
�������� lat. G ø s t a u u s, G o s t a u u s, mn. 
   �	
�� ��������	 tidigast 1334, ������
 tidigast 1349 
   ���� ������
� tidigast 1354. Dessutom i följande ssgr med 
-���: ������
��� tidigast 1282 - med -����	: �������
����	 
tidigast e. 1299. 
   ������ ������

�� tidigast 1355, ������
�� tidigast 1362, 
������

 tidigast 1371. 
   ����� ������

 tidigast 1346. 
�������	�������������	�����	 
   Vanligaste skrivform är �����

, därnäst �������

. Tills.m. 
andra varianter, �����
, �����
 o.dyl. dominerar ���
skrivningar. Former med ���, �����

, ������

 o.dyl. 
förekommer sporadiskt under hela perioden, liksom former 
som �������
�, �������
-, tidigast 1365, jfr även 
��������� 1322. Till det senare skiktet hör de mera 
sällsynta formerna med -�-, �������- (ty.) o.dyl., tidigast 
1361, jfr även ��������� 1335. 
   Avkortade former ������ 1482, ������ 1517, o.dyl. finns 
spridda, tidigast ������� 1480. 
   Om namnets skrivningar, se utförligt Fredriksson, Sv. 
personn.st. s. 94 ff. Jfr även Löfkvist s. 499. 
   ���� 14/8 (14–16/8) ��������� �����	�	�us (DS 1 s. 247) 
ombud för Alvastra kl. vid syn i Fågelås sn, Vg.; enl. 
Fredriksson, Sv. personn.st. s. 67 f. möjl. ident.m. följ. ��	���� 
(1225 enl. DS; e. 1227 enl. S. Axelson i PHT 48, 1950, s. 61) 
��� �������	um ����
�	 (DS 1 s. 692) hdh. i Kåkind, Vg., 
dömer om jd tillhörig Gudhems kl., sig.: ....... [G]OSTAV ........ 
SS 3 nr 8; odat. (1231–40) gen. dni � (DS 1 s. 695) lgm., 
avl.; 1297 8/9 gen. dni �� (DS 2 s. 240) nämnd i stadf. av dom 
om jd tillhörig Gudhems kl.; odat. (f.h. 1300-t.) (sv.) 
������ær ��������ær SGL 1:4 s. 297 (Vidhemsprästens 
ant.); se J. Koit resp. H. Gillingstam i ÄSF 1 ss. 24 och 116. 
   ���� 17/4 gen. ������� (DS 1 s. 453) rd., äger jd i bl.a. 
Sjötofta sn, Vg., broder till rd. Arnwidus Skaghi � ���� 17/4 
dni ��� �	����� 
���� (ib.) rd., sgv. i kg Valdemars brev om 
gods i Vg. tillhörigt rd. Arnwidus Skaghi; vapen: kluven 
sköld, vinge till h., halv stjärna till v. (SS 3 nr 30); möjl. 
befryndad med den senare� �� [	����] (1273?; avskr. 1300-t.) 
(no.) ������
��	� ��	����� JHD 1 s. 8 går ed om gränsen mln 
Sverige och Norge; möjl. fader till 1296; se N.-E. Eriksson i 



PHT 83 (1987) s. 101 ff.������� 22/7 dni !�	������	��������
(DS 1 s. 530) sgv. vid kgl. jdgåva i bl.a. Sm., sig.: DOMINI 
KAROLI SS 3 nr 42 (två korslagda liljor); 1282 7/12 !�	����
������
� ���� (DS 1 s. 619) sgv. vid kgl. jdgåva i Upl.; 1286 
23/4 !�	���m �������"���un, !�� ������"���un (DS 2 s. 6) 
exekutor i test., sgv.; 1287 u.d. !�	�����������
 ����(ib. s. 20) 
utf. skuldebrev till sin syster Margareta; [1288] (i vid. 1360) 
!�	��� �����
��� DS 7:5 s. 344 sgv. vid jdbyte; 1288 11/9 
!�	���������
�un (DS 2 s. 60) sgv.; [1289] 6/6 (i vid. 1306 
23/8) !�	����� �����
��on� (ib. s. 76) ger tills.m. systern 
Ingeburgis (se 1302) fullmakt åt systern Margareta att själv 
förfoga över sitt gods; 1291 !�	��� ������
�on KHS 1:1 s. 
563 dns, nämnd i dominikansk förbönslängd; s.å. u.d. !�	�����
�����
�un (DS 2 s. 105) har skuld till Uppsala dka; 1292 u.d. 
!�	������������un (ib. s. 129) utf. test.; nämnd redan 1276, 
se K.-E. Löfqvist i VSLÅ 1936 s. 18 med not 14; även nämnd 
1281 i Erici Olai Chronica från sl. 1400-t. (Paulsson, Ann. 
Suec. s. 363); rd., riksråd, marsk, fogde i Finland, se 
Beckman, Matts Kättilmundsson 1 och 2 passim; hans son, se 
1299. 
   ���� 13/3 dns ������
�#����� ���, a. or.: �����
�!���� �un�
(DS 1 s. 580) faste om gods i Sdm. lämnade till Strängnäs dka�
�� ���� u.d. $�	��	��� (DS 2 s. 20) får Forsa kvarn i 
Herrberga sn, Ög. i pant av brodern rd. Karulus Gøzstafson 
(två korslagda liljor); 1291 dna $�	��	���������
���	 KHS 
1:1 s. 563 f. nämnd i dominikansk förbönslängd; 1299 15/11 
��	�	 $�	��	���� �������� (DS 2 s. 301) don. bl.a. sin gd 
Norby i Nke till det av henne grundade nunnekl. i Kalmar, 
SECRETVM MARGARET[E] SS 3 nr 140 (andligt); u.å. (e. 
1299) 23/9 RAp nr 13 dnm $�	��	etam �������
�����	, har 
mottagit tomt för ett nytt kl. i Kalmar; 1301 12/9 $�	��	��� 
������� (DS 2 s. 345) utf. föreskrift om sina fastigheters 
fördelning; 1306 23/8 $�	��	����������
������	 (ib. s. 474) 
nunna hos predikarsystrarna i Kalmar; 1324 11/4 dna 
$�	��	��� (DS 3 s. 647) priorissa; se SM 2 s. 438 och 3 s. 
999. 
   ���  3/5 abl. �������� (DS 2 s. 166) vittne vid delning av 
ön Svälinge i Herrestads sn, Ög.������! 17/1 %��
	��� (DS 2 
s. 206) änka efter rd. och lgm. i Upl. Israel Andersson (And), 
säljer jd till Uppsala dka, S'. RANGF[R]IDIS FILIE GOZSTAVI 



SS 3 nr 147; 1298 9/4 dne %���
ri������������
���� (DS 2 s. 
254: dat. 16/4) nämnd i vid. av hennes salubrev på gods till 
Uppsala dka; 1305 14/6 %���
	��� ������� (ib. s. 447) don. 
gd och tomt i Uppsala; 1317 28/7 %���
ri����������� (DS 3 
s. 331) nämnd i vid. av hennes gåvobrev; sannolikt bördig 
från Vg., vapen: lejon, se J. Koit i ÄSF 1 s. 8 och Fredriksson, 
Sv. personn.st. s. 69; möjl. dtr av odat. (1273?), se N.-E. 
Eriksson i PHT 83 (1987) s. 103 f.������� 16/7 dativ ��������
!�	��un (DS 2 s. 293) får gåva i test. av Nicolaus Sigredæsun; 
1301 12/9 dativ �������, ack. �������m (ib. s. 345) får gdn 
Hammar i Nke(?) i test. av sin faster nunnan Margareta 
Gøstaui; 1319 12/6 ��������� !�	���on (DS 3 s. 405) 
fråndöms jd i Skeppsta i Täby sn, Nke; 1331 dativ ��������
!�	����� DS 4 s. 206 välb., har sålt halva Skeppsta i Täby sn, 
Nke till Riseberga kl.; hans fader, se 1278���	���� (sl. 1200-t.) 
SHM nr 200 S' DO#NE INGIBORGI GØSTAVI F (lilja); trol. 
ident.m. 1302 5/2 &���'�	������������(��n���
�����(DS 2 s. 
356) g.m. rd. Benedictus Pætærson (tre framvända vingar), 
utf. test. om bl.a. Norby i Nke, S. INGIBVRGIS GØSTAUI 
FILIE SS 3 nr 143; nämnd redan 1289, syster till marsken Karl 
Götstafsson (1278) (DS nr 993); se Beckman, Matts 
Kättilmundsson 1 ss. 108 och 337 samt J. Gallén och A. F. 
Liljeholm i ÄSF 1 s. 76. 
   �"�� 14/9 dni �	���� ������
�on (DS 2 s. 348) sgv. vid 
fullmakt utf. av Jngridis av Våxtorp, [S. A]RVI[DI FILII] 
GHVSTA[VI] SS 3 nr 152 (sparre); 1304 17/5 �	�����
������

�on (DS 2 s. 415) sgv. vid jdbyte i Upl.; 1311 23/4 
�	����m ������
�on, ������
� (DS 3 s. 17) exekutor i 
Haquinus Knutsons test., sgv.; 1312 26/2 �	�����������
�on 
(ib. s. 48) överlåter ärvd jd på Dillön i Torsö sn, Vg.; 1313 
8/9 �	���� �������on (ib. s. 139) har fått pengar av lgm. 
Birgerus Pætersson i Upl.; odat. (1315 16/4) �	����� 
������
��on (ib. s. 210) nämnd i tillägg till test.; 1315 16/4 
�	����� ������
��� (ib.) g.m. Rangborghis (Israelsdtr); 
1316 3/6 dnm �	����m ������
���, ������
� (DS 3 s. 250) 
h.h. Rangburgis får ärva sin morbror dpr. Andreas 
fädernegods, exekutor i test.; 1317 15/2 �	������
������
��on (ib. s. 316) utf. brev om jd i Eds sn, Upl., S. 
[ARNVIDI] GØZTAVI FILII SS 3 nr 258; s.å. 5/12 dnm 
�	����� ������
��on (DS 3 s. 341) i tvist med Uppsala dka; 



[1318] (REU) �	���� ������
���, ������
� ib. s. 365 avl., 
änkan Rangburgis kvitterar penningar; s.å. (>: 1317) 23/6 
�	���� ������
��n, ������
� (ib. s. 368) rd., sgv.; 1323 
ARNVIDI GØZSTAV[S...] GM 1 nr 152 hans barn Arnvid och 
Ramfridis avl. d.å. (gravhäll i Viks slott); [odat.] (o. 1400) 
(REU) �	������������
��� DS 5 s. 326 nämnd i förteckning 
över preb. vid Uppsala dka; rd., mdl. av hertigarna Eriks och 
Valdemars råd, dödad vid Nyköpings gästabud 1317 (EK v. 
3890 f.); tillhörde ätten Sparre av Vik, se H. Gillingstam i 
ÄSF 1 s. 198; jfr AR(N)VIDH (1301); hans son, se 1330� ��
�"�" 21/6 dativ ���������(DS 2 s. 393) famulus hos Magnus 
Niclesson i Villberga sn, Upl., skall fastfara jd på Sjuhundra 
htg, Upl.����"�  26/1 gen. ��������(DS 2 s. 406) avl., modern 
Jngeburgis, änka efter rd. Byrgerus Haqunsson, don. jd till 
Riseberga kl. för sonens själ; s.å. 28/12 gen. dni ��������
&���'�	����(ib. s. 431) hans änka Cecilia (Joarsdtr) skänker jd 
i Ekshärad i Vrm. till Riseberga kl.; se K.-G. Lundholm i ÄSF 
1 s. 97� �� [�"��] 13/2 REL fol. 49 gen. ��������� )������on 
(DS 2 s. 489) sgv. om jd i Tröjebo i Byarums sn, Sm. 
   �"�� 23/4 abl. ��������, dativ ��������, nom. �������us 
(2 ggr), ack. �������um, gen. �������� (DS 3 s. 16 f.) sgv. 
och arvtagare i brodern Haquinus Knutsons test., [S.] 
GØTSTAWI KNV...... SS 3 nr 212 (sparre)� �� �"�� 15/1 
��������� *����on� (DS 3 s. 199) rd., instämmer i lgm. 
Kanutus Jonsons i Ög. dom om arv; 1318 20/9 gen. ���������
*����on (ib. s. 376) sgv. vid Jngigerdis Svantepolksdtrs 
jdgåva till Linköpings dka; 1320 19/5 gen. ��������*��� �on 
(ib. s. 546: dat. 1322 30/5) sgv. om jdgåva i Svärtinge i Ö. 
Eneby sn, Ög.; skr. 1325 25/4 dativ ������� (DS 3 s. 681), 
1326 i koncept: dativ ������� (2 ggr) ib. s. 710, 1330 dativ 
�������� DS 4 s. 180; 1333 gen. ��������*�������ib. s. 305 
sgv. om gåva av jd i Upl. till S:ta Klara kl., S. GØSTAVI 
TVNA SON SS 3 nr 418; 1334 ����������*�������DS 4 s. 
363 skänker en gd Kärr i S. Vings sn, Vg. till S:ta Klara kl., 
broder till Anundus Tunæson; skr. s.å. gen. ������� ib. s. 383, 
1335 gen. �������� ib. s. 436, s.å. ��������� ib. s. 440, s.å. 
gen. �������� ib. s. 452, 1339 gen. �������� ib. s. 691; 1340 
gen. dni ���������*������ ib. s. 743 lgm. i Vrm., sgv.; 1341 
gen. �[������] *������ DS 5 s. 19 rd., h.h. Katerina 
Gudmarsdtr skänker gods i Asby sn, Ög. till k:an; skr. s.å. 



gen. �������� ib. s. 29, 1343 �������� ib. s. 217, 1344 
��������� ib. s. 257, 1345 ack. �������� ib. s. 437, s.å. gen. 
������� ib. s. 469, s.å. gen. �������� ib. s. 488, 1346 dativ 
��������, ["�	] ��������� ib. s. 543, s.å. ��������� (2 ggr) 
ib. s. 559; s.å. (sv.) ack. ������

 *����on, ��������	� ib. s. 
567 f. exekutor i kgl. test., sgv.; skr. s.å. gen. �������� ib. s. 
589, s.å. gen. �������� ib. s. 599, 1347 gen. ������� ib. s. 
669, 1348 �����������DS 6 s. 40, s.å. ��������� ib. s. 43, 
1350 �������� ib. s. 158, s.å. �������� ib. s. 170; s.å. gen. 
�������� *������� ib. s. 211 riksråd, sgv. i kgl. brev; skr. 
1351 (lat.) �������� APS 1:1 s. 423, 1352 (lat.) ��������� 
DS 6 s. 371, 1354 (lat.) gen. ������� ib. s. 482, s.å. gen. 
������
� ib. s. 488; 1357 i koncept: (lat.) ����������*����on 
DS 7:2 s. 185 sgv. i kgl. brev; 1363 (lat.) ack. ��������m 
*����on, gen. dni �������� DS 8 s. 347; [odat.] i mirakeltext 
1477: (lat.) dns ���������� *������, ack. �������

�� 
ProcKat ss. 131 och 181 rd., marsk; odat. (lat.) abl. 
GØSTAVO, nom. GØSTAVS GM 1 nr 208 begravd i Varnhems 
kl. (gravhäll); tillhörde Vingätten (tre sjöblad), g.m. 1. 
Katarina Gudmarsdtr (Ulvåsaätten) 2. Mekthild Lydersdtr 
(van Kyren), se GM 1 nr 208 samt E. Anthoni och J. Gallén i 
ÄSF 1 ss. 69 och 92; trol. hans dtr (G. Carlsson i PHT 21 
1920 s. 92 ff.): 1374 21/9 +e�e����������
����er, skänker 
tills.m. maken Heygno Snakenborgh jd i Viby sn, Ög. till 
Vadstena kl., S. BEN..TE GÖZSTAFSDO SRP nr 1096; 1375 
1/9 +������� ������

��� ���e	, får av sin släkting Anunder 
Jonsson (lejonansikte) jd i S. Vings sn, Vg.; 1383 25/3 (lat.) 
+e�e����������
���er, ������
��, avl., maken skänker jd till 
Alvastra kl.; 1389 15/9 +������� ������
����er; s.å. s.d. 
+������ ������
����er, hennes ärvda gods överlåts av 
maken; 1416 +������� �������
�����	 SD 3 s. 122 hennes 
gods don. till Vadstena kl.; jfr BENEDIKTA (1374)� �� �"�� 
29/1 gen. ������� (DS 3 s. 200) son (möjl. felskr.) av herr 
Ragnvaldus Magnusson, sgv. om gd i Odensåkers sn, Vg.; se 
J. Gallén och A. F. Liljeholm i ÄSF 1 s. 90; jfr 1316����"�� 
1/10 gen. �������� ,�����on, nom. ������� (DS 3 s. 230) 
sgv. när lgm. Birgerus Pætersson i Upl. tilldöms gods i Ög. 
och Sm.; odat. (o. 1315) RAp nr 19 gen. ���������,�����on, 
sgv. vid don. till Kalmar kl.; tillhörde ätten Sparre av Aspnäs, 
se H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 188���[�"�!] 20/9 REU fol. 60 



abl. �������� (DS 3 s. 275) broder till Kanutus Magnusson; 
[1334] (B 15) ���������$�������� DS 4 s. 378 säljer jd i 
Värend(?), Sm., B 15 fol. 158 S GVSTAVI MAGNVS S (delad 
sköld, högra fältet schackrutat); rd., tillhörde Tyrgil 
Knutssons ätt, se J. Gallén och A. F. Liljeholm i ÄSF 1 s. 91; 
jfr 1315; hans dtr: [1338] (i vid. 1358) -�������
������
�����	 DS 4 s. 627 nob., i sämja om gods (dat. 
Uppsala); s.å. -����� -�	�������	[!] ib. s. 628; 1390 26/11 

	� .���� �������
�� ���er (VFT 1:4–5 s. 66) har don. jd i 
Borgunda sn, Vg.���[�""�] (REU) ����������	����� DS 4 
s. 143 överlåter jd i Sätra i (Uppsala-)Näs sn, Upl.; 1334 (sv.) 
��������	� �	������on, ��������	 ib. s. 389 f. ger sin h:u 
Christine Pætarsdtr (tre rutor) mgngåva i bl.a. Vik i Balingsta 
sn, Upl., S'. GOSTAVVS [ARVI]DS SS 3 nr 433 (sparre); skr. 
1335 gen. ������� DS 4 s. 416, s.å. gen. ���������ib. s. 439 
vpn., s.å. gen. �������� ib. s. 451 sgv., S'. GØDSTAVI 
ARNVIDASON SS 3 nr 457; 1343 �����������	�������DS 5 
s. 217 rd., vittne vid fördrag med kg Valdemar, S'. GOZSTAVI 
ARNVIDIS MILITIS SS 3 nr 602; skr. 1346 gen. ������� DS 
5 s. 529, s.å. 1/8 Ä ��������� (jfr Engsö nr 1 s. 37 reg.), s.å. 
(sv.) ��������� DS 5 s. 606, 1347 gen. �������� ib. s. 643, 
odat. (1347–66) Skog �������� (Liedgren, Mdltsbreven från 
Skog s. 260), 1348 gen. �������� DS 6 s. 2, 1349 gen. 
������� ib. s. 88, s.å. gen. ��������� ib. s. 125, s.å. (sv.) 
������
 ib., s.å. �������� DS 6 s. 74, 1350 ��������� DS 6 s. 
165, s.å. abl. �������� ib. s. 207, s.å. gen. ������� ib. s. 211; 
odat. (m. 1300-t.) (lat.) gen. GØDSTAVI ARHVIDAS GM 1 nr 
199 hans döttrar begravda i Västeråkers k:a, Upl. (gravhäll); 
skr. 1351 (lat.) ���������, �������� APS 1:1 s. 419, s.å. (lat.) 
�������� ib. s. 424 rd., riksråd, s.å. (lat.) dativ ��������, 
dativ �������� ib. s. 425; s.å. (lat.) dativ dno �������� 
�	�����on, ack. ��������� DS 6 s. 298 f. får tills.m. sin h:u 
Cristina gåva i test. av äbp Hemmingus, exekutor i test.; skr. 
s.å. (lat.) ack. ���������, nom. ��������� ib. s. 312, 1352 
(lat.) �������� ib. s. 340, 1354 �������er ib. s. 477; 1355 
(lat.) ��������� �	����on ib. s. 537 lgm. i Sdm., utf. intyg, S' 
GOZS...I ARNVID.. ib. s. 538; skr. s.å. ������

 ib., s.å. (lat.) 
gen. ��������, nom. �������� (4 ggr), abl. �������� APS 
1:1 s. 516 ff.; 1356 (lat.) dno �	�����������
����DS 7:1 s. 51 
rd., köper jd i Orlunda i Hovs sn, Ög. (förväxling med sonen 



Arvid, jfr AR(N)VIDH 1356 sp. 157); skr. s.å. (lat.) gen. 
�������� ib. s. 92, s.å. (lat.) gen. �[�]������ ib. s. 126, 1357 
(lat.) ��������� DS 7:2 s. 185, s.å. (lat.) ��������� ib. s. 186, 
s.å. (lat.) gen. ������� ib. s. 192, 1358 (lat.) gen. �������� DS 
7:3 s. 21, s.å. ������"� (2 ggr) ib. s. 77, 1359 gen. ��������� 
DS 7:4 s. 234, 1360 ������
�e	,� ������
 DS 7:5 s. 292 f., 
1361 hre ������

, �������e	, a. or.: �������

 DS 8 s. 36 
f.; s.å. (lat.) ���������� �	������� APS 1:1 s. 647 går i borgen 
för kgl. pantförskrivning; 1362 �����

 �	�����on DS 8 s. 
158 dömer om Torön i S:t Anna sn, Ög.; skr. s.å. �������

 ib. 
s. 161; s.å. dativ ������
��� �	�����on, ack. �����

�
�	�����on ib. s. 178 uppdras av kg att döma i tvist om Ulva 
kvarn i Bälinge sn, Upl.; skr. s.å. (lat.) gen. ��������� ib. s. 
182, s.å. �������

 (2 ggr) ib. s. 194 ff., s.å. (ty.) �������	�ib. 
s. 222, 1364 dativ ���������,� [�edh] ����������, nom. 
������
�e	 ib. s. 444, s.å. dativ ��������� (2 ggr), nom. 
��������e	 ib. s. 445, s.å. (lat.) gen. �������� ib. s. 556, s.å. 
�������

 ib. s. 565, s.å. (lat.) gen. ������� ib. s. 593, 1365 
(lat.) abl. ��������, dativ ��������, dativ ������� BSH 1 ss. 
79 och 89; 1366 gen. �er	��������
���	�����on DS 9 s. 16 
sgv. vid jdköp i Sdm.; s.å. (lat.) gen. dni �������
�� �	����on 
ib. s. 119 av honom utf. dombrev ang. Ulva kvarn i Bälinge 
sn, Upl. vidimeras; 1371 hra ������

 �	����on DS 10 s. 84 
har ägt jd i Lundby sn, Vsm.; odat. (s.h. 1300-t.) hra �������

 
�	����on SGL 11 s. 404 rd.; [1413] (A 13) gen. hra 
������

��	������� SD 2 s. 670 rd., har beseglat brev av år 
1353; rd., tillhörde ätten Sparre av Vik, riksråd, lgm. i Sdm., 
se H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 199; hans fader, se 1301; hans 
barn: �� 1359 �	���� ������
�ons DS 7:4 s. 234 sgv. om 
bl.a. gods i nuv. S:t Anna sn, Ög.; 1361 15/8 (lat.) �	���� 
������
�on (APS 1:1 s. 648) vpn., går i borgen för kgl. pants.; 
skr. s.å. (ty.) ���������DS 8 s. 101, s.å. (lat.) ������- ib. s. 
110, 1362 �������

- ib. s. 161 vpn., riksråd, s.å. (lat.) �����- 
ib. s. 185, 1365 (lat.) �����
- BSH 1 s. 66, 1367 (lat.) 
�������	- APS 1:1 s. 731, 1368 (ty.) �������	- ST 2 s. 383, 
[1369] 13/1 (i vid. 1413 23/11) L ������

-; s.å. 6/3 �	���� 
�������
��on�, svärson till rd. Magnus Gislason, lgm. i 
Finland, sgv. i Söderkpg; skr. s.å. 10/6 Kra �������
- (2 ggr), 
s.å. 14/7 �����
- (FMU 1 s. 328), 1370 8/9 ������
-, s.å. 
27/9 L ������
-, 1371 ������
- DS 10 s. 34; 1373 (lat.) 



