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Förord

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien beslöt år 1960 att 
tillsätta en kommitté för utarbetande och utgivning av verket Det medeltida 
Sverige. Arbetet förlädes till Historiska institutionen vid Stockholms univer-
sitet och leddes av kommitténs sekreterare, professor Gunnar T Westin, som 
i ett föredrag på Svenska historiska föreningen 1962 (tryckt i HT 1962 s 
121 — 140) presenterade de allmänna övervägandena bakom verket. Med 
Vitterhetsakademien som huvudman publicerades tre häften under 1970- 
talet och i början av 1980-talet: DMS 1:1, DMS 1:4 och DMS 1:3, omfat-
tande Norra Roden och norra delen av Tiundaland.

Den 1 juli 1982 överfördes genom ett riksdagsbeslut projektet Det medeltida 
Sverige till Riksantikvarieämbetet med placering inom Dokumentations- 
byrån. Vid överföringen knöts en rådgivande kommitté till utgivningsarbe- 
tet med representanter för Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademien och 
universiteten. I kommittén ingår för närvarande: professor Thorsten An-
dersson, l:e antikvarie Helmer Gustavson (sekreterare), professor Staffan 
Helmfrid, professor Erik Lönnroth, professor Herman Schiick, docent Klas- 
Göran Selinge, docent UlfSporrong, byråchef Gustaf Trotzig (ordförande) 
och professor Gunnar T Westin.

Det nu föreliggande häftet av Det medeltida Sverige behandlar den centrala 
delen av Tiundaland och Uppsala stad. Författare är docent Göran Dahl- 
bäck, fil mag Olle Ferm och fil mag Sigurd Rahmqvist med Olle Ferm och 
Sigurd Rahmqvist som redaktörer. Arbetét har varit fördelat enligt följande:
Det inledande avsnittet har utarbetats av Sigurd Rahmqvist. Docent Klas- 

Göran Selinge har sammanställt uppgifterna till partiet om registrerade 
fornlämningar.
Ulleråkers härad — Medeltids- och 1500-talsnotiserna har utarbetats av 

Olle Ferm. Göran Dahlbäck har utarbetat ett grundmanuskript för UH 
(Upplands handlingar)-materialet, vilket Olle Ferm kompletterat och 
omarbetat. En preliminär sammanställning av UH-materialet har tidigare 
utförts av fil dr Ulf Söderberg.
Vaksala härad — En första sammanställning av medeltids- och 1500- 

talsnotiserna har utförts av Göran Dahlbäck och Olle Ferm. För UH- 
materialet har Göran Dahlbäck utarbetat ett grundmanuskript. Dessa bear-
betningar har sedan utvidgats och omarbetats av Sigurd Rahmqvist, som 
givit avsnittet den form det nu har.

Förord 

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien beslöt år 1960 att 
tillsätta en kommitte för utarbetande och utgivning av verket Det medeltida 
Sverige. Arbetet förlades till Historiska institutionen vid Stockholms univer-
sitet och leddes av kommittens sekreterare, professor Gunnar T Westin, som 
i ett föredrag på Svenska historiska föreningen I 962 ( tryckt i HT 1962 s 
121-140) presenterade de allmänna övervägandena bakom verket. Med 
Vitterhetsakademien som huvudman publicerades tre häften under 1970-
talet och i början av 1980-talet: DMS I: 1, DMS 1: 4 och DMS I: 3, omfat-
tande Norra Roden och norra delen av Tiundaland . 

Den I juli 1982 överfördes genom ett riksdags beslut projektet Det medeltida 
Sverige till Riksantikvarieämbetet med placering inom Dokumentations-
byrån . Vid överföringen knöts en rådgivande kommitte till utgivningsarbe-
tet med representanter för Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademien och 
universiteten. I kommitten ingår för närvarande : professor Thorsten An-
dersson , I :e antikvarie Helmer Gustavson (sekreterare), professor Staffan 
Helmfrid, professor Erik Lönnroth, professor Herman Schiick, docent Klas-
Göran Selinge, docent Ulf Sporrong, byråchef Gustaf Trotzig ( ordförande) 
och professor Gunnar T Westin. 

Det nu föreliggande häftet av Det medeltida Sverige behandlar den centrala 
delen av Tiundaland och Uppsala stad. Författare är docent Göran Dahl-
bäck , fil mag Olle Ferm och fil mag Sigurd Rahmqvist med Olle Ferm och 
Sigurd Rahmqvist som redaktörer. Arbet~t har varit fördelat enligt följande: 

Det inledande avsnittet har utarbetats av Sigurd Rahmqvist. Docent Klas-
Göran Selinge har sammanställt uppgifterna till partiet om registrerade 
fornlämningar. 

Ulleråkers härad - Medeltids- och 1500-talsnotiserna har utarbetats av 
Olle Ferm. Göran Dahlbäck har utarbetat ett grundmanuskript för UH 
(Upplands handlingar)-materialet, vilket Olle Ferm kompletterat och 
omarbetat. En preliminär sammanställning av UH-materialet har tidigare 
utförts av fil dr Ulf Söderberg. 

Vaksala härad - En första sammanställning av medeltids- och 1500-
talsnotiserna har utförts av Göran Dahlbäck och Olle Ferm . För UH-
materialet har Göran Dahlbäck utarbetat ett grundmanuskript. Dessa bear-
betningar har sedan utvidgats och omarbetats av Sigurd Rahmqvist, som 
givit avsnittet den form det nu har. 



Beskrivningen över Uppsala stad har författats av Olle Ferm.
Sigurd Rahmqvist har redigerat inledningen och häradsbeskrivningarna 

för Ulleråker och Vaksala, medan avsnittet om Uppsala stad har redigerats 
av Olle Ferm och Sigurd Rahmqvist gemensamt.

Den rådgivande kommittén har fortlöpande tagit del av olika arbetsma- 
nuskript. Teol dr Jan Liedgren och fil dr Hans Gillingstam har läst beskriv-
ningen över Uppsala stad. Kyrkobeskrivningarna har utarbetats i samråd 
med fil kand Ann Catherine Bonnier. Fil dr Stefan Söderlind och medarbe-
tarna vid Svenskt diplomatarium, docenterna Birgitta Fritz och Monika 
Asztalos, har bistått vid analys av sigill och svårtolkad text. Antikvarierna 
Gunilla Malm och Jan Helmer Gustafsson, Riksantikvarieämbetet, har 
redovisat resultaten av olika stadsgrävningar, vilket har kunnat utnyttjas 
vid utarbetandet av beskrivningen för Uppsala stad. Excerperings-, kon-
troll- och registerarbete har utförts av jur kand Sven Klippvall, Elisabeth 
Steelhammer och Karin Söderhult. På anmodan av kommittén har med 
början i detta häfte särskilda sockenkartor införts. Kartorna har renritats av 
Katarina Strömdahl, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet.

Stockholm i oktober 1984 
Gustaf Trotzig
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Inledning

De regionala bearbetningarna i Det medeltida Sverige presenteras landskaps- 
vis, i härader och skeppslag och under dem socknar samt vidare städer. 
Därvid följs indelningen i 1500-talets kamerala material. I de fall föränd-
ringar skett under senare perioder finns hänvisningar på en plats, där en 
socken eller ort borde återfinnas enligt den nuvarande indelningen.

Socknen redovisas på det sätt den framträder i 1500-talsmaterialet, som 
en kameral enhet: jordebokssocken, vilken ofta men inte alltid överenstäm- 
mer med den kyrkliga socknen. När skillnader mellan dessa har iakttagits, 
har det anmärkts. Om inte annat särskilt anges, avses för förhållanden 
under medeltid och 1500-tal med termen ”socken” begreppet jordeboks-
socken; endast i avsnittet om den kyrkliga organisationen är ”socken” 
synonymt med kyrksocken.

Med ”den nuvarande indelningen” och ”den nuvarande socknen” avses 
den regionala organisationen 1950, innan de stora kommunsammanslag-
ningarna började. ”Socken” betecknar där den borgerliga kommunen, som i 
allmänhet sammanföll med den kyrkliga: församlingen.

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

I Namnformer och kartangivelse
II Inventering av det kamerala materialet
III Inventering av det medeltida materialet

Principerna för redovisningen av Uppsala stad, som ingår i detta häfte, 
anges i inledningen till Uppsala stad.

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

När det äldsta belägget hämtats ur tryckta källor av god kvalitet, återges 
stavningen enligt trycket utan att den har kontrollerats mot originaldoku-
mentet. (I enstaka fall har originaldokumentet granskats, vilket anges med 
”or”, ex ”DS 1031 or”.) Uppgifter som hämtats ur tryckta regestsamlingar

Inledning 

De regionala bearbetningarna i Det medeltida Sverige presenteras landskaps-
vis, i härader och skeppslag och under dem socknar samt vidare städer. 
Därvid följs indelningen i 1500-talets kamerala material. I de fall föränd-
ringar skett under senare perioder finns hänvisningar på en plats, där en 
socken eller ort borde återfinnas enligt den nuvarande indelningen. 

Socknen redovisas på det sätt den framträder i 1500-talsmaterialet, som 
en kameral enhet : jordebokssocken, vilken ofta men inte alltid överenstäm-
mer med den kyrkliga socknen. När skillnader mellan dessa har iakttagits, 
har det anmärkts. Om inte annat särskilt anges, avses för förhållanden 
under medeltid och 1500-tal med termen "socken" begreppet jordeboks-
socken ; endast i avsnittet om den kyrkliga organisationen är "socken" 
synon ymt med kyrksocken . 

Med " den nuvarande indelningen" och "den nuvarande socknen" avses 
den regionala organisationen 1950, innan de stora kommunsammanslag-
ningarna började. "Socken" betecknar där den borgerliga kommunen, som i 
allmänhet sammanföll med den kyrkliga: församlingen. 

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

I Namnformer och kartangivelse 
Il Inventering av det kamerala materialet 
111 Inventering av det medeltida materialet 

Principerna för redovisningen av Uppsala stad, som ingår i detta häfte, 
anges i inledningen till Uppsala stad. 

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

När det äldsta belägget hämtats ur tryckta källor av god kvalitet , återges 
stavningen enligt trycket utan att den har kontrollerats mot originaldoku-
mentet. (I enstaka fall har originaldokumentet granskats, vilket anges med 
" or ", ex "DS 1031 or" .) Uppgifter som hämtats ur tryckta regestsamlingar 



10 Inledning

har regelmässigt kontrollerats mot originalet, vilket markeras genom att 
originalets signum anges, följt av hänvisning till trycket, (ex ”RAp 21/3, 
SMR 235”). Om det äldsta belägget är en avskrift, återges även den äldsta 
originalformen. Det har inte varit möjligt att pröva alla ortnamnsproblem. 
Därför anges varianter av namnet endast undantagsvis, t ex vid kraftig 
avvikelse eller förändring under medeltid och 1500-tal. För övriga äldre 
namnformer hänvisas till det omfattande excerptmaterialet i Ortnamnsarki-
vet i Uppsala. Ortnamnsförändringar som skett efter 1550-talet har inte 
heller kunnat redovisas inom undersökningens ram. — Ortnamnen 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}

De nutida namnen återges enligt stavningen på den ekonomiska kartan 
1:10000. Har byn/gården/brukningsenheten inte kunnat återfinnas på offi-
ciellt kartmaterial (ekonomiska kartan 1:10000, topografiska kartan 
1:50000, generalstabskartan 1:100000 eller 1800-talets ekonomiska kartor) 
redovisas den under den äldsta kända namnformen, vilket markerats med*.
Kartangivelse. Den siffergrupp som avslutar den första avdelningen, hänvi-

sar till det aktuella bladet av den ekonomiska kartan 1:10000; ett rutsystem 
med motsvarande kod finns inlagt på den topografiska kartan 1:50000.

II Inventeringen av 1500talets kamerala material bygger på de i 
Kammararkivet förvarade landskapshandlingarna, från de äldsta, omkring 
1540, fram till omkring 1570. Slutåret varierar något beroende på material-
tillgången. Exakt uppgift om vilka handlingar, som ligger till grund för 
bearbetningen framgår av förteckningen över ”Använt UH-material” (UH 
= Upplands handlingar). Landskapshandlingarna har kompletterats med 
Frälse- och rusttjänstlängderna från 1562. Däremot har tiondelängder som 
regel inte utnyttjats. Inte heller längderna Gärder och hjälper 1535, KA, har 
använts, då de uppgifter som de lämnar om lokala förhållanden många 
gånger 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, ex ”1 sk” = ett
skattehemman.

Upplöst förkortning markeras ej.
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2) jordetal (om sådant finns), dvs enhetens storlek uttryckt i markland : 
öresland : örtugland : penningland.

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: ex 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 så-
dana områden blivit nödvändigt att använda ett och samma uttryckssätt 
för hela undersökningsperioden. För de i detta häfte behandlade delarna 
av Uppland, där uttryck i mark- och öresland är det vanligaste, har det 
fallit sig naturligt att räkna om jordetalet till så stora enheter 
som möjligt. Exempelvis har en gård som i somliga längder anges till 
0:0:11 V2 och i andra till 0:3:0:20 i bearbetningen redovisats med 0:3:2:4.

Om det i samma by finns flera enheter av samma jordnatur, anges 
jordetalet för varje gård, ex ”2 sk, 0:4+0:4”.

I byar med flera än en gård redovisas gårdarna i fallande storleksord-
ning, inte efter jordeböckernas ordning.

3) årtal. Om inga årtal nämns innebär det, att uppgifterna om gården 
(motsvarande) är oförändrade under hela den period som täcks av de 
använda landskapshandlingarna. Ett enstaka årtal som föregår jordna-
turen, ex ”1548 1 aoe”, anger att gården uppträder första gången detta 
år och sedan finns perioden ut. Finns en gård enbart en del av perioden, 
anges de år den existerar, ex ”1555—65 1 sk”. ”1548 (endast)” innebär 
att den redovisas endast detta år.

4) vid förändringar i jordetalet anges det år, då förändringen sker, följt av det 
nya jordetalet, ex ”1 sk, 0:2, 1558 0:3”, vilket visar, att gården anges till 
två öresland från periodens början och till tre öresland från 1558 till dess 
slut. En tillfällig förändring med tillbakagång till det ursprungliga jorde-
talet markeras med ( ), ex ”1 sk, 0:2 (1558 0:3)”, vilket betyder två 
öresland hela perioden med undantag för år 1558.

Samma system används vid förändringar i jordnaturen, ex ”1 skuj, 1566 1 
sk, 0:0:4”, vilket innebär att enheten från att ha varit skatteutjord från 
periodens början, 1566 övergår till ett självständigt skattehemman. Jor-
detalet är detsamma för både utjorden och skattehemmanet.

Inledning 11Inledning 11 
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8 penningland 
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12 Inledning

Uttrycket ”som 1558 delas på” innebär, att delningen (förändringen) 
uppträder i jordeboken första gången det året, inte att själva delnings-
processen kan beläggas det året. I de fall det kan iakttagas hur delningen 
har gått till, anges det särskilt.

5) utjord redovisas med jordetal under sitt geografiska namn med angivande 
av den gård till vilken den hör. Under huvudgården finns en hänvisning 
till utjordens geografiska namn. För årtalen se punkt 4; märk dock att ”1 
skuj, 0:2 till Åby, 1546 till Överby” innebär, att utjorden, som hela tiden 
är två öresland, från periodens böljan tillhör Åby men från 1546 till 
periodens slut tillhör Överby. Frälsets utjordar redovisas inte i landskaps- 
handlingarna.

6) kyrkojord och arv- och egetjord saknar ibland uppgift om jordetal. I förteck-
ningen över ”Använt UH-material” för respektive avsnitt anges, när 
jordetal saknas för dessa jordnaturer. Detta markeras inte särskilt i 
redovisningen av varje gård. Exempelvis ”1 ky, 0:4” betyder att ett 
kyrkohemman redovisas under hela perioden och att jordetalet är 0:4, 
när det förekommer. Ingår jorden i ett rättardöme anges detta inom 
parentes, ex ”1 ky, 0:5. (Nyvla rd)”. Under Nyvla meddelas vilka år 
rättardömet ägde bestånd och vad det omfattade.

7) frälsejord saknar jordetal i landskapshandlingarna. För Ulleråkers härad 
finns jordetal i Frälse- och rusttjänstlängderna (FoR). Uppgift om vilken 
adelsperson, som uppbar räntan (inte alltid = ägaren), redovisas inom 
parentes efter jordnatur — och i förekommande fall jordetal — med 
angivande av det år uppgiften uppträder. Tillkommer under perioden en 
ny innehavare av räntan, anges det år förändringen sker. Av redovis- 
ningstekniska skäl är uppgifterna ur FoR (= jordetal för Ulleråker, 
ränteinnehavare för hela området) inarbetade i UH-materialet utan att 
detta särskilt anges, ex ”1 fr, 0:4, (1562 Per Brahe, 1567 Lars Fleming)” 
betyder att Upplands handlingar redovisar hela perioden ett frälsehem-
man, som i Frälse- och rusttjänstlängderna från 1562 har jordetalet 4 
öresland. Detta år uppbär Per Brahe räntan, men i Upplands handlingar 
1567 och perioden ut är Lars Fleming ränteinnehavaren.

8) kvarnar redovisas inte regelbundet i landskapshandlingarna. Det mar-
keras inte särskilt, vilka år en kvarn saknas. Däremot anges alltid det 
första året en kvarn uppträder.

9) summa jordetal. När byn består av två eller flera enheter anges summan av 
byns jordetal. Motsvarande uppgift finns inte i det kamerala materialet.
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Inledning 13

Summan, som alltså är resultatet av en bearbetning, avser det första och 
det sista året under undersökningsperioden, då en summa kan beräknas; 
(om det första året har endast en mantalslängd edyl, kan det inte 
användas, och det tidigaste året med en årlig ränta måste väljas). Är 
summorna olika de två åren anges det senaste årets inom ( ); mellanlig-
gande förändringar redovisas som regel inte. I summan har inräknats 
jordetalet för kyrko- och arv- och egetjord enligt vad som angetts under 
punkt 6. I en by där frälsegods ingår, blir jordetalssumman fullständig 
endast för Ulleråkers härad, eftersom jordetal saknas för frälsejorden i 
Vaksala härad. Jordetalet för Ulleråker är, som ovan meddelats, tagna ur 
Frälse- och rusttjänstlängderna från 1562 men inräknas ändå i jordetals-
summan för både det första och sista året av undersökningsperioden.

III Inventeringen av medeltidsmaterialet bygger på Ortnamnsarkivets 
i Uppsala excerpter, vilka kompletterats med annat källmaterial. Till me-
deltidsmaterialet räknas även källor från perioden 1540—1570, som inte hör 
till landskapshandlingarna och Frälse- och rusttjänstlängderna. Av medel-
tidsmaterialet redovisas i form av kortfattade regester de uppgifter om en ort 
som direkt eller indirekt berör jorden, såsom läge, avkastning, ränta, organi-
sation, förvaltning och ägande.

Den marklandsvärderade jordens storlek anges på samma sätt som jordeta- 
len i det kamerala materialet. Omräkningen till större enheter har dock inte 
skett, utan jordetalet återges på det sätt det finns i källan, ex ”0:11” fastän 
det omräknat ger 1:3.

Vid försäljning och köp anges inte köpeskillingen, även om uppgift om den 
finns i dokumentet i fråga. Däremot anges eventuell penningränta. Myntenhe-
ten är mark med underavdelningarna öre, örtug och penning, mellan vilka 
samma relationer gäller som mellan de olika jordetalen (se ovan). Penning-
räntan anges därför på samma sätt som jordetalen, dock med tillägget 
pengar (pn) — 1:3 pn betyder således 1 mark och 3 öre pengar.
Personnamn (förnamn) återges som regel i normaliserad form, ex Anders 

för Andreas, Nils för Nisse. För en och samma person används genomgåen-
de samma namnform, oavsett om hans namn växlar i källorna. De latinska 
formerna återges med motsvarande svenska namn.
Släktnamn återges inom ( ), om det inte burits av personen själv. Namn, 

som senare blivit verkliga släktnamn, ex ”Oxenstierna”, ges stor begynnel-
sebokstav. Stor bokstav ges även konstruerade namn som vunnit hävd, ex 
 (Ulv)”, och sådana som utretts i ÄSF eller annan personhistorisk littera-
tur, ex ”(Gumsehuvud)”. Liten bokstav ges rent sigillbeskrivande namn, ex 
”(skvskura)”, ”(kvadrerad sköld)”.
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14 Exempel

Titlar återges inte annat än när de behövs för att identifiera en person eller 
har betydelse för förståelsen av en viss uppgift.
Släktskap mellan i regesterna omnämnda personer anges, när det har 

betydelse för sammanhanget. Den uppgiften finns ofta inte i den aktuella 
handlingen utan har hämtats ur gängse genealogisk litteratur, som regel 
utan att källan särskilt redovisas.
Hänvisning till andra orter görs a) till orter inom samma socken med 

enbart ortnamn, b) till övriga med ort- och sockennamn; upplysning om till 
vilket härad de senare hör, ges i ortregistret.
Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av förkortningar (se 

s 324), följda av 1) för källpublikationer med numrerade handlingar: hand-
lingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgående numre-
rade) delnummer:ordningsnummer, 2) i samtliga övriga fall: sidnummer.
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 avseen-

de är osäker. Det används:
1) i stället för årtal = årtalet är okänt, ex ”? Sten Sture ...”,
2) efter årtal = årtalet är osäkert, ex ”... köpts av skatten 1549 (?)”,
3) före källhänvisning = osäkert om källans namnform avser den ort den 

identifierats med, ex ”Boda 1490 i Bodha (?ULdb s 20)”,
4) före ortnamn i modern form = osäkert om orten avses, ex ”... bönderna i 

?Risten (Risby —...)...”,
5) efter direktcitat = osäker läsning, ex ”1538 ... Bozgubbe (?) (UH 

1540:5)”,
6) framför begrepp eller hel sats = osäkert påstående, ex ”Ingeborg av 

Tånga, ?hustru till Filip Karlsson”.

Exempel och kommentarer

Exemplen är tagna ur DMS 1:3.

Skuttunge socken
Redovisningen av Skuttunge socken bygger på Upplands handlingar 

(UH) från 1538 till 1568 och Frälse- och rusttjänstlängderna för 1562 
(FoR), vol 2. Uppgift om vilket UH-material, som utnyttjats framgår av 
förteckningen ”Använt UH-material”.
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Endast for Broddbo tolkas hela artikeln. För övriga exempel förklaras 
enbart de uttryck som inte förekommit tidigare.

Exempel:
Broddbo 1391 i Broddabodhom (RAp 5/10) — 12 H, 1 i.

UH 1 se, 1540 \ se med seäng i Svarvarbo från 1557. 
(Myrby rd)

1391 överlåter Magnus Olofsson (skyskura) mfl 0:1 till Jon 
Nilsson i Bredsjö, Järlåsa sn (se Dragby) (RAp 5/10, 
SRP 2579).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:6, från 15030:7 pn (Myrby rd) (UpDkyR).

Kommentar:
Nuvarande namn är Broddbo. Det omnämns första gången 1391 i ett i 
Riksarkivet bevarat pergamentsbrev, som är daterat den 5 oktober. Orten 
stavas då Broddabodhom. Den återfinns på ekonomiska kartan 1:10000, 
blad 12H, 1 i och på topografiska kartan 1:50000, blad 12H Söderfors SO 
ruta 1 i.

Upplands handlingar redovisar 1539 ett St Eriks-hemman, 1540—57, 
1566—68 1/2 St Eriks-hemman, vilket saknar jordetal. Hemmanet har en St 
Eriks-äng i Svarvarbo från 1557.

I medeltidsmaterialet uppträder Broddbo i två sammanhang. Den första 
gången är i en jordtransaktion 1391, om vilken mer finns att läsa under 
Dragby. Den andra är i Uppsala domkyrkas jordeböcker och räkenskaper 
mellan 1479 och 1536. Broddbo ingår då, liksom i UH-materialet fram till 
1552, i Myrby rättardöme. Om Myrby rättardöme ges information under 
Myrby.

Häggeby 1322 in Egby (DS 2323) - 12 H, 1 j.
UH 2 sk, 1:2 med skkvarn i H från 1557 -I- 1:0:1, 1552 1:0, 

med skuj i Vigle och Orke från 1548 och skkvarn från 
1567.
1557 1 skkvarn, 1567 2 skkvamar.
1 aoe (Häggeby rd), 1566 1 pb, 1:0.
1 aoe (Häggeby rd), 1566 1 ky, 1:0.
1 fr, 0:6, (1562 Gabriel Kristersson/Oxenstierna/). 
Summa jt 5:0:1 (5:0).

1541—52 redovisas i Häggeby rättardöme under Örby gård 
arv och eget-jorden i H och i Fansta, Gysta (från

Exempel 15Exempel 15 
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Upplands handlingar redovisar 1539 ett St Eriks-hemman, 1540-57, 
1566-68 l / 2 St Eriks-hemman , vilket saknar jordetal. Hemmanet har en St 
Eriks-äng i Svarvarbo från 155 7. 

I medeltidsmaterialet uppträder Broddbo i två sammanhang . Den första 
gången är i en jordtransaktion 1391, om vilken mer finns att läsa under 
Dragb y. Den andra är i Uppsala domkyrkas jordeböcker och räkenskaper 
mellan 1479 och 1536. Broddbo ingår då, liksom i UH-materialet fram till 
1552, i Myrby rättardöme. Om Myrby rättardöme ges information under 
Myrby. 

Häggeby 1322 in Egby (DS 2323) - 12H , l j. 
UH 2 sk, 1:2 med skkvarn i H från 1557 + 1:0:l, 15521:0, 

med skuj i Vigle och Örke från 1548 och skkvarn från 
1567. 
1557 1 skkvarn , 1567 2 skkvarnar. 
1 aoe (Häggeby rd), 1566 1 pb, 1:0. 
1 aoe (Häggeby rd), 1566 1 ky, 1:0. 
1 fr , 0:6, ( 1562 Gabriel Kristersson/Oxenstierna/). 
Summajt 5:0:l (5:0). 

1541- 52 redovisas i Häggeby rättardöme under Örby gård 
arv och eget-jorden i H och i Fansta , Gysta (från 
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1546), Torvsätra och Tuna, Bälinge sn, Ekeby och 
Fullerö, Gla Uppsala sn, Alberga, Gryttby och Alby, 
Vendels sn, Kvarsta, Harbo sn, och i Salsta, Björk- 
linge sn (från 1546).

Upplands handlingar redovisar: 1) 1540—57, 1566—68 två skattehemman. 
Det ena är hela perioden ett markland och två öresland och har en skatte- 
kvarn från 1557. Det andra är 1540—51 ett markland och ett örtugland, från 
1552 1 markland, och bar skatteutjordar i Vigle och Orke från 1548 och en 
skattekvarn från 1567. 2) 1540—56 två arv och eget-hemman, som 1566 
upptas som ett prebendehemman och ett kyrkohemman. Båda hemmanen 
är ett markland vardera hela perioden. Som arv och eget-hemman ingår de 
1541 — 52 i Häggeby rättardöme under Örby gård. 3) 1540, 1542—43, 1546— 
57, 1567—68 ett frälsehemman, som 1562 i Frälse- och rusttjänstlängden 
uppges vara sex öresland. Hemmanet tillhör 1562 och perioden ut Gabriel 
Kristersson (Oxenstierna).

Byns jordetal är 1540 fem markland och ett örtugland, 1568 fem mark-
land. Frälsehemmanets jordetal från 1562 är inräknat i byns jordetal både 
1540 och 1568.

*Önbo 1540 Ondebo (UH 1540:2) — BEK: under Skuttungeby.
UH 1 skuj, 0:1 till Skuttungeby.

Orten saknas helt i medelstidsmaterialet. Namnet återfinns första gången i 
Upplands handlingar 1540: 2. *Önbo är omnämnt i Beskrivningen till eko-
nomiska kartan för Bälinge härad (1861—64) under Skuttungeby men har 
inte kunnat återfinnas i det officiella kartmaterialet, vilket anges med *. 
Härav följer att lägesangivelse saknas. Utjorden har inte heller återfunnits 
på äldre lantmäterikartor eller dylikt. Hade så varit fallet hade det angivits 
med hänvisning till arkiv och nummer.

Rasbo socken
Redovisningen av socknen bygger på Upplands handlingar 1538: 2, 1540:2, 
1541:3, 1541:4, 1542:11, 1543:11, 1544:8, 1545:10, 1546:12, 1547:1, 
1548:3, 1548:9, 1549:7, 1550:1, 1551:11, 1552:13, 1553:13, 1554:10, 
1555:3, 1561:14, 1566:22, 1567:13 och 1568:10. (Framgår av ”Använt 
UH-material”).

Tomta 1472 i Tomptom (RAp 20/5) — 11 I, 9 c.
UH 1540-55 1 fr (saknas 1542-43, 1551-52).
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Tomta kan beläggas som sätesgård for Olof Magnus-
son (Sparre av Tomta) 1472—81 (RAp 1472 20/5, 
1481 13/12) — Erik Olofsson (Sparre av Tomta) 
1492-97 (ULdb s 93, DDal 1:161) - Bengt Eriksson 
(Sparre av Tomta) (UH 1548:3 s 328, 1554:10, Prt 4, 
UH 1561:14 tl, 1566:22 tl, AF 1:1 s 102). Jfr PHT 
1952 s 88.

1548 är Bengt Eriksson fri från fodring för sin gård T 
och torpet Älvansborg (UH 1548:3 s 328).

Upplands handlingar redovisar ett frälsehemman 1540, 1546—1550 och 
1553—1555; från och med 1556 saknas det. Dess storlek är okänd, då 
jordetal for frälsejord inte redovisas i landskapshandlingarna.

Det stycke som inleds ”Tomta kan beläggas ...” redovisar de frälsemän 
som omtalas ’i Tomta’, daterar brev där etc. De kan formodas ha haft sin 
sätesgård där. Samtliga tillhör ätten ”Sparre av Tomta”, vilken behandlas i 
Personhistorisk Tidskrift 1952. Den siste ägaren, Bengt Eriksson, omnämns 
i årliga räntan 1548 och 1554 samt i tiondelängder för 1555 (Prostarnas 
tionderäkenskaper, vol 4), 1561 och 1566.

Notisen 1548 visar att Älvansborg är torp under Tomta och ger förkla-
ringen till att gården försvinner ur jordebokens redovisning, eftersom fräl- 
sets sätesgårdar är befriade från fodring och därmed inte redovisas.
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Tiundaland: Ulleråker och Vaksala 
samt Uppsala stad

De i detta häfte behandlade häraderna ingick i Tiundaland och ligger i dess 
mellersta del. De bildade tillsammans inte någon enhet under folklandet 
utan har här sammanförts av geografiska skäl.

Topografiska huvuddrag
Undersökningsområdet är beläget inom östra Svealands sk sprickdalsland- 
skap, vilket kännetecknas av en växling mellan långsträckta dalstråk och 
skogklädda moränpartier; där dalgångarna möts har landskapet ibland 
slättkaraktär. Genom området löper i nord-sydlig riktning en större rull-
stensås, den sk Uppsalaåsen, vilken korsar Fyrisån i Uppsala stad (tidigare 
Östra Aros). Den ännu pågående strandförskjutningen har under historisk 
tid påverkat landskapet i områdets södra del, kring Fyrisåns och Sävjaåns 
nedre lopp. Fyrisån har varit av stor betydelse för bygdens näringsliv, bl a 
som drivkraft för kvarnar.

Ulleråkers härad begränsas i nordöst av Jumkilsån, i öster av Fyrisån, i sydöst 
av en vik av Mälaren och i övrigt av skogar, som i nordväst är vidsträckta. 
Huvuddelen av bebyggelsen är lokaliserad till flera öppna, flacka dalgångar 
i växlande riktningar i häradets östra och södra delar. Häradet avvattnas av 
Fyrisån och dess biflöden Jumkilsån och Librobäck samt av Vängeån/Hå- 
gaån.

Vaksala härad begränsas i sydöst av Funboån, i väster av Fyrisån och i övrigt 
av stora skogar. I häradets västra del sätter mindre segment av Uppsalaåsen 
sin prägel på landskapet. Bebyggelsen är lokaliserad till det sammanhäng-
ande slättområdet öster och norr om Uppsala, vilket utgör södra delen av 
den sk Uppsalaslätten. Häradet avvattnas av Fyrisån och dess biflöde 
Samnan och av Sävjaån och dess biflöden.

Tiundaland: Ulleråker och Vaksala 
samt Uppsala stad 

De i detta häfte behandlade häraderna ingick i Tiundaland och ligger i dess 
mellersta del. De bildade tillsammans inte någon enhet under folklandet 
utan har här sammanförts av geografiska skäl. 

Topografiska huvuddrag 
Undersökningsområdet är beläget inom östra Svealands sk sprickdalsland-
skap, vilket kännetecknas av en växling mellan långsträckta dalstråk och 
skogklädda moränpartier; där dalgångarna möts har landskapet ibland 
slättkaraktär . Genom området löper i nord-sydlig riktning en större rull-
stensås, den sk Uppsalaåsen, vilken korsar Fyrisån i Uppsala stad (tidigare 
Östra Aros) . Den ännu pågående strandförskjutningen har under historisk 
tid påverkat landskapet i områdets södra del, kring Fyrisåns och Sävjaåns 
nedre lopp. Fyrisån har varit av stor betydelse för bygdens näringsliv, bl a 
som drivkraft för kvarnar . 

Ulleråkers härad begränsas i nordöst av J umkilsån, i öster av Fyrisån , i sydöst 
av en vik av Mälaren och i övrigt av skogar, som i nordväst är vidsträckta. 
Huvuddelen av bebyggelsen är lokaliserad till flera öppna, flacka dalgångar 
i växlande riktningar i häradets östra och södra delar . Häradet avvattnas av 
Fyrisån och dess biflöden Jumkilsån och Librobäck samt av Vängeån/Hå-
gaån . 

Vaksala härad begränsas i sydöst av Funboån, i väster av Fyrisån och i övrigt 
av stora skogar . I häradets västra del sätter mindre segment av Uppsalaåsen 
sin prägel på landskapet . Bebyggelsen är lokaliserad till det sammanhäng-
ande slättområdet öster och norr om Uppsala, vilket utgör södra delen av 
den sk Uppsalaslätten . Häradet avvattnas av Fyrisån och dess biflöde 
Samnan och av Sävjaån och dess biflöden . 



Fornlämningar 19

översikt av registrerade fornlämningar
Under bronsåldern utgjorde den centrala Uppsalaslätten ett stort fjärdsy- 
stem med inskjutande vikar och grunda vatten. De öppna vattenytorna 
dominerade i ett stråk från sydost mot nordväst genom Vaksala och in i 
Bälinge härad, medan dalarna i Ulleråker utgjorde smalare vikar. Genom 
strandförskjutningen uppgrundades området successivt under järnåldern, 
varvid de frilagda ytorna blev större i Vaksala än i Ulleråker.

Efter 1979—80 års revidering av fornlämningsregistret finns 10271 regist-
rerade fornlämningar från förhistorisk tid inom undersökningsområdet. 
Dessa är fördelade på 1 155 lokaler, 810 i Ulleråker, 325 i Vaksala och 20 
inom Uppsala stads område. Av antalet fornlämningar ligger 5811 i Uller-
åker, 4 234 i Vaksala och 226 inom Uppsala stads område, vilket ger 
medeltalet fornlämningar per lokal drygt 7 i Ulleråker och ca 13 i Vaksala. 
Siffrorna anger en viss skiljaktighet i den förhistoriska bebyggelseutveckling-
en, som i sin tur kan återföras på de något olikartade topografiska förhållan-
dena.

För stenålderns del har inte någon fast bebyggelse med säkerhet kunnat 
beläggas. Bronsålderns bebyggelse däremot har varit omfattande vad gäller 
utsträckning i både tid och rum. Denna bebyggelse representeras dels av 
gravar, dels av boplatslämningar i form av skärvstenshögar — de senare 
uppgående till ett tusental. En stor del av dessa boplatslämningar återfinns 
längs moränstråket söder om Jumkilsåns dalgång i Börje socken, där särskilt 
partiet sydväst om Broby framstår som landets största i sin art. Ett annat 
stort område av samma karaktär finns i terrängen mellan Vittulsberg, Jälla 
och Råby i Vaksala, medan flera mindre ansamlingar finns längs Hågaåns 
dalgång och i Uppsala-Näs-dalen. I flera fall finns skärvstenshögar på 
järnålderns gravfalt, som t ex vid Vaksala kyrkby.

Gravfälten från äldre järnålder, som i många fall ligger i anslutning till 
bronsålderns grav- och boplatser, är i regel lokaliserade till moränpartier, 
nära den näringsmässigt viktiga lermarken. Typiska för detta läge är några 
av områdets största gravfalt — t ex mellan Lunda och Knivsbrunna i Dan-
marks sn (250 fornlämningar), vid Klinta/Kättinge i Börje sn (315 fornläm-
ningar), vid Berthåga i Bondkyrka sn (200 fornlämningar), och mellan 
Gamla Uppsala by och Råby i Vaksala sn (200 fornlämningar). I några fall 
finns dock relativt stora äldre järnåldersgravfalt på flacka ryggar ute på 
lerslätten, vilka under denna tid blivit tillgängliga för bosättning (t ex vid 
Säby i Danmarks sn och Eke i Vaksala sn).

Aven mellan äldre och yngre järnålder finns i flera fall ett rumsligt 
samband, som visar sig i kontinuerligt bruk av gravfalten. Den yngre jämål-
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dems gravfalt är dock betydligt flera än de rena äldre järnåldersgravfälten, 
varför en betydande nykolonisation förekommit. De utgörs av de karaktäris-
tiska uppländska höggravfälten — i ett sent skede med typiska variationer av 
främst rektangulära stensättningar. Dessa gravfält ligger i anslutning till de 
historiskt kända byarna. Gravfaltens storlek varierar, men det är inte ovan-
ligt med ett hundratal synliga anläggningar för större, rent yngre gravfält; i 
andra fall kan finnas två till tre mindre gravfält vid samma bebyggelseenhet.

I området finns flera fornlämningar som faller utanför det vanliga mönst-
ret. I Ulleråker finns ett par av områdets största rösen, troligen från bronsål-
dern, vid Kvarntorp i Vänge sn vid Hågaån, en stor gravhög vid Håga 
innehållande en praktgrav från mellersta bronsåldern, större gravhögar vid 
t ex Broby i Börje sn, Vadbacka i Läby sn och Stabby i Uppsala-Näs sn, 
båtgravfält vid Ultuna i Bondkyrka sn samt de märkligaste av områdets få 
fornborgar nära mynningen av resp Fyrisån och Hågadalen. I Vaksala finns 
det berömda båtgravfaltet vid Vallsgärde i Gamla Uppsala sn intill Fyrisån 
samt de tre stora ”kungshögarna” på åsen vid Gamla Uppsala, där också 
områdets största gravfalt av yngre järnålderskaraktär finns (215 fornläm-
ningar).

Inom Uppsala-slättens fullåkersbygd och i området närmast omkring 
Uppsala är det tydligt att många fornlämningar odlats bort. Exempel på 
bortodling i äldre tid ges i uppgifter i verket Sveriges Runinskrifter och i 
lantmäterikartor.

Sammantaget vittnar områdets fornlämningar dels om en lång bebyggel-
sekontinuitet — på flera ställen sedan bronsåldern, dels om en fullkolonisa-
tion under yngre järnålder. De monumentala gravplatserna visar också att 
området tidigt haft en central ställning inom folklanden.

Administrativ indelning
För en översikt över områdets administrativa indelning finns endast ett 
sparsamt material, som inte tillåter annat än vissa allmänna konstateran-
den.

Varje härad framträder under medeltiden som en självständig enhet. I 
kronans jordeböcker från 1500-talets mitt förs de olika häraderna till olika 
fögderier, vilkas sammansättning ofta ändras.

Medeltiden

Under 1300-talet hör såväl Tiundaland som Attundaland till Stockholms 
fögderi (Fritz 2 s 14 fl). Från början av 1400-talet ingår Ulleråkers och
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ligt med ett hundratal synliga anläggningar för större, rent yngre gravfält ; i 
andra fall kan finnas två till tre mindre gravfält vid samma bebyggelseenhet. 

I området finns flera fornlämningar som faller utanför det vanliga mönst-
ret . I Ulleråker finns ett par av områdets största rösen, troligen från bronsål-
dern, vid Kvarntorp i Vänge sn vid Hågaån, en stor gravhög vid Håga 
innehållande en praktgrav från mellersta bronsåldern, större gravhögar vid 
tex Broby i Börje sn, Vadbacka i Läby sn och Stabby i Uppsala-Näs sn, 
båtgravfält vid Ultuna i Bondkyrka sn samt de märkligaste av områdets fä 
fornborgar nära mynningen av resp Fyrisån och Hågadalen . I Vaksala finns 
det berömda båtgravfältet vid Vallsgärde i Gamla Uppsala sn intill Fyrisån 
samt de tre stora "kungshögarna" på åsen vid Gamla Uppsala, där också 
områdets största gravfält av yngre järnålderskaraktär finns (215 fornläm-
ningar) . 

Inom Uppsala-slättens fullåkersbygd och i området närmast omkring 
Uppsala är det tydligt att många fornlämningar odlats bort . Exempel på 
bortodling i äldre tid ges i uppgifter i verket Sveriges Runinskrifter och i 
lantmäterikartor. 

Sammantaget vittnar områdets fornlämningar dels om en lång bebyggel-
sekontinuitet - på flera ställen sedan bronsåldern, dels om en fullkolonisa-
tion under yngre järnålder. De monumentala gravplatserna visar också att 
området tidigt haft en central ställning inom folklanden . 

Administrativ indelning 
För en översikt över områdets administrativa indelning finns endast ett 
sparsamt material, som inte tillåter annat än vissa allmänna konstateran-
den . 

Varje härad framträder under medeltiden som en självständig enhet. I 
kronans jordeböcker från 1500-talets mitt förs de olika häraderna till olika 
fögderier, vilkas sammansättning ofta ändras . 

Medeltiden 

Under 1300-talet hör såväl Tiundaland som Attundaland till Stockholms 
fögderi (Fritz 2 s 14 fl). Från början av 1400-talet ingår Ulleråkers och 
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Vaksala härader i det nybildade Uppsala gårds fögderi (Fritz 2 s 32 f). Vid 
1400-talets slut uppges Ulleråker och Vaksala vara stundom förlänade, 
stundom kronoförvaltade (Westin s 139).

Ulleråkers härad. 1315 omnämns i hertigarnas hävdaskiftesbrev att hertig Erik 
under fem års tid skall uppbära avkastningen av bl a Ulleråkers härad med 
undantag för Nya Uppsala (DS 2032, Fritz 1 s 53; jfr Klinta, Börje sn). 1336 
och 1349 omnämns en länsman (”exactor”) för häradet (Torvast resp To-
mas Larsson) (DS 3232, 4493). 1493 far Nils Sture bl a Ulleråkers härad i 
förläning som kompensation för Västerås stad (FMU 4526). 1497(?) uppger 
Nils Klasson (Sparre av Ellinge) att han tidigare haft Ulleråkers och Hag- 
unda härader i förläning (HSH 18 s 188 f).

Vaksala härad. 1345 och 1349 omnämns en länsman (”exactor”) för häradet 
(Benne resp Olof i Bolsta, Vaksala sn) (DS 4005, 4412). 1451 har Gregers 
Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren) Vaksala härad i förläning (RAp 
16/2). 1493 har Bengt Kristiernsson (Oxenstierna) häradet i förläning av 
kronan (ULdb s 112). 1506 ber Hemming Gadh riksföreståndaren Svante 
Nilsson att Påvel Kyle skall fa en bättre förläning för sin tjänst än Vaksala 
härad, som Påvel fått men som förhindras honom (BSH 5 s 115).

Uppsala stad styrdes av stadsfogde, borgmästare och rådmän (se UpHist II s 
113—142). Nedan redovisas första omnämnanden av dessa ämbeten. För 
uppgifter om under medeltiden kända borgmästare, rådmän, byfogdar och 
stadsskrivare se UpHist II s 402—19.

1295—1305 omnämns första gången rådmän och borgare i staden (”con- 
sules et commune ciuitatis Vpsalensis”) (DS 1758).'

1302 omnämns stadsfogde och rådmän (”ad prefectum et consules”) (DS 
1372).

1304 omnämns stadsfogde (”aduocatus”) och rådmän samt stadens sigill 
(DS 1415).

1329 omnämns första gången borgmästare (”proconsules”) (DS 2741).

Beträffande skatt och förläningar finns uppgifter från senmedeltiden:

1458 instiftar kung Kristian I två prebendor i domkyrkan till minne av 
rikenas försoning och förening och anslår 100 mark årligen av skatten 
från Uppsala stad (VikSp 29/6). 1465 förnyar riksrådet prebendestif- 
telsen, nu till Sveriges skyddshelgons ära, med samma anslag ur 
stadens skatt (RAp 8/2). 1466 far ärkebiskopen i förläning skatten 
från Uppsala stad, för vilken han skall underhålla prebendaterna 
(RAp 2/2). (Dahlbäck s 155)

1 De använder sitt sigill (”sigillum nostrum”).
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1461 får Torkel Svensson, borgmästare och kungens fogde i Uppsala, 
livstidsförläning på kungens sakören från staden (RAp 19/5, 16/7). 

1497 bekräftar riksrådet att ärkebiskop Jakob Ulfsson sedan tidigare inne-
har Uppsala stad i förläning (HSH 18 s 123).

1516 uppmanar Sten Sture d y ärkebiskop Gustav Trolle att komma till ett 
möte för att diskutera förläningen av Stäket och Uppsala stad (HSH 
24 s 40).

1525 förlänar Gustav I Uppsala stad till den utvalde ärkebiskopen Johan-
nes Magni (GR 2 s 104).

1530 är stadens skatt 200 mark (URR s 10). 1540—45 är skatten 200 mark, 
men skattesumman är 1542 nedsatt med 30 mark p g a brand; 1543 — 
45 är staden helt befriad från skatt p g a 1543 års brand (UH 1540— 
45).

1544 ger Gustav I staden tre års skattefrihet p g a den eldsvåda som 'några 
resor på en kort tid’ drabbat staden. Friheten räknas från den senaste 
svåra branden (2/7 1543). (GR 16 s 9)

Det är svårt att exakt avgränsa stadens område från det omgivande 
landet. Runt staden finns ett stort antal åkrar, vretar m m, som under 
senmedeltiden tillhör olika kyrkliga institutioner eller kronan. I UH redovi-
sas den forna 'kyrkojorden' som liggande 'i Uppsala’ eller ’vid Uppsala’. 
Samtidigt kan konstateras att det i en del av de åkrar, där den forna 
kyrkojorden ligger, finns enstaka skatteutjordar, som under 1540-talet upp-
tas i häradenas åttingar. Dessa har således inte räknats till stadens område, 
vilket tyder på att även den forna kyrkojorden i kringliggande åkrar och 
gärden inte är att räkna till stadens område i administrativt avseende. I by- 
och gårdsbeskrivningen nedan har samtliga dessa enheter redovisats under 
respektive socknar (Bondkyrka, Gla Uppsala och Vaksala). För fördelning-
en mellan Gla Uppsala och Vaksala snr, se Kyrklig indelning nedan.

15401570

1500-talets kamerala material redovisar följande indelning:
Ulleråkers härad: Bondkyrka, Börje, halva Jumkils, Läby, Uppsala-Näs och 
Vänge socknar.
Vaksala härad: Danmarks, Gamla Uppsala och Vaksala socknar.

Fögderiindelningen

Ulleråkers härad bildar tillsammans med Vaksala, Bälinge och Rasbo härader 
vid slutet av 1520-talet ett fögderi under Uppsala gård, till vilket Ulleråker 
hör under resten av perioden.
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Vaksala härad ingår från slutet av 1520-talet i fögderiet under Uppsala gård 
(se ovan Ulleråkers härad). Från 1549 bildar Vaksala ett eget fögderi och är 
mestadels förenat med Rasbo härad.

Uppsala stad ingår vid slutet av 1520-talet i samma fögderi som Ulleråker och 
Vaksala. På 1550-talet lyder staden under fogden på Uppsala slott.

För den lokala kamerala indelningen (bl a indelningen i åttingar) se resp 
häradsinledning, för skillnaderna mellan jordebokssocken och kyrkosocken, 
se resp sockeninledning. Forläningar under denna period, se AL.

AL 1 s 191-196, 3 s 8-10, UH, Länsreg.
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Judiciell indelning
En samlad bild av områdets judiciella indelning ges endast i Gregers Mats-
sons lagmansdombok for åren 1490—94.1 De olika tingslagens omfattning 
under medeltiden framträder sporadiskt genom uppräkning av nämnde-
män, fastar och vidervarumän.

Områdets judiciella indelning framträder därvid på följande sätt (jfr ALD 
s2 ff, 67 f, 71 f, SU s 359 f).

Tingslagen motsvarar de administrativa häraderna. Uppsala stad utgör 
en egen rättskrets. Namnet på den rätta tingsstaden2 är känt för Ulleråker.

Omnämnda tingsplatser vid lagmansting samt domare och häradshöv-
dingar redovisas nedan:

Ulleråkers härad: Häradets rätta tingsstad torde ha kallats ”Aspali” (1323 
DS 2431, ”apud pretorium prouinciale Wllaraker, in loco dicto Aspali”) 
eller ”Ulleråker” (1378 RAp 25/2, ”a raetum tingstadh Vllarakir”). Den har 
sannolikt legat nära Bondkyrkan i Uppsala (Wessén 1923 s 13; 1344 och 
1388 hålls tinget ’i Uppsala’ /DS 3786, SRP 2349/). Omnämnda tings-
platser vid lagmansting: 1490 Lörsta, Uppsala-Näs sn (ULdb s 35), 1492 
Broby, Börje sn (ULdb s 46), 1586 se DMS 1:3 s 23.

Domare: Nils i Focksta, Uppsala-Näs sn, och Johan i Alsta, Börje sn, 1336 
(DS 3232).

Häradshövdingar: Nils Järlesson (kluven sköld med två balkar i vänstra fältet) 
1355 (DS 5100) — Lars Petersson (spets från vänster) i Vreta, Dalby sn, 
Hagunda hd, 1361-81 (SRP 885, 948, 1260, 1321, 1616, 1631) - Ragvald 
Tyrbjörnsson (två femuddiga stjärnor) i Gla Uppsala, Gla Uppsala sn, på 
vars vägnar Alle i Finnsta, Vänge sn, är domhavande 1388 (SRP 2349) — 
Håkan Skytte i Ekeby och Körlinge, Vänge sn, 1397—1409 (UUBp 
1397 11/3, SRP 3036, SD 1197) — Holmsten Holmstensson (kluven sköld 
med två balkar i vänstra fältet) i Finnsta, Vänge sn, 1414—26 (SD 1952, 
2484, RAp 1425 28/8, 1426 2/43) — Karl (Olofsson) Djäkn (två stjärnor) i 
Brunna, Vänge sn, 1429—30 (RAp 1429 21/3, RApp 1430 8/4) — Peder 
Karlsson (två stjärnor) i Brunna, Vänge sn, 1437—72 (SMR 632, RAp 1444

1 Avser ting med högre instans, lagmansting; tingslaget har vid dessa tillfällen normalt nog 
motsvarat häradstingslaget.
2 Häradstinget skulle hållas på ”rätt tingsstad”, dvs en bestämd plats, medan lagmanstinget 
ofta hölls på en för lagmannen med hänsyn till hans resa lämplig plats (ALD s 11).
3 1426 kallas han Holmsten Johansson, vilket måste vara ett skrivfel.
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18/6, 1454 3/10, 1456 25/2, 13/5, 23/11, 1457 u d, 1459 31/5, 1462 14/10, 
1463 efter 1/5, 1469 8/6, 1472 29/10) — Lars Olofsson (femuddig stjärna) i 
Bärby, Gla Uppsala sn, 1482—85 (RAp 1482 1/4, UUBp 1485 30/5) — 1490 
uppges att Ulleråker länge saknat häradshövding (RAp 30/9) — Peder 
Larsson (Årby-ätten) 1511—25 (RAp 8/5, UpDkyRL fl löv) — fogden Bo 
Jonsson 1534 (GR 9 s 164) — fogden Anders Simonsson 1534 (GR 9 s 259) 
(se vidare ALD s 68).

Övrigt: 1497 uppges att häradet saknar häradssigill (DDal 165).

Vaksala härad: Häradets rätta tingsstad torde ha legat nära Vaksala kyrka 
(1405 SD 528, ”in loco placitacionis circa ecclesiam Waxaldh”; 1432 RApp 
1/5, Vid Vaksala kyrka’); möjligen är platsen det sk Tingsberget ca 500 m 
NV om kyrkan (ULmk Vaksala 85, 86). Omnämnda tingsplatser vid lag-
mansting: 1425 vid Vaksala kyrka (RAp 17/1), 1430 Kungsgården i Uppsa-
la (RAp 17/7), 1432 Uppsala (RAp 4/2), 1440 Uppsala (SMR 1075), 1454 
Karlagillestugan i Uppsala (UpP s 14), 1455 Vaksala tingsstad (ShSp 
8/10), 1457 Knivsbrunna, Danmarks sn (RAp 28/11), 1473 Svia, Vaksala sn 
(RAp 10/2), 1490 Lälunda, Gla Uppsala sn (ULdb s 12), 1493 Slavsta, 
Vaksala sn (ULdb s 85), 1500 Myrby, Danmarks sn (RAp 22/12), 1586 se 
DMS 1:3 s 23.

Domare: Olof i Gränby, Vaksala sn, och Sixten i Knivsbrunna, Danmarks 
sn, 1349 (DS 4412).

Häradshövdingar: Olof Lifstensson (halster) i Bolsta, Vaksala sn, 1357 (DS 
5792) — Bengt (/Larsson) Galle (av tandskura kluven sköld) 1358 (DS 
5881, 5949) — Olof Larsson (av sågskura kluven sköld) 1360—65 (Gen 71 , 
DS 7200) — Magnus Olofsson (/skyskura) 1403—05 (SD 333, 528) — Lars 
Nilsson (av sågskura delad sköld) i Viggeby, Danmarks sn, 1410—15 (SD 
1300, 1584, 1945, 72146—47) — Peder Ragvaldsson i Knivsbrunna, Dan-
marks sn, häradshövdings domhavande på Lasse Nilssons (Bölja) i *Lings- 
hammar, Frösunda sn, vägnar, 1424 och 1443 (RApp efter 1/5, RAp 8/5); 
Lasse är sannolikt identisk med Lars Nilsson i Viggeby (GiSi s 80) — Bo 
Nilsson (Natt och Dag) 1434 (SMR 150) — Karl Magnusson (Eka-ätten) 
1440-57 (SMR 1168, RAp 1443 20/11, 1447 4/10, 1450 efter 13/1, 1456 
14/1, 1457 28/11) — Magnus Karlsson (Eka-ätten) 1484 (RAp u d) — Lars 
Tomasson (Årby-ätten) 1487-90 (RAp 1487 26/2, 18/5, 1488 7/5, ULdb s 
12) — Magnus Ivarsson (/liljeörn) 1493 (ULdb s 85) — Anders Västgöte 
1500 (RAp 22/12), som bodde i Slavsta, Vaksala sn, 1493 (ULdb s 115) —

Judiciell indelning 25 

18/6, 1454 3/10, 1456 25/2, 13/5, 23/1 I, 1457 u d, 1459 31/5, 1462 14/10, 
1463 efter 1/ 5, 1469 8/6, 1472 29/10) - Lars Olofsson (femuddig stjärna) i 
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(1405 SD 528, "in loco placitacionis circa ecclesiam Waxaldh"; 1432 RApp 
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Peder Larsson (Årby-ätten) 1532-33 (RAp 1/5, 27/2) (se vidare ALD s 
72).1

Uppsala stad: I staden hålls 'allmänt ting’ några år omkr 1300, men i 
endast ett fall (1302) kan tinget antas vara stadens eget ting; de övriga är 
troligen folklandsting, eftersom de rör jord utanför staden.

1296 sker Ramfrid Gustavsdotters (lejon) försäljning av jord i Tiundaland 
till Uppsala domkyrka på tinget i Uppsala ( In publico placito 
Vpsalie”) (DS 1156).

1299 sker ett jordbyte mellan Andreas (And) och Sko kloster av jord i 
Ulleråkers och Håbo hdr på tinget i Uppsala (”Vpsalie in communi 
pretorio”) (DS 1263).

1301 sker Karl Gregerssons donation till domkyrkan av Nåntuna gård, 
Danmarks sn, i närvaro av 23 fastar från staden och trakten omkring, 
vilka utsetts av Karl på tinget ( in placito seu pretorio publico 
Vpsalie”) (DS 1339).

1302 överlåter Ramfrid Gustavsdotter en tomt i staden till ärkebiskopen på 
stadens ting ( in Communi placito ipsorum”) (DS 1372).

Två ting i Uppsala är direkt omtalade som folklandsting (för Tiundaland):

1291 hålls folklandsting ( in pretorio fulclandie”) 'vid den större kyrkans 
kyrkogård’ (DS 1040).

1424 hålls folklandsting på Kungsgården i Uppsala med representanter för 
Ulleråkers, Bälinge och Norunda hdr i nämnden (RApp 3/5).

I Uppsala hålls ett flertal räfsteting under 1300- och 1400-talen. Här upptas 
ett urval:

1324 utfärdar drotsen, lagmannen i Uppland och Stockholmsfogden på 
/landsting i Uppsala ( ad placitum generale Vpsaliam”) en dom om 
fri vattenled mellan Närtuna och Helgö i Attundaland (DS 2465, 
avskr).

