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Förord

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien tillsatte 1960 en
kommitté för utarbetande av verket Det medeltida Sverige. Arbetet förla-
des först till Historiska institutionen vid Stockholms universitet och led-
des av kommitténs sekreterare, professor Gunnar T Westin. Denne pre-
senterade 1962 (se HT 1962 s 121–140) de allmänna övervägandena
bakom verket. I detta avseende kan också hänvisas till förordet till det
första häftet som utkom 1972. Med Kungl Vitterhetsakademien som
huvudman publicerades tre häften för Uppland: DMS 1:1, 1:3 och 1:4.

Genom ett riksdagsbeslut överfördes år 1982 projektet till Riksantikva-
rieämbetet, och här publicerades fem häften för Uppland (DMS 1:2, 1:5,
1:6, 1:7 och 1:8), tre för Småland (4:1, 4:2 och 4:4), två för Södermanland
(2:1 och 2:2), ett för Öland (4:3) och ett för Gästrikland (11). Härutöver
har ett häfte för Uppland (1:9) publicerats av Upplandsmuseet och ett för
Småland (4:5) av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Från och med 2012 har Riksarkivet övertagit huvudmannaskapet för
serien. Med medel från de två forskningsfinansiärerna Kungl Vitterhets-
akademien och Riksbankens Jubileumsfond samt med bidrag av Riks-
antikvarieämbetet har tre redaktörer kunnat anställas: fil kand Kaj Jan-
zon, fil dr Annika Björklund och teol dr Hanna Källström. Redaktörerna
är organisatoriskt knutna till enheten Svenskt Diplomatarium och huvud-
redaktör Claes Gejrot är projektledare. Redaktörerna arbetar självständ-
igt med sina respektive undersökningsområden och står som ensamma
författare till de resulterande böckerna. Det ska dock framhållas att ett
aktivt samarbete inom redaktionen har varit ett genomgående och viktigt
inslag.

Det nu föreliggande häftet av Det medeltida Sverige (DMS 2:3) är
således det tredje för Södermanland och det artonde häftet i serien.
Boken behandlar Jönåkers härad och Nyköpings stad. Författare är Kaj
Janzon, som i kapitlet ”Inledning” själv redogör för de principer som
varit vägledande i arbetet. Jag vill här särskilt understryka att inledning-
en är central för den som vill tillgodogöra sig den information som ges i
boken. Här finns bland annat nödvändiga förklaringar till de ofta ovanli-
ga förkortningar som av redovisningstekniska skäl används i framställ-
ningen. Tilläggas kan att vissa detaljer i principerna skiftar något mellan
de olika häftena i DMS-serien.



Såväl kyrkobeskrivningar som kartor har utarbetats inom redaktionen,
de förra av Hanna Källström och de senare av Annika Björklund. Arbetet
har underlättats genom kollegiala diskussioner och samarbete med Diplo-
matariets personal, redaktörerna Peter Ståhl, Ingela Hedström, Jan Axel-
son och Sara Risberg (som ansvarat för layout och tryckoriginal). Författa-
ren har också haft förmånen att diskutera arbetet i manus med den nytill-
satta referensgruppen för DMS. I denna ingår Björn Asker, Roger Axels-
son, Elisabeth Gräslund Berg, Jan Brunius, Henrik Klackenberg, Staffan
Nyström, Sigurd Rahmqvist och Clas Tollin. Därutöver har Olle Ferm,
Magnus Josephson och Ann Catherine Bonnier delat med sig av sina
kunskaper och erfarenheter vilket varit betydelsefullt för arbetet. Ett
särskilt tack riktas till Länsstyrelsen i Södermanlands län som under 2010
bekostade en i denna bok inarbetad undersökning av förhållandena rö-
rande Nyköpings stad och S:t Nikolai socken.

Stockholm i september 2013
Claes Gejrot
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Inledning

De regionala bearbetningarna i Det medeltida Sverige presenteras land-
skapsvis, i härader och skeppslag och under dem socknar och städer.
Därvid följs indelningen i 1500-talets kamerala material. I de fall föränd-
ringar skett under senare perioder finns hänvisningar på den plats där
en socken eller ort borde återfinnas enligt senare ändringar av indelning-
en. Sådana ändringar redovisas vanligen i ett inledande avsnitt under
berörda härad.

Socknen redovisas på det sätt den framträder i 1500-talsmaterialet,
som en kameral enhet: jordebokssocknen, vilken ofta men inte alltid
överensstämmer med den kyrkliga socknen. Skillnader mellan dessa
noteras. Termen ”socken” står i boken för begreppet jordebokssocken,
om inte annat särskilt anges; endast i avsnittet om den kyrkliga organisa-
tionen är ”socken” synonymt med kyrksocken.

I anmärkningar av typen ”nu i … socken” och ”nuv … socken” avser
”nu” och ”nuv” den regionala organisationen 1950, före den första av de
stora kommunsammanslagningar som upplöste det historiska sambandet
mellan socken och kommun. ”Socken” var ännu 1950 närmast synonymt
med den borgerliga kommunen som fram till kommunreformen 1952 i
allmänhet på landsbygden sammanföll med den kyrkliga församlingen.

Redovisningen inom socknen av varje by/gård, brukningsenhet består av
tre delar:

I Namnformer, kartangivelse.
II Inventering av landskapshandlingarna.
III Inventering av det medeltida materialet.

I Namnformer För varje enhet redovisas först det nuvarande namnet,
med halvfet stil, därefter den äldsta kända namnformen, kursiverad, och
årtalet för denna.

Äldsta belägg. När det äldsta belägget hämtats ur tryckta källor av god
kvalitet, återges stavningen enligt trycket utan att den har kontrollerats
mot originaldokumentet. (I enstaka fall har originaldokumentet grans-
kats, vilket anges med ”or”, exv ”DS 1031 or”.) Namnbelägg ur tryckta
regestsamlingar används inte i denna volym. När det äldsta belägget är
en avskrift, återges även den äldsta originalformen. Om den äldsta ori-
ginalformen hämtats från en källa som är skriven på latin eller annat
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främmande språk, återges vanligen den äldsta originalformen från en
svenskspråkig källa. Det har inte varit möjligt att pröva rent språkliga
ortnamnsproblem. Därför anges varianter av namnet endast undantags-
vis, t ex vid kraftig avvikelse eller förändring under medeltid och 1500-
tal. För övriga medeltida namnformer hänvisas till OAU:s omfattande
excerptmaterial, förvaltat av Institutet för språk och folkminnen (SOFI) i
Uppsala och numera till stor del tillgängligt även i digital form. Ortnam-
nen återges genomgående med stora begynnelsebokstäver, även i de fall
originalen eller de tryckta källorna har små. Prepositioner (”in”, ”de” osv)
anges, men ”i” och ”j” återges båda med i. Undantag: äldsta belägg häm-
tade ur 1500-talets kamerala material återges som regel utan preposition.
Upplösta förkortningar markeras inte.

Nutida namn. De nutida namnen återges enligt bestämmelserna om god
ortnamnssed i Lag (SFS 1988:950, ändrad 2000:265) om Kulturminnen
m m, 1 kap 4 §. Om byn/gården/brukningsenheten inte har kunnat åter-
finnas på officiellt tryckt kartmaterial (i första hand ekonomiska kartan
1:10 000, topografiska kartan 1:50 000, generalstabskartan 1:100 000
eller 1800-talets ekonomiska kartor) eller med Lantmäteriets webbtjänst
”Kartsök och ortnamn”, redovisas den under den äldsta kända namnfor-
men, alternativt en konstruerad namnform, vilken markerats med *.
Konstruerade namnformer används vanligen då den äldsta namnformens
stavning inte är förenlig med nutida språkregler och namnets betydelse
är klarlagd av namnforskningen. Ett namn som varken är utrett i språk-
vetenskaplig litteratur eller i språklig mening genomskinligt återges där-
emot alltid med källans stavning.

Kartangivelse. Den teckengrupp med siffror och bokstäver, exv 9 H, 1
g, som avslutar den första avdelningen hänvisar till det aktuella bladet av
ekonomiska kartan, skala 1:10 000. Den flygfotobaserade ekonomiska
kartan framställdes 1935–78 och är i skrivande stund enklast åtkomlig
genom sökning i Lantmäteriets digitala gratistjänst Historiska kartor, där
man med alternativet ”avancerad sökning” kan hitta denna kartserie i
Rikets allmänna kartverks arkiv. Med begreppet ”moderna kartor” avses i
denna bok kartor från tiden efter 1850, vanligen Lantmäteriets topogra-
fiska webbkarta, ekonomiska kartan och den något äldre häradsekono-
miska kartan (framställd 1859–1934, för detta undersökningsområde
1897–1901) samt Terrängkartan, skala 1:50 000 (för detta undersök-
ningsområde tryckt 2010–11). Hänvisningar till RAÄ:s forminnesregister
FMIS (Fornsök) sker med RAÄ-nummer för den aktuella socknen, exv
”RAÄ 116:1”. Om Fornsök har objektet i en annan socken (eller stad)
anges det genom att socken-/stadsnamnet infogas, exv ”RAÄ Nyköping
371:1”.
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Översiktskartor. För häradet och för socknarna finns en översiktskarta i
anslutning till den inledande beskrivningen av varje område. För sock-
narna redovisar kartorna bebyggelsen, alltså de kamerala hemmanen och
deras jordnaturer, under 1550-talet. Om jordnaturen för ett hemman
ändras i jordeboken under 1550-talet, redovisas den vanligen, när källä-
get så medger, på kartorna med den jordnatur som enheten hade vid
medeltidens slut. Exempelvis finns det inom det här aktuella undersök-
ningsområdet ett relativt stort antal klosterhemman som under 1550-talet
överfördes till ”arv och eget” och alltså blev frälsejord men som efter
Gustav I:s död återfick sin tidigare jordnatur. Dessa enheter redovisas i
regel som klosterjord på kartorna. Allmänt gäller för samtliga enheter att
de åtminstone under en del av 1550-talet har haft den jordnatur som de
redovisas med på kartorna.

II Inventeringen av 1500-talets kamerala material bygger på de i Kam-
mararkivet (numera såväl fysiskt som organisatoriskt en del av Riksarki-
vet) förvarade landskapshandlingama, från de äldsta, omkring 1540, fram
till omkring 1570. Årtalen varierar något beroende på materialtillgången.
Exakt uppgift om vilka handlingar som ligger till grund för bearbetning-
en framgår av förteckningen över ”Använt SöH-material” (SöH = Söder-
manlands handlingar). Landskapshandlingarna har kompletterats med
Frälse- och rusttjänstlängderna från 1562. Däremot har tiondelängder
som regel inte utnyttjats utom för att fastställa den kyrkliga indelningen.
Längder för extraordinarie skatter, t ex Gärder och hjälper 1535 (KA)
har inte använts då de uppgifter som de lämnar om lokala förhållanden
ofta förefaller osäkra.

Uppgifterna redovisas enligt ett fast schema med ett antal starka förkort-
ningar (se förkortningslistan):

1) Jordnatur och antal kamerala enheter återges med halvfet stil, exv ”1 sk”
= ett skattehemman. Ibland förekommer att gårdar i jordeböckerna
redovisas som halvgårdar, exv ½ sk, innebärande att gården av något
skäl taxerats till halv fodringsskatt (de s k ”årliga hästarna”). Detta är
en rent skatteteknisk åtgärd och har vanligen ingenting med s k hem-
mansklyvning att göra. När det redovisas endast en halvgård i någon
by betyder det alltså inte att det finns ytterligare en halvgård i byn som
saknas i jordeböckerna.

2) Jordetal (om sådant finns), dvs en värdering av enheterna, uttryckt i
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markland: öresland: örtugland: penningland.1

1 markland 8 öresland 24 örtugland 192 penningland
1 öresland 3 örtugland 24 penningland
1 örtugland 8 penningland

En gård med jordetalet tre öresland och fyra penningland redovisas
0:3:0:4. I de fall penningland eller örtugland och penningland saknas,
markeras de inte: exv tre öresland = 0:3; däremot ett markland = 1:0.

I vissa områden av de delar av Sverige där jordetal finns uttrycks
gårdarnas jordetal i skiftande kombinationer i de olika årgångarna av
kronans jordeböcker. Av redovisningstekniska skäl har det därför i
sådana områden blivit nödvändigt att använda ett och samma uttrycks-
sätt över hela undersökningsperioden. I detta häfte har jordetalet
räknats om till så stora enheter som möjligt. Exempelvis redovisas en
gård, som i somliga längder anges till 0:0:11½ och i andra till 0:3:0:20,
i denna bok alltid med jordetalet 0:3:2:4.

Om det i samma by finns flera enheter av samma jordnatur som
sammanslagits i redovisningen, anges jordetalet för varje gård i fallan-
de ordning med ett plustecken mellan jordetalen, t ex ”2 sk 0:6 +
0:5.”. Observera att redovisningen för vare enhet eller flera samman-
slagna enheter av samma jordnatur alltid avslutas med en punkt, me-
dan alla andra skiljetecken innebär att det som därefter följer fortfa-
rande gäller samma enhet(er). Exempelvis betyder ett kommatecken i
regel att en förändring, oftast med årtal, eller någon annan upplysning
i jordeböckerna kommer att redovisas, och semikolon signalerar att en
särskild anmärkning av betydelse följer.

I det här aktuella undersökningsområdet är gårdar utan jordetal
vanligt förekommande, vilket i jordeböckerna, men inte i denna bok,
ofta förtydligas med anmärkningen ”olagd”.

3) Om inga årtal nämns innebär det i allmänhet att uppgifterna om den
kamerala enheten (gård, torp, utjord m m) är oförändrade under hela
den period som täcks av de använda landskapshandlingarna. Ett ensta-
ka årtal som föregår jordnaturen, exv ”1548 1 aoe”, anger att gården
uppträder första gången detta år och sedan finns perioden ut. Före-
kommer en gård enbart en del av perioden i jordeböckerna, anges de
år den redovisas, t ex ”1555–65 1 sk”. Uttrycket ”1554 (endast)” inne-
bär att enheten endast kan återfinnas i jordeboken för detta år. SöH-
längder som redovisar jordnaturerna skatte, krono och frälse saknas

1 Observera att marklandet och dess underavdelningar inte är arealmått, till skillnad från
vad som är fallet i 1600-talets geometriska vidareutveckling av systemet, utan snarare en
värdering av enheternas totala resurser och produktion.
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för hela 1540-talet i det aktuella undersökningsområdet och en stor del
av de bevarade längderna är mer eller mindre brand- och fuktskadade,
ibland med betydande textförluster som följd. Vanligt förekommande
är att ortnamn högst upp eller längst ner på en jordebokssida är bort-
brända och de berörda enheterna måste då identifieras genom jämfö-
relse med deras placering i jordeböckerna åren närmast före och efter
samt genom de eventuellt läsbara uppgifterna om årliga räntan m m.

4) Vid förändringar i jordetalet anges det år då förändringen med säkerhet
senast kan fastslås ha ägt rum, följt av det nya jordetalet, t ex ”1 sk 0:4,
1566 0:5”, vilket visar, att gården anges till fyra öresland från peri-
odens början och till fem öresland från 1566 till dess slut. En tillfällig
förändring markeras med ( ), exv ”1 sk 0:4 (1558 0:3)”, vilket betyder
fyra öresland hela perioden med undantag för år 1558.

Samma system används vid förändringar i jordnaturen, t ex ”1 ky,
1566 1 aoe”, vilket innebär att enheten från att ha varit kyrkohemman
från periodens början, 1566 överförs till arv och eget.

I det här aktuella undersökningsområdet är det vanligt att jordetal
inte redovisas från periodens början i jordeböckerna. Skatte- och kro-
nohemman som (vanligen) för första gången uppträder 1551 kan re-
dovisas med jordetal långt senare, t ex 1559 eller 1565. Om en sådan
enhet då tilldelas exv jordetalet 0:4 år 1559, redovisas det ”1 sk, 1559
0:4”. Det förekommer också enheter för vilka jordetal redovisas endast
ett år, t ex 1559, vilket då redovisas: ”1 kr (1559 0:3)”.

Många tidigt jordetalssatta enheter kan vissa år sakna uppgift om
jordetal i jordeboken. Detta markeras inte särskilt i redovisningen av
varje gård. Exempelvis ”1 ky 0:4” betyder att ett kyrkohemman redovi-
sas med jordetal från början (1548) och att jordetalet, när det förekom-
mer, alltid är fyra öresland.

5) Utjord redovisas, med eventuellt jordetal, under sitt eget ortnamn, i
förekommande fall med angivande av den gård eller annan överord-
nad enhet till vilken utjorden hör i kameralt hänseende, dvs vem som
var skattskyldig för utjorden.

6) Kyrkojord ingår i det här aktuella undersökningsområdet vanligen i
rättardömen och detta anges inom parentes, t ex ”1 ky 0:4 (Krasta
rd)”. Under huvudenheten Krasta meddelas vilka år rättardömet ex-
isterade och vad det omfattade.

7) Frälsejord saknar i undersökningsområdet vanligen jordetal i land-
skapshandlingarna med undantag för kungens privata gods (arv och
eget). Uppgift om vilken frälseperson som uppbär räntan (inte alltid =
ägaren) redovisas inom parentes efter jordnatur. De för denna bok
använda landskapshandlingarna redovisar inte räntetagare förrän
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1560 med två undantag, Anna Klemetsdotter (Hogenskild) och Hans
Klasson (Bielkenstierna), vilkas gods redovisas fr o m 1551. Om inget
annat årtal förekommer före räntetagarens namn är alltså startåret
1560, utom för de angivna undantagen. Tillkommer under perioden
en ny innehavare av räntan, anges det år förändringen sker. Uppgifter
ur Kammararkivets Frälse- och rusttjänstlängder (FoR), som bl a inne-
håller frälsets självdeklarationer, är i vissa fall inarbetade i UH-notiser-
na utan att detta särskilt anges.

8) Statistiska tabeller. Antal jordeboksenheter och fördelningen på olika
jordnaturer redovisas här i tabeller, så att felaktiga uppgifter i kronans
jordeböcker (t ex att enheter vissa år redovisas i fel socken eller dub-
belredovisas med olika jordnaturer) har korrigerats i tabellerna utan
att felen i jordeböckerna särskilt påpekas. Hel-, halvhemman och torp
redovisas statistiskt som likvärdiga enheter (en statistisk jordeboksen-
het). Av dessa skäl kan vissa beräkningar avvika från dem som fogdar-
na redovisar i jordeböckerna.

Under det parallellt pågående arbetet med två Södermanlandsvoly-
mer (denna och DMS 2:4) har det successivt blivit tydligt att en redo-
visning av jordetalssummeringar för statistiska syften enligt tidigare
DMS-praxis (utifrån UH-material) i dessa delar av Södermanland inte
går att genomföra på samma sätt som för Uppland och Södertörn. På
grund av regionala skillnader i jordetalstaxeringens kronologi och
kameral redovisningspraxis, skadade eller saknade SöH-längder och
den totala avsaknaden av längder för årliga räntan före 1550-talet, är
det i det närmaste ogörligt att för tiden före 1559 framställa jordetals-
tabeller som skulle vara av tillräckligt hög kvalitet för att medge statist-
iska jämförelser med andra undersökningsområden. För själva skatt-
läggningsåret 1559 kan däremot, med vissa suppleringar från längder
för andra närliggande år, en statistisk jordetalstabell av lägsta godtag-
bar kvalitet åstadkommas. Om SöH-längderna för undersökningsom-
rådet se avsnittet Källmaterial – landskapshandlingarna nedan; om skatte-
systemet se under den rubriken nedan.

III Inventeringen av medeltidsmaterialet bygger på SOFI:s ortnamnsex-
cerpter, numera även tillgängliga digitalt. De av SOFI angivna källorna
har granskats, och redovisningen har i många fall kompletterats med
annat källmaterial. Till medeltidsmateralet räknas här även källor från
perioden ca 1520–60, som inte redovisas under SöH-notiserna. Av medel-
tidsmaterialet redovisas i form av kortfattade regester de uppgifter om en
ort som direkt eller indirekt berör jorden, såsom läge, avkastning, ränta,
organisation, förvaltning och ägande. Härvid har ”indirekt berör” tillde-
lats en relativt vid tolkningsram för att säkerställa att relevanta uppgifter
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inte utesluts från redovisningen. Enkelt uttryckt har i gränsfall principen
att hellre ta med än utesluta tillämpats.

Den marklandsvärderade jordens storlek anges på samma sätt som
jordetalen i det kamerala materialet. Omräkningen till större enheter har
dock inte skett, utan jordetalet återges vanligen på det sätt det finns i
källan, exv ”0:11” fastän det omräknat ger 1:3. Däremot redovisas uttryck
av typen ”2 penningland mindre än 11 örtugland” förenklat som 0:0:10:6
i stället för ”0:0:0:2 mindre än 0:0:11”.

Vid försäljning och köp anges vanligen inte köpeskillingen, även om
uppgift om den finns i dokumentet i fråga; undantag utgör bl a ojämna
jordbyten (olika jordetal) där mellanskillnad i pengar erlagts och i vissa
fall pantsättningar. Däremot anges alltid i notiserna av källan eventuellt
angiven ränta (avrad) för jorden. Myntenheten är mark med underavdel-
ningarna öre, örtug och penning, mellan vilka samma relationer gäller
som mellan de olika jordetalen (se ovan). Penningräntan anges därför på
samma sätt som jordetalen, dock med tillägget penningar (pn) – 1:3 pn
betyder således 1 mark och 3 öre penningar.

Äldre agrar- och rättshistoriska begrepp och kamerala termer återges enligt
källorna men i regel med normaliserad stavning utan citattecken, t ex
avrad och mata i stället för ”affradh” och ”matw”. Begrepp och termer
som behandlas i SAOB, exv ”avrad”, ”faste”, ”fjäll”, ”mata” och ”stav”,
förklaras inte här.

Personnamn (förnamn) återges som regel i normaliserad form, t ex
Anders för Andreas, Nils för Nisse och Niklis, Lars för Lasse och Laurens.
Undantag från regeln har i tidigare DMS-volymer etablerats för vissa
namn, exv Elseby (Elisabet) och Kristiern (Krister), främst sådana som
har vunnit hävd i personhistorisk och genealogisk standardlitteratur. För
en och samma person används genomgående samma namnform, oavsett
om personens namn växlar i källorna. De latinska formerna återges med
motsvarande svenska namn, t ex Filip för Philippus.

Släktnamn återges inom ( ), om det inte burits av personen själv. Namn
som senare blivit släktnamn, exv ”(Oxenstierna)”, ges stor begynnelsebok-
stav. Stor bokstav ges även sådana av äldre tiders genealoger konstruera-
de namn som vunnit hävd inom forskningen, t ex ”(Pukehorn)”, och
sådana som utretts i ÄSF, eller annan modern personhistorisk/genealo-
gisk litteratur, exv ”(Gumsehuvud)”. Frälsepersoner och -släkter vilkas
sätesgård har redovisats i DMS kan här benämnas efter den, även när
släkten inte är utredd i genealogisk litteratur, t ex ”Ragvald Johansson
(Beneätten)” i stället för ”Ragvald Johansson i Bene”. Liten bokstav ges
rent sigillbeskrivande namn, exv ”(skyskura)”, ”(kvadrerad sköld)”. I
heraldiska verk, t ex SMV, förekommande släktbeteckningar som inte
etablerats genom utredningar i personhistorisk litteratur eller DMS an-
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vänds däremot inte. Titlar återges om de behövs för att identifiera en
person eller för att underlätta förståelsen av en viss uppgift eller ett sam-
manhang.

Släktskap mellan omnämnda personer anges, när det har betydelse för
sammanhanget. Den uppgiften finns ofta inte i den aktuella handlingen
utan har normalt hämtats ur gängse genealogisk litteratur, som regel
utan att källan särskilt redovisas. Släkttavlor förekommer där det väsent-
ligt underlättar förståelsen av ägoförhållanden. I tavlorna kan pga medel-
tida arvsregler förekomma personer som inte själva har ägt den aktuella
enheten men utgör förmedlande led. Som personhistorisk och genealo-
gisk standardlitteratur räknas i första hand SBL och ÄSF, men även AH,
ALD, EÄ, GiOV, GiSi, PHT, SGT och SoH.

Sigillbeskrivningar baseras huvudsakligen på terminologin i NordHer
och avsnittet ”Vapnens klassificering” i SMV I (s 37–69). Beskrivningarna
i denna DMS-volym är utarbetade efter samråd med statsheraldikern. De
sigilltyper som förekommer är heraldiskt sigill (sköld med vapenbild),
andligt sigill, initialsigill och bomärkessigill. Då sigill med sköld beskrivs
används ibland de heraldiska begreppen ”dexter” (höger) och ”sinister”
(vänster), vilka beskriver riktningarna utifrån en sköldbärares synvinkel
dvs tvärtemot läsarens.

Fastar omnämns oftast i de medeltida källorna (fastebreven) endast
med sitt namn och sin hemby, exv Johan i Näsby, utan att det anges i
vilken socken hemorten finns. För mycket vanliga ortnamn, t ex Berga
och Ekeby, kan det därför vara svårt att identifiera vilken av ibland flera
byar med samma namn inom ett härad som avses. I sådana fall måste en
avvägning göras där många olika faktorer spelar in, t ex om fastar från
vissa socknar brukar förekomma frekvent, avstånden till tingsplatsen,
vilka orter transaktionen gäller, kända släktförhållanden, att vissa byar
ofta frambringar flera generationer av fastar, att fastar oftare förefaller ha
varit skatte- och kronobönder än frälse- och kyrkolandbor m m. Generellt
är det svårt att med säkerhet placera fastar från orter med vanliga ort-
namn om inte samma personer omnämns i andra sammanhang i samtida
brev. I detta häfte har fastars hemvist i mycket osäkra fall markerats med
”?” samtidigt som de placerats under den ort som förefaller vara mest
sannolik, med hänvisning till andra orter belägget bedömts kunna avse.
Under dessa orter finns hänvisning med årtal till den ort där fasten place-
rats.

Hänvisning till andra orter görs a) till orter inom samma socken med
enbart ortnamn, b) till övriga orter inom undersökningsområdet med
ort- och sockennamn, c) till orter utanför undersökningsområdet med
ort- och sockennamn när orterna med lätthet kunnat identifieras och det
även i övrigt bedömts praktiskt genomförbart inom givna tidsramar; när
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vagare hänvisningar till från undersökningsområdet avlägset belägna
orter, exv ”jord i Snevringe härad” eller ”jord i Närke”, förekommer kan
alltså källan ange en mer precis lokalisering än referatet.

Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av förkortningar
(se s 247), följda av 1) för källpublikationer med numrerade handlingar:
handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgående
numrerade) delnummer: ordningsnummer, 2) i samtliga övriga fall: sidnum-
mer. Hänvisning till källa anges i regel enligt principen att den entydigt
ska peka på ett enda dokument, dvs att hänvisningen alltid är direkt till
den använda källan, eftersom det är mycket vanligt att samma källtext
förekommer i mer än en version (se avsnittet om SDHK nedan). När en
medeltidsnotis i denna bok har åstadkommits genom att kombinera upp-
gifter från flera dokument hänvisas till dem i kronologisk ordning från
äldsta till yngsta med källförkortningarna separerade av kommatecken.

Citering: ” ” används när ett citat återges ordagrant med bibehållen
stavning, ’ ’ när det återges med normaliserad stavning och form men
ändå ansluter sig till den direkta ordalydelsen. Upplösta förkortningar
markeras inte.

Frågetecken används för att ange att den lämnade uppgiften i något
avseende är osäker. Det används:
1) efter årtal = årtalet är osäkert, exv ”1410 (?) säljer hustru Ingeborg …”,

2) före källhänvisning = osäkert om källans namnform avser den ort den
identifierats med, t ex ”Vik 1339 in Ørwijk (?DS 3431, avskr)”,

3) före ortnamn i modern form = osäkert om orten avses, exv ”… och i
?Överby, Malms sn (DS 1393)”,

4) efter direktcitat = osäker läsning, exv ”1569 Siukella(?) (SöH 1569:4)”,

5) framför begrepp eller hel sats = osäkert påstående, exv ”… Katarina,
?hustru till Anders Panka”, ”Peder Johansson (?svan)”, ”?frälsemannen
Peder Johansson”.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) är en databas där alla kända
medeltidsbrev i princip ska finnas registrerade med uppgifter om brev-
material, utfärdare, innehåll, sigill etc. Varje post har ett unikt SDHK-
nummer. Det går även utmärkt att söka i SDHK med den använda käl-
lans datum och andra kända uppgifter, exv utfärdare och dateringsort.
För att underlätta sökningen av rätt källa anges här SDHK-numret när
exakt datum för den använda källan är osäkert eller okänt, när det finns
flera brev från samma samling och med samma datum, eller andra om-
ständigheter som bedömts kunna försvåra identifieringen av den här
använda källan.
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Exempel och kommentarer
Redovisningen av socknarna bygger på Södermanlands handlingar (SöH)
från 1543 till 1573 och Frälse- och rusttjänstlängderna fr o m 1562 (FoR).
Startåret för varje socken framgår av tabellen i respektive socken. För
Bärbo socken anges exv 1543/51. Det betyder att varje enhet som redovi-
sas utan föregående årtal för första gången kan återfinnas i jordeböcker-
na tidigast 1543, senast 1551, beroende på jordnatur. Det tidigaste möjli-
ga året för varje jordnatur framgår av tabellerna över använt SöH-materi-
al i slutet av denna volym. Ordinarie jordeböcker där skatte-, krono- och
frälsejord redovisas finns inte för tidigare år än 1551 i detta undersök-
ningsområde. Vid senare första förekomst än det tidigaste möjliga för
varje jordnatur anges årtal före enhetsbeteckningen. Det sista året som
granskats är 1573.

Endast för Blacksta, Bergshammars sn, tolkas hela artikeln. För övriga
exempel förklaras enbart de uttryck som inte förekommit tidigare. I det
första exemplet har de tre delarna i redovisningen förtydligats med av-
stånd mellan dem och tillagda romerska siffror inom [ ] enligt vad som
anges ovan på s 9. Ibland saknas del II (SöH-redovisningen) helt vilket
beror på att uppgifter om den aktuella enheten inte har kunnat återfin-
nas i det genomgångna kamerala materialet från 1500-talet.

Exempel:
[I]

Blacksta 1286 in Blaxstum (DS 919), 1456 i Blaxsta (RAp 25/5) – 9 H,
2 c.

[II]
SöH 1556 1 skuj, 1565 0:1.

1559 2 kruj 0:1 + 0:0:0:½, 1560 1 kruj 0:1.
1 ky (Krasta rd) 0:4, 1556 1 aoe, 1565 1 vakl.
1 fr (Gabriel Kristiernsson /Oxenstierna/).

[III]
1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) 0:0:3:6 till Kettil-

vast i Nyköping (se Bergshammar) (DS 919).
1330 ger Nyköpingsborgaren Önd Hade 0:1 i B ’i Tuna

socken’ till Julita kloster (se Brunnsta, S:t Nikolai sn)
(DS 2787).

1456 är Peter i B faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1553 omfattar kyrkohemmanet ½:0, sår 18 spann korn

och råg, har äng till 40 lass hö, god vedskog med litet
mulbete men inget fiskevatten; räntar 0:3 avradspn,
½:0 gengärdspn, 10 spann korn, 1 pund smör, 6 lass
ved, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).



Inledning 19

1559 upptas kyrkohemmanet i en längd över kungens arv
och eget, med oförändrat jordetal, varvid utsädet
anges till 10 spann och ängens avkastning till 16 lass;
avradspenningräntan är nu 0:3:1 pn, övrig ränta är
oförändrad (AoE 29 A:2).

Kommentar:
Nuvarande namn är Blacksta. Orten omnämns första gången 1286 i ett
latinspråkigt diplom som har tryckts i Diplomatarium Suecanum som nr
919 och ortnamnet stavas i diplomet in Blaxstum. Ortnamnets slutled är
egentligen -sta men i det första belägget är namnet böjt och har (den
svenska) dativändelsen -um. Det första belägget i ett svenskspråkigt brev (i
Blaxsta) finns i ett originaldiplom, daterat 25/5 1456, som ingår i Stora
pergamentsbrevsamlingen (RAp) i Riksarkivet. Riksarkivet förvarar även
många andra brevsamlingar, vilket betyder att ett pergamentsbrev som
finns i Riksarkivet inte alltid = RAp.

Orten återfinns på den ekonomiska kartan (från 1958) 1:10 000, blad 9
H, 2 c.

Södermanlands handlingar redovisar 1543/51 till 1573:

1. en skatteutjord som första gången uppträder 1556 och från 1565 har
ett jordetal: ett öresland.

2. två kronoutjordar som för första gången uppträder 1559 med jordeta-
len ett öresland respektive ett halvt penningland; jordarna sammanslås
1560 till en kronoutjord som får jordetalet ett öresland.

3. ett kyrkohemman som finns med redan när redovisning av kyrkojor-
dar i denna socken för första gången förekommer i jordeböckerna
(1548). Hemmanet ingår i Krasta rättardöme och har jordetalet fyra
öresland; 1556 ändras enhetens jordnatur till arv och eget- och 1565
till Vadstena klosterhemman; jordetalet påverkas inte av jordna-
turändringarna.

4. ett frälse(landbo)hemman utan angivet jordetal som finns med från
början då redovisningen av frälsejordar för denna socken kan beläggas
i jordeböckerna (1551). Räntan uppbärs senast från 1560 av Gabriel
Kristiernsson (Oxenstierna).

I det övriga källmaterialet omtalas Blacksta fem gånger före 1560. Åt-
minstone tre omnämnanden har direkt eller indirekt att göra med dona-
tioner av jord i byn till kyrkliga institutioner, vilket var mycket vanligt
under medeltiden. Notisen 1286 talar om att Magnus Johansson, som har
ett hävdvunnet släktnamn (Ängel) han själv veterligen aldrig använde,
detta år sålde tre örtugland och sex penningland jord i Blacksta till Kettil-
vast i Nyköping. Jorden ingår i en mer omfattande försäljning om vilken
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man kan läsa en utförlig redogörelse under Bergshammar i samma soc-
ken. Följande notis, från 1330, meddelar att Önd Hade testamenterat ett
öresland i Blacksta till Julita kloster; i diplomet uppges att Blacksta låg i
Tuna socken och denna uppgift citeras här därför att den avviker från
det förväntade (Bergshammars sn). Även för denna transaktion finns en
huvudnotis, under Brunnsta, S:t Nikolai sn. Notisen för 1456 anger kort
att en i Blacksta bosatt person (bonde) har ingått i en (faste)nämnd vid
häradstinget. De två sista notiserna är utdrag från 1500-talets kamerala
källor med uppgifter om kyrkohemmanets (nr 3 ovan) resurser och rän-
tor (avrad).

*Grönberga 1385 Grønbergha (TrLSp 24/2), 1414 Bærgha (SöH SD
1889) – överbyggd tomt (RAÄ Nyköping 371:1) un-
der Sjökaptensvägen i Arnö tätort.

SöH 1 fr (Birgitta Bengtsdotter /Lillie/, 1562 Bengt Gylta).
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet *G under Arnö

av Jakob Olofsson djäkn och dennes hustru Inge-
borg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp
24/2).

1414 tilldöms Bengt Svarte vid konungsräfst torpet *G
(’Berga’) under Arnö (se Arnö) (SD 1889).

Kommentar:
*Grönberga nämns i bevarade dokument första gången 1385. Redan
nästa gång det omnämns, 1414, har förleden bortfallit ur namnet och
orten kallas nu endast ”Berga”. Orten återfinns inte på ekonomiska kar-
tan, vilket framgår av att någon kartkod inte anges. Dess lokalisering
framgår däremot av FMIS, där den finns upptagen under Nyköping med
RAÄ-nummer 371:1, och av häradsekonomiska kartan från omkring 1900
där ”Berga” förekommer som ett ägonamn intill Arnö. Eftersom ortnam-
net *Grönberga inte kan återfinnas på moderna kartor och förväxlings-
risk föreligger (det finns ett annat Berga i samma socken) återges namnet
enligt äldsta kända original med normaliserad stavning och asterisk. Den
nu överbyggda tomten ligger i ett bostadsområde i Arnö tätort. I SöH
upptas åren 1551–73 ett frälsehemman vars ränta först uppbärs av Birgit-
ta Bengtsdotter (Lillie) och fr o m 1562 av (hennes son) Bengt Gylta. Två
medeltida belägg har bevarats till vår tid.

*Tiærukarls- 1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet Tiærukarlsthorp
thorp under Arnö av Jakob Olofsson djäkn och dennes

hustru Ingeborg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta
sn) (TrLSp 24/2).
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Kommentar:
Orten förekommer en enda gång i det medeltida källmaterialet och redo-
visas inte i SöH. Den kan inte återfinnas i känt kartmaterial och inte hel-
ler i FMIS. Andra källor som skulle möjliggöra en mer precis lägesbe-
stämning än att torpet med största sannolikhet låg i samma socken som
huvudgården Arnö har inte hittats. Ortnamnet har inte behandlats i
litteraturen och återges i DMS med asterisk och bibehållen stavning.

Helgesta 1385 i Hælzstom (TrLSp 24/2), 1408 i Hælstum (SD 1019) –
9 H, 4 a.

SöH 1 aoe, 4:0, 1553 2 aoe, 1559 2:0 + 2:0.
1554 1 aoeuj (1559: ’sakfallsgods av Olof i Åsby’).

Helgesta är sätesgård för Gudmund Torstensson (?gran-
kotte) 1421–23 (RAp 30/3, RAp 25/11), hans svärson Gjurd
Petersson (okänt sigill) 1446–58 (RAp 10/5, RAp 11/5, jfr
SoH 1960:1 s 10, 24) och dotterson Gudmund Gjurdsson
(ginbalk belagd med tre sjöblad) 1479–88 (RAp 13/12,
SjSp 27/6, jfr SMV s 808) samt dennes mor Katarina Gud-
mundsdotter 1493–94 (RAp 9/3, RAp 8/4, jfr SMP hft 8 sp
382, hft 16 sp 88).

Gjurd Petersson är vedervaroman vid häradstinget
1446 och 1455 (RAp 10/5, TrLSp 4/11) samt faste när Nils
Santesson 1447 ger morgongåva till Katarina Folkesdotter
i Brink (UUBp 19/6).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig ½:0 av Jakob Olofs-
son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra) (TrLSp 24/2).

…

Kommentar:
Det avsnitt som inleds ”Helgesta är sätesgård …” är en sätesgårdsnotis, dvs
en notis som redovisar de frälsemän eller frälsekvinnor som daterar brev
på en viss ort, eller omnämns i samband med orten på ett sådant sätt att
de kan förmodas ha haft sin sätesgård där. Inte sällan skrivs de explicit
till orten. I detta fall förhåller det sig just så, källorna har uttryckligen för
flera av de berörda personerna efter deras namn tillägget ’i Helgesta’
eller ’av Helgesta’. Den första av dem är Gudmund Torstensson, om-
nämnd som boende i Helgesta första gången 1421 (RAp 30/3) och sista
gången 1423 (RAp 25/11) men han kan givetvis ha bott där även något
tidigare eller senare. Man vet att han hade ett sigillvapen, men det beva-
rade sigillet är otydligt och det vapenbildsbeskrivande ”grankotte” har
därför försetts med ett ”?” för att markera uppgiftens osäkerhet. Gud-
munds svärson Gjurd Peterssons sigill har inte bevarats till vår tid, och
någon avritning av det har inte återfunnits. Det framgår emellertid av
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brevtexternas sigilleringsfraser att Gjurd ägde ett sigill. Därför anges för
Gjurd ”(okänt sigill)”, vilket, i denna bok, innebär att personen har ägt ett
sigill men att sigillbilden är okänd. Gjurd Petersson har en samtida nam-
ne, tillhörande släkten Schack av Skylvalla, som han i litteraturen (SoH
1960:1 s 10 och 24) har förväxlats med. Detta anges här med ”jfr” följt av
referens.

SöH-redovisningen för Helgesta visar att när redovisningen för arv
och eget börjar för denna socken (1543) redovisar landskapshandlingar-
na ett stort arv och eget-hemman, med jordetalet 4 markland, som 1553
delas upp i två gårdar, för vilka 1559 redovisas jordetalet 2 markland
vardera. Dessutom tillkommer 1554 en arv och eget-utjord som i jorde-
boken 1559 uppges vara sakfallsgods (för begreppet ”sakfall” se SAOB).



Södermanlands kustområde –
Jönåkers härad och Nyköpings
stad

Topografiska huvuddrag
Undersökningsområdet, Jönåkers härad, utgör den sydligaste delen av
Södermanlands kustområde. Området avgränsas i söder av Bråviken, i
öster och sydost av Nyköpingsån och Östersjön och sträcker sig därifrån
ca 4–5 mil mot väster och nordväst inåt landet. I väster och sydväst grän-
sar häradet mot Östergötland inne i det stora skogsområdet Kolmården
vilket ligger på en dominerande höjdrygg, en så kallad horst, som upptar
en stor del av undersökningsområdets södra halva. Kolmårdens norra
gräns utgörs av en markerad öst-västlig förkastningsbrant som löper
söder om och i stort sett parallellt med Kilaån, vilken utmynnar i Öster-
sjön strax söder om Nyköping. Den äldre jordbruksbebyggelsen i hära-
dets södra del ligger i Kilaåns dalgång medan området söder om förkast-
ningsbranten dominerats av bergsbruket från medeltiden och långt sena-
re. Längst i norr avgränsas undersökningsområdet av sjöarna Långhal-
sen, Hallbosjön och Yngaren. Sydost om dem ligger häradets andra stör-
re sammanhållna odlingsmark, en stor slättbygd väster om Nyköpingsån.
Denna centrala slättbygd avskiljs från Kiladalens odlingsbygd av flera
skogbevuxna så kallade malmar, huvudsakligen bestående av grus och
sand som efterlämnats av inlandsisen. Den långa och flikiga kusten mot
Östersjön övergår vid Oxelösund i en skärgård med ett stort antal öar av
varierande storlek. Områdets dominerande vattenleder är Nyköpingsån,
som är utflödet för Södermanlands största enskilda vattensystem, och
Kilaån med dess biflöden Vretaån och Ålbergaån, samt Näveån som av-
vattnar häradets sydvästligaste del.

Administrativ indelning
Jönåkers härad utgjorde tillsammans med Rönö härad kärnområdet i det
ursprungliga Nyköpings slottslän som bör ha bildats i samband med att
borgen byggdes under 1200-talets andra hälft. Mellan åren för borgens
förstörande 1318 och dess återuppbyggande på 1360-talet låg häradet
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under Stockholms slott, från senast 1352 med en särskild ställföreträdan-
de sörmlandsfogde. Denne förvaltade hela Södermanland förutom Yttre
och Övre Tör, dvs nuvarande Södertörn (se DMS 2:1), vilka låg direkt
under Stockholmsfogdens egen fövaltning. Raven van Barnekows räken-
skaper från 1365–67 visar att Nyköpingshus då var under återuppbygg-
nad och att sex härader lagts som dess förvaltnings- och underhållsområ-
de, nämligen Daga, Jönåker, Oppunda, Rönö, Västerrekarne och Öster-
rekarne samt Villåttingen. Av dessa förefaller Rekarnebygden efter det
nya slottslänets bildande ha varit mer löst knutet därtill än de övriga och
de två häraderna upptas inte heller längre fram under senmedeltiden i
sammanhanget (Fritz 2 s 21 ff, RBR s 29 ff).

Årtiondena närmast efter Barnekows länsinnehav kontrolleras Nykö-
pings slottslän av Bo Jonsson (Grip) och hans testamentsexekutorer
såsom pantlän, även efter överenskommelsen mellan dem och drottning
Margareta 1388. Senast i april 1405 håller Nils Jönsson (Svarte Skåning)
Nyköpings slottslän för drottningens räkning. Kronan kontrollerar sedan
slottslänet fram till belägringen av Nyköpingshus 1434 då Albrekt Styke i
egenskap av kronans fogde sluter stilleståndsavtal med Engelbrekt. Ge-
nom detta avtal förhindrar man att Engelbrekts styrkor river borgen och
möjliggör därmed slottslänets fortsatta existens under senmedeltidens
politiska omvälvningar. Jönåker ingår i slottslänet (DMS 2:2 s 22, Retsö s
130 ff).

I länsregistret från 1497 upptas Nyköpings slottslän bland de län som
ibland brukar vara förlänade och ibland ligga under direkt kronoförvalt-
ning (Westin 1971 s 21, se även Retsö s 125–32). URR redovisar Nykö-
pings stad som förlänad 1530–33 (HH 11 s 10). Jönåker hade 1523–26
gemensam fogde med Oppunda hd och samme fogde (Peder Johansson)
innehar åtminstone 1527–30 Jönåkers och Rönö härader. Peder får 1527
fogdefullmakt på dessa och Nyköpings stad (GR 4 s 63). Efter att 1520-
talets inbördesstrider avslutats får Johan Turesson (Tre rosor) större
delen av slottslänet, inklusive Jönåker, som förläning omkring 1530 och
behåller det till 1556. Från 21/4 1556 bildar Jönåker ett separat fögderi
tillsammans med Rönö, och samtidigt utnämns Sven Andersson till fogde.
Av det 1558 (GR 28 s 22) kungjorda beslutet att Björkviks socken därefter
i sin helhet skulle tillhöra Jönåker ser man inget resultat i undersöknings-
periodens jordeböcker som fortsätter att redovisa socknens huvuddel i
Jönåker och resten i Oppunda. Tuna och Lunda socknar innehas
1528–36 som förläning av Bengt Larsson, borgare i Nyköping, vars kon-
firmationsbrev på förläningen som grund för denna anger att han åtagit
sig att gjuta lod för kronan (AL 2 s 261 f, SöH).
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Häradet omfattande enligt 1500-talets kamerala material åtminstone
t o m 1573 följande socknar: Bergshammar, Björkvik (södra delen), Bär-
bo, Halla, Kila, Lunda, Nykyrka, S:t Nikolai, Stigtomta och Tuna.

Judiciella förhållanden
Tingslagets omfattning under medeltiden framgår genom uppräkning av
nämndemän, fastar och vedervaromän i brev utfärdade på häradsting
och lagmansting. Tingslaget motsvarar det administrativa häradet. Om-
nämnda tingsplatser vid häradsting och lagmansting samt häradshöv-
dingar redovisas nedan.

Tingsplatser: Häradets rätta tingsplats, där ordinarie häradsting hölls,
omnämns första gången 1366 (DS 7332). Tingsplatsen låg på Stigtomta
malm nära kyrkan (DS 7583, UUBp 7/11 1381, ShSp 9/11 1385, RAp
25/11 1391, RAp 17/5 1496). Omnämnda som tingsplatser för lagman-
sting är Lunda ’kyrkogård’ 1480 (SjSp 12/10), Nyköping 1445 (RApp
15/11), 1449 (NySAkb nr 8), 1479 (RAp 13/12), Tuna, Tuna sn, 1498
(SjSpp 17/3) och Tängsta, Stigtomta sn, 1416 (SD 2302). Räfsteting med
häradsallmogen har hållits i Nyköping 1366 (DS 7388), 1393 (RApp 13/6)
och 1414 (SD 1888–89), i Strängnäs 1399 (DRAp 12/6, HrDbSöl 157 f
104) och 1409 (SD 1117, SD 1128, SD 1165).

Häradshövdingar: Karl Ingemarsson (okänt sigill) 1353 (DS 4961) – Inge-
vald Anundsson (spetsar från sidan) 1366 (DS 7332) – Hedinbjörn i
Smedsta, Lunda sn, är domhavande 1381 (UUBp 7/11) men anger inte
för vem han vikarierar – Torkel Haraldsson (Gren) 1384–1402 (RAp
11/6, SD 137), som har ersättarna Ulvar i Eneby, Stigtomta sn, 1384(?)
(RAp odat nr 73), Hedinbjörn i Smedsta 1385–91 (ShSp 9/11, RAp 25/11)
och Peter Tuvesson (bomärkessigill) i Täckhammar, Bärbo sn, 1398–1402
(ShSp 20/7, SD 137) – Magnus Simonsson (skyskura) 1402, som detta år
har ersättaren Anund i Anderbäck, Tuna sn (SD 201) – Nils Bosson (Natt
och Dag) 1408–33 (SD 1019, RApp 16/3), som har ersättarna Peter Tu-
vesson 1408–10 (SD 1019, SD 1303), Johan Sarp (horn) 1411–18 (ShSp
7/11, SD 2501), Nils Kettilsson (bomärkessigill) 1420–26 (SD 2777, SjSp
1/5) och Jon Pedersson (initialsigill) i Mjälnäs, Nykyrka sn, vilken uppträ-
der som häradsdomhavande 1430–35 (UUBp 7/2, RAp 10/4) – Folke
Larsson (tre spetsar mot sinister) 1438–52 (RAp 30/9, UUBp 7/11) är
även underlagman i Södermanland 1424–1449 (ALD 1 s 97) – Ragvald
Johansson (Beneätten) 1455–63 (TrLSp 4/11, RAp 18/5) – Peder Björns-
son (bomärkessigill) tituleras häradshövding 1468 (RAp 24/3) – Arvid
Trolle 1470–86 (EbAp 16/10, RAp 21/5), som har ersättarna Karl i Skäll-
sta, Lunda sn, 1470 (EbAp 16/10), Kort Jönsson, borgare i Nyköping,
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1480–81 (HH 31:131, RAp u d, se SDHK 30834) och Gudmund Gjurds-
son (ginbalk belagd med tre sjöblad) 1485–86 (HH 31:159, RAp 21/5) –
Lars Birgersson (Siöblad) 1492–96 (GuRoJb 12330, RAp 17/5) – Kristiern
Larsson (Siöblad) 1524–37(?51) (GR I s 283, GR 22 s 137, ALD 1 s 104,
118).

Kyrkliga förhållanden
De kyrkliga indelningen under medeltiden framgår av följande doku-
ment:

1314 års förteckning över sexårsgärden indelar Strängnäs stift i fyra stor-
prosterier. Under rubriken Nyköpings prosteri (de prepositura Nicopensi),
som enligt längden omfattar häraderna Daga, Jönåker, Oppunda och
Rönö samt en del av Villåttingen, redovisas följande här aktuella socknar
och avgifter: Björkvik (0:6)2, Bärbo (0:3), Halla med annex (Vrena) (0:6),
Lunda med annex (Kila) (0:12), Stigtomta med annex (Nykyrka) (0:12),
S:t Nikolai (0:12), Tuna med annex (Bergshammar) (1:0) (DS 1947, odat,
avskr).

Under Gustav I:s regeringstid ingår de ovannämnda socknarna, inklu-
sive Vrena sn i Oppunda hd, enligt 1544 års länsregister i Jönåkers hä-
radsprosteri. Som prost omnämns herr Jöns (Olofsson) i Stigtomta (AL 3
s 187).

Skattesystemet
1500-talets huvudskatt i undersökningsområdet utgick före 1559 som en
kollektiv s k gärdesskatt, med indelning i settingar, som bl a tillämpades i
de fyra härader som ingick i Nyköpings slottslän: Daga, Jönåker, Oppun-
da och Rönö. Indelningen gav upphov till benämningen settingsskatt vil-
ken inom Nyköpings slottslän kan beläggas senast 1462 (VrApp 10/2,
DMS 2:2 s 48). En gärd omfattade i dessa härader sex settingar. URR
anger den årliga räntan från Jönåkers härad till 42½:0:0:14 pn (vinter-
skatten), 48½:0:2 pn (sommarskatten), 2½ läst, 2 pund, 1½ spann korn
och 2 pund råg. Settingen motsvarande ungefärligen ett markland, men
någon direkt koppling mellan marklandsvärdering och skatt kan inte
styrkas före 1559. Detta år genomförs en skattläggning i de nämnda hära-
dena, samt i Villåttingen och Öknebo härad, med syftet att lägga skatten i
dessa över på de enskilda jordeboksenheterna och knyta den direkt till
marklandstalen. Detta framgår genom bl a genom att åtgärden inte resul-

2 Avgifterna i mark:öre.
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terade i någon generell förändring av skattesatserna medan ett antal ny-
och omtaxeringar av marklandstal kan iakttas på enhetsnivå (gårdar,
torp). Det nya systemet förblev därefter i stort sett oförändrat till mitten
av 1580-talet, då hertig Karl påbörjade sina beskattningsreformer. (DoSk
s 73 f, 113 f, 123, 274–80, HH 11 s 66)

Källmaterial – landskapshandlingarna
Södermanlands handlingar (SöH) omfattar Södermanland utom Södertörn
(DMS 2:1) som redovisas i Upplands handlingar (UH). Jönåkers härad
var förlänat under hela 1540-talet vilket sannolikt är huvudskälet till att
det inte finns ordinarie (”årliga räntan”) jordeböcker bevarade för tiden
före 1551. Även årtiondet därefter är källäget mindre bra för jordnatu-
rerna skatte, krono och frälse. Längder för dessa finns endast för tre år
under 1550-talet, nämligen 1551, 1554 och 1559. I den äldsta bevarade
ordinarie jordeboken (SöH 1551:11) redovisas skatte och krono tillsam-
mans och enheternas jordnatur kan bestämmas endast genom en i det
avseendet mer detaljerad fodringslängd i samma volym. Källäget är be-
tydligt bättre för kyrkojord och arv och eget där ett antal längder från
1540-talet har bevarats (se tabell s 247). Många av de bevarade SöH-läng-
derna är brand- och fuktskadade, inte sällan med omfattande textförlus-
ter. Av ovannämnda skattelängder framstår den för 1559 (SöH 1559:10)
som särskilt viktig. Detta år genomfördes nämligen i undersökningsområ-
det en skattläggning med syftet att försöka införa marklandsbeskattning
(se avsnittet om skattesystemet ovan). För många bebyggelseenheter inom
undersökningsområdet är därför 1559 det första året de redovisas med
jordetal. Dessvärre är även denna längd skadad med betydande textför-
luster.

Källmaterial – viktigare enskilda källor
Birger Nilssons jordebok (BNJb) är en detaljerad förteckning, omfattande 54
sidor, över Birger Nilssons (Grip, d 1565) arve- och avlingegods samt
hans stadsfastigheter. För landboenheterna redovisas årlig ränta. En sen
påskrift daterar förteckningen till 1562, något som senare forskning be-
kräftat. Förteckningen förvaras i Frälse och Rusttjänstlängder volym 32,
KA. (Ferm s 58 ff)

Danska itinerariet (DIt) ingår i en handskriftsamling från omkr 1300 som
bl a innehåller den s k kung Valdemars jordebok. Den beskriver översikt-
ligt segelleden från Utlängan i Blekinge längs svenska kusten förbi bl a
Nyköping och vidare längs tre alternativa leder (se DMS 2:1 s 39) förbi
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Tören till Stockholms skärgård och vidare genom Ålands och Finlands
skärgårdar till Reval (Tallinn) i Estland. Handskriften, som är en avskrift
med har danskt ursprung, har på goda grunder antagits ha upprättats
och använts inom franciskanordens nordiska provins (DIt s 81 ff). Ort-
namnsformerna har betecknats som otillförlitliga (se NoB 1937 s 92).

Gunhild Johansdotters (Bese) jordebok (C 21) är en förteckning, omfattande
26 blad i bred folio, över Gunhild Johansdotters (d 1553) arvegods i Sve-
rige och hennes man Erik Turessons (Bielke, d 1511) arvegods i Blekinge
och Skåne. Jordeboken har en påskrift som daterar den till 13 september
1514. Förteckningen har tidigare tillhört Tidö-arkivet men ingår numera
i C-serien, RA.

Gustaf Rosenhanes jordebrevsförteckning (GuRoJb) är en förteckning, omfat-
tande 12 blad, upprättad i februari 1651 av Gustaf Rosenhane (1619–84)
på hans mors och syskons begäran. Förteckningen omfattar alla de jor-
debrev på Rosenhane-arvegods som fram till dess ”i een stoor confusion
ihoopblandade” hade förvarats i ett brevskrin på sätesgården Torp (Hus-
by-Oppunda sn). Gustaf Rosenhane ordnade breven geografiskt, under
olika sätesgårdar, samtidigt som han förtecknade dem. Förteckningen är
bevarad i tre exemplar av vilka den mest detaljerade numera återfinns
inbunden i en volym i Sandbergska samlingen (KA) avdelning FF (Hem-
man och jordlägenheter m m) där den omfattar bladen 12321–32 (se GiSi
s 60 not 123, PHT 1974 s 107 f).

Nils Bossons (Grip) jordebok (NBJb) innehåller en huvudlängd som sanno-
likt har skrivits under åren 1504–08 samt ett antal tillägg som daterats till
åren 1509–12. Nedan dateras den ”1510 (omkr)”. Den omfattar 55 blad
och redovisar Nils Bossons (Grip, d 1522) gods med deras ränta samt
hustrun Anna Arvidsdotters (Trolle, d 1532) småländska gods. Volymen
har signum E 8928 och ingår i Skoklostersamlingen på RA. (Ferm s 63 f)

Nyköpings stads kopiebok (NySAkb) är en handskrift som med ledning av
handstil och innehåll kan dateras ungefärligen till mitten av 1600-talet.
Den innehåller avskrifter av Nyköpings stads privilegie- och jordebrev
åren 1399–1649, av vilka 20 för denna bok aktuella brev är från tiden
1399–1564. Avskrifterna är kronologiskt ordnade och numrerade samt
långt senare kompletterade med dateringar som skrivits in i marginalen
med blyerts. Kopieboken ingår i Nyköpings magistrats och rådhusrätts
arkiv (NySA) och förvaras i Uppsala landsarkiv med signum E I b:2.

Sten Sture d ä:s jordebok 1502 (SSJb 1502) är en förteckning över Sten Stu-
res och hustrun Ingeborg Åkesdotters (Tott) köpegods och Ingeborgs
morgongåva. Jordeboken omfattar de gods som skulle tillfalla fru Inge-
borg efter makens död, däribland ett stort antal gårdar, torp och hyttor
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på *Näveberg. Förteckningen är bevarad i en ungefärligen samtida av-
skrift och dessutom två senare bearbetningar vilka upprättats på beställ-
ning av kung Gustav I som genom en dom i Lödöse 1528 förvärvade två
tredjedelar av Sten Stures köpegods. Avskriften och bearbetningarna
ingår i KA:s serie Arv och eget (AoE), vol 42, och förvaras i Riksarkivet.
(LuSS s 222–32)

Vadstena klosters jordeböcker (VaKlJb, HH 16) är bevarade för åren 1447,
1457, 1465/66 (uppbörds- och utgiftsbok), 1473 och 1502. Sedan de
utgavs har handskrifterna daterats och omdaterats flera gånger (om detta
se SSFS 245 s XXXVII–XLII). Klostrets jordegendomar redovisas i
följande ordning: Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland,
Närke, Västergötland, Värmland, Småland och Öland. 1447 och 1457 års
jordeböcker är utgivna i textkritisk utgåva i SSFS 245. 1502 års jordebok
är utgiven i HH 16, vartill utdrag ur de äldre jordeböckerna och
bevarade åtkomsthandlingar är fogade. Jordeböckerna 1447/57 och 1502
förvaras i Riksarkivet, där de har beteckningarna D 11 och D 12, liksom
jordeboken 1473 som utgör vol 10 i KA:s serie Kyrkors, skolors och
hospitals akter (KySkHoa). Uppbörds- och utgiftsboken 1465/66, signum
C 32, förvaras i UUB.

Vretstorpssamlingen, vol A II:1 (VreS), är en regestsamling över de jor-
debrev som 1605 fanns i Moritz Birgerssons (Grip, d 1591) kvarlåtenskap.
De förtecknades detta år, enligt uppgift på samlingens första sida, av
Hans Jakobsson och Axel Larsson på uppdrag av herr Moritz svärmor
Ebba Månsdotter (Lilliehöök, d 1609). Samlingen omfattar omkr 300
nummer. Merparten av de brev som de återgår på är nu förkomna. Då
större delen av regesterna saknar datering har sådan baserats på perso-
ner nämnda i texten och deras verksamhetstid. Regestsamlingen har
signum A II:1 och ingår i Vretstorpsamlingen i Uppsala landsarkiv. (ÄSF
2:1 s 17 och där anförd litteratur)
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1308 Innaakar (DRA Langebek, avskr av vid 14/4 1342).
1352 provincie Junakir (DS 4867).
1353 i Junaaker (DS 4961).
1362 prouincie Junaker (DS 6614).
1366 i Junaker (DS 7332).
1375 i Jwnakra hæradhæ (DS 8754).
1378 i Jwnakir hundare (DS 9744).
1379 i Iunakars hundare (StrLBp 5/9).
1379 i Iunakærs hundare (RAp 6/7).
1384 (omkr) innan Jwnaker … a Jwnakersthinge (RAp odat nr 73).
1384 i Jwnakershundare (LSBp 12/3).
1385 i Jwnakers hundare (TrLSp 24/2).
1391 i Ionakirs hæridhe (RAp 1/11).

Omfattning: Jönåkers härad omfattade under medeltiden och 1500-talet
socknarna Bergshammar, Björkvik (del), Bärbo, Halla, Kila, Lunda, Ny-
kyrka, S:t Nikolai, Stigtomta och Tuna. Västra delen av Nyköpings stad
låg inom häradets gränser och S:t Nikolai sockenkyrka var även stadskyr-
ka. Huvuddelen av Björkviks socken tillhörde Jönåkers härad under
medeltiden medan en sockendel tillhörde Oppunda härad och socknen
redovisas med denna indelning i jordeböckerna till slutet av den här
aktuella undersökningsperioden (1573). Tuna sockens södra del, som
under medeltiden kallades *Näveberg, avskildes formellt 1626 till en
annexförsamling men blev först 1878 egen jordebokssocken under nam-
net Tunaberg.

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, se inled-
ningen ovan.
Jfr AF 2 s 13–19, 154–80, AL 1 s 261 ff, DoSk s 274–80, SU s 279 f.

Kartan på motstående sida visar Jönåkers härad under medeltiden och 1500-talets första
hälft. Underlag: Topografiska kartan, tryckår 1960–74.
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Statistiska uppgifter

Jordeboksenheter
De statistiska tabellerna nedan innehåller genomgående summor som
framkommit vid bearbetningen. Dessa överensstämmer inte alltid exakt
med de summor som fogdarna redovisar i jordeböckerna men eventuella
skillnader redovisas inte här. Hel-, halvhemman och torp redovisas statis-
tiskt som likvärdiga enheter (se vidare Inledning avsnitt II:8 ovan). Obe-
byggda enheter (utjordar m m) redovisas inte statistiskt på häradsnivå,
däremot i anslutning till sockentabellerna. Antalet bebodda enheter (går-
dar och torp) på 1550-talet redovisas även på karta för respektive socken.

Jordetal
Enheter med jordetal redovisas relativt sparsamt och med stora variatio-
ner mellan socknarna i de tidigaste bevarade längderna för undersök-
ningsområdet. Det är omöjligt att avgöra om det främst beror på att en-
heter som redovisas utan jordetal var ”olagda”, dvs att de saknade fast-
ställt jordetal, eller på att fogdarna inte konsekvent redovisade jordetalet
pga att det saknade betydelse för deras redovisning av skatteuppbörden,
då skatten inom fögderiet inte utgick efter marklandstal. I samband med
1559 års skattläggning (se under Skattesystemet ovan) tillkommer jordetal
för ett antal enheter för vilka sådant inte tidigare redovisats och ett antal
tidigare befintliga jordetal ändrats. En del av de nya jordetalen redovisas
dock endast detta år och saknas sedan åter i längderna ända till under-
sökningsperiodens slut (1573).

Av ovan angivna skäl redovisas här endast en statistisk jordetalstabell,
för skattläggningsåret 1559. Vissa suppleringar har, exv vid textförluster i
1559 års jordebok, gjorts från jordeböcker för närliggande år efter kolla-
tionering mot samtliga bevarade årgångar inom perioden för att fastställa
det mest sannolika jordetalet för berörda enheter år 1559. Jordetalen är i
samtliga fall excerperade direkt ur jordeböckerna. Inga uppskattningar
har gjorts i de fall då inget jordetal överhuvudtaget redovisats (t ex all
frälsejord) för enheten inom undersökningsperioden. Källmaterialets
beskaffenhet och den därav framtvingade metoden gör tabellens siffror
något osäkra. Detta har dock inte markerats på något särskilt sätt i själva
tabellen. Felmarginalen för hela häradet har utifrån varierande beräk-
ningssätt för de osäkra jordetalen bedömts vara liten. Den är helt försum-
bar i jämförelse med de okända jordetalen för frälsejorden som omfattar
omkring hälften av all bebyggelse i häradet.
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Antal jordeboksenheter i Jönåkers härad, SöH 1543/51
(1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk kr ky dky kl aoe fr Summa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bergshammar 2 (2) 5 (4) 2 (1) – – 0 (2) 8 (10) 6 (7) 23 (26)
Björkvik (del) – – 11 (9) 10 (11) 0 (1) 1 (2) 6 (3) 27 (34) 55 (60)
Bärbo 4 (3) 0 (1) 3 (8) 5 (0) – – – – 17 (16) 29 (28)
Halla 2 (0) 3 (2) 1 (1) – – – – – – 14 (17) 20 (20)
Kila – – 15 (8) 4 (4) – – – – 0 (7) 6 (4) 25 (23)
Lunda 11 (7) 13 (15) 5 (7) – – 2 (1) 1 (2) 14 (14) 46 (46)
Nykyrka – – 3 (3) 3 (3) – – – – – – 20 (20) 26 (26)
S:t Nikolai 6 (5) 5 (8) 11 (11) 0 (2) 2 (3) 9 (1) 51 (57) 84 (87)
Stigtomta 10 (7) 10 (12) 3 (4) – – 4 (5) 6 (6) 25 (24) 58 (58)
Tuna 1 (1) 9 (9) 7 (8) – – 0 (19) 21 (24) 16 (5) 54 (66)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Summa 36 (25) 74 (71) 49 (58) 5 (3) 9 (32) 51 (53) 196 (198) 420 (440)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jordetal för Jönåkers härad skattläggningsåret 1559
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk kr ky aoe Summa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bergshammar 1:3:0:0 1:6:1:6 1:1:0:0 4:0:0:0 8:2:1:6
Björkvik 0:6:0:0 3:2:0:2 2:6:1:0 3:1:1:4 9:7:2:6
Bärbo 2:0:1:0 0:3:2:2 1:2:2:0 0:0:0:0 3:6:2:2
Halla 1:0:0:0 1:0:1:0 0:3:0:0 0:0:0:0 2:3:1:0
Kila 0:0:0:0 3:5:0:6 1:3:2:0 0:0:0:0 5:0:2:6
Lunda 7:2:1:6 7:1:1:0 3:2:0:0 1:2:0:4 19:0:0:2
Nykyrka 0:0:0:0 3:6:2:0 1:3:1:0 0:0:0:0 5:2:0:0
S:t Nikolai 1:6:0:4 2:5:2:0 0:0:0:0 1:6:0:0 6:1:2:4
Stigtomta 7:7:1:0 6:3:1:0 1:4:0:0 7:0:0:0 22:6:2:0
Tuna 0:6:0:0 2:5:0:0 1:3:0:0 8:5:2:0 13:3:2:0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Summa 22:7:1:2 33:0:0:0 14:5:0:0 25:7:1:0 96:3:2:2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Källor: se förteckning över SöH-längder på s 247.



Bergshammars socken
1327 in … et parochia Bierxhamarh (DS 2640).
1346 ecclesie Bershammar in Kilum (DS 4055).
1353 parochie Bershamar (DS 4929).
1384 i Bergshammar sokn (EbAp 21/3).

Omfattning: Socknens omfattning var 1950 något större än under medel-
tiden och 1500-talet. Den efter undersökningsperioden skapade kungsla-
dugården Väderbrunn flyttades nämligen till denna socken från S:t Niko-
lai socken 1864 (KKbr 8/11). Närke äng redovisas fram till åtminstone
1573 i denna socken men ingår senare i nuv Tunabergs sn.

Kyrka: Bergshammars kyrka är belägen på en höjd med utsikt över Kila-
dalen och Kilaån. Sannolikt uppfördes en träkyrka på platsen redan un-
der 1100-talet, vilken på 1400-talet ersattes av den nuvarande stenkyr-
kan. 1400-tals kyrkan har till stor del bevarat sin medeltida prägel. Va-
penhuset, vilket är synligt på Peringskiölds teckning från 1686, är dock
rivet. Av medeltida inventarier återstår endast dopfunten av sandsten
som härrör från 1100- eller 1200-talet. (Bergshammars kyrka 1985,
www.svenskakyrkan.se – Kiladalens församling, ACBkomm).

Kyrkby: Bergshammar. Den medeltida prästgården låg i Åttinge.

Runstenar: Sö 44 (vid kyrkan).

Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky kl aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Backa – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Bergshammar 1 (1) – – – – 0 (2) – – – – – – 3 (3)
Blacksta – – 0 (1) – – 0 (1) 1 (0) 0 (1) – – 1 (1)
Bottenkarshyttan – – – – – – – – – – – – 0 (1) – –
Broby – – – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Ekeby – – – – 2 (2) – – – – – – – – – –
Ista – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Kottorp – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Kulltorp – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Kärrboda – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Marsäng – – – – – – – – – – – – 2 (2) – –
*Nystugan – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Nässelkärr – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Rävshyttan – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
*Segerhult – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Vida – – – – 1 (1) 0 (1) – – – – – – – –
Vinterhyttan – – – – – – – – – – – – 0 (1) – –
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Åby 1 (1) – – 1 (0) – – – – 0 (1) – – – –
Åttinge – – – – – – – – 1 (1) – – – – – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 2 (2) 0 (1) 5 (4) 0 (4) 2 (1) 0 (2) 8 (10) 6 (7)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: krhytta: Vinterhyttan 1 (0), kyuj: Bergshammar 1 (1),
aoeäng: Ista 1 (1), *Konwngxfjæll 1 (1), Närke 1 (1), frhytta: Kulltorp 0 (1), Vinterhyttan
0 (1).

Bergshammars socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.
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Backa 1554 Backa (SöH 1554:11) – 9 H, 2 c.
SöH 1554 1 fr (Björn Pedersson /Bååt/).

Bergshammar 1262 Bershamer (RAp 15/3, två original), 1286 curiam … in
Bierxhamarh (DS 919), 1327 in villa … Bershamar (DS
2640), 1385 i Byerxhamar … i kirkiobynom (TrLSp
24/2), 1445 Bredhe gordhen i Bersshammer (DN 6:496) –
9 H, 2 c – kyrkby.

SöH 1 sk, 1560 0:6:1:4, med skuj i Tomta, Bärbo sn.
1559 1 kruj, 1565 0:1:0:2.
1560 1 kruj 0:0:0:2, till Bredegården i B.
1 kyuj 0:1 (’klockarens utjord’).
1548–56 1 kyuj.
2 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/ 1, Arvid Tures-
son /Trolle/, 1562 Margareta Turesdotter /Trolle/,
1565 Arvid Jakobssons /Trolle/ dödsbo 1).
1 fr (Jöran Olofsson /Lilliesparre/); ’Bredegården’
(längst i väster).

1262 bekräftar påven Urban IV den donation till Tyska
orden av jord i B och flera andra orter i Sverige som
gjorts av Karl Ulfsson (Folkungaätten), son till jarlen
Ulf Fase (RAp 15/3).

1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) till skälig man Ket-
tilvast i Nyköping sin huvudgård i B med alla tillagor
och jord i Blacksta, denna sn, Arnö, Svanvik, *Ingi-
mundænæs, Ärilla och Örstig, S:t Nikolai sn, och
Skara, Tuna sn (DS 919).

1287 upplåter Cecilia Elofsdotter (vingad pil) i sitt testa-
mente sin gård i B till Kettilvast i Nyköping som av
gårdens avkastning ska utbetala 1:0 pn till vart och
ett av klostren i Sverige (DS 951).

1327 säljer Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) 0:15 i B, som
han förvärvat av Ulf Magnusson (Lejonbalk), till
Gisle Elinsson (Sparre av Aspnäs) (DS 2640).

1359/60 ger Sigge Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sin sockenkyrka i Vadsbro 0:0:10½ i B och jord i
Plastorp, Blacksta sn, Röl, Dunkers sn och Däntersta,
Vadsbro sn, sammanlagt 1:0 (DS 6389 h).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:3 av Jakob Olofsson
djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdotter (se
Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1409 tilldöms på räfsteting Nils Gregersson (kluven sköld,
sinister fält tre gånger styckat) 0:3 som Jeppe Lars-
son haft i pant och vägrat återlämna till honom när
Nils erbjudit sig att lösa panten med 26:0 pn. Efter
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att pengarna stått i kyrkan ett år som lagen föreskri-
ver tog kungens fogde Nils Svarte Skåning dem för
att tvångsinlösning av panten skulle kunna verkstäl-
las. (SD 1165)

1410 (?) säljer hustru Ingeborg (Nilsdotter) och hennes
son Jöns Gregersson 0:3 till Torkel Nilsson (se Dan-
by, Björkviks sn) (C 4 f 21).

1410 säljer hustru Ingeborg Nilsdotter (kluven sköld)
0:0:8, sitt rätta fädernearv, till Nils Bosson (Natt och
Dag) vars hustru Kristina Johansdotter (Sandbroät-
ten) också har bördsrätt till jorden (SD 1303).

1443 är Olof i B nämndeman vid häradssyn (RAp 1/10).
1445 tilldöms Henrik Hjärne genom konungsdom Brede-

gården i B och en mängd andra jordar i Sverige och
Norge som tillhört Henriks farfar, riddaren Jon
Hjärne, och som Henrik tvistat med Kolbjörn Gerst
om (DN 6:496). – Om Jon och Henrik Hjärnes gods
se LaMV s 407 ff, om huvudgården Blidingsholm,
Almundsryds sn, se LaSB 1:1 s 87.

1447 är Jöns i B faste vid häradstinget (RAp 24/1).
1450 är Olof i B nämndeman i en utmätningsnämnd (C 4

f 5).
1451 ger biskop Sigge i Strängnäs till domkyrkan som

själagåva sitt arvegods efter föräldrarna som är en
gård i B och en gård vardera i Kjula, Kjula socken,
och Remröd, Malms sn. Gårdarnas avkastning ska
användas till domkyrkans byggning och bestånd.
(RAp 4/4)

1452 är Olof i B faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1464 får Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning) vid arvskifte

efter sin bror Sigge Jönsson 0:0:8 i B som räntar 2
pund korn och 0:0:8 pn (RAp 27/10).

1479 byter Arvid Trolle på kronans vägnar till sig 0:1 av
Gudmund Gjurdsson (ginbalk belagd med tre sjö-
blad) i Helgesta (se *Sæby, Stigtomta sn) (RAp 13/12).

1481 är Lars i B faste vid häradstinget (RAp u d, se SDHK
30834).

1534 får Birgitta Hansdotter (Tott), änka efter Folke Gre-
gersson (Lillie), en jord som räntar 0:7 vid arvskifte
efter biskop Mats Gregersson (RAp 14/2).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en utjord, som räntar 0:7
pn, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter
(se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Blacksta 1286 in Blaxstum (DS 919), 1456 i Blaxsta (RAp 25/5) – 9 H,
2 c.
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SöH 1556 1 skuj, 1565 0:1.
1559 2 kruj 0:1 + ?0:0:0:½ (endast 1559), 1560 1
kruj 0:1.
1 ky (Krasta rd) 0:4, 1556 1 aoe, 1565 1 vakl.
1 fr (Gabriel Kristiernsson /Oxenstierna/).

1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) 0:0:3:6 till Kettil-
vast i Nyköping (se Bergshammar) (DS 919).

1330 ger Nyköpingsborgaren Önd Hade 0:1 i B ’i Tuna
socken’ till Julita kloster (se Brunnsta, S:t Nikolai sn)
(DS 2787).

1456 är Peter i B faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1553 omfattar kyrkohemmanet ½:0, sår 18 spann korn

och råg, har äng till 40 lass hö, god vedskog med litet
mulbete men inget fiskevatten; räntar 0:3 avradspn,
½:0 gengärdspn, 10 spann korn, 1 pund smör, 6 lass
ved, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

1559 upptas kyrkohemmanet i en längd över kungens arv
och eget, med oförändrat jordetal, varvid utsädet
anges till 10 spann och ängens avkastning till 16 lass;
penningräntan är nu 0:3:1 pn, övrig ränta är oför-
ändrad (AoE 29 A:2).

Bottenkars- 1494 Ekeby hytte (RAp 12/10), 1550 Botnekarshytta (SöH
hyttan  1550:5) – 9 H, 1 d.

SöH 1550 1 aoe, 1553 0:4, 1573 öde.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård och en hytta

B (’Ekeby hytta’) till Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn)
(RAp 12/1).

1502 redovisas B (’Ekeby hytta’) i Sten Stures jordebok
med de underliggande jordarna *Konungx fiell,
*Segerhult och Istafjällen (se Ista) (SSJb 1502).

1510 (omkr) upptas B (’Ekeby hytta’) som räntar 3 hund-
raden järn i Nils Bossons (Grip) jordebok (se Ekeby,
S:t Nikolai sn). (SkS E 8928)

1531 upptas B (’Ekeby hytta’) i kung Gustav I:s jordebok
med avraden 2:0 pn (K 1 f 67).

1548/49 upptas B hytta i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. Hyttan räntar första året 0:1½ pn och
andra året 2½:0 pn. En jord som heter Francketäppa
räntar ½:0. (AcRiAd XVI)

1555 (omkr) har Birger Nilsson (Grip) en utjord i B
(BNBJJb, 9 a).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 3 spann, har äng till 2 lass hö, gott
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mulbete men inget fiskevatten och räntar 2:0 pn
(AoE 29A:2).

1562 räntar Birger Nilssons jordar i B (’Ekebyhytta’) och
Francketäppa sammanlagt 0:5½ landgillespn, 0:1
fogdepn och fodring (BNJb).

Bredegården Se Bergshammar.

Broby 1353 i Broby (DS 4961), 1551 Broby (SöH 1551:11) – 9 H, 2
c – äldre bebyggelseläge vid nuv Nedre Broby (LSA
C 3–7:1, 1742).

SöH 1 kr, 1565 0:7.
1353 vittnar en sjumannanämnd vid häradstinget om

arvet efter Lars Hastensson i B (se Åby) (DS 4961).

Ekeby 1426 i Ekeby (?SjSp 1/5), 1551 Ekeby, Ekhe (SöH 1551:11) –
9 H, 2 c.

SöH 2 kr.
1426 och 1430 är Nils i ?E faste vid häradstinget (SjSp 1/5,

UUBp 9/2); beläggen kan eventuellt avse Ekeby, S:t
Nikolai sn.

1460 är Nils i ?E faste vid häradstinget (RAp 21/10, 4/11);
beläggen kan eventuellt avse Ekeby, S:t Nikolai sn.

1470 se Ekeby, S:t Nikolai sn.

*Ekreholm Se Marsäng.

*Fureholm Se Marsäng.

Ista 1384 vnder Ysasta … i Ysastom (EbAp 21/3) – 9 H, 2 c.
SöH 1 fr (Björn Pedersson /Bååt/).

1 aoeäng (Istafjällen), en utäng ca 400 m sydväst om
Fjälla (EK 1:10 000).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:12 av Bo Jonsson (Grip) varvid en kvarn i I och
en i Släbro värderas till sammanlagt 2:0 (se Släbro,
S:t Nikolai sn) (EbAp 21/3).

1452 är Torsten i I faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1463 fastställs genom en landssyn den korrekta gränsdrag-

ningen mellan I och Svalsta (Tuna sn) skogar (se
Svalsta, Tuna sn) (RAp 18/5, se SDHK 28118).

1502 redovisas Istafjällen i Sten Stures jordebok med
räntan 0:2 pn (SSJb 1502).

1531 upptas Istafjällen i kung Gustav I:s jordebok med
avraden 0:6 pn (K 1 f 67).

1559 meddelas att Istafjällen producerar 3 lass hö och
räntar 0:6 ängepn (AoE 29A:2).



40 Jönåkers härad

*Konwngx fiæll 1494 Konwngx fiæll (RAp 12/1).
SöH 1 aoeäng.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en fjäll som heter K

till Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 redovisas K i Sten Stures jordebok med räntan 0:6

pn (SSJb 1502).
1531 upptas K i kung Gustav I:s jordebok med avraden

2:0 pn (K 1 f 67).
1543 producerar K 12 lass hö (SöH 1543:5A).
1559 meddelas att K producerar 9 lass hö och räntar 2:0

ängepn och 1 pund smör (AoE 29A:2).

Kottorp 1494 Kwthetorp (RAp 12/1) – 9 H, 1 d.
SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) gården K till Sten

Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok ett torp med ett

annat underliggande torp som heter Eckenes vilka
tillsammans räntar 2:0 pn (SSJb 1502).

1531 upptas K i kung Gustav I:s jordebok med samma
ränta som tidigare (K 1 f 67).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 6½ spann, har äng till 36 lass hö, mul-
bete och fiskevatten till nödtorften; räntar som ovan
(AoE 29A:2).

Kulltorp 1494 Kwlletorp (RAp 12/1) – 9 H, 1 d.
SöH 1 aoe 0:2.

1570 1 frhytta.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård som heter K

till Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok ett torp som räntar

2:0 pn (SSJb 1502).
1531 upptas K i kung Gustav I:s jordebok med avraden

1:0 pn (K 1 f 67).
1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en

gård som sår 1 spann, har äng till 16 lass hö, litet
fiskevatten men inget mulbete; räntar 1:0 pn (AoE
29A:2).

Kärrboda 1494 Kerrebodhe oc Kerrebodhe hytte (RAp 12/1) – 9 H, 1 d.
SöH 1 aoe 1:0, 1556 0:2.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård som heter K

och K hytta till Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn)
(RAp 12/1).
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1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar
4:0 pn och en utjord *Smörfiell som räntar 0:0:8
(SSJb 1502).

1531 upptas K i kung Gustav I:s jordebok med avraden
4:0:8 pn (K 1 f 67).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 1 pund, har äng till 30 lass hö, mulbete
och fiskevatten till nödtorften; räntar 4:0:8 pn samt 1
pund smör (AoE 29A:2).

Marsäng 1366 in Marsengh … de colonis Marsæng (RBR s 91, 93), 1494
(Stora o Lilla) Marszeng … Litzsle Marszeng (RAp 12/1) – 9 H, 1 d.

SöH 2 aoe 1:0 + 0:4.
1365 uppbär Raven van Barnekow 12 tön korn och 28:0

pn av kronans landbor i M och året därpå 10 tön
korn och 27:0 pn samt summa ättargäld: 3:0 pn, 16
tön korn, 9 nöt och 6 får (RBR s 91, 93).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) till Sten Sture en
gård som heter M och en som kallas Lilla M (se Yt-
terbo, Tuna sn) (RAp 12/1).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok Stora M som räntar
4:0 pn och Lilla M som räntar 1:0 pn; till Stora M
hör holmarna (nu landfasta, låg vid nuv Slängavi-
ken) *Myreholm, *Ekreholm, *Fureholm och *Röne-
holm (SSJb 1502).

1531 upptas Stora och Lilla M i kung Gustav I:s jordebok
varvid Stora M:s avrad anges till 4:0 pn och Lilla M:s
till 1:0 pn; till Stora M hör samma holmar som tidi-
gare (K 1 f 67).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget
Stora M som sår 14 spann, har äng till 40 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften, och Lilla M
som sår 4 spann, har äng till 26 lass och i övrigt sam-
ma naturtillgångar som Stora M (AoE 29A:2).

*Myreholm Se Marsäng.

*Nystugan 1551 Nystugu (SöH 1551:11) – okänt läge; troligen avhyst
(jfr AF 2 s 154, not 6).

SöH ½ fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).

Närke 1494 Nærcke (RAp 12/1) – 9 H, 1 d – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 aoeäng.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en ’gårdsäng’ N till

Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok N äng som räntar

4:0 pn (SSJb 1502).
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1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
äng som detta år räntar 30 lass hö och en bäck, ’N:s
idebäck’, som räntar 11½ pund torkad id (AoE
29A:2).

Nässelkärr 1494 Nætzslekær (RAp 12/1) – 9 H, 1 d.
SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård som heter

N till Sten Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:12 pn (SSJb 1502).
1531 upptas N i kung Gustav I:s jordebok med avraden

0:12 pn (K 1 f 67).
1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en

gård som sår 9 spann, har äng till 32 lass hö, mulbete
och fiskevatten till nödtorften och räntar som ovan
(AoE 29A:2).

Rävshyttan 1494 Ekebergx hytte, Ekebergxhytta (RAp 12/1), 1543 Ekebohyt-
ta (SöH 1543:5A), 1551 Räffs hytta (SöH 1551:11) – 9
H, 1 d.

SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) R till Sten Sture (se

Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).
1502 upptas halvdelen av en järnhytta (utan ortnamn)

som ligger under *Olaffthorp, S:t Nikolai sn, i Sten
Stures jordebok (SSJb 1502).

1531 upptas den halva järnhytta (utan ortnamn) under
*Olaffthorp som tidigare ägts av Sten Sture i kung
Gustav I:s jordebok (K 1 f 67).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:4 som sår 7 spann, har äng till 40 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften; räntar 2:0 pn
(AoE 29A:2).

*Röneholm Se Marsäng.

*Segerhult 1502 Sigerholt (SSJb 1502), 1543 Segerhult (SöH 1543:5A).
SöH 1 aoet (öde 1543–55).
1502 redovisas S i Sten Stures jordebok utan uppgift om

ränta (SSJb 1502).
1531 upptas S i kung Gustav I:s jordebok med avraden

0:2 pn (K 1 f 67).

*Smörfiell Se Kärrboda.

Vida 1384 i Vidhom (EbAp 21/3) – 9 H, 2 c.
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SöH 1 kr (1559 0:7).
1565 1 kruj 0:2.

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:2 av Bo Jonsson (Grip) (se Släbro, S:t Nikolai
sn) (EbAp 21/3).

1398, 1401 och 1402 är Lars i V faste vid häradstinget
(ShSp 20/7, SD 77, SD 201).

1493 är Lars i V faste vid häradstinget (RAp 19/11).

Vinterhyttan 1551 Winthershytte (SöH 1551:11) – 9 H, 1 c.
SöH 1555 1 aoet.

1 krhytta, 1570 1 frhytta.
1559 räntar hyttan i V ½ hundrade järn (SöH 1559:10).
1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en

gård som sår ½ spann, har äng till 8 lass hö, gott
mulbete men inget fiskevatten; räntar ½:0 pn (AoE
29A:2).

Åby 1353 in Aby (DS 4929), 1385 i Aby (TrLSp 24/2) – 9 H, 2 c.
SöH 1 sk, 1560 0:4:1:4.

1 kr 0:5:1:4, 1559 1 aoe, 1565 1 vakl.
1353 byter Filip Toresson (okänt sigill) till sig 0:0:0:22 i Å

samt jord i Uddberga och Sörby, Helgesta sn, av
Johannes Petri, kyrkoherde i Vadsbro, mot jord i
Ålspånga, Bettna sn (DS 4929).

