
���������, lat., kvn. 
	 
��� Elizabeth utom i lat. text också 1412, 1413,	1520. 
� �������� 1426�� ������ 1303�� �������� 1413, ������� 1418, 1473, 
1494, 1499, ������� 1427;� 	������ 1380, 	��
���� 1439, 1441, 
	������1353, 1354, 1375, 	������� 1450?, 	���� 1419. 
� ���
��� 1488������� 1472��������1361, 1430� 1434 m.fl., 
1521, ����� 1509�� ������� 1415�� 1425�� 1431-33 m.fl., 1469, 
������� 1440, �������� 1525, ������� 1408, 1424, 1434 m.fl., 
1517, ������� 1490����������1496, 1518��1519�����
��� 1515, 
��
�� 1488, 1489�� 1495, ��
�� 1474�� 1476� 1477 m.fl., 
1485����
��� 1300-t���f. 1421, 1460 m.fl., 1506, ��
��� 1472, 
1474, 1482 m.fl., 1524, ��
���� 1477; ��������1469�����
���
1478; 	���� 1426��1458��1489��1495, 	����� 1431, 1437��
1510��	������1412, 1423, 1425 m.fl., 1502, 	�
��� 1488. 
	 ���� ��������� 1365; 	������ 1353, 	�
�������� 1446. 
Dessutom i följande ssgr med ����: ��������1309, 	�������	
1323, 	�������	1309. 
� ������ 1412, ������ 1425, 1443, 1461����
�� 1488����
�� 
1486, ��
��� 1488�� 1489�� 1498�� 1500, 1504, ��
��� 1476, 
��
���� 1492��	������ 1519. 
	 ������	���
���� utom i lat. text också 1481. 
� ��������1298��������� 1410���������� 1450?; 	�������� 1393��
	������1449.�
� ������[!] 1448�� ������ 1424�� 1443,� ������ 1440� 1506, 
���
�� 1474����
���1504, ��
���1366, 1480��1484��1486��
��
����1491; 	���� 1468, 	������1442, 	������1432, 1504. 
	 ������������� 1365������� 1291, ������ 1495; 	����� 1449� 
� ����� 1496, ����� 1508, ������ 1467��Elseby 1354, 1424��
1427 m.fl., 1517, ��������1478, ��������1480, ��
����1300-t., 
1462, 1487 m.fl., 1504, ��
��� 1491; ������� 1488; 
	������� 1425��	�����1458, 	����� 1407. 
	 �� (sl. 1100-t.) ���
���� LDL s. 19 nunna i Lund, avl. 
23/1	�	��� 	������������������ ���� !���������� DS 2 s. 
12 test. gods i Upl.; jfr 1289 [] dna��������� ib. s. 71�änka 
efter herr Godecha de Memmela; jfr 1290�dna����
��� SRS 
1:1 s��87 avl. d.å. enl. Incerti Script. Chron.; jfr 1291 gen. dne 
���
���� KHS 1:1 s. 565�i dominikansk förbönslängd; jfr s.å. 
gen. dne ���
���� DS 2 s. 104 har test. gods i Odensala sn, 
Upl.	�	��!� [" � dna] ����� KHS 1:1 s��564 änka (efter Niels 
Erlandson� Galen, Sk.), i dominikansk förbönslangd	 �	 ��!� 



dativ ������� DS 2 s. 258 »famula» (dat. Sigtuna). 
	 �"#" ������� ����� #������ ��� $����� DS 2 s. 400 test. till 
predikarbröderna i Sigtuna	�	�"#! �!���� 	������ ��� ib. s. 
572 om gods tillhörande dpr. i Skara (dat. Läckö, Otterstads 
sn, Vg.); s.å. �!���� ������� ��� ib. s. 573; 1323��!�����
	��������� DS 3�s. 586 sgv. om gods i Vrm.	�	�"�$ dativ dna 
���
���� RDD 1:1 s�� 195 änka efter hg Ericus (Knutsson, 
Skarholmssläkten) av Ha.; se SoH 1960-61 s. 309	 �	 �"�� 
ELIZABET STALBITERE S GG 2 nr 465 avl. 20/4 (gravsten 
i Visby)	�	�"�! DNA ELIZAB' STOLTE	[BERG] AGM 2 s. 