1344 håller kung Magnus Eriksson räfsteting ( in placito nostro iusti- 
ciario”) (DS 3866).

26 Judiciell indelning

1 Uppgiften i ALD att Jöns Sigvidsson (oxpanna) skulle ha varit häradshövding i Vaksala 1392 
är felaktig. Den bygger på en feltolkning av RAp 3/5; av annat material framgår att de 
inblandade personerna är bosatta i Morkarla sn, varför Jöns måste vara häradshövding i 
Oland, vilket han är 1398—1401 (ALD s 81). Regesten i SRP 2616 är felaktig.

Uppgiften att Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren) skulle ha varit häradshövding 
1451 är likaledes felaktig (se ovan Administrativ indelning).
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Kyrklig indelning 27

1409 hålls en rad råfsteting i staden med olika uppländska häraders repre-
sentanter, varvid jord återdöms till skatt (BSH 2 s LXVI).

1454 hålls råfsteting på kung Karls befallning angående jord i Vallentuna 
hd och Norra Roden (RAp 8/2, 9/2, 18/2).

1500 hålls råfsteting i franciskanernas konvents stuga (RAp 15/2).

I början av 1300-talet tillämpas Upplandslagen på stadens ting. Denna 
ersätts före 1326 av en stadslag, som senare ersätts av kung Magnus Eriks-
sons Stadslag (DS 2587; Schiick s 335, 342 fl).

Kyrklig indelning
Den kyrkliga indelningen under medeltiden återspeglas i följande handling-
ar:

1314 års förteckning över sexårsgärden: under rubriken Prouincia Vllarakir 
redovisas Trefaldighetskyrkan (Bondkyrkan, ingen avgift), Vänge 
med annex (Läby) (0:20)', Uppsala-Näs (0:12) och Börje (0:20) — 
under rubriken Prouincia Vaxaldh: Vaksala (ingen avgift), Danmark 
(ingen avgift), Gamla Uppsala (0:20), S:t Per i Uppsala (0:12) och 
Vårfrukyrkan i Uppsala (ingen avgift). På annan plats bland Uppsa-
la domkyrkas prelaturer och kanonikat redovisas Prepositura (annex-
kyrka: Vårfrukyrkan) (10:0), Decanatu (annexkyrka: Vaksala) (14:0), 
prebenda Danmarkum (8:0) och prebenda ecclesie sande trinitatis (5:0). (DS 
1946)

1316 års förteckning över den skatt som hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland upptar under rubriken prouincia Waxald 
Bondkyrka, Börje, Gamla Uppsala, Vaksala (östra delen) och Dan-
mark — under rubriken prouincia Vllarker Börje, Jumkil, Vänge, Läby, 
Uppsala-Näs, Dalby, Ramsta, Hagby och Skogstibble; Vaksala 
(västra delen) upptas under rubriken Rtesbohunderi (DS 2062 or, jfr 
DMS 1:3 s 24).

1343 års förteckning över avgifterna till lösen av ärkebiskop Hemmings 
pallium: under rubriken prouincia Vllarakir redovisas Bondkyrka 
(6:0)*, Uppsala-Näs (3:0), Vänge med annex (Läby) (4^:0) och Börje 
(4^:0) — under rubriken prouincia Vaxal: Gamla Uppsala (4^:0), Vak-
sala (6:0), Danmark (6:0), Vårfrukyrkan i Uppsala (4^:0) och S:t Per 
i Uppsala (0:18) (DS 3754).

Avgift i markiöre
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28 Kyrklig indelning

1344 års förteckning över gods mm under Uppsala domkyrkas prelaturer 
och kanonikat: under preposituren kaniktionden av prouinciis Vllarakir 
et Vaxal, nämligen socknarna Bondkyrka, Vänge med annex (Läby), 
Uppsala-Näs, Börje, Vaksala, Danmark och Gamla Uppsala (DS 
3835 s 304, Dahlbäck s 80).

Under Gustav I:s regering framträder en annan bild av den kyrkliga indel-
ningen av området omkring Uppsala:

Gamla Uppsala, Vaksala, Danmarks, Uppsala-Näs, Börje, Vänge, 
Läby, Jumkils och Bondkyrka socknar utgjorde tillsammans med 
Bälinge, Åkerby och Skuttunge ett prosteri: 1527 ”Forsthe prosterid 
Bälijngs heredt” (Läby, Jumkil och Bondkyrka nämns inte utan har 
utgjort annex, Läby till Vänge, Jumkil till Åkerby), 1540 Bälinge 
prosteri, 1544 och UH Bälinge härads prosteri.

(1527: PHT 1960 s 104, Johannes Laurentii räkenskap, avskr, 1540: 
UH 1540:7 tionderäkenskap för Uppland, 1544: AL 3 s 170 länsreg, 
UH ses 323, även KSH 6).

Bälinge härads prosteri motsvarar tre av 1300-talets 'prosterier’, nämli-
gen prouinciae Ulleråker, Vaksala och Bälinge (se DMS 1:3 s 24 f).

I och med att stiftsorganisationen förändrats 1557 upphörde prosterierna 
och tiondeuppbörden övertogs av kungens fogdar (Kjöllerström s 209). 
Uppbörden inom undersökningsområdet skedde därefter i de kamerala 
fögderier området ingick i.

Annexkyrkor till prelaturer och kanonikat vid Uppsala domkyrka är 
följande: Vårfrukyrkan i Uppsala till preposituren (1344), Vaksala till de- 
kanatet och Danmark till femte kanonikatet (cantorian); Bondkyrkan var 
knuten till sjätte kanonikatet (Trinitatis) på så sätt att kaniken var funge-
rande kyrkoherde i kyrkan (Dahlbäck s 80, 84, 86).

I tiondelängder 1566—68 upptas borgare i Uppsala: i Vaksala sn 1566 11 
personer och 15686 personer, i Gamla Uppsala sn 1566 17 personer, 1567 
5 personer och 1568 15 personer (varav en i Svartbäcken), vilka dock inte 
erlagt något tionde; i Bondkyrka sn upptas 1566—68 9 personer (UH 1566— 
68 tl). Detta tionde avser sannolikt vretar och åkerstycken utanför staden, 
vilka brukas av borgare (se Tovan, Vaksala sn, 1547).
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Kyrklig indelning 29

Skuttunge
  1

Bälinge
Jumkil

\ Åkerby

Vänge 4- \
•> +  v~* Bond-\
■ kyrka r

Uppsala-^ j
Näs \ /i

Danmark

Kyrklig indelning
Omkring 1550
-------prosterigräns
------- kyrksockengräns
-•---- Jumkil är annexförsamling till Åkerby sn och Läby till Vänge

Bälinge härads prosteri: Bälinge, Skuttunge, Åkerby, Jumkil, Börje, Vänge, Läby, Uppsa- 
la-Näs, Bondkyrka, Gamla Uppsala, Vaksala, Danmark.

---, 
'-,._ 

' ' 

Kyrklig indelning 29 

\ .. 

Jumkil 
\ Bal inge 

+; *"', r-., ", +.,, 

Kyrklig lndelnlng 
Omkring 1550 
- prosterigräns 

1 , Akerby 
-~, / ----... ) 

-..., s·· . \ I Glo + ~--, oqe - ", / ' , + >-._Uppso~o 
', , ' ', / -1- ,__ 

\ / (__, 
Vänge 1----·'\, +, ,;'-..! 

+--r ' \ f 
f.> ~--' Bond-\ < + 

-->-.._Loby\ kyrka r .......__ T" 
' - ....... I - --,._ 

U l- ..... \ 1 Danmark 
ppso o- , 1 

Nös 1 

+ 

- - - kyrksockengräns 
- Jumkil är annexförsamling till Åkerby sn och Läby till Vänge 

BAllnge hArads prosterl: Bälinge , Skuttunge, Åkerby, Jumkil, Börje, Vänge , Läby, Uppsa-
la-Näs , Bondkyrka , Gamla Uppsala , Vaksala, Danmark . 



30

Statistiska uppgifter
Vid en bedömning av ett områdes betydelse för kronan som skattedistrikt är 
framför allt två typer av statistiska uppgifter av intresse: antalet jordeboks- 
enheter och det sammanlagda jordetalet för varje socken.

Dessa uppgifter redovisas på de följande sidorna, och de är tagna ur 
Upplands handlingar (UH) — undersökningsperiodens första och — inom 
( ) — sista användbara år för respektive härad: 1540 (1568).

Antal jordeboksenheter

Tabellerna innehåller genomgående summor, som framkommit vid bearbet-
ningen. De överensstämmer oftast med de summor fogdarna redovisar i 
jordeböckerna, men ev skillnader redovisas inte här.

Jordetal

I UH finns inga tecken på att man räknat 15 pnl på örtl. Denna avvikelse 
från det normala, 8 pnl på örtl, finns annars på flera håll i norra Uppland 
(se DMS 1:1 s 46, 1:3 s 27, 1:4 s 31). I undersökningsområdet kan avvikelsen 
beläggas i spridda medeltida källor, se t ex Norby, Bondkyrka sn, Finnsta, 
Vänge sn, Huggsta, Danmarks sn, och *Spongha högha, Gla Uppsala sn.

I tabellerna har för begynnelseåret endast inräknats de skatteutjordar 
som då är redovisade med jordetal.

Inom hela undersökningsområdet är skatten uträknad i förhållande till 
dels jordetalet, dels en värdering av jordetalet (örtuglandet) som uttrycks 
genom gällertalet ('örtugen gäller ... mark’).

I de följande tabellerna är de jordetal (jt) som är satta med normal stil 
excerperade direkt ur jordeböckerna. Summor för varje grupp gällertal, som 
i jordeböckerna redovisas tom 1547, redovisas här endast i åttingstabel- 
lerna, vilka upptar enbart skattejord. Med kursiv stil återges de summor 
som framkommit vid bearbetningen, när en viss sockens brukningsenheters 
jordetal summerats.
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Statistiska uppgifter 
Vid en bedömning av ett områdes betydelse för kronan som skattedistrikt är 
framför allt två typer av statistiska uppgifter av intresse: antalet jordeboks-
enheter och det sammanlagda jordetalet för varje socken. 

Dessa uppgifter redovisas på de följande sidorna, och de är tagna ur 
Upplands handlingar (UH) - undersökningsperiodens första och - inom 
() - sista användbara år för respektive härad : 1540 (1568). 

Antal Jordeboksenheter 
Tabellerna innehåller genomgående summor, som framkommit vid bearbet-
ningen. De överensstämmer oftast med de summor fogdarna redovisar i 
jordeböckerna, men ev skillnader redovisas inte här. 

Jordetal 
I UH finns inga tecken på att man räknat 15 pnl på örtl. Denna avvikelse 
från det normala, 8 pnl på örtl, finns annars på flera håll i norra Uppland 
(se DMS l: l s 46, l :3 s 27, l :4 s 31) . I undersökningsområdet kan avvikelsen 
beläggas i spridda medeltida källor, se tex Norby, Bondkyrka sn, Finns ta, 
Vänge sn, Huggsta, Danmarks sn, och *Spongha högha, Gla Uppsala sn. 

I tabellerna har för begynnelseåret endast inräknats de skatteutjordar 
som då är redovisade med jordetal. 

Inom hela undersökningsområdet är skatten uträknad i förhållande till 
dels jordetalet, dels en värdering av jordetalet ( örtuglandet) som uttrycks 
genom gällertalet ('örtugen gäller ... mark'). 

I de följande tabellerna är de jordetal Ut) som är satta med normal stil 
excerperade direkt ur jordeböckerna. Summor för varje grupp gällertal, som 
i jordeböckerna redovisas tom 154 7, redovisas här endast i åttingstabel-
lerna, vilka upptar enbart skattejord. Med kursiv stil återges de summor 
som framkommit vid bearbetningen, när en viss sockens brukningsenheters 
jordetal summerats. 
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Antal jordeboksenheter i Ulleråkers härad, UH 1540  1568)

Bond- Börje Jumkil Läby Uppsala- Vänge summa

sk 4 (5) 12 (11) 4 (3) 0 (1) 11 (12) 6 (5) 37 (37)
\ sk 0 (2) - - 0 (1) ----- - 0 (3)
skuj 12 (7) 8 (9) 2 (4) 5 (1) 10 (9) 7 (6) 43 (36)
skäng - - 0 (1) 1 (0) - - - - - - 1 (1)
skkvam 0 (1) - - 0 (3) - - 0 (1) - - 0 (5)
kr ______ q (1) - - - - 0 (1)
ky 5 (13) 10 (10) 2 (2) 2 (1) 7 (7) 5 (6) 31 (39)
■j ky/kyt 1 (1) 0 (1) 4 (2) - - - - 0 (1) 5 (5)
kyuj 0 (2) 0 (2) 0 (2) - - - - 3 (2) 3 (8)
kyfjäll - - 1 (0) - - - - - - - - 1 (0)
kykvarn - - - - 0 (2) - - - - - - 0 (2)
se 17 (23) 30 (29) 1 (0) 4 (4) - - 12 (10) 64 (66)
i se 0 (2) - - 1 (2) ----- - 1 (4)
seuj 1 (1) 0 (4) - - - - - - - - 1 (5)
sekvarn - - - - - - 1(1)- - - - 1(1)
bi 10 (1) ------- - 6 (0) 16 (1)
\ bi/bit 2 (0) - - - - - - - - 3 (0) 5 (0)
dp ______ -I (0) _ - - - 1 (0)
dpuj 1 (0) - -- -- -- -- - 1 (0)
kan 1 (0) - - - - 3 (0) - - 1 (0) 5 (0)
pb 3 (0) 4 (2) - - 6 (10) 1 (0) 2 (1) 16 (13)
pbt ------ 0 (1) - - - - 0 (1)
pbuj - - - - - - 0 (1) 0 (1) - - 0 (2)
skokl 0 (1) 2 (2) - - - - 1 (0) - - 3 (3)
upheh - - 1 (1) 2 (2) - - - - 1 (1) 4 (4)
dasp 1 (0) - - - - - - - - - - 1 (0)
aoe 3 (4) 3 (5) ----- - 0 (1) 6 (10)
aoet - - - - - - - - - - 0 (1) 0 (1)
aoekvam - - 1 (0) - - - - - - - - 1 (0)
fr 7 (7) 1 (3) - - 2 (2) 4 (8) 13 (21) 27 (41)
frt _ _ - _ 0 (1) - - 3 (2) 1 (4) 4 (7)

Statistiska uppgifter 31 

Antal jordeboksenheter I Ulleråkers härad, UH 1540 (1568) 

Bond- Börje Jumkil Läby Uppsala- Vänge summa 
kyrka Näs 

sk 4 (5) 12 (11) 4 (3) 0 (1) 11 (12) 6 (5) 37 (37) 
½ sk 0 (2) 0 (1) 0 (3) 
skuj 12 (7) 8 (9) 2 (4) 5 (1) 10 (9) 7 (6) 43 (36) 
skäng 0 (1) 1 (0) 1 (1) 
skkvam 0 (1) 0 (3) 0 (1) 0 (5) 
kr 0 (1) 0 (1) 
ky 5 (13) 10 (10) 2 (2) 2 (1) 7 (7) 5 (6) 31 (39) 
½ ky/ky1 1 (1) 0 (1) 4 (2) 0 (1) 5 (5) 
kyuj 0 (2) 0 (2) 0 (2) 3 (2) 3 (8) 
kyfjäll 1 (0) 1 (0) 
kykvam 0 (2) 0 (2) 
se 17 (23) 30 (29) 1 (0) 4 (4) 12 (10) 64 (66) 
½ se 0 (2) 1 (2) 1 (4) 
seuj 1 (1) 0 (4) 1 (5) 
sekvam 1 (1) 1 (1) 
bi 10 (1) 6 (0) 16 (1) 
½ bi/bit 2 (0) 3 (0) 5 (0) 
dp 1 (0) 1 (0) 
dpuj 1 (0) 1 (0) 
kan 1 (0) 3 (0) 1 (0) 5 (0) 
pb 3 (0) 4 (2) 6 (10) 1 (0) 2 (1) 16 (13) 
pbt 0 (1) 0 (1) 
pbuj 0 (1) 0 (1) 0 (2) 
skokl 0 (1) 2 (2) 1 (0) 3 (3) 
upheh 1 (1) 2 (2) 1 (1) 4 (4) 
dasp 1 (0) 1 (0) 
aoe 3 (4) 3 (5) 0 (1) 6 (10) 
aoet 0 (1) 0 (1) 
aoekvam 1 (0) 1 (0) 
fr 7 (7) 1 (3) 2 (2) 4 (8) 13 (21) 27 (41) 
frt 0 (1) 3 (2) 1 (4) 4 (7) 



Antal jordeboksenheter i Vaksala härad, UH 1540  1568)
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Danmark Gla Uppsala Vaksala

sk 
\ sk 
skuj
skäng/skfjäll
skkvarn
st
kr
krkvarn
ky
iky
kyuj
se
\ se
seuj
seäng
sekvarn
dp
\ dp/dpt
dpuj
ädj
de
det
deuj
devret
cant
kan
kanuj
kankvarn
pb
pbuj
pbkvarn
upheh
\ upheh
spuj
klakl
skokl
aoe
aoet
aoeuj
aoefjäll
fr
frt

17 (18) 
1 (5)

17 (8)
3 (0)
0 (1)

10 (10) 
2 (2)

26 (26)

0 (1)

6 (6) 
0 (1) 
1 (0)

4 (4)
4 (4)
1 (D 

3 (3)

(D

(D
d)
(0)

(D
(2)

14 (12)
0 (3)

15 (11)

22 (22) 
1 (1) 
5 (4)
0 (D

11 (10) 
0 (2) 
0 (2)

25 (21) 
0 (1) 
20 (6) 
6 (4)

18 (15) 
0 (2)

(1)
(2)

(2)
(D

(0)

(2)
(0)

(0)

(5)
(1)
d)
(D
(D

(2)
(1)

(7)
(4)

(2)
(8)

(6)
(D
(D
(2)

11 (11)
1 (D
2 (1)

12  11) 

1 (0)

1 (D

(4)
(1)

(8)
(D

(2)
(4)

(1)
(0)

16 (12)
0 (D

summa

56 (51) 
1 (9)

52 (25) 
9 (4)
0 (1) 
0 (2) 

22 (30)
1 (D 

21 (20)
3 (4)
1 0)

39 (38) 
0 (2) 
0 (2) 
0 (D
0 (D 

19 (19)
1 (2)
3 (D
2 (2) 

13 (12)
1 (0) 
1 (0) 
1 0)

4 (4) 
12 (6)
2 (1) 
2 (0) 
7 (12) 
0 (2) 
0 (2) 
9 (9)
3 (3)
0 (1) 
1 (0)
3 (3)
9 (8)
1 0) 
0 (1) 
1 (0)

40 (34)
4 (7)
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Antal Jordeboksenheter I Vaksala härad, UH 1540 (1568) 

Danmark Gla Uppsala Vaksala summa 

sk 17 (18) 14 (12) 25 (21) 56 (51) 
½ sk (5) 0 (3) 0 (1) (9) 
skuj 17 (8) 15 (11) 20 (6) 52 (25) 
skäng/skfjäll 3 (0) 6 (4) 9 (4) 
skkvarn 0 (1) 0 (1) 
st 0 (2) 0 (2) 
kr 22 (22) 0 (8) 22 (30) 
krkvam (1) (1) 
ky 10 (10) 5 (4) 6 (6) 21 (20) 
½ ky 2 (2) 0 (1) (1) 3 (4) 
kyuj (1) 1 (1) 
se 26 (26) 11 (10) 2 (2) 39 (38) 
½ se 0 (2) 0 (2) 
seuj 0 (2) 0 (2) 
seäng 0 (1) 0 (1) 
sekvam 0 (1) 0 (1) 
dp 6 (6) 2 (2) 11 (11) 19 (19) 
½ dp/dpt 0 (1) 1 (1) 1 (2) 
dpuj (0) 2 (1) 3 (1) 
ädj 2 (2) 2 (2) 
de (1) 12 (11) 13 (12) 
det (0) (0) 
deuj (0) (0) 
devret (1) 1 (1) 
cant 4 (4) 4 (4) 
kan 4 (4) 8 (2) 12 (6) 
kanuj (1) 1 (0) 2 (1) 
kankvarn 2 (0) 2 (0) 
pb 3 (3) 0 (5) 4 (4) 7 (12) 
pbuj 0 (1) 0 (1) 0 (2) 
pbkvam 0 (1) 0 (1) 0 (2) 
upheh (1) 8 (8) 9 (9) 
½ upheh 1 (1) (1) (1) 3 (3) 
spuj 0 (1) 0 (1) 
klakl (0) (0) 
skokl (1) 2 (2) 3 (3) 
aoe (2) 2 (2) 6 (4) 9 (8) 
aoet (1) 1 (1) 
aoeuj 0 (1) 0 (1) 
aoefjäll (0) (0) 
fr 18 (15) 6 (7) 16 (12) 40 (34) 
frt 0 (2) 4 (4) 0 (1) 4 (7) 



Jordetal för Ulleråkers härad
Förklaringar se s 30.

Bondkyrka2 Börje Jumkil Läby

1540 1568 1540 1568 1540 1568 1540 1568

skatte 
ej skatte1

summa jt

12:0:0:4
36:0:2:2

48:0:2:6

11:2:2:0
43:0:2:4

54:3:1:4

18:4:1:0
42:2:0:4

60:6:1:4

17:0:2:0
44:7:2:2

62:0:1:2

3:5:0:0 
3:7:1:0

7:4:1:0

3:5:1:4 
3:3:2:0

7:1.0:4

2:3:0:0
19:5:0:4

22:0:0:4

0:7:2:4
19:1:0:0

20:0:2:4

Uppsala-Näs Vänge summa hd

1540 1568 1540 1568 1540 1568

skatte 
ej skatte1

summa jt

20:0:1:0
15:1:2:0

35:2:0:0

20:0:1:0
15:2:0:4

35:2:1:4

10:6:2:4
36:5:1:4

47:4:1:0

9:2:0:4
36:5:1:4

45:7:2:0

67:3:2:0
153:6:1:6

62:3:0:4
162:4:2:6

221:2:0:6 225:0:0:2

W

CA

0)
c
T3
T3CQ
CD

CO
CO

1 inkl frälsejord.
2 Jt för vretar vid Uppsala, i Kåbo gärde, Lasseby, Rickomberga och ’S:t Eriks jord’ är inte inräknat.

Jordetal för UllerAkers härad 
Förklaringar se s 30. 

Bondkyrka 2 

1540 1568 

skatte 12:0:0:4 11:2:2:0 
ej skatte' 36:0:2:2 43:0:2 :4 

summajt 48:0:2:6 54:3:1:4 

Uppsala-Näs 

1540 1568 

skatte 20:0:1:0 20:0 :1:0 
ej skatte' 15:1:2:0 15:2:0:4 

summajt 35:2:0:0 35:2 :1:4 

' inkl frälsejord . 

Börje Jumkil 

1540 1568 1540 

18:4:1 :0 17:0:2:0 3:5:0:0 
42:2:0:4 44:7:2:2 3:7:1:0 

60:6:1:4 62:0:1:2 7:4:1:0 

Vänge summa hd 

1540 1568 1540 

10:6:2:4 9:2:0:4 67:3:2:0 
36:5 :1:4 36:5:1:4 153:6:1:6 

47:4:1:0 45:7:2 :0 221:2:0:6 

2 Jt för vretar vid Uppsala, i Kåbo gärde, Lasseby, Rickomberga och 'S:t Eriks jord ' är inte inräknat. 

Läby 

1568 1540 1568 

3:5:1:4 2:3 :0:0 0:7:2:4 
3:3:2:0 19:5:0:4 19:1 :0:0 

7:1:0:4 22 :0:0:4 20:0:2:4 

1568 

62:3:0:4 
162:4:2:6 

225 :0:0:2 



34 Statistiska uppgifter

Jordetal per ätting för Ulleråkers härad  UH 1540:2)
Förklaringar se s 30. Jfr Kameral indelning, Ulleråkers hd.

örtugen
gäller

Börje Vänge Näs Flogsta summa

3 mark 
2 mark 
1-i mark

summa

14:2:0:0 
9:1:1:0

23:3:1:0

5:0:2:4
6:7:0:0

11:7:2:4

4:2:2:0 
19:4:1:0 
1:5:2:0

25:4:2:0

6:3:2:4

6:3:2:4

4:2:2:0
45:3:0:0
17:6:0:0

67:3:2:0

Jordetal per åtting för Vaksala härad  UH 1540:2)
Förklaringar se s 30. Jfr Kameral indelning, Vaksala hd.

örtugen
gäller

Slavsta Skärnebo Lundbo Svibo

3 mark 
mark 

2 mark 
1 mark 
1 mark

summa

1:1:0:0 
19:5:0:0 
1:2:2:0

22:0:2:0

17:4:0:0
0:6:0:0

18:2:0:0

0:7:0:0 

5:1:2:4

6:0:2:4

5:1:1:0

6:2:2:0

3:2:1:4 

14:6:1:4

örtugen Myrbo Hammarbo summa
gäller * 1

3 mark - - 6:0:1:0
2 \ mark - - 1:1:0:0
2 mark 19:5:2:0 9:6:1:0 78:1:1:4
1 mark - - 2:0:2:0
1 mark - - 3:2:1:4

summa 19:5:2:0 9:6:1:0 90:6:0:0
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Jordetal per åttlng för Ulleråkers härad (UH 1540: 2) 
Förklaringar se s 30 . Jfr Kameral indelning, Ulleråkers hd. 

örtugen Börje Vänge Näs Flogsta 
gäller 

3 mark 4:2:2:0 
2mark 14:2:0 :0 5:0:2:4 19:4:1 :0 6:3:2:4 
1½ mark 9:1 :1 :0 6:7:0:0 1 :5:2:0 

summa 23:3 :1:0 11 :7:2:4 25 :4:2:0 6:3:2:4 

Jordetal per åttlng för Vaksala härad (UH 1540:2) 
Förklaringar ses 30 . Jfr Kameral indelning , Vaksala hd. 

örtugen Slavsta Skärnebo Lundbo 
gäller 

3mark 0:7:0:0 
2½ mark 1 :1 :0 :0 
2mark 19:5:0:0 17:4:0:0 5:1:2:4 
1 ½ mark 1:2:2:0 0:6:0:0 
1 mark 

summa 22:0:2:0 18:2:0:0 6:0:2:4 

örtugen Myrbo Hammarbo summa 
gäller 

3mark 6:0:1:0 
2½mark 1 :1 :0:0 
2mark 19:5:2:0 9:6:1:0 78:1 :1 :4 
1 ½ mark 2:0:2:0 
1 mark 3:2:1:4 

summa 19:5:2:0 9:6:1:0 90 :6:0:0 

summa 

4:2:2:0 
45:3 :0:0 
17:6:0:0 

67:3:2:0 

Svibo 

5:1 :1 :0 

6:2:2:0 

3:2:1:4 

14:6:1 :4 



Jordetal för Vaksala härad
Förklaringar se s 30.

Danmark Gla Uppsala Vaksala2 summa hd

1540 1568 1540 1568 1540 1568 1540 1568

skatte 
ej skatte1

summa jt

30:1:1:0
62:7:0:0

30:2:2:0
63:0:2:0

18:1:0:0
42:0:2:0

18:3:0:4
42:3:0:4

42:5:0:0
42:1:0:0

34:6:2:0
49:7:1:6

90:7:1:0
147:0:2:0

83:4:1:4
155:3:1:2

93:0:1:0 93:3:1:0 60:1:2:0 60:6:1:0 84:6:0:0 84:6:0:6 238:0:0:0 238:7:2:6

1 Inkl frälsejord i Hammarby, Tjocksta och Viggeby, Danmarks sn.
2 Vretar/utjordar i Kapellgärdet, Köpmangärdet och Tovan är inte inräknat.
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Jordetal för Vaksala härad 
Förklaringar se s 30. 

Danmark Gla Uppsala Vaksala 2 summa hd 

1540 1568 1540 1568 1540 1568 1540 1568 

skatte 30:1:1:0 30:2:2:0 18:1 :0:0 18:3:0:4 42:5:0:0 34:6:2:0 90:7:1:0 83:4:1:4 
ej skatte 1 62:7:0:0 63:0:2:0 42:0:2:0 42:3:0:4 42:1:0:0 49:7:1:6 147:0:2:0 155:3:1:2 

summajt 93:0:1:0 93:3:1:0 60:1:2:0 60:6:1:0 84:6:0:0 84:6:0:6 238:0:0:0 238 :7:2:6 

1 Inkl frälsejord i Hammarby , Tjocksta och Viggeby , Danmarks sn. 
2 Vretar/utjordar i Kapellgärdet , Köpmangärdet och Tovan är inte inräknat. 



Ulleråkers härad

1100—tal a Ullarakri (UpHist I s 90).
1210 Vllrkr (PKumlien s 3, 9).
1298 In prouinciis autem Vllarakir (DS 1240, avskr).
1315 provinciam Wlderaker (DS 2032, avskr).
1316 de prouincia Vllarker (DS 2062 s 262).
1355 super hundariam Vllarakir (DS 5100).
1386 i Vllarakers heradhe (RAp 19/5).
1409 i Wllarakirs hundhare, i ... Wllarakir heeradhe (SD 1197).

Omfattning: Ulleråkers härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
Bondkyrka, Börje, Läby, Uppsala-Näs och Vänge socknar samt den södra 
och västra delen av Jumkils socken.

Kameral indelning: Häradets skattejord är enligt UH 1540—47 indelad i 4 
åttingar, vilka redovisas i följande ordning: Börje, Vänge, Näs och Flogsta. 
Ingen av dessa är begränsad till en socken. Börje åtting omfattar jord i 
framför allt Börje och Jumkils socknar och har smärre jordlotter i Läby och 
Vänge socknar. Av Flogsta åtting hör huvuddelen till Bondkyrka socken; en 
mindre jord finns i Läby socken. Näs åtting är delad mellan Uppsala-Näs 
socken, där den större delen är belägen, och Bondkyrka socken, Vänge 
åtting ligger i Vänge och Läby socknar.

Böije åtting (Börge ottung UH 1541:4): Börje sn — Alsta, Broby, Bösslinge, 
Ekeby, Gäsmesta, Klista, Kättinge, Ströby, Ströja, Romsbo, Åkerby och 
Ängeby. Jumkils sn — Holmsta, Huset, Näset, Skulla, Ubby och Ullbolsta. 
Läby sn — Läby. Vänge sn — Nåstuna. Vänge åtting (Venge): Vänge sn — 
Bärby, Finnsta, Kil, Lundby, Långtibble, Nåstuna och Vangsby. Läby sn — 
Läby. Näs åtting (Näs): Uppsala-Näs sn — Bärsta, Edeby, Focksta, Högby, 
Lörsta, Stabby, Söderby, Ubby, *Valby och Vångelsta. Bondkyrka sn — 
Hammarby, Sunnersta och Ultuna. Flogsta åtting (Flosta ottung UH 
1540:2): Bondkyrka sn — Berthåga, Flogsta, Håga, Lasseby, Nyvla, Stabby 
och *Steenhuggara wrethen. Läby sn — Läby (från 1542).

Ulleråkers härad 

1100-tal a U/larakri (UpHist Is 90). 
1210 Vllrkr (?Kumlien s 3, 9). 
1298 In prouinciis autem V/larakir (DS 1240, avskr). 
1315 provinciam Wlderaker (DS 2032, avskr). 
1316 de prouincia Vllarker (DS 2062 s 262). 
1355 super hundariam Vllarakir (DS 5100). 
1386 i Vllarakers heradhe (RAp 19/5). 
1409 i Wllarakirs hundhare, i ... Wllarakir hteradhe (SD 1197). 

Omfattning: Ulleråkers härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
Bondkyrka, Börje, Läby, Uppsala-Näs och Vänge socknar samt den södra 
och västra delen av Jumkils socken . 

Kameral indelning: Häradets skattejord är enligt UH 1540-47 indelad i 4 
åttingar, vilka redovisas i följande ordning: Börje, Vänge, Näs och Flogsta . 
Ingen av dessa är begränsad till en socken . Börje åtting omfattar jord i 
framför allt Börje ochjumkils socknar och har smärrejordlotter i Läby och 
Vänge socknar. Av Flogsta åtting hör huvuddelen till Bondkyrka socken ; en 
mindre jord finns i Läby socken. Näs åtting är delad mellan Uppsala-Näs 
socken, där den större delen är belägen, och Bondkyrka socken , Vänge 
åtting ligger i Vänge och Läby socknar. 

Börje åtting (Börge ottung UH 1541:4): Börje sn - Alsta, Broby, Bösslinge , 
Ekeby, Gäsmesta, Klis ta, Kättinge, Strö by, Ströja, Roms bo, Åker by och 
Ängeby. Jumkils sn - Holmsta , Huset, Näset, Skulla, Ubby och Ullbolsta. 
Läby sn - Läby . Vänge sn - Nåstuna. Vänge åtting (Venge): Vänge sn -
Bärby, Finnsta, Kil, Lundby, Långtibble, Nåstuna och Vangsby . Läby sn -
Läby . Näs åtting (Näs): Uppsala-Näs sn - Bärsta, Edeby, Focksta, Högby, 
Lörsta, Stabby, Söderby , Ubby, *Valby och Vångelsta . Bondkyrka sn -
Hammarby , Sunnersta och Ultuna . Flogsta åtting (Flosta ottung UH 
1540:2): Bondkyrka sn - Berthåga, Flogsta, Håga , Lasseby , Nyvla, Stabby 
och *Steenhuggara wrethen. Läby sn - Läby (från 1542). 



Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, hem
mantal och jordetal se inledningen.

Jfr AF 1:1 s 42 foch 313 ff, AL 1 s 193 f, DoSk s 232 ff, SU s 359 f, UpTerr s 
51, 108, 121 och 158.

Bondkyrka socken
1210 Templum ad Estra aroos et Vllrakr exstructum ... ss. Trinitati consecratum 

(PKumlien s 3, 9, avskr).
1275 de ecclesia sande trinitatis Vpsalie (DS 3835 s 312, uppgift från 1344). 
1302 Deinde ecdesiam sande trinitatis (DS 2218, avskr).
1316 in parochia ecclesie sande trinitatis (DS 2062 s 256).
1384 i Bonda kyrkio soknene (RAp 28/3).

Omfattning: Bondkyrka socken inkorporerades 1946 med Uppsala stad 
(Kbr 29/3). Socknen var då mindre än under medeltiden och 1500-talet, 
sedan staden under nyare tid i olika omgångar inkorporerat byar, åkrar och 
gårdar, som tidigare låg utanför staden. I kyrkligt avseende hörde staden 
västan ån under medeltiden till Bondkyrka sn.

Kyrkan: En treskeppig rektangulär kyrka (basilika) av gråsten och tegel 
med rakslutet kor och sakristia uppfördes troligen i slutet av 1200-talet. 
Sakristian, som mot vanligheten ligger i söder, är primär i förhållande till 
den övriga kyrkan. Tidigt tillkom även ett vapenhus i norr, även det 
ovanligt, varefter kyrkan välvdes under 1300-talets förra del och försågs med 
kalkmålningar. Mot slutet av 1300-talet uppfördes ett torn, som sedan 
byggdes till i slutet av 1400-talet, då vapenhuset höjdes. Vid den tiden 
tillkom kapell i norr och söder, vilka, liksom sidoskeppen, försågs med 
kalkmålningar. Aven vapenhuset har senmedeltida kalkmålningar.

Av medeltida inventarier återstår tre träskulpturer, varav två tillhört ett 
senmedeltida altarskåp och en är i privat ägo. En inventarieförteckning från 
1519 upptar ett stort antal liturgiska kärl, handböcker och klädnader. 

Invändiga mått 27 X 13,5 m. (UKy 72, 72 A, RAp 151931/7, PMU11 s 13
o.

Vid arkeologiska utgrävningar under senare år har gravar påträffats 
under sakristians mur, vilket tyder på att en äldre kyrka legat, där den 
nuvarande kyrkan ligger (G Malm, Rapport ATA).

1210 bygger kung Sverker II kyrkan i Östra Aros och Ulleråker; kyrkan 
helgas åt den heliga trefaldigheten (? Kumlien s 9, 13; uppgiften 
återfinns i en 1600-talsanteckning, som antagits vara en avskrift av en 
1200-talskälla).

Bondkyrka 37Bondkyrka 37 

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, hem-
mantal och jordetal se inledningen. 

Jfr AF 1:1 s 42 foch 313 ff, AL Is 193 f, DoSk s 232 ff, SU s 359 f, UpTerr s 
51, l08, 121 och 158. 

Bondkyrka socken 
1210 Templum ad Estra aroos et Vllrakr exstructum ... ss. Trinitati consecratum 

(?Kumlien s 3, 9, avskr). 
1275 de ecclesia sancte trinitatis Vpsalie (DS 3835 s 312, uppgift från 1344). 
1302 Deinde ecclesiam sancte trinitatis (DS 2218, avskr) . 
1316 in parochia ecclesie sancte trinitatis (DS 2062 s 256). 
1384 i Bonda kyrkio soknene (RAp 28/3). 

Omfattning: Bondkyrka socken inkorporerades 1946 med Uppsala stad 
(Kbr 29/ 3). Socknen var då mindre än under medeltiden och 1500-talet, 
sedan staden under nyare tid i olika omgångar inkorporerat byar , åkrar och 
gårdar , som tidigare låg utanför staden. I kyrkligt avseende hörde staden 
västan ån under medeltiden till Bondkyrka sn. 

Kyrkan: En treskeppig rektangulär kyrka (basilika) av gråsten och tegel 
med rakslutet kor och sakristia uppfördes troligen i slutet av 1200-talet. 
Sakr istian , som mot vanligheten ligger i söder, är primär i förhållande till 
den övriga kyrkan. Tidigt tillkom även ett vapenhus i norr , även det 
ovanligt , varefter kyrkan välvdes under 1300-talets förra del och försågs med 
kalkmålningar. Mot slut et av 1300-talet uppfördes ett torn, som sedan 
byggd es till i slutet av 1400-talet, då vapenhuset höjdes. Vid den tiden 
tillkom kapell i norr och söder, vilka, liksom sidoskeppen, försågs med 
kalkmålningar. Även vapenhuset har senmedeltida kalkmålningar. 

Av medeltida inventarier återstår tre träskulpturer, varav två tillhört ett 
senm edeltida altarskåp och en är i privat ägo. En inventarieförteckning från 
1519 upptar ett stort antal liturgiska kärl, handböcker och klädnader. 

In vändiga mått 27 x 13,5 m. (UKy 72, 72 A, RAp 151931/7, PMUll s 13 
f). 

Vid ark eologiska utgrävningar under senare år har gravar påträffats 
und er sakristians mur , vilket tyder på att en äldre kyrka legat, där den 
nuvarande kyrkan ligger (G Malm , Rapport ATA). 

1210 bygger kung Sverker Il kyrkan i Östra Aros och Ulleråker ; kyrkan 
helgas åt den heliga trefaldigheten (? Kumlien s 9, 13; uppgiften 
åt erfinns i en 1600-talsanteckning , som antagits vara en avskrift av en 
1200-talskälla ). 
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Bondkyrka 39

1275 (omkr) grundar ärkebiskop Folke Johansson (Ängel) ett sjätte kano- 
nikat av Helga trefaldighetskyrkan (Bondkyrkan) och Skuttunge kyr-
ka; kaniken är sedan kyrkoherde i Bondkyrkan och innehar dess 
prästgård. 1344 är Bondkyrkans gods uppdelade på kaniken/kyrko- 
herden och kyrkan. Från Skuttunge uppbär kaniken en avgift. (DS 
3835 s 312 f, Dahlbäck s 36 f)

Runstenar: U 895 Flogsta, nu vid Håga, U 896 Håga, nu i Universitetspar-
ken i Uppsala, U 897 och 898 Norby, U 899 Vårdsätra.
Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540—47 huvuddelen av 
Flogsta åtting och en mindre del av Näs åtting (se s 36).

Berthåga 1316 de Bertoghum (DS 2062) — 11 H, 7 j — DoAM s 252.
UH 1 skuj, 1548 ^ sk, 1552 1 skuj, 1556 \ sk, 0:2, 1554 

0:3, med skuj i Rickomberga 1548—53.
3 se, 1549 3 ky, 1557 3 se, 0:4:1 + 0:2, 15660:2:1 + 
0:2. (Flogsta rd, 1549 Norby rd)
1 kan, 1543 \ ky, 1557 1 kyuj, 0:2:1 (1549-52 felak-
tigt 0:7); redovisas omväxlande som helt eller halvt 
hemman, vissa år som pb (1538 och 1548—49 Trinita- 
tis kanonikat; 1548 till domkyrkans klockare). (Norby 
rd)
Summajt 1:4:2 (1:6).

1300 (omkr) uppges att Uppsala domkyrka skall fa 0:6 i 
byte av kronan (DS 3838 s 334; se DMS 1:3 s 255).

1316 upptas tre landbor, varav två tillhör Uppsala domkyr-
kas fabrica och en herr Tomas (sjätte kanonikatet, 
Uppsala domkyrka) i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062).

1344 har sjätte kanonikatet (Trinitatis) 0:0:7 och domkyr-
kans fabrica 0:6 (DS 3835 s 312, 3838 s 334; Dahlbäck 
kas 586).

1376 har fabrican 0:6, som tre landbor sitter på; de räntar 7 
pund korn och 0:14 pn tillsammans (D 1 s 10).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:2, som Bondkyrkan hade (SD 1090).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar ^ läst 
korn och 0:12 pn (UpDkyR).

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala bort 0:0:5 ’i 
östra ändan’ till domkyrkan mot jord i Hammarby 
och Ultuna (RAp 27/10).

Bondkyrka 39 

I 275 (omkr) grundar ärkebiskop Folke Johansson (Ängel) ett sjätte kano-
nikat av Helga trefaldighetskyrkan (Bondkyrkan) och Skuttunge kyr-
ka; kaniken är sedan kyrkoherde i Bondkyrkan och innehar dess 
prästgård . 1344 är Bondkyrkans gods uppdelade på kaniken/kyrko-
herden och kyrkan. Från Skuttunge uppbär kaniken en avgift. (DS 
3835 s 312 f, Dahlbäck s 36 f) 

Runstenar: U 895 Flogsta, nu vid Håga, U 896 Håga, nu i Universitetspar-
ken i Uppsala, U 897 och 898 Norby, U 899 Vårdsätra. 
Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 huvuddelen av 
Flogsta åtting och en mindre del av Näs åtting (se s 36) . 

Berthåga 1316 
UH 

de Bertoghum (DS 2062) - 11 H, 7 j - DoAM s 252. 
1 skuj, 1548 \ sk, 1552 1 skuj, 1556 \ sk, 0:2, 1554 
0:3, med skuj i Rickomberga 1548-53. 
3 se, 1549 3 ky, 1557 3 se, 0:4:1 + 0:2, 15660:2:1 + 
0:2. (Flogsta rd, 1549 Norby rd) 
1 kan, 1543 \ ky, 1557 1 kyuj, 0:2:1 (1549-52 felak-
tigt 0:7); redovisas omväxlande som helt eller halvt 
hemman , vissa år som pb ( I 538 och 1548-49 Trinita-
tis kanonikat; 1548 till domkyrkans klockare). (Norby 
rd) 
Summajt 1:4:2 (1:6). 

1300 (omkr) uppges att Uppsala domkyrka skall få 0:6 i 
byte av kronan (DS 3838 s 334; se DMS I :3 s 255). 

1316 upptas tre landbor, varav två tillhör Uppsala domkyr-
kas fabrica och en herr Tomas (sjätte kanonikatet, 
Uppsala domkyrka) i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062). 

1344 har sjätte kanonikatet (Trinitatis) 0:0:7 och domkyr-
kans fabrica 0:6 (DS 3835 s 3 I 2, 3838 s 334; Dahl bäck 
kas 586). 

1376 har fabrican 0:6, som tre landbor sitter på; de räntar 7 
pund korn och 0: 14 pn tillsammans (D I s 10). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:2, som Bondkyrkan hade (SD 1090). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar ½ läst 
korn och 0:12 pn (UpDkyR). 

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala bort 0:0:5 'i 
östra ändan' till domkyrkan mot jord i Hammarby 
och Ultuna (RAp 27/10). 



Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk i sk skuj ky se i se bi i bi pb skokl aoe fr

Berthåga -- 0(1) 1(0)- - 3 (3)-- -- -- -- -- -- --
Ekeby -- -- -- - -- -- - -- -- - - - - -- 2 (2)
Flogsta 1(1)-- -- 1 (1) 1 (1) — — -- -- -- -- - --
Gottsunda -- -- 0(1) 0(2)---- 2(0)-- -- -- -- --
Gränberga -- -- -- — — 2 (2) 0 (1) - - -- -- -- - - --
Hammarby 1 (1) 0 (1) 1(0) - -- -- - -- -- -- -- - --
Husby -- -- -- - -- -- - -_ __ __ __ 3(3)_ —
Håga -- -- 1(0) - -- -- - -- -- -- -- 0(1) 4 (4)
Hällby -- -- -- 1 (3) 0 (1) — - - - -- 1(0)-- -- --
Lasseby -- -- 1(1) - - - - - - -- -- -- -- -- -
Malma -- -- -- 1(1) 3 (3)-- -- -- -- -- -- --
Norby -- -- -- - - 6 (6)-- -- -- -- -- -- --
Nyvla -- -- 1(1)- - 1(1)-- 0(1)-- -- -- -- --
Stabby 1(1)-- 1(1) - -- -- - -- -- -- -- -- --
'Steenhuggara wreten -- -- 1(0) - -- -- - -- -- -- -- -- --
Sunnersta - - - - 2 (2) 1 (2) 1 (1) - - 2 (0) - - - - 0 (1) - - - -
Ultuna 1 (2) - - 3 (1) 1 (2) 0 (4) 0 (1) 4 (0) 1 (0) 1 (0) - - - - 1 (1)
Vårdsätra -- -- -- 0(2)---- 2(0)-- - - -- - - --
överby -- - - -- - - 0(1)-- -- -- 1(0)-- -- --

Summa 4 (5) 0 (2) 12 (7) 5 (13) 17 (23) 0 (2) 10 (1) 1 (0) 3 (0) 0 (1) 3 (4) 7 (7) * 1

Dessutom redovisar längderna: skkvarn: Flogsta 0 (1) - i ky: Sunnersta 1 (0) - kyt: *Skredderetorppet 0 (1) - kyuj: Berthåga 0 (1), Sunnersta 0
(1) - seuj: Håga 1(1)- bit: *Skredderetorppet 1 (0) - dpuj: Hammarby 1 (0) - kan: Berthåga 1 (0) - dasp: Hällby 1 (0) - i bonde: Lasseby 0 (5), 
Rickomberga 0 (9).
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Antal jordeboksenheter UH 1540 (1568) 

sk ,½ sk skuj ky se ½ se bi ½ bi pb skokl aoe fr !;; 
CD° 

Berthåga 0 (1) 1 (0) 3 (3) ... 
Il>-

Ekeby 2 (2) 
';Il:' 
(I) ... 

Flogsta 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1/1 
'::J' 

Gottsunda 0 (1) 0 (2) 2 (0) Il): 

Gränberga - - 2 (2) 0 (1) [ 
Hammarby 1 (1) 0 (1) 1 (0) 
Husby 3 (3) 
Håga 1 (0) 0 (1) 4 (4) 
Hällby 1 (3) 0 (1) 1 (0) 
Lasseby (1) 
Malma 1 (1) 3 (3) 
Norby 6 (6) 
Nyvla (1) 1 (1) 0 (1) 
Stabby 1 (1) (1) 
*Steenhuggara wreten 1 (0) 
Sunnersta 2 (2) 1 (2) 1 (1) 2 (0) 0 (1) 
Ultuna 1 (2) 3 (1) 1 (2) 0 (4) 0 (1) 4 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 
Vårdsätra 0 (2) 2 (0) 
ÖVerby 0 (1) 1 (0) 

Summa 4 (5) 0 (2) 12 (7) 5 (13) 17 (23) 0 (2) 10 (1) 1 (0) 3 (0) 0 (1) 3 (4) 7 (7) 

Dessutom redovisar längderna: skkvam : Flogsta 0 (1) - -½ ky: Sunnersta 1 (0) - kyt: *Skredderetorppet 0 (1) - kyuj : Berthåga 0 (1 ), Sunnersta 0 
(1) - seuj : Håga 1 (1) - bit: *Skredderetorppet 1 (0) - dpuj: Hammarby 1 (0) - kan: Berthåga 1 (0) - dasp: Hällby 1 (0) - ½ bonde : Lasseby 0 (5), 
Rickomberga 0 (9). 



*Billinge

1444 byter domkyrkan till sig 0:0:2 ’avsides domkyrkans 
åker’ (se Malma) (RAp 18/6).

1497—1536 har domkyrkan tre landbor, varav två räntar 2 
pund korn och 0:0:4 pn vardera och den tredje 3^- 
pund och 2 spann korn och 0:0:4 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR).

1278 in Billingy (DS 876), 1290 in Billinge (DS 1017, avskr), 
1472 Byllingen (RAp 29/10) — sannolik byplats V om 
Uppsala, på höjden V om Observatoriet (Karta över 
Uppsala 1858).

UH se’S:t Eriks jord’.
1278 testamenterar domprosten Björn en åker i B, som 

kallas Flat och som är utan gränsmärken, till en vi- 
caria (se Gränberga) (DS 876). Samma år — när 
Andreas (And) blir domprost — har Uppsala domkyr-
kas prepositur 0:1 (DS 2073).

1290 testamenterar ärkedjäknen Johan Odulfsson 0:9 i B 
'nära Uppsala’, som han nyligen förvärvat, till dom-
kapitlet i Uppsala för firande av årsmot (DS 1015, 
1017).

1290 (omkr) byter Uppsala domkyrkas fabrica bort 1:0 i B 
'nära Uppsala’ till kanikerna Rutger och Bene (Nor-
unda resp Rasbo kanonikat) mot jord i Väsby, 
Alunda sn (DS 1031).

1290—talet(?) byter sakristanen Peter bort första vicarians 
”fallaland” i B till ärkebiskopen (se Gränberga) (DS 
3836).

1316 uppger Andreas (And) att han bytt till sig 1:0, varav 
■^:0 ligger i B och -^:0 i Balingsta, Balingsta sn, av 
ärkebiskop Nils Allesson (död 1305) mot en kvarn och 
jord i *0rby nära *Lenaer. Jorden i B hade visat sig 
vara endast 0:0:10 och hade sedan bytts bort mot jord 
i Stabby. (DS 2073)

1344 har det andra kanonikatet (Norunda) vid Uppsala 
domkyrka 1:0 och ^:0; den senare jorden har kanoni-
katet bytt till sig mot jord i Sävja, Danmarks sn, och 
Ultuna (DS 3835 s 307). Det sjunde kanonikatet 
(Rasbo) har J:0 och under ärkebiskopsgården i Upp-
sala ligger 0:12 (DS 3835 s 314; 3837).

Bondkyrka 41

*Billinge 

Bondkyrka 41 

1444 byter domkyrkan till sig 0:0:2 'avsides domkyrkans 
åker' (se Malma) (RAp 18/6) . 

1497-1536 har domkyrkan tre landbor, varav två räntar 2 
pund korn och 0:0:4 pn vardera och den tredje 3t 
pund och 2 spann korn och 0:0:4 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR) . 

1278 in Billingy (DS 876), 1290 in Billinge (DS 1017, avskr), 
1472 Byllingen (RAp 29/10) - sannolik byplats V om 
Uppsala , på höjden V om Observatoriet (Karta över 
Uppsala 1858). 

UH se 'S:t Eriks jord ' . 
1278 testamenterar domprosten Björn en åker i B, som 

kallas Flat och som är utan gränsmärken, till en vi-
caria (se Gränberga) (DS 876) . Samma år - när 
Andreas (And) blir domprost - har Uppsala domkyr-
kas prepositur 0: l (DS 2073) . 

1290 testamenterar ärkedjäknen Johan Odulfsson 0:9 i B 
'nära Uppsala' , som han nyligen förvärvat, till dom-
kapitlet i Uppsala för firande av årsmot (DS 1015, 
1017). 

1290 (omkr) byter Uppsala domkyrkas fabrica bort 1:0 i B 
'nära Uppsala ' till kanikerna Rutger och Bene (Nor-
unda resp Rasbo kanonikat) mot jord i Väsby, 
Alunda sn (DS I 031). 

1290-talet(?) byter sakristanen Peter bort första vicarians 
"fallaland" i B till ärkebiskopen (se Gränberga) (DS 
3836). 

1316 uppger Andreas (And) att han bytt till sig 1:0, varav 
t:o ligger i B och t :O i Balingsta , Balingsta sn, av 
ärkebiskop Nils Allesson ( död 1305) mot en kvarn och 
jord i *0rby nära *Lena:r . Jorden i B hade visat sig 
vara endast 0:0: 10 och hade sedan bytts bort mot jord 
i Stabby. (DS 2073) 

1344 har det andra kanonikatet (Norunda) vid Uppsala 
domkyrka I :0 och t :O; den senare jorden har kanoni-
katet bytt till sig mot jord i Sävja , Danmarks sn, och 
Ultuna (DS 3835 s 307) . Det sjunde kanonikatet 
(Rasbo) har t :O och under ärkebiskopsgården i Upp-
sala ligger 0:12 (DS 3835 s 314; 3837) . 



42 Ulleråkers härad

Ekeby

Enhagen

1472 avgörs vid häradstinget en tvist om gränsen mellan 
Norunda och Rasbo kanonikats två vretar i B, vilka 
ligger mellan allmänna vägen till Libro och ån (Fyris-
ån) och ärkebiskopsbordets hästhage ’där strax upp- 
sides näst nordantill liggande emot *Eneleten’. De av 
tinget utsedda tolv synemännen finner ovanför de två 
hagarna och mellan dem och allmänna vägen ett sten-
rör, som visar rätt ned till ån ’i en gammal gårdstad 
där gården (= gärdsgården) förr stod’ mellan B och 
hästhagen. Då synemännen anser att röret är laglig rå 
mellan hagarna och att B 'inte längre sträcker sig 
norr(ut)’, döms det funna röret som giltig gräns mel-
lan B och ärkebiskopsbordets hästhage. (RAp 29/10).

1497—1509 har domkyrkan en fjäll (Billingxfiellin), som 
1497—99 brukas under Uppsala helgeandshus, 1503— 
09 av Olof Skrivare; räntan är 1503 12 spann korn, 
1509 0:12 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1534—35 har Norunda kanonikat två vretar, som vardera 
räntar 20 spann korn (UpDkyR).

1337 de Echeby (DS 3269) - 11 I, 7 a = Ekeby bruk.
UH 2 fr, 0:4 + 0:4, (1562 Åke Bengtsson /Färla/). Summa 

jt 1:0.
1337 har Holvast i E en landbo i E (DS 3269).
1339 pantsätter Olof i Rickomberga 0:0:£ i E till Bondkyr- 

kan, därför att Sigurd och Nils i Rickomberga lånat 1 
pund korn, värderat till 0:12 pn, av Bondkyrkan (DS 
3406).

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:0:4 till 
sin tjänare Nils skräddare i Uppsala (DS 7444).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:13, som Nils Daen i Stockholm har (SD 1090).

1463 säljer Margit Palingsdotter två gårdar om tillsam-
mans 0:14 till Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp 
efter 1/5).

1555 (?) far Åke Bengtsson (Färla) en gård (i Skarp Ekebi), 
som räntar 3 spann korn och 0:7 pn, efter Jöran 
Åkesson (Tott) (se Håga) (X 261 1, UUB).

1557 Ene Hagann (UH 1557:4) — belägen NV om staden 
(karta 1858); troligen = *Enel0ten.

1557—68 ligger E under Uppsala gård (UH).
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Ekeby 

Enhagen 

1472 avgörs vid häradstinget en tvist om gränsen mellan 
Norunda och Rasbo kanonikats två vretar i B, vilka 
ligger mellan allmänna vägen till Li bro och ån (Fyris-
ån) och ärkebiskopsbordets hästhage 'där strax upp-
side.s näst nordantill liggande emot *Ene/sten'. De av 
tinget utsedda tolv synemännen finner ovanför de två 
hagarna och mellan dem och allmänna vägen ett sten-
rör, som visar rätt ned till ån 'i en gammal gårdstad 
där gården ( = gärdsgården) förr stod' mellan B och 
hästhagen . Då synemännen anser att röret är laglig rå 
mellan hagarna och att B 'inte längre sträcker sig 
norr(ut)', döms det funna röret som giltig gräns mel-
lan B och ärkebiskopsbordets hästhage. (RAp 29/IO) . 

1497-1509 har domkyrkan en fjäll (Billingxfiellin), som 
1497-99 brukas under Uppsala helgeandshus, 1503-
09 av Olof Skrivare; räntan är 1503 12 spann korn, 
1509 0:12 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1534-35 har Norunda kanonikat två vretar, som vardera 
räntar 20 spann korn (UpDkyR). 

1337 de Echeby (DS 3269) - 11 I, 7 a = Ekeby bruk. 
UH 2 fr, 0:4 + 0:4, (1562 Åke Bengtsson /Färla/) . Summa 

jt I :0. 
1337 har Holvast i E en landbo i E (DS 3269). 
1339 pantsätter Olof i Rickomberga 0:0:½ i E till Bondkyr-

kan, därför att Sigurd och Nils i Rickomberga lånat I 
pund korn, värderat till 0: 12 pn, av Bondkyrkan (DS 
3406). 

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:0:4 till 
sin tjänare Nils skräddare i Uppsala (DS 7444) . 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0: 13, som Nils Oren i Stockholm har (SD I 090). 

1463 säljer Margit Palingsdotter två gårdar om tillsam-
mans 0:14 till Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp 
efter 1/5) . 