1353 tilldöms Johannes Petri vid häradstinget arvet (utan
ortnamn) efter Lars Hastensson i Broby som han och
Holmsten i Vreta (?Vadsbro sn) tvistat om (DS 4961).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:4½ i Å, ’i S:t Niko-
lai sn’, av Jakob Olofsson djäkn och dennes hustru
Ingeborg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn)
(TrLSp 24/2).

1391 ger Torkel Haraldsson (Gren) en gård till Vadstena
kloster (se Kärrsta, Lunda sn) (RAp 1/11).

1401 är Hemming och Torsten i Å fastar vid häradstinget
(SD 76).

1432 är Ragvald i Å faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1438 är Bertil och Magnus i Å fastar vid häradstinget (RAp

30/9).
1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig 0:2 i Å i ’S:t Nikolai

sn’ av biskop Erik i Strängnäs (se Tista, Bärbo sn)
(RAp 26/4).

1445 är Bertil i Å en av tolv nämndemän som vittnar om
bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta, Nykyrka
sn) (RAp 1/6).
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1445 är Magnus i Å nämndeman vid lagmansting (RApp
15/11).

1446 är Torsten i Å faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1447 är Bertil i Å faste vid häradstinget (HabSp 13/6).
1449 är Karl i Å nämndeman vid lagmansting (NySAkb nr

8).
1450 är Bertil och Torsten i Å nämndemän vid utmätning

av sakören (NySAkb nr 9, C 4 f 5).
1459 får Tideke Bodesson, borgare i Nyköping, frälsefri-

het på 0:0:3½ i Å (se Släbro, S:t Nikolai sn) (B 15 f
317).

1496 är Johan i Å faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1498 har Arvid Trolle en gård om 0:0:3:½ som han köpt

av Tideke Bodesson. Gården räntar 7 spann korn
och ½ pund smör (ATJb s 93).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:5½, som sår 14 spann, har äng till 30 lass
hö, gott mulbete men inget fiskevatten och räntar
2:0 pn, 2 pund och 1 spann korn, ½ pund smör, 1
pund fläsk och 6 dagsverken (AoE 29A:2).

Åttinge 1551 Åtthingen (SöH 1551:11) – 9 H, 2 c.
SöH 1 ky (Krasta rd), 1552 0:4.
1553 omfattar Å, som kallas ’prästbolet’, ½:0, sår 10 spann

korn och råg, har äng till 30 lass hö, litet skog och
mulbete men inget fiskevatten; räntar 0:2 avradspn,
½:0 gengärdspn, 6 spann korn, ½ pund smör 6 lass
ved, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).



Björkviks socken
1314(?) de Birkiuik (DS 1947, odat).
1332 ecclesie Birkiewik (DS 2910).
1337 parochie Birkewik (DS 3283).
1358 Birkewijka sokn (DS 6010, avskr).
1366 i Birchiwicha sokn(?) (DS 7353 or).
1369 i Birkewiks sookn (DS 7907).
1377 i Biærkewika sokn DS 9607).

Omfattning: Björkviks kyrksocken hade 1950 samma omfattning som
under medeltiden och 1500-talet. En del av socknen tillhörde administra-
tivt Oppunda härad och redovisas där i jordeboken ända till slutet av den
här aktuella undersökningsperioden (1573). De till Oppunda härad hö-
rande byarna/gårdarna i Björkvik var: Axsjö, Blacka kvarn, *Bondegår-
den, Bossbol, Dragsta, Fall, Grova, Harpebol, Hjulbo, Hofsta, Hönebäck,
Järnbol, (Västra) Kulltorp, Lindby, Listorp, Lönnberga, Munkebo, Mört-
bol, Skarendal, Skolsta, Skråmberga, Skuttinge, Smedsbol, Sten, Tegne-
bol, Torsebro, Uppland, Valla, Väsby, (Västra) Å, Åkfors, Åminne och
Ödesäng.

Kyrka: Björkviks gamla kyrka står ännu kvar som en välbevarad ruin vid
sjön Yngarens strand. Av den ursprungliga romanska kyrkan återstår
endast delar av den västra gavelväggen, men utformningen av murarnas
mittpartier i norr och söder tyder på att kyrkan byggdes om till en kors-
kyrka vid 1200-talets slut (jfr S:t Nikolai kyrka). Tornet tillkom på 1400-
talet. Vidare byggde man till ett utrymme i sydväst som troligen fungera-
de som vapenhus fram till slutet av 1500-talet, då kyrkan utvidgades
västerut. Västra hälften av vapenhusets portal, vilken igenmurades på
1680-talet, är ännu synlig i muren. De fåtaliga medeltida inventarier som
förvarades i kyrkan, däribland rester av några träskulpturer, gick förlora-
de i 1869 års brand. Björkviks nya kyrka uppfördes 1872−75 vid Vedeby
efter att medeltidskyrkan brunnit ned år 1869. (SöKy 87, Anund &
Qviström s 196, ACBkomm)

Runstenar: saknas.
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Antal jordeboksenheter enligt SöH 1544/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kr kruj ky kyuj kl/pb aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Berga – – 1 (2) 1 (1) – – – – – – – –
Bergsmansbol – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Bjärsätter – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Bjärsätterstorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Boda, Lilla – – – – 1 (1) – – – – – – – –
Boda, Stora – – – – 1 (1) – – – – – – – –
Bokulla 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Bro – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Dal – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Danby 2 (1) – – – – – – – – – – 2 (3)
Edeby 2 (2) – – 2 (2) 1 (0) – – – – – –
Ekekulla – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Grönkärr – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Görseboda – – – – 1 (1) – – – – – – – –
Hacksta 1 (1) – – – – – – 0 (1) 1 (0) 1 (1)
Hagby 1 (1) – – 1 (1) 1 (1) – – – – 1 (1)
Hagelsätter 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Hjulsta – – 1 (1) 1 (1) – – 0 (1) 1 (0) 2 (2)
Hålstorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Klubbetorp – – – – 1 (1) – – – – – – 0 (1)
Knoga – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Kornboda 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Krafsbol – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Kvisätter – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Laggarbol – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Nykvarn – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Ottekil – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Sarpetorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Smedjebol – – 1 (1) – – – – – – – – 1 (1)
Stensätter – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Sörby 1 (1) – – 0 (1) 0 (1) 1 (0) – – 1 (1)
Tjärsta – – – – – – – – – – 3 (3) – –
Torp – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Vabbnäs – – – – – – – – 0 (2) 2 (0) – –
Vedeby 1 (0) 0 (1) 1 (1) – – – – – – 2 (2)
Vedebykvarn – – – – – – 1 (1) – – – – 1 (1)
Å, Östra – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Åsätter – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Äskedalen – – – – – – – – – – – – 0 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 11 (9) 3 (5) 10 (11) 3 (3) 1 (4) 7 (3) 27 (34)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: aoeuj: Tjärsta 0 (1), fruj: Vedeby 1 (0).
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Björkviks socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.
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Berga 1411 i Bærghom (ShSp 7/11) – 9 G, 5 i – se AF 2 s 423 f.
(nu Hagbyberga)SöH 1 kruj 0:1.

1559 1 kruj 0:1, till prästbordet.
1 ky (Krasta rd) 0:3.

1411 byter Ragnar i Hacksta till sig 0:0:0:4 av hustru
Ragnfrid i Fimta (se Hjulsta) (ShSp 7/11).

1553 omfattar kyrkohemmanet 0:3, sår 14 spann korn och
råg, har äng till 40 lass hö och skog till nödtorften
men inget fiskevatten; räntar 0:3 avradspn, ½:0
gengärdspn, 18 spann korn, 1 pund och 6 mark
smör, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

Bergsmansbol1542 Bersmansbol (RAp 5/3) – 9 G, 4 i.
SöH 1554 1 fr (Lars Kafle, 1569 Mats Kafle).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) B som räntar 1:0 pn vid

arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters (Hogenskild) landbo
Nils i B 1:0 avradspn (BiS E 1991).

Bjärsätter 1337 in Birkesæter (DS 3283), 1425 Borkasæter (RAp 9/10),
1446 i Bærkasæter (RAp 10/5) – 9 G, 4 h.

SöH 2 fr (Knut Haraldsson /Soop/).
1337 byter Nils Ingevaldsson (Hammerstaätten) till sig 0:1

av sin bror Magnus (se Tjärsta) (DS 3283).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort två

gårdar i B och jord i Bjärsätterstorp, Danby, Ekekul-
la, Kvisätter, Sarpetorp och Skiren, till Karl Karlsson
Öra och hans hustru Cecilia Staffansdotter (Stangen-
berg) mot jord i Österhaninge sn (RAp 9/10, DMS
2:1 s 308).

1446 är Sven i B faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda), vid arvskifte efter

sina bröder Nils Gädda och Staffan Gädda, B som
räntar 3:0 pn och jord i Bjärsätterstorp, Danby,
Klubbetorp, Kvisätter, Sarpetorp, Sörby och Vedeby,
denna sn, Bossbol, Dragsta, Grova, Listorp, Lönn-
berga, Smedsbol, Västra Å och Åkfors kvarn, Björk-
viks sn, Oppunda hd, Flenstorp, Floda sn, Heby,
Lerbo sn, Luskebol, Malms sn, *Gädderunna, Torpa
sn, samt i Tengene och Trökörna snr i Västergötland
(RApp 10/12).

1468 får Ingrid Karlsdotter två gårdar i B vid skifte med
sin bror Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp
u d, se SDHK 28773).



Björkvik 49

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) två gårdar som
vardera räntar 0:20 pn (C 21 f 6v).

Bjärsätterstorp 1425 Ionstorbiørnsonstorp (RAp 9/10), 1468 Størbiørstorp
(UUBp u d), 1514 Byrkesæter torp (C 21 f 6v) – 9 G, 4
h.

SöH 1 fr (Knut Haraldsson /Soop/).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort B till

Karl Karlsson Öra (se Bjärsätter) (RAp 9/10).
1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) B som räntar 0:6

pn vid arvskifte efter sina bröder Nils Gädda och
Staffan Gädda (se Bjärsätter) (RApp 10/12).

1468 får Ingrid Karlsdotter B vid skifte med sin bror
Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp u d, se
SDHK 28773).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) B som räntar 0:9
pn (C 21 f 6v).

Boda, Lilla 1548 Lislabodha (SöH 1548:5) – 9 G, 5 h.
SöH 1 ky (Krasta rd).

1559–60 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1553 sår kyrkohemmanet 5 spann korn och råg, har äng

till 20 lass hö, gott om skog och mulbete; räntar 1:0
avradspn, ½:0 gengärdspn, 6 dagsverken och fod-
ring (SöH 1553:2).

Boda, Stora 1551 i Bodhom (SöH 1551:11), 1552 Storreboda (SöH 1552:6)
– 9 G, 5 h.

SöH 1 ky (Krasta rd), 1565 öde.
1555 sår kyrkohemmanet 7 spann korn och råg, har äng

till 30 lass hö och gott mulbete men ingen skog eller
fiskevatten; räntar 0:1 avradspn, ½:0 gengärdspn, 3
spann korn, 14 mark smör, 6 dagsverken och fod-
ring (SöH 1555:15).

Bokulla 1551 Bodekulle (SöH 1551:11) – bebyggelselämningar
(RAÄ 236:1) finns ca 800 m nordost om Ottekil.

SöH 1 kr.
1559 (endast) 1 kruj.

1558 uppges i ett länsregister att en kronokvarn med ett
par stenar finns i B (AL 3 s 206).

Bro 1551 Bro (SöH 1551:11) – 9 G, 4 i – övergiven tomt (RAÄ
269:1) ca 200 m norr om Östra Å.

SöH 1 fr (Hans Persson /Forstenaätten/).

Dal 1470 Dal (AoE 41:1 s 329, avskr), 1542 Dael (RAp 5/3) – 9
G, 4 h.
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SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1470 säljer väpnaren Karl Andersson en gård i D till Bir-

ger Hammar, dekan i Strängnäs (se Östra Djulö,
Malms sn) (AoE 41:1 s 328 f)

1530 säljer Olof Bröms en gård i D, som är hans hustru
Katarina Tönniesdotters (Rogge) arvegods, till Eng-
elbrekt Larsson (Bölja), Truls Andersson (Ravnäsät-
ten) och Per Ingemundsson (Hamraätten) (se Östra
Djulö, Malms sn) (Rött nr 436).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) D, som räntar 1:0 pn, vid
arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Sven i D 3 pund
bast och 1 ”störis stuck”(?) (BiS E 1991).

Danby 1337 in Danaby (DS 3283), 1391 i Danaby (RAp 25/11) – 9
(nu Danby-  G, 4 i.
holm) SöH 1 kr, 1559 1 sk 0:6 (öde 1566–69), 1573 1 fr (Sigvard

Kruse).
1 kr, 1559 0:3:2, 1565 0:3, 1566 öde, 1573 nyuppta-
get.
1 fr (Kristina Larsdotter /Sparre av Rossvik/, 1562
Erik Tönnesson /Tott/),1569 öde.
1 fr (Karin Eriksdotter /Bielke/, 1562 Erik Nilsson
/Schack av Skylvalla/),1568 öde.

1337 byter Nils Ingevaldsson (Hammerstaätten) till sig
0:4:0:18 av sin bror Magnus (se Tjärsta) (DS 3283).

1358 ger Peter Jonsson 0:0:2 till sin hustru Birgitta Nils-
dotter (Se Valla, Lunda sn) (DS 6010).

1391 är Peter Nilsson i D faste vid häradstinget (RAp
25/11).

1394 är Peter Halstensson i D vittne till morgongåva
(UUB E 172).

1401 byter Ragnar i Hacksta bort 0:0:2 i D till Lars i
Goglunda (Stigtomta sn) mot lika mycket jord i
Hacksta (SD 77).

1410 (?) säljer hustru Ingeborg (Nilsdotter) och hennes
son Jöns Gregersson 0:0:11 i D och jord i Hagel-
sätter, denna sn, samt i Bergshammar, Bergsham-
mars sn, till Torkel Nilsson (C 4 f 21).

1413 är Johan Bure i D faste vid häradstinget (SD 1727).
1420 är Johan Bure och Ragvald i D fastar vid häradsting-

et (SD 2777).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort

0:0:7 i D och den underliggande torpstället Skiren
till Karl Karlsson Öra (se Bjärsätter) (RAp 9/10).
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1432 är Eskil i D faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) en gård, som rän-

tar 4 tön korn, ½:0 pn och 1 pund mata, vid arvskif-
te efter sina bröder Nils Gädda och Staffan Gädda
(se Bjärsätter) (RApp 10/12).

1455 är Nils Jonsson i D faste vid häradstinget (TrLSp
4/11).

1468 får Ingrid Karlsdotter en gård i D vid skifte med sin
bror Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp
u d, se SDHK 28773).

1481 är Hemming i D faste vid häradstinget (RAp u d, se
SDHK 30834).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) en gård som räntar
2 tön korn och 0:6 avradspn (C 21, f 7).

1565 får Sigvard Kruse tillstånd att köpa skattehemmanet
i D och en gård i Goglunda, Stigtomta sn, till frälse
och året därpå genomförs köpet (SöH 1565:6, Läkb,
Livgedinget vol 5 s 293 ff; jfr AH 2 s 453).

Djupvik 1560 Diupeuick (SöH 1560:18) – 9 G, 4 f.
SöH 1560 (endast) 1 krt.

Edeby 1339 in Edby (DS 3431, avskr), 1417 i væstra Eedhby (SD
2341) – 9 G, 4 i.

SöH 2 kr, 1559 0:4 + 1559 0:3:1:4, 1565 0:4.
1 ky + 1 kyuj, 1552 1 ky (Krasta rd) 0:3:1:4.
½ ky (Krasta rd) 0:1, 1568 1 kyt (öde 1566), 1551–55
till helgeandshuset i Nyköping.

1339 är Gustav i E faste vid häradstinget (DS 3431).
1394 är Nils i E vittne till morgongåva (UUB E 172).
1417 pantsätter Peter Olofsson (sköld kluven av sågskura)

i Remröd, Malms sn, 0:0:1, som är hans arvejord
liggande intill Nils Johanssons teg i västra E, till
Vadstena kloster (SD 2341).

1430 är Nils i E faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
1438 är Torkel i E faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1445 är Sigge i E nämndeman vid lagmansting (RApp

15/11).
1455 är Peter Ragnarsson i E faste vid häradstinget (TrLSp

4/11).
1460 är Ragnar i E faste vid häradstinget (RAp 21/10).
1481 är Gudmund i E faste vid häradstinget (RAp u d, se

SDHK 30834).
1553 omfattar det större kyrkohemmanet 0:3½, sår 12

spann korn och råg, har äng till 20 lass hö, skog,
mulbete och fiskevatten till nödtorften, och räntar
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½:0 avradspn, ½:0 gengärdspn, 12 spann korn, 2
pund smör, 6 dagsverken och fodring; halvhemma-
net om 0:1 sår 5 spann, har äng till 10 lass litet skog
och fiskevatten samt mulbete på Kolmården och
räntar 0:3 avradspn, 6 spann korn och ½ fodring
(SöH 1553:2).

Ekekulla 1425 Ekekulla (RAp 13/5) – 9 G, 4 h.
SöH 1 fr (Svante Sture).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort

torpet E till Karl Karlsson Öra (se Bjärsätter) (RAp
9/10).

1493 är Jöns i E faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård som räntar

0:10 pn vid arvskifte efter sin far och sina syskon (se
Skolsta, Björkviks sn, Oppunda hd) (VikS E 2739 f
55).

1561 har Svante Sture en gård som räntar 1:0 gengärds-
pn, 1 pund smör, 1 får, 2 höns, 10 ägg, ½ gås, 6 lass
ved och 6 dagsverken (ShS 158 A).

Enstorp Se Tjärsta.

Grönkärr 1551 Grønakær (SöH 1551:11) – 9 G, 4 i.
SöH 1 fr (Hans Persson /Forstenaätten/).

Görseboda 1548 Giordzboll (SöH 1548:5) – 9 G, 4 h.
SöH 1 ky (Krasta rd).
1553 sår gården 1 pund korn och råg, har äng till 24 lass

hö, gott om skog och mulbete; räntar 0:0:4 avradspn,
½:0 gengärdspn, 4 spann korn, ½ pund smör, 6
dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

Hacksta 1368 in Hakastum (DS 7660), 1381 i Hakastum (RAp 6/7) – 9
G, 4 i.

SöH 1 kr, 1559 0:4:1:4. 1569 öde, 1573 nyupptaget.
1 aoe, 1565, 1 pb 0:4.
1559–62 1 aoe 0:1:1:4.
1 fr (1565 Jöran Johansson /Rosenhane/).

1368 byter Klemens i Båresta, Floda sn, till sig 0:0:0:7 i H
av Eskilstuna kloster mot 0:0:0:6½ i Näs, Dunkers sn
(DS 7660).

1381 byter Ingevast i Åminne till sig 0:½ i H av Olof Inge-
valdsson mot jord i Myckelmossa, Simonstorps sn,
Bråbo hd (RAp 6/7).

1393 och 1399 är Ragnar i H nämndeman vid räfsteting
(RApp 13/6, DRAp 12/6).
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1398 byter Ragnar i H till sig 0:½ av Olof Vastesson mot
lika mycket jord i Ramsta, Floda sn (ShSp 20/7).

1401 byter Ragnar i H till sig 0:0:0:18 i H av hustru Lucia
i Ålberga, Kila sn, mot lika mycket jord i Rogsta, Kila
sn (SD 76).

1401 byter Ragnar i H till sig 0:0:1 och lika mycket jord i
Hjulsta av herr Jakob, kyrkoherde i Årdala, i detta
byte ombud för Forssa kyrka, mot 0:0:2 i Viby, Årda-
la sn (SD 77).

1401 byter Ragnar i H till sig 0:0:2 av Lars i Goglunda
(Stigtomta sn) mot lika mycket jord i Danby (SD 77).

1402 byter Ragnar i H till sig 0:0:0:5½ av Anders i Kälke-
sta, Kila sn, mot jord i Rogsta, Kila sn (SD 201).

1405 byter Mats Nilsson i Löta, Bettna sn, bort 0:½ i H till
Peter (Olofsson) i Remröd, Malms sn, mot lika myc-
ket jord i Viby, Bettna sn. Jorden i H har tilldömts
Mats vid räfsteting efter att Ingevald Anundsson
(spetsar från sidan) med orätt tagit jorden av Mats
svärfar och bytt bort den till Peters far Olof Inge-
valdsson som i sin tur bytt bort jorden till Ingevast i
Hofsta mot jord i Myckelmossa (jfr 1381 ovan). (SD
604)

1411 byter Ragnar i H till sig 0:0:2 av Anders Båt mot lika
mycket jord i Rogsta, Kila sn (ShSp 7/11).

1414 är Torsten i H nämndeman vid räfsteting (SD 1888–-
89).

1432 är Halvid i H faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1447 skiftar en tolvmannanämnd, som varit i H och ’bru-

tit’ andelarna i en jord där, ut ägolotterna (från öst
till väst): till Håkan Vässing 0:0:8½ i östra ändelagen,
till Vårfru kor i Nyköping 0:0:8½, till Peter Rag-
valdsson i Valinge, Stigtomta sn, 0:0:14 och till Nils
Ragnarsson 0:0:5 i västra ändelagen. Utom skiftet
unnar de tre övriga Håkan Vässing en kålgårdstomt
av ’svinavallen’ som kompensation för något hinder i
hans tomt (HabSp 13/6).

1458 (omkr) säljer Johan Jönsson i Remröd, Malms sn,
0:½ i H och jord i Vedeby till Håkan Vässing (E
5185).

1472 ger väpnaren Nils Johansson i Träcksta, Blacksta sn,
0:0:5 i H, vilken jord han ärvt efter sin dotterson
Ragnar Nilsson, till sin hustru Katarina, Nils Finke-
nows dotter, som förbättring av hennes morgongåva
(se Träcksta, Blacksta sn) (UUBp 22/1).

1534 skiftar Jakob (Persson) Västgöte och Gustav Kafle, på
sina hustrurs Karin och Anna Josefsdöttrar samt
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hustrurnas syster Gertruds vägnar, arv efter Josef
Pedersson (Djulaätten) till Djulö, dennes hustru
Ingrid Jönsdotter (Get) och son Jöran Josefsson,
varvid Gustav på sin lott får en gård i H som räntar 1
tön korn och 0:2 pn (DjA E 5662, avskr, DjAp 3/8
1573 vid, DMS 2:2 s 84 f).

1550 räntar Anna Klemetsdotters (Hogenskild) landbo
Lars i H 0:1½ avradspn (BiS E 1991).

1559 redovisar en jordebok över kungens arv och eget en
gård om 0:4 som sår 1 pund, har äng till 20 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften; räntar 2:0
pn, 1 pund smör, 4 dagsverken och fodring. Gården
har indragits från S:ta Annas prebenda i Nyköping.
Vidare meddelas att en annan arv och eget-jord i H,
som är 0:1½, sår 3 spann, har äng till 8 lass hö, litet
mulbete och gott fiskevatten; räntar 0:6 pn, 3 pund
bast, 6 spann korn, 6 dagsverken och fodring. (AoE
29 A:2)

1559 meddelas att den mindre arv och eget-jorden indra-
gits som sakfallsgods av Brita Mickelsdotter (Halv-
hjort av Ärnäs) för att hon ’med ominne rymt av
landet’ (AoE 29 A:2, SöH 1562:4).

1564 återfår Brita Mickelsdotters barn av Erik XIV den
frälsejord i H som fråndömts deras mor för att hon
rymde till Tyskland med en av sina tjänare (HH 13 s
120).

Hagby 1391 i Haghaby (RAp 16/8) – 9 G, 5 i – inlagt i Hagbyberga,
se AF 2 s 423 f, 498.

SöH 1 kr, 1559 0:3:1:4.
1 ky (Krasta rd), 1552 0:2:2, 1551–55 till helgeands-
huset i Nyköping.
1 kyuj, 1552 0:0:2, 1555 0:2.
1 fr (Per Jonsson /till Gräfseboda/, 1562 Karin Ket-
tilsdotter /Vässing/).

1391 stadfäster Ulf Jonsson (Aspenäsätten) den gåva hans
svåger framlidne Klemens Petersson (sparre) gett till
sin tjänare Nils Larsson för lång och trogen tjänst,
nämligen 0:0:8 i H och jord i Hjulsta. Ulf som för
säkerhets skull hittills uppburit räntan på Nils väg-
nar upplåter därför sin gård i Tveta, Medåkers sn,
Åkerbo hd, till Nils att utnyttja tills den uppkomna
skulden är reglerad och förbjuder sin systerdotters
arvingar att befatta sig med Nils jord på något sätt.
(RAp 16/8)
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1430-talet säljer Lars Nilsson (kalk bjälkvis åtföljd av tre
hjärtan), kung Eriks kaplan och präst i Köping, och
hans bror Bengt Nilsson 0:0:8 i H och jord i Hjulsta
till Peter Ulfsson djäkn ’av H’ (RAp odat nr 129).

1553/55 redovisas i förteckningen över kyrkojordar i Kra-
sta rd en gård om 0:0:8, som fram till 1554 är förlä-
nad till Nyköpings spetal, med 9 spann korn och råg
i årligt utsäde, äng till 20 lass hö och litet mulbete
men varken skog eller fiskevatten; räntar 0:0:8 av-
radspn, 1 pund korn, 1 pund smör samt fodring.
Dessutom redovisas en utjord om 0:0:2 (1555 0:2),
som årligen besås med 2 spann korn och råg och
dessutom har gott mulbete. (SöH 1553:2, 1555:15)

Hagbyberga Se Hagby och Berga.

Hagelsätter 1470-t Hagelsetter (C 4 f 21) – 9 G, 4 i – bebyggelselämningar
finns ca 1,4 km nordost om Ottekil (RAÄ 292:1).

SöH 1 kr.
1410 (?) säljer hustru Ingeborg (Nilsdotter) och hennes

son Jöns Gregersson H till Torkel Nilsson (se Danby)
(C 4 f 21).

Hjulsta 1391 i Hywglestum (RAp 16/8), 1401 i Hiulostom (SD 77),
1402 i Hiwlistom … i Hiwlista torpe (SD 201) – 9 G, 4 i.

SöH 1 kruj, 1560 0:1:1.
1 ky (Krasta rd), 1552 0:1:2:4, 1556 0:5:2:4, 1565
0:5.
1 fr (Karl Vässing, 1562 Jöran Johansson /Rosenha-
ne/).
½ fr (Brita Turesdotter /Trolle/).

1391 stadfästs Klemens Peterssons (sparre) gåva om
0:0:3½ i H till hans tjänare Nils Larsson (se Hagby)
(RAp 16/8).

1394 ger Ragnar Petersson i Hacksta 0:2 i H och jord i
Farneby, Vrena sn, som morgongåva till sin hustru
Lucia Arnolfsdotter (UUB E 172).

1401 byter Ragnar i Hacksta till sig 0:0:1 i H av Forssa
kyrka (se Hacksta) (SD 77).

1402 byter Ragnar i Hacksta till sig 0:1 i H av Jeppe Styr-
karsson och alla de hus Jeppe äger i H torp (se Rev-
sta, Lunda sn) (SD 201).

1411 byter Ragnar i Hacksta till sig 0:0:1 i H och jord i
Berga av hustru Ragnfrid i Fimta, Sköldinge sn, mot
0:½ i Löta, Bettna sn (ShSp 7/11).

1413 byter Karl Karlsson Öra till sig 0:½ av Jon Jakobsson
(se *Karl Karlssons gård, Nyköpings stad) (SD 1807).
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1430-talet säljer Lars Nilsson och hans bror Bengt 0:0:3½ i
H torp till Peter Ulfsson djäkn (se Hagby) (RAp odat
nr 129).

1553 omfattar kyrkohemmanet 0:0:5½, sår 2 pund korn
och råg, har äng till 40 lass hö och skog till nödtorft-
en men inget fiskevatten; räntar ½:0 avradspn, ½:0
gengärdspn, 18 spann korn, 2 pund smör, 6 dags-
verken och fodring (SöH 1553:2).

1559 upptas i en jordebok över kungens arv och eget en
jord i H som sår 6 spann, har äng till 10 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften; räntar 0:6 pn
och 4 dagsverken samt fodring. Jorden uppges vara
indragen från Vadstena kloster (AoE 29 A:2).

Hålstorp 1551 Halstenstorp (SöH 1551:11) – 9 G, 3 h.
SöH 1 fr (Lars Kafle, 1569 Mats Kafle).

Klubbetorp 1455 Klubbatorp (RApp 12/10) – 9 G, 4 i.
SöH 1 ky (Krasta rd).

1559 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) K som räntar ½:0

pn vid arvskifte efter sina bröder Nils Gädda och
Staffan Gädda (se Bjärsätter) (RApp 10/12).

1468 får Ingrid Karlsdotter K vid skifte med sin bror
Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp u d, se
SDHK 28773).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 6 gamla
getter och ett handfat av Birger i K för 1 mark sak-
öre som Birger dömts att betala för husröta (C 35 f
98v).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) K, som räntar 0:5:1 pn,
vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Ragvald i K
0:5:1 avradspn (BiS E 1991).

1555 sår kyrkohemmanet 7 spann korn och råg, har äng till
10 lass hö, gott mulbete men inget fiskevatten; räntar
0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann korn, ½ pund
smör, 6 dagsverken och fodring (SöH 1555:15).

Knoga 1486 i Knoffwa (RAp 21/5), 1498 i Knogom (SjSpp 17/3),
1551 Knogha (SöH 1551:11) – 9 G, 4 i.

SöH 1 fr (Erik Tönnesson /Tott/), 1569 öde.
1486 är Olof i K faste vid häradstinget (RAp 21/5, se

SDHK 31748).
1498 är Hennike i K nämndeman vid häradssyn (SjSpp

17/3).
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Kornboda 1551 Kornboda (SöH 1551:11) – 9 G, 5 h.
SöH ½ kr (1568–69 1 krt).

Krafsbol 1542 Krafsebol (RAp 5/3), 1550 i Krasseboll (BiS E 1991),
1554 Krefsebooll (SöH 1554:11) – 9 G, 4 h.

SöH 1554 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) K, som räntar ½:0 pn,

vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Per i K ½:0
avradspn (BiS E 1991).

Kvisätter 1425 Quigasæter (RAp 9/10) – 9 G, 4 h.
SöH 1 fr (Knut Haraldsson /Soop/).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort

torpet K till Karl Karlsson Öra (se Bjärsätter) (RAp
9/10).

1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) K som räntar ½:0
pn vid arvskifte efter sina bröder Nils Gädda och
Staffan Gädda (se Bjärsätter) (RApp 10/12).

1468 får Ingrid Karlsdotter K vid skifte med sin bror
Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp u d, se
SDHK 28773).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) K som räntar 0:6
pn (C 21 f 6v).

Laggarbol 1551 Laggerboll (SöH 1551:11) – 9 G, 4 i.
SöH 1 fr (Brita Turesdotter /Trolle/).

Nykvarn 1542 Nyeqwern (RAp 5/3), 1554 Nyquern (SöH 1554:11) – 9
G, 5 h.

SöH 1554 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) N, som räntar 2 tön mjöl,

vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Ottekil 1551 Ottekill (SöH 1551:11) – 9 G, 3 i.
SöH ½ fr, 1554 1 fr (Lars Kafle, 1569 Mats Kafle).

Sarpetorp 1425 Sarpatorp (RAp 9/10) – 9 G, 4 i.
SöH 1 fr (Knut Haraldsson /Soop/).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort S till

Karl Karlsson Öra (se Bjärsätter) (RAp 9/10).
1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) S som räntar 0:6

pn vid arvskifte efter sina bröder Nils Gädda och
Staffan Gädda (se Bjärsätter) (RApp 10/12).
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1468 får Ingrid Karlsdotter S vid skifte med sin bror
Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp u d, se
SDHK 28773).

1496 är Erik i S faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) S som räntar 0:9

pn (C 21 f 7).

Skiren 1425 Skira (RAp 9/10) – 9 G, 3 i.
1425 byter Nils Erengislesson (Hammerstaätten) bort ett

torpställe S under Danby till Karl Karlsson Öra och
hans hustru Cecilia Staffansdotter (se Bjärsätter)
(RAp 9/10).

Smedjebol 1542 Smidiebol (RAp 5/3), 1550 i Smidieboll (BiS E 1991) – 9
G, 4 h.

SöH 1 kruj (1568 öde).
1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) S, som räntar 1:0 pn, vid
arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Per i S 1:0 av-
radspn (BiS E 1991).

Stensätter 1551 Stensætter (SöH 1551:11) – 9 G, 5 f.
SöH 1 fr (Lars Kafle, 1569 Mats Kafle) 1573 öde.

Sörby 1391 i Öster Sudherby (LibCa 59, avskr), 1413 i Sudherby (SD
1807) – 9 G, 4 i.

SöH ½ kr, 1559 0:2:2 (’Lilla Sörby’).
1552 1 kyuj, 1560 0:0:1, 1569 0:1.
1 vakl, 1556 1 aoe (1556 0:5:2:4), 1565 1 ky.
1 fr (Axel Eriksson /Bielke/, 1562 Karin Jöransdotter
/Gyllenstierna/).

1391 tillkännager Peter Olofsson (sköld kluven av sågsku-
ra) i Remröd, Malms sn, att han bytt till sig 0:1 i östra
S av sin far Olof Ingevaldsson, som nu är död, mot
lika mycket av sin hustrus jord i Valla, Björkviks sn,
Oppunda hd. Bytet villkoras med att det ska gälla
lika länge som den gåva, omfattande en del av hans
fädernarv, som Peter har fått av sin bror Nils Olofs-
sons arvingar (LibCa 59).

1413 byter Karl Karlsson Öra till sig 0:0:2 av Jon Jakobs-
son (se *Karl Karlssons gård, Nyköping) (SD 1807).

1447–57 har Vadstena kloster en landbogård om 0:3 som
räntar 16 spann korn, 0:3 pn, 1 pund mata och 0:1
pn ättargäld (VaKlJb s 39, 91).
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1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) jord i S som räntar
4 tön korn, ½:0 pn och 1 pund mata, vid arvskifte
efter sina bröder Nils Gädda och Staffan Gädda (se
Bjärsätter) (RApp 10/12).

1459 säljer Johan Jönsson i Remröd och hans hustru Ing-
rid Larsdotter 0:0:1, som är Ingrids arvejord, till
Håkan Vässing (se Ättersta, Österåkers sn) (RAp
14/3); fastebrevet utfärdas 1460 (RAp 21/10).

1466 har Vadstena kloster en landbo Peter i S som detta
år erlägger 2 tön (korn) och ½:0 pn men efterskänks
0:2 pn för byggkostnader (HH 16 s 257).

1468 får Ingrid Karlsdotter en gård i S vid skifte med sin
bror Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp
u d, se SDHK 28773).

1473/1502 anges för Vadstena klosters gård räntan 2 tön
korn och 0:7 pn (VaKlJb 1473 f 10v, HH 16 s 256).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) en gård som räntar
3 tön korn, 0:9 pn och 1 pund mata (C 21 f 7).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en utjord i S, som räntar
2 pund bast, vid arvskifte efter sin syster Birgitta
Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1556 upptas en gård som räntar 18 spann korn, 0:9 pn, 1
pund fläsk, ½ pund bast och 0:12 gästningspn i en
arvskiftesjordebok efter Måns Johansson (Natt och
Dag). Till gården hör en utjord som räntar 3 spann
korn. (Bio N 2b)

1559 redovisar en jordebok över kungens arv och eget en
gård S som sår 18 spann, har äng till 30 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften; räntar 0:7
pn, 12 spann korn, 4 dagsverken och fodring (AoE
29 A:2).

Tjärsta 1337 in Tyærestum (DS 3283), 1508 vdi Tiærsta, Tierestada
(RApp 20/2, två brev), 1514 i Tyærasta (C 21 f 24v) – 9
G, 4 i.

SöH 3 aoe 0:4 + 0:4 + 0:4.
1556 1 aoeäng (nuv Enstorp), 1573 öde.

1337 byter Nils Ingevaldsson (Hammerstaätten) till sig av
sin bror Magnus dennes fädernearv i Björkviks sn,
nämligen 0:9:0:18 i T samt jord i Bjärsätter och
Danby, mot sitt fädernarv i Bjälbo, Herrberga, Hög-
by och ?Västerlösa snr i Östergötland (DS 3283).

1508 säljer Dorotea Knutsdotter (Banér) tre gårdar som
räntar 6 tön korn och 3:0 pn till Erik Turesson (Biel-
ke) (RApp 20/2).
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1514 upptas i Gunhild Johansdotters (Bese) jordebok tre
gårdar som hon och hennes man Erik Turesson
(Bielke) har köpt. Gårdarna räntar vardera 2 tön
korn och 0:6 pn. (C 21 f 24v)

1559 redovisar en jordebok över kungens arv och eget tre
gårdar om 0:4 som vardera sår 12 spann, har äng till
40 lass samt mulbete och fiskevatten till nödtorften;
räntar vardera 1:0 pn, 1½ pund korn, 4 dagsverken
och fodring. Det finns också en utjord som räntar 15
mark smör. Gårdarna uppges vara Dorotea Knuts-
dotters (Banér) arvegods och har inlösts till arv och
eget från Gunhild Johansdotter. (AoE 29 A:2)

Torp 1554 Toorp (SöH 1554:11) – 9 G, 4 i.
SöH 1554 1 fr (Brita Turesdotter /Trolle/).

Vabbnäs 1353 in Wabbanæs (DS 4908), 1369 i Wabbonæs (DS 7907) –
9 G, 5 i.

SöH 2 aoe, 1559 0:4 + 0:4, 1565 2 jukl, 1568 öde, 1573
nyupptagna.

1353 pantsätter Sigge Magnusson (Håkan Tunessons ätt)
½:0 till sin tjänare Ingevald Petersson (svin) (DS
4908).

1369 skänker Ingevald Petersson ½:0, som han fått av
Sigge Magnusson, till Julita kloster där han inträtt
med avsikt att tillbringa återstoden av sitt liv som
lekbroder och även bli begravd i klostret (DS 7907).

1393 döms Johan Abjörnsson (sparre över blad) vid räfste-
ting att återlämna godset V, som han olagligen be-
slagtagit, till Julita kloster och dessutom ska han
inom sex veckor återbetala de 0:12 avradspn som
han uppburit från en av klostrets två landbor, Peter
Smed (RApp 13/6).

1440 beordrar Sigge Ulfsson (Sparre av Hjulsta och
Ängsö), ärkedjäkne i Strängnäs, att landbon Olof i V
och hans granne i fortsättningen ska lyda under
abboten i Julita kloster eftersom Sigge och hans sys-
kon gett båda gårdarna och ett underliggande torp
till klostret (RApp odat nr 22).

1441 bekräftar Gustav Algotsson (Sture) att hans ”moders
morfar” (eg svärmors morfar) Sigge Magnusson
skänkt ½:0 i V och torpet Skråmberga, Björkviks sn,
Oppunda hd, till Julita kloster (SMR 1289).

1559 redovisar en jordebok över kungens arv och eget två
gårdar om ½:0 i S som vardera sår 9 spann, har äng
till 20 lass hö, mulbete och fiskevatten till nödtorften;
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räntar vardera ½:0 avradspn, ½:0 dagsverkspn, 12
spann korn, 1 pund fläsk, 1 höns, 10 ägg och fodring
(AoE 29 A:2).

Vedeby 1401 i Witby (SD 76), 1413 i Wighby (SD 1807), 1447 i Witby
(HabSp 13/6) – 9 G, 4 i.

SöH 1 kr, 1560 1 kruj 0:0:2:6, från 1565 öde.
1 ky (Krasta rd), 1552 0:3, 1559 0:4.
1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/), 1569 (en-
dast) öde.
1 fr (Axel Eriksson /Bielke/, 1562 Erik Månsson /Natt
och dag/), 1568 öde.
1551–54 1 fruj.

1401 byter Ragnar i Hacksta till sig två jordar i V, nämli-
gen 0:1:0:2 liggande jämsides med kyrkans jord och
0:0:0:9½ jämsides med Lasses teg, av Gjurd i Nave-
sta, Lerbo sn, mot jord i Gryt, Blacksta sn, Ramsta,
Floda sn, och Speteby, Lerbo sn (SD 76).

1413 byter Karl Karlsson Öra till sig ?0:0:8½ (textförlust) i
V av Jon Jakobsson (se *Karl Karlssons gård, Nykö-
ping) (SD 1807).

1447 är Nils Petersson i V nämndeman vid häradstinget
(HabSp 13/6).

1455 ärver Ingrid Karlsdotter (Gädda) jord, som räntar 3
tön korn, 0:3 pn och 1 pund mata, vid arvskifte efter
sina bröder Nils Gädda och Staffan Gädda (se Bjär-
sätter) (RApp 10/12).

1458 (omkr) säljer Johan Jönsson i Remröd, Malms sn,
0:1:0:3 i V och jord i Hacksta till Håkan Vässing (E
5185).

1468 får Ingrid Karlsdotter en gård i V vid skifte med sin
bror Erengisle Gädda (se Heby, Lerbo sn) (UUBp
u d, se SDHK 28773).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) en gård som räntar
2 tön korn, ½:0 pn och 1 pund mata (C 21 f 7).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar 3
tön korn och ?0:2 pn, vid arvskifte efter sin syster
Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Jon i V ½:0
avradspn och 2 tön korn (BiS E 1991).

1553 omfattar kyrkohemmanet 0:3, sår 14 spann korn och
råg, har äng till 40 lass hö och skog till nödtorften
men inget fiskevatten; räntar 0:2 avradspn, ½:0
gengärdspn, 12 spann korn, 1 pund smör, 6 dags-
verken och fodring (SöH 1553:2).
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1556 upptas en gård som räntar 12 spann korn, 0:2 pn, 1
pund fläsk, ½ pund bast och 0:12 gästningspn i en
arvskiftesjordebok efter Måns Johansson (Natt och
Dag) (Bio N 2b).

Vedebykvarn 1460 i Widhboqwærn (RAp 21/10) – 9 G, 4 h.
SöH 1 kyuj, 1566 0:2.

1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1460 är Lars i V faste vid häradstinget (RAp 21/10, DN

16:208-9).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) V, som räntar 4 tön mjöl,

1:0 pn och ½ pund ål, vid arvskifte efter sin syster
Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Olof i V 1:0 pn,
18 spann tullbjuggmjöl och 2 spann rågmjöl samt 5
pund bast som avlösning för gästning (BiS E 1991).

Å, Östra 1542 i Aå (RAp 5/3) – 9 G, 4 i.
SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/, 1562 Lars

Kafle, 1569 Mats Kafle).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) Å, som räntar 0:10 pn,

vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Jöns i Å 0:5 pn
och 4 hundraden näver i stället för ytterligare 0:5 pn
(BiS E 1991).

Åsätter 1542 Aåsætter (RAp 5/3), 1546 i Åsasätther (SPHRA vol 1),
1554 Åster (SöH 1554:11), 1566 Ålsätter (SöH 1566:5)
– 9 G, 5 h.

SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) Å, som räntar 1:0 pn och

½ pund ål, vid arvskifte efter sin syster Birgitta
Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1546 vittnar Jöns Nilsson i Å med sin hand på korset om
sin förre husbonde ’gamle’ Peder Brahes och dennes
hustru Cecilia Månsdotters (Gren) samliv (SPHRA
vol 1).

Äskedalen 1565 Askerdall (SöH 1565:6) – 9 G, 3 i.
SöH 1565 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/, 1566

Jöran Johansson /Rosenhane/).

Östra Å Se Å, Östra.



Bärbo socken
1314 (?) de Berghum (DS 1947, odat).
1329 curatus ecclesie in Biærgh … parrochia Biærghæ (DS 2695).
1366 i Berbosokn (DS 7332).
1377 i Bærboo sokn (DS 9394).
1384 innan Berghbo sokn (EbAp 21/3).

Omfattning: Bärbo socken hade 1950 samma omfattning som under
medeltiden och 1500-talet.

Kyrka: Bärbo kyrka, sannolikt uppförd på 1200-talet, är belägen i en slutt-
ning omkring en mil nordväst om Nyköping. Den romanska prägeln med
långhus och ett smalt kor är till stor del bevarad. Under senmedeltiden
förlängdes långhuset västerut, ett vapenhus (numera rivet) byggdes i söder
och en sakristia i norr. Den sistnämnda försågs, till skillnad från det övriga
kyrkorummet, med ett murat valv. Kyrkans medeltida exteriör är synlig på
en teckning från 1686 av Peringskiöld. Under 1600- och 1700-talen försågs
kyrkorummet med trävalv efter att tidigare ha haft plant innertak. Vid den
restaurering av kyrkan som ägde rum 1938−39 framtogs fragmentariska
målningar i koret, vilka tros vara tillkomna i början av 1500-talet.

Ett antal medeltida inventarier finns bevarade i kyrkan. Från 1200-talets
andra hälft finns delar av en gotländsk dopfunt vilka utgör de äldsta me-
deltida inventarielämningarna. Vidare kan här nämnas en träskulptur
föreställande S:t Olof från 1200-talets andra hälft, en ljuskrona av järn med
gotiska liljor och blad, storklockan som genom en inskrift kan dateras till
1514 och ett nordtyskt altarskåp från 1500-talets första fjärdedel. Altarupp-
satsen från 1600-talet innehåller apostla- och helgonfigurer, däribland den
heliga Birgitta, från ett slaktat senmedeltida altarskåp. Triumfkrucifixet
påträffades i slutet av 1960-talet hos den då framlidne konstnären Gustaf
Böklin, men tros härröra från kyrkan. Kristusfiguren har daterats till 1500-
talets första fjärdedel, medan korset kan vara av äldre datum. Ett medelti-
da ciborium förvaras i SHM. (SöKy 28, Anund & Qviström s 196−199,
ACBkomm)

Den medeltida prästgården låg i byn Bärbo.

Runstenar: Sö 163 (Täckhammar); flyttad till Täckhammar i ny tid från
Ryckesta, Råby(-Rönö) sn.



64 Jönåkers härad

Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/51 (1573)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky bi fr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bärbo – – – – – – – – 1 (1) – – – –
Bärsund – – 1 (0) – – – – 1 (1) – – 1 (1)
Egla 2 (0) – – 0 (1) 0 (1) – – – – 2 (2)
Hål 1 (2) – – – – – – – – – – – –
Listorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Näs – – – – – – – – 0 (5) 5 (0) – –
Siggetuna – – – – – – – – 1 (1) – – – –
Stortorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Tista – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Tomta 1 (1) 1 (1) – – – – – – – – – –
Tuna – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Täckhammar – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Åkerbotorp – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Åkra – – – – – – – – – – – – 4 (3)
Ökna – – – – – – 0 (1) – – – – 1 (1)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 4 (3) 2 (1) 0 (1) 0 (2) 3 (8) 5 (0) 17 (16)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: fruj: Täckhammar 1 (0), Ökna 1 (0).

Bärbo 1548 Presteboletth (SöH 1548:5), 1551 Berga (SöH 1551:11),
1559 Bærbo (SöH 1559:10) – 9 H, 4 c.

SöH 1 ky (Tå rd) 0:4; jt 1552–56.
1553 omfattar kyrkohemmanet, som kallas ’prästbolet’,

½:0, sår 12 spann korn och råg, har skog till nödtorf-
ten, litet mulbete och fiskevatten och räntar 0:2 av-
radspn, ½:0 gengärdspn, 12 spann korn, 6 lass ved,
6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

Bärsund 1329 in Bæræsund (DS 2695), 1366 i Bæresunde (DS 7332) –
9 H, 5 b.

SöH 1 skuj (endast 1551).
1 ky (Tå rd) 0:1:2, 1559 0:4:2, 1565 0:4.
1 fr (Karl Holgersson /Gera/, 1568 Jöran Holgersson
/Gera/).

1329 byter Johan, kyrkoherde i Bärbo, bort 0:0:4 till bis-
kop Styrbjörn i Strängnäs mot lika mycket jord i
Hättinge, Gräve sn, i Närke (DS 2695).
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Bärbo socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

1331 får biskop Styrbjörn nytt fastebrev på den jord i B
som han bytt till sig av kyrkoherden i Bärbo (DS
2860).

1343 ger Ulvid Birgersson (Likvidssönernas ätt) 0:0:4 till
Strängnäs domkyrka och förordnar att jordens av-
kastning ska användas till inköp av nattvardsvin (DS
3730).

1366 byter Cecilia Olofsdotter (initialsigill) bort 0:0:4:6 till
sin ’måg’ Skäring Iliansson (framkommande svin)
mot 0:1 i *Engeby, Ytterjärna sn, och 30:0 pn (DS
7332).

1377 säljer Skäring Iliansson 0:0:10 till Bo Jonsson (Grip)
(DS 9394).

1382 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig ½:0 av Bo Jonsson (Grip) (se Minninge, S:t Niko-
lai sn) (LSBp 7/3).
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1409 är Johan i B nämndeman vid räfsteting (SD 1128).
1409 är Jakob i B nämndeman vid räfsteting, samma år

och 1411 är han faste vid häradstinget (SD 1165, SD
1209, ShSp 7/11).

1413 byter Karl i Kavlinge, Malms sn, till sig 0:1 av Nils
Bosson (Natt och Dag) mot lika mycket jord i Eneby,
Halla sn, varvid Anund i B är en av fastarna (SD
1727).

1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig 0:0:7 av biskop Erik
i Strängnäs (se Tista) (RAp 26/4).

1484 säljer Ingrid Johansdotter (Dyning) 0:1 i B, som
räntar 0:3 pn och 15 mark mata, till Arvid Trolle (se
Ökna) (HH 31:152).

1485 får Arvid Trolle fasta på den jord han köpt av Ingrid
Dyningsdotter, varvid Ragvald i B är en av fastarna
(HH 31:159).

1555 omfattar kyrkohemmanet 0:0:5, sår 6 spann korn
och råg, har äng till 30 lass hö, skog och mulbete till
nödtorften, gott fiskevatten; räntar 0:0:5 avradspn,
½:0 gengärdspn, 5 spann korn, 1 pund smör, 6 lass
ved, 6 dagsverken och fodring (SöH 1555:15).

Egla 1331 in Yglum (DS 2860), 1380 i Ighlom (RAp 14/5) – 9 H, 4
c.

SöH 1 sk (endast 1551) 0:4:1:4.
1 sk, 1554 1 kr, 1559 0:2.
1559 1 kruj 0:0:2:2.
1 fr (Björn Pedersson /Bååt/), öde 1566–68 och 1570.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/), öde från 1568.
1554 (endast) 1 fruj.

1331 är Torsten i E en av två närvaremän vid ett jordbyte,
varvid Gjurd och Olof i E är fastar (DS 2860).

1380 är Ragvald i E nämndeman vid räfsteting, 1381,
1384 och 1385 faste vid häradstinget (RAp 14/5,
UUBp 7/11, RAp 11/6, ShSp 9/11).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:0:17
till Bo Jonsson (Grip) (se Täckhammar) (LSBp 12/3).

1385 (omkr) byter Henrik Reventlow och hans hustru
Ingegerd Johansdotter bort jord i E till Bo Jonsson
(se Tomta) (U 269a s 31).

1386 upplåter Nils mjölnare 0:0:1:½ i E och jord i Tomta
till Ingeborg Gregersdotter (Sandbroätten) som
återbetalning av ett penninglån (UUBp u d, se
SDHK 13010).

1399 är Peter i E nämndeman vid räfsteting (DRAp 12/6).
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1430 byter Knut Karlsson (Örnfot) bort 0:0:0:17 till Bryn-
olf Olofsson i Hål (se Runtuna, Runtuna sn) (UUB E
175 a, DMS 2:2 s 223).

1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig 0:0:5½ av biskop
Erik i Strängnäs (se Tista) (RAp 26/4).

1445 är Peter i E en av tolv nämndemän som vittnar om
bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta, Nykyrka
sn) (RAp 1/6).

1449 ger Karl Larsson (bjälke), hans hustru Märta Klaus-
dotter (Dowt), deras dotter Iliana och hennes man
Mats Håkansson (Hålbonäsätten) 0:0:4:6, liggande
nära byns västra ände, till Bärbo kyrka (UUBp u d,
se SDHK 25439).

1452 är Lars i E faste vid häradstinget (UUBp 7/11).

Hål 1329 in Huli (DS 2695), 1382 i Hwli (LSBp 7/3) – 9 H, 5 b.
SöH 1 sk 1:4, 1569 2 sk 0:6 + 0:6.
1329 och 1331 är Runvid i H faste vid ett jordbyte (DS

2695).
1378 säljer Olof Petersson 0:0:4½ till Bo Jonsson (Grip) (se

Släbro, S:t Nikolai sn) (DS 9808).
1382 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till

sig 0:1 av Bo Jonsson (se Minninge, S:t Nikolai sn)
(LSBp 7/3).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:0:6
till Bo Jonsson (se Täckhammar) (LSBp 12/3).

1384 byter Ragvald Magnusson till sig 0:0:0:6 av Bo Jons-
son (se Släbro, S:t Nikolai sn) (EbAp 21/3).

1430 byter Knut Karlsson (Örnfot) bort 0:0:0:4 i H till
Brynolf Olofsson i H (se Runtuna, Runtuna sn)
(UUB E 175 a, DMS 2:2 s 223).

1432 är Nils Kettilsson i H faste vid häradstinget (RAp
13/5).

Listorp 1444 Skreddaretorpith (RAp 26/4), 1446 i Lidzlatorpe (RAp
10/5), 1551 Listorph (SöH 1551:11) – 9 H, 4 c.

SöH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig torpet L som är en

avgärdaenhet till Tista och räntar 0:6 pn, av biskop
Erik i Strängnäs (se Tista) (RAp 26/4).

1446 är Lars Skräddare i L faste vid häradstinget (RAp
10/5, två brev).

1456 är Anund i L faste vid häradstinget (RAp 25/5).

Näs 1329 in Nyiænæs (DS 2695), 1331 in Neesby (DS 2860), 1401
i Næsi (SD 77), 1420 i Næs (SD 2777), 1543 Gamblanes
(SöH 1543:2) – 9 H, 5 c.
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Ett av biskopshemmanen i N var huvudenhet för Bis-
kopsnäs rättardöme, vilket omkring 1550, förutom de fem
enheterna i N omfattade ytterligare fyra biskopslandbo-
hemman och -torp i Vrena sn, Oppunda hd och Svärta sn,
Rönö hd (SöH, jfr AL 1 s 312, not 1).

SöH 5 bi (Biskopsnäs rd, 1555 Tå rd) 0:2:1:1½ + 0:2:1:1½
+ 0:2:1:1½ + 0:2:1:1½ + 0:2:1:1½ (jt endast 1543),
1559 5 ky (Tå rd); jfr AL 1 s 312, 317.

1329 är Erik, Ragnvast och Trygg i N fastar vid en jord-
transaktion (DS 2695).

1331 är Erik, Finvid, Nils och Ernulf i N fastar vid en
jordtransaktion (DS 2860).

1399 är Peter i N nämndeman vid räfsteting, 1401 och
1402 är han faste vid häradstinget (HrDbSöl 157, f
105, SD 77, SD 137).

1420 är Örjan i N faste vid häradstinget (SD 2777).
1443 är Tomas i N nämndeman i häradssynenämnd (RAp

1/10).
1493 är Peter Svensson och Peter Larsson i N fastar vid

häradstinget (RAp 19/11, två brev).
1555 meddelas om biskopsgodsen i N att två gårdar i

Biskopsnes (= Gamla Näs), två gårdar i Medelnes och
en gård i Lillenes räntar vardera 0:4:0:4 avradspn,
0:2 fårpn, 18 spann korn, ½:0 pund smör, 1 pund
fläsk, 4 dagsverken och fodring (SöH 1555:15).

Siggetuna 1427 i Tiokkatwnum (RAp 21/1), 1548 Twna (SöH 1548:5),
1551 Siggetuna (SöH 1551:11) – 9 H, 4 c – ursprung-
ligen en gård i byn *Thiokkatwna, se Tuna.

SöH 1 ky (Tå rd), 1553 0:4, 1559 0:6.
1427 stadfäster Birger Trolle på sin hustru Kristina Knuts-

dotters (Aspenäsätten) vägnar hennes far Knut
Bengtssons försäljning och överlåtelse av ½:0 i S till
Strängnäs domkyrka, då de skedde med Knuts ar-
vingars och fränders råd och samtycke (RAp 21/1).

1428 stadfäster Magnus Pik på sin hustru Ingeborg Knuts-
dotters (Aspenäsätten) vägnar Knut Bengtssons för-
säljning av ½:0 i S till Strängnäs domkyrka med
samma motivering som i Birger Trolles brev (RAp
24/12). – För släkttavla se Berga, S:t Nikolai sn.

1435 upptas ½:0 i en förteckning över Strängnäs domkyr-
kas gods varvid jorden felaktigt uppges ligga i Råby
sn (A 15 f 52v).

1553 omfattar S ½:0, sår 18 spann korn och råg, har äng
till 30 lass hö, skog till nödtorften, gott mulbete men
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inget fiskevatten och räntar ½:0 avradspn, 18 spann
korn, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

Stortorp 1329 i Thorp (?DS 2695), 1423 i Thidzstadhathorp(?) (RAp
25/11), 1444 i Tiizstadha thorp (RAp 26/4), 1551 Tista-
torph (SöH 1551:11), 1559 Stortorp (SöH 1559:10) – 9
H, 4 c.

SöH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1329 är Haldan i ?S faste vid en jordtransaktion (DS

2695).
1423 är Anund i S faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig 0:3 i av biskop Erik

i Strängnäs (se Tista) (RAp 26/4).
1491 ger Elin Gustavsdotter (Sture) S, som räntar 18

spann korn, 0:7 pn och 1½ pund mata, till sin syster-
son Arvid Davidsson (Oxenstierna) (se Täckhammar)
(RAp 27/10).

Tista 1399 i Thitzstadhom (DRAp 12/6), 1444 i Tiizstadhom (RAp
26/4), 1486 i Tistade (RAp 21/5) – 9 H, 4 c.

SöH 2 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1399 är Jakob i T nämndeman vid räfsteting (DRAp 12/6).
1444 byter Tomas Nilsson (bila) till sig 0:9 i T och jord i

Bärsund, Egla, Listorp och Stortorp, denna sn, Åby,
Bergshammars sn, Lund, S:t Nikolai sn, och Farne-
by, Vrena sn, av biskop Erik i Strängnäs som med
Tomas svärfar Ragnars och dennes hustrus tillåtelse i
gengäld får jord i Skäggesta, Barva sn, Horsholm,
Mora, Oxlöt och Össby, Jäders sn (RAp 26/4).

1486 är Staffan i T faste vid häradstinget (RAp 21/5).
1491 ger Elin Gustavsdotter (Sture) till sin systerson Arvid

Davidsson (Oxenstierna) tre gårdar i T som samman-
lagt räntar 6 pund och 6 spann korn, 0:21 pn och
4½ pund mata (se Täckhammar) (RAp 27/10).

Tomta 1329 in Tomthum (DS 2695), 1384 i Tomptum (RAp 11/6) – 9
H, 4 c.

SöH 1 sk 1:4, 1559 0:3:1:2, 1560 0:3.
1 skuj 0:0:2:6, till sk i Bergshammar, Bergshammars
sn.

1329 är Anund och Mats i T fastar vid en jordtransaktion
(DS 2695).

1331 är Anund, Mats och Peter i T fastar vid en jordtrans-
aktion (DS 2860).

1384 se Ålsta, S:t Nikolai sn.
1385 (omkr) byter Henrik Reventlow och hans hustru

Ingegerd Johansdotter (Folkungaättens oäkta gren)



70 Jönåkers härad

bort 0:0:4:7 och jord i Egla till Bo Jonsson (Grip)
mot jord i Brogetorp och Uddeby, Svärta sn (U 269a
s 31); jfr DMS 2:2 s 264.

1386 upplåter Nils mjölnare 0:0:1:¼ och jord i Egla till
Ingeborg Gregersdotter (Sandbroätten) som återbe-
talning av ett penninglån (UUBp u d, se SDHK
13010).

1399 är Torsten i T nämndeman vid räfsteting, 1411,
1416 och 1418 är han faste vid härads- och lagmans-
ting (DRAp 12/6, ShSp 7/11, SD 2302, SD 2501).

1486 och 1493 är Bengt i T vedervaroman vid häradsting-
et (RAp 21/5, RAp 19/11).

1496 se Helgesta, Stigtomta sn.
1500 se Täckhammar.
1509 se Täckhammar.

Tuna 1384 i Thiokkatwnom (LSBp 12/3), 1511 aff Tiokkatuna, i
Tiockatwnaqwern, i Tiockatwna (C 35 f 98, 102, 104),
1551 Tuna quarn (SöH 1551:11), 1559 Tuna (SöH
1559:10) – 9 H, 4 c.

SöH 1544 (endast) 1 aoe.
2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/ 1, Birger
Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson /Grip/ 1).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:13 i
T med tillhörande kvarn till Bo Jonsson (Grip) (se
Täckhammar) (LSBp 12/3).

1385 se Täckhammar.
1387 ger Gregers Bengtsson (Aspenäsätten) ?0:7:2 i T med

tillhörande andelar i en underliggande kvarn och ett
ålfiske i morgongåva till sin hustru Katarina Erengis-
lesdotter (Hammerstaätten) (RAp 30/1, DMS 2:2 s
245).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en
gård som räntar 3 tön korn, 3 tön mjöl, 0:4 pn, 1
pund mata och 20 ålar (SkS E 8928).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde avrad om 2
tön korn och 2 tön mjöl, 0:10 pn och ½:0 gengärds-
pn av Knut i T samt 2 pund ål i mata av T kvarn (C
35 f 102, 104).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) T kvarn, som räntar 4
tön mjöl, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hans-
dotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1558 upptas en kronokvarn med ett par stenar i ett länsre-
gister (AL 3 s 206).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård och en kvarn, som
sammanlagt räntar 0:4½:0:4 pn, 2 pund och 2 spann
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korn, 1 pund fläsk, ½:0 fogdepn, 9 spann tullmjöl, 1
pund ål och fodring (BNJb).

Tuna och Siggetuna var under medeltiden delar av byn
*Thiokkatwna vars bytomt låg ca 200 m väster om Nykö-
pingsån strax norr om gravfältet RAÄ 33:1 (LSA C 10–21:1,
1777, se även HoTu s 223 ff).

Täckhammar 1329 in Thækhamar (DS 2695), 1355 i Thekhamars fors (DS
5085), 1384 i Thækhamar (LSBp 12/3) – 9 H, 4 c.

SöH 1 fr + 1 fruj, 1554 2 fr, 1560 1 fr (Åke Bengtsson
/Färla/) ’Stora T’.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/) ’T kvarn’; jfr AF 2 s
161.

1329 är Lars bryte i T faste vid ett jordbyte i häradet och
1331 är han närvaroman (vittne) vid en jordtransak-
tion (DS 2695, DS 2860).

1355 dömer kung Magnus en kvarn i T fors till Strängnäs
domkyrka som innehaft kvarnen så länge att ägande-
rätt uppstått genom urminnes hävd och kungen
avvisar därför de anspråk på kvarnen som gjorts av
Lars Trogh (Tyska ordens) komtur i Årsta (DS 5085).
– Av ett påvebrev, utfärdat en dag före domen, fram-
går att Tyska orden har klagat hos påven över att
kungen orättmätigt har berövat orden vissa av dess
gods och ägodelar (DS 5486).

1380 tilldöms biskop Tord i Strängnäs vid räfsteting med
allmogen av Rönö härad 100 ålar som Nils Gädda
utan rättslig grund tagit av Olof, biskopens mjölnare,
vid T kvarn (RAp 14/5).

1381 ger Nils Gädda och hans hustru Kristina Magnusdot-
ter (Hammerstaätten) en ström och ett ålfiske i T
fors, intill biskopens kvarn, ’av en sten och in på det
landet där gudsriddarna (Tyska orden) äger godset
som kallas Tuna’ (Tuna, Helgona sn) till biskopsbor-
det i Strängnäs. Kristina som har ärvt fisket och
strömmen av sin far hoppas härmed att den mis-
sämja om fisket som länge rått mellan domkyrkan å
ena sidan, Kristina, Nils och Kristinas föräldrar å
den andra, nu är ur världen och utfärdarna befull-
mäktigar häradshövdingen i Rönö härad att ge dom-
kyrkan fasta. (UUBp 12/7)

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:12 i T
med underliggande kvarn och jord i Egla, Hål och
Tuna, denna sn, Tybble, Lunda sn, Bene, Ekeby,
Jogersö, Lund, och Ösvreta, S:t Nikolai sn, Senesta,
Stigtomta sn, Hamra, Bogsta sn, Grinda, Nynäs,
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Oppeby, Segersta, och *Throgwoøø, Bälinge sn,
Svallinge och *Säby, Fors sn, Ekeby och Hossebo,
Råby(-Rönö) sn, Ökna, Toresunds sn, Stångby, Tyst-
berga sn och Kolsta, Vallby sn, till Bo Jonsson (Grip)
mot jord i Danderyds och Solna snr i Uppland samt
150:0 pn och ytterligare jord inom Uppsala biskops-
döme motsvarande 16 marks avgäld som Bo ska
komplettera bytet med så snart han kan (LSBp 12/3).
– Bytet påbörjades redan 1383 då fyra gode män
lämnade förslag på en del av bytet (SkSp 1/12); jfr
DMS 2:2 s 153, 297 där *Throgwoøø (trogho) felak-
tigt har identifierats som Rågö, Tystberga sn.

1385 får Bo Jonsson fasta på de gods i Jönåkers hd som
han bytt till sig av Finvid Finvidsson (ShSp 9/11).

1391 är Peter Tuvesson i T faste vid häradstinget och 1399
är han domhavande (RAp 25/11, NySAkb, nr 1).

1414 pantsätter Ermegard Johansdotter (Bylow), änka
efter Knut Bosson (Grip), sitt gods T, ’i Runtuna
socken’, omfattande tolv gårdar, såväl öde som be-
bodda, till Arent Styke (SD 1960).

1445 är Hans i T nämndeman vid lagmansting (RApp
15/11).

1450 får Strängnäs domkyrka, genom beslut av lagman-
nen Johan Karlsson (Färla), T och T kvarn av Katari-
na Knutsdotter (Grip) med anledning av Bo Jons-
sons obetalda skuld till domkyrkan (se Svista, Klos-
ters sn) (RAp 24/2).

1453/54 ärver Bo Nilsson (Grip) vid arvskifte efter Bo
Jonsson T och allt som under det ligger och allt
(utan ortnamn) som Bo Nilsson nu innehar under
Nynäs i Rönö hd och i Jönåkers hd eller i andra
härad och socknar (se Vinäs, Eds sn, Tjusts hd) (RAp
1453/54, se SDHK 26181, jfr DMS 4:5 s 404 f, Rääf
3:118½). – Godsen under Nynäs uppräknas med
ortnamn i ett senare arvskiftesbrev 1455 (se DMS 2:2
s 153).

1458 säljer Bo Nilsson sin gård T och T kvarn för evärde-
lig tid till Erik Axelsson (Tott) (UUBp 8/6).

1490 dömer riksrådet T och T kvarn till Elin Gustavsdot-
ter (Sture), änka efter Erik Axelsson, efter att hon
kärat mot Nils Bosson (Grip) för att han undanhållit
henne T under några år, för vilken självsvåldighet
rikets råd dömer Nils Bosson till 40:0 pn böter
(UUBp 13/8).

1491 stadfäster rikets råd domen om T och T kvarn från
föregående år och dömer därutöver Nils Bosson att
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ersätta Elin Gustavsdotter för all den ränta av T som
undanhållits henne (UUBp 16/6).

1491 ger Elin Gustavsdotter till sin systerson Arvid Davids-
son (Oxenstierna) T och T kvarn, som räntar 3 pund
korn, 3 pund mjöl, 0:12 pn, 60 ålar och 2 pund ma-
ta, och jord i Stortorp och Tista, denna socken, Gun-
nersta och Öksund, Husby(-Oppunda) sn och Mälby,
Torshälla sn, samt i Östergötland i Hygnestad, Har-
stads sn, och Tuna (nu Sjötuna), Kumla sn, vilket allt
var Elins rätta morgongåvegods (RAp 27/10).

1498 är Nils i T nämndeman vid häradssyn (SjSpp 17/3).
1500 intygar Bengt i Tomta och Nils i T att Erik Axelsson

(Tott), under den tid han var hövitsman i Nyköping
(omkr 1452–57), på kronans vägnar bytte till sig T
och T kvarn mot Tomta av Bo Nilsson (Grip) med
sådana villkor att Erik skulle behålla T endast så
länge han innehade Nyköpings slottslän och Bo
Nilsson skulle ha Tomta under samma tid. – Brevet
finns bevarat i flera avskrifter vilka skiljer sig något
från varandra i fråga om vittnen m m. (BNBJJb, ShS
I 33:338, jfr HH 4 s 362)

1509 intygar borgmästare och rådmän i Nyköping att en
tid efter det att Erik Axelsson och Bo Nilsson hade
bytt gods, återtogs Tomta av Erik, utan att han åter-
lämnade T (ShS I 33:332); jfr 1458 och 1500.

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons jordebok T, som räntar
4 tön korn och 0:12 pn, och T kvarn som räntar 3
tön mjöl och 60 ålar (SkS E 8928).

1514 intygar herr Jöns (Larsson), kyrkoherde i Råby (och
Bärbo), att för några år sedan när Sten Sture d ä
innehade Nyköpingshus (1497–1502) bröt tre av
herr Stens tjänare upp Bärbo kyrkas kista och tog
därifrån en förseglad säck med pengar (100:0 pn)
som Nils Bossons tjänare Nils Gäddeskalle deponerat
där med anledning av den då pågående tvisten om T
och T kvarn mellan Nils Bosson och Bengt Arentsson
(Ulv). När pengarna legat i kistan ett år kom först två
av Bengt Arentssons tjänare och krävde att få peng-
arna men eftersom de varken hade något brev eller
godtagbara skäl vägrade herr Jöns att lämna ut dem.
Någon tid därefter kom tre av Sten Stures hovmän
till kyrkan under pågående mässa och efter den
försökte de ’med hårda ord och trug’ få herr Jöns att
låsa upp kistan i sakristian. Då han vägrade bröt de
sönder kistan och tog pengarna. (UUBpp 22/2)
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1548 begär Gustav I att Jöran Åkesson (Tott) ska upplåta
T kvarn till kungen eftersom den ligger på lämpligt
avstånd från Gripsholm och i utbyte erhålla något
annat lämpligt beläget hemman med lika stor ränta,
vilket byte fogden på Gripsholm Måns Smed ska
handlägga (GR 19 s 180, jfr AL 3 s 184).

Källor: DMS 4:3 s 234, ÄSF I:2 s 204.

Åkerbotorp 1399 i Akerbothorp (DRAp 12/6) – 9 H, 4 c.
SöH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1399 är Birger i Å nämndeman vid räfsteting (DRAp

12/6).

Åkra 1447 i Akrom (HabSp 13/6) – 9 H, 4 c.
SöH 4 fr, 1565 3 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1447 är Nils i Å nämndeman vid tinget (HabSp 13/6).
1449 se Egla.
1496 är Peter i Å nämndeman vid tinget (RAp 17/5).
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Ökna 1329 in Økne (DS 2695), 1331 in Øknum (DS 2860), 1402 i
Øknom (SD 137) – 9 H, 5 b – övergiven bytomt (RAÄ
51:1) ca 0,5 km ostnordost om Bärsund.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1565 Nils Birgersson
/Grip/).
1 fruj, 1559 1 kruj 0:1.

1329 är Livsten i Ö faste vid en jordtransaktion (DS 2695).
1331 är Bengt i Ö faste vid en jordtransaktion (DS 2860).
1402 är Anders i Ö faste vid häradstinget (SD 137).
1484 säljer Ingrid, Johan Dynings dotter, sin fädernegård

Ö om 0:2, som räntar 2 tön korn, 1 pund smör, 0:2
avradspn samt 0:2 dagsverkspn, och jord i Bärsund
till Arvid Trolle (HH 31:152). – Fastebrev på köpet
utfärdas 1485 (HH 31:159).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 0:5
avradspn, 1½ pund korn, 1 pund fläsk, ½:0 fogdepn
och fodring (BNJb).
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1314 (?) … de Hallu … (DS 1947, odat).
1349 ecclesie Halle (DS 4478, avskr).
1354 rector ecclesie Halla (APS 482, avskr).
1356 Hallæ sokn (DS 5676).
1357 i Hallæ sokn (DS 5699).
1369 in parochia Hallo (DS 7944).
1378 i Halla sokn (DS 9744).

Omfattning: Halla socken hade 1950 samma omfattning som under me-
deltiden och 1500-talet.

Kyrka: Den lilla medeltidskyrkan i Halla, belägen på en höjd mellan
Hallbosjön och Yngaren, uppfördes under 1100-talet och har till stor del
bevarat sin romanska prägel. Bortsett från vapenhuset uppvisar en teck-
ning av Peringskiöld från 1686 i stort sett samma exteriör som i dag.
Vapenhuset var ovanligt nog försett med ingång som vette mot öster i
stället för mot söder. Korets absid revs någon gång under medeltidens
senare del och ersattes med en sakristia i öster. På 1400-talet tillkom torn-
delen, vilken aldrig byggdes högre än långhusmurarna. Tornets botten-
våning försågs redan från början med tegelvalv, medan det övriga kyrko-
rummet välvdes i början av 1500-talet med s k gubbvalv. Denna typ av
valv, vilka är dekorerade med antingen huvuden eller hela figurer, före-
kommer även i några andra sörmlandskyrkor, däribland grannkyrkan
Vrena. I interiören är fyra konsekrationskors synliga, vilka sannolikt
härrör från en återinvigning av kyrkan efter någon av medeltidens om-
byggnader. Av medeltida inventarier återstår endast dopfuntens fotparti
och ett ciborium, vilka båda förvaras i Statens historiska museum. (SöKy
22, Anund & Qviström s 179, s 202 f, Collmar s 359)

Här kan också nämnas ett par senmedeltida avlatsbrev som utfärdats
för kyrkan 1434 resp 1504, där 40 dagars avlat utdelas för bidrag till
kyrkans upprustning och utsmyckning. (B 15 f 321v, f 367) Dessa av-
latsprivilegier bör knytas till de ovannämnda ombyggnaderna under
1400- och 1500-talen.

Den efterreformatoriska prästgården Björklund är inte omnämnd i det
medeltida källmaterialet. Björklund har sannolikt tillkommit genom en
utbrytning ur Kälkesta vid okänd tidpunkt. Se Kälkesta nedan (jfr GrBe,
s 96−104).

Runstenar: saknas.
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Antal jordeboksenheter enligt SöH 1548/51 (1573)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky kyuj fr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ballersta – – – – – – – – – – – – 3 (3)
Eckersta – – – – – – – – – – 0 (1) – –
Ekeby 1 (0) – – 0 (1) – – – – – – 2 (2)
Ellesta 1 (0) – – – – – – – – 1 (2) 1 (2)
Eneby – – – – – – – – – – 1 (1) 2 (2)
Kälkesta – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Sund – – 1 (0) – – – – – – – – 1 (1)
Sörkärr – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Väsby – – – – 2 (0) 0 (2) 1 (1) – – 2 (2)
Ösby – – – – 1 (1) – – – – – – 3 (3)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 2 (0) 1 (0) 3 (2) 0 (2) 1 (1) 2 (4) 14 (17)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: kyäng: Eneby 1 (0), fruj: Väsby 1 (0), Ösby: 1 (0).

Ballersta 1315 in Baldræstum (DS 2023), 1353 in Baldristæ (DS 4961),
1416 i Balderstom (SD 2302), 1432 i Ballirstom (RAp
15/6) – 9 G, 5 j.

SöH 2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1 fr (Axel Eriksson /Bielke/, 1562 Johan Axelsson
/Bielke/).

En gård i Ballersta omnämns 1448 som tidigare sätesgård
för frälsemannen Torsten Gudmundsson (?grankotte)
(RAp 21/3). Till B skriver sig även hans änka Ramfrid
Öndsdotter 1453 (RAp 30/11).

1315 byter Håkan (Ingeborgsson) Läma bort 0:1 till Sig-
trygg Jonsson mot lika mycket jord i Eneby (DS
2023).

1353 är Ragvald i B nämndeman vid häradstinget (DS
4961).

1378 byter Olof i Ekeby, hans hustru Elin och hennes
syster Holmfrid bort hela sin ägodel i B till Bo Jons-
son (Grip) (se Ekeby) (DS 9744).

1416 är Ragvald i B vedervaroman och Birger i B faste vid
lagmansting (SD 2302).

1432 vittnar herr Olof Petersson, kyrkoherde i Stigtomta,
och Torsten i Skåra om en jordaffär mellan Ragvald
djäkn i B och Lars (Finvidsson) i Brink, Stigtomta sn,
som nu båda är avlidna (se Binklinge, Vrena sn).
(RAp 15/6).
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Halla socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

1433 utfärdar Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter en fullmakt till Jöns Nilsson
(Svarte Skåning) att inlösa en pantsatt jord om ½:0 i
västra änden av byn B eftersom panten förfallit (se
Tå, S:t Nikolai sn) (RApp 16/3).

1443 fastställs en ifrågasatt gränsdragning mellan B och
Kälkesta av en synenämnd (se Kälkesta) (RAp 1/10).

1448 upplåter biskop Erik i Strängnäs sin jord i B till Ture
Jönsson (Svarte Skåning) och hans bror Åke Jönsson
eftersom jorden olagligen sålts till Vårfruprebendan
vid Strängnäs domkyrka av Torsten (Gudmunsson) i
B utan hans hustru Ramfrid Öndsdotters tillstånd
och Ramfrid har därför klagat hos herr Svarte Jöns
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vars hustru Ingeborg Nilsdotter (Natt och Dag) hade
bördsrätt till jorden (RAp 21/3).

1453 stadfäster Ramfrid Öndsdotter sin mans försäljning
av jord till Svarte Jöns enligt vad makarnas tidigare
utfärdade brev utvisar och ger Jöns arvingar fasta (se
Tå, S:t Nikolai sn) (RAp 30/11).

1455 byter Karl i B och hans son Jöns Karlsson bort ½:0,
liggande mitt i byn B, samt jord i Eckersta och Ekeby
till Svarte Åke Jönsson mot jord i Valla, Husby-
Oppunda sn (RAp 19/1). – Fasta på bytet ges 1456
(RAp 25/5).

1455 är Jöns i B faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
1463 säljer Nils Ottesson (Björnram) sin jord i B, som

räntar 4 tön korn och 0:10 pn, till Magnus Bengts-
son (Natt och Dag) (se Bärsta, Stigtomta sn) (RAp
29/6, RAp 4/7).

1492 och 1494 uppbär Åke Jönssons fogde 4 tön korn i
avrad av Olof Eriksson i B och lika mycket av Bengt i
B (C 27 I f 1, II f 2).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 4 tön korn-
avrad av Olof Eriksson i B och lika mycket av Lars i
B; dessutom uppbärs av vardera mata om 1 pund
fläsk och 1 pund smör (C 35 f 102, 104).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) två gårdar, som samman-
lagt räntar 8 tön korn, 1:0 pn och 3 pund mata, vid
arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbor i B som följer:
Jöns Olofsson erlägger 4 tön avradskorn, 6 lass skatt-
ved, 3:0 gästningspn, 1 pund vardera smör och fläsk
i mata, och 3 mark skatthampa; Jon i B erlägger 2½
tön och 1½ spann avradskorn, 6 lass skattved, 18
mark vardera smör och fläsk i mata, 3:0 gästningspn
och 3 mark skatthampa (BiS E 1991).

Eckersta 1369 in Ækirstum (DS 7944 or), 1411 i Ækirstom (ShSp 7/11)
– 9 G, 5 j.

SöH 1565 1 kyuj.
1369 pantsätter Peter Petersson (okänt sigill) i Harlinge

0:2:0:2 i E till Eskilstuna kloster (se Harlinge, Bettna
sn) (DS 7944).

1411 är Nils i E faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1442 säljer Lars Nilsson (lilja) 0:0:0:9, liggande parallellt

med den teg som Svarte Jöns (Svarte Skåning) barn
ärvt efter sin mor Ingeborg Nilsdotter (Natt och
Dag), till Ture Jönsson (Svarte Skåning). Lars säljer
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jorden med samma villkor som anges i hans tidigare
salubrev till fru Ingeborg gällande jord i Eneby.
(RAp 26/3)

1447 är Peter Andersson i E faste vid häradstinget (RAp
24/1).

1451 byter Nils i Fågelsund, Bettna sn, till sig 0:5 i E av
Åke Jönsson (Svarte Skåning) mot jord i Stenham-
mar (RAp 6/1).

1452 byter Bo Nilsson (Grip) bort 0:2 till Åke Jönsson mot
jord i Tjärorp, Kärna sn, Hanekinds hd (RAp 21/10).
– 1460 får herr Åke fasta på jorden i E (RAp 4/11).

1455 byter Karl i Ballersta och hans son Jöns Karlsson
bort 0:0:6½ till Svarte Åke Jönsson, nämligen 0:2 i
västra änden och 0:0:0:4 i östra änden av E (se Bal-
lersta) (RAp 19/1).

1475 beviljar riksrådet bröderna Ture Jönsson och Åke
Jönsson rätten att till evig egendom inlösa ett öde
skattegods i E, som räntade 0:12 pn då det var besut-
tet, som delkompensation för det av brödernas arve-
gods som inlagts under Öresten av Sten Sture, då
han byggde borgen där, och som i övrigt vederlagts
med kronogods i Kinne och Marks hdr i Västergöt-
land (RAp 28/6).

1481 säljer Lars Petersson i Juresta, Floda sn, och hans
hustru Birgitta Petersdotter 0:4:2, som är skattejord,
till Svarte Åke Jönsson som fått riksrådets tillstånd att
förvärva jorden under frälse (RAp 6/1).

*Egerdznæs 1340-t är Egerdznæs sätesgård för Eggard van Kyren (Proc-
Kat s 186).

På Eknäset ca 1,4 km öster om Ekeby finns bebyggelseläm-
ningar av medeltida karaktär (RAÄ 7:1) vilka antagits vara
lämningar av Eggard van Kyrens sätesgård E som endast
nämns i i Katarina Ulfsdotters (Ulvåsaätten) kanonisa-
tionsakter (ProcKat s 186, Lovén s 470, Borgbrevet 2003:1
s 8–13).

Ekeby 1378 i Ekeby (DS 9744) – 9 G, 4 j.
SöH 1 sk, 1559 1 kr 0:4.

1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1554–65 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/);
saknas mellanliggande år.
1 fr (Lars Kafle, 1562 Mats Kafle).

1378 byter Olof i E, hans hustru Elin och hennes syster
Holmfrid bort 0:3 i E samt jord i Ballersta och Väsby
med dess underliggande torp Sörkärr till Bo Jonsson
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(Grip) mot 0:0:4 i Fågelsund, Bettna sn, och 150:0
pn för mellanskillnaden i det ojämna bytet (DS
9744).

1399 döms vid räfsteting 0:0:9 i E och ett halvt torp där-
under samt jord i Bogslöt, Krognäs och Vibäck, S:t
Nikolai sn, som Esbjörn Kristiernsson (Hjorthorn)
har under frälse, åter under skatt och till Olof Byng-
erssons arvingar (HrDbSöl 157, f 104v–105v).

1443 är Birger i E sämjevittne vid häradstinget (RAp
1/10).

1455 byter Karl i Ballersta och hans son Jöns Karlsson
bort ½:0 till Svarte Åke Jönsson, nämligen 0:0:7 i
östra änden och 0:0:5 i västra änden av E (se Baller-
sta) (RAp 19/1).

1482 får Svarte Åke Jönsson skattebönderna i E och Elle-
sta samt alla små skattejordar i socknen som förlä-
ning av rikets råd (RAp 24/10, DMS 2:2 s 187).

1492 uppbär Svarte Åkes fogde 4 tön kornavrad av Kle-
met i E (C 27 I, f 1).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar 3
tön korn, 0:3 pn och 1½ pund mata, vid arvskifte
efter sin syster Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna
sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Olof i E 10
spann avradskorn, 6 lass skattved, mata om 1 pund
vardera fläsk och smör samt 3:0 gästningspn (BiS E
1991).

Ellesta 1356 i Ælstæ (DS 5676) – 9 G, 4 j.
SöH 1 sk 0:5:1, med skuj i Sund och i Gammelsta, Kila sn,

1559 1:0, 1570 1 fr (Bengt Räv).
1548–56 1 kyuj, sammanslås troligen 1555 med kyuj
nedan till 1 kyuj 0:2, till Nykyrka kyrka.
1552–56 1 kyuj 0:0:2, 1555 se kyuj ovan.
1560 1 kyuj, 1565 0:0:0:4; 1569–70 öde.
1 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/).

1356 byter Lars Ingebjörnsson (Ekeblad från Västerfärne-
bo) till sig 0:4½:0:½ av Ingegerd Gregersdotter (se
Bärsta, Stigtomta sn) (DS 5676).

1357 se Bärsta, Stigtomta sn.
1370 byter Erik i Binklinge, Vrena sn, bort 0:0:2:7 till herr

Johan (Petersson) i Vadsbro (se *Johannes Petri
gård, Nyköpings stad) (DS 8119).

1401, 1409 och 1411 är Önd i E faste vid häradstinget (SD
76, SD 1209, ShSp 7/11).
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1418 ärver Sigrid Uddormsdotter (Rakeredsätten) jord i E
som räntar 4 tön korn, vid arvskifte efter sin syster
Gunhild Uddormsdotter (se Sånna, Asby sn, Ydre
hd) (SD 2448).

1433 utfärdar Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter en fullmakt till Jöns Nilsson
(Svarte Skåning) att inlösa en pantsatt jord om 0:1 i
östra änden av byn E eftersom panten förfallit (se Tå,
S:t Nikolai sn) (RApp 16/3).

1443 är Peter i E sämjevittne vid häradstinget (RAp 1/10).
1445 är Sven i E nämndeman vid lagmansting , 1447 vid

häradstinget samt faste till morgongåva och 1449 är
han nämndeman vid lagmansting (RApp 15/11,
HabSp 13/6, UUBp 19/6, NySAkb nr 8).

1452 är Staffan i E faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1470 är Anders Siggesson i E faste vid häradstinget (EbAp

16/10).
1482 får Svarte Åke Jönsson skattebönderna i E och Ekeby

samt alla små skattejordar i socknen som förläning av
rikets råd (RAp 24/10, DMS 2:2 s 187).

1492 och 1494 uppbär Åke Jönssons fogde 6 tön kornav-
rad av Peder Månsson i E (C 27 I f 1, II, f 2).

1494 är Peder Månsson i E faste vid häradstinget (RAp
18/11).