131 (jfr GG 1 nr 180) (gravsten, S:ta Maria k:a, Visby)	 �	
[�""�] dativ dne ����� DS 4 s. 274 änka efter marsken 
Lodowicus (Albrektsson), Sk.; [1333] (sv.) � �� �����
%��� �����  ib. s. 338; se ELIZA; [1334] dativ dne ��
�� ib. 
s. 375	�	�""% dativ dne����
��� ib. s. 370 får gåva i test. av 
Benedicta Haconedtr, Ög.(?)	�	[�""%] dativ ���
�� ib. s. 376 
syster till Petrus Finson, får gåva i test. av äbp Karolus i Lund	
�	&1336' ��������ib. s. 520 änka efter herr Karl Pätherswn, om 
gods i Sk.; 1344 ���
���� DS 5 s. 291	 �	 �"%( ���� ���
�� ������
���� ib. s. 413 don. gd i Sthlm	�	&1347' &����� 
ib. s. 682 syster till Johannes Elyfsson (dat. Hällestad, Ög.)	�	
&1347'	���
����'������ (����������� ib. s. 719 anhåller 
om påvens tillgift (dat. Avignon)	 �	 �"%!	���
�����DS 6 s. 
145 abbedissa i S:ta Clara kl., i sämja om gods i Vansö sn, 
Sdm.; [1387] ������� )������*�� �����  SCM s. 49	 �	 �"(# 
dativ dne ���
���� DS 6 s. 219 nunna i Sko kl., får gåva i 
test. av Ragnildis Hinzadtr, Upl.	 �	 �)��. (m. 1300-t.) (lat.) 
ELIZABI DE MOLEDIO GG 2 nr 502 i inskrift över Hinricus 
Dvneuare (gravsten, S:t Drottens k:a, Visby). 
 [�"(�] (lat.) ["���] �� ���� ��������� ����� DS 6 s. 
361 avl., har ägt gods i Skänninge; 1354 (lat.) ["���] �������
���� ib. s. 524	 �	 �"(" 	�����, gen. 	������ ib. s. 409 
upplåter tills.m. maken Bendict Aghieson gods i Bjärnå sn, 
EgF.; 1354 (lat.) 	����� ib. s. 491; 1365 (lat.) ["� ] ��������, 
gen. ��������� DS 8 s. 665	�	�"(  (lat.) dativ dne ���
��� DN 
6 s. 270 g.m. rd. Anundus Hat, om gdr i Vg.; [1367] (lat.) dna 
����
� DS 9 s. 269 om gods på Öl., s.å. (lat.) gen. ����
� ib. s. 
271; 1372 (lat.) dna ���
�DS 10 s. 142, se ELIZA; tillhörde 
ätten Stjärnbåt, se Engström, Bo Jonsson 1 s. 323	 �	 [�" #] 



26/9 (i vid. 1361 15/3) ����� (Engström, Bo Jonsson 1 s. 
305) g.m. bg. Herman Huusæl i Kalmar, intygar om 
Margaretas (Porse) död	�	�" # (lat.) DNA ELIZABET GG 2 
nr 524 g.m. Hermannus Mvnter, avl. 3/9 (gravsten i Visby)	�	
�" � (ty.) ack. ����+ ����� �������� ST 2 s. 306 syster till 
greve Hinrik av Holstein, förlovad med kg Hakon; se SM 1 s. 
912 � &1362' (lat.) dativ ���
�����,������DS 8 s. 213 syster 
till bg. Johannes de Kyle i Lödöse, nämnd 1363 (DS 8 nr 
6891)	�	[�" "] (lat.) ���
���� DS 8 s. 412 dtrdtr av Scherues 
h:u, hushållerska hos bg. Johannes de Kyle i Lödöse	�	&1366' 
gen. ��������- SJb 1 bil. s. 444 dtr av Herman skräddare, 
intr. i S.ta Clara kl. med jd i Solna sn, Upl.	 �	 �"  	 dativ 
��
���DS 9 s. 97 tilldömes gods i Skänninge	�	&1374' (lat.) 
���
���������������������������AGM 2 s. 371 (g.m. herr 
Henricus Gildehusen i Visby) upprättar test.	 �	 �"$( 17.11�
	�������säljer gods i Ö.Ryds sn, Ög.	�	�"�# 1/11 	�����, byter 
tills.m. maken Joan Throttason bort jd i Tolgs sn, Sm.	�	�"�� 
(lat.) ELIZAB[ETH] GG 2 nr 535 g.m. Martinus skrivare, avl. 
1/11 (gravsten, S:t Hans k:a, Visby)	�	[�"��] 29/8 A 13 fol. 4 
	�����, dtr av Rolffuer van Æuerdhen, har tills.m. maken 
Iøns Limdadyækyn ägt tomt i Västerås	 �	 �"!# (lat.) ELIZA 
BETH GG 2 nr 547 g.m. Gerhardus de Brinke, avl. 26/5 
(gravsten, S:t Hans k:a, Visby)	�	�"!" u.d. ���	��������, har 
ägt gods i Malmbäcks sn, Sm.	�	�)��. (1300-t.) NFM pag. 62 
(lat.) dna ���
��� (SRD 6 s. 569) tills.m. sonen dns Egbertus 
begravd i S:ta Karins k:a, Visby	�	�)��. (1300-t.) NFM pag. 
