
���������SISSA, lat. C e c i l i a, kvn. 
   �	
�� ��������1399; �������1513, 1518, 1521, �������1513, 
1521, �������� 1332, 1341 m.fl., 1525, �������� 1419, 1465 
m.fl., 1516, �������� 1402, 1419, 1423, 1448, �������� 1489, 
��������� 1460, 1461, 1466, ��������� 1460, 1461 m.fl., 1467, 
������	� 1486;� ��
���� 1503, ��
����� 1467� �������� 1410, 
1465, �������� 1414, ������ 1493, 1494 m.fl., 1518, �������
1516, 1517, �������� 1389, 1405 m.fl., 1520, �������� 1483, 
1508–14, �������� 1364, 1427, ��������� 1384, 1454, �����	��
1426, ������ 1493, �������� 1456; ��
����� 1442, ��
����� 
1390, 1434, ��
���� 1499, ��

��� 1522, ��

����� e�� 1450;�
��
����� 1312, ��
����� 1479, ��	��� o 1420, ������ 1464, 
1466, ������ 1466,� ������� 1379, 1390, 1428, 1462, ��������
1389, ������� 1454, �
����� 1384, �

� 1485, �

��	� 1440, 
�

�� 1448, �
���� 1465, 1468, 1474, 1475; 	

� 1462, 
	
	�	��1519, 	
	�	��1518. 
   ���� �������� 1399, �������� 1341, 1389 m.fl., 1509, 
�������
�1495, ��������1332, 1334 m.fl., 1489, �������
�1413, 
1457 m.fl., 1518, �������� 1382, 1387 m.fl., 1440, ��������
1375, 1386, 1396, 1421; ��
������ 1334; ������� 1515, �������
1515, �������� 1405, 1458, 1465, 1520, �������� 1432, 1472, 
������� 1386, 1460, ������� 1520; ��
����� 1379, ��
������ 
1443, ��
���� 1414, ��������
 1507; ������ 1401; �������1500; 
�
���� 1470; ������� 1354. Dessutom i ssg med -
��: 
��
�����- 1375. 
   �����. ��������1366; �������1479, 1513, ��������1425, 1450 
m.fl., 1504, �������� 1335, 1343 m.fl., 1510, �������� 1375, 
1385 m.fl., 1455, ��������1419, ���������1489, ��
������1442, 
������� 1494, 1495, ������� 1515, �������� 1399, 1461 1486, 
�������� 1352, 1353 m.fl., 1427, �������� 1436, 1448, �������
1517, ������� 1292–1312, ������� 1313, 1353, 1482, �
������
1384, �
����1334, �

���� 1519, �
���� 1474, ��������1438.  
   ����� ������� sl. mdlt., ������� 1417, 1507, 1513, �������
1506, �������� 1409, 1415 m.fl., 1520, �������� 1378, 1413 
m.fl., 1497, �������� 1385, 1402 m.fl., 1492, �������� 1388, 
1400-t., ��������1479, ���������1465, ��������, 1493; ��������
1456,� ������� 1495, 1514, ������� 1515, �������� 1425, ������� 
1483, �������� 1440, 1459, 1462, ������� 1407, ������� 1493, 
��
����� 1490; ������� 1493, 1496, ������ 1517, �
������ 1384, 
�

��	��1440, �����1487. 



   ���. (b. 1200-t.) ��������LDL s. 88 nunna i Lund, avl. 15/4�
��	���� (1216–22) gen. dne ��������(DS 1 s. 186) priorissa i 
Vreta kl.; 1237 abl. �������� ib. s. 288� �� ���� (m. 1200-t.) 
��������LDL s. 99 nunna i Lund, avl. 25/4������� (m. 1200-t.) 
�������� ib. s. 174 nunna i Lund, avl. 10/7������� (m. 1200-t.) 
�������� ib. s. 179 nunna i Lund, avl. 18/7������� (m. 1200-t.) 
��������ib. nunna i Lund, avl. 19/7���[����] [���]���������DD 
2:1 s. 81 änka efter greve Nicolaus av Ha.; se PHT 51 s. 41���
	���� (1258–82) ack.����������DS 1 s. 708 frigiven trälinna, i 
test. av Cristina Fastonis i Landasjö, Kimstads sn, Ög.� ��
[�� !] gen. dne ������� ib s. 478 syster till kaniken Nicolaus 
Thorkilli i Lund����� " sig.: CECILIE HAR[AL]DI FILIE SS 3 
nr 133 g.m. Ulf Holmgersson (Ama); dtr av Harald 
Gudmundsson (ÄSF 1 s. 107 f.); hennes sondtr, se 1313� ��
��"# ack. ���������DS 2 s. 655 i intyg (dat. Växjö)���	���� 
(1270-t.) �������� ������� DS 1 s. 738 dtr av Kanutus jarl 
(Folkungaätten), utf. brev om gods i Nke och Vrm.; g.m. Filip 
Birgersson (Aspenäsätten), se ÄSF 1 s. 10� �� ��"  ��������
������ DS 2 s. 39 g.m. (lgm.) Magnus Karlsson (Lejonbalk), 
test. gods i Sm. (ÄSF 1 s. 26)� �� ��$� �������� ��������
�
������ DS 2 s. 124 bos. Hov i Odensala sn, Upl., moder till 
Hulmfridis���	���� (1292–1312) dativ �������ib. s. 684 syster 
till plebanus Iohannes i Lommaryd, Sm., i test.�����$! dativ 
�������� ib. s. 164 bos. Uppsala, g.m. Ketillua i Klohammar, i 
test.� �� ��## gen. ������������������ ib. s. 317 dtr av Werner 
Brunk, nunna i Riseberga kl.�����## dativ ��������ib. s. 330 i 
test. av Margareta i Sälna, Skånela sn, Upl. 
   ��#� [���������]� �������� DS 2 s. 337 vittne (dat. Finsta, 
Skederids sn, Upl.)�����#� dativ �������� ib. s. 400 syster till 
rector Thomas i Knivsta, Upl., i test.�����#! ��������ib��s. 409 
änka efter danske riksmarsken Johannes Kalf, don. gods i bl.a. 
Uppåkra sn , Sk.; [1309] ��������ib��s. 586 om gods i Lomma 
sn, Sk.; 1310 ��������ib s. 623 don. till Lunds dka; avl. 1318 
(LDL s. 186)�����#! ��������DS 2 s. 431 änka efter Göstauus 
Jngiburgis, don. gd i S. Råda sn, Vrm. till Riseberga kl., sgv., 
[S. CECI]LIE IOARI FIL[IE] SS 3 nr 148; jfr [1311] ����
��������������������
��������DS 3 s. 5; 1312 ������������
�
������� ib. s. 55 änka efter rd. Äringisle Jonsson (Båt), byter 
bort gods i Torsö sn, Vg.; se ÄSF 1 s. 97 f.� �� [��#�] [�]�



��������DS 2 s 448 g.m. Nicolaus braxator, om gods i Uppsala�
�� ��#% ��� �������� ����
������� ib. s. 471 trolovad med 
Boeciua Niclesson (Natt och Dag), om fiske (dat. Sthlm); 
1336 ��������������������DS 4 s. 492 änka, don. gd i Torpa 
sn, Ög. till Skänninge kl.; 1344 gen. dne ���������������������
DS 5 s. 258 dtr av lgm. Kanutus Jonsson (Aspenäsätten) i Ög., 
sgv.; nämnd 1350 (DS 6 nr 4544)������# ack. ���������DS 2 
s. 597 g.m. Sigmundus Keldorsson, i test. (dat. Hjälsta, Upl.); 
dtr av marsken Tyrgils Knutsson, se PHT 55 s. 47. 
   &���� (1312?) ��
������ (DS 3 s. 88) bet. markgäld i 
Vendels sn, Upl.���	��� (1312?) ��������[��������
��m]�(ib. 
s. 94) bet. ej markgäld i Alunda sn, Upl.������� dativ �������
ib. s. 755 dtr av Folke Ulfsson (Ama) och Ingrid Larsdtr, får 
gåva i test.; 1321 gen. �������, gen.� �������� ib. s. 490; g.m. 
Magnus Karlsson (stjärna),se ÄSF 1 s. 109; hennes farmoder, 
se 1278� �� [����] ack. ��������, �������� DS 3 s. 205 änka 
efter Ingo, vittnar om gravplats������% ��������ib. s. 262 bet. 
skatt i Åkerby sn, Upl.������% dativ ��������ib. s. 287 får jd i 
Husby-Rekarne sn, Sdm.��� [���$] gen. �������� ib. s. 402 dtr 
av Cristina, som test. gd i Linkpg���[���#' dativ ��������ib. s. 
486 dtr av Röricus Algutsson (Algotssönernas ätt), g.m. lgm. 
Knut Magnusson, återfår Utnäs i Säby sn, Vsm.; 1322 dativ 
dne �������� ib. s. 570; 1325 �������� ����������� ib. s. 688; 
1334 gen. dne ��
�������������������DS 4 s. 354 fru, sgv.; se 
ÄSF 1 s. 90; hennes dtrdtr, se 1386. 
   ���� abl. ��������DS 3 s. 511 intr. i Riseberga kl. med jd i 
Ekeby sn, Ög.� �� ���! ��������� ib. s. 655 ger med maken 
Johannes i Kåddis gd i Umeå sn, Vb. till Uppsala dka; jfr DS 
3 nr 2445����������������DS 3 s. 667 änka efter Magnus, har 
givit gd i Bjärby sn, Vg. till Skara dka������% dativ ��������ib. 
s. 707 dtr av Katarina i Svepnäs, Sala sn, Vsm., får gåva i test.�
�����% dativ ��������ib. tjänarinna, får gåva i test. (dat. Strand, 
Svinnegarns sn, Upl.)������" dativ ��������DS 4 s. 63 får gåva 
i test. av Eskillus Andresson (dat. Nysätra, Upl.)���(1328' U 
2696a pag. 40 gen.  ����������
�!��
������
, änka efter Anders 
Henningsson, utf. brev (dat. Nynäs, Sotholms hd, Sdm.); jfr 
[1344] 4/6 (i vid. 1380 17/5) U gen. ��������!��er
����e�, avl. 
(dat. Nykpg)� �� [���$] gen. �������� DS 4 s. 95 maken, 
myntaren Strango Jönesson, ger gd i Lund. 
������� ��������DS 4 s. 280 syster till Puko Glysing, änka efter 