1555 (?) får Åke Bengtsson (Färla) en gård (i Skarp Ekebi) , 
som räntar 3 spann korn och 0:7 pn, efter Jöran 
Åkesson (Tott) (se Håga) (X 261 1, UUB). 

1557 Ene Hagann (UH 1557:4) - belägen NV om staden 
(karta 1858); troligen= *Enel0ten . 

1557-68 ligger E under Uppsala gård (UH). 
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*Enel0ten

»Flat

Flogsta

Se »Billinge 1472.

Se »Billinge 1278.

1278 Floastum (DS 876) - 11 I, 7 a.
UH 1 sk, 2:1 (1553-56 2:0:1).

1557 1 skkvarn till sk ovan; kvarnen har 1 par stenar 
(SÄR, Länsreg 1558 s 142).
1 ky, 0:6,15470:7, 15660:6. (Norby rd)
1 se, 1549 1 ky, 1557 1 se, 1:1:0:4, 15561:1. (Flogsta 
rd, 1549 Norby rd)
Summajt 4:0:0:4 (4:0).
Flogsta rd (se) se nedan.

1278 testamenterar domprost Björn en kvarn och 0:5 till 
första vicarian i Uppsala domkyrka (se Gränberga) 
(DS 876).
Samma år — när Andreas (And) blir domprost — har 
domkyrkans prepositur 0:0:14 (DS 2073; ÄSF s 7).

1302 har domkyrkans första vicaria 0:5; på 1290-talet(?) 
hade vicarian även tre kvarnar i ett kvarnhus (DS 
3836).

1316 upptas fem land bor i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland: en 
tillhör preposituren, en herr Tomas (sjätte kanonika- 
tet), två fabrican vid Uppsala domkyrka och en soc-
kenkyrkan (DS 2062 s 256 f). Prepositurens jord 
uppges samma år vara 0:0:16 (DS 2073).

1323 omnämns Hillemar i F som faste på häradstinget (DS 
2431).

1337 omnämns sju personer i F: Henning, Filip med hust-
run Margareta och dottern Agata, Hillemar, Hedin- 
frid och Anund, vilka alla utom Anund har lånat 
spannmål av Bondkyrkan. Filip pantsätter 0:0:0:10 
och hans hustru Margareta 0:0:1 i F. Anund är bor-
gensman för Olof Jonsson i Malma och Asmund i 
Lasseby. Holvast i Ekeby pantsätter 0:0:^- i F, emedan 
hans landbo i Ekeby lånat spannmål av Bondkyrkan. 
(DS 3269)

1339 är Anund i F borgensman för Fastbjörn i F, Asmund i 
Lasseby och Mats i Gottsunda; Anund pantsätter 
0:0:0:5 i F, emedan Bengt i Norby lånat spannmål av

*Eneleten 

*Flat 

Flogsta 
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Se *Billinge 1472. 

Se *Billinge l 278. 

l 278 Floastum (DS 876) - l l I, 7 a. 
UH I sk, 2:l (1553-56 2:0:l). 

1557 I skkvarn till sk ovan; kvarnen har l par stenar 
(SÄR, Länsreg 1558 s 142). 
I ky, 0:6, 15470:7, 15660:6. (Norby rd) 
I se, 1549 I ky, 1557 I se, l:l :0:4, 1556 l:l. (Flogsta 
rd, 1549 Norby rd) 
Summajt 4:0:0:4 (4:0). 
Flogsta rd (se) se nedan. 

1278 testamenterar domprost Björn en kvarn och 0:5 till 
första vicarian i Uppsala domkyrka (se Gränberga) 
(DS 876). 
Samma år - när Andreas (And) blir domprost - har 
domkyrkans prepositur 0:0: 14 (DS 2073; ÄSF s 7). 

1302 har domkyrkans första vicaria 0:5; på 1290-talet(?) 
hade vicarian även tre kvarnar i ett kvarnhus (DS 
3836) . 

1316 upptas fem landbor i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland: en 
tillhör preposituren, en herr Tomas (sjätte kanonika-
tet), två fabrican vid Uppsala domkyrka och en soc-
kenkyrkan (DS 2062 s 256 f). Prepositurens jord 
uppges samma år vara 0:0: 16 (DS 2073). 

1323 omnämns Hillemar i F som faste på häradstinget (DS 
243 l) . 

1337 omnämns sju personer i F: Henning, Filip med hust-
run Margareta och dottern Agata, Hillemar, Hedin-
frid och Anund, vilka alla utom Anund har lånat 
spannmål av Bondkyrkan. Filip pantsätter 0:0:0: lO 
och hans hustru Margareta 0:0: l i F. Anund är bor-
gensman för Olof Jonsson i Malma och Asmund i 
Lasseby. Holvast i Ekeby pantsätter 0:0:½ i F, emedan 
hans landbo i Ekeby lånat spannmål av Bondkyrkan. 
(DS 3269) 

1339 är Anund i F borgensman för Fastbjörn i F, Asmund i 
Lasseby och Mats i Gottsunda; Anund pantsätter 
0:0:0:5 i F, emedan Bengt i Norby lånat spannmål av 
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Bondkyrkan. Sigge i Berthåga pantsätter 0:0:^, eme-
dan han lånat spannmål av Bondkyrkan, och vidare 
0:0:^-, emedan Holme i Gränberga och Jon i Rickom- 
berga lånat spannmål. Filip i *Gutastum pantsätter 
0:0:-^ för lån av spannmål. (DS 3406, 3407)

1344 har domkyrkans fjärde kanonikat (Lagga) 0:3, dess 
första vicaria 0:5, dess fabrica 0:0:12-^ och Bondkyr-
kan 0:0:0:8i (DS 3835 s 310, 313, 319, 3838 s 332). 
Det uppges att preposituren haft 0:2, som bytts bort 
mot jord i Läby, Läby sn (DS 3835 s 304).

1376 har fabrican 0:14:2 med två landbor, som räntar 20 
spann korn och 1:0 pn tillsammans (D 1 s 10).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker -£:0, 0:£ och 0:0:2, vilka tre jordlotter domkyrkan 
hade (SD 1090).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 4^ pund 
korn och 0:9 pn (UpDkyR).

1430 byter Nils i F jord i F med Bondkyrkan. Skiftet be-
skrivs så här: 'Först ligger 0:1 nordast i byn, det jag 
(Nils) kyrkan upplåtit. Där näst ligger 0:0:2^-. Det är 
kyrkans-gammalt och eget. Där näst ligger 0:3. Dem 
äger herr Jakob kanik. Där näst ligger 0:2. Dem äger 
kyrkan. Nu av samma 0:2 som där ligger har kyrkan 
unnat och upplåtit (Nils) 0:1, som ligger bredvid min 
(Nils’) åker’. (RApp 8/4)

1459 byter kaniken Elof Knutsson, kyrkoherde i Bondkyr-
kan, till sig på Bondkyrkans vägnar 0:3 i 'västra än-
dan’ av F från kaniken Henrik Ludvigsson på det 
fjärde kanonikatets (Lagga) vägnar mot jord i Läby, 
Läby sn, och mellangift i pengar, då husen i F var 
bättre än de i Läby (RAp 6/7).

1463 säljer Margit Palingsdotter två fjällar i Flogsta äng till 
Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp efter 1/5). 

1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 4 
pund korn och 0:9 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

Flogsta rättardöme omfattar 1497—1544 (i flera fall till 1552) 
Sankt Eriks-jorden i Berthåga, *Billinge (tom 1509), Flog-
sta, Håga, Malma, Norby, Sunnersta och Ultuna (tom 
1536), denna sn, i Håmö (tom 1536), Kvarnbo och Läby, 
Läby sn, i Almby, Ekeby (tom 1527), Finnsta, Lundby,
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Bondkyrkan. Sigge i Berthåga pantsätter 0:0:½, eme-
dan han lånat spannmål av Bondkyrkan, och vidare 
0:0:½, emedan Holme i Gränberga och Jon i Rickom-
berga lånat spannmål. Filip i *Gutastum pantsätter 
0:0:½ för lån av spannmål. (DS 3406, 3407) 

1344 har domkyrkans fjärde kanonikat (Lagga) 0:3, dess 
första vicaria 0:5, dess fabrica 0:0: 12½ och Bondkyr-
kan 0:0:0:8½ (DS 3835 s 310, 313, 319, 3838 s 332). 
Det uppges att preposituren haft 0:2, som bytts bort 
mot jord i Läby, Läby sn (DS 3835 s 304). 

1376 har fabrican 0:14:2 med två landbor, som räntar 20 
spann korn och 1:0 pn tillsammans (DI s 10). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker ,t:0, 0:t och 0:0:2, vilka tre jordlotter domkyrkan 
hade (SD 1090). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 4t pund 
korn och 0:9 pn (UpDkyR) . 

1430 byter Nils i F jord i F med Bondkyrkan. Skiftet be-
skrivs så här: 'Först ligger 0: I nordast i byn, det jag 
(Nils) kyrkan upplåtit. Där näst ligger 0:0:2½. Det är 
kyrkans -gammalt och eget. Där näst ligger 0:3. Dem 
äger herr Jakob kanik. Där näst ligger 0:2. Dem äger 
kyrkan. Nu av samma 0:2 som där ligger har kyrkan 
unnat och upplåtit (Nils) 0: 1, som ligger bredvid min 
(Nils') åker'. (RApp 8/4) 

1459 byter kaniken Elof Knutsson, kyrkoherde i Bondkyr-
kan, till sig på Bondkyrkans vägnar 0:3 i 'västra än-
dan' av F från kaniken Henrik Ludvigsson på det 
fjärde kanonikatets (Lagga) vägnar mot jord i Läby, 
Läby sn, och mellangift i pengar, då husen i F var 
bättre än de i Läby (RAp 6/7) . 

1463 säljer Margit Palingsdotter två fjällar i Flogsta äng till 
Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp efter l/5). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 4 
pund korn och 0:9 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

Flogsta rättardöme omfattar 1497-1544 (i flera fall till 1552) 
Sankt Eriks-jorden i Berthåga, *Billinge (tom 1509), Flog-
sta, Håga, Malma, Norby, Sunnersta och Ultuna (tom 
1536), denna sn, i Håmö (tom 1536), Kvarnbo och Läby, 
Läby sn, i Almby, Ekeby (tom 1527), Finnsta, Lundby, 
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♦Fores
hegomon

Försängen

Gottsunda

Långtibble, Nåstuna och Väsby, Vänge sn. 1497—1508 ingår
även fjällar vi<-[ »Freshogana och *Stenhuggara wrethen.
Från 1549 redovisas Berthåga, Flogsta, Norby och Kvarnbo i
Norby rättardöme.

1463 Fereshegomon (RAp efter 1/5), 1497 vid Freshegana 
(UpDkyR 2 s 4).

1463 säljer Margit Palingsdotter en fjäll i F till Erik Axels-
son (Tott) (se Håga) (RAp efter 1/5).

1497—1508 har Uppsala domkyrka en fjäll, som räntar 0:0:4 
pn (1503 0:4); den uppges vara öde 1504—08 (Flogsta 
rd) (UpDkyR).

1456 i Ferisengent (RAp 25/2) — 11 I 8 a, 11 H, 8 j.
1456 byter väpnaren Jöns Magnusson i Håga till sig ’en 

fjäll i F vid Uppsala, sunnanför och uppsides vid Nils 
stenhuggares (död) fjäll’ av Margit Palingsdotter (se 
Håga) (RAp 25/2, 13/5). Samma år säljer Jöns Mag-
nusson till Jöns Olofsson en urfjäll, som ligger Västan 
Uppsala jämnt vid *Steenhuggara wrethen på östra 
sidan, utmärkt och utrörd från ån och upp i allmänma 
vägen’ (RAp 23/11).

1463 säljer Margit Palingsdotter tre fjällar i F, en stor och 
två mindre, till Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp 
efter 1/5).

1509/ 18 förvärvar Uppsala helgeandshus av Lars Eriksson 
en ängsfjäll, som ligger vid den fjäll huset redan har i 
F (se *Steenhuggara wrethen) (RAp 1509 22/7, 1518 
1/5).

1528 — 32 har helgeandshuset två ängsfjällar under *Sten- 
huggarboda (UFT VI s 198, 211, HHLG III s 99, 
107, 128).

1304 in Gutasund (DS 1415) — 11 I, 6 a.
UH 1548 1 skuj, 0:2:2,15570:2:1, till Ultuna, från 1566 

till ky nedan.
2 bi, 1549 2 ky, 0:6 + 0:6 med skuj i G från 1566; jt 
från 1566, tidigare anges att jorden är 'ovitterlig’ eller 
’omätt’. (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd)
Jfr *Skredderetorppet.
Summa jt — (1:6:1).

*Feres-
hegomon 

Försängen 

Gottsunda 
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Långtibble, Nåstuna och Väsby, Vänge sn. 1497-1508 ingår 
även fjällar vid *Fr0sh0gana och *Stenhuggara wrethen. 
Från 1549 redovisas Berthåga, Flogsta, Norby och Kvarnbo i 
Norby rättardöme . 

1463 F11resh11gomon (RAp efter 1/5), 1497 vid Fr11sh11gana 
(UpDkyR 2 s 4). 

1463 säljer Margit Palingsdotter en fjäll i F till Erik Axels-
son (Tott) (se Håga) (RAp efter 1/5). 

1497-1508 har Uppsala domkyrka en fjäll, som räntar 0:0:4 
pn (1503 0:4); den uppges vara öde 1504-08 (Flogsta 
rd) (UpDkyR). 

1456 i F11risiengene (RAp 25/2) - 11 I 8 a, 11 H, 8 j. 
1456 byter väpnaren Jöns Magnusson i Håga till sig 'en 

fjäll i F vid Uppsala, sunnanför och uppsides vid Nils 
stenhuggares (död) fjäll' av Margit Palingsdotter (se 
Håga) (RAp 25/2, 13/5). Samma år säljer Jöns Mag-
nusson till Jöns Olofsson en urfjäll, som ligger 'västan 
Uppsala jämnt vid *Steenhuggara wrethen på östra 
sidan, utmärkt och utrörd från ån och upp i allmänma 
vägen' (RAp 23/11) . 

1463 säljer Margit Palingsdotter tre fjällar i F, en stor och 
två mindre, till Erik Axelsson (Tott) (se Håga) (RAp 
efter 1/5). 

1509/ 18 förvärvar Uppsala helgeandshus av Lars Eriksson 
en ängsfjäll , som ligger vid den fjäll huset redan har i 
F (se *Steenhuggara wrethen) (RAp 1509 22/7, 1518 
1/5) . 

1528-32 har helgeandshuset två ängsfjällar under *Sten-
huggarboda (UFT VI s 198, 211, HHLG 111 s 99, 
107, 128). 

1304 
UH 

in Gutasund (DS 1415) - 11 I, 6 a . 
1548 I skuj, 0:2:2, 15570:2:l, till Ultuna, från 1566 
till ky nedan. 
2 bi, 1549 2 ky, 0:6 + 0:6 med skuj i G från 1566; jt 
från 1566, tidigare anges att jorden är 'ovitterlig' eller 
'omätt'. (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd) 
Jfr *Skredderetorppet. 
Summajt - (1:6:l). 
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1304 byter Nils Hemmingsson bort 0:0:10 och 0:0:9 till 
Uppsala domkyrka (se Vårdsätra) (DS 1415).

1316 upptas två landbor, varav en tillhör preposituren och 
en herr Tomas (sjätte kanonikatet) vid domkyrkan, i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062).
Samma år testamenterar domprost Andreas (And) 
0:2 till domkyrkan (se Sävja, Danmarks sn) (DS 
2055-56).

1337 pantsätter Hemming i G 0:0:^ till Bondkyrkan för lån 
av spannmål (DS 3269).

1339 lånar Anund, Sigge, Håkan Stomblakarl och Mats i G 
spannmål av Bondkyrkan (DS 3406).

1344 har domkyrkans sjätte kanonikat (Trinitatis) 0:3 och 
ärkebiskopsbordet 0:10:1:2^, som ligger under curia 
Vårdsätra (DS 3835 s 313, 3837).

1399 stiftar Magnus Håkansson (Magnus Marinassons ätt) 
en prebenda i domkyrkan och ger sina gods i G med 
en kvarn samt jord i Olsta, Gryta sn, och Lötsberga, 
Löts sn (SRP 2964—66; Dahlbäck s 152).

1423 uppger Peter Åkesson (bölja) att hans hustrus moder 
Märta Magnusdotter efter sin död hade givit sin make 
Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) följande gods: 
G med kvarn, jord i Övernäs och Stabby, Uppsala- 
Näs sn, Sundby, Västeråkers sn, Toppmyra, Dalby 
sn, Lötsberga, Löts sn, och i Östergötland och Små-
land. Peter och hustrun Märta Nilsdotter (Hammer-
sta-ätten) godkänner nu överlåtelsen för Nils’ livstid. 
(B 16 f 117v— 118)

1435 har Själakoret i Uppsala domkyrka 0:0:4, som räntar 
6 lass hö, vilket tillfaller korprästen, som därför beta-
lar 0:0:7 pn till koret; ängen har sannolikt skänkts av 
Holmsten i Finnsta, Vänge sn (UpDkyPb f 4v).

1454 byter Peter Åkesson och Märta Nilsdotter bort 0:7:2, 
som räntar 3 pund 3 spann korn och 3:0 pn, och G 
kvarn, som räntar 4 pund mjöl, samt jord i Bista, 
Kalmar sn, till ärkebiskopsbordet mot jord i Bäddarö, 
Löts sn. Till kvarnen hör ’hus och ström och fria och 
ohindrade dammbord (= dammluckor) så väl in på
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1304 byter Nils Hemmingsson bort 0:0: lO och 0:0:9 till 
Uppsala domkyrka (se Vårdsätra) (DS 1415). 

1316 upptas två landbor, varav en tillhör preposituren och 
en herr Tomas (sjätte kanonikatet) vid domkyrkan, i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062). 
Samma år testamenterar domprost Andreas (And) 
0:2 till domkyrkan (se Sävja, Danmarks sn) (DS 
2055-56). 

1337 pantsätter Hemming i G 0:0:½ till Bondkyrkan för lån 
av spannmål (DS 3269). 

1339 lånar Anund, Sigge, Håkan Stomblakarl och Mats i G 
spannmål av Bondkyrkan (DS 3406). 

1344 har domkyrkans sjätte kanonikat (Trinitatis) 0:3 och 
ärkebiskops bordet 0: 10: I :2½, som ligger under curia 
Vårdsätra (DS 3835 s 313, 3837). 

1399 stiftar Magnus Håkansson (Magnus Marinassons ätt) 
en prebenda i domkyrkan och ger sina gods i G med 
en kvarn samt jord i Ölsta, Gryta sn, och Lötsberga, 
Löts sn (SRP 2964-66; Dahl bäck s 152). 

1423 uppger Peter Åkesson (bölja) att hans hustrus moder 
Märta Magnusdotter efter sin död hade givit sin make 
Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) följande gods: 
G med kvarn, jord i Övernäs och Stabby, Uppsala-
Näs sn, Sundby, Västeråkers sn, Toppmyra, Dalby 
sn, Lötsberga, Löts sn, och i Östergötland och Små-
land. Peter och hustrun Märta Nilsdotter (Hammer-
sta-ätten) godkänner nu överlåtelsen för Nils' livstid. 
(B 16fll7v-ll8) 

1435 har Själakoret i Uppsala domkyrka 0:0:4, som räntar 
6 lass hö, vilket tillfaller korprästen, som därför beta-
lar 0:0:7 pn till koret; ängen har sannolikt skänkts av 
Holmsten i Finnsta, Vänge sn (UpDkyPb f 4v). 

1454 byter Peter Åkesson och Märta Nilsdotter bort 0:7:2, 
som räntar 3 pund 3 spann korn och 3:0 pn, och G 
kvarn, som räntar 4 pund mjöl, samt jord i Bista, 
Kalmar sn, till ärkebiskopsbordet mot jord i Bäddarö, 
Löts sn. Till kvarnen hör 'hus och ström och fria och 
ohindrade <lammbord ( = <lammluckor) så väl in på 



Gränberga

västra sidan och Näsboland som på Gottsundaland 
och östra sidan’. (RAp 11/4, 3/10)
Samma år byter Otte Ulfsson (Björnram från Väster-
götland) och hans hustru Ingeborg Nilsdotter (Ham- 
mersta-ätten) bort 0:10, som är två gårdar och som 
räntar 4^ pund korn och 4^:0 pn, till ärkebiskopsbor- 
det mot jord i Väppeby, Ostuna sn, Hönsgärde, 
Husby-Långhundra sn, och Högby, Lagga sn (RAp 
20/8, 3/10, RApp 20/8).

1463 säljer Margit Palingsdotter 0:1 till Erik Axelsson 
(Tott) (se Håga) (RAp efter 1/5).

1547 överlåter Gustav I ’den äng G benämnd’, som av 
ålder legat under Bondkyrkans prästgård, till mäster 
Erik Svart, kyrkopräst i Uppsala (GR 18 s 585).

1559 återtager kungen G äng, som legat under 'pastoriet’ i 
Uppsala, från pastorn, mäster Mårten Olofsson (GR 
29 s 399).

1231 de Grimberghum (DS 259, avskr), 1278 mansionem Gren- 
bergum (DS 876) — 11 H, 7 — 8 j — jfr Överby.

UH 2 se, 1:0 + 1:0. (Gränberga rd)
1566 se, 0:4.
Summajt 2:0 (2:4).
Gränberga rd (se) se nedan.

1231 bevittnar Johan i G kung Knut Holmgerssons dona-
tion till S:ta Maria kyrka i Östra Aros tillsammans 
med ärkebiskop Olof, Ulf jarl, prästen Nils i Gla 
Uppsala, Lars och Germund, lagmän i Tiundaland 
resp Attundaland, och Alle från Vaxtuna, Orkesta sn 
(DS 259).

1278 instiftar domprost Björn en vicaria (den första) i Upp-
sala domkyrka och ger gården G (”mansionem”) med 
1:0 och *Berboschog, PVänge sn, samt jord i *Billinge 
och Flogsta (DS 876).

1301/ 05 omnämns Johan i G som faste vid ting i Uppsala 
(DS 1339, 1468-69).

1302 har första vicarian gården (”curia”) G om 1:0 och en 
kvarn, som byggts därstädes, och ett ”fallaland” i 
byns åkrar, vilket sakristanen Peter på 1290-talet(?) 
bytt till sig av ärkebiskopen mot ett ”fallaland” i 
*Billinge (DS 3836).
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västra sidan och Näsboland som på Gottsundaland 
och östra sidan'. (RAp 11/4, 3/10) 
Samma år byter Otte Ulfsson (Björnram från Väster-
götland) och hans hustru Ingeborg Nilsdotter (Ham-
mersta-ätten) bort 0: 10, som är två gårdar och som 
räntar 4½ pund korn och 4½:0 pn, till ärkebiskopsbor-
det mot jord i Väppeby, Östuna sn, Hönsgärde, 
Husby-Långhundra sn, och Högby, Lagga sn (RAp 
20/8, 3/10, RApp 20/8). 

1463 säljer Margit Palingsdotter 0: 1 till Erik Axelsson 
(Tott) (se Håga) (RAp efter 1/5). 

1547 överlåter Gustav I 'den äng G benämnd', som av 
ålder legat under Bondkyrkans prästgård, till mäster 
Erik Svart, kyrkopräst i Uppsala (GR 18 s 585). 

1559 återtager kungen G äng, som legat under 'pastoriet' i 
Uppsala, från pastorn, mäster Mårten Olofsson (GR 
29 s 399). 

Gränberga 1231 de Grimberghum (DS 259, avskr), 1278 mansionem Gren-
bergum (DS 876) - 11 H, 7-8 j - jfr Överby. 

UH 2 se, 1 :0 + I :0. (Gränberga rd) 
1566 ½ se, 0:4. 
Summajt 2:0 (2:4). 
Gränberga rd (se) se nedan. 

1231 bevittnar Johan i G kung Knut Holmgerssons dona-
tion till S:ta Maria kyrka i Östra Aros tillsammans 
med ärkebiskop Olof, Ulf jarl, prästen Nils i Gla 
Uppsala, Lars och Germund, lagmän i Tiundaland 
resp Attundaland, och Alle från Vaxtuna, Orkesta sn 
(DS 259). 

1278 instiftar domprost Björn en vicaria (den första) i Upp-
sala domkyrka och ger gården G ("mansionem") med 
1 :0 och *Berboschog, ?Vänge sn, samt jord i *Billinge 
och Flogsta (DS 876). 

1301/ 05 omnämns Johan i G som faste vid ting i Uppsala 
(DS 1339, 1468-69). 

1302 har första vicarian gården ("curia") Gom 1:0 och en 
kvarn, som byggts därstädes, och ett "fallaland" i 
byns åkrar, vilket sakristanen Peter på 1290-talet(?) 
bytt till sig av ärkebiskopen mot ett "fallaland" i 
*Billinge (DS 3836). 



1321 byter Håkan Jonsson (Läma) bort två jordlotter i G 
och i Alvesta, Botkyrka sn, till Ingevald Estridsson 
(Hammersta-ätten) mot jord i Östergötland. Den ena 
jordlotten, som är -^:0:0:6, har Håkan förvärvat av 
Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) och 
den andra, som är 0:2:0:3, av Magnus Gudmundsson 
”Bordstac”. (DS 2284)

1324 byter Olof Brun bort 0:15 i G och jord på Björkö, 
Adelsö sn, till ärkebiskop Olof Björnsson mot jord i 
Hamra och Alvesta, Botkyrka sn (DS 2474).

1344 har det tionde kanonikatet (Tierp) 1:0 och fabrican 
vid Uppsala domkyrka 0:17:0:3 (DS 3835 s 316, 3838 
s 332). Kanonikatets jord är sannolikt den prebende- 
jord som i UH redovisas i Överby (Dahlbäck kas 
591).

1376 har domkyrkans fabrica 0:17, som tre landbor sitter 
på, 'förutom den jord som Lars innehar, nämligen 
0:7^’; räntan är pund korn och 0:18:2 pn (D 1 s 11). 

1384 säljer Lars Filipsson (lejon och lilja) jord i Östra 
Rickeby, Gottröra sn, till domkyrkan men om denna 
inte far jorden, skall ersättning lämnas i 0:3 i 'nedre 
G’ eller i någon annan by (RAp 30/8, SRP 2041). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 8 pund 
och 2 spann korn och 2:0 pn (UpDkyR).

1472 ingår tre bönder i G och en bonde i 'Övre G’ ( = 
Överby) i synenämnd (se *Billinge) (RAp 29/10). 

1482 far Lars Jönsson i Hamra, Fröslunda sn, Jakob Ulfs- 
sons fogde på Uppsala gård, rätt att under sin livstid 
fritt bruka 1:0, som domkyrkans rättare Anders Eriks-
son tidigare innehaft (RAp 8/6).

1497—1536 har domkyrkan två gårdar, som räntar 4 pund 
korn och 0:12 pn vardera, och fram till 1525 en fjäll, 
som räntar 0:2 pn (Gränberga rd) (UpDkyR). Fjällen 
byts bort 1525 (se Holmsta, Jumkils sn).

Gränberga rättardöme omfattar 1497—1548 Sankt Eriks-jor- 
den i G och Nyvla, Bondkyrka sn, i Altuna, Broby, Brunnby, 
Ekeby, Gäsmesta, Hässelby, Mångsbo, Nyby, Ströby, Ströja 
och Tiby, Börje sn, i Björkby, Bärby (tom 1527), Gökulla, 
Mälby och Arna, Gla Uppsala sn, samt kvarn i Gesvad,
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1321 byter Håkan Jonsson (Läma) bort två jordlotter i G 
och i Älvesta, Botkyrka sn, till lngevald Estridsson 
(Hammersta-ätten) mot jord i Östergötland. Den ena 
jordlotten, som är ½:0:0:6, har Håkan förvärvat av 
Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) och 
den andra, som är 0:2:0:3, av Magnus Gudmundsson 
"Bordstac". (DS 2284) 

l 324 byter Olof Brun bort 0: 15 i G och jord på Björkö, 
Adelsö sn, till ärkebiskop Olof Björnsson mot jord i 
Hamra och Älvesta, Botkyrka sn (DS 2474). 

l 344 har det tionde kanonikatet (Tierp) l :0 och fabrican 
vid Uppsala domkyrka 0:17:0:3 (DS 3835 s 316, 3838 
s 332) . Kanonikatets jord är sannolikt den prebende-
jord som i UH redovisas i Överby (Dahlbäck kas 
591). 

13 76 har domkyrkans fabrica 0: 17, som tre landbor sitter 
på, 'förutom den jord som Lars innehar, nämligen 
0:7½'; räntan är 7½ pund korn och 0:18:2 pn (Dl s l l). 

1384 säljer Lars Filipsson (lejon och lilja) jord i Östra 
Rickeby, Gottröra sn, till domkyrkan men om denna 
inte får jorden, skall ersättning lämnas i 0:3 i 'nedre 
G' eller i någon annan by (RAp 30/8, SRP 2041). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 8 pund 
och 2 spann korn och 2:0 pn (UpDkyR) . 

14 72 ingår tre bönder i G och en bonde i 'Övre G' ( = 
Överby) i synenämnd (se *Billinge) (RAp 29/10). 

1482 får Lars Jönsson i Hamra, Fröslunda sn, Jakob Ulfs-
sons fogde på Uppsala gård, rätt att under sin livstid 
fritt bruka 1 :0, som domkyrkans rättare Anders Eriks-
son tidigare innehaft (RAp 8/6) . 

1497-1536 har domkyrkan två gårdar, som räntar 4 pund 
korn och 0: 12 pn vardera, och fram till 1525 en fjäll, 
som räntar 0:2 pn (Gränberga rd) (UpDkyR) . Fjällen 
byts bort 1525 (se Holmsta,Jumkils sn) . 

Gränberga rättardöme omfattar 1497-1548 Sankt Eriks-jor-
den i G och Nyvla, Bondkyrka sn, i Altuna, Broby, Brunnby, 
Ekeby, Gäsmesta, Hässelby, Mångsbo, Nyby, Ströby, Ströja 
och Tiby, Börje sn, i Björkby, Bärby (tom 1527), Gökulla, 
Mälby och Ärna, Gla Uppsala sn, samt kvarn i Gesvad, 



*Gutastum

Hammarby

Husby

Bälinge sn. 1549—52 redovisas jorden i Gla Uppsala sn i 
Gökulla rättardöme.

1339 lånar Filip och Sven i G {de Gutastum) spannmål av 
Bondkyrkan; for Sven är Sigge i Berthåga borgens-
man (DS 3407).

1302 Hamarby (SkoKlJb s 18) — 11 I 7 a; bytomt enl EK ca 
400 m ONO om Malma (RAÄ nr 464).

UH 1 sk, 1:2:2 med skuj i Sunnersta 1540-?47.
1 skuj, 1548 £ sk, 1552 1 aoe, 1566 £ sk, 0:4, 
15520:5. (Husby rd)
1540 och 1548 (endast) 1 dpuj, 0:1:1. (Sätuna rd) 
Summajt 2:0 (1:7:2).

1302 har Sko kloster 0:0:1, som ligger for land bodrift och 
som förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKlJb s 
18, 22). Elin levde 1277 (DS 628).

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:1 (’ett gammalt 
ödeland’) och 0:0:1, som den förvärvat av Johan i 
Ultuna, och dess fabrica 0:1 (DS 3835, 3838; Dahl- 
bäck kas 592).

1376 har fabrican 0:0:4, som brukas på nytt (”de nouo 
culte”) (D 1 s 10).

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala till sig 0:0:4 av 
Uppsala domkyrka (RAp 27/10).

1444 byter Lars i H till sig 0:1 av domkyrkan mot jord i 
Malma (RAp 18/6). Samma år byter domkyrkan till 
sig 0:0:4 av ärkebiskopsbordet (se Berga, Danmarks 
sn) (RAp 26/6).

1553 byter Gustav I till sig en gård av Gustav Eriksson, 
borgare i Uppsala, mot två gatubodstomter i Uppsala 
(GR 24 s 103).

1554 säljer Nils Eriksson i Stångby, Vaksala sn, 0:10:2 till 
Hans Andersson i H (UDb V s 16).

1567 har Jöran Persson köpt skattehemmanet ’under fräl- 
set’ (UH 1567:25).

1345 in Husabyulleraker (DS 3975) — 11 H, 8 j — jfr Överby. 
UH 3 aoe, 1:0 + 1:0 + 1:0. (Husby rd)

Summajt 3:0.
Husby rd (aoe) se nedan 1541.
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Bälinge sn. 1549-52 redovisas jorden i Gla Uppsala sn i 
Gökulla rättardöme. 

*Gutastum 1339 lånar Filip och Sven i G (de Gutastum) spannmål av 
Bondkyrkan; för Sven är Sigge i Berthåga borgens-
man (DS 3407). 

Hammarby 1302 Hamarby (SkoKlJb s 18) - l l I 7 a; bytomt enl EK ca 
400 m ONO om Malma (RAÄ nr 464). 

Husby 

UH 1 sk, 1:2:2 med skuj i Sunnersta 1540-?47. 
1 skuj, 1548 ½ sk, 1552 1 aoe, 1566 ½ sk, 0:4, 
1552 0:5. (Husby rd) 
1540 och 1548 (endast) 1 dpuj, 0:1:1. (Sätuna rd) 
Summajt 2:0 (1:7:2). 

1302 har Sko kloster 0:0:1, som ligger för landbodrift och 
som förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKlJb s 
18, 22). Elin levde 1277 (DS 628). 

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:1 ('ett gammalt 
ödeland') och 0:0: I, som den förvärvat av Johan i 
Ultuna, och dess fabrica 0: l (DS 3835, 3838; Dahl-
bäck kas 592). 

1376 har fabrican 0:0:4, som brukas på nytt ("de nouo 
culte") (D 1 s 10). 

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala till sig 0:0:4 av 
Uppsala domkyrka (RAp 27/10). 

1444 byter Lars i H till sig 0: 1 av domkyrkan mot jord i 
Malma (RAp 18/6) . Samma år byter domkyrkan till 
sig 0:0:4 av ärkebiskopsbordet (se Berga, Danmarks 
sn) (RAp 26/6). 

1553 byter Gustav I till sig en gård av Gustav Eriksson, 
borgare i Uppsala, mot två gatubodstomter i Uppsala 
(GR 24 s 103). 

1554 säljer Nils Eriksson i Stångby, Vaksala sn, 0:10:2 till 
Hans Andersson i H (UDb V s 16). 

1567 har Jöran Persson köpt skattehemmanet 'under fräl-
set' (UH 1567:25) . 

1345 in Husabyulleraker (DS 3975) - 11 H, 8j - jfr Överby. 
UH 3 aoe, 1:0 + 1:0 + 1:0. (Husby rd) 

Summajt 3:0. 
Husby rd (aoe) se nedan 1541. 



1345 byter kung Magnus Eriksson på kronans vägnar bort 
3:0 i H och jord i 'Husaby-Närdinghundra’ och Hu- 
seby, Svinnegarns sn, till tolfte kanonikatet vid Upp-
sala domkyrka mot jord i Svartsjö och underlydande 
gods i Skå och Sånga snr och i Degerby, Hilleshögs sn, 
vilket läggs under Uppsala öd (DS 3975). Kanonika-
tet, som grundats 1344 av hertiginnan Ingeborg 
Eriksdotter, har troligen inte kommit till stånd (Dahl- 
bäck s 91).

1531 har Gustav I tre gårdar om tillsammans 3:0 köpegods; 
räntan är 9 pund korn och 3:0 pn (K 1, 1531).

1541—52 redovisas arv och eget-jorden i Ulleråkers hd i 
Husby rättardöme under Ekholmens gård, vilket om-
fattar Husby och Hässelby, Klinta och Ströby, Börje 
sn, samt Flottsund, Alsike sn; från 1549 ingår Håga 
och från 1552 Hammarby.

Håga 1301 deHaghe (DS 1339) — 11 H, 7j.
UH 1 skuj, 1548 1 sk, 1549 1 aoe, 0:6:1. (Husby rd)

1 seuj, 0:1, 1556 0:0:1 (jt saknas från 1557). (Flogsta 
rd)
4 fr, 0:5 + 0:5 + 0:5 + 0:5, (1562 Åke Bengtsson 
/Färla/ 3, Johan Pedersson /Bååt/ 1, 1567 Åke 
Bengtsson 4).
Summajt 3:3:1 (3:2:2).

Till Håga skriver sig väpnaren Jöns Magnusson 1456 (RAp
25/2, 13/5).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 0:6 (DS 2073; ÄSF s 7).

1301 omnämns Joar i H som faste på ting i Uppsala (DS 
1339).

1305 har Uppsala helgeandshus 0:2^- (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby, Börje sn).

1316 har domkyrkans prepositur 0:0:16 (DS 2073).
1337 pantsätter Nils en tredjedel av sin jord och Joar 0:0:^- 

till Bondkyrkan för lån av spannmål (DS 3269).
1339 pantsätter Gyrid 0:0:0:5, Jakob 0:0:-£, Joar 0:0:1, Knut 

0:0:^- + 0:0:^- och Nils 0:0:^- till Bondkyrkan för lån av 
spannmål. Knut pantsätter dessutom 0:0:^, därför att
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Håga 

1345 byter kung Magnus Eriksson på kronans vägnar bort 
3:0 i H och jord i 'Husaby-Närdinghundra' och Hu-
seby, Svinnegarns sn, till tolfte kanonikatet vid Upp-
sala domkyrka mot jord i Svartsjö och underlydande 
gods i Skå och Sånga snr och i Degerby, Hilleshögs sn, 
vilket läggs under Uppsala öd (DS 3975). Kanonika-
tet, som grundats 1344 av hertiginnan Ingeborg 
Eriksdotter, har troligen inte kommit till stånd (Dahl-
bäck s 91). 

1531 har Gustav I tre gårdar om tillsammans 3:0 köpegods; 
räntan är 9 pund korn och 3:0 pn (Kl, 1531). 

1541-52 redovisas arv och eget-jorden i Ulleråkers hd i 
Husby rättardöme under Ekholmens gård, vilket om-
fattar Husby och Hässelby, Klinta och Ströby, Börje 
sn, samt Flottsund, Alsike sn; från 1549 ingår Håga 
och från 1552 Hammarby. 

1301 
UH 

de Haghe (DS 1339) - 11 H , 7 j . 
I skuj, 1548 I sk, 1549 I aoe, 0:6:1. (Husby rd) 
I seuj, 0:1, 1556 0:0:l Ut saknas från 1557). (Flogsta 
rd) 
4 fr, 0:5 + 0:5 + 0:5 + 0:5, (1562 Åke Bengtsson 
/Färla/ 3, Johan Pedersson /Bååt/ I, 1567 Åke 
Bengtsson 4) . 
Summa jt 3:3: l (3:2:2). 

Till Håga skriver sig väpnaren Jöns Magnusson 1456 (RAp 
25/2, 13/5). 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 0:6 (DS 2073; ÄSF s 7). 

1301 omnämns Joar i H som faste på ting i Uppsala (DS 
1339). 

1305 har Uppsala helgeandshus 0:2½ (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby, Börje sn) . 

1316 har domkyrkans prepositur 0:0:16 (DS 2073). 
1337 pantsätter Nils en tredjedel av sin jord och Joar 0:0:½ 

till Bondkyrkan för lån av spannmål (DS 3269). 
1339 pantsätter Gyrid 0:0:0:5,Jakob 0:0:½,Joar 0:0: I, Knut 

0:0 :½ + 0:0:½ och Nils 0:0:½ till Bondkyrkan för lån av 
spannmål. Knut pantsätter dessutom 0:0:½, därför att 



Sune i Norby lånat spannmål av Bondkyrkan. (DS 
3406, 3407)

1344 uppges att preposituren bytt bort 0:0:13:5 och 0:1 mot 
jord i Östra Läby, Läby sn (DS 3835 s 304).

1376 har domkyrkans fabrica 0:1, som räntar 4 spann korn 
(D 1 s 10).

1385 instiftar Kristina Envastsdotter, änka efter Hans 
Skörbytta, en prebenda vid S:t Andreas’ altare i Upp-
sala domkyrka och ger £:0 i H och jord på åtskilliga 
platser i Uppland; jorden hade domkyrkans sysslo-
man köpt för Kristinas räkning av frälsemän (SRP 
2138, 2181; Dahlbäck s 135).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:15, som Nils Daen i Stockholm har, 0:6:2, som 
prästen i Skuttunge hade, och £:0, som domkyrkan 
hade (SD 1090).

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar ^:0 pn 
(UpDkyR).

1456 byter Elin Magnusdotter bort sitt 'fäderne’ 0:2 till sin 
bror Jöns Magnusson i H (RAp 25/2).
Samma år byter Jöns Magnusson med sin hustru 
Annas samtycke bort 0:6:2 till Margit Palingsdotter, 
änka efter rådmannen Magnus Birgersson i Stock-
holm, och hennes son Birger, domprost i Uppsala, 
mot en fjäll i Försängen och en tomt i Uppsala (RAp 
25/2, 13/5, 1459 31/5).

1463 säljer Margit Palingsdotter till Erik Axelsson (Tott) 
fyra gårdar om tillsammsns 0:20:1 i H och jord i 
Ekeby, Flogsta äng, Toreshogomon, Försängen och 
Gottsunda samt i Ekeby och Bärby, Vänge sn (RAp 
efter 1/5).

1497—1536 har Uppsala domkyrka en utjord, som räntar -£:0 
pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1548 säljer borgaren Anders Jönsson i Uppsala med hust-
run Kerstin Lagesdotters samtycke 0:6:1 ’i västra än-
dan i byn’ till Gustav I (RAp 6/10).

1555 (?) tillfaller fyra gårdar, som vardera räntar 23 spann 
korn och 0:4 pn, och jord i Ekeby samt tomt och gård i 
Uppsala Åke Bengtsson (Färla) efter hans morbror 
Jöran Åkessons (Tott) död 1555; Åke skall göra rä-
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Sune i Norby lånat spannmål av Bondkyrkan . (DS 
3406, 3407) 

1344 uppges att preposituren bytt bort 0:0: 13:5 och 0: I mot 
jord i Östra Läby, Läby sn (DS 3835 s 304). 

I 3 76 har domkyrkans fabrica 0: I, som räntar 4 spann korn 
(Dls!0). 

1385 instiftar Kristina Envastsdotter, änka efter Hans 
Skörbytta, en prebenda vid S:t Andreas' altare i Upp-
sala domkyrka och ger ½:0 i H och jord på åtskilliga 
platser i Uppland; jorden hade domkyrkans sysslo-
man köpt för Kristinas räkning av frälsemän (SRP 
2138, 2181; Dahlbäck s 135). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:15, som Nils Da'.n i Stockholm har, 0:6:2, som 
prästen i Skuttunge hade, och ½:0, som domkyrkan 
hade (SD 1090). 

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar ½:0 pn 
(UpDkyR). 

1456 byter Elin Magnusdotter bort sitt 'fäderne' 0:2 till sin 
bror Jöns Magnusson i H (RAp 25/2). 
Samma år byter Jöns Magnusson med sin hustru 
Annas samtycke bort 0:6:2 till Margit Palingsdotter, 
änka efter rådmannen Magnus Birgersson i Stock-
holm , och hennes son Birger, domprost i Uppsala, 
mot en fjäll i Försängen och en tomt i Uppsala (RAp 
25/2, 13/5, 145931/5). 

1463 säljer Margit Palingsdotter till Erik Axelsson (Tott) 
fyra gårdar om tillsammsns 0:20: I i H och jord i 
Ekeby, Flogsta äng, *F0resh0gomon, Försängen och 
Gottsunda samt i Ekeby och Bärby, Vänge sn (RAp 
efter 1/ 5). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka en utjord , som räntar½:0 
pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1548 säljer borgaren Anders Jönsson i Uppsala med hust-
run Kerstin Lagesdotters samtycke 0:6: I 'i västra än-
dan i byn' till Gustav I (RAp 6/10). 

1555 (?) tillfaller fyra gårdar, som vardera räntar 23 spann 
korn och 0:4 pn , och jord i Ekeby samt tomt och gård i 
Uppsala Åke Bengtsson (Färla) efter hans morbror 
Jöran Åkessons (Tott) död 1555; Åke skall göra rä-



52 Ulleråkers härad

Hällby

kenskap för godsen vid arvskiftet efter Jöran (X 261 1 f 
31 f, X 265 h, UUB).

1316 in Helliby (DS 2062), 1336 in Helleby (DS 3209) - 11 1, 
7 a.

UH 1 kan, 1540 1 ky, 1:1:1, 1545 1:1, 1547 1:2, 15661:0:1, 
1567 1:0:2:2; 1538 Trinitatis kanonikat. (Norby rd) 
1540 1 pb/ky, 1551 1 ky, 0:4:1:4, 15660:6:1. (Norby 
rd)
1540 1 dasp/ky, 1551 1 aoe, 1566 1 ky, 0:7 (jt från 
1548), 1551 0:6:1. (Norby rd, 1551 Tuna rd)
1566 1 se, 0:7.
Summajt 2:4:2:4 (3:4:1:2).

1316 upptas två landbor i H tillhörande herr Tomas (sjätte 
kanonikatet, Uppsala domkyrka) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062).

1336 erkänner Lars Mickelsson i H, f d Klara klosters 
syssloman, att abbedissan Rikissa till honom givit 
nyttjanderätten till ^:0 med rätt för henne att ta tillba-
ka jorden, när hon så finner lämpligt (DS 3209).

1339 pantsätter Holvast i H 0:0:l/4 till Bondkyrkan för lån 
av spannmål (DS 3406).

1344 har domkyrkans sjätte kanonikat (Trinitatis) 0:0:10 
och Bondkyrkan 0:0:9 (DS 3835 s 312).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson (Trinitatis 
kanonikat) en stor åker, ’som kallas fjäll’ (utan ort-
namn) och som magister Arne ägde, till Bondkyrkan 
(se Stabby) (?DS 4074 s 572).

1346 ger Holger Spielbudsson 0:0:1 till sin närskylde frände 
herr Lars, domkyrkans syssloman (UpDkyRL f 43v).

1347 testamenterar kaniken Odin 0:-^ till domkyrkans fab- 
rica (se Vallby, Danmarks sn) (DS 4190).

1349 byter kaniken Lars Nilsson (Unge) till sig 0:2 (se 
Ängeby, Danmarks sn) (DS 4493).

1351 ger Lars Mickelsson med sina arvingars samtycke 
0:0:7 och två tredjedelar av de hus som där finns till 
Klara kloster (DS 4690).

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson 0:0:13 till Uppsa-
la domkyrkas nionde prebenda (se Söderby, Dan-
marks sn) (DS 7444).

52 Ulleråkers härad 

Hällby 

kenskap för godsen vid arvskiftet efter Jöran (X 2611 f 
31 f, X 265 h, UUB). 

1316 in Helliby (DS 2062), 1336 in Hellieby (DS 3209) - 11 I, 
7 a. 

UH I kan, 1540 I ky, 1:1:1, 15451:1, 15471:2, 15661:0:1, 
1567 1 :0:2:2; 1538 Trinitatis kanonikat. (Norby rd) 
1540 I pb/ky, 1551 I ky, 0:4:1:4, 15660:6:1. (Norby 
rd) 
1540 I dasp/ky, 1551 I aoe, 1566 I ky, 0:7 Ut från 
1548), 15510:6:1. (Norbyrd, 1551 Tunard) 
1566 I se, 0:7. 
Summa jt 2:4:2:4 (3:4: 1 :2). 

1316 upptas två landbor i H tillhörande herr Tomas (sjätte 
kanonikatet, Uppsala domkyrka) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062). 

1336 erkänner Lars Mickelsson i H, f d Klara klosters 
syssloman, att abbedissan Rikissa till honom givit 
nyttjanderätten till ½:0 med rätt för henne att ta tillba-
ka jorden, när hon så finner lämpligt (DS 3209) . 

1339 pantsätter Holvast i H 0:0:1/4 till Bondkyrkan för lån 
av spannmål (DS 3406). 

1344 har domkyrkans sjätte kanonikat (Trinitatis) 0:0:10 
och Bondkyrkan 0:0:9 (DS 3835 s 312). 

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson (Trinitatis 
kanonikat) en stor åker, 'som kallas fjäll' ( utan ort-
namn) och som magister Arne ägde, till Bondkyrkan 
(se Stabby) (?DS 4074 s 572). 

1346 ger Holger Spielbudsson 0:0: I till sin närskylde frände 
herr Lars, domkyrkans syssloman (U pDky RL f 43v). 

1347 testamenterar kaniken Ödin 0:½ till domkyrkans fab-
rica (se Vallby, Danmarks sn) (DS 4190). 

1349 byter kaniken Lars Nilsson (Unge) till sig 0:2 (se 
Ängeby, Danmarks sn) (DS 4493). 

1351 ger Lars Mickelsson med sina arvingars samtycke 
0:0:7 och två tredjedelar av de hus som där finns till 
Klara kloster (DS 4690). 

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson 0:0:13 till Uppsa-
la domkyrkas nionde prebenda (se Söderby, Dan-
marks sn) (DS 7444). 



Bondkyrka 53

1376 har domkyrkans fabrica 0:13, som en landbo sitter på; 
räntan är 15 spann korn. Dessutom utgår från H 9 
spann korn till herr Peter Gunnarsson (jfr Stabby). (D 
1 s 11)

1388 säljer borgaren Jöns Jakobsson i Uppsala 0:0:5 till 
kaniken Olof, kyrkoherde i Bondkyrkan (SRP 2349).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:5, som domkyrkan hade, och 0:0:4 som herr 
Jakob Andersson hade (SD 1090).

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor en land- 
bogård, som räntar 3 pund korn och ^:0 pn 
(UpDkyPb f6v; Dahlbäck s 157).

Kungsgärdet 1548 Konigsgierdiit (UH 1548:9), 1555 Kungzgierdet (UH 
1555:21) - 11 H, 7 a

1554 läggs 'Ovanberga' rättardöme, som omfattar jord i 
'Ovanberga’ och i Kåbo och Rickomberga gärden, till 
Kungsgärdet under Uppsala gård (UH 1555:21 s 215 
0-
K är uppdelat på ett södra och ett norra gärde från 
slutet av 1540-talet till slutet av 1560-talet (UH).

Kåbo(gärde) 1316 de Kaby (DS 2062), 1534 Koby (UpDkyR 6), 1540 i 
Kobo (UH 1540:2), 1556 Cåbo Gierde (UH 1556:22) - 
ursprunglig byplats okänd; Kåbo gärde (11 I, 7 a) 
sägs 1548 ligga väster om Kungsgärdet, 1556 'hart 
under slottet’ (UH).

UH 1540—52 3 dpvretar om tillsammans 1:4 i 'domprost- 
åkern' (jt från 1549).
1542 — 51 1 ädjvret, 0:4 (jt endast 1542); redovisas 
oftast utan ortnamn.
1545 — 52 kanvretar om tillsammans 1:5 (vissa år 
1:4); jorden, som vissa år kallas 'präståkern till Bond-
kyrkan’ har hört till prästgården/Trinitatis kanonikat 
och är uppdelad i vretar: 1545—47 0:4:1 + 0:4:1 + 
0:3:1 + 0:0:1; 15500:4 + 0:4 + 0:4; 1548 uppges att 15 
spannland av 1:5 lagts till kungens norra gärde 
( = Kungsgärdet).
1543, 1548—52 1 kanvret, 0:4 till Rasbo kanonikat. 
1543, 1547—52 1 kanvret, 0:4 till Vallby kanonikat. 
1547, 1550-52 1 fjäll, 1547 till klockaren i Uppsala.

Bondkyrka 53 

1376 har domkyrkans fabrica 0: 13, som en landbo sitter på ; 
räntan är 15 spann korn . Dessutom utgår från H 9 
spann korn till herr Peter Gunnarsson Ufr Stabby) . (D 
I s 11) 

1388 säljer borgaren Jöns Jakobsson i Uppsala 0:0:5 till 
kaniken Olof , kyrkoherde i Bondkyrkan (SRP 2349) . 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0 :5, som domkyrkan hade, och 0:0:4 som herr 
Jakob Andersson hade (SD 1090). 

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor en land-
bogård , som räntar 3 pund korn och ½:O pn 
(UpDkyPb f6v ; Dahlbäck s 157). 

Kungsgärdet 1548 Konigsgierdiit (UH 1548:9), 1555 Kungzgierdet (UH 
1555:21) - 11 H, 7 a 

1554 läggs 'Ovanberga' rättardöme, som omfattar jord i 
'Ovanberga ' och i Kåbo och Rickomberga gärden, till 
Kungsgärdet under Uppsala gård (UH 1555:21 s 215 
f) . 
K är uppdelat på ett södra och ett norra gärde från 
slutet av 1540-talet till slutet av 1560-talet (UH). 

Kåbo(gärde) 1316 de Kaby (DS 2062) , 1534 Koby (UpDkyR 6), 1540 i 
Kobo (UH 1540:2), 1556 Cåbo Gierde (UH 1556:22) -
ursprunglig byplats okänd; Kåbo gärde ( 11 I, 7 a) 
sägs 1548 ligga väster om Kungsgärdet, 1556 'hart 
under slottet' (UH) . 

UH 1540-52 3 dpvretar om tillsammans I :4 i 'domprost-
åkern' Ut från 1549). 
1542-51 1 ädjvret , 0:4 Ut endast 1542); redovisas 
oftast utan ortnamn . 
1545- 52 kanvretar om tillsammans I :5 ( vissa år 
I :4) ; jorden , som vissa år kallas 'präståkern till Bond-
kyrkan' har hört till prästgården/Trinitatis kanonikat 
och är uppdelad i vretar : 1545-470:4:1 + 0:4:1 + 
0:3:1 + 0:0:1; 15500:4 + 0:4 + 0:4; 1548 uppges att 15 
spannland av I :5 lagts till kungens norra gärde 
( = K ungsgärdet) . 
1543, 1548- 52 1 kanvret, 0:4 till Ras bo kanonikat. 
1543, 1547-52 1 kanvret, 0:4 till Vallby kanonikat. 
1547, 1550-52 1 fjäll, 1547 till klockaren i Uppsala. 



54 Ulleråkers härad

Las seby

1543, 1551—52 1 fjäll till Lagga kanonikat; sägs 1543 
ligga Vid Hällby’.
1540—55 finns biskopsjord (jt saknas) i K gärde, 
vilken ingår i Ovanberga rd (se Ovanberga, Uppsala 
stad, västan ån).
1553—57 redovisas vretar i ’Kåbo gärde’: 1553 1:0 + 
1:0 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4; 1556-57 1:0:2 + 
0:4:1 + 1:0 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 (varav 0:4 
till Birgitta Kristiernsdotter /Vasa/).
1553 — 57 2 fjällar (jt saknas).
Summa jt 15484:5, 15565:1.

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 0:0:8 (DS 2073).

1316 upptas två landbor tillhörande preposituren i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit från kyr-
kogodsen i Tiundaland (DS 2062). Samma år uppges 
preposituren ha 0:0:20 (DS 2073).

1344 har preposituren 0:13, archidiakonatet ^:0, det andra 
kanonikatet (Norunda) ^:0, det sjunde (Rasbo) ^:0 
och det nionde (Vallby) ^-:0 (DS 3835 s 304, 306 f, 314 
f). Under Bondkyrkans prästbord ligger 0:13:2 (DS 
3835 s 313).

1477 protesterar domprost Erik Andersson (Banér), som 
har 0:13 i K, mot att ärkedjäknen Kort Rogge gjort 
intrång på hans fiskevatten (RApp 20/10).

1488 upplåter domprost Erik, ärkedjäknen Ragvald och 
fyra kaniker vid domkyrkan, vilka alla är ’ägande’ i K, 
ett ’rum på K mark, liggande västan vid galgberget 
och så mycket in på myren som då var intaget, och ej 
mera, och ingen skog att hugga’ till Uppsala hel- 
geandshus, som där skall bygga ett tegelhus (RAp 
10/12).

1534—35 har Norunda kanonikat en vret, som räntar 20 
spann korn (UpDkyR).

1316 in Lesseby (DS 2062), 1339 De Lassaby (DS 3407) — 
11 I, 7 a; byplats okänd.

UH 1 skuj (154851 i sk), 0:4.
1543, 1548-57 2 kanvretar, 0:4 + 0:4, till Rasbo 
kanonikat.
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Lasseby 

1543, 1551-52 I fjäll till Lagga kanonikat; sägs 1543 
ligga 'vid Häll by' . 
1540-55 finns biskopsjord Ut saknas) i K gärde, 
vilken ingår i Ovanberga rd (se Ovanberga, Uppsala 
stad, västan ån). 
1553-57 redovisas vretar i 'Kåbo gärde': 15531:0 + 
1:0 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4; 1556-571:0:2 + 
0:4:l + 1:0 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 (varav 0:4 
till Birgitta Kristiernsdotter /Vasa/). 
1553-57 2 fjällar Ut saknas). 
Summajt 15484:5, 15565:l. 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 0:0:8 (DS 2073) . . 

1316 upptas två landbor tillhörande preposituren i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit från kyr-
kogodsen i Tiundaland (DS 2062) . Samma år uppges 
preposituren ha 0:0:20 (DS 2073). 

1344 har preposituren 0: 13, archidiakonatet ½:0, det andra 
kanonikatet (Norunda) ½:0, det sjunde (Rasbo) ½:0 
och det nionde (Vallby) ½:0 (DS 3835 s 304, 306 f, 314 
f). Under Bondkyrkans prästbord ligger 0: 13:2 (DS 
3835 s 313). 