1496 är Eskil i E faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde avrad och

mata av Erik och Jakob i E vilka vardera erlägger 4
tön kornavrad samt mata vardera 1 pund smör och 1
pund fläsk; Erik betalar dessutom 0:20 pn i sakören
på sin drängs vägnar (C 35 f 102, 104, 109).

Eneby 1315 in villa que vocatur Eniby (DS 2023), 1385 i Eneby
(LSBp 6/10) – 9 G, 5 i.

SöH 1 kyuj, 1552 0:0:1, 1566 0:1.
1548–60 1 kyäng, 1559 1 kyuj.
2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/), en är öde
från 1569.

1315 byter Håkan (Ingeborgsson) Läma till sig 0:1 av
Sigtrygg Jonsson mot lika mycket jord i Ballersta (DS
2023).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:5 av Eskilstuna
kloster (se Svallinge, Fors sn, Västerrekarne hd)
(LSBp 6/10, RAp odat nr 82).

1400 byter Jordan Björnsson till sig 0:0:0:4 gammal frälse-
jord i E av Peter i Remröd, Malms sn, mot lika myc-
ket jord i Näs, Floda sn (StrLBp 31/1).
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1413 byter Karl i Kavlinge, Malms sn, bort 0:1 till Nils
Bosson (Natt och Dag) mot lika mycket jord i Bär-
sund, Bärbo sn (SD 1727).

1430 får Peter Tyrgilsson, kyrkoherde i Vrena och Halla
snr, tillstånd av Svarte Jöns (Svarte Skåning) och
dennes hustru Ingeborg Nilsdotter (Natt och Dag)
att bygga sig ett mjärdeläge i Skräddartorpsån (Solnø
aa) under det torp som utbrutits ur E och att fritt
nyttja det under sin livstid, varefter mjärdeläget utan
dröjsmål ska överlåtas till Svarte Jöns och hans hust-
ru, eller deras arvingar (RAp 25/4).

1442 meddelar Lars Nilsson (lilja) i ett salubrev gällande
Eckersta att han tidigare har sålt jord i E till framlid-
na Ingeborg Nilsdotter (Natt och Dag) (RAp 26/3).

1444 intygar Lars Nilsson (lilja), kallad ’mjölkbytta’, att
han sålt 0:0:11½:1 till Svarte Jöns och dennes hustru
Ingeborg Nilsdotter och att det som brast i betal-
ningen har köparnas rätta arvingar nu erlagt till sista
penning och därför befullmäktigar Lars häradshöv-
dingen att ge dem fasta på jorden (RAp 16/3). –
Fastebrevet utfärdas 1447 (RAp 24/1).

1492 och 1494 uppbär Svarte Åke Jönssons fogde 4 tön
avradskorn av Nils i E (C 27 I, II).

1509 ingås förlikning, efter medling av biskop Mats Gre-
gersson (Lillie), i en tvist om ett mjärdeläge, kallat
*Nogen, mellan herr Sven, kyrkoherde i Halla, och
Birgitta Hansdotter (Tott) på hennes son Erik Fol-
kessons (Lillie) vägnar, innebärande att herr Sven
och hans efterföljare som kyrkoherdar i Halla får
behålla mjärdeläget mot att de i evig tid regelbundet
förrättar söndagsmässor med två kollektböner över
Birgittas avlidne man Folke Gregersson (Lillie) och
hans likaledes framlidna syster Birgitta Gregersdot-
ter (RAp 3/7).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters fogde 3½ tön avrads-
korn och mata om 1 pund smör och 1 pund fläsk av
Lars i E som därmed blir skyldig fru Birgitta 3 spann
avradskorn. Enligt saköreslängden levererade Lars
samma år 4½ spann korn som han var skyldig från
närmast föregående år samt 1 spann malt. (C 35 f
102, 104, 109)

1542 får Anna Hansdotter (Tott) två gårdar, som samman-
lagt räntar 8 tön korn, 0:9 pn och 4 pund mata, vid
arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).
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1550 räntar Anna Klemetsdotters landbor enligt följande:
Marit i E ger 4 tön avradskorn, 6 lass skattved, mata
om 1 pund vardera smör och fläsk, 4:0 gästningspn
och 3 mark skatthampa; Karin i E ger 3 tön avrads-
korn och 3:0 gästningspn och Jon i E erlägger endast
mata om ½ pund fläsk och 17 mark smör (BiS E
1991).

Kälkesta 1370 in Kelkastum (DS 8119), 1443 Kælkasta (RAp 1/10) – 9
G, 5 j.

SöH 1562 1 fr (Per Brahe).
1370 byter Erik i Binklinge, Vrena sn, bort 0:1 i K till herr

Johan (Petersson) i Vadsbro (se *Johannes Petri
gård, Nyköpings stad) (DS 8119).

1433 ger Knut Karlsson (Örnfot) och hans hustru Johanna
Torgilsdotter (Brahe) 0:0:21 och ett tillhörande
mjärdeläge i sjön som själagåva till Halla prästbord.
Enligt donatorerna har samma jord redan tidigare (i
slutet av 1340-talet) skänkts som själagåva till präst-
bordet av donatorernas förfäder Eggard van Kyren
och hans bror Hinze men den donationen har åter-
kallats av Knut och Johanna eftersom kyrkan inte
fullt ut har uppfyllt donationsvillkoren om ’själarykt’.
Donatorerna villkorar nu donationens kontinuitet
med att kyrkan i fortsättningen måste förrätta de
utlovade gudstjänsterna regelbundet. (B 16 f 387v–
89)

1443 redogör en synenämnd i öppet brev för en stavsyn
mellan K och Ballersta enligt följande: först gick
nämnden till ett gränsmärke som låg ute i kärret där
Mosaakeren och Broængen möts och därifrån rakt
västerut till en gammal stav vid granskogen, därefter
följde synenämnden gamla gärdesgårdssträckningar
och många ’ledstenar’ fram till en äng där kärret tog
slut och fann där ett gammalt gränsröse. Spåret efter
en gammal gärdesgård låg väl synligt för alla i linje
med mittersta stenen i staven, och eftersom denna
stav i övrigt var riven återställdes den omgående
varefter man sedan gick upp till den sista staven vid
allmänna vägen och därifrån åter österut till Broæng-
en. Nämnden enades där om att de gränsmärken
man hade besiktigat var rätta och gilla och att ett
synebrev därför kunde utfärdas av nämnden och
förses med häradshövdingens sigill.

Därefter ville nämnden se mer av den bevisning
som föranlett synen och bybor från Ballersta ledde
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då nämnden upp på ett berg i K skog ’hem mot
bynom’ där det låg många stenar, vilka dock nämn-
den inte kunde godkänna som riktiga gränsmärken
liksom inte heller de breda stenar och hällar som
därefter visades för dem. Med uppräknande av fyra
vittnen från grannhäradet Oppunda och lika många
från Halla sn, vilka vittnen begärts av kyrkan och
sockenprästen, kungör sedan nämnden en sämja
mellan prästen och Ballersta, innebärande att de nya
gärdesgårdar som följer hävdvunna gärdesgårds-
sträckningar och gränsmärken inte får röras och
skulle ändå så ske måste de återställas efter de av
synenämnden godkända gränsmarkeringarna. (RAp
1/10)

1511 upptas 2 spann råg till Erik i K bland utgifterna i
Birgitta Hansdotters (Tott) räkenskaper (C 35 f 65).

*Nogen Se Eneby.

Stenhammar 1356 i Stenhambre (DS 5676) – inlagt under Åkerö, Bettna
sn, låg intill gravfälten (RAÄ 33:1 och 35:1) vid Urs-
näset (LSA C 4–74:1, 1753).

1356 byter Lars Ingebjörnsson (Ekeblad från Västerfärne-
bo) till sig 0:0:0:18 av Ingegerd Gregersdotter (se
Bärsta, Stigtomta sn) (DS 5676).

1357 se Bärsta, Stigtomta sn.
1411 är Olof i S faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1451 byter Nils i Fågelsund, Bettna sn, bort 0:5 i S, som

han köpt av Hemming i S, till Åke Jönsson (Svarte
Skåning) mot lika mycket jord i Eckersta (RAp 6/1). –
Enligt fastebrevet, utfärdat 1452, var jorden i S
0:0:14 (UUBp 7/11).

Sund 1384 i Sunde (RAp 11/6) – 9 G, 4 j.
SöH 1 skuj (endast 1551) 0:0:1:4, till sk i Ellesta.

1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1384 är Gudmund i S faste vid häradstinget (RAp 11/6).
1391 är Olof i S faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1402 byter Ragnar i Hacksta, Björkviks sn, till sig 0:½ av

Jeppe Styrkarsson (se Revsta, Lunda sn) (SD 201).
1433 pantsätter Torsten Gudmundsson och hans hustru

Ramfrid Öndsdotter 0:1 till Svarte Jöns (se Tå, S:t
Nikolai sn) (RApp 16/3).

1446 dömer biskop Erik 0:2 från herr Elof, kyrkoherde i
Bettna sn, till Bettna kyrka sedan två gamla danne-
män vittnat att jorden i S alltid legat till Bettna kyrka
tills herr Elof blev kyrkoherde och därmed styrkt
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kyrkvärdarnas käromål om att herr Elof självsvåldigt
lagt jorden under prästbordet i Bettna och uppburit
avkastningen för sitt eget bruk och till skada för
kyrkan (RAp 5/3).

1463 byter Karl Knutsson (Gera) bort 0:0:3½ till Åke Jöns-
son (Svarte Skåning) (se Väsby) (RApp 5/2).

1482 byter Åke Jönsson till sig 0:2 i S och jord i Sundby,
Bettna sn, av Bettna kyrka, mot jord i Åkra, Bettna
sn (se Åkra, Bettna sn) (StrLBp 19/7).

1489 undantar Åke Jönsson sin jord i S från en gåva till
hustrun Birgitta Gregersdotter (se Jälund, Gryts sn)
(RAp 2/2).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 1 pund
smör i mata av Eskil i S (C 35 f 102).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar 0:11
pn och 1 pund mata, vid arvskifte efter sin syster
Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Jöns i S 6 lass
skattved, 3:0 gästningspn och mata om 1 pund smör
(BiS E 1991).

Sörkärr 1378 eet torp Sudhirkær (DS 9744) – 9 G, 4 j.
SöH 1554 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1378 byter Olof i Ekeby, hans hustru Elin och hennes

syster Holmfrid bort ett torp S, som räntar 1:0 pn,
under Väsby till Bo Jonsson (Grip) (se Ekeby) (DS
9744).

1433 utfärdar Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter en fullmakt till Jöns Nilsson
(Svarte Skåning) att inlösa det pantsatta torpet S
eftersom panten förfallit (se Tå, S:t Nikolai sn)
(RApp 16/3).

1485 är Johan i S faste vid häradstinget (HH 31:159).
1494 omnämns Johans hustru i S i Åke Jönssons (Svarte

Skåning) räkenskaper (C 27 VII, f 5).
1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde ett gam-

malt får av Jöns i S (C 35 f 102).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) S, som räntar 0:2 pn och

1 får, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter
(se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Bengt i S 6 lass
skattved, 3:0 gästningspn och 1 får (BiS E 1991).

Väsby 1349 in Wæstby (DS 4478, avskr), 1369 in Wæsby (DS 7841),
1378 i Wesby (DS 9744) – 9 G, 4 j.

SöH 1 kr 0:2:1:4, 1559 1 kruj 0:2 (1568–69 öde).
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1 kr, 1559 1 kruj 0:1:1 (1568 öde).
1 ky (Tå rd), 1555 0:2:2.
2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1551–54 1 fruj.

1349 stadfäster kung Magnus Halla kyrkas innehav av
0:0:8 i V för evig tid (DS 4478).

1369 ger Johan Petersson, kyrkoherde i Vadsbro, ½:0 till
den kanikprebenda han instiftar vid Strängnäs dom-
kyrka (se Aspesta, Kjula sn) (DS 7841).

1378 byter Olof i Ekeby, hans hustru Elin och hennes
syster Holmfrid bort 0:0:4 i V och det underliggande
torpet Sörkärr till Bo Jonsson (Grip) (se Ekeby) (DS
9744).

1433 utfärdar Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter en fullmakt till Jöns Nilsson
(Svarte Skåning) att inlösa en pantsatt jord om
0:0:6:6, liggande omedelbart väster om sockenkyr-
kans jord, eftersom panten förfallit (se Tå, S:t Nikolai
sn) (RApp 16/3).

1446 är Erik i V faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1447 är Lars i V faste till morgongåva (UUBp 19/6).
1456 säljer Bo Nilsson (Grip) 0:2:0:5 i V och jord i Ökna

och Örsta, Lids sn, samt i Kumla hd i Närke, till Erik
Nipertz (UUBp 9/2, DMS 2:2 s 181).

1456 är Torkel i V faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1458 byter Erik Nipertz bort 0:2:0:5 i V och jord i Ösby till

sin svåger Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning) mot
jord i Torlunda, Ripsa sn, som Svarte Åke fått med
sin hustru Mechtild Klausdotter (Plata), Eriks syster
(RAp 12/3, DMS 2:2 s 206).

1463 byter Karl Knutsson (Gera) bort sin egendom i V och
jord i Sund till Åke Jönsson (Svarte Skåning) mot
jord i Berg, Bergs sn, Norrvidinge hd, och 15:0 pn
(RApp 5/2; jfr LaSB 1:4 s 319).

1492 uppbär Åke Jönssons fogde 13 ¼ spann korn av Nils
skomakare i V, 2 tön och 5½ spann korn av Lars
Bengtsson i V samt 4 spann korn för den skattejord
som Lars innehar (C 27 I, f 1).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 2 tön och
5½ spann avradskorn samt mata om 15 mark smör
och 15 mark fläsk av Kristina i V medan Hans i V
endast erlägger mata om ½ pund fläsk och ½ pund
smör. Den tidigare landbon Olof i V antecknas för
att ha blivit skyldig 4½ spann av sin avrad. (C 35 f
102, 104, 109)



88 Jönåkers härad

1542 får Anna Hansdotter (Tott) två gårdar vid arvskifte
efter sin syster Birgitta Hansdotter. En gård räntar
12 spann korn, 0:3 pn och en ’vit’ samt 1½ pund
mata, den andra 15 spann korn, 0:3 pn och en ’vit’
samt 1 pund mata (se Åkerö, Bettna sn). (RAp 5/3)

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbo Jon i V 6 lass
skattved och hans granne Per ger 10 spann avrads-
korn, 6 lass skattved och 3:0 gästningspn (BiS E
1991).

1555 omfattar kyrkohemmanet 0:0:8, sår 12 spann korn
och råg, har äng till 13 lass hö, skog, mulbete och
fiskevatten till nödtorften; räntar 0:0:8 avradspn,
½:0 gengärdspn, 12 spann korn, 1 pund fläsk och 6
dagsverken samt fodring (SöH 1555:15).

Ödesby Se Ösby.

Ösby 1345 in villa dicta Øøsby (DS 3978), 1433 i Øsby (RApp 16/3)
– 9 G, 4 j – gammal bytomt (RAÄ 95:1) ca 400 m
öster om Ekeby.

SöH 1 kr 0:1:1 (1559 0:1), 1565 1 krt, 1570 1 kr 0:1.
2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/), en öde
1573.
1 fr (Jöran Trulsson /Ravnäsätten/).
1551–54 1 fruj.

1345 säljer herr Olof, kyrkoherde i Lunda sn, jord i Segel-
sta, S:t Nikolai sn, som han bytt till sig av Eggard van
Kyren mot 0:0:2 i Ö (DS 3978).

1433 pantsätter Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter 0:0:13, liggande näst intill en
jord om 0:2 i byns västra ände, till Svarte Jöns (se Tå,
S:t Nikolai sn) (RApp 16/3).

1443 är Ingemund i Ö sämjevittne vid häradstinget (RAp
1/10).

1456 säljer Bo Nilsson (Grip) 0:0:7½ i V till Erik Nipertz
(se Örsta, Lids sn) (UUBp 9/2, DMS 2:2 s 181).

1458 byter Erik Nipertz bort 0:0:7½ till Svarte Åke Jöns-
son (se Väsby) (RAp 12/3).

1460 är Ragnar i Ö faste vid häradstinget (DN 16:208–9).
1492/94 uppbär Åke Jönssons fogde 3 tön korn av Holger i

Ö och 15 spann av Olof Andersson i Ö (C 27 I, f 1, II
f 2).

1505 säljer väpnaren Jöran Pedersson (bomärkessigill) en
gård i Ö, som räntar 3 tön korn, 1 pund smör och
½:0 avradspn samt ½:0 pn av ett ålfiske, och jord i
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Ene, Stigtomta sn, till Sten Kristiernsson (Oxenstier-
na) (RAp 13/1).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 3 tön av-
radskorn samt mata om 15 mark smör och 1 pund
fläsk av Bertil i Ö och lika mycket av Lars Finne i Ö
(C 35 f 102, 104).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) två gårdar, som vardera
räntar 3 tön korn, 0:10:0:2 pn och 1½ pund mata,
vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter (se
Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1550 räntar Anna Klemetsdotters landbor i Ö som följer:
Per i Ö erlägger 1 tön avradskorn, 6 lass skattved,
3:0 gästningspn och 1 pund matafläsk (för 1549),
Mats i Ö ger 1 tön och 2 spann avradskorn, 6 lass
skattved 3:0 gästningspn och 3 mark skatthampa
(BiS E 1991).



Kila socken
1303 in parochia Killæ (DS 1393).
1351 in … parochia Kiil (DS 4676).
1362 in parochia Kiil (DS 6614).
1378 i Kilæ sokn (DS 9774).
1386 i Kiil sokn (RAp 25/4).
1401 i Kila sokn (SD 76).

Omfattning: Kila socken hade 1950 samma omfattning som under me-
deltiden och 1500-talet med undantag för Skällsta utängar som flyttades
hit från Lunda socken 1942 (Kbr 27/2) och hemmanet Nya Virån som
flyttades till Björkviks socken 1921 (Kbr 16/9).

Kyrka: Den medeltida kyrkan övergavs 1750 och i dag återstår endast en
ruin. Denna är belägen på en kulle i Lundäng och uppvisar murrester av
långhus, smalare rakslutet kor och sakristia. Ruinen mäter 26 m på läng-
den och 9−12 m på bredden. Någon gång under medeltiden har kyrkan
försetts med sakristia och förlängts västerut. Av medeltida inventarier
återfinns en dopfunt från 1200-talet i nuvarande Kila kyrka. Vidare finns
en senmedeltida kyrkklocka i Statens historiska museum. (RAÄ 13:2,
Collmar s 417, ACBkomm)

Den medeltida prästgården som låg i Lunden redovisas i 1500-talets
jordeböcker som ett kyrkolandbohemman kallat *Prästbolet.

Runstenar: saknas.

Antal jordeboksenheter enligt SöH 1548/51 (1573)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kr kruj ky kyuj aoe fr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Anderstorp 1 (0) – – – – – – 0 (1) – –
Gammelsta 1 (1) – – 1 (1) – – – – – –
Hammarby 1 (1) – – – – – – – – – –
Hustorp 1 (0) – – – – – – 0 (1) – –
Hällfallstorp – – – – – – 0 (1) 0 (1) – –
Hässelby – – – – – – – – – – 1 (1)
Kälkesta 1 (1) – – – – – – – – 1 (1)
Lida 2 (0) 0 (1) 0 (1) 1 (0) – – 1 (0)
Lunden – – – – 2 (1) – – – – – –
Lundäng – – – – 1 (1) – – – – – –
Rogsta 1 (1) 0 (1) – – 1 (1) – – 1 (1)
Råsta 1 (1) 0 (1) – – – – – – 2 (1)
Sjukälla – – 0 (1) – – – – – – – –
Spatorp 1 (0) 1 (1) – – – – 0 (1) – –
Svenshöga – – – – – – – – 0 (1) – –
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Vreta 1 (1) – – – – – – – – – –
Virby 1 (1) – – – – – – – – – –
Virlångshult 1 (0) – – – – – – 0 (1) – –
Ålberga 1 (1) – – – – – – – – – –
Östertorp 1 (0) – – – – – – 0 (1) – –
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 15 (8) 1 (5) 4 (4) 2 (2) 0 (7) 6 (4)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: skuj: Gammelsta 1 (1), krkvarn: Hammarby 0 (1), Rogsta
0 (1), Ålberga 1(0), kykvarn: Lundäng 0 (1).

*Anderstorp 1551 Andertorp (SoH 1551:11), 1552 Andersetorp (SöH
1552:3).

SöH 1 kr, 1552 1 aoe.
1559 redovisas i arv och eget-jordeböcker en gård A som

sår 8 spann, har äng till 10 lass hö och gott mulbete
men inget fiskevatten; räntar 4 spann korn och 0:18
gästningspn. Gården har återbördats från Krokeks
kloster efter Sten Stures (d ä) mor Birgitta Stensdot-
ter (Bielke) och uppges ha ingått i Skogsby gods
(AoE 29A:2, SöH 1559:1).

Bergtorp Se *Bolberg.

*Bolberg 1430 omnämns Nils i Bolberg som faste vid häradstinget
(UUBp 7/2). – B låg troligen på Bålsjöns östra sida,
ungefär vid platsen för nuvarande Bergtorp (GeomJb
LSA C 10:95,1693).

Gammelsta 1381 i Gamarstom (UUBp 7/11), i Gammarstom (ShSp 9/11),
1548 Gammersta (SöH 1548:5) – 9 G, 2 j.

SöH 1551 (endast) 1 skuj 0:1, till Ellesta, Halla sn.
1565 1 skuj 0:2.
1 kr, 1559 0:5.
1 ky (Krasta rd), 1565 0:6.

1381 och 1385 är Jon Långe i G faste vid häradstinget
(UUBp 7/11, ShSp 9/11).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:5 av Jakob Olofs-
son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1445 är Karl i G nämndeman vid lagmansting (RApp
15/11).

1553 meddelas att kyrkohemmanet, som (1551–54) är
förlänat till Nyköpings hospital, omfattar 0:0:5½, sår
10 spann korn och råg, har äng till 30 lass hö; räntar
2½:0 avradspn, 6 dagsverken och fodring (SöH
1553:2).
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Kila socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.
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1558 upptas en kronokvarn med ett par stenar i ett länsre-
gister (AL 3 s 206).

Hammarby 1409 Hammarby (SD 1128, avskr), 1551 Hamerby (SöH
1551:11) – 9 G, 2 i.

SöH 1 kr.
1559 1 krkvarn.

1409 tilldöms Erik Stensson (Bielke) vid räftsteting en fjäll
som ligger mellan H och Virby (”Myroby”) efter att
han kärat för att fjällen fråntagits honom utan lag
och dom. Nämnden vittnade att fjällen var gammalt
frälse och tidigare hade ägts av Nils Abjörnsson
(Sparre av Tofta). (SD 1128)

1558 upptas en kronokvarn med ett par stenar i ett länsre-
gister (AL 3 s 206).

Hustorp 1551 Hustrutorp (SöH 1551:11) – 9 G, 1 j.
SöH 1 kr, 1552 1 aoe.
1559 redovisas i arv och eget-jordeböcker en gård H som

sår 4 spann, har äng till 8 lass hö och gott mulbete
men inget fiskevatten; räntar 4 pund landgillesbast
och 0:4 gästningspn. Gården har återbördats från
Krokeks kloster efter Sten Stures (d ä) mor Birgitta
Stensdotter (Bielke). (AoE 29A:2, SöH 1559:1)

Hällfallstorp 1555 Hällefall (SöH 1555:10B) – 9 G, 1 j.
SöH 1565 1 kyuj.

1555 1 aoet.
1559 redovisas i arv och eget-jordeböcker en jord som har

återbördats från Krokeks kloster; räntar 1 pund
landgillesbast (AoE 29A:2, SöH 1559:1).

Hässelby 1385 i Hæsleby (TrLSp 24/2), 1551 Heslaby (SöH 1551:11) –
9 G, 2 j.

SöH 1 fr (1562 Sigrid Klasdotter /Kyle/).
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:7 av Jakob Olofs-

son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1449 är Lars i H nämndeman vid lagmansting (NySAkb nr
8).

1538 säljer Karin Matsdotter (Sjösaätten) till sin halvbror
Johan Olofsson (Gyllenhorn) en gård i H, som räntar
4 tön korn, ½:0 avradspn och 2 pund mata, samt en
äng i Rogsta och en (oidentiferad) ödegård (NoskA 1
s 544, DMS 2:2 s 254, 260).



94 Jönåkers härad

Kälkesta 1303 in Kialcastum (DS 1393), 1378 i Kielkastum (DS 9774),
1381 i Kælkastom (UUBp 7/11) – 9 G, 2 j.

SöH 1 kr, 1559 1:0.
1 fr (1562 Sigrid Klasdotter /Kyle/).

1303 ger sockenprästen Tyrgils i Nyköping 0:0:½ till S:t
Nikolai kyrka (se Tå, S:t Nikolai sn) (DS 1393).

1378 säljer Torsten Nilsson, borgare i Nyköping, 0:0:0:18
till Jakob Olofsson djäkn (se Bene, S:t Nikolai sn) (DS
9774).

1381, 1384 (omkr) och 1385 är Anders i K faste vid härads-
tinget (UUBp 7/11, RAp odat nr 73, ShSp 9/11).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:10½ av Jakob
Olofsson djäkn och dennes hustru Ingeborg Mag-
nusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1402 se Rogsta.
1414 är Joar i K nämndeman vid räfsteting (SD 1888,

1889).
1416 är Ragvald i K faste vid lagmansting och 1426 vid

häradstinget (SD 2302, SjSp 1/5).
1438 är Lars i K faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1481 är Knut i K vedervaroman vid häradstinget (RAp

u d, se SDHK 30834).

Lida 1385 i Lithom (TrLSp 24/2), 1548 Lidha (SöH 1548:5) – 9
G, 2 j.

SöH 1 kr 0:5, 1559 1 ky 0:4.
½ kr (endast 1551) 0:2:0:2½.
1559 1 kruj 0:0:2:6, till kr i Jäder, Lunda sn.
1548–59 1 kyuj 0:1:2.
½ fr (endast 1551).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:½ av Jakob Olofs-
son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

Lunden 1549 Presteboletth (SöH 1549:9), 1551 Lunden (SöH 1551:11)
– 9 G, 2 j.

SöH 1 ky (Krasta rd); *Prästbolet (SöH 1594:10 f 22).
1551–59 1 kyt, 1559 1 kyuj 0:2.
1565 (endast) 1 kykvarn; jfr Lundäng.

1555 sår landbohemmanet *Prästbolet i L 8 spann korn
och råg, har äng till 30 lass hö, men varken skog
eller mulbete; räntar 0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn,
6 spann korn, 1 pund smör, 6 dagsverken och fod-
ring (SöH 1555:15).

Lundäng 1548 Lundängh (SöH 1548:5) – 9 G, 2 j.
SöH 1 ky (Krasta rd), 1559 0:4.
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1551–54 1 kyuj.
1549–56 1 kyäng.
1566 1 kykvarn.

1555 meddelas att kyrkohemmanet sår 10 spann korn och
råg, har äng till 30 lass hö, skog och mulbete på
Kolmården; räntar 0:0:8 avradspn, ½:0 gengärdspn,
8 spann korn, 1 pund smör, 6 dagsverken och fod-
ring (SöH 1555:15).

*Prästbolet Se Lunden.

Rogsta 1385 i Roalzstom (TrLSp 24/2), 1401 i Rowalstom … i Rou-
alstom (SD 76) – 9 G, 2 j.

SöH 1 kr (1561 1 aoe) 1:1.
1560 1 kruj 0:2, 1569 0:0:1:4.
1 kyuj.
1561 1 aoekvarn, 1565 1 krkvarn.
1 fr (1562 Sigrid Klasdotter /Kyle/).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:4½ av Jakob
Olofsson djäkn och dennes hustru Ingeborg Mag-
nusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1386 överlåter Peder djäkn (bomärkessigill) i Tibble
0:0:0:7 till Bo Jonsson (Grip) som delbetalning av en
skuld (se Tibble, Malms sn, Oppunda hd) (RAp
25/4).

1401 byter Ragnar i Hacksta, Björkviks sn, bort 0:0:0:18 i
R till hustru Lucia i Ålberga mot lika mycket jord i
Hacksta. Vid samma ting byter Ragnar till sig 0:0:0:4
i R av Jeppe Styrkarsson mot lika mycket jord i Räl-
linge, Lunda sn (SD 76).

1402 byter Ragnar i Hacksta till sig 0:1 i R av Helgona
kyrka mot lika mycket jord i Bönsta, Helgona sn (SD
137, DMS 2:2 s 167).

1402 byter Ragnar i Hacksta bort 0:0:0:7 i R till Anders i
Kälkesta mot 0:0:0:5½ i Hacksta, Björkviks sn (SD
201).

1411 byter Ragnar i Hacksta bort 0:0:2 i R till Anders Båt
mot lika mycket jord i Hacksta, Björkviks sn (ShSp
7/11).

1438 är Sigge i R faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1446 se Hormesta, Nykyrka sn.
1470 är Tyrgils i R vedervaroman vid häradstinget, 1479

nämndeman vid lagmansting och 1481 faste vid
häradstinget (EbAp 16/10, RAp 13/12, RAp 1481
u d).
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1538 säljer Karin Matsdotter R äng, som räntar 1:0 pn, till
sin bror Johan Olofsson (se Hässelby) (NoskA 1 s
544).

Råsta 1351 in … Raastum (DS 4676), 1362 in Yffre Raastæ et Yttre-
raastae (DS 6614), 1385 i Rasstom (TrLSp 24/2), 1446
i Rastatorp, i Rastom (RAp 10/5) – 9 G, 2 j.

SöH 1 kr, 1559 0:3.
1 fr (1562 Birger Nilsson /Grip/), 1565 1 aoe, 1568 1
kruj (1570 öde).
1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).

1351 skiftas arv efter Ingrid Nilsdotter (Bielke), änka efter
Tyrgils Klemensson (Färla), varvid hennes son Kle-
mens Tyrgilsson ärver bl a 0:9:2 i R (DS 4676).

1362 säljer Klemens Tyrgilsson, munk i Eskilstuna kloster,
sin arvejord i övre R och yttre R till sin bror Magnus
Tyrgilsson (Färla) (DS 6614).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:1 av Jakob Olofs-
son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1402 är Markus i R faste vid häradstinget (SD 137).
1446 och 1455 är Johan Svensson i R faste vid häradsting-

et (RAp 10/5 två brev, TrLSp 4/11).
1449 uppbär Birgitta Stensdotter (Bielke) 0:0:5 pn i stället

för 1 spann korn av sin landbo Olof i R (C 22, f 7v).
1452 är Olof Amundsson i R faste vid häradstinget (UUBp

7/11).
1472 byter Sten Sture till sig en gård i R och tre tillhöran-

de torp liggande under Kolmården, vilka samman-
lagt räntar 5:2 pn, av Gustav Karlsson (Gumsehu-
vud). Herr Sten byter omgående bort dessa jordar
till kronan (se Minninge, S:t Nikolai sn) (RAp 1/9,
5/9, 5/10, RAp 29/1 1488).

1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) en gård,
som räntar 3 pund korn, 0:5 pn och 1½ pund mata,
efter sin mor Kristina Karlsdotter (se Ärilla, S:t Niko-
lai sn) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort en gård till sin svägerska
Anna Karlsdotter (se Ärilla, S:t Nikolai sn) (KrappSpp
25/1).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar 1
tön korn och 0:1½ pn, vid arvskifte efter sin syster
Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

1546 byter Elsa Laxmand bort en gård som räntar 3 tön
korn, 0:5 pn och 1½ lispund fläsk (se Svanvik, S:t
Nikolai sn) (VikS E 2741, DaNoRL vol 2).
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1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2 pund
och 2 spann korn, 0:5 avradspn, 1½ pund fläsk och
½:0 fogdepn (BNJb).

Sjukälla 1385 i Sywkærle (TrLSp 24/2), 1559 Syuehel (SöH 1559:10),
1569 Swiukella (?) (SöH 1569:4) – 9 G, 2 j.

SöH 1559 1 kruj (1570 öde).
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0: ½ av Jakob Olofs-

son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1385 (?) säljer Kristiern Sander, borgare i Nyköping, 0:2 i
S och en tomt i Nyköping till Bo Jonsson (VreS G
30).

Skogsby 1453 Skogsby pa Colmorden (SjSp 7/6) – 9 G, 3 f.
1453 skiftas arvet efter Sten Turesson (Bielke) och hans

båda hustrur, Margareta Karlsdotter (Sparre av
Tofta) och Agneta Eriksdotter (Krummedige). Arv-
ingar är Birgitta och Katarina Stensdöttrar (Bielke)
och deras halvbror Karl Knutsson (Bonde). Vid
skiftet faller bl a S på Birgitta Stensdotters lott som
även omfattar ett stort godskomplex i Uppland (se
DMS 1:9 s 229 f). (SjSp 7/6)

1488 bekräftar Sten Sture att hans mor Birgitta Stensdot-
ter och syster Birgitta Gustavsdotter (Sture) skänkt S,
som räntade 0:20 pn då det var bebyggt och brukat,
till Krokeks kloster (RAp 16/5).

1559 upptas i en jordebok över kungens arv och eget S
gods som tillhört Krokeks kloster och bördats till arv
och eget efter Sten Stures (d ä) mor. Godset uppges
förutom S ha omfattat jord i *Anderstorp, Hustorp,
Hällfallstorp, Spatorp, Svenshöga, Ålberga och Ös-
tertorp. (AoE 29A:2)

Spatorp 1551 Spadatorp (SöH 1551:11) – 9 G, 2 j.
SöH 1 kr, 1552 1 aoe.

1 kruj 0:1:1.
1559 redovisas i arv och eget-jordeböcker en gård S som

sår 9 spann, har äng till 9 lass hö och gott mulbete
men inget fiskevatten och räntar 4 spann korn och
0:18 gästningspn. Gården har återbördats från Krok-
eks kloster efter Sten Stures (d ä) mor Birgitta Stens-
dotter (Bielke) och uppges ha ingått i Skogsby gods.
(AoE 29A:2, SöH 1559:1)

1560 meddelas att ingen avrad har uppburits för kronout-
jorden sedan 1557 och att ingen vet var den finns
(SöH 1560:18).
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Svenshöga 1553 Suens högga (SöH 1553:2) – 9 G, 1 h.
SöH 1553 1 kyt, 1555 1 aoet.
1559 redovisar arv och eget-jordeböcker en jord som

räntar ½ pund smör. Jorden har återbördats från
Krokeks kloster efter Sten Stures (d ä) mor Birgitta
Stensdotter (Bielke). (AoE 29A:2, SöH 1559:1)

Virby 1409 Myroby (SD 1128, avskr), 1551 Wereby (SöH 1551:11)
– 9 G, 2 i – övergiven bytomt (RAÄ nr 152:1) där
Vretaån möter Ålbergaån, ca 1,2 km sydost om kyr-
kan.

SöH 1 kr.
1409 se Hammarby.

Virlångshult 1551 Værlongh (1551:11), 1570 Werlong hulltt (SöH 1570:12)
– 9 G, 3 g.

SöH 1 kr, 1552 1 aoet.
1559 uppges i en jordebok över kungens arv och eget att

V återbördats från Krokeks kloster efter Sten Stures
(d ä) mor Birgitta Stensdotter (Bielke) (SöH 1559:1).

Vreta 1365 ad Wreta (RBR s 152), 1366 in Wretum iuxta Kolmard
(RBR s 160) – 9 G, 2 i.

SöH 1 kr.
1365/66 stannar kung Albrekt och hans följe flera gånger

vid V för att proviantera i samband med att man
färdas genom Kolmården (RBR 153, 157, 161).

Ålberga 1401 i Alabærghom (SD 76) – 9 G, 2 i.
SöH 1 kr, 1556 1 aoe, 1565 1 kr.

1 krkvarn (endast 1551).
1401 se Rogsta.
1402 är Sven i Å faste vid häradstinget (SD 201).
1408 är Halsten i Å vedervaroman vid häradstinget, 1413

är han faste (SD 1019, SD 1727).
1441 är Ingevald i Å nämndeman i en folklandsnämnd

(TrKyAp 19/5).
1463 är Olof i Å nämndeman i en landssynenämnd vid

rannsakning om en gränstvist i häradet (RAp 18/5).
1485 är Jöns i Å faste och 1486 är han vedervaroman vid

häradstinget (HH 31:159, RAp 21/5, se SDHK
31748).

1559 redovisar en jordebok över kungens arv och eget en
gård som sår 14 spann, har äng till 50 lass hö och
gott mulbete men inget fiskevatten; räntar 4:0 land-
gillespn, 1 pund smör, 2 pund fläsk, ½ pund torkad
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ål och fodring. Gården har återbördats från kronan.
(AoE 29A:2)

Östertorp 1551 Östratorp (SöH 1551:11) – 9 G, 2 j.
SöH 1 kr, 1552 1 aoe.
1559 redovisas i arv och eget-jordeböcker Ö som sår 6

spann, har äng till 10 lass hö och gott mulbete men
inget fiskevatten, räntar 1:0 landgillespn och 0:18
gästningspn. Gården har återbördats från Krokeks
kloster efter Sten Stures (d ä) mor Birgitta Stensdot-
ter (Bielke). (AoE 29A:2, SöH 1559:1)



Lunda socken
1314(?) de Lundum (DS 1947, avskr).
1334 Lundum cum annexa (APS I:311).
1345 curatus ecclesie Lunda (DS 3978).
1345 plebanus de Lundum (DS 4011)
1352 parochia Lwndum (DS 4790).
1357 i Lundæ sokn (DS 5771).
1375 i Lunda sokon (DS 8845).

Omfattning: Lunda socken hade 1950 samma omfattning som under
medeltiden och 1500-talet med undantag för Skällsta utängar som flytta-
des till Kila socken 1942 (Kbr 27/2).

Kyrka: Den romanska kyrkan uppfördes under 1100-talets andra hälft
eller tidigt 1200-tal och bestod av ett rektangulärt långhus samt ett smala-
re kor med absid. I Södermanland är endast ett fåtal romanska kyrkor
med absidialt kor kända, varav två – Halla och Nykyrka – är belägna i
Lundas närområde. Absiden revs under andra hälften av 1200-talet i
samband med att koret förlängdes åt öster. Senare under medeltiden
förlängdes långhuset åt väster och en sakristia uppfördes i norr. Den
nuvarande kyrkan uppfördes 1767–69 ovanpå lämningarna av en rom-
ansk kyrka. En mindre del av den medeltida kyrkan dokumenterades vid
1900-talets mitt, men ytterligare murar och gravkammare kom i dagen
vid den senaste stora renoveringen 2007–10.

Vid 1950-talets restaurering påträffades den medeltida altarskivan som
införlivades i den nuvarande kyrkans altare. Från den medeltida kyrkan
återstår även broderier från en senmedeltida mässhake och ett triumf-
krucifix. 1300-talskrucifixet skänktes till Statens historiska museum i
början av 1900-talet. Vid den senaste renoveringen gjordes även intres-
santa myntfynd under kyrkgolvet, där det äldsta troligtvis härrör från
Valdemar Birgerssons regeringstid på 1200-talet. (Collmar s 417, Forss-
blad, ACBkomm)

Biskop Kort Rogge biföll 1493 en begäran från sockenborna om att
datumet för kyrkans invigningsdag skulle flyttas och beviljade i samband
med detta fyrtio dagars avlat (B 15 f 236).

Sten Sture d ä utfärdar ett brev i Lunda prästgård 1498 (RApp 20/12).

Runstenar: En sten hittades 1947 i prästgården och står nu på kyrko-
gården (Fv 1948:295).
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Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky kyuj kl aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bögeltorp – – – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Fröberga 1 (0) – – – – – – 1 (1) 0 (3) – – – – – –
Gevle – – – – 2 (2) – – – – – – – – – – – –
Grova – – – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Gräfsta – – 1 (1) 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Gällsta 1 (1) 1 (0) – – 0 (1) – – – – – – – – – –
Hagersta – – – – – – – – – – – – 1 (1) – – 1 (1)
Hälla – – – – 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Jäder 1 (0) – – 0 (1) – – – – – – – – – – – –
Kjulshammar – – – – – – – – – – – – – – – – 1 (2)
*Kneppinge – – – – 1 (0) 0 (1) – – – – – – – – – –
*Kyrketorp – – – – 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Kärrsta 1 (2) – – – – 0 (1) 1 (1) – – – – – – 1 (1)
Magdebol – – – – – – – – – – 0 (1) – – – – – –
Nybble 1 (1) – – – – – – – – – – – – – – – –
Revsta – – 2 (1) – – 0 (1) 1 (1) – – – – – – – –
Rinkeby – – – – 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Rällinge 1 (0) – – 1 (2) – – – – 0 (1) – – – – – –
Skena 1 (1) 1 (0) – – – – – – – – – – – – – –
Skepplinge 1 (0) 0 (1) – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Skrattorp – – – – – – – – – – – – 0 (1) 1 (0)
Skällsta 1 (0) 0 (1) 0 (1) – – – – 1 (1) – – – – 2 (2)
Smedsta – – 3 (0) – – 0 (3) 1 (1) – – – – – – – –
Tybble – – 0 (2) 3 (3) 1 (1) 0 (1) – – 1 (0) – – – –
Törsta 1 (1) 2 (1) 1 (1) – – 0 (1) – – – – – – – –
Uggeltorp – – – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Valla – – – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Vallby – – – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Valsberg – – – – 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Åkersta 1 (1) – – – – – – – – – – – – – – – –
Öllsta – – 1 (2) – – – – 1 (1) 0 (1) – – – – 2 (2)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 11 (7) 11 (9) 13 (15) 1 (8) 5 (7) 1 (7) 2 (1) 1 (2) 14 (14)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: skkvarn: Kärrsta 1 (0), krkvarn: Hälla 1 (0), Rinkeby 1(0),
kräng: Smedsta 0 (1), kyäng: Skällsta 1 (1), fruj: Kjulshammar 1 (0), aoeuj Fröberga 1 (0).
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Lunda socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

Bögeltorp 1496 i Bøgretørp (RAp 17/5), 1551 Bögaretorph (SöH 1551:11)
– 9 H, 2 b.

SöH 1 fr (Karl Holgersson /Gera/).
1496 är Peter i B faste vid häradstinget (RAp 17/5).

Fröberga 1370 in Frøberghum (DS 8119), 1452 i Frøberghom (UUBp
7/11) – 9 H, 2 a.

SöH 1 sk (1551 0:3), 1552 1 aoeuj, 1565 1 kyuj.
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1551 (endast) 1 skuj.
1 ky (Krasta rd) 1:1; 1559 (endast) även redovisad
som 1 aoe 1:0:2.
1552 2 kyuj, 1559 2 aoeuj, 1565 2 kyuj.

1370 byter Erik i Binklinge, Vrena sn, och hans hustru
Margareta bort 0:0:½ till kaniken Johan Petersson i
Vadsbro (se *Johannes Petri gård, Nyköpings stad)
(DS 8119).

1452 är Jon i F faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1553 omfattar kyrkohemmanet 0:9, sår 3 pund korn och

råg, har äng till 50 lass hö och gott mulbete men
varken skog eller fiskevatten; räntar 0:6 avradspn,
½:0 gengärdspn, 18 spann korn, 1 pund smör, 1
pund fläsk, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1553:2).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget
följande jordar som indragits från Lunda kyrka: en
gård om 1:0:2 som sår 20 spann, har äng till 40 lass
hö och gott mulbete men inget fiskevatten och räntar
lika som 1553. Till gården ligger en liten utjord som
räntar ½:0 pn. En större utjord sår 1 pund, har äng
till 15 lass, gott mulbete; räntar 1½ spann korn, ½
pund smör och 1 pund fläsk. (AoE 29A:2)

Gevle 1401 i Gifle (SD 76), 1432 i Giifle (RAp 13/5) – 9 H, 2 a.
SöH 2 kr 0:4 + 0:4.
1401 är Anund i G faste vid häradstinget (SD 76).
1432 är Staffan i G faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1445 är Hans i G nämndeman vid häradstinget (RAp 1/6).
1486 är Hemming i G faste vid häradstinget (RAp 21/5, se

SDHK 31748).
1498 är Mikael i G nämndeman vid häradssyn (SjSpp

17/3).

Grova 1551 Groffwo (SöH 1551:11) – 9 H, 2 b.
SöH 1 fr (Åke Bengtsson /Färla/).

Gräfsta 1357 i Grafstadhum (DS 5771), 1430 i Græfstadhom (UUBp
9/2) – 9 H, 2 b.

SöH 1 skuj (1565 2 skuj) 0:1:2:4, till sk i Gällsta.
1 kr 1:1:0:4.

1357 byter Lars i Lundby, Bettna sn, till sig 0:0:0:4 i G av
Ubbe i Åkersta mot lika mycket jord i Åkersta som
Lars vid samma ting bytt till sig av herr Sigvid, kyr-
koherde i Bettna (DS 5771).

1358 ger Peter Jonsson 0:0:2 till sin hustru Birgitta Nils-
dotter (se Valla) (DS 6010).
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1393 är Jon i G nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1399 är Peter i G nämndeman vid räfsteting (HrDbSöl

157, f 105v).
1430 och 1432 är Peter i G faste vid häradstinget, 1443 är

han nämndeman vid häradssyn, 1445 och 1447
nämndeman vid häradstinget (UUBp 7/2, RAp 13/5,
RAp 1/10, RAp 1/6, HabSp 13/6).

1480 vittnar dannemän på lagmansting att kronan aldrig
fick 0:5:8 i G som Esbjörn Kristiernsson djäkn skulle
ha lämnat som vederlag vid ett byte (se Bene och
Flättna, S:t Nikolai sn) (SjSp 12/10).

1481 är Nils i G faste vid häradstinget (RAp u d, se SDHK
30834).

Gällsta 1357 i Gieltastum (DS 5771) – 9 H, 2 b.
SöH 1 sk 1:3, med skuj i Gräfsta och Revsta.

1 skuj, 1560 1 kruj 0:0:2, till kr i Rällinge.
1357 är Gisle och Magnus i G fastar vid ett jordbyte (DS

5771).
1358 ger Peter Jonsson 0:0:14 till sin hustru Birgitta Nils-

dotter (Se Valla) (DS 6010).
1393 är Jon i G nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1414 är Gregers i G nämndeman vid räfsteting (SD 1888).
1423 är Jon i G faste vid häradstinget (RAp 25/11, se

SDHK 20161).
1480 vittnar dannemän på lagmansting att kronan aldrig

fick 0:1 i G som Esbjörn Kristiernsson djäkn skulle
ha lämnat som vederlag vid ett byte (se Bene och
Flättna, S:t Nikolai sn) (SjSp 12/10).

Hagersta 1409 i Hagharstum (SD 1117) – 9 H, 3 a.
SöH 1 vakl (1566–69 ½ vakl).

1 fr (Sven Skute, 1562 Bertil Larsson /till *Slädham-
mar/).

1409 tilldöms Vadstena kloster vid räfsteting ½:0 som
Cecilia Ulfsdotter (Ulvåsaätten) fått i morgongåva
(omkr 1360) av sin man Lars Sunesson (?Örnsparre)
och sedan skänkt till klostret. Jorden hade därefter
felaktigt kommit under skatt men efter nämndens
rannsakan befinns den vara gammalt frälse och döms
därför åter till klostret. (SD 1117)

1409 tilldöms Skäring Larsson (lilja) vid räfsteting 0:7, som
hans far Lars Skäringsson köpt av sin släkting på
mödernet, hustru Ragnilla, och Nils Jönssons (Svarte
Skåning) krav på samma jord avslås av rätten
(GuRoJb 12330).
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1411 överlåter Johan Halstensson ?0:6½ till Henrik Nils-
son (Örboholmsätten) som betalning för en skuld till
Henrik och dennes ’bror’ Ragvald (GuRoJb 12330).

1430 ger Gilkin Håkansson (hjorthorn) 0:1 i morgongåva
till sin hustru Lucia Henriksdotter (Örboholmsätten)
(se Vik, Stigtomta sn) (ShSp 25/1).

1438 är Ingevald i H faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1439 ger Lars Skäringsson (lilja) 1:0 i H och 100:0 pn i

morgongåva till sin hustru Ingeborg Germundsdot-
ter (Lilja, Fjällskäfteätten) (GiBr s 121).

1447–57 har Vadstena kloster en gård om 0:0:10 (i origi-
naljordeboken 1447 även felaktigt 0:10) som räntar
0:6:2 avradspn och 0:½ pn ättargäld (D 11 f 121,
VaKlJb s 39, 91). – Jfr VaKlJb s 262.

1456 är Nils i H faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1458 ger Lucia Henriksdotter 0:1 till sin son Jöns Get (se

Vik, Stigtomta sn) (RAp 11/5).
1466 har Vadstena kloster en gård som länge stått öde

men som nu är nyupptagen till brukning, med fyra
års frihet från avrad, av en landbo som heter Halsten
(HH 16 f 258).

1470 är Sven i H faste vid häradstinget (EbAp 16/10).
1473–1502 har Vadstena kloster 0:0:10 som räntar 1:0 pn

(HH 16 f 258).
1485 säljer Jöns Get 0:1 till biskop Kort i Strängnäs (se

Vik, Stigtomta sn) (RAp 18/9).
1486 är Mikael i H faste vid häradstinget (RAp 21/5, se

SDHK 31748).
1487 lägger biskop Kort 0:1 i H till den S:t Eriks prebenda

han grundar i Strängnäs domkyrka (RAp 22/12).
1494 är Peter i H faste vid häradstinget (RAp 18/11).
1529 säljer Tönnies Rogge 0:1 till Jakob Västgöte (se Vik,

Stigtomta sn) (SSp FF 17640).

Hälla 1357 i Hellum (DS 5771), 1413 i Hællum (DS 1727) – 9 H, 2
a.

SöH 1 kr.
1 krkvarn (endast 1551).

1357 är Peter i H faste vid ett jordbyte (DS 5771).
1413 är Nils i H faste vid häradstinget (SD 1727).
1426 är Haldan i H faste vid häradstinget och 1443 är han

nämndeman vid häradssyn (SjSp 1/5, RAp 1/10).

Jäder 1430 i Jædher (UUBp 7/2) – 9 H, 2 a.
SöH 1 sk, 1554 1 kr.
1430 är Lars i J faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
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1479 är Johan i J nämndeman vid lagmansting och 1498
vid häradssyn (RAp 13/12, SjSpp 17/3).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) en ängsfjäll i J (se Skäll-
sta) (JPJb).

Kjulshammar 1423 i Kiwlshambre (RAp 25/11) – 9 H, 2 b.
SöH 1 fr + 1 fruj, 1559 2 fr (Gabriel Kristiernsson /Ox-

enstierna/, Per Andersson /till Svehorn/).
1423 är Nils i K faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1426 är Bengt i K faste vid häradstinget (SjSp 1/5).
1445 är Peter i K nämndeman vid lagmansting (RApp

15/11).
1490 skänker Lucia Olofsdotter (Måbyätten), änka efter

Knut Petersson (Schack av Skylvalla), med sin svåger
Gjurd Peterssons (Schack av Skylvalla) medgivande,
0:5 i K och det underliggande torpet Svehorn till
Sko kloster som ingift med sin och Knuts dotter
Anna (RAp 25/7).

1503–27 räntar Sko klosters jord i K och det underliggan-
de torpet Svehorn enligt ett tillägg i klostrets jorde-
bok 4 pund (spannmål), 2 pund bast och 0:12 pn
(SkoKlJb s 72).

*Kneppinge 1551 Kneppinge torp (SöH 1551:11); sammanslaget med
*Kyrketorp till nuv Svanslund – övergiven tomt
(RAÄ 211:1) vid kyrkan, omedelbart norr om gamla
E 4-vägen (GeomJb LSA C 10:76–77, 1693).

SöH 1 krt, 1559 1 kruj.

*Kyrketorp 1551 Kyrcketorp (SöH 1551:11); låg strax norr om *Knep-
pinge som det sammanslagits med till nuv Svanslund
(GeomJb LSA C 10:76–77, 1693).

SöH 1 kr (1559 1 krt), till prästgården.

Kärrsta 1386 i Kærstastom (LSBp 11/3) 1391 i Kærtistom (RAp 1/11)
– 9 H, 2 a.

SöH 1 sk 1:3:1:4, 1566 2 kr, 1568 2 sk 0:6 + 0:5 (saknas
1552–65).
1 skkvarn (endast 1551).
1 ky (Krasta rd) 0:2:1, 1554 1 aoe (1559 0:7), 1565 1
ky.
1559–66 1 aoeuj, 1566 1 kruj.
1 fr (Axel Eriksson /Bielke/, 1562 Erik Månsson /Natt
och dag/, 1565 Elsa Axelsdotter /Posse/).

1386 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:8 av Torkel Ha-
raldsson (Gren) och hans hustru Bengta Bosdotter
(se Älgesta, Ripsa sn) (LSBp 11/3, DMS 2:2 s 208 f).
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1391 ger Torkel Haraldsson två gårdar i K och jord i Åby,
Bergshammars sn, till Vadstena kloster där han
väljer sin gravplats på villkor att varhelst inom riket
Torkel avlider ska klostret ombesörja hämtning och
jordfästning om hans släktingar inte vill eller förmår
göra det (RAp 1/11).

1404 säljer Bengta Bosdotter (Natt och Dag) 0:3, som var
en del av hennes morgongåva, till sin svåger Algot
Magnusson (Sture) (se Valla, Husby-Oppunda sn)
(SD 3026, DMS 2:2 s 205).

1414 utfärdar Bengta Bosdotter ett nytt brev om försälj-
ningen till Algot Magnusson (RApp 15/7 1431, vid).

1420 är Holmsten i K faste vid häradstinget (SD 2777).
1446 är Esbjörn i K faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1470 är Lars Ubbesson i K faste vid häradstinget (EbAp

16/10).
1476 säljer Bengta Simonsdotter (Körning) en gård till

Johan Bese (se Valla) (RAp 26/8, B 2:14, f 11v–12).
1481 och 1485 är Peter Larsson i K faste vid häradstinget

(RAp u d, se SDHK 30834, HH 31:159).
1486 tilldöms Johan Bese jord (utan ortnamn) av riksrådet

(se Valla) (TidöSp 11/1).
1493 är Olof i K faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) en gård som räntar

3 tön korn, 0:3 avradspn och 1½ pund mata (C 21 f
6).

1553 omfattar kyrkohemmanet 0:0:7, sår 9 spann korn
och råg årligen, har skog och mulbete till nödtorften;
räntar 0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann korn,
1 pund smör, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1553:2).

1556 upptas en gård som räntar 12 spann korn, 0:3 pn,
1½ pund fläsk och 0:12 gästningspn i en arvskiftes-
jordebok efter Måns Johansson (Natt och Dag). Till
gården hör en utjord som räntar 3 spann korn (Bio
N 2b).

1559 redovisar en längd över kungens arv och eget en
gård om 0:0:7 som sår 5½ spann, har äng till 14 lass
hö, gott mulbete men inget fiskevatten och räntar
0:6 pn, 6 spann korn, 1 pund smör, 6 lass ved och 6
dagsverken. Längden redovisar också f d skattehem-
manet i K, kallat annangården, enligt marginalan-
teckning återbördad efter Torkel Haraldsson, som
sår 4½ pund, har äng till 60 lass, gott mulbete men
inget fiskevatten; räntar 5 pund korn, 2 pund smör,
2 pund fläsk, 2 höns, 20 ägg och 6 dagsverken. Aoe-
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utjordens utsäde anges till 1 spann och den räntar 1
spann korn och 0:0:0:8 ängepn. (AoE 29A:2)

Lunda 1338 in Lundum (DS 3336) – 9 H, 2 a.
1338 är Johan i L faste vid en jordtransaktion (DS 3336).

Magdebol 1559 Maggiboll (SöH 1559:10) – 9 H, 3 a.
SöH 1559 1 kruj, till kr i Jäder.

Nybble 1401 i Nøpbile, i Nibille (SD 76, 77), 1493 i Nybele, i Nybbele
(RAp 19/11) – 9 H, 2 a.

SöH 1 sk.
1401 är Olof i N faste vid häradstinget (SD 76, 77).
1493 är Tomas i N faste vid häradstinget (RAp 19/11).

Revsta 1402 i Riffastom … i Riffiastom (SD 201), 1416 i Riuiastom
(SD 2302) – 9 H, 2 b.

SöH 1 skuj 0:2, till sk i Gällsta.
1551–69 1 skuj 0:1 (1551 till sk i Rällinge).
1559 1 kruj 0:1, till kr i Rällinge.
1559–60 1 kruj 0:1.
1 ky (Krasta rd) 0:3.

1402 byter Ragnar i Hacksta, Björkviks sn, bort 0:2 i R till
Jeppe Styrkarsson mot jord i Hjulsta, Björkviks sn,
Sund, Halla sn, och Farneby, Vrena sn (SD 201).

1416 och 1423 är Jon i R faste vid lagmans- och härads-
ting (SD 2302, RAp 25/11).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) en utjord om 0:2 (se
Skällsta) (JPJb).

1553 räntar kyrkohemmanet 0:3 avradspn, ½:0 gen-
gärdspn, 12 spann korn, 1 pund smör, 6 lass ved, 6
dagsverken och biskopsfodring (SöH 1553:2).

Rinkeby 1393 i Rinkaby (RApp 13/6) – 9 H, 3 a.
SöH 1 kr, 1559 0:4, med skuj i Skena.

1551–60 1 krkvarn (liten skvaltkvarn).
1393 är Jakob i R nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1447 är Anders i R faste vid häradstinget (RAp 24/1).
1460 är Björn i R faste vid häradstinget (RAp 21/10, 4/11).
1479 är Jöns i R nämndeman vid lagmansting (RAp 13/12).

Rällinge 1357 i Rellinge (DS 5771) – 9 H, 3 b.
SöH 1 sk, 1554 1 kr 0:3:1:4, 1559 0:2:2, med kruj i Gäll-

sta, Revsta och Smedsta.
1 kr 0:2:2:4.
1549 1 kyuj (1559 1 kruj).

1357 är Johan i R faste vid ett jordbyte (DS 5771).
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1366 är Johan i R faste vid häradstinget (DS 7332).
1391 är Ingevald i R faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1402 byter Ragnar i Hacksta, Björkviks sn, bort 0:0:0:4 i R

till Jeppe Styrkarsson mot lika mycket jord i Rogsta,
Kila sn (SD 76).

1438 är Johan i R faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1479 är Nils i R nämndeman vid lagmansting (RAp 13/12).
1485 och 1486 är Erik och Bengt i R fastar vid häradsting-

et (HH 31:159 RAp 21/5, se SDHK 31748).
1531 får Olof Hansson (fogde i Gripsholms län) ett skatte-

hemman i R som förläning på behaglig tid (GR 7 s
231).

Rävsta Se Revsta.

Skena 1551 Skenna (SöH 1551:11) – 9 H, 2 a.
SöH 1 sk 0:4.

1551–59 1 skuj (1551 0:2), till kr i Rinkeby.

Skepplinge 1386 i Skiplinge (RAp 25/4) – 9 H, 2 a.
SöH 1 skt (endast 1551).

1569–73 1 skuj 0:0:2:6.
1 aoe 0:3:0:4.

1386 överlåter Peder djäkn (bomärkessigill) i Tibble
0:0:0:20 i S till Bo Jonsson (Grip) som delbetalning
av en skuld (se Tibble, Malms sn, Oppunda hd) (RAp
25/4).

1399 är Gregers i S nämndeman vid räfsteting (DRAp
12/6).

1480 vittnar Peter i S på lagmansting om Esbjörn djäkns
godsaffärer (se Bene, S:t Nikolai sn) (SjSp 12/10).

1502 har Sten Sture en gård om 0:3:0:4 som räntar 2:0 pn
och 1 spann korn. Gården har herr Sten köpt av
Marine Jensdotter (Göye) (SSJb 1502).

1496 är Jon i S faste vid häradstinget och 1498 är han
nämndeman vid häradssyn (RAp 17/5, SjSpp 17/3).

1531 har Gustav I en gård om 0:3:0:4 som räntar 0:2
avradspn och 1 spann korn (K 1 f 67).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 2 pund, har äng till 50 lass hö, gott
mulbete men inget fiskevatten och räntar ½:0 pn och
5 spann korn (AoE 29A:2).

Skrattorp 1534 Skratista (GR 9 s 130), 1551 Skattetorph (1551:11),
1554 Skrattetorp (SöH 1554:11) – 9 H, 2 a.

SöH 1 fr (Sven Skute), 1559 1 aoe.
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1534 får Sven Skute kungens brev på S och flera andra
gårdar (GR 9 s 130, DMS 1:7 s 159, 2:1 s 157).

1559 upptas i en jordebok över kungens arv och eget
nybygget S med 3 spann utsäde och räntan 0:10 pn
(AoE 29A:2).

Skällsta 1357 i Skiellestum (DS 5771), 1381 i Skællistom (UUBp 7/11)
– 9 H, 2 b.

SöH 1 sk 0:4, med skuj i Smedsta, 1554 1 kr.
1559 (endast) 1 skäng.
1559 1 kruj 0:1, 1569 1 skuj.
1 kyuj.
1 kyäng, till Kila kyrka.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/)
1 fr (Jöns Olofsson /Gyllenhorn/, 1565 Sigrid Klas-
dotter /Kyle/).

1357 är Hedinbjörn i S faste vid ett jordbyte (DS 5771).
1381 får Bo Jonsson (Grip) fasta på 0:6 som han köpt av

Acelia, Johan överskärares dotter (se Flättna, S:t
Nikolai sn) (UUBp 7/11).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:2 av Jakob Olofsson
djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdotter (se
Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1445 är Nils i S en av tolv nämndemän som vittnar om
bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta, Nykyrka
sn) (RAp 1/6).

1470 är Karl i S domhavande vid häradstinget (EbAp
16/10).

1480 vittnar dannemän på lagmansting att kronan aldrig
fick 1:0 i S som Esbjörn Kristiernsson djäkn skulle ha
lämnat som vederlag vid ett byte (se Bene och Flätt-
na, S:t Nikolai sn) (SjSp 12/10).

1543 redovisar Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård
om 0:6 med utjordar i Jäder, Revsta och Smedsta,
vilket allt är hustrun Kristina Åkesdotters (Tott)
arvegods och sammanlagt räntar 2 pund och 2 spann
korn, 0:11 avradspn, 1:0 gästningspn och 0:6 dags-
verkspn. Gården har äng till 60 lass och 3 pund i
årligt utsäde. (JPJb)

Smedsta 1352 in Smydhastwm (DS 4790), 1357 i Smidhastum (DS
5771) – 9 H, 2 b.

SöH 1 skuj 0:1:1.
1 skuj 0:1, 1560 1 kruj 0:1:2, 1566 0:1, 1569 0:1:2,
1573 0:2:2.
1 skuj, 1559 1 kruj 0:1, till kr i Rällinge.
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1565–68 1 skäng 0:0:1, 1566 0:0:2, 1568 1 kräng
0:0:2.
1 ky (Krasta rd) 0:3.

Till Smedsta skriver sig 1381–91 bonden Hedinbjörn som
vid flera tillfällen uppträder som underhäradshövding i
Jönåkers härad (UUBp 7/11, RAp 25/11).

1352 förbinder sig Torsten, Olof och Elof Jakobssöner att
före pingsten kompensera Nils Magnusson (Ivar
Nilssons ätt) för den jord i Sörby, Tuna sn, som för-
värvats av deras föräldrar genom byte mot Nils
småjordar, nämligen 0:0:1 i S och 0:0:0:15 (utan
ortnamn) i Stigtomta sn, (Se Sörby, Tuna sn) (DS
4790).

1357 är Björn i S faste vid ett jordbyte (DS 5771).
1381 får Bo Jonsson (Grip) fasta på 0:1 som han köpt av

Acelia, Johan överskärares dotter (se Flättna, S:t
Nikolai sn) (UUBp 7/11).

1401 är Holger i S faste vid häradstinget (SD 76).
1413 är Lars Eriksson i S faste vid häradstinget (SD 1727).
1432 är Magnus i S faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1456 är Anders i S faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1480 vittnar dannemän på lagmansting att kronan aldrig

fick 0:0:1 i S som Esbjörn Kristiernsson djäkn skulle
ha lämnat som vederlag vid ett byte (se Bene och
Flättna, S:t Nikolai sn) (SjSp 12/10).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) en utjord om 0:1 (se
Skällsta) (JPJb).

1553 omfattar kyrkohemmanet 0:3, sår 12 spann korn och
råg, har äng till 20 lass hö, skog och mulbete till
nödtorften men inget fiskevatten; räntar 0:2 av-
radspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann korn, 1 pund
smör, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring (SöH
1553:2).

Svanslund Se *Kneppinge och *Kyrketorp.

Svehorn 1490 Svedehorn (RAp 25/7) – 9 H, 2 b.

Svehorn är senast från början av 1550-talet sätesgård för
Per Andersson som skrivs till gården 1562 (FoR 3:18a).
Genealogisk standardlitteratur identifierar honom som
stamfar för den sedermera introducerade ätten Lilietopp.
Hans status som frälseman kan dock inte styrkas med
samtida källor. (AF 2 s 661, AH s 120 f, EÄ 4 s 782)
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1490 skänker Lucia Olofsdotter (Måbyätten) torpet S till
Sko kloster (se Kjulshammar) (RAp 25/7).

1503/27 se Kjulshammar.

Tybble 1357 i Thighbile (DS 5771), 1375 i Thygbøle (DS 8845) – 9
H, 2 a.

SöH 1559 2 skuj 0:1:1 + 0:0:2:6.
3 kr 0:4 + 0:4 + 0:4.
1 kruj, 1559 0:1:2.
1 alkl, 1553 1 ky (Krasta rd), 1559 0:3, 1573 0:2.
1554 (endast) 1 fr.

1357 är Sigurd i T vedervaroman vid ett jordbyte (DS
5771).

1375 skänker Anund Jonsson (Lejonansikte) till Kalmar
nunnekloster 0:0:1, som inlagts i klostrets jord i T,
och allt det landgille som klostrets syssloman utan
herr Anunds tillstånd uppburit för hans jord (DS
8845).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:1 till
Bo Jonsson (Grip) (se Täckhammar, Bärbo sn)
(LSBp 12/3).

1430 är Olof i T faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
1498 är Peder i T nämndeman vid häradssyn (SjSpp 17/3).
1553 upptar längden över kyrkogods i Krasta rättardöme

en gård i T som tidigare har tillhört Alvastra kloster.
Gården räntar 5 hundraden järn (osmundar) och
fodring (SöH 1553:2).

Törsta 1338 in Þorastum (DS 3336), 1339 in Thorstum (DS 3431),
1357 i Thorstadhum (DS 5771), 1479 i Torstade (RAp
13/12) – 9 H, 2 b.

SöH 1 sk 1:0:1, med skuj i Törsta.
1 skuj 0:2:1, till sk i Åkersta, 1566 till sk ovan.
1 skuj (endast 1551) 0:1, till sk ovan.
1 kr 0:4:1.
1553 1 ky (1555 1 kyuj) 0:3 (Krasta rd).

1338 är Peter i T vedervaroman och Erik i T faste vid
häradstinget (DS 3336).

1339 är Peter i T faste vid häradstinget (DS 3431).
1357 är Erik i T faste vid ett jordbyte (DS 5771).
1409 är Jöns i T faste vid häradstinget och 1414 är han

nämndeman vid räfsteting (SD 1209, SD 1888–89).
1430 är Mats i T faste vid häradstinget och 1438 är han

vedervaroman (UUBp 7/2, RAp 30/9).
1447 är Gudmund i T faste vid häradstinget (RAp 24/1).
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1479 byter Arvid Trolle, på kronans vägnar, till kronan en
gård av Gudmund Gjurdsson (ginbalk belagd med
tre sjöblad) mot jord i *Sæby, Stigtomta sn (RAp
13/12).

1555 omfattar kyrkojorden 0:3, sår 18 spann korn och
råg, har äng till 20 lass hö; räntar 0:2 avradspn, 0:2
gengärdspn, 6 spann korn, 1 pund smör samt fod-
ring (SöH 1555:15).

Uggeltorp 1551 Vglatorph (SöH 1551:11) – 9 H, 2 b.
SöH 1 fr (Peder Fleming, 1562 Anna Håkansdotter /Hål-

bonäsätten/).

Valla 1357 i Vallom (DS 5771) – 9 H, 2 b.
SöH 2 fr (Axel Eriksson /Bielke/ 2, 1562 Elsa Axelsdotter

/Posse/ 1, Johan Åkesson /Natt och dag/ 1).
1357 är Lars i V faste vid ett jordbyte (DS 5771).
1358 ger Peter Jonsson (okänt sigill) sammanlagt 2:2 som

morgongåva till sin hustru Birgitta Nilsdotter, nämli-
gen 0:12 i V och jord i Gräfsta och Gällsta, denna sn,
och i Danby, Björkviks sn (DS 6010).

1393 är Eskil i V nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1420 är Hemming i V faste vid häradstinget (SD 2777).
1451 säljer Staffan Gädda den västra gården i V, som är

0:5, till Filip Olofsson (hjärta) (SkSp 18/5).
1475 pantsätter Erengisle Gädda två gårdar som räntar 10

tön korn, 0:10 pn och 5 pund mata till Åke Jönsson
(Svarte Skåning) och Gregers Matsson (Lillie) för
400:0 pn stockholms mynt, vilken summa Erengisle
är skyldig Johan Bese. Den årliga räntan ska avräk-
nas från huvudsumman varje år tillsammans med
det som Erengisle förmår betala tills hela skulden är
betald och då ska gårdarna återgå till Erengisle.
(RApp 22/7)

1476 säljer Bengta Simonsdotter (Körning), änka efter
Erengisle Gädda, två gårdar i V samt jord i Kärrsta
och Öllsta till Johan Bese för den summa som hen-
nes avlidne man var skyldig Johan. Sammanlagt
räntar godsen 14 tön korn, mata och avradspenning-
ar. (RAp 26/8, B 2:14 f 11v–12)

1486 tilldöms Johan Bese av riksföreståndaren Sten Sture
den jord (utan ortnamn) i Lunda socken som Johan
köpt av Bengta Simonsdotter men som hennes man
Jöran Åkesson (Tott) har undanhållit Johan (RAp
11/1).
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1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) två gårdar som
(sammanlagt) räntar 6 tön korn, 1:0 avradspn och 3
pund mata (C 21 f 5v).

1554 har Axel Eriksson (Bielke) två gårdar som han har
ärvt efter sin mor Gunhild Johansdotter. Gårdarna
räntar vardera 18 spann korn, 0:4 pn, 1½ pund fläsk
och fodring (BiS E 1986).

Vallby 1391 i Vadhby (RAp 25/11), 1427 Walby (RAp 9/9) – 9 H, 2
a.

SöH 1 fr (Anund Stensson /Ulv/).
1391 är Anders i V faste vid häradstinget och 1414 är han

nämndeman vid räfsteting (RAp 25/11, SD 1888–89).
1427 säljer väpnaren Johan Larsson (kluven sköld med

framkommande oxe i dexter fält, fiskstjärt i sinister) i
Floby en gård i V och jord i Spånga, Vingåkers sn,
vilka han har ärvt efter sin hustru Katarina Magnus-
dotter och sitt barn, till biskop Sigge i Skara (RAp
9/9).

1430 får biskop Sigges ombud herr Bengt, kanik i Sträng-
näs, fasta på 0:5½ som biskop Sigge köpt av Johan
Larsson i Floby (UUBp 7/2).

1480 upplåter Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning) till sin
svärson Erik Gustavsson (Ängaätten) de gods som
Erik ärvt efter sina barn i äktenskapet med Ingeborg
Åkesdotter som också är död, nämligen V som årli-
gen räntar 3 tön korn, 0:7 pn och 2 pund mata samt
jord i Bobergs hd i Östergötland och Vartofta hd i
Västergötland (RAp 1/2, RApp 2/2).

1521 säljer väpnaren Klas Bengtsson sin gård V, som
räntar 3 tön korn, 1 pund fläsk och 0:6 pn, till biskop
Hans Brask i Linköping (Kh 53 f 54v–55).

Valsberg 1438 i Hwalsbergh (RAp 30/9) – 9 H, 2 a.
SöH 1 kr 0:4.
1438 är Olof i V faste vid häradstinget (RAp 30/9).

Åkersta 1330 in … Vklestum (DS 2787), 1357 i Oklastum (DS 5771),
1384 i Vklastum (RAp 11/6), 1551 Åkkelstada (SöH
1551:11) – 9 H, 2 b.

SöH 1 sk, med skuj i Törsta, 1560 1:3, 1565 1:2:2.
1330 ger Nyköpingsborgaren Önd Hade 0:0:0:9 till Julita

kloster (se Brunnsta, S:t Nikolai sn) (DS 2787).
1357 byter Lars i Lundby, Bettna sn, först till sig 0:0:0:4 i

Å av herr Sigvid, kyrkoherde i Bettna, mot jord i
Lundby, Bettna sn, och därefter byter Lars vid sam-
ma ting bort jorden till Ubbe i Å mot lika mycket
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jord i Gräfsta. Vid samma transaktion är Helge i Å
faste. (DS 5771)

1384 är Stefan i Å faste vid häradstinget (RAp 11/6).
1445 är Ingolf i Å en av tolv nämndemän som vittnar om

bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta, Nykyrka
sn) (RAp 1/6).

Öllsta 1357 i Ødhilstom (DS 5771), 1514 aff Ødelstada (C 21 f 6) – 9
H, 2 b.

SöH 1 skuj 0:0:2, 1560 0:1.
1573 1 skuj 0:0:1.
1 ky (Krasta rd), 1553 0:5.
1565 1 kyuj, 1573 öde.
2 fr (Erik Tönnesson /Tott/, Åke Bengtsson /Färla/).
1551–54 1 fruj.

1357 är Olof och Påvel i Ö fastar vid ett jordbyte (DS
5771).

1391 är Hemming i Ö faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1413 är Gudmund i Ö faste vid häradstinget (SD 1727).
1476 säljer Bengta Simonsdotter (Körning) två tredjedelar

av den gård i Ö som landbon Måns Eriksson brukar
till Johan Bese (se Valla) (RAp 26/8).

1486 tilldöms Johan Bese jord (utan ortnamn) i Ö vid
räfsteting (se Valla) (RAp 11/1).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) jord som räntar 3
tön korn, 0:3 avradspn och 1½ pund mata (C 21 f 5).

1553/55 omfattar kyrkohemmanet 0:5, sår 14 spann korn
och råg, har äng till 20 lass hö och mulbete på Kol-
mården (uppgiften saknas 1555) men varken skog
eller fiskevatten. Gården räntar ½:0 avradspn, ½:0
gengärdspn, 12 spann korn, 1 pund smör, 1 pund
fläsk, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring. (SöH
1553:3, 1555:15)



Nykyrka socken
1352 ecclesie Nyakyrkio … parochia Nykirkio (DS 4867, avskr).
1356 Nyghio kyrkio sokn (DS 5676).
1367 i Nyokirkio socn, i Nyakirkio socn (DS 7583-4).

Omfattning: Nykyrka socken hade 1950 samma omfattning som under
medeltiden och 1500-talet.

Kyrka: Nykyrka kyrka uppfördes i gråsten under 1100-talet. Kyrkan
försågs ursprungligen med en absid som revs på 1700-talet, men är synlig
på Peringskiölds teckning från 1686. Den smala, höga 1100-talsportalen
på långhusets sydsida är däremot ännu bevarad. Senare, möjligen redan
under medeltiden, förlängdes långhuset åt väster och på 1400-talet slogs
tegelvalv i kor och långhus. En västlig tillbyggnad tillkom sannolikt under
1600-talet. Endast korets valv återstår i dag, då kyrkan stod öde och för-
föll svårt från 1814 fram till återuppbyggnaden under 1920-talet.

Av medeltida inventarier återstår en dopfunt från 1200-talet som åter-
fördes till kyrkan efter att ha stått på gårdsplanen till Lida gård. En svår-
daterad gravsten av urkalksten inne i kyrkan pryds av ett kors i relief.
(SöKy 42, Collmar s 477, ACBkomm)

Som socknens prästgård fungerade fram till 1380 den intill kyrkan
belägna gården Kyrkobol, varefter prästgården efter ett jordbyte flyttades
till Lida (jfr GrBe s 106 f).

Runstenar: Sö 46 vid kyrkan, ursprungligen i Hormesta, 47 Vålsta (inom
nuv Mjälnäs).

Antal jordeboksenheter enligt SöH 1548/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

kr ky fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ambol – – – – 1 (1)
Brotorp – – – – 1 (1)
Drögsta 1 (1) – – – –
Fjäll – – – – 1 (1)
Fålltorp – – – – 1 (1)
Hormesta 1 (1) 1 (1) – –
Högtorp – – – – 1 (1)
Kyrkobol – – 1 (1) – –
Lida – – 1 (1) – –
Listorp – – – – 1 (1)
Länninge – – – – 1 (1)
Mjälnäs – – – – 1 (1)
Rottninge – – – – 2 (2)
Siggenäs – – – – 1 (1)
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Skeppsdrätt – – – – 1 (1)
Skogstorp – – – – 1 (1)
Solberga – – – – 1 (1)
Solö – – – – 1 (1)
Torsta 1 (1) – – – –
Vrena kvarn – – – – – –
Vålsta – – – – 2 (2)
Ytterstäng – – – – 1 (1)
Århammar – – – – 2 (2)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 3 (3) 3 (3) 20 (20)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: skuj: Lida 1 (0), kyuj: Drögsta 1 (1), frkvarn: Vrena
kvarn 1 (1).

Nykyrka socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

Ambol 1492/94 i Aneboll (C 27 VII f 4v), 1542 Annebol (RAp 5/3),
1554 Ambooll (SöH 1554: 11) – 9 H, 5 a – gammal
bytomt (RAÄ 95:1) ca 600 m väster om Mjälnäs.

SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
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1492/94 uppbär Åke Jönssons (Svarte Skåning) fogde 4
spann korn av Erik i A (C 27 VII f 4v).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar ½:0
pn och 1 lamm, vid arvskifte efter sin syster Birgitta
Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Brotorp 1472 Broatorp (RApp 28/2) – 9 H, 5 b.
SöH 1 fr (Nils Larsson /Bölja/, 1562 Karin Larsdotter /till

Sparsta/).
1472 säljer Påvel Jönsson med sin hustrus samtycke deras

torp B, som skapats av Påvels andel i Århammar, till
Håkan Vässing (RApp 28/2).

Drögsta 1338 in Drøuestum … in Drøuastum (DS 3336), 1353 in Drøf-
fistæ (DS 4961), 1366 i Drøghastom (DS 7388) – 9 H, 4
a.

SöH 1 kr 1:3:0:2, 1559 1:3:0:4, 1565 1:3:1, 1569 1:3.
1 kyuj, 1552 0:1:1.

1338 är Påvel i D vedervaroman och Esbjörn i D faste vid
häradstinget (DS 3336).

1339 är Påvel i D faste vid häradstinget (DS 3431).
1353 är Haldan i D nämndeman vid häradstinget, 1366 är

han faste vid räfsteting och 1384 vid häradstinget
(DS 4961, DS 7388, RAp 11/6).

1379 skänker Henrik Romare 0:0:1 och säljer dessutom
ytterligare 0:0:1 till sockenkyrkan; herr Jöns, kyrko-
herde i Nykyrka sn, beseglar brevet (StrLBp 5/9).

1408 och 1430 är Olof i D faste vid häradstinget (SD 1019,
UUBp 7/2).

1443 är Olof i D nämndeman i stavsynenämnd och 1447
faste till morgongåva (RAp 1/10, UUBp 19/6).

1460 är Sigge i D faste vid häradstinget (RAp 21/10, DN
16:208-9).

1553 meddelas att kyrkoutjorden i D omfattar 0:0:4, att
därpå årligen sås 2½ spann korn och råg och att
fiskevatten till 4 katsor ingår; räntar 0:0:8 pn, 8 mark
fläsk och halv biskopsfodring (SöH 1553:2).

Fjäll 1447 i Fiælle (RAp 24/1) – 9 H, 4 b.
SöH 1 fr (Isak Birgersson /Halvhjort av Älmtaryd/, 1562

Peder Karlsson /Store/, 1565 Elsa Isaksdotter /Halv-
hjort av Älmtaryd/).

1447 är Nils i F faste vid häradstinget (RAp 24/1).

Fålltorp 1451 Fallotorp (DN 16:166), 1460 Fallatorp (DN 16:208),
1492/94 i Folletorp (C 27 VII f 4v) – 9 H, 5 a.

SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).



Nykyrka 119

1451 byter Ture Jönsson (Svarte Skåning) bort sina gårdar
F och Skeppsdrätt till sin bror Åke Jönsson mot jord
i Fivlereds och Hössna snr i Västergötland; 1460 ges
fasta på bytet (DN 16:166, :208).

1492/94 uppbär Åke Jönssons fogde 2 spann korn av Lars i
F (C 27 VII f 4v).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) F, som räntar ½:0 pn och
1 lamm, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hans-
dotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Hormesta 1338 in Hornborastum (DS 3336), 1381 i Hornborsta (UUBp
7/11), 1438 i Holmbirstom (RAp 30/9), 1493 i Horme-
stha (StrLBp u d) – 9 H, 4 a.

SöH 1 kr 0:7:1:4.
1 ky (Tå rd), 1553 0:4:1:4 (1556–59 0:4).

1338 är Nils i H faste vid häradstinget (DS 3336).
1366 är Ragvald i H faste vid häradstinget (DS 7332).
1381 och 1385 är Olof i H faste vid häradstinget, 1393

nämndeman vid räfsteting och 1398 faste vid härads-
tinget (UUBp 7/11, ShSp 9/11, RApp 13/6, ShSp
20/7).

1433 pantsätter Torsten Gudmundsson och hans hustru
Ramfrid Öndsdotter 0:1:0:3 till Jöns Nilsson (Svarte
Skåning) (se Tå, S:t Nikolai sn) (RApp 16/3).

1438 säljer Jakob i Björka, Stigtomta sn, 0:0:0:18 i H till
Johan Gunvidsson i H varvid Nils i Eneby, Stigtomta
sn, uppträder som Jakobs ombud då fasta på jorden
ges vid häradstinget och Nils i H är en av fastarna
(RAp 30/9).

1445 tilldöms på häradstinget Johan i H och hans bror
Olof två jordar i H som Magnus Röd hade sålt ’un-
dan deras börd’ till Johan i Träcksta, Blacksta sn,
nämligen de 0:0:2 som ligger intill en jord (med
annan ägare) om ½:0, kallad västra halva markland-
et, och ytterligare 0:0:1 nära den förstnämnda jord-
en. En rannsakningsnämnd fastslår att jordarna var
brödernas fädernerav och att försäljningen inte skett
i laga ordning varefter häradshövdingen dömer den
ogiltig. (RAp 1/6)

1445 stadfästs vid lagmansting häradstingets tidigare dom,
gällande sammanlagt 0:1 i H som Magnus Röd olag-
ligen sålt till Johan i Träcksta (nu avliden), efter att
Johan i H och hans bror Olof kärat till köparens son
Nils Johansson i Träcksta (RApp 15/11).

1446 byter Johan i H bort 0:2, i västra änden av H, som i
väst gränsar till en jord (med annan ägare) om ½:0,
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till Tyrgils i Rogsta, Kila sn, mot 0:2, i östra änden av
H, som på östra sidan gränsar till en grannes jord
om 0:0:0:7½; dessutom ger Johan 1:0 pn i vängåva
till Tyrgils (RAp 10/5).

1449 är Johan i H nämndeman vid lagmansting (NySAkb
nr 8).

1481 är Klemet i H faste vid häradstinget (RAp u d, se
SDHK 30834).

1493 skänker Katarina Gudmundsdotter i Helgesta, Stig-
tomta sn, och hennes man Jöran Pedersson 0:1 som
ligger i Stigtomta kyrkas teg i H och räntar 3 spann
korn, 0:½ pn samt 5 mark smör, till Nykyrka kyrka
till dess prästers försörjning som själagåva för Katari-
nas son Gudmund Gjurdsson (ginbalk belagd med
tre sjöblad) och donatorernas föräldrar (StrLBp u d,
se SDHK 32854).

1555 omfattar kyrkohemmanet 0:4½, sår 18 spann korn
och råg, har äng till 30 lass hö, litet skog och mulbe-
te, gott fiskevatten; räntar ½:0 avradspn, ½:0 gen-
gärdspn, 18 spann korn, 1 pund smör, 1 pund fläsk,
6 lass ved och 6 dagsverken samt fodring (SöH
1555:15).

Högtorp 1551 Høgatorph (SöH 1551:11) – 9 H, 5 a.
SöH 1 fr (Jöns Olofsson /Gyllenhorn/, 1562 Sigrid Klas-

dotter /Kyle/).

Kyrkobol 1380 Prestabolet (RAp 23/12), 1549 Presteboletth (SöH 1549:9),
1552 Kyrkebollett (SöH 1552:6) – 9 H, 4 a.

SöH 1 ky (Tå rd).
1380 byter kyrkoherden i Nykyrka med biskopens tillåtel-

se bort K som dittills varit prästbol till sin sockenkyr-
ka (se Lida) (RAp 23/12).

1553 sår kyrkolandbon Olof i K 6 spann korn och råg, har
äng till 14 lass hö, litet skog, mulbete och fiskevatten;
räntar 0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann korn,
1 pund smör, 6 lass ved och 6 dagsverken samt fod-
ring (SöH 1553:2).

Lida 1352 in villa Lidhum (DS 4867, avskr), 1367 i Lidhum … then
sama by Lidæ (DS 7583) – 9 H, 4 a.

SöH 1 skuj (endast 1551) 0:1:1:4, till sk i Djälp, Stigtomta
sn.
1 ky (Tå rd), 1553 0:6.

1352 dömer kung Magnus till Nykyrka kyrka 0:0:16½ i L
och jord i Torsta vilka jordar kyrkan innehaft så
länge att de tillhör kyrkan genom urminnes hävd
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men som en viss Inge i Torsta nyligen med orätt
tagit i besittning (DS 4867).

1367 döms L att läggas i solskifte efter att herr Nils, kyrko-
herde i Stigtomta, som äger mer än en fjärdedel av L
kärat till Inge i Torsta om saken vid räfsteting. De
och övriga berörda jordägare uppmanas att ta med
sig tolv män och ’bryta byn’ L till rätt solskifte före
ordinarie tinget efter nästa Valborgsmässa. (DS
7583–4)

1380 får herr Jöns, kyrkoherde i Nykyrka, på sin och sina
sockenmäns begäran, tillstånd av biskopen att byta
till sig 0:3 i L av sin sockenkyrka mot den jord intill
kyrkan (Kyrkobol) som dittills varit socknens präst-
bol (RAp 23/12).