herr Karolus Niclesson (Natt och Dag), överlåter gods i Vg., 
sig.: CECILIE GLYSINX DOTTOR SS 3 nr 704 (Natt och Dag); 
[1342]� �������� DS 5 s. 133 änka efter lgm. Göstavus 
Niclasson (Bielke) i Tiohärad, Sm., säljer jd i Rydaholms sn, 
Sm.; 1350 ����������	
���
�������DS 6 s. 179; 1354 gen.  ���
�������� ��	
���
� ����e�� ib. s. 509; 1358 11/3 ��������
��	
��������er; tillhör ätten Glysing, se ÄSF 1 s. 53 f.������! 
dativ �
���� DS 4 s. 370 får gåva i test.av Benedicta 
Hakonedtr till bl.a. Alvastra kl.������!�gen. ��������ib. s. 400 
tjänarinna, får gåva i test. av Laurencius Häggebrodher till 
bl.a. Linkpgs dka� �� [���!] dativ �������� ib. s. 376 nunna i 
Lund, får gåva i test. av äbp Karolus i Lund  dativ ��������ib. 
s. 440 änka efter Elauus Haquinson, får skuldförbindelse (dat. 
Sthlm)� �� (1338' dativ dne �������� ib. s. 611 änka efter bg. 
Hinricus Frethrikxson i Lund, i brev om gdr i Malmö; [1347] 
dativ dne ��������"�������DS 5 s. 733; [1349] dna ��������DS 
6 s. 110; 1359 24/8 D (lat.) gen. �������� "����#
, sonen 
kaniken Johannes Henriksson i Lund har ärvt gd i Malmö� ��
���$ abl. ��������DS 4 s. 687 g.m. Benedictus Hartyckosson 
(3 liljor), om jd vid Linkpg; 1360 31/5 (lat.) abl. �������;� jfr 
1363 �������� !����
� ����e�� DS 8 s. 407 säljer jd i Linkpg, 
sgv.; 1364 �������� !��er
���er� ib. s. 432; s.å. (lat.) ��������
$��������� ����e�, []%� �[��]����� !����� ib. s. 590; 1366 dativ 
h:u ��������!����
����� DS 9 s. 55; jfr 1370 15/6 h:u �������, 
har ägt jd vid Linkpg. 
�����!���������� �������
 ����� ��� ������ DS� 5 s. 84� bos. 
Lagga sn, Upl., intr. i S:ta Clara kl., sgv�& S´.CECILIA 
INGIMARS DOTT SS 3 nr 718� �� ��!� �������� DS 5 s. 105 
g.m. Eskillus Pätarsson, om jd i Skå sn, Upl.�����!��CECILIA 
GM�1 nr 182 moder till herr Haldanus (gravhäll i Glömminge 
k:a, Öl.)� �� ��!� dativ �������� '����� '������ DS 5 s. 152 får 
gåva i test. av Laurencius i Börje (sn, Upl.)� �� ��!� gen. 
�������� (������
� ������� ib. s. 155 g.m. Karolus Magnusson 
(Folkungaättens oäkta gren), om jd i Bettna sn, Sdm.; 1347 
gen �������� ib. s. 688 sgv.; 1384 15/2 �
�����, avl.,har ägt 
gods i Björkviks sn, Sdm.; se ÄSF 1 s. 45� �� ��!! dativ 
��������DS 5 s. 370 g.m. Johannes Danske, får gåva i Fryele 
sn, Sm.�� ��!� [���]� ������� ib.� s. 492 g.m. Giözstauus i 
Järsta, Fogdö sn, Sdm.�����!� dativ ����������������������� 
ib. s. 514 får av Notholmus Ägarsson mgngåva i bl.a. Husby-



Rekarne sn Sdm.; se PHT 31 s. 23; jfr 1387� �� ��!% ack. 
��������� )���
��� DS� 5 s. 552 vittne i test., Sdm.� �� ��!% 
dativ ��������ib. s. 614 nunna i Börringe kl., får gåva i test.���
��!% dativ �����������"���*	�ib� bos. Fosie sn, Sk., får gåva i 
test.� �� ���# dativ �������� +�� ,''������� DS 6 s. 219 bos. 
Håbo hd, Upl., får gåva i test.������# gen. dne �������� ib. s. 
239 systern Helga Bändiktzdtr don jd i Sjögestads sn, Ög.; 
tillhör ätten Boberg, se Beckman, Matts Kättilmundsson 1 s. 
26������# dativ �������� DS 6 s. 232 tjänarinna, får gåva i test. 
av kaniken Thorkillus Byernonis i Lund� �� ���� (m. 1300-t.) 
(lat.) gen. ����������������
�LDL s. 100 hennes årsdag 26/4. 
   ���� (lat.) ������� DS 6 s. 276 änka efter (vpn.) Ako Raafn, 
utf. test., Sk������� (lat.) dativ �����������#���er�ib� s. 276 får 
gåva i test. av Ako Raafns änka Cecilia, Sk������� (lat.) dativ 
��������!��r��-�� ib s. 387 får gåva i test. av kaniken Petrus 
Helghonis i Lund� �� ���� (lat.) dativ ������� ib�  s. 417 får 
tills.m. maken Peter Niclisson gåva i test. av kaniken Tucho 
Thuronis i Lund; 1357 12/3 D (lat.) [��m]� �������; [1364] 
(lat.) abl. ��������DS� 8 s. 586 dtr av Henricus Jonsson������� 
(lat.) dativ ������� DS 6 s. 417 får gåva i test. av kaniken 
Tucho Thuronis i Lund� �� (1357' 13/4 B 15 fol. 56 dativ 
��������"��
���
�������, i brev om gods i Förlösa sn, Sm.; jfr 
1435� �� [��� ] (lat.) ������� Svb s. 106 ger tills.m. maken 
Gunno sadhlamestare gods i Hattula sn, Tav. till Åbo dka� ��
��%# 6/12 (lat.) dativ �������, syster till dns Petrus i Sthlm, får 
gåva i test. (dat. Uppsala)� �� ��%# 6/12 (lat.) dativ �������, 
tjänarinna, får gåva i test. (dat. Uppsala). 
   (1365' (lat.) ������ ��������� .����� DS 8 s. 645 g.m. 
Joachym de Bukhem, i sämja om gods i Sverige� �� ��%% 
�������� ���#
������, S´ CECILIE ERICSDOTER DS 9 s. 11 f. 
(lilja) byter tills.m. maken Andrees Thorstensson bort jd i 
Biskopskulla sn, Upl., sgv.; se PHT 61 s. 52 f.� �� ��%% h:u 
��������/�� 
������, sig.: ..ECILIE OL... DS 9 s. 47 byter jd i 
Jönåkers hd, Sdm.; 1378 15/10 [�  ] h:u �������, har sonen 
Olauer Magnusson; 1382 12/3 gen. ������� /�� 
����er, 
samtycker då dtrn Katerin Jordansdtr säljer jd i Simtuna sn, 
Upl., sgv.; [1382] 13/4 (i vid. 1383 16/2) RAppr (lat.) ack. 
��������/�� 
����er (SRPapp nr 64)�����%% (lat.) dativ ������� 
DS 9 s. 151 g.m. Symon i Berga, får gåva i test. av kaniken 