1477 protesterar domprost Erik Andersson (Baner), som 
har 0: 13 i K, mot att ärkedjäknen Kort Rogge gjort 
intrång på hans fiskevatten (RApp 20/IO) . 

1488 upplåter domprost Erik, ärkedjäknen Ragvald och 
fyra kaniker vid domkyrkan, vilka alla är 'ägande' i K, 
ett 'rum på K mark, liggande västan vid galgberget 
och så mycket in på myren som då var intaget, och ej 
mera, och ingen skog att hugga' till Uppsala hel-
geandshus, som där skall bygga ett tegelhus (RAp 
10/12). 

1534-35 har Norunda kanonikat en vret , som räntar 20 
spann korn (UpDkyR). 

1316 in Lesseby (DS 2062), 1339 De Lassaby (DS 3407) 
l l I, 7 a; byplats okänd. 

UH I skuj (1548-51 ½ sk), 0:4. 
1543, 1548-57 2 kanvretar, 0:4 + 0:4, till Rasbo 
kanonikat. 
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Malma

1548—57 redovisas hela L, som enl UH 1548:9 totalt 
är 3:0.
Utöver jorden ovan upptas 5 åkerfjällar (utan jt), 
varav 2 till domkyrkan, 2 till Uppsala gård och 1 till 
klockaren;
1555 — 56 redovisas totalt 5 vretar (inkl skuj, kanvre- 
tar), 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4.
1566—68 brukas jorden i L av 5 'Lassebybönder' (jt 
saknas).
Summa jt 3:0.

1316 upptas tre landbor — två tillhör herr Tomas, en herr 
Lars (sjätte resp sjunde kanonikaten vid Uppsala 
domkyrka) — i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062).

1337/ 39 lånar tre personer i L — 1337 Asmund och 
Thegner, 1339 Asmund och Olof — spannmål av 
Bondkyrkan; for Asmund är Anund i Flogsta borgens-
man, for Olof herr Kettilbjörn (DS 3269, 3407).

1344 har sjätte kanonikatet (Trinitatis) och sjunde kanoni- 
katet (Rasbo) 1:0 vardera (DS 3835 s 313 f).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson (Trinitatis 
kanonikat) tre åkerstycken 'kallade fjällar’ j l till 
Bondkyrkans prästbord (DS 4074 s 572).

1472 Lyabro (RAp 29/8) — se *Billinge.

Bondkyrka 55

Se *Steenhuggara wrethen 1509.

1221 in villa de Malinum (KÅ 1914 s 469), 1299 de Malmum 
(DS 1293) - 11 I, 7 a - DoAM s 255.

UH 1 ky, (vissa år som pb), 1:2, 1547 1:2:1, 1556 1:2; 
hemmanet ägdes gemensamt av archidiakonatet och 
kanonikaten Hagunda och Trinitatis (Dahlbäck kas 
598). (Norby rd)
3 se, 1:2 + 1:0:2 4- 1:0:1. (Flogsta rd)
Summa jt 4:5.

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i M (KÅ 1914 
s 469).

1299 omnämns Björn i M som faste vid ting i Uppsala (DS 
1293).

Libro 

*Lyazng-
hinne 

Malma 

Bondkyrka 55 

1548-57 redovisas hela L, som enl UH 1548:9 totalt 
är 3:0. 
Utöver jorden ovan upptas 5 åkerfjällar (utan jt), 
varav 2 till domkyrkan, 2 till Uppsala gård och I till 
klockaren; 
1555-56 redovisas totalt 5 vretar (inkl skuj, kanvre-
tar) , 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4. 
1566-68 brukas jorden i Lav 5 'Lassebybönder' (it 
saknas). 
Summajt 3:0. 

1316 upptas tre landbor - två tillhör herr Tomas , en herr 
Lars (sjätte resp sjunde kanonikaten vid Uppsala 
domkyrka) - i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062). 

1337/ 39 lånar tre personer i L - 1337 Asmund och 
Thegner , 1339 Asmund och Olof - spannmål av 
Bondkyrkan; för Asmund är Anund i Flogsta borgens-
man, för Olof herr Kettilbjörn (DS 3269, 3407) . 

1344 har sjätte kanonikatet (Trinitatis) och sjunde kanoni-
katet (Rasbo) 1:0 vardera (DS 3835 s 313 f). 

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson (Trinitatis 
kanonikat) tre åkerstycken 'kallade fjällar' i L till 
Bondkyrkans prästbord (DS 4074 s 572). 

1472 Lyabro (RAp 29/8) - se *Billinge. 

Se *Steenhuggara wrethen 1509. 

1221 in villa de Malinum (KÅ 1914 s 469) , 1299 de Malmum 
(DS 1293) - 11 I, 7 a - DoAM s 255. 

UH I ky, (vissa år som pb), 1:2, 1547 1:2:1, 1556 1:2; 
hemmanet ägdes gemensamt av archidiakonatet och 
kanonikaten Hagunda och Trinitatis (Dahlbäck kas 
598). (Norby rd) 
3 se, I :2 + I :0:2 + I :0: l. (Flogsta rd) 
Summajt 4:5. 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i M (KÅ 1914 
s 469). 

1299 omnämns Björn i M som faste vid ting i Uppsala (DS 
1293). 



1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 7^ stångfall 
över hela ängen i M äng (in Malmboengh), vilket vicar- 
ian hade redan på 1290-talet (DS 3836).

1316 upptas fyra landbor — en tillhör herr Björn (första 
kanonikatet), en herr Tomas (sjätte kanonikatet) och 
två fabrican vid Uppsala domkyrka — i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062).

1317 byter Olof Brun i Hamra, Botkyrka sn, bort 0:2 till 
Sko kloster mot jord i Tösta, Hölö sn (DS 2126).

1322 byter kaniken Björn i Torstuna till sig 0:2 av Sko 
kloster mot jord i Hagby, Hagby sn, och mellangift 
(DS 2346). Samma år säljer Johan Ingemarsson 0:0:8 
till kaniken Björn 'under Helga trefaldighets kyrka’ 
(UpDkyRL f 124v).

1337 lånar Olof Jonsson i M spannmål av Bondkyrkan; 
Anund i Flogsta och Nils i M är hans borgensmän 
(DS 3269).

1339 lånar Olof Jonsson, Tomas, Jon, Alvast och Jon i M 
spannmål av Bondkyrkan. För Jon är Sigge i Lundby, 
Vänge sn, borgensman, för Alvast och Jon herr Lars i 
Börje. (DS 3406, 3407)

1344 har archidiakonatet 0:0:7, första kanonikatet (Ha- 
gunda-Lagunda) ^:0, sjätte kanonikatet (Trinitatis) 
0:0:8, Bondkyrkan 0:1:0:8 och Uppsala domkyrkas 
fabrica 0:19:2 (DS 3835 s 306 f, 312, 3838 s 332). Det 
uppges vidare att preposituren haft 0:0:4, som bytts 
bort mot jord i Läby, Läby sn (DS 3835 s 304).

1346 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0:4 av Königin 
Skarlakan i Kåddis by, Umeå sn, mot domkyrkans 
åkrar, ängar och fiskevatten i Kåddis; jorden i M var 
Königins arvejord (UpDkyRL f 124v).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:18, som två landbor 
sitter på; de räntar tillsammans 1:0 pn och 1 läst korn 
'eller däromkring’ (D 1 s 10).

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 5-^ pund korn och 
0:23 pn (UpDkyR).

1444 byter domkyrkan till sig 0:7:2 i M och jord i Berthåga 
av Tomas i Focksta, Uppsala-Näs sn, mot jord i Ul- 
tuna, i Stabby, Uppsala-Näs sn, och Hacksta, Dalby
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1302 har Uppsala domkyrkas första v1cana 7½ stångfall 
över hela ängen i M äng (in Malmboengh), vilket vicar-
ian hade redan på 1290-talet (DS 3836) . 

1316 upptas fyra landbor - en tillhör herr Björn (första 
kanonikatet) , en herr Tomas (sjätte kanonikatet) och 
två fabrican vid Uppsala domk yrka - i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062). 

1317 byter Olof Brun i Hamra, Botkyrka sn, bort 0:2 till 
Sko kloster mot jord i Tös ta, Hölö sn (DS 2126) . 

1322 byter kaniken Björn i Torstuna till sig 0:2 av Sko 
kloster mot jord i Hagby , Hagby sn, och mellangift 
(DS 2346) . Samma år säljer Johan Ingemarsson 0:0:8 
till kaniken Björn 'under Helga trefaldighets kyrka' 
(UpDkyRL f 124v). 

1337 lånar Olof Jonsson i M spannmål av Bondkyrkan ; 
Anund i Flogsta och Nils i M är hans borgensmän 
(DS 3269). 

1339 lånar Olof Jonsson , Tomas , Jon, Alvast och Jon i M 
spannmål av Bondkyrkan. För Jon är Sigge i Lundby, 
Vänge sn, borgensman , för Alvast och Jon herr Lars i 
Börje. (DS 3406, 3407) 

1344 har archidiakonatet 0:0:7, första kanonikatet (Ha-
gunda-Lagunda) ½:O, sjätte kanonikatet (Trinitatis) 
0:0:8, Bondkyrkan 0: l :0:8 och Uppsala domkyrkas 
fabrica 0:19:2 (DS 3835 s 306 f, 312, 3838 s 332) . Det 
uppges vidare att preposituren haft 0:0:4, som bytts 
bort mot jord i Läby, Läby sn (DS 3835 s 304). 

1346 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0:4 av Königin 
Skar lakan i Kåddis by, Umeå sn, mot domkyrkans 
åkrar , ängar och fiskevatten i Kåddis ; jorden i M var 
Königins arvejord (UpDkyRL f 124v). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:18, som två landbor 
sitter på ; de räntar tillsammans l :0 pn och l läst korn 
'eller däromkring' (D l s 10). 

1417 har domkyrkan ett gods , som rän tar st pund korn och 
0:23 pn (UpDkyR) . 

1444 byter domkyrkan till sig 0:7:2 i M och jord i Berthåga 
av Tomas i Focks ta, Uppsala-Näs sn, mot jord i Ul-
tuna, i Stabby, Uppsala-Näs sn, och Hacksta , Dalby 
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Norby

sn (RAp 18/6). Domkyrkan byter vidare till sig 0:0:2 
av Lars i Hammarby mot jord i Hammarby (RAp 
18/6).

1497—1536 har domkyrkan tre landbor, som räntar 3 pund 
korn och 0:12 pn, 20 spann och 0:11 pn resp 19 spann 
och 0:9 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1557 far kungens befallningsman Erik Henriksson rätt att 
skattefritt besitta ett kronans hemman i M (GR 27 s 
49).

1294 pars curite ... Noraby (SRS 11:1 s 298, avskr), 1326 
curiam meam Norby (DS 2601), 1329 in villa Norby (DS 
2733) - 11 I, 7 a - DoAM s 256.

UH 6 se, 1549 6 ky, 1557 6 se, 0:6:0:5 + 0:6:0:5 + 0:6:0:5 
+ 0:6:0:5 + 0:6:0:5 + 0:6:0:5. (Flogsta rd, 1549 Norby 
rd)
Summa jt 4:5:0:6.
Norby rd (se, ky, pb, kl, bi) se nedan 1549.

1294 (?) eldhärjas Leonard Odessons (Ornfot) gård Norby, 
men en stor del av gården räddas, sedan S:t Erik 
åkallats, vilket Leonards hustru Margareta berättat 
(SRS 11:1 s 298). Margareta var dotter till Sigge 
Guttormsson och dotterdotter till Birger Jarl (PHT 
1953 s 126 f); före sitt äktenskap hade hon pantsatt 
jord i Attundaland till en köpman i Uppsala (DS 
1071).

1326 testamenterar Mats Kettilmundsson sin gård (”cu-
riam”) N till Uppsala domkyrka (DS 2601).

1329 pantsätter Otto Schwerin 0:12:1:5 (exakt en tredjedel 
av 4:0:16 /15 pnl per örtl/ — se 1344) till ärkebiskop 
Olof Björnsson (DS 2733). Samma år säljer Karl Näs- 
konungsson en tredjedel av byn som han köpt av Mats 
Kettilmundssons änka Adelheid (DS 2742).

1337 lånar Sune och Jon liten spannmål av Bondkyrkan; 
herr Lars i Börje är borgensman for Jon (DS 3269).

1339 omnämns fyra personer, Bengt, Halvard, Jon Röde 
och Sune, vilka lånat spannmål av Bondkyrkan. För 
Sune är Knut i Håga borgensman, för Jon Holvast i 
Ekeby, för Bengt Anund i Flogsta och för Halvard 
Gudlev. (DS 3406)

Norby 
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sn (RAp 18/6). Domkyrkan byter vidare till sig 0:0:2 
av Lars i Hammarby mot jord i Hammarby (RAp 
18/6). 

1497-1536 har domkyrkan tre landbor, som räntar 3 pund 
korn och 0: 12 pn, 20 spann och 0: 11 pn resp 19 spann 
och 0:9 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1557 får kungens befallningsman Erik Henriksson rätt att 
skattefritt besitta ett kronans hemman i M (GR 27 s 
49). 

1294 pars curiie ... Noraby (SRS 11:1 s 298, avskr), 1326 
curiam meam Norby (DS 260 I), 1329 in villa Norby (DS 
2733) - 11 I, 7 a - DoAM s 256. 

UH 6 se, 1549 6 ky, 1557 6 se, 0:6:0:5 + 0:6:0:5 + 0:6:0:5 
+ 0:6:0:5 + 0:6:0:5 + 0:6:0:5 . (Flogsta rd, 1549 Norby 
rd) 
Summa jt 4:5:0:6. 
Norby rd (se, ky, pb, kl, bi) se nedan 1549. 

1294 (?) eldhärjas Leonard Ödessons (Örnfot) gård Norby, 
men en stor del av gården räddas, sedan S:t Erik 
åkallats , vilket Leonards hustru Margareta berättat 
(SRS Il : 1 s 298) . Margareta var dotter till Sigge 
Guttormsson och dotterdotter till Birger Jarl (PHT 
1953 s 126 f); före sitt äktenskap hade hon pantsatt 
jord i Attundaland till en köpman i Uppsala (DS 
1071) . 

1326 testamenterar Mats Kettilmundsson sin gård C'cu-
riam") N till Uppsala domkyrka (DS 2601). 

1329 pantsätter Otto Schwerin 0: 12: 1 :5 ( exakt en tredjedel 
av 4:0: 16 / 15 pnl per örtl/ - se 1344) till ärkebiskop 
OlofBjörnsson (DS 2733). Samma år säljer Karl Näs-
konungsson en tredjedel av byn som han köpt av Mats 
Kettilmundssons änka Adelheid (DS 2742). 

1337 lånar Sune och Jon liten spannmål av Bondkyrkan; 
herr Lars i Börje är borgensman för Jon (DS 3269). 

1339 omnämns fyra personer, Bengt, Halvard, Jon Röde 
och Sune, vilka lånat spannmål av Bondkyrkan. För 
Sune är Knut i Håga borgensman, för Jon Holvast i 
Ekeby, för Bengt Anund i Flogsta och för Halvard 
Gudlev. (DS 3406) 



58 Ulleråkers härad

Nyvla

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:0:16 (DS 3838).
1376 har domkyrkans fabrica åtta landbor med 2:0:16 (san-

nolikt felskrivet for 4:0:16); de räntar tillsammans 21 
pund korn och 11:0 pn (D 1 s 10).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 12^- pund 
korn och 3:0 pn (UpDkyR).

1497—1536 har domkyrkan sex landbor, som räntar vardera 
3 pund 1 spann korn och 1:0 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR).

1549—52 redovisas i Norby rättardöme Sankt Eriks-jord 
samt kyrko-, prebende- och klosterjord i Berthåga, 
Flogsta, Hällby, Malma, Norby, Nyvla, Sunnersta 
och Ultuna, denna sn, och i Kvarnbo, Läby sn. Från 
1551 ingår även biskopsjorden i Gottsunda, *Skred- 
deretorppet, Ultuna och Vårdsätra, denna sn, och 
Flottsund, Alsike sn.

1291 in Niuili (DS 1031) - 11 H, 8 j - DoAM s 257.
UH 1 skuj, 1548 £sk, 1552 1 skuj, 0:5:1:4.

1 se, 1:1 med seuj från 1549. (Gränberga rd)
I seuj, 0:4 (jt endast 1549—51) till se ovan; utjorden 
uppges 1544—47, 1552 och 1554 vara pundland. 
(Gränberga rd)
1542 1 pb, 1549 1 ky, 1552 1 bi, 0:7, (forlänt äbi 
Laurentius Petri från 1548). (Norby rd)
Summa jt 2:5:1:4.

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:£ i N ’nära Upp-
sala’ (DS 1031).

1290—talet(?) — på sakristanen Peters tid — har domkyr-
kans första vicaria 0:10:2 (DS 3836).

1302 har första vicarian 0:13 och två ”fallaland”, som köpts 
av Vänge kyrka och Rörik Kroknäf; fallalanden är 
värderade till 0:0:3 (DS 3836).

1344 har tionde kanonikatet (Tierp, scolastrian) 0:7 och 
fabrican vid Uppsala domkyrka 0:9:1 och i en urfjäll 
0:0:2, som uppges ligga i Vårfrukyrka sn (DS 3838 s 
316, 332; Dahlbäck kas 600).

1376 har domkyrkans fabrica 1:0:1, som två landbor sitter 
på; räntan är 4:0:4 pn (D 1 s 11).

58 Ulleråkers härad 

Nyvla 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:0: 16 (DS 3838). 
1376 har domkyrkans fabrica åtta landbor med 2:0: 16 (san-

nolikt felskrivet för 4:0:16); de räntar tillsammans 21 
pund korn och 11 :0 pn (D I s 10). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 12½ pund 
korn och 3:0 pn (UpDkyR). 

1497-1536 har domkyrkan sex landbor, som räntar vardera 
3 pund l spann korn och I :0 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR). 

1549-52 redovisas i Norby rättardöme Sankt Eriks-jord 
samt kyrko-, prebende- och klosterjord i Berthåga, 
Flogsta, Hällby, Malma, Norby, Nyvla, Sunnersta 
och Ultuna, denna sn, och i Kvarnbo, Läby sn . Från 
1551 ingår även biskopsjorden i Gottsunda, *Skred-
deretorppet, Ultuna och Vårdsätra, denna sn, och 
Flottsund, Alsike sn. 

1291 inNiuili (DS 1031) - Il H, 8j - DoAM s 257. 
UH I skuj, 1548 ½ sk, 1552 I skuj, 0:5:1:4. 

I se, l :l med seuj från 1549. (Gränberga rd) 
I seuj, 0:4 Ut endast 1549-51) till se ovan; utjorden 
uppges 1544-47, 1552 och 1554 vara ½ pundland. 
(Gränberga rd) 
1542 I pb, 1549 I ky, 1552 I bi, 0:7, (förlänt äbi 
Laurentius Petri från 1548). (Norby rd) 
Summa jt 2:5: I :4. 

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:½ i N 'nära Upp-
sala' (DS 1031). 

1290-talet(?) - på sakristanen Peters tid - har domkyr-
kans första vicaria 0: 10:2 (DS 3836). 

1302 har första vicarian 0: 13 och två "fallaland", som köpts 
av Vänge kyrka och Rörik Kroknäf; fallalanden är 
värderade till 0:0:3 (DS 3836). 

1344 har tionde kanonikatet (Tierp, scolastrian) 0:7 och 
fabrican vid Uppsala domkyrka 0:9: I och i en urfjäll 
0:0:2, som uppges ligga i Vårfrukyrka sn (DS 3838 s 
316, 332; Dahlbäck kas 600). 

1376 har domkyrkans fabrica 1:0:1, som två landbor sitter 
på; räntan är 4:0:4 pn (D I s 11). 
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1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:7, som prebendaten Karl Karlsson hade (SD 
1090).

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 3:3 pn 
(UpDkyR).

1460 far prebendaten Knut Karlsson 0:0:11 i N 'utom hu-
sen, bredvid Lilla Skäggesta’ av domkyrkans sysslo-
man som livstidsbesittning mot arrende (jfr Skäg-
gesta, Börje sn) (RAp u d).

1497—1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 3:0 pn 
(Gränberga rd) (UpDkyR).

*Ofan
berghum Se 'Ovanberga', Uppsala stad, västan ån.

Prästgården Se Uppsala stad, västan ån.

Rickomberga 1316 in Rikonaberghum (DS 2062 s 257) — 11 I, 7 a.
UH 1548—53 1 skuj, 0:1 till Berthåga; från 1554 inräknad 

i jt för Berthåga.
1543 (endast) 3 kanvretar till Lagga kanonikat och 2 
kanvretar till Vallby kanonikat (alla under namnet 
’ ’ Krichonaberg’ ’).
1549—68 vretar i 'Rickomberga gärde’: 1549 utan jt; 
1550 1:0 + 0:3; 1551-560:2:2 + 0:1:1 + 0:1:1 + 0:1:1 
+ 0:1:1 (varav 0:4 till Erik Matsson, innehavare av 
Lagga kanonikat); 1557 0:2:2 + 0:1:1 + 0:1:1 + 0:1:1 
+ 0:1:1 + 0:1:1.
1540—55 finns biskopsjord (jt saknas) i R gärde, 
vilken ingår i Ovanberga rd (se Ovanberga, Uppsala 
stad, västan ån).
1566—68 brukas jorden i R av 9 'Rickomberga- 
bönder’ (jt saknas).
Summa jt 1550 1:3, 1556 1:0, 1557 1:1:1.

1316 upptas en landbo, tillhörande herr Nils (fjärde kano- 
nikatet, Uppsala domkyrka), i förteckningen över vad 
hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiunda- 
land (DS 2062 s 257).

1339 omnämns fyra personer, Sigurd, Nils, Olof och Jon i 
R, vilka har lånat spannmål av Bondkyrkan; för Olof 
är Järle i Ekeby borgensman, for Jon Sigge i Berthåga 
(DS 3406).

*Ofan-
berghum 

Bondkyrka 59 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:7, som prebendaten Karl Karlsson hade (SD 
1090). 

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 3:3 pn 
(UpDkyR). 

1460 får prebendaten Knut Karlsson 0:0: 11 i N 'utom hu-
sen, bredvid Lilla Skäggesta' av domkyrkans sysslo-
man som livstidsbesittning mot arrende Ufr Skäg-
gesta , Börje sn) (RAp u d) . 

1497- 1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 3:0 pn 
(Gränberga rd) (UpDkyR). 

Se 'Ovanberga', Uppsala stad, västan ån. 

Prästgården Se Uppsala stad, västan ån. 

Rickomberga 1316 
UH 

in Rikonaberghum (DS 2062 s 257) - 11 I, 7 a. 
1548-53 1 skuj, 0:1 till Berthåga; från 1554 inräknad 
ijt för Berthåga. 
1543 ( endast) 3 kanvretar till Lagga kanonikat och 2 
kanvretar till Vallby kanonikat (alla under namnet 
"Krichonaberg"). 
1549-68 vretar i 'Rickomberga gärde': 1549 utan jt; 
15501:0 + 0:3; 1551-560:2:2 + 0:1:1 + 0:1:l + 0:1:1 
+ 0: I: I ( varav 0:4 till Erik Matsson, innehavare av 
Lagga kanonikat); 15570:2:2 + 0:1:1 + 0:1:1 + 0:1:1 
+ 0: I : I + 0: I: 1. 
1540-55 finns biskopsjord Ut saknas) i R gärde, 
vilken ingår i Ovanberga rd (se Ovanberga, Uppsala 
stad, västan ån). 
1566-68 brukas jorden i R av 9 'Rickomberga-
bönder' Ut saknas). 
Summajt 15501:3, 15561:0, 15571:1:1. 

1316 upptas en landbo, tillhörande herr Nils (fjärde kano-
nikatet, Uppsala domkyrka), i förteckningen över vad 
hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiunda-
land (DS 2062 s 257). 

1339 omnämns fyra personer, Sigurd, Nils, Olof och Jon i 
R, vilka har lånat spannmål av Bondkyrkan; för Olof 
är Järle i Ekeby borgensman, för Jon Sigge i Berthåga 
(DS 3406). 



1344 har det fjärde kanonikatet (Lagga) vid domkyrkan ^-:0 
och det nionde (Vallby) £:0; av den senare jorden 
ligger 0:2 i ”byalandum” och 0:2 i ”fiaellalandum” 
(DS 3835 s 310, 315).

1505 ger rådmannen Anders Jönsson i Uppsala med sin 
hustru Birgitta Nilsdotters samtycke till domkyrkan 
en gård i Uppsala och en åkerfjäll 'inom R bolstad i 
södra gärdet mot Ekeby’. Fjällen sås vartannat år och 
räntar då 12 spann korn; landbon ger 0:4 pn i skatt. 
(RAp 19/5)

60 Ulleråkers härad

Ruddamms 1557 Rudedams hagan (UH 1557:4) — belägen ca 1000 m 
hagen SSO om Uppsala slott, V om åsen (karta 1858).

1557—68 ligger R under Uppsala gård (UH).

Sandvik 1540 Sanduick haghan (UH 1540:2 s 461), 1553 Sanduick, 
Sanduikenn (UH 1553:16) — 11 I, 7 a.

1540—68 ligger S hage under Uppsala gård (UH). 1544 
uppges att hagen hört till domkyrkans prepositur 
(UH 1544:8).

’S:t Eriks UH 1543 (endast) 6 vretar, 'som lyda domkyrkan till vid 
jord’ Ovanberga i Rickomberga gärde’.

1548—57 redovisas vretarna enl följande: 3 sevretar 
(jt saknas 1548), 0:4 + 0:4 + 0:4, vilka 1548 läggs 
under Uppsala gård;
2 kanvretar, 0:4 + 0:4, förlänta till Birgitta Kris- 
tiernsdotter (Vasa) (Norunda kanonikat);
1 kanvret, 0:4 till Olof Larsson, innehavare av Rasbo 
kanonikat.
1548-57 1 sefjäll.
Summa jt 3:0.

’S:t Eriks jord’ är samma jord som under medeltiden ligger i 
*Billinge; den torde senare delvis ha lagts ihop med Kungs- 
gärdet.

*Skreddere 1540 Erik Skrederi i tårpet, Erik skredere i Vårsettertårpet (UH 
torppet 1540:2), 1552 i Kuamegarden (UH 1552:16), 1555 i

Skredderetorppet, i Guttesundatorpet (UH 1555:21) — 
'Gottsundatorp’ beläget 500 m S om Gottsunda, 120 
m SO om bron över Hågaån (Geomjb A 4 s 8).

/ 

60 Ulleråkers härad 

1344 har det fjärde kanonikatet (Lagga) vid domkyrkan ½:0 
och det nionde (Vallby) ½:0; av den senare jorden 
ligger 0:2 i "byalandum" och 0:2 i "firellalandum" 
(DS 3835 s 310,315). 

1505 ger rådmannen Anders Jönsson i Uppsala med sin 
hustru Birgitta Nilsdotters samtycke till domkyrkan 
en gård i Uppsala och en åkerfjäll 'inom R bolstad i 
södra gärdet mot Ekeby'. Fjällen sås vartannat år och 
räntar då 12 spann korn; landbon ger 0:4 pn i skatt . 
(RAp 19/5) 

Ruddamms- 155 7 
hagen 

Rudedams hagan (UH 1557:4) - belägen ca 1000 m 
SSO om Uppsala slott, V om åsen (karta 1858). 

1557-68 ligger R under Uppsala gård (UH). 

Sandvik 

'S:t Eriks 
jord' 

1540 Sanduick haghan (UH 1540:2 s 461), 1553 Sanduick, 
Sanduikenn (UH 1553:16) - 11 I, 7 a . 

1540-68 ligger S hage under Uppsala gård (UH). 1544 
uppges att hagen hört till domkyrkans prepositur 
(UH 1544:8). 

UH 1543 (endast) 6 vretar, 'som lyda domkyrkan till vid 
Ovanberga i Rickomberga gärde'. 
1548-57 redovisas vretarna enl följande: 3 sevretar 
Ut saknas 1548), 0:4 + 0:4 + 0:4, vilka 1548 läggs 
under Uppsala gård; 
2 kanvretar, 0:4 + 0:4, förlänta till Birgitta Kris-
tiernsdotter (Vasa) (Norunda kanonikat); 
1 kanvret, 0:4 till Olof Larsson, innehavare av Rasbo 
kanonikat. 
1548-57 1 sefjäll. 
Summajt 3:0. 

'S:t Eriks jord' är sammajord som under medeltiden ligger i 
*Billinge; den torde senare delvis ha lagts ihop med Kungs-
gärdet. 

*Skreddere- 1540 
torppet 

Erik Skrederi i tårpet, Erik skredere i Vårsettertårpet (UH 
1540:2), 1552 i Kuamegarden (UH 1552:16), 1555 i 
Skredderetorppet, i Guttesundatorpet (UH 1555:21) -
'Gottsundatorp' beläget 500 m Som Gottsunda, 120 
m SO om bron över Hågaån (GeomJb A 4 s 8) . 



*Spangum

Stabby

UH 1 bit, 1550 bi, 1551 ky, 1567 1 kyt, 0:2 (jt från 
1567). (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd)

Se *Spongha högha, Gla Uppsala sn.

1291 in Stabby (DS 1032) - 11 I, 7 a.
UH 1 sk, 1:3.

1 skuj (1548-51 £ sk), 0:3:1:4, 1555 0:3:2.
1538 (endast) 1 ky, 1:2 i ”Stenby”; avser möjligen 
vissa av vretarna nedan.
1548—68 vretar i 'Stabby gärde’: 15480:4 till Anders 
Olsson, innehavare av S:t Örjans kapells prebenda + 
0:2 till domkyrkans klockare + 0:4 till Erik Matsson, 
innehavare av Lagga kanonikat + 0:4 och 0:2:2 
(15480:2) till Uppsala gård; 1550 0:4 + 0:4 + 0:4 + 
0:2; 1553-56 0:4 + 0:4 + 0:3:1 + 0:2:2 + 0:2; 1566— 
68 0:6 + 0:6 + 0:4 (jt saknas 1566). Vretarna brukas 
1548 av borgare i 'Ovanberga’ och Fjärdingen. 
Summa jt 3:0:1:4(?) (3:6:2).
Summa jt for vretar: 1548 2:0:2, 1550 1:6, 1556 2:0, 
1568 2:0.

1291 uppger dekanen Nils Allesson, att Kristina Josefs 
mor, pantsatt ett gods i S till domkyrkan; Nils vet inte 
om godset lösts (DS 1032).

1310 byter Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) bort ^:0 
i S och jord i *Spangum, ?Gla Uppsala sn, till ärkebi-
skop Nils Kettilsson mot jord i Sommaränge, Viksta 
sn (DS 1661).

1316 upptas tre landbor — en tillhör domprosten, två kans-
lern vid Uppsala domkyrka — i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062). Samma år uppger domprost And-
reas (And) att han bytt till sig jord i S mot jord i 
*Billinge och i Balingsta, Balingsta sn; jorden har 
anslagits till S:t Eriks kapell i Uppsala (DS 2073).

1323 omnämns Kettilbjörn i S som faste vid häradstinget 
(DS 2431).

1337 pantsätter Sigge i S en tredjedel av sin jord, därför att 
Anund Jonsson i Gottsunda lånat spannmål av Bond- 
kyrkan (DS 3269).

Bondkyrka 61Bondkyrka 61 

UH I bit, 1550 ½ bi, 1551 ½ ky, 1567 I kyt, 0:2 Ut från 
1567). (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd) 

*Spangum Se *Spongha högha, Gla Uppsala sn. 

Stabby 1291 
UH 

in Stabby (DS 1032) - 11 I, 7 a. 
I sk, 1:3. 
I skuj (1548-51 ½sk), 0:3:1:4, 15550:3 :2. 
1538 ( endast) I ky, 1 :2 i "Sten by"; avser möjligen 
vissa av vretarna nedan . 
1548-68 vretar i 'Stabby gärde': 15480:4 till Anders 
Olsson, innehavare av S:t Örjans kapells prebenda + 
0:2 till domkyrkans klockare + 0:4 till Erik Matsson, 
innehavare av Lagga kanonikat + 0:4 och 0:2:2 
(15480:2) till Uppsala gård; 1550 0:4 + 0:4 + 0:4 + 
0:2; 1553-56 0:4 + 0:4 + 0:3: 1 + 0:2:2 + 0:2; 1566-
680:6 + 0:6 + 0:4 Ut saknas 1566). Vretarna brukas 
1548 av borgare i 'Ovanberga' och Fjärdingen. 
Summajt 3:0:1:4(?) (3:6:2). 
Summa jt för vretar: 1548 2:0:2, 1550 1:6, 1556 2:0, 
1568 2:0. 

1291 uppger dekanen Nils Allesson, att Kristina Josefs 
mor, pantsatt ett gods i Still domkyrkan; Nils vet inte 
om godset lösts (DS 1032). 

1310 byter Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) bort ½:O 
i S och jord i *Spangum, ?Gla Uppsala sn, till ärkebi-
skop Nils Kettilsson mot jord i Sommaränge, Viksta 
sn (DS 1661). 

1316 upptas tre landbor - en tillhör domprosten, två kans-
lern vid Uppsala domkyrka - i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodser, i Tiun-
daland (DS 2062) . Samma år uppger domprost And-
reas (And) att han bytt till sig jord i S mot jord i 
*Billinge och i Balingsta, Balingsta sn; jorden har 
anslagits till S:t Eriks kapell i Uppsala (DS 2073) . 

1323 omnämns Kettilbjörn i S som faste vid häradstinget 
(DS 2431). 

1337 pantsätt er Sigge i Sen tredjedel av sin jord, därför att 
AnundJonsson i Gottsunda lånat spannmål av Bond-
kyrkan (DS 3269). 



1339 lånar Sigge, Nils, Anders och Jon spannmål av Bond- 
kyrkan. Anders pantsätter 0:0:1 och 0:0:0:5 och Jon 
0:0:1/3. Sigge pantsätter 0:0:0:10, i vilken pant också 
innesluts Tomas i Malma och Anund i Gottsunda. 
(DS 3406-07)

1344 har det fjärde kanonikatet (Lagga) vid Uppsala dom-
kyrka ^O med kvarnar i *Spangum, det sjätte (Trini- 
tatis) 0:2 och Bondkyrkan 0:0:1:1-^ (DS 3835 s 310, 
312).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson till Bond-
kyrkan 0:1:0:4 och 0:^-, som han har i pant av Anders i 
S för ■£■ läst spannmål; om panten löses skall kyrkan ha 
lösensumman; kyrkan far även jord i ?Hällby och i 
Troxhammar, Skå sn (DS 4074 s 572). Henrik var 
såsom innehavare av Trinitatis kanonikat kyrkoherde 
i Bondkyrkan (DS 3835 s 313; se sockeninledningen).

1355 byter prästen Johan i Uppsala, son till Nils från 
”Chorshampn”, bort 0:0:10 i två delar till domprost 
Lars Nilsson i Uppsala mot jord i Nyby, Gla Uppsala 
sn (DS 5100).

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:7:2^ 
(0:0:-^ mindre än 1:0) i S jämte jord i Hällby, i Ekeby, 
Börje sn, och Söderby, Danmarks sn, till den pre- 
benda (den nionde) i Uppsala domkyrka 'som herr 
Gregers har’ (DS 7444, Dahlbäck s 157). Testamentet 
stadfästs 1383 av ärkebiskop Birger Gregersson och 
domkapitlet med närmaste arvingars samtycke 
(UpDkyRLf 105).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0, som en landbo 
sitter på; räntan är 4 pund och 7 spann korn och 0:15 
pn, som herr Peter Gunnarsson uppbär (jfr Hällby) 
(D 1 s 11).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:1, som kaniken Olof Magnusson i Uppsala 
hade, och 0:0:1, som Bondkyrkan hade (SD 1090).

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 12 spann korn 
(UpDkyR).

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor 0:0:5-^ 
eller 0:2, som räntar 12 spann korn (UpDkyPb f 6v; 
Dahlbäck s 157).
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1339 lånar Sigge, Nils, Anders och Jon spannmål av Bond-
kyrkan. Anders pantsätter 0:0: I och 0:0:0:5 och Jon 
0:0: l/3. Sigge pantsätter 0:0:0: 10, i vilken pant också 
innesluts Tomas i Malma och Anund i Gottsunda. 
(DS 3406-07) 

1344 har det fjärde kanonikatet (Lagga) vid Uppsala dom-
kyrka ½:0 med kvarnar i *Spangum, det sjätte (Trini-
tatis) 0:2 och Bondkyrkan 0:0:l : l½ (DS 3835 s 310, 
312) . 

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson till Bond-
kyrkan 0: I :0:4 och O:½, som han har i pant av Anders i 
S för½ läst spannmål; om panten löses skall kyrkan ha 
lösensumman; kyrkan får även jord i ?Hällby och i 
Troxhammar, Skå sn (DS 4074 s 572). Henrik var 
såsom innehavare av Trinitatis kanonikat kyrkoherde 
i Bondkyrkan (DS 3835 s 313; se sockeninledningen) . 

1355 byter prästen Johan i Uppsala, son till Nils från 
"Chorshampn" , bort 0:0: 10 i två delar till domprost 
Lars Nilsson i Uppsala mot jord i Nyby, Gla Uppsala 
sn (DS 5100). 

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:7:2½ 
(0:0:t mindre än 1:0) i Sjämtejord i Hällby, i Ekeby, 
Börje sn, och Söderby, Danmarks sn, till den pre-
benda (den nionde) i Uppsala domkyrka 'som herr 
Gregers har' (DS 7444, Dahlbäck s 157). Testamentet 
stadfästs 1383 av ärkebiskop Birger Gregersson och 
domkapitlet med närmaste arvingars samtycke 
(UpDkyRL f 105). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0, som en landbo 
sitter på; räntan är 4 pund och 7 spann korn och 0: 15 
pn, som herr Peter Gunnarsson uppbär Ufr Hällby) 
(D I s l l). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:1, som kaniken Olof Magnusson i Uppsala 
hade, och 0:0:1, som Bondkyrkan hade (SD 1090). 

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 12 spann korn 
(UpDkyR). 

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor 0:0:5½ 
eller 0:2, som räntar 12 spann korn (UpDkyPb f 6v; 
Dahlbäck s 157). 
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*Steen
huggara
wrethen

Sunnersta

1456 vid Steenhuggara wrethen (RAp 23/11), Niels Steenhuggare 
field (RAp 25/2), 1518 Stenhuggarboda (RAp 1/5) — har 
legat i Försängen.

UH 1 skuj, 1548—49 £ sk, 0:2:1:4 (marg-ant 1549: ’är 
lagd till Vår nådige herres hästhage’).

1456 se Försängen.
1497—1508 har Uppsala domkyrka en fjäll (Vid stenhug-

garen’), som räntar 9 spann korn och som är öde 
(Flogsta rd) (UpDkyR).

1509 ger Lars Eriksson med sin syster Helenas samtycke 
sina bodar med hus och jord och en ängsfjäll till 
Uppsala helgeandshus mot rätt till bostad och uppe-
hälle i helgeandshuset till döddagar. 'Landen’ under 
bodarna löper 'ovan efter från allmänna vägen och 
neder efter i ån emellan *Lya aenghinne och samma 
helgeandshusfjällen’; i *Lya aenghinne 'ligger skäliga 
rör lagda ovan och nedan i båda ändar’. Av jorden 
utgår 0:0:8 pn i skatt. (RAp 22/7)

1518 säljer Lars Eriksson, som nu avstår från sitt under-
håll, samma gods (bodar, vret och ängsfjäll) till hel-
geandshuset; det sägs att bodarna ’nu kallas *Stenhug- 
garboda (RAp 1/5, 1532 11/8).

1528—32 har helgeandshuset ett gods S, som är skattejord. 
Till S ligger två ängsfjällar i Försängen. S skall 1528 
ränta 0:0:8 pn i skatt och 20 spann korn i avrad och 
två dagsverken. 1528 restar landbon med 3^ spann, 
som erläggs 1529; 1532 uppbärs 2 pund (Långtibble 
rd, 1532 Hämringe rd). (UFT VI s 198, 211, HHLG 
III s 99, 107, 128)

1295 in Sundusum (DS 1127), 1444 i Swndistom (RAp 18/6) — 
11 I, 6 a ursprunglig by tomt ca 250 m V om S herr-
gård (Geomjb A 4 s 10).

UH 2 skuj, 0:2:0:4, 1548 0:2, 1550 0:2:1,till Ultuna 1540- 
57 + 0:1:2:4 till Hammarby 1540—45, till Ultuna 
1548-51.
1540 1 ky, 1541 1 pb, 1548 1 skokl/ky, 0:4:1:4. 
(Norby rd)
1540 i ky, 1555 1 kyuj, 0:4:0:4, 1553 0:4 (jt från 1545, 
saknas från 1566). (Norby rd)
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1456 vid Steenhuggara wrethen (RAp 23/ 11), Niels Steenhuggare 
field (RAp 25/2) , 1518 Stenhuggarboda (RAp 1/5) - har 
legat i Försängen . 

UH I skuj, 1548-49 ½ sk, 0:2:1:4 (marg-ant 1549: 'är 
lagd till Vår nådige herres hästhage'). 

1456 se Försängen . 
1497- 1508 har Uppsala domkyrka en fjäll ('vid stenhug-

garen '), som räntar 9 spann korn och som är öde 
(Flogsta rd) (UpDkyR). 

1509 ger Lars Eriksson med sin syster Helenas samtycke 
sina bodar med hus och jord och en ängsfjäll till 
Uppsala helgeandshus mot rätt till bostad och uppe-
hälle i helgeandshuset till döddagar. 'Landen' under 
bodarna löper 'ovan efter från allmänna vägen och 
neder efter i ån emellan *Lya a:nghinne och samma 
helgeandshusfjällen' ; i *Lya a:nghinne 'ligger skäliga 
rör lagda ovan och nedan i båda ändar'. Av jorden 
utgår 0:0:8 pn i skatt . (RAp 22/7) 

1518 säljer Lars Eriksson , som nu avstår från sitt under-
håll, samma gods (bodar, vret och ängsfjäll) till hel-
geandshuset ; det sägs att bodarna 'nu kallas *Stenhug-
garboda' (RAp l /5, 1532 11 /8). 

1528-32 har helgeandshuset ett gods S, som är skattejord. 
Till S ligger två ängsfjällar i Försängen. S skall 1528 
ränta 0:0:8 pn i skatt och 20 spann korn i avrad och 
två dagsverken. 1528 restar landbon med 3½ spann , 
som erläggs 1529; 1532 uppbärs 2 pund (Långtibble 
rd , 1532 Hämringe rd). (UFT VI s 198, 211, HHLG 
III s 99, 107, 128) 

1295 in Sundusum (DS 1127), 1444 i Swndistom (RAp 18/6) -
11 I , 6 a ursprunglig bytomt ca 250 m V om S herr-
gård (Geomjb A 4 s 10). 

UH 2 skuj , 0:2:0:4, 1548 0:2, 1550 0:2:1,till Ultuna 1540-
57 + 0:1:2:4 till Hammarby 1540-45, till Ultuna 
1548-51. 
1540 I ky, 1541 I pb, 1548 I skokl/ky, 0:4:1:4. 
(Norby rd) 
1540 ½ ky, 1555 I kyuj , 0:4:0:4, 1553 0:4 Ut från 1545, 
saknas från 1566). (Norby rd) 
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2 bi, 1551 2 ky, 0:7 + 0:5:1:4. (Vårdsätra rd, 1551 
Norby rd)
1 se, 0:7. (Flogsta rd)
Summa jt 4:0:0:4.

1295 pantsätter Johan Ängel (Finsta-ätten) 0:1:0:6 i S, 
'nära Flottsund’, och jord i Vrå, Skogs-Tibble sn, till 
ärkebiskopsbordet for lån av spannmål (DS 1127).

1302 har Sko kloster 0:J, som ligger for landbodrift och som 
förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKlJb s 18, 
22). Elin levde 1277 (DS 628).

1316 upptas fyra land bor i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland; två 
tillhör ärkebiskopsbordet, en Uppsala domkyrkas pre- 
positur och en dess fabrica (DS 2062).
Samma år uppges preposituren ha 0:0:16:6 (DS 
2073).

1318 ger Magnus Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) 
med sin dotter Margareta £:0 i S och jord i Nåntuna, 
Danmarks sn, och Ransta, Gryta sn, till Sko kloster 
(DS 2141).

1330 säljer Likvid Kristiernsson (Kristierns från Öland ätt) 
0:0:0:5 till Uppsala domkyrka (DS 2771).

1344 har ärkebiskopsbordet 0:12^- i S under curia Vårdsät-
ra, dekanatet 0:0:0:2-^, sjätte kanonikatet (Trinitatis) 
0:0:7 och domkyrkans fabrica 0:7:0:2^ (DS 3837, 3835 
s 309, 313, 3838 s 332). Före 1344 har den nionde 
prebendan bytt till sig 1:0:1 mot jord i ‘Forisaeng, 
Vaksala sn (DS 3836 s 324).

1376 har domkyrkans fabrica 0:7, som två landbor sitter 
på; de räntar tillsammans 3^- pund korn och 0:14 pn 
(D 1 s 10).

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 20 spann korn 
och 1:0 pn (UpDkyR).

1444 omnämns Anders i S som faste (RAp 18/6).
1489—1503 har Sko kloster en gård, som räntar 2 pund korn 

och ^:0 pn (SkoKlJb s 42).
1497—1536 har domkyrkan en gård, som räntar 3 pund och

3 spann korn och 1:0 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).
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2 bi, 1551 2 ky, 0:7 + 0:5:1:4 . (Vårdsätra rd, 1551 
Norby rd) 
I se, 0:7. (Flogsta rd) 
Summa jt 4:0:0 :4. 

1295 pantsätter Johan Ängel (Finsta-ätten) 0:1:0:6 i S, 
'nära Flottsund', och jord i Vrå , Skogs-Tibble sn, till 
ärkebiskopsbordet för lån av spannmål (DS 1127). 

1302 har Sko kloster 0:½, som ligger för landbodrift och som 
förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKIJb s 18, 
22) . Elin levde 1277 (DS 628) . 

1316 upptas fyra landbor i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland; två 
tillhör ärkebiskopsbordet, en Uppsala domkyrkas pre-
positur och en dess fabrica (DS 2062) . 
Samma år uppges preposituren ha 0:0:16:6 (DS 
2073). 

1318 ger Magnus Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) 
med sin dotter Margareta ½:0 i S och jord i Nåntuna, 
Danmarks sn, och Ransta, Gryta sn, till Sko kloster 
(DS 2141). 

1330 säljer Likvid Kristiernsson (Kristierns från Öland ätt) 
0:0:0:5 till Uppsala domkyrka (DS 2771). 

1344 har ärkebiskopsbordet 0: 12½ i S under curia Vårdsät-
ra, dekanatet 0:0:0 :2½, sjätte kanonikatet (Trinitatis) 
0:0:7 och domkyrkans fabrica 0:7:0:2½ (DS 3837, 3835 
s 309, 313, 3838 s 332) . Före 1344 har den nionde 
prebendan bytt till sig 1 :0: I mot jord i *F0risa:ng, 
Vaksala sn (DS 3836 s 324). 

1376 har domkyrkans fabrica 0:7, som två landbor sitter 
på; de räntar tillsammans 3½ pund korn och 0:14 pn 
(D 1 s 10). 

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 20 spann korn 
och 1:0 pn (UpDkyR). 

1444 omnämns Anders i S som faste (RAp 18/6). 
1489-1503 har Sko kloster en gård, som räntar 2 pund korn 

och t:0 pn (SkoKIJb s 42) . 
1497- 1536 har domkyrkan en gård , som räntar 3 pund och 

3 spann korn och 1:0 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 



Ultuna 1221 in villa Wlertune (KÅ 1914 s 469), 1316 In Vllatunum (DS 
2062) - 11 I, 6 a.

UH 1 sk, 1:7:1, 1566 1:4:1, med skuj i Sunnersta 1540—57 
och i Gottsunda 1548—57.
1 skuj, 1548 1 sk, 0:6:2, 15501:0:1, 1553 1:1, med skuj 
i Sunnersta 1548—51.
1566 1 skuj, 0:3.
1538 1 ky, 0:3:2, 1540-47 2 skuj, 0:2:1 + 0:1:1 till 
Lars i Sko, innehavare av Själakoret.
4 bi, 1551 4 ky, 1557 4 se, 0:6 4- 0:6 + 0:6, 1553 0:6:2, 
1556 0:6 + 0:5:2 (1548-52 0:5); (jtfrån 1545). (Vård- 
sätra rd, 1551 Norby rd)
-i" bi, 1551 i ky, 1557 ^ se, 0:3. (Vårdsätra rd, 1551 
Norby rd)
1 kan, 1540 1 ky, 1:0, 1545 1:0:1, 1557 1:1, 1566 1:0:1; 
1538 Trinitatis kanonikat. (Norby rd)
1 pb, 1542 £pb, 1547 ^upkl, 1548 1 ky, 0:4:2, 1545 
0:5, 1566 0:5:1:4; hemmanet uppges 1538 tillhöra 
Trinitatis kanonikat, 1547 tidigare hört till Gråbröd- 
raklostret. (Flogsta rd, 1549 Norby rd)
1 fr, 0:4, (1562 Erik Persson /Soop/).
Summa jt 8:5 (8:4:2:4).

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:2^ i U (KÅ 
1914 s 469).

1316 upptas en landbo, som tillhör herr Tomas (sjätte ka- 
nonikatet, Uppsala domkyrka), i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062). Samma år uppges preposituren ha 
0:0:2 (DS 2073).

1335 säljer Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) 0:3 för-
värvad jord, som ligger i en åker, till ärkedjäknen 
Tomas i Uppsala (DS 3147).

1336 byter prästen Klemens Johansson i Husby-Lyhundra 
sn bort 0:0:8 till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot 
jord i Hacksta, Kungs-Husby sn, och mellangift i 
pengar (DS 3215).

1339 pantsätter Ulf i U 0:0:1/3 till Bondkyrkan för lån av 
spannmål (DS 3407).

1344 ger Johan Karlsson (sparre) och hans hustru Ragn-
hild Rödsdotter (?Färla) 0:9 till Uppsala domkyrka
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1221 in villa Wlertune (KÅ 1914 s 469) , 1316 in Vllatunum (DS 
2062) - 11 I , 6 a. 

UH 1 sk, 1:7:1, 15661 :4:1, med skuj i Sunnersta 1540-57 
och i Gottsunda 1548-57 . 
1 skuj, 1548 1 sk, 0:6:2, 15501:0:1, 15531 :1, med skuj 
i Sunnersta 1548-51. 
1566 1 skuj, 0:3. 
1538 1 ky, 0:3 :2, 1540-47 2 skuj, 0:2 :1 + 0:1:1 till 
Lars i Sko , inn ehavare av Själakoret. 
4 bi, 1551 4 ky, 1557 4 se, 0:6 + 0:6 + 0:6, 1553 0:6:2, 
1556 0:6 + 0:5:2 (1548-52 0:5); Ut från 1545). (Vård-
sätra rd , 1551 Norby rd) 
t bi , 1551 t ky, 1557 t se, 0:3. (Vårdsätra rd , 1551 
Norby rd ) 
1 kan, 1540 1 ky, 1:0, 15451:0 :1, 15571 :1, 15661:0 :1; 
1538 Trinitatis kanonikat. (Norby rd) 
1 pb, 1542 t pb, 1547 ½ upkl, 1548 1 ky, 0:4:2, 1545 
0:5, 1566 0:5: I :4; hemmanet uppges 1538 tillhöra 
Trinitatis kanonikat , 154 7 tidigare hört till Gråbröd-
raklostret. (Flogsta rd , 1549 Norby rd) 
1 fr , 0:4, (1562 Erik Persson / Soop /). 
Summa jt 8:5 (8:4 :2:4). 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:2½ i U (KÅ 
1914 s 469) . 

1316 upptas en landbo, som tillhör herr Tomas (sjätte ka-
nonikatet, Uppsala domkyrka), i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062) . Samma år uppges preposituren ha 
0:0:2 (DS 2073). 

1335 säljer Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) 0:3 för-
värvad jord , som ligger i en åker, till ärkedjäknen 
Tomas i Uppsala (DS 3147). 

1336 byter prästen Klemensjohansson i Husby-Lyhundra 
sn bort 0:0 :8 till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot 
jord i Hacksta, Kungs-Husby sn, och mellangift i 
pengar (DS 3215). 

1339 pantsätter Ulf i U 0:0: I /3 till Bondkyrkan för lån av 
spannmål (DS 3407). 

1344 ger Johan Karlsson (sparre) och hans hustru Ragn-
hild Rödsdotter (?Färla) 0:9 till Uppsala domkyrka 
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(DS 3786; ÄSF s 145, 188). Ärkebiskop och domkapi-
tel anslår jorden till sjunde prebendan (DS 3836 s 
324).
Samma år har det andra kanonikatet 0:2, som kort 
efter 1344 utökas till 0:3 genom avyttring av jord i Kil, 
Vänge sn. Dekanatet har 0:0:0:2, sjätte kanonikatet 
0:0:10^, Bondkyrkan 0:2:0:4 och domkyrkans fabrica 
0:12:-^; i fabricans jord är sannolikt inräknad den sjun-
de prebendans jord om 0:9 (Dahlbäck kas 606). (DS 
3835 s 307 f, 309, 312 f, DS 3838 s 332)
Det uppges vidare att preposituren och andra kanoni-
katet (Norunda) bytt bort 0:0:2 vardera mot jord i 
Läby, Läby sn, resp *Billinge (DS 3835 s 304, 307).

1357 ger kung Magnus Eriksson sin klerk herr Paulus frihet 
från alla skatter på hans jord 0:9 i U och jord i Almby, 
Vänge sn (DS 5710).

1376 har domkyrkans fabrica 0:12, som en landbo sitter på; 
räntan är en tredjedel av skörden (D 1 s 10).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:7, som Isak Isaksson (Banér) hade, 0:7, som 
Uppsala helgeandshus hade, och 0:0:4 som Klas sak-
ristan hade (SD 1090).

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala till sig 0:0:2 av 
Uppsala domkyrka (se Berthåga) (RAp 27/10).

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka 0:0:2, som Mag-
nus Jonsson och Olof Jakobsson donerat; jorden ger 
betesavgift, 'gräsbulla’, 0:1 pn (UpDkyPb f4v).

1444 byter Tomas i Focksta, Uppsala-Näs sn, till sig 0:0:7 i 
'yttre' U av domkyrkan (se Malma) (RAp 18/6).

1470 testamenterar Enar Olofsson, präst i Funbo sn, 0:7 till 
domkyrkan, varmed han bekräftar sin tidigare gåva 
av jorden, vilken ligger bredvid domkyrkans åker. 
Enar skall njuta avraden under sin livstid. (RAp 12/4)

1477 testamenterar borgmästaren Anders Olofsson i Upp-
sala 0:0:4, som han köpt for förvärvade pengar, till sin 
hustru Barbara Larsdotter (RAp 23/11).

1486 säljer väpnaren Olof Jönsson med samtycke av sin 
halvbror Jöns Magnusson i Söderby, Danmarks sn, 
och sina syskonbarn Johan Andersson i Villinge, Dan-
marks sn, och Bengt Jönsson i Svia, Vaksala sn, 0:0:14
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(DS 3786; ÄSF s 145, 188). Ärkebiskop och domkapi-
tel anslår jorden till sjunde prebendan (DS 3836 s 
324) . 
Samma år har det andra kanonikatet 0:2, som kort 
efter 1344 utökas till 0:3 genom avyttring av jord i Kil, 
Vänge sn. Dekanatet har 0:0:0:2 , sjätte kanonikatet 
0:0: 10½, Bondkyrkan 0:2:0:4 och domkyrkans fabrica 
0: 12:½; i fabricansjord är sannolikt inräknad den sjun -
de prebendans jord om 0:9 (Dahl bäck kas 606) . (DS 
3835 s 307 f, 309, 312 f, DS 3838 s 332) 
Det uppges vidare att preposituren och andra kanoni-
katet (Norunda) bytt bort 0:0:2 vardera mot jord i 
Läby, Läby sn, resp *Billinge (DS 3835 s 304, 307) . 

1357 ger kung Magnus Eriksson sin klerk herr Paulus frihet 
från alla skatter på hans jord 0:9 i U och jord i Almby, 
Vänge sn (DS 5710) . 

1376 har domkyrkans fabrica 0:12, som en landbo sitter på; 
räntan är en tredjedel av skörden (D 1 s 10). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:7, som Isak Isaksson (Baner) hade, 0:7, som 
Uppsala helgeandshus hade, och 0:0:4 som Klas sak-
ristan hade (SD 1090). 

1423 byter prästen Lars Karlsson i Uppsala till sig 0:0:2 av 
Uppsala domkyrka (se Berthåga) (RAp 27/10). 

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka 0:0:2, som Mag-
nus Jonsson och Olof Jakobsson donerat; jorden ger 
betesavgift, 'gräsbulla ' , 0:1 pn (UpDkyPb f4v). 

1444 byter Tomas i Focksta, Uppsala-Näs sn, till sig 0:0:7 i 
'yttre' U av domkyrkan (se Malma) (RAp 18/6) . 

1470 testamenterar Enar Olofsson, präst i Funbo sn , 0:7 till 
domkyrkan, varmed han bekräftar sin tidigare gåva 
av jorden , vilken ligger bredvid domkyrkans åker. 
Enar skall njuta avraden under sin livstid. (RAp 12/4) 

1477 testamenterar borgmästaren Anders Olofsson i Upp-
sala 0:0:4, som han köpt för förvärvade pengar, till sin 
hustru Bar bara Larsdotter (RAp 23/ I 1). 