�	��us ������
�on ib. s. 226 rd., don. jd i Börje sn, Upl., S' 
ARVIDI GOSSTAFSON (sparre) ib.; skr. 1375 12/11 �������
-, 
������
-, 1376 30/1 ������
-, s.å. 20/2 ������
-, s.å. 10/6 
�������
-, s.å. 17/9 ������
-, s.å. 27/10 ������
-, [s.å.] 
�����
��, ������
�� DGA 3 s. 144 f.; 1377 3/6 (lat.) �	���us 
������
�on, rd., hdh. i Lagunda, Upl., ger fasta på jd i 
Balingsta sn, Upl.; skr. s.å. 4/6 ������
-, 1378 f. 15/2 
�����
-, s.å. s.d. �����
-; s.å. 7/4 hra �	��� ������
�ons, 
utverkar hos kg Albrecht frihet och frälse för visst gods; s.å. 
15/5 �	��� �������[!], rd., utf. upprop om hjälp till Askeby 
kl.; s.å. 8/6 hra �	���� ������

���, lgm. i Finland, sgv.; 
1380 5/2 hra �	
���e	 �������
��on (Rääf 1 s. 184) avl., har 
tills.m. sin h:u Elina Magnusdtr test. gdr i bl.a. Eksjö sn, Sm.; 
skr. 1381 10/3��������
-, s.å. 24/5 RAppr I �������
- (SRPapp 
nr 52), 1382 11/11 U �������
-, 1383 2/8 �������
-, 1385 
31/12 �������
-, 1427 �����

- FMU 2 s. 381; 1446 20/4 
�	

��� �������

�on (jfr Rääf 1 s. 248) avl. rd., har till 
Vadstena och Vreta kl. skänkt jd i Ydre hd, Ög. och i mdlt. 
Vedbo hd, Sm.; s.å. s.d. �	���� �������
�on (jfr Rääf 1 s. 
248) rd., har skänkt gods i Lägerbobygden i Ydre hd, Ög.; 
g.m. Helena Magnusdtr (Sparre av Aspnäs), riksråd, lgm. i 
Finland och hdh. i Upl., se H. Gillingstam i ÄSF 1 ss. 191 och 
199 och jfr AR(N)VIDH (1361). ��, "� och  � Birgitta, 
Ramborg och dtr, avl. senast 1371 (H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 
199). �� 1384 21/3 U $�	���� ������
�����	, avl., fordom 
g.m. Folke Niclisson (Ivar Nilssons ätt), har ägt jd i Torpa sn, 
Sdm; 1386 25/3 $�	������������
�����	, hennes don. av gods 
i mdlt. Vedbo hd, Sm. och Ydre hd, Ög. bekräftas av hennes 
make; 1446 20/4 $�	���� �������

����er, �������

�- (Rääf 1 
s. 248) har skänkt jd i bl.a. Vreta klosters sn, Ög.; se H. 
Gillingstam i ÄSF 1 s. 199. 
   �""� dativ ���������/��������,�dativ����������DS 4 s. 267 
rd., får jd i pant i Oppunda hd, Sdm.; s.å. dativ ���������
/��������, gen. ��������� ib. s. 277 har sålt en rustad häst; 
skr. 1334 gen. ��������ib. s. 352, s.å. �������� ib. s. 368; s.å. 
gen. ��������� /�������� ib. s. 389; s.å. (sv.) ��������	�
/������on ib. s. 390 sgv. om mgngåva i bl.a. Vik i Balingsta 
sn, Upl.; skr. s.å. dativ �������� ib. s. 391; 1335 gen. 
���������/��������� ib. s. 436 sgv. när Nicolaus Abyornæson 
får Pite älv av kg Magnus, S'. GØSTAWI NICLISS’ SS 3 nr 450 



(två bjälkar); skr. s.å. ��������� DS 4 s. 441, s.å. dativ 
�������� ib. s. 450, s.å.� ���������� ib. s. 456, 1336 ack. 
��������� ib. s. 476, s.å. dativ �������� ib. s. 482, s.å. 
�������� ib. s. 487, s.å. gen. ������� ib. s. 533, 1337 [���] 
�������� ib. s. 547, s.å. dativ ������� ib. s. 555, s.å. ack. 
�������, gen. ������� ib. s. 568 f.; 1338 ����������
/�������� ib. s. 607 utf. skuldförbindelse, [S.] GØSTAVI 
NICHOLAI SS 3 nr 494 (två bjälkar); skr. 1339 gen. �������� 
DS 4 s. 661, 1341 gen. ������� DS 5 s. 26; [1342] (B 15) 
gen. dni �0������ /�������� ib. s. 133 avl., lgm. i Tiohärad, 
Sm., hans änka Cecilia säljer gods i Rydaholms sn, Sm.; 1344 
gen. dni �������� /�������� ib. s. 384 hans dtr Ingigerdis 
nämnd i kvitto; 1345 dns ����������/��������, gen. �������� 
ib. s. 504 har bet. skuld till bg. i Uppsala; 1351 (lat.) gen. dni 
��������/������on DS 6 s. 328 hans arvingar får kvitto; 1362 
�������us /������on DS 8 s. 163 hans skuld regleras; tillhörde 
ätten Bielke, g.m. Cecilia Glysingsdtr, rd., riksråd, lgm. i 
Tiohärad, Sm., se Härenstam, Finnveden s. 287 f. och H. 
Gillingstam i ÄSF 1 s. 53 f.; hans dtr: [1343] (avskr. 1600-t.) 
&��	���� 
����� ����� �0������� /�������� DS 5 s. 140; 1344 
1�����	��� 
����� ������ �������� /�������� ib. s. 384 har bet. 
skuld; 1349 1�����	�� ������
�����	 DS 6 s. 90 g.m. rd. 
Andreas Eskilsson (lejonlilja), ger kvitto på förvaltning av 
hennes egendom; s.å. 1�����	��� ������
�����	� ib. byter 
tills.m. maken bort jd i Utbrista i Norrsunda sn, Upl., sig.: 
I[N]GEGERDIS [GØ]STAVI SS 3 nr 725����""" abl. ���������
+�	��	��on DS 4 s. 323 fogde i Sthlm, byter bort jd i bl.a. 
(Roslags-)Bro sn, Upl.; 1334 dativ ���������+�	��	���� ib. s. 
387 rd., köper jd i Grödinge sn, Sdm.; s.å. gen. ���������
+�	��	���� ib. s. 398 sgv. vid jdköp i Kattnäs sn, Sdm., S. 
GØZTAVI BIRGIRS SVNS SS 3 nr 441 (sparre); skr. 1339 
�����������DS 4 s. 667, 1340 dativ �������� ib. s. 712, 1344 
gen. ������� DS 5 s. 370, 1345 ack. ��������� ib. s. 403, 
s.å. gen. �������� ib. s. 432, s.å. ��������� ib. s. 485, 1346 
1/8 Ä abl. ��������, nom. ���������, gen. �������� (jfr 
Engsö nr 1 s. 37 reg.), 1347 gen. �������� DS 5 s. 681, 
1349 dativ ��������, nom. ��������� DS 6 s. 132, s.å. dativ 
�������� ib. s. 133, 1350 ���������� ib. s. 203; s.å. 
��������� +�	������� ib. s. 212 skänker tills.m. systern 
Margareta gods i Blädinge sn, Sm. till brorsonen Byrgerus 



Niclisson; 1355 dativ ������

���+�	���	�on, [�
] ������

��, 
dativ ������
�� ib. s. 538 byter jd i Västerrekarne hd mot jd i 
Oppunda hd, Sdm.; 1381 23/8 (lat.) gen. ���������
+�	��er�����,� nom. �������us, avl., änkan Helene Jønisdtrs 
gods i Forssa sn, Sdm. tillfaller Strängnäs dka; tillhörde ätten 
Sparre av Hjulsta och Ängsö, se H. Gillingstam i ÄSF 1 ss. 
192 och 329���#1335$ (avskr. 1700-t.) gen. �0�������)������� 
DS 4 s. 421 sgv. vid gåva av jd i Vg.; [1347] (i vid. sl. 1400-
t.) �����

���� #�����	 DS 5 s. 676; [1348] (avskr. 1482) 
������

��� !����� DS 6 s. 29 brukar gd i Västerplana sn, Vg. 
som kg Magnus överlåter; odat. (1400-t.?) GOSTAWS SVEN 
SWN DICTUS KLINTH GM 1 nr 280 begravd i Varnhems kl. 
(gravhäll), vapen: sköld med två sågtandade skäror?; två 
nedvända nosklämmeskänklar enl. SMV 2 s. 588; se 
Fredriksson, Sv. personn.st. s. 69; nämnd 1328 som ��������
!����, ”gener” till Ingeborg Daxzdtr (RA Gen. 41 fol. 179)���
�""� 2��	������������

�����DS 4 s. 439 vpn., sgv. vid jdbyte 
i Kolbäcks sn, Vsm. mot jd i Tolgs sn, Sm.� �� �""�� ack. 
���������� �'��	������ DS 4 s. 626 sgv., S'. GØSTAV[I 
ABIORNASVN?] SS 3 nr 504 (sparre); 1348 ����������
�'��	����� DS 6 s. 62 säljer tills.m. brodern Benedictus 
egendom i Fors sn, Vg.; trol. ident.m. 1359 12/12 (lat.) 
�������� �'��	����� (DS 7:4 s. 239: �����[u]��; för 
formen, jfr 1401) har gjort våld på Nydala kl:s gods (dat. 
Avignon); se Fredriksson, Sv. personn.st. s. 61 f. och ÄOV s. 
42; hans son: [1374] (avskr. 1503?) (lat.) $�������
������

��on, ������
-, (sv.) $���is �����[�
�on] DS 10 s. 269 
f. blir bannlyst för mord på bp Gotskalk (Falkdal); 1376 11/12 
$�������������
���, ������
-, pants. alla sina gods i Vg. och 
Sm., S. MATHIE G.STAFS. SRP nr 1232 (nedvänd sparre); 
skr. 1377 7/3 ������
-, 1378 2/3 (9/3?) �����
-, s.å. 27/10 
�������
-, 1379 27/3 �������
- (3 ggr), s.å. 18/5 ������
-, 
1382 5/12 �������
-, 1386 1/8 �������
-, s.å. 1–8/8 ������

-, 
rd., 1389 8/9 U �����
-, s.å. 15/9 ������
- (2 ggr), s.å. s.d. 
������
- (2 ggr), 1390 13/12 ������
-; 1393 24/2 $����� 
������
�on, $����� ������
�ons, g.m. Byrgitta, skänker 
byggnader till Vadstena kl.; skr. 1394 29/6 Ä ������
- (jfr 
Engsö nr 5 s. 38 reg.), s.å. 17/10 �������
-; 1395 (ty.) $�	��� 
������������ ST 2 s. 516 deltar i fredsslut mln drg Margareta 
och kg Albrecht; s.å. (ty.) $����� ������
���� ib. s. 522; skr. 



s.å. (ty.) ������- ib. s. 545, s.å. 9/10 ������
-, 1396 26/12 
������
-, 1398 18/8 ������
-, ������-; s.å. 28/8 hra $��������
������
���� (2 ggr), rd., h.h. Byrgitta Magnusadtr test. för 
lägerstad åt honom och sig själv gods i bl.a. Östra hd, Sm. till 
Vadstena kl., sgv.; s.å. 7/9 DW pag. 23 (lat.) dni $������
������
���� (Gejrot s. 132) h.h. jdfäst i Vadstena d.å.; 1399 
u.d. VLA (Hult) $������ �������
�on, hdh. i mdlt. Vedbo, 
Sm., vittne vid jddon. till Hults k:a, Sm.; skr. 1400 24/3 
������
-, �����
- (2 ggr), s.å. 18/10 ������-, 1401 ������
- 
SD 1 s. 37, s.å. �����
- (2 ggr) ib. s. 61, s.å. �����
- ib. s. 62, 
1403 �����
- ib. s. 219, 1404 �������
- ib. s. 387, 1408 
������

- SD 2 s. 45; s.å. $����������
���, �����
-�ib. s. 73 
sgv. om jdbyte i Vrigstads sn, Sm., S. MATTEI GHØSTAVI 
MILITIS ib.; 1409 $������ ������
��� SD 2 s. 90 säljer och 
skänker jd i Motala sn, Ög. till Vadstena kl., S. MATTEI 
GHØSTAS MILITIS ib. s. 91; skr. s.å. ������
- ib. s. 112, 1410 
������
- ib. s. 307, 1411 ������

- ib. s. 375, s.å. �������
- 
ib. s. 393, 1416 ������
- SD 3 s. 128, s.å. ������
- ib. s. 169, 
1417 ������
��SD 3 s. 286; 1419 16/2 DW pag. 71 (lat.) dns 
$������� ������

��on ������ ���	���� (Gejrot s. 176) jdfäst 
och begravd d.å. i Vadstena kl.; 1424 18/2 $��is ������
�on, 
herre, har pants. gd i Alvared i N. Åsarps sn, Vg.; [odat.] (o. 
1523) $����� �������
���� MD s. 497 bp Gotscalcks 
baneman; rd., g.m. 1. Birgitta Magnusdtr 2. Birgitta 
Halstensdtr (båt), se I. Abramson i SoH 1976–77 s. 11 och 
ÄOV s. 40 ff.���#1339$ (B 15) ack. ������������.'� DS 4 s. 
666 bos. Edeby i Björkviks sn, Sdm., faste���	�����(e. 1340) 
RAp nr 31 !������������
��on, har bet. för gdr i Marks hd, 
Vg.; 1344 !������ ������
��� DS 5 s. 263 släkt till 
Benedictus Thorstani (Oxenstierna), ges rätt att återlösa jd; 
1349 !������ �����
��� DS 6 s. 143 sgv., vapen: en sparre; 
[1353] (REL) !����	� �������
��� ib. s. 415 har pants. jd i 
Landeryds sn, Ög.; se ÄOV s. 29 ff.; hans syster(?), se 1349. 
   #1343$ 25/5 RA E 8663 pag. 53 (lat.) gen. ������� 
-�	�������, son av Ingeborgis Ambiörnädtr (Sparre av 
Tofta), lämnar samtycke, sgv.; [s.å.] (?)/11 ib. pag. 55 (lat.) 
gen. �0�����, sgv.; se ÄOV s. 78 not 416����" � �����������
��� 1�	����� DS 5 s. 492, i övers. m. 1400-t.: ������us ��
1�	������ib. s. 494 bos. Järsta i Fogdö sn, Sdm., byter tills.m. 
h:u Cecilia jd med Vårfruberga kl.; vapen: ginstyckad sköld, 



en ginbalk, nedre hälften kluven (SS 3 nr 598); jfr SMV 1 s. 
221; trol. hans son: 1383 26/4 Sä  ����	�������
���, har sålt 
jd i Åkers hd, Sdm. till drotset Bo Jonsson (Grip); 1385 13/3 
U  ���e	� �������
���, har sålt jd i Simtuna sn, Upl.; mölj. 
ident.m. 1397 21/10  ���e	�� �������
����, bos. Berga i 
Fogdö(?) sn, Sdm., sgv. vid försäljning av jd till Strängnäs 
dka; vapen: ginstyckad sköld, två ginbalkar, nedre fältet 
styckat (SRP nr 2892 och SMV 1 s. 221); jfr SMV 1 s. 221���
�" � abl. ������� Åmark, Kyrkkl. s. 218 kkv. i Hössna, Vg. 
(inskr. på kyrkklocka i Hössna k:a, Vg.)� �� #1347$ (avskr. 
1700-t.) dns �0���������������� DS 5 s. 681 präst, har ingått 
förlikning i Falköping med rd. Vlpho Hakonasson; [s.å.] 
(avskr. 1700-t.) ack. dnm �0�������� ��������� ib. s. 692 
nämnd i stadf. av förlikning� �� �" � �3�	��� ��� �����	�
�����
����	 DS 6 s. 143 maken Nanno Abyornson (sparre) 
upplåter jd i Ödeshögs sn, Ög.; se ÄOV s. 30; hennes bror(?), 
se e. 1340���[�"��] (avskr. 1400-t.) (sv.) �����

�%������� 
DS 6 s. 224 välb., sgv. vid överlåtelse av kvarn i Resville i N. 
Härene sn, Vg.; jfr 1401. 
   �"�" (lat.) abl. ���������,
	���on DS 6 s. 436 sgv. om gd i 
S. Kedums sn, Vg., S' GØSTA.. ...... ib. (kluven sköld, halv 
lilja, 2 snedbjälkar)� �� �"�� dativ �������� *�������, nom. 
�������er *����on DS 7:2 s. 152 hdh. i Oppunda, Sdm., ges 
fullmakt att fastfara gods i mdlt. Vingåkers sn, Sdm., sgv.; se 
LagS 1 s. 99� �� �"�� (lat.) �������us 2������on, dativ 
�������� DS 7:2 s. 255 har bytt jd i Barne hd mot jd i 
Skånings hd, Vg.� �� #1358$ (lat.) abl. �������� +������� (3 
brev) APS 1:1 ss. 590, 591 och 593 präst, ”familiaris” till bp i 
Skara��� #1358$ (avskr. 1700-t.) (lat.) -�(��������������DS 
7:3 s. 39 utf. brev om jdbyte i bl.a. Båraryds sn, Sm., faste i 
Kinds hd, Vg.� �� #1358$ (B 15) (lat.) ���������-��������� 
DS 7:3 s. 143 byter jd i bl.a. Tjureda sn, Sm., )� �0����� 
-�������� ib. s. 144 (oxpanna); se ÄOV s. 739����"!� (lat.) 
�������us ��	���on DS 7:5 s. 393 bos. Ekeby i Rasbo sn, 
Upl.� �� �"!� (lat.) ��	��� �����
�on DS 7:5 s. 394 nämns 
bland tjänare i test. (dat. Uppsala). 
   #1361$ (B 16) (lat.) gen. ��������4�������� DS 8 s. 128 sgv. 
om mgngåva i Uråsa sn, Sm.; 1382 11/3 ������

�4������on, 
medutf. av stadgar för tionde i Strängnäs stift, sgv.; s.å. 
14/10(?) �������

�4�����on, sgv. i Västerrekarne hd, Sdm., S. 



G...AVI F...ES SRP nr 1709 (båt); 1384 25/1 ack. �������

�
4�����on, �������
, intygsgivare och sgv. i Åkers hd, Sdm.; 
1388 3/5(?) Be gen. �����

� 4������ons (2 ggr), [�"��e	] 
�����

, gen. �����

�, avl., har lämnat jd i Sm. i arv till dtrn 
Jngridh; s.å. 15/7 Be [�"��e	] ������

� 4�������, sonen 
Niclis Gozstason säljer arvegods efter honom; [1404] (i vid. 
1414) �

��������

�4���������SD 1 s. 343 av honom och h.h. 
har Bo Jonsson fått del i Gripsholm i Kärnbo sn, Sdm.; 
tillhörde Rossviksätten, g.m. Märta Anundsdtr, se B. 
Hildebrand i PHT 35 (1934) ss. 51 ff. och 57; hans barn: �� 
1388 3/5(?) Be /������������
�on, sgv. vid systern Ingridhs 
försäljning av arvegods i Sm.; skr. s.å. 15/7 Be ������
-, 1390 
22/7 ������
-, �������
- (3 ggr), s.å. 29/9 Be ������
-; 
1395 (ty.) /�����������
��� ST 2 s. 516 vpn., deltar i fredsslut 
mln drg Margareta och kg Albrecht; s.å. /�������������	���� 
ib. s. 523 vpn.; 1396 20/9 D /����� ������
�on (ib. s. 662) 
vpn., sgv. i brev om riksrådets beslut; skr. s.å. s.d. ������
-, 
1399 6/10 D ������
-, rd., s.å. 18/11 U �����
-, 1401 
�����
- SD 1 s. 20, s.å. ������
- ib. s. 27, 1402 �������
- ib. 
s. 114, s.å. ������
- ib. s. 123, s.å. ������
-, ������
- SD 4 s. 
63 f., 1409 �������
� SD 2 s. 125, s.å. �������
- ib. s. 132, s.å. 
��������
- ib. s. 135, s.å. �������
- ib. s. 137, s.å. �����

- ib. 
s. 143, s.å. �����

- ib. s. 144; s.å. ��	 /������������
��� ib. s. 
162 innehar Rossvik i Husby sn, Sdm.; skr. s.å. �������
- ib. s. 
164, s.å. �������
- ib. s. 166, s.å. �����

- ib. s. 167, s.å. 
�������
- ib. s. 183, s.å. �������
- ib. s. 186, s.å. �������
- ib. 
s. 189, s.å. �������

- ib. s. 192, s.å. �������
- ib. s. 195, s.å. 
�������
- ib. s. 197, s.å. �������
- ib. s. 205; 1410 21/1 /��� 
������on, på sigillremsa: /���es ������afson (ib. s. 250) rd., 
sgv. om jd i Toresunds sn, Sdm.; skr. 1411 ������
- ib. s. 369, 
s.å. ������

- ib. s. 373, s.å. ������

- ib. s. 377, s.å. �����
- 
ib. s. 409, s.å. ������
- ib. s. 413, s.å. �����
- ib. s. 414, s.å. 
�������- ib. s. 424, s.å. �����
- ib. s. 450, 1412 (lat.) 
��������
-, �������
� ib. s. 538; 1413 /����� ������
��� ib. s. 
582 skänker tills.m. sina systrar Ingridh och Cristin och 
svågern Clauus Vlff jd i Hubbo sn, Vsm. till Västerås dka, S. 
NIC... AFS' MILIT ib. (båt); skr. s.å. ������
��SD 2 s. 612, s.å. 
������

- ib. s. 649, s.å. ������
- ib. s. 663, s.å. �����

- ib. s. 
666, s.å. ������
- ib. s. 667, s.å. ������
- ib. s. 668, s.å. 
�������

- ib. s. 693, s.å. ������
- ib. s. 704, s.å. �����
- ib. 



s. 712, s.å. �������
- ib. s. 726, 1414 �����
- ib. s. 757, s.å. 
30/1 ULA �����
- (jfr ib. s. 766), s.å. �����
- ib. s. 767, s.å. 
�������
- ib. s. 795, 1416 �������
- SD 3 s. 102, s.å. ������
- 
ib. s. 121, 1417 ������
- ib. s. 232, 1418 9/3 L �������
- (jfr 
SD 3 s. 305); s.å. hra /����� �������

���� ib. s. 329 hdh. i 
Österrekarne, Sdm.; skr. 1419 ������
- ib. s. 453, s.å. 
�������

- ib., s.å. (lat.) �������� ST 3 s. 40, s.å. (lat.) 
�������� SD 3 s. 479, s.å. �������

- ib. s. 483, s.å. �������

- 
ib. s. 492; 1420 hra /������������
��� ib. s. 538 lgm. i Upl., 
sgv.; skr. s.å. 29/1 Esp ������
-, s.å. �������

- SD 3 s. 577; 
s.å. /������������
��� ib. s. 580 dömer på räfstetg i Åbo, S. 
NICOLAI GODHSTAFSSON ib. s. 581 (båt); skr. u.å. (o. 1420) 
21/3 RAppr nr 14 ������
-, odat. (o. 1420) �����
- FMU 2 s. 
273; 1421 14/9 /������� �������

��ons, sgv., ��������������
��� 
PHT 35 (1934) s. 55 (båt över stjärna); skr. s.å. 6/10 �����

-, 
s.å. 24/11 RAppr I �����
-, s.å. 7/12 ������

-, 1422 4/6 
RAppr I ������

- (AKH bil. 3 s. 5), s.å. 18/6 �������

-, s.å. 
2/8 DKfot (Reval) �������
-, s.å. (ty.) ������
- FMU 2 s. 
300, 1423 7/1 �����
-, s.å. 10/6 �����
-, s.å. 30/9 �������
-, 
1424 8/2 ������
-, s.å. 10/2 U �������
- (ATJ bil. s. 107), s.å. 
2/3 RAppr I �������

- (AKH bil. 5 s. 7), s.å. 8/6 ������
-, 
1425 20/1 ������

-, s.å. oviss dag (28/6) �������
-, s.å. 13/8 
������
-, ������
-, s.å. 1/10 �����
- (2 ggr), s.å. f. 11/11 
�������
- (2 ggr), s.å. 14/11 �������
-, 1426 29/1 ������
-, 
s.å. 15/3 �����

- (2 ggr; ATJ bil. s. 111 f.), s.å. 10/4 Uppr 
�������
- (2 ggr), s.å. 12/6 ������
-, s.å. 3/8 RAppr I �������-, 
s.å. (lat.) �����

- HLG 1 s. 23, 1427 21/1 ������
- (ATJ bil. 
s. 113), s.å. 19/6 �������
- (2 ggr), 1428 31/3 �������

-, 
�������
-, s.å. 6/7 (D)RA L 32 ������
-, s.å. 24/8 ������
-, 
1429 13/1 RAppr I �������

-, s.å. 4/8 �������

- (RDD 1:3 s. 
400), s.å. 24/8 �������

-, s.å. 29/11 �������
-, s.å. s.d. 
�������
-, s.å. 19/12 ������
-, 1430 17/7 ������
-, s.å. 25/11 
��������
-, odat. (1420-t.?) U ������
-, 1431 10/2 ������
-, 
1432 4/2 �������
-, s.å. 28/7 U ������

-, s.å. 2/10 �������
-, 
1433 30/11 Han ������
-, 1434 5/9 Königsberg (ty.) �������
-
, s.å. 12/9 (ty.) �������
- (SMR nr 140), s.å. s.d. (ty.) �������
- 
(SMR nr 141), 1435 u.d. �����

- (2 ggr; SMR nr 170), 1436 
������
- Priv 1 s. 78, s.å. 17/8 �������
- (SMR nr 455), 1437 
28/6 �������

- (SMR nr 589), s.å. 23/8 ������

- (SMR nr 
614), s.å. 8/9 ������
- (SMR nr 618), s.å. 14/10 ������
- (3 



ggr; SMR nr 638), 1438 24/3 ��������

- (SMR nr 715), s.å. 
19/7 �������

- (SMR nr 785); 1440 3/6 Sk /������
���������ons (SMR nr 1159) avl., änkan Birgitta Ottesdtr 
byter bort jd i Västerrekarne hd, Sdm.; skr. 1446 8/10 
������

-, 1457 2/1 C 50 �����
-, 1458 1/6 ������
-, 1463 
21/2 �����

-, 1470 4/5 �������
- (2 ggr); odat. (1400-t.) 
RAppr I /������ �������
�on, har vid. brev av 1382 31/5 
(SRPapp nr 59), sgv.; rd., riksråd, lgm. i Upl., hdh. i 
Österrekarne, Sdm., g.m. 1. dtr av Jöns Abjörnsson(?) 2. 
Birgitta Ottesdtr (Peccatel), se Styffe s. 287, ÄOV s. 64 f. not 
349; jfr J. Öberg i MRA 1962–66 s. 120 f. med not 29. �� 
1388 3/5(?) Be &��	���� �����

� 4���������� ����	, 
samtycker till maken Birgir Karlssons (Folkungaättens oäkta 
gren) försäljning av arvejd efter hennes fader; 1413 1��	���
�������
�����	� SD 2 s. 693 test. jd i Runtuna sn, Sdm. till 
Vadstena kl.; s.å. h:u 1��	���������
�����	 ib. s. 582 don. 
tills.m. broder och syster jd i Hubbo sn, Vsm. till Västerås 
dka, S. INGRET GOSTAVI DOTER ib. (båt); möjl. ident.m. 
odat. (1400-t.) A 134 c &��	��� �������

����er, nunna, i 
själamässolängd för Vadstena(?) kl. "� 1413 #	�������
�������
�����	� SD 2 s. 693 sgv. om systern Ingrids don. till 
Vadstena kl., S. CRISTINE GØSTAVSDOT.. ib. (båt); s.å. 
#	������������
�����	 SD 2 s. 582 g.m. rd. Clauus Vlff (två 
springande vargar), don. tills.m. broder och syster jd i Hubbo 
sn, Vsm. till Västerås dka � #1361$ (B 31) /�����0���

��on 
DS 8 s. 2 har givit Margareta Nilsdtr mgngåva i (Trosa-
)Vagnhärads sn, Sdm. � �"!� (lat.) *��	����us ������
��on 
DS 8 s. 163 utf. kvittobrev för rd. Gøztauus Niclissons skuld � 
�"!� gen. �er	�� �������
� DS 8 s. 682 ålderman i 
helgeandsgillet (i Uppsala), beslutar om jdbyte i Gamla 
Uppsala och Vaksala snr, Upl.; se Ljung, Uppsala stads hist. 2 
s. 196 �� �"!! &��� ������
�on DS 9 s. 22 avl., har ägt 
Sommenäs i Tidersrums sn, Ög. � [�"��] 8/9 (i vid. 1392 
10/9) (lat.) )��"�����������
�ons (VFT 3:7–8 s. 149) sgv. om 
jd i Vinköls sn, Vg.; 1378 8/9 )��

����������
�ons, sgv. om 
mgngåva i bl.a. Kinnefjärdings hd, Vg., S. STEPH..GÖSTAFS. 
SRP nr 1365 (snedrutad spets nedifrån); skr. 1386 16/8 
�����
-, 1388 26/4 �����

-, 1389 15/9 ������
-, s.å. s.d. 
������
-, vpn., 1393 9/9 �������
-, 1396 19/1 ������
- (2 
ggr), s.å. 30/11 D ������
- (2 ggr), s.å. s.d. D �������
- (2 



ggr), s.å. 6/12 D ������
- (2 ggr), s.å. 11/12 D ������
- (2 ggr; 
Lignell, Dal bil. 1 s. 211 f.), 1397 17/1 D �������
- (2 ggr; ib. 
bil. 2 s. 214 f.), s.å. 18/1 D �������
- (2 ggr), s.å. 10/2 D 
�����
- (2 ggr), s.å. 12/2 D �����
- (2 ggr), s.å. 15/2 D 
������
-, 1398 4/4 ������

-, 1399 25/3 ������
-, 1402 
������
- SD 1 s. 151; 1404 (lat.) )��"����������
�on ib. s. 343 
sgv. om gods i Leksbergs sn, Vg.; 1405 5/2 D )��

���
�������
��� (jfr ib. s. 408) vpn., sgv. i trohetsbrev på Axvalls 
slott och län; hdh. i Laske, Vg. 1392, se LagS 1 s. 257 och 
Fredriksson, Sv. personn.st. s. 70. 
   �"�� dativ ������

�2�
�	�����on DS 10 s. 34 sven, medutf. 
av stilleståndsfördrag (dat. Edsviken i Sollentuna sn, Upl.) � 
#1372$ (B 15) %������	 �0���

��� DS 10 s. 166 har 
anspråk på gods i Råby-Rönö sn, Sdm. (dat. Humlarum i 
Hakarps sn, Sm.); trol. ident.m. 1380 25/8 U %�n������
������
�on, välb., sgv. om jd i Gudhems hd, Vg.; 1386 19/10 
%���������������
�yn�, har haft gods i pant i Längnums sn, 
Vg. för vilket hans broder Andres Giødzstafson (sparre) 
mottar pengar; [1402] (avskr. 1800-t.) %������� �0���
��� 
SD 1 s. 151 avl., jd i Edåsa sn, Vg. överlåts till hans systerson 
rd. Gøstaff Magnusson; hans syskon, se 1386 och 1389 � 
#1373$ (B 15) 5'�0	�� �0����

���� DS 10 s. 199 sgv. om 
pantsatt gods (dat. Axvalls slott); 1374 20/8 (lat.) �'�	���
������
��on, sgv. i Göstrings hd, Ög. � �"�" INGIBORGH 
GØZTAFSDOTT GM 1 nr 709 tills.m. sonen Gøzstaver 
begravd i Varnhems kl. (gravhäll); g.m. Jöns Nilsson (balk 
belagd med fyra stolpar), se Fredriksson, Sv. personn.st. s. 65; 
hennes son, se följ. � �"�" GØZSTAVER GM 1 nr 709 tills.m. 
modern Ingiborgh Gøztafsdtr begravd i Varnhems kl. 
(gravhäll); hans moder, se föreg. � �"�� 4/6 �������e	�
$��������, gen. ������
�, dativ ��������, svarande i 
arvstvist (dat. Södertälje); 1378 25/3–1/4 �������

�
$������on (jfr DNorc s. 47) skiljedomare och sgv. vid 
förlikning om jd i Bråbo hd, Ög., sig.: GÖDSTAVI MATYOS.. 
SRP nr 1325 (sjuuddig stjärna); skr. s.å. 1/4 ������
, s.å. 18/5 
gen. �����
 $�������on�; u.å. (1379) 11/2 RAppr I (lat.) gen. 
���������$������on (SRPapp nr 36) h.h. Ylianas (Ragualsdtr) 
test. av 1378 vid. av bp Nils i Linkpg; skr. 1382 4/3 U dativ 
�������
, dativ �������

 $�����on� (2 ggr), dativ ������

, 
dativ �������
 $�����on� (2 ggr), dativ �������
�� (jfr SRPapp 



nr 57), odat. (e. 1382 4/3) Uppr �����

, 1382 19/11 ������

 
(jfr DD 4:2 s. 210); 1383 (lat.) gen. ����������$������on ib. s. 
274 vpn., sgv. om Skaghemans ladugd i Malmö; skr. 1384 
2/12 U ������
, 1386 11/3 U ������

, 1388 ������

 ST 2 s. 
466 rd.; 1392 5/10 ������

�$������on, drg:s domhavande i 
bl.a. Vallentuna hd, Upl.; skr. 1394 17/3 U ������
, 1395 (ty.) 
�����

 ST 2 s. 516, s.å. (ty.) ������
 ib. s. 522, s.å. (ty.) 
������

 ib. s. 545, 1396 20/9 D ������

 (ib. s. 661: ������

), 
1399 7/4 (i vid. 1405 9/9) U ������

; 1401 ������

�
$�������� SD 1 s. 51 överlåter jd i Sm. till sin brorson Mattis 
Giurdhzson; skr. 1402 19/1 (lat.) gen. ���������; 1405 
������

�$������� ib. s. 437 rd., pants. allt sitt gods i Vg. till 
Skara dka; s.å. gen. hra �����
�� $���������, gen. �����
�, 
nom. �������	 SD 4 s. 155 f. avl., hans änka Gertrudh 
Laghadtr (fem ggr styckad sköld) säljer gods i Vg. till Skara 
dka; skr. 1406 gen. ������
� SD 1 s. 545, s.å. �������

 ib. s. 
546, s.å. ������
 ib. s. 519; s.å. (lat.) �������6�������� GM 1 
nr 342 avl. 17/11 (gravhäll, S:t Ingrids kl. i Skänninge); 1414 
�������

�$�������� SD 2 s. 832 har olagligen tillvällat sig gd i 
Smula sn, Vg.; skr. [odat.] (1417) i mirakeltext m. 1400-t.: 
(lat.) gen. ������� ATS 5 s. 463, 1483 25/5 �����

; odat. D 3 
gen. �er �����

� $�����ons, hans änka har sålt gdr i Vg. till 
Skara dka; tillhörde Gustav Mattssons ätt (sjuuddig stjärna), 
se S. Östenson i PHT 71 (1975) ss. 66 och 68; hans son: 1428 
(?; 1438) 5/6 U 2���������
�on (RDD 1:3 s. 522: dat. 14/6) 
välb., hans svåger Peer Tuæson upplåter arvegods i Fjäre hd, 
Ha. till honom; 1446 18/11 U 2���������

�on, �����

- (2 
ggr; ib. s. 696) g.m. Bodilt Beyntdtr, köper gods i Fjärås sn, 
Ha. av sin svåger Hennicke Lembæk; 1447 29/11 2�����
������
�on (2 ggr; ib. s. 723) bos. Kvidinge sn, Sk., gör 
arvsskifte; skr. s.å. 30/11 �������

-, ������

- (ib. s. 724); 
1478 2������������on, �����- RDD 2:2 s. 703 avl., hans brev 
har lästs på Lunds landstg; s.å. 3/11 RAppr I 2���� 
������

�on (3 ggr; ib. s. 713) avl., fader till Æsge Laghesson; 
s.å. 7/12 RAppr I 2���� �������on (ib. s. 717) kg Cristiern 
uppmanar hans änka Boeld och hans son att upplåta brev till 
Jørghen Daa; 1479 12/5 RAppr I 2����������

�on, ������

- 
(RDD 2:3 s. 30) ett hans brev av 1447 åberopas i arvstvist; 
g.m. Bodil Bengtsdtr (Pik), se H. Gillingstam i SoH 1967 ss. 
235 och 238 samt S. Östenson i PHT 71 (1975) ss. 66 och 68. 



   #1382$ �0���

�-�	������ DDal 1 s. 41 sgv. vid intyg om 
släktskap inom Selebo och Öknebo hdr, Sdm.; 1412 dativ 
������

� -�	�������� SD 2 s. 506 h.h. Cristin Olafsdtr 
(björnram) test. jd i Haga sn, Upl. för hans själ; 1423 u.d. gen. 
������
� -�	������, hans änka Cristin Olafsdtr i Alby(?) i 
Haga sn, Upl. säljer gd; hans barn: �� odat. (e. 1399?) 2��	ens 
���������, preb. i Uppsala, vid. brev av 1399(?) 9/2(?); 1409 
hra 2��	���� �����
���� SD 2 s. 78 köper gillestomt i 
Uppsala; skr. 1412 ��������� ib. s. 459, s.å. ������
- ib. s. 
517, 1415 (lat.) ������� SD 3 s. 93, 1420 (lat.) �������� ib. 
s. 591, s.å. (lat.) �������� ib. s. 600; 1423 28/3 2��	ens 
������
����, ������
-, tillråder sin moder att lämna jd i 
Österby i Haga sn, Upl. för systern Katerinas inträde i 
Helgeandshuset i Sthlm; s.å. u.d. hra 2��	ens �������� (2 
ggr), har rått modern Cristin Olafsdtr i Alby(?) i Haga sn, Upl. 
att sälja gd; skr. 1424 e. 1/5 (i vid. 1472 23/11) ���������, s.å. 
18/6 ������
- (2 ggr), 1425 28/8 ��������, 1431 18/3 
��������, 1432 18/10 ������7; 1442 (lat.) LAVR' GOSTAVI 
GM 1 nr 413 begravd i Uppsala dka (gravhäll); 1444 23/2 
RAppr I hra 2��	ens �������, har tidigare fått tomt (i 
Uppsala) av Karlagillet; 1448 20/9 2��	ens ������7, avl., har 
lämnat jd i arv; se Ljung, Uppsala stads hist. 2 s. 408 not och 
SMV 2 s. 846. �� 1416 !����	����������

�����	 SD 3 s. 
199 får mgngåva i (Uppsala-)Näs sn, Upl. stadf. av sin make 
Olaff (Mathisson) kannogiwtare (halv lilja till h., två balkar 
till v.); 1423 28/3 !��er���� ������

�����e	, för hennes 
kommande inträde i Helgeandshuset i Sthlm don. modern 
Cristina jd i Österby i Haga sn, Upl.; 1424 18/6 !��er����
������
����e	, ������
�-, änka efter Olaf Mattisson, inger 
dtrn Birgitta i Sko kl. med gd i (Uppsala-)Näs sn, Upl.; 1425 
28/8 !����	�� ������

� ����e	, uppdrar åt hdh. i Ulleråker, 
Upl. att ge fasta på jd i (Uppsala-)Näs sn, Upl.; 1431 18/3 
��	�	������!����	���������

�� ���	�, don. tills.m. systern 
Gærtrwdh jd i Tensta sn, Upl. till Sko kl. "� 1431 18/3 
��	�	������!����	���������

�� ���	�, don. tills.m. systern 
Katherin jd i Tensta sn, Upl. till Sko kl. � �"�" 3/3 L 
������
�e	 (DNorc s. 61) äger tomt i Motala sn, Ög. � [�"�"] 
29/3 (i vid. 1392 10/9) (lat.) 8������ ������
���, har test. 
ödehemmanet Ek i Ledsjö sn, Vg. till preb. vid Skara dka � 
�"�� 22/1 ������

�$������on, ger sin h:u Mæritta Joansdtr 



mgngåva i bl.a. (Vartofta-)Åsaka sn, Vg., S. GÖSTA...AGNI. 
SRP nr 2080 (en med kulor belagd balk); 1389 22/11 
������

� $������on, skänker tills.m. modern Cristina 
(Gøtstafsdtr) gdr i Ölmstads sn, Sm. till Vadstena kl.; skr. 
1391 3/4 dativ ������
�� (2 ggr), 1392 6/7 ack. �����

, rd., 
1396 19/1 dativ ������

, s.å. 11/2 U dativ �����

 (2 ggr), 
s.å. 24/6 ack. ������

, s.å. 30/11 D ������

 (2 ggr), s.å. s.d. 
D �������
 (2 ggr), s.å. 6/12 D ������

, s.å. 11/12 D ������

 
(2 ggr; Lignell Dal bil. 1 s. 211 f.), 1397 17/1 D ack. �����

, 
s.å. s.d. D �������
 (3 ggr; ib. bil. 2 s. 215), s.å. 18/1 D 
�������
, �������
�, s.å. 2/2 ack. ������

 (jfr RDD 1:2 s. 
436), s.å. 10/2 D �����

 (2 ggr), s.å. 12/2 D �����

 (2 ggr), 
s.å. 15/2 D ack. ������

, s.å. s.d. D ack. ������

, s.å. s.d. D 
ack. �����

, 1398 4/4 dativ ������

�� (2 ggr), 1399 25/3 
gen. ������
 $���������; s.å. 19/7 ack. hra ������

 
$������on, sgv. i sin h:u Mæritta Jonssdtrs gåvobrev om 
gods i Fyrunga by och sn, Vg.; s.å. 1/11 ������

�$���us�on, 
ack. ������

 $���us�on, sgv. om moderns Cristin 
Gøzstafsdtrs gods i Marka sn, Vg.; skr. 1400 25/4 (lat.) gen. 
��������; 1401 hra �����

�$������on SD 1 s. 6 lgm. i Vg., 
S'. GØTZSTAUI MAGNI MILITIS ib. (tre rosor); skr. s.å. dativ 
������

 SD 1 s. 1, 1402 8/9 St dativ �����

 (2 ggr; BSK 7 s. 
117), s.å. ������

 SD 1 s. 151, s.å. (lat.) gen. ��������� ib. s. 
159, s.å. dativ �����

 (2 ggr) ib. s. 163, 1403 dativ 
������

��, dativ ������

 ib. s. 218; s.å. gen. �����

 
$��������� ib. s. 288; skr. 1404 (lat.) gen. ������� ib. s. 343; 
s.å. $������������
���� [förväxling med sonen!] ib. s. 360 
rd., sgv. om bl.a. kvarn i Bällefors sn, Vg., S. GUSTAWI 
MAGNI ib. (tre rosor); skr. 1405 5/2 D �������

 (jfr SD 1 s. 
408), s.å. (lat.) gen. �������� ib. s. 437, s.å. dativ ������

 (2 
ggr) ib. s. 468, 1406 ������

 ib. s. 543, s.å. ������

 ib. s. 
544; 1407 gen. hra ������

 $������ons ib. s. 657 sgv. om 
byte av jd i bl.a. Humla sn, Vg., S. GØSTAWI MAGNI ib. (en 
snedbjälke belagd med tre rosor); skr. s.å. �����

 SD 1 s. 
670, 1408 ������
 SD 2 s. 70, s.å. gen. ������

� ib. s. 72; 
1409 gen. hra �������

 $��������� ib. s. 98; s.å. �������

 
$�������� ib. s. 117; s.å. gen. �������

 $��������� ib. s. 
128; s.å. gen. ������
 $��������� ib. s. 130; skr. 1411 
�����

 ib. s. 376, 1412 ������

, dativ ������

 ib. s. 469, s.å. 
(lat.) gen. ������� ib. s. 490, s.å. dativ �����
 (2 ggr) ib. s. 



522, s.å. �����

 ib. s. 558, s.å. (lat.) gen. �������� ib. s. 572; 
1413 gen. ������

 $��������� ib. s. 593; skr. s.å. �������

 
ib. s. 600, s.å. gen. �������
� ib. s. 602, s.å. (lat.) gen. 
�������� ib. s. 657, s.å. dativ �������

 ib. s. 660 lgm. i Vg., 
s.å. �������
 ib. s. 662, s.å. �������

 ib. s. 664, s.å. �������

 
ib. s. 677, s.å. gen. �������
� ib. s. 678, s.å. �������

 ib. s. 
685, 1414 �������

 ib. s. 759, s.å. �������

 ib., s.å. �������

 
SD 2 s. 830, s.å. dativ �������

 ib. s. 831, s.å. �������

 (2 
ggr) ib. s. 831 f., s.å. �������

 ib. s. 832, s.å. �������

 ib., 
1415 �����
 SD 3 s. 4; s.å. gen. �������
 $��������� ib. s. 9; 
skr. s.å. �������

 ib., s.å. �������

 SD 3 s. 35, s.å. �����

 ib. 
s. 61, s.å. gen. �������

� ib. s. 71; s.å. dativ hra ������

 
$��������, dativ ������

 ib. s. 82 köper gdr i bl.a. Lundby 
sn, Vg.; skr. 1416 ������

 ib. s. 196, 1417 �������

 ib. s. 
229, s.å. gen. ������
� ib. s. 241, 1418 �������

 ib. s. 331, 
s.å. ack. ������

 ib. s. 343, 1419 �������

 ib. s. 519, 1420 
gen. �����

� ib. s. 540, s.å. �������

 ib. s. 566, s.å. �������

 
ib. s. 593, 1421 6/7 ������

; s.å. 7/11 dativ hra �������� 
$����us�on, dativ �������� (3 ggr), köper jd i Rånnum i V. 
Tunhems sn, Vg.; skr. 1422 11/11 Esp ack. ������

, s.å. u.d. 
(8/7) dativ �������� (2 ggr), 1423 2/2 ������

, s.å. 11/9 
dativ ���������, 1424 20/1 ������

, [���] �����

, s.å. 
������

 NMU 1 s. 103, s.å. 9/8 dativ �����

 (3 ggr), ack. 
�����

; 1425 24/2 �e	 �������

 $��������, [�

] ������

, 
har sålt Vik, nuv. Gustavsvik, i Varnums sn, Vrm.; skr. s.å. 
25/3 �������

, 1426 29/1 dativ �����

, [�

] �����
��, dativ 
�����

��, s.å. 12/3 dativ �������

 (2 ggr), nom. �������

, 
s.å. 10/4 �������

, s.å. s.d. Uppr �������

 (2 ggr); s.å. 1/8 
gen. ������

 $���������; skr. s.å. 3/8 RAppr I �������

, 
1427 25/3 U dativ �����

, nom. �����

, s.å. 9–14/9 gen. 
������

�, s.å. 4/11 ������

, 1428 13/1 gen. ������

�, s.å. 
16/8 [�����n] �����

, nom. �����
 (5 ggr), dativ �����
, 
[���] �����
, nom. ����
[!], gen. �����
�, s.å. 27/10 gen. 
�������

�, s.å. 21/12 �����

, 1429 4/8 ack. �������

 (RDD 
1:3 s. 400), 1430 6/11 Uppr ������

; 1431 8/4 gen. ������

 
$����s�on 	��	��; skr. s.å. 23/4 �����

, s.å. 9/7 U 
������

, s.å. 1/8 gen. ������

�; s.å. 24/8 gen. �����

 
$������on [������n�]; skr. s.å. 28/12 �������

, 1432 29/10 
������

��	, 1433 u.d. E ������

; 1434 25/3 ������

�
$������on (SMR nr 42) utf. test.; 1462 28/5 RAppr I dativ 



�er �����

�$���us�on, nämnd i brev om gods i Ö. Tunhems 
sn, Vg.; 1467 14/1 �����

� $��n���on, hans dombrev av 
1432 vid.; 1485 18/1 RAppr I dativ �er �����

 $������on, 
har haft gd i Hemsjö sn, Vg. i pant; rd., lgm. i Vg., tillhörde 
ätten Tre rosor till Horshaga, g.m. Märta Jonsdtr (jfr K. H. 
Karlsson i PHT 7, 1905, s. 5), möjl. tidigare g.m. en Kristina 
Nilsdtr, se G. Carlsson i SBL 3 s. 189, Brasks släktbok komm. 
s. 11 p. 57 och SMV 2 s. 502; hans moder, se 1389; hans 
barn: �� 1429 10/11 $������ ������
��on, vpn., hdh. i 
Kålland, Vg., dömer i jdtvist; 1434 25/3 $������������

��on 
(SMR nr 42) sgv. i faderns test.; skr. 1436 14/4 �����
- (SMR 
nr 391), 1439 18/1 ������

- (SMR nr 876), 1440 23/11 
������
- (SMR nr 1259), 1443 11/6 �����
-, s.å. 24/6(?) Sk 
�������
-, ���

-[!], 1445 2/8 �������
-, vpn., 1449 9/7 
�������

-, 1450 17/3 �������

-; odat. (m. 1400-t.) Skarabgs 
läns museum )� ������ ������
��on (tre rosor; sigillstamp nr 
91); 1451 22/1 $����� �������
���, skänker tills.m. sin h:u 
Cristin Laurenzadtr jd i Sörby sn, Vg. till Vadstena kl.; skr. 
1455 13/7 ������
-, �����
-, 1457 25/1 ������

-, s.å. u.d. 
�������
- (2 ggr), 1461 22/1 (>: 1441 22/1 enl. J. Liedgren i 
PHT 54 (1956) s. 159) ������
-; 1467 25/3 W $���us 
�����

�ons, avl., hans änka Cristin säljer gods i Magra sn, 
Vg.; 1468 10/2 W $���us �����

�ons, avl., hans änka 
Crystin Larensdtr (Aspenäsätten; jfr J. Koit i ÄSF 1 s. 16) 
säljer jd i Magra sn, Vg.; 1483 29/6 RAppr I gen. �er	� $��� 
������
�on� (2 brev), hans avl. dtr Merette g.m. avl. Mons 
Benktson; se K. H. Karlsson i PHT 9 (1907) ss. 69, 71 och 72 
bil. samt LagS 1 s. 263. �� 1431 22/5 RAfot hra +�����
������

�ons, ädj. i Skara, sgv.; skr. 1433 4/10 (lat.) ������7, 
1437 22/8 ������

- (SMR nr 613), odat. (1430–40-t.) RAfot 
�����

-, [1441] 17/4 (i vid. s.å. s.d.) �����
-, (lat.) �����

- 
(SMR nr 1359), s.å. 14/5 (lat.) �������� (SMR nr 1378), 1443 
11/6 ������
-, 1445 2/8 �������
-, 1448 31/3 ������

-; 1449 
9/7 +����� �������

���, electus i Skara, bekräftar brodern 
Ragwalds test.; s.å. 6/10 +������������

��on (Lignell, Dal 2 s. 
28: ��������

-) electus i Skara, sgv.; skr. 1450 21/3 ������

-, 
s.å. �������
- ST 3 s. 237, 1451 22/1 �������
-; [1453] 
(samtida avskr.) +����������

����9��������

� (2 ggr) BSH 3 
s. 58 ff.; avl. 1460 som bp i Skara (SRS 3:1 s. 28); se G. 
Carlsson i SBL 3 s. 189 f. "� 1434 25/3 Ragwald (SMR nr 42) 



vpn., sgv. i faderns test.; skr. odat. (1430–40-t.) RAfot 
�����

-; 1443 11/6 %�

���� �����
�on, säljer tomt i 
Lödöse till systern Cristine; skr. 1444 26/12 ������
-; 1445 
15/4 %�������������
�on, rd. Magns Gren kärar till honom 
ang. jd i Länna sn, Sdm.; 1446 17/12 %��������������
�on (2 
ggr), köper gd i S. Lundby sn, Vg.; 1448 26/1 %����� 
������

��on, �����

-, har köpt jd i Laske hd, Vg.; [1449] 
21/1 (i vid. s.å. 30/1) %����� �������

��on, utf. test.; s.å. 9/7 
hra %����� �������
���, avl., rd., hans test. bekräftas; 1461 
17/8(?) %���������

���, avl., i jdskifte efter honom; g.m. 
Katarina Knutsdtr (Grip), se G. Carlsson i SBL 3 s. 198, H. 
Gillingstam i SBL 18 s. 225 och G. Bendix i ÄSF 1 s. 237.  � 
1443 11/6 #	������������
����er, köper tomt i Lödöse av sina 
bröder; odat. (m. 1400-t.) SHM nr 203 ) �	������� �����
��
����	 (tre rosor; sigillstamp); g.m. Laurens Snakenborg, se K. 
H. Karlsson i HT 6 (1886) s. 85 och G. Carlsson i SBL 3 s. 
189. �� 1445 2/8 +�	�������������

�����er, �������

�- (2 ggr), 
änka, skänker tills.m. sina barn jd i Villstads sn, Sm. till 
Vadstena kl.; 1455 13/7 +�	�i����������
� ���e	, skänker jd i 
Ö. Tunhems sn, Vg. till Gudhems kl.; 1461 22/1 (>: 1441 
22/1 enl. J. Liedgren i PHT 54 1956 s. 159) +�	������
������
����er, samtycker till maken vpn. Andres Knwtzsons 
(Öra) jddon. till Gudhems kl.; 1466 1/11 +�	�i���� �����

��
����e	, avl., sonen Benth Andersson stadf. hennes gåva till 
Gudhems kl.; se K. H. Karlsson i PHT 9 (1907) ss. 69, 72 
med bil. � �"�� 7/9 gen. ������
� 2������, dativ ������
 (3 
ggr), lämnar sitt samtycke till jdbyte i Vsm.; s.å. 8/9 gen. 
�������
 2�������, dativ ������
 (6 ggr), hans fädernegods i 
Nke och Upl. upplåts åt honom; skr. 1390 9/9 dativ ��������, 
1399 21/7 Sä ������

 (Rääf 4 s. 433) rd., s.å. 16/10 gen. 
������
�, dativ ������

��, s.å. 18/10 �������

; 1400 24/3 ��	 
������
� 2�����on, sgv. i Kinds hd, Vg., S. GÖSTAVI 
LEKESSON SRP nr 3080 (kvadrerad sköld); skr. s.å. 1/12 (ty.) 
�������	 (4 ggr), odat. (o. 1400) C 28 fol. 1 dativ ������
�� 
(3 ggr), odat. (e. 1400) RAppr nr 10 dativ ������

; 1401 
�������

 2������on GlD 1:2 s. 51 rd., sgv. när kg Erik 
överlåter gods i Sverige och Danmark; s.å. �������

 2������� 
SD 1 s. 72 rd., skänker jd i Ärentuna sn, Upl. till Uppsala dka, 
S' GØSTAUI LEKESSON ib. s. 73 (kvadrerad sköld); skr. 1402 
dativ �������

, nom. �������

, ack. �������

, gen. �������
� 



(2 ggr) ib. s. 93 f.; s.å. gen. �����

 2������ ib. s. 123; s.å. 
ack. ������

 SD 4 s. 64, 1403 ack. �������

 SD 1 s. 262, 
1404 dativ ��������� (2 ggr) ib. s. 390 f.; 1405 �������

 
2���3��� ib. s. 411 test. allt lösöre till sin h:u Kathrine 
Æringisladtr; skr. s.å. �������

 ib. s. 412, s.å. (ty.) �����

 ib. 
s. 506, s.å. (ty.) �����
 ib. s. 508, s.å. (ty.) �����

 ib. s. 509, 
s.å. (ty.) �������
 SD 4 s. 194, [1406] (i vid. 1437) (ty.) 
�����

 BSH 2 s. 137, s.å. (ty.) �������
 SD 4 s. 207, 1407 
������
 SD 1 s. 664, s.å. �������

 ib. s. 674; 1409 gen. 
������

 2��3����, dativ ������

, nom. ������

, nom. 
������

, ack. ������

 SD 2 s. 107, s.å. ������

, gen. 
������

� ib. s. 176 f., s.å. ������

, dativ ������

, ack. 
������

 ib. s. 199 f., s.å. ������

 ib. s. 209; s.å. ������

 
2������, gen. ������

 2������, dativ ������

, ack. ������

 
ib. s. 210; skr. s.å. ������

, ������

 ib. s. 223; 1411 3/2 
DW pag. 53 (lat.) dns �������� 2����on (Gejrot s. 159) rd., 
begravs i Vadstena kl.; s.å. gen. hra ������
�2������ SD 2 s. 
365 avl., änkan Katerina Æringisladtr stadf. hans test. till 
Vadstena kl.; s.å. gen. hra �����

� 2������ ib. s. 427 änkan 
byter jd; s.å. (lat.) GØZSTAWS LEKSON SvK vol. 196 s. 53 
begravd i Vadstena kl. (gravhäll); 1420 gen. ������

 
2������� SD 3 s. 572 änkan skänker till gråbrödraklostret i 
Sthlm jd i Brännkyrka sn, Sdm.; 1435 25/3 gen. �������

�
2������, änkan ger gåva till själakoret i Sthlm; 1440 30/7 
SSA �e	 �������

 2�����on (SMR nr 1187) änkan har skänkt 
tegelhus till S:t Nicolai k:a, Sthlm; 1443 5/1 [

�	] �������

�
2������, avl. rd., för honom skall mässor hållas i gråbrödrakl. 
i Sthlm; [odat.] i mirakeltext 1477: (lat.) gen. dni �������

�� 
2������ ProcKat s. 180 rd.; g.m. Katerina Erengisladtr 
(Hammerstaätten), se G. Bendix i PHT 54 (1956) s. 138 f. och 
i ÄSF 1 s. 236 samt S. Rahmqvist i PHT 74 (1978) s. 56; hans 
dtr: 1422 21/3 !����	�����������

����e	, avl., fäderneärvd jd 
i Villstads sn, Sm. skänks till Vadstena kl. av hennes moder; 
1426 9/5 !��er�����������

�����er, i bekräftelse av moderns 
don.; 1439 15/10 !��ar���� �����
����er (SMR nr 986) jd 
don. till gråbrödrakl. i Sthlm för hennes själ; 1443 5/1 RAppr 
I !���	�����������

����ir, för hennes själ skall mässor hållas 
i gråbrödrakl. i Sthlm � �"�! 19/10 ��	����������
�on, får 
bet. för gods i Längnums sn, Vg.; odat. (1380-t.) U ��re��
������
����, hdh. i Barne, Vg., sgv.; 1406 ���	��������
�on 



SD 1 s. 543 vpn., sgv. om jdbyte i bl.a. Strö sn, Vg.; 1407 
��	is �����
�on ib. s. 620 faste och sgv. om jdbyte i 
Fåglums och Lekåsa snr, Vg., sig.: ..ANDRIS....(sparre) ib.; 
1408 ���	��������
��� SD 2 s. 70 hdh. i Barne, Vg., sgv.; 
1414 ��	��������
�on ib. s. 843 låter pantsatt jd i Ryda sn, 
Vg. gå tillbaka; hans syskon, se 1372 och 1389, jfr 
Fredriksson, Sv. personn.st. s. 58 med not 2 � �"�! 31/10 U 
�������"��  ��� (RDD 1:2 s. 293) pants. jd i Stentorp i 
Gällareds sn, Ha.; 1411 gen. �������

�  ��3� ���"� SD 2 s. 
424 sgv. i mgngåvebrev om bl.a. jd i Irsta sn, Vsm.; [1422] 
11/9 A 13 fol. 6 ������

� ���, don. del av gd på Kyrkogatan i 
Västerås; g.m. Gunhild Filipsdtr (Pilstjärna), se SMV 2 s. 885 
och K. H. Karlsson i PHT 11 (1909) s. 20 � �"�� 29/7 L 
�������
��	�!�������	� (jfr RegLinc s. 232) bg. i Linköping, 
säljer åker där � �"�� 22/11 h:u #	������, skänker tills.m. sin 
son rd. Gødstaff Magnusson (Tre rosor till Horshaga) gdr i 
Ölmstads sn, Sm. till Vadstena kl.; 1399 1/11 #	������
������
����er, don. jd i Marka sn, Vg. till Gudhems kl.; 
hennes son, se 1385; hennes bröder, se 1372 och 1386 � �"�� 
26/11 �������

 (VFT 1:4–5 s. 66) faste i Gudhems hd, Vg. 
   �"�" 23/11 D *��	����� �������
�on, �������
-, säljer jd i 
Örby sn, Vg. � �"�  28/6 Sk gen. hra ������

�, prost i 
Stavnäs, Vrm., sgv.; 1397 gen. hra �����
��:��
����, sgv.; s.å. 
29/6 ������
��	� :��
�on, utf. intyg; s.å. 30/6 gen. ��������
:��

�on, kanik i Skara och prost i Vrm., sgv.; 1399 25/8 hra 
�����
 "	����er �7 ;er�����, vittne i test. � �"�  29/8 gen. 
������
�, sgv. om brodern Jon Simianssons mgngåva i Gäsene 
hd, Vg., vapen: tre taggiga blad(?) (SRP nr 2736), ekblad 
(SMV 3 s. 455); 1396 24/5 U �����
�)�����on, sgv.; [1413] 
�0���
 )������� BFH 1 s. 310 frälseman i Vilske hd, Vg. � 
�"�� 10/2 gen. �����
� [� !��'�], bos. Källby by och sn, Vg., 
hans måg Laurens vittnar i nämnd från Kinne hd, Vg. � � �� 
27/3 �������
�)�����on, faste i Sunnerbo hd, Sm.; [1423] 9/8 
B 16 fol. 270 ��0���

� )������, säljer jd i bl.a. Urshults sn, 
Sm.; trol. hans son: [1448] 10/7 B 16 fol. 314 (lat.) )��������
������
���� (RDD 1:3 s. 739) vpn., sgv. om gods i Göinge hd, 
Sk.; 1452 8/4 )�����������
�on, säljer gdr i bl.a. Göteryds 
sn, Sm. � #1400$ 1/11 B 19 nr 9 ��0���

� �� +	����, bos. 
Brunnhems sn, Vg., ndm. � � �� 10/11 ������
�
-������er����, säljer tills.m. sin h:u Ælyna sitt gods i 



Pjätteryds sn, Sm.; odat. (o. 1400) U gen. ������
�, h.h. Ælina 
har ägt jd i Sm. (dat. Gårdsby sn, Sm.); [1414] (B 16) gen. 
�0���
�-������<	������ SD 2 s. 820 h.h:s arvejd döms som 
frälse � %&���� (1352; trol. b. 1400-t.) �����

�:��
�on ����
*�	���� [>: *������] (DS 6 ss. 396 och 1006: dat. 1352) 
sgv., bos. Tveta i Öja sn, Sdm.; 1416 gen. �����

� :��
��� 
SD 3 s. 102 vpn., sgv. (dat. Österby i Tumbo sn, Sdm.), S. 
GØSTAUI ....ON ib. (sparre). 
   � �� gen. �������

�%������������ SD 1 s. 10 hans moder 
Ragnilda, änka efter Ranguald Swensson, skänker jd i 
Hångers sn, Vg. till Gudhems kl., sgv., S...GVALS' ib. 
(sparre); odat. (e. 1404) �����
�%�
�����on SD 1 s. 318 vpn., 
hdh. i Gudhem, Vg., vid. brev av 1404; 1406 ������

�
%��������on ib. s. 543 byter tills.m. modern Ragnil Joansdtr 
bort jd i Strö sn, Vg., sig.: GØSTAWI RAGWALSS. ib. 
(sparre); skr. s.å. dativ ������

, ack. ������

 SD 1 s. 544, 
1408 ������
 SD 2 s. 7; 1409 (>: 1449, se Sjögren, Posse 1 s. 
29 not; jfr Ortved 2 s. 383 f.) ������

�%�������� SD 2 s. 213 
skänker jd i Vg. bl.a. för sin h:u Børgitthos själ till Gudhems 
kl., S. GØSTAF RAWALDI ib. s. 214 (gumsehuvud); skr. 1414 
�����

 ib. s. 844, 1415 ������ SD 3 s. 43; 1417 ������

�
%�������� ib. s. 248 sgv. om jd i Ryda sn, Vg.; 1420 ������

�
%�������� ib. s. 575 sgv. om kvarnström i Laske hd, Vg.; 
1422 15–22/8 gen. ������
 %����������, gen. ������
�, 
samtycker till h:un Ragnildir Olafsdtrs gåva av jd i Götlunda 
sn, Vg., sgv.; s.å. 11/11 Esp ack. ������

�%��������on, hdh. 
i Laske, Vg., sgv.; skr. 1431 4/7 RAppr I �����

, 1433 u.d. E 
������

, 1434 5–6/4 E ������

 (SMR nr 54); 1436 5/2 U 
�������

� %�������on (SMR nr 367) vpn., ger sin h:u 
Gwnille Tirgilsadtr mgngåva i Valtorps sn, Vg.; 1438 2/3 gen. 
�����
�� %�
�����ons (SMR nr 701) måg till Helina Karsdtr, 
sgv.; skr. odat. (o. 1440?) Sk �����

, odat. (1430-t., 1433? 
22/6) Sk �����

, 1441 22/1 ������

; s.å. 25/1 gen. �������

 
%��������ons (SMR nr 1315); 1443 7–12/1 gen. �����
 
%�
�����ons; skr. 1444 16/12 �����
; s.å. 20/12 gen. �����
 
%�
��������; skr. 1445 10/5 gen. �����
�, 1448 5/1 RAppr I 
�����
, s.å. 1/5 (lat.) gen. �����
��; 1449 17/1 RAppr I �����
�
%�
�����on, vpn., hdh. i Gudhem, Vg., utf. donationsbrev till 
Gudhems kl.; skr. s.å. 19/1 RAppr I �����
, s.å. 20/11 �����
, 
odat. (1450–80) RAp nr 189 �������

, 1451 14/10 ������
; 



1452 1/2 gen. �������

 %����������; skr. s.å. 20/7 ������
, 
1455 16/2 ������
, 1456 13/5 �����

; 1457 25/1 gen. 
�������

 %��������n�; skr. s.å. 31/12 ������

; s.å. u.d. dativ 
�������
 %������n, gen. �������

 %��������; 1459 u.d. gen. 
������
 %��������, gen. ������
�; skr. 1461 22/1 ������

; 
1463 6/7 �����

� %������on, avl., hans svärson Benth 
Andresson stadf. hans don. till Gudhems kl.; odat. (1400-t.) 
RAppr I �����
 %�
�����on, vid. brev av 1448 12/1 och 1442 
3/5, ib. S GOSTAVI RAWAL.ON (gumsehuvud); odat. (1400-
t.) RAppr nr 37 gen. ������

�� %�������ons, sgv.; g.m. 1. 
Birgitta 2. Ragnhild Olofsdtr 3. Gunilla Tyrgilsdtr, se KHK; 
se även LagS 1 ss. 245 och 257; jfr 1350; hans dtr: 1463 6/7 
%�������� �����

�� ���e	, maken Benth Andresson (Öra) 
stadf. hennes faders don. till Gudhems kl.; 1473 2/1 %�������
������

������e	, änka efter vpn. och hdh. Bencth Anderson 
(Öra), i stadf. av makens gåva av jd i Ullene sn, Vg. � � �� 
�������
� �������on GlD 1:2 s. 52 rd., sgv. när kg Erik 
överlåter gods i Sverige och Danmark; 1402 (ty.) ������
�
������� SD 4 s. 73 utställer förklaring ang. kg Olafs död; 
1407 gen. �������
� ���������� SD 1 s. 676 tills.m. brodern 
Anund Sture sgv. vid föräldrarnas rd. Algot Magnussons och 
Mæreta Boosdtrs (Natt och Dag) don. av jd i Toresunds sn, 
Sdm., S. ..... ALGVDS ib. (tre sjöblad); skr. 1409 gen. 
������
� SD 2 s. 118; 1410 gen. ������
 ���������� ib. s. 249 
rd., sgv. om don. i bl.a. Röks sn, Ög., S. GVST... GVDS... ib. 
(tre sjöblad); skr. 1411 �����

 SD 2 s. 409; 1413 gen. 
�������

 ��������� ib. s. 609; skr. s.å. ������

 ib. s. 659, 
s.å. ������

 ib. s. 675, 1416 �������
 SD 3 s. 126, 1417 ack. 
������

 ib. s. 250, 1418 ack. ������

 ib. s. 335; 1419 gen. 
hra ������

�� ����������, gen. �������

� ib. s. 447 f. 
samtycker med h:un Ælin Arffwydhzdtr (Oxenstierna) till 
hennes moders själagift till Uppsala dka; s.å. (lat.) gen. 
��������������� ST 3 s. 40 riksråd, rd. till Ängsö i Yttertjurbo 
hd, Vsm.; skr. 1421 7/12 ������

, 1422 22/3 gen. ������

�, 
s.å. 24/3 U �������"� (3 ggr), �������", 1424 9/2 �������

 (2 
ggr), s.å. 7/8 Ä �������[...], gen. �������
� (jfr Engsö nr 9 s. 
39 reg.), 1425 25/3 gen. ������
�, s.å. s.d. ������

, s.å. 3/4 
gen. ������

�, s.å. 24/6 �������

 (2 ggr); s.å. 8/10 D ������

�
��������on, �������

, son av hre Algut Magnusson, ger sin 
h:u Mæritta Wlffsdtr (Sparre av Hjulsta och Ängsö) 800 mark 



i mgngåva; skr. 1426 24/6 U ������

, 1428 25/1 ������

, 
s.å. s.d. gen. ������

�, s.å. s.d. ack. ������

; s.å. 24/12 gen. 
������

 ��������ons; skr. 1429 19/12 ������

; 1430 e. 13/1 
U hra gen. �������

� ������ons, rd., hdh. i Oppunda, Sdm.; 
skr. s.å. 3/7 ������

; s.å. 14/10 gen. �������

 ��������n�; 
skr. s.å. 25/11 �������

, s.å. �������

 HH 7 s. 16; 1431 24/5 
gen. ��������

 ���������; skr. s.å. 18/6 Sk ������

, gen. 
������

�, s.å. 3/11 gen. ������
�; 1432 21/6 gen. �������

 
������ons; skr. s.å. e. 1/11 U gen. �������
�, 1433 16/3 RAppr 
I �������

, s.å. 13/6 gen. ������

�; s.å. 24/6 gen. ������

 
������ons; skr. 1434 1/3 �������

 (SMR nr 31), s.å. 12/9 på 
vidf. pergamentslapp: (ty.) �������

 (SMR nr 140), s.å. s.d. 
på vidf. pergamentslapp: (ty.) �������

 (SMR nr 141); 1435 
20/1 gen. �������

 ��������on� (SMR nr 185); s.å. e. 1/5 gen. 
�������

 ������ons (SMR nr 230); skr. s.å. 7/10 �������

 
(SMR nr 308); s.å. 23/11 gen. ������

 �������ons (SMR nr 
334); skr. 1436 21/2 RAppr I ������

 (SMR nr 372); s.å. 
30/6(?) gen. �����

� ������ons (SMR nr 427); 1437 12/10 U 
gen. �������

 �������ons (SMR nr 634); s.å. s.d. U gen. 
�������

 	���	� (SMR nr 635); skr. s.å. s.d. U ������

 
(SMR nr 636); 1438 6/3 ������

���������on (HH 7 s. 16) rd., 
riksråd, deltar i hyllning till Karl Knutsson; skr. s.å. 4/5 
RAppr I �������

, gen. �������

� (SMR nr 730), s.å. 29/8 
ack. �������

 (SMR nr 798), s.å. 30/8 �������

 (SMR nr 
803); s.å. s.d. �����

� ������on, på sigillremsa: �����

�
����... (FMU 3 s. 150) instiftar birgittinkl. i Finland; skr. s.å. 
6/10 �������

 (SMR nr 822), s.å. 17/10 U �������

 (DNorc 
s.140), s.å. 18/10 ������
 (SMR nr 828), 1440 13/1 ������

 
(SMR nr 1055), s.å. 2/4 Sä ack. ������

 (SMR nr 1124), s.å. 
e. 1/5 �������

 (SMR nr 1142); s.å. 7/5 gen. �������

 
���������� (SMR nr 1141); skr. s.å. s.d. U gen. �����

� 
(SMR nr 1143); s.å. 7/7 gen. �������

 ���������� (SMR nr 
1180); s.å. 8/7 RAppr I gen. �������

 ���������� (NMU 1 s. 
117); skr. s.å. 3/10 ������

 (SMR nr 1225), s.å. s.d. �������

 
(SMR nr 1226), s.å. 21/10 ������

 (SMR nr 1245), s.å. 
31/12 ack. �����

 (SMR nr 1273); 1441 9/2 RAppr I ������

�
�������on (ST 3 s. 187; SMR nr 1327) rd., svenskt sändebud 
vid fördrag mln Sverige och Norge; skr. s.å. 4/7 �������

 
(SMR nr 1411), s.å. 7/7 ������

 (FMU 3 s. 228), s.å. 17/7 
(lat.) abl. ��������� (SMR nr 1440); 1442 7/1 gen. ������

 



����������; skr. s.å. 1/3 SSA (lat.) ������

, s.å. 29/4 
�������

, s.å. 31/7 (lat.) [���] ���������; s.å. 23/10 gen. 
������

 ���������; skr. 1443 11/3 �������

, s.å. s.d. �����
, 
s.å. 15/11 gen. ������
�, s.å. 23/12 �������

, s.å. 31/12 
�������

, 1444 10/2 �������

, s.å. 26/2 gen. ������

�, s.å. 
5/3 Uppr �������

; s.å. 15/4 D �������

� �������on, säljer 
med sin h:us Merethe samtycke gdr i Torshälla sn, Sdm.; s.å. 
1/5 gen. �������

 �������on�; skr. s.å. 12/5 �������

; s.å. 
11/6 gen. �������

 ����������; skr. s.å. 20/9 �������

, s.å. 
14/10 Esp gen. �������
�, 1445 7–12/1 �������

, s.å. 18/1 
�������

, s.å. 15/4 �������

, s.å. 16/4 �������

, s.å. 18/8 gen. 
�������

�, 1446 28/4 gen. �������

�, s.å. 8/7 �������

 (DN 
16 s. 159); s.å. 8/10 gen. �������

 �������ons; skr. 1447 12/2 
�������

, s.å. 8/3 �������

; 1448 18/10 ������

����������, 
gen. ������

�, avl., änkan Maritte Vlfsdtr får förläning i 
bl.a. Sdm.; s.å. (lat.) �������6 GM 1 nr 421 begravd i 
Strängnäs dka (gravhäll); 1449 9/2 gen. �������

� ���������, 
gen. �������

 ���������; skr. s.å. C 22 fol. 9 dativ �������

, 
1450 20/3 �������

 (3 ggr); odat. (b. 1400-t.) RAp nr 109 hra 
�������
 ������on, sgv.; tillhörde ätten Sture, sjöbladsätten, 
se K.-G. Lundholm i ÄSF 1 s. 204; hans barn: �� 1451 7/1 D 
hra ������������
�ons, ������
� (3 ggr), rd., hans morbroder 
bp Sigge köper å hans vägnar gd i Svärta sn, Sdm.; odat. (f. 
1451 11/11) RAppr nr 277 hre ����� �������

�on, får gåva i 
test. av (morbrodern) bp Sigge (om test., se HMSträngnäs 1 
1977 s. 85 f.); [1458] 10/7 (i vid. 1499 6/7) RAppr I hre ����� 
������

 ���, avl., nämnd i svågrarnas jdskifte; [s.å.] 12/7 (i 
vid. 1499 6/7) RAppr I hre ����� ������

�on. �� odat. (f. 1451 
11/11) RAppr nr 277 ��

 �������

�on, får gåva i test. av 
(morbrodern) bp Sigge; trol. ident.m. 1450 (lat.) ��

� ������� 
MURostock 1 s. 91 stud. vid univ. i Rostock.; jfr Callmer, Sv. 
stud. s. 9; se HMSträngnäs 1 (1977) s. 85 f. och H. 
Gillingstam i ÄSF 1 s. 330. "� odat. (f. 1451 11/11) RAppr nr 
277 
	� .����, får gåva i test. av (morbrodern) bp Sigge; 1452 
19/4 .���� �����

�� ����	, änka efter rd. Knuth Stenson 
(Bielke), kvitterar pengar; 1456 31/5 D h:u ,���� ������

��
�[..], g.m. rd. Erich (Axelsson Tott) som utf. brev om 
egendomsuppgörelse med henne; [1458] 12/7 (i vid. 1499 
6/7) RAppr I h:u .���� ������

� ���er, maken Erik Axelson 
(Tott) skiftar hennes jd; 1466 25/9 D h:u .���� �������

��



���er, har fått mgngåva i bl.a. Ög. och Nke; s.å. 8/11 D 

r� 
.��� ������

� ���e	, maken får fasta på jd i mdlt. Vingåkers 
sn, Sdm.; odat. (1466?) 4/12 D .���� ������

es ���er, 
tillskriver Okæ Axelsons h:u Meride; 1468 12/9 RAfot .����
�����

� ����	 (2 ggr), samtycker till makens gåva av Årsta i 
Österhaninge sn, Sdm.; 1476 22/7 .����� �����

�� ����e	, 
�����

�- (DNorc s. 193 f.) sgv. om maken Erich Axelssons 
förläning av gdr i Ö. Eneby sn, Ög.; 1478 5/8 U -������
�������
����e	, �������
��, sgv.; 1483 .����� �����

� ����	 
Grönblad s. 75 upprättar förteckning över persedlar som hon 
tagit ur Viborgs slotts fatabur; 1488 7/9 .���������

������	, 
änka efter herr Eric Axelsson, bekräftar dennes tidigare 
jdgåva i Vsm.; 1491 27/10 .���������

�����er, änka, ger sin 
systerson Aruid Dauitsson tre läster korn; s.å. u.d. .��� 
�����

����er, återfår pengar för vilka maken köpt gdr i 
Skedevi sn, Ög.; 1493 27/9 RAppr I .��� �����

�� ���er; 
1496(?) 2/6 .����������

�� ���er, avl., systern Birgitta och 
svågern Knwt Posse stadf. hennes gåva av jd i Vänge sn, Upl. 
till Uppsala dka; [1498] u.d. RAppr II 
r� ,��� �������

� 
����e	, har don. gods i Vänge sn, Upl.; g.m. 1. Knut Stensson 
(Bielke) 2. Erik Axelsson (Tott); se K.-G. Lundholm i ÄSF 1 
s. 204.  � odat. (f. 1451 11/11) RAppr nr 277 7��
	� +�	�����, 
får gåva i test. av (morbrodern) bp Sigge; [1458] 12/7 (i vid. 
1499 6/7) RAppr I 

r� +�	������ ������

� ���er, maken rd. 
Dauidh Bengtsson skiftar hennes jd; 1478 5/8 U +�	������
�������
����e	, utf. test. tills.m. maken Knwth Poose; 1494 
21/1 +ir������ �������

�� ���er (FMU 5 s. 439: �������

�-) 
maken vpn. Knuth Pose skänker gods i Kalvola sn, Tav. till 
Åbo dka; 1496(?) 2/6 +�	������������

�����ers, stadf. jämte 
sin make systern Elins jdgåva till Uppsala dka; [s.å.] (avskr. 
1500–50) +�	�������0���

�����	� FMU 6 s. 30 maken Knut 
Posze skänker med hennes samtycke gods i S:t Marie sn, 
EgF.; [1498] u.d. RAppr II +�	����� �������

� ����e	, utf. 
brev om systern Ælins don. i Vänge sn, Upl.; g.m. 1. David 
Bengtsson (Oxenstierna) 2. Knut Posse, se K.-G. Lundholm i 
ÄSF 1 s. 204 � [� ��] (lat.) ack. ���������[!] )������, ack. 
���������, nom. ��������� (2 ggr), abl. �������� SD 4 
s. 35 f. (för formen, jfr 1338) ”clericus” från Linkpgs stift, 
rekommenderas av Vatikanen till tjänst inom sitt stift � #1402$ 
(B 16) )���������
���� SD 1 s. 138 god man vid försäljning 



av gd i Landa sn, Vg. � � �  ������e	� *��	���n��on, gen. 
������
� SD 1 s. 385 bos. Sköttorp i Järpås sn, Vg., vittne och 
sgv., sig.: ..... THOR..... ib. (två korslagda färlor); 1409 
������

� *��	�������� SD 2 s. 179 f.; 1411 gen. �������

�
*��	��������� ib. s. 355 sgv. i test. till Gudhems kl.; 1430 9/8 
U �����

�*��	���n��on, vpn., säljer jd i Järpås sn, Vg.; 1432 
14/7 E �����

�*��	�����on, ger sin h:u Ingeborgh Magnusdtr 
mgngåva; [1454] 1/5 B 16 fol. 212 dativ �0���

�*�	�������, 
�0���

 (2 ggr), i kvitto om betalning (dat. Gudhems kl.); se 
Fredriksson, Sv. personn.st. s. 70; möjl. fader till 1477 � 
[� ��] (A 11) gen. �������	�� 2����øns SD 1 s. 399 välb., 
sgv. om jd i Vemmenhögs hd, Sk.; trol. ident.m. 1434 (lat.) 
�������

 [..]�øn LÄU 3 s. 153 vpn., sgv. om gods i Håslövs 
sn, Sk.; 1440 14/2 gen. �������

�2�����øns (RDD 1:3 s. 545) 
vpn., sgv. om gdr i Glimåkra sn, Sk.; länsman på Bornholm, 
se DGP 1 sp. 449 � � �� gen. �������

�+	��� SD 2 s. 124 
avl., hans arvingar äger jd i Vänge sn, Upl. � � �� �	���
�������
��� SD 2 s. 136 säljer gd i Torbjörntorps sn, Vg., 
vapen: sköld delad av bjälke, två stjärnor i övre fältet, en i det 
nedre (dat. Lödöse). 
   #1412$ (B 15) �0�����

�2��	������ SD 2 s. 532 skiftar gods 
med sina bröder Harald och Bengt Laurensson och Knut 
Somarson; skr. 1427 31/5 �������

, vpn., 1428 6/7 (D)RA L 
32 ������

 (2 ggr), s.å. 20/8 �������

, 1432 14/2 ack. 
������

; 1434 1/4 gen. ������

 2��	������� (SMR nr 48); 
skr. s.å. 12/9 vidfäst pergamentslapp: (ty.) �������

 (SMR nr 
140), s.å. s.d. vidfäst pergamentslapp: (ty.) �������

 (SMR nr 
141); 1435 20/1 gen. �������

 2��	e��ons (SMR nr 185); 
skr. 1438 6/3 �������

; s.å. 30/8 �����

�2��	en�on (FMU 3 
s. 150) deltar i riksrådets beslut om inrättande av birgittinkl. i 
Finland; skr. 1440 3/10 �����

 (SMR nr 1225), s.å. s.d. ���� 
(SMR nr 1226), s.å. 21/10 ������

 (SMR nr 1245), 1441 
12/6 �����

 (SMR nr 1398); s.å. 4/7 �������

�2��	ens�on 
(SMR nr 1411) pants. i riksrådet Borgholms slott med Öl. till 
Karl Knutsson; skr. 1442 ������
, ������
, �����

 DN 16 s. 
146 f., 1444 26/4 RAppr I �������

 (2 ggr), rd., s.å. 3/7 ack. 
�������

, 1445 8/1 �������

, s.å. 17/3 dativ �����

 (3 ggr), 
1446 7/3 �������

 (jfr FMU 3 s. 384), s.å. ������

 DN 16 s. 
155, s.å. 3/12 Kra dativ �������

, 1447 4/5 U �������

 (2 
ggr), 1451 24/7 ������

, dativ ������

 (2 ggr), nom. ������

 



(2 ggr); 1452 17/3 ack. ��	 ������

�2��	ens��on (FMU 4 s. 
28) rd., hvm. på Åbo slott, sgv.; skr. 1459 26/11 �����

 (2 
ggr), 1460 4/3 �������

; s.å. o. 20/7 �������

� 2��	���on, 
lgm. i Tiohärad, Sm.; 1461 24/1 �������

� 2��	ens�on; s.å. 
3/3 U gen. �������

�2��	ensons, sgv.; 1463 14/10 D �����

 
2��	e���on, rd., i riksrådets brev om bl.a. äbp Jønis; s.å. 
16/10 D �����

 2��	e���on (FMU 4 s. 215) rd., medutf. av 
intyg i riksrådet; tillhörde Ängaätten, vapen: snedbjälke, g.m. 
dtr till vpn. Olof Haraldsson (Hjulstaätten), fogde i Värend, 
Sm., riksråd, hvm. på Åbo slott, lgm. i Tiohärad, Sm., se 
Larsson, Värend ss. 437 och 441 f.; hans barn: �� 1472 12/10 
�er 4����� �����
�on, rd., faste om mgngåva; 1474 8/2 
RAppr I �er 4����������
�ons, rd., sgv. vid försäljning av gd i 
bl.a. Dannäs sn, Sm.; s.å. 8/9 4
������������
�on, säljer gd i 
Kalmar; 1478 2/3 ��	�4���� �������
�on, har pants. gods (dat. 
Kalmar); se P. Möller i ÄSF 1 s. 258 och FIKKE (1472). �� 
1473 5/8 Be 

	��������������

�����er � )��

��, bos. Stävlö i 
Åby sn, Sm., ingår förlikning; 1484 16/2 

r� ���� 
�������

����er�, välb., avl., för hennes själ pants. gd i 
Hägerstads sn, Ög.; 1491 20/9 
r� ���� ������

� ���e	, änka 
efter Knwth Benctsson (Ulv), har pants. gd i Brunneby sn, 
Ög.; hennes son, se 1484; se ANNA (1473). "� 1477 6/2 .	�� 
�������
�on, ������
- (2 ggr), har köpt Nygård i Lofta sn, 
Sm. av sin farbroders dtr Birgittha Haralsdtr (Ängaätten); 
1480 1/2 .r�� �������
�on, g.m. Jngeborgh dtr av Ake Jønsson 
(Svarte Skåning); s.å. 2/2 RAppr I .ri� �������
��n; [s.å.] 
(samtida avskr.) .	���� ���������� HSH 19 s. 11 f. vpn., 
riksråd; 1482 7/5 RAppr I .	�� ������
�ons, ������
-, ������
-
, hans syster Anna i tvist om silver; avl. f. 1482 25/11, se 
Larsson, Värend s. 442 not; se ERIK (1477) � � �� :��

�
�������
��� SD 3 s. 11 byfogde i Norrkpg, sgv. (bomärke) � 
� �� (lat.) abl. ���������/������ SD 3 s. 479 rd.[!], vittne i 
notariatsintyg (dat. Köpenhamn); trol. ident.m. 1420�28/1 Esp 
������

� /������on, vpn., faste vid mgngåva; odat. (f. 1421) 
(lat.) �������

� /�������� HLG 1 s. 14 mdl. av Helga 
Lekamens gille, Sthlm; 1425 1/10 �����
� /������on, faste i 
Sten Jønessons mgngåvobrev; s.å. 14/11 �������

�/������on, 
ger h:u Holmfridh Joansdtr (Almöätten) mgngåva; 1426 15/2 
gen. ������
�� /������on (jfr DDal 1 s. 263) sgv. om jd i 
Stenkvista sn, Sdm.; s.å. 12/6 ������

� /��������, vpn., 



upplåter jd i Vänge sn, Upl. till Uppsala dka; tillhörde 
Rossviksätten, se B. Hildebrand i PHT 35 s. 50 (1934) och 
passim; son av Niklis Gøtstafsson (båt), se under 1361; hans 
brorson, se 1443. 
   � �� (lat.) +�	��� ��	���	�� �������� HLG 1 s. 15 
”famulus” hos vpn. och riksrådet Hans Kröpelyn, Sthlm � 
[� ��] (avskr. 1463) &��������
��� Småst 1 s. 300 mdl. av 
S:ta Gertruds gille, Sthlm; 1425 &���������
�on SÄb 1 s. 12 
rdm. och kämnär i Sthlm; 1426 &����������
�on, �������
� (2 
ggr; SJb 1 s. 38) h.h. medför som hemgift stenhus i Sthlm; s.å. 
&����������
��n�, �������
- (2 ggr; ib.) köper tomt till h:uns 
stenhus i Sthlm; s.å. &���������
�on SÄb 1 s. 13 rättsfogde i 
Sthlm; 1427 (lat.) 1��� �����
��� HLG 1 s. 23 mdl. av Helga 
Lekamens gille, Sthlm; skr. s.å. (lat.) �����

- ib., 1430 
�������
- SÄb 1 s. 18, 1432 �������
- (2 ggr), ����- (SJb 1 s. 
38 f.), s.å. �����
-, ����af- (ib. s. 39), 1433 �����
- (ib. s. 62), 
s.å. �������
- (ib. s. 79), s.å. �������
-, �����
- SÄb 1 s. 23, 
1434 �����
- (SJb 1 s. 55); s.å. &��������
�o�� �	�� (ib. s. 
56) fastighet i hans gränd säljs; 1435 (lat.) 1���������

��� 
HLG 1 s. 31 h.h. Sighridh bet. mdlsavgift; skr. 1436 �����
-, 
�������
- (SJb 1 s. 62), s.å. 3/6 �������

- (SMR nr 413), s.å. 
�����
- SÄb 1 s. 27, s.å. ������
- SSb 1 s. 342, 1437 (lat.) 
�������
- HLG 1 s. 33, 1439 (lat.) �������

� ib. s. 41, 1440 
(lat.) ������
- ib. s. 43, s.å. (lat.) �����
- ib. s. 44, s.å. (lat.) 
�����
- (2 ggr) ib. s. 45, s.å. �����[�
-] SSb 1 s. 348; odat. 
(1440–42) 1���� �����
��� HLG 1 s. 52 avl.; skr. 1441 
�������
- (SJb 1 s. 53), s.å. �������
- SÄb 1 s. 35; 1442 &����
������
�on� �	�� (SJb 1 s. 113) tomt i hans gränd säljs; 
[1445] (i vid. s.å.) &����������

���� FMU 3 s. 368 nämnd i 
test. av kh. Henrik Makerlandh i Euräpää (Mola) sn, Kar.; 
odat. (1400-t.) 1����������
��� HLG 1 s. 89 mdl. av Helga 
Lekamens gille, Sthlm; se SRR 2 ss. 4 och 93 � � �� 14/6 
NSFm dativ �����������-�������, bos. Hjulvhult i Källeryds 
sn, Sm., köper jd i Ulvestorp i Öreryds sn, Sm.; s.å. 4/10 ib. 
dativ �������
��� !���������, dativ ������
��, köper 
arvejd; 1424 1/3 ib. ����n �����

�7�-������7, hans arvsrätt 
bekräftas; 1426 13/3 ib. dativ ���������!����on 7�-�������, 
har köpt gd; s.å. 9/5 �������

�!������on, faste i Västbo hd, 
Sm.; 1427 25/11 ib. dativ ������

��� �� -�������, köper 
arvedel; s.å. u.d. ������

� 7� -������, faste � � �! 24/6 U 



������

���
�on, vpn., sgv. då vpn. Erik Philphusson säljer jd; 
1427 29/12 [�edh] �������

 ;�

�on, nom. �������

, dativ 
�������

, gen. �������

 ;�

�ons; skr. 1429 8/11 D ������

, 
1430 26/2 ������

, s.å. s.d. ack. ������

, s.å. 29/9 ������

, 
1431 7/1 RAppr I dativ �����
, s.å. 15/7 RAppr I �������

, 
1432 18/11 �������

 (2 ggr), 1433 21/10 D ack. �������

, 
nom. �������

, gen. �������

�, �����[...], 1435 9/8 U 
�������

 (SMR nr 275); 1436 1/5 ������

 ;�
��� Priv 1 s. 
78 vpn., utf. i riksrådet privilegier för Sthlms stad; [s.å.] 25/10 
REL fol. 16 (lat.) ���������us ;�
��on, i riksrådets frihetsbrev 
för k:an; skr. 1438 6/3 �������

, s.å. 23/10 ack. �������

 
(SMR nr 830), 1440 13/1 ������

 (SMR nr 1055), s.å. 14/1 
�������

 (SMR nr 1057); s.å. 2/4 Sä ack. ������

 ��

��� 
(SMR nr 1124) tills.m. sina syskon Merthe och Fadher sgv. i 
brodern Sigge Ulffsons gåvobrev på jd i St. Malms sn, Sdm.; 
skr. s.å. 3/6 Sk �������

 (SMR nr 1159), s.å. 7/7 �������

 
(SMR nr 1180), s.å. s.d. �����

 (SMR nr 1182), s.å. 8/7 
RAppr I �������

 (NMU 1 s. 117), s.å. 3/10 �������

 (SMR 
nr 1225), s.å. s.d. �������

 (SMR nr 1226), 1441 4/7 
�������

 (SMR nr 1411), 1442 8/5 �������

; s.å. u.d. 
(sommartinget) RAppr I ������

�;�

�on (DDal suppl. s. 15) 
dömer på Torsångs tg, Dal., ib. )6�����������
��� (sparre); skr. 
1443 11/3 �����

, 1444 12/5 �������

; s.å. 11/6 gen. 
�������

 ��
����; skr. 1447 29/8 �����

, 1448 27/2 �������

 
(NMU 1 s. 120), 1449 9/2 �������

; s.å. 5/5 eller 15/9 gen. 
�����

 ��

�on�; skr. 1450 20/3 �������

, s.å. 27/3 ������

, 
s.å. 13/5 D �������

 (DN 3 s. 587), s.å. s.d. D �����

 (DN 8 
s. 366), s.å. s.d. D �������

, s.å. s.d. D �������

, 1451 4/2 
�������

; s.å. 4/4 gen. �������

���

�ons, broder till bp Sigge 
i Strängnäs, sgv.; skr. s.å. 24/6 gen. ������
�, s.å. 20/7 
�������

, rd.; s.å. 7/8 gen. �������

 ;�

��on�; odat. (f. 1451 
11/11) RAppr nr 277 dativ �er	� �������

��, får gåva i test. 
av brodern bp Sigge; skr. 1452 19/4 �����

, s.å. ������

 
DN 16 s. 186; 1453 22/3 gen. �������

 ;�
�ons, nom. 
�������

, gen. �������

 ;�

����; skr. s.å. 26/6 ������

, s.å. 
19/9 RAppr I �������

, s.å. 14/11 �������

, 1454 18/1 
�������

 (NMU 1 s. 124); s.å. 10/8 gen. hra ������

��
;�

����	���	a, sgv. om jddon. i Öja sn, Sdm. till Julita kl.; 
skr. 1455 26/2 �������

; s.å. 12/6 RAppr I hre �������

 
;�
�on, skall göra pilgrimsresa till Vadstena; skr. 1456 29/2 



������

, s.å. 30/6 ����[...], 1457 8/3 DKfot (FRA) �������

, 
s.å. �������

 Priv 1 s. 135; s.å. hre ������

 ATb 1 s. 68 bet. 
för skepp till Sthlm; skr. s.å. 14/10 ������

, 1458 ������

 ST 
3 s. 632, s.å. 1/6 �����

, s.å. 15/6 U �����

; 1459 31/5 gen. 
�����

 ;�
��ons; skr. s.å. ������

 ATb 1 s. 103; 1460 18/3 
gen. �er �������

 ;�

��ons, rd., riksråd, närv. vid 
sammanträde med ombud för Närkes lagsaga; skr. s.å. ������
 
ATb 1 s. 135, 1461 [�edh] ������
, [�""�] ������

 ib. s. 
142, s.å. ������

 DN 16 s. 227; s.å. hre ������
� ;�
�on � 
;�	����� ATb 1 s. 148 bisittare i rhr. i Arboga; skr. s.å. 15/9 
�������

; s.å. gen. ������
 ;�
�ons ib. s. 158; 1462 12/10 
gen. ������

 ��
����; s.å. 14/10 gen. ������

 ��
���[s]; skr. 
s.å. 20/10 Be dativ �������

; 1465 20/8 �er ������

� �

�
;�	������ (DN 16 s. 245) rd. till Värhulta i Västermo sn, 
Sdm.; skr. 1469 20/5 Be ������

, 1470 4/5 �������

; 1475 
12/2 [
�	] hra �����

� ��

���, avl., änkan Kirstin Folkadtr 
(Rossviks-ätten) don. gods i Hycklinge sn, Ög. till Vadstena 
kl.; rd., riksråd, tillhörde ätten Sparre av Hjulsta och Ängsö, 
se H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 193; hans dtr: 1488 2/11 RAppr I 
%��'�	�� �����

����er, utf. brev till Magdalena Karlsdtr; 
odat. (b. 1490-t.) Uppr ����r�� %��'�	�� �������
�� ���e	, 
upprättar test. tills.m. maken Gregers Matsson (Lillie); 1494 
(lat.) [%��'�	�6] �������

�. ���� GM 1 nr 506 begravd i 
Riddarholmskyrkan i Sthlm (gravhäll) � [� ��] 10/2 (i vid. 
1446 9/5) �����

� !�	��n��, vpn., gör arvskifte; 1430 19/1 
������

� ��e	�on ���� ��������!�	����, upplåter tills.m. 
bröderna Mattis och Symon jd till Vadstena kl.; tillhörde ätten 
Körning, vapen: balk belagd med tre sparrar, se SAÄ 3 s. 153, 
SMV 1 s. 235 och Fredriksson, Sv. personn.st. s. 57 f. � � "� 
13/7  ����	���������

�[!], h.h. Katerine har lämnat arv efter 
sig i Rytterns sn, Vsm. � � "� 6/11 Uppr ������

�+�����on, 
vpn., ndm. vid dom om gods i bl.a. Kymbo sn, Vg.; 1434 21/6 
�����
�+�����on (RDD 1:3 s. 459) välb., faste i Karl Hakes 
mgngåvobrev om gods i Gökhems sn, Vg. 
   � "� ������

� -�m��n�3�on KTb s. 149 får burskap i 
Kalmar � � "! �������

 )��	� Priv 1 s. 78 vpn., utf. i 
riksrådet privilegier för Sthlms stad; skr. 1438 23/3 �����

 
(SMR nr 714), s.å. 30/8 �����

, på sigillremsa: ������

 
(FMU 3 s. 150); s.å. 6/10 �������

 )��	� (SMR nr 822) faste 
om Karll Knwtssons mgngåva till h:u Kadrine; skr. 1439 



15/10 ������

 (SMR nr 986), 1440 3/10 ������

 (SMR nr 
1225), s.å. s.d. �������

 (SMR nr 1226), s.å. 4/10 ��������

 
(SMR nr 1228); s.å. 21/10 gen. ������

��)��	� (2 ggr; SMR 
nr 1245) samtycker till modern Cristin Anwndzdtrs 
(Lejonansikte) don. av jd i bl.a. Grolanda sn, Vg. till Vadstena 
kl.; 1441 5/2 �������

� )��	� (SMR nr 1324) skänker som 
själagift för sig, sin fader, moder fru Cristina och h:u Birgitta 
Stensdtr gdr i St. Åby sn, Ög.; skr. s.å. 4/7 �������

 (SMR nr 
1411), s.å. 8/7 �������

 (SMR nr 1420), s.å. 10/10 �������

 
(FMU 3 s. 246); s.å. u.d. �������

����n��on �����e	�)��	e 
(SMR nr 1275) stadf. sin avl. moder Cristinas 
överenskommelse om Almarestäket i (Stockholms-)Näs sn, 
Upl.; skr. 1443 (ty.) [��] �������

 (2 ggr), nom. �������

 
BSH 2 s. 300, s.å. 31/12 �������

 (3 ggr), rd., s.å. s.d. dativ 
�������

 (3 ggr), nom. �������

, dativ �������
, 1444 8/2 
dativ �������

, nom. �������

 (2 ggr), dativ �������
��; s.å. 
u.d. DW pag. 96 (lat.) dns ������
�us )��	����������� (Gejrot 
s. 210) begravd i Vadstena kl.; 1445 27/10 gen. ������

�
���n������ ���� ��������� )��	�, avl., hans änka är vittne i 
test.; skr. 1447 12/2 �����

, �������

; s.å. 8/3 gen. �������

 
)��	�� (2 ggr), gen. �������

�; 1461 2/1 Sk gen. �������

 
)��	��, [�

��	] �������

; skr. s.å. 5/7 W �������

 (SMR nr 
1427); 1492 �e	 �����

� )��	es '	�

 STb 2 s. 614 nämns i 
minnesanteckning; tillhörde ätten Sture, sjöbladsätten, rd., 
riksråd, g.m. Birgitta Stensdtr (Bielke), se K.-G. Lundholm i 
ÄSF 1 s. 205; hans barn: �� Anund Sture, se ANUND (1461). 
�� [1478] 9/9 (i vid. 1558) Esp 

	��+�	�������0���

����er, 
�0���

�-, Johan Cristiersons (Vasa) första maka, har ärvt 
Rydboholm i Ö. Ryds sn, Upl.; 1493 6/1 Sä 

	�� +�ri���� 
�����

� ���er, �����

�-, i skifte av kvarlåtenskapen efter 
Johan Cristiersson; se H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 205. "� Sten 
Sture (d.ä.), benämnd [1487] (ty.) )����)��	��������������, 
)����)��	 ������������, �������-, �������-, �������- [>: 
�������-], ��������- ST 3 s. 404 ff. � � "! 20/7 :��

�
������
�on (SMR nr 436) vpn., bos. Gökhems sn, Vg., säljer 
jd; trol. ident.m. 1463 28/4 :��

�������

�on, faste i Vadsbo 
hd, Vg.; se Fredriksson, Sv. personn.st. s. 70 f. � [� "�] 2/10 
Äppr �����

� !�	���on (SMR nr 980) vpn., rannsakar i 
arvstvist; skr. s.å. 15/10 ������

 (SMR nr 986), 1440 3/6 Sk 
�������

 (SMR nr 1159), s.å. 30/7 SSA ack. �������

 (SMR 



nr 1187), s.å. (lat.) ��������� HLG 1 s. 43, 1441 31/1 �����

 
(SMR nr 1319); s.å. 11/5 gen. �����

 !�	����� (SMR nr 
1374); s.å. 10/10 �������

 !�	���on (FMU 3 s. 246) rd., Karl 
Knwtssons löftesman vid förlikning med Cristiern Nielsson; 
skr. 1444 14/5 �������

, 1445 17/9 �������

, 1446 13/6 U 
�������

, s.å. 2/12 Sk �������

, 1447 12/2 �������

, s.å. 8/3 
�������
; s.å. 29/7 D gen. hra �����

 !�	���ons; skr. s.å. s.d. 
D gen. �����
�, 1449 24/2 �����

; s.å. gen. �e	 �������

 
!�	���ons (SJb 1 s. 179) tomt nära hans stenhus i Sthlm säljs; 
skr. s.å. 18/5 gen. �������

�, odat. (e. 1450) RAppr nr 91 �er 
������

, 1451 23/1 Kra hra �������

, s.å. 24/7 ������

, 
1452 9/1 �����

; s.å. 18/5 ������

� !�	����� 	��	e �

�
.�����, bos. Ekholmen i Veckholms sn, Upl.; s.å. u.d. gen. 
hra ������

�!�	����ons (DGA 3 s. 83) rd., lgm. i Upl.; s.å. C 
22 fol. 4 �

 �������� [>: Gotstaff] "� !����	e�, i Kalmar, 
levererar uppbörd i Birgitta Stensdtrs räk.; skr. 1453 9/5 
�������

, s.å. 11/5 Uppr [���] ������

, nom. �������

, dativ 
������

, s.å. �����

 ST 3 s. 255, s.å. 1/6 �������

, dativ 
�������

; s.å. 9/10 gen. ������

 !�	��ons; skr. s.å. 9/11 [� 
�����n] ������

, gen. ������

�, nom. �������

 (2 ggr); s.å. C 
50:1 gen. �����

 !�	��on�, nom. �����

; 1454 8/2 gen. 
������

 !�	��ons; s.å. 9/2 gen. ������

 !�	��ons; skr. s.å. 
15/2 Sk dativ �����

 (2 ggr), dativ ������

 (2 ggr), nom. 
������

; s.å. 18/2 gen. ������

 !�	��ons (DGA 16 s. 197); 
s.å. 15/4 ULA gen. ������
 !�	���ons; skr. s.å. �������

, 
�����

 RDD 2:1 s. 122, s.å. 22/10 Sk [����] ������

, nom. 
������

, [�

] ������

, [���	] ������

, s.å. 18/12 ������

, 
1455 26/2 �������

, s.å. 8/10 Sä ������
, 1456 u.d. DKfot 
�����
, 1457 5/7 �������

, s.å. �����

 ST 3 s. 264; s.å. 6/9 
RAppr I gen. ������ !�	���ons (2 ggr), gen. ������� (10 
ggr), nom. ������, [�����m] ������� (FMU 4 s. 119 f.); skr. 
s.å. 20/10 ������

; s.å. 28/11 gen. �������

 !�	���ons; skr. 
1458 14/2 �������

, s.å. 27/5 �������

, s.å. 31/5 (D)RA L 40 
�����

, s.å. (ty.) �����

 BSH 3 s. 126, s.å. 25/7 gen. 
������

�, s.å. 6/10 ack. ������

, 1459 16/2(?) �������

; s.å. 
12/3 RAppr I gen. ������

 !�	���ons; skr. s.å. e. 1/5 �����

, 
s.å. 16/8 Sä �������

, s.å. 20/8 ������

, 1460 18/8 U 
������

, s.å. u.d. ack. �������

, odat. (o. 1460) RAppr nr 50 
�����

, 1461 2/1 Sk �������

, s.å. 23/1 �����

 (Arfstv s. 
92), s.å. 24/1 ������

; s.å. 22/2 U gen. �������

�!�	������, 



lgm. i Upl., sgv.; skr. s.å. 10/3 U �����

, s.å. 20/3 Sk dativ 
�������

 (2 ggr), s.å. 10/6 �����

, s.å. 5/7 (>: 1441 9/7) W 
�������

, �������

 (SMR nr 1427); s.å. o. 8/9 DW pag. 124 
(lat.) ack. dnm ���������m (Gejrot s. 241) åtföljer kg 
Cristiernus vid besök i Vadstena kl.; skr. s.å. 30/12 ������

, 
1462 25/1 �������

, s.å. 6/2 DKfot (Moxboda) ������

; s.å. 
17/2 gen. �����

 !�	����; s.å. 26/8 gen. ������

�
!�	���ons; skr. 1463 25/3 ack. �������

, s.å. 18/5 ack. 
�������

, s.å. 20/5 �����

, s.å. 30/5 �������

, s.å. 4/7 ack. 
�������

; s.å. 13/9 D �����

� !�	���on, godkänner 
fängslandet av äbp Jønis; skr. s.å. 14/10 D �����

, s.å. (lat.) 
gen. ������� Priv 1 s. 158, 1464 4/6 �����

, 1465 1/1 dativ 
�������

, nom. �������

, s.å. 9/2 �������

, s.å. 27/2 
�������

, s.å. 18/6 �����

 (RDD 2:1 s. 623), 1466 6/7 ack. 
������

, s.å. 25/9 D ack. �������

, s.å. 2/10 ��������

 (2 
ggr); s.å. s.d. D �����

 !�	��on, beslutar i riksrådet möte med 
Danmarks riksråd; skr. odat. (1466) 4/10 D �������

, odat. 
(1466) 6/10 D �������

 (BSH 3 s. 173); 1467 28/6 gen. 
������

 !�	������; skr. 1468 9/3 ack. �����

, s.å. 12/3 
������

 (SCM s. 51), s.å. 16/3 DKfot �������

, s.å. ack. 
�����

 DDal 3 s. 203, s.å. �����

 BSH 3 s. 191, 1469 (ty.) 
�����

 ib. s. 254, s.å. (ty.) �����

 ib. s. 260, 1470 (lat.) ack. 
�������� APS 1:2 s. 529, s.å. 5/9 ������

, s.å. 6/9 ������

, 
odat. (1470–86) RAppr nr 83 ������

; 1471 7/1 Sk dativ �er 
�������

 !�	����, nom. �������

 (2 ggr), Sten Stwre upplåter 
arv åt honom i Ekholmen i Veckholms sn, Upl. efter sin 
moder fru Birgitta Stensdtr; s.å. 22/1 gen. �����

 !�	���on�; 
skr. s.å. 3/3 Be [
�	] �����

, s.å. 9/3 Gimo �������

, s.å. 8/5 
�������

, �������

, s.å. 1/7 �����

; s.å. �������

� !�	����� 
ST 3 s. 307 uppsäger i riksrådet kg Cristiern sin trohet; skr. 
s.å. ������

 Priv 1 s. 166; s.å. 23/11 gen. �������

 !�	���on�; 
skr. s.å. 6/12 RAppr I ������

, s.å. 16/12 �������

 
(Klockhoff, Danviks hospital 2 s. 22), 1472 21/5 �����

, s.å. 
s.d. D �������

, s.å. 23/5 ������

, s.å. 2/7 D �������

, 
�������

, s.å. ������

 ST 3 s. 324, s.å. 22/8 ������

, s.å. 
�����

 DN 16 s. 270, s.å. 28/8 ������

 (Arfstv s. 98), s.å. 1/9 
������

, s.å. s.d. ������

; s.å. 3/9 �����

 !�	�����, gen. 
������

 !�	������; skr. s.å. 5/10 �������

, dativ �������

, 
s.å. 3/12 �������

, 1473 10/2 �������

, s.å. (ty.) ������

 
BSH 4 s. 25, s.å. 25/4 (D)RA L 49 �����

, s.å. 5/5 �������

, 



s.å. (ty.) �����

 BSH 4 s. 27, s.å. 6/5 [�edh] ������

, nom. 
������

, s.å. s.d. ������

, s.å. 21/5 �����

, s.å. 8/8 ������

, 
s.å. 19/8 ������

 (Arfstv s. 102); s.å. s.d.(?) gen. �����

 
!�	���ons; skr. s.å. 29/10 RAppr I �������

, s.å. �������

, 
������

 Priv 1 s. 172 f., 1474 4/2 �����

, gen. �����
�, s.å. 
(ty.) �����

 BSH 4 s. 34, s.å. 28/2 [�edh] �������

, nom. 
������

, ack. �������

 (DDal suppl. s. 20 f.), s.å. 19/5 ULA 
�����

, ������

, s.å. 23/7 �����

, dativ �����

, s.å. 24/7 
Stu �����

, ack. �����

, s.å. 20/8 ������

 (Arfstv s. 105); 
s.å. 14/10 ack. �������

 !�	���on, sänds av Sten Stwre att 
delta i möte i Halmstad mln Nordens råd; s.å. 27/11 gen. 
������

 !�	����; skr. odat. (1474–75) ������

 Arfstv s. 70, 
1475 28/6 ack. �������

, a. brev: nom. �������

; s.å. 1/7 gen. 
������

 !�	�����; skr. s.å. [
�	e] �������

 (STb 1 s. 17), 
s.å. �����

 (ib. s. 19), s.å. 9/7 ack. �����

; s.å. gen. �������

 
!�	���ons (ib. s. 20); skr. s.å. 28/9 ������

; s.å. gen. �������

 
!�	���ons (ib. s. 28); s.å. 30/10 gen. �����

 !�	��ons; skr. 
1476 11/5 �����

, ack. �����

, gen. �����

�, s.å. 30/5 D 
������

, s.å. 9/6 [�

] �������

, [
�	] �������

, s.å. 13/8 
�����

 (2 ggr), s.å. ������

 ST 3 s. 351, s.å. [
�	e] 
�������

, [
�re] �������

, nom. �������

 (2 ggr; STb 1 s. 72); 
s.å. gen. �������

 !�	���ons (ib. s. 73); skr. s.å. (lat.) gen. 
������

�� (ib.), s.å. 15/11 RAppr I �����

; s.å. 28/11 gen. 
�������

 !�	�����; skr. 1477 (ty.) �����

 BSH 4 s. 47, s.å. 
19/2 Kra �������

; s.å. 8/5 gen. ���������

 !�	�����; skr. 
s.å. gen. �������

� (2 ggr; STb 1 s. 107); s.å. 20/6 �er 
�������

 !�	��on, vittnar om Skysta i Irsta sn, Vsm.; skr. s.å. 
�������

 DN 16 s. 289, s.å. 2/7 ack. �����

; s.å. gen. 
�������

 !�	����ons (STb 1 s. 116); s.å. ��	 �������

, �����

 
!�	���on, �����

, gen. �����

 !�	���ons (ib. s. 135 f.); skr. 
s.å. (ty.) ������

 BSH 4 s. 54, s.å. �����

 DGA 2 s. 88, 1478 
(ty.) ��������� FMU 4 s. 487, s.å. 28/6 ������

, s.å. 2/7 
�����

, ack. �����

 (DDal suppl. s. 21 f.); s.å. gen. �����

 
!�	���ons (STb 1 s. 180); skr. s.å. �������

, ������

 (ib. s. 
190), 1479 ������

 RDD 2:3 s. 9; s.å. (ne.) �����

 [>: 
Godstaff] !�	����� ST 3 s. 359 riksråd (dat. Uppsala); skr. 
s.å. �������

 BSH 4 s. 67, s.å. 24/6 ������

, ������

; s.å. 
19/7 Sk �������

� !�	������ 7� .�����, utf. test.; s.å. gen. 
�������

 !�	���ons (2 ggr; STb 1 s. 200); skr. s.å. (ty.) 
�����

 FMU 8 s. 420, 1480 �������

 MÄU s. 112, s.å. 26/7 



�������

; s.å. e. 8/9 Sk �������

 !�	��on, gen. �������

 
!�	��ons, gen. �������

� (3 ggr), nom. �������

 (3 ggr), dativ 
�������

 (5 ggr); skr. s.å. 16/9 Dra �������

 (Rääf 1 s. 276), 
s.å. ��

���

 ATb 2 s. 183, s.å. 22/9 �������

 (jfr DDal 1 s. 
272); s.å. gen. �������

 !�	���ons, gen. �����

 !�	���ons (2 
ggr), nom. �����

 (STb 1 s. 265 ff.); skr. s.å. �����

 (2 ggr; 
ib. s. 266 f.), s.å. �����

 (ib. s. 267), odat. (1470-t.) [
�	] 
�����

, nom. ������

, nom. �����

 Arfstv ss. 5 och 55, odat. 
(1470-t.?) C 50 1:4 �����

, ������

, �������

; 1481 e. 13/1 
gen. �����

 !�	��ons; s.å. 11/4 gen. �����

 !�	�����, gen. 
�����

�; s.å. 18/6 gen. �������

 !�	���ons; s.å. gen. �����

 
!�	���ons, nom. �������

, gen. �������

 (STb 1 s. 302 f.); 
skr. s.å. 21/7 �������

 RDD 2:3 s. 176, s.å. 31/8 ������

, 
s.å. 13/11 ������

 (ATJ bil. s. 214); s.å. 29/11 gen. �������

 
!�	���ons; skr. s.å. 16/12 Ä ������

, 1482 27/2 �������

, 
s.å. �����

 (STb 1 s. 338), s.å. 7/5 RAppr I ������

; s.å. gen. 
�������

 !�	������, nom. �����

 (ib. s. 345); skr. s.å. 19/6 
�����

, s.å. ������

� RDD 2:3 s. 222; s.å. gen. �������

 
!�	������ (STb 1 s. 365); skr. s.å. (ty.) &����

 BSH 4 s. 95, 
s.å. (ty.) �����

 ib. s. 97, s.å. 20/8 ������

, (lat.) gen. 
�������, s.å. 22/8 ������, s.å. o. 24/8 ������

, s.å. 25/9 
RAppr I �����

; s.å. gen. �������

 !�	������, nom. �����

, 
gen. �����

 !�	���ons (STb 1 s. 378 f.); skr. s.å. 19/10 DKfot 
(Gysinge) ������

, s.å. 24/10 ������

, odat. (1482?) Kra 
�����

, 1483 gen. �������

� (STb 1 s. 404), s.å. 14/5 �����

 
(DDal 1 s. 133), s.å. 16/5 ������

 (2 ggr); s.å. gen. ��	�
������

�!�	������ DN 16 s. 307 välb., sgv. om gods i bl.a. 
Grödinge sn, Sdm., sig.: ��	� �����

 ib.; skr. s.å. �������

 
STb 2 s. 7, s.å. �������

 ST 3 s. 387, s.å. gen. �����

� 
Grönblad s. 75; s.å. gen. �����
 !�	��on� KTb s. 104; skr. s.å. 
24/11 KB (Heraldik) ������

 (PHT 35, 1934, s. 128), s.å. s.d. 
RAppr I �������

, s.å. 26/11 ������

 (2 ggr), s.å. s.d. 
�������

 (2 ggr), s.å. 28/11 �����

, s.å. u.d. ������

 (2 
ggr), 1484 16/2 �������

, s.å. (?)/2 RAppr I �������

 (2 ggr); 
s.å. dativ ������

 !�	����� BSH 4 s. 105 riksrådets ombud 
vid unionsmötet i Kalmar; skr. s.å. 10/9 D ������

, s.å. 
������

 ST 3 s. 389, u.å. (1485) 23/1 RAfot ������

, 1485 
gen. �����

�, gen. �������

�, dativ �������

 STb 2 s. 77; s.å. 
gen. �����

 !�	���ons ib. s. 100; s.å. 9/8 gen. �����

 
!�	����; skr. s.å. 11/8 W �������

 (FMU 5 s. 115), 1486 e. 



1/5 Sk ������

, ������
, ������

 (3 ggr), s.å. �����

 MÄU s. 
129, s.å. ������

 (4 ggr), ������
 GPMora 2 s. 431 f.; s.å. 
19/5 ������

 !�	���on, ovanför sig.: ������

, utf. dombrev 
ang. äganderätten till gods i Rasbokils sn, Upl.; skr. s.å. 19/6 
�����

; s.å.(?) 29/6 RAppr I �er �����

 !�	��on, gen. 
�����
� (BSH 4 s. 79 f.); s.å. (lat.) [�������'] ��	��� GM 1 nr 
487 begravd i Riddarholmskyrkan tills.m. h:u 2 och 3 
(gravhäll); s.å. 15/9 gen. �����

 !�	���on�; s.å. 15/11 Sk gen. 
�����

 !�	�����, gen. ������

 !�	������, avl., hans änka 
Ingeborgh Philippedtr byter jd med Magdhalena Karlsdtr; skr. 
u.å. (1486?) �����

, gen. �����
� GPMora 2 s. 132 f., 1488 
ack. �����

 ib. s. 432 a, 1489 3/9 �������

 (2 ggr), s.å. C 32 
fol. 44 [�"�e	] �������

 (2 ggr), 1490 [
�	e] �������

 (2 ggr) 
ULD s. 5, s.å. �������

 ib. s. 13; 1491 19/6 gen. �����

 
!�	��ons, [�

] �����

, nom. �����

; skr. 1499 28/1 �����

, 
odat. (1400-t.; vid. av brev 1438 29/8 och 30/8) RAppr I 
�������

; 1504 gen. ������

 !�	���ons STb 4 s. 20; tillhörde 
ätten Gumsehuvud, g.m. 1. Märta Karlsdtr 2. Birgitta Stensdtr 
(Bielke) 3. Ingeborg Filipsdtr (Tott), rd., riksråd, lgm. i Upl., 
se K.-G. Lundholm i ÄSF 1 s. 63 f. och H. Gillingstam i SBL 
17 s. 415 ff. � �  � 24/8 Sk +�	��	��������

�on (SMR nr 
1198) bonde, gåvovittne i St. Benhamra i Vada sn, Upl. 
   #1441$ (avskr. 1573) %������ �����

���� FMU 8 s. 391 
ndm. i Lojo sn, Nyl. � �  � ������

���	is�on, �

��������
 
(SJb 1 s. 106) bg. i Uppsala, upplåter stenhus i Sthlm � �  � 
21/3 �������

�:��
�on, ack. �������

 (SMR nr 1346) skiftar 
tills.m. bröderna Jøsse, Knut och Ærengissel och fadern Olaf 
Jønsson arv efter modern Sæsstrydh; skr. 1445 18/1 �������

, 
1446 19/4������

, vpn., s.å. 10/6 RAppr I ����, dativ 
�������

; 1450 17/3 dativ �e	 �������

 :����[!], dativ 
�������

 (3 ggr), rd., köper gods i St. Mellösa sn, Nke; skr. 
s.å. dativ �������

 (2 ggr), [����	] ����[���]

, ack. 
�������

 DN 16 s. 177 f., odat. (1450?) Kra ������

 (4 ggr); 
odat. (e. 1450) RAppr nr 73 [�

] �e	 �����

 :�����, har köpt 
gods i Ha. av sin syster Cecilia; skr. 1452 13/4 (D)RA L 37 
dativ �������

, 1453 �����

 ST 3 s. 254; 1454 29/7 
�������

� :�
�on, �������

 (2 ggr), ingår förlikning med kg 
Karl; skr. 1455 30/5 [

�	] �������

, nom. �������

 (2 ggr), 
ack. �������

, gen. �������

�, 1458 19/1 �������

, s.å. 12/3 
RAppr I ack. ������

 (2 ggr), nom. ������

 (RDD 2:1 s. 