Laurencius Nicholai i Uppsala� ���� # 2/2 (lat.) gen. ��������
��
�'�� ������, avl., sonen Joseph Niclisson upplåter jd i 
Onsjö hd, Sk.����� # 1/6 L ��������0��#������, g.m. Magnus 
Germundesson i Skänninge, säljer jd i Tjust, Sm.����� # 2/9 
  �� ��������,���������er, sonen Niclis Karlsson upplåter gods 
i Flisby sn, Sm.; [1380] U 269 a pag. 28 gen.  ��� �������
; 
g.m. Karl Haraldsson (Stubbe), se Beckman, Matts 
Kättilmundsson 2 s. 305 f. 
   �� � (lat.) dativ ������� DS 10 s. 59 tjänarinna, får gåva i 
test. av Benedicta Mangnunxdtr i Sandbro, Björklinge sn, 
Upl.����� � (lat.) ��������[���$����*	]�VFÅ 3 s. 65 bet. skatt 
i Tillberga sn, Vsm.� �� �� � (lat.) �������� ���
0��*	����*������ ib. s. 73 bet. skatt i Harakers sn, Vsm.� ��
�� � 12/3 (lat.) dativ �������, får gåva i test. av Nicholaus 
Erlandsson� �� �� �� CECILA GG 1 nr 280 g.m. Albertus de 
Lochem (gravhäll vid S:ta Maria k:a, Visby)���(1372'�U 269 a 
pag. 42 gen.  ��� �������
, har givit maken Erich Knutzsson 
godset »Åridh»����� � 25/3 gen.  ����������, systern Katrin 
don. jd till Vadstena kl.; 1377 9/1 ��������1� 
����e�;�1379 3/5 
gen.  ��� ��
������ 2� 
� ������, sgv., S. CECILE VLFSDOTTIR 
SPR 1 s. 443 (lejon); skr. 1386 6/10(?) �������, gen.��������, 
1387 31/3 dativ �������, 1394 6–13/1 dativ �������; 1399 
12/3 DW (lat.) �����������, dör d.å.; s.å. CECILIA GM 1 nr 
240 (gravhäll i Vadstena kl.); tillhör Ulvåsaätten, g.m. 1. hdh. 
Lars Sunason (örnsparre), 2. rd. Bengt Filipsson (Ulv), se 
ÄSF 1 s. 93 f., SBL 7 s. 717 ff.� �� �� � 25/4 dativ ��������
!���'�
�����er, får av fadern Philppus Karlsson jd i Rasbo sn, 
Upl.; [1381] 20/1 (i vid. 1438 25/5) RAppr dativ ��������
!����''�

�� ����er (SRPapp nr 45) får av Olaff Karlsson (3 
fyrkanter) mgngåva i bl.a. Vallentuna hd, Upl.; 1385 4/5 h:u 
��������!���'�

��������, a tgo a.h.: ���������1428 18/5 ��������
!���'�

�����er, förr g.m. rd. Niclis Korke, don. jd i bl.a. 
Viksta sn, Upl. till Uppsala dka; 1429 (lat.) dna ��������
���#��
� HLG 1 s. 27 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; 
1430 S´ CECILIA FILP`DOT FMS nr 143; 1432 f. 2/2 gen.  ���
�������; jfr 1435 20/1 ������� !���'�

������er (SMR nr 185) 
avl.; skr. 1438 6/6 dativ ������� (SMR nr 751), tillhör 
Folkungaättens oäkta gren, se ÄSF 1 s. 45 f.� �� �� � 25/7 
������
� �������
��
 (SRP 1 s. 361: »����-») har ägt jd i 
Torslunda sn, Öl.�����   2/2 (lat.) ���������� (����
���er, har 



ägt gods i bl.a. Drängsereds sn, Ha.; 1402 16/12 U ������� 
(����
������ (SD 1 s. 189) säljer gdr i Västbo hd, Sm.; [1413] 
��������(�3��
������ SD 2 s. 732 g.m. Anders Fällasson; dtr 
av Björn Dadde och Margareta Håkansdtr (Trolle), se SÄÄ 8 
s. 369� �� ��   10/9 (lat.) �������, g.m. Jacobus i Ullälva, 
Örtomta sn, Ög�����   10/12 ��������4����
���e�, änka efter 
Bendikt Symonsson, i brev om gods i Ö. Eds sn, Sm; 1388 
28/6 �������, don. tomt i Söderkpg till Linkpgs dka; 1389 1/7 
h:u �������� 4�����
� ������, intr. tills.m. dtrn Katerin i 
Skänninge nunnekl.; 1396 10/8 h:u �������� 4�����
����e�, 
avl., har givit jd i Väderstads sn, Ög. till Skänninge nunnekl.���
�� $ 3/2 (lat.) dativ �������, dtr av Johannes Wf, får gåvor i 
test. av äbp Nicholaus i Lund; 1410 (lat.) dativ dne �����������
"���*	������ (=� Hardeberga, Sk.) SD 2 s. 289; 1415 [����]�
 ��� �������, [���]� �������� SD 3 s. 83 änka efter rd. Hartwiik 
Leembäk; 1423 21/2 U  �� C������; 1427 ��������RDD 1:3 s. 
377; 1447 29/11 U [�  ��e�]  ������������  �"�ra*er��, avl.; 
g.m. 1. Tue Pederson (Rani), 2. Bengt Pik, 3. Hartvig 
Lembek, se PHT 11 s. 17� �� �� $ 21/2 ������, g.m. Jnge 
Jngason (3 stjärnor stolpvis), part i mål om jd i Långtora sn, 
Upl.; jfr ÄOV s. 41���[�� $] 8/3 (i vid. 1414 12/3) D gen. h:u 
������������������er, g.m. hdh. Rembolt Päthersson (bjälke), 
om hennes farsarv i Selebo hd, Sdm.� �� �� $ 3/4 Sä ��������
��������e�, säljer tills.m. maken Lafrintz smed jd i S:t Nikolai 
sn, Sdm.� �� ��"# 14/10 �������� 5���en
����er, don. till dtrn 
Christina Olafsdtr jd i Strängnäs(6) sn, Sdm.�����"# 12/11 h:u 
�������, maken Magnus Bändictzson (Ulf) don. gods i 
Kimstads sn, Ög.; 1386 6/8 h:u �������� �����n�� ����e�, 
byter bort jd i Dals hd, Ög.; 1389 26/4 gen. h:u �������, dtr av 
Sigmundh Elefson (vingad pil), maken säljer jd i Långhundra 
hd, Upl.; 1419 �������� �������������, S´ CECILIE 
SIGMUNDADOTTER SD 3 s. 434 f. (fläkt örn) g.m. rd. 
Magnus Birghesson; var död 1430 (ATJ nr 34); se SAT 1 s. 
232. 
 ����"� 15/1 (lat.) gen. dne �������, avl., g.m. vpn. Esgerus 
Brok, har givit gd i Kvidinge sn, Sk. till Lunds dka� �� ��"� 
25/4 (lat.) gen. dne �������, abbedissa i Vreta kl.; se Ortved 2 
s. 504� �� ��"� 29/9 Sä �������, don. med modern Holmfrid 
Ragwalsdtr jd i Rönö hd, Sdm.�����"! 15/2 [��]�h:u �
������
,��n��������, dativ �
�����, �
�����, byter tills.m. maken 



Karl Öra bort jd i Varvs sn, Ög.; 1385 21/2 dativ h:u ��������
,��n��������, [��]� �������, ������, får kvarnström i 
Björkviks sn, Sdm.; 1390 22/5 gen. ��������,��n��������, jfr�
1440 7/5 U [�  ] h:u ������� ,��n��������e�, änka, i tvist om 
kvarn i Bettna sn, Sdm.; dtr av Anund Dansson, se 
Hildebrand, Blåpanna s. 57�����"! 29/6 Be ���������$����
� 
����er, säljer tills.m. Azswr Diekn ängar i Skeda sn, Ög.; 1385 
28/7 L ��������$����

�������; 1406 h:u ������� SD 1 s. 568 
änka; 1414 29/9 Be ���������$����

e�������� (SD 2 s. 852) 
sonen Rangwald Azorson är sgv.� �� ��"� 10/4 (lat.) dativ 
�������, får gåva i test., Upl.� �� ��"% 22/3 gen. h:u �������, 
maken rd. Vlf Holmgersson (Lejonbalk) byter bort jd i 
Amnehärads sn, Vg.; 1411 1/3 DW (lat.) dna �������� ���
-�������, dtr av Johannes Hafthornson (Roos af Hjelmsäter), 
jordfästes i Vadstena kl.; 1426 20/5  ����������������
����er; 
se ÄSF 1 s. 166; hennes mormoder, se 1320���(1387' 24/5 B 
15 fol. 96 [����]� ��
���� �������, maken Hemming Swetzin 
skiftar gods i Vederslövs sn, Sm.� �� ��" � 12/11 ULA gen. 
����������������������e��(BSK 7 s. 150) g.m. bg. Jon Vesgöte 
i Strängnäs, samtycker till överlåtelse av tomt; jfr 1345�����"" 
 ���� ��������RB s. 347 avl., maken Vilialmer har givit jd till 
Ödsmåls k:a, Bhl.� �� ��"" �������� ib. s. 349 ger jd till 
Forshälla k:a, Bhl.�����"$ 2/10 �������, syster(?) till Laurens 
och Magnus Päterson, säljer jd i Ö. Ryds sn, Ög.���[��$#] 2/2 
REL fol. 81 gen. �������� �����*������ ������, maken, byman 
Joan Kolasson i Linkpg, don. lada till Linkpgs dka� �� ��$# 
4/10 ��
������+ "��*��
����, säljer tills.m. maken Ärlender jd 
i Ö. Ryds sn, Ög.; 1392 22/6 �������� �������
�� ������� ��
��$# 21/10 �������7����
������e�, avstår jd i Askers sn, Nke�
�� (1390' �������� �� ��  ���VFT 2:8–9 s. 155 bos. Österåkers 
sn, Upl., säljer jd tills.m. sonen Anders Jönsson. 
   ��$� 12/11 ��������(NMU 1 s.79) övertager tills.m. fadern 
Arnwlf mjölnare kvarn i Hackvads sn, Nke� �� ��$� 4/8 DW 
(lat.) �������� ����������, intr. i Vadstena kl.; 1453 23/6 ib. 
(lat.) �������� ���������e�, nunna, avl.; se PHT 61 s. 30� ��
��$! 21/6 ������������
������er, dtr av Jenis (Andersson) Jwl 
(3 rutor), don. tills.m. brodern Andriss Joanson gods i bl.a. 
Östbo hd, Sm., sgv.� �� ��$% 27/1 gen.  ��� �������, i dtrn 
Helgha Anundadtrs don. till Uppsala dka; nämnd 1339, dtr av 
rd. Magnus Nilsson (Ivar Nilssons ätt), g.m. rd. Anund 