64 (lat.) ���
��� (SRD 6 s. 569) änka efter Andreas sartor, 
begravd i S:ta Karins k:a, Visby	�	�)��. (1300-t.) NFM pag. 
68 (lat.) ���
��[��] +/� � 0���� (SRD 6 s. 570) begravd i 
S:ta Karins k:a, Visby	 �	 �)��. (1300-t.) NFM pag. 68 (lat.) 
��
���� 1 ��� � (SRD 6 s. 570) begravd i S:ta Karins k:a, 
Visby	�	�)��. (1300-t.) NFM pag. 68 (lat.) ��m +/or���
��� 
(SRD 6 s. 571) tills.m. maken Lambertus Wizen begravd i 
S:ta Karins k:a, Visby	 �	 �)��. (1300-t.) NFM pag. 65 (lat.) 
���
����%er���� (SRD 6 s. 570) begravd i S:ta Karins k:a, 
Visby	 �	 �)��. (1300-t.) NFM pag. 62 (lat.) dna ���
����
%�����*���� (SRD 6 s. 569) dtr av dns Arnoldus 
Plescekouwe, begravd i S:ta Karins k:a, Visby	�	�)��. (1300-
t.) NFM pag. 68 ty. +� � + � ��
���n� 2����� (�� (SRD 6 s. 



570) begravd i S:ta Karins k:a, Visby	�	�)��. (1300-t.) NFM 
pag. 66 (lat.) dna ���
��� ,�*� (SRD 6 s. 570) begravd i 
S:ta Karins k:a, Visby. 
	 &1404' h:u ��
��� SD 1 s. 330 dtr av Laurintz Vpländing, 
säljer tills.m. maken Hannus Michelson jd i Pemars sn, EgF.	�	
�%#% NFM pag. 69 (lat.) ���
�et ������i (SRD 6 s. 571) 
begravd i S:ta Karins k:a, Visby	�	[�%#(] h:u ������ SD 1 s. 
398 tilldömes jd i S:t Marie sn, EgF.	�	�%#$ ack. 	����� ib. s. 
665 dtr av Hænicha Starke, intr. i Vadstena kl. med jd i 
Väversunda sn, Ög.; 1408 28/8 DW (lat.) ������, från 
Söderkpg; 1425 23/3 DW (lat.) ������, avl.; se PHT 61 s. 31	
�	�%#! (lat.) ���
���� KTb s. 16�änka efter Hermannus sutor, 
nämnd 1411 (ib. s. 24)	�	�%�# (lat.) dativ ���
���� ib. s. 20 
»paruula», erhåller penningsumma	�	�%�# (lat.) dativ ������� 
ib. s. 22 änka efter Gudmundus Vnnasson, förvärvar tomt	 �	
�%�� h:u 	������3�� �������  SD 2 s. 486 intr. i Vadstena kl. 
med jd i bl.a. S:t Pers sn, Ög., sgv., S. ELSEBE 
TUREDOTER ib. s. 487 (E); hennes dtrdtr, se 1446	�	�%��	
� �����
���� ib. s. 521 abbedissa i Sko kl.; se Ortved 2 s. 468	
�	�%�� (lat.) [���] dna ���
���� DMW s. 37 g.m. Nicholaus 
Osenbrugge, fadder vid kyrkoinvigning (i Visby)	�	�%�� (lat.) 
[���] dna ���
���� ib. g.m. Heyno de Aken, fadder vid 
kyrkoinvigning (i Visby)	�	�%�� (lat.) [���] dna ���
���� ib. 
g.m. Gotschalcus Crowel, fadder vid kyrkoinvigning (i Visby)	
�	�%�" (lat.) gen. �������������� ��is KTb s. 30 äger bod	�	�%�" 
���
���� #������� ����e  ib. s. 138� får burskap	 �	 &1414' i 
reg.: ������� DGA 16 s. 182 säljer jd i »Halaby» (dat. 
Skärkinds htg, Ög.)	 �	 �%�( 6/5 DW (lat.) ������� �����
����er, intr. i Vadstena kl.; 1442 19/1 ��������n�������er; 
1462 (lat.) dativ ���
����� #������ APS 1:2 s. 479; 1465 
20/8 DW (lat.) ��������n��������er, avl.; se PHT 61 s. 32	�	
[�%�$] (lat.) �� ������
���� SD 3 s. 238 syster till preb. 
Johannes Jung i Uppsala	 �	�%�� 6/3 DW (lat.) �������4�����
����er����#���, intr. i Vadstena kl.; 1427 26/4 DW (lat.) �������
4���, avl.; se PHT 61 s. 32	�	�%�! 	�����5 ����� �������  SD 
3 s. 520 änka efter Axsal Iacobsson, don. gd i Tullstorps sn, 
Sk.	 �	 �%�! (lat.) ���
���� KTb s. 43 g.m. Petrus Juterbok, 
upprättar test.	 �	 [�%�#] ��
��� SD 3 s. 543 dtr av Niels 
Bendicsson, för henne ges gd i Lyby sn, Sk. 