1396 dömer ärkedjäknen Gjurd Petersson, biskopens
ämbetsman, med hänvisning till 1380 års byte, soc-
kenmännen i Nykyrka att bygga sju laga hus i L,
enligt Södermannalagens bestämmelser och sedvän-
jan, vilket kyrkoherden herr Jöns kärat om (UUB E
172 nr 36).

1402 är Tyrgils i L faste vid häradstinget (SD 201).
1403 bekräftar Anders Matsson (Hålbonäsätten) att han

tidigare skänkt 0:0:4 i L till prästbordet i Nykyrka
och utfärdar nu ett nytt brev på donationen då det
ursprungliga brevet inte längre finns (SD 358).

1555 omfattar kyrkohemmanet 0:6, sår 17 spann korn och
råg, har äng till 40 lass hö, litet skog och mulbete
samt gott fiskevatten; räntar 0:6 avradspn, ½:0 gen-
gärdspn, 18 spann korn, 1½ pund smör, 1½ pund
fläsk, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring (SöH
1555:15).

Listorp 1551 Lisletørph (SöH 1551:11) – 9 H, 4 a.
SöH 1 fr (Lars Kafle, 1562 Erik Nilsson /Schack av Skyl-

valla/).

Länninge 1470 i Leninge (EbAp 16/10), 1551 Lænninghe (SöH 1551:11)
– 9 H, 5 a.

SöH 1 fr (Lars Kafle, 1562 Erik Nilsson /Schack av Skyl-
valla/).

1470 är Peter Rase i L faste vid häradstinget (EbAp 16/10).

Mjälnäs 1338 in Mierdhranes (DS 3336), 1410 i Mærdanæs (SD 1351)
– 9 H, 5 a.

SöH 1 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/).
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Till Mjälnäs skriver sig ?bonden Jon Pedersson (initialsigill
med I inom cirkel) 1430–56 (UUBp 7/2, RAp 25/5), om-
nämnd som domhavande vid häradstinget 1430–35 (UUBp
7/2, RAp 10/4), nämndeman vid häradssyn 1443 (RAp
1/10), vedervaroman vid häradstinget 1446 (RAp 10/5),
nämndeman 1447 (HabSp 13/6) och vedervaroman 1456
(RAp 25/5).

1338 är Nils i M faste vid häradstinget (DS 3336).
1410 ger Olof Andersson i Hjältberga och hans hustru

Ragnhild Nilsdotter 0:0:2 till Vadstena kloster (se
Vålsta) (SD 1351).

1411 se Vålsta.
1411 är Anders i M faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1443 ger Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren)

0:0:2 i morgongåva till sin hustru Valborg Olofsdot-
ter (se Solberga) (SkSp 10/3).

1492 uppbär Åke Jönssons (Svarte Skåning) fogde 6 tön
avradskorn av Nils i M (C 27 I f ).

Rottninge 1551 Røttninghe (SöH 1551:11) – 9 H, 4 a.
SöH 2 fr (Kristina Larsdotter /Sparre av Rossvik/, 1562

Erik Nilsson /Schack av Skylvalla/).

Rottninge är 1564–65 sätesgård för Erik Nilsson (Schack
av Skylvalla) som 1565 blir dömd från sitt frälse av Erik
XIV:s nämnd, eftersom han varken har inställt sig när han
blivit stämd (för att ha uteblivit från vapensyn) eller skrift-
ligen meddelat laga förfall (HH 13 s 190, SöH 1566:5, FoR
15, AH s 121, SoH 1960:1 s 25).

Siggenäs 1385 heter Sigganæs (RAp 14/9) – 9 H, 4 b.
SöH 1 fr (Nils Bagge /Halvhjort av Älmtaryd/, 1562 Bir-

ger Nilsson /Grip/, 1565 Nils Birgersson /Grip/).
1385 återkallar Ingevald Anundsson (spetsar från sidan),

lekbroder i Vadstena kloster, sitt gods S som han
tidigare olagligen och ogenomtänkt undan sina rätta
arvingar skänkt bort till sin sven Nils Larsson, (RAp
14/9).

1484 säljer Ingrid Johansdotter (Dyning) sitt gods S, som
räntar 0:10 pn, och jord i Nedervalinge, Stigtomta
sn, till biskop Lydeke i Västerås (RAp 19/7).

1510 (omkr) upptas ett torp S i Nils Bossons (Grip) jorde-
bok (SkS E 8928).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1:0
landgillespn och ½:0 fogdepn (BNJb).
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Skeppsdrätt 1451 Skipadræt (DN 16:166) – 9 H, 5 a – gammal bytomt
(RAÄ 96:1) ca 900 m nordväst om Länninge.

SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1451 byter Ture Jönsson (Svarte Skåning) bort sina gårdar

S och Fålltorp till sin bror Åke Jönsson mot jord i
Fivlereds och Hössna snr i Västergötland; 1460 ges
fasta på bytet (DN 16:166, :208).

1492/94 uppbär Åke Jönssons fogde 2 pund korn av An-
und i S (C 27 VII f 4v).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde ett gam-
malt får i mata av Lars i S (C 35 f 102).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) S, som räntar ½:0 pn och
1 lamm, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hans-
dotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Skogstorp 1542 Skowstorp (RAp 5/3). 1551 Skogxtorph (SoH 1551:11) –
9 H, 5 a.

SöH 1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/).
1542 får Anna Hansdotter (Tott) S, som räntar 0:6 pn och

1 lamm, vid arvskifte efter sin syster Birgitta Hans-
dotter (se Åkerö, Bettna sn) (RAp 5/3).

Solberga 1415 i Soolbergho(?) (SD 2105 or), 1443 Soolbergha (SkSp
10/3) – 9 H, 5 a.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1565 Nils Birgersson
/Grip/).

1415 är Gudmund i S förlikningsman vid en jordtvist (SD
2105).

1443 ger Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren)
morgongåva till sin hustru Valborg Olofsdotter,
omfattande 0:7 i S och jord i Mjälnäs och Århammar,
denna socken, Släbro, S:t Nikolai sn, samt i Gillber-
ga, Helgesta och Råby snr (se Övernäs, Gillberga sn)
(SkSp 10/3).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård, som räntar 3 pund
korn och 1:0 pn, vilken han har bytt till sig av sin son
Erik Trolle för den del Arvids barn haft i Lagnö,
Aspö sn (ATJb s 93).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2 pund
och 2 spann korn, 1:0 avradspn och ½:0 fogdepn
(BNJb).

Solö 1486 i Søla (RAp 21/5), 1551 Søla (SöH 1551:11) – 9 H, 4
b.

SöH 1 fr (Nils Bagge, 1565 Elsa Isaksdotter /Halvhjort av
Älmtaryd/).

1486 är Olof i S faste vid häradstinget (RAp 21/5).
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Torsta 1352 in villa Thorestum (DS 4867, avskr), 1356 i Thorustum
(DS 5676) – 9 H, 4 a.

SöH 1 kr 1:4.
1352 dömer kung Magnus till Nykyrka kyrka 0:0:0:14 och

jord i Lida vilka jordar kyrkan innehaft så länge att
de tillhör kyrkan med urminnes hävd; en viss Inge i
T har nyligen med orätt tagit dem i besittning (DS
4867).

1356 byter Lars Ingebjörnsson (Ekeblad från Västerfärne-
bo) till sig 0:0:0:7 av Ingegerd Gregersdotter (se Bär-
sta, Stigtomta sn) (DS 5676, DS 5699).

1367 se Lida.
1393 är Peter i T nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1398 är Peter och Hildebrand i T fastar vid häradstinget

(ShSp 20/7).
1404 byter Nils Bosson (Natt och Dag) bort 0:0:0:13 till

Nykyrka kyrka mot jord i Bärsta, Stigtomta sn (ShSp
14/8).

1411 är Hildebrand i T faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1415 ger en skiljenämnd till Hans Hildebrandsson 0:0:0:14

som kung Magnus tilldömt sockenkyrkan och kyrko-
herden herr Olof därför undanhåller för Hans. I
gengäld får herr Olof 0:0:0:4 i kyrkans teg som Hans
far (som nu är död) gett till kyrkan men som Hans nu
i sin tur undanhåller kyrkoherden (SD 2105).

1416 byter herr Olof, kyrkoherde i Stigtomta, vid lag-
mansting bort 0:2 som tillhör sockenkyrkan, 0:½
som tillhör Nykyrka prästbord och 0:0:0:4 som till-
hör Stigtomta kyrka, till Jöns Påvelsson, borgare i
Nyköping, mot jord i Skåra, Stigtomta sn. Samtliga
jordar i T ligger i byns västra ända (SD 2302).

1418 byter herr Olof bort 0:0:0:4 till Hans Hildebrands-
son, vilken jord ligger i den teg som Hans far ägde,
mot lika mycket jord i kyrkans teg (SD 2501).

1445 är Mikael i T nämndeman vid häradstinget (RAp
1/6).

1481 är Hildebrand i T faste vid häradstinget (RAp u d, se
SDHK 30834).

Vrena kvarn 1551 Hans vijdtt quarnen (SöH 1551:11), 1559 Hans i Wreno
quarn (SöH 1559:10) – 9 H, 5 a – kvarnen fanns ännu
1691 kvar på Vrenaåns södra sida, vid den plats där
järnvägen drogs över ån i slutet av 1800-talet (GeomJb
LSA C 10:142, 1691).

SöH 1 frkvarn (1570 Erik Nilsson /Schack av Skylvalla/),
till fr i Vrena, Vrena sn (jfr AF 2 s 174).
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Vålsta 1375 Waarasta (DS 8754), 1410 i Wardista (SD 1351) – 9 H,
4 a – övergiven bytomt (RAÄ 94:1) ca 500 m sydväst
om Solberga.

SöH 2 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/ 1, Birger
Nilsson /Grip/, 1565 Nils Birgersson /Grip/ 1).

1375 ger Ingevald Anundsson (spetsar från sidan) en gård
i V och jord i Torslunda, Husby-Oppunda sn, till
Vadstena kloster som ingift för sin dotter Märta,
med förbehållet att om han inom en viss tid kan
fullfölja förvärvet av den jord som Henike Styke ägt i
Åsby, Rogslösa sn, i Östergötland ska i stället den
jorden tillfalla klostret (DS 8754).

1410 ger Olof Andersson (skäkta) i Hjältberga, Simtuna
sn, och hans hustru Ragnhild Nilsdotter 0:4½ i V
och jord i Mjälnäs till Vadstena kloster (SD 1351).

1411 upplåter Olof Andersson och hans hustru Ragnhild
sina ovannämnda jordar till Vadstena kloster och
stadfäster samtidigt alla de donationer som Ingevald
Anundsson (spetsar från sidan) tidigare gjort till
klostret. Medsigillanter är Olofs morbror herr Sigge,
kyrkoherde i Gamla Uppsala, och Ragnhilds mor-
bror, tillika Ingevald Anundssons brorson, Torsten
Nilsson (Skiringeätten) (SD 1463).

1432 är Jon i V faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1434 intygar Hans Kölnare, borgare i Stockholm och

tidigare borgmästare i Enköping, att han och Peter
Lagmansson, borgmästare i Enköping, på Ragnhild
Nilsdotters begäran beseglat det brev (se 1410 ovan)
med vilket hon gav jord i V till Vadstena kloster.
Intyget föranleds enligt Hans av att han fått känne-
dom om att brevet ’nu straffas så att det ej skälika
skulle vara utgivit’, vilken beskyllning Hans bestämt
avvisar och försäkrar att allt gick rätt till vid brevets
utfärdande. (RAp 26/5)

1480 säljer Ulf Torstensson (Skiringeätten) en gård om
½:0 och jord i Århammar, denna sn, samt i Kulsta,
Blacksta sn, till Åke Jönsson (Svarte Skåning) med
sådana villkor att Ulf ska behålla godsen och uppbä-
ra all avkastning från dem så länge han lever (RAp
21/5). – Om Ulf, hans släkt och gods se SoH 2002:2, s
83–97.

1485 är Anders i V faste vid häradstinget (HH 31:159).
1494 uppbär Åke Jönssons (Svarte Skåning) fogde 2 tön

korn i avrad för V (C 27 II f 2v).
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1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en
gård om 0:3 som räntar 3 tön korn och 0:3 pn (SkS
E 8928).

1542 får Anna Hansdotter (Tott) en gård, som räntar 3
tön korn, 1:0 pn och 1 pund mata, vid arvskifte efter
sin syster Birgitta Hansdotter (se Åkerö, Bettna sn)
(RAp 5/3).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1½
pund korn, ½:0 avradspn och ½:0 fogdepn (BNJb).

Ytterstäng 1554 Ytterengh (SöH 1554:11) – 9 H, 4 b.
SöH 1 fr (Isak Birgersson /Halvhjort av Älmtaryd/, 1562

Nils Bagge, 1565 Elsa Isaksdotter /Halvhjort av Älm-
taryd/).

Århammar 1338 in Arambre (DS 3336), 1443 Aarhamar (SkSp 10/3). – 9
H, 5 b.

SöH 1 fr (Isak Birgersson /Halvhjort av Älmtaryd/, 1562
Nils Bagge, 1565 Elsa Isaksdotter /Halvhjort av Älm-
taryd/).
1 fr (Isak Birgersson,1565 Elsa Isaksdotter).

Århammar är sätesgård för Lars Olofsson (okänt sigill)
1493 (UUBp 13/10).

1338 är Peter i Å faste vid häradstinget (DS 3336).
1443 ger Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren)

0:0:0:4 i morgongåva till sin hustru Valborg Olofs-
dotter (se Solberga) (SkSp 10/3).

1460 är Jöns Petersson i Å vedervaroman vid häradstinget
(RAp 21/10).

1472 säljer Påvel Jönsson sin andel av Å till Håkan Vässing
efter att andelen avgärdats från Å (se Brotorp)
(RApp 28/2).

1480 säljer Ulf Torstensson (Skiringeätten) 0:1 till Svarte
Åke Jönsson (se Vålsta) (RAp 21/5).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en jord
som räntar 0:3 pn (SkS E 8928).



S:t Nikolai socken
1294 ecclesiæ beati Nicolai (DS 1121, avskr).
1303 ecclesie beati Nicholai (DS 1393).
1378 i Sancti Nicolai sokn (RAp 26/6).

Omfattning: S:t Nikolai socken är under medeltiden och 1500-talet i allt
väsentligt oförändrad till sin omfattning. Sedan 1500-talet har vissa gräns-
ändringar för socknen genomförts. Delar av Kungsladugården flyttades
1864 till Bergshammars sn (KKbr 8/11). Gårdarna Aspenäs, Bogslöt,
Egelprång, Karlvik, Krognäs, Prästtorp och Vibäck flyttades 1920 i alla
avseenden till Tunabergs sn (Kbr 27/8). Del av Kungshamn flyttades 1934
till Tunabergs sn (Kbr 26/10). Mindre delar av socknen lades 1949 till
Nyköpings stad samtidigt som det inom socknens gränser liggande Ox-
elösund formellt blev stad (Kbr 24/3).

Kyrka: Den tidigaste kyrkan förefaller ha varit en liten korskyrka av sten,
byggd under 1200-talets senare hälft, av vilken endast nord- och sydgav-
larna återstår ovan jord. Murverket antyder ett samband med de äldre
delarna av Nyköpingshus som möjligen har haft samma byggmästare.
Omkring 1300 ersattes ett ursprungligt trätak med tegelvalv samtidigt
som västtornet revs och långhuset förlängdes över den gamla torngrun-
den.

Efter den stora branden 1390 återuppbyggdes kyrkan och då uppför-
des ett nytt västtorn av gråsten och tegel. Kyrkorummet utvidgades åt
norr och söder för att åstadkomma en treskeppig kyrka. Nya ytterväggar
byggdes i linje med den ursprungliga kyrkans korsarmar som varit tämli-
gen skeva, vilket är synligt än i dag. Spåren av norra korsarmen går att se
i kyrkmuren på utsidan eftersom den har markerats.

Under ombyggnaden försågs hela kyrkan med tegelvalv, och i vinkeln
mellan koret och norra korsarmen byggdes en liten välvd sakristia av
vilken en mindre del fortfarande återstår. Kyrkans väggar och valv står i
dag kvar i stort sett i sitt medeltida skick.

Av medeltida originalinventarier återstår inget. I kyrkan finns numera
en gotländsk dopfunt från mitten av 1200-talet som förts till kyrkan i sen
tid efter att ha hittats i Åsby, Stigtomta sn, och har möjligen tidigare stått i
Stigtomta kyrka. I kyrkan finns också ett altarskåp från omkring 1500
som inköptes från Tyskland 1925. (SöKy 97, ACBkomm)

Om prästgården och dess jordinnehav se Tå nedan och GrBe s 109–13.

Runstenar: Sö 45 och 367 (Släbro).
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Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/1551 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky pb/kl aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arnö – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Aspa – – – – – – – – – – 1 (1) 1 (0) 0 (1)
Basttorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Bene – – – – – – – – – – – – – – 3 (3)
Berga – – – – – – – – 2 (2) – – 1 (1) – –
Björkö – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Björshult – – – – – – – – – – 0 (1) 1 (0) – –
Bogslöt 1 (1) – – – – – – – – – – – – – –
Brannäs – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Branthäll 1 (1) – – – – – – – – – – – – – –
Brunnsta – – – – – – 0 (1) – – – – – – 3 (3)
Brunåker – – 1 (1) – – – – – – – – – – – –
Danvik – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Djursvik – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Egelprång – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Ekeby – – – – – – – – – – – – 1 (0) 3 (4)
Femöre – – – – 0 (1) – – – – – – – – – –
Fjälla – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Flättna (Lilla) – – – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Girsta 1 (1) 1 (0) – – – – – – – – – – – –
*Grønbergha – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Gyllennacka – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Gårdsnäs 1 (1) – – – – – – – – – – – – – –
Hult – – – – – – – – – – – – 1 (0) 1 (1)
Hummelvik – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Högtorp – – – – – – – – – – 1 (1) – – – –
Jogersö – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Karlvik – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Krognäs – – – – – – – – 1 (1) – – – – 2 (2)
Kuggnäs – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Laggarbo – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Lumsätter – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Lund – – 0 (1) – – – – – – – – – – 1 (1)
Långsätter – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Minninge 1 (0) – – 0 (1) – – 1 (1) – – 1 (0) – –
Mosstorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Nygård – – – – – – – – – – – – 1 (0) 0 (1)
Oppeby – – – – – – – – 1 (1) 0 (1) 1 (0) 1 (1)
Oxelö – – – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Prästtorp – – – – – – – – 1 (1) – – – – – –
Segelsta – – – – – – – – 0 (1) – – 1 (0) – –
Skavsta – – – – 1 (1) – – 1 (1) – – – – – –
*Skog – – 0 (1) – – – – 1 (1) – – – – – –
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Skrindstorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Släbro – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Smedshyttan – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Snäcketorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Solö – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Sunda – – – – – – – – – – – – – – 1 (2)
Svanvik – – – – – – – – – – – – – – 2 (1)
*Sätter – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Tå – – – – – – 0 (1) 2 (2) – – – – – –
Tåbäcken – – – – – – 1 (0) – – – – – – 0 (1)
Ullevi – – – – 2 (2) 1 (1) – – – – – – – –
Vibäck – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Vivesta – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Ålsta – – – – 0 (1) – – 1 (0) 0 (1) – – – –
Åstorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Ämtnäs – – – – – – – – – – – – – – 2 (3)
Ärilla – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Äspenäs – – – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Örsta – – – – 1 (1) – – – – – – – – 0 (1)
Örstig 1 (1) 1 (0) – – – – – – – – – – – –
Ösvreta – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 6 (5) 3 (3) 5 (8) 2 (3) 11 (11) 2 (5) 9 (1) 51 (57)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: skäng: Girsta 1 (0), *Wiidha eng: 1 (0), kyuj: Berga 0 (1),
Tå 2 (2), Örsta 1 (0), fruj: Brunnsta 1 (0), Lund 0 (1), Ärilla 0 (1), aoekvarn: *S:ta Annas
kvarn 1 (1), aoeuj: Segelsta 0 (1), Släbro 1 (0).

Arnö 1286 in prato brytiæ Arnedhe (DS 919), 1366 i … oc Arnedhe
(DS 7388) – 9 H, 2 d.

SöH 2 fr (Nils Ryning, Peder Kristiernsson /Siöblad/).
1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) en tredjedel av

’bryteängen’ till Kettilvast i Nyköping (se Bergsham-
mar, Bergshammars sn) (DS 919).

1366 upplåter Jakob Vites arvingar till Torsten Nilsson all
den jord i A och Bene ’på skogen’ som testamente-
rats till Torsten av hans morbror Torsten Jakobsson
(se Bene) (DS 7388).

1381 tilldöms på räfsteting Esbjörn Kristiernsson (Hjort-
horn, Esbjörn djäkns ätt) hälften av alla torp och
torpställen som ligger under A. Esbjörn hade kärat
eftersom han ägde halva byn i A ’uppå skogen’ men
undanhållits sin andel av de underliggande avgärda-
torpen trots att kung Magnus (Eriksson) hade dömt
såväl bolbyn A som torpen och andra utägor till
’jämnskifte’ (SjSp 12/3).
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S:t Nikolai socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Sockenkyrkan låg inom Nyköpings stad.
Underlag: Topografiska kartan, tryckår 1960–74.

1385 säljer Torsten Unge, rådman i Nyköping, 0:0:0:9 till
Esbjörn Kristiernsson; 1387 får Esbjörn fasta på
köpet (B 19:147).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:0:9 och fyra un-
derliggande torp som är Lumsätter, *Grønbergha,
*Syasæter och *Tiærukarlsthorp av Jakob Olofsson
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djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdotter,
(se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1399 godkänns Olof Peterssons hustru Katarinas testa-
mentariska donation av 3½ stång äng i *Borghæng
vid A till Nyköpings franciskankonvent, som redan
äger en andel i samma äng, av Jakob Gudmundsson,
borgare i Nyköping, hans hustru Cecilia Olofsdotter
och hennes bror Peter, de två sistnämnda barn till
Olof Petersson (RAp 22/9).

1401 är Lars i A faste vid häradstinget (SD 76).
1414 tilldöms Bengt Svarte (Stenstaätten) vid konungsräfst

halva A med de underliggande torpen *Grønbergha,
Björkö, Hattsätter, Långsätter och Åstorp, vilka jor-
dar Kristiern Esbjörnsson (Hjorthorn) under några
år undanhållit honom. Kristiern hade stämts till
tinget i laga ordning av Jöns Törbo och Björn i A
men inställde sig inte. Då nämnden styrkte Bengt
Svartes anspråk och inget giltigt skäl för Kristierns
frånvaro kunde anges dömde rätten jordarna till
Bengt Svarte (SD 1889).

1423 skiftar Finvid Jönsson (Stenstaätten) arvet efter sina
föräldrar och sin syster Birgitta med hennes omyndi-
ga barn vilka företräds av fadern Ulf Staffansson
(Ulv). Vid skiftet får Finvid 0:0:0:20 i A, där det finns
sex torp som sammanlagt räntar 7½:0 pn, och ytter-
ligare jord i Uppland (RAp 13/1, DMS 1:5 s 70).

1425 ger Finvid Jönsson efter att ha varit utomlands sin
husbonde Hans Kröpelin ansvarsfrihet för förvaltan-
det av Finvids gods och intygar att Hans låtit bygga
och besätta ett antal gårdar och torp som tidigare
legat öde, däribland två torp (utan ortnamn) vid
Nyköping; dessutom har Hans köpt jord för Finvids
räkning (RAp 20/12, jfr DMS 1:2 s 186, 1:5 s 70).

1443 är Jöns i A nämndeman i synenämnd (RAp 1/10).
1453 ger Ingeborg Gregersdotter (Aspenäsätten), änka

efter Mats Ödgislesson (Lillie), sitt lantgods A till
Nyköpings gråbrödrakonvent för sin sin makes,
deras barns och sina föräldrars själar. Som motpre-
station lovar franciskanerna att det ska sjungas två
mässor i veckan för alla dessa själar i evärdelig tid, en
på torsdagar och en på fredagar (RAp 16/8).

1454 kungör Ingeborg i ett öppet brev sin donation och
meddelar då att det åsyftade lantgodset är annangår-
den i A som hon har köpt av Staffan Ulfsson (Ulv) (E
4340).
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1553 får Anna Pedersdotter (Gladhemsätten) östersta
gården i A, som räntar 4:0 pn och 20 pund smör, vid
arvskifte efter sin man Kristiern Larsson (se Flättna)
(SjSp 1/11).

Aspa 1456 i Aspo (RAp 25/5), 1480 i Aspa (SjSp 12/10) – 9 H, 1 f
– Västra Aspa låg ca 400 m väster om nuv Aspa (LSA
04-nik-223, 1923), Aspa (östra) gamla tomt (RAÄ
Oxelösund 41:1), ca 400 m sydost om nuvarande.

SöH 1 skkl, 1559 1 fr (Ingeborg Nilsdotter /Schack av
Hornby/), 1560 1 skkl.
1 aoe (’Västra A’), 1560 1 fr (Svante Sture, 1568
Hans Klasson /Bielkenstierna/).

1456 är Jöns Vit i A faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1480 vittnar Olof i A på lagmansting (SjSp 12/10).
1484 byter Mats Esbjörnsson (Hjorthorn, Esbjörn djäkns

ätt) bort *Glossängen på A skate till Nyköpings klos-
ter mot Brannäs (SjA E 5352).

1493 ärver kyrkoherden i Husby-Oppunda, herr Lars
(Eriksson), efter hustru Katarina i *Nässelsta (Gryts
sn), västra A och jord i Vivesta, som sammanlagt
räntar 4:0:5 pn, och hans bror Anders Eriksson ärver
östra A och jord i Högtorp som sammanlagt räntar
0:0:5 pn mindre än 4:0 pn (3:6:1), vilken skillnad ska
åtgärdas så att herr Lars får avstå 0:0:5 pn av sin
ränta till Anders (se Nygård) (RAp 3/7).

1494 säljer herr Lars till biskop Kort i Strängnäs sin jord i
A och Vivesta som sammanlagt räntar 4:0 pn (RAp
28/6).

1499 ger biskop Kort i Strängnäs till en prebenda vid S:t
Martins kor jord i västra A som tillsammans med
jord i Vivesta räntar 4:0 pn och 0:2 dagsverkspn (se
Nygård) (RAp 23/4).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att försäljningen av västra och
östra A inte varit laglig då jorden inte blivit uppbju-
den till bördemäns inlösen på häradstinget (se Ny-
gård) (SjA III:4).

1539 fråndöms Kristiern Larsson den jord i A som han
tidigare återbördat från S:t Martins prebenda i
Strängnäs domkyrka och den tillfaller i stället Erik
Karlssons (Vasa) arvingar (SS FF 20617, GiSi s 36 f).

1561 har Svante Sture en gård i västra A som räntar 2½:0
avradspn, 1½:0 gengärdspn, 2 pund smör, 2 höns,
10 ägg, ½ gås, 6 lass ved och 6 dagsverken (ShS 158
b).
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Basttorp 1385 Bæstathorp (TrLSp 24/2), 1551 Bastatorph (SöH 1551:11)
– 9 H, 1 d.

SöH 1 fr (Lars Fleming).
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet B under Bene

av Jakob Olofsson djäkn och dennes hustru Inge-
borg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp
24/2).

1480 byter Olof Gregersson, gardian vid Nyköpings grå-
brödrakonvent, på konventets vägnar till sig, av Ivar
Axelsson (Tott), en äng som heter Bastengh mot jord i
Hovra, Helgona sn, som klostret tidigare bytt till sig
av Ulf Torstensson (Skiringeätten). Hovra räntar 0:4
pn, 2 tön korn och därtill mata men ängens avkast-
ning anges inte. Av Ivars bytesbrev framgår att B ägs
av hans hustru Magdalena Karlsdotter (Bonde).
(RAp 15/12 och 18/12 1480, jfr DMS 2:2 s 169).

Bene 1366 i Benedhe (DS 7388), 1470 i gambla Benide (EbAp
16/10) – 9 H, 1 d – Lilla Bene gamla tomt (RAÄ Ox-
elösund 51:1) ca 1 km sydväst om Stjärnholm – Stora
Bene gamla tomt (RAÄ Oxelösund 56:1) ca 700 m
nordväst om Stjärnholm.

SöH 2 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/) 1, Mats Körning 1)
1 fr (Sigrid Klasdotter /Kyle/ 1); Lilla B.

En gård i Bene är sätesgård för Johan Karlsson (okänt
sigill) 1423–1430-talet (LSBp 23/4, RAp odat nr 129) och
hans son Ragvald Johansson (okänt sigill) 1450 (omkr)– 63
(RApp odat nr 41, RAp 18/5).

1366 upplåter Jakob Vites arvingar på räfsteting i Nykö-
ping till Torsten Nilsson all den jord i B och Arnö
’på skogen’ som testamenterats till Torsten av hans
morbror Torsten Jakobsson. Arvingarna var Olof
Jakobsson, unge Olof Jakobsson, Peter Arnstensson
(stolpe) och Lars i Skåra, Stigtomta sn (DS 7388).

1370 får Olof Jakobsson d ä på egen begäran ett intyg av
rådet i Nyköping om att han till Torsten Nilsson
avstått äganderätten till den i 1366 års dom åsyftade
jorden i B och fått ersättning som han är nöjd med
(DS 8179).

1378 säljer Torsten Nilsson, borgare i Nyköping, med sin
hustru Margaretas samtycke 0:0:0:18 i södra B och
jord i Kälkesta, Kila sn, Skåra, Stigtomta sn, Alby,
Runtuna sn, och Bogsta, Bogsta sn, till Jakob Olofs-
son djäkn (DS 9774, jfr DMS 2:2 s 137).



134 Jönåkers härad

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:0:18
till Bo Jonsson (Grip) (se Täckhammar, Bärbo sn)
(LSBp 12/3).

1385 byter Bo Jonsson till sig 0:0:0:18 och det underlig-
gande torpet Basttorp av Jakob Olofsson och hans
hustru Ingeborg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta
sn) (TrLSp 24/2).

1399 fråndöms Esbjörn Kristiernsson (Hjorthorn) på räfs-
teting 0:0:4½ i södra B och 8 underliggande torp
samt jord i Ekeby. Nämnden vittnade att jorden som
Esbjörn lagt under frälse varit krono sedan urminnes
tid. (DRAp 12/6)

1470 är Mats i gamla B faste vid häradstinget (EbAp
16/10).

1480 vittnar flera dannemän på lagmansting med allmo-
gen av Jönåkers härad om indragningen av Esbjörn
djäkns gods i södra B (se 1399 ovan) och Nygård att
kronan aldrig fick de gods i Lunda sn som Esbjörn
skulle ha gett som vederlag i bytet, nämligen jord i
Gällsta, Gräfsta, Skällsta och Smedsta (se även Flätt-
na) (SjSp 12/10, GiSi s 13 f).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en
gård som räntar 2:0 pn, 2 höns och 10 ägg (SkS E
8928).

1548/49 upptas en gård i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. För gården upptas första året 0:13:2
pn och andra året 2:0 pn. (AcRiAd XVI)

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 0:13:2
landgillespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).

Berga 1341 in villa Berghum (DS 3569) – 9 H, 3 d.
SöH 2 ky (Tå rd).

1552 1 kyäng, 1570 1 kyuj.
1 aoe.

1341 ger Karl, kyrkoherde i S:t Nikolai sn, 0:0:5 till präst-
bordet i sin kyrka (se Tå) (DS 3569).

1353 se Berga, Tuna sn.
1425 ger Lars Ulfsson (Aspenäsätten) och hans hustru Ida

Johansdotter (Bylow) sin gård B till Vadstena kloster
där Lars dotter (i ett tidigare äktenskap) Ingeborg är
ingiven som nunna (RAp 12/6).

1437 utfärdar Lars Ulfsson ett öppet brev med anledning
att Magnus Pik hindrat Vadstena kloster att uppbära
räntan från den gård som Lars skänkt till klostret.
Lars uppger att han för vänskaps och kärleks skull
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under många år lånat ut gården till sin kusin, tillika
Magnus svärfar, Knut Bengtsson (Aspenäsätten) men
någon försäljning var det aldrig tal om och Lars
förbjuder därför Magnus Pik att vidare befatta sig
med B. (RAp 3/4)

1440 utfärdar Birger (Birgersson) Trolle och hans hustru
Kristina Knutsdotter (Aspenäsätten) ett brev angåen-
de Knut Bengtssons donation av B till Vadstena
kloster. Enligt Birger hade hans svärfar Knut Bengts-
son skänkt B för sin själ till Vadstena kloster och
Birger förbjuder därför någon annan att befatta sig
med gården (RAp 19/1).

De oklarheter om äganderätten till en gård i B
som uppdagas genom Birgers och två tidigare brev
(1425 och 1437 ovan) förefaller ha sin grund i att
man av någon anledning har förväxlat B med det
närliggande Berga, Helgona sn, där Lars Ulfsson
1396 skänkte en gård om ½:0 till Knut Bengtsson
med förbehållet att han skulle återta gården om
Knut dog före honom utan att efterlämna bröstar-
vingar. Enligt Knuts son Bengt Knutssons och Knut
Stenssons (Sten Lalasons ätt) överlåtelsebrev från
1421 hade Berga i Helgona sn skänkts till Vadstena
kloster av Knut Bengtsson och den gården upptas
även i klostrets jordeböcker 1447–1502, medan B
som inte tycks ha kommit i klostrets ägo förmodligen
aldrig har ägts av vare sig Knut Bengtsson eller hans
kusin Lars Ulfsson (B 15 f 338, RAp 7/3 1421,
VaKlJb s 39, 91, HH 16 s 259, jfr DMS 2:2 s 165). –
Se släkttavla nedan.

1553 meddelas att kyrkohemmanen vardera sår 15 spann
korn och råg, har äng till 14 lass hö, skog till nöd-
torften, litet mulbete men inget fiskevatten och rän-
tar vardera 0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann
korn, 1 pund smör, 6 lass ved och 6 dagsverken samt
fodring; dagsverken och veden är förlänade till kyr-
koherden (SöH 1553:2).

1559/60 meddelas att arv och eget-gården sår 15 spann,
har äng till 30 lass hö och gott mulbete men saknar
fiskevatten. Gården räntar 0:2 pn och 6 spann korn
och är enligt en längd köpt av Mats Pederssons hust-
ru men enligt en annan igenbördad från Nils Bos-
sons (Grip) arvingar. (SöH 1559:1, AoE 22, 29 A:2)



136 Jönåkers härad

Källor: RAp 7/3 1421, 12/6 1425, 3/4 1437, 19/1 1440, ÄSF I:1 s 13–16, II:1 s 74.

Berga, Lilla Se *Grönberga.

Björkö 1414 Børkø (SD 1889), 1447 i Biorko (RAp 24/1) – 9 H, 2 d.
SöH 1554 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/)

1559 (endast) 1 frt (Peder Kristiernsson /Siöblad/);
kallas ’stugan’.

1414 tilldöms Bengt Svarte (Stenstaätten) vid konungsräfst
torpet B under Arnö (se Arnö) (SD 1889).

1447 är Bengt i B faste vid häradstinget (RAp 24/1).
1553 får Anna Pedersdotter (Gladhemsätten) B torp (Bir-

ketorp) vid arvskifte efter sin man Kristiern Larsson
(se Flättna) (SjSp 1/11).

Björshult 1544 Byörshulth (SöH 1544:2) – 9 H, 2 d.
SöH 1 aoe (1562 0:3), 1566 1 pb.
1559 sår gården, som är indragen från S:ta Annas preben-

da, 3 spann och har äng till 6 lass, litet mulbete och
inget fiskevatten (AoE 29 A:2).

Bogslöt 1399 Bodhaslen(?) (HrDbSöl 157 f 105, avskr), 1426 i Bod-
hasleeth (SjSp 1/5), 1551 Boesleett (SöH 1551:11) – 9
H, 0 d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 sk 0:5:1:4.
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1399 döms vid räfsteting torpet B under skatt och åter till
Olof Byngerssons arvingar (se Ekeby, Halla sn)
(HrDbSöl 157 f 104v–105v).

1426 är Peter i B faste vid häradstinget (SjSp 1/5).

*Bokesta 1420 i Bokastom (SD 2777), 1470 i Bookisthom (RAp 7/3),
1559 Bokstaffz engen (SöH 1559:1) – låg sannolikt
intill Girsta.

SöH 1559 1 aoeäng, 1568 öde och inlagd under Nykö-
pings stad.

1420 byter Peter länsman i Hovby, Blacksta sn, bort 0:0:1
till Julita kloster (se Ålsta) (SD 2777).

1470 ger Olof skrivare, borgare i Nyköping, med sin hust-
ru Bengtas och sin son broder Birgers (franciskan-
munk) tillåtelse, 0:1:0:1 i östra ändan av B som själa-
gåva till Nyköpings kloster. Av jorden har 0:0:0:15
förvärvats av Lars Hersses hustru och 0:0:0:10 av
Peter timmermans hustru Margit och hennes syskon
som hade ärvt andelen av sin far Torsten i Ålsta.
(RAp 7/3)

1470 byter broder Hans Magnusson, gardian i Nyköpings
franciskankloster, på konventets vägnar bort 0:0:1:1
till Ulf länsman mot jord i Vaxhälla, Stigtomta sn
(EbAp 16/10).

1559 räntar B äng 0:1 pn (AoE 29 A:2).

Brannäs 1484 Brandanæs (SjA E 5352, avskrift), 1538 Brannæs (SjA
III:4) – 9 H, 1 f.

SöH 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/).
1484 byter Mats Esbjörnsson (Hjorthorn, Esbjörn djäkns

ätt) till sig B av Nyköpings kloster mot en äng i Aspa
(SjA E 5352).

1489 ger Mats Esbjörnsson sin gård till Nyköpings kloster
(SjA E 5352).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att B aldrig blivit uppbjuden till
bördemäns inlösen på häradstinget (SjA III:4).

1553 får Märta Kristiernsdotter (Siöblad) B, som räntar
0:14 pn och 2 pund smör, vid arvskifte efter sin far
(se Flättna) (SjSp 1/11).

Branthäll 1335 in opidis Branthællum et … (DS 3110), 1426 i Brand-
hellom (SjSp 1/5) – 9 H, 2 e.

SöH 1 sk.
1335 överlåter Ödbjörn Huvud (bomärkessigill) och hans

hustru Margareta Petersdotter hälften av sin egen-
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dom i B och Gårdsnäs som förfallen pant för lån till
Jakob i Alby, ?Runtuna sn (DS 3110).

1426 säljer Tyrgils i B och hans hustru jord i Gårdsnäs (se
Gårdsnäs) (SjSp 1/5).

Brunnsta 1330 in villa Brunstæ (DS 2765), 1391 i Brunsta (RAp 1/9) –
9 H, 3 d.

SöH 1559 1 kruj 0:0:5.
2 fr (Karl Holgersson /Gera/).
1 fr (Åke Bengtsson /Färla/, 1562 Karl Holgersson
/Gera/).
1551–54 1 fruj.

1330 byter Sune Halstensson (?Örnsparre) till sig 0:½ av
biskop Styrbjörn i Strängnäs mot 0:0:1 i Ede, Ving-
åkers sn (DS 2765).

1330 kungör biskop Styrbjörn i Strängnäs en testaments-
gåva till Julita kloster av Önd Hade, borgare i Nykö-
ping, vilken till klostret givit sammanlagt 6:0, nämli-
gen 0:0:7:5 i B och Haga samt jord i Ullevi, denna
sn, Blacksta, Bergshammars sn, Fyrsjö, Stigtomta sn,
Åkersta, Lunda sn, Håknesta, Spelviks socken och
*Thorp, Tystberga sn. Därtill ger Önd till klostret två
tredjedelar av den gård han äger i Nyköpings stad
(DS 2787).

1391 säljer Birger Karlsson (Folkungaättens oäkta gren)
0:3 och jord i Brunåker till Johan Hake (RAp 1/9).

1391 byter Johan Hake till sig 0:2 av Sven, borgare i
Nyköping, och hans hustru Ingrid Botolfsdotter mot
jord i Edesta, Vårdinge sn (RAp 25/11).

1401 är Heneka i B faste vid häradstinget och 1408 är han
vedervaroman (SD 76, SD 1019).

1418 är Johan i B faste vid häradstinget (SD 2501).
1450 är Magnus i B nämndeman vid utmätning av sak-

ören (NySAkb nr 9, C 4 f 5).
1494 är Erik i B vedervaroman vid häradstinget (RAp

18/11).
1496 är Knut i B faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1498 är Erik och Sven i B nämndemän vid häradssyn

(SjSpp 17/3).
1560-tupptas i Karl Holgerssons (Gera) räkenskaper en

gård som tidigare ägts av hans svåger Åke Bengtsson
(Färla); räntar 0:18 pn (UUB X 265h f 229).

Brunåker 1391 i Brunakir (RAp 1/9 ) – 9 H, 3 d.
SöH 1 skuj, 1560 0:0:4.
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1391 säljer Birger Karlsson (Folkungaättens oäkta gren)
0:0:3½ och jord i Brunnsta till Johan Hake (RAp
1/9).

Bränn-Ekeby Se Ekeby.

Danvik 1510 (omkr) aff Dannewigh (SkS E 8928), 1538 Danuik (SjA
III:4) – 9 H, 1 e.

SöH 2 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/ 1, Birger Nilsson
/Grip/, 1566 Nils Birgersson /Grip/ 1).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok D som
räntar ½:0 pn, 1 höns och 5 ägg (SkS E 8928).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att D aldrig blivit uppbjuden till
bördemäns inlösen på häradstinget (SjA III:4).

1548/49 upptas en gård som räntar 1:0 pn i en räkenskap
över Birger Nilssons (Grip) och hans hustru Brita
Joakimsdotters (Brahe) gods (AcRiAd XVI).

1553 ärver Peder Kristiernsson (Siöblad) en gård i D, som
räntar 0:6 pn och 1 pund smör, vid arvskifte efter sin
far (se Flättna) (SjSp 1/11).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1:0
landgillespn, 0:2 fogdepn och fodring (BNJb).

Djursvik 1510 (omkr) aff Diwrsuigh (SkS E 8928), 1551 Dyrsvik (SöH
1551:11) – 9 H, 1 e-d.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok D som
räntar 1:0 pn, 2 höns och 10 ägg (SkS E 8928).

1548/49 upptas en gård som räntar 1:0 pn i en räkenskap
över Birger Nilssons (Grip) och hans hustru Brita
Joakimsdotters (Brahe) gods (AcRiAd XVI).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1:0
landgillespn, 0:2 fogdepn och fodring (BNJb).

Egelprång 1456 i Egleprangh (RAp 25/5) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562 Måns
Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).

1456 är Anders i E faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle

(se Tomta, Tuna sn) (UUBp 28/1).

Ekeby 1379 i Ekeby (ShSp 3/4) – 9 H, 2 d.
SöH 2 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson

/Grip/) 1570 öde.



140 Jönåkers härad

1 fr (Ture Pedersson /Bielke/), 1573 öde.
1 aoe, 1559 1 fr (Sten Eriksson /Leijonhufvud/, 1562
Svante Sture), 1570 öde.

1379 säljer Lars Smed och hans hustru Cecilia 0:0:0:5½ till
Bo Jonsson (Grip) (ShSp 3/4).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:5:5
till Bo Jonsson (se Täckhammar, Bärbo sn) (LSBp
12/3).

1399 fråndöms Esbjörn Kristiernsson (Hjorthorn) 0:1 och
två underliggande torp (se Bene) (DRAp 12/6).

1426, 1430 och 1460 Se Ekeby, Bergshammars sn.
1470 är Johan Matsson i ?E faste vid häradstinget (EbAp

16/10); belägget kan ev avse Ekeby i Bergshammars
eller Stigtomta sn.

1493 ärver herr Olof, kyrkoherde i Öja, jord i E och Sun-
da, som sammanlagt räntar 4:0 pn, efter hustru
Katarina i *Nässelsta (se Nygård) (RAp 3/7).

1494 säljer herr Olof sin gård i E, som räntar 0:6 pn, 2
pund korn och ½ pund smör, och jord i Sunda till
biskop Kort i Strängnäs (RAp 20/2).

1499 ger biskop Kort en gård som räntar 2 pund korn,
0:6 pn, ½ pund smör och 0:2 dagsverkspn till en
prebenda vid S:t Martins kor (se Nygård) (RAp
23/4).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok tre
gårdar som sammanlagt räntar ½ läst korn, 0:17 pn,
1½ pund smör, 6 höns och 30 ägg. Under E ligger
också E hytta (nu Bottenkarshyttan, Bergshammars
sn). (SkS E 8928)

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att försäljningen av jord i E (se
1494 ovan) inte varit laglig då jorden aldrig blivit
uppbjuden till bördemäns inlösen på häradstinget
(se Nygård) (SjA III:4).

1539 fråndöms Kristiern Larsson den gård i E som han
tidigare återbördat från S:t Martins prebenda i
Strängnäs domkyrka och den tillfaller i stället Erik
Karlssons (Vasa) arvingar (SS FF 20617, GiSi s 36 f).

1548/49 upptas två gårdar i en räkenskap över Birger
Nilssons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. Gårdarna räntar vardera 0:5½:0:6
avradspn det första året och det andra 2:0 pn.
(AcRiAd XVI)

1552 räntar den gård som är kungens arv och eget 0:12
gästningspn och 4 pund smör (SöH 1552:3).
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1561 har Svante Sture en gård som räntar 1½:0 gen-
gärdspn, 4 pund smör, 2 höns, 10 ägg, ½ gås, 6 lass
ved och 6 dagsverken (ShS 158 b).

1562 har Birger Nilsson (Grip) två gårdar som räntar 3
pund korn, 11½:0 avradspn, 1 pund smör och 1:0
fogdepn samt fodring (BNJb).

Ekeby hytta Se Bottenkarshyttan, Bergshammars sn.

Femöre 1300 (omkr) usque Fimernsund (DIt s 51), 1454 Ffæmøra
(NySApp 8/3), 1566 Femöre (SöH 1566:5) – 9 H, 0
e–f.

SöH 1566 1 krt, 1570 öde.
1300 (omkr) upptas F sund som en använd farled i en

färdbeskrivning, det danska itinerariet (DIt s 51).
1454 förlänas F och flera andra öar till Nyköpings stad (se

Nyköping) (NySApp 8/3).
1566 upptas i jordeboken torpstället F som 1573 innehas

av Nyköpings stad och räntar ½ tunna landgilles-
strömming (SöH 1566:5, 1573:3).

Fjälla 1442 widh Fiælla (RAp 30/4), 1452 i Fiællom (UUBp 7/11) –
9 H, 1 d.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1442 ger Katarina Knutsdotter (Grip), änka efter Nils
Erengislesson (Hammerstaätten), en äng vid F, som
ger 40 lass hö, som själagåva till franciskankonventet
i Nyköping för sina närmaste anhörigas och sin egen
själ (RAp 30/4).

1452 är Karl i F faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1459 (?) ger Elin Matsdotter (Hålbonäsätten) till S:t Niko-

lai kyrka för sin avlidne mans Kristiern Esbjörnssons
(Hjorthorn) själ deras andel i F åker, liggande söder
om diket, en hage sammastädes och en del i F äng
samt 2 stänger jord på Kalvholmen (SjA E 5352
feldat regest, GiSi s 57, not 74).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok F som
räntar 0:10:2 pn, 2 höns och 10 ägg (SkS E 8928).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att en andel i F aldrig blivit upp-
bjuden till bördemäns inlösen på häradstinget (SjA
III:4).

1548/49 upptas en gård som huvudenhet för F rättardöme
i en räkenskap över Birger Nilssons (Grip) och hans
hustru Brita Joakimsdotters (Brahe) gods. Gården
räntar första året 0:14:2 landgillespn och andra året
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2:0 pn. Vid gården finns även en liten stuga som
räntar ½:0 pn. (AcRiAd XVI)

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 0:14:2
landgillespn, 2:0 fogdepn och fodring (BNJb).

Flättna 1381 i Flættno (UUBp 7/11), 1385 i Fletna (UUBp 5/2),
1459 Store Flæthna ok Lisla Flæthna (SjSp 8/1) – 9 H, 1
e.

SöH 1551–60 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/); Lilla F.

Flättna (Stora F) är sätesgård för Lars Birgersson (Siöblad)
1492–98 (GuRoJb 12330, SjSpp 17/3), hans son Kristiern
Larsson 1528–50, dennes änka Anna Pedersdotter (Glad-
hemsätten) 1551–55 och deras son Peder Kristiernsson
1557–1604 (AH s 120).

1381 får Bo Jonsson (Grip) fasta på 0:0:4½ och jord i
Skällsta och Smedsta, Lunda sn, som han köpt av
Acelia, Johan överskärares dotter, och hennes måg
Mats Kock, borgare i Stockholm (UUBp 7/11). –
1385 utfärdar Acelia ett nytt salubrev som förutom
nämnda jordar också innehåller jord i Kumla, Vagn-
härads sn, och *Thorpe, Ärja sn (UUBp 5/2, DMS
2:2 s 96 f).

1393 är Ottar i F vittne vid räfsteting (RApp 13/6).
1432 är Peter i F faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1447 är Olof i F faste vid häradstinget och 1449 är han

nämndeman vid lagmansting (RAp 24/1, NySAkb nr
8).

1459 ärver Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn) vid arvskif-
te med brodern Esbjörn, efter deras far Kristiern
Esbjörnsson, F (stora och lilla) och jord i Högtorp,
Snäcktorp och Ämtnäs. Arvet skiftas på hennes väg-
nar av maken Johan Gyntersson (Bukhorn). (SjSp
8/1)

1480 intygar flera dannemän att F och Lilla F varit skatte-
gods ”aff heden høøs” och kommit i Esbjörn Kristi-
ernssons (Hjorthorn) ägo på så sätt att Bo Jonsson
(Grip) tvingat förra ägaren, en armborstmakares
arvinge hustru ”Bilo” (jfr 1381 ovan), att sälja går-
darna genom att sätta henne i tornet på Nyköpings-
hus och hålla henne fången tills hon blev medgörlig
och därefter bytte Bo Jonsson bort gårdarna till
Esbjörn djäkn (se även Bene) (SjSp 12/10, GiSi s 13
f).

1488 byter Märta Kristiernsdotter på sin dotter Birgitta
Johansdotters vägnar och med sin son (Birgittas
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halvbror) Mats Körnings, kyrkoherde i Vallby, tillå-
telse bort stora F som räntar 4½:0 pn och lilla F som
räntar 0:10 pn samt jord i Snäcktorp och Ämtnäs till
sin svärson Lars Birgersson (Siöblad) mot jord i Hag-
unda härad (SjSp 27/6, DMS 1:6 s 126).

1553 skiftas arv på F efter Kristiern Larsson varvid hans
änka Anna Pedersdotter behåller huvudgården F
samt Lilla F, Snäcktorp och Ämtnäs, vilka var hennes
morgongåvegods. Anna får dessutom, för sin tredje-
del av hennes och makens för gemensamt förvärvade
pengar inlösta gods, jord i Arnö och Björkö, denna
sn, *Nässelsta, Gryts sn, en gård (*Ekegården) i
Nyköpings stad och en gård i Enköping. Eftersom
berörda gods var Kristierns rätta arvegods ska de
efter änkans död tillfalla hans barn Peder, Margare-
ta, Birgitta och Märta, vilka vid skiftet får jord i
Brannäs, Danvik och Haga, denna sn, *Nässelsta,
Gryts sn, och på flera andra platser i Södermanland,
Västmanland, Uppland, Småland och Östergötland.
(SjSp 1/11) – Om Kristiern Larssons godsförvärv se
detaljerad utredning i GiSi s 32–39.

Girsta 1381 i Giristom (UUBp 7/11) – 9 H, 3 c – bytomt (RAÄ
Nyköping 246:1) inom Skavsta flygplatsområde.

SöH 1 sk, 1559 0:3:1:4, 1570 0:5:1:4, med skuj i Girsta.
1551–60 1 skuj, 1560 ?0:5, till sk ovan.
1 skäng (endast 1551).

1381 är Gudmund i G faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1384 och 1385 är Guttorm i G faste vid häradstinget (RAp

11/6, ShSp 9/11, jfr odat nr 73).
1399 är Karl i G nämndeman vid räfsteting, 1409 faste vid

räfsteting och häradstinget (DRAp 12/6, SD 1117, SD
1209).

1438 är Magnus i G faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1445 är Simon och Lars i G två av tolv nämndemän som

vittnar om bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta,
Nykyrka sn) (RAp 1/6).

1476 är Lars i G vedervaroman vid rådstugerätten i Nykö-
ping (HH 31:87).

*Glossängen Se Aspa.

*Grönberga 1385 Grønbergha (TrLSp 24/2), 1414 Bærgha (SöH SD
1889) – överbyggd tomt (RAÄ Nyköping 371:1) un-
der Sjökaptensvägen i nuv Arnö tätort.

SöH 1 fr (Birgitta Bengtsdotter /Lillie/, 1562 Bengt Gylta);
kallas endast Berga.
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1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet *G under Arnö
av Jakob Olofsson djäkn och dennes hustru Inge-
borg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp
24/2).

1414 tilldöms Bengt Svarte vid konungsräfst torpet *G
under Arnö (se Arnö) (SD 1889).

Gyllennacka 1378 thorpastadhin Gyllenakka (DS 9752) – 9 H, 2 e – bebyg-
gelselämningar (RAÄ Nyköping 330:1) finns ca 1,3
km öster om Finntorp.

SöH 1 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/).
1378 byter Torkel Haraldsson (Gren) bort torpstället G till

Bo Jonsson (se Kuggnäs) (DS 9752).
1498 döms en äng i G till Lars Birgersson (Siöblad) som

begärt häradssyn för att avgöra vem ängen tillhör
(SjSpp 17/3).

1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) en gård som
räntar 0:12 pn efter sin mor Kristina Karlsdotter (se
Ärilla) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort G till sin svägerska
Anna Karlsdotter (se Ärilla) (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Laxmand bort en gård som räntar 0:12 pn
(se Svanvik) (VikS E 2741, DaNoRL vol 2).

Gårdsnäs 1335 in opidis … et Gardhungsnæs (DS 3110), 1426 i Gar-
dungxnæsi (SjSp 1/5) – övergiven tomt (RAÄ Nykö-
ping 380:1) på gränsen till Sandstuvikens naturreser-
vat.

SöH ½ sk, 1554 1 sk.
1335 överlåter Ödbjörn Huvud (bomärkessigill) och hans

hustru Margareta Petersdotter hälften av sin egen-
dom i G och Branthäll som förfallen pant för lån till
Jakob i Alby, ?Runtuna sn (DS 3110).

1426 säljer Tyrgils i Branthäll och hans hustru Gerdeka,
dotter till Ingevald Tömedisk, en fjärding i G ’uppå
skogen’ till Sigrid Andersdotter, änka efter Jakob
Störkarsson (SjSp 1/5).

1480 vittnar Jöns Störkarsson i G på lagmansting (SjSp
12/10).

1481 är Jöns i G faste vid häradstinget (RAp u d, se SDHK
30834).

1494 är Magnus i G faste vid häradstinget (RAp 18/11).

Haga 1330 in … Haghaby (DS 2787), 1553 Haga (SjSp 1/11) – 9
H, 1 d.

SöH 1554–60 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/).



S:t Nikolai 145

1330 ger Önd Hade, borgare i Nyköping sammanlagt
0:0:7:5 i H och Brunnsta till Julita kloster (se Brunn-
sta) (DS 2787).

1553 ärver Peder Kristiernsson (Siöblad) H, som räntar
0:3 pn och 1 pund smör, vid arvskifte efter sin far (se
Flättna) (SjSp 1/11).

Hattsätter 1414 Hattasætra (SD 1889) – 9 H, 2 d.
1414 tilldöms Bengt Svarte vid konungsräfst torpet H

under Arnö (se Arnö) (SD 1889).

Hult 1426 i Hulte (SjSp 1/5), 1476 torppet Hwlt (C 14 f 6) – 9 H, 1
d.

SöH 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562 Måns
Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).
1551–54 1 aoe.

1426 är Olof i H faste vid häradstinget (SjSp 1/5).
1476 redovisar Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp

som räntar 3:0 pn (C 14 f 6).

Hummelvik 1493 Hwmblawick (RAp 3/7) – 9 H, 1 f – grusövertäckt
bebyggelseläge (RAÄ Oxelösund 42:1) i hamnområ-
det ca 400 m nordnordväst om Hummelviksskär.

SöH 1 fr (Lars Fleming, 1562 Jöns Stensson /Örnklo/).
1493 ärver väpnaren Nils Jönsson jord som räntar 2:0:4

pn efter hustru Katarina i *Nässelsta (se Nygård)
(RAp 3/7).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att H aldrig blivit uppbjuden till
bördemäns inlösen på häradstinget (SjA III:4).

Högtorp 1459 i Høghatorp (SjSp 8/1) – 9 H, 1 d.
SöH 1 skkl, 1559 1 fr (Ingeborg Nilsdotter /Schack av

Hornby/), 1560 1 skkl.
1459 ärver Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn) 0:6 efter

sin far (se Flättna) (SjSp 8/1).
1463 tillfaller hela H Esbjörn Kristiernsson (Hjorthorn)

vid arvskifte mellan honom och systern Märta efter
deras mor Elin Matsdotter (se *Nässelsta, Gryts sn)
(JNJb).

1493 ärver Anders Eriksson H och jord i Aspa som sam-
manlagt räntar 0:0:5 pn mindre än 4:0 pn efter hust-
ru Katarina i *Nässelsta (se Aspa och Nygård) (RAp
3/7).
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*Ingimundæ- 1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) en sjättedel av byn I
næs (de opido Ingimundænæs) till Kettilvast i Nyköping (se

Bergshammar, Bergshammars sn) (DS 919).

Jogersö 1384 Jowarsø (LSBp 12/3), 1510 (omkr) aff Iwersiø (SkS E
8928) – 9 H, 1 e.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort allt han
äger i J till Bo Jonsson (Grip) (se Täckhammar, Bär-
bo sn) (LSBp 12/3).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok J som
räntar 3½:0 pn (SkS E 8928).

1548/49 upptas en gård i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. Gården räntar första året 3½:0 av-
radspn och andra året 2:0 pn (AcRiAd XVI)

1562 har Birger Nilsson en gård som räntar 3½:0 landgil-
lespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).

Karlvik 1513 i Kony (?) (?UUBp 28/1), 1551 Karlevik (SöH 1551:11)
– 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562 Måns
Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård i ?K till Erik Trolle
(se Tomta, Tuna sn) (UUBp 28/1, se Skyllberg s
126 f).

Krognäs 1379 i Krokanæs (ShSp 3/4) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 kyt (Tå rd).

2 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562 Måns
Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).

1379 säljer Ingeborg Byngersdotter 0:0:0:6 till Bo Jonsson
(Grip) (ShSp 3/4).

1399 döms vid räfsteting 0:0:0:6 i K och två underliggande
torp i Bogslöt och Vibäck åter under skatt och till Olof
Byngerssons arvingar (se Ekeby, Halla sn) (HrDbSöl
157 f 104–105).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:1 till Staffan Stangenberg
och hans hustru Birgitta Nilsdotter (se Släbro)
(UUBp 12/3).

1449 är Lars i K nämndeman vid lagmansting (NySAkb nr
8).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) två gårdar till Erik Trolle
(se Tomta, Tuna sn) (UUBp 28/1).

1553 meddelas att kyrkotorpet sår 4 spann korn och råg,
har äng till 20 lass hö, fiskevatten till nödtorften men
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varken skog eller mulbete och räntar 0:10 avradspn
och biskopsfodring (SöH 1553:2).

Kuggnäs 1378 Kogganæss (DS 9752) – 9 H, 2 e.
SöH 1 fr (1568 1 aoe) (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils

Birgersson /Grip/).
1378 byter Torkel Haraldsson (Gren) bort K med torpstäl-

let Gyllennacka, denna sn, samt jord i Gladdinge,
Ripsa sn, och Granesta, Runtuna sn, till Bo Jonsson
(Grip) mot jord i Närlunda och Torslunda, Husby-
Oppunda sn, och Axala, Björnlunda sn (DS 9752,
DMS 2:2 s 217).

1446 och 1451 är Peter i K faste vid häradstinget (RAp
10/5, NySAkb nr 10).

1455 är Lars i K faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) en gård som

räntar 0:12 pn efter sin mor Kristina Karlsdotter (se
Ärilla) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort en gård till sin svägers-
ka Anna Karlsdotter (se Ärilla) (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Laxmand bort en gård som räntar 0:12 pn
(se Svanvik) (VikS E 2741, DaNoRL vol 2).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1:4
landgillespn och fodring (BNJb).

Kungshamn Se Tuna sn.

Ladängen Se Kuggnäs.

Laggarbo 1458 i Lagarabodho ængh (DN 16:193), 1470-t i Laggarebo-
dom (C 4 f 5, avskr) – 9 H, 2 d.

SöH 1 fr (Jöran Eriksson /Gyllenstierna/).
1 fr (1568 1 aoe) (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils
Birgersson /Grip/).

1450 är Jon i L nämndeman vid utmätning av sakören
(NySAkb nr 9, C 4 f 5).

1458 ger Sigge Jönsson (Svarte Skåning) en stång jord i L
äng till franciskankonventet i Nyköping (DN 16:193).

1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) två gårdar
som räntar 0:10 pn vardera efter sin mor Kristina
Karlsdotter (se Ärilla) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort två gårdar till sin svä-
gerska Anna Karlsdotter (se Ärilla) (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Laxmand bort två gårdar som räntar 0:10
pn vardera (se Svanvik) (VikS E 2741, DaNoRL vol
2).
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1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 1:2
landgillespn och fodring (BNJb).

Lumsätter 1385 thessin thorpin … Lundbosæter (TrLSp 24/2), 1480 Lun-
dasæter (RAp 30/5) – 9 H, 2 e.

SöH 1554 1 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/).
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet L under Arnö

av Jakob Olofsson djäkn och dennes hustru Inge-
borg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp
24/2).

1449 är Peter i L nämndeman vid lagmansting (NySAkb
nr 8).

1480 byter Kristina Olofsdotter, med sin man Tyrgils
Matssons (Sjösaätten) och sin son Mats Tyrgilssons
samtycke, bort sin gård L som årligen räntar 0:14 pn
och jord i *Gulssæng, Helgona sn, till Svarte Åke
Jönsson (Svarte Skåning) mot en gård (*Hans Reb-
bens gård) i Nyköping (RAp 30/5, DMS 2:2 s 168).

1486 ger häradsdomhavanden i Jönåkers härad Gud-
mund Gjurdsson (ginbalk belagd med tre sjöblad)
fasta på ovanstående byte varvid L kallas torp (RAp
21/5).

Lund 1384 i Lund (LSBp 12/3) – 9 H, 4 c.
SöH 1560 2 skuj 0:3 + 0:1:1 (endast 1560).

1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1570 1 fruj.

Lund är sätesgård för väpnaren Tomas Nilsson (bila)
1444–58 (RAp 26/4, RAp 11/5).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:0:3
till Bo Jonsson (se Täckhammar, Bärbo sn) (LSBp
12/3).

1423 är Olof i L faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1430 byter Knut Karlsson (Örnfot) bort 0:0:0:4 i L till

Brynolf Olofsson i Hål, Bärbo sn (se Runtuna, Run-
tuna sn) (UUB E 175 a, jfr DMS 2:2 s 223).

1438 är Ragnar i L nämndeman vid en landssyn som
granskar en bro vid Sättersta kyrka, Rönö hd (RAp
20/10, DMS 2:2 s 272).

1444 byter Tomas Nilsson till sig 0:0:0:4 av biskop Erik i
Strängnäs (se Tista, Bärbo sn) (RAp 26/4).

1449 är Tomas (Nilsson) i L nämndeman vid lagmansting
(NySAkb nr 8).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) och hans hustru
Kristina Åkesdotters (Tott) jordebok bland Kristinas
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arvegods en gård om 0:6:0:4 som räntar 3 pund
korn, 2:0 avradspn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverks-
pn och 2 pund fläsk. Gården har äng till 60 lass och
3½ pund årligt utsäde. (JPJb)

Långsätter 1414 Langersæter (SD 1889) – 9 H, 2 e – övergiven tomt i
nuv Arnö tätort (RAÄ Nyköping 378:1), på västra
sidan av Mejramvägen.

SöH 1 fr (Birgitta Bengtsdotter /Lillie/, 1566 Bengt Gylta).
1414 tilldöms Bengt Svarte vid konungsräfst torpet L

under Arnö (se Arnö) (SD 1889).
1450 är Jakob i L nämndeman vid utmätning av sakören

(NySAkb nr 9, C 4 f 5).
1504 upprättas ett förslag till arvskifte efter Bengt Gre-

gersson (Lillie) varvid en jord i L som räntar 0:10 pn
föreslås tillfalla Bengts och änkan Märta Arentsdot-
ters (Ulv) gemensamma barn (E 4340).

Lötängen 1559 Löthenn (SöH 1559:1) – 9 H, 1 e.
SöH 1559 (endast) 1 aoeäng.

Minninge 1382 i Mynninge (LSBp 7/30) – 9 H, 3 d.
SöH 1 sk, 1554 1 kr, 1573 öde.

1 ky (Tå rd).
1551–59 1 aoe.

1382 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:0:10 och jord i Bärsund och Hål, Bärbo sn, av
Bo Jonsson (Grip) (se Kläckskulla, Vårdinge sn)
(LSBp 7/3, jfr DMS 2:2 s 189 f).

1446 säljer Peter Nilsson i Släbro 0:0:10 i M till Karl Störla
(femuddig stjärna). Då säljaren inte har sin sigill-
stamp med sig ber han väpnarna Mats Körning och
Karl Hösa (tre sjöblad med stjälk i trepass) samt Jöns
Matsson, tullskrivare i Stockholm, att besegla brevet.
(SkSp 6/7)

1472 byter Sten Sture till sig en gård i M och jord i Råsta,
Kila sn, samt Gällsta, Ekerö sn, av Gustav Karlsson
(Gumsehuvud) mot sin arvejord i Ekholmen, Veck-
holms sn, Trögds härad, vilken Sten och hans fram-
lidna syster Birgitta ärvt efter modern Birgitta Stens-
dotter (Bielke). Sten byter omgående bort sin andel,
bl a gården M, som räntar 0:20 gengärdspn, till
kronan i utbyte mot gods i Kärnbo sn (se DMS 1:9 s
180, 2:1 s 104 f). (RAp 1/9, 5/9, 5/10, RAp 29/1 1488)

1496 är Nils i M faste vid häradstinget (RAp 17/5).
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1552 räntar en gård som indragits till arv och eget från
Johan Turesson (Tre rosor) 0:2 pn och 1 pund smör
(SöH 1552:3).

1553 sår kyrkohemmanet 12 spann korn och råg, har äng
till 30 lass hö, skog till nödtorften men inget fiskevat-
ten; räntar 0:5 avradspn, ½:0 gengärdspn, 5 spann
korn, 1 pund smör, 6 lass ved, 6 dagsverken och
fodring. Dagsverken och veden är förlänade till
kyrkoherden. (SöH 1553:2)

1559 meddelas att arv och eget-gården sår 16 spann, har
äng till 40 lass hö och gott mulbete men saknar fiske-
vatten gården räntar 0:2 pn, 6 spann korn och 1
pund smör (SöH 1559:1, AoE 29 A:2).

Mosstorp 1540-tMustorp (VreS G 34, odat avskr), 1548 Musatorp
(AcRiAd XVI), 1551 Mussatorph (SöH 1551:11) – 9 H,
1 d.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1540-talet köper Birger Nilsson (Grip) gården M av Hans
Nilsson, borgare i Nyköping (VreS G 34 odat).

1548/49 upptas en jord i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. För jorden uppbärs första året 1½:0
pn och det andra året 2:0 pn. (AcRiAd XVI)

1562 har Birger Nilsson en gård som räntar 1½:0 landgil-
lespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).

Nygård 1381 i Nygardhe (UUBp 7/11), 1384 i Nyogardenum (RAp
(nu Stjärnholm) 11/6).

SöH 1 aoe, 1554 fr (Sten Eriksson /Leijonhufvud/, 1562
Svante Sture).

1381, 1384 och 1385 är Anders i N faste vid häradstinget
(UUBp 7/11, RAp 11/6, ShSp 9/11).

1480 se Bene.
1493 tillskiftas prästen Erik Magnusson N, som räntar 4:0

pn, vid arvskifte efter Katarina Larsdotter i *Nässels-
ta, Gryts sn, hustru till Mats Haraldsson (fyrstyckad
sköld). Arvet omfattar N och allt som därunder lig-
ger ”paa Nycøpungx skogom”, nämligen jord i Aspa,
Ekeby, Hummelvik, Högtorp, Sunda och Vivesta.
Övriga arvingar är Eriks farbröder herr Lars i Hus-
by, Oppunda hd, herr Olof i Öja och Anders Eriks-
son (Ekeblad från Rekarne) samt deras systerson Nils
Jönsson. Erik säljer i samband med skiftet N till bis-
kop Kort i Strängnäs. (RAp 3/7, två brev)
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1499 instiftar biskop Kort en prebenda vid S:t Martins kor
i Strängnäs domkyrka till ett anniversarium för den
dräpte riddaren Erik Karlssons (Vasa) själ (Erik blev
skjuten 1491 då han våldgästade Överselö prästgård
och dog efter några dagar). Till prebendan läggs
huvudgården N, som räntar 4:0 avradspn och 0:2
dagsverkspn, och jord i Aspa, Ekeby och Vivesta,
denna socken, Haresta, Stigtomta sn, Valla, Vansö
sn, Snåra, Vingåkers sn, och Nibble, Överselö sn,
samt en gård i Strängnäs stad. (RAp 23/4, ÄSF II:1 s
108)

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att försäljningen av jord i N, Aspa,
Ekeby och Vivesta inte varit lagliga eftersom ingen
av jordarna blivit uppbjuden till bördemäns inlösen
på häradstinget innan de såldes till biskop Kort (SjA
III:4).

1539 fråndöms Kristiern Larsson den jord i N som han
tidigare återbördat från S:t Martins prebenda i
Strängnäs domkyrka och den tillfaller i stället Erik
Karlssons arvingar (SS FF 20617, GiSi s 36 f).

1552 räntar gården 4:0 landgillespn, 0:12 gästningspn och
2 pund smör (SöH 1552:3).

1561 har Svante Sture en gård som räntar 4:0 avradspn,
1½:0 gengärdspn, 2 pund smör, 2 höns, 10 ägg, ½
gås, 6 lass ved och 6 dagsverken (ShS 158 b).

Nyäng Se *Sätter.

*Olaffthorp 1379 Olaffthorp (ShSp 3/4), 1494 Vlffwestorp (RAp 12/1),
1502 Wluestorp (SSJb 1502 s 19) – låg nära Ekeby,
exakt läge okänt.

1379 säljer Olof Byngersson torpet O som han tidigare
bott på till Bo Jonsson (Grip) (ShSp 3/4).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten
Sture (se Ytterbo, Tuna sn) (RAp 12/1).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar
2:0 pn. Till gården hör halvdelen av en järnhytta;
sannolikt avses Rävshyttan, Bergshammars sn. (SSJb
1502, jfr Skyllberg s 77, 79, 123 f.)

1531 upptas O och halvdelen i en järnhytta i kung Gustav
I:s jordebok med avraden 0:12 pn (K 1 f 67).

Oppeby 1543 Vppaby (SöH 1543:5) – 9 H, 3 d.
SöH 1 ky (Tå rd).

1 fr (Nils Ryning).
1 aoe, 1566 1 pb 0:4:2 (1570 öde).
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1552 räntar arv och eget-gården 1:0 avradspn, 0:6 dags-
verkspn och 1 pund avradskorn (SöH 1552:3).

1555 sår kyrkohemmanet 12 spann korn och råg, har äng
till 20 lass hö men varken skog eller fiskevatten;
räntar ½:0 avradspn, ½:0 gengärdspn, 12 spann
korn och 6 dagsverken samt fodring (SöH 1555:15).

1559 sår arv och eget-gården 15 spann, har äng till 30 lass
hö och litet mulbete men saknar fiskevatten (AoE 29
A:2). Gården har indragits från S:ta Anna prebenda
till arv och eget 1541 (SöH 1559:1).

Oxelö 1438 i Oxløswnd (RApp 4/5), vpa Øxloø (RAp 9/6) – 9 H, 1
e–f – överbyggd tomt (RAÄ Oxelösund 46:1) i nuv
Oxelösunds tätort, omedelbart väster om Oxelögatan
i höjd med Trädgårdsgatan.

SöH 1 kr (skärbonde).
1438 sammanträder rikets råd i O sund och på O (SMR

730, 751, 754).
1542 daterar kung Gustav I brev på O (GR 14 s 321).

Oxelösund Se Oxelö.

Prästtorp 1551 Prestorph (SöH 1551:11) – 9 H, 0 e – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 kyt (Tå rd).
1553 meddelas att P är ett litet hemman där torparen sår

1 spann korn och råg, har äng till 4 lass hö, gott
fiskevatten och litet mulbete men ingen skog; räntar
½:0 avradspn samt ½ biskopsfodring (SöH 1553:2).

*Rumpe- 1422 Rumpo qwarnn (NySAkb nr 3, avskr), 1470-t Rumpe
qwern qwern (C 4 f 5, 27), 1559 Rumbboo qwarnn (SöH 1559:1)

– låg möjligen på samma plats som det senare Ny-
kvarn (RAÄ Nyköping 611).

SöH 1559–62 1 aoekvarn.
1422 intygar Gerdeka Ingevaldsdotter att hennes far sålt 4

spanns avgäld i R till Lars Elofsson (se Släbro)
(NySAkb nr 3).

1445 utfärdas lagmansdom och fasta gällande bl a R (se
Släbro).

1449 stadfäster kung Karl Knutsson lagmansdomen från
1445 och samma år döms Peter Nilsson i Släbro för
att ha brutit mot den (se Släbro) (PRFSS I:120,
NySAkb nr 8).

1450 mäter en tolvmannanämnd för sakören ut R:s ström,
kvarngården och tomten som kvarnen står på från
Peter Nilssons i Släbro arvingar till kung Karl Knuts-
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son. Samma år säljer häradshövdingen Folke Lars-
son den andel av R som utmätts till honom för 13:0
pn saköre (1/3, eg 13:0:8 pn) till kung Karl (se
Släbro) (C 4 f 5, 27).

1479 se 1498 (?).
1498 (?) har Arvid Trolle en kvarnström vid Släbro som

heter R, tillbytt av Magdalena Karlsdotter (Bonde)
mot jord i Svinnegarn, Svinnegarns sn, Åsunda hd, i
Uppland. Kvarnen räntar 10 tön mjöl. (ATJb s 93)

1562 meddelar en längd över kungens arv och eget att en
kvarn(andel) i R, som räntar 4 spann mjöl, är köpe-
gods av Nyköpings borgare (SöH 1562:4).

*St:a Annas 1551 Sanctte Anna quarn (SöH 1551:11) – kvarnen låg vid
(kvarn) Kråkberget (tidigare ’S:ta Annas berg’) inom nuv

Nyköpings stadsområde (LSA C 57–1:4, 1670).
SöH 1 aoekvarn (S:ta Annas rd).

1552 1 aoevret, 1568 öde och inlagd under Nykö-
ping.

1541 dras kvarnen in till kungens arv och eget från S:ta
Annas prebenda i Nyköping (SöH 1559:1).

1549 får Anders målare i Nyköping tillstånd av kungen att
bygga och driva en sågkvarn i kvarnströmmen vid A,
vilken ström tidigare tillhört S:ta Annas prebenda
(GR 20 s 133).

1552 räntar kvarnen 5½ pund tullmjöl; samma år medde-
las att det finns en vret vid S som räntar 1½:0 pn och
att S:ta Annas tomt (se *Anders Larssons gård, Nykö-
pings stad) räntar ½:0 pn samt att ytterligare en vret
utanför Nyköping räntar 0:2 pn (SöH 1552:3).

1553 meddelas att det finns tre kvarnar i kvarnhuset (SöH
1553:15).

1559 meddelas att kvarnen som räntar 4 pund tullmjöl
har kungen köpt av Nyköpings borgare (AoE 29
A:2).

1561 dömer Erik XIV:s nämnd S:ta Annas kvarn från arv
och eget till Hans Klasson (Bielkenstierna) som hans
hustrus, Karin Axelsdotter (Tott), arvegods. I dom-
skälen anges att kvarnströmmen kallas Mildrandfors
och att kvarnen (samt tomten) skänkts till S:ta Annas
prebenda av Erik Axelsson (Tott) 1458, fyra år efter
kung Karls räfst. (HH 13 s 4 f)

1568 noteras S:ta Annas tomt och vreten utanför Nykö-
ping (se 1552) som öde med marginalkommentaren
”finns intet” (SöH 1568:5).
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Segelsta 1345 in Sæghlæstum (DS 3978), 1458 i Segilsta (StrLBp 22/8)
– 9 H, 2 d.

SöH 1555 1 kyt (Tå rd).
1551–62 1 aoe, 1559 1 aoeuj.

1345 säljer herr Olof, kyrkoherde i Lunda sn, 0:0:4½ i S
som han bytt till sig av Eggard van Kyren mot jord i
Ösby, Halla sn, till Bengt Fadersson (Sparre av
Hjulsta och Ängsö) (DS 3978).

1458 säljer Klas Hermansson, kyrkoherde i Kållandsö sn,
sitt rätta fäderne- och mödernearv som är 0:2 i S
samt jord i Björka, Husby-Oppunda sn, och Forssa,
Forssa sn, till Erik Nipertz (StrLBp 22/8).

1559 redovisas en utjord som indragits från Julita kloster
till kungens arv och eget; räntar ½:0 pn (AoE 29
A:2).

Skavsta 1381 i Skawastom (UUBp 7/11), 1384 i Skagastum (RAp
11/6), 1432 i Skauistom (RAp 13/5) – 9 H, 3 d.

SöH 1 kr, 1560 0:4.
1 ky (Tå rd).

1381, 1384 och 1385 är Jöns i S faste vid häradstinget
(UUBp 7/11, RAp 11/6, ShSp 9/11).

1432 är Martin i S faste vid häradstinget (RAp 13/5).
1446 är Lars i S faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1447 är Halsten i S faste vid häradstinget (HabSp 13/6).
1450 är Lars i S nämndeman vid utmätning av sakören

(NySAkb nr 9, C 4 f 5).
1460 är Sone i S faste vid häradstinget (DN 16:208–9).
1555 sår kyrkohemmanet 12 spann korn och råg, har äng

till 20 lass hö, skog till nödtorften; räntar 0:2 av-
radspn, ½:0 gengärdspn, 6 spann korn, 1 pund
smör, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring (SöH
1555:15).

*Skog 1378 i Scogh (DS 9808, avskr), 1422 i Skoog (NySAkb nr 3,
avskr),1429 i Skowæ (ShSp 25/1) – låg sannolikt nära
gravfält (RAÄ Nyköping 17:1), ca 800 m norr om
Ullevi.

SöH 1560 1 skuj (1566 0:3), till länsmansgården i Ullevi.
1 ky (Tå rd), 1566 0:2:1.
1556–62 1 aoe (1562 0:6).

1378 säljer Olof Petersson 0:1 i S och sin andel av ”Scobo”
kvarnfors liggande i Släbro fors till Bo Jonsson
(Grip) (se Släbro) (DS 9808).

1422 bekräftar Gerdeka Ingevaldsdotter sin fars försälj-
ning av 0:0:0:4 till Lars Elofsson, borgare i Nykö-
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ping, och överlåter jorden till Nyköpings stad (se
Släbro) (NySAkb nr 3).

1429 pantsätter greve Hans av Everstein två gårdar i *S,
som räntar 0:12, till Sigrid Uddormsdotter (Rake-
redsätten), änka efter Bo Djure. Brevet uppger felak-
tigt att *S ligger i Råby sn (se Ösby, Husby-Oppunda
sn). (ShSp 25/1)

1445 utfärdas lagmansdom gällande 1422 års transaktion
och samma år ges fasta på jorden (se Släbro)
(NySAkb nr 5–6).

1449 stadfäster kung Karl Knutsson lagmansdomen från
1445 och samma år döms Peter Nilsson i Släbro för
att ha brutit mot den (se Släbro) (PRFSS I:120,
NySAkb nr 8).

1555 sår kyrkohemmanet 6 spann korn och råg, har äng
till 40 lass hö, skog till nödtorften och litet mulbete;
räntar 0:1 avradspn, ½:0 gengärdspn, 3 spann korn,
5 mark smör, 3 dagsverken (förlänade till kyrkoher-
den) och fodring (SöH 1555:15).

1559 sår arv och eget-gården 4 spann, har äng till 8 lass
samt tillgång till ett litet fiske. Gården som kungen
har köpt av Nyköpings borgare räntar 0:1 avradspn,
½:0 gengärdspn, 3 spann korn, 5 mark smör och 3
dagsverken. (SöH 1559:1, AoE 29 A:2)

Skrindstorp 1500 i Stremingztorp (SjS auts, Leijonhufvud, avskr), 1505 i
Skreingxtorp (KrappSpp 25/1), 1551 Skrænksstorph
(SöH 1551:11) – 9 H, 2 d – övergiven tomt (RAÄ
Nyköping 314:1) ca 300 m nordost om Nyberga.

SöH 1551–68 1 fr (Johan Åkesson /Natt och Dag/), 1568 1
aoe.

1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) en gård som
räntar 0:12 pn efter sin mor Kristina Karlsdotter (se
Ärilla) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort en gård till sin svägers-
ka Anna Karlsdotter (se Ärilla) (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Laxmand bort en gård som räntar 0:12 pn
(se Svanvik) (VikS E 2741, DaNoRL vol 2).

Släbro 1000-tSlaiþa bru (runsten Sö 367), 1378 i Sledhabro fors (DS
9808, avskr), 1384 i Slædhabro (UUBp 12/3) – 9 H, 3
d.

SöH 1551–70 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgers-
son /Grip/); Lilla S.
1554 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/); Stora S.
1554–62 1 aoe (1562 0:6).
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1 aoeuj (möjligen i Söra, Helgona sn) 0:1, 1559 0:2,
1568 inlagd under Nyköpings stad.

En gård i Släbro är sätesgård för väpnaren Johan Tor-
stensson (två korslagda horn) 1407–08 (SD 886, SD 1019).

1000-talet omtalas att Frösten och Rolf ägt byn S (runsten
Sö 367).

1378 säljer Olof Petersson, borgare i Nyköping, till Bo
Jonsson (Grip) sin andel av två kvarnhus i S fors och
”Scobo” kvarnfors i samma fors och jord i *Skog,
denna sn, Hål, Bärbo sn, Gladdinge, Ripsa sn, Lund-
by, Snesta och Ytteräng, Råby sn, samt i Torp, Hus-
by-Oppunda sn (DS 9808, jfr DMS 2:2 s 203).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:6:2 i östra ändan av byn
(Lilla S) och ett där befintligt kvarnhus med tre kvar-
nar samt jord i Krognäs till Staffan Stangenberg och
dennes hustru Birgitta Nilsdotter mot jord på flera
platser i Hölebo och Rönö härader (UUBp 12/3,
RAp 12/3, DMS 2:2 s 159 f).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt), på
sin dotter Ingeborgs vägnar, till sig sammanlagt 12:0
av Bo Jonsson, nämligen ½:0 och översta kvarnhuset
i S med allt som Bo ännu äger av kvarnströmmen i S
efter bytet med Staffan Stangenberg, och jord i
Ösvreta, denna socken, Ista och Vida, Bergsham-
mars sn, Hål, Bärbo sn, Bärsta, Fyrsjö, Goglunda,
Senesta, Skåra och Åsby, Stigtomta sn, Björka, Malm,
Torp och Valla, Husby(-Oppunda) sn och Grinda,
Malma sn, i Villåttingen, samt 300 mark lödigt silver
Stockholms vikt, varvid kvarnarna i S och Ista värde-
ras till sammanlagt 2:0. I gengäld får Bo Jonsson
hela Ingeborgs arv efter hennes morfar Lars Inge-
björnsson (Ekeblad från Västerfärnebo), i Uppsala,
Västerås och Strängnäs stift, på landet, i köpstäder
och järnberg, inget undantaget. (EbAp 21/3)

1396 överlåter Birger Karlsson (Folkungaättens oäkta
gren) till sin bror Bengt en kvarn i S med underlig-
gande 0:0:1, som mjölnaren ska upplåta, samt jord i
Tå, denna socken, och Söra, Helgona sn (RAp 20/9).

1399 säljer Ingrid Botolfsdotter i Sunda 0:½ till Lars
Elofsson, borgmästare i Nyköping (NySAkb nr 1).

1401 är Nils i S faste vid häradstinget (SD 76).
1407 är väpnaren Johan Torstensson i S sigillvittne i urfej-

debrev och 1408 faste vid häradstinget (SD 886, SD
1019).
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1409 kärar Nils Bosson (Natt och Dag) vid räfsteting, på
sin hustru Ingeborg Ragvaldsdotters vägnar, om det
godsbyte som hans svärfar Ragvald Magnusson hade
gjort med Bo Jonsson (1384). Nils anför att han
redan då Sten Bengtsson (Bielke) och Erengisle
Nilsson (Hammerstaätten) höll räfsteting (1399)
hade återdömts Lars Ingebjörnssons gods samtidigt
som Bo Jonssons bytesgods, som denne förvärvat av
bönder, dömdes under skatt men Nils fick då genom
sitt eget försittande aldrig något dombrev. Efter att
nämnden vittnat och styrkt Nils Bossons berättelse
stadfäster rätten därför den tidigare räfstetingsdo-
men. (B 15 f 65)

1422 intygar Gerdeka Ingevaldsdotter att hennes far Inge-
vald Tömedisk sålt 0:2 i S och jord i *Skog, denna
sn, Ytteräng, Råby sn, och 4 spanns avgäld i *Rum-
peqwern, denna sn, till Lars Elofsson, borgmästare i
Nyköping, samt vidare att hon i Nyköpings rådstuga
bekräftat försäljningen med löfte att ge Nyköpings
stad fasta på jorden (NySAkb nr 3).

1423 är Peter i S faste vid häradstinget, 1426 är han ve-
dervaroman och Jöns i S faste vid häradstinget (RAp
25/11, SjSp 1/5).

1438 är Nils Petersson i S nämndeman vid en landssyn
som granskar en bro vid Sättersta kyrka, Rönö hd
(RAp 20/10, DMS 2:2 s 272).

1443 ger Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren)
sin hustru Valborg Olofsdotter i morgongåva en
kvarnström med 0:0:1 i S (se Solberga, Nykyrka sn)
(SkSp 10/3).

1445 dömer lagmannen Johan Karlsson (Färla) de jordar
som Nyköpings stad köpt av Ingevald Tömedisk (se
1422 ovan) från Peter i S som lagstridigt innehar
dem och Peter till 3:0 pn böter ’för att han sig till
målsman gjort där han ej var’. Senare samma år ger
Margareta Gerdekadotter och henns man Klaus Gris
staden fasta på jorden (NySAkb nr 5-6).