Röriksson (Rörik Birgerssons ätt), se ÄSF 1 s. 65�����$% 27/1 
gen. ��������-����

�������, g.m. rd. Sten Haraldsson (Gren), 
sgv. om gods i Arnö sn, Upl.; 1399 25/11 h:u ��������
-����

�����e�; 1403 15/6 D �������; 1415 26/4 DW (lat.) 
�������, dör d.å.; nämnd 1344, dtr av Nils Magnusson (Ivar 
Nilssons ätt), se ÄSF 1 s. 66� �� ��$" 12/6 gen. h:u �������, 
maken Pädhar don. jd i Härads sn Sdm.� �� ��$$ 21/3 dativ 
�������� ����, får gåva i test. (dat. Sigtuna)� �� ��$$ 22/9 
�������� /�� 
� ����e�, gen.� �������, stadf. tills.m. maken 
Jacopper Gudhmundsson don. av jd i S:t Nikolai sn, Sdm.; 
1401 ��������/�� 
�����e� SD 1 s. 11 säljer gods (dat. Arboga)�
�� ��$$ 20/10 D gen. h:u �������, arvingarna tilldömes jd i 
Munktorps sn, Vsm.� �� 	���� (o. 1400) Funbo krb fol. 4 
�������� �� (��*	, bos. Funbo sn, Upl.� �� 	���� (o. 1400) D 4 
(lat.) �����������7��
�, har givit jd till Trosa k:a, Sdm.������. 
(sl. 1300-t.) NecrEsk pag. 7 (lat.) gen. 
����is� �������� ���
,�*��is�(NTBB 16 s. 7) avl. 28/1������� (sl 1300-t.) NecrEsk 
pag. 11 (lat.) gen. 
����is� �omi�� �������� (NTBB 16 s. 11) 
g.m. lgm. Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), död 15/10; se ÄSF 
1 s. 87������� (sl. 1300-t.) NecrEsk pag. 12 (lat.) gen. 
�����
 
�������� (NTBB 16 s. 12) avl. 10/12������� (sl. 1300-t.) (lat.) 
gen. ��������LDL s. 227 g.m. Tuko Wispä, om gd i Hyllie sn, 
Sk.� �� 	���� (1300-t.) NFM pag. 61 (lat.) �������� .����
��������� (SRD�6 s. 568) begravd i S:ta Karins k:a, Visby���
	���� (1300-t.) NPM pag. 66 (lat.) �������� .���� ����#��� 
(SRD 6 s. 570) begravd i S:ta Karina k:a, Visby. 
   �!#� ������� !�����
������, S'. SECILIA PETHARSDOTHER 
SD 1 s. 22 (bjälke över dubbla sågskuror) änka efter Knut 
Finuitzson, om gd i Mar8bäcks sn, Sm.; nämnd 1405 (SD 1 nr 
608); var död 1454 22/3� �� �!#� dativ h:u ������� "����� 
����er, [.����] ������� SD 1 s. 170 till henne upplåtes gods i 
Kävsjö sn, Sm.; 1408 ������� "�����������, S. CECILIE 
HELGADOTTIR SD 2 s. 71 (sparre över blad) g.m. Aruid 
Haquonsson (sparre), don. gods i Kävsjö sn, Sm. till Nydala 
kl.; var död 1453 14/12; se Härenstam, Finnveden s. 318� ��
�!#� ��������SD 1 s. 232 dtr av Nisse Bagge (dat. Kalmar); 
tillhör ätten Bagge av Botorp, se ÄSF 1 s. 111����!#! (lat.) 
dativ ��������9������
�SD 1 s. 341 får gåva i test. av dekanen 
Sweno Saxtorp i Lund� �� �!#! (lat.) dativ �������� ib�� dtr av 



Aco Gunnarsson, får gåva i test. av dekanen Sweno Saxtorp i 
Lund� �� �!#� 13/3 D �������� :��
����ers� (SD 1 s. 425: 
�������)� äger jd i Orlunda sn, Ög� �� �!#� 13/3 D �������� +�
����
��dho��(ib.) tilldömes jd i Vinnerstads sn, Ög.���[�!#�] 
(lat.) gen. ��������5�*���
�SD 1 s. 500 avl., moder till prosten 
Folquinus Degneri i Lund, i brev om gd i Malmö� �� �!# �
[� �er] �������� ib. s. 621 f. avl., dtr av Knut Simonsson och 
Towe Santesdtr����!#" (lat.) dna ��������ATS 5 s. 375 g.m. 
rd. Conradus Nipritz����!#$ h:u ����������$������
��SD 2 s. 
133 syster till Andres Jönesson, bos. Ö. Hargs sn, Ög., hennes 
son: Jönes Laurensson; nämnd 1410 (SD 2 nr 1257)� ���!#$ 
30/11 L [�'�er] h:u �������� (SD 2 s. 236) avl. syster till 
Katerin Tiängxdtr, g.m. Sigge Holk, har ägt gods i Rappestads 
sn, Ög.���[�!#$] (lat.) [���]���������ATS 5 s. 376 g.m. Petrus 
Johannis de Prangxtorp, Tåby sn, Ög.� �� �!#$� (lat.) gen. 
��������2����
�KTb s. 17 äger gd����!�# h:u ��������SD 2 s. 
256 dtr av Laurens Fläming, säljer tills.m. maken Niclis 
Kruselok gods i Koskis sn, EgF.����!�# h:u ��������ib. s. 260 
maken Aka Laxman don. gd i Kvistofta sn, Sk. till Alvastra 
kl.; se ÄSF 1 s. 16���[�!�#] (lat.)���������ATS 5 s. 355 g.m. 
Haquinus de Weseuik, Ög. 
   �!�� 4/9 RAppr h:u �������� (SD 2 s. 423) änka efter 
Laurens Korske, i brev om jd i Rytterns sn, Vsm.� �� �!�� 
[����] �������� !����
������� ib. s. 488 dtr av Pätar 
Throttasson (balk) och Katerin Bänktzdtr, intr. i Vadstena kl.�
med jd i Västerviks sn, Sm.; s.å. 3/1 DW (lat.) ��������
!�����
������� ��� #���n���;� 1421 2/2 [���]� ��������
!���e�
����er��1462 (lat.) dativ 
��������������!�����APS 1:2 
s. 479; 1465 25/9 DW (lat.) ��������!���e�
�otter, avl. d.å.; 
se PHT 61 s. 32� �� �!�� (lat.) �������� KTb s. 28 änka efter 
Kanutus Knalle, upplåter gd� �� 	���� (o. 1413) RAp nr 118 
��������,*�����������e�, har sålt gods i Vallby sn, Sm.����!�� 
25/4 Sk gen��  �����������
, ack. �������� (SD 2 s. 618) änka 
efter rd. Abram Brothersson (tjurhuvud), g.m. vpn. Bonde 
Jakobsson (Tott); 1414 �������� -����

�������, S. CECILIA 
NICLISDOTTER ib. s. 764 f. (mussla) (dat. Helsingborg); 
1419  �����������-���

�������, �������, dativ ��������SD 3 
s. 480; se Styffe s. 101 f.����!�� 25/5 (D)RA dativ h:u ��������
��'���
�����e�� (SD 2 s. 649) g.m. rd. Karl Karlsson (Öra) 
(dat. Marieberg, Björkviks sn, Sdm.); 1425 9/10 [��]  ���



�������� ��  ��
����er; 1426 30/5 U h:u �����	�� ��  ��
�
������; 1442 14/10 U �������� ��  ��
� ����er, änka; dtr av 
Staffan Stangaberg, se 1430 22/2 RAppr� �� �!�� gen. h:u 
�������� ����
�� ������� SD 2 s. 649 avl., maken Jönis Bisi 
(snedbjälke) ger gd i Risinge sn, Ög. till Vadstena kl.; odat. 
(b. 1400-t.) gen. CECILIE IONISA DOTT GM 1 nr 257 
(gravhäll i Vadstena kl.); se PHT 6 s. 2� �� �!�! 17/1 L �  �
��
�r.���������(jfr SD 2 s. 755) har tills.m. sonen Karl sålt gd i 
Linkpg� �� �!�! gen. h:u ��
����� ib. s. 858 har av Pädhar 
Syinson i Rysta (Odensvi sn, Vsm.) fått mgngåva i Ekeby sn, 
Nke; 1425 19/6 [.����]� h:u �������� (���er
� ����er, gen. 
�������� �� �!�! h:u �������� :��������
#��SD 2 s. 862 avl., 
g.m. Michel Clementson (dat. Sthlm)� �� [�!��] (lat.) abl. 
�������� ����
������� SD 3 s. 24 hennes släkting prosten 
Folquinus i Lund don. gods i bl.a. Skanör till Lunds dka� ��
(1415' h:u �������� ib. s. 92 äger tills.m. Magnus Byrgasson 
(båt) gd i Hagby sn, Upl����!�% gen. h:u ��������ib. s. 167 dtr 
av Olaff Karlsson, maken Jenis i Ekeby avträder jd i Husby-
Långhundra sn, Upl. –�!�  [ ��] h:u �������ib. s. 213 maken 
Mattis Jönsson i Hagby don. jd i Köpings sn, Vsm. till Arboga 
kl.� �� �!�" gen. h:u �������� ib. s. 302 maken rdm. Laurens 
Störbiörnasson säljer tomt i Strängnäs���	���� (o. 1420) (ty.) 
��	���� FMU 2 s. 256 g.m. Filippus Laurensesson, om arv i 
Reval� ���!�# 29/1 Esp dativ h:u ��������-����

��������, får 
mgngåva av vpn. Clauus Plata (dat. Tälje); 1436 4/3 dativ  r.�
��������� 1438 30/8 gen.  ��� �������� (SMR nr 803); vapen: 
lejonansikte, se SAÄ 5 s. 389���[�!�#] dativ h:u ��������SD 3 
s. 541 dtr av Olaf Haraldzson, maken Gärdh Iowansson 
(stjärna) får jd i bl.a. Ö. Stenby sn, Ög.; 1441 5/2 dativ h:u 
��������(SMR nr 1324) har av brodern Skäring Olaff fått gd i 
St. Åby sn, Ög.� �� �!�# gen. �������� SD 3 s. 612 brodern 
Birgher Magnusson (korpräst i Linkpg) don. gods i 
Vikingstads sn, Ög.; 1421 7/12 �'�������������
   �!�� 4/2 (lat.) dna �������, abbedissa i Vårfruberga kl., 
uppvisar brev; 1443 11/3   �� ������� ����

� ����er; 1447 
18/5 (lat.) �������;�se Ortved 2 s. 536 ff.����!�� 13–18/6 h:u 
�������� /�� 
����er, säljer tills.m. maken (uhh.) Philpus 
(Petersson) Diäkn (trana) jd i Salems sn, Sdm.; 1423 29/5 
gen. h:u ��������/�� 
����er; dtr av Olof Haraldsson (Soop), 
se SAÄ 7 s. 357� �� �!�� 10/7 gen. �������, g.m. Roland 



(Braseka), modern Cristin Iönissadtr säljer jd i Bromma sn, 
Upl.� �� �!�� 20/9 gen. h:u �������, maken Thordh Ebbasson 
don. jd i Husby-Rekarne sn, Sdm. till Eskilstuna kl.; 1422 
18/6 ��������+ ������*r�, välb., änka, upplåter jd; s.å. 24/6 
�������� 5���e�
����er� + �����m���, pants. jd i Sundby sn, 
Sdm.; 1434 23/4 h:u �������� (SMR nr 65) avl.� �� �!�� 17/5 
DW (lat.) �������� ,��e�
����er, nunna i Vadstena kl., avl. 
d.å.; se PHT 61 s. 27����!�! (lat.) ack. dnm ���������SRS 1:1 
s. 78 g.m. Nicholaus Fläming; jfr Ramsay s. 116 f.����!�! 9/9 
�������� �� 7���
���, änka efter Olaff Pädhersson, upplåter 
tills.m. sonen Tordh gd i St. Mellösa sn, Nke� �� �!�� 10/2 
dativ h:u �������������
���������e�, maken Pädhar a Bakka 
(bgm. i Uppsala) köper äng i Danmarks sn, Upl.; 1435 
CECILIA GM 1 nr 399 (gravhäll i Uppsala dka)����!�% 19/2 
h:u �������, sonen kp. Ragwaldh Basse i Skönberga, Ög. gör 
utfästelser till Askeby kl.� �� �!�% 16/6(?) (JHD 1: 17/3) 
[.����]� ��
�r�� �������� (JHD 1 s. 205) maken Staphan i 
Vamsta (Brunflo sn, Jtl.) säljer jd i Sunne sn, Jtl.����!�% (lat.) 
h:u ��������HLG 1 s. 23 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; 
1427 19/6 dativ h:u ��������(��

�������, dtr av Boo Diure, får 
av Karl Thordzson Bonde mgngåva i bl.a. Länna sn, Upl.; skr. 
1433 4/6 gen. ��������, 1435 15/2 gen. ��������(SMR nr 193–
94); 1457 5/2 h:u ��������(SD 1 s. 615) änka, sgv. om jd i S:t 
Olofs sn, Upl.; nämnd 1461 (VFT 2:8–9 s. 147); se SAÄ 1 s. 
513����!�"�14/2 �������+�(er��m, säljer jd i Skärkinds sn, Ög.�
�� �!�# 29/7(?) U �  � �������� �er���, säljer gd i Jönkpg� ��
[�!�#] A 16 fol. 42 gen. �����, för hennes och sonen Abrams 
i »Rydlo» själ ges gods till Breareds k:a, Ha.����!�# ��������
���,#���RB s. 354 har givit jd till Herrestads k:a, Bhl.����!�# 
����������������������(SJb 1 s. 57) har upplåtit hus. 
   �!�� 4/8 �������� !���e�
����e�, avl., har givit gods till 
Skänninge kl.����!�� dativ ������� KTb s. 68 änka efter Nisse 
Dukus, förvärvar gatubod����!�� 10/2 (lat.) dativ h:u �������, 
får gåva i test. av kaniken Andreas Strangonis i Lund����!�� 
30/3 ������� ,����

�����er, priorissa i S:ta Clara kl.����!�� 
13/11 ������� 5���en

� ����er, priorissa i S:ta Clara kl.� ��
�!�! 7/3 Be ��
����� $����

� ������ (SMR nr 33) säljer jd i 
Skeda sn, Ög., sgv. (snedbjälke); jfr 1440� �� �!�� 16/1 h:u 
������� (SMR nr 184) g.m. Herman Niclisson, äger jd i 



Hallsbergs sn, Nke� �� �!�� e. 1/5 [����] ������� 
"��
��n������, ������� (SMR nr 230) har tills.m. brodern 
Hakon sålt jd i bl.a. Vadsbro sn, Sdm.; jfr 1357����!�% 14/10 
ack. h:u ������� !���e�
�����er (SMR nr 471) får av Hannis 
Mathisson mgngåva i Styrestads sn, Ög.� �� �!�% h:u ��������
(SJb 1 s. 42) g.m. Erik Swarte, upplåter gd; 1452 h:u ��������
������
 (ib. s. 215) byter bort tomt i Uppsala����!�$ 22/3 
� ������������,����
� (SMR nr 895) nämnd i brev om gods i 
Aringsås sn, Sm.� �� �!�$ �  �er� ��
�r. ������� (SJb 1 s. 92) 
maken Gunnar Siggason utbetalar arv efter henne� �� �!�$�
������� #����e�
#�� ��n#�� �i�t� KTb s. 154 får burskap� ��
�!!# 25/1(?) nom.  ����

��	� � (��	�m, ack. �

��	� (SMR 
nr 1070) innehar jd i Skeda sn, Ög.; jfr 1434����!!# 26/7 ack. 
h:u ������� + (�����#, gen. ������� (SMR nr 1186) välb., 
moder till Karl Pädherson, fråndömes gd i Appuna sn, Ög.���
[	����] (1430-t.) Cecilia RK 2 v. 481 kg Erik av Pommerns 
frilla. 
   �!!� 19/8 RAppr �� ��
�r. ������� � 5���� (SMR nr 1451) 
byter bort gods i bl.a. Ärla sn, Sdm.� �� �!!� 9/5 RAppr 
��
����� ,��n������er, dativ ��
����� (DN 16 s. 142) g.m. 
Helghe Thoresson, skiftar arv i Tegneby sn, Bhl.� �� [�!!�] 
18/11 (reg. 1470-t.) C 4 fol. 43 dativ �������� får av rd. Karl 
Ormsson (Gumsehuvud) mgngåva i N. Fågelås sn, Vg.; 1449 
25/9 ������� 5�����
������, änka, säljer jd; se ÄSF 1 s. 63���
�!!� [�  �er] ��
�r� ��[ci]��� $���is
� ����er (SJb 1 s. 113) 
avl., om arv efter henne� �� �!!� 25/1 h:u ��������
"�n��

�����er, g.m. Hannis Nielsson, säljer gd i Sthlm� ��
�!!� 11/6 gen. ��
���������n