	 *)��. (f. 1421) ��
�������,����� �, ���
���� HLG 1 s. 12 
avl. mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; se PHT 21 s. 138	�	
[�%�"] 27/11 (i vid. 1425 21/2) ack. h:u 	�������, avl., 
maken Somer Eriksson har köpt gods (dat. Köping,� Öl.)	 �	
�%�" 11/12 	�����, dtr av Lydhika van dem Berghin, får arv i 
Ununge sn, Upl.; 1424 9/7 (D)RA L 28 ack. ������, nom. 
������� )���*�� ����e , förmäles med Herman Rodenkerke; 
skr. s.å. 28/8 dativ ������, 1432 24/6 dativ 	�����, odat. 
(1458?) RAp nr 182 ������� änka, 1461 19/5 gen. Elseby; 
1487 h:u ������� �� )+���� (�� DN 16 s. 324 avl., sonen 
Herman Rodenkyrke har köpt jd i Danmarks sn, Upl.; nämnd 
1499 (DN 16 nr 330), se ÄOV s. 761 ff.	�	�%�( 28/3 gen. h:u 
������, g.m. rdm. Gericke Krykener i Lödöse	�	�%�(	u.d. h:u 
	������ 3���**�otte , säljer tills.m. maken vpn. Lasse 
Karlson (5�uddig stjärna) jd i Njudung, Sm.; 1426 12/6 
	�����3���*����� ; dtr av Tideke Pinnow, se PHT 41 s. 24	
�	�%� 	h:u ��������KTb s. 56 upplåter bod	�	[�%� ] 
������� $����������� ,� ������ Svb s. 319 änka efter Jnge 
Mariawores, don. gd i Åbo	 �	 �%�$ �
�������� (SJb 1 s.�40) 
säljer gd tills.m. maken Jacob van Mønster; 1446 h:u 	����� 
6����� � HLG 1 s. 48 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm	�	
�%�� 26/9 (ty.) h:u ��
���, gen. ��
����, [���] ��
���, maken 
Herman Rymbeke stiftar preb. (dat. Sthlm); 1431 h:u 	����� 
'����/ HLG 1 s. 29 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; 
odat. (1431-33) h:u �������'����/ ib. s. 51 avl.; se PHT 21 s. 
144	�	�%"#	h:u �����������(�� ���� HLG 1 s. 50 avl. mdl. i 
Helga Lekamens gille, Sthlm	 �	 �%"% 22/3 DW (lat.) �������
4���n
� �� 2���e ��"�� leksyster i Vadstena kl., avl.	 �	
&1434' 7������7 SMR nr 71 g.m. Tomas, uppbär arv efter 
Katarina Poikiske (dat. Åbo)	 �	 �%"% 6/7 ���� �� ����� 
(DNorc s. 132) dtr av Hemmingh Borgelson i Söderkpg, äger 
kvarnström i Drothems sn, Ög.; jfr 1450 u.d. h:u ������ 
��m[ingx d]����e , g.m. Swen tiglare i Söderkpg	�	�%"$ 24/5 
	����� (SMR nr 552) änka efter Mattis Ingemarsson, utf. 
brev om jd i Danmarks sn, Upl.; 1443 8/5 gen. h:u ������	�	
�%"$(?) �������6������ KTb s. 153 får burskap	�	�%"� 30/3 
������ (SMR nr 717) maken Lafrinz Campare test. bod i 
Vadstena	 �	 �%"� h:u ������� )������n� (SJb 1 s. 82) don. 
gods till Helgeandshuset	�	[�%"!] gen. h:u ������ Svb s. 369 



maken Larens guldsmed i Åbo säljer gods i Masku sn, EgF.	�	
�%"!	28/10 	��
��� #���������er [��2������] (SMR nr 988) 
säljer tills.m. maken Andriss Andersson (3 rutor) gods i 
Örtomta sn, Ög., sgv.; 1441 10/12 h:u 	��
��� (SMR nr 
1513); dtr av Jöns Porsesson Geet, se SAÄ 3 s. 16	�	�%%# h:u 
�������1��(����e, dativ �������$������1��(����� h:u (SJb 1 s. 
98) delar arv efter maken. 
