ����� Svb s. 538 
sonen Nils Larsson säljer gdr i Vemo sn, EgF.� ���&"� (lat.) 
8������
�	
��� ProcKat�s. 195 g.m. vpn. Magnus Johannis i 
Össby, Gårdeby sn, Ög.����&"� D 9 fol. 2 gen. ����er �ir	i����
(��e������er,�i räk. för Kalmar kl.����&"� dativ h:u �
�	
����



(SJb 2 s. 47) g.m. Olaff Matsson rdm., ger maken 
»tredjepenning» inför rhr.� �� �&"� �ir	
��a� ��		es (STb 1 s. 
164) stämd inför rhr.; 1493 h:u �
���es ��		����	����(SJb 2 
s. 240); 1500(?) �ir	
��e *�n�er���		�� STb�3 s. 476����&"��
�
�	
����2�aff� (STb 1 s. 165) stämd inför rhr.����&"���
�	
��a�
����is ���)er��n�� ����r� (ib. s. 198) slagen� �� �&"� h:u�
�
�	
��a�!�������n�������re�������
�� � (ib. s. 200) får ärva�
sin syster i Lübeck� �� �&' � 5/4 �
�	
����2����� ���er, säljer 
med maken Jönis mältare i Arboga jd i Skedevi sn, Ög.� ��
�&'  3/5 St gen. h:u �
�	
���, dtr av Peder Stigson, g.m. Peder 
Ingelson, har köpt tomt i Sätila sn, Vg.� �� �&'  h:u �
�	
��a�
����� 2���on� (STb 1� s. 230) bos. Bälinge sn, Upl.� �� �&'  
�ir	���a !���� ����
n� (STb 1 s. 241) stämd inför rhr.; 1488 
dativ h:u �ir	i��� (SJb 2 s. 114); nämnd 1497 (STb 3 s. 333)���
�&'  gen. �
�	it�� ,��i����� ATb 2 s. 149 bos. Götlunda sn, 
Nke����&'  h:u �
�	
��a����
� ���������� STb 1 s. 274 säljer 
gd östantill.  
   �&'� 6/1 ��ri����(���������er, säljer med maken Laurens 
Person jd i Halla sn, Sdm.� �� �&'� 1/2 gen. h:u �
�	
���� 
"���en�����er, dtrn Katherina Folkesdtr ger jd i Stigtomta 
sn, Sdm. till Strängnäs dka����&'� �
�	i��� LÄU 4 s. 330 dtr 
av Henrik Most� (Hollunger), modern test. gods i bl.a. 
Skivarps sn, Sk. till Lunds dka� �� �&'� 30/4 [����e�] ����r� 
�
�	
��e, avl., var g.m. Erik skreddare (dat. Sthlm)� �� �&'� 
7/10 ���		
��� 0�
��
�������er, brodern Bengt har haft gd:n 
Salsta i Lena sn, Upl.; 1485 15/8 dativ �
�	
����
0ri��
�������er,� dativ �
�	
���,� dativ �
�	
���,� a tgo: gen. 
�������� (FMU 5 s. 116) får av vpn. Knut Biidz mgngåva i 
Kimito sn, EgF.; 1500 27/8 ������� 0ri�������� �����; 1516 
h:u �
�	
���� ��� #������� FMU 7 s. 431 bos. Årsta i 
Brännkyrka sn, Sdm.; 1522 h:u �
�	
�����������
���KHÅ 47 s. 
38 i Jungfru Marie Psaltares brödraskap; levde 1527, ätten 
Oxenstierna, se SAÄ 5 s. 590� �� �&'� u.d. DW (lat.) ack. 
�
�	
���m,� viges till nunna i Vadstena kl.� �� �&'� �ir	
��a�
����
n�� (STb 1 s. 292) stämmer inför rhr.; skr. 1482 �ir	
�a 
(ib. s. 347)� �� �&'����
	it��� $
���� ATb� 2 s. 180 bötar� vid 
rådsturätten;�1497 �
�	it���$
����� ATb 3 s. 71����&'��11/8 
�
�	
��� *�����������e�, maken Olaf�Michelsson i Sthlm säljer�
jd i Vaksala sn, Upl.;� 1494 �
�	
��� STb� 3 s. 153� �� �&'��



14/10 gen.��ir	
���, syster till Anna Göstaffsdtr, sgv. om jd i 
Skuttunge sn, Upl.� �� �&'� �ir	
��a� �
 �� (STb 1 s. 348) 
stämmer�inför rhr.; jfr�1495 �
�	
������ ��������r��+��
����� 
STb 3 s. 223 vittnar inför rhr.����&'� h:u��
�	
��a /�)�������
�����
���� (STb�1 s. 360) i uppgörelse om�arv; 1495 ���	i��� 
/�)��us STb 3 s. 212 stämd inför� rhr.� �� �&'� gen. h:u 
�ir	
��es �����������ons�(STb 1 s. 383) nämnd vid räk. i rhr.���
�&'�� ��
	it��� ����i���� ����i� ATb 2 s. 193 anklagad i 
såramål; skr.�1501 ���
�� ATb�3 s. 124, 1514 ���
���, ������ 
ib. s. 277����&'���
�	
�������)
���������i� ATb�2 s. 193 får�
burskap� �� �&'� 14/5 �
�	
��� ��	 ������er, om arv efter 
Mattis Larenson i Vappa, Tillinge sn, Upl.����&'��18/5 gen. 
�
�	
����*������������re, svågern bgm.�Erik Jonsson i Uppsala 
säljer jd i Bälinge sn, Upl.; jfr 1488� �� �&'� 12/6 �
�	
���� +�
������ ��
���, bos.� Harmångers sn, Hls., syster till Anders 
Larensson� �� #1483$ dativ h:u� �
�	
��� FMU� 5 s. 68 dtr av�
Hendrich Flemings dtr, får av vpn. Kort Hartvigsson mgngåva 
i�Finströms sn, Ål.; [1484] dativ h:u ��
���!
���� ����� ib. s. 
89� �� �&'� 6/8 gen.� �
�	i���� ��	�us�� ���er�, maken vpn. 
Arffwith Erlendhson säljer gd i Hångers sn, Sm.; 1484 17/2 
gen. h:u ���	
����� ����a ���er� �� �&'& 13/3 U gen. h:u 
�
�	
��es� (DDal suppl. s. 22) samtycker då maken bgm. 
Lodwik Wesman säljer hus i Sthlm; 1495 [��]�����r���
�e���
(SJb 2 s. 279)� �� �&'& 22/9 gen. h:u �
�	����,�maken Johan 
Bisse byter gods i Sm. med hennes bröder Bengt och Göstaf 
Knutson����&'& D 9 fol. 24 �ir	i�������������e�,�får lön av 
Kalmar kl.; nämnd 1486 (ib. fol. 30)� �� �&'& ib. fol. 24 
�ir	i��,� får lön av Kalmar kl.� �� �&'! 11/10 DW (lat.) ack. 
�
�	
���m,�dtr av Sten Sture, viges till nunna i Vadstena kl.���
�&'! 31/12 U [����er] �
�	
���,�avl., dtr av Jäppe Diäghen, har 
ägt jd i Frötuna sn, Upl.����&'! C 9 fol. 48 ���
������ ����,�
���
���� � ���,� ���
���� � ����,� i räk. för Gtl.� �� �&'� 8/1 ���
�
�	
���, g.m.�Gwnbiörn, i stadfästelsebrev (dat. Oviken, Jtl.)�
�� �&'� dativ �
�	
���� ����
�� ������ FMU 5 s. 152 lgm. i 
Norrfinne Hartvik Jopsson ihågkommer henne i sitt test.� ��
�&'� 23/2 h:u �
�	
����(ib.s. 128) g.m. Olaff Diegn, don. gods 
i�Nådendals sn, EgF. till Nådendals kl.; se ÄSF 1 s. 209� ��
�&'� 3/8 U [����er] �
�	it���(DNorc s. 210) avl., maken Birger 
Nielson, hdh. i Hammarkind, Ög., har gjort arvskifte efter 



henne (dat. Norrkpg)����&'� h:u �
�		it���ATb 2 s. 281 g.m. 
Fasbiörn Olfson, hennes gd pants. i rådsturätten; 1487 gen. 
�
�	it���ib. s. 303���#1487$ ���	
�����DDal 2 s. 20 samtycker 
då maken Johan i Stråtenbo (Aspeboda sn, Dal.) säljer gods i 
St. Tuna sn, Dal.� �� �&'" 28/5 dativ �
�	
���,� samtycker då 
fadern Joan Larenson säljer jd i Barkarö sn, Vsm.; skr. s.å. 
22/6 dativ �
�	
�����(jfr DDaI l s. 138)����&'" 22/6 gen. h:u 
�ir	
���� (�e�����er�,� dottern Ingärdh Nielssadtr intr. i 
Vadstena kl. med gods i Åsenhöga sn, Sm.����&'" 15/9 gen. 
h:u �ir	
���� 'r
�%� ����e��,�maken Guduast Päderson säljer 
bod i Uppsala� �� �&'" h:u �
�	i���� (SJb 2 s. 101) änka efter 
Mattis Wilfong, säljer gd på Skomakaregatan� ���&'" "��	��
�
�	it���ATb 2 s. 319 nämnd då pant skattas vid rådsturätten���
�&'' 21/6 �
�	
���� *�������� ����r� �� ����,� säljer jd i 
Romfartuna sn, Vsm. till Sko kl.; jfr 1483� �� �&'' ����
+��������
�	
����� ����������SRS 1:1 s. 234 g.m. lgm. i�Ög. 
Arvid Trolle; 1498 gen. h:u �
�	
����� �es�����e���ATJ s. 81; 
död 1513, ätten Bielke af Åkerö, se SAÄ 1 s. 358� �� �&'' 
oviss dag Sjö gen. �
�	i���� ���������er,� maken Lasse 
Birgiesson (sjöblad) får gods i S:t Nikolai sn, Sdm.; nämnd 
1504, tidigare g.m. Ivar Olofsson (flygande svärd), dtr av 
Johan Gyntersson (Bukhorn) och Märta Kristiernsdtr; se 
Gillingstam, Sjöblad s. 31����&''(?) BRIGIDA GM 1 nr 491 
bgm. Peter Brasks h:u (gravhäll i Linkpgs dka)� �� �&'' 
)
�	
���� :��� :� ������)��GM 1 nr 492 (grävhäll i Skara dka); 
ätten Öra, g.m. vpn. Sigge Larsson (Sparre) (ib. s. 516)� ��
�&'' �ir	i����$������STb 2 s. 256 i mål inför rhr.; 1493 h:u 
�
�����$�������(SJb 2 s. 226) bos. Clawus skrederes gränd���
�&'� 26/2 U �
�	i����!���������e�,�maken Knut Olsson utf. 
kvitto (dat. Frötuna, Upl.)� �� �&'� 27/5 gen. �
�	
��es,� g.m.�
rdm. Anders Suensson (Helsingh) i Sthlm; 1490 dativ h:u 
�
�	
����SJb 2 s. 175 dtr av Jngewal Torstensson; 1495 [��]�
�
�e��,� [��]� �
�e���� ,�	� ���� ���er,� h:u �
�e��� (SJb 2 s. 
274); jfr 1503 �
�	
����!���
�	%�SSb 2 s. 108 bet. skatt i Inre 
kv.; jfr 1509����&'� 23/6 RAfot ��
����"����������e��+�&���,�
har sålt jd i Vallentuna sn, Upl.����&'� C 33 fol. 31 �
�	
����
����
�����er,�i kostbok för Stegeborgs slott����&�  28/3 [��]�
�
�	
����(�
�������er�(FMU 5 s. 260) har intr. i Nådendals kl. 
med gods i Masku sn, EgF.����&�  20/4 gen. �
�	
����#��i����



����er,�maken Mattes Helgeson säljer gd i Ög.����&�  15/9 
�
�	i����*������������e�,�bos. Gryta sn, Upl., säljer jd����&�  
25/1l �
�	
���� &
������ ������, maken rdm. Gudmundh 
guldsmed i Vadstena don. gd till Vadstena�kl.� �� �&�  dativ 
h:u �
�	
��� SJb 2 s. 161 änka efter� Anders Jönsson 
Karffuataska.  
   #1491$ �
�	
���� FMU 5 s. 301 säljer med föräldrarna Karl 
Andersson och Margit jd i�Borgå sn, Nyl.� �� �&�� 13/2 DW 
(lat.) �ir	
����#�re�,�från Lödöse, viges till nunna i Vadstena 
kl.; död 1498 DW� �� 
%��� (1491) RAppr nr 122 �
�	
��� 
(��e��� ����e�,� priorissa i Skänninge kl.� �� �&�� dativ h:u 
�ir	
���,� h:u �
�e���� (SJb 2 s. 189 f.)�Mattis Hermanssons 
änka; 1492 [mz] h:u �
�		
����(ib. s. 216) g.m. Jöns Matsson���
�&�� h:u �
�	i����(ib. s. 196) änka efter Algut Botnakarl, bos. 
Östanmur� �� �&�� [���]� ��r�� �
�	���� �������� ���er� 
� *

������
LÄU 5 s. 169 välb., bos. Skytts hd, Sk.� �� �&�� 2/7 Sjö 
�
�	
���� '��
�����er (jfr� DNorc s. 226) g.m. Benct 
Abiörnson, om del i Händelö gd, Lösings hd, Ög.; 1493 8/7 
W dativ h:u �
�	
����'��������er;�ätten Bååt, död o. 1520, se 
SAÄ 1 s. 697� �� �&�� 2/9 DW (lat.) �ir	
���� ���������er,�
viges till nunna i Vadstena kl.� �� �&�� �ed ����ru �
�	i���� 
�
#����)��ULD s. 58 bos. Dannemora sn, Upl.� ���&�� ����ru 
�
�	i����
�$��9
n	��ib. s. 52 bos. Tierps sn, Upl., har köpt jd�
���&�� �
�	
����������������er�STb 3 s. 47 h:u, inför rätten i 
arvsfråga����&�� �edh � ��rw �
�	
����KTb s. 113 änka efter 
Germwndh Toresson����&�� �
�	it����
������ATb 2 s. 395 
g.m. Laris Pedherson i Medåkers sn, Vsm., skiftar arv; nämnd 
1493 (ATb 3 s. 9)����&�� �
�	it���ATb 2 s. 409 Mattis smidz 
h:u, uppbjuder sin gd; skr. 1498 ���	
����,��
�		
�����ATb 3 
s. 84, 1504 ���	���� ib. s. 157� �� �&�� 12/5 DW (lat.) ack. 
�
�	
���m� $������� ���er,� från Örberga sn, Ög., intr. i 
Vadstena kl.� �� �&�� 30/1 h:u �ir	
���� (jfr�ULD s. 114) bos. 
Lunda i Vaksala sn, Upl., änka efter Magens Birgersson� ��
�&�� 12/5 DW (lat.) ack. �
�	
���m� �
�
�m�!����/
���e�����
���e������,�viges till nunna i Vadstena kl.; död 1495 12/9 
DW����&�� 26/8 dativ �
�	
����'�
�%����e�, får�av vpn. Axel 
Matsson (Hällekisätten) mgngåva i Säby sn, Sm.; tidigare g.m. 
fogden i Åbo Johan Kyle, se ÄSF 1 s. 157����&�� ���������
�ir	i��� STb 3 s. 80 lämnar� böter i rhr.; 1508 �
�	
����



�������� ������ SSb 2 s. 292 bos. S.kv.� �� �&��� �
�	i����
!
��iks� ���er STb 3 s. 86 från Reso sn, EgF., om moderns 
arv� �� �&�& 9/7 dativ �
�	
����2���������e�,� får mgngåva av 
vpn. Lasse Halvardsson (dat. Nykpg)� �� �&�& 23/11 Be gen. 
��� ���re��es�'�
������
��,�abbedissa i Vårfruberga kl.����&�& 
[��]� �
�e��� ��������� ���er� (SJb 2 s. 256) g.m. Diderick 
Wesfaall, om arv Innanmur; var död 1514 20/3� �� �&�& 
�
�	
����(�er�����er�STb 3 s. 164 från Jämsä sn, Tav., inför 
rhr.� �� �&�& �ir	
���� "���ens� ���er� ib. s. 199 avl., hennes 
arvingar inför rhr.���#1494$ h:u �
�	
�����
�$����)��DDal 1 s. 
155 bos. St. Tuna sn, Dal.����&�! 9/3 dativ �����r� �
�	
���,�
g.m. rdm. Anders Faardason, köper gd i Uppsala� �� �&�! 
25/10 DW (lat.) ack. �
�	
���m,�dtr av Olauus Jönson, viges 
till nunna i Vadstena kl.����&�! h:u �
�e���(SJb 2 s. 274) änka 
efter herr Jon Suenson, upplåter stenhus Västanmur� �� �&�! 
h:u �
����,� dativ h:u �
�	i���� �����es� (ib. s. 282 f.) Jacob 
Moyses änka, ingår förlikning; 1502 �
�	
������������SSb 2 
s. 59 bos. V.kv.; tidigare g.m. bgm. Joan Suenson (STb 3 s. 
234 f.)� �� �&�! �
�	
���� '�
�%� ���er� (SJb 2 s. 284) g.m. 
Larens Japsson Botnekarl; jfr 1502 �
�	
���������������SSb 2 
s. 52 bos. S.kv.� �� �&�! h:u �
�	
���� (SJb 2 s. 284) g.m. 
Mogens Tolch; 1496 h:u �
�e���(ib. s. 302) änka����&�! [mz] 
h:u �
�e��,�dativ h:u �
�	
���,�h:u �
�e����,�h:u �
�e���(ib. s. 
268 f.) g.m. Erich Persson (Krochand); s.å. �
�	
���� 2�e����
���er� (ib. s. 286); 1498 h:u �
�e��� (ib. s. 317)� �� �&�! h:u 
�
�e��,�dativ h:u �
�e��,�h:u �
�e����(SJb 2 s. 286) änka efter 
Jens Ärffuastesson, kvitt om arv� �� �&�� 23/8 L �
�
����
��
������er,�g.m. bg. Andhers Hakonsson i Vadstena, säljer 
hus����&�� �
�	
����/���
��FMU 6 s. 48 nunna i Nådendals kl.�
�� �&�� gen. h:u �
����� (SJb 2 s. 290) änka efter Mortin 
Hansson, upplåter hus� �� �&�� �ir	
��e� STb 3 s. 279 g.m. 
Niclis Smapening; 1500 h:u �
�	
�����������
n	%�� ��(SJb 2 
s. 226)����&�� ack. h:u �
�	i����(�����(er��ons STb 3 s. 290 
stämd inför rhr.; nämnd 1502 (SSb 2 s. 43)� �� �&�� �ir	
����
!� ������STb 3 s. 297 g.m. Niclis Hawlayn, stämd inför rhr.�
�� �&�� �
�	i���� STb 3 s. 314 g.m. Per Reffueklo; 1501 
�
�	
���� ������n���� SSb 2 s. 15 bos. V.kv.; 1507 1/7 h:u 
�
�	
���,�änka, har sålt tomt; 1509 �
�	
����������������SSb 2 
s. 336 bet. skatt i V.kv.; nämnd 1513 (HLG 2 s. 33)����&�" 



6/11 Han dativ h:u �
�	����,�dtr av Mons Frille, får av Käthäl 
Huässingh mgngåva i Sdm., Upl. och Vsm.; se Schlegel-
Klingspor s. 133� �� �&�" C 34 fol. 8 h:u ���	i���,� i� räk. för 
Hjulsta(?), Enkpgs -Näs sn, Upl.����&�" !�
����ir	
����STb 3 
s. 334 stämd inför rhr.� �� �&�' DW (lat.) �ir	
����
0���us������e�,�nunna i Vadstena kl., dör d.å.� ���&�' 29/5 
DW (lat.) �ir	i����(���i,�från Vadstena, intr. i Vadstena kl.���
�&�' 4/10 gen. �
�	
��������������er��(FMU 6 s. 128) nunna i�
Nådendals kl.����&�' 4/10 gen. +���r���
�	
����������ir� (ib.) 
dtr av vpn. Jöns Haquonsson, nunna i Nådendals kl., som 
provent för henne ges jd i Virmo sn, EgF.� �� �&�' �ir	
����
����er���	er���STb 3 s. 358 h:u i Sthlm����&�' dativ �ir	
����
ib. s. 371 g.m. Claus Verderman; omgift 1500 med Göstaff 
Olsson i Vallentuna sn, Upl. (ib. s. 466)����&�' �� ��ir	
��e�
ib. s. 389 var g.m. herr Niels Otsson (3 björnramar?)����&�' 
ack. �ir	
���� !������es ib. s. 401 stämd inför rhr.� �� �&�' 
���	
����$
�����ib. s. 402 inför rhr.; jfr 1509 �
�	
����[$
����]�
SSb 2 s. 327 bet. skatt i Ö.kv.� �� �&�' �
�	
����� * �������
ATb 3 s. 83 har pants. hus; 1500 �������*������ib. s. 106���
�&�� 16/9 dativ h:u �
�	i���,�dtr av herr Hans Agesson, får 
mgngåva av rd. Folke Gregersson; 1507 25/l �ir	
����!������
�����; skr. 1508 �
�
��� FMU 6 s. 560, 1509 3/7 �
�	
����, 
1512 23/9 �
�	
��; 1514 4/4 ���� �
�	
��� ��� #���; var änka�
1509 3/7; avl.�1540, se SAÄ 4 s. 664����&�� �ir	
��e�STb 3 s. 
420 från Ekerö sn, Ål., dtr av Joan Oleffsson� �� �&�� dativ 
�ir	
���� STb 3 s. 457 änka efter Erick Hansson, förut g.m. 
Karl Martinsson, inför rhr.� �� �&�� Bolstads krb pag. 25 
���	
����� 2������� !er��	�n�� ����ru, Dls.� �� �!   10/2 h:u 
�
�	
�������
����er�(FMU 6 s. 160) avl., har givit jd i Birkala 
sn, Sat. till Nådendals kl.� �� �!   9/4 h:u �
�	
�����
!�m��n	�������e�,�säljer med maken Ragall Nigelsson tomt 
i Söderkpg���#1500$ reg. �
�	
����SJb 1 s. 455 änka efter Olof 
Ravaldson, nämnd vid arvstvist; jfr 1502 �
�	
���� 2�����
�����������SSb 2 s. 59 bos. V.kv.; nämnd 1504 (ib. s. 139)���
�!   (ty.) �
�	
���� 6����
��� FMU 6 s. 167 från Raseborg, 
Nyl., gör anspråk på arv� �� �!   21/6 Stu nr 240 ���� �� �
���
����, nämnes i samband med rd. Beint Agheson (dat. 
Bohus, Bhl.)����!   �ir	
����ATb 3 s. 107 g.m. Olaff smed, 
låter uppbjuda gd. 