1486 säljer väpnaren Olof Jönsson med samtycke av sin 
halvbror Jöns Magnusson i Söderby , Danmarks sn, 
och sina syskonbarn Johan Andersson i Villinge , Dan-
marks sn, och Bengt Jönsson i Svia, Vaksala sn, 0:0: 14 
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*Vadium

♦Vreten

till ärkebiskop Jakob Ulfsson; av jorden ligger 0:0:11 i 
'södra ändalaget’ och 0:0:3 vid Nils Svartes åker (RAp 
13/8).

1492 byter ärkebiskop Jakob bort 0:0:14 till Lars Olofsson 
(stjärna) och Uppsala kloster mot jord i Lydinge, 
Tuna sn, och mellangift i pengar. Jorden i U saknar 
hus och 0:0:11 ligger 'i södra ändan och landslotten’ 
och 0:1 'näst sunnan Nils Svartes jord’. (RAp 14/4, tre 
brev)

1497— 1536 har Uppsala domkyrka fyra (1497—99 tre) land- 
bor, varav tre räntar 3 pund och 2^ spann korn varde-
ra; den fjärde, vars jord 1497—99 brukas av en av de 
övriga, räntar 11 spann korn, från 1527 2 pund (Flog- 
sta rd) (UpDkyR).

1510 ger kaniken Olof Svart ett gods i U, som räntar 3 
pund korn och som har en nyupptagen vret, och fyra 
gatubodar i Uppsala till gråbrödraklostret i Uppsala 
(RAp 20/1).

1525 byter Peter Olofsson i Skillsta, Skogs-Tibble sn, bort 
0:0:10 i U och jord i Bragby, Ramsta sn, till Uppsala 
domkyrka mot jord i Tibbleby, Skogs-Tibble sn; jor-
den i U och Bragby övergår till frälse, den i Tibble till 
skatte (ÖD II s 1343).

1527 — 36 har domkyrkan en fjäll, som räntar 10 spann korn 
(Flogsta rd) (UpDkyR).

1534—35 har Norunda kanonikat en utjord, som räntar 6 
spann korn (UpDkyR).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok 1:0:1 som bytesgods av 
Peter Olofsson i Skillsta mot kyrkojord i Tibbleby, 
Skogs-Tibble sn (AoE 29 A f 14).

1560 (omkr) uppges att Karl Bengtsson (PMånesköld) tagit 
ett åkerstycke från Uppsala helgeandshus och sålt det 
(UFT VI s 210).

1337 pantsätter Lifsten i Berthåga 0:0:1 i V (in Vadium) for 
lån av spannmål från Bondkyrkan (DS 3269).

1534 Vreten (UpDkyR 6).
I UH 1556—57 upptas 2 vretar i 'Köpmannavreten’, 
den ena till kyrkoherden i Uppsala, den andra förlänt 
till Birgitta Kristiernsdotter (Vasa). De är möjligen

*Vadium 

*Vreten 
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till ärkebiskop Jakob Ulfsson; av jorden ligger 0:0: 11 i 
'södra ändalaget' och 0:0:3 vid Nils Svartes åker (RAp 
13/8) . 

1492 byter ärkebiskop Jakob bort 0:0: 14 till Lars Olofsson 
(stjärna) och Uppsala kloster mot jord i Lydinge, 
Tuna sn, och mellangift i pengar. Jorden i U saknar 
hus och 0:0: 11 ligger 'i södra ändan och landslotten' 
och 0:1 'näst sunnan Nils Svartesjord'. (RAp 14/4, tre 
brev) 

1497-1536 har Uppsala domkyrka fyra (1497-99 tre) land-
bor , varav tre räntar 3 pund och 2½ spann korn varde-
ra; den fjärde, vars jord 1497-99 brukas av en av de 
övriga , räntar l l spann korn, från 1527 2 pund (Flog-
sta rd) (UpDkyR). 

1510 ger kaniken Olof Svart ett gods i U, som räntar 3 
pund korn och som har en nyupptagen vret, och fyra 
gatubodar i Uppsala till gråbrödraklostret i Uppsala 
(RAp 20/1). 

1525 byter Peter Olofsson i Skillsta, Skogs-Tibble sn, bort 
0:0: lO i U och jord i Bragby, Rams ta sn, till Uppsala 
domkyrka mot jord i Tibble by, Skogs-Tibble sn; jor-
den i U och Bragby övergår till frälse, den i Tibble till 
skatte (ÖD Ils 1343). 

1527-36 har domkyrkan en fjäll, som räntar 10 spann korn 
(Flogsta rd) (UpDkyR). 

1534-35 har Norunda kanonikat en utjord, som räntar 6 
spann korn (UpDkyR). 

1559 upptas i Gustav l :sjordebok 1:0:l som bytesgods av 
Peter Olofsson i Skillsta mot kyrkojord i Tibbleby, 
Skogs-Tibble sn (AoE 29 Af 14). 

1560 (omkr) uppges att Karl Bengtsson (?Månesköld) tagit 
ett åkerstycke från Uppsala helgeandshus och sålt det 
(UFT VI s 2IO). 

1337 pantsätter Lifsten i Berthåga 0:0:1 i V (in Vadium) för 
lån av spannmål från Bondkyrkan (DS 3269). 

1534 Vreten (UpDkyR 6). 
I UH 1556-57 upptas 2 vretar i 'Köpmannavreten', 
den ena till kyrkoherden i Uppsala, den andra förlänt 
till Birgitta Kristiernsdotter (Vasa). De är möjligen 
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Vårdsätra

Överby

identiska med 1 ädjvret och 1 kanvret, som upptas 
1547. — Läget är troligen NV om staden (nuv Lutha-
gen).

1534—35 har Norunda kanonikat en vret, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR).

1304 pro curia sua Wardhscetrum (DS 1415) — 11 I, 6 a.
UH 2 bi (jt från 1545), 1551 2 ky, 0:5:1:4 + 0:5:1:4; jt 

anges vissa år på 1540-talet felaktigt som 0:0:5^ + 
0:0:5j. (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd)
1541—52 1 bikvarn; identisk med Gottsunda kvarn 
(1399, 1423, 1454).
Jfr *Skredderetorppet.
Summajt — (1:3).
Vårdsätra rd (bi) se nedan 1540.

1304 byter Uppsala domkyrka till sig gården V, till vilken 
hör 0:9:1, samt jord i Gottsunda och ett fiske i Flott-
sund, Alsike sn, och gården Håmö, Läby sn, med jord 
i Nåstuna, Vänge sn, av Nils Hemmingsson mot jord i 
Balingsta, Balingsta sn, och Lund, Edsbro sn (DS 
1415).

1317 daterar ärkebiskop Olof Björnsson ett brev på sin 
gård (”curia”) V (DS 2112).

1337 lånar Gudsten i V spannmål av Bondkyrkan; Holvast 
i Ekeby är borgensman (DS 3269).

1344 har ärkebiskopen 0:12:2 under gården (”curia”) V; 
under gården ligger också jord i Gottsunda och Sun- 
nersta samt i Övernäs, Uppsala-Näs sn, och Vreta, 
Dalby sn (DS 3837).

1370 daterar ärkebiskop Birger Gregersson ett brev på sitt 
rum på gården V (”Apud curiam nostram Wardhsaet- 
ra infra cameram nostram ibidem”) (SRP 951).

1540—50 redovisas i Vårdsätra rättardöme ärkebiskopsbor- 
dets jord i Gottsunda, Sunnersta, Ultuna och Vård-
sätra samt i Alsike (1540—43), Flottsund och Morga 
(1540—43), Alsike sn (se Dahlbäck s 44 f).

1472 i 0fregrenberga (RAp 29/10), 1540 i Öffuerby (UH 
1540:2) — 11 H, 8 j; enl Geomjb A 18 s 11 f ligger Ö i 
sambruk med Gränberga och Husby.
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Vårdsätra 

Överby 

identiska med I ädjvret och I kanvret, som upptas 
1547. - Läget är troligen NV om staden (nuv Lutha-
gen). 

1534-35 har Norunda kanonikat en vret, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR). 

1304 
UH 

pro curia sua WardhstEtrum (DS 1415) - l l I, 6 a. 
2 bi Ut från 1545), 1551 2 ky, 0:5:1:4 + 0:5:1:4; jt 
anges vissa år på 1540-talet felaktigt som 0:0:5½ + 
0:0:5½. (Vårdsätra rd, 1551 Norby rd) 
1541-52 I bikvarn; identisk med Gottsunda kvarn 
(1399, 1423, 1454). 
Jfr *Skredderetorppet. 
Summajt - (1:3). 
Vårdsätra rd (bi) se nedan 1540. 

1304 byter Uppsala domkyrka till sig gården V, till vilken 
hör 0:9: I, samt jord i Gottsunda och ett fiske i Flott-
sund, Alsike sn, och gården Håmö, Läby sn, med jord 
i Nåstuna , Vänge sn, av Nils Hemmingsson mot jord i 
Balingsta, Balingsta sn, och Lund , Edsbro sn (DS 
1415). 

1317 daterar ärk ebiskop Olof Björnsson ett brev på sin 
gård (" curia " ) V (DS 2112). 

1337 lånar Gudsten i V spannmål av Bondkyrkan ; Holvast 
i Ekeby är borgensman (DS 3269). 

1344 har ärkebiskopen 0:12:2 under gården ("curia") V; 
under gården ligger också jord i Gottsunda och Sun-
nersta samt i Övernäs, Uppsala-Näs sn, och Vreta, 
Dalby sn (DS 3837) . 

1370 daterar ärkebiskop Birger Gregersson ett brev på sitt 
rum på gården V ("Apud curiam nostram Wardhsa:t-
ra infra cameram nostram ibidem") (SRP 951) . 

1540-50 redovisas i Vårdsätra rättardöme ärkebiskopsbor-
dets jord i Gottsunda, Sunnersta , Ultuna och Vård-
sätra samt i Alsike (1540-43), Flottsund och Morga 
(1540-43) , Alsike sn (se Dahlbäck s 44 f). 

1472 i flJfregrenberga (RAp 29/10), 1540 i Öjjuerby (UH 
1540:2) - 11 H , 8j;enlGeomJbA 18s Il fliggerÖi 
sambruk med Gränberga och Husby. 



UH 1540-47 1 pb (15401 ky), 1566 1 se, 1:0 (jt från 
1566).

1560 (omkr) uppges att Gustav I till Birgitta Kristiernsdot- 
ter (Vasa) överlåtit en gård, som räntar 5 pund korn 
(K 3 f 91).

1472 se Gränberga.

Börje 69

Börje socken
1291 in Birium (DS 1031).
1309 Ecclesie mee parrokiali in Byrium (DS 1614).
1316 In parochia Byria (DS 2062 s 258).
1377 i Biria sokn (RAp 9/4).

Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma om-
fattning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Den medeltida gråstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus 
med ett smalare rakslutet kor och sakristia, vilka byggts samtidigt med 
långhuset, troligen i början av 1300-talet. Kyrkan hade ursprungligen ett 
treklöverformat trätunnvalv. Runt östfönstret och på vinden finns rester av 
ornamentalmålning från 1300-talet. Ett vapenhus tillkom på 1400-talet, då 
även tegelvalv slogs. I slutet av århundradet försågs valven med kalkmål-
ningar, vilka utfördes av den s k Tierpskolan. Enligt Hadorph fanns på östra 
korv äggen målade vapensköldar med bl a vapnen Ornfot och spets från 
vänster. Kyrkan restaurerades vid mitten av 1800-talet, 1911 — 12, 1953 och 
1959. Invändiga mått (långhuset) cirka 18 x 10,5 m.

Av medeltida inventarier återstår en dopfunt i gotländsk kalksten och ett 
rökelsekar av brons från 1200-talet, ett processionskrucifix från 1400-talet 
(möjligen med äldre kors), ett altarskåp från slutet av 1400-talet, vidare en 
sanctusklocka (i SHM) och två delvis medeltida ljusstakar av järn (en i 
SHM). I koret låg tidigare en gravhäll av kalksten från 1200-talet med kors 
över heraldisk lilja; hällen förvaras nu i SHM. (UKy 109) Kyrkby: Tiby.

1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje till Börje kyrka en ny Maria- 
bild med tillhörande skåp (”ciburio”), som ännu inte är helt färdigställt, 
och ett nytt antiphonarium, som inte är fullständigt utan endast innehåller 
två av de fyra årstiderna (DS 3691).

Börje 69 

UH 1540-47 l pb (1540 I ky), 1566 l se, 1:0 Ut från 
1566). 

1560 (omkr) uppges att Gustav I till Birgitta Kristiernsdot-
ter (Vasa) överlåtit en gård, som räntar 5 pund korn 
(K3f91). 

1472 se Gränberga. 

Börje socken 
1291 in Birium (DS 1031). 
1309 Ecclesie mee parrokiali in Byrium (DS 1614). 
1316 Inparochia Byria (DS 2062 s 258). 
1377 i Biria sokn (RAp 9/4). 

Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma om-
fattning som den nuvarande socknen ( 1950). 

Kyrkan: Den medeltida gråstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus 
med ett smalare rakslutet kor och sakristia, vilka byggts samtidigt med 
långhuset, troligen i början av 1300-talet. Kyrkan hade ursprungligen ett 
treklöverformat trätunnvalv. Runt östfönstret och på vinden finns rester av 
ornamentalmålning från 1300-talet. Ett vapenhus tillkom på 1400-talet, då 
även tegelvalv slogs. I slutet av århundradet försågs valven med kalkmål-
ningar , vilka utfördes av den sk Tierpskolan . Enligt Hadorph fanns på östra 
korväggen målade vapensköldar med bl a vapnen Örnfot och spets från 
vänster. Kyrkan restaurerades vid mitten av 1800-talet, 1911-12, 1953 och 
1959. Invändiga mått (långhuset) cirka 18 x I 0,5 m. 

Av medeltida inventarier återstår en dopfunt i gotländsk kalksten och ett 
rökelsekar av brons från 1200-talet, ett processionskrucifix från 1400-talet 
(möjligen med äldre kors) , ett altarskåp från slutet av 1400-talet, vidare en 
sanctusklocka (i SHM) och två delvis medeltida ljusstakar av järn (en i 
SHM). I koret låg tidigare en gravhäll av kalksten från 1200-talet med kors 
över heraldisk lilja ; hällen förvaras nu i SHM. (UKy 109) Kyrkby: Tiby. 

I 343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje till Börje kyrka en ny Maria-
bild med tillhörande skåp ("ciburio"), som ännu inte är helt färdigställt, 
och ett nytt antiphonarium , som inte är fullständigt utan endast innehåller 
två av de fyra årstiderna (DS 3691). 
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Gille: Ett gille omtalas i samband med att fogden Lasse Larsson på 1540- 
talet drar in dess lösegendom — en tennkanna — till kronan (Uppland 1953 
s 80).

Runstenar: U 912 Börje kyrka, U 913 Brunnby, U 914 Ströja, U 915 Tiby 
(försvunnen), U 916 Ängeby (skadad), nu vid Berga, Åkerby sn.

Allmänt: 1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje £ läst korn till de 
fattiga i Börje, vilka kallas ”husarmt folk” (DS 3691).

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540—47 huvuddelen av 
Börje åtting (se s 36).

Alsta

Altuna

1305 in Adhulustum (DS 1467), 1316 in Alsta (DS 2062) — 11 
H, 8 i.

UH 2 sk, 1:3 + 1:2:2, 15481:2.
1 ky, 0:4 (saknas 1538). (Åkerby rd)
Summajt 3:1:2 (3:1).

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:4j (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby).

1316 upptas två landbor tillhörande herr Ingvar, kyrkoher-
de i Börje, i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
263).

1336 omnämns Johan i A som domare (DS 3232).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:3, som kaniken Karl Karlsson hade (SD 1090).
1482 säljer Erik i A med sin hustru Ragnhilds samtycke två 

'ängstegar’ om vardera 1:0 till mäster Jöns Holm- 
björnsson, kanik i Uppsala (RAp 1/4).

1485 ger Jöns Holmbjörnsson de två ängstegar som han 
tidigare köpt av Erik i A till Uppsala helgeandshus; 
tegarna ligger 'vid ekskogen nedan Hässelby’ (RAp 
11/4).

1345 in Alatunum (DS 3883) — 11 H, 8—9 i — DoAM s 251.
UH 2 se, 0:6 med skuj i Lundby, Vänge sn, 1540—57 

+ 0:5:1:4, 15420:6. (Gränberga rd)
1566 2 seuj (jt saknas).
Summajt 1:3:1:4 (1:4).

1345 mottar Gotskalk av Torpa, /Västergötland, betalning 
för de gods i A han sålt till Olof Karlsson (DS 3883).
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Gille: Ett gille omtalas i samband med att fogden Lasse Larsson på 1540-
talet drar in dess lösegendom - en tennkanna - till kronan (Uppland 1953 
s 80). 

Runstenar: U 912 Börje kyrka, U 913 Brunnby, U 914 Ströja, U 915 Tiby 
(försvunnen), U 916 Ängeby (skadad), nu vid Berga, Åkerby sn. 

Allmänt: 1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje ½ läst korn till de 
fattiga i Börje, vilka kallas "husarmt folk" (DS 3691). 

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 huvuddelen av 
Börje åtting (se s 36) . 

Alsta 1305 in Adhulustum (DS 1467), 1316 in Alsta (DS 2062) - l l 
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UH 2 sk, 1:3 + 1:2:2, 15481:2 . 
I ky, 0:4 (saknas 1538). (Åkerby rd) 
Summajt 3:1:2 (3:l). 

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:4½ (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby). 

1316 upptas två landbor tillhörande herr Ingvar, kyrkoher-
de i Börje, i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
263). 

1336 omnämns Johan i A som domare (DS 3232). 
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Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk skuj ky kyuj se seuj pb skokl upheh aoe fr

Alsta 2 (2)-- 1(1)-- ---- -- - - -- - - --
Altuna - - -- - - -- 2 (2) 0 (2) -- -- -- - - ■ - -
Broby 3 (3) - - 0 (1) 0 (1) 2 (2) - - 1 (0) - - - - - - - -
Brunnby - - -- 1(1)-- 4 (4)-- -- -- -- -- --
Bösslinge 2 (2)-- ____ ____ __ __ __ __ __
Ekeby - - 2 (2) - - -- 3 (3)-- -- -- -- -- --
Gränby - - -- 1(1)-- - - -- -- -- -- -- 0(1)
Gäsmesta - - 1 (3) 1 (0) 0 (1) 3 (3) 0 (1) - - - - - - - - 1 (1)
Hässelby - -- - - -- 4 (3)-- -- -- -- 0(1) --
Klinta - - -- - - -- - - -- -- -- -- 2 (2) --
Klista 2 (1) 1 (1) - --- ____ __ __ __ o(1)--
Kättinge 1(1) 1(1) - - - - - - -- -- -- -- -- --
Mångsbo - - -- - - -- 1(1)-- -- -- -- -- --
Nyby ____ 2 (2)-- 1(1)--
Romsbo - - 1(1) - - -- - - -- -- -- -- -- --
Skäggesta - - -- - - -- - - T — 2 (2) 2 (2) 1(1) -- --
Ströby - - 1 (1) - - - - 1 (1) — - - - - - - - 1 (1) - -
Ströja 1 (1) - - 1 (0) - - 1 (1) - - - - - - - - - - 0 (1)
Ti by - - -- - - -- 4 (4) 0 (1) -- -- -- -- - -
Åkerby 1(1)-- 2 (2)-- __ __ __ __ - -
Ängeby - - 1 (0) 1 (2) - - 4 (4) - - 1 (0) - - - - - - - -

Summa 12 (11) 8 (9) 10 (10) 0 (2) 30 (29) 0 (4) 4 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (5) 1 (3)

Dessutom redovisar längderna: skäng: Försängen 0(1) - \ ky: Ströja 0(1)- kyfjäll: Gäsmesta 1 (0) - aoekvarn: Klinta 1 (0).

72 
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lleråkers härad

Antal jordeboksenheter UH 1540 (1568) '"'-l 
N 

sk skuj ky kyuj se seuj pb skokl upheh aoe fr !;;;; 
Alsta 2 (2) 1 (1) m - - - - - - - - - - - - - - - - - - ., 

Il>-
Altuna - - - - - - - - 2 (2) 0 (2) - - - - - - - - - - " <D 
Broby 3 (3) - - 0 (1) 0 (1) 2 (2) - - 1 (0) - - - - - - - - ii1 
Brunnby - - - 1 (1) 4 (4) - - :T - - - - - - - - - - - - - Q): 

Bösslinge 2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i» a. 
Ekeby - - 2 (2) - - - - 3 (3) - - - - - - - - - - - -
Gränby - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Gäsmesta - - 1 (3) 1 (0) 0 (1) 3 (3) 0 (1) - - - - - - - - 1 (1) 
Hässelby - - - - - - - - 4 (3) - - - - - - - - 0 (1) 
Klinta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Klista 2 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Kättinge 1 (1) 1 (1) 
Mångsbo - - - - - - - - 1 (1) 
Nyby - - - - 2 (2) - - 1 (1) 
Romsbo - - 1 (1) 
Skäggesta - - - - - - - - - - T - 2 (2) 2 (2) 1 (1) 
Ströby - - 1 (1) - - - - 1 (1) ... - - - - - - - 1 (1) I 

Ströja 1 (1) - - 1 (0) - - 1 (1) - - - - - - - - - - 0 (1) 
Tiby - - - - - - - - 4 (4) 0 (1) 
Åkerby 1 (1) - - 2 (2) 
Ängeby - - 1 (0) 1 (2) - - 4 (4) - - 1 (0) 

Summa 12 (11) 8 (9) 10 (10) 0 (2) 30 (29) 0 (4) 4 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (5) 1 (3) 

Dessutom redovisar längderna: skäng: Försängen 0 (1) - ½ ky: Ströja 0 (1) - kyfjäfl: Gäsmesta 1 (0) - aoekvarn: Klinta 1 (0). 
I 



Broby

1377 säljer Ragnhild Nilsdotter i Skärplinge, Osterlövsta 
sn, 0:10:2 i A och jord i Kumla, Balingsta sn, till 
Uppsala domkyrka att mottas av prebendaten Klaus 
Johansson (SRP 1240, 1260). Sannolikt har Klaus fatt 
köpa jorden av Ragnhild under förutsättning att han 
skänker den till domkyrkan. Klaus hävdar 1379 att 
han skänkt denna jord till domkyrkan (SRP 1393). 
Jorden är säkert den som Olof Karlsson förvärvat 
1345, eftersom Ragnhild är hans släkting (PHT 1978 s 
71, DMS 1:1 s 76).

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:4 till en prebenda i 
domkyrkan (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 2138).

1394 bekräftar Kristina Nilsdotter sin syster Ragnhilds för-
säljning av 0:12 i A och jord i Kumla, Balingsta sn, till 
herr Klaus Helsinge, som anslagit jorden till firande 
av årsmot i domkyrkan (SRP 2699).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:4, som Klaus sakristan hade (SD 1090, Dahl- 
bäck kas 610).

1497—1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
2 pund och spann korn vardera (Gränberga rd) 
(UpDkyR).

1291 in villa Broby (DS 1031) — 11 H, 8j.
UH 3 sk, 1:1 med skuj i Ekeby 1540—47 och Romsbo + 

1:0:1:4 med skuj i Ekeby + 1:0.
1551 1 kyfjäll. 1566 1 kyuj, till ky nedan. (Åkerby 
rd)
2 se, 0:6 + 0:4:1:4. (Gränberga rd)
1 pb, 1549 1 ky, 0:6, 1566 1:0. (Åkerby rd)
Summa jt 5:2 (5:4).

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2, som den fatt av 
Jakob, son till Agnes Matsdotter i Asker, Stockholms- 
Näs sn (DS 1031).

1323 omnämns Håkan i B som faste på häradstinget (DS 
2431).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:3 (DS 3838).
1376 har fabrican 0:10, som räntar 3 pund och 6 spann 

korn; antalet landbor är 'hittills’ två (D 1 s 11).
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1377 säljer Ragnhild Nilsdotter i Skärplinge, Österlövsta 
sn, 0: l0:2 i A och jord i Kumla, Balingsta sn, till 
Uppsala domkyrka att mottas av prebendaten Klaus 
Johansson (SRP 1240, 1260). Sannolikt har Klaus fått 
köpa jorden av Ragnhild under förutsättning att han 
skänker den till domkyrkan. Klaus hävdar 1379 att 
han skänkt denna jord till domkyrkan (SRP 1393). 
Jorden är säkert den som Olof Karlsson förvärvat 
1345, eftersom Ragnhild är hans släkting (PHT 1978 s 
71, DMS 1:1 s 76) . 

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:4 till en prebenda i 
domkyrkan (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 2138). 

1394 bekräftar Kristina Nilsdotter sin syster Ragnhilds för-
säljning av 0:12 i A och jord i Kumla, Balingsta sn, till 
herr Klaus Helsinge, som anslagit jorden till firande 
av årsmot i domkyrkan (SRP 2699). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:4, som Klaus sakristan hade (SD l090, Dahl-
bäck kas 610). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
2 pund och 7½ spann korn vardera (Gränberga rd) 
(UpDkyR) . 

1291 
UH 

1291 

in villa Broby (DS 1031) - 11 H, 8 j . 
3 sk, 1:1 med skuj i Ekeby 1540-47 och Romsbo + 
1 :0: I :4 med skuj i Ekeby + I :0. 
1551 I kyfjäll , 1566 I kyuj, till ky nedan. (Åkerby 
rd) 
2 se, 0:6 + 0:4: 1 :4. (Gränberga rd) 
I pb, 1549 I ky, 0:6, 15661:0. (Åkerby rd) 
Summajt 5:2 (5:4). 
har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2, som den fått av 
Jakob, son till Agnes Matsdotter i Asker, Stockholms-
Näs sn (DS l031). 

1323 omnämns Håkan i B som faste på häradstinget (DS 
2431 ). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:3 (DS 3838). 
13 76 har fabrican 0: I 0, som räntar 3 pund och 6 spann 

korn; antalet landbor är 'hittills' två (D 1 s 11). 



74 Ulleråkers härad

Brunnby

1378 säljer Björn Nilsson (kluven sköld med två stengavlar) 
i Brattberg, PHarbo sn, och hans hustru Margareta 
Mikaelsdotter i Västersta, Rasbo sn, 1:0 i B till Upp-
sala domkyrka att mottas av Hans Ludolfsson, kanik i 
Uppsala och präst i Stockholm (SRP 1321). Hans 
(död 1379) anslår jorden tillsammans med egendomar 
i Hemsta, Boglösa sn, Lundby, Litslena sn och 
Droppsta, Odensala sn, till en prebenda, som ärkebis-
kop Henrik omvandlar — troligen i slutet av 1390- 
talet — till ett kanonikat (Hemsta) (DS 3835 s 318, 
Dahlbäck s 95).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:6, som biskop Andreas i Strängnäs hade, och 
1:0, som kaniken Bengt Håkansson i Uppsala-Näs 
hade; den senare jorden, som en gång sålts av Björn i 
Brattberg till herr Hans, präst i Stockholm, skall åter-
gå till de rätta arvingarna (SD 1090, 1092).

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR).

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor en land- 
bogård, som räntar 3 pund korn och 1:0 pn 
(UpDkyPb f 6v; Dahlbäck s 157).

1497—1536 har Uppsala domkyrka två landbor; som räntar
3 pund korn och 0:4 pn resp 2 pund korn (Gränberga 
rd) (UpDkyR).

1291 in Brunnby (DS 1031) — 11 H, 8j.
UH 1 ky, 1:5, 1547 1:6. (Åkerby rd)

4 se, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6. (Gränberga rd)
Summa jt 4:5 (4:6).

1291 uppges att Uppsala domkyrkas fabrica skall ha 0:1 
(DS 1031).

1316 upptas en landbo, som tillhör sockenkyrkan, i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland (DS 2062 s 262).

1385 pantsätter Ragvald Filipsson (Lindö-ätten) ^:0, som 
bebos av en landbo, till kaniken och domkyrkosysslo- 
mannen Sigvast Olofsson (SRP 2179).

1399 säljer Ingel Törnesson (hjorthorn) 1:0 och jord i 
Klista till ärkebiskop Henrik Karlsson (SRP 3036).

7 4 Ulleråkers härad 

Brunnby 

1378 säljer Björn Nilsson (kluven sköld med två stengavlar) 
i Brattberg , ?Harbo sn, och hans hustru Margareta 
Mikaelsdotter i Västersta, Ras bo sn, l :0 i B till Upp-
sala domkyrka att mottas av Hans Ludolfsson , kanik i 
Uppsala och präst i Stockholm (SRP 1321). Hans 
( död 13 79) anslår jorden tillsammans med egendomar 
i Hemsta , Boglösa sn, Lundb y, Litslena sn och 
Droppsta , Odensala sn, till en prebenda , som ärkebis-
kop Henrik omvandlar - troligen i slutet av 1390-
talet - till ett kanonikat (Hemsta) (DS 3835 s 318, 
Dahl bäck s 95) . 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:6, som biskop Andreas i Strängnäs hade , och 
l :0, som kaniken Bengt Håkansson i Uppsala-Näs 
hade ; den senare jorden, som en gång sålts av Björn i 
Brattberg till herr Hans , präst i Stockholm, skall åter-
gå till de rätta arvingarna (SD 1090, 1092). 

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR) . 

1444 har Lars Olofssons prebenda i S:t Peters kor en land-
bogård, som räntar 3 pund korn och l :0 pn 
(UpDkyPb f6v ; Dahlbäck s 157). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka två landbor; som räntar 
3 pund korn och 0:4 pn resp 2 pund korn (Gränberga 
rd) (UpDkyR). 

1291 
UH 

1291 

in Brunnby (DS 103 l) - l l H, 8 j. 
I ky, l :5, 1547 l:6. (Åkerby rd) 
4 se, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6. (Gränberga rd) 
Summajt 4:5 (4:6). 
uppges att Uppsala domkyrkas fabrica skall ha 0: l 
(DS 1031). 

1316 upptas en landbo, som tillhör sockenkyrkan, i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland (DS 2062 s 262). 

1385 pantsätter Ragvald Filipsson (Lindö-ätten) ½:O, som 
bebos av en landbo, till kaniken och domkyrkosysslo-
mannen Sigvast Olofsson (SRP 2179). 

1399 säljer Inge! Törnesson (hjorthorn) l :0 och jord 
Klista till ärkebiskop Henrik Karlsson (SRP 3036). 



Börje 75

♦Baelabergx
fiaeller

Bösslinge

Ekeby

1400 säljer Kort Görtz med sin hustru Birgitta Trottesdot- 
ters (Eka-ätten) samtycke 2:0 till ärkebiskop Henrik 
(SRP3132).

1401 instiftar ärkebiskop Henrik med domkapitlets sam-
tycke en prebenda (S:t Henriks) i Uppsala domkyrka 
och anslår 3:0:1 i B och jord i Forsa, Tensta sn, 
Bensta, Skånela sn, Bärby, Danmarks sn, och Hov, 
Svinnegarns sn, samt en bod vid torget i Uppsala (SD 
79, Dahlbäck s 14 f).

1497—1536 har domkyrkan fyra land bor, som räntar 3 pund 
korn och 0:6 pn vardera (Gränberga rd) (UpDkyR).

1559 har Gustav I återbördat tre gårdar om vardera 0:6 
från domkyrkan efter Birgitta Trottesdotter (AoE 29 
Af 14v).

Se Försängen 1460.

1344 i Byslinqe (PUpDkyRL f 35, avskr), 1376 in villa Bot- 
linge (D 1 s 11), 1409 i Bötzlinge (SD 1090) — 11 H, 8 j.

UH 2 sk, 1:0:1:4 med skuj i Gäsmesta från 1548 och i 
Ströby från 1556 + 0:7:1:4 med skuj i Klista.
Summa jt 2:0.

1344 byter PKettils hustru bort 0:0:1 i B och jord i PHa- 
gunda hd till sin systerson Ulf mot jord i Brunnby, 
Vendels sn (PUpDkyRL f 35).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:10, som räntar 
0:10 pn (D 1 s 11).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:11, som Nils Björnsson äger (SD 1090).

1490 tvistar Peder Eriksson i B med Olof köttmånglare om 
0:0:10 (i ?B). Olof hade pantsatt jorden till Peder men 
tagit den tillbaka, därför att Peders halvbror, vars 
hustru Peder äktat efter broderns död, for tolv eller 
tretton år sedan slagit av ett av Olofs fingrar. Jorden 
tilldöms Peder. (ULdb s 35)

1343 in Ekeby (DS 3691) — 11 H, 8 j.
UH 1 skuj, 1548 i sk, 1566 1 skuj, 0:4, 1540-47 till 

Broby nr 1.
1 skuj, 0:2 till Broby nr 2.
3 se, 0:7 + 0:7 + 0:7. (Gränberga rd)
Summa jt 3:3.

*Bzlabergx-

Börje 75 

1400 säljer Kort Görtz med sin hustru Birgitta Trottesdot-
ters (Eka-ätten) samtycke 2:0 till ärkebiskop Henrik 
(SRP 3132). 

1401 instiftar ärkebiskop Henrik med domkapitlets sam-
tycke en prebenda (S:t Henriks) i Uppsala domkyrka 
och anslår 3:0: I i B och jord i Forsa, Tensta sn, 
Bensta, Skånela sn, Bärby, Danmarks sn, och Hov, 
Svinnegarns sn, samt en bod vid torget i Uppsala (SD 
79, Dahlbäck s 14 f) . 

1497-1536 har domkyrkan fyra landbor, som räntar 3 pund 
korn och 0:6 pn vardera (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1559 har Gustav I återbördat tre gårdar om vardera 0:6 
från domkyrkan efter Birgitta Trottesdotter (AoE 29 
Af 14v). 

fizller Se Försängen 1460. 

Bösslinge 

Ekeby 

1344 i Byslinqe (?UpDkyRL f 35, avskr), 1376 in villa Böt-
linge (DI s 11), 1409 i Bötz/inge (SD l090) - Il H, 8j. 

UH 2 sk, I :0: I :4 med skuj i Gäsmesta från 1548 och 
Ströby från 1556 + 0:7:1 :4 med skuj i Klista . 
Summa jt 2:0. 

1344 byter ?Kettils hustru bort 0:0: I i B och jord i ?Ha-
gunda hd till sin systerson Ulf mot jord i Brunnby, 
Vendels sn (?UpDkyRL f35). 

13 76 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0: IO, som räntar 
0: I 0 pn (D I s 11). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0: 11, som Nils Björnsson äger (SD l090). 

1490 tvistar Peder Eriksson i B med Olof köttmånglare om 
0:0:10 (i ?B). Olofhade pantsattjorden till Peder men 
tagit den tillbaka, därför att Peders halvbror, vars 
hustru Peder äktat efter broderns död, för tolv eller 
tretton år sedan slagit av ett av Olofs fingrar. Jorden 
tilldöms Peder. (ULdb s 35) 

1343 
UH 

in Ekeby (DS 3691) - 11 H, 8 j. 
1 skuj, 1548 ½ sk, 1566 1 skuj, 0:4, 1540-47 till 
Broby nr I. 
1 skuj, 0:2 till Broby nr 2. 
3 se , 0:7 + 0:7 + 0:7. (Gränberga rd) 
Summajt 3:3. 



1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0:0:2 till Börje 
kyrka (DS 3691).

1345 byter Lars Olofsson (Kolhammar-rätten) med sin far 
Olof Johanssons samtycke till sig 0:0:7 av kaniken 
Lars Nilsson (Unge) mot jord i Broby, Husby-Ar- 
linghundra sn (DS 3941).

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson 0:9 till Uppsala 
domkyrkas nionde prebenda (se Söderby, Danmarks 
sn) (DS 7444).

1376 har domkyrkans fabrica 3:0, som tre landbor sitter på; 
de har 'hittills’ räntat en tredjedel av skörden (se 
Almby, Vänge sn) (D 1 s 11).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 4^- pund 
och 2 spann korn och 12 spann råg (UpDkyR).

1497—1536 har Uppsala domkyrka tre landbor, som räntar 2 
pund korn och 0:4 pn vardera (Gränberga rd) 
(UpDkyR).

76 Ulleråkers härad

*Ekisfiaeller Se Försängen 1460.

Försängen 1460 i Ferisstengh (RAp u d) — 11 H, 8 j.
UH 1554 1 skäng till se i Ströja; läget anges endast 1557.
1460 ger Knut Karlsson fyra jordlotter i F till Uppsala 

domkyrka: två fjällar, *Btelabergxfi/eller (jfr Bärberget 
11 H, 8 j) och *Ekisfueller, och två tegar, *Massateegha 
(se Skäggesta) (RAp u d).

1470 säljer rådmannen i Uppsala Jöns Olofsson en fjäll i F 
till Jöns Jönsson (RAp 6/12).

1489 säljer Birgitta Karlsdotter fyra ängsfjällar i F till före-
ståndaren for själakoret i Uppsala domkyrka (se 
Skäggesta) (RAp 21/3, 1490 30/9).

1502 ger prebendaten Mårten Jakobsson fyra ängsfjällar 
till en prebenda i domkyrkan (se Skäggesta) (RAp 
10/11).

Gränby 1409 i Granby (SD 1090) — 11 H, 8 j.
UH 1 ky, 1:0. (Åkerby rd)

1542 1 fr (1549-50 1 frt), 1:0, (1562 Lars Fleming, 
1568 Per Kristersson /Sjöblad/); brukaren bor 1542— 
47 i Bösslinge.
Summa jt 2:0.

76 Ulleråkers härad 

1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0:0:2 till Börje 
kyrka (DS 3691). 

1345 byter Lars Olofsson (Kolhammar-rätten) med sin far 
Olof Johanssons samtycke till sig 0:0:7 av kaniken 
Lars Nilsson (Unge) mot jord i Broby, Husby-Är-
linghundra sn (DS 3941). 

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson 0:9 till Uppsala 
domkyrkas nionde prebenda (se Söderby, Danmarks 
sn) (DS 7444). 

1376 har domkyrkans fabrica 3:0, som tre landbor sitter på; 
de har 'hittills' räntat en tredjedel av skörden (se 
Almby, Vänge sn) (DI s 11). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 4½ pund 
och 2 spann korn och 12 spann råg (UpDkyR). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka tre landbor , som räntar 2 
pund korn och 0:4 pn vardera (Gränberga rd) 
(UpDkyR). 

*Ekisfizller Se Försängen 1460. 

Försängen 1460 i Ferimengh (RAp u d) - 11 H, 8j . 

Gränhy 

UH 1554 1 skäng till se i Ströja; läget anges endast 1557. 
1460 ger Knut Karlsson fyra jordlotter i F till Uppsala 

domkyrka: två fjällar, * B1Elabergxfi1Eller Ufr Bärberget 
11 H, 8 j) och * Ekisfi1Eller, och två tegar, * Massateegha 
(se Skäggesta) (RAp u d) . 

1470 säljer rådmannen i Uppsala Jöns Olofsson en fjäll i F 
tilljönsjönsson (RAp 6/12). 

1489 säljer Birgitta Karlsdotter fyra ängsfjällar i F till före-
ståndaren för själakoret i Uppsala domkyrka (se 
Skäggesta) (RAp 21/3, 149030/9) . 

1502 ger prebendaten Mårten J akobsson fyra ängsfjällar 
till en prebenda i domkyrkan (se Skäggesta) (RAp 
10/11 ). 

1409 
UH 

i Granby (SD 1090) - 11 H, 8j. 
1 ky, 1:0. (Åkerby rd) 
1542 1fr(1549-501 frt), 1:0, (1562 Lars Fleming, 
1568 Per Kristersson /Sjöblad/); brukaren bor 1542-
47 i Bösslinge . 
Summa jt 2:0. 



Börje 77

Gäsmesta

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åkers härad 0:2, som Halvdan hade (SD 1090).

1461 stadfäster Cecilia Ingvastsdotter den gåva av jord i 
Österby, Haga sn, som hennes släkting ('förälder’) 
Kristina Olofsdotter (björnram) givit till Birger Pe-
terssons prebenda i S:ta Katarinas kor. Om gåvan 
skulle förhindras, ger Cecilia i stället sin morgongåva 
1:0 i G. (RAp 30/12) Cecilia är änka efter väpnaren 
Sigge Halvdansson, som sannolikt är son till den 
Halvdan som omnämns i G 1409 (RAp 1466 31/1). 

1475—95(?) far Erik Ottesson (Björnram från Västergöt-
land) G, som räntar 2 pund korn och 2:0 pn, vid 
arvskifte efter sin bror Sten Ottesson (VFT 11:8—9 s 
160).

1291 de Gismustum (DS 1040) - 11 H, 8 j.
UH 1 skuj, 1548 £sk, 1552 1 skuj, 0:2.

1548 1 skuj, 0:0:1:4 till Bösslinge.
1543-47 1 skfjäll till Nyby.
1538 (endast) 1 ky, 0:5 (till prästen enskilt).
1545 1 kyuj, 0:1:2, 1566 1 skuj, 0:1:2.
3 se, 0:5:1, 15440:5 + 0:5:1, 15440:5 + 0:3:2, 1544 
0:3, 1566 0:5, med seuj och kyuj 1547 — 57. (Gränberga 
rd)
1544 1 seuj, 0:0:1 till se ovan.
1548 (endast) 1 dpuj, 1556 1 kyljäll, 1566 1 kyuj (jt 
saknas). (Sätuna rd)
1547 1 kanuj (Vallby kanonikat), 1548—57 1 kyuj, 
0:2 till se ovan; utjorden är troligen inräknad i se ovan 
från 1566. (Åkerby rd)
1 fr, 0:4, (1562 Per Kristersson /Sjöblad/).
Summa jt 3:1:1 (2:7:1:4).

1309 daterar Jakob i Asker, Stockholms-Näs sn, sitt testa-
mente i G. Bland testamentsvittnena är Gudmund i 
G, tre bönder i Nyby och två i Tiby samt kyrkoherden 
och klockaren i Börje. Då Jakob kallar Börje sin soc-
kenkyrka, är det sannolikt att han bodde i G. (DS 
1614).

1344 har Uppsala domkyrkas nionde kanonikat (Vallby) 
0:0:5. som bytts till mot jord i Hammarby, Edebo sn 
(DS 3835 s 315).

Gäsmesta 
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1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åkers härad 0:2, som Halvdan hade (SD 1090). 

1461 stadfäster Cecilia lngvastsdotter den gåva av jord i 
Öster by, Haga sn, som hennes släkting ('förälder') 
Kristina Olofsdotter (björnram) givit till Birger Pe-
terssons prebenda i S:ta Katarinas kor. Om gåvan 
skulle förhindras, ger Cecilia i stället sin morgongåva 
I :0 i G . ( RAp 30/12) Cecilia är änka efter väpnaren 
Sigge Halvdansson, som sannolikt är son till den 
Halvdan som omnämns i G 1409 (RAp 1466 31/ I). 

1475-95 (?) får Erik Ott esson (Björnram från Västergöt-
land ) G, som räntar 2 pund korn och 2:0 pn, vid 
arvskifte efter sin bror Sten Ott esson (VFT 11:8-9 s 
160). 

1291 
UH 

de Gismustum (DS 1040) - 11 H , 8j. 
I skuj, 1548 ½sk , 1552 I skuj, 0:2. 
1548 I skuj , 0:0: I :4 till Bössling e. 
1543-47 I skfjäll till Nyby . 
1538 (endast ) I ky , 0:5 (till prästen enskilt). 
1545 I kyuj , 0:1:2, 1566 I skuj, 0:1:2. 
3 se , 0:5:1, 15440 :5 + 0:5:1, 15440:5 + 0:3:2, 1544 
0:3, 1566 0:5, med seuj och kyuj 1547-57. (Gränberga 
rd ) 
1544 I seuj , 0:0:1 till se ovan. 
1548 (endast ) I dpuj , 1556 I kyfjäll , 1566 I kyuj Ut 
sakna s). (Sätuna rd) 
1547 I kanuj (Vallb y kanonikat), 1548-57 I kyuj, 
0:2 till se ovan; utjord en är trolig en inräknad i se ovan 
från 1566. (Åkerb y rd ) 
I fr , 0:4, (1562 Per Kristersson / Sjöblad /) . 
Summajt 3:1:1 (2:7:1:4). 

1309 dat erar Jakob i Asker, Stockholms-Näs sn , sitt testa-
mente i G . Bland testamentsvittnena är Gudmund i 
G, tr e bönd er i Nyby och två i Tiby samt kyrkoh erden 
och klockar en i Börje. Då Jakob kallar Börje sin soc-
kenk yrka , är det sannolikt att han bodd e i G. (DS 
1614). 

1344 har Uppsala domk yrkas niond e kanonikat (Vallby) 
0:0:5. som bytt s till mot jord i Hammarby , Edebo sn 
(DS 3835 s 315) . 
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1347

1376

1409

1417

1463

1467

1497 —

Hässelby 1305 
UH

1305

1339

1373

testamenterar kaniken Odin 0:1 till domkyrkans fa-
bri ca (se Vallby, Danmarks sn) (DS 4190). 
har fabrican 0:0:11, som räntar 22 spann korn (D 1 s 
11).
döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:6, som Jöns Bengtsson äger, och 0:2, som Börje 
kyrka hade (SD 1090).
har domkyrkans fabrica jord i G, som räntar 22 spann 
korn (UpDkyR).
byter Jöns Larsson, präst i Biskopskulla sn, bort 0:6 
till dekanen Erik Petersson och domkyrkan mot jord i 
Vängsta och Vettesta, Hjälsta sn (RAp 13/1). 
ger Erik Petersson 0:6, som räntar 3^- pund korn och 
0:6 pn, till domkyrkan (se Törnby, Vaksala sn) (RAp 
18/11).
1536 har domkyrkan tre landbor (Gränberga rd) med 
ränta enl tabell nedan (UpDkyR).

enh
1.
2.
3.

1497 
korn 
3 pd 
20 sp 
2 pd

pn
0:6
0:5
0:3

1535 
korn 
20 sp 
20 sp 
14 sp

pn
0:6
0:5
0:3

1536
korn pn 
19^- sp 0:6 
19^- sp 0:5 
14 sp 0:3

in Hesliby (DS 1467) - 11 H, 8 j - DoAM s 254.
4 se, 1541 3 se, 0:6:2:7 + 0:6:2:7 + 0:6:2:7, 1567 0:7 + 
1539—400:3:2:7. (Gränberga rd)
1541 1 aoe, 0:5, 1543 0:6:2:4, 1548 0:7. (Husby rd) 
Summajt 3:0:2:4 (3:3:2:6).
har Uppsala helgeandshus 0:3 i H och jord i Alsta och 
Ströby samt i Håga, Bondkyrka sn, och Bärby, Vänge 
sn, som helgeandshuset bytt till sig mot jord, som 
donerats av Magnus Johansson (se Brunna, Vänge 
sn) och Karl Erlandsson (se Focksta, Uppsala-Näs 
sn) (DS 1467). Jorden i H och övriga bytesjordar byts 
bort före 1316 (se Sätuna, Vaksala sn). 
pantsätter Gisle Elinesson (Sparre av Aspnäs) 0:0:7 
till Uppsala domkyrka (DS 3428). 
ger Birgitta Knutsdotter (Algotssönernas ätt), Bengt 
Filipsson (Ulv) och Arvid Gustavsson (Sparre av
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Hässelby 

134 7 testamenterar kaniken Ödin 0: 1 till domkyrkans fa-
brica (se Vallby, Danmarks sn) (DS 4190). 

1376 har fabrican 0:0:11, som räntar 22 spann korn (D 1 s 
11). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:6, som Jöns Bengtsson äger , och 0:2, som Börje 
kyrka hade (SD 1090). 

1417 har domkyrkans fabricajord i G, som räntar 22 spann 
korn (UpDkyR) . 

1463 byter Jöns Larsson, präst i Biskopskulla sn, bort 0:6 
till dekanen Erik Petersson och domkyrkan mot jord i 
Vängsta och Vettes ta, Hjälsta sn (RAp 13/ l) . 

1467 ger Erik Petersson 0:6, som räntar 3½ pund korn och-
0:6 pn , till domkyrkan (se Törnby, Vaksala sn) (RAp 
18/11). 

1497-1536 har domkyrkan tre landbor (Gränberga rd) med 
ränta en! tabell nedan (UpDkyR) . 

1497 1535 1536 
enh korn pn korn pn korn pn 
1. 3 pd 0:6 20 sp 0:6 19½ sp 0:6 
2. 20 sp 0:5 20 sp 0:5 19½ sp 0:5 
3. 2 pd 0:3 14 sp 0:3 14 sp 0:3 

1305 in Htesliby (DS 1467) - 11 H, 8 j - DoAM s 254. 
UH 4 se , 1541 3 se, 0:6:2:7 + 0:6:2:7 + 0:6:2:7, 15670:7 + 

1539-400:3:2 :7. (Gränberga rd) 
1541 I aoe, 0:5, 1543 0:6:2:4, 1548 0:7. (Husby rd) 
Summajt 3:0:2:4 (3:3:2:6) . 

1305 har Uppsala helgeandshus 0:3 i H och jord i Alsta och 
Ströb y samt i Håga, Bondk yrka sn, och Bärby , Vänge 
sn, som helgeandshuset bytt till sig mot jord, som 
donerats av Magnus Johansson (se Brunna, Vänge 
sn) och Karl Erlandsson (se Focksta, Uppsala-Näs 
sn) (DS 1467).Jorden i H och Övriga bytesjordar byts 
bort före 1316 (se Sätuna , Vaksala sn) . 

1339 pantsätter Gisle Elinesson (Sparre av Aspnäs) 0:0:7 
till Uppsala domkyrka (DS 3428) . 

1373 ger Birgitta Knutsdotter (Algots sönernas ätt) , Bengt 
Filipsson (Ulv ) och Arvid Gu stavsson (Sparr e av 
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1376

1409

1417 

1456 

1479 

1482 

1497 —

1525

1539

1559

Vik), arvingar till Magnus Gislesson (Sparre av Asp-
näs), 0:21 till Uppsala domkyrkas fabrica (DS X 
261).
har Uppsala domkyrkas fabrica 0:21 som två land- 
bor sitter på; jorden uppges vara ’brukad på nytt’ 
(”de nouo culta”); ett senare gjort tillägg upptar 
0:0:2 Jr ’i testamentet för Anders i Särsta’, Knivsta sn
(D 1 s 11).
döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:3, som Nils Björnsson äger, och 0:1, som Börje 
kyrka hade (SD 1090).
har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 10 pund 
och 2 spann korn och 0:10 pn (UpDkyR). 
säljer Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) 0:3 till Anders 
Olofsson i Uppsala (se Ströby) (RAp 8/11). 
säljer Anders Olofsson 0:3 'gammalt frälse’ till ärke-
djäknen Kort Rogge (se Ströby 1476) (RAp 21/5). 
ger biskop Kort Rogge 0:3 till en prebenda i Uppsala 
domkyrka (se Ströby) (RAp 25/5).
1536 har domkyrkan fyra landbor (Gränberga rd) 
med ränta enl tabell nedan (UpDkyR; Dahlbäck kas
618).

enh
1.
2.
3.
4.

1497
korn pn 
4ipd 0:5 
4 pd 0:5 
3jj- pd 0:5 

2 pd 0:3

1509 
korn pn 
5 pd 0:5 
4 pd 0:5 
3|pd0:5 
2 pd 0:3

1527 
korn 
4 pd 
4 pd 
4 pd 
4 pd

pn
0:5
0:5
0:5
0:5

1535 
korn 
4 pd 
4 pd 
4 pd

pn
0:5
0:5
0:5

18 sp 0:5

byter domkyrkan till sig 0:5 av Anders Eriksson i H 
(se Holmsta, Jumkils sn) (UpDkyRL f 116v). 
har kungens fogde 'känts vid’ ett S:t Eriks-hemman 
om 0:3:2:7 (UH 1539:6; Dahlbäck kas 618). Indrag-
ningen torde ha samband med att Gustav I övertar S:t 
Botvids prebendas jord från Olof Bröms, som efter 
1527 återbördat jorden från domkyrkan (se DMS 1:3 s 
71) (SKHRA 2:3 s 96, Dahlbäck s 138). 
upptas i Gustav I:s jordebok 0:7 'ifrån S:t Eriks altare 
i Uppsala’ (AoE 29 A f 14).

Börje 79 

Vik), arvingar till Magnus Gislesson (Sparre av Asp-
näs), 0:21 ½ till Uppsala domkyrkas fabrica (DS X 
261). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:21 ½, som två land-
bor sitter på; jorden uppges vara 'brukad på nytt' 
("de nouo culta"); ett senare gjort tillägg upptar 
0:0:2 ½ 'i testamentet för Anders i Särsta', Knivsta sn 
(D l s l l). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:3, som Nils Björnsson äger, och 0: l, som Börje 
kyrka hade (SD I 090). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar lO pund 
och 2 spann korn och 0: lO pn (U pDky R). 

1456 säljer Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) 0:3 till Anders 
Olofsson i Uppsala (se Ströby) (RAp 8/l l). 

1479 säljer Anders Olofsson 0:3 'gammalt frälse' till ärke-
djäknen Kort Rogge (se Ströby 1476) (RAp 21/5) . 

1482 ger biskop Kort Rogge 0:3 till en prebenda i Uppsala 
domkyrka (se Ströby) (RAp 25/5). 

1497-1536 har domkyrkan fyra landbor (Gränberga rd) 
med ränta enl tabell nedan (UpDkyR; Dahlbäck kas 
618). 

1497 1509 1527 1535 
enh korn pn korn pn korn pn korn pn 
I. 4½ pd 0:5 5 pd 0:5 4 pd 0:5 4 pd 0:5 
2. 4 pd 0:5 4 pd 0:5 4 pd 0:5 4 pd 0:5 
3. 3½ pd 0:5 3½ pd0:5 4 pd 0:5 4 pd 0:5 
4. 2 pd 0:3 2 pd 0:3 4 pd 0:5 18 sp 0:5 

1525 byter domkyrkan till sig 0:5 av Anders Eriksson i H 
(se Holmsta, Jumkils sn) (UpDkyRL f 116v). 

1539 har kungens fogde 'känts vid' ett S:t Eriks-hemman 
om 0:3:2:7 (UH 1539:6; Dahlbäck kas 618) . Indrag-
ningen torde ha samband med att Gustav I övertar S:t 
Botvids prebendas jord från Olof Bröms, som efter 
1527 återbördatjorden från domkyrkan (se DMS 1:3 s 
71) (SKHRA 2:3 s 96, Dahlbäck s 138). 

1559 upptas i Gustav l:sjordebok 0:7 'ifrån S:t Eriks altare 
i Uppsala' (AoE 29 Af 14). 
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Klinta

Klista

1315 in Klintum in Wigilsby (? DS 2032, avskr), 1485 i Clintha 

(UUBp 30/5) - 11 h, 8 i.
UH 2 aoe, 0:7:1:4, 15481:0 + 0:7:1:4, 15481:0. (Husby 

rd)
1540—46 1 aoekvam.
Summajt 1:7 (2:0).

1315 far hertig Erik i hävdaskifte med hertig Valdemar 
under fem år uppbära avkastningen av bl a 4:0:20 i K 
?och *Wigilsby (?DS 2032, avskr; Fritz 1 s 53).

1485 omnämns Jöns Klemetsson och Jöns Bengtsson i K 
som fastar (UUBp 30/5).

1531 har Gustav I två gårdar, köpegods, som tillsammans 
räntar ^ läst korn (K 1, 1531).

1323 de Klekistum (DS 2431), 1344 in Klykistum (DS 3838 s 
332) - 11 H, 8 j.

UH 1 sk, 1:2 med skuj i Läby, Läby sn, och i Ströby tom 
1555.
1 sk, 1555 1 aoe, 1:3:1:4, 1555 1:4 (se nedan 1553).
1 skuj, 0:5:1 till Bösslinge.
Summa jt 3:2:2:4 (3:3:1).

1323 omnämns Järund och Olof i K som fastar på härads-
tinget (DS 2431).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:7 (DS 3838 s 332). 
1369 omnämns Olof Vimundsson och Johan i K som fastar 

(SRP 885).
1377 omnämns förutom Anders och Olof (se ovan 1369) 

Jöns Jakobsson i K som fastar (SRP 1260).
1399 säljer Ingel Törnesson (hjorthorn) 0:0:1 till ärkebis-

kop Henrik Karlsson (se Brunnby) (SRP 3036).
1553 säljer borgaren Johan Larsson i Uppsala med sin 

hustru Anna Kristoffersdotters samtycke 0:11^ i 
Västra ändan i byn’ till Gustav I (RAp 4/7).

1559 uppges att Gustav I genom köp förvärvat 1:4:1 av 
hustru Brita i Kälsta, Litslena sn, och att kungen 
ännu inte erlagt köpeskillingen (AoE 29 A f 14v). 
Jorden avser första skattehemmanet ovan jämte skuj i 
Ströby (0:2:1).

Kättinge 1409 i Kedhinge (SD 1090), 1485 Kiattingxby (UUBp 30/5) 
- 11 H, 8 i.

80 Ulleråkers härad 

Klinta 

Klista 

Kättinge 

1315 in Klintum in Wigilsby (? DS 2032, avskr), 1485 i Clintha 
(UUBp 30/5) - 11 h, 8 i. 

UH 2 aoe, 0:7:1:4, 15481:0 + 0:7:1:4, 15481 :0. (Husby 
rd) 
1540-46 l aoekvam. 
Summajt 1:7 (2:0). 

1315 får hertig Erik i hävdaskifte med hertig Valdemar 
under fem år uppbära avkastningen av bl a 4:0:20 i K 
?och *Wigilsby (?DS 2032, avskr; Fritz I s 53) . 

1485 omnämns Jöns Klemetsson och Jöns Bengtsson i K 
som fastar (UUBp 30/5). 