	 �%%� 11/12 RAppr (lat.) dna ���
�������%������� (SMR nr 
1514) instämmes till äbp:n i Lund	 �	 �%%� 8/11 h:u 	�����, 
dativ 	�����, välb., änka efter (Jens) Rudbæck (dat. Hyby, 
Bara hd, Sk.); 1443 dativ ������ LÄU 3 s. 262	�	[�%%�] ���
������ Svb s. 404 dtr av Jonis Warkmestar, har ägt gods i 
Kimito sn, EgF.	�	�%%" h:u �������+������� (SJb 1 s��115) 
säl jer tills.m. mågen Andres van Berghen tomt	�	&1444' 3/2 B 
16 fol. 313 dativ h:u &�������� får av vpn. Erik Magnuson 
(Örnfot) mgngåva i All helgona sn, Ög.; tillhörde 
Hammerstaätten, se Larsson, Värend s. 431 not	�	�%%( 21/2 
DW lat. ��������� �n
���e ���� 0���, intr. i Vadstena kl.; 
1452 19/6 DW (lat.) ��������� ��
���e , avl.; se PHT 61s. 
35	 �	 [�%%(] 	������ #����� �����  FMU 3 s. 360 änka efter 
Pæder Rike, om gåva i Lundo sn, EgF.; [1464] 	����� ��
'�*� Svb s. 478; [1478?] h:u �������� FMU 4 s. 484	 �	
�%% 	 20/5 gen. h:u 	�
�������, äger bod i Uppsala	 �	 �%%  
11/11 [�
] ������, dtr av vpn. Pædher Æringislsson, ingives i 
Skänninge kl.; jfr [1474] u.d. a tgo: ������� %�� �� �����e , 
(dat. Skänninge?); dtrdtr av 1412	 �	 �%%� ������� $�(���� 
����� � FMU 3 s. 436 g.m. 1. Hanis Flicke 2. bgm. Henrik 
Buskman i Åbo, don. gods i S:t Marie sn, EgF.	�	�%%� 17/5 
dativ h:u ������[!], får gåva i test. av Lasse Mattisson (dat. 
Askeby kl.)	 �	 �%%! 25/2 (lat.) gen. ���
����� $�������
����� es, änka efter Peter Rødh (dat. Uppsala)	 �	 �%%!� (ty.) 
�������( ��� GG 1 nr 47 avl. 25/4 (gravsten, S:ta Maria k:a, 
Visby)	 �	 �%%! 25/7 dativ 	������ �� ����� �� )����, [��] 
	�����, köper gods i Malmö	 �	 �%(# h:u 	������ ���� �� 
��*��� HLG 1 s. 55 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; 1461 
��
���� ��������� SSb 1 s. 60 bos. S.kv.; skr. 1462 ������ 
(SJb 1 s. 299), 1464 ��
��� SSb 1 s. 167, 1468 ������ ib. s. 
308 ; 1472 21/10 ������5 ������� �������e ; skr. 1474 ��
�� 
(STb 1 s.3), 1488� ��
��, ���
��� (SJb 2 s. 112); 1491 ���
����ru���
��� STb 2 s. 595 avl.; jfr SRR 2 s. 94	�	�)��. (1450 



?) h:u 	����������� ���, dativ �������� (DNorc s. 152) dtr av 
Syge smed, g.m. Niclis Anderson, säljer jd till S:t Olofs k:a i 
Norrkpg	�	�%(� 21/1 DW (lat.) ���
�������� ���
���e , intr. i�
Vadstena kl.; 1462 (lat.) dativ ���
����� ���� �� APS�1:2 s. 
479; 1499 6/4 DW (lat.) ���
��������er��, avl.; se PHT 61 s. 
35	 �	 �%(" h:u ������ HLG 1 s. 60 g.m. Magnus Olaffson, 
mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm	 �	 �%(� 27/11 ���� ����r+�
	����, nom. 	����, änka efter Tuwe bagare (dat. 
Strängnäs); 1472 9/10 ��
���� %��� es� ����er	 �	 �% # 29/12 
������, abbedissa i S:ta Clara kl.	 �	 �% #	 ��
��� [�������
*er���(] SSb 1 s. 17 bos. Västanmur	�	�% # ��
��� ib. s. 24 
bos. Västanmur; 1461 ��
����� *���er�� ib. s. 62; 1465 ������ 
ib. s. 204; nämnd 1468 (ib. s. 316)	�	�% # ��
����1���  ib. 
s. 31 bos. Innanmur; 1465 ������� 1��  ib. s. 212; 1468 
������ 1��er ib. s. 323. 
	 �% ��+/����
����8ri� � SSb 1 s. 50 bos. Östanmur; jfr 1483 
h:u ��
���STb 2 s. 20 g.m. Knwt Friis, inför rhr.	�	�% � +/��
��
�����n�1����ns SSb 1 s. 63 bos. Västanmur � &1462' (lat.) 
dativ ���������9���� APS 1:2 s. 473 nunna i Askeby kl.	 �	
�% � h:u ��
���, ack. ��
��� (SJb 1 s��305) maken Magnus 
Eriksson köper stenhus; skr. 1474 dativ ���
�� (SJb 2 s. 3)��
1476 ��
�� (STb 1 s. 58), 1480�dativ ��
�� (SJb 2 s.�63) 
1482 ��
��� (STb 1 s. 388)��1484�dativ )�
���� STb 2 s. 39,�
1485 ack. )������, dativ )������� (ty.) [���] )������� ib. s. 