299); 1459 9/7(?) U gen. ������

�,����on� (VFT 1:2 s. 46: 
dat. 16/7) rd., sgv. vid tg i Skara, sig.: ... :��
��� ib. 
(stenbock); skr. s.å. 15/8 Ä �������

 (4 ggr), 1460 11/1 
RAppr I �������

 (2 ggr; RDD 2:1 s. 351); s.å. 22/1 ������

 
:���on (ib. s. 353) g.m. Jngrid Benctdtr, närv. vid 
arvsuppgörelse efter svärfadern Benct Odsson; s.å. 24/1 gen. 
������

 :��[on]� (ib. s. 354); skr. s.å. 19/6 ������

, s.å. 25/9 
Sk ack. �����

 (3 ggr), nom. �����

 (2 ggr), dativ �����

, 
s.å. 27/9 RAppr I ack. �����

 (3 ggr), dativ �����

, nom. 
�����

, s.å. 22/10 RAppr I dativ �����

, [��e	] �����

, 
1461 5/2 U [
�	e] �����

 (VFT 1:2 s. 48), s.å. 10/7 U 
�������, ��������, s.å. 10/7 ��������, �������, s.å. s.d. 
������� (2 ggr), s.å. 16/7 RAppr I dativ �������

, ack. 
�������

, s.å. 11/12 dativ �������

 (2 ggr), nom. �������

, 
odat. (1462?) RAp nr 188 dativ �������

, [���] ������

, dativ 
������

 (2 ggr), 1463 17/1 �����
, s.å. 13/9 D �����

, s.å. 
14/10 D �����

, s.å. 16/10 D �����

 (FMU 4 s. 215), s.å. 
u.d. �������

, 1465 31/1 �������

 (3 ggr), 1466 2/3 RAppr I 
�����

 (5 ggr; RDD 2:1 s. 658), s.å. 24/7 [�

] �����

 (2 
ggr), dativ �����

 (ib. s. 693), s.å. 2/10 �������

, s.å. s.d. D 
�����

, 1467 19/1 dativ �������

, [���	] �������

, [
	��] 
�������

, dativ �������

, s.å C 25 fol. 1 gen. �����

�, 1469 
�������

 RDD 2:2 s. 125, 1471 1/5 St �����

 (BSK 7 s. 
135), s.å. 15/6 dativ �������

 (2 ggr), s.å. 16/6 RAppr I [
�	] 
�����

, s.å. 1/7 ������

, u.å. (1471) 8/10 RAppr I (lat.) 
dativ ���������, s.å. ������

 Priv 1 s. 166, 1472 (ty.) �����

 
BSH 4 s. 17, s.å. 21/5 �����

, s.å. s.d. D �������

, s.å. 1/9 
������

, s.å. 7/9 ������

, s.å. 6/10 dativ �������

 (2 ggr), 
1473 25/4 (D)RA L 49 ����[a]

, s.å. 5/5 �������

, s.å. 6/5 
[���] ������

, s.å. 19/8 ������

 (Arfstv s. 102); 1474 31/1 
RAppr I gen. �����

 :��

���� (jfr DNorc s. 190); skr. s.å. 
6(?)/2 dativ �����

, s.å. (1404 >: 1474) 8/2 RAppr I �����

, 
dativ �����

, s.å. 10/6 dativ �����

, 1475 25/4 dativ �����

; 
s.å. 7–13/5 gen. ������

 :��
�ons; skr. s.å. [
�	e] �������

 
(STb 1 s. 17), 1476 22/2 dativ �����

 (2 ggr); 1477 �����

 
:�

��� (2 ggr), gen. �����

 :�

���� DN 16 s. 288; skr. s.å. 
20/3 �����

; s.å. 3/7 gen. �����

 :���ons; skr. s.å. u.d. 
[�edh] �������

, nom. �������

, dativ �������

� (3 ggr), [���] 
�������

�; 1478 5/5 (15/9) �����

� :��

�on, överlåter till 
dtrn Anna hennes mödernegods; skr. s.å. 24/9 RAppr I 



�����

, dativ �����

 (2 brev), 1479 24/6 ������

, s.å. 1/7 
RAppr I dativ �����

, [��er] �����

, nom. �����

 (RDD 
2:3 s. 37), s.å. 28/12 dativ �������

, dativ �������

 (2 ggr), 
1480 25/5 dativ �������

 (2 ggr), s.å. u.d. gen. �������, 1481 
31/1 Be ������

, s.å. 19/3 RAppr I [�edh] �����

, s.å. 20/7 
[�

] �����

, s.å. 29/7 dativ �����

 (2 ggr), [����	] �����

, 
s.å. 31/8 ������

, s.å. 5/10 Sk dativ ������

 (2 ggr), 1482 
13/1 dativ �����

 (4 ggr), s.å. 11/6 dativ �����

, dativ 
������

, s.å. 20/8 ������

; s.å. gen. �������

 :���ons (STb 
1 s. 386); skr. 1483 20/4 RAppr I �����

, gen. �����

�, ���� 
�����

, gen. �����

�, [����] �����

, a. brev: �����

, gen. 
�����

�, ���� �����

, gen. �����

�, [����] �����

, s.å. 14/5 St 
������

 (BSK 7 s. 139), s.å. 16/5 ������

, s.å. �������

 STb 
2 s. 4, s.å. �������

 ST 3 s. 387, s.å. 6/8 dativ ��������

 (2 
ggr), dativ ��������

��, s.å. 4/10 dativ �����

, dativ �����

, 
s.å. 24/11 KB (Heraldik) ������

 (PHT 35, 1934, s. 128), s.å. 
s.d. RAppr I �������

, s.å. 26/11 ������

, s.å. s.d. �������

 
(2 ggr), ack. �������

, ack. �������
f, s.å. 28/11 �����

, s.å. 
3/12 W �����

 (2 ggr), s.å. u.d. ������

; 1484 25/2 RAppr I 
gen. hre �����

 :���on�, [����] �����

, nom. �����

, nom. 
�����

 (4 ggr); s.å. 7/3 gen. ������

 :���ons; skr. s.å. 19/3 
[�edh] �����

, dativ �����

 (2 ggr), s.å. 28/3 RAppr I [
�	] 
������

, s.å. 21/4 dativ ������

, s.å. ������

, (lat.) gen. 
�������� BSH 4 ss. 104 och 106, s.å. 24/7 [�edh] �����

, 
[��e	] �����

, s.å. 28/11 �����

, nom. �����

 (RDD 2:3 s. 
412), 1485 19/7 ������

 (2 ggr), s.å. 1/9 [����] ������

, 
nom. ������

 (2 ggr), nom. �����

, ack. �����

, ack. 
�����

, a. brev: [����] ������

, nom. ��������

 (3 ggr), ack. 
��������

, ack. ������

, 1486 12/3 dativ �����

 (4 ggr), s.å. 
13/10 ������

, 1487 19/11 dativ ������

, ������

, s.å. 
19/12 dativ ������� (2 ggr), dativ ������, gen. �������, nom. 
������ (RDD 2:3 s. 623), 1488 �������

 Priv 1 s. 193, s.å. 
21/2� �����

 (3 ggr), s.å. s.d. RAppr I dativ �����

, ack. 
�����

; s.å. 5/6 Ä �����

� :������ 7� *�

������, bos. 
Toftaholm i Dörarps sn, Sm., ger Anna Thwuresdtr Erikstad i 
Vittaryds sn, Sm. i mgngåva; s.å. u.d. Be �er ������ :��on, 
hvm. i Sunnerbo hd, Sm., sgv. om mgngåva; 1489 1/8 DW 
pag. 172 (lat.) dns �����

�us :��
�on (Gejrot s. 273) närv. i 
Vadstena kl. vid heliga Katherines skrinläggning; skr. s.å. 3/8 
�����

, 1490 28/1 dativ �����

, [���] �����

, nom. �����

, 



dativ �����

, 1491 30/9 ������

, 1492 3/5 dativ �������

, 
nom. �������

; s.å. 18/10 U [�"��e	] �����

�:��on, rd., avl., 
efter honom skiftas arv; 1493 29/9 �er �����

� :���on, 
svärsonen Arffuidh Knwdhsson, hvm. på Öresten, stadf. hans 
jdbyte med Nydala kl.; 1495 12/3 gen. �er ������

 :�����, 
hans änka fru Anne köper gods i S. Vedbo och Västra hdr, 
Sm.; skr. 1498 C 36 pag. 65 �����

; odat. (sl. 1400-t.) RAp 
nr 244 gen. ��	 �������
� :���on, sgv. i Västbo hd, Sm.; skr. 
u.å. (e. 1503) 24/12 Stu nr 478 �����

, 1511 u.d. (8/7) Kav 
������

; 1514 u.d. U gen. �����

 :���ons; 1515 5/5 (15/9) 
gen. �����

 :���ons, nom. �����

 (4 ggr), [�

��er] �����

; 
skr. 1517 u.d. gen. �����

�, 1527 �0���

 VFT 1:4–5 s. 72; 
[odat.] (1500-t.) ��	� �0���

� :������, gen. �0���

� PHT 3 
(1901) s. 140 f. son av Oluff Jönsson; tillhörde ätten 
Stenbock, rd., riksråd, g.m. 1. Ingrid Bengtsdtr 
(Vinstorpaätten) 2. Anna Turesdtr (Bielke), se P. Möller i 
ÄSF 1 s. 257 f. och G. Westin i SMK 7 s. 198; hans dtr: 
[1474] 12/9 (i odat. vid.) RAppr I �n��������

������e	, får 
av rd. Fikke Gøstaffson (snedbjälke) mgngåva i bl.a. Uråsa sn, 
Sm.; 1477 25/8 U ����� �����
��� ���er, får mgngåva av 
Aruid Knutsøn (sparre över stjärna); nämnd även 1478 och 
1488; se P. Möller i ÄSF 1 s. 258 och Larsson, Värend s. 442; 
hennes son, se 1514 � �  " 17/2 �������

�+�	�����on, stadf. 
gåva till Uppsala dka; 1444 23/2 RAppr I �����

�+�	������, 
������

, vpn., don. tomt i Uppsala och i Haga sn, Upl. till 
dkan; 1446 9/10 gen. �����

� +�	�������, för hans själ 
skänks jd till Sko kl.; vapen: kluven sköld med halv lilja och 
balkar, se DMSv 1:2 s. 318 � �  "�30/12 E �������

� ��� (2 
ggr), byter gods i Vg. mot gods i Upl.; 1449 7/2 gen. �����

�
.	����ons ����������� ���, vpn., sgv., sig.: �����
��	��� PHT 
35 (1934) s. 56 (båt); 1454 5/2 �"�er ������

� ���, �"�er 
�������

, avl., har ägt jd i Rönö hd, Sdm.; tillhörde 
Rossviksätten (båt), se B. Hildebrand i SMK 6 ss. 177 och 
370; brorson till Gøtstaf Niklisson (1419) � �    (lat.) dns 
��������� 1������� HLG 1 s. 47 präst, mdl. av Helga 
Lekamens gille, Sthlm; [1453] (avskr. 1463) �e	 �����

 
&�����on BGG s. 313 blir broder i S:ta Gertruds gille, Sthlm; 
trol. ident.m. 1454 (lat.) dns ���������1������� HLG 1 s. 61 
kp. i Södertälje, Sdm. ���    9/10 RAppr I �������

������, 
vpn., g.m. Lucie Pedhersdtr, har sålt hennes mgngåva i Bro 



sn, Upl.; 1445 23/4 �������

������, �������

 (2 ggr), dativ 
�������

; 1446 20/7 gen. ������

�������, sgv. (vapen: två 
korslagda färlor); odat. (1453?) o. 18/1 gen. �������

�
;�����, avl., hans änka säljer jd i Lundby sn, Sdm.; 1453 
11/3 gen. �����

�� �����, hans änka skänker jd i V. 
Vingåkers sn, Sdm. till Julita kl. � 	���� (1445–47) +�	����
������
�on KTb s. 160 får burskap i Kalmar; 1472 +�	���
�������

�on ib. s. 127; 1475 +�	��� �������
�on ib. s. 129 
löftesman för burskap � �  ! 10/6 RAppr I gen. �������

�
$���es�ons, sven och fogde hos rd. Eggert Krwmedike, sgv.; 
1457 30/5 Sä dativ ������

�$���on (3 ggr), vpn., köper gd i 
Tveta i Gårdsby sn, Sm.; 1458 ������

�$������� ST 3 s. 633 
godkänner val av tronföljare; 1498 C 36 pag. 64 �����

�
$���on, knape, har haft gd i pant i Gårdsby sn, Sm.; g.m. 
Brita Pedersdtr (båt), tillhörde Gustaf Matssons ätt (sjuuddig 
stjärna), se S. Östenson i PHT 71 (1975) s. 68; se 1377 � 
�  � 23/5 �������

�7�2������, bos. Lagnö i Vansö sn, Sdm., 
faste; s.å. s.d. �������

� 7 2����� (2 brev), faste i Åkers hd, 
Sdm.; s.å. 6/6 �������
�er 7 2������; s.å. 13/6 ������

 7 
2�����, faste. 
   � �� 18/4 /����� �����
��on, köper tomt i Jönkpg; 1455 
20(27)/4 /����������
��on, säljer gd i Jönkpg; 1456 JTb pag. 
4 /����������
��on, bos. Munkfjärdingen, Jönkpg; s.å. ib. pag. 
12 /�����������
�on, i rannsakningsnämnd; 1457 ib. pag. 59 
/��� �����

�on, nämnd i rhr.; 1462 ib. pag. 38 /���� 
�����
�on; 1463 ib. pag. 40 /����������
��on, i nämnd � � �� 
Bolstads krb pag. 6 �����

� 7�2��
�	�, bos. Lefors i Bolstads 
sn, Dls., nämnd i k:ans räk. � � �� ÅAJ fol. 4 �

� �����

 
(VSLÅ 1957 s. 61) har sålt gd i Komleryd i Morups sn, Ha.; 
möjl. ident.m. rd. Gøtstaf Olsson, se 1441 � � �! JTb pag. 14 
�����

, går ed i rhr., Jönkpg � � �� 25/7 ������

� ��
��������, kh. i Vassunda, Upl., rannsakar rågång; odat. 
(1400-t.) ��	�������

����������� HLG 1 s. 87 mdl. av Helga 
Lekamens gille, Sthlm � #1458$ 18/8 B 16 fol. 234 gen. 
�0�����
� �0�������, samtycker då brodern Pädher Götasson 
upplåter gods i Karleby sn, Vg. � � �� JTb pag. 15 dativ 
�������� �� �����	�, bos. Gulleryd i Marbäcks(?) sn, Sm., 
köper kopparkittel; s.å. ib. pag. 16 �����

��������	���, dativ 
������� (2 ggr), �����

, i Jönkpgs rhr. ang. kopparkittel ��
� �� JTb pag. 15 �����

�2��	ensson, går ed i rhr., Jönkpg � 



� !� 9/8 RAppr I ��������

, anteckn. på lös lapp över sig. 
(dat. Sämsholm i N. Säms sn, Vg.). 
   � !� 5/2 U +���������
�on, �����
� (VFT 1:2 s. 48) har 
bytt gd i Redvägs hd, Vg. � #1462$ (avskr. 1600-t.) (lat.) 
#�	������ �������� APS 1:2 s. 473 nunna i Askeby kl. � � !" 
7/2 &��� �������

���, faste i Vilske hd, Vg. � 	���� (1463 
eller 1464) RAppr I :��

� �����
�on (BSH 3 s. 145) 
skattebonde i Gudhems hd, Vg., olagligt beskattad � � !  
28/1 E :��

� �����
�on 7� -������	", bos. Hönstorp i St. 
Malms sn, Sdm., vedervaroman � � !! 8/11 D ������

� ��
*�''���, bos. Tybble i St. Malms sn, Sdm., faste � � !! U C 
32 fol. 24 �������

�(VCJ s. 220) lb. i Hammars sn, Nke, bet. 
skatt till Vadstena kl. � � !! U C 32 fol. 9 �������

 (VCJ s. 
262) lb. på Näveberg i Tunabergs sn, Sdm. ��� !! U C 32 fol. 
50 �����

 [��=	����] (VCJ s. 102) lb. i Örås i Frinnaryds sn, 
Sm. ��� !! JTb pag. 58 &��������
�on, går ed i Jönkpgs rhr.; 
1481 ib. pag. 73 &�n �����
�on, vittnar i rhr. � � !� 18/5 
�����

���*�""���	", bos. Tapparp i Frinnaryds sn, Sm., faste 
� #1469$ -��	�����0���
���� FMU 4 s. 321 frälseman, vittne 
vid jdbyte i Nousis och Tövsala snr, EgF. � � !� 16/8 gen. 
������

es &�n�ons, vpn., samtycker till systern Jngridhs 
försäljning av Backgården i Högstena sn, Vg.; 1473 u.d. U 
�����

� 1���on, pants. jd i Ullervads sn, Vg.; 1480 15/11 
������

�&���on; 1481 30/10 ������

�&�����, son av Margitte 
Laurensadtr, säljer gods i Gudhems hd, Vg.; 1482 13/1 �

�
������

�&���on, ������

, har pants. gd i Segerstads sn, Vg.; 
1483 8/7 ������

� &���on, samtycker till systern Jngridhs 
försäljning av sin gd Skeberga i Torsö sn, Vg. till Skara dka ��
� �� �������

� )����, �������

 FMU 4 s. 337 välb., får 
skötning på sin svärfader Pæder Swærdhs godsköp i Nakkila 
sn, EgF.; 1476 5/11 ������

� )����� (ib. s. 452) ndm. vid 
landsrätt i Åbo; s.å. 6/11 ������

�)����� (ib. s. 460) ndm.; s.å. 
������

� )������ FMU 8 s. 417; 1481 gen. �������

� )����es 
(STb 1 s. 317) hdh. i Öb., sgv.; 1482 28/2 �������

� )����� 
(FMU 5 s. 32) vpn., förrättar arvskifte i bl.a. Kimito sn, EgF., 
����������

������� FMS nr 234 (sexuddig stjärna över liggande 
halvmåne); 1486 u.d. ������

� )������; 1488 12/2 �������

�
)�����, gen. �������
� (FMU 5 s. 190) hans vittnesbrev om 
rågång i Vittis sn, EgF. ogillas; trol. ident.m. [1496] 
�������� [>: Gøtstaff] ��	���� HSH 18 s. 35 i riksrådets 



brev; [1509] [���] �����

� )����� FMU 7 s. 7 fordom 
syneman i Birkala sn, Sat.; g.m. Brita Pedersdtr (Svärd), se H. 
Gillingstam i PHT 60 (1962) s. 60 ff. och E. Anthoni i ÄSF 1 
s. 210; hans barn: �� Anna. �� Anders. "� 1508 4/10 !����	����
�������
����er, !�	��� �����
����er, !�	��� 
������
����er, �����
�-, !�	��� �����

� ���er (GPMora 2 
s. 65) välb., får gdn Holm i St. Tuna sn, Dal. av sin moster 
Kadrin Pedersdtr; [1509] !�	��� �0�����

�����	� DDal 1 s. 
210 hennes make Otthe Nielsson (Hästhuvud) får frihet och 
frälse för hennes gdr; nämnd även 1515 1/3; se SAÄ 7 s. 333. 
 � Ingeborg. �� [1518] $�	��	�����0����

�����	 FMU 7 s. 
476 får mgngåva av vpn. Gödich Niellson (Fincke) i Reso sn, 
EgF.; levde ännu 1545, se E. Anthoni i ÄSF 1 s. 133. 
   � �" 24/6 U -������������
�on, i synenämnd i Redvägs hd, 
Vg. � � �" 14/10 /�����������

�ons, samtycker till modern 
Birgitta Nielsedtrs överlåtelse av en tomt i Uppsala till dkan � 
� �� [
�	] �����

� ��	��re ATb 2 s. 48 svarande vid rhr. i 
Arboga; 1476 �����

� ��	��re, �����

 ib. s. 73 fälld i rhr. 
för mökränkning � � �� C 15 fol. 12 ������

, bos. Hannäs 
sn, Sm., bet. avrad; trol. ident.m. 1476 ib. fol. 17 �����

� ��
-������
�����, bos. Hällingsfall i Hannäs sn, Sm., bet. gärd � 
� �� e. 1/5 &�����������
�on ��)������, bos. Solvik i Kärrbo 
sn, Vsm., faste � #1477$ (B 15) [�
] �0���

�#������� ATJ bil. 
s. 183 medarvinge till välb. Kathrin i Kräcklinge sn, Nke � 
� �� 6/5 U #	�����n��� �����

�� ����e	, änka efter Erik 
Tyrghilson (bjälke), säljer jd i Ullasjö sn, Vg.; 1478 3/8 h:u 
#	������� �����
�����e	 (RDD 2:2 s. 697) får mgngåva av 
vpn. Niels Laurensson (stjärna) i Ha. och Sm.; 1482 11/1 
#	�������������
����er, hennes make köper jd i Björsäters sn, 
Vg.; s.å. 13/1 #ri����� ������

����ers, änka efter Erik 
Tyrgilsson, maken Nighils Lauresson säljer gd i Gudhems hd, 
Vg.; 1488 14/1 !�	����� �����

��� ����e	, säljer sin gd 
Fästered i Finnekumla sn, Vg.; 1489 30/3 #	������ �������

��
����e	, säljer egendom i Kinds och Gäsene hdr, Vg.; 1490 
14/1 !�	����������
�����e	, säljer gods till sin frände Aruidh 
Knwthsson; s.å. 30/8 #	��������������
�����er; s.å. 14/10 h:u 
!�	���� ������
����e	, samtycker till försäljning av gd i 
Fristads sn, Vg.; 1491 27/9 Sk #ri����������

������	, säljer 
gd i Surteby-Kattunga sn, Vg.; 1493 2/1 U !�	����������

��
���er, säljer bl.a. ström i Vedens hd, Vg.; 1507 18/1 !�	���� 



�����
� ����e	, änka efter Neils Lawrensson, i brev om 
hennes mgngåva i Västbo hd, Sm.; s.å. 19/1 #ri������������

��
���er, änka efter Niels Larensson, har sålt gdr i Burseryds sn, 
Sm.; 1514 24/8 #�	������������

������e	�""��+��	��, bos. 
Bjurums gd och sn, Vg., säljer gd i Redvägs hd, Vg.; 1515 
oviss dag (10/7?) E #	������ ������

�����	, änka, säljer 
gods i bl.a. Medelplana sn, Vg.; 1516 14/1 E #ri����������

� 
���er, säljer Gunnarstorp vid Falkpg; nämnd senast 1519; 
möjl. dtr av 1404 � � �� 9/12 gen. �er	�� ������

�, kh. i 
Hångsdala, Vg., sgv. i köpebrev; 1484 5/9 ������

�
 ��e	�on, byter jd i Hångsdala sn, Vg. med Gudhems kl.; se 
HMSkara 1 s. 531 � � �� 31/12 U ����	������
��on, bos. 
Ågården i Varnums sn, Vg., säljer jd i Härna sn, Vg.; 1481 
7/3 U ����	� �����
�on, säljer jd; 1486 14/12 U �����	�
�����

���, har del i gd i Varnums sn, Vg.; trol. broder till 
följ. � � �� 31/12 U )���n �����

�on, bos. Ågården i 
Varnums sn, Vg., säljer jd i Härna sn, Vg.; 1481 7/3 U )����
�����
�on, säljer jd; 1485 28/11 U )����������
�on, säljer jd; 
1486 14/12 U )���������

���, avstår från del i gd i Varnums 
sn, Vg.; trol. broder till föreg. 
   � �� 10/2 +����� �����
�on, �����

�, g.m. Aasa, köper 
skogsdel i Alboga sn, Vg. � � �� JTb pag. 75 �����

�
�n�	e�on, går ed i rhr., Jönkpg � � �� JTb pag. 77 *�	����n 
�����

���, går ed i rhr., Jönkpg � � �� 31/1 RAfot  �����
�����

�on, faste i Vadsbo hd, Vg. � � �� 11/8 �n���
�������

�� ����e	, maken bgm. Erich Jonsson i Uppsala 
beseglar brev utf. av hennes syster Birgitte och svågern Olaff 
Michielsson; s.å. 14/10 ����� �����

�� ����e	, �����

��, 
(kluven sköld, halv lilja till v., balk till h.; jfr DMSv 1:3 s. 
88), samtycker till makens försäljning av jd i Skuttunge sn, 
Upl.; 1483 18/5 [�n��]� �����

�� ����re, samtycker till 
makens försäljning av jd i Bälinge sn, Upl.; s.å. 5/11 �n���
�����

�� ����e	; 1487 4/6 ����� �����

�� ���er, säljer 
tills.m. maken gdn Ransta i Kumla sn, Vsm.; 1488 21/6 �����
�����

�����e	, samtycker till systern Birgittas försäljning av 
jd i Romfartuna sn, Vsm.; 1491 21/9 ������������

������e	 
�� ��"�, änka efter bgm. Erick Joansson, har sålt jd i Kumla 
sn, Vsm.; trol. befryndad med preb. Lars Gøstavsson, se under 
1382, sannolikt moder till bgm. i Uppsala Gøtstaff Eriksson 
(1498), se Ljung, Uppsala stads hist. 2 s. 408, jfr dock a.a. s. 