1449 stadfäster kung Karl Knutsson lagmansdomen från
1445 och förbjuder alla, i synnerhet Peter i S, att på
något sätt göra intrång i Nyköpings stads rättigheter
i S, *Rumpeqwern, *Skog och Ytteräng (PRFSS I nr
120).

1449 döms Peter Nilsson i S vid lagmansting till 40:0 pn
böter för brott mot 1445 års lagmansdom eftersom
han vägrat att upplåta de berörda jordarna till Nykö-
pings stad och dessutom dömer underlagmannen
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Folke Larsson honom att inom sex veckor till staden
erlägga avraden från gårdarna för den tid som gått
sedan den lagmansdom föll som Peter brutit mot
(NySAkb nr 8).

1450 verkställer en av häradshövdingen Folke Larsson
utsedd tolvmannanämnd utmätning hos Peter Nils-
sons i S arvingar av de 40:0 pn böter för brott mot
lagmansdomen 1445 och den innehållna avrad som
Peter dömdes till att betala genom ny lagmansdom
1449. Stadens andel (1/3) av Peters sakören är 13:0:8
pn och den uteblivna avraden för fyra år summeras
till 9:0 pn, för vilka belopp nämnden mäter ut en
kornlada, en hölada och ett stall i S till staden. Kung-
ens och häradshövdingens andelar utgår av *Rum-
peqwern. (NySAkb nr 9, C 4 f 5, 27)

1451 får Nyköpings stad fasta på 0:0:0:4 som staden köpt
av Nils Halstensson (NySAkb nr 10).

1459 får Tideke Bodesson, borgare i Nyköping, genom ett
försvarelsebrev av kung Kristian, tills vidare frälsefri-
het på följande bebyggda och öde jordar: 0:1 i S, 0:3
i Svansta, Helgona sn, 0:5 i Berga, Runtuna sn, och
jord i Åby, Bergshammars sn, Valla, Björkviks sn
(Oppunda hd), Ekeby och Gunnersta, Husby-Opp-
unda sn (B 15 f 317, jfr DMS 2:2 s 171, 214).

1466 ger Olof Petersson ½:0 i Torslunda, Husby-Oppun-
da sn, till Åke Jönsson (Svarte Skåning) som kom-
pensation för att Olof lagligen hindrats från att över-
låta den tredjedel av S och kvarnströmmen där som
han tidigare för reda penningar sålt till herr Åke
(BhSp 28/12).

1483 se Hagby, Tuna sn.
1498 se *Rumpeqwern.
1504 upprättas ett förslag till arvskifte efter Bengt Gre-

gersson (Lillie) varvid en jord i S som räntar 0:10 pn
föreslås tillfalla Bengts och änkan Märta Arentsdot-
ters (Ulv) gemensamma barn (E 4340).

1552 räntar arv och eget-utjorden 6 spann avradskorn
(SöH 1552:3).

1562 har Birger Nilsson (Grip) S kvarn och en rumpejord
som sammanlagt räntar 4 pund tullmjöl, 7 spann
avradskorn och 12½ mark fläsk (BNJb).

Smedshyttan 1554 Smidzhyttan (SöH 1554:11) – 9 H, 1 d.
SöH 1554 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgers-

son /Grip/).
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Snäcktorp 1459 Snække torp (SjSp 8/1) – 9 H, 2 e – övergiven tomt
(RAÄ Nyköping 382:1), ca 900 m nordost om Stora
Flättna.

SöH 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/).
1459 ärver Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn) S efter sin

far (se Flättna) (SjSp 8/1).
1488 byter Märta Kristiernsdotter bort jord som räntar

0:14½ pn till Lars Birgersson (se Flättna) (SjSp 27/6).
1553 får Anna Pedersdotter (Gladhemsätten) S vid arvskif-

te efter sin man Kristiern Larsson (se Flättna) (SjSp
1/11).

Solö 1441 i Soly (NySAkb nr 10, avskr), 1510 (omkr) aff Solidh
(SkS E 8928) – 9 H, 1 d.

SöH 1 fr (Ture Pedersson /Bielke/).
1441 är Jöns Gadd i S faste vid häradstinget (NySAkb nr

10).
1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok S som

räntar 0:11:2 pn, 2 höns och 10 ägg (SkS E 8928).

Stjärnholm Se Nygård.

Sunda 1399 i Sundom (NySAkb nr 1, avskr), 1493 Swndha (RAp
3/7) – 9 H, 1 e – överbyggd bytomt (RAÄ Oxelösund
27:1) i villaområde ca 100 m norr om Sundavägen.

SöH ½ fr (1552 1 aoe) (Sten Eriksson /Leijonhufvud/,
1562 Svante Sture).
1560 ½ fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgers-
son /Grip/).

1399 se Släbro.
1493 ärver herr Olof, kyrkoherde i Öja, jord i S och Ekeby

som sammanlagt räntar 4:0 pn efter hustru Katarina
i *Nässelsta (se Nygård) (RAp 3/7).

1494 säljer herr Olof jord som räntar 0:6 pn och 1 pund
smör till biskop Kort i Strängnäs (se Ekeby) (RAp
20/2).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en
gård som räntar 0:6 pn, 1 pund smör, 1 höns, 5 ägg
och 0:2 gästningspn (SkS E 8928).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att försäljningen av S (se 1494
ovan) inte varit laglig då jorden aldrig blivit utbju-
den till bördemäns inlösen på häradstinget (SjA
III:4).

1539 fråndöms Kristiern Larsson den gård i S som han
tidigare återbördat från S:t Martins prebenda i
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Strängnäs domkyrka och den tillfaller i stället Erik
Karlssons (Vasa) arvingar (SS FF 20617, GiSi s 36 f).

1548/49 upptas en gård i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. Gården räntar första året 0:6 pn och
det andra 1:0 pn. (AcRiAd XVI)

1552 redovisas en gård som kungens arv och eget; räntar
0:6 landgillespn, 0:6 gästningspn och 1 pund smör
(SöH 1552:3).

1555 äger Birger Nilsson (Grip) två tredjedelar av S och
alla husen där är byggda på hans ägodel så när som
på halva stekarehuset. Birgers andel av S räntar 0:6
landgillespn, 0:11 gengärdspn och 1 pund smör.
(BNBJJb)

1561 har Svante Sture en halv gård som räntar 0:6 av-
radspn, 0:6 gengärdspn, 1 pund smör, 2 höns, 5 ägg,
½ gås, 3 lass ved och 3 dagsverken (ShS 158 b).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en halv gård som räntar
0:6 landgillespn, 0:2 fogdepn och fodring samt 1
pund smör av den västra ängen i S (BNJb).

Svanvik 1286 in prato brytiæ Swanæwikh (DS 919), 1324 datum Swa-
nauik (DS 2467), 1551 Svanestada (SöH 1551:11) – 9
H, 2 d – övergiven bytomt (RAÄ Nyköping 348:1) ca
600 m ostnordost om Ärilla.

SöH 1 fr (Jöran Eriksson /Gyllenstierna/).
1551–68 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Bir-
gersson /Grip/), 1568 1 aoe.

Svanvik är sannolikt sätesgård för Elof Bengtsson (vingad
pil) 1324 då han daterar ett brev där (DS 2467).

1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) en tredjedel av
’bryteängen’ i S till Kettilvast i Nyköping (se Bergs-
hammar, Bergshammars sn) (DS 919).

1500 ärver Abraham Eriksson (Gyllenstierna) två gårdar
som räntar 0:22 pn vardera efter sin mor Kristina
Karlsdotter (se Ärilla) (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort två gårdar till sin svä-
gerska Anna Karlsdotter (se Ärilla) (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Poulsdotter Laxmand, änka efter Abra-
ham Eriksson (död 1514), bort två gårdar i S, som
räntar 0:22 pn vardera, och jord i Gyllennacka,
Kuggnäs, Laggarbo, Skrindstorp och Ärilla, denna
sn, Råsta, Kila sn, Hammersta, Dillnäs sn. Hovra,
Helgona sn, Bogården, Fejbol, Mörksund och *Ra-
mala, Hyltinge sn, Lund och Ålsta, Kattnäs sn, Ug-
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gelkulla, Ludgo sn, Axmora och Granesta, Runtuna
sn, Dala, Horn, Svärdsklova och Valsta, Svärta sn,
och mera jord i Närke, Västmanland och Uppland,
till Birger Nilsson (Grip), Jöran Eriksson (Gyllen-
stierna), änkling efter Kerstin Nilsdotter (Grip, död
1538) och Björn Pedersson (Bååt), gift med Birgitta
Nilsdotter (Grip), och deras medarvingar mot sätes-
gården Knabstrup, Sønder Jernløse sn, i Danmark
med dess underliggande gods på Själland (VikS E
2741, DaNoRL vol 2).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2:6
landgillespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).

*Syasæter 1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet Syasæter under
Arnö av Jakob Olofsson djäkn och hans hustru Inge-
borg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp
24/2).

*Sätter 1551 Sätter (SöH 1551:11) – okänt läge, möjligen vid nuv
(nuv ?Nyäng) Nyäng.

SöH 1 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/), 1570 (endast)
öde.

*Tiærukarls- 1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig torpet Tiærukarlsthorp
thorp under Arnö av Jakob Olofsson djäkn och dennes

hustru Ingeborg Magnusdotter (se Skåra, Stigtomta
sn) (TrLSp 24/2).

Tå 1303 in Ta (DS 1393), 1341 in villis Taa (DS 3569), 1396 i
Thaam (RAp 20/9) – 9 H, 3 d.

SöH 2 ky (Tå rd), en med kruj i Tåbäcken.
1 kyuj, till Stigtomta kyrka, 1559 1 kruj.
1548–49 1 kyuj, till ky i Väsby, Halla sn.
1553 1 kyuj, 1559 1 kruj, 1560 1 kyuj.
1559 1 kyuj.

Ett av kyrkohemmanen i T var huvudenhet för Tå rättar-
döme, vilket 1553 omfattade landbohemman och -torp i
Berga, Krognäs, Minninge, Oppeby, Prästtorp, Segelsta,
Skavsta och *Skog, denna socken, Bärbo, Bärsund och
Siggetuna, Bärbo sn, Väsby, Halla sn, Hormesta, Kyrkobol
och Lida, Nykyrka sn, Senesta, Skåra och Tiggesta, Stig-
tomta sn (SöH 1553:2, jfr AL 1 s 317).

1303 ger sockenprästen Tyrgils i Nyköping till S:t Nikolai
kyrka, för sin gravplats där, 0:0:1 i T och jord i Käl-
kesta, Kila sn, samt i Tärnö, Husby-Oppunda sn.
Vidare ger han till kyrkan jord i Tärnö både för
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prästens och för kyrkans behov, samt för inlösen av
en skuld till kyrkan jord i Hofsta, Björkviks sn, och i
?Överby, Malms sn (DS 1393).

1341 ger Karl, kanik i Strängnäs och kyrkoherde i S:t
Nikolai sn, 0:6:1 och jord i Berga till prästbordet i
sin kyrka och jord i Mulsta, Västerhaninge sn, till
Tuna prebenda (DS 3569, DMS 2:1 s 289).

1396 överlåter Birger Karlsson (Folkungaättens oäkta
gren) 0:0:7½ till sin bror Bengt (Se Släbro) (RAp
20/9).

1409 är Jöns i T faste vid häradstinget (SD 1209).
1416 är Jon i T faste vid lagmansting (SD 2302).
1421 byter Gudmund Torstensson till sig 0:2 av sin hustru

Katarina Andersdotter (se Helgesta, Stigtomta sn)
(RAp 30/3).

1430 är Lars i T faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
1433 ger Torsten Gudmundsson (?grankotte) och hans

hustru Ramfrid Öndsdotter för sitt verkliga trång-
måls skull en fullmakt till Svarte Jöns Nilsson (Svarte
Skåning) att inlösa jordar för vilka pantlån har förfal-
lit, nämligen 0:0:0:20 i T och jord i Ballersta, Ellesta,
Sörkärr och Väsby, Halla sn, samt Binklinge, Vrena
sn. Samtidigt pantsätter Torsten och Ramfrid jord
till Jöns för 10 år i Sund och Ösby, Halla sn, Horme-
sta, Nykyrka sn, Farneby, Vrena sn, Ekeby, Tystber-
ga sn, och Lida, Sättersta sn. (RApp 16/3)

1434 säljer Karl Gudmundsson, bror till Torsten Gud-
mundsson, 0:0:0:20 och jord i Farneby, Vrena sn, till
Svarte Jöns Nilsson. Enligt Karls brev har Torsten
tidigare sålt sin andel i den gemensamma arvejorden
till Svarte Jöns. (RAp 1/3)

1435 säljer Peter Gudmundsson, bror till Torsten och
Karl, 0:0:0:30 och jord i Farneby, Vrena sn, till Svar-
te Jöns med samma villkor som hans bröder tidigare
sålt för (RAp 10/4).

1445 och 1447 är Jöns i T faste vid häradstinget (RAp 1/6,
NySAkb nr 6, RAp 24/1).

1455 är Erland i T faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
1553 sår det större kyrkohemmanet 16 spann korn och

råg, har äng till 20 lass hö, skog och mulbete till
nödtorften men inget fiskevatten; räntar 0:12 av-
radspn, ½:0 gengärdspn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (efterskänkta detta år) samt fodring. Den
mindre gården sår 8 spann korn och råg, har äng till
20 lass, i övrigt samma resurser som det större; rän-
tar 0:3 avradspn, ½:0 gengärdspn, 9 spann korn, 1
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pund smör, 6 lass ved och 6 dagsverken samt fod-
ring. Dagsverken och veden är förlänade till kyrko-
herden. (SöH 1553:2)

Tåbäcken 1559 Tåbäck (SöH 1559:10) – 9 H, 3 d.
SöH 1 kruj 0:2:1:2, till ky i Tå, 1559 1 kr 0:3, 1562 1 fr

(Karl Nilsson /Ekelöv/).

Ullevi 1330 Vllawi (DS 2787), 1366 i Vllaui (DS 7332) – 9 H, 3 c.
SöH 1 kr (1554 1 sk) 0:6 (länsmannens gård).

1 kr 0:6.
1 kruj.

1330 ger Önd Hade, borgare i Nyköping, 0:0:0:9 till Julita
kloster (se Brunnsta) (DS 2787).

1366 är Peter i U faste vid häradstinget (DS 7332).
1496 är Eskil i U faste vid häradstinget (RAp 17/5).

Valsta 1381 i Valastum (RAp 8/6) – 9 H, 3 c.
nu Valstaängen 1381 byter biskop Tord i Strängnäs bort 0:0:0:20 till Joar i

Bossenberga, Vingåkers sn, mot 0:1:0:2 i Bossenber-
ga och ger därtill Joar 8:0 pn (RAp 8/6).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:2 av Jakob Olofsson
djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdotter (se
Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1399 är Ingevald och Nils i V nämndemän vid räfsteting
(DRAp 12/6, HrDbSöl 157, f 105).

1479 är Hemming i V nämndeman vid lagmansting (RAp
13/12).

Vibäck 1379 Widhebak (ShSp 3/4)– 9 H, 0 e – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562 Måns

Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).
1379 säljer Olof Byngersson ett torp till Bo Jonsson (Grip)

(ShSp 3/4).
1399 döms vid räfsteting torpet V under skatt och åter till

Olof Byngerssons arvingar (se Ekeby, Halla sn)
(HrDbSöl 157, f 104–105).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till Erik Trolle (se
Tomta, Tuna sn) (UUBp 28/1).

*Wiidha eng 1551 Wiidha eng (SöH 1551:11) – inlagt i Örstig.
SöH 1551–54 1 skäng, till Örstig.

Vivesta 1493 Wiwista (RAp 3/7) – 9 H, 1 e.
SöH 1552 (endast) 1 aoe.

1 fr (Sten Eriksson /Leijonhufvud/, 1562 Svante
Sture).
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1493 ärver herr Lars, kyrkoherde i Husby, V och jord i
Aspa, som sammanlagt räntar 4:0:5 pn, efter hustru
Katarina i *Nässelsta (se Aspa och Nygård) (RAp
3/7).

1494 säljer herr Lars sina jordar i V och Aspa, som sam-
manlagt räntar 4:0 pn, till biskop Kort i Strängnäs
(RAp 28/6).

1496 är Peter i V faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1499 ger biskop Kort till en prebenda vid S:t Martins kor

jord i V som tillsammans med jord i Aspa räntar 4:0
pn och 0:2 dagsverkspn (RAp 23/4).

1538 intygar en häradsnämnd, efter förfrågan av Kristiern
Larsson (Siöblad), att försäljningen av V (se 1494
ovan) inte varit laglig då jorden aldrig blivit uppbju-
den till bördemäns inlösen på häradstinget (se Ny-
gård) (SjA III:4).

1539 fråndöms Kristiern Larsson den jord i V som han
tidigare återbördat från S:t Martins prebenda i
Strängnäs domkyrka och den tillfaller i stället Erik
Karlssons (Vasa) arvingar (SS FF 20617, GiSi s 36 f).

1552 redovisas en gård som kungens arv och eget; räntar
0:14 landgillespn, 0:12 gästningspn och 2 pund smör
(SöH 1552:3).

1561 har Svante Sture två gårdar som sammanlagt räntar
0:10 avradspn, 4½:0 gengärdspn, 6 pund korn, 4
höns, 20 ägg, 1 gås, 12 lass ved och 12 dagsverken
(ShS 158 b).

Ålsta 1384 i Alastum (RAp 11/6) – 9 H, 3 d – gammal bytomt
(RAÄ Nyköping 263:1) ca 800 m norr om Stora Ber-
ga.

SöH 1554 1 kruj, 1559 0:1, 1566 1 krt.
1 ky, 1559 1 aoe (1562 0:6), 1566 1 pb, 1568 1 jukl.

1384 byter Stigtomta kyrka bort 0:0:0:18 samt jord i *Jäm-
nalund och Sörby, Tuna sn, till Julita kloster mot
jord i Bärsta, Tängsta och Senesta, Stigtomta sn
(RAp 11/6).

1384 säljer Ingemund i Tomta, Bärbo sn, 0:0:0:1 till Julita
kloster (RAp 11/6).

1420 byter Peter länsman i Hovby, Blacksta sn, bort 0:0:2
och jord i *Bokesta till Julita kloster mot jord i Ökna,
Bettna sn (SD 2777).

1470 se *Bokesta.
1493 är Olof i Å faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1496 är Eskil i Å faste vid häradstinget (RAp (17/5).
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1559 meddelas att gåden som indragits till kungens arv
och eget från Julita kloster, sår 10 spann och har äng
till 16 lass samt gott mulbete och fiskevatten. Gården
räntar 2:0 avradspn, 0:4 dagsverkspn, 1 höna och 10
ägg. (SöH 1559:1, AoE 29 A:2)

Åstorp 1414 Aswidhatorp (SD 1889), 1551 Åstatorph (SöH 1551:11)
– 9 H, 2 d – övergiven tomt (RAÄ Nyköping 364:1)
ca 700 m väster om Björkö.

SöH 1 fr (Birgitta Bengtsdotter /Lillie/, 1566 Bengt Gylta).
1414 tilldöms Bengt Svarte (Stenstaätten) vid konungsräfst

torpet Å under Arnö (se Arnö) (SD 1889).

Ämtnäs 1379 i Æmptanæsi (ShSp 3/4) – 9 H, 1 d.
SöH 2 fr (Peder Kristiernsson /Siöblad/ 1, Birger Nilsson

/Grip/, 1566 Nils Birgersson /Grip/ 1).
1573 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).

1379 säljer Lars Smed och hans hustru Cecilia sin jord i Ä
till Bo Jonsson (Grip) (ShSp 3/4).

1459 ärver Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn) Ä efter sin
far (se Flättna) (SjSp 8/1).

1488 byter Märta Kristiernsdotter bort jord som räntar
0:10 pn till Lars Birgersson (se Flättna) (SjSp 27/6).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en
gård som räntar 0:13:2 pn, 2 höns och 10 ägg (SkS E
8928).

1548 upptas en gård som räntar 0:14 avradspn i en räken-
skap över Birger Nilssons (Grip) och hans hustru
Brita Joakimsdotters (Brahe) gods (AcRiAd XVI).

1553 får Anna Pedersdotter (Gladhemsätten) en gård i Ä
vid arvskifte efter sin man Kristiern Larsson (se Flätt-
na) (SjSp 1/11).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 0:14
landgillespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).

Ärilla 1286 i Ælghældør (DS 919), 1385 i Ælghællom (TrLSp 24/2),
1500 i Ellegla (SjS auts, Leijonhufvud, avskr), 1505 i
Ellelæ (KrappSpp 25/1) – 9 H, 2 d.

SöH 1559 1 skuj, 1573 1 fruj.
2 fr (1568 2 aoe) (Björn Pedersson /Bååt/, Johan
Åkesson /Natt och Dag/).

1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) 1½ stång jord till
Kettilvast i Nyköping (se Bergshammar, Bergs-
hammars sn) (DS 919).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:4½ av Jakob
Olofsson djäkn och dennes hustru Ingeborg Mag-
nusdotter (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).
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1500 skiftas arv efter Karl Knutssons (Bonde) döttrar
Kristina och Magdalena varvid Kristinas son Abra-
ham Eriksson (Gyllenstierna) ärver två gårdar som
vardera räntar 0:0:8 pn och jord i Gyllennacka,
Kuggnäs, Laggarbo, Skrindstorp och Svanvik, denna
sn, Råsta, Kila sn och Hovra, Helgona sn, samt på
flera andra platser i Södermanland, Uppland och
annorstädes i Sverige (SjS auts, Leijonhufvud).

1505 byter Abraham Eriksson bort två gårdar i Ä och jord
i Gyllennacka, Kuggnäs, Laggarbo, Skrindstorp och
Svanvik, denna sn, Råsta, Kila sn, och Hovra, Helgo-
na sn, samt flera andra platser i Södermanland, till
sin bror Eriks änka Anna Karlsdotter (Vinstorpaät-
ten) mot jord i Halland och Skåne (KrappSpp 25/1).

1546 byter Elsa Laxmand bort två gårdar som räntar 0:18
pn vardera (se Svanvik) (VikS E 2741, DaNoRL vol
2).

Äspenäs 1493 i Æspenæs (RAp 19/11) – 9 H, 0 d.
SöH 1551–68 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1562

Måns Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Hans Klasson).
1493 är Anders i Ä faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till Erik Trolle (se

Tomta, Tuna sn) (UUBp 28/1).

Örsta 1498 (?) i Arresta (ATJb s 94), 1551 Öresta (SöH 1551:11) –
9 H, 2 d.

SöH ½ kr, 1559 1 kr.
1551–54 1 kyuj, 1554 1 kruj.
1559 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgers-
son /Grip/).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 1½:0 pn.
Arvid har köpt två tredjedelar av gråbrödrakonvetet
i Nyköping och Gudmund Munks hustru och en
tredjedel av herr Jon Galle och dennes medarvingar.
(ATJb s 94)

1531 får fogden på Gripsholm, Olof Hansson, en gård i Ö
som förläning på behaglig tid med skattebefrielse
(GR 7 s 231).

1548/49 upptas en jord i en räkenskap över Birger Nils-
sons (Grip) och hans hustru Brita Joakimsdotters
(Brahe) gods. Jorden räntar 1:0 landgillespn det
första året och det andra ½:0 pn. (AcRiAd XVI)

1562 har Birger Nilsson (Grip) en tredjedel av Ö vilken
andel räntar 1:0 landgillespn, 0:2 fogdepn och fod-
ring (BNJb).
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Örstig 1286 de prato Ørstigh (DS 919) – 9 H, 2 e.
SöH 1 sk, med skäng i *Wiidha eng.

1551–54 1 skuj, till sk ovan.
1560 (endast) 1 skuj; jfr *Wiidha eng.

1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) en sjättedel av
ängen Ö till Kettilvast i Nyköping (se Bergshammar,
Bergshammars sn) (DS 919).

Ösvreta 1384 innan Ødhiswreta (LSBp 12/3), i Ødhiswretom (EbAp
21/3) – 9 H, 3 c.

SöH 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort allt han
äger i Ö till Bo Jonsson (se Täckhammar, Bärbo sn)
(LSBp 12/3).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:6 av Bo Jonsson (se Släbro) (EbAp 21/3).

1411 är Klemet i Ö faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1445 är Lars i Ö en av tolv nämndemän som vittnar om

bördsrätt vid häradstinget (se Hormesta, Nykyrka
sn) (RAp 1/6).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok Ö som
räntar 2:0 pn (SkS E 8928).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2:2
landgillespn, ½:0 fogdepn och fodring (BNJb).



Stigtomta socken
1314(?) de Stighatomtum (DS 1947).
1319 parochie Stighatomtæ (DS 2212).
1356 Stighætomptæ sokn (DS 5676).
1357 i Stighatomptæ (DS 5699).

Omfattning: Stigtomta socken hade 1950 samma omfattning som under
medeltiden och 1500-talet.

Kyrka: Stigtomta kyrka uppfördes möjligen vid 1200-talets mitt i anslut-
ning till den dåvarande tingsplatsen i häradet, men en äldre kyrka kan ha
funnits på platsen redan under 1100-talet. Dateringen härrör från den
inifrån tornets övre delar synliga västgaveln, vilken uppvisar gotiska stil-
drag. Möjligheten finns dock att gavelröstet höjts vid en senare ombygg-
nad och att kyrkan därmed uppförts några decennier tidigare. Av 1200-
talskyrkan, som varit försedd med svagt rosafärgad puts, återstår i dag
endast långhusets västra del. Under 1300-talet utvidgades kyrkorummet
genom uppförandet av ett nytt kor av samma bredd och höjd som lång-
huset, och senare tillkom en sakristia. Tornet kan ha uppförts på 1460-
talet, då årtalet 1467 nämns i en inskrift på den ännu bevarade storkloc-
kan som också upplyser om att S:t Martin var kyrkans skyddshelgon.
Vapenhuset (rivet), som med måtten 6 x 6 m hörde till de största i land-
skapet, tillkom något senare, eftersom dess västmur är byggd mot tornets
sydmur. Exteriörens medeltida utseende framgår i allt väsentligt av Pe-
ringskiölds teckning från 1686.

Kyrkorummets medeltida tegelvalv revs vid den omfattande om- och
utbyggnaden i slutet av 1700-talet, men i tornets bottenvåning återstår ett
kryssvalv. Här finns också några gravhällar uppresta mot väggarna, varav
en är medeltida. Enligt den svårt nötta inskriften lades denna över herr
Joar som var kyrkoherde i Stigtomta och avled på valborgsmässodagen
1330 (Gardell 1945 nr 165). I övrigt återstår inga medeltida inventarier i
kyrkorummet. Möjligen har den gotländska 1200-tals dopfunten (nu i S:t
Nikolai kyrka) som hittades i Åsby stått i kyrkan under medeltiden. (SöKy
18, ACBkomm, Pegelow)

Om prästgården se Skillra nedan och GrBe s 107 f.

Runstenar: Sö 48 inmurad i kyrkans södra yttervägg, 49 Ene.
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Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk skuj kr kruj ky kl aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Björka – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Björktorp – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Bondeby – – 1 (1) 2 (2) – – – – – – – – – –
Brink – – – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Brottninge – – – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Bärsta – – – – 1 (1) – – – – – – – – 2 (2)
Djälp 1 (1) 1 (0) – – – – – – – – – – – –
Ekeby 1 (1) – – – – – – – – – – – – – –
Ene 1 (2) 1 (0) – – – – – – – – – – 1 (1)
Eneby – – – – 1 (1) – – – – – – 1 (1) – –
Fjällskär – – 2 (1) – – – – – – – – – – 4 (2)
Fyrsjö – – – – – – 0 (1) – – – – – – 1 (1)
Goglunda 1 (0) – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Haresta – – – – – – – – – – – – 1 (1) 1 (0)
Helgesta – – – – – – – – – – – – 1 (2) – –
Hjälma – – – – – – – – – – – – – – 0 (1)
Humlebol – – – – – – – – – – 1 (1) – – – –
Karltorp – – – – – – 0 (1) – – – – – – – –
Kjulsta 2 (1) 1 (0) 0 (1) – – – – – – – – – –
Kärrsjö – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Nedervalinge – – – – – – – – 0 (1) 0 (1) 1 (0) 1 (0)
Nölsta – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Rogsta – – – – 0 (1) – – – – – – – – – –
Råby – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Senesta – – – – 1 (1) – – 1 (1) – – – – – –
Skåra 2 (0) 0 (2) – – – – 1 (1) – – – – 1 (1)
*Smedstorp – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Solö – – – – – – – – – – – – – – 1 (1)
Tiggesta – – – – – – – – 1 (1) – – – – – –
Tängsta – – – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Valinge – – – – 1 (1) – – – – 2 (2) – – 2 (2)
Vallersta 1 (1) – – – – – – – – – – – – – –
Vaxhälla – – 1 (0) 1 (1) – – – – – – – – 1 (1)
Vik – – – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Yngersdal – – – – – – – – – – 1 (1) – – – –
Åsby – – – – 1 (1) – – – – – – – – 2 (2)
Önnersta 1 (1) – – – – – – – – – – 1 (1) – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 10 (7) 7 (4) 10 (12) 0 (2) 3 (4) 4 (5) 6 (6) 25 (24)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: frt: Björktorp 0 (1), aoeuj: Bärsta 1 (1), Fyrsjö 0 (1),
Helgesta 0 (1), aoeäng: *Matze engen ’vid kyrkan’ 1 (1).
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Stigtomta socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

Björka 1402 i Byrkyo (SD 137), 1438 i Birke (RAp 30/9) – 9 H, 4 b.
SöH 2 fr (Mats Kagg 1, Sigge Larsson /Sparre av Rossvik/,

1566 Jöran Larsson /Sparre av Rossvik/ 1).
1402 är Halsten i B faste vid häradstinget (SD 137).
1438 se Hormesta, Nykyrka sn.
1445 är Lars i B nämndeman vid lagmansting (RApp

15/11).

Björktorp 1554 Birketorp (SöH 1554:11) – 9 H, 4 b.
SöH 1554 1 frt (1562 Mats Kagg).

Bondeby 1551 Bondaby (SöH 1551:11) – 9 H, 4 b.
SöH 1 skuj, 1559 0:1:1, 1573 öde.

2 kr 0:5 + 0:5.

Brink 1353 in Brink (DS 4961), 1366 i Brink (DS 7332) – 9 H, 4 a.
SöH 1 aoe 0:6.

Brink är sätesgård för Lars Finvidsson (tre spetsar mot
sinister) 1384 (omkr) – 1418 (RAp odat nr 73, SD 2501),
hans son Folke Larsson (tre spetsar mot sinister) 1421–52
(RAp 30/3, UUBp 7/11) samt dennes änka Birgitta Mag-
nusdotter 1481 (RAp u d, se SDHK 30834) och dotter
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Katarina Folkesdotter (tre spetsar mot sinister) 1491 (RAp
11/2, 17/5).

Lars Finvidsson är faste vid häradstinget 1384 (omkr),
1391, 1398, 1401, 1402 och 1408 (RAp odat nr 73, RAp
25/11, ShSp 20/7, SD 77, SD 137, SD 201, SD 1019), ve-
dervaroman 1409, 1416 och 1418 (SD 1209, SD 2302, SD
2501) och förlikningsman vid jordtvist 1415 (SD 2105)
samt nämndeman vid räfsteting 1399 (HrDbSöl 157, f
105). Om Folke Larsson se s 25 ovan.

1353 är Folke i B nämndeman vid häradstinget, 1366 är
han faste vid häradsting och räfsteting (DS 4961, DS
7332, DS 7388).

1425 ger Folke Larsson, efter att ha skiftat arv med sina
syskon, sin gård B som är 0:6 och jord i Haresta som
morgongåva till sin hustru Birgitta Magnusdotter
(SD 2100, feldat).

1432 vittnar Olof Petersson, kyrkoherde i Stigtomta, och
Torsten i Skåra om en jordaffär mellan Lars Finvids-
son i B och Ragvald djäkn i Ballersta, Halla sn, som
nu båda är avlidna (se Binklinge, Vrena sn). (RAp
15/6).

1447 får Katarina Folkesdotter i B jord i Västergötland
som morgongåva av Nils Santesson (UUBp 19/6).

1481 får Stigtomta kyrka fasta på 0:6 i B och jord i Hare-
sta som Folke Larssons änka Birgitta Magnusdotter
har skänkt till prästgården i Stigtomta (RAp u d, se
SDHK 30834).

1481 ger Katarina Folkesdotter sitt medgivande till sin
mors donation av jord i B och Haresta till prästbor-
det i Stigtomta kyrka, förutsatt att kyrkan försörjer
modern under resten av livet enligt de villkor som
angavs i gåvobrevet (RAp 14/11).

1529 köper Gustav I B, som tidigare skänkts till Stigtomta
prästbord och räntar 4 pund korn, av Måns Larsson,
borgmästare i Nyköping (GiBr s 144).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:6 som
räntar 4 pund korn, 0:6 pn, 1 pund smör och 1
pund fläsk (K 1 f 72).

1559 meddelas att kungen har förvärvat B genom köp av
Måns Larsson, borgmästare i Nyköping, Lars Mick-
elsson, borgare sammastädes, och Olof Jonsson i
Stigtomta; köpet fullbordades 1533 (SöH 1559:1,
AoE 29A:2).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:6 som årligen sår 3 pund, har äng till 60
lass hö samt mulbete och fiskevatten till nödtorften.
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Gården räntar 0:6 pn, 4 pund korn, 1 pund smör, 1
pund fläsk, 4 dagsverken och fodring. (AoE 29A:2)

Brottninge 1404 i Brytninge (SD 3026, avskr), 1408 i Brytninge (SD
1019) – 9 H, 3 a.

SöH 1 kr, 1561 1 aoe, 1566 sammanslagen med aoe ne-
dan till 1 kr 0:6.
1561–62 1 aoe 0:2.

1404 säljer Bengta Bosdotter (Natt och Dag) 0:2, som var
en del av hennes morgongåva, till sin svåger Algot
Magnusson (Sture) (se Valla, Husby-Oppunda sn)
(SD 3026, DMS 2:2 s 205).

1408, 1409 är Anders i B faste vid häradstinget och 1420 är
han vedervaroman (SD 1019, SD 1209, SD 2777).

1414 utfärdar Bengta Bosdotter ett nytt brev om försälj-
ningen till Algot Magnusson (RApp 15/7 1431, vid)

1432 är Anders i B vedervaroman vid häradstinget, 1438
och 1447 faste (RAp 13/5, RAp 30/9, RAp 24/1).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:2 som räntar 0:5:2 pn, 1 1/3 fjärding råg,
3 spann och 3 1/3 fjärding korn, 5 mark smör, 9
mark fläsk, 1½ lass ved, 2 dagsverken och fodring
(AoE 29A:2).

1562 meddelas att 0:2 i B bördats till arv och eget av Gus-
tav I efter Algot Magnusson (som var hans farmors
farfars far) (SöH 1562:4).

Bärsta 1356 i Bæristum (DS 5676), 1384 innan Bærastom (EbAp
21/3) – 9 H, 3 a.

SöH 1559–69 1 skuj 0:2:1.
1 kr (1559 0:6), öde från 1569.
1 aoeuj (1543–44) 0:0:1:6.
2 fr (Elsa Axelsdotter /Posse/, Johan Åkesson /Natt
och Dag/).
1554–69 1 fr (Axel Eriksson /Bielke/, 1562 Johan
Axelsson /Bielke/).

1356 byter Lars Ingebjörnsson (Ekeblad från Västerfärne-
bo) till sig 0:9:1 i B och jord i Ellesta och Stenham-
mar, Halla sn, samt i Torsta, Nykyrka sn, av Inge-
gerd Gregersdotter mot jord i Munktorps och Tortu-
na snr i Västmanland, en gård i Västerås stad samt
60:0 pn (DS 5676).

1357 utfärdar Magnus Ingevaldsson (okänt sigill) och hans
hustru Ingegerd Gregersdotter motbrev till Lars
Ingebjörnsson med vissa mindre ändringar då Lars
bytesjord inte riktigt når upp till de 1356 angivna
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jordetalen och penningsumman har därför ökats till
100:0 pn (DS 5699).

1384 (omkr) säljer Nils skräddare och hans hustru Sten-
borg en mindre jord i B till Bo Jonsson (Grip) (RAp
odat nr 73).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:15:0:3 av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1384 byter Stigtomta kyrka till sig 0:0:0:4½ av Julita klos-
ter (Se Ålsta, S:t Nikolai sn) (RAp 11/6).

1399 är Peter i B nämndeman vid räfsteting och 1401
faste (DRAp 12/6, SD 76).

1404 byter Nils Bosson (Natt och Dag) till sig 0:0:0:10 av
Nykyrka kyrka mot jord i Torsta, Nykyrka sn, (ShSp
14/8).

1409 är Jakob i B nämndeman vid räfsteting (SD 1117).
1409 byter Martin i B, hans syster Katarina samt hans

systerdöttrar Elin och Ingegerd, till sig 0:0:0:13,
liggande i B i Martins teg, av Lars Filipsson i Gog-
lunda mot jord i Goglunda (SD 1209).

1420 är Lars i B faste vid häradstinget (SD 2777).
1432 byter Ragvald Jonsson i Valinge bort 0:0:0:10, som

ligger i östra ändan av B intill en annan jord om
0:12:0:14, till Klaus Slaweka (se Valinge) (RAp 13/5).

1438 är Anders i B faste vid häradstinget (RAp 30/9).
1449 är Simon i B nämndeman vid lagmansting (NySAkb

nr 8).
1463 säljer Nils Ottesson (Björnram från Västergötland)

två gårdar i B, som räntar 12 tön korn och 3:0 pn,
och jord i Ballersta, Halla sn, till Magnus Bengtsson
(Natt och Dag) (RAp 29/6, RAp 4/7).

1479/81 får Birgitta Magnusdotter (Natt och Dag) två går-
dar i B vid arvskifte efter sin far Magnus Bengtsson.
Gårdarna var en del av Magnus morgongåva till
Birgittas mor Märta Klausdotter (Plata) (RAp 24/2
1479, ?feldat, se DMS 2:1 s 188).

1479 är Magnus Jonsson i B nämndeman vid lagmansting
och 1486 faste vid häradstinget (RAp 13/12, RAp
21/5).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en köpejord om 0:0:14
pn som räntar 0:0:0:14 pn och 2 spann korn (K 1 f
72).

1559 redovisar kungens jordebok en utjord med samma
ränta som 1531 (AoE 29A:2).
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Dalaplogen 1510 (omkr) aff Ploffue (?SkS E 8928) – 9 H, 4 b – sanno-
likt bebyggelseläge ca 600 m väster om Önnersta
(GK, RAÄ 333:1).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok under
Fjällskär ett torp som räntar 0:3 pn (?SkS E 8928).

1562 har Birger Nilsson (Grip) ett ödetorp med räntan 0:3
pn (?BNJb).

Djälp 1408 i Diælpe (SD 1019), 1409 i Diælp (SD 1209), 1460 i
Dyælp (RAp 21/10) – 9 H, 3 c – övergiven bytomt
(RAÄ 146:1) ca 1,1 km nordnordost om nuv bebyg-
gelse.

SöH 1 sk 0:3:2, 1559 0:5:1:4, med skuj i D, Fjällskär och
Vaxhälla samt i Lida, Nykyrka sn.
1 skuj (endast 1551), till sk i D.

1408, 1409 och 1423 är Stenar i D faste vid häradstinget
(SD 1019, SD 1209, RAp 23/11).

1426 är Holmsten i D faste vid häradstinget (SjSp 1/5).
1450 är Mats i D nämndeman i en utmätningsnämnd (C 4

f 5).
1460 är Ingvar i D faste vid häradstinget (RAp 21/10, DN

16:208–9).

Ekeby 1366 i Ekeby (DS 7332) – övergiven bytomt (RAÄ 145:1) ca
200 m sydost om Fjällskär.

SöH 1 sk, 1559 0:5.
1366 är Påvel i E faste vid härads- och räfsteting (DS 7332,

7388).
1381 och 1385 är Jon Skräddare i E faste vid häradstinget

(UUBp 7/11, ShSp 9/11).
1399 är Halsten i E nämndeman vid räfsteting, 1401, 1409

och 1418 är han faste vid häradstinget (DRAp 12/6,
HrDbSöl 157, f 104–105, SD 76, 1209, 2501).

1430 är Nils (”Nisse”) i ?E faste vid häradstinget (UUBp
7/2); belägget kan möjligen avse något annat Ekeby i
häradet.

1446 och 1447 är Ulf i ?E vedervaroman vid häradstinget
(RAp 10/5, RAp 24/1); beläggen kan möjligen avse
något annat Ekeby i häradet.

1445 är Peter i E nämndeman vid häradstinget (RAp 1/6).
1460 är Johan Nilsson i ?E faste vid häradstinget (RAp

21/10, RAp 4/11, RAp 21/11); beläggen kan möjligen
avse något annat Ekeby i häradet.

1470 se Ekeby, S:t Nikolai sn.

Ene 1338 in Ene (DS 3336), 1366 i Ene (DS 7332) – 9 H, 4 a.
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SöH 1 sk 0:5, 1559 0:4:2, 1560 0:4:2:2, från 1569 öde
(nedbrunnen).
1 skuj, 1554 1 sk, 1559 0:4:2, 1560 0:4.
1 fr (Anna Klemetsdotter /Hogenskild/), 1573 öde.

1338 är Ragvald i E faste vid häradstinget (DS 3336).
1339 är Klemens i E faste vid häradstinget (DS 3431).
1366 är Nils i E faste vid häradstinget (DS 7332).
1369 se Kjulsta.
1384 är Ingemund i E faste vid häradstinget (RAp 11/6).
1398 är Björn i E faste vid häradstinget (ShSp 20/7).
1402 är Lars i E faste vid häradstinget (SD 201).
1420 är Nils i E faste vid häradstinget och 1423 är han

vedervaroman (SD 2777, RAp 25/11).
1445 är Olof i E nämndeman vid häradstinget (RAp 1/6).
1445 är Hemming i E nämndeman vid lagmansting och

1463 i landssynenämnd (RApp 15/11, RAp 18/5).
1479 är Lars och Sone i E nämndemän vid lagmansting

(RAp 13/12).
1505 säljer Jöran Pedersson (bomärkessigill) en gård, som

räntar 2 pund korn, 1 pund smör och 0:0:7½ pn, till
Sten Kristiernsson (Oxenstierna) (se Ösby, Halla sn)
(RAp 13/1).

Eneby 1338 in Eneby (DS 3359) – 9 H, 4 a.
SöH 1 kr (1559 0:7).

1 aoe (1551 1 fr) 1:0, 1556 0:5.
1338 är Torsten i E vedervaroman vid ett jordbyte (se

Skillra) (DS 3359).
1353 är Lars i E nämndeman vid häradstinget (DS 4961).
1366 är Ulvar och Sven i E fastar vid häradstinget (DS

7332, 7388).
1381, 1385 och 1391 är Tyrgils i E faste vid häradstinget

(UUBp 7/11, ShSp 9/11, RAp 25/11).
1384 (omkr) är Ulvar i E vedervaroman och domhavande

vid häradstinget (RAp 11/6 1384, RAp odat nr 73).
1409 är Nils Svensson i E nämndeman vid räfsteting (SD

1117).
1438 se Hormesta, Nykyrka sn.
1470 är Peter i E faste vid häradstinget (EbAp 16/10).
1481 säljer Katarina Folkesdotter (tre spetsar mot sinister),

änka efter Nils Santesson, 0:5 som är västra gården i
E, hennes rätta fädernearv, till biskop Kort i Sträng-
näs. Med Katarina beseglar hennes morbror Peter
Larsson (tre spetsar mot dexter). (RAp 1/2)

1494 är Anders i E faste vid häradstinget (RAp 18/11).



176 Jönåkers härad

1531 köper Gustav I en gård i E av Olof Bröms (AoE
29A:2).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om ½:0 som
räntar ½:0 pn, 20 spann korn, 1 pund smör och 1
pund fläsk (K 1 f 72).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:5 som årligen sår 15 spann, har äng till 32
lass hö samt mulbete och fiskevatten till nödtorften.
Gården räntar 0:4 pn, 20 spann korn, 1 pund smör,
1 pund fläsk, 4 dagsverken och fodring. (AoE 29A:2)

Fjällskär 1366 i Ferdeskelfue, i Fierdhaskielff (DS 7332, 7388) – 9 H, 3
c – övergiven bytomt (RAÅ 143:1) ca 700 m nordväst
om nuvarande bebyggelse.

SöH 1 skuj 0:0.0:4, till sk i Djälp, 1559 0:0:0:2.
1 skuj (endast 1551).
4 fr, 1554 2 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Bir-
gersson /Grip/).

1366 är Björn i F faste vid häradstinget och vid räfsteting
(DS 7332, DS 7388).

1381 och 1385 är Jon Store i F faste vid häradstinget
(UUBp 7/11, ShSp 9/11).

1384 se Ålsta, S:t Nikolai sn.
1384 (omkr) är Björn i F faste vid häradstinget och 1393

nämndeman vid räfsteting (RAp odat nr 73, RApp
13/6).

1396 upplåter Lars Ulfsson (Aspenäsätten) sin gård F med
ett underliggande torp till sin kusin Knut Bengtsson
(Aspenäsätten) att inneha och nyttja i 17 års tid med
villkoren att om Knut dör först återkallar Lars god-
set men om Lars dör först, innan de 17 åren är till
ända, då ger han jorden till Knut och dennes arving-
ar (B 15 f 314v).

1408, 1411 och 1418 är Ulf i F faste vid häradstinget (SD
1019, ShSp 7/11, SD 2501).

1424–49 (inom) dömer underlagmannen i Södermanland
Folke Larsson 0:7 i F och jord i Hjälma, vilka jordar
med orätt låg under Nyköpings slott, till Bo Jonssons
(Grip) arvingar (VreS M 9 odat).

1455 är Knut i F faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok en

gård om 0:9:2 som räntar 6 tön korn och 5:0 pn.
Under gården ligger torpen Hjälma, ?Dalaplogen,
Stockholmstorp och Solö (SkS E 8928).
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1562 har Birger Nilsson (Grip) två gårdar som räntar
0:9:2 avradspn, 4½ pund korn, 1:0 fogdepn och
fodring (BNJb).

Fyrsjö 1330 in Firisyo (DS 2787), 1344 in Fyresio (DS 3852), 1384 i
Fyrisio (EbAp 21/3) – 9 H, 3 a.

SöH 1559 1 skuj 0:1, 1566 1 kruj.
1559 (endast) 1 skäng.
1554 1 aoeuj.
1 fr (Anund Stensson /Ulv/).

1330 ger Önd Hade, borgare i Nyköping, 0:0:0:11 till
Julita kloster (se Brunnsta, S:t Nikolai sn) (DS 2787).

1344 ger Helena Styrkarsdotter, änka efter Martin Benes-
son, och fem av hennes söner och döttrar ½:0 i F till
Vårfruberga kloster som ingift för dottern Ingrid
Martinsdotter vars bror Bengt Martinsson beseglar
ensam då modern och de övriga syskonen inte har
egna sigill (DS 3852).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig ½:0:0:5 av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1402 är Lars i F faste vid häradstinget (SD 201).
1411 är Nils i F faste vid häradstinget (ShSp 7/11).
1432 byter Ragvald Jonsson i Valinge bort 0:3:0:2 i F, som

ligger där intill en annan jord om 0:2 i norra ändan
av byn, och jord i Bärsta till Klaus Slaweka mot jord
och hus i yttre Valinge (se Valinge) (RAp 13/5).

1447 är Magnus i F faste till morgongåva (UUBp 19/6).
1559 redovisas i en förteckning över kungens arv och eget

en utjord som räntar 0:5:1 pn (AoE 29A:2).

*Gestgiffuabol Se Valinge.

Goglunda 1381 i Goklundom (UUB 7/11), 1384 i Gogalundum (RAp
11/6) – 9 H, 4 a.

SöH 1 sk, 1559 1:4, 1570 1 fr (Sigvard Kruse).
1554 (endast) 1 skuj.

1381, 1384 och 1385 är Filip i G faste vid häradstinget
(UUB 7/11, RAp 11/6, ShSp 9/11).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:0:11½ av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1398 och 1402 är Lars Filipsson i G faste vid häradstinget,
1415 förlikningsman vid en jordtvist, 1423 och 1432
vedervaroman (ShSp 20/7, SD 137, SD 2105, RAp
25/11, RAp 13/5).

1401 se Danby, Björkviks sn.
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1408 se Skåra.
1409 byter Lars Filipsson till sig 0:0:2 som ligger i hans teg

i G av Martin i Bärsta mot jord i Bärsta (SD 1209).
1447 är Nils i G nämndeman vid häradstinget (HabSp

13/6).
1566 köper Sigvard Kruse skattehemmanet i G (se Danby,

Björkviks sn) (Läkb, Livgedinget vol 5 s 294).

Haresta 1339 in Harstum (DS 3431, avskr), 1366 i Harstum (DS
7332) – 9 H, 3 a.

SöH 1 aoe 0:5.
1551–59 1 fr (Axel Eriksson /Bielke/).

1339 är Peter i H faste vid häradstinget (DS 3431).
1366 är Finvid och Haldan i H fastar vid häradstinget (DS

7332).
1425 ger Folke Larsson 0:2 i morgongåva till sin hustru

Birgitta Magnusdotter (se Brink) (SD 2100, feldat).
1452 är Ömund i H faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1460 är Hemming i H faste vid häradstinget (RAp 21/10,

4/11, DN 16:208).
1481 får Stigtomta kyrka fasta på 0:0:1 i H som Folke

Larssons änka Birgitta Magnusdotter har skänkt till
kyrkan (se Brink) (RAp u d).

1481 bekräftar Katarina Folkesdotter (tre spetsar) sin mors
donation av jord i H och Brink till Stigtomta kyrka
(RAp 14/11).

1487 ger biskop Kort 0:0:5 i H till den S:t Eriks prebenda
han grundar i Strängnäs domkyrka (RAp 22/12).

1489 säljer Katarina Folkesdotter 0:0:5 på ”Hardene” i H
till biskop Kort i Strängnäs (se Önnersta) (RAp
22/12).

1491 säljer Anders Martinsson (bomärkessigill) med sin
hustru Kristina Martinsdotters samtycke 0:1:2:6 till
biskop Kort i Strängnäs varvid Kristinas mormors
syster Katarina (Folkesdotter) i Brink ombeds beseg-
la brevet tillsammans med Anders (RAp 11/2).

1491 säljer väpnaren Olof Pedersson med sin hustru Inge-
borg Tordsdotters samtycke 0:1:2:6, som är hennes
mödernearv, till biskop Kort varvid Ingeborgs mos-
ter Katarina Folkesdotter i Brink ombeds besegla
brevet tillsammans med kaniken Johan Håkansson,
kyrkoherde i Stigtomta, och Jöns Bolt eftersom säl-
jarna inte har egna sigill (RAp 17/5).

1493 får biskop Kort frälse av riksföreståndaren Sten Sture
och riksrådet på hälften av den jord Kort har köpt i
H, nämligen 0:1:2:6 som han köpt av Anders Martins-
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son, borgare i Nyköping, och som därefter skattlagts
vilket herr Kort beklagat sig över (RAp 22/6).

1493 får biskop Kort fasta på 0:0:5 i H och jord i Önnersta
som han köpt av Katarina Folkesdotter samt 0:0:11½
som han köpt av välbördig man Olof Pedersson och
beskedlig man Anders Martinsson, borgare i Nykö-
ping (RAp 19/11).

1496 ger biskop Kort 0:0:5 som han köpt av Katarina
Folkesdotter till en prebenda som han grundar vid
Strängnäs domkyrka (RAp 10/9).

1499 ger biskop Kort i Strängnäs två jordar i H till en
prebenda vid Strängnäs domkyrka, nämligen en jord
om 0:0:11½ som räntar 20 spann korn, 0:0:11½ pn
och 2 pund smör, och en jord om 0:0:5 som räntar 1
pund korn och 0:0:5 pn (se Nygård, S:t Nikolai sn)
(RAp 23/4).

1525 (omkr) ärver Jöran Turesson (Tre rosor), domprost i
Uppsala, en jord i ?H i Nyköpings län, som räntar
2:0 pn, vid arvskifte efter sin mormor Birgitta Tords-
dotter (Bonde) (SkSp odat, se SDHK 38306).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok bland hans köpegods en
gård om 0:5 som räntar 0:5 pn, 4 pund korn, 1 pund
smör och 1 pund fläsk (K 1 f 72).

1559 redovisas en arv och eget-gård om 0:5 som årligen
sår 3 pund och 6 spann, har äng till 60 lass hö samt
mulbete och fiskevatten till nödtorften. Gården rän-
tar 0:5 pn, 4 pund korn, 1 pund smör, 1 pund fläsk,
4 dagsverken och fodring. (AoE 29A:2)

Helgesta 1385 i Hælzstom (TrLSp 24/2), 1408 i Hælstum (SD 1019) –
9 H, 4 a.

SöH 1 aoe, 4:0, 1553 2 aoe, 1559 2:0 + 2:0.
1554 1 aoeuj (1559 sägs jorden vara sakfallsgods av
Olof i Åsby).

Helgesta är sätesgård för Gudmund Torstensson (?gran-
kotte) 1421–23 (RAp 30/3, RAp 25/11), hans svärson Gjurd
Petersson (okänt sigill) 1446–58 (RAp 10/5, RAp 11/5, jfr
SoH 1960:1 s 10, 24) och dotterson Gudmund Gjurdsson
(ginbalk belagd med tre sjöblad) 1479–88 (RAp 13/12,
SjSp 27/6, jfr SMV s 808) samt dennes mor Katarina Gud-
mundsdotter 1493–94 (RAp 9/3, RAp 8/4, jfr SMP hft 8 sp
382, hft 16 sp 88).

Gjurd Petersson är vedervaroman vid häradstinget
1446 och 1455 (RAp 10/5, TrLSp 4/11) samt faste när Nils
Santesson 1447 ger morgongåva till Katarina Folkesdotter
i Brink (UUBp 19/6).
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1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig ½:0 av Jakob Olofs-
son djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdot-
ter (se Skåra) (TrLSp 24/2).

1408 och 1418 är Anders i H faste vid häradstinget, det
senare året tillsammans med Jakob i H (SD 1019, SD
2501).

1421 byter Gudmund Torstensson bort 0:0:12:6 i H till sin
hustru Katarina Andersdotter mot den jord han
tidigare gett henne i morgongåva, nämligen ½:0 i
*Sæby, denna sn, och 0:2 i Tå, S:t Nikolai sn (RAp
30/3). – Fastebrev på bytet utfärdas 1423 varvid An-
ders i H är en av fastarna (RAp 25/11).

1458 ger Lucia Henriksdotter (Örboholmsätten) 0:0:1 till
sin son Jöns Get (se Vik) (RAp 11/5).

1479 se *Sæby.
1494 säljer Katarina Gudmundsdotter, med sina döttrars

samtycke, sin gård H till Sten Sture (RAp 8/4).
1495 (?) har Sten Sture en huvudgård om 3:0, köpt av

Gudmund Gjurdssons mor, som räntar ½ läst korn,
2:0 avradspn och 4 pund mata (SSJb 1515).

1496 säljer Bengt i Tomta, Bärbo sn, 0:0:5 gammal frälse-
jord till Sten Sture med sin hustrus och styvsons (ej
namngivna) tillåtelse; säljaren har inget sigill (RAp
15/5). – Fastebrevet utfärdas två dagar senare (RAp
17/5).

1531 har Gustav I en gård om 3:0 som räntar ½ läst korn,
2:0 pn, 2 pund smör och 2 pund fläsk (K 1 f 68).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget två
gårdar med samma jordetal, 2:0, som vardera sår 3
pund, har äng till 60 lass hö, mulbete och fiskevatten
till nödtorften och räntar lika: 1:0 pn, 3 pund korn,
1 pund smör, 1 pund fläsk, 4 dagsverken och fod-
ring (AoE 29A:2).

Hjälma 1424–49 (inom) Hielmatorp (VreS M 9, odat avskr), 1510
(omkr) aff Hialm (SkS E 8928), 1554 Hielma (SöH
1554:11) – 9 H, 3 c.

SöH 1554 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgers-
son /Grip/).

1424–49 (inom) tilldöms Bo Jonssons (Grip) arvingar tor-
pet H vid lagmansting (se Fjällskär) (VreS M 9 odat).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok torpet
H under Fjällskär som räntar 0:6 pn (SkS E 8928).

1562 har Birger Nilsson (Grip) ett torp som räntar 1:0
landgillespn, 0:2 fogdepn och fodring (BNJb).
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Humlebol 1420 i Hwmlatorpe (SD 2777), 1447 i Humblabool (VaKlJb s
39) – 9 G, 4 j.

SöH 1 vakl, 1554, 1 aoe, 1566 1 vakl.
1420 är Nils i H faste vid häradstinget (SD 2777).
1447 har Vadstena kloster ett avgärdatorp som ligger till

Valinge och räntar 0:12 pn (VaKlJb s 39).
1457 och 1502 har klostret en landbo i H, räntar som ovan

(VaKlJb s 91, HH 16 s 258).
1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en

gård som årligen sår 12 spann, har äng till 24 lass hö
samt mulbete och fiskevatten till nödtorften. Gården
räntar 0:3 landgillespn, 6 spann korn, ½ pund smör,
4 dagsverken och fodring (AoE 29A:2).

*Humpateppa Se Valinge.

Karltorp 1566 Karlstorp (SöH 1566:5) – 9 G, 4 j.
SöH 1566 1 kruj.

Kjulsta 1339 in Kiulistum (DS 3431, avskr), 1369 i Kyulæstum (DS
7902) – 9 H, 4 a.

SöH 1 sk 1:4, (1559–68 1:4:2:2).
1 sk 0:7, 1566 1 kr (saknas 1552–65).
1 skuj (endast 1551).

1339 är Peter i K faste vid häradstinget (DS 3431).
1369 byter Peter i Ene till sig 0:0:10:2 i K av Ernolf Holm-

stensson mot jord i Fågelsund, Bettna sn (DS 7902).
1384 (omkr) är Anders i K faste vid häradstinget (RAp

odat nr 73).
1408 och 1409 är Johan i K faste vid häradstinget (SD

1019, SD 1209).
1443 är Ragvald i K nämndeman vid häradssyn (RAp

1/10).
1456 är Olof i K faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1479 är Anund i K nämndeman vid lagmansting (RAp

13/12).

Kärrsjö 1487 Kärsiö (GuRoJb 12330, avskr), 1490 heter Kersøø (RAp
22/2) – 9 G, 3 j.

SöH 1 fr (Anna Eriksdotter /björnlår/), 1556 1 aoe, 1566 1
fr (Arvid Håkansson /Västgöte/, 1573 Skäring Eriks-
son /Arp/).

1487 säljer Elin Nilsdotter i Akalby, Husby-Oppunda sn,
ett torp i K till sin kusin Lars Bure, borgare i Nykö-
ping, som ska få jorden i sin besittning efter Elins
död (se Valinge) (GuRoJb 12330).
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1490 intygar Lars Bure, rådman i Nyköping, att han köpt
en gård i K av hustru Elin i Akalby (se Valinge) (RAp
22/2).

1496 är Johan i K faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1517 får Estrid Ragvaldsdotter en gård som räntar 2:0 pn

i morgongåva (se Valinge) (HH 39 s 464).
1534 skiftar Jakob (Persson) Västgöte och Gustav Kafle, på

sina hustrurs Karin och Anna Josefsdöttrar samt
hustrurnas syster Gertruds vägnar, arv efter Josef
Pedersson (Djulaätten), dennes hustru Ingrid Jöns-
dotter (Get) och Jöran Josefsson, varvid Jakob på sin
lott får en gård i K som räntar 2:0 pn (DjA E 5662,
avskr, DjAp 3/8 1573, vid, DMS 2:2 s 84 f).

1553 ger Anna Eriksdotter (björnlår) jord i K till sin frän-
ka Karin Ingelsdotter (se Vik) (GuRoJb 12330).

1555 säljer systrarna Karin Eriksdotter och Cecilia Eriks-
dotter K, som räntar 2:0 pn, till Gustav I (se Vik)
(RAp 3/7).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som årligen sår 18 spann, har äng till 60 lass
hö, mulbete och fiskevatten till nödtorften; räntar
2:0 landgillespn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverkspn
och fodring (AoE 29A:2).

1563 tilldöms Arvid Håkansson en gård i K av Erik XIV:s
nämnd (se Vik) (HH 13 s 85).

Nedervalinge 1447 i Nidhrawallunge (VaKlJb s 39) – låg omkring 1,2 km
ostsydost om nuv Valingegård (GeomJb LSA C 8:75,
1693); jfr 9 H, 3 a.

SöH 1 aoe 0:3 (1559 0:2:1:4), 1566 1 vakl.
1 fr, 1553 1 aoe 0:2 (1559 0:2:1:4), 1566 1 ky.

1447–57 har Vadstena kloster en landbogård om 0:2 som
räntar 2 tön korn, 0:2 pn, ½ pund mata och 0:½ pn
ättargäld (VaKlJb s 39, 91).

1473 har klosterlandbons avrad ändrats till 0:5 pn och 8
spann korn (VaKlJb 1473 f 10v, HH 16 s 257 f).

1484 säljer Ingrid Johansdotter (Dyning) ett gods i N, som
årligen räntar 1 pund korn ½:0 pn och 15 mark
smör, och jord i Siggenäs, Nykyrka sn, till biskop
Lydeke i Västerås (RAp 19/7).

1502 har Vadstena kloster en gård med samma ränta som
1473 (HH 16 s 257).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget två
gårdar med samma jordetal, 0:2:1:4, som vardera sår
8 spann, har äng till 13 lass hö, mulbete och fiskevat-
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ten till nödtorften och räntar lika: ½:0 pn, 9 spann
korn, 4 dagsverken och fodring (AoE 29A:2).

Nölsta 1413 i Nydhlistom (SD 1727), 1418 i Nydlastom (SD 2501),
1452 i Notlistom (UUBp 7/11) – 9 H, 4 b.

SöH 1 fr (Erik Tönnesson /Tott/).
1413 är Jakob i N faste vid häradstinget (SD 1727).
1418 och 1420 är Harald i N faste vid häradstinget (SD

2501, SD 2777).
1452 är Peter i N faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1485 är Jöns i N faste vid häradstinget (HH 31:159).

*Ploffue Se Dalaplogen.

*Repateppa Se Valinge.

Rogsta 1384 (omkr) i Rokstom (RAp odat nr 73), 1391 i Roxstum
(RAp 25/11), 1426 i Rogxstom (SjSp 1/5) – 9 H, 4 b.

SöH 1559 1 kr 0:6.
1384 (omkr) är Holmvid i R faste vid häradstinget (RAp

odat nr 73).
1391 är Hemming i R faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1399 är Stenar i R nämndeman vid räfsteting (HrDbSöl

157, f 105v).
1426 är Östen i R faste vid häradstinget, 1446 är han ve-

dervaroman, 1447 nämndeman och 1452 faste (SjSp
1/5, RAp 10/5, HabSp 13/6, UUBp 7/11).

Råby 1486 Råby (GuRoJb 12330, avskr), 1487 opida wulgaliter
tørp … et Raaby (RAp 22/12), 1494 i Raby (RAp 18/11)
– 9 H, 3 a – övergiven bytomt (RAÄ 172:1) ca 1,5 km
sydost om Vik.

SöH 1 fr (Anna Eriksdotter /björnlår/), 1556 1 aoe, 1566 1
fr (Arvid Håkansson /Västgöte/, 1573 Skäring Eriks-
son /Arp/).

1486 säljer Katarina Eriksdotter (Get) med sin bror Jöns
Gets samtycke avgärdatorpet R under Vik, som de-
ras mor Lucia Henriksdotter (Örboholmsätten) fått i
morgongåva av sin förste man Gilkin Håkansson
(hjorthorn), till biskop Kort i Strängnäs (GuRoJb
12330).

1487 ger biskop Kort torpet R under Vik till den S:t Eriks
prebenda han grundar i Strängnäs domkyrka (RAp
22/12).

1494 är Sven i R faste vid häradstinget (RAp 18/11).
1529 säljer Tönnies Rogge torpet R till Jakob Persson

Västgöte (se Vik) (SSp FF 17640).
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1553 ger Anna Eriksdotter (björnlår) jord i R till sin frän-
ka Karin Ingelsdotter (se Vik) (GuRoJb 12330).

1555 säljer systrarna Karin Eriksdotter och Cecilia Eriks-
dotter R, som räntar 0:6 pn, till Gustav I (se Vik)
(RAp 3/7).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 6 spann, har äng till 16 lass hö, litet
mulbete men inget fiskevatten. Gården räntar 0:6
landgillespn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverkspn, 8
spann korn och fodring. (AoE 29A:2)

1563 tilldöms Arvid Håkansson en gård i R av Erik XIV:s
nämnd (se Vik) (HH 13 s 85).

Senesta 1366 i Synastum (DS 7332), 1384 i Sinastom (LSBp 12/3) – 9
H, 4 a.

SöH 1 kr, 1559 0:6.
1 ky (Tå rd), 1552 0:6.

1366 är Rikvid i S vedervaroman vid häradstinget (DS
7332).

1384 byter Finvid Finvidsson (Frössviksätten) bort 0:0:2
till Bo Jonsson (se Täckhammar, Bärbo sn) (LSBp
12/3).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:0:9½ av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1384 byter Stigtomta kyrka till sig 0:0:0:13 av Julita kloster
(Se Ålsta, S:t Nikolai sn) (RAp 11/6).

1432 är Jöns i S faste vid häradstinget och 1438 är han
vedervaroman (RAp 13/5, RAp 30/9).

1447 är Staffan i S faste till morgongåva (UUBp 19/6).
1479 är Olof i S nämndeman vid lagmansting (RAp 13/12).
1553 omfattar kyrkohemmanet 0:6, sår 15 spann korn och

råg, har äng till 20 lass hö, skog och fiskevatten till
nödtorften samt litet mulbete; räntar 0:5 avradspn,
½:0 gengärdspn, 15 spann korn, 1 pund smör, 2
pund fläsk, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1553:2).

Skillra 1319 in Skildærum (DS 2212), 1338 in Skillurum (DS 3359) –
9 H, 3 b.

1319 byter biskop Styrbjörn i Strängnäs bort 0:2 till bis-
kopsbordet mot jord i Smedsta, Frustuna sn. Jorden
i S har biskopen lagligen förvärvat, för sina tiondein-
täkter, av Magnus (Gudmundsson) kallad ’bordstake’
(DS 2212).
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1337 byter Arnbjörn Holmvidsson (tre flikiga blad i tre-
pass) till sig jord i S av sin morbror Gustav Nilsson
(Bielke) som omkr två månader senare köper tillbaka
jorden (DS 3280, DS 3293, DMS 2:2 s 137, 220).

1338 byter Torsten Långe till sig 0:0:8½ i S mot jord i
Farneby, Vrena sn, av Magnus Ragvaldsson (Håkan
Tunessons ätt) (DS 3359).

Skåra 1339 in Skuru (DS 3431, avskr), 1353 in Skuru (DS 4961),
1366 i Skurum (DS 7388)– 9 H, 4 a.

SöH 1 sk, 1559 1 skuj.
1 sk, 1560 1 skuj.
1 ky (Tå rd), 1552 0:4, 1559 0:6.
1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1339 är Rodger i S faste vid häradstinget (DS 3431).
1353 är Lars i S nämndeman vid häradstinget (DS 4961).
1366 är Lars i S inblandad i ett arvskifte som behandlas

vid räfsteting i Nyköping samtidigt som han är faste i
samma mål (se Bene, S:t Nikolai sn) (DS 7388).

1378 säljer Torsten Nilsson, borgare i Nyköping, 0:0:0:2½
till Jakob Olofsson djäkn (se Bene, S:t Nikolai sn) (DS
9774).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:0:7½ av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1385 byter Bo Jonsson (Grip) jord med Jakob Olofsson
djäkn och hans hustru Ingeborg Magnusdotter, så
att Bo får 0:5 i S och den halva gård som Lars i S
tidigare bott i vid *Brethatompt i Nyköpings stad,
samt jord i Helgesta, denna sn, Bergshammar och
Åby, Bergshammars sn, Gammelsta, Hässelby, Käl-
kesta, Lida, Rogsta, Råsta och Sjukälla, Kila sn,
Skällsta, Lunda sn, Arnö, Basttorp, Bene, Valsta och
Ärilla, S:t Nikolai sn, Jogersta, Tuna sn, *Finnsta och
Svansta, Helgona sn, Alby, Runtuna sn, Gillinge,
Nälberga, Sjösa och Åsendal, Svärta sn. All jord Ja-
kob och Ingeborg får av Bo i bytet ligger i Uppland.
(TrLSp 24/2, DMS 1:5 s 48, 2:2 s 214)

1394 pantsätter Katarina Filipsdotter ½:0 till Julita kloster
för sitt uppehälle resten av livet och sin gravplats,
med rätt för hennes arvingar att lösa panten. Med
Katarina beseglar hennes man Olof Ödbjörnsson
(böjt människoben med fot i dexter hörn, jfr SMV s
251). (RAp 2/2)
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1397 tilldöms Julita kloster vid räfsteting ½:0 i S som Ka-
tarina Filipsdotter, vars mödernearv jorden var,
hade pantsatt till klostret som dock aldrig fått jorden
i sin besittning. Enligt domen förbjuds nu alla utom
klostret att befatta sig med jorden tills panten har
lösts i laga ordning. (RAp 22/1)

1402 är Haldan i S faste vid häradstinget (SD 137).
1408 säljer Olof Smed och hans dotter Katarina 0:5 till

Lars Filipsson i Goglunda (SD 1019).
1414 är Torsten i S nämndeman vid räfsteting (SD 1888–

89).
1416 byter herr Olof, kyrkoherde i Stigtomta, på berörda

sockenkyrkors vägnar, till sig 0:0:8 i S mot jord i
Torsta, Nykyrka socken, av Jöns Påvelsson, borgare i
Nyköping (se Torsta, Nykyrka sn) (SD 2302).

1418 och 1420 är Torsten i S faste vid häradstinget, 1432
är han vittne (SD 2501, RAp 25/5, RAp 15/6).

1446 är Gudmund i S faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1447 är Jöns i S faste till morgongåva (UUBp 19/6).
1455 är Staffan i S faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
1484 säljer Jakob Petersson, kaplan i Vreta klosters sn, en

gård som räntar 3 tön korn, avradspenningar och
mata, och jord i Sörby, Årdala sn, till Arvid Trolle
och hans hustru Beata Ivarsdotter (Tott) (SkSp 23/1).

1493 är Erik i S faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1498 (?) har Arvid Trolle en gård, med räntan 3 tön korn

och 1:0 pn, som uppges vara köpt av Bonde Kle-
metsson och Nils Johanssons i Träcksta (Blacksta sn)
arvingar (ATJb s 93).

1553 omfattar kyrkohemmanet ½:0, sår 12 spann korn
och råg, har äng till 30 lass hö, god skog, litet mulbe-
te och fiskevatten; räntar ½:0 avradspn, ½:0 gen-
gärdspn, 12 spann korn, 1 pund smör, 1 pund fläsk,
6 lass ved, 6 dagsverken och fodring (SöH 1553:2).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar ½:0
avradspn, 1½ pund korn, 1½ pund fläsk och ½:0
fogdepn (BNJb).

*Smedstorp 1486 Smedtårp (GuRoJb 12330, avskr) 1487 Smedztørp (RAp
22/12) – låg sannolikt vid Smedskärr, ca 600 m väster
om Vik (9 H, 3 a).

SöH 1 fr (Anna Eriksdotter /björnlår/), 1556 1 aoe, 1566 1
fr (Arvid Håkansson /Västgöte/, 1573 Skäring Eriks-
son /Arp/).

1486 säljer Katarina Eriksdotter (Get) med sin bror Jöns
Gets samtycke avgärdatorpet S under Vik, som deras
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mor Lucia Henriksdotter (Örboholmsätten) fått i
morgongåva av sin förste man Gilkin Håkansson
(hjorthorn), till biskop Kort i Strängnäs (GuRoJb
12330).

1487 ger biskop Kort torpet S under Vik till den S:t Eriks
prebenda han grundar i Strängnäs domkyrka (RAp
22/12).

1493 är Staffan i S faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1529 säljer Tönnies Rogge torpet S till Jakob Persson

Västgöte (se Vik) (SSp FF 17640).
1553 ger Anna Eriksdotter (björnlår) jord i V till sin frän-

ka Karin Ingelsdotter (se Vik) (GuRoJb 12330).
1555 säljer systrarna Karin Eriksdotter och Cecilia Eriks-

dotter S, som räntar 0:12 pn, till Gustav I (se Vik)
(RAp 3/7).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som sår 16 spann, har äng till 26 lass hö, litet
mulbete och fiskevatten. Gården räntar 0:12 landgil-
lespn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverkspn, 8 spann
korn och fodring. (AoE 29A:2)

1563 tilldöms Arvid Håkansson en gård av Erik XIV:s
nämnd (se Vik) (HH 13 s 85).

Solö 1510 (omkr) aff Solid (SkS E 8928) – 9 H, 3 c – övergiven
bytomt (RAÄ 139:1) ca 800 m västsydväst om Fjäll-
skär.

SöH 1 fr, (Birger Nilsson /Grip/, 1566 Nils Birgersson
/Grip/).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok torpet
S under Fjällskär som räntar 0:6 pn (SkS E 8928).

1562 har Birger Nilsson (Grip) ett torp som räntar 0:6
landgillespn och 0:2 fogdepn (BNJb).

Stockholms- 1510 (omkr) aff Stockholmen (SkS E 8928) – 9 H, 3 c.
torp 1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok torpet

S under Fjällskär som räntar 0:2 pn (SkS E 8928).
1562 har Birger Nilsson (Grip) ett ödetorp med avraden

½ pund smör (BNJb).

*Sæby 1421 i Sæby (RAp 30/3) – låg sannolikt intill gravfält (RAÄ
138:1) vid Lidasundet, ca 600 m norr om Helgesta.

1421 byter Gudmund Torstensson till sig ½:0 av sin hust-
ru Katarina Andersdotter (se Helgesta) (RAp 30/3).

1447 är Ingevald i S faste vid häradstinget (RAp 24/1).
1479 byter Arvid Trolle, på kronans vägnar, bort ’en öde

mark heter S’ om 0:7:1:3 till Gudmund Gjurdsson
(ginbalk belagd med tre sjöblad) mot jord i Bergs-
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hammar, Bergshammars sn, och Törsta, Lunda sn
(RAp 13/12).

Tiggesta 1384 (omkr) i Tixtom (RAp odat nr 73), 1398 i Tixtum
(ShSp 20/7), 1409 i Tixtom (SD 1209), 1423 i Thikx-
stom (RAp 25/11) – 9 H, 4 a.

SöH 1 ky (Tå rd).
1384 (omkr) är Tyrgils i T faste vid häradstinget (RAp

odat nr 73).
1398 är Håkan i T faste vid häradstinget (ShSp 20/7).
1409 är Lars i T faste vid häradstinget (SD 1209).
1423 är Sigvard i T faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1555 sår gården 6 spann korn och råg, har äng till 12 lass

hö, fiskevatten till nödtorften samt litet skog och
mulbete; räntar 0:2 avradspn, ½:0 gengärdspn, 6
spann korn, ½ pund smör, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1555:15).

Tängsta 1339 in Tengstum (DS 3431, avskr), 1384 i Tenxtum (RAp
11/6) – 9 H, 4 b.

SöH 1 kr (1559 0:4).
1339 är Peter i T faste vid häradstinget (DS 3431).
1384 byter Stigtomta kyrka till sig 0:½ av Julita kloster (se

Ålsta, S:t Nikolai sn) (RAp 11/6).
1384 och 1391 är Tjälve i T faste vid häradstinget och

1393 nämndeman vid räfsteting (RAp 11/6, RAp
25/11, RApp 13/6).

1415 är Anders i T vittne vid förlikning (SD 2105).
1416 håller Bengt djäkn, underlagman i Södermanland,

lagmansting i T (SD 2302).
1426 är Ingemund i T faste vid häradstinget (SjSp 1/5).
1470 och 1481 är Simon i T vedervaroman vid häradsting-

et (EbAp 16/10, RAp u d, se SDHK 30834).
1493 är Peter i T faste vid häradstinget (RAp 19/11).

Valinge 1366 i Valung (DS 7332), 1387 i Wallunge (RAp 24/3), 1423
i Walinge (RAp 25/11), 1432 i ytra Valunge (RAp 13/5),
1447 i Østrawallunghe (VaKlJb s 39), 1457 i Østrawal-
linghe (VaKlJb s 91) – 9 H, 3 a.

SöH 1 kr (1559 0:7).
2 vakl (Övervalinge), 1554 2 aoe, 1566 2 vakl.
2 fr (Anna Eriksdotter /björnlår/), 1556 2 aoe, 1566 2
fr (Arvid Håkansson /Västgöte/, 1573 Skäring Eriks-
son /Arp/).

1366 är Olof i V faste vid häradstinget (DS 7332).
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1387 pantsätter Karl Knutsson (sparre) 0:2 i V och jord i
Stav, Mellösa sn, till biskop Tord i Strängnäs (RAp
24/3).

1391 skänker Cecilia Ulfsdotter (Ulvåsaätten) sin gård i V,
en del av hennes morgongåva, som själagåva till
Vadstena kloster (se Ådö, Helgesta sn) (RAp 21/9).

1399 förordnar Cecilia Ulfsdotter, som av laga skäl inte
kan inträda i Vadstena kloster, att hennes tidigare
gåvor till klostret ska utökas med godsen V och Ös-
by, Husby-Oppunda sn, för att donationen ska till-
växa så att den räcker till en persons underhåll i evig
tid (RAp 7/1).

1414 är Lars Svensson i V nämndeman vid räfsteting (SD
1888–89).

1423 är Ragvald i V faste vid häradstinget (RAp 25/11).
1430 är Nils i V faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
1432 byter Ragvald Jonsson i V till sig en välbyggd gård

om 0:3 i yttre V av Klaus Slaweka mot jord i Bärsta
och Fyrsjö. Gården har alla behövliga hus, en god
stuga, en gammal förstuga, ett ”goth thwæ bychnat
hærbærge”, två andra goda härbren, nytt fähus, nytt
stall och en god lada. Lars i V är en av fastarna vid
bytet (RAp 13/5).

1445 är Lars i V nämndeman vid häradstinget (RAp 1/6).
1447 se Hacksta, Björkviks sn.
1447 har Vadstena kloster två landbor med sammanlagt

0:5:0:18 som räntar 5 tön korn, 0:5:0:18 pn, 2 pund
och 15 mark mata samt 0:1 pn ättargäld. Till klost-
rets jord i V och Nedervalinge ligger avgärdatorpen
Humlebol och Yngersdal samt ödetorpen *Repatep-
pa, *Humpateppa och *Gestgiffuabol (VaKlJb s 39).

1449 är Peter i V nämndeman vid lagmansting och 1455
faste vid häradstinget (NySAkb nr 8, TrLSp 4/11).

1457 har spannmålsavraden för klostrets landbor i V höjts
till 5 tön och 4½ spann korn, avgärdatorpen har fått
var sin landbo och de tre ödetorpen har utgått ur
klostrets jordebok (VaKlJb s 91).

1460 är Jöns i V faste vid häradstinget (RAp 21/10, DN
16:208–9).

1473 återkommer de tre ödetorpen i Vadstena klosters
jordebok och dessutom tillkommer ett fiske vid
Nordnäset. Ingen avrad för torpen anges och de
kallas fortfarande ödetorp (VaKlJb 1473 f 10v, HH
16 s 258).

1487 säljer Elin Nilsdotter i Akalby, Husby-Oppunda sn,
sitt rätta mödernearv som är två gårdar om samman-
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lagt 0:6:0:6 i V och jord i Kärrsjö till sin kusin Lars
Bure, borgare i Nyköping, som ska få jorden efter
Elins död (GuRoJb 12330).

1490 intygar Lars Bure, rådman i Nyköping, att han köpt
två gårdar i V och jord i Kärrsjö av sin kusin Elin
Nilsdotter i Akalby, Husby-Oppunda sn, för pengar
som han fått av herr Johan Ingemarsson, ärkedjäkne
i Västerås, som betalning för jord i Barva sn (se Yt-
tersta, Barva sn) (RAp 22/2).3

1494 säljer Engelbrekt Hansson en gård i V och jord i
Vaxhälla samt en hage i Örsta, Lids sn, till Filip
Karlsson (trana) (GuRoJb 12330).

1494 är Botvid i V faste vid häradstinget (RAp 18/11).
1502 redovisar Vadstena klosters jordebok två gårdar som

räntar 4 tön korn och 0:14 pn (HH 16 s 257).
1517 ger Josef Pedersson (Djulaätten) morgongåva till

Estrid Ragvaldsdotter (yngre Välingeätten) omfat-
tande två gårdar i V, som räntar 3½ pund korn, 0:11
pn och mata, och jord i Kärrsjö (HH 39 s 464 f).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok jord som räntar 0:3 pn
och 12 spann korn (K 1 f 74).

1534 skiftar Jakob (Persson) Västgöte och Gustav Kafle, på
sina hustrurs Karins och Annas, döttrar till Josef
Pedersson, samt hustrurnas syster Gertruds vägnar,
arv efter Josef Pedersson, dennes hustru Ingrid
Jönsdotter (Get) och Jöran Josefsson, varvid Jakob
på sin lott får två gårdar i V som räntar 4 pund korn,
0:10 pn och 3 pund mata (DjA E 5662, avskr, DjAp
3/8 1573, vid, DMS 2:2 s 84 f).

1553 ger Anna Eriksdotter (björnlår) jord i V till sin frän-
ka Karin Ingelsdotter (se Vik) (GuRoJb 12330).

1555 säljer systrarna Karin Eriksdotter och Cecilia Eriks-
dotter två gårdar, som räntar 3½ pund korn och 3
pund smör, till Gustav I (se Vik) (RAp 3/7).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget fyra
gårdar, varav två i Övervalinge som vardera sår 2
pund och 1 spann årligen, har äng till 30 lass hö,
mulbete och fiskevatten till nödtorften. Gårdarna
räntar lika mycket, nämligen 0:7 pn, 1½ pund korn,
4 dagsverken och fodring. De två andra gårdarna i V
sår vardera 1 pund, har äng till 13 lass, mulbete och

3 Namnbelägget (”Walemorom”) har i SOFI:s ortnamnsregister placerats under nuv
Vallmyra i Bärbo sn med reservationen ”Ovisst vilken bebyggelse som avses”. Breven
1487 och 1517 m fl källor gör det högst sannolikt att 1490 års brev, trots den bestickande
namnformen, snarare avser jord i Valinge.
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fiskevatten till nödtorften och räntar lika: 0:5 av-
radspn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverkspn, 14 spann
korn, 1½ pund smör och fodring. (AoE 29A:2)

1563 tilldöms Arvid Håkansson två gårdar i V av Erik
XIV:s nämnd (se Vik) (HH 13 s 85).

Källor: DJA E 5662, DjAp 3/8 1573, DMS 1:8 s 102, Gen 41 f 176v, Gen 58 e, GuRoJb
12330, HBSb s 160, HH 39 s 464 f, RAp 22/2 1490, SMP hft 11 sp 152, SS FF 17637–38,
ÄSF 1:2 s 141.

Valingegård Se Nedervalinge och Valinge.

Vallersta 1551 Vallerstada (SöH 1551:11) – 9 H, 4 b.
SöH 1 sk 0:6.

1554 (endast) 1 kruj.

Vaxhälla 1408 i Vaxallom (SD 1019), 1455 Vaxella (TrLSp 4/11),
1470 i Waxhel (EbAp 16/10) – 9 H, 4 c – övergiven
bytomt (RAÄ 219:1) ca 600 m sydost om Önnersta.

SöH 1 skuj (endast 1551) 0:0:1, till sk i Djälp.
½ kr, (1559 0:1:1), 1568 1 krt.
1 fr (Jöran Olofsson /Lilliesparre/).

1408 är Jakob i V faste vid häradstinget (SD 1019).
1455 byter Erik Axelsson (Tott), på kronans vägnar, till sig

en gård, som räntar 2 tön korn, 0:2 pn och 1 pund
smör, och jord i *Hvitebool, Helgona sn, av Tyrgils
Matsson (Sjösaätten) mot jord i Labro och Sjösa,
Svärta sn (TrLSp 4/11, DMS 2:2 s 261).

1470 byter broder Hans Magnusson, gardian i Nyköpings
gråbrödrakonvent, på konventets vägnar till sig
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0:0:4½ av Ulf länsman mot jord i *Bokesta, S:t Niko-
lai sn (EbAp 16/10).

1494 säljer Engelbrekt Hansson en halv gård till Filip
Karlsson (se Valinge) (GuRoJb 12330).

1494 är Lars i V faste vid häradstinget (RAp 18/11).

Vik 1339 in Ørwijk (?DS 3431, avskr), 1393 i Viik (RApp 13/6) –
9 H, 3 a.

SöH 2 fr (Anna Eriksdotter /björnlår/), 1556 2 aoe, 1566 2
fr (Arvid Håkansson /Västgöte/, 1573 Skäring Eriks-
son /Arp/), en öde 1566 och 1569.

1339 är Folke i ?V faste vid häradstinget (DS 3431).
1393 är Tove i V nämndeman vid räfsteting (RApp 13/6).
1401 och 1409 är Tove i V faste vid häradstinget (SD 77,

SD 1209).
1402, 1411, 1413, 1416 och 1418 är Peter i V faste vid

härads- och lagmansting (SD 201, ShSp 7/11, SD
1727, SD 2302, SD 2501).

1430 ger Gilkin Håkansson (hjorthorn) morgongåva till
sin hustru Lucia Henriksdotter (Örboholmsätten),
0:12 i V och jord i Hagersta, Lunda sn, vidare i Ös-
tergötland i Bålorp, Björkebergs sn, och Rännefjälla,
Lillkyrka sn (ShSp 25/1).

1446 är Staffan i V faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1458 ger Lucia Henriksdotter, med sin (tredje) man Be-

rend Hanssons tillåtelse, till sin son Jöns Get 0:12 i V
och jord i Helgesta, denna sn, Hagersta, Lunda sn,
samt i Bålorp och Rännefjälla i Östergötland, vilket
allt var hennes morgongåva efter hennes förste man
Gilkin Håkansson (RAp 11/5).

1479 säljer Lucia Henriksdotter 0:12, som var hennes
morgongåva, till Arvid Trolle och hans hustru Beata
Ivarsdotter (HH 31:122).

1480 tilldöms Arvid Trolle vid lagmansting den jord i V
som han och Lucia Henriksdotter tvistat om. Hustru
Lucia som redan tagit upp tvisten med riksrådet ville
inte stå fast vid sin försäljning av V men rätten finner
att herr Arvids förvärv av V har gått lagenligt till och
dömer köpet giltigt (HH 31:131).