101, 1486 dativ ��
�� ib. s. 161, s.å. gen.���
��� ib. s. 164, 
1488 gen. ��
�� (SJb 2 s. 128), s.å. gen. ��
��� STb 2 s. 
316, 1489 )�
���� [��] )�
���� ib.s. 369, 1495 ��
��, 
[�edh] ��
��� STb 3 s. 227; 1496 gen. h:u )�
���
�
�� �
�����e � ib. s. 305; skr. s.å. gen. )�
���
�� ���������
)�
����� [��� ] )�
����, gen. )�
��� (SJb 2 s. 303 f.), 1499 
gen. )�
���
 STb 3 s. 416, 1500 gen. ��
��� ib. s. 468, 1506 
)�
����� �� � 1����
 SSb 2 s. 208, 1507 )�
��� ib. s. 246, 
1512 )�
��� STb 4 s. 280; 1514 20/3 h:u ��
���, avl.; g.m. 
Bengt Smålänning e. 1476, se SRR 2 s. 9; avl. f. 1509, se ib. 
s. 7; jfr LIZABETH	 �	 [�% %] [���] ������� ��� )���� � ����
����� ��Svb s. 479 systrar till vpn. Gunnar Elifson, byter bort 
gods i Bjärnå sn, EgF.	�	�% ( ���� +�)�
��� %���� �������  
HLG 1 s. 70 mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm; jfr 1476 
��
��� %er� 4���ons� ����er (STb 1 s. 70); jfr LIZABETH	 �	
�%   (lat.) [���]�	������ HLG 1 s. 71 g.m. fogden Anders 



Ioanson (på Svartsjö, Sånga sn, Upl.); 1473 h:u 	����� ib. s. 
79	 �	 �%   	����� ATb 1 s. 243 g.m. Per Haralson, nämnd 
inför rhr.; 1469 [���] h:u �������ib. s. 313; nämnd 1478 (ATb 2 
s. 129 f.)	 �	�% $ 12/1 [�"��� ] h:u ������, avl., sonen Hans�
Westfaall säljer hus i Sthlm; g.m. Lambert Westfal, se SRR 2 
s. 7	 �	 �% � 6/8 dativ h:u 	�����$����� ����er, får av vpn. 
Dauidh Kørning (Gripenstierna) mgngåva i Rytterns sn, Vsm.; 
1469 26/3 �������� $����������er; 1493 11/10 RAfot� ��
����
$�����������er���3� e���m, änka; tillhörde ätten Stare, se SAÄ 
3 s. 153	�	[�% �] dativ h:u ������, dativ ������ Svb s. 494 får 
av Arind wan Hierwert gods i Reso sn, EgF.	 �	 �% !	 23/1 
������, dtr av Jeep Olsson smed (dat. Landskrona)	�	�% ! h:u 
��
��� (SJb 1 s. 355) g.m. Hening Bruwer, ärver stenhus; 
1476 27/5 gen. ��
�������% !�h:u 	������HLG 1�s. 74 g.m. 
Hene Frome, mdl. i Helga Lekamens gille, Sthlm	�	[t. �%$#] i 
mirakeltext 1477: (lat.) ���
������ �������� ProcKat s. 164�
g.m. Nicolaus balistarius i Vadstena	 �	 �%$" 17/6�h:u ��������
änka efter Knwt Magnoson (dat. Herrstadberg, Kvillinge sn, 
Ög.)	�	&1473' 19/8 U (E 175 fol. 251) h:u ���������änka efter 
Päder Bagge, i sämja (dat. Kalmar); dtr av Gerdh Krukow, se 
ÄSF 1 s. 113	�	[�%$"] ���������� ���
������ , dativ ������ Svb 
s. 516 säljer gods i Reso sn, EgF.	�	�%$% u.d. Sä ��
���, får 
av Thomas Niclisson (Bölja) mgngåva i Järfälla sn, Upl.; dtr 
av Johan Gyntersson (Bukhorn), se SoH 1970-71 s. 329	 �	
�%$% h:u �������ATb 2 s. 36 g.m. Hans Klysnær, upprättar 
test.	 �	 �%$  ���� ���� u� ������� KTb s. 93 änka efter Hans 
Talgh	 �	 �%$$ 24/1 L ����er� ��
������ priorissa i Skänninge 
nunnekl. [�%$$] h:u ����������*�������� ��ack. �������Svb s. 
530 f. avl., har ägt kålgård i Åbo	 �	 �%$$ ��
��� (STb 1 s. 
119) dtr av Øryan Nyman, infør rhr.	�	�%$� 25/8 �����������
1��� �� har sålt gd i Malmö	 �	�%$� +/or����
�� (STb 1 s. 