410 f.; syster till följ. � � �� 11/8 +�	����� �����

�� ���e	, 
g.m. Olaff Michielsson i Sthlm, samtycker till hans försäljning 
av jd i Vaksala sn, Upl.; 1483 18/5 +�	�����������

������re, 
samtycker till svågern bgm. Eric Jonssons i Uppsala 
försäljning av jd i Bälinge sn, Upl.; 1488 21/6 +�	������
�����

�����e	�����"�, säljer jd i Romfartuna sn, Vsm.; 1490 
15/9 +	��i���� ������

� ����e	, säljer jd i Bälinge sn, Upl.; 
g.m. 1. Olof Mikelsson 2. frälsemannen Sigurd i Björnome, se 
Ljung, Uppsala stads hist. 2 s. 408 och Ortved 2 s. 456; syster 
till föreg. � � �" 20/10 ���������

� &������er "��%�������� 7�
*�������� (DDal 3 s. 216) bos. Rishyttan i St. Tuna sn, Dal., 
säljer tills.m. brodern Algot en ström vid Rishyttan �� � �  
13/9 RAppr I �����

 7 .���	", bos. Entorp i Synnerby sn, 
Vg., vittne; möjl. hans son: [1484] oviss dag (i vid. 1499 u.d.) 
Ska &����������on���)��er'� (VFT 1:2 s. 54) bos. Synnerby 
sn, Vg., ndm. och faste � � �  22/9 ���������

�!�������er, 
vpn., ger tills.m. brodern Bencht systern Birgitta, g.m. Johan 
Bisse, bl.a. modern Annas (Gøtstafsdtr) gods Nygård i mdlt. 
Tjusts hd, Sm.; s.å. 7/10 RAppr I �����

 !����on, �����

 (2 
ggr), i arvskifte med sin broder och svåger; odat. (e. 1484 
7/10) RAppr I ������

 !����[son] (2 ggr), i arvskifte; 
tillhörde ätten Ulv, se P. Möller och H. Gillingstam i ÄSF 1 s. 
307; dtrson till Gøtstaf Laurensson (1412) �� � �� -����� 
������

��� DN 5 s. 667 lrm. i Vätte hd, Bhl., utf. brev; 1499 
-����� �����

��� DN 2 s. 737 i brev om allmogens nöd i 
Skee sn, Bhl. � � �! 17/1 U ������

�!�

��, välb., faste på 
landstg i Vg.; se Fredriksson, Sv. personn.st. s. 71 � � ���
10/6 �����

� 7� )��	���, bos. Skerike by och sn, Vsm., i 
synenämnd � � �� 11/8  ��e	� ������

�on, går tills.m. 
Arwith Knwtzson ed vid Länghems k:a, Vg. � � �� gen. 
��
���
� ATb 2 s. 339 med not 11 herre, hans måg(?) Pedher 
skräddare har satt pant i rhr. i Arboga � � ��(?) JTb pag. 31 
�����

� +	�������on, går ed i rhr., Jönkpg; 1490 ib. pag. 80 
������

�+	�������on, skattar pant; trol. ident.m. s.å. ib. pag. 
81 ������

�+	��, sitter i nämnd � #1489$ 20/6 B 19 nr 228 
2�	�����0���

�on, ndm. i Frökinds hd, Vg. � #1489$ 20/6 B 
19 nr 228  �er �����

�on ��� �����	", bos. Alarp i 
Kinneveds sn, Vg., ndm. i Frökinds hd, Vg. � � �� 17/12 
��������

� 7� ���""�����, bos. Glippsta i Bettna sn, Sdm., 
ndm. vid lgmstg � [� ��] �������

��� BFH 1 s. 387 nämns i 



kyrkoräk. för Tyrvää sn, EgF.; [odat.] (1516?) �����

 ib. s. 
409 betalar tionde � � �� C 33 fol. 46 �����

, tjänare(?) hos 
(broder) Claues, i kostbok för Stegeborgs slott; 1492 ib. fol. 
97 �����

. 
   � �� 2/5 �����

� 7� )��'���, bos. Sjöbo i Torpa sn, Vg., 
faste � � �� :��
� �����

��on VFT 2:6–7 s. 108 faste i 
Vedens hd, Vg. � � �  dativ ������

�!�	����on ATb 3 s. 18 
har satt pant i rhr. i Arboga; s.å. ������

 !�	��on ib. s. 19 
skattningsman; skr. s.å. ������

 ib. s. 28, s.å. dativ ������

 
ib. s. 29, 1495 ������

 ib. s. 37, s.å. ������

 ib. s. 44, 1496 
������

 ib. s. 65, s.å. ������

 ib. s. 66, 1498 �����

 ib. s. 82, 
1499 �����

 ib. s. 96, 1500 �

�er �������

 ib. s. 110; 1501 
�����

 !�	��on ib. s. 121 har sålt tomt; 1506 h:u +�	�����
������

� ib. s. 183 h.h. (änka?) Birgitta slagen; skr. s.å. 
+�	���� ������

� ib. s. 192, 1507 +��	������������

�� ib. s. 
199, s.å. +�	���� ������

� ib. s. 200, 1508 +�	����� 
������

� ib. s. 209, 1511 +�	���� �������� ib. s. 252; 1528 
h:u +�ri��� ������

��� �	

������ ib. s. 371 avl., har satt 
pant; skr. s.å. +�ri���� ������

�� ib. s. 373, 1530 +�	���� 
������

� ib. s. 383, 1543 +ri��� �������

� ATb 4 s. 43; 1545 
+�		����������

� ib. s. 54 arvet efter henne skiftas; jfr 1496 � 
#1495$ 2/5 B 19 �0���

� 7�)��

, faste i Färentuna hd, Upl. � 
� �� 28/10 DKfot (Ska) ack. �������

� �	����on, nom. 
�������

 (VFT 1:3 s. 20) svarar ang. ”Bredetompt” i 
Otterstads sn, Vg. � � �! 22/6 /����� �������

��on, bos. 
Kåhög i Partille sn, Vg., edsman ang. ön Vingas tillhörighet 
till Sverige � � �! ack. �����

� �

� �	'���� STb 3 s. 288 
inför rätta i Sthlm; jfr 1494 � � �! �����

�:���on "��+�	����, 
dativ �����

 (2 ggr) STb 3 s. 299 (jfr SJb 2 s. 301) på 
Kopparberget, Dal., får gd i Sthlm i pant; 1500 3/2 gen. 
�����

�:���ons ["���4���n��], gen. �����

 :���ons (jfr 
DDal 1 s. 173 f.) med hans och brodern Mattis samtycke ges 
gdr i Dal. till Västerås dka, sgv.; skr. odat. (1500 21/6?) Stu 
nr 315 �����

� (GPMora 2 s. 401), u.å. (1500?) 10/8 Stu nr 
304 �������

, dativ ������

 (2 ggr; ib. s. 144); 1502 21/5 
Sk dativ �������

�:��on, dativ �������

, ack. ������

 (DDal 
1 s. 178) hans mor Margith Larencedtr överlåter del i 
Daglöstäkten vid Falun till honom; skr. odat. (1503 8/4) Stu 
nr 673 �������

 (jfr ib. s. 183), 1504 u.d. (17/5–5/6?) Stu nr 
638 ������

 (BSH 5 s. 15); 1508 3/1 Stu nr 966 �������

 



:���on, gen. �������

 :���ons, dativ �������

, kärar om 
Slättmyra vid Kopparberget, Dal.; se H. Gillingstam i SBL 26 
s. 180 och Boëthius, Kopparbergslagen s. 186 ff. och passim 
� � �� UDR 2 pag. 27 [�"�er] �er �������

� 7�)��e	'�, avl. 
kh. i Söderby(-Karl), Upl., har lämnat gåva i test. � � �� 
UDR 2 pag. 32 hre �������

, trol. präst vid Uppsala dka, bet. 
tomtöre i Uppsala; 1498 ib. pag. 119 hre �������

, bet. 
tomtöre; 1499 ib. pag. 171 hre �������

; 1504 UDR 3 fol. 97 
hre �����

; s.å. KA UDR  fol. 21 �er �����

; 1505 UDR 3 
fol. 137 hre �����

; s.å. KA UDR fol. 48 �e	 �����

� 
���"[t]; 1506 UDR 3 fol. 175 hre �����

, bet. tomtöre i 
Uppsala � � �� ������

� .r���on �

� �"sal� STb 3 s. 395 
nämnd i rubrik; 1502 10/11 (lat.) gen. �������7�.r���on, bg. i 
Uppsala, sgv.; 1504 13/4 dativ �������

��� .r�����7, får 40 
mark vid förlikning; s.å. UDR 3 fol. 98 �����

, bet. bodlega i 
Uppsala; s.å. KA UDR fol. 22 �����

, bet. bodlega; 1505 
UDR 3 fol. 139 �����

; s.å. KA UDR fol. 49 �����

; 1506 
UDR 3 fol. 174 �����

; 1507 ib. fol. 189 �����

, köper 
spannmål; s.å. KA UDR fol 92 �����

, bet. bodlega; 1508 
UDR 3 fol. 43 �����

; s.å. KA UDR fol. 131 �����

; 1509 
1/10 gen. ������

�.r�������, bgm. i Uppsala, sgv.; s.å. UDR 
4 fol. 24 �����

, bet. bodlega; s.å. KA UDR fol. 169 �����

 
.ri���on, bet. bodlega: 1510 20/1 gen. �����

�.	������; 1515 
�����

 .	������ HLG 3 s. 23; 1518 10/2 [�edh] ������

�
.	i���on, dativ ������

, gen. ������

 .	i������� (2 ggr), 
nom. ������

; 1523 ������

� �

�;"sa�� SSb 3 s. 214 bos. 
Ö.kv.; 1524 ������

� �

� �"sa�� ib. s. 229 bos. S.kv.; 1525 
�����

�.	��on ib. s. 251; levde ännu 1559, se Ljung, Uppsala 
stads hist. 2 s. 410 ff.; trol. son av Anna Gøtstafsdtr (1482) � 
���� �����

�:���on, ������

, �����

 STb 3 s. 466 f. bos. 
Bällsta i Vallentuna sn, Upl., h.h. Birgitta upplåter fastighet 
på Södermalm i Sthlm. 
   ���� �����

� ���'�	��� SSb 2 s. 14 bet. skatt i V.kv., 
Sthlm; s.å. �����

 ib. s. 30 uppbär dagspenning i Sthlm; 1502 
�����

 ���'�	��� ib. s. 55 bet. skatt i S.kv.; skr. 1503 
�����

 ib. s. 99, 1504 �����

 ib. s. 141, 1505 �����

 ib. s. 
162; 1506 �����

 ���'�	��� "auper ib. s. 201 bet. skatt i 
Ö.kv.; skr. 1507 �������

 ib. s. 240, 1508 �����

 ib. s. 282; 
1509 �����

����'�	��� ib. s. 322 bet. skatt i Ö.kv.; jfr 1512 
� ���� 19/7 (e. 1502 18/7) Uppr )���� �����
�on [�7�



����re�], bos. Angereds sn, Vg., närv. vid försäljning av 
Näs vid Lödöse; 1534 8/5 U )��� �����

�on (VFT 2:1 s. 29) 
vittne i Vilske hd, Vg. � ���� 4/1 Uppr gen. �������

�
#ri��ier���ons, gen. �������

 #ri����	���ons, vpn., samtycker 
till moderns Dorothea Knutzdtrs (Banér) försäljning av jd i 
Viksta sn, Upl.; s.å. s.d. gen. �������

 #ri����	���ons, gen. 
�������

 #ri��ier���ons; 1511 13(20)/2 Stu nr 1170 gen. 
�����

 #r�����	��ons, hans boskap nämns i brev (dat. Högsby 
sn, Sm.); s.å. 11/7 Stu nr 1702 �����

�#	�����	��on (GPMora 
2 s. 363) i fejd med Sten Cristiernson (dat. Strängnäs); odat. 
(1511 ?/10) Stu nr 506 gen. �����

�, nom. �����

 (ib. s. 482) 
hans lbr har angripit Bæncth Larenssons folk; odat. (o. 1511 
20/8) Stu nr 544 �����

 !ri����	��on (BSH 5 s. 473) biträder 
herr Steen Kristiærsson vid stämplingar mot Swanthe 
Nielsson; 1517 4/2 Stu nr 1335 dativ �������!	�����r �on (ib. 
s. 583) har pants. gods till Pæder Twrson (dat. Stäkeholm); 
[1526] �0�����

� #	������	���� GFR 3 s. 138 har varit nära 
mista halsen; son av Kristiern Johansson (Vasa), möjl. nämnd 
redan 1491 (RA Gen 79 fol. 39), se ÄOV ss. 690–95 och 909 
samt Lundholm, Sten Sture s. 7 � '�(� (1505) 22/8 Stu nr 
1125 b ack. �����

 (BSH 5 s. 62) rd. Erich Trolles sven, förd 
till Köpenhamn; 1510 21/11 Stu nr 1673 dativ ������

 (ib. s. 
424) her Erics (Trolle) tjänare, har förlänats Påbonäs i 
Söderåkra sn, Sm. � ���! 2/5 eller 13/9 Stu nr 759 �����

�
-����	��on, utf. brev till Swante Nielsson om gärder av 
Vadsbo hd, Vg.; odat. (b. 1500-t.) Stu nr 946 �����

��
-����	�on, i lönelista för Kalmar slott � ���! 5/6 �������

�
:��
���, vpn., skänker torp i Alseda sn, Sm. till Vadstena kl. � 
���� 10/1 Stu �������

� *�	������on (BSH 5 s. 239) sven, 
skall för Ache Hanssons (Tott) räkning motta slottsloven på 
Örebro; 1510 10/2 U �����

�*�	������on, vpn., hdh. i Nke, 
säljer gd i Angereds sn, Vg.; s.å. 22/10 Stu nr 1698 �����

 
*�	�����on (Grönblad s. 498) sjuk, nämnd i brev från bl.a. bp 
Matthias i Strängnäs; u.å. (1510) 23/10 Stu nr 556 �����

 
*�	������on (BSH 5 s. 420) i sämja med bp Mattz; odat. 
(1510?) Stu nr 70 ack. ������

 *�	������on (Grönblad s. 507) 
nämnd i brev utf. av Swantho Niclesson; 1511 9/2 Stu nr 220 
�������

�*�	��he���on (BSH 5 s. 441) slottsfogde på Örebro, 
utf. brev, vapensköld: sex fält, nr 1,3,5 upphöjda; 1512 26/7 
Stu nr 1248 �������

 *�	������on (ib. s. 509) utf. brev till 



Sten Stwre; 1515 17/5 Kan ������

�*�	����n��on (VFT 1:8–9 
s. 105) har pants. gods till her Jon Reff; se LagS 1 s. 173 � 
���� 10/2 U �����

, rättare på Gøstaff Torstenssons gd i 
Angereds sn, Vg. 
   ���� 14/5 (lat.) ��������� *	����� � )����� MUKöln 2 s. 
675 svensk stud. vid univ. i Köln; 1514 18/2 (lat.) ������� 
*	����, ���������*	����, dpr. i Linkpg; s.å. 12/10 ��	 �����

�
*	����, nämns av fadern Eric Trolle som nyutnämnd äbp; 1515 
(ty.) �����
 *	���� (2 ggr) FMU 7 s. 361 äbp i Uppsala; skr. 
s.å. (ty.) �����
 ib. s. 368, s.å. (ty.) �����
 ib. s. 384, 1516 
25/1 (lat.) gen. ������7, s.å. 12/6 (lat.) ��������, s.å. 9/8 
�����

, s.å. 15/9(?) Stu nr 1739 a �����

 (BSH 5 s. 557), s.å. 
4/10 Stu nr 1310 a �����

 (BSH 5 s. 558), s.å. s.d. Stu nr 
1718 [������] �����

 (BSH 5 s. 560), s.å. 6/10 Stu nr 1755 a 
������

, s.å. 6/12 Stu nr 1757 [�����m] ������

, [�

] 
������

, 1517 26/11 D [�edh] �����

, nom. �����

 (4 ggr), 
[����] �����

, ack. �����

, gen. �����

�, 1520 6/5 Stu dativ 
�����

, nom. �����

, [���

] �����

 (BSH 5 s. 632 f.), 
s.å. i adress: (lat.) dativ �������

�� FMU 8 s. 27, s.å. 31/10 
D �����

, s.å. 8/11 D �����

 (2 ggr), s.å. gen. �����

� STb 
5 s. 290, s.å. �����

 ib. s. 292, s.å. 13/12 (>: 17/12) D (lat.) 
��������, 1523 '����" �����

 HLG 2 s. 114; [odat.] (o. 
1523) ack. �����	��������
, nom. �������
, gen. �������
� MD 
s. 506 nämnd som kanik i Linkpg; enl. Calendarium 
Trollianum (KB B 4) i SRS 1:1 s. 234 döpt 1488 som son av 
Erich Trolle och Engeborg (Tott); avl. 1535, tillhörde ätten 
Trolle, se Sjögren, Trolle, särsk. ss. 264 f. och 338 ff. och P. 
Sjögren i SMK 8 s. 43 f. � ���� �����
 STb 4 s. 238 instämd 
till rhr. i Sthlm; 1514 �ed ������

, gen. �����

� ib. s. 361 
har förlikts med herr Jens Gudmunsson; jfr 1501 � ���" 
29/11 ����� ������

�� ����e	, priorissa i Gudhems kl., 
skiftar jd i Vg., se Ortved 2 s. 391 � ���  26/3 dativ �����

�
�	�����on, arvtagare till Arwith Knwtzsson (Sparre över 
stjärna); [1535] �����

� �	

������ "�� 2�� GFR 10 s. 382 
rusttjänstskyldig; [1536] (reg. 1584) [�

��	] ��0���

��	����� 
MRA 1943 s. 86 not avl., har efterlämnat bl.a. Tofta i Dörarps 
sn, Sm.; tillhörde ätten Sparre över stjärna, se J. E. Almquist i 
SoH 1959 s. 173 och SMV 2 s. 813; dtrson av Gustaf Olsson 
(Stenbock), se 1441 � ���� 30/7 �����
� �	

���on, faste i 
Hanekinds hd, Ög. � ���� u.d. (3/8) �u��n� ������
�on, 



bgm. i Vadstena, sgv. om gods; 1522 21/2 RAppr I ����n�
������

���, utf. vid. (dat. Vadstena) � ���� 4/4 Stu nr 1335 
������ .	����on, ������� (BSH 5 s. 582) har tills.m. fadern 
Erich Jæhansson tagit rd. Pæder Twrsons gods i Upl.; 1520 
13/12 (>: 17/12) D �edh �����

 .	���on, nämns i äbp 
Gostauus (Trolle) brev till kg Cristiern; 1521 24/7 Stu nr 1209 
gen. �0����

 .ri���on� (VFT 2:1 s. 22) hyllas av Nils Olssons 
män; s.å. 28/7 D gen. �0���

 .ri��ons, hans män tillskriver 
Twre Trolle på Bergkvara; s.å. 21/8 DW pag. 214 (lat.) 
�������us .	��� (Gejrot s. 302) anländer till Vadstena för att 
hålla möte; s.å. �����

 .	������� "� %�'����� Priv 1 s. 264 
rfst.; s.å. �0���

 .	������ "� %�'����� ib. s. 265 rfst.; s.å. 
17/9 D �0���

 .	�����on � %�7'�����, utf. lejdebrev för bp 
Otthe i Västerås; s.å. 18/10 D �edh �0���

 .	����on, �0���

, 
nämns i bl.a. bp Ottos brev till kg Cristiern; 1522 ack. �0���

 
.	������� DDal 1 s. 246 bgm. och råd i Jönkpg betygar 
honom sin trohet i brev till dalkarlarna; s.å. ack. �0���

 
.	������ ib. s. 247 bgm. och råd i Växjö betyga honom sin 
trohet i brev till dalkarlarna; 1523 �0���

 .	������ 7 
%�'����� Priv 1 s. 265 rfst.; s.å. �0����

 DDal 2 s. 25 kg, 
lämnar kvitto; s.å. o. 31/5 DW pag. 215 (lat.) �0������us 
.	���, i marg.: 	�3��0���

 (Gejrot s. 303) väljs till Sveriges 
kg; om Gustaf I:s namnteckning, se L. Sjödin i Gustav Vasa 
minnen ss. 18 ff. och 37 ff.; jfr även Fredriksson, Sv. 
personn.st. s. 102 ff.; se I. Svalenius i SBL 17 s. 433 ff. � 
���� A 134 (pag. 3) (lat.) omi�u� �������� (Från bergslag 
och bondebygd 1981 s. 103) i själamässolängd, Nke; s.å. A 
134 (pag. 3) (lat.) �e	 ������

 (ib. s. 104) nämnd i s:a längd 
tills.m. flera anförvanter i Kräcklinge sn, Nke; präst(?), se 
HMSträngnäs 1 (1977) s. 398 � 	���� (1510-t.) (?)/10 Stu nr 
1371 dativ �����

�$����on, son av Mats Kaffle, utbedes få 
häradshövdingedömet i Frökind, Vg.; [1531] 9/8 [���] 
�0���

� !�

�<� ">� 8���� GFR 7 s. 395 bos. St. Djulö i St. 
Malms sn, Sdm., byter jd med kg Gøstaff; 1538 �����

�
$�����on VFT 1:10 s. 37 bisittare vid tg i Skara; [1541] gen. 
�����

�!�

��� GFR 13 s. 319 hans änka Karin befrias från att 
betala hans skulder; se SAÄ 4 s. 73; trol. ej ident.m. 1486 � 
	���� (sl. mdlt.) C 13 fol. 3 ���	�� ��������on � %������, 
bos. Rångedala by och sn, Vg., i räk.¿ 
 



   ��
�� ��!� 14/10 Sk ��������!������� %�''���om (DS 1 
s. 410) erlägger penningsumma för gods (dat. Sunsered i 
Bottnaryds sn, Vg.); enl. DS 7 nr 5573 d är brevet delvis 
förfalskat både vad avser datering och namnform; ident.m. 
Håkan Knutsson i Änglarp, se HAKON (1353) � #1361$ (B 
15) (lat.) &��������0������� DS 8 s. 7 nob. vir, i kgl. brev; 
ident.m. Johannes Götason, se GØTE (1349) � �"�� 11/11 U 
$�	��	��� �������
�����	; fel för Margarete Aruidha dotter, 
se s:a brev � #1408$ (B 15) �0���

�-���� SD 2 s. 63 rdm. i 
Kalmar, S. GVSTAVI HVLTS ib.; ident.m. Gotskalk Huls (de 
Hulschede), se GOTSKALK (1389) � [� � ] (avskr. sl. 1400-
t.) ������

� 2�	������ SD 2 s. 822 vpn.; brevet är en 
förfalskning (BSH 2 s. XCVIII not) � � �  ������

�
%���������� )"����� SD 2 ss. 844 och 946 sgv.; avser två 
personer, Gustaf Ragvaldsson, se 1401 och (Anund) Spekkin 
� [� ��] (samtida avskr.) �����

�+����on SD 3 s. 407 rd., 
sgv. vid don. av jd i bl.a. Viksta sn, Upl. till Uppsala dka; 
[1436] 5/10 Kh 54 pag. 151 �����
�+�����on (DGA 2 s. 70) 
rd., utf. skyddsbrev för k:an; ident.m. rd. Gotskalk Bengtsson, 
se GOTSKALK (1380) � #1476$ 13/8 (i vid. 1536 23/2) 
�0���

 !�

��, rd., rannsakar vid rådstuga i Kalmar; fel för 
Gustaf Karlsson (gumsehuvud), se 1439. 
 
   Svenskt namn. Jfr DGP 1 sp. 449 f. och Lind Dopn. sp. 309, 
som registrerar enbart namnbärare med anknytning till 
Sverige. Namnet saknas i runinskrifter och ingår inte i något 
ortnamn tillkommet före medeltiden. Det är äldst känt från 
Vg. med bärare inom högfrälset och är medeltiden igenom 
huvudsakligen ett frälsenamn. Namnets ursprung och 
betydelse är mycket omdiskuterade och någon till alla delar 
övertygande tolkning har inte framlagts. Det har av O. von 
Friesen (i NoB 8, 1920, ss. 69 f. och 75 ff.) antagits vara ett 
urspr. tn. 'götarnas stav', d.v.s. närmast ett hedersnamn med 
betydelsen '(väst)götarnas stöd', allra först kanske buret av en 
västgötalagman under 1100-talet och givet utifrån, av icke-
götar. Utförligast är namnet behandlat av I. Fredriksson (Sv. 
personn.st. s. 57 ff.), som i motsats till von Friesen i första 
hand uppfattar det som ett urspr. dopnamn, eventuellt av så 
ungt datum, att den o. 1225 nämnde västgötalagmannen G. 
varit den förste bäraren överhuvud. Svårigheten för 



Fredriksson att finna hållbara mönster för och paralleller till 
en dopnamnsbildning på -���
	 av det vanliga tvåledade slaget 
har påpekats av S. Fries (i ANF 78, 1963, s. 244 ff.), som 
hellre ser namnet som ett tidigare tn. med en inhemsk historia 
betydligt äldre än den som Fredriksson antar. Fries anvisar, i 
anslutning till K. Axnäs (Slavisch-baltisches in altnordischen 
Beinamnen, 1937), alternativt möjligheten, att namnet kunde 
vara lånat från slaviska språk (a.a. s. 246). Detta senare 
tolkningsalternativ har behandlats av G. Holm (i NoB 62, 
1974, s. 61 ff.), som antar ett nordvästslav. ��������� som 
upphov till namnet. Hans hypotes är, att ett slaviskt -��(�)���� 
(-����) vid ett av släktförbindelser betingat inlån kunnat 
substitueras med nord. -���
	. 