1481 tilldöms Jöns Get vid räfsteting med rikets råd 0:12
som hans mor hade sålt till Arvid Trolle. Lucia Hen-
riksdotter uppträder som kärande i målet och anför
inför rätten att hon av oförstånd hade sålt V. Ef-
tersom rätten efter att ha granskat ett av Jöns Get
framlagt brev (se 1458) finner att hon redan långt
tidigare testamenterat V med flera jordar till sonen
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döms herr Arvids köp ogiltigt och Lucia åläggs att till
honom återbetala de 30 mark av köpesumman (100
mark) som hon redan mottagit. (RAp 13/11)

1485 säljer Jöns Get 0:12 i V och jord i Hagersta, Lunda
sn, till biskop Kort (Rogge) i Strängnäs (RAp 18/9).

1529 säljer Tönnies Rogge, borgare i Stockholm, 0:12 i V
med de underliggande torpen Råby och *Smedstorp
samt jord i Hagersta, Lunda sn, till Jakob Persson
(Västgöte) (SSp FF 17640).

1553 ger Anna Eriksdotter (björnlår) sina morgongåve-
gods, som är V och jord i Kärrsjö, Valinge, Råby
samt *Smedstorp, till sin ’närskylda fränka’ Karin
Ingelsdotter (djur), för den skull att Anna inte har
några barn med sin framlidne make Jakob Persson
och jorden är kommen från Karins barns rätta fäder-
ne (GuRoJb 12330).

1555 säljer Knut Larsson i Västanvik, Österhaninge sn,
och Lars Matsson i Kasby, Lagga sn, och deras hust-
rur Karin Eriksdotter (björnlår) och Cecilia Eriksdot-
ter (björnlår) till Gustav I två gårdar i V, som räntar
3 pund och 6 spann korn samt 4:0 pn, och jord i
Kärrsjö, Råby, *Smedstorp och Valinge, denna soc-
ken, Stensund och *Torpa, Trosa sn, Brogetorp,
Kolberga, Malmsås och Stenta, Malms sn, och Sörby,
Årdala sn, samt i flera orter i Uppland och Östergöt-
land, vilket allt var arvegods efter hustrurnas syster
Anna Eriksdotter (RAp 3/7, se DMS 1:9 s 151 f).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget två
gårdar som vardera sår 2 pund, har äng till 30 lass
hö, gott mulbete, lite fiskevatten och räntar lika: 2:0
avradspn, 1:0 gästningspn, 0:6 dagsverkspn, 15
spann korn och fodring (AoE 29A:2).

1563 tilldöms Arvid Håkansson (Västgöte) av Erik XIV:s
nämnd två gårdar i V och jord i Kärrsjö, Råby,
*Smedstorp och Valinge, denna socken, Brogetorp,
Kolberga, Malmsås och Stenta, Malms sn, Stensund
och *Torpa, Trosa sn, och Sörby, Årdala sn. Enligt
domskälen hade Gustav I köpt gårdarna av Knut
Larsson i Västanvik och Lars Matsson i Kasby vilkas
hustrur var systrar till Anna Eriksdotter som var gift
med Arvid Håkanssons farbror Jakob Västgöte och
Arvid var därför närmaste arvinge. (HH 13 s 85, jfr
AF 2 s 697)
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Yngersdal 1447 Ingels daall (VaKlJb s 39), 1466 aff Yngilsdaal (UUB C
32 f 70), 1502 Inghersdaal (D 12, f 193v), 1551 Ijngess-
dall (SöH 1551:11) – 9 G, 4 j.

SöH 1 vakl, 1554 1 aoe, 1568 1 vakl.
1447–57 har Vadstena kloster ett avgärdatorp som ligger

till Valinge och räntar 2:0 pn (VaKlJb s 39, 91).
1466 har klostret en landbo som erlagt 0:10 pn avrad och

fått 0:2 i avdrag för byggkostnader men räntan anges
fortfarande som 2:0 pn (HH 16 s 258).

1502 har räntan för klostrets landbo sänkts till 0:12 pn
(HH 16 s 258).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård som årligen sår 10 spann, har äng till 20 lass hö
samt mulbete och fiskevatten till nödtorften. Gården
räntar 0:14 landgillespn, 2 pund smör, 4 dagsverken
och fodring. (AoE 29A:2)

Åsby 1338 in Asby (DS 3336), 1384 i Aasby (EbAp 21/3) – 9 H, 3-
4 b.

SöH 1 kr 0:4.
2 fr (Kristina Nilsdotter /Gyllenstierna/, Jöran Eriks-
son /Gyllenstierna/, 1562 Svante Sture, Nils Karlsson
/Gyllenstierna/).

1338 är Peter Johansson i Å faste vid häradstinget (DS
3336).

1384 byter Ragvald Magnusson (Håkan Tunessons ätt) till
sig 0:2 av Bo Jonsson (se Släbro, S:t Nikolai sn)
(EbAp 21/3).

1386 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:2 av Torkel Ha-
raldsson (Gren) och dennes hustru Bengta Bosdotter
(Natt och Dag) (se DMS 2:2 s 208 f ) (LSBp 11/3).

1402 och 1413 är Sven i Å faste vid häradstinget (SD 201,
SD 1727).

1404 säljer Bengta Bosdotter 0:2, som var en del av hen-
nes morgongåva, till sin svåger Algot Magnusson
(Sture) (se Valla, Husby-Oppunda sn) (SD 3026,
DMS 2:2 s 205).

1414 utfärdar Bengta Bosdotter ett nytt brev om försälj-
ningen till Algot Magnusson (RApp 15/7 1431, vid)

1414 skänker Bengta Bosdotter ½:0 till Ilian Toresson för
kärleks och vänskaps skull (SD 1912).

1493 är Holmger i Å faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1528 får Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), vid arvskifte

efter sin man Sten Sture d y, en gård som räntar 0:6
pn och 3 tön korn (se Lövsund, Runtuna sn) (VikS E
2739 f 39, DMS 2:2 s 220).
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Önnersta 1426 i Øndarstom (SjSp 1/5) – 9 H, 4 c – äldre bebyggeselä-
ge (RAÄ 368:1) ca 150 m öster om nuv.

SöH 1 sk, 1559 1:0.
1 aoe 0:3.

1426 och 1445 är Björn i Ö nämndeman vid häradstinget
(SjSp 1/5, RAp 1/6).

1487 ger biskop Kort Rogge 0:0:11 till den S:t Eriks pre-
benda han grundar i Strängnäs domkyrka (RAp
22/12).

1489 säljer Katarina Folkesdotter (spetsar från sidan)
0:0:11 ”i Smørdalana” i Ö och jord i Haresta till
biskop Kort i Strängnäs (RAp 22/12).

1493 får biskop Kort fasta på de 0:0:11 som han köpt av
Katarina Folkesdotter i Brink (RAp 19/11).

1498 är Lars i Ö nämndeman vid häradssyn (SjSpp 17/3).
1531 upptas i Gustav I:s jordebok bland hans köpegods en

gård om 0:3 som räntar 0:0:11 pn, 20 spann korn, 1
pund smör och 1 pund fläsk (K 1 f 72).

1559 redovisar jordeboken över kungens arv och eget en
gård om 0:3 som årligen sår 12 spann, har äng till 16
lass hö samt mulbete och fiskevatten till nödtorften.
Gården räntar 0:4 pn, 20 spann korn, 1 pund smör,
1 pund fläsk, 4 dagsverken och fodring. (AoE 29A:2)

Övervalinge Se Valinge.



Tuna socken
1285–91 ecclesie Thunum (DS 890).
1309 ecclesie Tunum (DS 1608).
1314(?) de Tunum (DS 1947, avskr).
1348 parochia Tuna (DS 4346).
1352 in parochia Thwnum (DS 4790).
1357 i Twna sokn (DS 5742, avskr).
1379 i Tuna sokn (RAp 6/7).

Omfattning: Tuna socken var 1950 betydligt mindre än den var under
medeltiden och 1500-talet då socknen även inkluderade nuv Tunaberg
som blev egen jordebokssocken 1868 (Lagerstedt s 17). De bebyggelse-
enheter som tillhörde det medeltida bergsbruksområdet *Näveberg ham-
nade vid denna delning med ett fåtal undantag i Tunabergs sn. Socknens
bebyggelseenheter redovisas av dessa skäl så att enheterna i den socken-
del som utgör nuv Tuna socken redovisas först, exklusive nämnda un-
dantag, och därefter kommer *Näveberg som det redovisas i 1500-talets
jordeböcker. I tabellen över jordnaturfördelningen görs däremot inte
denna åtskillnad.

Kyrkor: Tuna kyrka hör till de största i Södermanland med ett långhus
som omfattar hela 150 kvm. Kyrkan har ett smalare, lägre kor och murar-
na är delvis av tegel, något som bara förekommer i mer påkostade soc-
kenkyrkor. Planen kan tyckas ålderdomlig men används under hela me-
deltiden. Troligtvis uppfördes kyrkan under 1300-talets första hälft. Te-
gel som byggnadsmaterial blev vanligt mot slutet av 1200-talet. Även
sakristian med ursprungligt tegelvalv kan dateras till den tiden, medan
vapenhuset tillkom på 1400-talet. Bortsett från det år 1877 tillbyggda
tornet uppvisar Peringskiölds teckning från 1680-talet i stort sett samma
exteriör som i dag.

Vid 1500-talets början slogs stjärnvalv av tegel i långhuset. Målningar-
na över triumfbågen med Veronicas svetteduk i mitten flankerad av
apostlarna Petrus och Paulus tillhör kyrkans äldsta utsmyckning. Veroni-
ca i Tuna kyrka är den äldsta framställningen av detta motiv i Sverige och
bör ha tillkommit omkring år 1400 (KL 19 sp 660). Den målade orna-
mentiken i målningarna liknar den i Fogdö kyrka, och kalkmålningarna
bör därför ha tillkommit vid 1400-talets början. Från medeltiden härrör
även altarets kalkstensskiva med fem små konsekrationskors samt ett
Mariaskåp. Det sistnämnda är ett nordtyskt arbete, möjligen från Her-
man Rodes verkstad, och har daterats till sent 1400-tal. På Sörmlands
museum finns en skulptur av Kristus som Smärtoman från samma tid.
(SöKy 31, ACBkomm)
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Den nuvarande träkyrkan i Tunaberg uppfördes omkring år 1620,
men såväl bevarade medeltida inventarier som skriftliga belägg från 1538
tyder på att det fanns ett gruvkapell på platsen under medeltiden. Det är
dock oklart hur detta var utformat. Två senmedeltida träskulpturer före-
ställande den heliga Birgitta respektive jungfru Maria med Jesusbarnet
återfinns i den nuvarande kyrkan efter att tidigare ha förvarats i Sträng-
näs kyrkomuseum. Ytterligare en träskulptur från det medeltida kapellet
föreställande Kristus som Smärtoman finns kvar i Strängnäs. (SöKy 157)

Runstenar: Sö 50 Jogersta.

Antal jordeboksenheter enligt SöH 1543/51 (1573)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sk kr kruj ky kl aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Abborrtorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Alstorp – – – – – – – – 0 (1) 1 (0) – –
Anderbäck – – 1 (1) – – – – 0 (1) 1 (0) – –
Backa – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Berga – – 2 (2) – – – – – – – – – –
Botorp – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Buskhyttan – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Bäcktorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Börgelstorp – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Enstaberga – – – – – – 1 (1) – – – – – –
Fada – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Franktorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
*Färjekarlsgården – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Grimstorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Grishyttan – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Grytberga – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Gummersta – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Hackhyttan – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Hagby – – – – 0 (1) – – – – – – 0 (1)
Hagersta – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Hertighag – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Hjärmesta – – – – 0 (1) 1 (1) – – – – – –
Hyttäng – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Hållingstorp – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Häradstorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Ingolvshyttan – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Jobstorp – – – – – – – – – – 0 (1) – –
Jogershyttan – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Jogersta – – – – – – – – 0 (1) – – 0 (2)
*Jämnalund – – – – – – – – – – 0 (1) – –
Järpsätter – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Kestorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
sk kr kruj ky kl aoe fr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klenby – – – – – – – – – – – – 2 (0)
Koppartorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Krasta – – – – – – 1 (1) – – – – – –
Laggarbo – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Lappetorp – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Nastorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Nyhyttan – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Nävekvarn – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Ormdal – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Palstorp – – – – – – 1 (1) – – – – – –
Pelltorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Remmargården – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Riseboda – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Rocklösa – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Råsbäcken – – – – – – 0 (1) – – 0 (1) – –
Salvetorp – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Skara – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Skarpåker – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Skyrshyttan – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Smedsgården – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Staffanstorp – – – – – – – – – – 0 (1) – –
*Stenarsgardh – – – – – – – – 0 (1) – – – –
Svalsta – – – – – – 2 (2) – – – – – –
Svansta – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Syrtorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Sörby – – – – 1 (2) 1 (1) – – 0 (1) – –
Tomta – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Torp – – 1 (1) – – – – – – – – – –
Tuddetorp – – – – – – – – – – – – 1 (0)
Tuna 1 (1) – – 1 (1) – – – – – – – –
Urskäla – – – – – – – – – – – – 2 (2)
Uttervik – – – – – – – – 0 (1) 1 (1) 2 (0)
Visätter – – – – 0 (1) – – – – – – – –
Ytterbo – – – – – – – – – – 2 (2) – –
Ålbäck – – – – – – – – – – 1 (1) – –
Överbo – – – – – – – – – – 1 (1) – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUMMA 1 (1) 9 (9) 2 (6) 7 (8) 0 (19) 21 (24) 16 (5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dessutom redovisar längderna: skkvarn: Tuna 0 (1), krkvarn: Nävekvarn 0 (1), krfiske:
Kungshamn 0 (1), kyuj:Hjärmesta 1 (0), vakluj: Ingolvshyttan 0 (1), *Jämnalund 0 (1)
aoeuj: Bäcktorp 0 (1), aoeäng: Lappetorp 1 (1), Munksätter 1 (1), Uttervik 1 (0), aoefiske:
Kungshamn 1 (0) aoestuga: Nävekvarn 0 (9).

I jordeböckerna 1551–73 redovisas vissa år hyttor i varierande omfattning. I SöH-
redovisningen nedan redovisas hyttorna enligt jb 1551, 1559, 1570 och 1573 om inte
annat meddelas. För mer detaljerade uppgifter om hyttorna och hyttdriften och särskilt
om arkeologiska lämningar efter hyttor hänvisas till Skyllberg.
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Tuna socken

Kartan visar antal gårdar på 1550-talet (SöH). Underlag: Topografiska kartan, tryckår
1960–74.

Anderbäck 1366 i Anderbek (DS 7332) – 9 H, 2 c.
SöH 1 kr, 1559 0:4.
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1560 (endast) 1 kruj 0:5.
1 aoe, 1556 0:4, 1565 1 jukl.

1366 är Kettilbjörn i A faste vid en jordtransaktion (DS
7332).

1379 ger Ingevald Anundsson (spetsar från sidan) 0:0:9:7½
och jord i *Jämnalund till Julita kloster som själagåva
för sig, sin hustru Ingrid Karlsdotter och sin dotter
Bengta som båda är döda och har fått sin gravplats i
klostret. Ingevalds bröder Lars och Nils beseglar
med honom. (RAp 6/7)

1384 är Johan i A ombud för Julita klosters abbot herr
Ingevald (se Ålsta, S:t Nikolai sn) (RAp 11/6).

1402 är Anund i A domhavande vid häradstinget, 1409 är
han nämndeman vid räfsteting för Jönåkers härad i
Strängnäs och samma år vedervaroman vid härads-
tinget, 1414 är han nämndeman vid häradstinget
och 1418 vedervaroman (SD 201, SD 1117, SD 1128,
SD 1165, SD 1209, SD 1888, SD 1889, SD 2501).

1420 är Johan i A vedervaroman vid häradstinget (SD
2777).

1486 är Lars i A faste vid häradstinget (RAp 21/5, se
SDHK 31748).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 4
spann, har äng till 16 lass hö, litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:4 avradspn, 0:4 dagsverkspn, 1
pund korn, 1 pund smör, ½ pund fläsk, 1 höns, 10
ägg och fodring (AoE 29A:2).

1560 upptas i jordeboken under kronogården i A en ut-
jord om 0:5 med en äng som ger 20 lass hö (SöH
1560:18).

Backa 1460 i Bakka (RAp 21/10) – 9 H, 2 b.
SöH 1 kr.
1460 är Peter i B faste vid häradstinget (RAp 21/10, DN

16:208–9).
1470 är Ragvald i B faste vid häradstinget (EbAp 16/10).

Berga 1353 in Bærghum (?DS 4961), 1443 i Berghom (RAp 1/10) –
9 H, 2 b.

SöH 2 kr 0:6 + 0:6.
1353 är Ingemund i ?B nämndeman i en sjumannanämnd

som vittnar om ett arv vid häradstinget (DS 4961);
belägget kan möjligen avse Berga i S:t Nikolai sn.

1443 är Torsten i B nämndeman vid häradssyn (RAp
1/10).
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1450 är Peter och Torsten i B nämndemän vid utmätning
av sakören (NySAkb nr 9, C 4 f 5).

1470 är Gudmund i B faste vid häradstinget (EbAp 16/10).
1493 är Jakob i B vedervaroman vid häradstinget (RAp

19/11).
1494 är Staffan i B faste vid häradstinget 1494 och Mag-

nus i B är vedervaroman (RAp 18/11).

Enstaberga 1486 i Enesteberge (RAp 21/5, se SDHK 31748), 1548 Ene-
sthaberga (SöH 1548:5) – 9 H, 2 c.

SöH 1 ky (Krasta rd).
1486 är Birger i E faste vid häradstinget (RAp 21/5, se

SDHK 31748).
1555 meddelas att kyrkohemmanet sår 9 spann korn och

råg, har äng till 20 lass hö, litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:0:4 avradspn, ½:0 gengärdspn,
4 spann korn, ½ pund smör, 6 lass ved, 4 dagsver-
ken och fodring (SöH 1555:15).

Fada 1480 i Fade quern (SjSp 12/10), 1551 Fadann (SöH 1551:11)
– 9 H, 2 c.

SöH ½ kr.
1480 vittnar Sven i F kvarn på lagmansting (se Bene, S:t

Nikolai sn) (SjSp 12/10).

Gummersta 1402 i Gomorstom (SD 201), 1414 i Gwmmarstom (SD 1888–
89) – 9 H, 2 b.

SöH 1 kr.
1560 (endast) 1 krkvarn.

1402 är Håkan och Sune i G fastar vid häradstinget (SD
201).

1414 är Håkan i G nämndeman vid räfsteting i Nyköping
(SD 1888–89).

Hagby 1413 i Haghaby (SD 1727) – 9 H, 2 c.
SöH 1559 1 kruj, 1565 till kr i Torp (1569 öde).

1554 1 fr (Birger Nilsson /Grip/, 1565 Nils Birgers-
son /Grip/).

1413 är Lars i H faste vid häradstinget (SD 1727).
1443 är Nils i H nämndeman i häradssynenämnd (RAp

1/10).
1447 är Nils Petersson i H faste vid häradstinget (RAp

24/1).
1452 är Peter i H faste vid häradstinget (UUBp 7/11).
1483 får Arvid Trolle tillstånd av Ulf Torstenssons (Ski-

ringeätten) arvingar, Lars i Bogsten, Bettna sn, och
Peder Johansson, att lösa in en gård i H som Ulf i sin
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livstid gav som själagåva till Nyköpings kloster. Går-
den räntar årligen 4 tön korn, avradspenningar och
mata. (HH 31:146)

1483 säljer Elin Assersdotter i Släbro, S:t Nikolai sn, till
Arvid Trolle hela sin arvedel i H vilken hon ärvt
efter sin frände Ulf Torstensson (HH 31:147).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 3 tön och 4
spann korn. Gården uppges vara köpt av Ulf Tor-
stenssons arvingar väpnaren Olof Persson och hans
syster Ingrid. (ATJb s 93)

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2 pund
och 2 spann korn, 1:0 avradspn, ½:0 fogdepn och
fodring (BNJb).

Hagersta 1551 i Hagerstadt (SöH 1551:11) – 9 H, 2 b.
SöH ½ kr.

Hjärmesta 1423 i Jærmastom (RAp 25/11, se SDHK 20161) – 9 H, 2 b.
SöH 1 ky (Krasta rd), 1553 0:3, till Tuna kyrka.

1 kyuj, 1565 1 kruj.
1423 är Peter i H faste vid häradstinget (RAp 25/11, se

SDHK 20161).
1470 är Peter i H faste vid häradstinget (EbAp 16/10).
1553 omfattar kyrkohemmanet 0:3, sår 3½ pund korn och

råg, har äng till 50 lass hö men saknar skog, mulbete
och fiskevatten; räntar 0:3 avradspn, ½:0 gengärds-
pn, 19 spann korn, 2 pund smör, 6 lass ved, 6 dags-
verken och fodring (SöH 1553:2).

Jogersta 1331 i Joersta (U 269a s 39, avskr), 1357 i Jowærstom (DS
5742, avskr), 1430 i Joarstom (UUBp 7/2) – 9 H, 2 c.

SöH 1554 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1565 Måns
Ivarsson /Liljeörn/, 1566 Ivar Ivarsson /Liljeörn/).
1554 1 fr (Karin Larsdotter /till Sparsta/), saknas
vissa år.
1554 1 fr, 1559 1 aoe, 1565 1 vaklt.

1331 pantsätter Johan Skäringsson (kluven sköld, dexter
fält tre gånger styckat) 0:6 och jord i *Jämnalund,
denna sn, samt Skällberga, Västerljungs sn, till Karl
Näskonungsson (delad sköld) (U 269a s 39).

1357 säljer Ulf Petersson (Sövstaätten) 0:2 i J och 0:0:4 i
Eneby, Vansö sn, till Ingevald Anundsson (spetsar
från sidan) med sådana villkor att om köpet stöter på
något hinder och inte kan fullbordas ska Ingevald i
stället få 0:0:10 av Ulfs jord i Sövsta, Stenkvista sn
(DS 5742).
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1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:2 av Jakob Olofsson
djäkn och dennes hustru Ingeborg Magnusdotter (se
Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

1430 är Jon i J faste vid häradstinget (UUBp 7/2).
1447 har Vadstena kloster en gård om 0:0:8, som räntar 4

tön korn, och två till gården hörande ödestorp i
Solbærgha och Danstorp (VaKlJb s 35).

1466/1473 är avraden omvandlad till 3½:0 pn (HH 16 s
264).

1502 är avraden för klostrets landbo höjd till 8:0 pn (HH
16 s 264).

1481 är Ingemund i J faste vid häradstinget (RAp u d, se
SDHK 30834).

1498 är Jon i J nämndeman vid häradssyn (SjSpp 17/3).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård i J som

sår 18 spann, har äng till 20 lass hö och litet mulbete
men inget fiskevatten; räntar ½ 0 pn, 1 pund korn,
och ½ pund fläsk samt fodring (AoE 29A:2).

*Jämnalund 1331 i Jerualunda (U 269a s 39, avskr), 1379 Iæmnalund
(RAp 6/7) – låg ca 0,9 km öster om nuv Stora Ander-
bäck (LSA C 84–2:2, 1784).

SöH 1556 1 aoeuj, 1561 1 aoet 0:0:1:4.
1556 1 aoeäng, 1566 1 vakluj.

1331 pantsätter Johan Skäringsson ½:0 till Karl Näsko-
nungsson (se Jogersta) (U 269a s 39).

1379 ger Ingevald Anundsson (spetsar från sidan) 0:0:6½
och jord i Anderbäck till Julita kloster (se Anderbäck)
(RAp 6/7).

1384 byter Stigtomta kyrka bort 0:0:0:6 till Julita kloster
(se Ålsta, S:t Nikolai sn) (RAp 11/6).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en jord om 0:½
som räntar 0:3 pn och en utäng som räntar 0:2 pn
och ½ pund smör (AoE 29A:2).

Krasta 1496 i Krastada (RAp 17/5) – 9 H, 2 b – bytomten (RAÄ
99:1) ligger delvis under gamla riksvägen, ca 500 m
nordost om Berga-Tuna.

SöH 1 ky (Krasta rd), 1553 0:4.

Krasta är huvudenhet för Krasta rättardöme, vilket 1553
omfattade landbohemman och -torp i Enstaberga, Hjär-
mesta, Palstorp, Råsbäcken, Sörby och Svalsta, denna
socken, Blacksta och Åttinge, Bergshammars sn, Berga,
Boda (Lilla och Stora), Edeby, Görseboda, Hagby, Hjulsta,
Klubbetorp och Vedeby, Björkviks sn, Gammelsta, Lun-
den och Lundäng, Kila sn, Fröberga, Kärrsta, Revsta,
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Smedsta, Tybble, Törsta och Öllsta, Lunda sn. (SöH
1553:2, jfr AL 1 s 317).

1496 är Tomas i K faste vid häradstinget (RAp 17/5).
1553 omfattar K ½:0, sår 3 pund korn och råg, har äng till

40 lass hö, skog till nödtorften, litet mulbete men
inget fiskevatten; räntar 0:2 avradspn, ½:0 gen-
gärdspn, 12 spann korn, 1 pund fläsk, 6 lass ved och
6 dagsverken (efterskänkta detta år) samt fodring
(SöH 1553:2).

Norrlund Se *Jämnalund.

Palstorp 1402 i Palmstorp (SD 201) – 9 H, 2 c.
SöH 1 ky (Krasta rd), till Västerås domkyrka, 1555 till

Strängnäs.
1402 och 1413 är Björn i P faste vid häradstinget (SD 201,

SD 1727).
1445 är Tyrgils i P nämndeman vid häradstinget (RAp

1/6).
1553 sår kyrkohemmanet 16 spann korn och råg, har äng

till 30 lass hö, god skog med litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:3 avradspn, ½:0 gengärdspn, 10
spann korn, 1 pund smör, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1553:2).

Råsbäcken 1555 Rasbeck (SöH 1555:15) – 9 H, 2 c.
SöH 1555 1 kyt (Krasta rd).

1560 1 aoeuj, 1561 1 aoet.
1555 meddelas att R är ett litet torp under sockenkyrkan

som räntar 0:3 avradspn och 0:3 gengärdspn (SöH
1555:15).

Staffanstorp 1550 Staffanstorp (SöH 1550:5) – 9 H, 2 b – övergiven tomt
(RAÄ 109:1) ca 400 m nordväst om Brogetorp.

SöH 1550 1 aoet (1553–55 öde), 1556 1 aoeuj, 1561 1
aoet.

1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torpställe som
sår 1 spann, har äng till 4 lass hö, litet mulbete men
inget fiskevatten; räntar 0:3 pn (AoE 29A:2).

Svalsta 1262 Swolstede (RAp 15/3, två original), 1296 in Suald-
stadhum (DS 1167), 1314 curiam meam Swalstadhir (DS
1950), 1398 i Svalstadhum (ShSp 20/7) – 9 H, 2 c.

SöH 2 ky (Krasta rd), till Västerås domkyrka, 1555 till
Strängnäs, 1556 (endast) 0:3, 1565 0:6 + 0:6.
1548–60 1 kyuj.
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1262 bekräftar påven Urban IV den donation till Tyska
orden av jord i S och flera andra orter i Sverige som
gjorts av Karl Ulfsson, son till jarlen Ulf Fase (RAp
15/3).

1296 ger Karl Erlandsson (Finstaätten), kanik i Uppsala,
sin del av S till sin bror Israel, lektor i Sigtuna (DS
1167).

1314 tilldelar Johan Ängel (Finstaätten) i sitt testamente
sin gård S till biskopen i Västerås som för den ska
erlägga 60:0 pn till rikets dominikan- och franciskan-
kloster, hospital m fl kyrkliga institutioner (DS 1950).

1317 införs gården S i en förteckning som biskop Israel
Erlandsson i Västerås upprättar över egendomar
som under hans episkopat inköpts till domkyrkan
(DS 2109).

1318 lägger biskop Israel gården S under kaniken Tide-
mans prebenda som ersättning för andra gårdar som
har tagits ur prebendan (DS 2160).

1398 och 1402 är Peter i S faste vid häradstinget (ShSp
20/7, SD 137).

1460 är Sone i S faste vid häradstinget (RAp 21/10).
1463 fastställs genom en landssyn den korrekta gränsdrag-

ningen mellan S och Ista (Bergshammars sn) skogar.
Herr Jöns, kyrkoherde i Floda och kanik i Västerås,
har ifrågasatt en tidigare häradssyn och på tinget
talat till sin motpart, bröderna Anders och Mats
Håkanssöner (Hålbonäsätten) om saken, varefter
underlagmannen Ragvald Johansson (Beneätten)
tillsatt en landssynenämnd. Synenämnden fastslår att
den rätta gränsen ska gå ’först från gårdstunet ner i
ängarna sunnan för ån trådrätt upp till *Bergaud-
den östan för hyttan och mellan mossen åt berget
och sedan från *Bergaudden trådrätt upp till den
stora stenen som ligger uppe i sätern vid allmän-
ningen’. (RAp 18/5, se SDHK 28118)

1493 är Anders i S faste vid häradstinget (RAp 19/11).
1555 meddelas att gårdarna sår vardera 12 spann korn,

har skog och mulbete till nödtorften; räntar vardera
0:3 avradspn, ½:0 gengärdspn, 10 spann korn, 1
pund smör och 6 dagsverken samt fodring. Kyrkout-
jorden i S uppges tidigare ha tillhört Runtuna kyrka.
(SöH 1555:15)

Svansta 1551 Suanstadt (SöH 1551:11) – 9 H, 2 b – övergiven by-
tomt (RAÄ 107) ca 500 m sydväst om Hjärmesta.

SöH 1 kr.
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1554–60 1 frt, 1559 1 aoet.

Sörby 1352 in Swdhirby (DS 4790), 1381 i Sørby (UUBp 7/11) – 9
H, 2 b–c.

SöH 1 kruj, 1556 till prästgården.
1560 1 kruj.
1 ky (Krasta rd), 1555 0:4.
1556 1 aoeuj 0:0:0:4, 1561 1 aoet, 1562 0:2.

1352 förbinder sig Torsten, Olof och Elof, söner till Jakob
Vit, att före pingsten kompensera Nils Magnusson
(Ivar Nilssons ätt) med 0:0:4 ’korngill’ jord i någon
lämplig by för den egendom som deras föräldrar
förvärvat av Nils fars Magnus Nilssons arv efter att
det skiftats, nämligen 0:1 i S. Överenskommelsen
förutsätter att det kan säkerställas att detta öresland i
S införskaffades genom byte mot de små jordar som
Nils äger i Smedsta, Lunda socken och (utan ort-
namn) i Stigtomta socken såsom arvskifteshandling-
arna visar. Om det däremot kan styrkas att en mel-
lanskillnad i penningar har erlagts ska utfärdarna
kompensera Nils med ytterligare 0:1 i någon lämplig
by. (DS 4790)

1381, 1385, 1393, 1398 och 1401 är Nils i S faste vid hä-
radstinget och 1399 är han nämndeman vid räfste-
ting (UUBp 7/11, ShSp 9/11, RApp 13/6, ShSp 20/7,
SD 77, DRAp 12/6).

1384 byter Stigtomta kyrka bort 0:0:1 i S till Julita kloster
(se Ålsta, S:t Nikolai sn). För samma transaktion är
Nils i S faste vid häradstinget (RAp 11/6).

1494 är Håkan i S faste vid häradstinget och 1498 är han
nämndeman vid häradssyn (RAp 18/11, SjSpp 17/3).

1551 innehar Nils Jute på *Näveberg S kronoutjord fritt
från skatt (SöH 1551:11).

1555 omfattar kyrkohemmanet ½:0, sår 3 pund korn och
råg, har gott mulbete men inget fiskevatten; räntar
½:0 avradspn, ½:0 gengärdspn, 12 spann korn, 1
pund smör, 6 lass ved, 6 dagsverken och fodring
(SöH 1555:15).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en jord om 0:0:½
som räntar 0:0:0:16 pn (AoE 29A:2).

Torp 1338 in Þorpe (DS 3336), 1414 i Thorpeno (SD 1889), 1416 i
Torp (SD 2302) – 9 H, 2 c.

SöH 1 kr, med kruj i Hagby.
1338 är Lars, Peter och Torsten i T fastar vid häradstinget

(DS 3336).
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1414 är Jordan i T nämndeman vid räfsteting (SD 1888–89).
1416, 1420 och 1423 är Östen i T faste vid lagmansting och

häradsting (SD 2302, SD 2777).
1443 är Torsten i T faste vid häradstinget (RAp 1/10).
1470 är Peter Jönsson i T faste vid häradstinget (EbAp

16/10).
1486 är Birger i T faste vid häradstinget (RAp 21/5, se

SDHK 31748).

Tuna 1391 i Tunom (RAp 25/11) – 9 H, 2 b-c.
SöH 1 sk, 1559 0:6, 1560 med en skuj i Linteppona.

1559 1 skuj, 1560 1 skkvarn.
1559 (endast) 1 skäng.
1 kruj, (’klockarens utjord’).

1391 är Nils Fris och Ulf i T fastar vid häradstinget (RAp
25/11).

1401 är Torsten och Gregers i T fastar vid häradstinget
(SD 77).

1409 är Olof i T faste vid häradstinget (SD 1209).
1420 är Ulf i T faste vid häradstinget (SD 2777).
1446 är Esbjörn i T faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1496 är Peter Simonsson i T vedervaroman vid härads-

tinget (RAp 17/5).

Urskäla 1320-t (?) Wrskäl (VFT II:8–9 s 158, avskr), 1348 in Vr-
skiælum (DS 4346), 1348 (omkr) in Vrskielfh (DS
4083), 1416 i Oskælum (SD 2302), 1445 i Vrskælfuom
(RApp 15/11), 1455 i Ulfskælom (TrLSp 4/11) – 9 H, 2
b.

SöH 2 fr (Kristina Nilsdotter /Gyllenstierna/, 1562 Svante
Sture), 1565 öde.

1320-talet (?) säljer Erik Turesson (Bielke) U, som ligger
mellan Nyköping och Kolmården, till Ingevald
Estridsson (Hammerstaätten) (VFT II s 158).

1348 säljer Ingrid, Ragvald Arnvaldssons hustru, ½:0, som
hon fått av Ragvald i morgongåva, till Nils Magnus-
son (Magnus Marinasons ätt), domprost i Strängnäs
(DS 4346).

1348 (omkr) ger domprosten Nils Magnusson 0:12 till de
av hans framlidne bror Håkan Magnussons barn som
är födda i dennes andra äktenskap (DS 4083).

1416 är Holmsten i U faste vid lagmansting (SD 2302).
1445 är Anders i U nämndeman vid lagmansting (RApp

15/11).
1455 är Jöns i U faste vid häradstinget (TrLSp 4/11).
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1475–95 (inom) får Erik Ottesson (Björnram från Väster-
götland) U, som räntar 5 tön korn och 0:5 pn, vid
arvskifte efter sin bror Sten Ottesson (VFT II:8–9 s
160).

*Näveberg
1377 wppa Biergeno (DS 9445, avskr).
1400-t a Næffwa bergh (SD 2366 or, tergalpåskrift).
1447 wppa Næffwabærgh (VaKlJb s 34).
1485 pa Näffwabärgh (StTb s 124).
1494 oppa Næffwabergh (RAp 12/1).

Abborrtorp 1447 Abborratorp (VaKlJb s 35) – 9 H, 1 b – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1550 1 aoet, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster A som det förstnämnda året

ligger öde och ingen avrad uppges men 1466–1502
anges avraden 0:1 pn (VaKlJb s 35, HH 16 s 263).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 4
spann, har äng till 20 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar årligen 0:3 landgillespn och 1 fat
järn (AoE 29A:2).

Alstorp 1447 Alstorp (VaKlJb s 35) – 9 H, 0 b – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 aoe (1543–52 0:4), 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster två landbor som räntar 1 fat

järn (VaKlJb s 35, HH 16 s 263).
1466 meddelas i Vadstena klosters räkenskapsbok att A

tidigare har haft två landbor men gården är nu över-
given och skogbeväxt (HH 16 s 279).

1473 upptas A som öde i klostrets jordebok (HH 16 s 279).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken A som sår 1

spann, har äng till 6 lass hö och litet mulbete men
inget fiskevatten; räntar 0:2 landgillespn och ½
hundrade järn (AoE 29A:2).

*Asmwndz 1447 Asmwndz ængh (VaKlJb s 35).
ængh 1457 upptas i Vadstena kloster jordebok A som räntar 1

hundrade järn (VaKlJb s 89).
1473–1502 räntar A 0:6 pn (HH 16 s 263).

*Bagertæppe Se Uttervik.

*Bocketorp Se Uttervik.
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Botorp 1494 Bodhetorp (RAp 12/1), 1502 Bodæ (SSJb 1502) – 9 H, 0
d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoet 0:2.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) ett torp till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok ett torpställe B un-

der Ytterbo, inräknad i samma ränta (SSJb 1502).
1531 upptas B i Gustav I:s jordebok, räntan som tidigare

(K 1 f 66v).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken B som sår 1

spann, har äng till 6 lass hö; räntar 0:4 pn (AoE
29A:2).

Buskhyttan 1494 Bwskahytta (RAp 12/1). – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1 aoehytta, 1573 öde.

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten
Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar
2:0 pn (SSJb 1502).

1531 upptas B i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare
(K 1 f 66v).

1543 räntar järnhyttan i B 1 fat järn (SöH 1543:5A).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 4

spann och räntar 2:0 pn och en järnhytta som räntar
1 fat järn (AoE 29A:2).

Bäcktorp 1502 Becketorp (SSJb 1502), 1543 Becketorpz ängen (SöH
1543:5A) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 frt (Hans Klasson /Bielkenstierna/), 1556 1 aoeuj
till aoe i Skarpåker.
1543–68 1 aoeäng.

1502 redovisas i Sten Stures jordebok ett torp som räntar
2:0 pn (SSJb 1502).

1531 upptas B i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare
(K 1 f 66v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en äng som räntar
2:0 pn (AoE 29A:2).

Börgelstorp 1494 Børgestorp (RAp 12/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 aoe 0:3.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:7 avradspn (SSJb 1502).



210 Jönåkers härad

1531 upptas B i Gustav I:s jordebok med räntan 0:12 pn
(K 1 f 66v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken B som sår 1
spann, har äng till 20 lass hö; räntar 2:0 pn och 1
pund smör (AoE 29A:2).

*Ekedal Se Skara.

*Faders gård 1457 Ffadhers gardh (VaKlJb s 89).
1457 upptas i Vadstena kloster jordebok F som räntar 30

(osmundar) järn för tomtöre (VaKlJb s 89).
1466 räntar A 0:3 pn och 1473–1502 0:1 pn tomtöre (HH

16 s 264).

Fingerkulla Se Överbo.

Frankhyttan 1551 Franckehytthe (SöH 1551:11) – 9 H, 1 c – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Franktorp 1513 i Franketorp (UUBp 28/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle

(se Tomta) (UUBp 28/1).

Fågelhyttan 1551 Foglahytthe (SöH 1551:11) – 9 H, 1 c.
SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

*Färjekarls- 1550 en gård som Mas feriekarll sitter wed (SöH 1550:5) –
gården okänt läge vid Nävekvarn i nuv Tunabergs sn.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1559 redovisar arv och eget-jordeboken Mats fiskares gård

som sår 1 spann, har äng till 6 lass hö, varken mulbe-
te eller fiskevatten; räntar 0:4 landgillespn och 40
(osmundar) järn (AoE 29A:2).

*Gamla 1447 Gamblahytta ængh, Gamblahytto dam (VaKlJb s 35) –
hyttan nuv Tunabergs sn, hyttlämningar (RAÄ Tunaberg

332:1) finns ca 1,4 km väster om Nyhyttan (9 H, 0 c).
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 30

järn men G damm anges som öde det förstnämnda
året (VaKlJb s 35, 89).

1466/73 är G öde (HH 16 s 262).
1515 ingår G enligt en marginalanteckning i klostrets

jordebok i ett jordbyte med biskop Hans Brask (se
Hyttäng) (VaKlJb s 35).
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1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård i ?G, utan
utsädesuppgift, som har äng till 16 lass hö och litet
mulbete; räntar 0:6 landgillespn, 0:4 gästningspn
och 1½ hundrade järn (AoE 29A:2).

Grimstorp 1447 i Græmarstorp (VaKlJb s 34) – 9 H, 0 c – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 1

hundrade järn (VaKlJb s 34, 89).
1466 är klostrets torp öde, 1473 och 1502 räntar det ½:0

pn (HH 16 s 261).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 4

spann, har äng till 8 lass hö, mulbete och fiskevatten
till nödtorften; räntar ½:0 landgillespn, ½:0 gäst-
ningspn och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Grishyttan 1494 Ginteshytta (RAp 12/1), 1502 Grydeshytte (SSJb 1502) –
9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisar Sten Stures jordebok en gård som räntar

2:2 pn (SSJb 1502).
1531 upptas G i Gustav I:s jordebok med räntan 0:18 pn

(K 1 f 67).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 1

spann, har äng till 30 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:18 pn (AoE 29A:2).

Grytberga 1502 Grytabærgh (SSJb 1502), 1543 Grytaberg (SöH 1543:5A)
– 9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoe 0:3.
1502 redovisar Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:7 avradspn (SSJb 1502).
1531 upptas G i Gustav I:s jordebok med räntan 0:12 pn

(K 1 f 66v).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 3

spann, har äng till 9 lass hö, litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:12 pn (AoE 29A:2).

Gälkhyttan 1551 Gärkehötthe (SöH 1551:11), 1559 Giölkshötte (SöH
1559:10) – 9 H, 1 b.

SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Hackhyttan 1447 Haka hytta (VaKlJb s 35) – 9 H, 0 b – nuv Tunabergs
sn.
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SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster H som räntar 1 hundrade

järn (VaKlJb s 35, 89).
1466/73 räntar en landbo i H ½:0 pn (HH 16 s 263).
1502 räntar klostrets gård H 1:0 pn (HH 16 s 263).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken H som räntar 0:4

landgillespn och 2 hundraden järn (AoE 29A:2).

Hertighag 1494 Hetteshoff (RAp 12/1), 1502 Hertugxhoff (SSJb 1502),
1543 Hertoghag (SöH 1543:5A) – 9 H, 0 c – nuv Tu-
nabergs sn.

SöH 1 aoe (1543–56 0:4).
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisar Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:12 avradspn (SSJb 1502).
1531 upptas H i Gustav I:s jordebok med oförändrad

ränta (K 1 f 66v).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 7

spann, har äng till 30 lass hö, mulbete och fiskevat-
ten till nödtorften; räntar 2:0 pn och ½ pund smör
(AoE 29A:2).

Hultebo 1513 i Hulterbode (UUBp 28/1), 1570 Hwltheboo (SöH
1570:3) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.
1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle

(se Tomta) (UUBp 28/1).
1515 se Ormdal.
1556 skriver kung Gustav I till allmogen på *Näveberg

och ber dem göra några hjälpedagsverken för en
nyfunnen silvergruva vid H (GR 26, s 766).

Hyttäng 1447 Hyttho ængh (VaKlJb s 35) – nuv Tunabergs sn –
övergiven bytomt (RAÄ Tunaberg 374:1) ca 1,3 km
väster om Nyhyttan (9 H, 0 c).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 1

hundrade järn (VaKlJb s 35, 89).
1466 är avraden oförändrad, därefter (1473/1502) 0:6 pn

(HH 16 s 262); jfr *Gamla hyttan.
1515 byter Vadstena kloster bort sin egendom H ’i Bergs-

hammars sn’, som räntar 0:6 pn, till biskop Hans i
Linköping mot en gård i Håckla, Vreta klosters sn,
Gullbergs hd. Enligt en marginalanteckning i klost-
rets jordebok ingår även *Gamla hyttan i bytet (RAp
3/8, Kh 53 f 24, VaKlJb s 35).
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1559 redovisar arv och eget-jordeboken H som sår 3
spann, har äng till 10 lass hö och litet mulbete men
inget fiskevatten; räntar 0:6 landgillespn, 0:2 gäst-
ningspn och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Hållingstorp 1447 i Holmgerstorp (RAp 24/1), 1494 Holingers torp, Hol-
lingerstorp (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1447 är Peter Karlsson i H faste vid häradstinget (RAp

24/1).
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisar Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:14 pn (SSJb 1502).
1531 upptas R i Gustav I:s jordebok med samma ränta

som förut (K 1 f 67).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 6

spann, har äng till 12 lass hö men varken mulbete
eller fiskevatten; räntar 0:14 pn (AoE 29A:2).

Häradstorp 1447 Østanrwm (VaKlJb s 35), 1473 hetir nw Hærligx torp
(VaKlJb f 12), 1502 Herlekstorp (HH 16 s 262), 1550
Harstorp (SöH 1550:5), 1561 Härredzhytte … Harestorp
(SöH 1561:9) – nuv Tunabergs sn – övergiven tomt
(RAÄ Tunaberg 317:1) ca 500 m väster om Nastorps-
berget (9 H, 0 b).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1561 (endast) 1 aoet.

1447 har Vadstena kloster en landbo i H som räntar 2
hundraden och 30 (osmundar) järn (VaKlJb s 35).

1457 är järnräntan 2 hundraden och 1466 betalar landbon
Lars i H 0:9 pn avrad (VaKlJb s 89, HH 16 s 262).

1473 och 1502 är avraden oförändrad 0:9 pn men järn-
ränta saknas (HH 16 s 262).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 4
spann, har äng till 16 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:9 landgillespn, 0:4 gäsningspn
samt 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Ingolvshyttan 1447 Ingwlffs hytta (VaKlJb s 35) – 9 H, 0 b – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1573 1 vakluj.

1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 1
hundrade järn (VaKlJb s 35, 89).

1466 erlägger klostrets landbo Påvel ½:0 pn och avraden
förblir oförändrad 1473 och 1502 (HH 16 s 263).
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1559 redovisar arv och eget-jordeboken I som sår 1 spann,
har äng till 6 lass hö, gott mulbete och litet fiskevat-
ten; räntar 0:6½ landgillespn samt 6 hundraden järn
(AoE 29A:2).

Jobstorp 1550 Jopstorp (SöH 1550:5) – 9 H, 1 c.
SöH 1550 1 aoet (öde 1553–55), 1556 1 aoeuj, 1561 1

aoet.
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 4

spann men saknar äng, mulbete och fiskevatten;
räntar 0:2 pn (AoE 29A:2).

Jogershyttan 1502 Knægelstorp, 1545 Knägistorp (SöH 1543:5A) 1550
Jordzhytta (SöH 1550:5) – 9 H, 1 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 aoet 0:2.
1570 1 frhytta (öde).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar
0:6 pn (SSJb 1502).

1531 upptas K i Gustav I:s jordebok med samma ränta
som förut (K 1 f 67v).

1550-talet antecknas i marginalen i en något äldre arv och
eget-längd att ’Knägelstorp kallas J’ (AoE 22:1 f 73,
jfr Skyllberg s 124 f).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård J som sår
2 spann, har äng till 28 lass hö, mulbete och fiskevat-
ten till nödtorften; räntar 0:6 pn (AoE 29A:2).

Järpsätter 1494 Jerpasæthær (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

2:0 pn (SSJb 1502).
1531 upptas J i Gustav I:s jordebok med samma ränta som

förut (K 1 f 67).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår

10 spann, har äng till 28 lass hö, men varken mulbe-
te eller fiskevatten; räntar 2:0 pn (AoE 29A:2).

Kestorp 1513 i Kedelstorp (UUBp 28/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till Erik Trolle (se
Tomta) (UUBp 28/1).
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Klenby 1430 i Klinby (UUBp 7/2), 1456 i Klyndby (RAp 25/5) – 9 H,
0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1551 (endast) 2 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 2 krhytta, 1570 1 frhytta.

1430 är Olof i K vedervaroman vid häradstinget (UUBp
7/2).

1456 är Hans i K faste vid häradstinget (RAp 25/5).
1513 säljer Axel Larsson (Tott) två gårdar till till Erik

Trolle (se Tomta) (UUBp 28/1).

Koppartorp 1513 i Kopertorp (UUBp 28/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle
(se Tomta) (UUBp 28/1).

Kungshamn 1543 Konnungzhampn (SöH 1543:5A) – 9 H, 0 d–e – nuv
Tunabergs sn.

SöH 1 aoefiske, 1566 1 krfiske.
1543 redovisas ett ålfiske med två hommestånd vid K

(SöH 1543:5A).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett fiske som rän-

tar 1 tunna salt ål (AoE 29A:2).

Laggarbo 1513 i Laggerbode (UUBp 28/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta (öde).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle
(se Tomta) (UUBp 28/1).

1515 se Ormdal.

Lappetorp 1494 Lappetorp (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 aoe 0:3.

1 aoeäng.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:12 pn och en utjord, L fjäll, som räntar 0:2 pn
(SSJb 1502).

1531 upptas L och L fjäll Gustav I:s jordebok med samma
ränta som förut (K 1 f 67).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 6
spann, har äng till 20 lass hö, men varken mulbete
eller fiskevatten; räntar 0:12 pn. Dessutom redovisas
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L äng som avkastar 3 lass hö och räntar 0:6 ängepn
samt 1 pund smör. (AoE 29A:2)

*Lasse riika 1447 Lasse riika gardh (VaKlJb s 35) – okänt läge nära Näve-
gardh kvarn.

1457 upptas i Vadstena kloster jordebok en äng L som
räntar 30 (osmundar) järn och har en uppröjd tomt
som räntar lika mycket (VaKlJb s 89).

1466 och 1473 är L öde och avraden är det senare året
satt till 0:2 pn (HH 16 s 279).

Munksätter 1502 Munkesetter (SSJb 1502), 1543 Munkasäter (SöH
1543:5A) – 9 H, 1 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoeäng.
1502 redovisas M i Sten Stures jordebok som ett torpställe

under Skyrshyttan (SSJb 1502).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken M äng som avkas-

tar 19 lass hö och räntar 3:0 pn och 1 pund smör
(AoE 29A:2).

Nastorp 1447 i Nassatorp (VaKlJb s 34) – 9 H, 0 b – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 2

hundraden järn (VaKlJb s 34, 89).
1466–1502 är avraden för klostrets landbo satt till 1:0 pn

(HH 16 s 262).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 4

spann, har äng till 16 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 1:0 landgillespn, ½:0 gästningspn
och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Nyhyttan 1447 Symons haag (VaKlJb s 35), 1466 kallas nw Nyiahyttha
(HH 16 s 262) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster ett ödetorp (VaKlJb s 35).
1466 betecknas N som en ödemark i klostrets jordebok

(HH 16 s 262).
1473/1502 räntar N 0:6 pn (HH 16 s 262).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken N som räntar 0:6

landgillespn och ½ hundrade järn (AoE 29A:2).

Nävekvarn 1308 molendinum in Næfu (DRA Langebek, avskr av vid
14/4 1342), 1447 aff Næffuo qwærn (VaKlJb s 35),
1457 Næffua qwærnss hytto (VaKlJb s 89) – 9 H, 0 b –
nuv Tunabergs sn.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
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1555–62 5 aoe.
1554–68 2 aoekvarn, 1560 1 aoekvarn, 1565 1 krkvarn.
1550 10 aoestuga, 1565 10 vaklstuga, 1568 9 vaklstu-
ga (utan ortnamn).

1308 ger hertigarna Erik och Valdemar en kvarn i N och
allt det gods som marsken Tyrgils Knutsson ägt i
Rönö och Jönåkers härader som belöning till sin
fogde på Nyköpingshus, Ingevald Estridsson (Ham-
merstaätten) (DRA Langebek, avskr av vid 14/4 1342,
jfr DMS 2:2 s 134).

1447–57 har Vadstena kloster N som räntar ½ läst järn
men tidigare har räntat 1 läst (VaKlJb s 35, 89).

1457 upptas i klostrets jordebok N hytta som räntar 1
hundrade järn (VaKlJb s 89).

1466 erlägger mjölnaren 5:0 pn för tullen (HH 16 s 264).
1473 anges avraden till 4:0 pn men nästan inget av den

kunde inkasseras (HH 16 s 264).
1502 räntar N 2½:0 pn (HH 16 s 264).
1530 skriver Gustav I till de fiskare som drar not i Bråvi-

ken om att den mängd fisk som motsvarar kungens
vattendel ska levereras till N (GR 7 s 25).

1554 skriver Gustav I till några fogdar om att de ska skaffa
fram timmer till en byggnad vid N där den fisk som
fångas i Bråviken ska rensas. Samma år befaller
kungen att Nyköpings borgare ska leverera så många
tomma tunnor som årligen behövs för fisket vid
*Näveberg (GR 24 s 213, 261).

1556 beordrar kungen att Peder skrivare ska lägga kvar-
nen på *Näveberg till den gård som Måns Jute dit-
tills suttit på och låta Filip Marten överta ansvaret för
båda (GR 26 s 540).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken N som räntar 4:0
landgillespn och sex gårdar vid N som räntar 6 fat
järn och 10 små stugor (utan ortnamn) som räntar
0:10 landgillespn (AoE 29A:2).

Ormdal 1513 Ormadal, i Ormadal … i Ormedall, Ormedal (Kh 53, f
23v–24) – 9 H, 0 c nuv Tunabergs sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta (torp).

1513 byter Axel Larsson (Tott) bort sin gård O som räntar
0:½ pn till domprost Hans Brask i Linköping mot ½
attung i Hageby, Allhelgona sn, Göstrings hd (Kh 53
f 24).
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1513 säljer Måns Andersson i O sina hus i O, som han
köpt av Jöns Simonsson i Näkna, Kvillinge sn (Öster-
götland) till Hans Brask (Kh 53 f 23v–24).

1515 kungör Axel Larsson att om Erik Trolle eller någon
annan som har Axels gods på *Näveberg i sin värjo
gör intrång i den skogslott, belägen mellan Hultebo
och Laggarbo, som hör till O får de själva bära an-
svaret i den rättssak med biskop Hans som ett sådant
intrång kan leda till då Axel, som för några år sedan
sålt O till biskopen, inte tar något ansvar för saken
(Kh 53 f 23).

*Pella Eriks- 1447 Pella Erikssons torp (VaKlJb s 35).
sons torp 1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 1

hundrade järn (VaKlJb s 35, 89).
1466–1502 är landbons avrad ½:0 pn (HH 16 s 263).

Pelltorp 1447 Pellatorp (VaKlJb s 35) – låg ca 600 m västsydväst om
Nastorp (RAÄ Tunaberg 25, 309).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 2

hundraden järn (VaKlJb s 35, 89).
1466–1502 är avraden för klostrets landbo satt till 1:0 pn

(HH 16 s 262).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 4

spann, har äng till 15 lass hö, litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 1:0 landgillespn, ½:0 gästningspn
och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Pilthyttan 1551 Piilthötthe (SöH 1551:11) – 9 H, 1 c.
SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Remmar- 1550 gård som Hans Remare sitther wdi (SöH 1550:5), 1566
gården Remars törp (SöH 1566:5) – gården låg strax söder

om Nävekvarns bruk, på östra sidan av Nävekvarns-
viken (LSA C 85–82:2, 1741).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.

Riseboda 1494 Ysbodhe, Yssbodha, Idzbodhe (RAp 12/1), 1502 Risbode
(SSJb 1502), 1531 Risseboda (K 1 f 66v), 1543 Risboda
(SöH 1543:5A) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoet 0:2.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (?RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:2 pn (SSJb 1502).
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1531 upptas R i Gustav I:s jordebok med räntan ½:0 pn
(K 1 f 66v); 1559 redovisar arv och eget-jordeboken
en gård som sår 4 spann, har äng till 4 lass hö, gott
mulbete men inget fiskevatten; räntar 2:0 pn (AoE
29A:2).

Rocklösa 1417 mit goodz Rokløso (SD 2366), 1447 i Rookløso (VaKlJb s
34) – övergiven bytomt (RAÄ Tunaberg 306:1) ca
400 m väster om Grimstorp.

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1417 ger Kristina Röriksdotter (Bonde) sitt gods R som

omfattar 0:1 och en kvarn samt ett okänt antal un-
derliggande torp till Vadstena kloster. Kristina har
fått godset som morgongåva av sin förste man
Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) och ger det nu
till klostret som själagåva för sig och sina äkta män,
herr Erengisle och Anders Ingvarsson (Neb), som
ingift för den nunna, Sigrid Larsdotter, som Kristina
tidigare ingivit i klostret och för de nunnor som efter
Sigrids död tar hennes plats (SD 2366, jfr Skyllberg s
104, 108).

1447–57 har Vadstena kloster en gård som räntar 3½
hundrade järn (VaKlJb s 34, 89).

1466–1502 är avraden satt till 0:14 pn (HH 16 s 261).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken ett torp som sår 7

spann, har äng till 20 lass hö, litet mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:14 landgillespn, 0:4 gästningspn
och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

Salvetorp 1550 Saluatorp (SöH 1550:5) – låg vid Nävekvarn på åns
östra sida, ca 400 m sydväst om Myskdalen (LSA C
85–82:2, 1741).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1559 redovisar arv och eget-jordeboken S som sår 2

spann, har äng till 8 lass hö och litet mulbete men
inget fiskevatten; räntar 0:6 landgillespn 0:2 gäst-
ningspn och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).

*Sigurdha 1447 Sigurdha dam (VaKlJb s 89) – okänt läge nära Näve-
dam kvarn.

1457 upptas i Vadstena kloster jordebok en äng S som ger
14 lass hö och har avraden satt till 1 hundrade järn
(VaKlJb s 89).

1473 sägs S ligga till Nävekvarn (VaKlJb 1473 f 12v).

*Skalebo Se Överbo.
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Skara 1286 de opido Skarærumh (DS 919), 1419 i Scararwm … oc
Skararwm (SD 2611), 1447 Skarrwm (VaKlJb s 35),
1494 Skara (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1286 säljer Magnus Johansson (Ängel) en tredjedel av

gården S till skälig man Kettilvast i Nyköping (se
Bergshammar, Bergshammars sn) (DS 919).

1419 ger Magnus Birgersson (Birger Turessons ätt) och
hans hustru Cecilia Sigmundsdotter (vingad pil) hela
sin del av S och jord i Vållingstad, Östra Husby sn,
Östkinds hd, till Vadstena kloster som själagåva för
sig, sina föräldrar, fränder och vänner av vilka Cecili-
as förste make Magnus Bengtsson (Ulv) nämns vid
namn. Donationen villkoras av Cecilia med att hon
årligen av klostrets syssloman ska få en tunna torsk
eller strömming, vilkendera som denne bäst kan
avvara (SD 2611).

1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 0:6 pn
(VaKlJb s 35, 89).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten
Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård i S med det
underliggande torpet *Ekedal (Äkedall) vilka sam-
manlagt räntar 2:0 avradspn (SSJb 1502).

1531 upptas S och torpet *Ekedal i Gustav I:s jordebok,
räntar som tidigare (K 1 f 66v).

1543 meddelas att till S ligger en holme som heter Ekehol-
man (SöH 1543:5A).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår
10 spann, har äng till 20 lass hö, mulbete och fiske-
vatten till nödtorften; räntar 2½:0 pn och ½ pund
smör (AoE 29A:2).

Skarpåker 1494 Skarpaaker (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.
SöH 1 aoe 0:3, med aoeuj i Bäcktorp.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisar Sten Stures jordebok en gård som räntar

0:12 pn (SSJb 1502).
1531 upptas S i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare

(K 1 f 66v).
1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår

10 spann, har äng till 6 lass hö men varken mulbete
eller fiskevatten; räntar 0:12 pn (AoE 29A:2).
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*Skinnare- 1457 Skinnaregardin (VaKlJb s 89) – okänt läge, troligen
gården nära Nävekvarn.

1457 upptas i Vadstena kloster jordebok S som räntar 50
(osmundar) järn (VaKlJb s 89).

1466–1502 räntar S ½:0 pn (HH 16 s 264).

Skyrshyttan 1502 en gord som Oluff Skøringe paa boodhe (SSJb 1502),
1531 Sköringshytta (K 1 f 67v), 1543 Skyringzhytta (SöH
1543:5A) – 9 H, 1 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1502 redovisas i Sten Stures jordebok Olof Skörings gård

som räntar 3:0 pn och har ett torpställe i Munksätter
(SSJb 1502).

1531 upptas S i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare
(K 1 f 67v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 4
spann, har äng till 10 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 1:0 pn (AoE 29A:2).

Smedsgården 1513 i Smedzgardt (UUBp 28/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta (torp).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård i L till till Erik
Trolle (se Tomta) (UUBp 28/1).

*Stenarsgardh1447 Stenars gardh (VaKlJb s 35), 1550 Stengerde (SöH
1550:5) – låg på Näveåns östra sida, ca 300 m nord-
väst om Nävekvarns bruk (LSA C 85–82:2, 1741).

SöH 1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1447 har Vadstena kloster en landbo som betalar 30 (järn)

som tomtöre (VaKlJb s 35).
1457 betalar landbon i S 3½ hundrade järn som avrad

(VaKlJb s 89).
1466 är avraden omräknad till 0:14 pn i klostrets jordebok

(HH 16 s 263).
1473 läggs 0:2 för en äng till avraden och 1502 ändras

avradsbeloppen till 0:15 pn och 0:1 pn (HH 16 s
263).

1543 förlänar Gustav I gården S vid *Nävebergs kvarn
som tillhört Vadstena kloster till lodgjutaren Per
Jönsson på behaglig tid (GR 15 s 589).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 4
spann, har äng till 20 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 0:14 landgillespn, 0:4 gästningspn
och 1 hundrade järn (AoE 29A:2).
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Syrtorp 1551 Syratorp (SöH 1551:11) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Tidkehyttan 1551 Tydickhytthe (SöH 1551:11) – 9 H, 0 c – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

*Timberhult Se Överbo.

Tomta 1513 i Tompte (UUB 28/1), 1551 Tompta (SöH 1551:11) – 9
H, 0 c – nuv Tunabergs sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

1513 säljer Axel Larsson (Tott) till Erik Trolle sina gods
och gårdar på *Näveberg som är en gård i T och
jord i Franktorp, Hultebo, Kestorp, Klenby, Koppar-
torp, Laggarbo, Smedsgården, Tuddetorp och Utter-
vik, denna socken, Egelprång, Karlvik, Krognäs,
Vibäck och Äspenäs, S:t Nikolai sn. Sammanlagt
räntar godsen bl a (skadad källa med textförlust)
23½:0 pn, 2 tunnor smör och 10 lamm (UUBp 28/1).

*Toorshytte 1551 Toorshytte (SöH 1551:11) – okänt läge i nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Torkelstorp 1551 Torkelstorp (SöH 1551:11), 1570 Torckelshytta (SöH
1570:3 – 9 H, 2 b.

SöH 1 frhytta.

Torskhult Se Ålbäck.

Tuddetorp 1551 Tuddhetorp (SöH 1551:11) – 9 H, 0 c – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1551 (endast) 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1559 1 krhytta, 1570 1 frhytta.

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård till till Erik Trolle
(se Tomta) (UUBp 28/1, källan skadad, ortnamnet
oläsbart).

Uttervik 1447 i Wtteruiik (VaKlJb s 34) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1559 1 krhytta, 1570 2 frhytta (jfr AF 2 s 685).
1 aoe 0:3.
1550 1 aoe, 1565 1 vaklt.
1550 (endast) 1 aoeäng.
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1551 (endast) 2 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1447–57 har Vadstena kloster en landbo som räntar 2

hundraden järn (VaKlJb s 34, 89).
1466–1502 anges klosterlandbons avrad som 1:0 pn (HH

16 s 261).
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård med det

underliggande torpstället *Bagertæppe vilka sam-
manlagt räntar 0:7 pn (SSJb 1502).

1513 säljer Axel Larsson (Tott) en gård i U till till Erik
Trolle (se Tomta) (UUBp 28/1).

1531 upptas en gård U med torpstället *Bocketorp i Gus-
tav I:s jordebok och räntar sammanlagt 0:12 pn (K 1
f 66v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 3
spann, har äng till 20 lass hö, mulbete och fiskevat-
ten till nödtorften, och räntar 0:12 pn, och ett torp,
indraget från Vadstena kloster, som sår 3 spann, har
äng till 16 lass, gott mulbete men inget fiskevatten;
räntar 0:12 landgillespn, 0:4 gästningspn och 1
hundrade järn. Dessutom redovisas en liten jord som
räntar 0:4 landgillespn. (AoE 29A:2)

Visätter 1551 Wiidhesätther (SöH 1551:11) – 9 H, 1 c – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 1565 1 kruj.
1 krhytta, 1570 1 frhytta.

Ytterbo 1446 i Ytraboo, i Ytrabo (RAp 10/5, 2 brev), 1494 myn hoffwed
gard Ytherbodhe (RAp 12/1) – 9 H, 0 d – nuv Tuna-
bergs sn.

SöH 2 aoe 0:4 + 0:4.
1446 är Nils i Y faste vid häradstinget (RAp 10/5).
1450-t tilldöms Lars Axelsson (Tott) av rikets råd Y som han

och kung Karl Knutsson båda gjort anspråk på (U
269a s 31).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) till Sten Sture och
hans hustru Ingeborg Åkesdotter (Tott), som är
Birgittas kusin, sin huvudgård Y med alla de gårdar,
hyttor och andra egendomar som av ålder tillhör
detta godskomplex, nämligen Botorp, Buskhyttan,
Börgelstorp, Grishyttan, Hertighag, Hållingstorp,
Järpsätter, Lappetorp, Riseboda, Skara, Skarpåker,
Uttervik, Ålbäck och Överbo, denna socken, Botten-
karshyttan, Ista(fjällen), *Konwngx fiæll, Kottorp,
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Kulltorp, Kärrboda, Marsäng, Närke, Nässelkärr och
Rävshyttan, Bergshammars sn, och *Olaffthorp, S:t
Nikolai sn (se DMS 2:1 s 252) (RAp 12/1, tre original;
jfr Skyllberg s 116).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård i Y med det
underliggande torpet Botorp vilka sammanlagt rän-
tar 8:0 pn (SSJb 1502).

1531 upptas Y och Botorp i Gustav I:s jordebok, räntar
som tidigare (K 1 f 66v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken två gårdar som
vardera sår 14 spann, har äng till 30 lass hö, mulbete
och fiskevatten till nödtorften; räntar vardera 1:0 pn,
1 pund korn och ½ pund smör (AoE 29A:2).

Ålbäck 1494 Aalebech (RAp 12/1), 1543 Ållenebeck (SöH 1543:5A) –
9 H, 0 d – nuv Tunabergs sn.

SöH 1 aoe 0:4.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten

Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).
1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård som räntar

räntar 4½:0 pn och har en utjord i Torskhult (Torske-
hulth) (SSJb 1502).

1531 upptas Å i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare
(K 1 f 66v).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård som sår 9
spann, har äng till 30 lass hö, gott mulbete men inget
fiskevatten; räntar 4½:0 pn (AoE 29A:2).

Överbo 1402 i Ywirboo (SD 201), 1445 i Øfrabo (RAp 12/1), 1494
Øffwerbodha (RAp 12/1) – 9 H, 0 c – nuv Tunabergs
sn.

SöH 1 aoe 1:0.
1402 är Johan i Ö faste vid häradstinget (SD 201).
1445 är Germund i Ö nämndeman vid häradstinget (RAp

1/6).
1450-t tilldöms Lars Axelsson (Tott) av rikets råd Ö som

både han och kung Karl Knutsson har gjort anspråk
på (U 269a s 31).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till Sten
Sture (se Ytterbo) (RAp 12/1).

1502 redovisas i Sten Stures jordebok en gård i Ö och de
underliggande torpen *Skaletorp, Fingerkulla (Fing-
erkulle) och *Timberhult vilka sammanlagt räntar 4:0
pn (SSJb 1502).

1531 upptas Ö i Gustav I:s jordebok, räntar som tidigare
(K 1 f 66v).
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1543 meddelas att det under Ö ligger ett torpställe *Skale-
torp (SöH 1543:5A).

1559 redovisar arv och eget-jordeboken en gård, med
tilliggande torpställe, som sår 18 spann, har äng till
50 lass hö, mulbete och fiskevatten till nödtorften;
räntar 1:0 pn, 12 spann korn och 1 pund smör (AoE
29A:2).

Tunabergs socken
Omfattning: Tunaberg hade ett kapell senast 1538 och en kaplan på
*Näveberg är omnämnd flera gånger 1587–97 utan att namnet Tunaberg
används. Ännu på 1620-talet, då den nuvarande kyrkan i Tunaberg
byggdes, titulerades prästen där kaplan vid ’Nävebergslag’ eller Näve-
kvarn. Tunaberg blev formellt annexförsamling till Tuna 1626 och egen
jordebokssocken 1868 (Lagerstedt s 17). De bebyggelsenheter som tillhör-
de det medeltida *Näveberg hamnade vid denna delning med ett fåtal
undantag i Tunabergs sn. Till Tunaberg överfördes då från Tuna sn:
Abborrtorp, Alstorp, Botorp, Buskhyttan, Bäcktorp, Börgelstorp, Finger-
kulla, Frankhyttan, Franktorp, Grimstorp, Grishyttan, Grytberga, Hack-
hyttan, Hertighag, Hultebo, Hyttäng, Hållingstorp, Häradstorp, Ingolvs-
hyttan, Jogershyttan, Järpsätter, Kestorp, Klenby, Koppartorp, Kungs-
hamn, Laggarbo, Lappetorp, Munksätter, Nastorp, Nyhyttan, Näve-
kvarn, Ormdal, Pelltorp, Remmargården, Riseboda, Rocklösa, Salvetorp,
Skara, Skarpåker, Skyrshyttan, Smedsgården, *Stenarsgard, Syrtorp,
Tidkehyttan, Tomta, Torskhult, Tuddetorp, Uttervik, Visätter, Ytterbo,
Ålbäck och Överbo. Från S:t Nikolai sn överfördes 1920: Aspenäs, Bogslöt,
Egelprång, Karlvik, Krognäs, Prästtorp och Vibäck (Kbr 27/8). En del av
Kungshamn flyttades hit från samma socken 1934 (Kbr 26/10). Orterna
redovisas här i de urspungliga socknarna.
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1200-t förra hälft NVCOPIE (mynt, typ LL IV B).
1250 terre in … Nvcopiam (DS 377).
1251 Nycopia (DS 387).
1286 de Nycopia (DS 919).
1296 aduocati Nychopensis (DS 1178).
1306 Nykopie (DS 1493).
1330 Nychopia … ciuis ibidem (DS 2787).
1336 ciuium Nycopie (DS 3189).
1341 communitatis vilie Nykopensis (DS 3569).
1348 aduocatus borghæmestaræ ceterique consules Nicopie (DS 4346).
1366 i Nycøpunge (DS 7388).

Källor: DS 377, DS 386–87, PHT 1952 s 37–46, 1953 s 79–94, 105, SBL bd 16 s 260 ff, bd
18 s 556, bd 20 s 7, 776, kung Sverker (Karlsson), artikel under utgivning, ÄSF I:2 s 107.

1250 ger drottning Katarina sina privata jordegendomar i bl a Nyköping
till Gudhems kloster. I kung Valdemars (makens systerson) bekräf-
telsebrev framhävs att den stora donationen enbart omfattar drott-
ningens arvejord, av farbrodern Holmger Folkessons bekräftelse-
brev framgår att donationen omfattar både fäderne- och mödernearv
(DS 377, DS 386, DS 387).
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1253 stadfäster ärkebiskopen och biskoparna i Linköping, Skara, Sträng-
näs och Åbo ett jordbyte, genom vilket Birger jarl byter till sig den
jord som klostret innehar i Nyköping, på båda sidor om ån och
ytterligare jord som Gudhems kloster fått som gåva av drottning
Katarina. Stadfästelsebrevet betonar att det inte är frågan om krono-
domän eller jord som på annat sätt är knuten till kronan utan drott-
ningens arvejord liksom den jord klostret nu får av Birger är hans
arvejord och inte kronodomän eller annan jord med till kunga-
makten relaterade begränsningar av jarlens innehav (DS 405).

1286 köper skälig man Kettilvast i Nyköping jord flerstädes i Bergsham-
mars och S:t Nikolai snr av Magnus Johansson (Ängel) (se Bergs-
hammar, Bergshammars sn) (DS 919).

1295–96 nämns en fogde, Öjar (Gunnesson), i Nyköping (MRA 61 s 325,
DS 1178).

1315 omnämns Dan Håkansson som underfogde i Nyköping (DS 2023).
1330 tituleras en person, Önd Hade, borgare i Nyköping (DS 2787).
1336 uppträder personer från Nyköping med titeln borgare som sigill-

vittnen, nämligen Önd Hade och Lars Krydener (DS 3189).
1341 uppträder Nyköpings stad som sigillvittne (DS 3569).
1348 uppträder Nyköpings stadsstyrelse som brevutfärdare med en tre-

partssammansättning bestående av en fogde (kungens represen-
tant), borgmästare och stadens råd (DS 4346).

1370–71 omnämns Henrik van Morin som fogde i Nyköping (DS 8154,
DS X 118).

1386 omnämns Nils Jönsson djäkn som fogde i Nyköping (RAp 8/9).
1390 erkänner Jakob Unge, borgmästare i Nyköping, i närvaro av flera

vittnen att han är skyldig riddaren Kort Görtz 200:0 pn och förbin-
der sig att betala skulden före midsommar 1391 med reda penning-
ar, järn, koppar, smör eller oskuret kläde, eller vid utebliven betal-
ning frivilligt gå i fängelse (RAp 9/9).

1390 antecknas i de s k gråbrödraannalerna att Nyköpings stad detta år
sattes i brand av tyskarna (”Theotonicos”) varvid även klostret och
stadskyrkan brann (ASMA s 301).

1407 utfärdar Olof Dansk (”Dacus”), borgare i Nyköping, i närvaro av
sex namngivna vittnen urfejdebrev till borgmästare och råd i Nykö-
ping för att göra slut på den osämja som rått mellan honom och
stadens styrelse (SD 886).

1413 utfärdar riddaren Karl Karlsson Öra ett nytt morgongåvebrev till
sin hustru Cecilia Staffansdotter (Stangenberg) med anledning av
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att det ursprungliga brevet förstördes då Nyköping brann (SD
1722).

1414 kärar Nyköpings borgmästare under konungsräfst om en jord som
herr Magnus Petersson tog ifrån staden då han var fogde på Nykö-
pingshus och gjorde därav en hästhage för slottets hästar. Nämn-
den bekräftar att den åsyftade marken tillhör staden och rätten
hänskjuter ärendet till kung Eriks beslut enligt den fullmakt han
gett biskop Anders i Strängnäs och lagmannen Nils Erengislesson
(SD 1888).

1419 omnämns Lars Krabbe som borgmästare i Nyköping (SD 2625).
1433 omnämns en borgare i Nyköping vid namn Olof Larsson som tidi-

gare har varit borgare i Tälje (RAp 2/4).
1438 omtalas Lars Holmstensson och Olof Bengtsson som borgmästare i

Nyköping (RApp 6/2).
1444 utfärdar kung Kristoffer privilegier för Nyköpings stad att behålla

och nyttja alla de kronans öar och holmar som de av ålder innehaft
och nyttjat (PRFSS I:105).

1445 uppträder Nyköpings borgmästare Jakob Horn och Ingolf som
käranden på lagmansting i en tvist gällande stadens ägor (se Släbro,
S:t Nikolai sn) (NySAkb nr 5).

1454 får Nyköpings stad av kung Karl en förnyelse på 1444 års förläning
av öar och holmar som nu nämns vid namn: Ålö, Femöre, Bjurshal-
sen, Beten, Hasselö, (Hasselö-)Bergö och Furö (NySApp 8/3).

1459 omnämns att hövitsmannen på nyköpinghus Åke Jönsson (Svarte
Skåning) har en byfogde i staden (B 15 f 71v).

1482 omnämns Hans Wille som stadsfogde i Nyköping (RAp 29/4).
1497 förnyar kung Hans alla de privilegier som Nyköpings stad har fått

av hans förfäder och företrädare som Sveriges kung (PRFSS I:213).
1499 utfärdar kung Hans ett brev med anledning av att borgerskapet i

Nyköping inför honom klagat över den omfattande olagliga handel
som bönder, bonddrängar och prästdrängar idkar såväl i staden
som på landsbygden och i olagliga hamnar till stor skada för Nykö-
pings stad och i strid med stadens privilegier. Kungen påbjuder
därför att detta oskick omedelbart måste upphöra och befriar samti-
digt staden från all skjutsningsskyldighet utom för den kungliga
familjen och andra som har särkskild kunglig fullmakt. Kungen
fastställer också nivån på den byskatt som staden erlägger. (NySAkb
nr 14)
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1519 förnyar Sten Sture d y Nyköpings stads privilegier på de öar och
holmar som staden tidigare har fått brev på (se 1444 och 1454
ovan) (PRFSS I:252).

1524 förnyar Gustav I Nyköpings stads privilegier (PRFSS II:10).
1527 utfärdar Gustav I brev för Nyköpings stad på de tomter och vretar

som i lång tid undanhållits dem, i synnerhet vretarna i S:t Nikolai
sn (PRFSS II:41).

1528–43 utfärdar Gustav I flera brev angående Nyköpings handel med
andra städer, varvid kopparhandeln över Tälje nämns särskilt
(PRFSS II:47, II:83, II:141).

1555 får Nyköpings stad Ålö och de holmar som hör därtill i förläning på
behaglig tid med villkoret (jfr 1444 och 1454 ovan) att de ska diri-
gera kronans skepp och galejer till Stockholm och Kalmar (PRFSS
II:240).

1527 representerar borgarna Erik Bengtsson och Henrik Månsson Nykö-
pings stad på riksdagen i Västerås (GR 4 s 234).

Stadsområdet under medeltiden
Något slags reglerad stadsliknande bebyggelse uppstod inom den nuva-
rande staden senast under 1100-talets andra hälft. Den medeltida stads-
bebyggelsens utbredning är svårbestämbar på grund av att stadsböcker
och kartor från tiden före 1665 inte har bevarats. Bebyggelsens utbred-
ning och lokalisering måste därför huvudsakligen beskrivas genom att de
relativt få lägesuppgifterna i skriftligt källmaterial kombineras med topo-
grafiska rimlighetsbedömningar (landhöjning m m) och resultaten från
arkeologiska utgrävningar (se MS, del 13).4

I söder begränsades stadsområdet av Stadsfjärden som under medelti-
den gick ända upp till nuvarande Kungsgatan. Bebyggelsen låg huvud-
sakligen väster om ån och nådde i norr upp till Borgarberget, Kapellber-
get och S:t Nikolai kyrka. Även ett flertal gårdar på åns östra sida nämns i
det medeltida källmaterialet. Åtminstone en del av dessa låg väster om
Helgona kyrka mellan ån och nuvarande Östra Trädgårdsgatan där även
franciskanklostret låg. En uppgift från 1544 nämner uttryckligen en gård
som låg mellan ån och det då förfallna klostret. Sannolikt var även områ-
det mellan Repslagaregatan och Östra Kvarngatan bebyggt redan under
senmedeltiden.

Staden var under medeltiden indelad i fjärdingar (= fjärdedelar), av
vilka två omtalas i det bevarade medeltida källmaterialet: *Borga fjärding

4 Slutrapporten från utgrävningen i Åkroken 2010–11 var ännu opublicerad vid tiden för
slutredigering av denna bok.
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(Borgha fierdinger) 1385(?) (VreS G 30 odat), 1413 (SD 1807), 1476 (HH
31:87), 1540 (GR s 176), och *Forsa fjärding (Forssa fierding) 1501 (GiBr s
139).

Fastigheter i staden

Anders Larssons gård
1540 får Anders Larsson målare i Nyköping, son till Lars Andersson, av

kungen till evärdelig ägo en tomt i Borga (”Bierga”) fjärding, väs-
tan ån vid nya torget. Tomten har tidigare tillhört S:ta Annas pre-
benda och dess sidor mäter 2 x 29 + 37 ¾ + 25 1/8 alnar (GR 13 s
176 f).

1547 förlänas Anders Larsson ytterligare en gård i staden på behaglig tid
men dess läge eller storlek anges inte (GR 18 s 225).

Anund Peterssons gård
1475 överlåter Arvid Trolle, på riksföreståndaren Sten Stures begäran till

Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning) en gård i Nyköping som han
fått som sakfallsgods av Anund Petersson, borgare i Nyköping (HH
31:84).

Arvid Trolles gårdar
1476 utfärdar Nyköpings borgmästare och råd ett intyg om hur Arvid

Trolle kommit i besittning av sina gårdstomter i staden. Tomterna
som ligger näst intill Botvid Ingessons tomt ägdes ursprungligen av
Jakob Horn (borgmästare) som för 2 skeppund koppar pantsatte
dem till Peter Kottman som sedan dog, varefter panterna tillföll
Erik Axelsson (Tott) som danaarv. Panterna löstes och tomterna
övertogs sedan av Didrik Garp som åter pantsatte dem till Hans
Ivansson och Nils Torkelsson (hälften var) med undantag för en del
av en kålgårdstomten som Lars Gregersson hade i pant för ett lån
till Jakob Horn. Ytterligare några år senare sålde Hans Ivanssons
änka till Birger Trolle den del som Hans haft i pant samt ett hus
som Hans byggt på tomten, och Nils Torkelsson överlät sin pant till
Arvid Trolle som också övertog Lars Gregerssons kålgårdspant.

Efter alla dessa transaktioner bjöd Arvid Trolle lagenligt upp
tomterna på tinget till inlösen av eventuella bördemän innan han
började bebygga dem; tomterna är:

*Stora gårdstomten är 60 alnar på på södra sidan, 45 alnar på väst-
ra sidan fram med gatan, 52 alnar på norra sidan och på östra sidan
längs med ån 37 alnar.
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Kartan över Nyköpings stad visar gatunät före och efter reglering. Tillkommen tidigast
1665. (LSA C 57–1:1)
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*Lilla gårdstomten är från gatan och ner till ån 60 alnar, på västra
sidan längs med gatan 10 alnar, på norra sidan längs med gatan
och ner till ån 60 alnar. Denna tomt har legat öde länge och staden
har därför inte erhållit tomtöre, pålpenningar och andra utskylder
av den.
*Kålgårdstomten ligger ovanför (den mindre) gårdstomten och är
53 alnar på östra sidan, 61 alnar på södra sidan, 57½ alnar i väster
och 60 alnar på norra sidan.
Staden befriar samtidigt Arvid Trolle och hans rätta arvingar för all
framtid från alla skatter och årliga utskylder till staden (HH 31:87).

1480 kärar biskop Lydeke i Västerås genom befullmäktigade ombud på
lagmansting i Nyköping om en av Arvid Trolles tomter som är
biskopens rätta arvegods. Arvid bemöter detta med hänvisning till
uppgifterna i ett brev från 1476 (se ovan) och meddelar vidare att
biskopens ombud redan 1472 erbjudits gården för inlösen om det
kunde styrkas att biskopen var rätt bördeman. Efter granskning av
stadens jordebok och parternas jordebrev dömer lagmannen Svarte
Åke Jönsson gården till Arvid eftersom biskopen inte hade lämnat
något bud, eller överklagat, i laga ordning medan tid var. Av dom-
brevet framgår att biskopen överklagade domen till riksrådet vid
dess nästa möte i Arboga och att lagmannen då lämnade sin redo-
görelse av saken till rådet som därefter fastställde domen (HH
31:130).

Bengt Ebbessons tomt
1486 vittnar Peder Nilsson köttmånglare i Tunsätter, Helgona sn, och

Jöns Bagge under ed inför rådstugerätten i Nyköping att den tomt
i staden som herr Anders i *Krakalund, kyrkoherde i Helgona sn,
köpt av framlidne Bengt Ebbesson (Färla) endast till hälften varit
dennes egendom; den andra halvan tillhör Bengts kusin Nils Karls-
son (Färla). Tomten ligger ’ovan Helgona källa, innanför Helgona
port’ (Fm 18 nr 32).

Bengt Kåres gård
1544 får Bengt Kåre, borgare i Nyköping, som belöning för sina insatser

i kungens tjänst (se DMS 2:2 s 25) en tomt som ligger mellan ån och
det gamla förfallna klostret. Tomtens ena sida går från ån upp med
?Nils guldsmeds bod till ’platsen’ vilket gör 46 alnar, motsatt sida
går från ån ut med det gamla stenhuset upp till ’platsen’ vilket är
60 alnar, längs med ån är gränsen 50 alnar och från östra hörnet
vid guldsmedsboden och upp mot slottet in på ’platsen’ 40 alnar
(GR 16 s 591 f).
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Birger Nilssons gård
1555 äger Birger Nilsson (Grip) gemensamt med sina systrar en tomt

som ligger sydväst om stadsporten (BNBJJb).

Birgitta Olofsdotters gård
1468 ger Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) en gård till sin hustru

Birgitta Olofsdotter (Tott) (G 29 s 103).

*Brethatompt
1385 byter Bo Jonsson (Grip) till sig, av Jakob Olofsson djäkn och hans

hustru Ingeborg Magnusdotter, den halva gård i Nyköping som
Lars i Skåra besuttit med all deras ägolott, liggande i Brethatompt vid
torget (se Skåra, Stigtomta sn) (TrLSp 24/2).

Dan Olofssons gård
1525 innehar Lars Bagge i Närlunda (Husby-Oppunda sn) och Olof i

Reva (Törnevalla sn, Åkerbo hd) m fl en gård, som tillhört förre
borgmästaren i Nyköping Dan Olofsson, enligt en särskild överens-
kommelse som träffats mellan arvingarna och kungens fogde Olof
Arvidsson efter att Dan Olofsson omkommit genom drunkning och
en rannsakningsnämnd granskat dödsfallet närmare (ShSp 10/10).

1527 skänker kung Gustav I till sin trotjänare Peder Nilsson den tomt
som Dan Olofsson ägt och som kungen uppges ha fått som danaarv
(GR 4 s 357).

*Ekegården
1479 (?) ger Esbjörn Kristiernsson (Hjorthorn) till gråbrödraklostret sin

gård Eckegårrden som ligger vid strömmen alldeles intill kvarnen,
för sin, hustruns och deras föräldrars själar (SjA E 5352, feldat
avskrift).

1553 får Anna Pedersdotter (Gladhemsätten) vid arvskifte efter sin make
Kristiern Larsson (Siöblad) Ekegården som ligger vid hammarsmed-
jan (se Flättna, S:t Nikolai sn) (SjSp 1/11).