158) stämmer inför rhr.	 �	 �%$� ����� (ib. s. 160) stämmer 
inför rhr.	 �	 �%�# ack. ������� FMU 4 s. 521 dtr av Sten 
Henricsson (Renhuvud), intr. i Nådendals kl. med gods i bl.a. 
Sagu sn, EgF.; se ÄSF 1 s. 182. 
	 �%�� u.d. DW (lat.) ���
����, dtr av bgm. Giorderus 
Larenson i Vadstena, viges till nunna i Vadstena kl.; 1502 
��
������� �� �, 	����� SFSS Bonav. s. xi f.; 1509 4/6 DW 
(lat.) ���
���� ��� �� � (jfr FMU 7 s. 31) överföres till 



Nådendals kl.; 1512 16/8 DW (lat.) ���
���� ��� ��ri (jfr 
FMU 7 s. 189); 1514 19/8 DW (lat.) ���
���� ��� �� � (jfr 
FMU 7 s.� 328) återvänder till Vadstena kl.; 1535 28/2 DW 
(lat.) ���
������� �� �, avl.; se Kellerman, Jakob Ulvsson 1 s. 
384	 �	 �%�� dativ h:u ���
���� (STb 1 s. 302) änka efter 
Jacob Benctsson, om arv	�	�%�� h:u ��
������� ��!ui��n�
"�2��*�� (ib. s. 315) änka efter Karll mwramestare, test. tomt 
till Sko kl.; jfr 1489 h:u 	���� VSLS 42 s. 60 har givit tomt i 
Sthlm till Sko kl.; 1503 ������ ib.s. 74	�	�%�� ��
���)(n� 
(STb 1 s. 348) stämmer inför rhr.; 1491 ack. ��
����)(���� 
STb 2 s. 570; 1498 ��
���� )(��� ( �� STb 3 s. 369; jfr 
1506 gen. ������� )(er�� STb 4 s. 125	 �	 �%�% dativ h:u 
��
�� STb 2 s. 41 g.m. Mattis Thomasson, köper hus; 1489 
��
�� (SJb 2 s. 144); 1490 [�
] ��
��� (ib. s. 160)	�	�%�% 
��
�� STb 2 s. 48 g.m. skeppar Boo, upplåter gd	�	�%�(	h:u 
��
�� ib. s. 83 g.m. Hanis Holmgersson; skr. s.å. ��
��� ib. s. 
103, 1486 gen.� ��
�� ib. s�� 175�� 1488� 	�
��� ib. s�� 303��
1489�gen. ��
��� ib. s. 331 1490 ��
��� ib. s��492��1492 gen��
��
���� ib. s�� 602�� 1498� gen.� ��
��� STb 3� s� 378; 1499�
��
��� ib. s. 447����%�( h:u ��
�� STb 2�s. 123 änka efter 
Hanis Lambrictsson, nämnd i rhr.	 �	 �%� 	8(?)/1 h:u 	������
(DN 14 s. 129) avl., i brev utf. av sonen Nils Asmvndzson 
(dat. Oviken, Jtl.)	 �	 �%�  19/3	���4����� �����  (FMU 5� s��
134) har tills.m. maken vpn. Mattis Andrisson (Voltis släkten) 
sålt gods i Tensta sn, Upl.; tillhörde ätten Garp, se Ramsay s. 
518	 �	 �%�$ ack. ��
��� STb 2 s. 200 g.m. Jacob styrman, 
stämd inför rhr.; 1491 dativ ��
���� ��� e�n�
 ib. s. 574	 �	
�%�� ack������������(���������������i  ATb 2 s. 323 stämd 
inför rhr.	 �	 �%!# C 33 fol. 63 �������, i kostbok for 
Stegeborgs slott	 �	 �%!� h:u ��
��� STb 2 s. 575 änka efter 
Staffan schipman, i arvsmål inför rhr.	 �	 �%!� 30/9 gen. h:u 
���������e �������e �, maken vpn. Lasse Olafson äger hus i 
Uppsala; 1495 30/4 	���� ���e ��� �����e ; 1496 4/4 
����������� �������� , ack. �����	�	�%!�(?) C 27 lägg 7 fol. 
3 ������� �* ���re� ����r+���� �� 1� *���*, bos. Björkviks sn, 
Sdm., får kalk �%!" ack. h:u ��
��� STb 3 s. 75 g.m. Jeppe 
piper, stämd inför rhr.	�	�%!% 12/3 h:u �������1���������� , avl., 
maken Gregers Jpsson (Ulfstand) i Torup, Bara sn, Sk. don. 
gods	�	[�%!(] 23/3 (i vid.1499 8/3)�h:u ������� bg.a i Linkpg, 



dömes till böter	 �	 �%!( 23/4 [�����e ] ������ ���ri�*�, avl., 
har dtrn Anna Henricksdtr, om gd i Lund	�	�%!$ 13/8 VLA 
������, avl., brodern Hanis Sonasson stadf. test. till bl.a. 