�
, äger�tomt i Lödöse���[�!!!] 
�������� ,����
������� Svb s. 411 sonen kh. Conradh 
Henricxson i Tenala, Nyl. ger fasta å gods i Lundo sn, EgF.���
�!!� 21/7 �  ���������(FMU 3 s. 365) bos. Kemi sn, Öb., har 
ägt jd i Ijo sn, Öb.����!!� h:u ��������7	�����
�
�HLG 1 s. 48 
mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm���[�!! ] 26/2 (i vid. 1448 
4/4) RAppr [�'�er] �������, avl., har ägt jd i Turinge sn, Sdm.; 
odat. (e. 1450) RAppr nr 73 ��

�����, har sålt makens gods i 
Ha.; dtr av Olof Jönsson (Stenbock), g.m. 1. Sven Månsson 
Pik, 2. Filip Karlsson, 3. Erik Axelsson (Kurck), se 
Härenstam, Finnveden s 346 samt Ramsay s. 245����!!  26/2 
�������� (JHD 1 s. 285) moder till Gudhrwn Alfsdtr, i 



köpehandling, Jtl.� �� �!! � 11/9 gen. �������, g.m. Anders 
Öyersson, i brev om arv (dat. Lund)����!!  u.d. L ������� + 
)���	, byter jd i Selebo hd, Sdm.����!!  [��] ������� (SJb 1 
s. 152) ärver sin morbroder Jon Thörgilson� �� �!!"� ������� 
DN 10 s. 150 säljer tills.m. maken Tholff Germundsson gods i 
Ucklums sn, Bhl.� �� �!!"� 18/3 �

� 7	����

, äger gd i 
Landskrona� �� �!!" 17/5 dativ �������� 0��
#�, i Lasse 
Mattissons test. (dat. Askeby kl.)� �� �!!" 17/5 dativ  r. 
�������, i Lasse Mattissons test. (dat. Askeby kl.)����!!" h:u 
��������(SJb 1 s. 171) maken Jönis Hinzassons kvarlåtenskap 
skiftas����!!$ 26/8 [�'�er] �������, avl., dtrn Cristin Sonadtr 
har ärvt kvarn i Norrkpg (dat. Strängnäs); 1451 11/4 [�'�e�] 
������� ������n��������e�, har ägt jd i Sorunda sn, Sdm.; dtr 
av Ingemund Ingevaldsson (2 vinkelhakar), g.m. Sune 
Hansson Pampe, se PHT 33 s. 88 f.����!�# (DDal: 1444) 24/2 
gen. h:u ������� (DDal suppl. s. 16) maken Magnus 
Henricsson säljer jd i Odensvi sn, Vsm.���(odat.' (m. 1400-t.) 
0�� ��
����� 7��*�3��

� ������� PHT 5 s. 17 dtr av Torbjörn 
Jonsson (gumsehuvud), g.m. Karl Lake; se SAÄ 4 s. 492 f. 
   �!�� 20/1 Vre [��] h:u ����������5����m�har bytt jd i Hölö 
sn, Sdm.����!�� h:u ������������
�/��
��
 HLG 1 s. 56 mdl. 
i Helga Lekamens gille, Sthlm; 1462 h:u ���������SSb 1 s. 119�
���!�� +�� �.�������� "�����
�*������
������� HLG 1 s. 57 
mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm� �� �!�� 28/2(6) ������� 
������ ������, säljer jd i Björskogs sn, Vsm.� �� �!�� 26/4 
RAppr dativ   �� �������, får gåva i test. av Märittha 
Lydechodtr (dat. Uppsala); 1457 20/10 gen.  r.�� �������
; 
1461�5/7 W dativ ��������"����������e��(SMR nr 1427) får av 
herr Esskil Ysaksson (Banér) mgngåva i bl.a. S:t Olofs sn, 
Upl.; 1465 u.d. h:u �������� "����
��n
�� ������, gör 
ägoskifte; s.å. dna �������� GM 1 nr 455 (gravhäll i Skånela 
k:a, Upl.); tillhör ätten Gren, se ÄSF 1 s. 58� �� �!�� h:u 
��������(SJb 1 s. 223) får gåva av maken Bonde Galt����!���
h:u ������� "���
 "��
�
 HLG 1 s. 60 mdl. i Helga Lekamens 
Sthlm; 1456 h:u �������!���e�

����er (SJb 1 s. 246 f.) änka, 
säljer fastighet� �� �!�! h:u ������� "���
 
#������
 �# �� 
#�'��� HLG 1 s 61 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm� ��
�!�!� h:u ��������&� ������� ATb 1 s. 25 änka efter Laures 
skräddare, säljer gd����!�� 10/4 RAppr dativ �������, får gåva 



i test. av fru Katerina Benktzdtr, Sdm.� �� �!�� (lat.) gen. 
�������� HLG 1 s. 65 dtrn Cristina Waldradzdtr mdl. i Helga 
Lekamens gille, Sthlm����!�% 13/1 U gen.�������� $����

��
������, maken Ebbe Benctzson (Färla) säljer jd i Husby(-
Oppunda) sn, Sdm.; tillhör Yxtaätten, se ÄSF 1 s. 141� ��
�!�%(?) 7/5 Sk [� ��e�] h:u ������� 5������
��������, om arv 
efter henne (dat. Eskilstuna)� �� �!�% h:u ������� "���
 
"�''������ HLG 1 s. 65 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm�
�� �!�% JTb pag. 8 �������� ���
 ����e�, bos. Mofjärdingen, 
Jönkpg� �� (1457'� 28/9 B 15 fol. 252 ack. h:u �������& änka 
efter Knwt Trolle (dat. Värend); se Sjögren, Trolle se. 20 f.���
�!�"� gen. h:u ������� (SJb 1 s. 264) maken Pelle Persson 
säljer mur� �� �!�$� 9/7(?) gen. h:u ������� ��'���� ������, 
dativ �������, änka efter Abiorn Thwresson, byter bort jd i 
Mjöbäcks sn, Vg.� ���!�$ �  ��� ��
�r. ������� ATb 1 s. 105 
g.m. Tägnar i Arboga, om arv efter henne� �� �!%# �������� 

�#'�'er
#� SSb 1 s. 31 bos. Innanmur; nämnd 1461 
Västanmur (ib. s. 61)����!%# ���������ib. s. 31 bos. Innanmur; 
1461 ��������� ib. s. 73; nämnd 1467 (ib. s. 279)� ���!%# h:u 
��������� ib. s. 38 bos. Gråmunkeholmen� �� �!%# gen. h:u 
��������[��$	��m]�ATb 1 s. 134 bos. Malma sn, Vsm., säljer 
del i arv; jfr 1470 gen. �
���� $���us�����i� ib. s. 321 syster 
till klockaren Clauis Magnusson i Malma sn, Vsm. 
   [�!%�] h:u ������, dativ ������� Svb s. 473 g.m. Marttin 
Skradersson, byter bort gods i Reso sn, EgF.����!%� 30/12 h:u 
�������, välb., syster till mäster Karl Ingeuasti; 1462 17/2 
�������9�����
������e�, test. gd i Uppsala����!%� u.d. L [��] 
h:u �������, maken Tyrgils Sonason i Skänninge don. jd i 
Allhelgona sn, Ög.� �� �!%� ��������� !����ri�
� SSb 1 s. 58 
bos. S.kv.; 1465 h:u ���������!����ri��
�(SJb 1 s. 331) g.m. 
Peder Pälegrim, säljer stenhus; nämnd 1470 (SSb 1 s. 430)���
(1462' (lat.) dativ ���������������
�APS 1:2 s. 473 nunna i 
Askeby kl.� ���!%� [�edh] ��
�rv ��������ATb 1 s. 162 g.m. 
Henrik Sonason����!%� JTb pag. 38 	

��0������(jfr JTb s. 
35) finner häckla����!%! 3/12 h:u �������(���#��
, g.m. Hans 
Bödeker, avl. (dat. Kalmar)���[�!%!] (lat.) ��������ProcKat s. 
169 »famula» i Vadstena kl.� �� �!%!��������� 4
���
 SSb 1 
s.173 bos. V.kv.; nämnd 1467 (ib. s. 272)� �� �!%� 7/7 W 
������� "����n��������e�, hennes test. bekräftas (dat. Kalmar)�



�� �!%� 1/12 DW (lat.) ack. �������m� ���
�otter, viges till 
nunna i Vadstena kl.; 1466 23/2 �������� ��n
����er; 1493 
19/11 DW (lat.) �������� ����n�
, avl.� �� �!%� u.d. gen. h:u 
�������� $���us
�� ������, maken rd. Amund Bolt test. jd i 
Dingtuna sn, Vsm.; 1477 u.d. gen.  ��� �������, avl., maken 
vpn. Jösse Jwarson (vingat svärd) ger gd till Julita kl.; skr. 
1490 1/3 [�'��e�]� ��
����, 1493 13/12 [�  �er] ������, 1496 
26/5 [�  �er] �������� tillhör ätten Natt och Dag, se Schlegel-
Klingspor s. 293����!%��h:u ��������, [�  ] �������� (SJb 1 s. 
321) änka efter Lasse Perrsin� �� �!%� h:u �
����� ATb 1 s. 
231) g.m. Hinrik gulsmidh, avl.����!%%�31/1 h:u ��������, änka 
efter Sigghe Haldensson, har sålt jd i Haga sn, Upl.���[�!%%] 
��������(�n����, ����(�����LÄU 5 s. 166 f. don. gd i Malmö�
���!%%�24/6 ��������(������  
�(�

������er, ger gods i Lena 
sn, Vg. till Vadstena kl.����!%%�18/7 h:u ������, ������, g.m. 
välb. Mattis Lemma (dat. Kalmar); 1482 2/7 U dativ h:u 
�������)�����
��������e�, änka, köper gdr i Kvillinge sn, Ög.; 
se ÄSF 1 s. 81� �� �!%  15/2 h:u �������� /��  
����er, ger 
tills.m. maken bg. Olaff Jowansson i Uppsala gd till Uppsala 
dka� �� �!%  1/4 h:u ��
����� ,����

����er, maken Pether 
Jönisson i Hjälshammar, Värnamo sn, Sm. säljer jd� �� �!%  
��������� *�	��
#�� SSb� 1 s. 406 i kämnärsräk.; 1477 ��������
*ri��

��(STb 1 s. 101); 1478 .�or ��������!er�*ri���re
 (ib. 
s. 159); 1504 �������� *�	����
#�� SSb 2 s. 140 bet. skatt i 
V.kv.� �� �!%" h:u �������� 5�����
� #����������HLG 1 s. 72 
mdl. i Helga Lekamena gille, Sthlm; möjl. ident.m. 1486 gen. 
h:u ��������STb 2 s. 162����!%" 15/5 dativ h:u �������, dtr av 
vpn. Jönis Magnusson i Kumla sn, Vsm., g.m. Herman Holth; 
ident.m. 1493 21/3 h:u �������, ������, maken Jon Andersson 
kärar om jd i Bälinge sn, Upl.����!%" ������:�
��
�ATb 1 s. 
280 bötar vid rhr.; nämnd 1469 (ib. s. 300)� �� �!%$ 23/1 
[������]��������, gen. �������
, g.m. 1. Jeep Olsson smed, 2. 
Pär Truelsson smed (dat. Landskrona)����!%$ 26/1 dativ h:u 
��������$����
����er, får mgngåva av vpn. Jes Person (dat. 
Stegeborg)����!%$ 23/5 gen. h:u ��������-���
�����e�
, maken 
Joan Olfson säljer gods i Bälinge sn, Upl.; 1470 4/5 h:u 
�������� -���

�����er, [�  ]� �������, dativ �������� � �� [�!%$] 
[���] h:u �����, dativ ������, ������� Svb s. 495 har tills.m. 
maken Martten Södöma bytt bort gods i Reso sn, EgF.����! # 
5/2 U h:u �������� $����
����er, don. tills.m. maken Mattis 



Jönsson i Hagby, Köpings sn, Vsm. jd till Arboga kl.����! # 
4/7 U dativ h:u �������� /��  
����er, får mgngåva av vpn. 
Olaff Jönson i Sparsta, Lids sn, Sdm.; 1479 1/8 dativ h:u 
��������/��  �� �����e�. 
   �! � gen. h:u �������� FMU 4 s. 366 säljer tills.m. maken 
Morthen Olaffson jd i Ingå sn, Nyl.����! � 21/12 Sk ��������
����
��
�r., ger sonen Anders Karlsson intyg om gods (dat. 
u.o.)� �� [�! �]� (lat.) �������� ProcKat s. 87 änka, vittne i 
Hammars sn, Nke����! ! dativ h:u �
����, �
�����ATb 2 s. 
35 f. i tvist om arv; s.å. h:u �
���������#�o�m ib��s. 40; 1475 
h:u Sisælia�ib. s. 58����!   19/2 Kra h:u �������, har kärat om 
jd i Håbo hd, Upl.���[�!  ] ���������  �������, ������������, 
��������������Svb ss. 526 och 528 har sålt gods i S:t Karins sn, 
EgF.� �� �!   [�  �er] h:u �������� (STb 1 s. 107) g.m. Hanis 
skräddare (Wordberg), arvskifte efter henne� �� �!   ������� 
[!��������#����
�r.] (ib. s. 127) dömd till böter; 1481 ��������
�����ib. s. 292; nämnd 1482 (ib. s. 367)���[�!  ] ��������Svb 
s. 534 dtr av Larens i Korkiakylä, äger jd i Pemars sn, EgF.���
�! " 20/10 �������� "���

�����e�, får av mormodern 
Jngeborgh Larensdtr jd i Tillinge sn, Upl.; 1483 14/5 [����]�
�������, ��������"��
e����er, jungfru; s.å. 3/12 W dativ ��������
"��

�����e�, får av vpn. Claws Staffansson mgngåva vid 
Kalmar; 1497 8/2 dativ h:u �������� "��
�� ����er, dativ 
�������, välb.; 1507 11/11 �������������
������e�, änka; skr. 
1509 25/1(?) �������, 1513 20/6 [.��  ]� ������, ������& s.å. 
9/12 ������, dativ ������;�1518 3/2 h:u ��������"��
������e�, 
gen. �������
, [�  ��e�] �������, avl., har ägt jd i Trögd, Upl.; 
se Gillingstam, Sjöblad s. 73����! " ��������.�  �er
#��(STb 
1 s. 161) stämd inför rhr.����! $ 24/3 ��
������(DN 14 s. 107) 
maken Olaff Hakanson byter jd i Aspås sn, Jtl.����! $ 15/8 D 
[��]   r.� �������� (er�����
�����e�, dativ� ������, [��] 
�������, änka efter rd. Peder Hovenskild, Sk.����! $�18/10 U 
gen. �������� �r��
����er, fadern rd. Eric Biorson don. till 
brödraskap i Skara����!"# ack. h:u ��������/��  �
#�'��
��re�
(STb 1 s. 253) slagen����!"# h:u ��������5���ens�!er
��
�(ib. 
s. 259) änka, säljer stenhus. 
   �!"� 26/11 gen. h:u ��������"��
� ����er, maken bgm. Jep 
Staffenson guldsmed i Landskrona har sålt gd� �� �!"� h:u 
�������� STb 2 s. 20 syster till Jenis Japsson, g.m. Andres 



Östinsson, inför rhr.� ���!"! [�  �ir] ��
�ru ������� (ib. s. 69) 
avl., maken Henrik Zerkenso i mål inför rhr.� �� �!"� 21/7 
�

�, änka efter Maghens Söuetsson, om gd i Lund; 1487 
4/10 [�  ] ��������!"%�1/10 dativ h:u ������� 7��
����
����er, 
har fått mgngåva av bergsfogden Anders Laurensson i 
Norberg, Dal.� �� �!"%� ack. �������� ���er
#�� STb 2 s. 129 
slagen ����!"% C 9 fol. 90 ������	�, i räk. för Gtl.����!"$ 4/10 
U gen. ���������
�ers�����er, dativ ��������, nom. �������, gör 
arvskifte (dat. Tommarp)����!$# [���] h:u ��������ULD s. 22 
anklagad for mord på maken Anders Ericson Upl. 
���[�!$�] h:u ��

������FMU 5 s. 301 änka efter fogden Twffue 
Mogensson (Natt och Dag), i brev om jd i Borgå sn, Nyl.; 
1510 dativ  �� ������������'

�������FMU 7 s. 106 får gods i 
Halikko sn, EgF.; tillhör ätten Horn af Kanckas, se SAÄ 3 s. 
670� �� �!$� h:u �������� (SJb 2 s. 181 f.) änka efter Karl 
verkmästare, upplåter stenhus; var död 1498 (STb 3 s. 401)���
�!$� �������� STb 2 s. 561 syster till (Nic. Mangsson) 
Vrwädher, förvisad från Sthlm����!$� [�  ] h:u ��������KTb s. 
112 har tills.m. maken Per Eriksson sålt gd����!$� 29/5 gen. 
h:u �������
, dtr av Joan Siggesson, maken Jordan Lätta säljer 
jd i Vårdinge sn, Sdm.� ���!$�� [�  ] h:u ���������ULD s. 67 
har ägt jd i Lyhundra hd, Upl.� �� �!$�� [��] �������, [��] 
������ (SJb 2 s. 219) änka, syster till Oleff Michelsson i 
»Tybbelle», Björnlunda sn, Sdm., upplåter arvedel i Sthlm���
�!$� h:u ������ "��

� ����er (ib. s. 241) åt sonen Hans 
Ericsson upplåtes gd� �� �!$�� gen. h:u �������� STb 3 s. 101 
g.m. Jöns kopparslagare; 1494 h:u ������, dativ �������(SJb 2 
s. 251 f.); 1495 dativ h:u ��������	���� ����er STb 3 s. 230 
inför rhr.; skr. s.å. ������, [������m] ������, dativ ������ (SJb 
2 s. 268), s.å. gen. �������
 STb 3 s. 223, 1497 ack. ������� ib. 
s. 335; nämnd 1499 (ib. s. 412)����!$!�h:u ������� ib. s. 153 
g.m. Andhers Grabo, om arv����!$!���������.��
�����er ib. s. 
205 född i Viborg, inför rhr.����!$��h:u ������� ib.s 223 änka 
efter Claus överskärare, inför rhr.� �� �!$%� 16/2 h:u �������, 
dativ �������, g.m. Olaff Ioansson, i brev om jd i Råby-Rönö 
sn, Sdm.� �� �!$"� h:u �������� STb 3 s. 368 g.m. Biörn 
verkmästare, stämd inför rhr.����!$" ������������*� ����er ib. 
s. 403 född i Euraåminne sn, Sat., dömd för tjuvnad����!$$�
+�� r. ��
���� GPMora 2 s. 397 syster till Benth Rynigh (dat. 