Erik Ottessons gård
1489 säljer och upplåter Botvid Ragvaldsson, borgare i Nyköping, på

hustru Ingrids, Johan Ruths änkas vägnar, en gård öster om ån till
Erik Ottesson (Björnram från Västergötland). Gårdens bredd mot
gatan är 35 alnar och på motsatt sida mot ån 21 alnar och ytterliga-
re 30 alnar ovanför kålgården, längden från gatan på östra sidan
ner till ån 120 alnar, västantill från gatan och ner till ån 66 alnar
(RAp 12/10).
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Hans Rebbens gård
1458 säljer gardjäknen (gardianen) broder Hans vid Nyköpings franci-

skankonvent till Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning) framlidne
Hans Rebbens gård östan ån i Nyköpings stad, vilken gård välboren
kvinna Katarina, ”Pankans” (?Anders Panka) hustru, hade köpt av
Erik Axelsson (Tott) som erhållit den som danaarv efter Hans Reb-
ben. Hustru Katarina hade sedan testamenterat gården till klostret.
Gårdstomtens bredd på den sida (södra) som vetter mot gatan är 42
alnar, inklusive det bodrum som herr Åke köpt av Jöns Klasson; på
norra sidan mot ån är bredden 14 ¼ alnar och tomtens längd är
104 alnar på såväl östra som västra sidan. (UUBp 1458 u d)

1480 byter Svarte Åke Jönsson bort gården som Hans Rebben och hans
hustru ägt till Kristina Olofsdotter (se Lumsätter, S:t Nikolai sn)
(RAp 30/5).

Hans Vässings gård
1501 säljer Hans Vässing (halv båt) sin gård i Nyköping, Forsa fjärding,

som han ärvt av sin framlidne moster Sigrid, Valdemars hustru, till
Sten Sture för 85:0 pn (GiBr s 139). – Gården är sannolikt identisk
med *Valdermarstomten som omnämns 1551 (GR 22 s 37).

Ingeborg Larsdotters gård
1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jordebok ett torp i Ny-

köping som ligger ’sunnerst vid plankorna vid ön vid slottet’ och
räntar 0:2 pn årligen (TidöA 499 f 9).

Ingevald Anundssons gård
1379 byter Ingevald Anundsson (spetsar från sidan) bort sin jord med

hus i Nyköping till sin bror Lars Anundsson mot jord i Sundby,
Bettna sn (RAp 17/6).

Johan Jönssons gård
1480 byter Johan Jönsson, Arvid Trolles fogde, bort sin gård, liggande

öster om ån mellan Åke Jönssons och Lars fiskares gårdar, till Mar-
gareta, Karl Finkenows hustru, mot en gård i Östergötland (RAp
10/8 1480).

Johannes Petri gård
1370 byter Erik i Binklinge, Vrena sn, och hans hustru Margareta på sina

och barnens vägnar bort till kaniken Johan Petersson i Vadsbro en
gård i Nyköping och jord i Ellesta och Kälkesta, Halla sn, Fröberga,
Lunda sn, samt Binklinge, Vrena sn, mot en uppbyggd gård med
tomt i Uppsala stad och en åker nära staden (DS 8119, DMS 1:2 s
318).



Nyköpings stad 235

Josef Pederssons gård
1530 säljer Lars Tidemansson (Hjortöätten) med sin hustru Kristina

Pedersdotters tillstånd hennes gård i Nyköping till Jakob Smålän-
ning. Kristinas syster Magdalena och hennes man Jon skrivare hade
köpt gården av Josef Pedersson (Djulaätten) i Djulö. Gården som
ligger öster om Nyköpingsån mellan Lasse pungmakares gård och
”Steinbromss”(?) gård, håller i bredden vid gatan 33 ¾ alnar, på
motsatt sida längs ån 38 ¾ alnar och tomtens längd från gatan till
ån är 99 ¾ alnar (SöMAp 7/6).

Karl Karlssons gård
1413 byter Karl Karlsson Öra bort sin gård, liggande vid torget i Borga

fjärding, till Jon Jakobsson mot jord i Hjulsta, Söderby och Vedeby,
Björkviks sn. Gården i Nyköping är ’fram med …’ (textförlust) 36
alnar lång inräknat den del som Jon köpt av Jakob gamle, i söder
10½ alnar, på västra sidan mot rådstugan 33½ alnar och vid torget
är tomten 32½ alnar bred (SD 1807).

Karl Påvelssons gård
1543 får herr Karl Påvelsson (Pauli), präst i Nyköping, av kungen en

tomt som ligger utanför stadsgraven vid ån västantill mot slottet,
vilken tomt herr Karl bebyggt och där han sedan länge också bor.
Tomten är 90 alnar lång och 36 alnar bred enligt herr Karls egna
uppgifter (GR 15 s 542 f).

Kort Jönssons gård
1513 säljer Cecilia Kortsdotter, änka efter borgaren Kort Jönsson, sin

gård i Nyköping till biskopsbordet vid Linköpings domkyrka
(ÖgFT I s 6 f, 15).

Kristiern Sanders tomt
1385 (?) säljer Kristiern Sander, borgare i Nyköping, och hans hustru

Inga Tidekesdotter en badstugetomt i Borga fjärding med en täppa
västan om staden och jord i Sjukälla, Kila sn, till Bo Jonsson (Grip).
Tomten som ligger västan för ’nedre Korsgatan’ är 63 alnar lång,
21 alnar bred ovantill vid gatan och 2 alnar nere vid ån (VreS G 30
odat).

Lars fiskares gård, se Johan Jönssons gård.

Martin Hanssons gård och Sæppils Mønnes gård
1456 säljer Martin Hansson, borgare i Nyköping sin gård i staden till

Magnus Bengtsson (Natt och Dag). Gården ligger östan ån näst
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intill ”Sæppils Mønne” gård som ligger öster om Martins (RApp
24/6 1456).

Peters i Axmora gård
1530 skänker kung Gustav I till Hans Nyvind en gård som tillfallit kung-

en som sakfallsgods efter tjuven Peter i Axmora (Runtuna sn) (GR 7
s 90).

*S:ta Barbaras gilles tomt
1546 får hustru Birgitta, änka efter Lars Andersson, till evärdelig ägo av

kungen den tomt på vilken S:ta Barbaras gilleshus tidigare har
stått. Tomtens längd är på södra sidan 43 alnar utmed Olof Brem-
mings bodar och 42 (?) alnar på motsatt sida där den gränsar till
Tomas guldsmeds gård, bredden östan till vid torget är 16 alnar
och på västra sidan 15 alnar (GR 18 s 25).

1551 får hustru Birgitta ytterligare en obebyggd tomt av kungen och
dessutom två gatubodar vilka tidigare ägts av Jöns och Tord Kristi-
ernssöner. Tomtens längd är 24 ¾ alnar både på östra sidan mot
torget och västra sidan där den gränsar till Sven Pederssons gård;
bredden på norra sidan utmed de andra bodarna och på södra
sidan vid gatan är 7 ¼ alnar (GR 22 s 159 f).

*Spessegården
1459 fråndöms Henrik Spess sin gård, som kallas Spesse gården, eftersom

han anklagad för att ha stulit en säck mjöl ’tog sin sak å bak och
rymde sin väg’. Efter att ett år gått vill Henrik inte återkomma eller
sända något ombud för att föra sin talan i rättssaken och två tredje-
delar av gården, alltså kungens och målsägandens andelar, tilldöms
därför lagmannen Åke Jönsson (Svarte Skåning) då herr Åke inlöst
målsäganderätten och ingen annan än hans byfogde kärar på stöld-
godset. Staden tilldöms en tredjedel av gården som ligger i nordöst-
ra hörnet av första (?Forsa) fjärdingen ’nederst ovan gatuna’ (B 15 f
71v).

Sten Kristiernssons gård
1508 befriar Nyköpings borgmästare och råd Sten Kristiernsson (Ox-

enstierna), hövitsman på Nyköpingshus, från alla stadens utlagor
för den gård östan bron som han har köpt av Lars (Birgersson)
Valske (BiS E 2247).

Sven Pederssons gård
1551 meddelas att Sven Pederssons gård gränsar till en av hustru Birgit-

tas gårdar (se S:ta Barbaras gilles tomt) (GR 22 s 159 f).
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Tomas guldsmeds tomt
1546 meddelas att Tomas guldsmeds tomt på södra sidan gränsar mot

*S:ta Barbaras gilles tomt (GR 18 s 25).

Tönnes bårdskärares gård
1537 säljer Tönnes bårdskärare, borgare i Nyköping, till Evert Månsson

sin gård, liggande västan ån vid Strömsgatunn, som är 22 alnar i
bredden på södra sidan från åkern upp till gatan, 74½ aln lång
västantill vid gatan, 5½ aln bred nordantill vid gatan och vid ån
134½ aln lång mitt upp på gården och genom trädgården 21 alnar
bred (VikS E 2739 f 68).

Åke Jönssons gård: se Johan Jönssons gård.

Önd Hades gård
1330 kungör biskop Styrbjörn i Strängnäs en testamentarisk donation

genom vilken Önd Hade, borgare i Nyköping, till Julita kloster
testamenterat de östligaste två tredjedelar av den gård han besitter i
staden (DS 2787, jfr DMS 2:2 s 301).

Övriga fastigheter, gator och torg
1385 omnämns ett torg (wither torghet) i Nyköping (se *Jakob Olofsson

djäkns gård ovan) (TrLSp 24/2).
1413 omnämns ett torg som ligger i *Borga fjärding (SD 1807).
1444 intygar Jöns Nilsson, S:ta Annas korpräst i Nyköping, att han som

lån av staden innehar en åkertäppa på obestämd tid och att han
förbinder sig att återlämna den utan krångel när staden så önskar
(NySAp 22/6).

1508 nämns en bro över Nyköpingsån (BiS E 2247).
1540 omnämns nya torget i ?*Borga (”Bierga”) fjärding (GR 13 s 176).
1544 äger kung Gustav I fyra gatubodar och en kålgårdstomt i staden

västan om ån; på östra sidan äger kungen nio tomter och tre kål-
gårdstomter (SöH 1544:2)

1548 omnämns Valentin bårdskärares kålgård utan lägesangivelse (GR
19 s 37).

Kyrkliga institutioner och barmhärtighetsinrättningar

Stadskyrkan (S:t Nikolai)

För namnbelägg och kyrkobeskrivning se inledningen till S:t Nikolai sn.
1293 nämns en prost Ingemund i Nyköping (DS 1091).
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1294 nämns en präst Peter vid S:t Nikolai kyrka i Nyköping (DS 1121,
avskr).

1444 nämns en korpräst vid S:ta Annas prebenda i Nyköping (NySAp
22/6).

1448 nämns Vårfruprebendan i Nyköping (RAp 21/3).

Franciskankonventet

Franciskanordens konvent i Nyköping grundades 1280 inom Stockholms
kustodi, ibland även kallat Upplands kustodi, vilket i sin tur i likhet med
Linköpings kustodi och alla andra nordiska kustodier tillhörde franci-
skanprovinsen Dacia (DIt s 98 ff, SMHD s 304).

1280 Domus fratrum fundata … Nycopie (SMHD II s 304, avskr).
1283 fratribus in Nycopia (DS 762).
1288 domibus fratrum … Nychopie (DS 981).
1294 pro conuentu Nycopensi (DS 1106).
1296 Nychopensis, gardiani fratrum minorum ibidem (DS 1178).
1385 in domo fratrum minorum Nycopie (RAp 15/6).
1280 grundas konventet i Nyköping under franciskanprovinsen Dacia,

kustodiet Uppland (SMHD II s 304).
1283 ger Sigge Guttormsson i Ljuna i sitt testamente 1 mark silver till

’bröderna’ i Nyköping och ytterligare 1 mark som ersättning för
något han nämnt för sin biktfader broder Knut (DS 762, jfr Coll-
mar I s 626).

1296 är minoriternas gardian i Nyköping sigillvittne när f d kungen
Valdemar utfärdar ett brev (DS 1178).

1385 intygar notarius publicus Luderus Henrici av Grambo (i Mecklen-
burg eller Pommern), präst i Cammins stift, att ett antal andliga och
världsliga personer, däribland herr Bruno, Tyska ordens komtur i
Reval, drotsen Bo Jonsson och ärkebiskop Henrik, församlats i
minoriternas hus i Nyköping för att på ärkebiskopens begäran
vittna om en skuldfordran om 28 fullviktiga engelska guldnobler
som biskopen hade på Henrik Krowel, kanik i Reval tillika son till
borgmästaren där (RAp 15/6).

1424 kungör broder Albrekt, gardian vid Nyköpings konvent, tillsam-
mans med minoriternas kustos i Stockholm, broder Lars, en förlik-
ning mellan konventet och Nyköpings borgare i en tvist gällande en
man som Nyköpings borgare hade gripit i klostrets hjonegård ’för
att han sig storlika förbrutit hade’. I samband med gripandet hade
osämja uppstått mellan borgerskapet och munkarna varvid borger-
skapet hotat klostret med repressalier. Genom medling av hövits-
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mannen på Nyköpingshus, herr Algot Magnusson (Sture), har kon-
flikten nu lösts och gardianen har efter rådslag med biskop Knut i
Linköping beviljat borgerskapet absolution för deras brott mot
Gud, den heliga kyrkan och konventet. (NySAp 2/4)

1442 se Fjälla, S:t Nikolai sn.
1453 utfärdar broder Jöns, minister över gråbrödraorden i Sverige, Nor-

ge och Danmark, och broder Olof, gardian vid Nyköpings konvent,
i Nyköpings gråbrödrakloster brev angående en donation till detta
kloster (se Arnö, S:t Nikolai sn) (RAp 16/8).

1458 säljer gardianen broder Hans en gård i staden på konventens väg-
nar (se *Hans Rebbens gård) (UUBp u d).

1479 beviljar Julianus, biskop av Sabina, absolution till broder Ragvald
Larsson vid franciskankonventet i Nyköping och upphäver därige-
nom den bannlysning som Ragvald dragit på sig genom sin in-
blandning i mordet på en annan broder i samma orden (APS
II:253).

1481 håller riksrådet räfsteting i gråbrödraklostret (HH 31:142).
1508 skänker Birgitta Tordsdotter (Bonde) en kalk och en oblattallrik av

guld och en grön sammetskasula (mässdräkt) till gråbrödraklostret.
Som motprestation ska klostret så länge det existerar hålla en sön-
dagsmässa till åminnelse av fru Birgitta, hennes föräldrar, hennes
man och hennes barn. Omedelbart efter mässan ska man sjunga
Clementissime Domine vid fru Birgittas barns gravar och stänka vig-
vatten över dem. Fru Birgitta förbehåller sig och sina arvingar
rätten att återkalla gåvan om klostret inte uppfyller villkoren, vilken
överenskommelse kungörs och bevittnas av gråbrödraordens kustos
för Upplands kustodi, broder Lars Johansson, och gardianen vid
Nyköpings konvent broder Olof Staffansson m fl. (ShSp 21/9)

Helgeandshuset

1421 til Helganz husith (RAp 21/5).
1430-t Helghandz gardhæn (RAp odat nr 129).
1447 i Hælghandzhuseno (StrLBp 29/7).
1555 Helgans gården (SöH 1555:4).
1421 utfärdar Påvel ”magh” (bomärkessigill) ett edsintyg om att han

fullgjort allt som Olof Nilsson förelagt honom inför dannemän,
nämligen pilgrimsfärder till Rom, Santiago de Compostela, Aachen
(tre gånger), Köln (tre), Wilsnack (tre), Maastricht och Einsiedeln.
Därutöver har han i två års tid bekostat mässor och skänkt ett ljus
om ½ pund (vax) till helgeandshuset i Nyköping och till pilgrims-
mål i Nidaros, Eskilstuna, Linköping, Uppsala, Vadstena och Lister
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(S:t Enevald) samt till flera andra platser som han inte kan eller
minns namnet på, vilket allt bevittnas med sigill av Rörik skomaka-
re, rådman i Nyköping, och Lambrekt, borgare i samma stad (RAp
21/5).

1430-talet ger Lars Nilsson, kung Eriks kaplan och präst i Köping, och
hans bror Bengt i samband med en jordtransaktion (se Hagby,
Björkviks sn) det jorden är mer värd än köpeskillingen som själagå-
va till den fattiga helgeandsgård som nyligen upptagits i Nyköping
(RAp odat nr 129).

1447 utfärdar Magnus Nilsson, präst vid Helgeandshuset, ett intyg
(StrLBp 29/7).

1555 redovisar Helgeandshusets räkenskaper för juli 1554–juli 1555 att
Severin guldsmed arrenderar en tomt som tillhör Helgeandsgården
och vidare att det vid gården ligger en badstuga som genererar
vissa intäkter till de fattiga (SöH 1555:4).

Skola

1402 nämns en då framliden skolmästare, Filip Störkarsson i Nyköping,
när hans halvbror Nils Öndersson säljer sin arvslott efter herr Filip
till Sten Bengtsson (Bielke). Av breven framgår inte till vilken kyrk-
lig institution herr Filip var knuten. (SD 261–2)

Gillen
Jungfru Marias gille (Vårfrugillet)

1318 ger Tomas Sigvidsson (fjällbelagd bjälke) 6:0 pn till Jungfru Marias
gille (conuiuio sancte Marie virginis) i Nyköping (DS 2133).

1329 ger Birger Röriksson (Rörik Birgerssons ätt) ett dryckeshorn och en
bordduk till gillet (DS 2715).

1329 ger Magnus Nilsson (Ivar Nilssons ätt) och hans hustru Ingrid en
bordduk, en knivduk och en handduk till gillet (DS 2744).

1330 är Jungfru Marias gille en av sigillanterna vid stadfästelse av nykö-
pingsborgaren Önd Hades testamente (DS 2787).

1405 omnämns att gillet (Warafru gilde) har ägt jord i Bettna socken (SD
604).

S:ta Barbaras gille

1547 omnämns S:ta Barbaras gille (GR 18 s 25). Gillesstugan ska ha stått
på det som ovan kallas *S:ta Barbaras gilles tomt och senare kom
att kallas Westerlingska tomten (Hülphers 2 s 24).
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Mynthus
Myntning i Nyköping kan beläggas under första hälften av 1200-talet
(mynt LL IV B) och ett mynthus i staden omtalas första gången 1285 som
monetam Nycopie (DS 802) men lämningar av något medeltida mynthus
har inte kunnat lokaliseras.

Nyköpingshus och Stora Kungsladugården
Under 1100-talet fanns på platsen en kvadratisk kastal som under 1200-
talets senare del ersattes av det nuvarande kärntornet, så när som på
kastalens norra vägg som står kvar. Under 1200-talets andra hälft bygg-
des i två etapper en rektangulär borganläggning med två förborgar som
bör ha varit någorlunda färdig under 1280-talet även om det första säkert
daterbara omnämnandet av borgen är först från början av 1300-talet.
Huvudborgens murar hade under medeltiden en höjd av minst 6 meter
(Fritz 1 s 33 f, 41, Lovén s 83 f).

Vid Kilaåns mynning på dess norra sida, ca 1,5 km nordväst om Svan-
viks medeltida bytomt, på mark som nu tillhör Stora Kungsladugården,
finns lämningar av en medeltida kastal (RAÄ Nyköping 45:1) med diame-
tern ca 15 m och en murtjocklek av ca 3,1 m (Lovén s 438 ff). I kastalen
hittades vid arkeologisk undersökning 2012 fragment av ett mynt, typ LL
IV A (SiDei 2013 s 81).

Stora Kungsladugården är en sentida benämning på de ägor närmast
väster om staden som under medeltiden låg direkt under slottet. Ännu i
länsregistret för 1558 kallas ägorna slottets ladugård. Efter att en ny ladu-
gård anläggs senast 1575 börjar man kalla de medeltida ägorna för Gam-
la ladugården.

Borgen
1305 Nykiøping slaats (DD II:5 nr 401, avskrift, danska).
1307 ad castra nostra Nycopie … (DS 1554).
1310 et castrum Nycopiæ (DS 1690).
1305 utfärdar hertig Erik ett förbindelsebrev till kung Birger gällande

hertigens innehav av Nyköpingshus. Hertigen har gått ed på att
han inte genom förläningen ska tillfoga kungen någon skada och
hans länsman ska svära samma ed. Förläningen ska inte vara ärftlig
utan om hertigen dör tillfaller borgen kungen eller hans arvingar
(DD II:5 nr 401).

1307 omnämns borgen i ett överlåtelsebrev genom vilket hertigarna Erik
och Valdemar reglerar en skuld om 6:0:4 i jordagods, 200 mark
lödigt silver, 600:0 pn och 42 tunnor smör till sin drots Abjörn
Sixtensson (Sparre av Tofta) som ersättning för de förnödenheter
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som Abjörn levererat till hertigarnas borgar i Nyköping och Kunga-
hälla (DS 1554).

1308 omnämns Ingevald Estridsson (Hammerstaätten) som hertigarnas
fogde i Nyköping (DRA Langebek, avskr av vid 14/4 1342). Samma
år sluter hertigarna och kung Birger ett fördrag i Nyköping (DS
1577).

1310 tillfaller Nyköpingshus och hela Strängnäs stift kung Birger vid en
delning av riket mellan honom och bröderna (DS 1690).

1317 tillfångatas hertigarna Erik och Valdemar på Nyköpingshus natten
mellan 10 och 11 december av kung Birgers män och hertigarna
placeras i fångenskap i tornet. När även deras följe samtidigt till-
fångatas i staden utbryter en kort strid varvid åtminstone en av
hertigarnas män, riddaren Arvid Gustavsson (Sparre av Vik), dödas
(ASMA s 273, Erikskr vr 3843–3905, Pipping s 648 ff, ÄSF I:2 s
198).

1318 upprättar hertigarna Erik och Valdemar 18 januari sitt testamente i
fångenskap, sannolikt på Nyköpingshus (dateringsort saknas) och
ger bl a 20:0 pn till Nyköpings franciskankonvent samt lika mycket
till stadskyrkan i Nyköping (DS 2132). Hertigarna dör under oklara
omständigheter någon gång under perioden 18/1–31/7 samma år
(DS 2157, Pipping s 688 f). I augusti eller september samma år rivs
Nyköpingshus av hertigarnas anhängare i en omfattning som gör
att borgen under flera årtionden inte kan användas fullt ut som
försvarsanläggning även om krönikans skildring av rivningen, ’där
förr både mur och tinnar stod kan man nu ej en sten återfinna’, är
kraftigt överdriven (Erikskr vr 4286–95, Fritz 1 s 47, 2 s 21, RBR s
38).

1365 påbörjas nybyggnadsarbetet på Nyköpingshus under fastan (26/2–
12/4) av den mecklenburgske riddaren Raven van Barnekow som
då utsetts till fogde i Nyköping, vilket troligen har skett i nära an-
slutning till slaget vid *Gata utanför Enköping som ägde rum 3/3
(RBR s 16, 94 f, 150 f). Herr Ravens avlöningsräkning för 1365–66
upptar bl a murare, tegelslagare, timmermän, sandförare, smeder
och kalkbrytare med hantlangare, och totalsumman av herr Raven
utbetalad lön och avgångsvederlag till tjänare och arbetare vid
borgen samt inlösen av vissa skulder de två första åren uppgår till 2
564:2:1 pn (RBR s 172 f, 174 f, 204 f).

1375 förbinder sig Raven van Barnekow att utan dröjsmål överlämna
Nyköpings slott till hertig Albrekt av Mecklenburg och dennes sö-
ner Henrik och Magnus så snart han av dem erhållit den penning-
summa för vilken han har slottet och vissa landområden i Sverige
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som pant enligt nyligen i Stockholm utfärdade pantbrev och Raven
dödar samtdigt alla tidigare utfärdade pantbrev på Nyköping, Da-
larna och andra slott och län i Sverige; under tiden har hertigen
och hans söner tillgång till Nyköpings slott vid behov (DS 8719–20).

1375 erkänner hertig Albrekt av Mecklenburg att han är skyldig Raven
van Barnekow 993:0 pn svenskt mynt, vilken skuld ska regleras
genom inkomster från hertigens pantlän i Västmanland; om Nykö-
pingshus på något sätt förloras innan detta har skett ska skulden i
stället regleras enligt det ursprungliga pantbrevet (DS 8787).

1376 överlåter hertig Albrekt vid midsommar Raven van Barnekows
pantlän till Bo Jonsson (Grip) som ska behålla Nyköpingshus tills
Albrekts skuld är betald (DS 9266).

1376 skriver Bo Jonsson i början av december ett brev till Peter Olofsson,
generalkonfessor i Vadstena kloster, och begär svar i god tid innan
fastan börjar om klostret behöver något av de livsmedel som han
har hos sig i Nyköping, bl a torkad lax, så att maten kan levereras
till Vadstena innan utdelning till allmänheten äger rum. Bo medde-
lar också att han, hustrun och döttrarna är vid god hälsa och avser
att stanna kvar på borgen i Nyköping till trettondedag jul (DS
9374).

1388 kungörs i Nyköping, efter en muntlig föredragning av Birger Ulfs-
son (Ulvåsaätten) och Sten Bengtsson (Bielke), en överenskommelse
mellan Bo Jonssons (Grip) testamentsexekutorer och drottning
Margareta, enligt vilken de förstnämnda till drottningens förfogan-
de ställer alla borgar, län och panter de förvaltar i enlighet med
testamentet, och erhåller i gengäld som panter Nyköping, Viborg,
Västmanland samt halva Dalarna med järn- och kopparbergen,
dock med villkoret att borgarna i Nyköping och Viborg ska stå
öppna för drottningen. Till denna överenskommelse ansluter sig
nu de i Nyköping samlade svenska männen, 21 riddare och väpna-
re (ST II: 411 a–d; gällande de oklara omständigheterna kring
drottningens förmenta försäkran se Schück 1976 s 201–13).

1396 kungör rikets råd på Nyköpingshus en överenskommelse (Nykö-
pings recess) med drottning Margareta och kung Erik gällande
återförande av gods och räntor som frångått kronan, om rivning av
borgar, drottningens livgeding och ett kommande möte med
’riksens män’ från Sverige, Danmark och Norge. (DalsD nr 79). –
Om drottning Margaretas räfst se Scandia 1950 s 169 ff.

1405 senast från april detta år är Nils Jönsson (Svarte Skåning) fogde för
Nyköpings borg, stad och slottslän för drottning Margaretas räk-
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ning, sannolikt fram till sin död på försommaren 1410 (SD 583,
1128 och 1165, ÄSF I:3 s 261).

1416 är f d vitalianledaren Arent Styke fogde på Nyköpingshus (LECUB
V:109).

1419 är Jens Due fogde på Nyköpingshus (ST 3:450).
1423 är Algot Magnusson (Sture, sjöbladsätten) fogde på Nyköpingshus i

vilken egenskap han omnämns även 1424 (ST 3:455, NySAp 2/4).
1434 är Albrekt (Arentsson) Styke fogde på Nyköpingshus under Engel-

brekts belägring av borgen och överlämnar under belägringen ett
dagtingansbrev till Engelbrekts befälhavare, vilket leder till vapenstil-
lestånd och undanröjande av hotet om rivning av borgen (Karlskr vr
1095–1104, se även Fritz 2 s 22, Schück 1976 s 224).

1436 är Magnus Gren fogde på Nyköpingshus (SMR 411).
1437 omnämns Gregers Jute som Svarte Jöns (Nilsson, Svarte Skåning)

ämbetsman på Nyköpingshus (RApp 30/9).
1438 omnämns Jon Assarsson som Kristiern Nilssons (Vasa) fogde på

Nyköpingshus (RApp 6/2).
1442 omnämns Nils Jönsson (Oxenstierna) som hövitsman på Nykö-

pingshus, vilket han med säkerhet var även i mars 1444 och sanno-
likt ännu i slutet av maj 1448 (UUBp 14/10, ULApp 2/3, RAp 29/5).

1449 omnämns Hans Petersson som hövitsman på Nyköpingshus
(NySAkb nr 8).

1451 är Knut Stensson (Bielke) hövitsman på Nyköpingshus (RAp 1/3).
1453 omnämns Erik Axelsson (Tott) – senast 1455 gift med företrädarens

änka – som hövitsman på Nyköpingshus vilket han var ännu i bör-
jan av 1457 (RAp 18/3, Sturekr vr 1353, ÄSF I:3 s 290).

1457 tillträder Södermanlands lagman Åke Jönsson (Svarte Skåning) som
hövitsman på Nyköpingshus vilken post han innehar ännu 1459
(ÄSF 1:3 s 264).

1470 omnämns Arvid Trolle som hövitsman på Nyköpingshus vilket han
var fram till 1487 då han överlämnade borgen till Sten Sture (UUBp
4/7, Sturekr v 3184 f). – Om förmodad orsak till överlämnandet och
övriga belägg under perioden se Retsö s 127 f.

1488 är Erik Ottesson (Björnram från Västergötland) hövitsman på
Nyköpingshus vilket han var ännu 1491 (RAp 17/2, RAp 19/6, jfr
Retsö s 128 f).

1506 skriver Nyköpings borgmästare och råd till riksföreståndaren Svan-
te Nilsson (Natt och Dag) och begär att av kostnadsskäl få slippa
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vidare förvaring av de fångar som de anförtrotts att hålla (SApp
10/5).

1516 anfaller Sten Sture d y Nyköpingshus efter att han fått besked om
att Sten Kristiernsson (Oxenstierna) förklarat sig beredd att över-
lämna borgen till kung Kristian. Herr Sten uppger att försvararna
efter endast ett stormninsgförsök ’satte hatten upp och begärde gå
utav med behållna huvuden’. (HSH 24 s 78 f)

Slottets ladugård (nu Stora Kungsladugården)
1556 (och 1562) redovisas åkrar, ängar, fisken och kvarnar m m i räken-
skaperna för Nyköpings slott enligt följande.

åkrar: utsäde
Kångierdz gierde 7 pund 7 spann
Linne gierde 4 pund
Skaffuekulla gierde 1 pund

ängar: lass hö
Långängen (Longz eng) 16
Siöö eng 155
Konungz eng 150
Fruängen (Fru eng) 50
Biriels eng 10
Stens eng 13
Kångierdz gierde 45

beteshagar: bete för
Vestre hagan slottets boskap
Siöö hagan slottets hästar
Munckehagan oxar

holmar: bete för
Brandholmen arbetshästar
Ålö (Åål ööenn) hästar
Bjurhalsen (Biursz-) får och lamm
Hasselö (Hasleöönn) ungfålar

kvarnar: räntade detta år
Staka tullkvarn 3 pund rågmjöl, 3 pund

biuggmjöl (1562: med två par
stenar)

Vestre tullkvarn 3 pund rågmjöl, 3 pund
biuggmjöl (1562: med två par
stenar)

Östre sågkvarn inget (samma 1562)
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Westre sågkvarn inget (samma 1562)

fisken: räntade detta år
i ån vid kvarnarna 4 laxkar räntade 2 tunnor salt lax
(1562: mellan kvarnhusen)
Helgans wack räntade med katsor och nät 3 tun-
(mellan slottet och Arnö) nor färsk fisk
Idbäcken i Fruängen 3 tunnor färsk (små)fisk och 10

10 gäddor. (1562: 8 tunnor salt
id, 1 tunna färsk id)

(SöH 1556:8, 1562:1)
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Källor, litteratur och förkortningar

Använt SöH-material
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SöH sk kr ky bi/kl/pb aoe fr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1543:2, :5A x x
1544:2 x
1545:1 x
1548:5 x
1549:9 x
1550:5, :9 x x
1551:11 x x x x x x
1552:3, :6 x x
1553:2, :15 x x
1554:1, :11 x x x x x
1555:10B, :15 x x x
1556:4, :14B x x x
1559:1, :10 x x x x x
1560:7, :18 x x x x x
1561:9 x
1562:4 x
1565:6 x x x x x
1566:5, :10 x x x x x x
1568:5, :10 x x x x x x
1569:4 x x x x x
1570:3, :12 x x x x x x
1573:3 x x x x x x

Särskilda längder
För Nyköpings slott och stad finns räkenskaper och inventarieförteck-
ningar m m i SöH 1545:1, 1551:11, 1556:8, 1562:1, 1563:1, 1565:10,
1566:5, 1567:3, 1572:7 och 1573:7.

För Nyköpings hospital finns räkenskaper i SöH 1555:4.

Förkortningar: källor och citerad litteratur
Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av nedanståen-
de förkortningar placerade inom parentes i slutet av varje notis. Parente-
sen placeras före punkt om hänvisningen endast avser den aktuella me-
ningen, efter punkt om flera föregående meningar (helt stycke) avses.
När hänvisning sker till källpublikationer med numrerade handlingar
anges handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genom-
gående numrerade) delnummer: ordningsnummer. Endast om handlingarna
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är onumrerade anges sidnummer. Hänvisning till otryckta källor görs en-
ligt principen att den entydigt ska peka på ett enda dokument. I de fall
en notis har åstadkommits genom att kombinera uppgifter från flera
dokument hänvisas till dem inom parentes i kronologisk ordning från
äldsta till yngsta med källförkortningarna separerade av kommatecken.

A 15 Liber ecclesie Strengenensis, RA.

ACBkomm Bonnier A C, Kommentarer till kyrkobeskrivningar för
DMS. Otryckta anteckningar, DMS arbetsarkiv.

AcRiAd Acta angående ridderskapet och adeln. Ämnessamlingar,
RA.

AF Almquist J A, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden.
I–III. Stockholm 1931–47.

AH Almquist J E, Herrgårdarna i Sverige under reformations-
tiden. Stockholm 1960.

AL Almquist J A, Den civila lokalförvaltningen i Sverige
1523–1630. 1–4. Stockholm 1917–23.

ALD Almquist J E, Lagsagor och domsagor i Sverige. 1–2.
Stockholm 1954–55.

Anund & Anund J och Qviström L, Det  medeltida Södermanland.
Qviström En arkeologisk guidebok. Lund 2010.

AoE Arv och eget-serien, KA.

APS Acta Pontificum Svecica. I:1–2. Acta Cameralia. Utg av
L M Bååth. Stockholm 1936–42.

APS II Auctoritate Papae. Acta Pontificum Suecica. II. Acta Poeni-
tentiariae. Utg av S Risberg. Stockholm 2008.

ASMA Annales Suecici Medii Aevi. Utg av G Paulsson. Lund
1974.

ATJb Arvid Trolles jordebok 1498. Utg av J A Almquist. HH 31.
Stockholm 1938.

B 2 Smärre avskriftssamlingar av blandat innehåll fr o m 1500-
talet, RA.

B 14–16 Lars Eriksson Sparres kopiebok, RA. Kopieböckerna, B
14–16, är troligen framställda mellan åren 1635 (ev 1628)
och 1643 (Sjögren s 359 ff, Liedgren J i Archivistica et
Mediævistica 253, Scheffer C G U i Arkivvetenskapliga
studier 4 s 331 ff).
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B 19 Äldre avskrifter (före 1850) ur medeltidshandlingar, ord-
nade efter proveniens, RA.

B 20 Avskrifter av medeltidshandlingar från olika tider, RA.

B 31 Förteckning av Rasmus Ludvigsson m fl över Strängnäs
domkyrkas och andra kyrkliga institutioners (i Söderman-
land) jordebrev, 1500-talet, RA.

BhS (p, pp) Bergshammarssamlingen (pergamentsbrev, pappersbrev),
RA.

Bio Biographica, RA.

BiS Bielkesamlingen, RA.

BNJb Birger Nilssons (Grip) jordebok 1562, FoR 32, KA.

BNBJJb Birger Nilssons (Grip) och Brita Joakimsdotters (Brahe)
jordebok, upprättad omkring 1561, VikS E 2741.

BSH Bidrag till Skandinaviens historia. Utg av C G Styffe. 1–5.
Stockholm 1859–84.

C 4 Register över kung Karl Knutssons och drottning Katari-
nas jordbrev, 1450-/1470-talet, RA.

C 7 Karl Knutssons jordebok över gods i Uppland, Söderman-
land, Västmanland och Närke, 1457, RA.

C 14 Lars Axelssons (Tott) jordebok 1476, RA.

C 21 Förteckning över Gunhild Johansdotters (Bese) och Erik
Turessons (Bielke) gods, 1514, RA.

C 22 Birgitta Stensdotters (Bielke) uppbörds- och utgiftsbok
1445–53, RA.

C 27 Åke Jönssons (Svarte Skåning) uppbördslängder och rä-
kenskaper för gods i Södermanland m m från 1400-talets
slut, RA.

C 35 Birgitta Hansdotters (Tott) räkenskapsbok (1508/11), RA.
Återges här vanligen efter SFSS 3:3 men efter original när
det gäller namnbelägg.

Collmar Collmar M, Strängnäs stifts herdaminne. 1–2. Nyköping
1965–77.

DalsD Dalslands Diplomatarium. Utg av P-A Wiktorsson och E
Odelman. Åmål 1996.

DaNoRL (tidigare RLHDAd) Förteckningar över danska adelns
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gods i Sverige och svenska adelns gods i Danmark och
Norge, sammanställda av Rasmus Ludvigsson, SÄRKA.

D 11 Vadstena klosters jordeböcker 1447 och 1457, RA.

D 12 Vadstena klosters jordebok 1502, RA.

DD Diplomatarium Danicum. Köpenhamn 1938–.

DIt Gallén J, Det danska itinerariet. Franciskansk expansions-
strategi i Östersjön. Helsingfors 1993.

DjA(p) Djulöarkivet, pergamentsbrev här efter fotokopia i Kopie-
samling II, Enskilda arkiv, RA.

DK Diplomatariekommittén(s samlingar, Svenskt Diplomatari-
um), RA.

DKfoto Fotokopior av medeltida originalhandlingar utanför RA,
DK, jfr RAfoto.

DMS Det medeltida Sverige.

DMS 1:2 – – – 1:2: Uppland, Tiundaland: Ulleråker, Vaksala, Upp-
sala stad. Stockholm 1984.

DMS 1:5 – – – 1:5: Uppland, Attundaland: Lyhundra, Sjuhundra.
Stockholm 1986.

DMS 1:6 – – – 1:6: Uppland, Tiundaland: Hagunda. Stockholm
1988.

DMS 1:7 – – – 1:7: Uppland, Attundaland: Bro, Sollentuna. Stock-
holm 1992.

DMS 1:9 – – – 1:9: Uppland, Fjädrundaland: Trögd. Uppsala 2010.

DMS 2:1 – – – 2:1: Södermanland: Tören. Stockholm 2002.

DMS 2:2 – – – 2:2: Södermanland: Hölebo, Rönö. Stockholm 2006.

DMS 4:3 – – – 4:3: Öland. Stockholm 1996.

DMS 4:5 – – – 4:5: Småland: Tjust. Kalmar 2008.

DN Diplomatarium Norvegicum. Kristiania 1849–1919.

DoSk Dovring F, De stående skatterna på jord 1400–1600. Lund
1951.

DRA(p) Danska Rigsarkivet (pergamentsbrev). Här efter DKfoto.

DS Diplomatarium Suecanum. Stockholm 1828–.

E Enskilda arkiv, RA. Se även UUB E.

E 1986 Axel Eriksson (Bielke) och Elsa Posse. Arvskiftes- och af-



Källor, litteratur och förkortningar 251

färshandlingar, BiS.

E 1991 Uppbördsbok för Åkerö 1549/50, BiS.

E 2247 Nils Bielkes och Eva Horns arkivförteckningar, 1600-talets
slut, BiS.

E 2739 Släkthandlingar Sture, arvskiften efter Sten Sture d y m m,
VikS.

E 2741 Släkthandlingar Grip och Leijonhufvud. Brev, akter och
räkenskaper, VikS.

E 4340–41 Avskrifter av medeltida brev, Kantzowska arkivet.

E 5185 Förteckning över Johan Jöranssons (Rosenhane) jordebrev
1587, Familjepapper Rosenhane.

E 5352 Carl Siöblads (1611–96) handlingar, regester av äldre
jordebrev, SjA.

E 5662 Brevavskrifter m m fr o m 1500-tal, DjA.

E 8928 Nils Bossons (Grip) jordebok (från 1504–08 och 1509–12),
SkS.

EbA(auts, p, pp) Ericsbergsarkivet (autografsamlingen, pergamentsbrev,
pappersbrev), RA.

EK Se under Kartor nedan.

Erikskr Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande
läsarter ur andra handskrifter. Utg av R Pipping. SFSS 68.
Uppsala 1963 (nytryck).

EÄ Elgenstierna G, Den introducerade svenska adelns ättar-
tavlor. I–IX. Stockholm 1925–26.

Ferm Ferm O, De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets
mitt. Stockholm 1990.

FF Handlingar om hemman och jordlägenheter samt kvarnar
och fiskerier m m, SS.

Fm Skilda samlingar och skrifter, F-serien, Handskrifter, KB.
Här efter DKfoto.

FMIS (Fornsök) Riksantikvarieämbetets digitala informations-
system för registrerade fornlämningar, www.fmis.raa.se

FoR Frälse- och rusttjänstlängder före 1632, KA.

Forssblad Forssblad D, Lunda kyrka. Byggnadsantikvarisk rapport
2011:5, SöM.
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Fritz Fritz B, Hus land och län. 1–2. Lokalförvaltningen i Sveri-
ge 1250–1434. Stockholm 1972–73.

Fv Fornvännen. 1906–.

Gen Genealogica, RA.

GeomJb Geometriska jordeböckerna, LSA.

GiBr Gillingstam H, Brev ur askan. De i slottsbranden 1697
eller på annat sätt förlorade miscellaneabreven. Stockholm
1996.

GiOV Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under me-
deltiden. Stockholm 1952–53.

GiSi Gillingstam H, Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser
och äldsta historia. Gävle 1949.

GK Generalstabskartan.

GR Konung Gustav I:s registratur. Utg genom V Granlund
m fl. 1–29. Stockholm 1861–1916.

GrBe Gräslund Berg E, Till prästens bruk och nytta. Jord till
prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid.
Stockholm 2004.

GuRoJb Gustaf Rosenhanes förteckning över ätten Rosenhanes
jordebrev, 1651, FF 12321–32.

HabS(p) Hanebergs arkiv (pergamentsbrev). Här efter RAfoto.

HBSb Biskop Hans Brasks släktbok. Utg av Personhistoriska
samfundet genom H Gillingstam och G Setterkrans. Stock-
holm 1970.

HH Historiska handlingar.

HH 11 – – – 11: Undervisning om rikets ränta 1530–33. Utg av H
Forssell. Stockholm 1879.

HH 13 – – – 13:1: Konung Erik XIV:s nämnds dombok. Utg
genom C Silfverstolpe. Stockholm 1884.

HH 16 – – – 16:1: Vadstena klosters jordebok 1502 jämte tillägg
ur klostrets äldre jordeböcker. Stockholm 1897–. Se även
VaKlJb.

HH 31 – – – 31: Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthand-
lingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg ge-
nom J A Almquist. Stockholm 1938–. Se även ATJb.
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HH 39 – – – 39:1: Handlingar till Nordens historia 1515–juni
1518. Utg genom L Sjödin. Stockholm 1967–69.

HSH Handlingar rörande Skandinaviens historia.

HSH 24 – – – 24: Riksföreståndaren Sten Sture den yngres Acta
och Handlingar. Stockholm 1840.

HrDbSöl Häradsrätternas renoverade domböcker, Södermanlands
län, SvHoA.

HT Historisk tidskrift. 1881–.

HoTu Holmberg K A, De svenska tuna-namnen. Uppsala 1969.

Hülphers Hülphers A, Samling till korta beskrifningar öfwer swens-
ka städer. Del 2, Södermanland. Västerås 1783.

JNJb Jöns Nilsson Jakobskölds ”jordebok” 1603, avskrifter av
medeltida brev, ÖgMu. Här efter DKfoto.

JPJb Johan Pederssons (Bååt) jordebok 1543. Autografsamling-
en 37, EbA.

K Serien Kungligt arkiv, RA.

KA Kammararkivet, införlivat i Riksarkivet 1922.

Karlskr Karlskrönikan. Utg av G E Klemming. SFSS 17:2. Stock-
holm 1866.

KB Kungliga biblioteket.

Kbr Kungligt brev.

Kh 53 Biskop Hans Brasks kopiebok, LSB.

KK Kammarkollegiet.

KKA Kammarkollegiets arkiv, RA.

KL Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1–22. Mal-
mö 1956–78.

KrappS(pp) Krapperupssamlingen (pappersbrev), LUB. Här efter
DKfoto.

KySkHoa Kyrkors, skolors och hospitals akter, KA.

Lagerstedt Lagerstedt T, Den civila lokalförvaltningens gränser
1630–1952. Meddelanden från kulturgeografiska institu-
tionen vid Stockholms universitet, nr B 24. Uppsala 1973.

LaMV Larsson L-O, Det medeltida Värend. Studier i det små-
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ländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt.
Lund 1964. Här efter nytryck, Växjö 1975.

Langebek Langebeks Diplomatarium, DRA. Här efter DKfoto.

LaSB Larsson L-O, Småländsk bebyggelsehistoria. I. Från vik-
ingatid till vasatid. 1:1–1:4. Växjö 1979–81.

LibCa Liber Causarum, E VI a 2 aa, SvHoA.

LECUB Liv- Esth- und Curländisches Urkundenbuch. Riga 1853–
1914.

LL Lagerqvist L O, Svenska mynt under vikingatid och me-
deltid (ca 995–1521) samt gotländska mynt (1140–1565):
samtliga kända mynttyper avbildade. Stockholm 1970.

LSA Lantmäteristyrelsens arkiv, RA (se vidare under kartor).

LSB(p) Linköpings stadsbibliotek, Stiftsbiblioteket (pergaments-
brev).

LUB Lunds universitetsbibliotek.

LuSS Lundholm K-G, Sten Sture den äldre och stormännen.
Lund 1956.

Läkb Länens kopieböcker, KA.

MRA Meddelanden från svenska Riksarkivet. Stockholm 1879–.

MS Medeltidsstaden. 1–73. RAÄ/SHM 1976–90.

NBJb Nils Bossons (Grip) jordebok. Se E 8928.

NoB Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning 1913–.

NordHer Nordisk heraldisk terminologi. Utg av Svenska national-
kommittén föe genealogi och heraldik. Lund 1987.

NoskA Noraskogs arkiv. Bergshistoriska samlingar och anteck-
ningar, vol 1. Utg genom J Johansson. Stockholm 1889–
91.

NySA Nyköpings magistrats och rådhusrätts arkiv, ULA.

NySAkb Nyköpings stads kopiebok, 1600-talets mitt, vol E I b:2,
NySA.

NySAp Medeltida pergamentsbrev, vol E I a:1–6, NySA.

NySApp Pappersbrev och avskrifter från medeltiden och senare,
vol E I b:1, NySA.

OAU Ortnamnsarkivet i Uppsala, före 1/7 1970 SOA, ingår i
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SOFI.

Pegelow Pegelow I, Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst.
Stockholm 1988.

PHT Personhistorisk tidskrift. 1898–.

Pipping Pipping R, Kommentar till Erikskrönikan. Helsingfors
1926.

PRFSS Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. I–III.
Stockholm 1927–39.

ProcKat Processus seu negotium canonizacionis B Katerine de
Vadstenis. Utg av I Collijn. Uppsala 1942–46.

RA Riksarkivet.

RAfoto Fotokopior av medeltida originalhandlingar utanför RA,
jfr DKfoto.

RAp Stora pergamentsbrevsamlingen, RA.

RApp Pappersbrevsamlingen, RA.

RAÄ Riksantikvarieämbetet. I kombination med ett nr avses
hänvisning till post i FMIS.

RBR Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi
1365–1367. Utg genom B Fritz och E Odelman. Stock-
holm 1994.

RLHDAd Se DaNoRL.

Rääf Rääf L F, Samlingar och Anteckningar till en beskrifning
öfver Ydre Härad i Östergöthland. 1–5. Linköping 1856,
Örebro 1859–65, 1875.

Retsö Retsö D, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520. Stock-
holm 2009.

Rött nr Oordnade handlingar före 1630, KA.

SBL Svenskt biografiskt lexikon. 1918–.

Schück 1976 Schück H, Rikets brev och register. Arkivbildande, kans-
liväsen och tradition inom den medeltida svenska stats-
makten. SRA vol 4. Stockholm 1976.

SD Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Utg genom
C Silfverstople och K H Karlsson. I–IV:1–2. Stockholm
1875–1904.
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SDHK Svenskt Diplomatariums huvudkartotek. www.sok.riksar-
kivet.se/sdhk

SFSS Samlingar utgivna av svenska fornskriftssällskapet. Stock-
holm 1844–.

SFSS 245 – – – 245: Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Utg av
A Larsson. Uppsala 1971. Se VaKlJb.

SFSS 3 Serie 3. Smärre texter och undersökningar.

SFSS 3:3 – – – 3:3: Två senmedeltida räkenskapsböcker [C 34–35,
RA]. Utg av Z Alvered. Uppsala 2000.

SGT Svensk Genealogisk Tidskrift. Stockholm 2007–.

SHM Statens historiska museer.

ShS(p, pp ) Sävstaholmssamlingen (pergamentsbrev, pappersbrev), RA.

ShS 158 Svante Stures jordeböcker (Sävstaholmssamlingen).

SiDei Situne dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk
arkeologi. Utg av Sigtuna museum. 2006–.

SjA Sjöholmsarkivet, Enskilda arkiv, RA.

SjA III:4 Smärre enskilda samlingar, Handlingar ang olika släkter,
vol 4 (Sjöblad), SjA.

SjS(auts, p, pp) Sjöholmssamlingen (autografsamlingen, pergamentsbrev,
pappersbrev), RA.

Sjögren Sjögren P, Släkten Trolles historia intill år 1505. Uppsala
1944.

SKHRA Strödda kamerala handlingar, RA.

SkS(p, pp) Skoklostersamlingen (pergamentsbrev, pappersbrev), RA.

Skyllberg Skyllberg E, Södermanlands medeltida bergsbruk – en
feodal angelägenhet. Sörmländska handlingar 50. Stock-
holm 2001.

SMHD Scriptores minores historiæ Danicæ Medii ævi. I–II. Utg
av M C Gertz. Köpenhamn 1917–22.

SMR Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till
Sveriges historia 1434–1441. Utg av S Tunberg. Stock-
holm 1937.

SMV Raneke J, Svenska medeltidsvapen. 1–3, med rättelser och
tillägg t o m 2/1988. Lund 1982–89.

SOA Svenska ortnamnsarkivet, se OAU.
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SOFI Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.

SoH Släkt och Hävd. Utg av Genealogiska föreningen. Stock-
holm 1950–.

SPHRA Strödda personhistoriska handlingar. Ämnessamlingar,
personhistoria, RA.

SRA Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet. Stockholm 1931–.

SS Sandbergska samlingen, KA.

SSJb Sten Stures jordeböcker, AoE 42.

SSJb1502 Jordebok över Sten Sture d ä:s och Ingeborg Åkesdotters
(Tott) köpe- och morgongåvegods 1502. Samtida avskrift
och bearbetningar från ca 1530–45, AoE 42.

SSJb 1515 Jordebok över Sten Sture d ä:s gods omkr 1495, upprättad
1515, AoE 42.

ST Sveriges Traktater. Utgivna av O S Rydberg m fl. I–IV.
Stockholm 1877–83.

StrLB(p) Strängnäs läroverksbibliotek (pergamentsbrev), RA.

StTb Stockholms stadsböcker från äldre tid. II:1–: Stockholms
stads tänkeböcker 1474–. Utg genom E Hildebrand m fl.
Stockholm 1917–.

Sturekr Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna. Utg
av G E Klemming. SFSS 17:3. Stockholm 1867–68.

SU Styffe C G, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl.
Stockholm 1911.

SvHoA Svea hovrätts arkiv, RA.

SÄRKA Strödda äldre räkenskaper, ny serie, KA.

Sö Södermanlands runinskrifter. Granskade och tolkade av E
Brate och E Wessén. 1–3. Stockholm 1924–36.

SöH Södermanlands handlingar, KA.

SöKy Sörmländska kyrkor. Utg av Södermanlands hembygds-
och museiförbund/museum. Nyköping.

SöM Sörmlands museum, Nyköping.

SöMA(p) Sörmlands museums arkiv (pergamentsbrev), Nyköping.

TrKyA(p) Trosa kyrkoarkiv (pergamentsbrev), ULA.

TrLS(p) Trolle-Löwens samling (pergamentsbrev), RA.
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U 269a Åke Bengtsson Färlas förteckning över Jöran Åkessons
(Tott) jordebrev, dat 1572, UUB.

UH Upplands handlingar, KA.

ULA(p, pp) Uppsala landsarkiv (pergaments-, pappersbrev).

URR Undervisning om rikets ränta. Se HH 11.

UUB(p, pp) Uppsala universitetsbibliotek (pergaments-, pappersbrev).

UUB C 32 Vadstena klosters räkenskapsbok 1466.

UUB E 172 Kopiebok (16- o 1700-tal), Rosenhanes samling.

UUB E 175 Avskrifter av medeltidsbrev ur olika samlingar.

VaKlJb Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Utg av A Lars-
son. SFSS 245. Uppsala 1971.

VaKlJb 1473 Vadstena klosters jordebok 1473, KySkHoa, vol 10.

Westin Westin G T, De s k länsregistren från medeltidens slut.
Scandia 1951–52. Här efter nytryck 1971 (se Westin 1971).

Westin 1971 Westin G T, Maktkamp i senmedeltidens Sverige. Stock-
holm 1971.

VHAA Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

VikS(p) Viksamlingen (pergamentsbrev), RA.

VrA(pp) Vreta gårdsarkiv (pappersbrev), RA.

VreS Förteckning över jordebrev i Moritz Birgerssons (Grip)
kvarlåtenskap, 1605. Vretstorpssamlingen, vol A II:1,
ULA.

X 265 h Handlingar rörande ätten Gera, dat ca 1550–70, UUB.

ÄSF Äldre svenska frälsesläkter. I:1–3, II:1–2. Stockholm
1957–2013.

ÖgFT Östergötlands fornminnesförenings tidskrift. Linköping
1875.

ÖgMu Östergötlands museum.
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Förkortningar allmänna
* föregår ortnamn som ej kan återfinnas på moderna kar-

tor, se s 10.
alkl Alvastra klosterhemman (landbo)
ang angående
aoe,-t, -uj arv- och eget-hemman (landbo), -torp, -utjord
auts autografsamling
avskr avskrift
bi biskopsjord
bil bilaga
bl a bland annat (andra)
borgm borgmästare

ca cirka
d död
dky domkyrkojord (här samlingsbegrepp för bi, pb m m)
dvs det vill säga
d y den yngre
d ä den äldre
eg egentligen
etc etcetera
ev eventuell, eventuellt
exv exempelvis
f, folio, r(ecto) anges normalt inte, däremot i regel v(erso)
f, ff följande sida/sidor
f d före detta
feldat feldaterad
fl fodringslängd
fr frälsehemman (landbo)
frkvinna frälsekvinna
frman frälseman
fr o m från och med
hd, -r härad, härader
hdshövd häradshövding
hft häfte
jb jordebok
jfr jämför
jt jordetal
jukl, -t, -uj Julita klosterhemman (landbo), -torp, -utjord
kap kapitel, kapitlet
km kilometer
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kr, -t, -uj kronohemman (landbo), -torp, -utjord
kvm kvadratmeter
ky, -t, -uj kyrka; kyrkohemman (landbo), -torp, -utjord
kyherde kyrkoherde
m meter
m fl med flera
m m med mera
n (om)nämnd
nr nummer
nuv nuvarande
odat odaterad
omkr omkring
or original
p pergamentsbrev
pb, -t, -uj prebendehemman (landbo), -torp, -utjord
pga på grund av
pn penning(ar), pengar
pp pappersbrev
rd rättardöme
red redaktör(er)
resp respektive
s sida
sk, -t, -uj skattehemman (bonde), -torp, -utjord
skkl, -t, -uj Skänninge klosterhemman (landbo), -torp, -utjord
s k så kallad(e)
sn, -r socken, socknar
sp spalt, spann
st stycken
Sthlm Stockholm
sup supplement
t ex till exempel
tl tiondelängd
t o m till och med
tr tryckt
u d utan datum
uj utjord
utg utgiven
urspr ursprungligen
v verso
vakl, -t, -uj Vadstena klosterhemman (landbo), -torp, -utjord
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vid vidimation
vol volym
vr versrad(er)
äv även

Kartor
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta (EK) den s k häradsekonomis-
ka kartan, skala 1:20 000 Södermanlands län (1897–1901). Följande blad
har använts för undersökningar av ägogränser och försvunna ortnamn
m m:

J112-56-1, Simonstorp
J112-56-2, Virå
J112-56-3, Valinge
J112-56-4, Stigtomta
J112-56-5, Nyköping
J112-56-7, Krokek
J112-56-8, Blåsjön
J112-56-9, Frankhyttan
J112-56-10, Oxelösund
J112-56-14, Nävekvarn
J112-56-15, Penningskär
J112-66-21, Malmsås
J112-66-22, Björkvik
J112-66-23, Vrena
J112-66-24, Tista

Topografisk karta över Sverige. Skala 1:50 000 (tryckår inom parentes).
Följande blad har använts som underlag för sockenkartorna och härads-
kartan:

9G Katrineholm NO (1974)
9H Nyköping NV (1972)
9G Katrineholm SO (1962)
9H Nyköping SV (1960)
9H Nyköping SO (1962)
8H Arkösund NV (1971)

Vid fältarbete har följande blad av Terrängkartan, en uppdaterad (tryck-
år 2010–11) version av topografiska kartan, använts.

581 Norrköping
582 Nyköping
583 Stendörren
593 Flen
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Kartor i Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA), Riksarkivet.
Enligt hänvisning i varje enskilt fall. Hänvisning till använd karta sker
genom angivande av länsbokstav/sockennummer – bynummer:akt-
nummer, och årtal om det är känt exv ”LSA C 3–7:1, 1742”.
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Ortregister
Ortregistret är uppdelat i tre avdelningar: I Orter i Jönåkers hd, II Gator,
byggnader och platser i och vid Nyköpings stad och III Övriga orter. I de två
första är ortnamnen alfabetiskt ordnade, i det tredje regionalt (men alfa-
betiskt inom varje större område). Ortnamnen inom parentes är socke-
nangivelse, varvid 1550-talets kamerala indelning avses. De kursiverade
siffrorna anger var den utförliga beskrivningen av orten i fråga finns. Om
en ort förekommer flera gånger på samma sida, har det inte anmärkts
särskilt. Registret upptar inte de av utgivaren konstruerade fastighetsbe-
teckningarna i Nyköpings stad. För förkortningar och * se s 259 ff.

I Orter i Jönåkers härad
Abborrtorp (Tuna) 197, 208, 225
Alstorp (Tuna) 197, 208, 225
Ambol (Nykyrka) 116, 117 f
Anderbäck (Tuna) 25, 197, 199 f, 203
*Anderstorp (Kila) 90, 91, 97
Arnö (S:t Nikolai) 36, 128, 129–32,

133, 136, 143 ff, 148 f, 161, 165,
185, 246

*Asmwndz ængh (Tuna) 208
Aspa (S:t Nikolai) 128, 132, 137, 145,

150 f, 164
Backa (Bergshammar) 34, 36
Backa (Tuna) 197, 200
*Bagertæppe, se Uttervik
Ballersta (Halla) 77–79, 80, 81, 82,

84 f, 162, 171, 173
Basttorp (S:t Nikolai) 128, 133, 134,

185
Bene (S:t Nikolai) 71, 128 f, 133 f, 185
Berga (Björkvik) 46, 48, 55
Berga (S:t Nikolai) 68, 128 f, 134–36,

161 f, 164, 200
Berga (Tuna) 197, 200 f, 203
Berga, Lilla, se *Grönberga
Bergtorp, se *Bolberg
Bergshammar (Bergshammar) 34 f,

36 f, 50, 69, 185, 187 f
Bergshammars sn 25 f, 30, 33, 34–44,

127, 227
Bergsmansbol (Björkvik) 46, 48
*Biskopsnäs, se Näs
Bjärsätter (Björkvik) 46, 48 f, 59
Bjärsätterstorp (Björkvik) 46, 48, 49
Björka (Stigtomta) 119, 169, 170

Björklund (Halla) 76
Björktorp (Stigtomta) 169, 170
Björkviks sn 25 f, 30, 33, 45–62
Björkö (S:t Nikolai) 128, 131, 136,

143, 165
Björshult (S:t Nikolai) 128, 136
Blacksta (Bergshammar) 34, 36, 37 f,

138, 203
*Bocketorp, se Uttervik
Boda, Lilla (Björkvik) 46, 49, 203
Boda, Stora (Björkvik) 46, 49, 203
Bogslöt (S:t Nikolai) 81, 127 f, 136 f,

146, 225
*Bokesta (S:t Nikolai) 137, 164, 192
Bokulla (Björkvik) 46, 49
*Bolberg (Kila) 91
Bondeby (Stigtomta) 169, 170
Botorp (Tuna) 197, 209, 223 f, 225
Bottenkarshyttan (Bergshammar) 34,

38 f, 140, 223
Brannäs (S:t Nikolai) 128, 132, 137,

143
Branthäll (S:t Nikolai) 128, 137 f, 144
Bredegården (Bergshammar), se

Bergshammar
Brink (Stigtomta) 77, 169, 170–72,

178 f, 195
Bro (Björkvik) 46, 49
Broby (Bergshammar) 34, 39, 43
Brotorp (Nykyrka) 116, 118
Brottninge (Stigtomta) 169, 172
Brunnsta (S:t Nikolai) 128 f, 138, 139,

145
Brunåker (S:t Nikolai) 128, 138 f
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Bränn-Ekeby, se Ekeby (S:t Nikolai)
Buskhyttan (Tuna) 197, 209, 223, 225
Bäcktorp (Tuna) 197 f, 209, 220, 225
Bärbo (Bärbo) 64, 161
Bärbo sn 25 f, 30, 33, 63–75
Bärsta (Stigtomta) 124, 156, 164, 169,

172 f, 177 f, 189
Bärsund (Bärbo) 64–66, 69, 75, 83,

149, 161
Bögeltorp (Lunda) 101, 102
Börgelstorp (Tuna) 197, 209 f, 223,

225
Dal (Björkvik) 46, 49 f
Dalaplogen (Stigtomta) 174, 176
Danby (Björkvik) 46, 48, 50 f, 53, 58 f,

113
Danbyholm, se Danby
Danvik (S:t Nikolai) 128, 139, 143
Djupvik (Björkvik) 51
Djursvik (S:t Nikolai) 128, 139
Djälp (Stigtomta) 120, 169, 174, 176,

191
Drögsta (Nykyrka) 116 f, 118
Eckersta (Halla) 77, 79 f, 83, 85
Edeby (Björkvik) 46, 51 f, 203
Egelprång (S:t Nikolai) 127 f, 139,

222, 225
*Egerdznæs (Halla) 80
Egla (Bärbo) 64, 66 f, 69 ff
Ekeby (Bergshammar) 34, 39, 140
Ekeby (Halla) 77, 79, 80 f, 82, 86 f, 88
Ekeby (S:t Nikolai) 39, 71, 128, 134,

139–41, 150 f, 159
Ekeby (Stigtomta) 169, 174
Ekeby hytta, se Bottenkarshyttan
*Ekedal, se Skara
Ekekulla (Björkvik) 46, 48, 52
*Ekreholm (Bergshammar), se Mars-

äng
Ellesta (Halla) 77, 81 f, 85, 91, 162,

172, 234
Ene (Stigtomta) 89, 168 f, 174 f, 181
Eneby (Halla) 66, 77, 80, 82–84
Eneby (Stigtomta) 25, 119, 169, 175 f
Enstaberga (Tuna) 197, 201, 203
Enstorp, se Tjärsta
Fada (Tuna) 197, 201
*Faders gård (Tuna) 210
Femöre (S:t Nikolai) 128, 141, 228
Fingerkulla, se Överbo

Fjäll (Nykyrka) 116, 118
Fjälla (S:t Nikolai) 39, 128, 141 f
Fjällskär (Stigtomta) 169, 174, 176 f,

180, 187
Flättna (S:t Nikolai) 128, 142 f, 159
Frankhyttan (Tuna) 210, 225
Franktorp (Tuna) 197, 210, 222, 225
Fröberga (Lunda) 101, 102 f, 203, 234
*Fureholm, se Marsäng
Fyrsjö (Stigtomta) 138, 156, 169, 177,

189
Fågelhyttan (Tuna) 210
Fålltorp (Nykyrka) 116, 118 f, 123
*Färjekarlsgården (Tuna) 197, 210

*Gamla hyttan (Tuna) 210 f, 212
Gammelsta (Kila) 81, 90, 91–93, 185,

203
*Gestgiffuabol, se Valinge
Gevle (Lunda) 101, 103
Girsta (S:t Nikolai) 128 f, 137, 143
*Glossängen, se Aspa
Goglunda (Stigtomta) 50 f, 53, 156,

169, 173, 177 f, 186
Grimstorp (Tuna) 197, 211, 219, 225
Grishyttan (Tuna) 197, 211, 223, 225
Grova (Lunda) 101, 103
Grytberga (Tuna) 197, 211, 225
Gräfsta (Lunda) 101, 103 f, 113, 115,

134
*Grönberga (S:t Nikolai) 143 f
Grönkärr (Björkvik) 46, 52
Gummersta (Tuna) 197, 201
Gyllennacka (S:t Nikolai) 128, 144,

147, 160, 166
Gårdsnäs (S:t Nikolai) 128, 138, 144
Gälkhyttan (Tuna) 211
Gällsta (Lunda) 101, 103, 104, 108,

113, 134
Görseboda (Björkvik) 46, 52, 203

Hackhyttan (Tuna) 197, 211 f, 225
Hacksta (Björkvik) 46, 48, 50, 52–54,

55, 61, 85, 95, 108 f
Haga (S:t Nikolai) 138, 143, 144 f
Hagby (Björkvik) 46, 54 f, 203
Hagby (Tuna) 197, 201 f, 206
Hagbyberga, se Berga och Hagby

(Björkvik)
Hagelsätter (Björkvik) 46, 50, 55
Hagersta (Lunda) 101, 104 f, 192 f
Hagersta (Tuna) 197, 202
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Halla sn 25 f, 30, 33, 76–89
Hallbosjön 23, 76
Hammarby (Kila) 90 f, 93
*Hardene, se Haresta
Haresta (Stigtomta) 151, 169, 171,

178 f, 195
Hattsätter (S:t Nikolai) 131, 145
Helgesta (Stigtomta) 37, 120, 169,

179 f, 185, 187, 192
Hertighag (Tuna) 197, 212, 223, 225
Hjulsta (Björkvik) 46, 53 ff, 55 f, 108,

203, 235
Hjälma (Stigtomta) 169, 176, 180
Hjärmesta (Tuna) 197 f, 202, 203, 205
Hormesta (Nykyrka) 116, 119 f, 161 f
Hult (S:t Nikolai) 128, 145
Hultebo (Tuna) 212, 218, 222, 225
Humlebol (Stigtomta) 169, 181, 189
Hummelvik (S:t Nikolai) 128, 145,

150
*Humpateppa, se Valinge
Hustorp (Kila) 90, 93, 97
Hyttäng (Tuna) 197, 212 f, 225
Hål (Bärbo) 64, 67, 71, 148 f, 156
Hållingstorp (Tuna) 197, 213, 223,

225
Hålstorp (Björkvik) 46, 56
Hälla (Lunda) 101, 105
Hällfallstorp (Kila) 90, 93, 97
Häradstorp (Tuna) 197, 213, 225
Hässelby (Kila) 90, 93, 185
Högtorp (Nykyrka) 116, 120
Högtorp (S:t Nikolai) 128, 132, 142,

145, 150
*Ingimundænæs (S:t Nikolai) 36, 146
Ingolvshyttan (Tuna) 197 f, 213 f, 225
Ista (Bergshammar) 34 f, 38, 39, 156,

205, 223
Istafjällen, se Ista
Jobstorp (Tuna) 197, 214
Jogershyttan (Tuna) 197, 214, 225
Jogersta (Tuna) 185, 197, 202 f
Jogersö (S:t Nikolai) 71, 128, 146
Jäder (Lunda) 94, 101, 105 f, 108, 110
*Jämnalund (Tuna) 164, 197 f, 200,

202, 203
Järpsätter (Tuna) 197, 214, 223, 225
Jönåkers hd 23 ff, 30–225
Karltorp (Stigtomta) 169, 181

Karlvik (S:t Nikolai) 127 f, 146, 222,
225

Kestorp (Tuna) 197, 214, 222, 225
Kiladalen 34
Kila sn 25 f, 30, 33, 90–99
Kilaån 23, 34
Kjulshammar (Lunda) 101, 106
Kjulsta (Stigtomta) 169, 181
Klenby (Tuna) 198, 215, 222, 225
Klubbetorp (Björkvik) 46, 48, 56, 203
*Kneppinge (Lunda) 101, 106
Knoga (Björkvik) 46, 56
Kolmården 23, 52, 95 f, 98, 115, 207
*Konwngx fiæll (Bergshammar) 35,

40, 223
Koppartorp (Tuna) 198, 215, 222,

225
Kornboda (Björkvik) 46, 57
Kottorp (Bergshammar) 34, 40, 223
Krafsbol (Björkvik) 46, 57
Krasta (Tuna) 198, 203 f
Krognäs (S:t Nikolai) 81, 127 f, 146 f,

156, 161, 222, 225
Kuggnäs (S:t Nikolai) 128, 147, 160,

166
Kulltorp (Bergshammar) 34 f, 40, 224
Kungshamn (Tuna) 127, 198, 215,

225
Kvisätter (Björkvik) 46, 48, 57
*Kyrketorp (Lunda) 101, 106
Kyrkobol (Nykyrka) 116, 120, 121,

161
Kälkesta (Halla) 76 f, 78, 84 f, 234
Kälkesta (Kila) 53, 90, 94, 95, 133,

161, 185
Kärrboda (Bergshammar) 34, 40 f,

224
Kärrsjö (Stigtomta) 169, 181 f, 190,

193
Kärrsta (Lunda) 101, 106–08, 113,

203
Ladängen, se Kuggnäs
Laggarbo (S:t Nikolai) 128, 147 f, 160,

166
Laggarbo (Tuna) 198, 215, 218, 222,

225
Laggarbol (Björkvik) 46, 57
Lappetorp (Tuna) 198, 215 f, 223, 225
*Lasse riika gardh (Tuna) 216
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Lida (Kila) 90, 94, 185
Lida (Nykyrka) 116 f, 120 f, 124, 161,

174
Listorp (Bärbo) 64, 67, 69
Listorp (Nykyrka) 116, 121
Lumsätter (S:t Nikolai) 128, 130, 148
Lund (S:t Nikolai) 69, 71, 128 f, 148 f
Lunda (Lunda) 108
Lunda sn 24 f, 26, 30, 33, 90, 100–115
Lunden (Kila) 90, 94, 203
Lundäng (Kila) 90 f, 94 f, 203
Långhalsen 23
Långsätter (S:t Nikolai) 128, 131, 149
Länninge (Nykyrka) 116, 121, 123
Lötängen (S:t Nikolai) 149
Magdebol (Lunda) 101, 108
Marsäng (Bergshammar) 34, 41, 224
Minninge (S:t Nikolai) 128, 149 f, 161
Mjälnäs (Nykyrka) 25, 116 f, 121 f,

123, 125
Mosstorp (S:t Nikolai) 128, 150
Munksätter (Tuna) 198, 216, 221, 225
*Myreholm (Bergshammar), se Mars-

äng
Nastorp (Tuna) 198, 216, 218, 225
Nastorpsberget 213
Nedervalinge (Stigtomta) 122, 169,

182 f, 189
*Nogen, se Eneby (Halla)
Norrlund, se *Jämnalund
Nybble (Lunda) 101, 108
Nygård (S:t Nikolai) 128, 134, 150 f
Nyhyttan (Tuna) 198, 210, 212, 216,

225
Nykvarn (Björkvik) 46, 57
Nykyrka sn 21, 25 f, 30, 33, 100,

116–126, 173
Nyköping, stad och län 23 ff, 27, 36,

38, 44, 51, 53 f, 63, 73, 94, 97, 124,
129 ff, 133, 137 f, 141, 143 145 ff,
150, 153, 156 ff, 160 f, 163, 165 ff,
171, 177, 179 181 f, 185 f, 190, 201,
220, 226–246

– prosteri 26
Nyköpingsån 23
*Nystugan (Bergshammar) 34, 41
Nyäng, se *Sätter
Närke (Bergshammar) 35, 41 f, 224
Närke äng 34
Näs (Bärbo) 64, 67 f

Nässelkärr (Bergshammar) 34, 42,
224

*Näveberg 29 f, 196, 206, 208–225
Nävekvarn (Tuna) 198, 210, 216 f,

219, 221, 225
Näveån 23
Nölsta (Stigtomta) 169, 183

*Olaffthorp (S:t Nikolai) 42, 151, 224
Oppeby (S:t Nikolai) 128, 151 f, 161
Ormdal (Tuna) 198, 217 f, 225
Ottekil (Björkvik) 46, 49, 55, 57
Oxelö (S:t Nikolai) 128, 152
Oxelösund, se Oxelö

Palstorp (Tuna) 198, 203, 204
*Pella Erikssons torp (Tuna) 218
Pelltorp (Tuna) 198, 218, 225
Pilthyttan (Tuna) 218
*Ploffue, se Dalaplogen
*Prästbolet (Kila), se Lunden
Prästtorp (S:t Nikolai) 127 f, 152, 161,

225
Remmargården (Tuna) 198, 218, 225
*Repateppa, se Valinge
Revsta (Lunda) 101, 104, 108, 110,

203
Rinkeby (Lunda) 101, 108, 109
Riseboda (Tuna) 198, 218 f, 223, 225
Rocklösa (Tuna) 198, 219, 225
Rogsta (Kila) 53, 90 f, 93, 95 f, 109,

120, 185
Rogsta (Stigtomta) 169, 183
Rottninge (Nykyrka) 116, 122
*Rumpeqwern (S:t Nikolai) 152 f,

157 f
Råby (Stigtomta) 169, 183 f, 193
Råsbäcken (Tuna) 198, 203, 204
Råsta (Kila) 90, 96 f, 149, 160, 166,

185
Rällinge (Lunda) 95, 101, 104, 108 f,

110
Rävshyttan (Bergshammar) 34, 42,

151, 224
Rävsta, se Revsta
*Röneholm (Bergshammar), se Mars-

äng
Salvetorp (Tuna) 198, 219, 225
S:t Nikolai sn 25 f, 30, 33, 127–167
S:ta Annas kvarn (S:t Nikolai) 129,

153
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Sarpetorp (Björkvik) 46, 48, 57 f,
Segelsta (S:t Nikolai) 88, 128 f, 154,

161
*Segerhult (Bergshammar) 34, 38, 42
Senesta (Stigtomta) 71, 156, 161, 164,

169, 184
Siggenäs (Nykyrka) 116, 122, 182
Siggetuna (Bärbo) 64, 68 f, 71, 161
*Sigurdha dam (Tuna) 219
Sjukälla (Kila) 90, 97, 185, 235
*Skalebo, se Överbo
Skara (Tuna) 36, 198, 220, 223, 225
Skarpåker (Tuna) 198, 209, 220, 223,

225
Skavsta (S:t Nikolai) 128, 154, 161
Skena (Lunda) 101, 108, 109
Skepplinge (Lunda) 101, 109
Skeppsdrätt (Nykyrka) 117, 119, 123
Skillra (Stigtomta) 168, 184 f
*Skinnaregården (Tuna) 221
Skiren (Björkvik) 48, 50, 58
*Skog (S:t Nikolai) 128, 154 f, 156 f,

161
Skogsby (Kila) 91, 97
Skogstorp (Nykyrka) 117, 123
Skrattorp (Lunda) 101, 109 f
Skrindstorp (S:t Nikolai) 129, 155,

160, 166
Skyrshyttan (Tuna) 198, 216, 221, 225
Skåra (Stigtomta) 77, 124, 133, 156,

161, 169, 171, 185 f, 233
Skällsta (Lunda) 25, 90, 101, 110, 134,

142, 185
Skällsta utängar 100
Släbro (S:t Nikolai) 39, 123, 129, 149,

152 f, 154 f, 155–58, 202
Smedjebol (Björkvik) 46, 58
Smedsgården (Tuna) 198, 221, 222,

225
Smedshyttan (S:t Nikolai) 129, 158
Smedsta (Lunda) 25, 101, 108, 110 f,

134, 142, 204, 206
*Smedstorp (Stigtomta) 169, 186 f,

193
*Smördalana, se Haresta
*Smörfiell, se Kärrboda
Snäcktorp (S:t Nikolai) 142 f, 159
Solberga (Nykyrka) 117, 123, 125
Solö (Nykyrka) 117, 123
Solö (S:t Nikolai) 129, 159
Solö (Stigtomta) 169, 176, 187

Spatorp (Kila) 90, 97
Staffanstorp (Tuna) 198, 204
*Stenarsgardh (Tuna) 198, 221, 225
Stenhammar (Halla) 80, 85, 172
Stensätter (Björkvik) 46, 58
Stigtomta malm 25
Stigtomta sn 25 f, 30, 33 168–195
Stjärnholm, se Nygård
Stockholmstorp (Stigtomta) 176, 187
Stortorp (Bärbo) 64, 69, 73
Sund (Halla) 77, 81, 85 f, 87, 108, 162
Sunda (S:t Nikolai) 129, 140, 150,

156, 159 f
Svalsta (Tuna) 39, 198, 203, 204 f
Svanslund, se *Kneppinge och *Kyr-

ketorp
Svansta (Tuna) 198, 205 f
Svanvik (S:t Nikolai) 36, 129, 160 f,

166
Svehorn (Lunda) 106, 111 f
Svenshöga (Kila) 90, 97, 98
*Syasæter (S:t Nikolai) 130, 161
Syrtorp (Tuna) 198, 222, 225
*Sæby (Stigtomta) 113, 180, 187 f
*Sätter (S:t Nikolai) 129, 161
Sörby (Björkvik) 46, 48, 58 f
Sörby (Tuna) 111, 164, 198, 203, 206
Sörkärr (Halla) 77, 80, 86, 87, 162

*Thiokkatwna, se Tuna (Bärbo)
Tidkehyttan (Tuna) 222, 225
Tiggesta (Stigtomta) 161, 169, 188
*Timberhult, se Överbo
Tista (Bärbo) 64, 67, 69, 73
Tistatorp, se Stortorp
*Tiærukarlsthorp (S:t Nikolai) 130,

161
Tjärsta (Björkvik) 46, 59 f
Tomta (Bärbo) 36, 64, 66, 69 f, 73,

164, 180
Tomta (Tuna) 198, 222, 225
*Toorshytte (Tuna) 222
Torkelstorp (Tuna) 222
Torp (Björkvik) 46, 60
Torp (Tuna) 198, 201, 206 f
Torskhult, se Ålbäck
Torsta (Nykyrka) 117, 120 f, 124,

172 f, 186
Tuddetorp (Tuna) 198, 222, 225
Tuna (Bärbo) 64, 70 f
Tuna (Tuna) 25, 198, 207
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Tuna sn 24 f, 26, 30, 33, 196–225
Tunabergs sn 30, 34, 127, 196, 225
Tybble (Lunda) 71, 101, 112, 204
Tå (S:t Nikolai) 127, 129, 156,

161–63, 180
Tåbäcken (S:t Nikolai) 129, 161, 163
Täckhammar (Bärbo) 25, 63 f, 71–74
Tängsta (Stigtomta) 25, 164, 169, 188
Törsta (Lunda) 101, 112 f, 114, 188,

204
Uggeltorp (Lunda) 101, 113
Ullevi (S:t Nikolai) 129, 138, 154, 163
Urskäla (Tuna) 198, 207 f
Uttervik (Tuna) 198, 222 f, 225
Vabbnäs (Björkvik) 46, 60 f
Valinge (Stigtomta) 53, 169, 173, 177,

181, 188–91, 193 f
Valingegård, se Nedervalinge och

Valinge
Valla (Lunda) 101, 113 f
Vallby (Lunda) 101, 114
Vallersta (Stigtomta) 169, 191
Valsberg (Lunda) 101, 114
Valsta (S:t Nikolai) 163, 185
Valstaängen, se Valsta
Vaxhälla (Stigtomta) 137, 169, 174,

190, 191 f
Vedeby (Björkvik) 45 f, 48, 53, 61 f,

203, 235
Vedebykvarn (Björkvik) 46, 62
Vibäck (S:t Nikolai) 81, 127, 129, 146,

163, 222, 225
Vida (Bergshammar) 34, 42 f, 156
*Wiidha eng (S:t Nikolai) 129, 163,

167
Vik (Stigtomta) 169, 183, 186 f, 192 f
Vinterhyttan (Bergshammar) 34 f, 43
Virby (Kila) 91, 93, 98
Virlångshult (Kila) 91, 98
Visätter (Tuna) 198, 223, 225
Vivesta (S:t Nikolai) 129, 132, 150 f,

163 f
Vrena kvarn (Nykyrka) 117, 124
Vreta (Kila) 91, 98
Vretaån 23, 98
Vålsta (Nykyrka) 116 f, 125 f
Väsby (Halla) 77, 80, 86-88, 161 f
Yngersdal (Stigtomta) 169, 189, 194
Ytterbo (Tuna) 198, 209, 223 f, 225
Ytterstäng (Nykyrka) 117, 126

Å, Östra (Björkvik) 46, 62
Åby (Bergshammar) 35, 43 f, 69, 107,

158, 185
Åkerbotorp (Bärbo) 64, 74
Åkersta (Lunda) 101, 103, 112, 114 f,

138
Åkra (Bärbo) 64, 74
Ålberga (Kila) 53, 91, 95, 97, 98 f
Ålbergaån 23, 98
Ålbäck (Tuna) 198, 223, 224, 225
Ålsta (S:t Nikolai) 129, 137, 164 f
Århammar (Nykyrka) 117 f, 123, 125,

126
Åsby (Stigtomta) 127, 156, 168 f, 179,

194
Åstorp (S:t Nikolai) 129, 131, 165
Åsätter (Björkvik) 46, 62
Åttinge (Bergshammar) 34 f, 44, 203
Ämtnäs (S:t Nikolai) 129, 142 f, 165
Ärilla (S:t Nikolai) 36, 129, 160, 165 f,

185
Äskedalen (Björkvik) 46, 62
Äspenäs (S:t Nikolai) 127, 129, 166,

222, 225
Ödesby, se Ösby (Halla)
Ökna (Bärbo) 64, 75
Öllsta (Lunda) 101, 113, 115, 204
Önnersta (Stigtomta) 169, 174, 179,

191, 195
Örsta (S:t Nikolai) 129, 166
Örstig (S:t Nikolai) 36, 129, 163, 167
Ösby (Halla) 77, 87, 88 f, 154, 162
Östertorp (Kila) 91, 97, 99
Östra Å, se Å, Östra
Ösvreta (S:t Nikolai) 71, 129, 156, 167
Överbo (Tuna) 198, 223, 224 f
Övervalinge, se Valinge
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II Gårdar, gator, byggnader och platser i och vid Nyköpings
stad

Här upptas endast de namn och benämningar på platser som återfunnits
i källmaterialet. Av redovisningstekniska skäl har i regesterna använts ett
flertal av redaktören konstruerade gårdsbeteckningar, baserade på de
uppgifter om ägarförhållanden i Nyköpings stad som framkommit under
arbetet. Dessa beteckningar är dock inte ortnamn i egentlig mening och
redovisas följaktligen inte i registret.

Bergö 228
Beten 228
Bjurshalsen 228, 245
*Borga fjärding 229 f, 235, 237
Borgarberget 229
*Biriels äng 245
Borgen, se Nyköpingshus
Brandholmen 245
*Brethatomt 233
Bron 236, 237
*Ekegården 233
*Forsa fjärding 230, 234, 236
Franciskankonventet 234, 238 f, 242
– ’hjonegård’ 238
Fruängen 245 f
Furö 228
Hammarsmedjan 233
Hasselö 228, 245
*Helgans wack 246
Helgeandshuset 239 f
– badstuga 240
*Helgona port 232
*Helgona källa 232
Idbäcken 246
Kapellberget 229
*Konungz äng 245
Korsgatan, Nedre 235
*Kångierdz gärde 245
Ladugården, Nya 241
– Stora (gamla) 241
*Lasse pungmakares gård 235
*Linne gärde 245
Långängen 245

*Munckehagen 245
Mynthus 241

Nyköpingshus 24, 73, 127, 142, 217,
228, 236, 239, 241–46

*Olof Bremmings bodar 236

*Platsen 232

Rådstugan 157, 235

*S:ta Barbaras gilleshustomt 236 f,
240

*Siöö hagen 245
*Siöö äng 245
*Skaffuekulla gärde 245
Skola 240
*Spessegården 236
Stadsfjärden 229
Stadsgraven 235
Stadskyrkan (S:t Nikolai) 237 f
Stadsporten 233
*Staka tullkvarn 245
*Steinbromss gård 235
*Stens äng 245
*Strömsgatan 237

*Tomas guldsmeds gård 236
Torget 233, 235, 236, 237
Torget, Nya 230, 237

*Valdemarstomten 234
*Vestre hagen 245
*Vestre sågkvarn 246
*Vestre tullkvarn 245

Ålö 228, 229, 245

*Östre sågkvarn 245
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III Övriga orter

Observera att den regionala indelningen i detta register är enligt jorde-
böckerna ca 1540–70. Det får betydande konsekvenser för exv Villåttinge
och Oppunda härader, då det förstnämnda ännu inte bildats 1570 och
dess medeltida föregångare Villåttingen endast omfattade socknarna
Dunker, Helgesta, Hyltinge, Malma och Mellösa samt en liten del av
Gryts sn. I övrigt hänvisas för uppgifter om senare ändringar till AL och
Lagerstedt.