1531 har Gustav I två gårdar, köpegods, som tillsammans 
räntar-½ läst korn (K 1, 1531). 

1323 de Klekistum (DS 2431), 1344 in Klykistum (DS 3838 s 
332) - 11 H, 8 j . 

UH l sk, 1:2 med skuj i Läby, Läby sn, och i Ströby tom 
1555. 
l sk, 1555 l aoe , I :3: 1 :4, 1555 I :4 (se nedan 1553). 
l skuj, 0:5: I till Bösslinge. 
Summa jt 3:2:2:4 (3:3: I) . 

1323 omnämnsJärund och Olof i K som fastar på härads-
tinget (DS 2431). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:7 (DS 3838 s 332). 
1369 omnämns OlofVimundsson och Johan i K som fastar 

(SRP 885). 
1377 omnämns förutom Anders och Olof (se ovan 1369) 

JönsJakobsson i K som fastar (SRP 1260). 
1399 säljer Inge! Törnesson (hjorthorn) 0:0: I till ärkebis -

kop Henrik Karlsson (se Brunnby) (SRP 3036). 
1553 säljer borgaren Johan Larsson i Uppsala med sin 

hustru Anna Kristoffersdotters samtycke 0: 11 -½ i 
'västra ändan i byn' till Gustav I (RAp 4/7) . 

1559 uppges att Gustav I genom köp förvärvat I :4: I av 
hustru Brita i Kälsta, Litslena sn, och att kungen 
ännu inte erlagt köpeskillingen (AoE 29 A f 14v). 
Jorden avser första skattehemmanet ovan jämte skuj i 
Ströby (0:2:1). 

1409 i Kttdhinge (SD 1090), 1485 Kittttingxby (UUBp 30/5) 
- 11 H, 8 i. 
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UH 1 sk, 0:4:1:4 med skuj i Nåstuna, Vänge sn.
1 skuj, 0:2:0:4 till Ströja.
Summa jt 0:6:2.

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:2, som hustru Elin i Skäggesta äger (SD 
1090).

1485 säljer skattebonden Erik i Alsta 0:0:8:3 till sin ’måg’ 
Sven Bårdsson (UUBp 30/5).

*Massateegha Se Försängen 1460.

Mångsbo 1344 in Bodhum (DS 3838), 1376 in Magnusabodhum (D 1 s 
11) - 11 H, 8 i.

UH 1 se, 1544 4 se, 1566 1 se, 1:0, 1544 0:3. (Gränberga 

rd)
1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0 (DS 3838).
1376 har fabrican 1:0, som uppges vara 'brukat på nytt’ 

( de nouo culta”) (D 1 s 11).
1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 12 spann korn 

(UpDkyR).
1489 byter ärkebiskop Jakob Ulfsson till sig torpet M, som 

räntar 2:0 pn, av domkyrkan mot jord i Stava, Öster-
åkers sn (RAp 13/7).

1497—1536 har domkyrkan ett torp, som räntar 2:0 pn 
(Gränberga rd) (UpDkyR).

Nyby 1302 in Nyaby (DS 3836 s 319, avskr), 1309 de Nyaby (DS 
1614) - 11 H, 8 j.

UH 2 ky, 0:4 + 0:3:1:4; 1538 redovisas 1 ky, 0:7:1:4, 'som 
fordom var 2 hemman’. (Åkerby rd)
1 se, 0:6:1:4 med skfjäll i Gäsmesta 1543—47. (Grän-
berga rd)
Summa jt 1:6.

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:2-^; på 1290- 
talet(?) hade den 0:1, som dock saknades vid invente-
ring efter sakristanen Peters död; istället hade vica- 
rian jord i Torkarby, Vaksala sn (DS 3836).

1309 omnämns Sune, Faste och Lukas i N som testaments- 
vittnen (se Gäsmesta) (DS 1614).

1316 upptas en landbo, som tillhör herr Ingvar, kyrkoherde 
i Börje, i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062).
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UH I sk, 0:4: I :4 med skuj i Nåstuna, Vänge sn . 
I skuj, 0:2:0:4 till Ströja. 
Summajt 0:6:2. 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:2 , som hustru Elin i Skäggesta äger (SD 
1090). 

1485 säljer skattebonden Erik i Alsta 0:0:8:3 till sin 'måg' 
Sven Bårdsson (UUBp 30/5). 

*Massateegha Se Försängen 1460. 

Mångsbo 

Nyby 

1344 in Bodhum (DS 3838), 1376 in Magnusabodhum (D I s 
11) - 11 H , 8 i. 

UH I se, 1544 ½ se, 1566 I se, 1:0, 1544 0:3. (Gränberga 
rd) 

I 344 har Uppsala domkyrkas fabrica I :0 (DS 3838). 
1376 har fabrican I :0, som uppges vara 'brukat på nytt' 

("de nouo culta") (D I s 11). 
1417 har domkyrkan ett gods, som räntar 12 spann korn 

(UpDkyR) . 
1489 byter ärkebiskop Jakob Ulfsson till sig torpet M, som 

räntar 2:0 pn, av domkyrkan mot jord i Stava, Öster-
åkers sn (RAp 13/7) . . 

1497-1536 har domkyrkan ett torp, som räntar 2:0 pn 
(Gränberga rd) (UpDkyR) . 

1302 in Nyaby (DS 3836 s 319, avskr), 1309 de Nyaby (DS 
1614)- Il H,8j. 

UH 2 ky, 0:4 + 0:3:1:4; 1538 redovisas I ky, 0:7:1:4, 'som 
fordom var 2 hemman'. (Åkerby rd) 
I se, 0:6: 1:4 med skfjäll i Gäsmesta 1543-47. (Grän-
berga rd) 
Summajt 1:6. 

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:2½; på 1290-
talet(?) hade den 0: I, som dock saknades vid invente-
ring efter sakristanen Peters död; istället hade vica-
rian jord i Torkarby , Vaksala sn (DS 3836). 

1309 omnämns Sune, Faste och Lukas i N som testaments-
vittnen (se Gäsmesta) (DS 1614). 

1316 upptas en landbo, som tillhör herr Ingvar, kyrkoherde 
i Börje, i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062). 
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Romsbo

* Redomusa

Skäggesta

1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0:1 till Börje 
kyrka på det villkoret att kyrkoherden skall hajorden 
och av avkastningen förse kyrkan med vin och oblat 
till mässan (DS 3691).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:4 (DS 3838 s 
332).

1376 har fabrican som två landbor sitter på; de räntar 
18 spann korn och pn tillsammans (D 1 s 11).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:2, som Börje kyrka hade (SD 1090).

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 3 pund 
och 6 spann korn (UpDkyR).

1497—1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 3 pund 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR).

1540 Remesbo (UH 1540:2), i Römesbo (UH 1541:4) - 11 H, 
8 i.

UH 1 skuj, 0:0:2 till Broby.

1349 omnämns Erik i R (in Redomusa) som vittne (DS 
4493).

R har troligen legat vid nuv Rödmossen, 11 H, 8 i, möjligen
på platsen för Romsbo, som kallas Römosseboo 1635 (Geomjb
A4s 24).

1275 mansionem nostram Skieggister (DS 596), 1316 de Skeges- 
tum (DS 2062 s 258) — 11 H, 8 j.

UH 2 pb (skokl/ky), 0:7, 1566 1:2 + 0:7, 1557 1:2, 
15660:6; redovisas vissa år som ky, från 1556 som kl 
resp pb; 1548—54 förlänta till Olof Larsson, inneha-
vare av Rasbo kanonikat. (Åkerby rd)
2 skokl (pb), 1:2 + 0:6; redovisas 1542—47 som pb, 
från 1557 som kl resp pb. (Åkerby rd)
I upheh, 1:2.
Summajt 5:0 (5:2).

Till S skriver sig Lars Olofsson 1448 (RAp 12/6).

1275 anslår hertig Magnus Birgersson, inför sitt val till 
kung, sin huvudgård (”mansionem”) S och jord i 
Girestaby och Mälby, Giresta sn, samt i Ström, Norr-
sunda sn, till ett kanonikat vid Uppsala domkyrka
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Romsbo 

1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0: I till Börje 
kyrka på det villkoret att kyrkoherden skall ha jorden 
och av avkastningen förse kyrkan med vin och oblat 
till mässan (DS 3691) . 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:4½ (DS 3838 s 
332). 

1376 har fabrican ½:½, som två landbor sitt er på ; de räntar 
18 spann korn och ½:t pn tillsammans (D I s 11). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller -
åker 0:0:2 , som Börje kyrka hade (SD 1090). 

1417 har Uppsala domkyrka ett gods , som räntar 3 pund 
och 6 spann korn (UpDkyR) . 

1497-1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 3 pund 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR) . 

1540 Remesbo (UH 1540:2), i Römesbo (UH 1541:4) - 11 H , 
8 i. 

UH I skuj, 0:0:2 till Broby. 

*Redomusa 1349 omnämns Erik i R {in Redomusa) som vittne (DS 
4493). 

Skäggesta 

R har troligen legat vid nuv Rödmossen , 11 H, 8 i, möjligen 
på platsen för Romsbo, som kallas Römosseboo 1635 (Geomjb 
A 4 s 24). 

1275 mansionem nostram Skieggister (DS 596), 1316 de Skeges-
tum (DS 2062 s 258) - 11 H, 8 j. 

UH 2 pb (skokl/ky), 0:7, 1566 1:2 + 0:7, 1557 1:2, 
1566 0:6; redovisas vissa år som ky, från 1556 som kl 
resp pb; 1548-54 förlänta till Olof Larsson , inneha-
vare av Rasbo kanonikat. (Åkerby rd) 
2 skokl (pb), 1:2 + 0:6; redovisas 1542-47 som pb, 
från 1557 som kl resp pb . (Åkerby rd) 
I upheh, I :2. 
Summajt 5:0 (5:2). 

Till S skriver sig Lars Olofsson 1448 (RAp 12/6). 

1275 anslår hertig Magnus Birgersson, inför sitt val till 
kung, sin huvudgård ("mansionem") S och jord i 
Girestaby och Mälb y, Giresta sn , samt i Ström, Norr-
sunda sn, till ett kanonikat vid Uppsala domk yrka 
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(DS 596). Av denna donation skapar ärkebiskop Fol-
ke Johansson (död 1277) två kanonikat, det femte och 
det sjunde, varvid det senare erhåller S (DS 3835 s 
311, 313; Dahlbäck s 87).

1316 upptas en land bo tillhörande magister Lars Pålsson 
(sjunde kanonikatet, Uppsala domkyrka) i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland (DS 2062 s 258).

1323 omnämns Gunnar i S som faste på häradstinget (DS 
2431).

1344 har sjunde kanonikatet (Rasbo) 0:14:2 (DS 3835 s 
314).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:20 och 0:2 — de senare i ”fiellalandom” — som 
hustru Elin äger (SD 1090).

1414 byter ärkebiskop Jöns Gerekesson till sig -^:0 (se 
Huggsta, Danmarks sn) (SD 1952).

1453 testamenterar Olof Matsson i Bro, Nora sn, sitt gods S 
till Uppsala domkyrka (RApp 9/1; se DMS 1:4 s 113).

1460 ger prebendaten Knut Karlsson torpet 'Lilla S’, som 
ligger 'i östra ändan i Skäggesta-landen närmast 
Gränberga-landen’, och fjällar i Försängen till Uppsa-
la domkyrka; Knut förbehåller sig rätten att bruka 
torpet till sin död och även att arrendera ut det (jfr 
Nyvla, Bondkyrka sn) (RAp u d). Denna jord är 
densamma som uppträder nedan 1484 och 1489, var-
för Knut måste vara bror till Birgitta Karlsdotter.

1478 säljer Birgitta Karlsdotter (två stjärnor) i Brunna, 
Vänge sn, 2:0 i S 'vid östra ändan i byn’ till Sko 
kloster; jorden är hennes 'rätta gamla fasta frälse och 
fria fäderne’ (RAp 4/8).

1484 testamenterar Birgitta Karlsdotter ett torp, 'gammalt 
fritt frälse’ i Lilla S till Själakoret i Uppsala domkyr-
ka. Med torpet följer en 'stor utrörd’ (utmärkt) åker-
fjäll i 'västra Stora S gärde nordan till vid Hässelby- 
landen’. Torparen har fri väg till vattnet och rätt till 
skog och fäbete med de två marklanden i bolbyn. 
(RAp 28/10)

1488 ger Peder Eriksson (Ornflycht) med sin dotter Elin 
0:6 till Sko kloster (RAp 3/8).
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(DS 596). Av denna donation skapar ärkebiskop Fol-
ke Johansson (död 1277) två kanonikat, det femte och 
det sjunde, varvid det senare erhåller S (DS 3835 s 
31 l, 313; Dahlbäck s 87) . 

1316 upptas en landbo tillhörande magister Lars Pålsson 
(sjunde kanonikatet, Uppsala domkyrka) i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland (DS 2062 s 258). 

1323 omnämns Gunnar i S som faste på häradstinget (DS 
2431). 

1344 har sjunde kanonikatet (Rasbo) 0:14:2 (DS 3835 s 
314). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:20 och 0:2 - de senare i "fiellalandom" - som 
hustru Elin äger (SD 1090). 

1414 byter ärkebiskop Jöns Gerekesson till sig ½:O (se 
Huggsta, Danmarks sn) (SD 1952). 

1453 testamenterar OlofMatsson i Bro, Nora sn, sitt gods S 
till Uppsala domkyrka (RApp 9/l; se DMS 1:4 s 113). 

1460 ger prebendaten Knut Karlsson torpet 'Lilla S', som 
ligger 'i östra ändan i Skäggesta-landen närmast 
Gränberga-landen', och fjällar i Försängen till Uppsa-
la domkyrka; Knut förbehåller sig rätten att bruka 
torpet till sin död och även att arrendera ut det Ufr 
Nyvla, Bondkyrka sn) (RAp u d). Denna jord är 
densamma som uppträder nedan 1484 och 1489, var-
för Knut måste vara bror till Birgitta Karlsdotter. 

14 78 säljer Birgitta Karlsdotter ( två stjärnor) i Brunna, 
Vänge sn, 2:0 i S 'vid östra ändan i byn' till Sko 
kloster; jorden är hennes 'rätta gamla fasta frälse och 
fria fäderne' (RAp 4/8). 

1484 testamenterar Birgitta Karlsdotter ett torp, 'gammalt 
fritt frälse' i Lilla Still Själakoret i Uppsala domkyr-
ka. Med torpet följer en 'stor utrörd' ( utmärkt) åker-
fjäll i 'västra Stora S gärde nordan till vid Hässelby-
landen'. Torparen har fri väg till vattnet och rätt till 
skog och fåbete med de två marklanden i bolbyn. 
(RAp 28/10) 

1488 ger Peder Eriksson (Örnflycht) med sin dotter Elin 
0:6 till Sko kloster (RAp 3/8). 



1489 säljer Birgitta Karlsdotter torpet Lilla S med två 
åkerfjällar vid torpet, en stor åkerfjäll i Stora S västra 
gärde — den ligger 'nordantill vid Hässelby-landen’ 
(se nedan) — och fyra ängsfjällar i Försängen till 
Själakoret och dess föreståndare (RAp 21/3, 
1490 30/9).

1489 har Sko kloster jord, som räntar 3 pund korn, och enl 
senare tillägg jord, som räntar 5 pund; 1503 är räntan 
8 pund (SkoKlJb s 59, 71).

1502 ger prebendaten Mårten Jakobsson torpet S med tre 
stora åkerfjällar och fyra ängsfjällar ( parcella” i För-
sängen) till en prebenda i domkyrkan (se Dan- 
marksby, Danmarks sn) (RAp 10/11).

1528 har Uppsala helgeandshus ^:0 'frälses', som ligger i 
hägnad med Sko klosters jord och räntar 14 spann 
korn; 1532 uppbär helgeandshuset 2 pund korn från S 
(Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT VI s 198, 
211).

1530 (?) byter Arent Persson (Örnflycht) bort 0:6 i S, som 
räntar 3 pund korn och 0:0:8 pn, och jord i Nibble, 
Hammarby sn, till Uppsala domkyrka mot jord i 
Sundby och Granhammar, V Ryds sn (UpDkyRL f 
50v).

1530 säljer Gustav I 0:6 i S, som tillhör domkyrkan, till 
Uppsala helgeandshus (GR 7 s 196, UFT VI s 198).

1557 säljer borgmästaren i Uppsala, Gustav Eriksson, tor-
pet Lilla S till Gustav I (SKHRA 2:3 s 93, AoE 29 A f 
14v).

Torpet Lilla Skäggestas läge framgår av Geomjb A 4 s 23,
där även de tre åkerfjällarna hörande till  Skäggesta torp”
redovisas; torpet ligger på samma plats som nuv Bärberget.

Ströby 1291 in Stroby (DS 1032, ONF s 108), 1305 In Streby (DS
1467) - 11 H, 8 j.

UH 1 skuj, 0:2:1 till Klista, från 1556 till Bösslinge.
1 se, 1:1. (Gränberga rd)
1 aoe, 1:0, 1543 1:1. (Husby rd)
Summajt 2:3:1 (2:4:1).

1291 är Gilbert i S skyldig Uppsala domkyrkas fabrica 
pengar (DS 1032).
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Ströby 

1489 säljer Birgitta Karlsdotter torpet Lilla S med två 
åkerfjällar vid torpet, en stor åkerfjäll i Stora S västra 
gärde - den ligger 'nordantill vid Hässelby-landen' 
(se nedan) - och fyra ängsfjällar i Försängen till 
Själakoret och dess föreståndare (RAp 21/3, 
1490 30/9). 

1489 har Sko kloster jord, som räntar 3 pund korn, och enl 
senare tillägg jord, som räntar 5 pund; 1503 är räntan 
8 pund (SkoKIJb s 59, 71) . 

1502 ger prebendaten Mårten Jakobsson torpet S med tre 
stora åkerfjällar och fyra ängsfjällar ("parcella" i För-
sängen) till en prebenda i domkyrkan (se Dan-
marksby, Danmarks sn) (RAp 10/11). 

1528 har Uppsala helgeandshus ½:O 'frälses', som ligger i 
hägnad med Sko klosters jord och räntar 14 spann 
korn; 1532 uppbär helgeandshuset 2 pund korn från S 
(Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT VI s 198, 
211 ). 

1530 (?) byter Arent Persson (Örnflycht) bort 0:6 i S, som 
räntar 3 pund korn och 0:0:8 pn , och jord i Nibble, 
Hammarby sn, till Uppsala domkyrka mot jord i 
Sundby och Granhammar, V Ryds sn (UpDkyRL f 
50v). 

1530 säljer Gustav I 0:6 i S, som tillhör domkyrkan, till 
Uppsala helgeandshus (GR 7 s 196, UFT VI s 198). 

1557 säljer borgmästaren i Uppsala, Gustav Eriksson, tor-
pet Lilla S till Gustav I (SKHRA 2:3 s 93, AoE 29 Af 
14v). 

Torpet Lilla Skäggestas läge framgår av Geomjb A 4 s 23, 
där även de tre åkerfjälfarna hörande till "Skäggesta torp " 
redovisas; torpet ligger på samma plats som nuv Bärberget. 

1291 in Stroby (DS 1032, ONF s 108), 1305 In StrBby (DS 
1467) - 11 H, 8j . 

UH I skuj, 0:2:1 till Klista , från 1556 till Bösslinge . 
I se , 1: I. (Gränberga rd) 
I aoe, 1:0, 15431 :1. (Husby rd) 
Summajt 2:3:1 (2:4:1). 

1291 är Gilbert i S skyldig Uppsala domkyrkas fabrica 
pengar (DS 1032). 



1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:0:20 (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby).

1381 säljer Sigrid Jonsdotter i Högby, Nysätra sn, och hen-
nes make Peter Jonsson 0:0:14 (eller 0:4-J = 0:0:13j) 
till Uppsala domkyrka (SRP 1616, 1631).

1382 överlämnar Gertrud Envastsdotter (Kanstens) 0:4 i S 
och jord i Hov, Estuna sn, och Säby, Gryta sn, till 
domkyrkan; jorden är inköpt speciellt för detta ända-
mål (SRP 1678).
Samma år säljer Ramborg i Helgeby, Rasbokils sn, till 
domkyrkan 0:0:13 ’så att 7 örtugland en tredjedels 
örtug mindre ligga närmare norra ändan’ (RAp 22/5, 
SRP 1718).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:12, som Nils Björnsson äger (SD 1090).

1456 säljer Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) 0:10 och jord i 
Hässelby till borgmästaren Anders Olofsson i Uppsa-
la (RAp 8/11).

1476 säljer Anders Olofsson, f d borgmästare i Uppsala, 
sina köpegods 0:10 i S och jord i Hässelby till Uppsala 
domkyrka (RAp 24/3). Köpet fullbordas inte, ty 1477 
far Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) rätt att återlösa 
jorden, av Anders före S:t Tomas dag (21/12 eller 
29/12) samma år (RAp, RApp 4/4). Återlösningsrät- 
ten utnyttjas tydligen inte, ty 1479 säljer Anders god-
sen till ärkedjäknen Kort Rogge i Uppsala (RAp 
21/5).

1482 instiftar biskop Kort Rogge en prebenda i S:t Botvids 
kor i Uppsala domkyrka och skänker bl a 0:10 i S och 
jord i Hässelby och i Ekeby, Gla Uppsala sn (se DMS 
1:3 s 70 f) (RAp 25/5).

1497—1527 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
3 pund korn vardera; 1535—36 finns en landbo med 
räntan 3 pund (Gränberga rd) (UpDkyR).

1533 pantsätter Olof Bröms 0:10 i S till Knut Andersson 
(Lillie). Jorden, som tillhört S:t Botvids prebenda, 
hade Olof återbördat på sin hustru Karin Töniusdot- 
ters vägnar. (GR 16 s 741; Dahlbäck kas 623)

1544 övertar Gustav I 0:10 i S efter uppgörelse med Knut 
Andersson (GR 16 s 741). Jorden redovisas som 0:9 i 
kungens jordebok 1559 (AoE 29 A f 14).
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1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:0:20 (DS 1467).Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby). 

1381 säljer SigridJonsdotter i Högby, Nysätra sn, och hen-
nes make Peter Jonsson 0:0:14 (eller 0:4½ = 0:0:13½) 
till Uppsala domkyrka (SRP 1616, 1631). 

1382 överlämnar Gertrud Envastsdotter (Kanstens) 0:4 i S 
och jord i Hov, Estuna sn, och Säby, Gryta sn, till 
domkyrkan; jorden är inköpt speciellt för detta ända-
mål (SRP 1678). 
Samma år säljer Ramborg i Helgeby, Rasbokils sn, till 
domkyrkan 0:0: 13 'så att 7 örtugland en tredjedels 
örtug mindre ligga närmare norra ändan' (RAp 22/5, 
SRP1718) . 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0: 12, som Nils Björnsson äger (SD 1090). 

1456 säljer Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) 0: 10 och jord i 
Hässelby till borgmästaren Anders Olofsson i Uppsa-
la (RAp 8/ 11). 

1476 säljer Anders Olofsson, f d borgmästare i Uppsala, 
sina köpegods 0: I O i S och jord i Hässelby till Uppsala 
domkyrka (RAp 24/3). Köpet fullbordas inte, ty 1477 
får Björn Jönsson (Ulvsunda-ätten) rätt att återlösa 
jorden, av Anders före S:t Tomas dag (21/12 eller 
29/ 12) samma år (RAp, RApp 4/4). Återlösningsrät-
ten utnyttjas tydligen inte, ty 14 79 säljer Anders god-
sen till ärkedjäknen Kort Rogge i Uppsala (RAp 
21/ 5) . 

1482 instiftar biskop Kort Rogge en prebenda i S:t Botvids 
kor i Uppsala domkyrka och skänker bl a 0: I O i S och 
jord i Hässelby och i Ekeby, Gla Uppsala sn (se DMS 
1:3 s 70 f) (RAp 25/5) . 

1497-1527 har Uppsala domkyrka två landbor , som räntar 
3 pund korn vardera; 1535-36 finns en landbo med 
räntan 3 pund (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1533 pantsätter Olof Bröms 0:10 i S till Knut Andersson 
(Lillie) . Jorden , som tillhört S:t Botvids prebenda, 
hade Olof återbördat på sin hustru Karin Töniusdot-
ters vägnar. (GR 16 s 741; Dahlbäck kas 623) 

1544 övertar Gustav I 0: 10 i S efter uppgörelse med Knut 
Andersson (GR 16 s 741). Jorden redovisas som 0:9 i 
kungens jordebok 1559 (AoE 29 Af 14). 
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1559

Ströja 1337
UH

1337

1349
1360

1376

1409

1417 

1497 — 

1533

Tiby 1309

UH

1300

1309

se Klista.

inStreo (DS 3271), 1349 in Stryo (DS 4493) - 11 H,8j.
1 sk, 3:3 med skuj i Kättinge.
Iky, 1542 £ ky, 0:6, 15480:5, hemmanet har senast 
från 1542 samma brukare som se nedan. (Åkerby rd)
1 se, 1548 £ se, 1566 1 se, 0:6, med skäng ijumkils sn 
från 1566; se ovan ky. (Gränberga rd)
1542 1 fr, 0:5, (1562 Brita Jönsdotter /Roos/); uppges 
1551 ha legat öde i många år.
Summa jt 5:4 (5:3).
säljer Olof Johansson (Kolhammar-ätten) sitt köpe- 
gods 0:1:^:2 till Uppsala domkyrka (DS 3271). 
omnämns Johan i S som vittne (DS 4493). 
byter domkyrkan till sig 0:6 av Magnus Gislesson 
(Sparre) (se Berga, Danmarks sn) (UpDkyRL f 18v). 
har domkyrkans fabrica 0:6, som en landbo sitter på; 
räntan är en tredjedel av skörden (D 1 s 11). 
döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:1, som Ertmar har, 0:1, som Börje kyrka hade, 
och 0:0:1, som Tord Bonde hade (SD 1090). 
har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR).
1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR). 
återbördar Brita Jönsdotter (Roos) 0:5, som räntar 12 
spann korn, från prebenda Omnium Sanctorum vid 
domkyrkan (SKHRA 2:3 s 11, Dahlbäck s 154). Jor-
den upptas i Britas jordebok 1569 (TidöA 499).

de Tidhaby (DS 1614) — 11 H, 8 i — kyrkby — DoAM s 
258.
4 se, 0:5, 1567 0:6 + 0:5, 1544 0:6 + 0:5, 1544 0:6 + 
0:5, 1544 0:6. (Gränberga rd)
1567 1 seuj.
Summajt 2:4 (3:0).
(omkr) uppges att Uppsala domkyrka skall fa 0:20 i 
byte av kronan (se DMS 1:3 s 255) (DS 3838 s 334; i 
brevet står felaktigt Fiby).
omnämns Mårten och Nils i T som testamentsvittnen 
(se Gäsmesta) (DS 1614).
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Ströja 

1559 se Klista. 

1337 
UH 

1337 

1349 

inStr110 (DS 3271) , 1349 inStryo (DS 4493) - l l H, 8j. 
I sk, 3:3 med skuj i Kättinge . 
I ky, 1542 ½ ky, 0:6, 15480 :5, hemmanet har senast 
från 1542 samma brukare som se nedan . (Åkerby rd) 
I se, 1548 ½ se , 1566 I se, 0:6, med skäng i J umkils sn 
från 1566; se ovan ky. (Gränberga rd) 
1542 I fr, 0:5, (1562 BritaJönsdotter /Roos/); uppges 
155 l ha legat öde i många år. 
Summajt 5:4 (5:3) . 
säljer Olof Johansson (Kolhammar-ätten) sitt köpe-
gods 0:1:½:2 till Uppsala domkyrka (DS 3271). 
omnämns Johan i S som vittne (DS 4493) . 

1360 byter domkyrkan till sig 0:6 av Magnus Gislesson 
(Sparre) (se Berga , Danmarks sn) (UpDkyRL f 18v). 

1376 har domkyrkans fabrica 0:6, som en landbo sitter på ; 
räntan är en tredjedel av skörden (D l s 11). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:1, som Ertmar har, 0:1, som Börje kyrka hade, 
och 0:0:l, som Tord Bonde hade (SD 1090). 

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 2 pund 
korn (UpDkyR). 

1497-1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1533 återbördar BritaJönsdotter (Roos) 0:5, som räntar 12 
spann korn, från prebenda Omnium Sanctorum vid 
domkyrkan (SKHRA 2:3 s l l, Dahlbäck s 154). Jor-
den upptas i Britas jordebok 1569 (TidöA 499). 

Tiby 1309 de Tidhaby (DS 1614) - l l H, 8 i - kyrkby - DoAM s 
258. 

UH 4 se , 0:5, 1567 0:6 + 0:5, 1544 0:6 + 0:5, 1544 0:6 + 
0:5, 1544 0:6. (Gränberga rd) 
1567 I seuj. 
Summajt 2:4 (3:0). 

1300 (omkr) uppges att Uppsala domkyrka skall få 0:20 i 
byte av kronan (se DMS l :3 s 255) (DS 3838 s 334; i 
brevet står felaktigt Fiby). 

1309 omnämns Mårten och Nils i T som testamentsvittnen 
(se Gäsmesta) (DS 1614). 
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1316 upptas sju landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
fabrica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 262).

1344 har domkyrkans fabrica 0:20 (DS 3838 s 332).
1376 har fabrican 0:20, som räntar 15 pund korn och 6:5 pn 

och som sex landbor brukar (D 1 s 11).
1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 14 pund 

korn och 0:10 pn (UpDkyR).
1497—1536 har domkyrkan fyra landbor, som räntar 2 pund 

korn vardera (Gränberga rd) (UpDkyR).

*Wigilsby

Åkerby

Ängeby

Se Klinta.

1316 inAakerby (DS 2062) - 11 H, 8j.
UH 1 sk, 1:4.

2 ky, 0:6 + 0:6; redovisas som 1 ky till 1552. (Åkerby 
rd)
Summa jt 3:0.
Åkerby rd (ky, pb, kl, heh) se nedan 1548.

1316 upptas två landbor tillhörande herr Ingvar, präst i 
Börje sn, i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062). 

1323 omnämns Lars i Ä som faste vid häradstinget (DS 
2431).

1344 har Uppsala domkyrkas sjunde kanonikat (Rasbo) 
0:0:4 och dess fabrica 0:0:1 (DS 3835 s 314, 3838 s 
332).

1548—52 redovisas i Åkerby rättardöme kyrko-, prebende-, 
kloster- och helgeandshusjord i Alsta, Broby, 
Brunnby, Gränby, Gäsmesta, Nyby, Skäggesta, 
Åkerby och Ängeby, denna sn, Huset, Skulla, Ubby 
och Ullbolsta, Jumkils sn, Läby, Läby sn, Bärsta, 
Edeby, Högby, Lörsta (från 1549), Stabby och Sätra 
(från 1549), Uppsala-Näs sn, Ekeby, Kil, Lundby, 
Långtibble, Nåstuna (från 1549), Täby och Väsby, 
Vänge sn.

1322 in Angeby (DS 2323) - 11 H, 9 i.
UH 1540—47 och 1557 1 skuj, 0:1:2, till Hjälmsta, Åkerby 

sn, Bälinge hd.
1 ky, 0:5:1, 1548 0:5:0:4, 1556 0:7:0:4, 1566 0:7. 
(Åkerby rd)

*Wigilsby 

Åkerby 

Ängeby 
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Edeby, Högby, Lörsta (från 1549), Stabby och Sätra 
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4 se, 1:0 + 1:0 4- 1:0 + 1:0. (Jumkils rd)
1 pb, 1551 1 ky, 1:0:2, 1566 0:7. (Åkerby rd; 1549-50 
mäster Klas i Uppsala, prebendat i Själakoret) 
Summa jt 5:7:2 (5:6).

1322 omnämns Anders i Ä som faste vid Bälinge häradsting 
(DS 2323).

1376 erhåller ärkebiskop Birger Gregersson (Malsta-ätten) 
bl a 0:4^ i Ä vid arvskifte efter sina föräldrar och sin 
faster och farbror (SRP 1227).

1378 byter ärkebiskop Birger bort ^:0 i Ä och jord i Lidö, 
Vätö sn, till sin brorson Kettil Johansson mot jord i 
Marma, Lagga sn (SRP 1347).

1382 pantsätter Kettil Johansson 0:15 till Uppsala domkyr-
kas syssloman Sigvast Olofsson (SRP 1774).

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:5 till en prebenda i 
Uppsala domkyrka (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 
2138, 2141). Jorden, som ligger i 'östra ändan’, har 
domkyrkans syssloman samma år köpt för Kristinas 
räkning av jon Store (RAp 31/12, SRP 2181).

1386—92 skänker Finvid Finvidsson d y (Frössviks-ätten) 
och hans systrar Kristina, änka efter Kettil Johans-
son, och Märta med maken Jöns Bengtsson (Oxen-
stierna) av sin arvejord, 0:15 i Ä och jord i Sundby 
och Testa, Skogs-Tibble sn, till domkyrkan; donatio-
nen kungörs 1395 (SRP 2783, GiOV s 112).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:5, som herr Olof Kaman hade (SD 1090).

1413 ger Knut Bengtsson (Aspenäs-ätten) och hans syster 
Elin, Mats Ödgislesson (Lillie) och Karl Ormsson 
(Gumsehuvud) 0:7 till Själakoret i Uppsala domkyrka 
(SD 1688).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 7 pund 
korn och 2 pund råg (UpDkyR).

1418 ger prästen Olof Nilsson i Börstil (= Olof Kaman) 
0:0:5 till Själakoret i domkyrkan (SD 2484).

1435 har Själakoret 0:7, som räntar 3 pund korn och 0:2 pn 
och som skänkts av Knut Bengtsson, samt i samma 
åker 0:0:5, som skänkts av herr Olof Kaman (UpD 
kyPb f 4v).
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son, och Märta med maken Jöns Bengtsson (Oxen-
stierna) av sin arvejord, 0: 15 i Ä och jord i Sundby 
och Testa, Skogs-Tibble sn, till domkyrkan; donatio-
nen kungörs 1395 (SRP 2783, GiOV s 112). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:5, som herr OlofKaman hade (SD 1090). 

1413 ger Knut Bengtsson (Aspenäs-ätten) och hans syster 
Elin, Mats Ödgislesson (Lillie) och Karl Ormsson 
(Gumsehuvud) 0:7 till Själakoret i Uppsala domkyrka 
(SD 1688). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 7 pund 
korn och 2 pund råg (UpDkyR). 

1418 ger prästen Olof Nilsson i Börstil (= Olof Kaman) 
0:0:5 till Själakoret i domkyrkan (SD 2484). 

1435 har Själakoret 0:7, som räntar 3 pund korn och 0:2 pn 
och som skänkts av Knut Bengtsson, samt i samma 
åker 0:0:5, som skänkts av herr Olof Kaman (UpD 
kyPb f 4v) . 
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1479—1536 har domkyrkan fyra landbor (Jumkils rd) med 
avrad i korn enl tabell nedan (UpDkyR):

1. 2. 3. 4.
1479 4 pd 7 sp
1497 5 pd 2 sp
1503 3 pd 2 sp
1504 3 pd

15 sp 3 pd 12 sp
2 pd 14 sp 3 pd
3 pd 3 pd 3 pd
3 pd 3 pd 3 pd

1 inkl två åkerfjällar

Jumkils socken
1316 in parochia Jumakijl (DS 2062 s 263).
1338 Cappele Jwmakil (DS 3379).
1382 i Iwmakiils sokn (RAp 3/11).

Omfattning: I kyrkliga sammanhang räknades socknen under medeltiden i 
sin helhet till ”prouincia Belling”, under 1500-talet till Bälinge härads 
prosteri (se DMS 1:3 s 24 f). I administrativt hänseende var den delad så, 
att den södra och västra delen (söder om Jumkilsån) hörde till Ulleråkers hd 
och delen norr om ån till Bälinge hd (se DMS 1:3 s 76—81). Den nordöstra 
sockenhalvan fördes till Ulleråkers hd 1938 (Kbr 9/12).

Kyrkan: Den rektangulära gråstenskyrkan dateras till början av 1300-talet. 
Sakristian är troligen något yngre. Vapenhus tillbyggdes i slutet av 1400- 
talet och det tidigare treklöverformade trätaket ersattes av tegelvalv. Koret 
försågs omkr 1500 med kalkmålningar. Sakristian, som är byggd helt i tegel 
och innehåller två rum, är försedd med blinderingar på fasaderna och 
pulpettak. Kyrkan restaurerades flera gånger under 1800-talet och i början 
av 1900-talet, senast 1932.

Av medeltida inventarier återstår en dopfunt i gotländsk sandsten från 
slutet av 1100-talet, ett kvinnligt helgon från 1200-talet, två Mariabilder — 
en tillverkad i nära anslutning till domkyrkohyttan under 1300-talets förra 
hälft, en från slutet av 1400-talet — ett altarskåp från omkr 1470, ett 
triumfkrucifix från omkr 1500, en S:t Olofsbild från samma tid, ett proces- 
sionskrucifix från 1400-talet, en bild av Kristi begabbelse, också från 1400- 
talet (nu i Gustavianum i Uppsala), ett rökelsekar av malm från 1300-talet 
och ett altarbrun från senmedeltiden samt en ljuskrona av järnplåt. (UKy
55)
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Invändiga mått cirka 22 x 10,5 m (ATA).
I kyrkan hittades 1932 en gravhäll (utan text) från den äldsta kristna 

tiden (U del 3 s 660 f). Kyrkby saknas.
Klockskatten 1531 inbringar 4^- mark lödig silver till kronan (Källström 

s 194).

Runstenar:.U 917 Jumkils kyrka, U 921 Holmsta. Se även DMS 1:3 s 76.

Jumkils rättardöme omfattar 1479—1548 Sankt Eriks-jorden i Holmsta 
(tom 1527), Lumpebo och Skulla samt i Agersta, Blacksta, Broby, Ekeborg, 
Kättslinge och Vallby, Jumkils sn, Bälinge hd, i Kroksta och Trysta, 
Åkerby sn, i Fansta, Forkarby, Lövsta, Målsta, Sundbro, Svista, Torvsätra 
(tom 1527) och Tuna, Bälinge sn, i Häggeby (1497—99), Skuttunge sn, och 
i Ängeby, Börje sn.

Kameral indelning: Sockendelens skattejord hör enl UH 1540—47 till 
Börje åtting (se s 36).

Judiciella och kyrkliga förhållanden, hemmantal och jordetal för Uller- 
åkersdelen se inledningen. Se i övrigt Jumkils sn, Bälinge hd.

*Aby 1323 de Aby (DS 2431), 1343 in Aaby (DS 3691).
1323 omnämns Bove i A som faste på Ulleråkers häradsting 

(DS 2431).
1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje bl a 0:0:1 till 

domkyrkan (DS 3691).
1344 har domkyrkans fabrica 0:0:1 (DS 3838 s 334).
1426 ger Birgitta Magnusdotter (Porse) 0:0:7 ’i västra än-

dan’ till domkyrkan (RAp 1/8).

*Aby motsvaras sannolikt av Lumpebo. 

Agersta Se Jumkils sn, Bälinge hd.

Björnarbo Se Jumkils sn, Bälinge hd.

*Blachesetter 1548 Blachesetter (UH 1548:3) — enl Geomjb A 4 s 62 är B 
en utäng ’i skogen belägen’.

UH 1543 1 skäng, 1548 1 skuj, 0:0:0:4 (jt från 1548) till 
Näset (redovisad i Näset 1543—47).

Blacksta Se Jumkils sn, Bälinge hd.

Broby Se Jumkils sn, Bälinge hd.

Dalkarlsbo Se Jumkils sn, Bälinge hd.
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s 194). 

Runstenar: ,U 917 Jumkils kyrka , U 921 Holmsta . Se även DMS l :3 s 76. 
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Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk sk skuj sk- ky \ ky kyuj ky- se -j se upheh

kvarn kvarn

'Blachesetter -- - - 0(1) -- -- - -- -- -- -- -
Holmsta 1(1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Huset - - - - - - 0 (1) 1 (1) 2 (1) 0 (2) - - - - - - - -
Lumpebo -- -- -- -- -- -- - - -- 1(0) 0(1) --
Näset 1 (1) - - 1 (1) 0 (1) - - - - - - - - - - - - - -
Skulla 1 (1) - - 0 (1) - - - - 1 (1) - - 0 (1) - - 1 (1) - -
Ubby - - - - 1 (1) - - 1 (1) 1 (0) - - 0 (1) - - - - 1 (1)
Ullbolsta 1 (0) 0 (1) - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1)

Summa 4 (3) 0 (1) 2 (4) 0 (3) 2 (2) 4 (2) 0 (2) 0 (2) 1 (0) 1 (2) 2 (2)

Dessutom redovisar längderna: skfjäll: Skulla 1 (0) - frt: Fågelbo 0 (1).
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Antal Jordeboksenheter UH 1540 (1568) (0 

I\) 

sk ½ sk skuj sk- ky ½1<y kyuj ky- se ½se upheh C 
kvarn kvarn ci" 

iiJ. 
*Blachesetter - - - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - ;,,:-

CD 
Holmsta 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... en 
Huset - - - - - - 0 (1) 1 (1) 2 (1) 0 (2) - - - - - - - - =r 

Il): 

Lumpebo - - - - - - - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
... - - - - - -

Näset 1 (1) - - 1 (1) 0 (1) 
$kulla 1 (1) - - 0 (1) - - - - 1 (1) - - 0 (1) - - 1 (1) 
Ubby - - - - 1 (1) - - 1 (1) 1 (0) - - 0 (1) - - - - 1 (1) 
Ullbolsta 1 (0) 0 (1) - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 

Summa 4 (3) 0 (1) 2 (4) 0 (3) 2 (2) 4 (2) 0 (2) 0 (2) 1 (0) 1 (2) 2 (2) 

Dessutom redovisar längderna: akfllll: $kulla 1 (0) - frt: Fågelbo 0 (1). 
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Fågelbo

Himrarna

Holmsta

1444 i Fuglabodhom (RAp 26/6) — 11 H, 8 h.
UH 1544 1 bit (Fiby rd), 1551 1 frt, (1562 äbi Laurentius 

Petri); redovisas tom 1557 i Vänge sn.
1444 byter Uppsala domkyrka till sig 0:2 av ärkebiskops- 

bordet (se Berga, Danmarks sn) (RAp 26/6).
1479 har domkyrkan ett torp, som räntar 0:12 pn (Jumkils 

rd) (UpDkyR).
1488 byter ärkebiskopsbordet till sig F av domkyrkan mot 2 

pund korn årligen ur biskopstiondet från Bälinge sn 
(baks-ant dat 28/7 1488 på RAp 144426/6).

1533 se Fiby, Vänge sn.

1344 in Himbro (DS 3837) - 11 H, 8 h.
1344 har ärkebiskopsbordet 0:0:2 i en äng, som ger hö, 

under Fiby gård (DS 3837).

1344 in Holmastum (DS 3838 s 334) — 11 H, 9 i.
UH 1 sk, 1:0.
1338 (omkr) instiftar Ingevald Filipsson, kyrkoherde i 

Åkerby, en prebenda (den fjortonde) i Uppsala dom-
kyrka och ger bl a 0:0:10 i H (se DMS 1:3 s 78) (DS 
3836 s 326; Dahlbäck s 166).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:10 (DS 3838 s 
334).

1376 har fabrican 0:0:10, som uppges vars 'brukad på nytt’ 
( de nouo culta”) (D 1 s 12).

1449 byter Gerdar Jönsson i Filke, Hagby sn, med sin 
hustru Margareta Lifstensdotters samtycke bort 
0:10:2 i H jämte jord i Hillinge, Hagby sn, och Skäl- 
sta, Ramsta sn, till Uppsala domkyrka mot jord i 
Hagby, *Hiordzmyre och Ekbolanda, Hagby sn (RAp 
16/1).

1479—1509 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn (Jumkils rd) (UpDkyR).

1525 byter domkyrkan bort 0:11 till Anders Eriksson i Häs-
selby, Börje sn, mot jord i Hässelby (UpDkyRL f 
116v). I bytet ingår sannolikt även domkyrkans fjäll i 
Gränberga, Bondkyrka sn (Dahlbäck kas 618).

1538 Hwsed (UH 1538:2) — 11 H, 9 i — jfr Näset.
UH 1557 1 skkvarn till ky nedan; kvarnen har 1 par 

stenar (SÄR, Länsreg 1558 s 143).

Huset

Fågelbo 

Himrarna 

Holmsta 

Huset 

Jumkil 93 

1444 i Fuglabodhom (RAp 26/6) - l l H, 8 h. 
UH 1544 I bit (Fiby rd), 1551 I frt, (1562 äbi Laurentius 

Petri) ; redovisas tom 1557 i Vänge sn. 
1444 byter Uppsala domkyrka till sig 0:2 av ärkebiskops-

bordet (se Berga, Danmarks sn) (RAp 26/6). 
14 79 har domkyrkan ett torp, som räntar 0: 12 pn (J umkils 

rd) (UpDkyR). 
1488 byter ärkebiskopsbordet till sig F av domkyrkan mot 2 

pund korn årligen ur biskopstiondet från Bälinge sn 
(baks-ant dat 28/7 1488 på RAp 1444 26/6) . 

1533 se Fiby , Vänge sn. 

1344 in Himbro (DS 383 7) - 11 H, 8 h. 
1344 har ärkebiskopsbordet 0:0:2 i en äng, som ger hö, 

under Fiby gård (DS 3837). 

1344 in Holmastum (DS 3838 s 334) - l l H, 9 i. 
UH I sk, 1:0. 
1338 (omkr) instiftar lngevald Filipsson, kyrkoherde 

Åkerby, en prebenda (den fjortonde) i Uppsala dom-
kyrka och ger bla 0:0:10 i H (se DMS 1:3 s 78) (DS 
3836 s 326; Dahlbäck s 166). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0: lO (DS 3838 s 
334) . 

1376 har fabrican 0:0: I 0, som uppges vars 'brukad på nytt' 
(" de nouo culta") (DI s 12). 

1449 byter Gerdar Jönsson i Filke, Hagby sn, med sin 
hustru Margareta Lifstensdotters samtycke bort 
0: 10:2 i H jämte jord i Hillinge, Hagby sn, och Skäl-
sta , Ramsta sn, till Uppsala domkyrka mot jord i 
Hagby, *Hiordzmyre och Ekbolanda, Hagby sn (RAp 
16/ l ). 

1479-1509 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn (Jumkils rd) (UpDkyR). 

1525 byter domkyrkan bort 0: 11 till Anders Eriksson i Häs-
selby, Börje sn, mot jord i Hässelby (UpDkyRL f 
116v). I bytet ingår sannolikt även domkyrkans fjäll i 
Gränberga, Bondkyrka sn (Dahlbäck kas 618). 

1538 
UH 

Hwsed (UH 1538:2) - l l H , 9 i - jfr Näset. 
1557 I skkvarn till ky nedan ; kvarnen har I par 
stenar (SÄR , Länsreg 1558 s 143). 
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Kättslinge

Lumpebo

Näset

Skulla

Iky, 0:4 med skuj, skkvarn, ky/kyuj och kyfjäll/kyuj 
i H. (Åkerby rd)
Hy, 0:3 (klockarbordet). (Åkerby rd)
■^ky, 1548 1 kyuj, 0:2 till ky ovan; kallas 1538 Grope- 
gardhen, 1548—52 'Husby gärde’. (Åkerby rd)
1545 1 ky fjäll, 1566 1 kyuj, 0:0:1 'vid kyrkan’ 
(jt 1548, 1550—52) till ky ovan; 'upptagen anno 45’. 
(Åkerby rd)
Summajt 1:1 (1:1:1).

1548 omnämns Nils Larsson i H som nämndeman (UDb V 
s 6).

Se Jumkils sn, Bälinge hd.

1479 Lumpaboda (UpDkyR 1 f 3) — 12 H, 0 h; gårdsplats enl 
Geomjb A 4 s 64 500 m NV om Brotorpet.

UH 1 se, 1540 He, 0:3. (Jumkils rd)
1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo som räntar 2 

pund smör och 0:9 pn, från 1535 endast 1:5 pn (Jum-
kils rd) (UpDkyR).

1558 uppmanar Gustav I kronans fogde Anders Larsson att 
låta Erik Olsson 'obehindrat besitta’ L, som Erik 
'först upptagit har’ (GR 28 s 123).

1540 på Nesset (UH 1540:2) — 11 H, 9 i; ursprunglig gårds-
tomt intill Huset, som N ligger i tegskifte med 
(Geomjb A 4s62).

UH 1 sk, 0:4:2 med skuj i Ubby, Skulla och *Blachesetter 
från 1548.
1 skuj, 1548 Jr sk, 1552 1 skuj, 0:2:1 till Husets ky. 
1557 1 skkvarn till sk ovan; kvarnen har 1 par stenar 
(SÄR, Länsreg 1558 s 143).
Summajt 0:7.

1221 in villa de Scoulfe (?KÅ 1914 s 469), 1323 in Skulla, de 
Skull* (DS 2431), 1345 In Vastraskulla (DS 3940) - 11 
H, 9 h.

UH 1 sk, 1:0, 15481:1.
1548 1 skuj, 0:0:1 till Näset.
1540—47 1 skfjäll, 0:1 till se nedan; från 1548 
troligen inräknad i sk ovan.
£ ky, 0:1, 1545 0:0:1 (15470:1:1, 15500:3:1; jt saknas
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1 ky, 0:4 med skuj, skkvarn, t ky/kyuj och kyfjäll/kyuj 
i H. (Åkerby rd) 
½ ky, 0:3 (klockarbordet). (Åkerby rd) 
½ ky, 1548 1 kyuj, 0:2 till ky ovan; kallas 1538 Grope-
gardhen, 1548-52 'Husby gärde'. (Åkerby rd) 
1545 1 kyfjäll, 1566 1 kyuj, 0:0:1 'vid kyrkan' 
Ut 1548, 1550-52) till ky ovan; 'upptagen anno 45'. 
(Åkerby rd) 
Summajt 1:1 (l:l :l). 

1548 omnämns Nils Larsson i H som nämndeman (UDb V 
s 6) . 

Kättslinge Sejumkils sn, Bälinge hd. 

Lumpebo 1479 Lumpaboda (UpDkyR l f3) - 12 H, 0 h; gårdsplats enl 

Näset 

Skulla 

Geomjb A 4 s 64 500 m NV om Brotorpet . 
UH 1 se, 1540 ½ se, 0:3. Uumkils rd) 
1479-1536 har Uppsaia domkyrka en landbo som räntar 2 

pund smör och 0:9 pn, från 1535 endast 1:5 pn Uum-
kils rd) (UpDkyR). 

1558 uppmanar Gustav I kronans fogde Anders Larsson att 
låta Erik Olsson 'obehindrat besitta' L, som Erik 
'först upptagit har' (GR 28 s 123). 

1540 på Nesset (UH 1540:2) - 11 H, 9 i; ursprunglig gårds-
tomt intill Huset, som N ligger i tegskifte med 
(Geomjb A 4 s 62). 

UH 1 sk, 0:4:2 med skuj i Ubby, Skulla och *Blachesetter 
från 1548. 
1 skuj, 1548 ½sk, 15521 skuj, 0:2:1 till Husets ky. 
1557 1 skkvarn till sk ovan; kvarnen har 1 par stenar 
(SÄR, Länsreg 1558 s 143). 
Summajt 0:7. 

1221 in villa de Scoulfe (?KÅ 1914 s 469), 1323 in Skulla, de 
Skullte (DS 2431), 1345 Jn Vtestraskulla (DS 3940) - 11 
H, 9 h. 

UH 1 sk, 1:0, 15481:l. 
1548 1 skuj, 0:0: l till Näset . 
1540-4 7 1 skfjäll, 0: l till ½ se nedan; från 1548 
troligen inräknad i sk ovan . 
½ky,0 :1, 15450:0:l (15470:1:l, 15500:3 :l;jtsaknas 
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Tungelbo

Ubbv

1555 — 56) med kykvarn från 1566; hemmanet kallas i 
regel 'Skulleboda' (Skullebodha UH 1538:2). (Åkerby 
rd)
1566 1 kykvarn.
Å se, 0:3 med skfjäll i S 1540—47. (Jumkils rd) 
Summajt 1:5 (1:4:2).

1221 ger påven Honorius III skyddsbrev för S:ta Maria 
kyrkas i Östra Aros gods, omfattande bl a 0:0:1-^- i S 
(?KÅ 1914 s 469).

1323 omnämns Aste och Nils i S som fastar på Ulleråkers 
häradsting (DS 2431).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:1 (DS 3838 s 334).
1345 uppdrar kyrkoherden Nils Silvestersson i Gudmundrå 

åt tre män i ?Uppland att pantsätta hans jord i västra 
S (DS 3927). Samma år byter han bort sina fäderne-
gods i västra S med 'fjällaland’ till Åke, prost i Ånger-
manland, mot jord i Grista, Nordingrå sn (DS 3940). 
Åke säljer i sin tur 0:0:5^ med 'urfjällar’ i västra S till 
Uppsala domkyrka (DS 3984).

1376 har domkyrkans fabrica 0:5, som två landbor sitter på 
och som räntar 0:15 pn (D 1 s 12).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:1, som Jumkils kyrka hade, 0:1, som Uppsala 
domkyrka hade, och 0:0:0:20, som fogden Johan Lars-
son har (SD 1090).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:12 pn (Jumkils rd) (UpDkyR).

Se Jumkils sn, Bälinge hd.

1316 in Vgby (DS 2062), in Vbby (DS 2073) - 11 H, 9 h.
UH 1 skuj, 0:1, från 1548 till Näset.

1 ky, 1556 1 upheh, 0:4, 1545 0:2, 1566 0:4, med 
uphehkvarn. (Åkerby rd)
^ ky, 0:2:1, 1556 1 ky, 1557 0:4 (jt saknas 1555—56) 
med kykvarn. (Åkerby rd)
1557 1 kykvarn.
1538-55 1 upheh, 0:5, 1548 0:3:2 (= 0:0:11, vilket 
felaktigt anges som 0:11 i UH); jorden har 1556 delats 
upp på de övriga hemmanen i U.
1557 (endast) 1 uphehkvarn.
Summajt 1:4:1 (1:1).

Tungelbo 

Ubby 
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1555-56) med kykvarn från 1566; hemmanet kallas i 
regel 'Skulleboda' (Skullebodha UH 1538:2). (Åkerby 
rd) 
1566 1 kykvarn. 
-\-se, 0:3 med skfjäll i S 1540-47. Oumkils rd) 
Summajt 1:5 (1:4:2). 

1221 ger påven Honorius III skyddsbrev för S:ta Maria 
kyrkas i Östra Aros gods, omfattande bla 0:0:1½ i S 
(?KÅ 1914 s 469). 

1323 omnämns Aste och Nils i S som fastar på Ulleråkers 
härads ting (DS 2431). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0: 1 (DS 3838 s 334). 
1345 uppdrar kyrkoherden Nils Silvestersson i Gudmundrå 

åt tre män i ?Uppland att pantsätta hans jord i västra 
S (DS 3927). Samma år byter han bort sina fäderne-
gods i västra Smed 'fjällaland' till Åke, prost i Ånger-
manland, mot jord i Gris ta, Nordingrå sn (DS 3940). 
Åke säljer i sin tur 0:0:5½ med 'urfjällar' i västra S till 
Uppsala domkyrka (DS 3984). 

1376 har domkyrkans fabrica 0:5, som två landbor sitter på 
och som räntar 0:15 pn (DI s 12). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0: I, som J umkils kyrka hade, 0: I, som Uppsala 
domkyrka hade, och 0:0:0:20, som fogden Johan Lars-
son har (SD 1090). 

1479-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:12 pn Oumkils rd) (UpDkyR). 

SeJumkils sn, Bälinge hd. 

1316 in Vgby (DS 2062), in Vbby (DS 2073) - 11 H, 9 h. 
UH 1 skuj, 0: 1, från 1548 till Näset. 

1 ky, 1556 1 upheh, 0:4, 1545 0:2, 1566 0:4, med 
uphehkvarn. (Åkerby rd) 
½ ky, 0:2: I, 1556 1 ky, 1557 0:4 (it saknas 1555-56) 
med kykvarn. (Åkerby rd) 
1557 1 kykvarn. 
1538-55 1 upheh, 0:5, 1548 0:3:2 (= 0:0:11, vilket 
felaktigt anges som 0: 11 i UH);jorden har 1556 delats 
upp på de övriga hemmanen i U. 
1557 (endast) 1 uphehkvarn. 
Summajt 1:4:1 (1:1). 
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Ullbolsta

Vallby

*Vidhika
bodhum

1316 upptas en landbo tillhörande domprosten vid Uppsa-
la domkyrka i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062). Samma år meddelar domprost Andreas (And), 
att Uppsala helgeandshus, vars egendomar han för-
valtar, har 0:0:11 (DS 2073).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:1, som Uppsala helgeandshus hade (SD 
1090).

1528—32 har helgeandshuset 0:0:11 frälsejord, som räntar 3 
pund korn (Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT 
Vis 198, 211, HHLG III s 98, 107, 128).

1558 finns två kvarnar med 1 par stenar var (SÄR, Länsreg 
1558 s 143).

1316 de Vllabolstad (DS 2062), in Vllabolstadh (DS 2073) - 11 
H, 9 h.

UH 1 sk, 1548 ^ sk, 0:4.
1 upheh, 0:4. (Åkerby rd)
1557 1 skkvarn.
Summa jt 1:0.

1316 upptas två ospecificerade landbor i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062).
Samma år uppges att Uppsala helgeandshus har 
0:0:12 (DS 2073).

1323 omnämns Nils i U som faste på Ulleråkers häradsting 
(DS 2431).

