
�����, ELSA, kvn. 
� �1333� (sv.) ��� �����	�
���
������ DS 4 s. 338 änka efter 
marsken Lodvig Albretsson, erhåller Blk. i pant; se 
ELIZABETH (1332)� 	� [
��] (lat.) dna ������ DS 9 s. 269 
änka efter rd.� Anundus Hat, om gods på Öl.; s.å. (lat.) gen. 
������ ib.s. 271; 1372 (lat.) dna ���� DS 10 s. 142; se 
ELIZABETH (1356)�	�
�
� (lat.) gen. ���� KTb s. 44 änka�
efter Olauus faber, upplåter gd� 	� 
��� (lat.) h:u �����
������
������ HLG 1 s. 21 mdl. i� Helga� Lekamens� gille, 
Sthlm� 	� 
��� ����� ����� DN 11 s. 134 g.m. Olaf Nilsson 
(Skanke) (dat. Skara); 1467 ������� ��� ����� ������� 
����� 
LÄU 4 s. 91 don. gd i Glimåkra sn, Sk., sgv.; 1479 8/8 AM 
������ �����
� 
������, �����; 1480 4/12 ���� ������ �������

�����, [���] �����, gen. ����� (DN 16 s. 297 f.) välb.; 1483 
18/5 RAppr gen. ���������� (ib. s. 306) s.å ��rw������� STb 2 
s. 3; 1511 ���������� DN�2�s. 764; 1515 5/5 (15/9) gen. �r��
������ �����, nämnd vid landsyn i Sunnerbo hd, Sm.; dtr av 
Eskil Åkesson (Hegle) i Sk., se PHT 51 s. 53�	�[
���] ÅAJ 
fol. 4 [���] ���� säljer gdr i Stafsinge sn, Ha.� 	� 
��� ������
������
����� RDD 2:2 s. 85 änka efter Axel Billæ, pants. gdr 
i Tönnersjö hd, Ha., sgv.�	�
��� ����us ���� ATb 2 s. 214 
bötar i rhr.; s.å. gen. �on������� ����rv ib. s. 221; 1484 �����
����� ����rv ib. s. 237; 1486 ��n��� ���� ib. s. 286� 	� 
��� 
����� ������������� SSb 2 s. 67 bos. Innanmur� 	� 
��� 5/2 
Uppr dativ ����, tjänstekvinna åt Anne Nielssedtr (u.o.) 	 
�odat.� (f. 1517) ������ ������� Palteb S. 196 lb. i V. 
Sallerups sn, Sk. ��
 
� ������ �1366� »�������»�SRP 1 s. 214; se TÆLSA�	�
��� 
gen. ������ ����
�������� FMU 4 s. 305 nunna i Nådendals 
kl., brodern dpr. Magnus Nielsson (Stjärnkors) i Åbo stadf. 
gåva i Bjärnå sn, EgF.; se ÄSF 1 s. 202; ident.m. Adeliza 
Nilsdtr, se ADELIZA (1465)�	�
�
� �������SSb 3 s. 113 bos. 
Norrmalm; se ALIZA (1516).  
 
 Fda. �����, ����. Fvn. ����. Kortform till ELIZABETH  
Möjl. också sidoform till ALIZA. De� flesta beläggen före år 
1500 från Sk., Ha. och Blk. 