Dalarna
Dalarna 243
Närke
Kumla härad 87
Närke 29, 64, 87, 161
Örebro härad

Hättinge (Gräve) 64
Småland
Kalmar 112, 229
Kinnevalds härad

Blidingsholm (Almundsryd) 37
Norrvidinge härad

Berg (Berg) 87
Småland 29, 143
Stockholm
Stockholms slott 24
Södermanland
Daga härad

Axala (Björnlunda) 147
Hammersta (Dillnäs) 160
Lund (Kattnäs) 160
*Nässelsta (Gryt) 132, 140, 143, 145,
150, 159, 164
Smedsta (Frustuna) 184
Ålsta (Kattnäs) 160

Eskilstuna, stad och kloster 52, 79, 82,
96, 239

Gripsholm, kungsgård 74, 166
– län 109
Hölebo härad 156

Kumla (Vagnhärad) 142
Skällberga (Västerljung) 202
Stensund (Trosa) 193
*Torpa (Trosa) 193

Oppunda härad
Akalby (Husby) 181 f, 189 f, 191
Axsjö (Björkvik) 45
Bettna sn 85 f, 103, 114, 240
Binklinge (Vrena) 81, 84, 103, 162,
234
Björka (Husby) 154, 156

Blacka kvarn (Björkvik) 45
*Bondegården (Björkvik) 45
Bogsten (Bettna) 201
Bossbol (Björkvik) 45, 48
Bossenberga (Vingåker) 163
Brogetorp (Malm) 193
Båresta (Floda) 52
Djulö (Malm) 54, 235
Dragsta (Björkvik) 45, 48
Däntersta (Vadsbro) 36
Ede (Vingåker) 138
Ekeby (Husby) 158
Fall (Björkvik) 45
Farneby (Vrena) 55, 69, 108, 162,
185
Fimta (Sköldinge) 48, 55
Flenstorp (Floda) 48
Floda sn 205
Forssa (Forssa) 154
Forssa sn 53, 55
Fågelsund (Bettna) 80, 81, 85, 181
Grova (Björkvik) 45
Gryt (Blacksta) 61
Gunnersta (Husby) 73, 158
Harpebol (Björkvik) 45
Heby (Lerbo) 48
Hjulbo (Björkvik) 45
Hofsta (Björkvik) 45, 53, 162
Hovby (Blacksta) 137, 164
Husby sn 150, 164
Hönebäck (Björkvik) 45
Juresta (Floda) 80
Järnbol (Björkvik) 45
Kavlinge (Malm) 66, 83
Kolberga (Malm) 193
Kulltorp, Västra (Björkvik) 45
Lindby (Björkvik) 45
Listorp (Björkvik) 45, 48
Lundby (Bettna) 103, 114
Luskebol (Malm) 48
Lönnberga  (Björkvik) 45, 48
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Löta (Bettna) 53, 55
Malm (Husby) 156
Malmsås (Malm) 193
Munkebo (Björkvik) 45
Mörtbol (Björkvik) 45
Navesta (Lerbo) 61
Närlunda (Husby) 147, 233
Näs (Floda) 82
Plastorp (Blacksta) 36
Ramsta (Floda) 53, 61
Remröd (Malm) 37, 51, 53, 58 f, 61,
82
Skarendal (Björkvik) 45
Skolsta (Björkvik) 45, 52
Skråmberga (Björkvik) 45, 60
Skuttinge (Björkvik) 45
Smedsbol (Björkvik) 45, 48
Snåra (Vingåker) 151
Speteby (Lerbo) 61
Spånga (Vingåker) 114
Sten (Björkvik) 45
Stenta (Malm) 193
Sundby (Bettna) 86, 234
Sörby (Årdala) 186, 193
Tegnebol (Björkvik) 45
Tibble (Malm) 95, 109
Torp (Husby) 28, 156
Torsebro (Björkvik) 45
Torslunda (Husby) 125, 147, 158
Träcksta (Blacksta) 53, 119, 186
Tärnö (Husby) 161
Uppland (Björkvik) 45
Vadsbro sn 36, 43, 81, 84, 87, 103,
234
Valla (Björkvik) 45, 58, 158
Valla (Husby) 79, 156
Viby (Bettna) 53
Viby (Årdala) 53
Vrena sn 68, 76, 83
Vreta (Vadsbro) 43
Väsby (Björkvik) 45
Å, Västra (Björkvik) 45
Åkerö (Bettna) 85
Åkfors kvarn (Björkvik) 45, 48
Åkra (Bettna) 86
Ålspånga (Bettna) 43
Åminne (Björkvik) 45, 52
Årdala sn 53
Ödesäng (Björkvik) 45
Ökna (Bettna) 164
Öksund (Husby) 73
Ösby (Husby) 189
Överby (Malm) 162

Rönö härad 23 f, 26, 71 f, 156, 217
Alby (Runtuna) 133, 138, 144, 185
Axmora (Runtuna) 161, 236
Brogetorp (Svärta) 70
Berga (Helgona) 135
Berga (Runtuna) 158
Bönsta (Helgona) 95
Dala (Svärta) 161
Ekeby (Råby) 72
Ekeby (Tystberga) 162
*Finnsta (Helgona) 185
Gillinge (Svärta) 185
Gladdinge (Ripsa) 147, 156
Granesta (Runtuna) 147, 161
Grinda (Bälinge) 71
*Gulssæng (Helgona) 148
Hamra (Bogsta) 71
Horn (Svärta) 161
Hossebo (Råby) 72
Hovra (Helgona) 133, 160, 166
*Hvitebool (Helgona) 191
Håknesta (Spelvik) 138
*Krakalund (Helgona) 232
Kråklunda, se *Krakalund
Labro (Svärta) 191
Lida (Sättersta) 162
Lundby (Råby) 156
Nynäs (Bälinge) 71 f
Nälberga (Svärta) 185
Oppeby (Bälinge) 72
Ryckesta (Råby) 63
Rågö (Tystberga) 72
Segersta (Bälinge) 72
Sjösa (Svärta) 185, 191
*Slädhammar (Flen) 104
Snesta (Råby) 156
Sparsta (Lid) 118, 202
Stångby (Tystberga) 72
Svansta (Helgona) 158, 185
Svärdsklova (Svärta) 161
Sättersta sn 148, 157
Söra (Helgona) 156
*Thorp (Tystberga) 138
*Throgwoøø (Bälinge) 72
Torlunda (Ripsa) 87
Tuna (Helgona) 71
Uddeby (Svärta) 70
Uggelkulla (Ludgo) 160 f
Valsta (Svärta) 161
Ytteräng (Råby) 156 f
Åsendal (Svärta) 185
Ökna (Lid) 87
Örsta (Lid) 87, 190
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Selebo härad
Kärnbo sn 149
Nibble (Överselö) 151
Ökna (Toresund) 72
Överselö sn 151

Sotholms (Yttre Törs) härad
Mulsta (Västerhaninge) 162
Västanvik (Österhaninge) 193
Årsta (Österhaninge) 71

Strängnäs, stad och stift 25, 26, 37, 43,
50, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 f,
78, 87, 105, 114, 132, 138, 140, 148,
150 f, 156, 159 f, 162, 163, 164, 175,
178 f, 183, 184, 187, 189, 193, 195,
197, 200, 204, 207, 227, 228, 237,
242

Södermanland 14, 23 ff, 29, 100, 143,
166, 176, 188, 196

Södertälje, se Tälje stad
Södertörn, se Tör
Tälje stad 228 f
Tör, Yttre (Sotholms hd) och Övre

(Svartlösa hd) 14, 24, 27 f
Villåttinge härad, se Villåttingen
Villåttingen 24, 26, 156

Bogården (Hyltinge) 160
Fejbol (Hyltinge) 160
Grinda (Malma) 156
Helgesta sn 123
Mörksund (Hyltinge) 160
Näs (Dunker) 52
*Ramala (Hyltinge) 160
Röl (Dunker) 36
Sörby (Helgesta) 43
Uddberga (Helgesta) 43

Västerrekarne härad 24
Gillberga sn 123
*Gädderunna (Torpa) 48
Mälby (Torshälla) 73
Råby sn 123
Öja sn 140, 150, 159

Yngaren 23, 45, 76
Åkers härad

Eneby (Vansö) 202
*Thorpe (Ärja) 142
Valla (Vansö) 151

Öknebo härad 26
Edesta (Vårdinge) 138
*Engeby (Ytterjärna) 65

Österrekarne härad 24
Barva sn 190
Gräfseboda (Näshulta) 54
Horsholm (Jäder) 69

Kjula (Kjula) 37
Kolsta (Vallby) 72
Mora (Jäder) 69
Oxlöt (Jäder) 69
Skäggesta (Barva) 69
Svallinge (Fors) 72
*Säby (Fors) 72
Sövsta (Stenkvista) 202
Össby (Jäder) 69

Uppland
Danderyds skeppslag

Danderyds sn 72
Solna sn 72

Enköping, stad 125, 143, 242
Färentuna härad

Gällsta (Ekerö) 149
Långhundra härad

Kasby (Lagga) 193
Simtuna härad

Hjältberga (Simtuna) 122, 125
Trögds härad

Ekholmen (Veckholm) 149
Uppland 14, 29, 72, 97, 131, 143,

153, 161, 166, 185, 193, 238 f
Uppsala, stad och stift 72, 156, 179,

205, 234, 239
Vaksala härad

Gamla Uppsala sn 125
Åsunda härad

*Gata (?Tillinge) 242
Svinnegarn (Svinnegarn) 153

Värmland
Värmland 29
Västmanland
Snevringe härad

Munktorps sn 172
Tjurbo härad

Tortuna sn 172
Västerås, stad och stift 122, 156, 172,

182, 190, 204 f, 229
Västmanland 29, 143, 161, 172, 243
Åkerbo härad

Tveta (Medåker) 54
Västergötland
Kinne härad 80
Kållands härad

Kållandsö sn, se Otterstads sn
Otterstads sn 154

Lödöse 29
Marks härad 80
Redvägs härad
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Fivlereds sn 119, 123
Hössna sn 119, 123

Skara, stad och stift 114, 227
Vartofta härad 114
Vilske härad

Floby (Floby) 114
Viste härad

Tengene sn 48
Trökörna sn 48

Västergötland 29, 48, 80, 114, 119,
123, 171

Öresten, borg 80
Öland
Öland 29
Östergötland
Bobergs härad 114
Bråbo härad

Myckelmossa (Simonstorp) 52 f
Näkna (Kvillinge) 218

Bråviken 23, 217
Dals härad

Åsby (Rogslösa) 125
Gullbergs härad

Bålorp (Björkeberg) 192
Håckla (Vreta kloster) 212
Vreta klosters sn 186

Göstrings härad
Bjälbo sn 59
Hageby (Allhelgona) 217
Hygnestad (Harstad) 73
Högby sn 59

Hanekinds härad
Tjärorp (Kärna) 80

Linköping, stad och stift 114, 212,
217, 227, 235, 238, 239

Lysings härad
Sjötuna, se Tuna
Tuna (Kumla) 73

Vadstena, stad och kloster 122, 189,
239, 243

Vifolka härad
Herrberga sn 59
Västerlösa sn 59

Åkerbo härad
Rännefjälla (Lillkyrka) 192
Reva (Törnevalla) 233

Östkinds härad
Vållingstad (Östra Husby) 220

Östergötland 23, 29, 59, 73, 114, 125,
143, 192, 193, 218, 234

Danmark
Blekinge 27 f
Danmark 239, 243

Halland 166
Knabstrup (Sønder Jernløse sn) 161
Lister (Blekinge) 239 f
Utlängan (Blekinge) 27
Själland 161
Skåne 28, 166
Finland
Finland 28
Viborg 243
Åbo, stad och stift 227
Italien
Rom 239
Sabina 239
Livländska ordensstaten
Reval (Tallinn) 28, 238
Nederländerna
Maastricht 239
Norge
Kungahälla 242
Nidaros (Trondheim) 239
Schweiz
Einsiedeln 239
Spanien
Santiago de Compostela 239
Tyskland
Aachen 239
Cammin, stift 238
Grambo 238
Köln 239
Mecklenburg 238
Pommern 238
Tyskland 54, 127
Wilsnack 239
Åland
Åland 28
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Personregister
Titlar, släktförhållanden eller årtal anges i registret när det väsentligt
underlättar identifieringen, exv när flera personer i registret har samma
namn och patronymikon. I övrigt hänvisas till gängse genealogisk littera-
tur. För bönder och borgare anges i regel hemorten om den är känd, för
frälsepersoner endast i undantagsfall. Personer sorteras inte på binamn i
detta register; exv återfinns Bengt Svarte under ”Bengt”, inte ”Svarte”.
Yrkestitlar och det relativt vanliga läs- och skrivkunnighetsindikerande
”djäkn” inleds inte med stor bokstav utom i fall då det är ett konventio-
nellt ättnamn eller då det bedöms sannolikt att det rör sig om ett ärftligt
binamn. – Beträffande personnamn se även inledningen s 15 f.

Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta)
241 f

Abraham Eriksson (Gyllenstierna) 96,
144, 147, 155, 160, 166

Acelia Johansdotter 110, 111, 142
Agneta Eriksdotter (Krummedige) 97
Albrekt, gardian i Nyköping 238
– av Mecklenburg, hertig 238, 242,

243
– av Mecklenburg, kung 98
– (Arendsson) Styke 24, 244
Algot Magnusson (Sture, sjöbladsät-

ten) 107, 172, 194, 239, 244
Ama, se Holmger Folkesson
Anders (Andreas), se även Panka
– biskop i Strängnäs 228
– i Brottninge 172
– i Bärsta 173
– i Egelprång 139
– i Eneby 175
– i Helgesta 180
– i Kjulsta 181
– i *Krakalund, kyherde i Helgona

232
– i Kälkesta 53, 94, 95
– i Mjälnäs 122
– i Nygård 150
– i Rinkeby 108
– i Smedsta 111
– i Svalsta 205
– i Tängsta 188
– i Urskäla 207
– i Vallby 114
– i Vålsta 125
– i Äspenäs 166
– i Ökna 75

– Båt 53, 95
– Eriksson (Ekeblad från Rekarne)

132, 145, 150
– Håkansson (Hålbonäsätten) 205
– Ingvarsson (Neb) 219
– Larsson, målare, borgare i Nykö-

ping 153, 230
– Martinsson, borgare i Nyköping

178 f
– Matsson (Hålbonäsätten) 121
– Siggesson i Ellesta 82
Andreas, se Anders
Anna Arvidsdotter (Trolle) 28
– Eriksdotter (björnlår) 181 f, 183 f,

186 f, 188, 190, 192 f
– Hansdotter (Tott) 37, 48, 50, 56, 57,

58, 59, 61, 62, 70, 79, 81, 83, 86, 88,
89, 96, 118, 119, 123, 126

– Håkansdotter (Hålbonäsätten) 113
– Josefsdotter (Djulaätten) 182, 190 f
– Karlsdotter (Vinstorpaätten) 96,

144, 147, 155, 160, 166
– Klemetsdotter (Hogenskild) 14, 41,

48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 70,
77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 96, 117, 118, 123, 125, 175

– Knutsdotter (Schack av Skylvalla)
106

– Pedersdotter (Gladhemsätten) 132,
136, 142 f, 159, 165, 233

Anund i Anderbäck 25, 200
– i Bärsund 66
– i Gevle 103
– i Kjulsta 181
– i Listorp 67
– i Skeppsdrätt 123
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– i Stortorp 69
– i Tomta 69
– Jonsson (Lejonansikte, Hemming

Ödgislessons ätt) 112
– Petersson, borgare i Nyköping 230
– Stensson (Ulv) 114, 177
Arend, se Arent
Arent Styke 72, 244
Arnbjörn Holmvidsson (tre blad i

trepass) 185
Arp, se Skäring Eriksson
Arvid Davidsson (Oxenstierna) 69,

73 f
– Gustavsson (Sparre av Vik) 242
– Håkansson (Västgöte) 181, 182, 183,

184, 186, 187, 188, 191, 192, 193
– Jakobsson (Trolle) 36
– Turesson (Trolle) 36
– (Birgersson) Trolle 25, 37, 44, 66,

75, 113, 123, 153, 166, 186, 187,
192, 201, 202, 230, 232, 234, 244

Aspenäsätten, se Bengt Jonsson,
Bengt Knutsson, Gregers Bengts-
son, Ingeborg Gregersdotter, Inge-
borg Knutsdotter, Ingeborg Lars-
dotter, Jon Knutsson, Knut Bengts-
son, Kristina Knutsdotter, Lars
Ulfsson, Ulf Jonsson

Axel Eriksson (Bielke) 58, 61, 77, 106,
113, 114, 172, 178

– Larsson 29
– Larsson (Tott) 139, 146, 163, 166,

210, 212, 214, 215, 217, 218, 221,
222, 223

Banér, se Dorotea Knutsdotter
Barnekow, se Raven
Beata Ivarsdotter (Tott) 186, 192
Beneätten, se Johan Karlsson, Rag-

vald Johansson
Bengt (Benedict)
– djäkn, underlagman i Söderman-

land 188
– kanik i Strängnäs 114
– i Ballersta 79
– i Björkö 136
– i Kjulshammar 106
– i Rällinge 109
– i Sörkärr 86
– i Tomta 70, 73, 180
– i Ökna 75

– Arentsson (Ulv) 73 f
– Ebbesson (Färla, Karl Erikssons ätt)

232
– Fadersson (Sparre av Hjulsta och

Ängsö) 154
– Gregersson (Lillie) 149, 158
– Gylta 143, 149, 165
– Jonsson (Aspenäsätten) 136
– Karlsson (Folkungaättens oäkta

gren) 156, 162
– Knutsson (Aspenäsätten) 135 f
– Kåre, borgare i Nyköping 232
– Larsson, borgare i Nyköping 24
– Magnusson (Stenstaätten) 131, 136,

144, 145, 149, 165
– Martinsson 177
– Nilsson, ?frman 55
– Nilsson (Färla, Karl Erikssons ätt) 74
– Räv 81
– Svarte, se Bengt Magnusson
Bengta (Benedicta)
– borgarhustru 137
– drottning 226
– Bosdotter (Natt och Dag) 106, 107,

172, 194
– Ingevaldsdotter 200
– Simonsdotter (Körning) 107, 113,

115
– Åkesdotter (Tott) 74
Berend Hansson 192
Bertil i Åby 43 f
– i Ösby 89
– Larsson i *Slädhammar 104
Bese, se Gunhild Johansdotter, Johan

Bese
Bielke, se Axel Eriksson, Birgitta

Stensdotter, Erik Stensson, Erik
Turesson, Gustav Nilsson, Ingrid
Nilsdotter, Johan Axelsson, Karin
Eriksdotter, Katarina Stensdotter,
Knut Stensson, Sten Bengtsson,
Sten Turesson

Bielkenstierna, se Hans Klasson
”Bilo”, hustru 142
Birger (Börje)
– jarl 226, 227
– i Ballersta 77
– i Ekeby 81
– i Enstaberga 201
– i Klubbetorp 56
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– i Torp 207
– i Åkerbotorp 74
– Brosa, jarl  226
– Hammar, dekan i Strängnäs 50
– Karlsson (Folkungaättens oäkta

gren) 138, 139, 156, 162
– Magnusson, kung 241, 242
– Nilsson (Grip) 27, 38 f, 70, 75, 96,

97, 122, 123, 125, 126, 133, 134,
139, 140, 141, 142, 146, 147, 148,
150, 155, 158, 159, 160, 161, 165,
166, 167, 174, 176, 177, 180, 185,
186, 187, 201, 202, 233

– Olofsson, franciskanmunk i Nykö-
ping 137

– Röriksson (Rörik Birgerssons ätt)
240

– (Birgersson) Trolle 68, 135 f, 230
– Turessons ätt, se Magnus Birgersson
– Ulfsson (Ulvåsaätten) 243
Birgitta (Brita)
– borgarhustru 236
– Bengtsdotter (Lillie) 143, 149, 165
– Birgersdotter (Finstaätten) 63, 197
– Gregersdotter (Lillie) 83, 86
– Gustavsdotter (Sture, sjöbladsätten)

74, 97, 149
– Hansdotter (Tott) 37, 48, 50, 56, 57,

58, 59, 61, 62, 70, 79, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 96, 118, 119, 123,
126

– Joakimsdotter (Brahe) 38, 134, 139,
140, 141, 146, 150, 160, 165, 166

– Johansdotter (Bukhorn) 142
– Jönsdotter (Stenstaätten) 131
– Kristiernsdotter (Siöblad) 143
– Magnusdotter (Natt och Dag) 173
– Magnusdotter i Brink, frkvinna

170 f, 178
– Mickelsdotter (Halvhjort av Ärnäs)

54
– Nilsdotter, frkvinna (n 1358) 50,

103, 104, 113
– Nilsdotter, frkvinna (n 1384) 146,

156
– Nilsdotter (Grip) 161
– Olofsdotter (Tott) 38, 40, 41, 42,

151, 209, 211, 212, 213, 214, 215,
218, 220, 223, 224, 233

– Petersdotter i Juresta 80
– Stensdotter (Bielke) 91, 93, 96, 97,

98, 99, 149
– Tordsdotter (Bonde) 179, 239
– Turesdotter (Trolle) 55, 57, 60
Björn i Arnö 131
– i Ene 175
– i Fjällskär 176
– i Palstorp 204
– i Rinkeby 108
– i Smedsta 111
– i Önnersta 195
– Pedersson (Bååt) 36, 39, 66, 161,

165
Björnram från Västergötland, se Erik

Ottesson, Nils Ottesson, Sten Ot-
tesson

Bo Djure 155
– Jonsson (Grip) 24, 36, 39, 43, 65,

66, 67, 70, 72, 77, 80, 82, 86, 87, 91,
93, 94, 95, 96, 97, 106, 109, 110,
111, 112, 130, 133, 134, 140, 142,
144, 146, 147, 148, 149, 151, 154,
156, 157, 161, 163, 165, 167, 173,
176, 177, 180, 184, 185, 194, 203,
233, 235, 238, 243

– Nilsson (Grip) 72, 73, 80, 87, 88
Bolt, se Jöns Bolt
Bonde Klemetsson 186
Bonde, ätt, se Birgitta Tordsdotter,

Karl Knutsson, Kristina Karlsdotter,
Kristina Röriksdotter, Magdalena
Karlsdotter, Margareta Petersdotter

Botvid i Valinge 190
– Ingesson, borgare i Nyköping 230
– Ragvaldsson, borgare i Nyköping

233
Brahe, se Birgitta (Brita) Joakimsdot-

ter, Johanna Torgilsdotter, Peder
Brahe ’gamle’, Per Brahe

Brask, se Hans Brask
Brita, se Birgitta
Bruno, Tyska ordens komtur i Reval

238
Brynolf Olofsson i Hål 67, 148
Bröms, se Olof Bröms
Bukhorn, se Birgitta Johansdotter,

Johan Gyntersson
Bure, se Lars Bure
Bylow, se Ermegard Johansdotter,

Ida Johansdotter
Bååt, se Björn Pedersson, Johan

Pedersson
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Bölja, se Engelbrekt Larsson, Nils
Larsson

Börje, se Birger

Claus, se Klas (Klaus)
Cecilia, hustru 140, 165
– Elofsdotter (vingad pil) 36
– Eriksdotter (björnlår) 182, 184, 187,

190, 193
– Kortsdotter 235
– Månsdotter (Gren) 62
– Olofsdotter, borgarhustru 131
– Olofsdotter, frkvinna 65
– Sigmundsdotter (vingad pil) 220
– Staffansdotter (Stangenberg) 48, 58,

227
– Ulfsdotter (Ulvåsaätten) 104, 189

Dacus, se Olof Dansk
Dan Håkansson, fogde 227
– Olofsson, borgm i Nyköping 233
David Bengtsson (Oxenstierna) 74
Didrik Garp, borgare i Nyköping 230
Djulaätten, se Anna Josefsdotter,

Gertrud Josefsdotter, Karin Josefs-
dotter, Josef Pedersson, Jöran Jo-
sefsson

Djure, se Bo Djure
Dorotea Knutsdotter (Banér) 59 f
Dowt, se Märta Klausdotter
Due, se Jens Due

Ebba Månsdotter (Lilliehöök) 29
Eggard van Kyren 80, 84, 88, 154
Ekeblad från Rekarne, se Anders

Eriksson
Ekeblad från Västerfärnebo, se Lars

Ingebjörnsson
Ekelöv, se Karl Nilsson
Elin (Elena, Elina, Helena)
– i Bärsta 173
– i Ekeby 77, 80, 86, 87
– Assersdotter i Släbro 202
– Gustavsdotter (Sture, sjöbladsätten)

69, 72 f, 74
– Matsdotter (Hålbonäsätten) 141,

145
– Nilsdotter i Akalby, frkvinna 181,

182, 189, 190 f
– Styrkarsdotter 177
– Sverkersdotter (Sverkerska ätten)

226

Elof, kyherde i Bettna 85 f
– Bengtsson (vingad pil) 160
– Jakobsson 111, 206
Elsa Axelsdotter (Posse) 106, 113, 172
– Isaksdotter (Halvhjort av Älmtaryd)

118, 123, 126
– Poulsdotter Laxmand 96, 144, 147,

155, 160, 166
Engelbrekt Engelbrektsson 24, 244
– Hansson 190, 192
– Larsson (Bölja från Uppland) 50
Erengisle Gädda 48, 49, 51, 56, 57,

58, 59, 61, 113
– Nilsson (Hammerstaätten, d 1406)

157, 219
– Nilsson (Hammerstaätten, d 1469)

233
Erik, biskop i Strängnäs 43, 66, 67,

69, 78, 85, 148
– XIV, kung 54, 122, 153, 182, 184,

187, 191
– av Pommern, kung 55, 228, 240,

243
– i Ambol 118
– i Binklinge 81, 84, 103, 234
– i Brunnsta 138
– i Ellesta 82
– i Kälkesta 85
– i Näs 68
– i Rällinge 109
– i Sarpetorp 58
– i Skåra 186
– i Törsta 112
– i Väsby 87
– Axelsson (Tott) 72 f, 74, 153, 191,

230, 234, 244
– Bengtsson, borgare i Nyköping 229
– Eriksson, kung 226
– Eriksson (Gyllenstierna) 166
– Folkesson (Lillie) 83
– Gustavsson (Ängaätten) 114
– Karlsson (Vasa) 132, 140, 151, 160,

164
– Knutsson, kung 226
– Magnusson, hertig 217, 241, 242
– Magnusson, präst 150
– Månsson (Natt och Dag) 61, 106
– Nilsson (Schack av Skylvalla) 50,

121, 122, 124
– Nipertz 87, 88, 154
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– Ottesson (Björnram från Västergöt-
land) 208, 233, 244

– Stensson (Bielke) 93
– (Arvidsson) Trolle 123, 139, 146,

163, 166, 210, 212, 214, 215, 218,
221, 222, 223

– Turesson (Bielke, d omkr 1330) 207
– Turesson (Bielke, d 1511) 28, 59 f
– Tönnesson (Tott) 50, 56, 115, 183
Erland i Tå 162
Ermegard Johansdotter (Bylow) 72
Ernulf i Näs 68
Esbjörn i Drögsta 118
– i Kärrsta 107
– i Tuna 207
– Kristiernsson djäkn (Hjorthorn, d

omkr 1414) 81, 104, 110, 111, 129,
130, 134, 140, 142

– Kristiernsson (Hjorthorn, d 1480)
142, 145, 233

Eskil i Danby 51
– i Ellesta 82
– i Sund 86
– i Ullevi 163
– i Valla 113
– i Ålsta 164
Estrid Ragvaldsdotter (Välingeätten,

yngre) 182, 190 f
Evert Månsson, borgare i Nyköping

237

Filip (Philippus)
– i Goglunda 177
– Karlsson (trana) 190, 192
– Marten 217
– Olofsson (hjärta) 113
– Störkarsson, skolmästare i Nyköping

240
– Toresson, frman 43
Finkenow, se Karl Finkenow, Katari-

na Nilsdotter, Nils Finkenow
Finstaätten, se Birgitta Birgersdotter,

Israel Erlandsson, Johan Ängel,
Karl Erlandsson

Finvid i Haresta 178
– i Näs 68
– Finvidsson (Frössviksätten) 66, 67,

70, 71, 72, 112, 134, 140, 146, 148,
167, 184

– Jönsson (Stenstaätten) 131

Fleming, se Lars Fleming, Peder
Fleming

Folke, jarl 226
– i Brink 171
– i Vik 192
– Gregersson (Lillie) 37, 83
– Larsson (tre spetsar mot sinister),

hdshövd 25, 153, 158, 170 f, 176,
178

Folkungaätten, se Birger Brosa, Bir-
ger jarl, Erik Magnusson, Karl
Ulfsson, Katarina Sunesdotter, Sune
Folkesson, Magnus Birgersson,Ulf
jarl, Valdemar Birgersson, Valde-
mar Magnusson

Folkungaättens oäkta gren, se Bengt
Karlsson, Birger Karlsson, Gregers
Bengtsson, Ingegerd Johansdotter

Forstenaätten, se Hans Persson
Frössviksätten, se Finvid Finvidsson
Färla, Karl Erikssons ätt, se Bengt

Ebbesson, Bengt Nilsson, Johan
Karlsson, Märta Bengtsdotter, Nils
Karlsson, Åke Bengtsson

Färla, Tyrgils Klemessons ätt, se
Klemens Tyrgilsson, Magnus Tyr-
gilsson, Tyrgils Klemensson

Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna)
38, 106

Get, se Ingrid Jönsdotter, Jöns (Eriks-
son) Get, Katarina Eriksdotter

Geet, se Get
Gera, se Jöran Holgersson, Karl

Holgersson, Karl Knutsson
Gerdeka Ingevaldsdotter 144, 152,

154, 157
Germund i Överbo 224
Gerst, se Kolbjörn
Gertrud Josefsdotter (Djulaätten) 54,

182, 190
Gilkin Håkansson (hjorthorn) 105,

183, 187, 192
Gisle i Gällsta 104
– Elinsson (Sparre av Aspnäs) 36
Gjurd i Egla 66
–  i Navesta 61
– Petersson (halv lilja), ärkedjäkne

121
– Petersson i Helgesta, frman 179
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– Petersson (Schack av Skylvalla) 106
Gladhemsätten, se Anna Pedersdotter
Gregers i Gällsta 104
– i Skepplinge 109
– i Tuna 207
– Bengtsson (Aspenäsätten) 70
– Bengtsson (Folkungaättens oäkta

gren) 122, 123, 126, 157
– Jute 244
– Matsson (Lillie) 113
Gren, se Cecilia Månsdotter, Magnus

Gren, Torkel Haraldsson
Grip, yngre ätten, se Birger Nilsson,

Birgitta Nilsdotter, Bo Nilsson,
Kristina Nilsdotter, Moritz Birgers-
son, Nils Birgersson, Nils Bosson

Grip, äldre ätten, se Bo Jonsson,
Katarina Knutsdotter, Knut Bosson

Gudmund i Berga 201
– i Edeby 51
– i Girsta 143
– i Skåra 186
– i Solberga 123
– i Sund 85
– i Törsta 112
– i Öllsta 115
– Gjurdsson (ginbalk belagd med tre

sjöblad) 26, 37, 113, 120, 148, 179 f,
187

– Munk (två gäddkäkar) 166
– Torstensson (?grankotte) 162, 179,

180, 187
Gumsehuvud, se Gustav Karlsson
Gunhild Johansdotter (Bese) 28, 49,

51, 57, 58, 59, 60, 61, 107, 114, 115
– Uddormsdotter (Rakeredsätten) 82
Gustav (I), kung 26, 29, 38, 39, 40,

41, 42, 74, 109, 151, 152, 171, 172,
173, 176, 179, 180, 182, 184, 187,
190, 193, 195, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 217, 219, 220, 221,
223, 224, 229, 233, 236, 237

– i Edeby 51
– Algotsson (Sture, sjöbladsätten) 60,

74
– Kafle 182, 190
– Karlsson (Gumsehuvud) 96, 149
– Nilsson (Bielke) 185
– Rosenhane 28
Guttorm i Girsta 143

Gyllenhorn, se Johan Olofsson, Jöns
Olofsson

Gyllenstierna, se Abraham Eriksson,
Erik Eriksson, Jöran Eriksson,
Karin Jöransdotter, Kristina Nils-
dotter

Gylta, se Bengt Gylta
Gädda, se Erengisle Gädda, Ingrid

Karlsdotter, Nils (Jonsson) Gädda,
Nils (Karlsson) Gädda, Staffan
Gädda

Göran, se Jöran
Görtz, se Kort Görtz
Göye, se Marine Jensdotter

Haldan i Haresta 178
– i Hälla 105
– i Drögsta 118
– i Stortorp 69
– i Skåra 186
Halsten i Björka 170
– i Ekeby 174
– i Hagersta 105
– i Skavsta 154
– i Ålberga 98
Halvhjort av Älmtaryd, se Elsa Isaks-

dotter, Isak Birgersson, Nils (Isaks-
son) Bagge

Halvhjort av Ärnäs, se Brita Mic-
kelsdotter

Halvid i Hacksta 53
Hammerstaätten, se Erengisle Nilsson

(d y och d ä), Ingevald Estridsson,
Katarina Erengislesdotter, Kristina
Magnusdotter, Magnus Ingevalds-
son, Nils Erengislesson, Nils Inge-
valdsson

Hamraätten, se Per Ingemundsson
Hans, kung 228
– av Everstein, greve 155
– i Gevle 103
– i Klenby 215
– i Täckhammar 72
– i Vrena kvarn 124
– i Väsby 87
– Brask 114, 210, 212, 217, 218
– Hildebrandsson i Torsta 124
– Ivansson, borgare i Nyköping 230
– Jakobsson 29
– Klasson (Bielkenstierna) 14, 132,
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139, 145, 146, 153, 163, 165, 166,
202, 209, 210, 214, 215, 217, 221,
222, 223

– Kröpelin 131
– Kölnare, borgare i Stockholm, 125
– Magnusson, gardian i Nyköping

137, 191, 234
– Nilsson, borgare i Nyköping 150
– Nyvind 236
– Persson (Forstenaätten) 49, 52
– Petersson, fogde 244
– Rebben, borgare i Nyköping 148,

234, 239
– Remmare 218
– Wille, fogde 228
– Vässing 234
Harald djäkn 191
– i Nölsta 183
Hedinbjörn i Skällsta 110
– i Smedsta 25, 111
Helena, se Elin
Helge i Åkersta 115
Hemming i Danby 51
– i Ene 175
– i Gevle 103
– i Haresta 178
– i Rogsta 183
– i Stenhammar 85
– i Valla 113
– i Valsta 163
– i Åby 43
– i Öllsta 115
Henike (Heneka, Heneke, Hennike)
– i Brunnsta 138
– i Knoga 56
– Styke 125
Henrik av Mecklenburg 242
– Hjärne 37
– Karlsson, ärkebiskop 238
– Krowel, kanik i Reval 238
– Morin, van, fogde 227
– Månsson, borgare i Nyköping 229
– Nilsson (Örboholmsätten) 105
– Reventlow 66, 69
– Romare 118
– Spess, borgare i Nyköping 236
Herman Rode 196
Hildebrand i Torsta (n 1398–1411)

124
– i Torsta (n 1481) 124
Hinze van Kyren 84

Hjorthorn, Esbjörn djäkns ätt, se
Esbjörn Kristiernsson (d y), Esbjörn
Kristiernsson djäkn, Kristiern Es-
björnsson, Mats Esbjörnsson, Märta
Kristiernsdotter

Hjortöätten, se Lars Tidemansson
Hjärne, se Henrik Hjärne, Jon Hjär-

ne
Holmfrid 77, 80, 86, 87
Holmger (Holger)
– i Smedsta 111
– i Åsby 194
– i Ösby 88
– Folkesson (Ama) 226
Holmsten 191
– i Urskäla 207
– i Djälp 174
– i Kärrsta 107
– i Vreta 43
Holmvid i Rogsta 183
Hvässing, se Vässing
Håkan i Gummersta 201
– i Sörby 206
– i Tiggesta 188
– (Ingeborgsson) Läma 77, 82
– Magnusson (Magnus Marinasons

ätt) 207
– Tunessons (Tunasons) ätt, se Inge-

borg Ragvaldsdotter, Magnus Rag-
valdsson, Ragvald Magnusson, Sigge
Magnusson

– Vässing (halv båt) 53, 59, 61, 118,
126

Hålbonäsätten, se Anders Håkansson,
Anders Matsson, Anna Håkansdot-
ter, Elin Matsdotter, Mats Håkans-
son

Ida Johansdotter (Bylow) 134, 136
Ilian Toresson 194
Iliana Karlsdotter, frkvinna 67
Inga Tidekesdotter, borgarhustru 235
Inge i Torsta 121, 124
Ingeborg Byngersdotter 146
– Eriksdotter (Erikska ätten) 226
– Germundsdotter (Lilja, Fjällskäfteät-

ten) 105
– Gregersdotter (Aspenäsätten) 131
– Gregersdotter (Sandbroätten) 66, 70
– Haraldsdotter 191
– Knutsdotter (Aspenäsätten) 68, 136
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– Larsdotter (Aspenäsätten) 134
– Larsdotter (Tott) 234
– Magnusdotter, frkvinna 36, 43, 91,

93, 94, 95, 96, 97, 110, 131, 133,
134, 144, 148, 161, 163, 165, 180,
185, 203, 233

– Nilsdotter (kluven sköld) 37, 50, 55
– Nilsdotter (Natt och Dag) 79, 83
– Nilsdotter (Schack av Hornby) 132,

145
– Ragvaldsdotter (Håkan Tunessons

ätt) 157
– Tordsdotter, frkvinna 178
– Åkesdotter (Svarte Skåning) 114
– Åkesdotter (Tott) 28, 223
Ingegerd
– drottning 226
– i Bärsta 173
– Gregersdotter, frkvinna 81, 85, 124,

172
– Johansdotter (Folkungaättens oäkta

gren) 66, 69
Ingemund, prost i Nyköping 237
– i Berga 200
– i Ene 175
– i Jogersta 203
– i Tomta 164
– i Tängsta 188
– i Ösby 88
Ingevald, abbot i Julita 200
– i Hagersta 105
– i Rällinge 109
– i *Sæby 187
– i Valsta 163
– i Ålberga 98
– Anundsson (spetsar från sidan) 25,

53, 122, 125, 200, 202, 203, 234
– Estridsson (Hammerstaätten) 207,

217, 242
– Petersson (svin) 60
– Tömedisk, borgare i Nyköping 144,

157
Ingevast i Hofsta/Åminne 52 f
Ingolf, borgm i Nyköping 228
– i Åkersta 115
Ingrid 202
– borgarhustru 233
– frkvinna 240
– hustru 207
– Botolfsdotter i Sunda 138, 156

– Dyningsdotter, se Ingrid Johansdot-
ter

– Johansdotter (Dyning) 66, 75, 122,
182

– Jönsdotter (Get) 54, 182, 190 f
– Karlsdotter, frkvinna 200
– Karlsdotter (Gädda) 48, 49, 51, 56,

57, 58, 59, 61
– Larsdotter, frkvinna 59
– Martinsdotter 177
– Nilsdotter (Bielke) 96
Ingvar i Djälp 174
Isak Birgersson (Halvhjort av Älmta-

ryd) 118, 126
Israel Erlandsson (Finstaätten) 205
Ivar Axelsson (Tott) 133
– Ivarsson (Liljeörn) 202
– Nilssons ätt, se Magnus Nilsson, Nils

Magnusson

Jakob (Jap, Jeppe)
– ’gamle’, borgare i Nyköping 235
– kyherde i Årdala 53
– i Alby 138, 144
– i Berga 201
– i Björka 119
– i Bärsta 173
– i Bärsund 66
– i Ellesta 82
– i Helgesta 180
– i Långsätter 149
– i Nölsta 183
– i Rinkeby 108
– i Tista 69
– i Vaxhälla 191
– Gudmundsson, borgare i Nyköping

131
– Horn, borgm i Nyköping 228, 230
– Larsson 36
– Olofsson djäkn (tre tinnskuror i

delad sköld) 36, 43, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 110, 130 f, 133, 134, 144,
148, 161, 163, 165, 180, 185, 203,
233

– Petersson, kaplan 186
– Smålänning 235
– Störkarsson 144
– Styrkarsson 55, 85, 95, 108, 109
– Unge, borgm i Nyköping 227
– Vit 129, 133, 206
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– Västgöte (Persson) 53, 105, 182,
183, 187, 190 f, 193

Jens Due 244
Joar, kyherde i Stigtomta 168
– i Bossenberga 163
– i Kälkesta 94
Johan (Johannes, Joen, Jon), se även

Hans, Jöns
– kyherde i Bärbo 64
– skrivare 235
– överskärare 110, 111, 142
– i Anderbäck 200
– i Ballersta 79
– i Brunnsta 138
– i Bärsund 66
– i Eneby 84
– i Fröberga 103
– i Gräfsta 104
– i Gällsta 104
– i Jogersta (n 1430) 203
– i Jogersta (n 1498) 203
– i Jäder 106
– i Kjulsta 181
– i Kärrsjö 182
– i Laggarbo 147
– i Lunda 108
– i Revsta 108
– i Rällinge (n 1357–66) 108 f
– i Rällinge (n 1438) 108
– i Skepplinge 109
– i Sörkärr 86
– i Träcksta 119
– i Tå 162
– i Vedeby 61
– i Vålsta 125
– i Väsby 88
– i Åby 44
– i Överbo 224
– Abjörnsson (sparre över blad) 60
– Assarsson, fogde 244
– Axelsson (Bielke) 77, 172
– Bese 107, 113, 115
– Bure i Danby 50
– Galle, kanik i Lund 166
– Gunvidsson i Hormesta 119 f
– Gyntersson (Bukhorn) 142
– Hake, frman 138, 139
– Halstensson 105
– Håkansson, kyherde i Stigtomta 178
– Hjärne 37

– Ingemarsson, ärkedjäkne i Västerås
190

– Jakobsson 55, 58, 61, 235
– Jönsson, fogde 234
– Jönsson i Remröd, frman 53, 59, 61
– Karlsson (Beneätten) 133
– Karlsson (Färla, Karl Erikssons ätt)

72, 157
– Knutsson (Apenäsätten) 136
– Larsson (kluven sköld, fiskstjärt och

oxe) 114
– Långe i Gammelsta 91
– Matsson i Ekeby 140
– Nilsson i Ekeby 174
– Olofsson (Gyllenhorn) 93
– Pedersson i Mjälnäs 25, 122
– Pedersson (Bååt) 66, 67, 69, 71, 74,

106, 108, 110, 111, 148, 155
– Petersson, kyherde i Vadsbro 87,

103, 234
– Ruth, borgare i Nyköping 233
– Sarp (horn) 25
– Skräddare i Ekeby 174
– Skäringsson (kluven sköld, dexter

fält styckat) 202, 203
– Store i Fjällskär 176
– Svensson i Råsta 96
– Torstensson (två korslagda horn)

156
– Turesson (Tre rosor) 24, 150
– Åkesson (Natt och Dag) 36, 81, 113,

121, 144, 148, 155, 165, 172
– Ängel (d ä) 226
– Ängel (Finstaätten) 205
Johanna Torgilsdotter (Brahe) 84,

191
Jon, se Johan
Jordan i Torp 207
– Björnsson 82
Josef Pedersson (Djulaätten) 54, 182,

190 f, 235
Julianus, biskop av Sabina 239
Järstenaätten, se Mats Haraldsson
Jöns, se även Jens
– franciskanminister 239
– kyherde i Floda 205
– i Arnö 131
– i Ballersta 79
– i Bergshammar 37
– i Ekekulla 52
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– i Gårdsnäs 144
– i Nölsta 183
– i Rinkeby 108
– i Senesta 184
– i Skavsta 154
– i Skåra 186
– i Släbro 157
– i Sund 86
– i Sörkärr 86
– i Valinge 189
– i Tå 162
– i Törsta 112
– i Urskäla 207
– i Å 62
– i Ålberga 98
– Bagge, borgare i Nyköping 232
– Björnsson, kyherde i Nykyrka 118,

121
– Bolt (två ekorrpilar) 178
– Gadd i Solö 159
– (Eriksson) Get 105, 180, 183, 186,

192, 193
– Gregersson, frman 37, 50, 55
– Karlsson 79, 80, 81
– Klasson, borgare i Nyköping 234
– Kristiernsson, borgare i Nyköping

236
– Larsson, kyherde i Råby 73
– Matsson, tullskrivare i Sthlm 149
– Nilsson, korpräst i Nyköping 237
– Nilsson (Svarte Skåning) 78, 82, 86,

87, 119, 162
– Nilsson i Åsätter 62
– Olofsson, prost 26
– Olofsson i Ballersta 79
– Olofsson (Gyllenhorn) 110, 120
– Petersson i Århammar 126
– Påvelsson, borgare i Nyköping 124,

186
– Simonsson i Näkna 218
– Stensson (Örnklo) 145
– Störkarsson i Gårdsnäs 144
– Törbo 131
– Vit i Aspa 132
Jöran, se även Örjan
– Eriksson (Gyllenstierna) 147, 160,

161, 194
– Holgersson (Gera) 64
– Josefsson (Djulaätten) 54, 182, 190
– Johansson (Rosenhane) 52, 55, 62
– Larsson (Sparre av Rossvik) 170

– Olofsson (Lilliesparre) 36, 191
– Pedersson (bomärkessigill), frman

88, 120, 175
– Trulsson (Ravnäsätten) 88
– Turesson (Tre rosor) 179
– Åkesson (Tott, levde 1486) 113
– Åkesson (Tott, levde 1553) 74

Kafle, se Gustav Kafle, Lars Kafle,
Mats Kafle

Kagg (Kagge), se Mats Kagg
Karin, se även Katarina
– i Eneby 84
– Axelsdotter (Tott) 153
– Eriksdotter (Bielke) 50
– Eriksdotter (björnlår) 182, 184, 187,

190, 193
– Ingelsdotter (djur), 182, 184, 187,

190, 193
– Josefsdotter (Djulaätten) 53, 182,

190 f
– Jöransdotter (Gyllenstierna) 58
– Kettilsdotter (Vässing) 54
– Larsdotter i Sparsta, frkvinna 118,

202
– Matsdotter (Sjösaätten) 93, 96
Karl, hertig 27
– kyherde i S:t Nikolai 134, 162
– i Ballersta 79, 80, 81
– i Fjälla 141
– i Gammelsta 91
– i Girsta 143
– i Kavlinge 66, 83
– i Åby 44
– i Skällsta 25, 110
– Andersson (liljor), väpnare, kanik i

Strängnäs 50
– Erlandsson (Finstaätten) 205
– Finkenow 234
– Gudmundsson 162
– Holgersson (Gera) 64, 102, 138
– Hösa (tre sjöblad i trepass) 149
– Ingemarsson, hdshövd 25
– Knutsson (Bonde) 97, 152, 153, 155,

157, 166, 223, 224, 228
– Knutsson (Gera) 86, 87
– Knutsson (sparre) 189
– Larsson (bjälke) 67
– Nilsson (Ekelöv) 163
– Näskonungsson (delad sköld) 202,

203
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– Påvelsson, präst i Nyköping 235
– Störla (femuddig stjärna) 149
– Ulfsson (Folkungaätten) 36, 205
– Vässing 55
– (Karlsson) Öra 48, 49, 50, 52, 55,

57, 58, 61, 227, 235
Katarina, se även Karin
– hustru 131
– hustru, ”Pankans” i Nyköping 234
– Andersdotter i Helgesta, frkvinna

162, 180, 187
– Erengislesdotter (Hammerstaätten)

70
– Eriksdotter (Get) 183, 186
– Filipsdotter, frkvinna 185 f
– Folkesdotter (tre spetsar mot sinis-

ter) 171, 175, 178, 179, 195
– Gudmundsdotter i Helgesta, frkvin-

na 120, 179, 180
– Knutsdotter (Grip) 72, 141
– Larsdotter i *Nässelsta, frkvinna,

132, 140, 145, 150, 159, 164
– Magnusdotter, frkvinna 114
– Nilsdotter (Finkenow) 53
– Olofsdotter 186
– Stensdotter (Bielke) 97, 136
– Sunesdotter, drottning 226
– Tönniesdotter (Rogge) 50
– Ulfsdotter (Ulvåsaätten) 80
Kerstin, se Kristina
Kettilbjörn i Anderbäck 200
Kettilvast i Nyköping 36, 38, 129, 146,

160, 165, 167, 220, 227
Klas (Klaus)
– Bengtsson, frman 114
– Gris, borgare i Nyköping 157
– Hermansson, kyherde i Kållandsö

154
– Slaweka 173, 177, 189
Klemens, se även Klemet
– i Båresta 52
– i Ene 175
– Petersson (sparre) 54, 55
– Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens-

sons ätt) 96
Klemet, se även Klemens
– i Ekeby 81
– i Hormesta 120
– i Ösvreta 167
Knut, franciskanmunk 238
– i Brunnsta 138

– i Fjällskär 176
– i Kälkesta 94
– i Tuna 70
– Bengtsson (Aspenäsätten) 68, 135 f,

176
– Bosson (Grip) 72
– Bosson (Natt och Dag), biskop i

Linköping 239
– Haraldsson (Soop) 48, 49, 57
– Karlsson (Örnfot) 67, 84, 148
– Larsson i Västanvik 193
– Petersson (Schack av Skylvalla) 106
– Stensson (Bielke) 244
– Stensson (Sten Lalasons ätt) 135 f
Kolbjörn Gerst 37
Konrad, se Kort
Kort (Konrad)
– Görtz 227
– Jönsson, borgare i Nyköping 25,

235
– Rogge, biskop i Strängnäs 100, 105,

132, 140, 150, 151, 159, 164, 175,
178 f, 183, 187, 193, 195

Kristiern (Kristian)
– I, kung 158
– II, kung 245
– Esbjörnsson (Hjorthorn) 131, 141,

142
– Larsson (Siöblad) 26, 132, 136, 137,

139, 140, 141, 142, 143, 145, 151,
159, 164, 165, 233

– Nilsson (Vasa) 244
– Sander, borgare i Nyköping 97, 235
Kristina (Kerstin)
– i Väsby 87
– Davidsdotter (Oxenstierna) 74
– Johansdotter (Sandbroätten) 37
– Karlsdotter (Bonde) 96, 144, 147,

155, 160, 166
– Knutsdotter (Aspenäsätten) 68, 135 f
– Larsdotter (Sparre av Rossvik) 50,

122
– Magnusdotter (Hammerstaätten) 71
– Martinsdotter 178
– Nilsdotter (Grip) 161
– Nilsdotter (Gyllenstierna) 194, 207
– Olofsdotter, frkvinna 148, 234
– Pedersdotter 235
– Röriksdotter (Bonde) 219
– Åkesdotter (Tott) 110, 148
Kristoffer, kung 228
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Krummedige, se Agneta Eriksdotter
Kruse, se Sigvard Kruse
Kröpelin, se Hans Kröpelin
Kyle, se Sigrid Klasdotter
Kyren, se Eggard van Kyren, Hinze

van Kyren
Körning, se Bengta Simonsdotter,

Mats (Matsson) Körning, Mats
(Pedersson) Körning, Mats (Simons-
son) Körning

Lambrekt, borgare i Nyköping 240
Lars (Lasse, Laurens, Laurentius)
– bryte i Täckhammar 71
– fiskare, borgare i Nyköping 234
– franciskanmunk, kustos i Stockholm

238
– (Eriksson) kyherde i Husby 132,

150, 164
– pungmakare, borgare i Nyköping

235
– i Anderbäck 200
– i Arnö 131
– i Ballersta 79
– i Bergshammar 37
– i Björka 170
– i Bogsten 201
– i Bärsta 173
– i Egla 67
– i Ene (n 1402) 175
– i Ene (n 1479) 175
– i Eneby (n 1353) 175
– i Eneby (n 1511) 83
– i Fyrsjö 177
– i Fålltorp 119
– i Girsta 143
– i Hacksta 54
– i Hagby 201
– i Häradstorp 213
– i Hässelby 93
– i Jäder 105
– i Krognäs 146
– i Kuggnäs 147
– i Kälkesta 94
– i Lundby 103, 114
– i Skavsta 154
– i Skeppsdrätt 123
– i Skåra 133, 185, 233
– i Tiggesta 188
– i Torp 206
– i Tå 162

– i Valinge 189
– i Valla 113
– i Vaxhälla 192
– i Vedeby 61
– i Vedebykvarn 62
– i Vida 43
– i Väsby 87
– i Önnersta 195
– i Ösvreta 167
– Andersson 230, 236
– Anundsson (spetsar från sidan) 200
– Axelsson (Tott) 145, 223, 224
– Bagge i Närlunda 233
– Bengtsson i Väsby 87
– Birgersson (Siöblad) 26, 142, 143,

144, 159, 165
– Bure, borgare i Nyköping 181, 182,

190 f
– Elofsson, borgm i Nyköping 152,

154, 156, 157
– Eriksson i Smedsta 111
– Filipsson i Goglunda  50, 53, 173,

177 f, 186
– Finne i Ösby 89
– Finvidsson (tre spetsar mot sinister)

77, 170 f
– Fleming 133, 145
– Gregersson, borgare i Nyköping 230
– Hastensson i Broby 39, 43
– Hersse, borgare i Nyköping 137
– Holmstensson, borgm i Nyköping

228
– Ingebjörnsson (Ekeblad från Väster-

färnebo) 81, 85, 124, 156, 157, 172
– Johansson, franciskanmunk, kustos i

Uppland 239
– Krabbe, borgm i Nyköping 228
– Krydener, borgare i Nyköping 227
– Kafle 48, 56, 57, 58, 62, 80, 121
– Matsson i Kasby 193
– Mickelsson, borgare i Nyköping 171
– Nilsson, kung Eriks kaplan 55, 56,

240
– Nilsson (lilja) 79, 83
– Olofsson i Århammar, frman 126
– Petersson i Juresta 80
– Skräddare i Listorp 67
– Skäringsson (lilja, d y) 105
– Skäringsson (lilja, d ä) 104
– Smed 140, 165
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– Sunesson (?Örnsparre) 104
– Svensson i Valinge 189
– Tidemansson (Hjortöätten) 235
– Trogh, Tyska ordens komtur 71
– Ubbesson i Kärrsta 107
– Ulfsson (Aspenäsätten) 134, 135 f,

176
– (Birgersson) Valske 236
Laxmand, se Elsa Poulsdotter
Leijonhufvud, se Sten Eriksson
Lejonansikte, Hemming Ödgislessons

ätt, se Anund Jonsson
Lejonbalk, se Ulf Magnusson
Likvidssönernas ätt, se Ulvid Birgers-

son
Lilietopp, se Per Andersson
Lilja, Fjällskäfteätten, se Ingeborg

Germundsdotter
Liljeörn, se Ivar Ivarsson, Måns Ivars-

son
Lillie, Gregers Matssons ätt, se Bengt

Gregersson, Birgitta Bengtsdotter,
Birgitta Gregersdotter, Erik Folkes-
son, Folke Gregersson, Gregers
Matsson, Mats Gregersson, Mats
Ödgislesson

Lilliehöök, se Ebba Månsdotter
Lilliesparre, se Jöran Olofsson
Livsten i Ökna 75
Lucia i Ålberga 53, 95
– Arnolfsdotter 55
– Henriksdotter (Örboholmsätten)

105, 180, 183, 187, 192 f
– Olofsdotter (Måbyätten) 106, 112
Luderus Henrici av Grambo, notarius

publicus 238
Lydeke, biskop i Västerås 122, 182,

232
Läma, se Håkan Läma

Magdalena, borgarhustru 235
– Karlsdotter (Bonde) 133, 153, 166
Magnus, se även Måns
– av Mecklenburg 242
– i Berga 201
– i Brunnsta 138
– i Fyrsjö 177
– i Girsta 143
– i Gårdsnäs 144
– i Gällsta 104
– i Smedsta 111

– i Åby 43 f
– Bengtsson (Natt och Dag) 79, 173,

235
– Bengtsson (Ulv) 220
– Birgersson (Birger Turessons ätt)

220
– Eriksson, kung 71, 87, 120, 124, 129
– Gren 244
– Ingevaldsson, frman 172
– Johansson (Ängel) 36, 38, 129, 146,

160, 165, 167, 220, 226, 227
– Jonsson i Bärsta 173
– Larsson (två vingar) 191
– Nilsson (Ivar Nilssons ätt) 206, 240
– Nilsson, präst i Nyköping (hel-

geandshuset) 240
– Petersson, fogde 228
– Pik 68, 134 f, 136
– Ragvaldsson (Håkan Tunessons ätt)

185
– Röd 119
– Gudmundsson ’bordstake’ 184
– Marinasons ätt, se Håkan Magnus-

son, Nils Magnusson
– Simonsson (skyskura), hdshövd 25
– Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens-

sons ätt) 96
Margareta (Margit, Marit), se även

Märta
– borgarhustru 133
– drottning 24, 243
– frkvinna 234
– i Binklinge 103
– i Eneby 84
– Gerdekadotter 157
– Karlsdotter (Sparre av Tofta) 97
– Kristiernsdotter (Siöblad) 143
– Petersdotter, frkvinna 137, 144
– Petersdotter (Bonde) 136
– Turesdotter (Trolle) 36
Marine Jensdotter (Göye) 109
Marit, se Margareta
Markus i Råsta 96
Martin (Mårten)
– i Bärsta 173, 178
– i Skavsta 154
– Benesson, ?frman 177
– Hansson, borgare i Nyköping 235 f
Mauritz, se Moritz
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Mats (Mathias, Mattias)
– fiskare 210
– färjekarl 210
– i Bene 134
– i Djälp 174
– i Tomta 69
– i Törsta 112
– i Ösby 89
– Esbjörnsson (Hjorthorn) 132, 137
– Gregersson (Lillie), biskop 37, 83
– Haraldsson (fyrstyckad sköld) 150
– Håkansson (Hålbonäsätten) 67, 205
– Kafle, 48, 56, 57, 58, 62, 80
– Kagg 170
– Kock, borgare i Sthlm 142
– (Matsson) Körning, kyherde i Vallby

143
– (Pedersson) Körning 149
– (Simonsson) Körning 133
– Nilsson i Löta 53
– Pedersson i Berga 135
– Tyrgilsson (Sjösaätten) 148
– Ödgislesson (Lillie, Gregers Mats-

sons ätt) 131
Mechtild Klausdotter (Plata) 87
Mikael (Mickel)
– i Gevle 103
– i Hagersta 105
– i Torsta 124
– Morin, van, se Henrik van Morin
Moritz Birgersson (Grip) 29
Måbyätten, se Lucia Olofsdotter
Måns, se även Magnus
– Andersson i Ormdal 218
– Eriksson i Öllsta 115
– Ivarsson (Liljeörn) 139, 145, 146,

163, 166, 202
– Johansson (Natt och Dag) 59, 62,

107
– Jute 217
– Larsson, borgm i Nyköping 171
– Smed, fogde 74
Märta, se även Margareta, Marit
– Arentsdotter (Ulv) 149, 158
– Bengtsdotter (Färla, Karl Erikssons

ätt) 191
– Bengtsdotter (Ulv) 74
– Ingevaldsdotter, frkvinna 125
– Klausdotter (Dowt) 67
– Klausdotter (Plata) 173
– Kristiernsdotter (Siöblad) 137

– Kristiernsdotter (Hjorthorn) 142,
145, 159, 165

– Ulfsdotter (Sparre av Hjulsta och
Ängsö) 74

Natt och Dag, se Bengta Bosdotter,
Birgitta Magnusdotter, Erik Måns-
son, Ingeborg Nilsdotter, Johan
Åkesson, Knut Bosson, Magnus
Bengtsson, Måns Johansson, Nils
Bosson, Svante Nilsson, Sten (Svan-
tesson) Sture, Svante (Stensson)
Sture

Neb, se Anders Ingvarsson
Nils (Niklis, Nisse)
– guldsmed, borgare i Nyköping 232
– kyherde i Stigtomta 121
– mjölnare 66, 70
– skräddare 173
– i Bergsmansbol 48
– i *Bolberg 91
– i Eckersta 79
– i Edeby 51
– i Ekeby (n 1426–30) 39
– i Ekeby (”Nisse”, n 1430) 174
– i Ekeby (n 1460) 39
– i Ene (n 1366) 175
– i Ene (n 1420-t) 175
– i Eneby (n 1438) 119
– i Eneby (n 1490-t) 83
– i Fjäll 118
– i Fyrsjö 177
– i Fågelsund 80, 85
– i Goglunda 178
– i Gräfsta 104
– i Hagby 201
– i Hagersta 105
– i Hormesta (n 1338) 119
– i Hormesta (n 1438) 119
– i Humlebol 181
– i Hälla 105
– i Kjulshammar 106
– i Minninge 149
– i Mjälnäs 122
– i Näs 68
– i Rällinge 109
– i Skällsta 110
– i Släbro 156
– i Sörby 206
– i Täckhammar 73
– i Valinge 189
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– i Valsta 163
– (skomakare) i Väsby 87
– i Ytterbo 223
– i Åkra 74
– Abjörnsson (Sparre av Tofta) 36, 93
– Anundsson (spetsar från sidan) 200
– Bagge (Halvhjort av Älmtaryd) 122,

123, 126
– Bosson (Grip) 28, 38, 70, 72, 73,

122, 126, 134, 135, 139, 140, 141,
146, 159, 165, 167, 174, 176, 180,
187

– Bosson (Natt och Dag) 25, 37, 66,
83, 124, 157, 173

– Erengislesson (Hammerstaätten) 48,
49, 50, 52, 57, 58, 141, 228

– Finkenow 53
– Fris i Tuna 207
– Gregersson (kluven sköld, sinister

fält tre gånger styckat) 36
– (Karlsson) Gädda (48, 49, 51, 56, 57,

59, 61
– (Jonsson) Gädda 71
– Gäddeskalle 73
– Halstensson 158
– Isaksson, se Nils Bagge
– Johansson i Danby 51
– Johansson i Edeby 51
– Johansson i Träcksta, frman 53,

119, 186
– Jute 206
– Jönsson, frman 145, 150
– Jönsson djäkn, fogde 227
– Jönsson (Oxenstierna) 244
– Jönsson (Svarte Skåning) 24, 104,

243
– Karlsson (Färla, Karl Erikssons ätt)

232
– Karlsson (Gyllenstierna) 194
– Larsson 54, 55
– Larsson, frman 122
– Larsson (Bölja) 118
– Kettilsson i Hål 25, 67
– Magnusson (Ivar Nilssons ätt) 111,

206
– Magnusson (Magnus Marinasons

ätt) 207
– Olofsson, frman 58
– Ottesson (Björnram från Västergöt-

land) 79, 173
– Petersson i Hagby 201

– Petersson i Släbro 157
– Petersson i Vedeby 61
– Ragnarsson 53
– Ryning 129, 151
– Santesson, frman 171, 175, 179
– Svensson i Eneby 175
– Torkelsson, borgare i Nyköping 230
– Torstensson, frman 191
– Öndersson 240
Nipertz, se Erik Nipertz

Olof, gardian (1453) i Nyköping 239
– kyherde i Lunda 88, 154
– (Eriksson) kyherde i Öja 140, 150,

159
– skrivare, borgare i Nyköping 137
– i Aspa 132
– i Bergshammar 37
– i Drögsta 118
– i Egla 66
– i Ekeby (n 1378), se Olof Byngers-

son
– i Ekeby (n 1550) 81
– i Ene 175
– i Flättna 142
– i Hormesta (n 1380-t) 119
– i Hormesta (n 1445) 119
– i Hult 145
– i Kjulsta 181
– i Klenby 215
– i Knoga 56
– i Kyrkobol 120
– i Kärrsta 107
– i Lund 148
– i Nybble 108
– i Reva 233
– i Senesta 184
– i Solö 123
– i Stenhammar 85
– i Sund 85
– i Tuna 207
– i Tybble 112
– i Täckhammar, mjölnare 71
– i Vabbnäs 60
– i Valinge 188
– i Valsberg 114
– i Vedebykvarn 62
– i Väsby 87
– i Ålberga 98
– i Ålsta 164
– i Åsby 179
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– i Öllsta 115
– Amundsson i Råsta 96
– Andersson (skäkta) 122, 125
– Andersson i Ösby 88
– Arvidsson, fogde 233
– Bengtsson, borgm i Nyköping 228
– Byngersson i Ekeby 77, 80, 81, 86,

87, 137, 146, 151, 163
– Bremming, borgare i Nyköping 236
– Bröms, kammarmästare 50, 176
– Dansk, borgare i Nyköping 227
– Eriksson i Ballersta 79
– Gregersson, gardian (1480) i Nykö-

ping 133
– Hansson, fogde 109, 166
– Ingevaldsson 52, 53, 58
– Jakobsson 111, 133, 206
– Jakobsson (’unge’) 133
– Jonsson i Stigtomta 171
– Larsson, borgare i Nyköping 228
– Nilsson 239
– Pedersson, frman 178 f
– Petersson 158
– Petersson, borgare i Nyköping 67,

131, 154, 156
– Petersson, kyherde i Stigtomta 77,

124, 171, 186
– Sköring 221
– Smed 186
– Staffansson, gardian (1508) i Nykö-

ping 239
– Vastesson 53
– Ödbjörnsson (böjt människoben)

185
Ottar i Flättna 142
Oxenstierna, se Arvid Davidsson,

David Bengtsson, Gabriel Kristi-
ernsson, Kristina Davidsdotter, Nils
Jönsson, Sten Kristiernsson

Panka (?Anders), frman 234
Peter (Peder, Per)
– kyherde i S:t Nikolai 238
– skrivare 217
– timmerman 137
– i Axmora 236
– i Backa 200
– i Berga 201
– i Blacksta 38
– i Bogslöt 137
– i Bärsta 173

– i Bögeltorp 102
– i Egla 66 f
– i Ekeby 174
– i Ellesta 82
– i Ene 181
– i Eneby 175
– i Flättna 142
– i Gräfsta 104
– i Hagby 201
– i Hagersta 105
– i Haresta 178
– i Hjärmesta (n 1423) 202
– i Hjärmesta (n 1470) 202
– i Hovby, länsman 137, 164
– i Hälla 105
– i Kjulshammar 106
– i Kjulsta 181
– i Krafsbol 57
– i Kuggnäs 147
– i Lumsätter 148
– i Näs 68
– i Nölsta 183
– i Skepplinge 109
– i Smedjebol 58
– i Sörby 59
– (djäkn, bomärkessigill) i Tibble 95,

109
– i Tomta 69
– i Torp 206
– i Torsta 124
– i Tybble 112
– i Tängsta (n 1339) 188
– i Tängsta (n 1493) 188
– i Törsta 112
– i Ullevi 163
– i Vik 192
– i Vivesta 164
– i Åkra 74
– i Århammar 126
– i Ösby 89
– Andersson i Eckersta 80
– Andersson i Svehorn, ?frman 106,

111
– Arnstensson (stolpe) 133
– Björnsson, ?hdshövd 25, 191
– Brahe, ’gamle’ 62
– Brahe 84
– Fleming 113
– Gudmundsson 162
– Halstensson i Danby 50
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– Ingemundsson (Hamraätten) 50
– Johansson 201
– Johansson, fogde 24
– Johansson i Åsby 194
– Jonsson, frman 50, 103, 104, 113
– Jonsson i Gräfseboda 54
– Jönsson, lodgjutare 221
– Jönsson i Torp 207
– Karlsson i Hållingstorp 213
– Karlsson (Store) 118
– Kottman, borgare i Nyköping 230
– Kristiernsson (Siöblad) 129, 136,

137, 139, 142, 144, 145, 159, 161,
165

– Lagmansson, borgm i Enköping 125
– Larsson (tre spetsar mot dexter),

präst 175
– Larsson i Kärrsta 107
– Larsson i Näs 68
– Månsson i Ellesta 82
– Nilsson 233
– Nilsson i Danby 50
– Nilsson i Släbro, ?frman 149, 152,

155, 157 f
– Nilsson i Tunsätter, köttmånglare

232
– Olofsson 131
– Olofsson, generalkonfessor i Vadste-

na 243
– Olofsson (sköld kluven av sågskura)

51, 53, 58, 82
– Petersson i Harlinge, ?frman 79
– Ragnarsson i Edeby 51
– Ragvaldsson i Valinge 53, 189
– Rase i Länninge 121
– Simonsson i Tuna 207
– Smed i Vabbnäs 60
– Svensson i Näs 68
– Tuvesson i Täckhammar 25, 72
– Tyrgilsson, kyherde i Halla 83
– Ulfsson djäkn i Hagby 55
Philippus, se Filip
Pik, se Magnus Pik
Pil, vingad, se Elof Bengtsson, Cecilia

Elofsdotter, Cecilia Sigmundsdotter
Plata, se Mechtild Klausdotter, Märta

Klausdotter
Posse, se Elsa Axelsdotter
Påvel (Pål)
– ”magh” 239
– i Ekeby 174

– i Drögsta 118
– i Ingolvshyttan 213
– i Öllsta 115
– Jönsson 118, 126

Ragnar i Edeby 51
– i Lund 69, 148
– i Ösby 88
– Nilsson 53
– Petersson i Hacksta 48, 50, 53, 55,

61, 85, 95, 108, 109
Ragnfrid i Fimta 48, 55
Ragnhild (Ragnilla)
– hustru 104
– Nilsdotter i Hjältberga, frkvinna

122, 125
Ragnilla, se Ragnhild
Ragvald (Ragnvald, Raval, Ravald)
– i Backa 200
– i Ballersta (n 1353) 77
– (?djäkn) i Ballersta (n 1416) 77, 171
– i Bärsund 66
– i Danby 50
– i Egla 66
– i Ene 175
– i Hormesta 119
– i Kjulsta 181
– i Klubbetorp 56
– i Kälkesta 94
– i Åby 43
– Arnvaldsson 207
– Johansson (Beneätten), hdshövd 25,

133, 205
– Jonsson i Valinge 173, 177, 189
– Larsson, franciskanmunk 239
– Magnusson (Håkan Tunessons ätt)

39, 43, 65, 67, 149, 156, 167, 173,
177, 184, 185, 194

– ?Nilsson (?Örboholmsätten) 105
Ragnvast i Näs 68
Rakeredsätten, se Gunhild Uddorms-

dotter, Sigrid Uddormsdotter
Ramfrid Öndsdotter 77, 78, 79, 82,

85, 86, 87, 88, 119, 162
Raven van Barnekow 41, 242 f
Ravnäsätten, se Jöran Trulsson, Truls

Andersson
Rebben, se Hans Rebben
Reventlow, se Henrik Reventlow
Rikvid i Senesta 184
Rode, se Herman Rode
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Rodger i Skåra 185
Rogge, se Kort Rogge, Katarina Tön-

niesdotter, Tönnies Rogge
Rosenhane, se Gustav Rosenhane,

Jöran Johansson
Runvid i Hål 67
Ryning, se Nils Ryning
Räv, se Bengt Räv
Rörik skomakare, borgare i Nyköping

240
Rörik Birgerssons ätt, se Birger Rö-

riksson

Sandbroätten, se Ingeborg Gregers-
dotter, Kristina Johansdotter

Schack av Hornby, se Ingeborg Nils-
dotter

Schack av Skylvalla, se Anna Knuts-
dotter, Erik Nilsson, Gjurd Peters-
son, Knut Petersson

Severin guldsmed 240
Sigge, biskop i Skara 114
– kyherde i Gamla Uppsala 125
– i Drögsta 118
– i Edeby 51
– i Rogsta 95
– Guttormsson (två liljor uppskjutan-

de ur ros) 238
– Jönsson (Svarte Skåning) 37, 147
– Larsson (Sparre av Rossvik) 170
– Magnusson (Håkan Tunessons ätt)

36, 60
– Ulfsson (Sparre av Hjulsta och

Ängsö), biskop i Strängnäs 37, 60
Sigrid, borgarhustru i Nyköping 234
– Andersdotter 144
– Klasdotter (Kyle) 93, 94, 95, 110,

120, 133
– Larsdotter, nunna 219
– Magnusdotter, frkvinna 191
– Uddormsdotter (Rakeredsätten) 82,

155
Sigtrygg Jonsson 77, 82
Sigurd i Tybble 112
Sigvard i Tiggesta 188
– Kruse 50, 51, 177, 178
Sigvid, kyherde i Bettna 103, 114
Simon i Bärsta 173
– i Girsta 143
– i Tängsta 188
Siöblad, se Birgitta Kristiernsdotter,

Kristiern Larsson, Lars Birgersson,
Margareta Kristiernsdotter, Märta
Kristiernsdotter, Peder Kristierns-
son

Sjösaätten, se Karin Matsdotter, Mats
Tyrgilsson, Tyrgils Matsson

Skäring Eriksson (Arp) 181, 183, 186,
188, 192

– Iliansson (framkommande svin) 65
– Larsson (lilja) 104
Slaweka, se Klaus Slaweka
Snakenborg, se Sofia Gertsdotter
Sofia Gertsdotter (Snakenborg) 136
Sone, se Sune
Soop, se Knut Haraldsson
Sparre av Aspnäs, se Gisle Elinsson
Sparre av Hjulsta och Ängsö, se Bengt

Fadersson, Märta Ulfsdotter, Sigge
Ulfsson

Sparre av Rossvik, se Jöran Larsson,
Kristina Larsdotter, Sigge Larsson

Sparre av Tofta, se Abjörn Sixtensson,
Margareta Karlsdotter, Nils
Abjörnsson

Sparre av Vik, se Arvid Gustavsson
Staffan (Stefan)
– i Berga 201
– i Ellesta 82
– i Gevle 103
– i Senesta 184
– i *Smedstorp 187
– i Skåra 186
– i Tista 69
– i Vik 192
– i Åkersta 115
– Gädda 48, 49, 51, 56, 57, 59, 61,

113
– Stangenberg 146, 156
– Ulfsson (Ulv) 131
Stangenberg, se Cecilia Staffansdotter,

Staffan Stangenberg
Stefan, se Staffan
Sten Bengtsson (Bielke) 157, 240, 243
– Eriksson (Leijonhufvud) 140, 150,

159, 163
– Kristiernsson (Oxenstierna) 89, 175,

236, 245
– Sture d ä 28 f, 38, 39, 40, 41, 42, 73,

80, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 109,
113, 149, 151, 178, 180, 209, 211,
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212, 213, 214, 215, 216, 218, 220,
221, 223, 224, 230, 234, 244

– Sture d y, se Sten (Svantesson) Sture
– Turesson (Bielke) 97
– Lalasons ätt, se Knut Stensson
– Ottesson (Björnram från Västergöt-

land) 208
– (Svantesson) Sture (Natt och Dag)

194, 229, 245
Stenar i Djälp 174
– i Rogsta 183
Stenborg, hustru 173
Stenstaätten, se Bengt (Magnusson)

Svarte, Birgitta Jönsdotter, Finvid
Jönsson

Stiernsköld, se Klas Jöransson
Store, se Peder Karlsson
Sture, sjöbladsätten, se Algot Magnus-

son, Birgitta Gustavsdotter, Elin
Gustavsdotter, Gustav Algotsson,
Sten Sture d ä

Sture, ”yngre ätten”, se Sten Svantes-
son (Natt och Dag), Svante Nilsson
(Natt och Dag), Svante (Stensson)
Sture

Styke, se Albrekt (Arentsson) Styke,
Arent Styke, Henike Styke

Styrbjörn, biskop i Strängnäs 64 f,
138, 184, 237

Störla, se Karl Störla
Sune (Sone)
– i Ene 175
– i Gummersta 201
– i Skavsta 154
– i Svalsta 205
– Folkesson (Folkungaätten) 226
– Halstensson (?Örnsparre) 138
Svante Nilsson (Natt och Dag) 244
– (Stensson) Sture 52, 132, 140, 141,

150, 151, 159, 160, 164, 194, 207
Svarte Skåning, se Ingeborg Åkesdot-

ter, Jöns Nilsson, Nils Jönsson,
Sigge Jönsson, Ture Jönsson, Åke
Jönsson

Svarte Åke Jönsson, se Åke Jönsson
(Svarte Skåning)

Sven, borgare i Nyköping 138
– kyherde i Halla 83
– i Bjärsätter 48
– i Brunnsta 138
– i Dal 50

– i Ellesta 82
– i Eneby 175
– i Fada kvarn 201
– i Hagersta 105
– i Råby 183
– i Ålberga 98
– i Åsby 194
– Andersson, fogde 24
– Pedersson, borgare i Nyköping 236
– Skute, borgare i Vadstena 104, 109 f
Sverker d y, kung 226
”Sæppil Mønne” 235 f
Sövstaätten, se Ulf Petersson

Tideke Bodesson, borgare i Nyköping
44, 158

Tideman, kanik i Västerås 205
Tjälve i Tängsta 188
Tomas, guldsmed i Nyköping 236 f
– i Krasta 204
– i Nybble 108
– i Näs 68
– Nilsson (bila) 43, 66, 67, 69, 148
– Sigvidsson (fjällbelagd bjälke) 240
Tord, biskop i Strängnäs 71, 163, 189
– Kristiernsson, borgare i Nyköping

236
Torkel i Edeby 51
– i Väsby 87
– Haraldsson (Gren) 25, 43, 106, 107,

144, 147, 194
– Nilsson, frman 37, 50, 55
Torsten, frman 191
– i Berga 200 f
– i Egla 66
– i Eneby 175
– i Ista 39
– i Hacksta 53
– i Tomta 70
– i Torp (n 1338) 206
– i Torp (n 1443) 207
– i Tuna 207
– i Skåra 77, 171, 186
– i Åby (n 1401) 43
– i Åby (n 1446) 44
– i Ålsta 137
– Gudmundsson (?grankotte) 77, 78,

82, 85, 86, 87, 88, 119, 162
– Jakobsson 111, 129, 133, 206
– Långe 185
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– Nilsson, borgare i Nyköping 94,
129, 133, 185

– Nilsson (Skiringeätten) 125
– Unge, rådman i Nyköping 130
Tott, se Anna Hansdotter, Axel Lars-

son, Beata Ivarsdotter, Bengta
Åkesdotter, Birgitta Hansdotter,
Birgitta Olofsdotter, Erik Axelsson,
Erik Tönnesson, Ingeborg Larsdot-
ter, Ingeborg Åkesdotter, Ivar
Axelsson, Jöran Åkesson, Karin
Axelsdotter, Kristina Åkesdotter,
Lars Axelsson, Åke Jöransson

Tove i Vik 192
Tre rosor, se Johan Turesson, Jöran

Turesson
Trolle, se Anna Arvidsdotter, Arvid

Trolle, Arvid Jakobsson (Joakims-
son), Arvid Turesson, Birger Trolle,
Brita Turesdotter, Erik (Arvidsson)
Trolle, Margareta Turesdotter

Truls Andersson (Ravnäsätten) 50
Trygg i Näs 68
Ture Jönsson (Svarte Skåning) 78, 79,

80, 119, 123
Tyrgils, se även Truls
– kyherde i S:t Nikolai 94, 161
– i Branthäll 138, 144
– i Eneby 175
– i Lida 121
– i Palstorp 204
– i Rogsta 95, 120
– i Tiggesta 188
– Klemensson (Färla) 96
– Knutsson, marsk 217
– Matsson (Sjösaätten) 148, 191
Tömedisk, se Gerdeka Ingevaldsdot-

ter, Ingevald Tömedisk, Margareta
Gerdekadotter

Tönnes (Tönnies)
– bårdskärare, borgare i Nyköping

237
– Rogge, borgare i Sthlm 105, 183,

187, 193

Ubbe i Åkersta 103, 114
Ulf, länsman 137, 192
– jarl (’Fase’) 36, 205
– i Ekeby 174
– i Fjällskär 176
– i Tuna 207

– Jonsson (Aspenäsätten) 54
– Magnusson (Lejonbalk) 36
– Petersson (Sövstaätten) 202
– Staffansson (Ulv) 131
– Torstensson (Skiringeätten) 125,

126, 133, 201, 202
Ulv, se Anund Stensson, Bengt

Arentsson, Magnus Bengtsson,
Märta Arentsdotter, Märta Bengts-
dotter, Staffan Ulfsson, Ulf Staffans-
son

Ulvar i Eneby 25, 175
Ulvåsaätten, se Birger Ulfsson, Cecilia

Ulfsdotter, Katarina Ulfsdotter,
Katarina Ulfsdotter

Urban IV, påve 36, 205

Valborg Olofsdotter, frkvinna 122,
123, 126, 157

Valdemar, borgare i Nyköping 234
– Birgersson, kung 100, 226
– Magnusson, hertig 217, 238, 241,

242
Valentin, bårdskärare i Nyköping 237
Vasa, se Erik Karlsson, Kristiern

Nilsson
Vingad pil, se Cecilia Elofsdotter
Vinstorpaätten, se Anna Karlsdotter
Välingeätten, yngre, se Ingeborg

Ragvaldsdotter
Vässing, se Håkan Vässing, Karin

Kettilsdotter, Karl Vässing
Västgöte, se Arvid Håkansson, Jakob

(Persson) Västgöte

Åke Bengtsson (Färla, Karl Erikssons
ätt) 71, 74, 103, 115, 138

– Jönsson (Svarte skåning) 37, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 113,
114, 118, 119, 122, 123, 125, 126,
148, 158, 228, 230, 232, 234, 236,
244

– Jöransson (Tott) 74

Ängaätten, se Erik Gustavsson
Ängel, se Johan Ängel, Magnus Jo-

hansson
Ärnulf, se Ernulf

Ödbjörn Huvud (bomärkessigill) 137,
144

Öjar Gunnesson, fogde 227
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Ömund i Haresta 178
Önd i Ellesta 81
– Hade, borgare i Nyköping 38, 114,

138, 145, 163, 177, 227, 237
Öra, se Karl (Karlsson) Öra
Örboholmsätten, se Henrik Nilsson,

Lucia Henriksdotter, Ragvald ?Nils-
son

Örjan, se även Jöran
– i Näs 68
Örnfot, se Knut Karlsson
Örnklo, se Jöns Stensson
Örnsparre, se Lars Sunesson, Sune

Halstensson
Östen i Rogsta 183
– i Torp 207
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Register över kyrkliga institutioners godsin-
nehav
Registret avser kyrkors, klosters och andra kyrkliga institutioners i medel-
tida källor redovisade godsinnehav inom undersökningsområdet under
medeltiden. Hänvisningar till dessa organisationers (liksom kronans)
godsinnehav efter reformationen kan erhållas i SöH-redovisningarna och
tabellerna över antalet jordeboksenheter (se resp sockenindelning). Dessa
uppgifter utgör ett viktigt komplement till nedanstående register, ef-
tersom kyrkorna och klostrens godsinnehav till stora delar är känt endast
genom efterreformatoriskt material.

Bettna kyrka: 85 f (Sund), 114 (Åkersta)
Björkviks kyrka 61 (Vedeby)
Bärbo kyrka: 64 (Bärsund), 67 (Egla)
Eskilstuna kloster: 52 (Hacksta), 79 (Eckersta), 82 (Eneby)
Fogdö kloster, se Vårfruberga kloster
Forssa kyrka: 53 (Hacksta)
Gudhems kloster 226 f (Nyköpings stad)
Halla kyrka: 83 (Eneby), 84 f (Kälkesta), 87 (Väsby)
Julita kloster: 38 (Blacksta), 60 (Vabbnäs), 114 (Åkersta), 137 (*Bokesta), 138

(Brunnsta), 145 (Haga), 163 (Ullevi), 164 (Ålsta), 173 (Bärsta), 177 (Fyrsjö), 184
(Senesta), 185 f (Skåra), 188 (Tängsta), 200 (Anderbäck), 203 (*Jämnalund), 206
(Sörby), 237 (Nyköpings stad)

Kalmar nunnekloster: 112 (Tybble)
Krokeks kloster: 91 (*Anderstorp), 93 (Hustorp), 93 (Hällfallstorp), 97 (Skogsby), 97

(Spatorp), 98 (Svenshöga), 98 (Virlångshult), 99 (Östertorp)
Linköpings domkyrka: 114 (Vallby), 210 (*Gamla hyttan), 217 f (Ormdal), 235

(Nyköpings stad)
Nykyrka kyrka: 118 (Drögsta), 120 (Hormesta), 120 (Kyrkobol), 120 f (Lida), 124

(Torsta), 173 (Bärsta), 186 (Skåra)
Nyköpings franciskankonvent: 131 (Arnö), 132 (Aspa), 133 (Basttorp), 137 (*Boke-

sta), 137 (Brannäs), 141 (Fjälla), 147 (Laggarbo), 166 (Örsta), 191 f (Vaxhälla),
201 f (Hagby), 233, 234 (Nyköpings stad)

S:t Nikolai kyrka: 94 (Kälkesta), 134 (Berga), 141 (Fjälla), 161 f (Tå)
S:ta Annas prebenda: 53 f (Hacksta), 152 (Oppeby), 153 (*S:ta Annas kvarn), 230
(Nyköpings stad)
Vårfru kor: 53 (Hacksta)

Skara domkyrka: 114 (Vallby)
Sko kloster: 106 (Kjulshammar), 112 (Svehorn)
Stigtomta kyrka: 120 (Hormesta), 124 (Torsta), 164 (Ålsta), 171 (Brink), 173 (Bär-

sta), 178 (Haresta), 184 (Senesta), 186 (Skåra), 188 (Tängsta), 203 (*Jämnalund),
206 (Sörby)

Strängnäs domkyrka:
ospecificerat: 64 f (Bärsund), 68 (Siggetuna), 175 (Eneby), 193 (Vik)
Aspesta prebenda: 81 (Ellesta), 84 (Kälkesta), 87 (Väsby), 103 (Fröberga), 234 (Nykö-
pings stad)
biskopsbordet: 43 (Åby), 66 (Bärsund), 67 (Egla), 67 (Listorp), 68 (Näs), 69 (Stor-
torp), 69 (Tista), 71 f (Täckhammar), 148 (Lund), 184 (Skillra)
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fabrican: 37 (Bergshammar)
S:t Eriks prebenda: 105 (Hagersta), 178 (Haresta), 183 (Råby), 187 (*Smedstorp),
195 (Önnersta)
S:t Martins prebenda: 132 (Aspa), 140 (Ekeby), 151 (Nygård), 159 f (Sunda), 164
(Vivesta)
Vårfru kor: 53 (Hacksta), 78 (Ballersta)

Tyska orden: 36 (Bergshammar), 205 (Svalsta)
Vadsbro kyrka: 36 (Bergshammar)
Vadstena kloster: 43 (Åby), 51 (Edeby), 58 f (Sörby), 104 f (Hagersta), 107 (Kärrsta),

122 (Mjälnäs), 125 (Vålsta), 134 f (?Berga), 181 (Humlebol), 182 (Nedervalinge),
189 f (Valinge), 194 (Yngersdal), 203 (Jogersta), 208 (Abborrtorp), 208 (Alstorp),
208 (*Asmwndz ængh), 210 (*Faders gård), 210 (*Gamla hyttan), 211 (Grim-
storp), 212 (Hackhyttan), 212 (Hyttäng), 213 (Häradstorp), 213 (Ingolvshyttan),
216 (*Lasse riika gardh), 216 (Nastorp), 216 (Nyhyttan), 217 (Nävekvarn), 218
(*Pella Erikssons torp), 218 (Pelltorp), 218 (Remmargården), 219 (Rocklösa), 219
(*Sigurdha dam), 220 (Skara), 221 (*Skinnaregården), 221 (*Stenarsgardh), 223
(Uttervik)

Vårfruberga kloster: 177 (Fyrsjö)
Västerås domkyrka: 122 (Siggenäs), 205 (Svalsta)

Register över sätesgårdar
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid något
tillfälle under medeltiden eller åren 1520–1570 finns belagda som sätesgår-
dar. Årtalen anger det första och det sista året som sådana uppgifter finns;
streck (–) mellan årtalen anger att gården kan antas ha varit sätesgård
under hela den mellanliggande perioden, komma (,) mellan årtalen avskil-
jer enstaka uppgifter.

Halla sn
Ballersta 1433(?)–53 s 77
*Egerdznæs 1340-talet s 80

Lunda sn
Svehorn 1550 (omkr)–1562 s 111

Nykyrka sn
Rottninge 1564–65 s 122
Århammar 1493 s 126

S:t Nikolai sn
Bene 1423–63 s 133
Flättna 1492–1604 s 142
Lund 1444–58 s 148
Släbro 1407–08 s 156
Svanvik 1324 s 160

Stigtomta sn
Brink 1384 (omkr)–1491 s 170
Helgesta 1421–94 s 179
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