1528—32 har helgeandshuset ^:0 frälsejord, som räntar 2 
pund korn och 0:4 gengärdspn (Långtibble rd, 1532 
Hämringe rd) (UFT VI s 198, 211, HHLG III s 98, 
107, 109, 128, 134).

Se Jumkils sn, Bälinge hd.

1316 har Uppsala helgeandshus 0:0:8 in Vidhikabodhum (DS 
2073).
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Ullbolsta 

Vallby 

*Vidhika-
bodhum 

1316 upptas en landbo tillhörande domprosten vid Uppsa-
la domkyrka i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 
2062). Samma år meddelar domprost Andreas (And), 
att Uppsala helgeandshus, vars egendomar han för-
valtar, har 0:0: 11 (DS 2073). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:1, som Uppsala helgeandshus hade (SD 
1090). 

1528-32 har helgeandshuset 0:0: 11 frälsejord, som räntar 3 
pund korn (Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT 
VI s 198, 21 I, HHLG 111 s 98, 107, 128). 

1558 finns två kvarnar med I par stenar var (SÄR, Länsreg 
1558 s 143). 

1316 de Vllabolstad (DS 2062), in Vllabolstadh (DS 2073) - l l 
H, 9h. 

UH 1 sk, 1548 ½ sk, 0:4. 
1 upheh, 0:4. (Åkerby rd) 
1557 1 skkvarn . 
Summajt 1:0. 

1316 upptas två ospecificerade landbor i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062) . 
Samma år uppges att Uppsala helgeandshus har 
0:0: 12 (DS 2073). 

1323 omnämns Nils i U som faste på Ulleråkers häradsting 
(DS 2431). 

1528-32 har helgeandshuset ½:0 frälsejord, som räntar 2 
pund korn och 0:4 gengärdspn (Långtibble rd, 1532 
Hämringe rd) (UFT VI s 198, 211, HHLG 111 s 98, 
107, 109, 128, 134). 

Sejumkils sn, Bälinge hd . 

13 I 6 har Uppsala helgeandshus 0:0:8 in Vidhikabodhum (DS 
2073) . 
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Läby socken
1316 in parochia Laudhuby (DS 2055), in parochia Ladhuby (DS 2056, 2062 s 

263).
1386 i Ladhoby sokn (RAp 19/5).

Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma om-
fattning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Läby kyrka är en medeltida rektangulär gråstenskyrka av svårbe-
stämd ålder, möjligen utvidgad mot öster i slutet av 1500-talet, då i så fall 
även sakristia och vapenhus tillkom. Vapenhuset revs i samband med att 
det nuvarande tornet byggdes i början av 1800-talet. Kyrkan restaurerades 
på 1920-talet, sedan den varit ödekyrka från 1860.

Av kyrkans medeltida inventarier är bevarade ett triumfkrucifix (corpus) 
från 1100-talets senare hälft, en bild av S:ta Anna med Maria och en bild av 
Maria Magdalena(?) från 1400-talet, samt sex bilder ur ett altarskåp från 
början av 1400-talet (tyskt arbete); inventarierna förvaras i SHM. Natt- 
vardskalkens fot och skaft är från 1300-talets första hälft. Invändiga mått 
cirka 13,5 x 6 m. (UKy 22)

Kyrkan är byggd på bygränsen mellan Västerbyn och Österbyn 
(= Västra och Östra Läby).

Klockskatten 1531 inbringar 12 lod silver till kronan (Källström s 218).

Runstenar: U 900 Läby kyrka (fragment, försvunnet), U 901 Håmö (frag-
ment), nu i Statens Historiska Museum, U 902 Kvarnbo, U 903 Västerby, 
U 904 Västerby, Läby vad.

Kameral indelning: Socknens skattejord hör enl UH 1540—47 till Börje, 
Flogsta och Vänge åttingar (se s 36).

Håmö 1304 in Hwamum (DS 1415) — 11 H, 7 i.
UH 2 fr (saknas 1541-57), 1:0 + 1:0, (1540 Birgitta 

Kristiernsdotter, 1562 äbi Laurentius Petri).
Summa jt 2:0.

1304 byter Nils Hemmingsson bort sin gård (curia) i H, 
under vilken ligger 0:7:2 i H och jord i Nåstuna, 
Vänge sn, till Uppsala domkyrka (se Vårdsätra, 
Bondkyrka sn) (DS 1415).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0 (DS 3838).
1376 har fabrican 1:0, som en landbo sitter på; räntan är ■£ 

läst korn och 3:0 pn (D 1 s 12).
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Läby socken 
1316 in parochia Laudhuby (DS 2055), in parochia Ladhuby (DS 2056, 2062 s 

263). 
1386 i Ladhoby sokn (RAp 19/5) . 

Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma om-
fattning som den nuvarande socknen (1950). 

Kyrkan: Läby kyrka är en medeltida rektangulär gråstenskyrka av svårbe-
stämd ålder, möjligen utvidgad mot öster i slutet av 1500-talet , då i så fall 
även sakristia och vapenhus tillkom . Vapenhuset revs i samband med att 
det nuvarande tornet byggdes i början av 1800-talet. Kyrkan restaurerades 
på I 920-talet, sedan den varit ödekyrka från 1860. 

Av kyrkans medeltida inventarier är bevarade ett triumfkrucifix (corpus) 
från I 100-talets senare hälft , en bild av S:ta Anna med Maria och en bild av 
Maria Magdalena(?) från 1400-talet, samt sex bilder ur ett altarskåp från 
början av 1400-talet (tyskt arbete); inventarierna förvaras i SHM. Natt-
vardskalkens fot och skaft är från 1300-talets första hälft. Invändiga mått 
cirka 13,5 x 6 m. (UKy 22) 

Kyrkan är byggd på bygränsen mellan Västerbyn och Österbyn 
(= Västra och Östra Läby). 

Klockskatten I 531 inbringar 12 lod silver till kronan (Källström s 218) . 

Runstenar: U 900 Läby kyrka (fragment , försvunnet), U 901 Håmö (frag-
ment ), nu i Statens Historiska Museum, U 902 Kvarnbo, U 903 Västerby, 
U 904 Västerby, Läby vad. 

Kameral indelning: Socknens skattejord hör en! UH 1540-47 till Börje, 
Flogsta och Vänge åttingar (se s 36) . 

Håmö 1304 in Hwamum (DS 1415) - 11 H, 7 i. 
UH 2 fr (saknas 1541-57), 1:0 + 1:0, (1540 Birgitta 

Kristiernsdotter, 1562 äbi Laurentius Petri) . 
Summa jt 2:0. 

1304 byter Nils Hemmingsson bort sin gård (curia) i H, 
under vilken ligger 0:7:2 i H och jord i Nåstuna, 
Vänge sn , till Uppsala domkyrka (se Vårdsätra, 
Bondkyrka sn) (DS 1415). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica I :0 (DS 3838). 
I 3 76 har fabrican I :0, som en landbo sitter på; räntan ärt 

läst korn och 3:0 pn (D I s 12). 



Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk skilj kr ky se sekvarn dp kan pb fr

Håmö -- -- -- -- -- - - -- -- -- 2 (2)
Kvarnbo -- - -- -- 1 1) 1 1) - - - - -- --
Läby 0  1) 5  1) 0  1) 2  1) 3 (3) - - 1  0) 3  0) 6  10) - -

Summa 0 (1) 5 (1) 0 (1) 2 (1) 4 (4) 1 (1) 1 (0) 3 (0) 6 (10) 2 (2)

Dessutom redovisar längderna: pbt: *Setter 0 (1) - pbuj: Läby 0 (1).
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Antal Jordeboksenheter UH 1540 (1568) CD 
0) 

sk skuj kr ky se sekvam dp kan pb fr 

Håmö 2 (2) ar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
Il), 

Kvambo - - - - - - - - 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - 7' 
(D 

läby 0 (1) 5 (1) 0 (1) 2 (1) 3 (3) 1 (0) 3 (0) 6 (10) 
-. - - - - (/) 

J 
Il): -. 

Summa 0 (1) 5 (1) 0 (1) 2 (1) 4 (4) 1 (1) 1 (0) 3 (0) .6 (10) 2 (2) 

Dessutom redovisar längderna: pbt: *Setter 0 ( 1) - pbuj: Läby 0 ( 1 ) . 



Kvarnbo

Läby
(nu Västerby 
och Österby)

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar ^ läst korn och 
0:12 pn (UpDkyR).

1497—1536 har domkyrkan två landbor, som räntar 3 pund 
korn och 0:6 pn vardera (Flogsta rd) (UpDkyR).

1536 ger Gustav I Håmö gård i forläning till Birgitta Kris- 
tiernsdotter (Vasa) (GR 11 s 216).

1316 Kwemabele (DS 2055), 1344 in Quemabodhum (DS 3838) 
— 11 H, 7 j.

UH 1 se (Flogsta rd), 1548 1 ky (Norby rd), 1557 1 se, 
0:2:2, 1545 0:2:1:4.
1 sekvarn (Flogsta rd), 1549 1 kykvarn (Norby rd), 
1557 1 sekvarn.

1316 testamenterar domprost Andreas (And) ett torp K 
(”opidum dictum” K) värderat till 0:0:7:10 (15 pnl 
per örtl) med kvarn till Uppsala domkyrka (DS 
2055-56).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8 (DS 3838).
1376 har fabrican 0:0:8 (i Bondkyrka sn), som uppges vara 

'brukad på nytt’ ( de nouo culte”), och en liten 
kvarn, som skall ränta 6:0 pn (D 1 s 10).

1417 har domkyrkan en kvarn, som räntar 3 pund mjöl och 
0:15 pn (UpDkyR).

1497—1536 har domkyrkan en kvarn, som räntar 3 pund 
mjöl och 3:4 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1558 finns en kvarn med 1 par stenar (SÄR, Länsreg 1558 s 
142).

1302 in Ladhuby (DS 3836 s 319, avskr), 1321 Westra Lad- 
huby (DS 2295), 1344 0stra Ladhuby (DS 3835 s 304) - 
’ll H, 7j.

UH 1538/40—57 redovisas jorden i L enl följande1:
1548 1 sk, 1:6:1; hemmanet har bildats av 4 skuj 
nedan — 1557 redovisas det som 0:7:1:4 och skuj 
enskilt: 0:4 + 0:1:1:4 + 0:1:0:4.
1540-47 4 skuj, 0:7:1:4 + 0:4 + 0:1:2 + 0:1:0:4; se sk 
ovan.
1 skuj, 0:4:2 till Klista, Börje sn.

Läby 99

1 Endast UH 1538:2, 1547:16 och 1548:9 gör skillnad mellan sockenkyrkogods och prebende-
gods.

Kvarnbo 

Läby 99 

1417 har domkyrkan ett gods, som räntar ½ läst korn och 
0:12 pn (UpDkyR). 

1497-1536 har domkyrkan två landbor, som räntar 3 pund 
korn och 0:6 pn vardera (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1536 ger Gustav I Håmö gård i förläning till Birgitta Kris-
tiernsdotter (Vasa) (GR 11 s 216). 

1316 Kwernteb,le (DS 2055), 1344 in Quemabodhum (DS 3838) 
- Il H, 7 j. 

UH I se (Flogsta rd), 1548 I ky (Norby rd), 1557 I se, 
0:2:2, I 545 0:2: I :4. 
I sekvam (Flogsta rd), 1549 I kykvam (Norby rd), 
155 7 I sekvarn. 

1316 testamenterar domprost Andreas (And) ett torp K 
( "opid um dictum" K) värderat till 0:0: 7: JO ( 15 pnl 
per ört!) med kvarn till Uppsala domkyrka (DS 
2055-56). 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8 (DS 3838). 
1376 har fabrican 0:0 :8 (i Bondkyrka sn), som uppges vara 

'brukad på nytt' ("de nouo culte"), och en liten 
kvarn, som skall ränta 6:0 pn (D I s JO). 

1417 har domkyrkan en kvarn , som räntar 3 pund mjöl och 
0:15 pn (UpDkyR). 

1497- 1536 har domkyrkan en kvarn , som räntar 3 pund 
mjöl och 3:4 pn (Flogsta rd) (UpDkyR) . 

1558 finns en kvarn med I par stenar (SÄR, Länsreg 1558 s 
142) . 

Läby 1302 in Ladhuby (DS 3836 s 319, avskr), 1321 Wiestrie Lad-
huby (DS 2295), 1344 flstra Liedhuby (DS 3835 s 304) -
11 H, 7 j . 

(nu Västerby 
och Österby ) 

UH 1538/40-57 redovisas jorden i Len! följande 1: 

1548 I sk , I :6: I; hemmanet har bildats av 4 skuj 
nedan - 1557 redovisas det som 0:7:1:4 och skuj 
enskilt: 0:4 + 0: I : I :4 + 0: I :0 :4. 
1540-47 4 skuj, 0:7:1 :4 + 0:4 + 0:1:2 + 0:1:0:4; se sk 
ovan. 
I skuj, 0:4:2 till Klista, Börje sn . 

1 Endast UH 1538:2, 154 7: 16 och 1548:9 gör skillnad mellan sockenkyrkogods och prcbcndc -
gods. 



100 Ulleråkers härad

1542—47, 1556 1 skuj, 0:1:0:4, till sk ovan endast 
1556.
2 ky, 1:0 + 0:6:1:4 (1548 'prästbordet till L’). (Åkerby 
rd)
1552 £ky, 1553-57 1 ky, 0:6. (Åkerby rd)
1549-50 1 ky fjäll till pb i L.
3 se, 1:3:1, 1544 0:6:1, 1553 1:0:2 4- 1:2, 1544 1:2:1 
(1549, 1551 1:0:2), 1553 1:0 4- 1:1:2, 1544 1:0:2; jt 
saknas 1555—57. (Flogsta rd)
1540—48 1 dp, 1:0, öde, brukad av Kvarnbo se. (Sä- 
tuna rd)
1 kan, 1548 1 pb, 0:6 (1538 Trinitatis kanonikat, 1547 
Bondkyrkan).
1540 2 kan (Grillby kanonikat), 1548 2 pb, 1553 2 
aoe, 1:6:1:4 4- 1:1:1:4.
3 pb, 2:0, 1548 1:3, 1552 2:0 4- 1:2:1:4 + 1:0:2:4. 
(1548 S:t Eriks och S:t Jörans prebenda; Åkerby rd)
1 pb, 0:7:2, 1547 0:7:1:4 (okänd prebenda).
lpb, 0:6, 1548 0:6:1 (1549 0:6) (1547 11 000 jungfrurs
prebenda).
1 pb, 0:6 med kyfjäll i L 1549-50 (1555 Erik Mats-
son, innehavare av Lagga kanonikat).
Summa jt 154019:5:1:4.

Mellan 1557 och 1566 omorganiseras jorden så att 
den 1566 framträder enl följande:
1 sk, 0:6:2.
1 skuj, 0:1:0:4 till pb i L.
1 kr, 1:1:1:4.
1 ky, 1:1.
3 se, 1:0 4- 1:0 4- 1:0.
10 pb, 1:4 med skuj i L 4- 1:4 4- 1:1 4- 1:1 4- 1:1 4- 1:1 
4- 1:1 4- 1:1 4- 1:0 4- 0:6.
1 pbuj, till sk i L.
Summa jt 1566 17:6:1.

I Läby redovisas således under 1540-talet 6 skuj, 2 ky, 3 se, 1 
dp, 3 kan och 6 pb; under 1550-talets början 1 sk, 2 skuj, 3 
ky, 3 se och 9 pb; under 1560-talet 1 sk, 1 skuj, 1 kr, 1 ky, 3 se 
och 10 pb, dvs 16 hemman.

1 00 Ulleråkers härad 

1542-47 , 1556 I skuj , 0:1:0:4 , till sk ovan endast 
1556. 
2 ky, 1 :0 + 0:6: 1 :4 ( 1548 'prästbordet till L') . (Åkerb y 
rd) 
1552 ½ ky, 1553-57 I ky, 0:6. (Åkerby rd) 
1549-50 I kyfjäll till pb i L. 
3 se, 1:3:1, 1544 0:6:1, 1553 1:0:2 + 1:2, 1544 1:2:1 
(1549, 1551 1:0:2), 1553 1:0 + 1:1:2, 1544 1:0:2; jt 
saknas 1555-57. (Flogsta rd) 
1540-48 I dp, 1:0, öde, brukad av Kvarnbo se. (Sä-
tuna rd) 
I kan, 1548 I pb, 0:6 (1538 Trinitatis kanonikat, 1547 
Bondkyrkan) . 
1540 2 kan (Grillby kanonikat), 1548 2 pb, 1553 2 
aoe, 1:6:1 :4 + 1:1:1:4. 
3 pb, 2:0, 1548 1:3, 1552 2:0 + l :2:1:4 + l :0:2:4. 
(1548 S:t Eriks och S:tjörans prebenda ; Åkerby rd) 
I pb, 0:7:2, 1547 0:7:1:4 (okänd prebenda). 
I pb, 0:6, 1548 0:6: 1 ( 1549 0:6) ( 154 7 11 000 jungfrurs 
prebenda) . 
I pb, 0:6 med kyfjäll i L 1549-50 (1555 Erik Mats-
son, innehavare av Lagga kanonikat). 
Summajt 154019:5 :1:4. 

Mellan 1557 och 1566 omorganiseras jorden så att 
den 1566 framträder enl följande : 
I sk , 0:6:2. 
I skuj, 0: I :0:4 till pb i L. 
I kr, 1:1:1:4. 
I ky, I: I. 
3 se, 1:0 + 1:0 + 1:0. 
10 pb, 1:4 med skuj i L + 1:4 + 1:1 + 1:1 + 1:1 + 1:1 
+ 1:1 + 1:1 + 1:0 + 0:6. 
I pbuj, till sk i L. 
Summa jt 1566 17:6: I. 

I Läby redovisas således under 1540-talet 6 skuj , 2 ky, 3 se, I 
dp, 3 kan och 6 pb ; under 1550-talets början I sk, 2 skuj, 3 
ky, 3 se och 9 pb; under 1560-talet 1 sk, I skuj, 1 kr, 1 ky, 3 se 
och 10 pb, dvs 16 hemman . 



Läby by var delad i två hälfter, Västerbyn och Österbyn. 
UH-materialet tillåter inte någon fullständig uppdelning av 
hemmanen på de två delarna före 1566. Däremot är det 
möjligt att med hjälp av tiondelängden i UH 1568:3 (f 14) 
fastställa att efter omorganisationen av byns jord 1557—66 
fanns i Västerbyn 1 sk (0:6:2), 1 skuj (0:1:0:4), 3 se (1:0 + 1:0 
+ 1:0), 2 pb (1:1 + 1:0) och 1 kr (1:1:1:4) — summa 
hemman 7, summa jt 7:2:1 — och i Österbyn 1 ky (1:1) och 8 
pb (1:4 4- 1:4 + 1:1 4- 1:1 4- 1:1 4- 1:1 4- 1:1 4- 0:6) - 
summa hemman 9, summa jt 10:4.

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:0:19^, vilket 
den hade redan på 1290-talet(?) — på sakristanen 
Peters tid (DS 3836).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062).

1321 säljer Klara kloster 1:0 i Västra L och jord i *Maer- 
lingaeby, Estuna sn, till ärkebiskop Olof Björnsson 
(DS 2295).

1323 omnämns sex bönder i L som vittnen på häradstinget; 
fyra räknas upp tillsammans, två uppträder var för sig 
(DS 2431).

1339 pantsätter Järle i Ekeby, Bondkyrka sn, 0:0:^ i ”fiella- 
landeno”, därför att Olof i Rickomberga lånat spann-
mål av Bondkyrkan (DS 3406).

1344 har preposituren vid Uppsala domkyrka 1:0 i Östra L, 
som den bytt till sig mot jord i Flogsta, Håga, Malma 
och Ultuna, Bondkyrka sn. Det andra kanonikatet 
(Norunda) har i Östra L 0:0:10, varav 0:0:7 ligger ’i 
byn’ och 0:0:3 i 'urfjällarna’, och 0:0:5, i Västra L 0:2; 
kanonikatet har bytt till sig 0:0:5 i Östra L och 0:1 i 
Västra L mot jord i Ensta, Gla Uppsala sn. Det sjätte 
kanonikatet (Trinitatis) har 0:0:4^ och Bondkyrkan 
0:0:17^- i Västra L. Det nionde kanonikatet (Vallby) 
har 0:0:11 i L. (DS 3835 s 304, 307 f, 313, 315) 
Domkyrkans fabrica har 1:0 i Västra L och 0:0:8 i 
Östra L (DS 3838 s 332).

1347 byter Filip Petersson (tre blad i trekant) till sig 0:1 i 
Östra L och 0:^- i Västra L, som ligger nära Filips åker

Läby 101Läby 101 

Läby by var delad i två hälfter, Västerbyn och Österbyn . 
UH-materialet tillåter inte någon fullständig uppdelning av 
hemmanen på de två delarna före 1566. Däremot är det 
möjligt att med hjälp av tiondelängden i UH 1568:3 (f 14) 
fastställa att efter omorganisationen av byns jord 155 7-66 
fanns i Västerbyn l sk (0:6:2), I skuj (0:1:0:4), 3 se (1:0 + 1:0 
+ 1:0) , 2 pb (1:1 + 1:0) och I kr (1:1:1:4) - summa 
hemman 7, summajt 7:2:1 - och i Österbyn l ky (1:1) och 8 
pb (1:4 + 1:4 + 1:1 + 1:1 + 1:1 + 1:1 + 1:1 + 0:6) -
summa hemman 9, summajt 10:4. 

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:0: 19½, vilket 
den hade redan på 1290-talet(?) - på sakristanen 
Peters tid (DS 3836) . 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa-
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062) . 

1321 säljer Klara kloster I :0 i Västra L och jord i *Mrer-
lingreby, Estuna sn, till ärkebiskop Olof Björnsson 
(DS 2295) . 

1323 omnämns sex bönder i L som vittnen på häradstinget; 
fyra räknas upp tillsammans, två uppträder var för sig 
(DS 2431) . 

1339 pantsätter Järle i Ekeby, Bondkyrka sn, 0:0:½ i "fiella-
landeno ", därför att Olof i Rickomberga lånat spann-
mål av Bondkyrkan (DS 3406) . 

1344 har preposituren vid Uppsala domkyrka I :0 i Östra L, 
som den bytt till sig mot jord i Flogsta, Håga, Malma 
och Ultuna, Bondkyrka sn. Det andra kanonikatet 
(Norunda) har i Östra L 0:0: 10, varav 0:0:7 ligger 'i 
byn' och 0:0:3 i 'urfjällarna', och 0:0:5, i Västra L 0:2; 
kanonikatet har bytt till sig 0:0:5 i Östra L och 0: 1 i 
Västra L mot jord i Ensta, Gla Uppsala sn . Det sjätte 
kanonikatet (Trinitatis) har 0:0:4½ och Bondkyrkan 
0:0: 17½ i Västra L. Det nionde kanonikatet (Vall by) 
har 0:0: 11 i L. (DS 3835 s 304, 307 f, 313, 315) 
Domkyrkans fabrica har 1 :0 i Västra L och 0:0:8 i 
Östra L (DS 3838 s 332). 

1347 byter Filip Petersson (tre blad i trekant) till sig 0:1 i 
Östra L och 0:½ i Västra L, som ligger nära Filips åker 



102 Ulleråkers härad

i Västra L, av kaniken Lars Nilsson i Uppsala (andra 
kanonikatet) mot jord i Angeby, Danmarks sn, och 
mellangift i pengar (DS 4165).
Samma år testamenterar kaniken Odin 0:0:5-^ till 
domkyrkans fabrica (se Vallby, Danmarks sn) (DS 
4190).

1369 överlämnar kaniken Ulf Gislesson bl a -^:0 i Östra L ’å 
östra landet’ till Uppsala domkyrka som betalning för 
skuld (se DMS 1:4 s 212) (SRP 908, 948).

1376 har domkyrkans fabrica i Östra L 0:12:1, som två 
landbor sitter på; räntan är en tredjedel av skörden. I 
Västra L har fabrican 0:10:1. Den förra jorden uppges 
helt och hållet vara 'brukad på nytt’ (”de nouo 
culta”), den senare bara delvis. (D 1 s 11 f)

1378 ger kung Albrekt kaniken Nils Tomasson frälse på 0:3 
i L (se Högby, Uppsaia-Näs sn) (SRP 1329).

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:4 i Västra L till en 
prebenda i domkyrkan (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 
2138).

1386 byter Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) till sig 0:22 i 
Östra L av domkyrkan mot jord i Rickeby, Vidbo sn; 
jorden i L skall efter Karls död anslås till den pre-
benda Karl tidigare stiftat i domkyrkan (SRP 2221 — 
22; Dahlbäck s 93).

1387/ 97 instiftar Karl Ulfsson ett nytt kanonikat (Grillby) i 
domkyrkan och anslår till detta 3:0 i Östra L (ÖD I s 
1120, SRP 2876).

1404 säljer Lars Petersson (lilja) i Ransta, Kumla sn, Över- 
Tjurbo hd, 0:7 i Västra L Vid östra ändan’ till dom-
kyrkan (SD 489).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:1 i Västra L, som Lars Petersson (lilja) hade, 
och 0:2 i samma by, som Läby kyrka hade; vidare 
döms under skatt i Östra L 0:7:2:4 (’0:0:^ mindre än 
1:0’), som Olof Andersson har, och 0:0:1, som S:t 
Eriks kapell i Uppsala hade (SD 1090).
Samma år säljer Lars Petersson 0:6 i Västra L ’i östra 
ändan’ till kaniken och sysslomannen Olof Magnus-
son i Uppsala; domkyrkan uppges redan äga alla hus 
som står på jorden (SD 1146, 1195, 1197).

102 Ulleråkers härad 

i Västra L, av kaniken Lars Nilsson i Uppsala (andra 
kanonikatet) mot jord i Ängeby, Danmarks sn, och 
mellangift i pengar (DS 4165). 
Samma år testamenterar kaniken Ödin 0:0:5-½ till 
domkyrkans fabrica (se Vallby, Danmarks sn) (DS 
4190). 

1369 överlämnar kaniken UlfGislesson bl a ½:O i Östra L 'å 
östra landet' till Uppsala domkyrka som betalning för 
skuld (se DMS 1:4 s 212) (SRP 908,948). 

1376 har domkyrkans fabrica i Östra L 0:12:1, som två 
landbor sitter på; räntan är en tredjedel av skörden. I 
Västra L har fabrican 0: I 0: I. Den förra jorden uppges 
helt och hållet vara 'brukad på nytt' ("de nouo 
culta"), den senare bara delvis. (D I s 11 f) 

1378 ger kung Albrekt kaniken Nils Tomasson frälse på 0:3 
i L (se Högby, Uppsala-Näs sn) (SRP 1329). 

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:4 i Västra L till en 
prebenda i domkyrkan (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 
2 I 38). 

1386 byter Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) till sig 0:22 i 
Östra Lav domkyrkan mot jord i Rickeby, Vidbo sn; 
jorden i L skall efter Karls död anslås till den pre-
benda Karl tidigare stiftat i domkyrkan (SRP 2221-
22; Dahlbäck s 93). 

1387/ 97 instiftar Karl Ulfsson ett nytt kanonikat (Grillby) i 
domkyrkan och anslår till detta 3:0 i Östra L (ÖD I s 
1120, SRP 2876). 

1404 säljer Lars Petersson (lilja) i Ransta, Kumla sn, Över-
Tjurbo hd, 0:7 i Västra L 'vid östra ändan' till dom-
kyrkan (SD 489). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0: 1 i Västra L, som Lars Petersson (lilja) hade, 
och 0:2 i samma by, som Läby kyrka hade; vidare 
döms under skatt i Östra L 0:7:2:4 ('0:0:½ mindre än 
1 :0'), som Olof Andersson har, och 0:0: I, som S:t 
Eriks kapell i Uppsala hade (SD 1090). 
Samma år säljer Lars Petersson 0:6 i Västra L 'i östra 
ändan' till kaniken och sysslomannen Olof Magnus-
son i Uppsala; domkyrkan uppges redan äga alla hus 
som står på jorden (SD 1146, 1195, 1197). 



Läby 103

1417 testamenterar kaniken Olof Magnusson 0:6 i Västra L 
till själakorets prebenda (se Uggelsta, Åkerby sn) (DS 
2420, Dahlbäck s 162 f).
Samma år har domkyrkans fabrica ett gods i Västra 
L, vilket räntar 9 pund och 3 spann korn (UpDkyR).

1422 byter kaniken Ragnar Svensson på sin prebendas 
(Trinitatis) vägnar till sig -£:0 i Västra L och jord i 
Väsby, Vänge sn, av Sko kloster mot jord i Ala, 
Vassunda sn (RAp 24/6, RApp 13/8).

1435 har själakoret 0:6 i Västra L, som räntar 3 pund korn, 
och en ängsfjäll i Läby sn, vilken skänkts av herr 
Jakob i Balingsta (UpDkyPb f 4).

1457 köper Olof Larsson i Hällby, Bondkyrka sn, 0:0:3^ i 
Östra L av hustru Ragnhild i Tjocksta, Danmarks sn 
(RAp ud).

1459 byter Elof Knutsson, kanik och kyrkoherde i Bondkyr- 
kan, bort Bondkyrkans 0:6 i L ’vid västra ändan av 
byn’ till Henrik Ludvigsson på Lagga kanonikats väg-
nar mot jord i Flogsta, Bondkyrka sn (RAp 6/7).

1469 omnämns Erik i L som domare (RAp 8/6).
1482 intygar Olof Larsson i Hällby och hans hustru Birgit-

ta Matsdotter, att de har förvärvat 0:3-£ i Östra L. Den 
efterlevande av de två skall disponera jorden och vid 
sin död skänka den till någon kyrklig institution. 
(RApp 3/10)

1483 säljer gardianen i Uppsala kloster, Olof Jakobsson, 
med samtycke av konventet ^:0 i Västra L 'näst 20 
öresland vid västra ändan i byn’ till Lars Olofsson 
(stjärna); försäljningen sker ’för klostrets trång skull’ 
och har godkänts av franciskanerordens minister för 
Norden och dess custos i Stockholm (ÖD VII s 951).

1486 testamenterar Olof Larsson 0:0:3j i Östra L till själa-
koret i Uppsala domkyrka (UpDkyRL f 190).

1497—1536 har domkyrkan tre landbor i Västra L, vilka 
räntar 2 pund och 7 spann, 2 pund och l-£ spann resp 
2 pund korn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1506 säljer Johan Larsson (svärd) 0:6:1 i Östra L med 
räntan 3 pund korn och 0:6 pn till 11 000 jungfrurs 
prebenda i själakoret (UpDkyRL f 79v, Dahlbäck s 
149).

Läby 103 

1417 testamenterar kaniken Olof Magnusson 0:6 i Västra L 
till själakorets prebenda (se Uggelsta , Åkerby sn) (DS 
2420, Dahlbäck s 162 f). 
Samma år har domkyrkans fabrica ett gods i Västra 
L, vilket räntar 9 pund och 3 spann korn (UpDkyR). 

1422 byter kaniken Ragnar Svensson på sin prebendas 
(Trinitatis) vägnar till sig ½:0 i Västra L och jord i 
Väsby , Vänge sn, av Sko kloster mot jord i Ala, 
Vassunda sn (RAp 24/6, RApp 13/8). 

1435 har själakoret 0:6 i Västra L, som räntar 3 pund korn, 
och en ängsfjäll i Läby sn, vilken skänkts av herr 
Jakob i Balingsta (UpDkyPb f4). 

145 7 köper Olof Larsson i Häll by, Bondkyrka sn, 0:0:3½ i 
Östra L av hustru Ragnhild i Tjocksta, Danmarks sn 
(RAp u d). 

1459 byter Elof Knutsson, kanik och kyrkoherde i Bondkyr-
kan , bort Bondkyrkans 0:6 i L 'vid västra ändan av 
byn' till Henrik Ludvigsson på Lagga kanonikats väg-
nar mot jord i Flogsta, Bondkyrka sn (RAp 6/7) . 

1469 omnämns Erik i L som domare (RAp 8/6). 
1482 intygar Olof Larsson i Hällby och hans hustru Birgit-

ta Matsdotter, att de har förvärvat 0:3½ i Östra L. Den 
efterlevande av de två skall disponera jorden och vid 
sin död skänka den till någon kyrklig institution. 
(RApp 3/10) 

1483 säljer gardianen i Uppsala kloster, Olof Jakobsson , 
med samtycke av konventet ½:0 i Västra L 'näst 20 
öresland vid västra ändan i byn' till Lars Olofsson 
(stjärna); försäljningen sker 'för klostrets trång skull' 
och har godkänts av franciskanerordens minister för 
Norden och dess custos i Stockholm (ÖD VII s 951) . 

1486 testamenterar Olof Larsson 0:0:3½ i Östra L till själa-
koret i Uppsala domkyrka (UpDkyRL f 190). 

1497-1536 har domkyrkan tre landbor i Västra L, vilka 
räntar 2 pund och 7 spann, 2 pund och It spann resp 
2 pund korn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1506 säljer Johan Larsson (svärd) 0:6:l i Östra L med 
räntan 3 pund korn och 0:6 pn till 11 000 jungfrurs 
prebenda i själakoret (UpDkyRL f 79v, Dahlbäck s 
149). 
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*Laefema
bodhum

* Setter

Västerby

Österby

1511 pågår tvist om 0:0:3* i Ostra L mellan själakoret och 
Per Månsson i Klista, Börje sn. Per har tillvällat sig 
jorden föregivande att han löst jorden för pengar. Då 
han inte kan bevisa detta, tilldöms själakoret jorden, 
som varit i dess ägo i 24 år (jfr ovan 1486). (RAp 8/5) 
Senare skall Olof Larsson ha löst in jorden och givit 
den till Läby kyrka (RApp 14823/10, baks-ant).

1534 har Grillby kanonikat två torp i Östra L, vilka räntar 
5 resp 3 pund korn (UpDkyR).

1534—36 har Norunda kanonikat en utjord i L, som räntar 6 
spann korn (UpDkyR).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar om 0:9* och 
0:14*, som återbördats 1553 efter Karl Ulfsson 
(Sparre av Tofta), och en utjord om 0:4:2, som köpts 
av hustru Brita i Kälsta, PLitslena sn; för utjorden har 
dock ingen köpeskilling erlagts (AoE 29 A f 15).

1316 upptas en landbo i L (in Lefemabodhum) tillhörande 
Uppsala domkyrkas prepositur i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062).

1568 Setter (UH 1568:3).
UH 1568 1 pbt ('förökt anno 68’).

Se Läby.

Se Läby.

Uppsala-Näs socken
1291 Ecclesie Nes (DS 1047).
1298 in parochia N5es (DS 1253).
1318 parochia Nesby (DS 2179).
1373 i Ntess sokn (DS X 234).

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen (1950) med undantag för Vreta, Dalby sn, 
som kameralt hörde till Hagunda hd men i kyrkligt hänseende till Uppsala- 
Näs sn. Vreta överfördes kameralt till Uppsala-Näs sn 1889 (Kbr 24/5).
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(Sparre av Tofta), och en utjord om 0:4:2, som köpts 
av hustru Brita i Kälsta, ?Litslena sn; för utjorden har 
dock ingen köpeskilling erlagts (AoE 29 Af 15). 

1316 upptas en landbo i L (in Ltefemabodhum) tillhörande 
Uppsala domkyrkas prepositur i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062). 

1568 Setter (UH 1568:3). 
UH 1568 I pbt ('förökt anno 68'). 
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Se Läby. 

Uppsala-Näs socken 
1291 Ecclesie Nes (DS 1047). 
1298 inparochiaN~s (DS 1253). 
1318parochiaNesby (DS 2179) . 
1373 i N~ss sokn (DS X 234). 

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen ( 1950) med undantag för V reta, Dalby sn, 
som kameralt hörde till Hagunda hd men i kyrkligt hänseende till Uppsala-
Näs sn. Vreta överfördes kameralt till Uppsala-Näs sn 1889 (Kbr 24/5) . 
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Kyrkan: Den rektangulära gråstenskyrkan med tegel i gavelröstena dateras 
till 1400-talets slut. Sakristian planerades samtidigt men uppfördes senare, 
kanske först på 1600-talet. Omkr 1500 slogs tegelvalv i kyrkan. Invändiga 
mått cirka 19x8,5 m.

Bland medeltida inventarier märks en dopfunt från tidigt 1200-tal, en 
madonnabild från 1300-talet, tillverkad av den franskinspererade verkstad 
som antas ha arbetat vid domkyrkan (nu i SHM), ett krucifix och en 
helgonbild (?S:t Botvid) från 1400-talet (också i SHM), ett senmedeltida 
altarskåp och en madonnabild från 1430-talet — ett nord tyskt arbete. Kalk 
och patén är från medeltiden men har inte från början hört till kyrkan.

På kyrkogården söder om kyrkan står en kvadratisk byggnad i gråsten 
(”Lillkyrkan”), som uppförts tidigast på 1200-talet som sakristia till en 
äldre träkyrka. Byggnaden har en rundbågig tegelportal i söder och är 
försedd med kryssvalv av tegel; innerväggarna är av tegel, som är rödmålat 
med vitmålade murfogar. Byggnaden har tydliga sättningsskador. (UKy 41, 
41 a)

Kyrkan omnämns i början av 1290-talet som kapell till gården Näs, som 
då ägdes av Magnus Johansson (Ängel) (SRS 11:1 s 292; se Övernäs). 
Kyrkan är byggd på Overnäs mark.

Runstenar: U 891 (fragment) och 892 (fragment, försvunnet) Uppsala-Näs 
kyrka, U 893 Högby, U 894 Söderby.

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540—47 huvuddelen av 
Näs åtting (se s 36).

Bodarna 1542

UH 

1509

1537

1548

Bärsta 1302

iBodhåm (UH 1542:11), 1550 Nästorp (UH 1550:18) - 
11 1,6 a.
1 frt, 1548 1 aoet, 1562 1 frt, (1545, 1567 Birgitta 
Kristiernsdotter /Vasa/, 1562 äbi Laurentius Petri). 
säljer Dorotea Knutsdotter (Banér) en 'torpgård’, (ej 
namngiven), som räntar 1 pund korn och ^:0 pn, till 
Nils Bosson (Grip) (se Övernäs) (B 19 nr 298). 
återlöser Mats Persson torpet (se Övernäs) (B 19 nr 
298).
uppges att B återtagits från Birgitta Kristiernsdotter 
(UH 1548:16). Torpet (”Nästorp”) upptas som 'Ör-
bygods’ i Gustav I:s jordebok 1559 (AoE 29 A f 16).

Berastum (SkoKlJb s 17) — 11 H, 6j.
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Kyrkan omnämns i början av 1290-talet som kapell till gården Näs, som 
då ägdes av Magnus Johansson (Ängel) (SRS Il : I s 292; se Övernäs). 
Kyrkan är byggd på Övernäs mark . 

Runstenar: U 891 (fragment) och 892 (fragment, försvunnet) Uppsala-Näs 
kyrka , U 893 Högby, U 894 Söderby . 

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 huvuddelen av 
Näs åtting (se s 36) . 

Bodarna 

Bärsta 

1542 i Bodhåm (UH 1542:11), 1550 Nästorp (UH 1550:18) -
11 I, 6 a . 

UH I frt, 1548 I aoet, 1562 I frt, (1545, 1567 Birgitta 
Kristiernsdotter /Vasa/, 1562 äbi Laurentius Petri). 

1509 säljer Dorotea Knutsdotter (Baner) en 'torpgård', ( ej 
namngiven), som räntar I pund korn och ½:O pn, till 
Nils Bosson (Grip) (se Övernäs) (B 19 nr 298). 

1537 återlöser Mats Persson torpet (se Övernäs) (B 19 nr 
298) . 

1548 uppges att B återtagits från Birgitta Kristiernsdotter 
(UH 1548: 16). Torpet ("Nästorp " ) upptas som 'Ör-
bygods' i Gustav l:sjordebok 1559 (AoE 29 Af 16). 

1302 Berastum (SkoKUb s 17) - 11 H, 6 j. 
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Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)

sk skuj ky pb skokl fr frt

Bodarna - - - - - - - - - - - 1(1)
Bärsta - - 1 (1) 2 (2) - - - - 1 (1)-------
Edeby 1 (1) - - 1 (1) ----- -----------
Focksta 2 (2)- - - - - - - - - - -
Högby 2 (2) - - 1 (1) - - - - - - - -
Lörsta 1 (1) 1 (1) 1 (2) - - 1 (0) 1 (1) —
Prästgården - - - - 1(1)- - - - - - --
Stabby 1 (1) 1 (1) 1 (0) - - - - 0 (1) 1 (1)
Sätra - - - - - - 1(0)- - 0(1)------
Söderby 1(2) 2(1)- - - - - - - - --
Ubby 2 (2) 1 (1) - - - - - - - -
•Valby - - 2 (2)- - - - - - -- -----------
Vångelsta 1(1) 2 (2)- - - - - - - - --
Yttemäs - - - - - - - - - - 0(2)--
övernäs - - - - - - - - - - 2 (2) 1 (0)

Summa 11(12) 10 (9) 7 (7) 1 (0) 1 (0) 4 (8) 3(2) * 1

Dessutom redovisar längderna: skkvarn: Stabby 0 (1) - pbuj; Kanikebo 0 (1).

UH 1 skuj, 0:1:1 till fr i B 1540—47, från 1548 till Vångel-
sta.
2 ky, 1:3, 1547 1:3:2:4, 1566 1:3 + 1:0:2, 1545 1:0:2:4, 
1547 1:3 (1549, 1551-53 1:3:2:4). (Åkerby rd)
1542 1 ky, 1545-56 1 kyuj, 0:3:2, 1547 0:1:1; brukas 
hela perioden av fr i B; jorden anges 1545 ligga i ’fru 
Karins åker’ (= Karin Eriksdotter/Gyllenstierna/).
1 fr, 0:6, (1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
Summa jt 3:6:2 (3:5:1).

1302 har Sko kloster 0:0:2^-, som ligger for landbodrift 
(SkoKlJb s 17). Klostret hade något år dessförinnan 
bytt till sig jorden i B och i Berga, Skoklosters sn, och 
Tuna, Holms sn, av Sigrid mot jord i Örby, Vassunda 
sn (SkoKlJb s 23 f)-

1316 upptas en landbo tillhörande ärkebiskopen i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland (DS 2062).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:10, som biskop Andreas i Strängnäs hade, 
och 0:2 + 0:0:1, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 
1090).
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1302 har Sko kloster 0:0:2·½-, som ligger för landbodrift 
(SkoKIJb s 17). Klostret hade något år dessförinnan 
bytt till sig jorden i B och i Berga, Skoklosters sn, och 
Tuna, Holms sn, av Sigrid mot jord i Örby , Vassunda 
sn (SkoK !Jb s 23 f). 

I 3 I 6 upptas en landbo tillhörande ärkebiskopen i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
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Edeby

Focksta

1426 säljer Olof Larsson i Sjö, Holms sn, 0:6 till Erik Nils-
son (Väsby-ätten) (RAp 2/4).

1447 ärver Anna Eriksdotter (Väsby-ätten) en gård i B 
efter sina föräldrar (se Skölsta, Vaksala sn) (RAp 19— 
27/2).

1481 donerar Kristina Bengtsdotter (Königsmark) en gård, 
som räntar 3:0 pn, till Uppsala domkyrka (se DMS 
1:3 s 271) (RAp 25/1, UpDkyRL f 7).

1486 erhåller Erik Trolle en gård i B, som räntar 3:0 pn, vid 
arvskifte efter Kristina Bengtsdotter (RApp 20/10).

1303 in 0by (DS 1378), 1318 in villa Heby (DS 2179), 1409 i 
Eby (SD 1090) - 11 H, 6j.

UH 1 sk, 0:7:2.
I ky, 0:7, 15450:6. (Åkerby rd)
Summajt 1:6:2 (1:5:2).

1303 testamenterar Ragnhild Spielbudsdotter, gift med 
Björn Ingolfsson, 0:0:5, som hon och Björn förvärvat, 
till Uppsala domkyrkas fabrica (DS 1378).

1318 ger kyrkoherde Ingevald Filipsson i Åkerby med sitt 
syskonbarn Lucia 0:0:7 till Sko kloster (DS 2179).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:9^, som Lars Petersson (lilja) i Ransta, 
Kumla sn, hade, och 0:5 + 0:0:2, som Ingevald i 
Vreta, Dalby sn, har (SD 1090).

1305 in Faxstum (DS 1467), 1316 in Faaxstum (DS 2073) —
II H, 6 j.

UH 2 sk, 1:0 4- 1:0, båda med skuj i Vångelsta. Summajt 
2:0.

1296 testamenterar kaniken Karl Erlandsson (Finsta-ät- 
ten) till Uppsala helgeandshus ett markland av mind-
re jordlotter, kallade ”vmiord”, i Hagunda och La- 
gunda hdr, samt, om dessa jordar inte skulle räcka, 
även på andra ställen (DS 1167, 1223). 1316 uppges 
att Karls donation omfattat 0:0:4 i F och jord i *Kerri 
samt i Resta och Årby, Nysätra sn, i Eneby och Tor- 
resta, Västeråkers sn, i Böksta, Balingsta sn, och i 
Edeby, Danmarks sn (DS 2073). Jorden utanför Näs 
sn är bortbytt före 1305 mot jord i bl a Hässelby, Börje 
sn, den i F och *Kerri avyttras efter 1305 men före 
1316 (DS 1467, 2073).
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Högby

1336 omnämns Nils i F som domare vid häradstinget (DS 
3232).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 1:0, som Magnus Jönsson har (SD 1090).

1336 in Hegaby (DS 3232, avskr), 1378 i Hoghaby (SRP 
1329) - 11 H, 6 j.

UH 1540—53 2 sk, 0:7:1:4 + 0:7:1:4, båda med skuj i 
»Valby.
1555 2 aoe, 1566 2 sk, 2:0 + 2:0.
1 ky, 1555 1 aoe, 1566 1 ky, 1:0, 15661:0:2:4. 
(Åkerby rd)
Summa jt 2:7 (5:0:2:4).

1336 omnämns Hetfar och Nils i H som fastar vid härads-
tinget (DS 3232).

1378 ger kung Albrekt kaniken Nils Tomasson frälse på 3:2 
i H och jord i Läby, Läby sn; den som brukar jorden 
skall dock utgöra alla gamla skatter till kronan (SRP 
1329).

1380/ 81 instiftar Gertrud Envastsdotter (Kanstens) en pre- 
benda i Uppsala domkyrka till S:t Andreas ära (Dahl- 
bäck s 134). Till prebendan hade enligt 1380 års brev 
inköpts 4:0 i H och jord i Säby, Dalby sn, och i 
»Brunby, Lagga sn (SRP 1539). Jorden i »Brunby är 
före 1381 bortbytt mot jord i Söderby, Danmarks sn 
(SRP 1558).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker två lotter om 2:0 + 2:0:1, som domkyrkan hade, 
och 0:1, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090).

1548 ger Gustav I hustru Birgitta, Måns guldsmeds hustru, 
frihet från kronans skatt på hennes hemman i H, som 
är 3:0 och räntar 3 pund korn, för hennes livstid (GR 
19 s 2).

1559 har Gustav I tre hemman, varav ett om 2:0 är förvär-
vat av Tomas Eriksson i Eneby, Kalmar sn, som dock 
inte erhållit köpeskilling; det andra om 2:0 är sakfall 
av Måns guldsmed för silverköp; det tredje om 1:0 har 
tillhört Uppsala-Näs kyrka (se UH ovan) (AoE 29 A f 
15v).

1567 i Canickebo (UH 1567:25 tl) - 11 H, 7 i.
UH 1566 1 pbuj (1567 i Sätra).

Uppsala-Näs 109

Kanikebo

Högby 

Kanikebo 

Uppsala-Näs 109 

1336 omnämns Nils i F som domare vid häradstinget (DS 
3232). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 1:0, som Magnusjönsson har (SD 1090). 

1336 in Hegaby (DS 3232, avskr), 1378 i Hoghaby (SRP 
1329) - Il H, 6j. 

UH 1540-53 2 sk, 0:7:1:4 + 0:7:1:4, båda med skuj i 
*Valby. 
1555 2 aoe, 1566 2 sk, 2:0 + 2:0. 
I ky, 1555 I aoe, 1566 I ky, 1:0, 15661 :0:2:4. 
(Åkerby rd) 
Summajt 2:7 (5:0:2:4). 

1336 omnämns Hetfar och Nils i H som fastar vid härads-
tinget (DS 3232). 

1378 ger kung Albrekt kaniken Nils Tomasson frälse på 3:2 
i H och jord i Läby, Läby sn; den som brukar jorden 
skall dock utgöra alla gamla skatter till kronan (SRP 
1329). 

1380/ 81 instiftar Gertrud Envastsdotter (Kanstens) en pre-
benda i Uppsala domkyrka till S:t Andreas ära (Dahl-
bäck s 134). Till prebendan hade enligt 1380 års brev 
inköpts 4:0 i H och jord i Säby, Dalby sn, och i 
*Brunby , Lagga sn (SRP 1539). Jorden i *Brunby är 
före 1381 bortbytt mot jord i Söderby, Danmarks sn 
(SRP 1558). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker två lotter om 2:0 + 2:0: I, som domkyrkan hade, 
och 0:1, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090). 

1548 ger Gustav I hustru Birgitta, Måns guldsmeds hustru, 
frihet från kronans skatt på hennes hemman i H, som 
är 3:0 och räntar 3 pund korn, för hennes livstid (GR 
19 s 2). 

1559 har Gustav I tre hemman, varav ett om 2:0 är förvär-
vat av Tomas Eriksson i Eneby, Kalmar sn, som dock 
inte erhållit köpeskilling; det andra om 2:0 är sakfall 
av Måns guldsmed för silverköp; det tredje om I :0 har 
tillhört Uppsala-Näs kyrka (se UH ovan) (AoE 29 Af 
15v). 

1567 i Canickebo (UH 1567:25 tl) - 11 H, 7 i. 
UH 1566 I pbuj (1567 i Sätra). 
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*Kerri

'Klockar
vreten’

Lörsta

1305 in Kerri (DS 1467), 1316 In Kerre (DS 2073).
1305 har Uppsala helgeandshus 0:1, som Karl Erlandsson 

donerat (DS 1467). Jorden har bytts bort före 1316 (se 
Focksta) (DS 2073).

K har troligen samband med utjorden Kärrbolandet (BEK),
som hör till Lörsta och är belägen NV om Ubby och O om
Sätrasjön (Geomjb A 4 s 48).

Se Övernäs.

1323 de Lydhistum (DS 2431), 1373 i Lothastom (DS X 234), 
1375 in Lodharstom (RAp 13/3) — 11 H, 6 i.

UH 1 sk, 1:1 med skuj i Stabby 1548 och i L 1540—47 och 
från 1549.
1 skuj, 0:4:2, 1548 till Stabby, övriga år till L.
1 ky, 0:4:1, 15660:4. (Åkerby rd)
1 skokl (1542-43 1 pb, 1549-51 1 upheh), 1566 1 
ky, 0:7:1.
1 fr, 0:6, (1562 Gabriel Kristersson/Oxenstierna/). 
Summajt 3:7:1 (3:7).

1323 omnämns Peter i L som faste på häradstinget (DS 
2431).

1373 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:1 i L och jord i Tor- 
resta, Västeråkers sn, till Uppsala domkyrka mot jord 
i Tranbygge, Västra Ryds sn (DS X 234).

1375 donerar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) 0:5-^ till Upp-
sala domkyrkas fabrica (se Söderby, Funbo sn) (SRP 
1131).

1387 säljer Olof Assursson 0:6 i L och jord i Droppsta, 
Odensala sn, till Karl Ulfsson; Olof hade ärvt jorden 
efter sin mor Gyrid Andersdotter i Kolhammar, 
Odensala sn (SRP 2299).

1390 återlöser Erik Nilsson (Väsby-ätten) en gård i L, som 
räntar 3:0 pn, och jord i Grävsta, Västeråkers sn, 
Kumla, Balingsta sn, och Gymminge, Holms sn, som 
Nils Petersson (bevingat svärd) och dennes syster, 
Katarina Eriksdotter, pantsatt till Karl Ulfsson på sju 
år (SRP 2528).

110 Ulleråkers härad 

*Kerri 

'Klockar-
vreten' 

Lörsta 

1305 in Kerri (DS 1467), 1316 In Kerre (DS 2073). 
1305 har Uppsala helgeandshus 0:1, som Karl Erlandsson 

donerat (DS 1467).Jorden har bytts bort före 1316 (se 
Focksta) (DS 2073). 

K har troligen samband med utjorden Kärrbolandet (BEK), 
som hör till Lörsta och är belägen NV om Ubby och Ö om 
Sätrasjön (Geomjb A 4 s 48). 

Se Övernäs. 

1323 de Lydhistum (DS 2431), 1373 i Lothastom (DS X 234), 
1375 in Lodharstom (RAp 13/3) - l l H, 6 i. 

UH l sk, l:l med skuj i Stabby 1548 och i L 1540-47 och 
från 1549. 
l skuj, 0:4:2, 1548 till Stabby, övriga år till L. 
l ky, 0:4:l, 15660:4. (Åkerby rd) 
l skokl (1542-43 l pb, 1549-51 l upheh), 1566 l 
ky, 0:7:1. 
l fr, 0:6, ( 1562 Gabriel Kristersson/Oxenstierna/). 
Summajt 3:7:1 (3:7) . 

1323 omnämns Peter i L som faste på häradstinget (DS 
2431). 

1373 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:l i L och jord i Tor-
resta, Västeråkers sn, till Uppsala domkyrka mot jord 
i Tranbygge , Västra Ryds sn (DS X 234). 

1375 donerar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) 0:5-½ till Upp-
sala domkyrkas fabrica (se Söderby, Funbo sn) (SRP 
1131). 

1387 säljer Olof Assursson 0:6 i L och jord i Droppsta, 
Odensala sn, till Karl Ulfsson; Olof hade ärvt jorden 
efter sin mor Gyrid Andersdotter i Kolhammar, 
Odensala sn (SRP 2299) . 

1390 återlöser .Erik Nilsson (Väsby-ätten) en gård i L, som 
räntar 3:0 pn, och jord i Grävsta, Västeråkers sn, 
Kumla, Balingsta sn, och Gymminge, Holms sn, som 
Nils Petersson (bevingat svärd) och dennes syster , 
Katarina Eriksdotter, pantsatt till Karl Ulfsson på sju 
år (SRP 2528). 
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Näs

Prästgården

Stabby

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:5-^ + 0:1^- + 0:0:4^, vilka Olof kanngjutare 
hade, och 0:3 + 0:3, som Dalby kyrka hade (SD 
1090).

1416 stadfäster borgaren Olof (Matsson) kanngjutare i 
Uppsala på sitt yttersta sin morgongåva om 0:5^- fä- 
derneärvd jord till Katarina Gustavsdotter (SD 
2305).

1424 ger Katarina Gustavsdotter, änka efter Olof Matsson, 
0:7:^- ’i östra ändan’ med sin dotter Birgitta till Sko 
kloster (RAp 18/6, 1425 28/8).

1447 ärver Anna Eriksdotter (Väsby-ätten) en gård efter 
sina föräldrar (se Skölsta, Vaksala sn) (RAp 19— 
27/2).

1481 donerar Kristina Bengtsdotter (Königsmark) en gård 
om 0:6, som räntar 3:0 pn, till Uppsala domkyrka (se 
DMS 1:3 s 271) (RAp 25/1, UpDkyRL f 7).

1486 erhåller Erik Trolle en gård, som räntar 3:0 pn, vid 
arvskifte efter Kristina Bengtsdotter (RApp 20/10). 

1489 och 1503 har Sko kloster en gård, som räntar 3:2 pn 
(Gräna rd) (SkoKlJb s 36).

Se Ytternäs och Övernäs.

1538 Prestebord (UH 1538:2) - 11 H, 6j.
UH 1538 (endast) 1 ky, 0:0:2.

1292 in Stabby (DS 1737) — 11 H, 6 j.
UH 1 sk, 2:0 med skuj i Lörsta 1548 och skkvarn i S. 

1 skuj, 0:1:2 till Lörsta 1548, övriga år till S.
1557 1 skkvarn.
1 ky, 1562 1 fr, 0:4:1, 15450:4, med kykvarn i S, 
(1562 äbi Laurentius Petri, 1567 Birgitta Kristierns- 
dotter /Vasa/). (Åkerby rd)
1557 (endast) 1 kykvarn.
1 frt, 1548 1 aoet, 0:2:1, 1562 I frt, 0:1:1, (1545, 1567 
Birgitta Kristiernsdotter, 1562 äbi Laurentius Petri). 
Summajt 3:0:1 (2:7).

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) 0:0:7 till 
Uppsala-Näs kyrka (DS 1737).

Näs 

Uppsala-Näs 111 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:5t + 0: It + 0:0:#, vilka Olof kanngjutare 
hade , och 0:3 + 0:3, som Dalby kyrka hade (SD 
1090). 

1416 stadfäster borgaren Olof (Matsson) kanngjutare i 
Uppsala på sitt yttersta sin morgongåva om 0:5-½ få. 
derneärvd jord till Katarina Gustavsdotter (SD 
2305). 

1424 ger Katarina Gustavsdotter, änka efter OlofMatsson , 
0:7:½ 'i östra ändan' med sin dotter Birgitta till Sko 
kloster (RAp 18/6, 142528/8) . 

1447 ärver Anna Eriksdotter (Väsby-ätten) en gård efter 
sina föräldrar (se Skölsta , Vaksala sn) (RAp 19-
27/2). 