Risinge k:a, Ög.	�	�)��. (o. 1500) (lat.) [CUM] ELIZABIT E 
.... IDOTT GM 1 nr 547 g.m. Johannes Sedenhus (gravhäll, 
Vadstena kl.)	�	�)��. (1400-t.) (lat.) [CUM] ELSEBY ib. nr 
295 g.m. Halstanus Inggemundsson (gravhäll, Vadstena kl.). 
	 &1501' h:u �������FMU 6 s. 198 änka efter Henric Dönson, 
om jd i Lojo sn, Nyl.	�	�(#�	��
����(������ �� SSb 2 s. 23 
bos. Innanmur	 �	 �(#� ��
���� � (� �� ib. s. 57 bos. V.kv.; 
skr. 1506 ��
��� ib. s. 219; 1517 � ������r+������� STb 5 s. 
163 f.	�	�(#" ��
����"����* �� ib. s. 111 bos. Innanmur	�	
�(#% dativ h:u ��
�� STb 4 s. 14 nämnd i rhr.	�	�(#% gen. 
h:u ��
����%er� �im�er�n�
, [���]� ��
���� ib. s. 23 inför rhr.; 
1519 ��
����STb 5 s. 245	�	�(#% dativ 	������ATb 3 s. 156 
nämnd i rhr.; jfr 1519 gen. h:u 	������ ib. s. 321	�	�(#( (ty.) 
� [�]�����
��� "�[��]��GG 2 nr 584 avl. 26/10 (gravsten, S:t 
Pers k:a, Visby)	�	�(#( h:u ��
����6 ����,��������STb 4 s. 
93 part i arvsmål	 �	 �(#  dativ )�(� ������ ATb 3 s 195 
bötar vid rhr.	�	�(#  UDJ fol. 48 h:u �������2���n�, test. till 
Uppsala dka	�	�(#� �����n ������� #� �� BFH 1 s. 268. i 
sämja om gods på tg i Loimijoki sn, EgF.	 �	 �(#! ������
3��������er ���)�i�*� ib. s. 295 tilldömes gd på tg i f.d. 
Kulsiala sn, Tav.	 �	 �(�# 25/1 h:u 	������ ����a �����e , 
g.m. bgm. Hans Mickelsson i Malmö	�	�(�( h:u ��
��� STb 5 
s. 42 g.m. Anders Olsson, part i arvsmål; skr. 1519 ������� 
SSb 3 s. 128, 1521 ����� ib. s. 166, 1524 ��
��� ib. s. 225, 
1525 ������� ib. s. 246	�	�(�( h:u ���
��� STb 5 s. 68 säljer 
tills.m. maken Swen Moise stenhus; 1519 ��
����6���es SSb 
3 s. 142	�	�(�  ��
����"��ra""�� ib. s. 16 bos. S.kv.; nämnd 
1517 (ib. s. 54)	�	�(� 	��
����8���*� ib. s. 27 bos. Innanmur; 
skr. 1517 ������ ib. s. 65, 1518 ������� ib. s. 108	 �	 �(�$ 
��
��� STb 5 s 144 g.m. Oleff Andersson inför rhr.; hennes 
dtr: 1517� �� [
] ��� ib. inför rhr.	 �	 [�(��] ��������
6��(������ �� �:�� FMU 7 s. 474 i brev om gods i Borgå sn, 
Nyl.	 �	 �(�� $�����%er�ons ��
��� SSb 3 s. 97 bos. S. kv.	 �	
�(�! h:u ��
����;r+(�na(e�� ib. s. 150 bos. Innanmur	�	�(�# 
��r+� ���
���� STb 5 s. 313 drg, g.m. kg Kristian II; från 
Kastilien, född 1501, se DBL 6 s. 290 f.	�	&odat.' (1500 t.) L 



(G 30 fol. 40) h:u &�
��� �� ���, har sålt gods i Vemo sn, 
EgF.;g.m. 1. Lasse Balk 2. Erich Kåndtj (ib. fol. 58); se 
Ramsay s. 16. � 
 Hebr. namn. Fda. ���
����. Fvn. ���������� �������. Från 
1200 t:s slut förekommer den nordiska namnformen ������, 
����� o.dyl. Från 1300-t:s mitt ������ o.dyl. (jfr mlt�� 0����). 
Till namnet synes såsom kortform ha brukats LIZABETH och 
ELIZA. 
 Elizabeth var namnet på Johannes döparens moder. 
Den heliga Elizabeth av Thüringen med festdag 19 nov. 
Namnet bars även av Olaf den heliges dtrdtr, g.m. den 
norske konungen Harald Hårdråde (NBL 3 s. 510 f.). 