   #1501$ 8/5 B 19 fol. 76 dativ� �
�	
���� �
:��� ����er, får 
mgngåva av vpn. Benct Karlson i Ulvsunda, Bromma sn, Upl.�
���! � �
�	
�������
������ SSb 2 s. 5 bos. Ö.kv.; nämnd 1503 
(ib. s. 98)����! � #�����(����������������
�	
��� ib. s. 8 bos. 
Ö.kv.; nämnd 1504 (ib. s. 128)����! � �
�	
����(����������� 
ib. s. 12 bos. S.kv.����! � �������
�	
��� ib. s. 13 bos.�S.kv., 
jfr 1508 �
�	
���� ����� ib. s. 295 bet. skatt i� V.kv.; 1517 
�
re�������n� SSb 3 s. 56����! ���
�	
��� 6���� SSb 2 s. 14 
bos. V.kv.; jfr�1507 �
�	
���� ���� �������� ib. s. 267 bet. 
skatt i Inre kv.����! �����	
��� �
���� ib. s. 15 bos. V.kv.���
�! �� �
�	
��� 2��������������� ib. s. 18 bos. V.kv.; nämnd 
l504 (ib. s. 140)����! � h:u �
�	
��� &
����"�����������ib. s. 
22 bos. Inre kv.; nämnd 1503 (ib. s. 108)� �� �! �� �
�	
��� 
�������� ib. s. 22 bos. Inre kv.; jfr 1502 �
�	
��� "���� 
������� ib. s. 69 bos. Inre kv.����! ���
�	
��� 6��	�����% 
ib. s. 25 bos. Inre kv.; 1508 �
�	
��� 6��	��������ib. s. 308���
�! � �
�	
���� ! 
����� ib.� s. 26 bos. Inre kv.; 1509 h:u 
�
�	
���� !�
����� ib. s. 349� �� �! � dativ �������� ��������
������ ATb 3 s. 120 får böter vid rådsturätten����! � ������ 
JTb s. 82 får burskap����! � h:u �
�	
��� SFSS 15 s. xii g.m. 
Anders Tordzson, har köpt bälte av Vadstena kl.; 1518 
[������� )
�	
���] ������ ����
� GM 1 nr 768 (gravhäll i 
Vadstena kl.)� �� �! � �
�	
���� "�����.. SSb 2 s. 44 bos. 
Ö.kv.� �� �! � �
�	
���� 2����� (������� ib. s. 46 bos. Ö.kv.; 
nämnd 1503 (ib. s. 88)� �� �! � �
�	
���� �����
�	% ib. s. 48 
bos. Ö.kv.����! � !���� ��������
�	
����)��� ib. s. 48 bos. 
Ö.kv.; jfr 1504 �
�	
����!�������� ����� ib. s. 128 bet. skatt 
i Ö.kv.; jfr 1506 �
�	
����!����� ib. s. 207; nämnd 1509 (ib. 
s. 326)� �� �! � 2����� &
������ �
�	
��� )��� ib. s. 49 bet. 
skatt i Ö.kv.����! � �
�	
��� �����enning ib. s. 59 bos. V.kv.; 
jfr 1508 �
�	
��� �������
� ib. s. 294 bet. skatt i S.kv.� ��
�! � �
�	
��� *�� ib. s. 60 bos. V.kv.; nämnd 1509 (ib. s. 
339)����! ���
�	
������������ ib. s. 63 bos. Helgeandsholmen; 
bet. skatt i V.kv. 1507 (ib. s. 254)����! � �
�	����ATb 3 s. 
131 g.m. Peder Jenson, pants. gd vid rådsturätten����! � u.d. 
��������r����
	
����(DN 14 s. 172) har sålt jd i Fors sn, Jtl.���
�! � �
�	
����2�����-	�������SSb 2 s. 91 bos. Ö.kv.; nämnd 
1505 (ib. s. 167)����! � h:u �
�	
��������(�
���� ib. s. 93 bos. 
V.kv.; 1517 h:u �
�e��� �er� $
��us�SSb 3 s. 49 bos. S.kv.� ��



�! � �
�	
��������� ��������SSb 2 s. 93 bos. S.kv.; 1509 
�
�	
�������
���ib. s. 329 bet. skatt i S.kv.����! � �
�	
��������
����
�� ��	��� ib. s. 95 bos. S.kv.; jfr 1505 �
�	
���� ����
��	�����ib. s. 184 bet. skatt i Inre kv.����! � �
�	
����2�����
"����������� ib. s. 97 bet. skatt i S.kv.; nämnd 1509 (ib. s. 
333)� �� �! � �
�	
���� (����
���������� ib. s. 105 bet. skatt i 
V.kv.; nämnd 1504 (ib. s. 142)����! � �
�	
����
�)����ib. s. 
111 bet. skatt i Inre kv.; skr. 1516 �
�e���SSb 3 s. 26, s.å. 
�
�e���ib. s. 27, 1518 ��
�� ib. s. 99, s.å. ���	���� ib. s. 108, 
1519 ���	���� ib. s. 150, 1521 �ri��� ib. s. 170, 1525 �
�
�� 
ib. s. 262� �� �! &� 19/l ��	���� 2������� ����e��, g.m. bg. i 
Sthlm� Folmer van Lwnden� �� �! & 9/l2 gen. �
�	
���, avl., 
maken Torbiörn Arwidsson don. tomt i Falkpg� ���! & dativ 
+���� � �ir	
���� (SJb 2 s. 242) dtr av Ewerth Döring, i 
arvskifte� ���! & �
�	
����(���"���������� SSb 2 s. 133 bet. 
skatt i S.kv.; nämnd 1506 (ib. s. 211)����! & �
�	
����#�����
����%�ib. s. 146 bet. skatt i Inre kv.����! ! 19/5 h:u �
�	
����
&
���������e��,�g.m. rdm. Anders Jensson i Uppsala, i test.���
�! ! 6/6 ���
����, dtr av Johan Moltke, bos. Lyngby sn, Sk., 
om byte av jd i Fliseryds sn, Sm.; jfr Silfving, Eksjö s. 180 f.�
�� #l505$(?) 23/10 Kan���� �����  �
���� � $��, välb., har sålt 
gd i Öxnevalla sn, Vg.����! ! 20/12 �
�	
����+�; 
���	�, änka 
efter Gudmund�Cristmansson, ger gd i Tingstads sn, Ög. till 
Linkpgs dka����! ! �
�	
����"�����#�������� SSb 2 s. 173 
bet. skatt i S.kv.; nämnd 1506 (ib. s. 212)� �� �! !� �
�	
����
������������ ib. s. 184 bet. skatt i Inre kv.; nämnd 1506 (ib. 
s. 224)����! ! ���	��� ATb 3 s. 173 g.m. Per Hanson, bötar 
vid rådsturätten� �� �! � 2/3 Han gen. �
�	
����
��	��������er�, g.m. vpn. Pedar Olsson »j Græffszabodha», 
Näshulta sn, Sdm.����! � �ir	
�����er�
�����er BFH 1 s. 171 
tilldömes lön i Urdiala sn, Tav.����! � �
�	
��� ����������� 
DHF 1 s. 90 intygas vara g.m. Henric Olsson (dat. Hedemora)�
�� �! � )
�	
���� )����� GG 2 nr 585 var g.m. rdm. Brant 
Grunner (gravsten i S:t Hans k:a,�Visby)����! ���
�	
����!����
������������ SSb 2 s. 203 bet. skatt i Ö.kv.; nämnd 1508 (ib. 
s. 282)����! � �
�	
������������
��ib. s. 214 bet. skatt i V.kv.; 
nämnd 1507 (ib. s. 239)����! � �ir	
��� ib. s. 226 bet. skatt i 
Inre kv.����! � �
�	
�������������
�������ib. s. 227 bet. skatt i 
Inre kv.; nämnd 1509 (ib. s. 335)� �� �! � dativ h:u ���	����



*���������ATb 3 s. 183 g.m. Götstaff Karlsson, sätter pant 
vid rådsturätten; skr. 1507 �
��	
���� ib. s. 199, 1508 dativ 
���	
��� ib. s. 209, 1528 ��ri��� ib. s. 371, 1543 ���er��ri��� 
ATb 4 s. 43����! � ���	��������e���� ATb 3 s. 190 bötar 
vid rådsturätten����! " �iri���&
�
����er, �ir
��� BFH 1 s. 180 
sakfälles på tg i Urdiala sn, Tav.� �� #l507$ �
�	
��� * ������
����� FMU 6 s. 520 maken Albrecht Henricsson i Lokalaks 
sn, EgF. utf. brev om mgngåva����! " C 51 fol. 15 h:u �
�	i�, 
fol. 30 h:u ��
��, i räk. för Nynäs i Lemo sn, EgF.; nämnd 
1519 (C 52 fol. 72)����! " �
�	
����#�����0���
������ SSb 2 
s. 242 bet. skatt i Ö.kv.; skr. 1509 �
����� ib. s. 349����! " 
�
�	
������������)������ ib. s. 256 bet. skatt i V.kv.;�nämnd 
1509 (ib. s. 338)����! " �
�	
����!������ ������� ib. s. 259 
bet. skatt i V.kv.; 1516 �
�	
�� !���ui� SSb 3 s. 21; 1517 
�
�e���!���uue� ib. s. 59; 1521 �
�e���!���uu ��ycke� ib. s. 
175����! "����	
��� (�er�����er�ATb 3 s. 208 får burskap�
���! " h:u ���	
����
������ ib. bos. Munktorps sn, Vsm.,�bötar 
vid rådsturätten����! ' �� �ir	
����!�
���� BFH�1 s. 221 bos. 
Säksmäki sn,Tav., dömes för olaga köp� �� �! ' 1/2 �
�	
����
2������er (DN 3 s. 756) om skifte i Brunflo sn, Jtl.���#1508$ 
h:u �
�
�. 
 1��.� FMU 6 s. 531 får spannmål i vpn. Magnus 
Frilles test. (dat. Tykö i Bjärnå sn, EgF.)� �� �! ' 13/6 �� �
�
�	
���, priorissa i Askeby kl., om ägobyte� �� �! ' �ir	
��� 
!���i%���er BFH i s. 194 tilldömes arv på tg i Urdiala sn, 
Tav.� �� �! '� �
�	
���� 
� +������� SSb 2 s. 292 bet. skatt i�
S.kv.; jfr 1519 h:u �ri����+�+������n SSb 3 s. 138 bos. V.kv���
�! '� �
�	
���� ������ SSb 2 s. 306 bet. skatt i Inre kv.; jfr 
1512 h:u �������
�e�� STb 4 s. 260 dömes i rhr. till förvisning�
���! ��2/l gen. ���	
���,�dtr av Karl Benktsons änka Eliana på 
Eksund i Borgs sn, Ög.����! � �ir	
����2�������er�������������
BFH l s. 199 bos. Säksmäki sn, Tav., sakfälles på tg����! � 
4/6 DW (lat.) ������ �
�	
���� (��ri� �� /�������,� ������
�
�	
����#�����(FMU 7 s. 31) nunnor i Vadstena kl., flyttas 
till Nådendals kl.; återvänder till Vadstena kl. 1512 (FMU 7 
nr 5595)����! � �
ri���"��ris���er�/��n�����BFH 1 s. 232 
bos. Säksmäki sn, Tav.� �� �! � 1/10 h:u �
�	i���������
n	%,�
bg:a i Uppsala, begär mätning av gd; skr. 1511 o. 29/9 [����]�
�
�i���,�1513 ��
����HLG 2 s. 40, 1517 �
�e���SSb 3 s. 63; 
1518 �
�e���,�	���������er�STb 5 s 188 inför rhr.; jfr 1489���



�! � �������
�	
��� [2�������] SSb 2 s. 332 bet. skatt i S kv�
���! � �
�����"�����"��������������������ib. s. 336 bet. skatt 
i V.kv.� �� �! � h:u �
������ � ��������� ib. s. 345 bet. skatt 
Innanmur���
%��� (o. 1510) dativ h:u �
�	
�����FMU 7 s. 116 
g.m. Erik Person i Söderby, Danmarks sn, Upl., om arv i 
Kimito sn, EgF.����!�  15/2 �ir	���������������e��,�systern 
säljer gods i (Enkpgs-)Näs sn, Upl.� �� #1510$ ��
����
�
��
��������FMU 7 s. 71 g.m. Mattis Jönsson i Savolaks sn, 
Kar., får gods i Viborgs län����!�  17/3 �������r���
�	it�� 
�
,�����
� (FMU 7 s. 76) säljer gods i Masku sn, EgF.; s.å. u.d. 
U �
�	
����'�
	%�������(ib. s. 115)����!�  13/5 [����]��ir	i����
#�er���� ���er,� intr. i Askeby kl. med gods i Klockrike sn, 
Og. 
   �!�� C 54 fol. 3 �
�
���� ��	�����,� i räk. för Aska och 
Bobergs hdr, Ög.����!�� 17/5 gen. h:u �
�	
���,�maken Matts 
Helgeson säljer gd i L. Mellösa sn, Sdm.� �� �!�� gen. h:u 
��������ATb 3 s. 262 g.m. Nielss Olsson, saker för blånad; 
skr. 1513 �
�
���� ib. s. 272, 1514 ���
���� ib. s. 281� ���!�� 
20/6 h:u �
�	
���� 
����������)�,�ack. h:u �
�	
���,�välb., bos. 
Lovö sn, Upl., änka efter Knut Karlson����!�� ��������������
��
���� HLG 2 s. 34 Henrik Garps h:u, avl.� �� �!�& 20/l 
�
�	
���� !������ ����e�,� får gdr (dat. Skara)� �� �!�&� 7/3 
�
�	i���� �������� ����e��, g.m. Bencth Gylthe,� nämnd vid 
ägoskifte i bl. a. Sm.; senare g.m. rd. Ture Eriksson (Bielke af 
Åkerö), se SAÄ 4 s. 664� �� �!�& 20/6 dativ h:u ������� 
�
!����)�, part vid ägoskifte i Snevringe hd, Vsm.� �� �!�& 
�
�e���6��
�	%����e��STb 5 s. 15 jungfru, ärver hus����!�! 
gen. �
�e�es� ib. s. 37 h:u����!�!�17/5 Kan��ir	i������������n 
����e�, ger vpn. Benkt Gylta rätt att återköpa pants. gd (dat. 
Bronäs, Härene sn, Vg.); skr. s.å. 23/7 �
�	
���; 1517 10/8 
�
�	
����������������e�, säljer jd i Ale hd, Vg.����!�! 30/8 
�
�	
����(�����������e�� (DN 14 s. 208) stadf. ägoköp i Lits 
sn, Jtl.����!�! �
�e���#�)re	%�STb 5 s. 69 giver handslag på 
hus; nämnd 1516 (ib. s. 108)����!�� �
�e���������ib. s. 112 
i arvskifte; nämnd 1517 (ib. s. 160)����!�� 14/10 gen. �
�	
����
2����������e��,�ack. �
�	
����,�samtycker till försäljning av jd 
i bl. a. Oppunda hd, Sdm., dtr av Sigridh Karlsdtr; 1518 24/2 
h:u ��
��� 2���������e��,� dtr av Olaff Iönson, g.m. Pedher 
Stock, tidigare g.m. Raffwal Pedersson; se Gillingstam, 