Ål, Dal.)���	���� (o. 1500) ��������/��  
�VFT 5:4–5 s. 88 i 
själamässolängd från Hemsjö sn, Vg.�����## 5/1 h:u �������, 
änka efter Niels Finkenoge (dat. Strängnäs)�����##�13/1 gen. 
  r. �������
, i brev om gd i Arrie sn, Sk.�����## 15/7 W gen.�
������, dtrn Marghit Bergesdtr säljer gods vid Kalmar�����## 
8/9 L h:u �������, g.m. Henric Swädzsin (dat. Norrkpg); se 
PHT 53 s. 79 f.�����## JTb pag. 84 ��������"���ri��, i mål 
om jungfru Marie krans� �� (odat.' (sl. 1400-t.) �������
�3�

�������� PHT 3 s. 140 g.m. (vpn.) Clauus Philippesonn 
(trana) på Mälsåker, Yttereslö sn, Sdm., tillhör ätten Ulfsax, 
se SAÄ 8 s. 495���	���� (1400-t.)  ��e�����������1�# RB s. 312 
för henne ges jd till Myckleby k:a, Bhl.���	���� (1400-t.)  ��e�
��m ����������� ib. s. 313 för henne ges jd till Myckleby k:a, 
Bhl. 
   &���. (b. 1500-t.) CECILIA GM 1 nr 750 g.m. Bänct sartor 
(gravhäll i Vadstena kl.)�����#� ��������.������
���
�SSb 2 s. 
66 bos. Innanmur; 1503 ��
�����ib. s. 110�����#� ��������ATb 
3 s. 130 piga, bötar vid rhr.�����#������������'�$��

��
 SSb 
2 s. 97 bet. skatt i S.kv.; nämnd 1509 (ib. s. 333)�����#! KA 
��������+ 2�
�e�
��, bos. Rasbo sn, Upl., test. till Uppsala dka�
�� ��#! h:u �������, dativ �������� STb 4 s. 4 g.m. Bertil 
Michelsson, har köpt gd� �� ��#! �������� 	���#���� SSb 2 s. 
124 bet. skatt i Ö.kv.�����#! ��������5�����
���'

��
�ib. s. 
126 bet. skatt i Ö.kv.; nämnd 1509 (ib. s. 325)�����#! ��������
���
�,����

���� ib. s. 129 bet. skatt i Ö.kv.; bos. Norrmalm 
1508 (ib. s. 311)�����#! ���������	������
�	��� ib. s. 135 bet. 
skatt i S.kv.; nämnd 1505 (ib. s. 172)�����#! ��������4  ��+���
ib. s. 139 bet. skatt i V.kv.; nämnd 1505 (ib. s. 178)�����#��
�������� ������
� STb 2 s. 170 bet. skatt i S.kv.; 1517 �������
�rage�es SSb 3 s. 53�����#%�ack. �������BFH 1 s. 148 kärar 
på tg i Kalvola sn, Tav.�����# �ack. �������2�re���ib. s. 137 
kärar på tg i Loimijoki sn, Tav.�����#  31/7 gen.  �����������
�
(LÄU� 6 s. 234) brodern (rd.) Tyghe Bradhe på tg i Lund� ��
��#  ��������7�	���
�SSb 2 s. 253 bet. skatt i V.kv.; nämnd 
1508 (ib. s. 295)�����#  ��������
���#�����ib. s. 257 bet. skatt 
i V.kv.; nämnd 1509 (ib. s. 339)��� [��#"] 2/2 Kh 53 pag. 8 
gen. h:u �������, maken Iogan Botholfson säljer gd i 
Vimmerby sn, Sm.�����#$�17/4(?)   �����������$��

������e�, 
avl., har ägt gdr i bl.a. Ödeby sn, Nke�����#$�13/12 gen. h:u 



�����������

����er, g.m. Swen Skanungh, samtycker om gåva 
till Vadstena kl.������#�dativ  ���������������'

�������FMU 
7 s. 106 får gods i Halikko sn, EgF. 
������� h:u �������STb 4 s. 284 bos. Rogsta sn, Hls., nämnd i 
arvsmål���[����] 10/3 Kh 53 pag. 6 �
����������������, änka 
efter bg. Korth Iönsson i Nykpg� �������h:u �������STb 4 s. 
321 g.m. Jacob tunnebindare, avl., om arv efter henne������� 
������� 7����
� ����e� ib. s.329 bos. Nb., stadf. sonen Pouel 
Anderssons test.� �� ���!� 4/10 �������� �''�� �	m���
��� (jfr�
DDal 1 s. 221) änka efter Pädher Bragde, pants. gdr i bl.a. St. 
Tuna sn, Dal.; odat. (1508–14) RAp nr 238 �������, dtr av 
Mons Gren, har sålt gods på Vikbolandet, Ög.; nämnd 1505 
4/1 RAppr, se ÄSF 1 s. 59������!�h:u ������, [�  ] �������STb 
4 s. 362 nämnd inför rhr.������� 25/2 gen. h:u �������, g.m. 
herr Erich Johansson (Vasa); 1516 1/3 Uppr gen.   r. �������
, 
�������, skall kyrkotagas i Sthlm; dtr av rd. Magnus Karlsson 
(Ekaätten), moder till kg Gustaf Vasa, avl. i fångenskap o. 
1522, se PHT 41 s. 45 ff.��������gen. h:u �������STb 5 s. 61 
äger hus i Sthlm� �� ���� [�ed] h:u ������, dativ ������, gen. 
������� ib. s. 88 g.m. Larens Niclisson, upprättar test.������% 
������ SSb 3 s. 5 bos. Ö.kv; 1522 ��

����'��'er ib. s. 197���
���% ������ ib. s. 12 g.m. Mattis Olsson, bos. S.kv.������% h:u 
������ STb 5 s. 110 g.m. Morten svärdslipare instämmes till 
rhr.� �� ���  [�ed] �ustr. ����� ib. s 143 g.m. Hans bältare, 
upprättar test.� ����� �dativ ������ HLG 2 s.73 får betalt av 
Helga Lekamens gille, Sthlm������ ������� -	�
���e� SSb 3 
s. 50 bos. S.kv.; skr. 1518 �������ib. s. 94, 1519 ��������ib. s. 
134, 1521 ������� ib. s. 171� �� ���"� 10/11 ������� [+ 7��'], 
skiftar jd i Vreta kl:s sn, Ög.������"�h:u 	
	�	��SSb 3 s. 113 
g.m. Eric kolare, bos. Norrmalm������$�h:u 	
	�	� ib.�s. 154 
bos. Gråmunkeholmen������$�dativ h:u �

�����ib. s. 300 g.m. 
Larens Niclisson, bos. S.kv.; skr. 1521 �������ib. s. 173, 1525 
�������� ib. s. 253� �� ���# A. 134 pag. 5 h:u �������� 
���� +�
9��������', bos. Kräcklinge sn, Nke, i själamässolängd������# 
A. 134 pag. 13 [ ��] h:u ������� �   -�����+, bos. Viby sn, 
Nke, i själamässolängd������# A. 134 pag. 16 h:u ������a 
����
�  �-��*	, bos. Hardemo sn, Nke, i själamässolängd� �����# 
A. 134 pag. 17 gen. h:u ��������[	 1�
*	], bos. Kräcklinge sn, 
Nke, i själamässolängd� �� 	���� (sl. mdlt.) [ ��] h:u ������ 



KHÅ 48 s. 215 i västgötsk förbönslängd. O 
 
  ��
�� [	����] (1350-t.) ������������������������� SRS 1:1 
s. 229; fel för KATERINA FILIA GVDMARI, se GM 1 nr 208. 
 
   I ortn., ex. �!$� �� �������*���� ULD s. 39 Sisselbo i 
Huddunge sn, Upl.���hith.(?): �! # 10/7 	
�����, Sissehult i 
Åseda sn, Sm. 
   Lat. namn (klass. ��������). Fda. ���������Fvn.����������Från 
1430-t. former såsom �������Från 1440-t. former såsom �

��
på sydsvenskt område.  
   Romersk martyr (avl. f. 250) med helgondag 22 nov. Den 
da. konungen Knut den helige hade dtrn Cecilia, g.m. Jarlen 
Erik av Götaland (Saxo, Gesta Danorum s. 328), se SBL 7 s. 
716 f. Konung Erik den heliges moder hette Cecilia; möjl. dtr 
av konung Blotsven (ib. s. 715). Den no. konungen Sigurd 
Haraldsson (Mun) hade dtrn Cecilia (avl. o. 1186) g.m. lgm. 
Folkvidh i Vrm., se ib. s. 715 f. 