Sjöblad s. 73� ���!��� ����
�n� +� ���n�use���
�e�� SSb 3 s. 17 
bos. V.kv.� �� �!����
�e��� +� ����e� ib. s. 24 bos. Innanmur� ��
�!�� �
�e��� �n)r���er��� ib. s. 25 bos. Innanmur; skr. 1517 
�
�e�� ib. s 63; 1518 ���	����� ib. s. 110; nämnd 1524 (ib. s. 
238)� �� �!�� �
�e��� (�������er ib. s. 27 bos. Innanmur� ��
�!�� �
�e��� )����n� ib. s. 30 bos. Innanmur; 1518 ��
���
)
+����n�� ib. s. 111� �� �!��� �
�e��� 2���� ib. s. 33 bos. 
Gråmunkeholmen; 1518 ��������� 2��� ib. s. 112� �� �!�" 
26/1 Sä dativ� h:u �������, dtr av Anders Eriksson, får av 
Börje Månsson mgngåva i Naglums sn, Vg.� �� �!�" 2/7 
�
�	
���� ,��������e�, änka efter Mons Rolandzson, utf. brev 
om jd i Åse hd, Vg.����!�" �
�	i� BFH 1 s. 410 avl., i räk. för 
Tyrvis k:a, EgF.� �� �!�"� �
�e�� SSb 3 s. 46 bos. Ö.kv.; skr. 
1518 ���	����� ib. s. 90, 1519 ��
���� ib. s. 128, 1525 �
�
����
ib. s. 248� �� �!�" 0���er�� �
�e��� SSb 3 s. 52 bos. S.kv.� ��
�!�" �
�e���SSb 3 s. 53 bos. S.kv.; skr. 1521 �ri����ib. s. 171, 
1525 �
�
����ib. s. 250����!�" �
�e���)��	er����ib. s. 55 bos. 
V.kv.; 1519 ���	������ )��	������� ib. s. 154 bos. 
Gråmunkeholmen; nämnd 1524 (ib. s. 229)����!�" �
�e���ib. 
s. 56 bos. V.kv.; 1525 �
�
���ib. s. 255����!�" �
�e������er����
ib. s. 56 bos. V.kv.; 1521 �ri���� �������� ib. s. 174� �� �!�" 
)����	�� ��re��� ib. s. 65 bos. Innanmur, 1518 )���� 	��
���	������ ib. s. 108; 1519 )�����	�� ���	�
��� ib. s. 150; 
nämnd 1524 (ib. s. 238)� �� �!�' 17/2 gen. �
�	
���,� dtr av 
Gwnne Abiörnsson, samtycker till don. i Fryele sn, Sm.� ��
�!�' 6/4 [�����]��
�	
����(DN 14 s. 217) g.m. Ion Erikson, 
om ägoköp i Norderö sn, Jtl.����!�' �����
�e���������n��se��
SSb 3 s. 95 bos. S.kv.� ���!�' ��
���"�������	ual�o�� ib. s. 
101 bos. V.kv.� �� �!��� 23/6 gen. �����e� ���i����,� syster till 
Olaff Gasefodh, om don. i Nora sn, Vsm.����!�� h:u ���	i� 
SSb 3 s. 136 g.m. Otte kremere, bos. S.kv.; 1523 h:u �
�e���
2������ ib. s. 216; 1525 h:u �
�
����2������ ib. s. 252� ���!�� 
h:u �
�e���(er 2�ssons ib. s. 148 bos. Innanmur; 1525 �
�
���
ib. s. 261� �� �!�� h:u �
�e��� ib. s. 148 bos. Innanmur; skr. 
1521 �
�e���ib. s. 183, 1525 �
�
���ib. s. 263���
%��� (o. 1520) 
��

�� HML s. 278 dtr av Karl Karlsson (Ulvåsaätten), ingiven 
i Vreta kl. o. 1400; se ÄSF 1 s. 95���
%��. (o. 1520) �
�	
��� 
"���
����� ���er HML s. 279 dtr av herr Laurins� Joansson, 
ingiven i Vadstena kl.����!�  25/2 gen.��
�	
����2�������e�� 



(jfr FMU 8 s. 18) för henne ges provent i Halikko sn, EgF. till 
Nådendals kl.� �� �!�  KB A. 134 �
�	
���� #����� ���e�,� i 
själamässolängd för Nke� �� 
%��� (sl. mdlt.) ���	
����� �
�����
������KHÅ 48 s. 216 i västgötsk förbönslängd. ��
 
   �������!� 5/12 (lat.) dativ dne �
�	
����(DS 6 s. 392) änka 
efter herr Israel Birgisson; ident.m. Bengta Karlsdtr (Färla), se 
BENEDIKA (1349). 
 
   Forniriskt namn. Fda. �
�	
���,� ��
	
�5� Fvn. ��
	
�,�
��
	
���5� Fornir. ��
	
�,� ��
	
�,� av fornkelt. ��
	���
��
(gudinna). Helgon i iriska kyrkan, död 525; m. runor (�)��� 
(Vg 217). För namnets starka utbredning från 1300-t:s senare 
del har den heliga Birgitta haft avgörande betydelse (Janzén i 
NK 7 s. 143). ��
	
����> �
�	
���,���
	
��> �
�	
��gm metates 
(ASG § 339,2). Ur �
�	
����bildas �
�
�����och likn. från m. 
1400-t. (assimilation). Från 1470-t. förekommer ��
����o. dyl. 
Om Birgitta se även Hellquist, Sv. etym. ordb. 