1481 donerar Kris tina Bengtsdotter ( Königsmark) en gård 
om 0:6, som räntar 3:0 pn, till Uppsala domkyrka (se 
DMS 1:3 s 271) (RAp 25/1, UpDkyRL f7). 

1486 erhåller Erik Trolle en gård, som räntar 3:0 pn, vid 
arvskifte efter Kristina Bengtsdotter (RApp 20/10). 

1489 och 1503 har Sko kloster en gård, som räntar 3:2 pn 
(Gräna rd) (SkoK!Jb s 36). 

Se Ytternäs och Övernäs . 

Prästgården 1538 Prestebord(UH 1538:2) - Il H,6j . 

Stabby 

UH 1538 (endast) I ky, 0:0:2 . 

1292 inStabby (DS 1737) - Il H, 6j. 
UH I sk, 2:0 med skuj i Lörsta 1548 och skkvarn i S. 

I skuj , 0: I :2 till Lörsta 1548, övriga år till S. 
1557 I skkvam. 
I ky, 1562 I fr, 0:4:1, 15450 :4, med kykvarn i S, 
( 1562 äbi Laurentius Petri , 156 7 Birgitta Kristierns-
dotter /Vasa/) . (Åkerby rd) 
1557 (endast) I kykvam .• 
I frt , 1548 I aoet , 0:2:1, 1562 I frt, 0:1:1, (1545, 1567 
Birgitta Kristiernsdotter, 1562 äbi Laurentius Petri) . 
Summajt 3:0:1 (2:7). 

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) 0:0:7 till 
Uppsala-Näs kyrka (DS 1737). 
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1409

1417

1423

1436

1437 

1444 

1509

1537

1548

1558

Sätra 1315

UH

1315

1334

döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:3, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090). 
byter Uppsala domkyrka till sig 0:5 av Anders Mic- 
kelsson mot iord i Vreta, Kulla sn, och Ubby, Dalby 
sn (SD 2362).
uppges att Märta Magnusdotter överlåtit ett gods i S 
till sin make Nils Erengislesson (se Gottsunda, Bond- 
kyrka sn) (B 16 f 117v-l 18).
byter Anna Andersdotter till sig 0:0:8 av Uppsala
domkyrka (se Ytternäs) (SMR 479—80).
säljer Anders Kabbe på sin hustrus vägnar 0:0:3^- till
Lars Nilsson (se Ytternäs) (SMR 632).
byter Uppsala domkyrka bort 0:5 till Tomas i Focksta
(se Malma, Bondkyrka sn) (RAp 18/6).
säljer Dorotea Knutsdotter en 'torpgård’, som räntar
6 spann korn och £:0 pn, till Nils Bosson (se Övernäs)
(B 19 nr 298).
återlöser Mats Persson torpet (se Overnäs) (B 19 nr 
298).
uppges att 0:2:1 återtagits från Birgitta Kristiernsdot- 
ter (Vasa) (UH 1548:16). Jorden upptas som 'Örby- 
gods' i Gustav I:s jordebok 1559 (AoE 29 A f 16). 
finns två kvarnar med 1 par stenar var (SAR, Länsreg 
1558 s 142).

in Satrum (DS 1757, 2011), in Satrum (DS 2012), 1334 
in villa Satrum (DS 3081, avskr), 1336 in opido Satrum 
(DS 3232, avskr) — 11 H, 6 i—j.
1 pb, 1549 1 ky, 1557 1 pb, 1562 1 fr, 0:6. (1548 
Anders Olsson, innehavare av S:t Eriks kapells gods; 
1562 äbi Laurentius Petri, 1567 Birgitta Kristierns- 
dotter /Vasa/).
testamenterar domprost Andreas (And) 0:6 till sin 
brorsdotter Ramborg Israelsdotter (And) och hennes 
make Arvid Gustavsson (Sparre av Vik) (DS 1757, 
2011, 2012).
byter Gustav Arvidsson (Sparre av Vik) och hans 
svåger Håkan Magnusson (Magnus Marinassons ätt) 
bort 0:0:10 till kaniken Arne i Uppsala mot jord i 
Örsbo, Skuttunge sn, och Höja, Gryta sn; samtidigt 
säljer de till kaniken 0:0:8 och har därmed överlåtit

112 Ulleråkers härad 

Sätra 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:3, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090). 

1417 byter Uppsala domkyrka till sig 0:5 av Anders Mic-
kelsson mot jord i V reta, Kulla sn, och Ubby, Dal by 
sn (SD 2362). 

1423 uppges att Märta Magnusdotter överlåtit ett gods i S 
till sin make Nils Erengislesson (se Gottsunda, Bond-
kyrka sn) (B 16 f l l 7v-l 18). 

1436 byter Anna Andersdotter till sig 0:0:8 av Uppsala 
domkyrka (se Ytternäs) (SMR 479-80). 

1437 säljer Anders Kabbe på sin hustrus vägnar 0:0:3½ till 
Lars Nilsson (se Ytternäs) (SMR 632). 

1444 byter Uppsala domkyrka bort 0:5 till Tomas i Focksta 
(se Malma, Bondkyrka sn) (RAp 18/6). 

1509 säljer Dorotea Knutsdotter en 'torpgård', som räntar 
6 spann korn och ½:O pn, till Nils Bosson (se Övernäs) 
(B 19 nr 298). 

1537 återlöser Mats Persson torpet (se Övernäs) (B 19 nr 
298). 

1548 uppges att 0:2: 1 återtagits från Birgitta Kristiernsdot-
ter (Vasa) (UH 1548:16). Jorden upptas som 'Örby-
gods' i Gustav l:s jordebok 1559 (AoE 29 Af 16). 

1558 finns två kvarnar med 1 par stenar var (SÄR, Länsreg 
1558 s 142). 

1315 in Sietrum (DS 1757, 2011), in Satrum (DS 2012), 1334 
in villa Sietrum (DS 3081, avskr), 1336 in opido Sietrum 
(DS 3232, avskr) - 11 H, 6 i-j. 

UH l pb, 1549 l ky, 1557 l pb, 1562 l fr, 0:6. (1548 
Anders Olsson, innehavare av S:t Eriks kapells gods; 
1562 äbi Laurentius Petri, 1567 Birgitta Kristierns-
dotter /Vasa/) . 

1315 testamenterar domprost Andreas (And) 0:6 till sin 
brorsdotter Ramborg lsraelsdotter (And) och hennes 
make Arvid Gustavsson (Sparre av Vik) (DS 1757, 
2011, 2012) . 

1334 byter Gustav Arvidsson (Sparre av Vik) och hans 
svåger Håkan Magnusson (Magnus Marinassons ätt) 
bort 0:0: 10 till kaniken Arne i Uppsala mot jord i 
Örsbo, Skuttunge sn, och Höja, Gryta sn; samtidigt 
säljer de till kaniken 0:0:8 och har därmed överlåtit 
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Söderby

Ubby

*Valby

Vångelsta

hela byn S (”villam Saetra integraliter”) om 0:6 ( = 
0:0:18) (DS 3081, jfr DS 3232, 2755). Arne (död före 
1344) ger jorden i S till S:t Eriks kapell vid martyrie- 
platsen i Uppsala (DS 3849 s 355, Dahlbäck kas 643).

1000—talet Suprby (Prunsten U 932), 1369 i Sutherby (RAp 
11-16/8) - 11 H, 6 i.

UH 1 sk, 1566 2 sk, 1:0 med skuj i Ubby från 1542 4- 1566 
1:4 (hemmanet har bildats av skuj nedan /0:4:2 + 
0:7:1/).
2 skuj, 1566 1 skuj, 1:0:2, 15660:4, till Ubby + 
1540-57 0:7:1 till Ubby.
Summa jt 3:0.

1369 överlämnar Holmbjörn i S ^:0 ’i södra delen’ till Inge-
vald i Ekeby, PVänge sn, och Haldan som mansbot, 
därför att Holmbjörns son Erik dödat Ingevalds och 
Haldans systerson Josef (SRP 885).

1384 kärar Kettilbjörn i S till Ingevald i Ekeby om den jord 
Holmbjörn avstått; Ingevald tilldöms jorden vid räfs- 
teting (SRP 2031).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:2^-, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090).

1399 i Vbby (SRP 3043) — 11 H, 6 i; bytomt ca 200 m NV 
om Söderby (Geomjb A 4 s 48).

UH 2 sk, 1:2 med skuj i U och i Söderby +1:2 med skuj i 
U och i Söderby 1540—57.
1 skuj, 0:4 till båda sk i U, från 1542 till Söderby. 
Summa jt 3:0.

1399 omnämns Anders i U som vidervaruman (SRP 3043).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:5 + 0:0:3^-, som Ingevald i Vreta, Dalby sn, har 
(SD 1090).

1437 omnämns Peder och Nils i U som fastar (SMR 632).

1540 i Valby (UH 1540:2).
UH 1540—53 2 skuj, 1:0:1:4 + 1:0:1:4, båda till Högby, 

där jorden redovisas från 1555.
Summa jt 2:1 ( — ).

1349 in Vangastom (DS 4493), 1409 i Wangirstom (SD 1090) 
- 11 H, 6 j.

Söderby 

Ubby 

*Valby 

Vångelsta 

Uppsala-Näs 113 

hela byn S ("villam Sa:tra integraliter") om 0:6 ( = 
0:0:18) (DS 3081,jfr DS 3232, 2755) . Arne (död före 
1344) ger jorden i S till S:t Eriks kapell vid martyrie-
platsen i Uppsala (DS 3849 s 355, Dahlbäck kas 643). 

1000-talet Sufarby (?runsten U 932), 1369 i Sutherby (RAp 
11-16/8) - 11 H, 6 i. 

UH I sk, 1566 2 sk, 1:0 med skuj i Ubby från 1542 + 1566 
I :4 (hemmanet har bildats av skuj nedan /0:4:2 + 
0:7:1/). 
2 skuj, 1566 I skuj, 1:0:2, 15660:4, till Ubby + 
1540-57 0:7:1 till Ubby. 
Summajt 3:0. 

1369 överlämnar Holm björn i S ½:0 'i södra delen' till Inge-
vald i Ekeby, ?Vänge sn, och Haldan som mans bot, 
därför att Holmbjörns son Erik dödat Ingevalds och 
Haldans systerson Josef (SRP 885). 

1384 kärar Kettilbjörn i Still lngevald i Ekeby om den jord 
Holm björn avstått; lngevald tilldöms jorden vid räfs-
teting ( SRP 2031). 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:0:2-½, som Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090). 

1399 i Vbby (SRP 3043) - 11 H, 6 i; bytomt ca 200 m NV 
om Söderby (Geomjb A 4 s 48). 

UH 2 sk, l :2 med skuj i U och i Söderby + l :2 med skuj i 
U och i Söderby 1540-57. 
I skuj, 0:4 till båda sk i U, från 1542 till Söder by . 
Summa jt 3:0. 

1399 omnämns Anders i U som vidervaruman (SRP 3043). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:5 + 0:0:3-½, som Ingevald i V reta, Dalby sn, har 
(SD 1090). 

1437 omnämns Peder och Nils i U som fastar (SMR 632). 

1540 i Valby (UH 1540:2). 
UH 1540-53 2 skuj, 1:0:l:4 + 1:0:l:4, båda till Högby, 

där jorden redovisas från 1555. 
Summajt2:l (-). 

1349 in Vangastom (DS 4493), 1409 i Wangirstom (SD 1090) 
-llH,6j. 
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Yttemäs

Övernäs

UH 1 sk, 1:0, 1547 1:4, med skuj i Bärsta från 1548.
2 skuj, 1:2:2, 1547 0:6:2 + 0:5:1, båda till Focksta. 
Summa jt 3:0.

1349 omnämns Erik i V som vittne på tinget (DS 4493).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:8, som Magnus Jönsson har, och 0:0:1, som 
Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090).

1436 Otraness (RAp 27/10, SMR 479) - 11 I, 6 a.
UH 1542 3 fr (saknas 1547, 1552-57), 1562 2 fr, 0:12 + 

0:6, (jt 1562) (1545, 1567 Birgitta Kristiernsdotter 
/Vasa/, 1562 äbi Laurentius Petri).
Summa jt 2:2.

1436 byter Anna Andersdotter med sin förmyndare Anders 
Olofssons samtycke till sig 4:0 i Y ’vid nordesta än-
dan’ och jord i Stabby av ärkebiskop Olof Larsson 
mot jord i Hassla, Häggeby sn, som Anna ärvt efter 
sin far Anders Pedersson i Hassla (RAp 27/10, SMR 
479-80).

1437 säljer Anders Kabbe på sin hustrus vägnar 0:0:144 i Y 
och jord i Stabby till Lars Nilsson (SMR 632).

1468 ger Anna Andersdotter, hustru till borgmästaren An-
ders Bengtsson i Uppsala, 0:4:24 till Uppsala domkyr-
ka; jorden är till en del morgongåva från Annas förre 
make, väpnaren Lars Nilsson, i enlighet med vars 
yttersta vilja donationen sker (RAp 9/8).

1497—1527 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 2 
pund korn och 2:0 pn (Hagunda rd) (UpDkyR).

1535 förlänar Gustav I tre gårdar till Mats Persson (Upp-
länning), gift med Birgitta Kristiernsdotter (GR 10 s 
332).

1292 curiam meam Nes (DS 1737), 1344 In Nesi (DS 3837), 
1510 (omkr) i 0/fuemess (SkS E 8928 f 49v) - 11 I, 6 a 
— kyrkby.

UH 2 fr, 1548 2 aoe, 1562 2 fr, 2:0 + 2:0, (jt från 1548) 
(1545, 1567 Birgitta Kristiernsdotter /Vasa/, 1562 äbi 
Laurentius Petri).
1 frt (saknas 1541—46), 1548—56 1 aoeuj, (1540 
Jöns Klockare har’, 1556 'klockarvreten’).
Summa jt 4:0.

114 Ulleråkers härad 

Yttemäs 

Övemäs 

UR l sk, 1:0, 15471 :4, med skuj i Bärsta från 1548. 
2 skuj, 1 :2:2, 1547 0:6:2 + 0:5: 1, båda till Focksta . 
Summajt 3:0. 

1349 omnämns Erik i V som vittne på tinget (DS 4493). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:8 , som Magnus Jönsson har, och 0:0: 1, som 
Uppsala-Näs kyrka hade (SD 1090). 

1436 
UR 

1436 

1437 

Ytranll!ss (RAp 27/10, SMR 479) - l l I, 6 a . 
1542 3 fr (saknas 1547, 1552-57), 1562 2 fr, 0:12 + 
0:6, Ut 1562) (1545, 1567 Birgitta Kristiernsdotter 
/Vasa/ , 1562 äbi Laurentius Petri) . 
Summajt 2:2. 
byter Anna Andersdotter med sin förmyndare Anders 
Olofssons samtycke till sig ½:0 i Y 'vid nordesta än-
dan ' och jord i Stabby av ärkebiskop Olof Larsson 
mot jord i Rassla, Räggeby sn, som Anna ärvt efter 
sin far Anders Pedersson i Rassla (RAp 27/10, SMR 
479-80) . 
säljer Anders Kabbe på sin hustrus vägnar 0:0 : l 4t i Y 
och jord i Stabby till Lars Nilsson (SMR 632) . 

1468 ger Anna Andersdotter, hustru till borgmästaren An-
ders Bengtsson i Uppsala, 0:4:2½ till Uppsala domkyr-
ka; jorden är till en del morgongåva från Annas förre 
make, väpnaren Lars Nilsson , i enlighet med vars 
yttersta vilja donationen sker (RAp 9/8). 

1497-1527 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 2 
pund korn och 2:0 pn (Ragunda rd) (UpDkyR). 

1535 förlänar Gustav I tre gårdar till Mats Persson (Upp-
länning), gift med Birgitta Kristiernsdotter (GR 10 s 
332). 

1292 curiam meam Nll!s (DS 1737), 1344 In Nll!si (DS 3837) , 
1510 (omkr) i IJ.ffuernll!ss (SkS E 8928 f49v) - l l I, 6 a 
- kyrkby. 

UR 2 fr, 1548 2 aoe, 1562 2 fr , 2:0 + 2:0, Ut från 1548) 
( 1545, 1567 Birgitta Kristiernsdotter /Vasa/, 1562 äbi 
Laurentius Petri). 
l frt (saknas 1541-46) , 1548-56 1 aoeuj , (1540 
'Jöns Klockare har', 1556 'klockarvreten'). 
Summa jt 4:0. 



1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sin gård 
(curia) Näs till Uppsala domkyrka; för donationen 
skall ärkebiskopen inom ett år efter Magnus’ död 
tillställa franciskanerna i Uppsala 80 mark och dom-
kyrkans fabricia 30 mark (DS 1737). Magnus’ testa-
mente godkänns 1295 av systersonen Johan Ängel 
(DS 1129).

1299 daterar ärkebiskop Nils Allesson ett brev på Näs (DS 
1300).

1303 och 1304 kallar ärkebiskopen Näs Vår huvudgård’ 
(”mansionem” resp ”curiam nostram”) (DS 1406, 
1432).

1344 har ärkebiskopsbordet 0:20 i Näs under curia Vård- 
sätra (DS 3837). Det kan inte avgöras om denna jord 
ligger i Overnäs eller Ytternäs eller i båda delarna av 
Näs (se Dahlbäck kas 644).

1423 uppges att Märta Magnusdotter överlåtit Näs och ett 
torp under Näs till sin make Nils Erengislesson (se 
Gottsunda, Bondkyrka sn) (B 16 f 117v-l 18).

1509 säljer Dorotea Knutsdotter (Banér) med återlösnings- 
rätt till Nils Bosson (Grip) två gårdar, som tillsam-
mans räntar 6 pund råg, 7 pund korn och 3:0 pn, och 
en torpgård, som räntar 0:12 pn, och jord i Bodarna 
och Stabby (B 19 nr 298). Gårdarna och torpen är 
upptagna i Nils Bossons jordebok från samma tid 
(SkS E 8928 f49v). Torpen saknar ortnamn, men av 
UH-materialet framgår att de är Bodarna, Stabby och
Ö.

1537 återlöser Mats Persson på sin hustru Birgitta Kris- 
tiernsdotters (Vasa) vägnar O och torpen i Bodarna 
och Stabby från Nils Bossons arvingar; Birgitta är 
dotter till Dorotea Knutsdotter (B 19 nr 298).

1547 uppges att O återtagits från Birgitta Kristiernsdotter 
(UH 1547:16). O upptas, tillsammans med 'Klockar- 
vreten’, som ’Orby-gods’ i Gustav I:s jordebok 1559 
(AoE 29 Af 16).

Uppsala-Näs 115Uppsala-Näs 115 

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sin gård 
(curia) Näs till Uppsala domkyrka; för donationen 
skall ärkebiskopen inom ett år efter Magnus' död 
tillställa franciskanerna i Uppsala 80 mark och dom-
kyrkans fabricia 30 mark (DS 1737). Magnus ' testa-
mente godkänns 1295 av systersonen Johan Ängel 
(DS 1129). 

1299 daterar ärkebiskop Nils Allesson ett brev på Näs (DS 
1300). 

1303 och 1304 kallar ärkebiskopen Näs 'vår huvudgård' 
("mansionem" resp "curiam nostram") (DS 1406, 
1432). 

1344 har ärkebiskopsbordet 0:20 i Näs under curia Vård-
sätra (DS 383 7). Det kan inte avgöras om denna jord 
ligger i Övernäs eller Ytternäs eller i båda delarna av 
Näs (se Dahlbäck kas 644) . 

1423 uppges att Märta Magnusdotter överlåtit Näs och ett 
torp under Näs till sin make Nils Erengislesson (se 
Gottsunda, Bondkyrka sn) (B 16 f l l 7v-l 18). 

1509 säljer Dorotea Knutsdotter (Baner) med återlösnings-
rätt till Nils Bosson (Grip) två gårdar, som tillsam-
mans räntar 6 pund råg, 7 pund korn och 3:0 pn, och 
en torpgård , som räntar 0: 12 pn , och jord i Bodarna 
och Stabby (B 19 nr 298). Gårdarna och torpen är 
upptagna i Nils Bossons jordebok från samma tid 
(SkS E 8928 f49v). Torpen saknar ortnamn, men av 
UH-materialet framgår att de är Bodarna, Stabby och 
ö. 

1537 återlöser Mats Persson på sin hustru Birgitta Kris-
tiernsdotters (Vasa) vägnar Ö och torpen i Bodarna 
och Stabby från Nils Bossons arvingar; Birgitta är 
dotter till Dorotea Knutsdotter (B 19 nr 298). 

154 7 uppges att Ö återtagits från Birgitta Kristiernsdotter 
(UH 1547:16). Ö upptas, tillsammans med 'Klockar-
vreten', som 'Örby-gods' i Gustav l:s jordebok 1559 
(AoE 29 Af 16). 



116 Ulleråkers härad

Vänge socken
1291 parochia Vengium (DS 1040).
1314 De Vengium (DS 1946, avskr).
1354 i Venga sokn (DS 5070).

Omfattning: Socknen har i medeltids- och 1500-talsmaterialet samma om-
fattning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: En rektangulär gråstenskyrka i romansk stil uppfördes troligen i 
slutet av 1100-talet. Omkr 1300 eller först under 1400-talets förra hälft 
tillbyggdes kyrkan avsevärt åt öster, varvid även sakristia och vapenhus 
tillkom. Tegelvalv slogs, och kalkmålningar utfördes av Albertus Pictor på 
1480-talet. Kyrkan förändrades kraftigt 1882—86, då stora korsarmar och 
absid tillbyggdes och sakristian revs. Bland medeltida inventarier märks en 
dopfunt från mitten av 1100-talet, ett rökelsekar av romansk typ (SHM), två 
senmedeltida ciborier och en nord tysk skulptur från 1480-talet, vilken tidi-
gare lär ha tillhört en småländsk kyrka. Invändiga mått cirka 20 x 6 m. 
(UKy 1) Kyrkby saknas.

Västtornet, som i UKy antagits vara tillbyggt under 1600-talet, är uppen-
bart medeltida. Det har tillkommit före valvslagningen och har möjligen 
tillhört den ursprungliga romanska kyrkan.

Gille: Ar 1416 stadfäster ärkebiskop Jöns Gerekesson stadgar för ett Johan-
nes Döparens gille i Vänge sn (SD 2236). Gillets verksamhet torde ha 
upphört omkring 1550, då dess jord i Täby läggs under prästbordet (se 
Täby). År 1544 tar kronans fogde i Uppsala, Lasse Larsson, gillets inventa-
rier i beslag — klocka, mässingskittel och ett flertal kannor och stop av tenn 
(UH 1545:7).

Runstenar: U 905 Vänge kyrka (försvunnen), U 906 Brunna (försvunnen), 
U 907 Bärby, U 908 Fiby, U 909 Finnsta (försvunnen), U 910 Körlinge, nu 
vid Brunna, U 911 Åltomta bro, vid häradsgränsen till Hagunda hd.

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540—47 huvuddelen av 
Vänge åtting och en mindre del av Börje åtting (se s 36).

Almby 1301 in villa Almby (DS 1334) — 11 H, 7 i.
UH 2 se, 1:6+ 1:6; 1544 3 se (Flogsta rd), 1:1:1 + 1:1:1 + 

1:1:1; 1562 3 fr, 1:1 + 1:1 + 1:1, (1562 äbi Laurentius 
Petri).
Summajt 3:4 (3:3).

116 Ulleråkers härad 

Vänge socken 
1291 parochia Vengium (DS 1040). 
1314 De Vengium (DS 1946, avskr) . 
1354 i Venga sokn (DS 5070). 

Omfattning: Socknen har i medeltids- och 1500-talsmaterialet samma om-
fattning som den nuvarande socknen (1950). 

Kyrkan: En rektangulär gråstenskyrka i romansk stil uppfördes troligen i 
slutet av l IO0-talet. Omkr 1300 eller först under 1400-talets förra hälft 
tillbyggdes kyrkan avsevärt åt öster, varvid även sakristia och vapenhus 
tillkom. Tegelvalv slogs, och kalkmålningar utfördes av Albertus Pictor på 
1480-talet. Kyrkan förändrades kraftigt 1882-86, då stora korsarmar och 
absid tillbyggdes och sakristian revs. Bland medeltida inventarier märks en 
dopfunt från mitten av 1100-talet, ett rökelsekar av romansk typ (SHM), två 
senmedeltida ciborier och en nordtysk skulptur från 1480-talet, vilken tidi-
gare lär ha tillhört en småländsk kyrka. Invändiga mått cirka 20 x 6 m. 
(UKy I) Kyrkby saknas. 

Västtornet, som i UKy antagits vara tillbyggt under 1600-talet, är uppen-
bart medeltida. Det har tillkommit före valvslagningen och har möjligen 
tillhört den ursprungliga romanska kyrkan. 

Gille: År 1416 stadfäster ärkebiskop Jöns Gerekesson stadgar för ettjohan-
nes Döparens gille i Vänge sn (SD 2236) . Gillets verksamhet torde ha 
upphört omkring 1550, då dess jord i Täby läggs under prästbordet (se 
Täby) . År 1544 tar kronans fogde i Uppsala, Lasse Larsson, gillets inventa-
rier i beslag - klocka, mässingskittel och ett flertal kannor och stop av tenn 
(UH 1545:7). 

Runstenar: U 905 Vänge kyrka (försvunnen), U 906 Brunna (försvunnen), 
U 907 Bärby, U 908 Fiby, U 909 Finnsta (försvunnen), U 910 Körlinge, nu 
vid Brunna, U 91 l Åltomta bro, vid häradsgränsen till Hagunda hd. 

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 huvuddelen av 
Vänge åtting och en mindre del av Börje åtting (se s 36). 

Almby 1301 
UH 

in villa Almby (DS 1334) - l l H, 7 i. 
2 se, 1:6 + 1:6; 1544 3 se (Flogsta rd), l :l:l + l:l:l + 
l :l:l; 1562 3 fr, l:l + l:l + l:l, (1562 äbi Laurentius 
Petri). 
Summajt 3:4 (3:3). 



Vänge socken
Antal gårdar på 1540-talet (UH) 
Underlag: EK

Vänge 117

! obsbo

:iby kvarn BG

kånkeb. lunclby

Finnstcr
□□□

Alvsby

BBS
□□□ Väsby\4-

Longtibble QH

'Alm bi

Kor i i na t

runna

istuna

■ skattejord 
□ frälsejord 
0 sockenkyrkojord 
b Uppsala-kyrkans jord (inkl bi) 
o kloster- och helgeandshusjord

0 1 2 k m
1 _______.______ I_______i_______I

Vinge socken 
Antal gårdar på 1540-talet (UH) 
Underlag : EK 

0 2km 

• skattejord 
• frälsejord 
121 sockenkyrkojord 

Vänge 117 

1S1 Uppsala-kyrkans jord (inkl bi) 
m kloster- och helgeandshusjord 



Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk skuj ky kyuj se bi bit kan pb upheh fr frt

Almby
Brunna
Bärby
Ekeby
Fiby
Finnsta
Jobsbo
Karbo
Kil
Kånkebo
Körlinge
Lundby
Långtibble
Nåstuna
Täby
Vangsby
Väsby
Älvsby

-- -- - - - - 2 0)- - - - -- -- -- 0 3)--
-- -- - - -- - - -- ~ - -- -- -- 1(1)--
2 (2)-- - - ------------------ ------- - - -- -- -- 1(1)--
-- -- - - -- -- 2 0)- - -- 1  1) - - 2 4)--
- - - - - - - - - - 3  0) 1  0) - - - - - - 0  3) 0  1)
1 1)-- - - -- 1 1)-- - - -- -- -- 3 3)--
__ __ __ - - -- "1  0) — — -- -- - -0 1)
-- -- - - - - -- 1 0)- - -- -- -- 0 1)-- 
2 1)-- 1  1) 1  0) - - -- - - -- -- -- - -- - 
-- -- - - -- - - -- 1 0)-- -- -- - -0 1)
- - -- - - - - -- - - -- -- -- 3 2)--
-- 1 1) 2  2)-- 1 1)-- - - -- -- -- - -- -
- - 3  2) - - 2  2) 3  3) - - - - - - - - 1  1) 2 (2) — —
1  1) 1  1) 1  2) - - 3  3) - - - - - - 1  0) - - - - - -
-- -- 1 0)-- - - -- - - -- -- -- 1 1)-- 
-- 2  2)- - - - - - -- - - -- -- -- - -- - 
-- -- 0 1)-- 1 1)-- - - 1 0)-- -- - -- -
-- -- - - -- 1 1)-- - - -- -- -- - -1 1)

Summa 6 (5) 7 (6) 5 (6) 3 (2) 12 (10) 6 (0) 3 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (1) 13 (21) 1 (4)

Dessutom redovisar längderna: \ ky: Lundby 0(1)- aoe: Körlinge 0(1)- aoet: Kil 0 (1).
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U
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Antal jordeboksenheter UH 1540 (1568) .... .... 

ex, 
sk skuj ky kyuj se bi bit kan pb upheh fr fri 

Almby - - - - - - - - 2 (0) - - - - - - - - - - 0 (3) - - co 
Brunna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - i»-.,_ 
Bärby 2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - <D ... 

U) 

Ekeby - - - - - - - - - - 2 (0) - - - - 1 (1) - - 2 (4) - -
Il): 

Fiby - - - - - - - - - - 3 (0) 1 (0) - - - - - - 0 (3) 0 (1) ... 
Il) 

Finnsta 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - 3 (3) - - a. 

Jobsbo - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - - - - - - - 0 (1) 
Karbo - - - - - - - - - - 1 (0) - - - - - - - - 0 (1) 
Kil 2 (1) - - 1 (1) 1 (0) 
Kånkebo - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - - - - - - - 0 (1) 
Körlinge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 (2) 
Lundby - - 1 (1) 2 (2) - - 1 (1) 
Långtibble - - 3 (2) - - 2 (2) 3 (3) - - - - - - - - 1 (1) 2 (2) 
Nåstuna 1 (1) 1 (1) 1 (2) - - 3 (3) - - - - - - 1 (0) 
Täby - - - - 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Vangsby - - 2 (2) 
Väsby - - - - 0 (1) - - 1 (1) - - - - 1 (0) 
Älvsby - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 

Summa 6 (5) 7 (6) 5 (6) 3 (2) 12 (10) 6 (0) 3 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (1) 13 (21) 1 (4) 

Dessutom redovisar längderna: ½ ky: Lundby 0 (1) - aoe: Körlinge 0 (1) - aoet: Kil 0 (1 ). 



Vänge 119

*Bama
bodhum

1290—talet(?) har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:10, 
men jorden har avyttrats efter sakristanen Peters död 
(DS 3836 s 319).

1301 byter kungens fogde Kristiern (av Öland) till sig 
0:0:10 av Uppsala domkyrka och 0:0:4 av Vaksala 
kyrka mot 0:0:14 i Djurby, Litslena sn (DS 1334).

1336 ger Olof av Runsö, Överselö sn, Selebo hd, i uppdrag 
åt Peter Hak i A att upplåta 0:1 till kaniken Lars 
Nilsson (Unge) i stället för jord i Nåstuna, som Olof 
tidigare överlåtit men som Lars återlämnat (DS 
3184).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:11 (DS 3838 s 
332).

1354 säljer Karl Jakobsson (sjöblad) sitt 'fäderne’ 0:9:-^ till 
borgaren Tideke Drachum i Stockholm (DS 5070, 
5095).

1357 far kungens klerk herr Paulus skattefrihet på 0:10 (se 
Ultuna, Bondkyrka sn) (DS 5710).

1361 tillkännager ärkebiskop Peter Tyrgilsson att förre pre- 
bendaten vid domkyrkan Paulus Laurentius testa-
menterat 0:10:1 till domkyrkan (DS 6542).

1366 anslår kaniken Lars Nilsson bl a 0:3:-$- till utbetalning 
av testamentsgåvor (se Nåstuna) (DS 7444).

1376 har domkyrkans fabrica 0:14:2/) (0:0:-^ mindre än 
0:15), som till större delen är 'brukad på nytt’ ( de 
nouo culta pro magna parte”) och som en landbo 
sitter på; räntan är en tredjedel av skörden. Dessutom 
uppbär fabrican en tredjedel av höskörden från A och 
Ekeby, Börje sn (5 lass hö). (D 1 s 12, 16)

1469 ger Margit Palingsdotter, änka efter rådmannen Mag-
nus Birgersson i Stockholm, sitt 'fria frälse köpgods’ 
A, som räntar 4:0 pn, och en gård i Långtibble till 
Uppsala domkyrka (RAp 13/5, 8/6).

1497—1527 har domkyrkan tre landbor, som räntar 3 pund 1 
spann korn och 0:0:10 pn vardera; 1535 — 36 har dom-
kyrkan två landbor, som räntar 4 pund 5^- spann korn 
och 0:5 pn vardera (Flogsta rd) (UpDkyR).

1344 har ärkebiskopsbordet 0:0:1 i äng i B (in Bamabodhum) 
(se Fiby) (DS 3837).

*Barna-
bodhum 

Vänge 119 

1290-talet (?) har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:10, 
men jorden har avyttrats efter sakristanen Peters död 
(DS 3836 s 319). 

1301 byter kungens fogde Kristiern (av Öland) till sig 
0:0:10 av Uppsala domkyrka och 0:0:4 av Vaksala 
kyrka mot 0:0: 14 i Djur by, Litslena sn (DS 1334). 

1336 ger Olof av Runsö, Överselö sn, Selebo hd, i uppdrag 
åt Peter Hak i A att upplåta 0: I till kaniken Lars 
Nilsson (Unge) i stället för jord i Nåstuna, som Olof 
tidigare överlåtit men som Lars återlämnat (DS 
3184). 

I 344 har Uppsala domk yrkas fabrica 0:0: 11 (DS 3838 s 
332). 

1354 säljer Karl Jakobsson (sjöblad) sitt 'fäderne' 0:9:½ till 
borgaren Tideke Drachum i Stockholm (DS 5070, 
5095) . 

135 7 får kungens klerk herr Paulus skattefrihet på 0: 10 (se 
Ultuna , Bondkyrka sn) (DS 5710) . 

1361 tillkännager ärkebiskop Peter Tyrgilsson att förre pre-
bendaten vid domkyrkan Paulus Laurentius testa-
menterat 0: I 0: 1 till domkyrkan (DS 6542). 

1366 anslår kaniken Lars Nilsson bl a 0:3:½ till utbetalning 
av testamentsgåvor (se Nåstuna) (DS 7444). 

1376 har domk yrkans fabrica 0:14:2½ (0:0:½ mindre än 
0: 15), som till större delen är 'brukad på nytt' ("de 
nouo culta pro magna parte") och som en landbo 
sitter på ; räntan är en tredjedel av skörden . Dessutom 
uppbär fabrican en tredjedel av höskörden från A och 
Ekeby , Börje sn (5 lass hö). (DI s 12, 16) 

1469 ger Margit Palingsdotter, änka efter rådmannen Mag-
nus Birgersson i Stockholm, sitt 'fria frälse köpgods' 
A, som räntar 4:0 pn, och en gård i Långtibble till 
Uppsala domk yrka (RAp 13/5, 8/6). 

1497- 1527 har domkyrkan tre landbor, som räntar 3 pund 1 
spann korn och 0:0: 10 pn vardera; 1535- 36 har dom-
kyrkan två landbor, som räntar 4 pund 5½ spann korn 
och 0:5 pn vardera (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1344 har ärkebiskopsbordet 0:0 : I i äng i B (in Bamabodhum} 
(se Fiby) (DS 3837) . 



120 Ulleråkers härad

Brunna

Bärby

1292 in villa . . . Brunnar (DS 1737) — 11 H, 7 i.
UH 1 fr, 2:0, (1567—68 Karl Bengtsson/Månesköld/).

Karl (Olofsson) Djäkn (två stjärnor) skriver sig till Brunna
1428- 30 (RAp 142821/3, RApp 14308/4). I ett brev från 
1454 uppges att Karl fatt frälsebrev av kung Erik av Pom-
mern och att han varit gift med en skattebondedotter (RAp 
9/2). Karl var häradshövding i Ulleråker och följdes i ämbe-
tet av sin son Peder (två stjärnor), som var bosatt på Brunna
1429- 72 (RAp 142921/3, SMR 632, 144418/6, 1454 3/10, 
1462 12/10, 1472 29/10). 1478—90 skriver sig Karl Djäkns 
dotter Birgitta till B (RAp 14784/8, 1489 21/3, 1490 30/9); 
hon var gift med Lars Olofsson (stjärna) i Bärby, Gla Upp-
sala sn.

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sitt gods i 
byn (”villa”) B och jord i Gräna och Ubby, Dalby sn, 
och en stuga i Uppsala till inrättande av ett helge- 
andshus i Uppsala (DS 1737).

1301 omnämns Ingolf i B som faste vid ting i Uppsala (DS 
1339).

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:11 i B och jord i Gräna, 
Dalby sn, som båda donerats av Magnus Johansson, 
medan Ubby, Dalby sn, är avyttrad (DS 1467). B och 
Gräna har bytts bort före 1316 (se Sätuna, Vaksala 
sn).

1278 siluam . . . Berboschog (DS 867), 1301 de Berby (DS 1339) 
- 11 H, 7 h.

UH 2 sk, 1:1 + 1:0 med skuj i Långtibble.
1 fr, 0:4, (1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
Summa jt 2:5.

1278 ger domprost Björn en skog, som kallas *Berboschog, 
till en vicaria (se Gränberga, Bondkyrka sn) (DS 
876).

1301 omnämns Joar i B som faste vid ting i Uppsala (DS 
1339).

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:5^ (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby, Börje sn).

1323 omnämns Bote och Olof i B som fastar på härads-
tinget (DS 2431).
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Brunna 

Bärby 

1292 in villa . . . Brunn,er (DS 1737) - 11 H, 7 i. 
UH I fr, 2:0, (1567-68 Karl Bengtsson/Månesköld/). 

Karl (Olofsson) Djäkn (två stjärnor) skriver sig till Brunna 
1428-30 (RAp 142821/3, RApp 14308/4) . I ett brev från 
1454 uppges att Karl fått frälsebrev av kung Erik av Pom-
mern och att han varit gift med en skattebondedotter (RAp 
9/2). Karl var häradshövding i Ulleråker och följdes i ämbe-
tet av sin son Peder (två stjärnor), som var bosatt på Brunna 
1429-72 (RAp 142921/3, SMR 632, 144418/6, 14543/10, 
146212/10, 1472 29/10). 1478-90 skriver sig Karl Djäkns 
dotter Birgitta till B (RAp 14784/8, 148921/3, 149030/9); 
hon var gift med Lars Olofsson (stjärna) i Bärby, Gla Upp-
sala sn . 

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sitt gods i 
byn ("villa") B och jord i Gräna och Ubby, Dalby sn, 
och en stuga i Uppsala till inrättande av ett helge-
andshus i Uppsala (DS 1737). 

1301 omnämns Ingolfi B som faste vid ting i Uppsala (DS 
1339). 

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:l l i B och jord i Gräna, 
Dalby sn, som båda donerats av Magnus Johansson, 
medan Ubby, Dalby sn, är avyttrad (DS 1467). B och 
Gräna har bytts bort före 1316 (se Sätuna, Vaksala 
sn). 

1278 siluam .. . Berboschog (DS 867), 1301 de Berby (DS 1339) 
- 11 H, 7 h. 

UH 2 sk, I: I + I :0 med skuj i Långtibble. 
I fr, 0:4, ( 1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
Summajt 2:5. 

1278 ger domprost Björn en skog, som kallas *Berboschog, 
till en vicaria (se Gränberga, Bondkyrka sn) (DS 
876). 

1301 omnämns Joar i B som faste vid ting i Uppsala (DS 
1339). 

1305 har Uppsala helgeandshus 0:0:5½ (DS 1467). Jorden 
avyttras före 1316 (se Hässelby, Börje sn). 

1323 omnämns Bote och Olof i B som fastar på härads-
tinget (DS 2431) . 



Vänge 121

Ekeby

1344 har Bondkyrkan 0:^- (DS 3835 s 313).
1397 far Holmsten i Finnsta 0:0:5 (se Älvsby) (UUBp 

11/3).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:6:2, som Holmsten Holmstensson i Finnsta har 
(SD 1090).

1463 säljer Margit Palingsdotter en fjäll i Bärby äng till 
Erik Axelsson (Tott) (se Håga, Bondkyrka sn) (RAp 
efter 1/5).

1221 in villa Fekebi (?KÅ 1914 s 469), 1299 in villa Ekiby (DS 
1263-64) - 11 H, 7 i.

UH 1 pb, 1548 1 ky, 1557 1 pb, 1:0. (Åkerby rd)
2 bi (Fiby rd), 1551 2 fr, 1:4, 15621:0 + 1:2, (1562 
äbi Laurentius Petri).
2 fr, 1:2 + 0:4, (1562—68 Sten Eriksson /Leijonhuf- 
vud/ resp 1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, 
1567 Anna Persdotter /Härlunda-ätten/).
Summajt 5:4 (5:0).

Till Ekeby skriver sig häradshövdingen i Ulleråker, Håkan 
Skytte 1399 (SRP 3036, 3043, jfr Körlinge) — väpnaren 
Peder Jakobsson 1448-56 (RAp 1448 20/9, 1456 25/2, RAp 
odat 102, RApp 14513/4) — Järle Pedersson (morgonstjär-
na) 1462 (RAp 12/10, 14/10) och 1496 (RAp 25/5, 24/11; se 
nedan). 1498 skriver sig Järle till Lydinge, Tuna sn (RAp 
21/5, DMS 1:4 s 264).

1221 utfärdar påven Honorius III skyddsbrev för S:ta Ma-
ria kyrkas i Östra Aros gods, omfattande bl a 0:0:3 i E 
(?KÅ 1914 s 469; belägget kan även avse Ekeby, 
Bondkyrka sn).

1299 byter Sko kloster till sig 0:0:4 av Andreas (And) (se 
Väsby) (DS 1263—64). Jorden upptas i klostrets jor- 
debok 1302 och ligger då för landbodrift (SkoKlJb s 
18).

1302 har första vicarian vid Uppsala domkyrka 0:0:5 (DS 
3836).

1318 ger Sigmund Keldorsson (tre klöverblad), hans dotter 
Kristina och hennes make Ulf Abjörnsson (Sparre av 
Tofta) 0:3:^ och jord i Lund, Ramsta sn, till Sko 
kloster med deras tjänarinna Margareta (DS 2167).
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1344 har Bondkyrkan 0:½ (DS 3835 s 313) . 
1397 får Holmsten i Finnsta 0:0 :5 (se Älvsby) (UUBp 

11 /3). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:6:2, som Holmsten Holmstensson i Finnsta har 
(SD 1090). 

1463 säljer Margit Palingsdotter en fjäll i Bärby äng till 
Erik Axelsson (Tott) (se Håga, Bondkyrka sn) (RAp 
efter 1/ 5) . 

1221 in villa Fekebi (?KÅ 1914 s 469) , 1299 in villa Ekiby (DS 
1263-64) - 11 H, 7 i. 

UH l pb, 1548 l ky, 1557 l pb, 1:0. (Åkerby rd) 
2 bi (Fiby rd) , 1551 2 fr, 1:4, 15621:0 + 1:2, (1562 
äbi Laurentius Petri). 
2 fr, 1 :2 + 0:4, ( 1562-68 Sten Eriksson /Leijonhuf-
vud/ resp 1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, 
1567 Anna Persdotter /Härlunda-ätten/) . 
Summajt 5:4 (5:0) . 

Till Ekeby skriver sig häradshövdingen i Ulleråker, Håkan 
Skytte 1399 (SRP 3036, 3043, jfr Körlinge) - väpnaren 
Peder Jakobsson 1448-56 (RAp 144820/9, 145625/2, RAp 
odat 102, RApp 14513/4) - Järle Pedersson (morgonstjär-
na) 1462 (RAp 12/10, 14/10) och 1496 (RAp 25/5, 24/11; se 
nedan) . 1498 skriver sig Järle till Lydinge, Tuna sn (RAp 
21/ 5, DMS 1:4 s 264). 

1221 utfärdar påven Honorius III skyddsbrev för S:ta Ma-
ria kyrkas i Östra Aros gods , omfattande bl a 0:0:3 i E 
(?KÅ 1914 s 469; belägget kan även avse Ekeby, 
Bondkyrka sn). 

1299 byter Sko kloster till sig 0:0:4 av Andreas (And) (se 
Väsby) (DS 1263-64). Jorden upptas i klostrets jor-
debok 1302 och ligger då för landbodrift (SkoKlJb s 
18). 

1302 har första vicarian vid Uppsala domkyrka 0:0:5 (DS 
3836). 

1318 ger Sigmund Keldorsson (tre klöverblad), hans dotter 
Kristina och hennes make Ulf Abjörnsson (Sparre av 
Tofta) 0:3:½ och jord i Lund, Ramsta sn, till Sko 
kloster med deras tjänarinna Margareta (DS 2167). 



122 Ulleråkers härad

1375 pantsätter Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta 
gren) den del i E som hans barn, Erik Eriksson 
(/björnram) och Cecilia Filipsdotter, äger och kom-
penserar dem med jord i Memminge, Rasbo sn (RAp 
25/4, SRP 1860).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2, som räntar 0:2 
pn (D 1 s 12).

1390 skänker Filip Karlsson och hans hustru Greta Johans- 
dotter 0:10 och del i en kvarn i E och jord i Långtibble 
till en prebenda vid Uppsala domkyrka (SRPp 80, 
Dahlbäck s 146).
Samma år säljer Peder Bengtsson i Ransta, Kumla sn, 
Over-Tjurbo hd, och hans son Lasse 0:0:3^- ’vid norra 
landet’ till Håkan Skytte (SRP 2514).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:12, som Jakob Larsson har (SD 1090).

1429 byter Peder Karlsson (två stjärnor) till sig 0:4-^ av Sko 
kloster (se Körlinge) (RAp 21/3).

1444 har S:t Jakobs prebenda vid Uppsala domkyrka 1:0, 
som räntar 4 pund korn (UpDkyPb f 3).

1451 testamenterar Lars Guttormsson två fjällar i E, vilka 
innehas av Peder Jakobsson, till domkyrkan (RApp 
3/4).

1459 byter domprosten Birger Magnusson i Uppsala och 
hans mor Margit Palingsdotter till sig 0:10 av Klara 
kloster mot jord i Ålsten, Bromma sn (RAp 17/5).

1463 säljer Margit Palingsdotter 0:10, som ligger 'näst söd-
ra landena’, till Erik Axelsson (Tott) (se Håga, Bond- 
kyrka sn) (RAp efter 1/5).

1493 klagar Elin Gustavsdotter (Sture) till ärkebiskop Ja-
kob Ulfsson om att dennes tjänare Anders Nilsson och 
kyrkoherden Erik i Vänge skall ha sökt fördriva Elins 
landbo i E (RApp 27/9).

1496 byter ärkebiskop Jakob Ulfsson med domkapitlets 
samtycke till sig 0:20, som räntar 8 pund korn, av 
Järle Pedersson (morgonstjärna) mot jord i Lydinge, 
Tuna sn (RAp 25/5, 24/11).
Samma år stadfäster Knut Posse och hans hustru 
Birgitta Gustavsdotter (Sture) Elin Gustavsdotters 
testamente, där hon skänkt ett jordagods i E, som

122 Ulleråkers härad 

1375 pantsätter Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta 
gren) den del i E som hans barn , Erik Eriksson 
(?björnram) och Cecilia Filipsdotter , äger och kom-
penserar dem med jord i Memminge , Ras bo sn (RAp 
25/4 , SRP 1860). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2, som räntar 0:2 
pn (D l s 12). 

1390 skänker Filip Karlsson och hans hustru GretaJohans -
dotter 0: l 0 och del i en kvarn i E och jord i Långtibble 
till en prebenda vid Uppsala domkyrka (SRPp 80, 
Dahlbäck s 146). 
Samma år säljer Peder Bengtsson i Ransta, Kumla sn, 
Över-Tjurbo hd , och hans son Lasse 0:0:3½ 'vid norra 
landet' till Håkan Skytte (SRP 2514) . 

l 409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:12, som Jakob Larsson har (SD 1090). 

1429 byter Peder Karlsson (två stjärnor) till sig 0:4½ av Sko 
kloster (se Körlinge) (RAp 2 l/3). 

1444 har S:t Jakobs prebenda vid Uppsala domkyrka l :0, 
som räntar 4 pund korn (UpDkyPb f3). 

l 45 l testamenterar Lars Guttormsson två fjällar i E, vilka 
innehas av Peder Jakobsson, till domkyrkan (RApp 
3/4) . 

1459 byter domprosten Birger Magnusson i Uppsala och 
hans mor Margit Palingsdotter till sig 0: lO av Klara 
kloster mot jord i Ålsten, Bromma sn (RAp l 7/5) . 

l 463 säljer Margit Palingsdotter 0: l 0, som ligger 'näst söd-
ra landena ' , till Erik Axelsson (Tott) (se Håga , Bond-
kyrka sn) (RAp efter l/5) . 

l 493 klagar Elin Gustavsdotter (Stur e) till ärkebiskop Ja-
kob Ulfsson om att dennes tjänare Anders Nilsson och 
kyrkoherden Erik i Vänge skall ha sökt fördriva Elins 
landbo i E (RApp 27 /9) . 

1496 byter ärkebiskop Jakob Ulfsson med domkapitlets 
samtycke till sig 0:20, som räntar 8 pund korn, av 
Järle Pedersson (morgonstjärna) mot jord i Lydinge, 
Tuna sn (RAp 25/5, 24/l l). 
Samma år stadfäster Knut Posse och hans hustru 
Birgitta Gustavsdotter (Sture ) Elin Gustavsdotters 
testamente , där hon skänkt ett jordagods i E, som 



Vänge 123

Fiby

räntar 4 pund korn, till S:t Eriks altare i Uppsala 
domkyrka; Birgitta och Elin är systrar (RAp 2/6, 
RApp 1498 u d).

1497—1527 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
1:0 pn och 4 pund korn, 1527 3 pund (Flogsta rd) 
(UpDkyR).

1530 (omkr) återtager Bengt Arentsson (Ulv) ett hemman 
med räntan 3 pund korn och 1:0 pn från domkyrkan 
(SKHRA 2:3 s 65). Bengt var gift med Kristina Da- 
vidsdotter, dotter till Birgitta Gustavsdotter (Sture) 
och David Bengtsson (Oxenstierna) (GiOV s 905).

1533 se Fiby.

1323 in Fyaby (DS 2431) - 11 H, 8 h.
UH 3 bi (Fiby rd), 1551 3 fr, 1:0 + 1:0 + 1:0, (1562 äbi 

Laurentius Petri).
1 bit (Fiby rd), 1551 1 fr, 1556 1 frt, (1562 Lauren-
tius Petri); torpet benämns oftast 'Fiby kvarn’. 
Summa jt 3:0.
Fiby rd (bi) se nedan 1544.

1323 förvärvar ärkebiskop Olof Björnsson genom köp och 
byte Eskil Anderssons (lejonlilja) gård (curia) i F om 
2:0:16 med hus, åkrar och alla andra tillagor 'inom rå 
och rör’, som Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) 
tidigare innehaft (DS 2431; PHT 1978 s 65, 69 f).

1323 — 32 instiftar Olof Björnsson en prebenda (den tolfte) i 
Uppsala domkyrka och anslår F och Killinge, St Pers 
sn, eller *Arx0, Värmdö sn (DS 3836 s 325; Dahlbäck 
s 133).

1344 har ärkebiskopsbordet under curia Fiby 2:0:15 under 
själva huvudgården; jorden brukas av landbor, som 
räntar en tredjedel av skörden. Under F ligger ängs-
mark i *Barnabodhum och i Himrarna, Jumkils sn, 
jord i Finnsta, *Joarsbodhum och *Thidhriksbodhum 
samt, troligen på F:s mark, fem namngivna torpare, 
som vardera räntar 0:6 pn, och två torpare ( opi- 
darii”), som räntar 0:4 pn vardera. (DS 3837 s 331)

1492 gör Erik i F anspråk på jord i Forkarby, Bälinge sn 
(ULdb s 47).
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räntar 4 pund korn, till S:t Eriks altare i Uppsala 
domkyrka; Birgitta och Elin är systrar (RAp 2/6, 
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1497- 1527 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
1:0 pn och 4 pund korn, 1527 3 pund (Flogsta rd) 
(UpDkyR). 

1530 (omkr) återtager Bengt Arentsson (Ulv) ett hemman 
med räntan 3 pund korn och I :0 pn från domkyrkan 
(SKHRA 2:3 s 65). Bengt var gift med Kristina Da-
vidsdotter, dotter till Birgitta Gustavsdotter (Sture) 
och David Bengtsson (Oxenstierna) (GiOV s 905). 

1533 se Fiby. 

Fiby 1323 in Fyaby (DS 2431) - l l H, 8 h. 
UH 3 bi (Fiby rd), 1551 3 fr, 1:0 + 1:0 + 1:0, (1562 äbi 

Laurentius Petri). 
I bit (Fiby rd), 1551 I fr, 1556 I frt, (1562 Lauren-
tius Petri); torpet benämns oftast 'Fiby kvarn'. 
Summajt 3:0. 
Fiby rd (bi) se nedan 1544. 

1323 förvärvar ärkebiskop Olof Björnsson genom köp och 
byte Eskil Anderssons (lejonlilja) gård (curia) i F om 
2:0: 16 med hus, åkrar och alla andra tillagor 'inom rå 
och rör', som Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) 
tidigare innehaft (DS 243 l; PHT 1978 s 65, 69 f). 

1323- 32 instiftar Olof Björnsson en prebenda ( den tolfte) i 
Uppsala domkyrka och anslår F och Killinge, St Pers 
sn, eller * Arx0, Värmdö sn (DS 3836 s 325; Dahlbäck 
s 133). 

1344 har ärkebiskopsbordet under curia Fiby 2:0:15 under 
själva huvudgården; jorden brukas av landbor, som 
räntar en tredjedel av skörden. Under F ligger ängs-
mark i *Barnabodhum och i Himrarna, Jumkils sn, 
jord i Finnsta, *Joarsbodhum och *Thidhriksbodhum 
samt, troligen på F:s mark, fem namngivna torpare, 
som vardera räntar 0:6 pn, och två torpare ("opi-
darii"), som räntar 0:4 pn vardera. (DS 3837 s 331) 

1492 gör Erik i F anspråk på jord i Forkarby, Bälinge sn 
(ULdb s 47). 



1533 ligger Fiby rättardöme under Uppsala gård (URR s 
127). Samma år ger Gustav I Karbo och godsen där-
under (sannolikt F rättardöme) i förläning åt ärkebis-
kop Laurentius Petri (GR 8 s 317). Rättardömet om-
fattar sannolikt samma gods som i UH. (Dahlbäck 
kas 649)

1544—47 redovisas i Fiby rättardöme biskopsjorden i Ekeby, 
Fiby, Jobsbo, Karbo och Kånkebo, Vänge sn, samt 
Fågelbo, Jumkils sn.

Finnsta 1291 in Finzsta (DS 1032), 1323 de Finzsta (DS 2431) - 11 
H, 7 i.

UH 1 sk, 1:6:1:4 med skuj i Långtibble.
1 se, 0:6:1:4. (Flogsta rd)
3 fr (1549-53 2 fr), 1:1 + 1:1 + 1:1, (1562 Gabriel 
Kristersson /Oxenstierna/).
Summa jt 6:0.

I Finnsta bor 1390 Sixten Olofsson, som då upptas i rikets 
rusttjänst och far frihet och frälse på sina och sin svärfars 
gods; Sixten delar hushåll med svärfadern Mats i Finnsta 
(SRP 2455). Sixten, som tidigare bott i Vedyxa, Danmarks 
sn, blir senare ihjälslagen och 1397 är hans änka gift med 
Holmsten i F (UUBp 11/3). Denne Holmsten är far till 
häradshövdingen i Ulleråker, Holmsten Holmstensson (klu-
ven sköld med två snedbjälkar i vänstra fältet), som 1409—28 
skriver sig till F (SD 1090, 2484, 2982, RAp 1424 18/6, 1428 
21/3).

1291 pantsätter Filip Finvidsson (Rumby-ätten) 0:0:11:10 
(15 pnl/örtl) och 0:0:2:10 till Uppsala domkyrka för 
leverans av tiondeuppbörd (DS 1032).

1323 omnämns Anund och Nils i F som fastar på härads-
tinget (DS 2431).

1339 pantsätter Sigge i Gottsunda, Bondkyrka sn, 0:0:0:5 
till Bondkyrkan for lån av spannmål (DS 3406).

1344 har Uppsala domkyrkas sjunde kanonikat (Rasbo) 
0:0:0:7 i Lars Gunnarssons åker och dess nionde pre- 
benda (Lars Olofssons) 0:0:8^-; prebendans jord rän-
tar 17 uppsalaspann korn och 0:0:20:2 pn och ligger 
under ärkebiskopens gård Fiby (DS 3835 s 314, 3836 s
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Finnsta 

1533 ligger Fiby rättardöme under Uppsala gård (URR s 
127). Samma år ger Gustav I Karbo och godsen där-
under (sannolikt F rättardöme) i förläning åt ärkebis-
kop Laurentius Petri (GR 8 s 317) . Rättardömet om-
fattar sannolikt samma gods som i UH . (Dahlbäck 
kas 649) 

1544-47 redovisas i Fiby rättardöme biskopsjorden i Ekeby, 
Fiby, Jobsbo, Karbo och Kånkebo, Vänge sn , samt 
Fågelbo, Jumkils sn . 
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H, 7 i. 

UH I sk, I :6: I :4 med skuj i Långtibble . 
I se, 0:6: I :4. (Flogsta rd) 
3 fr (1549-53 2 fr) , 1:1 + 1:1 + 1:1, (1562 Gabriel 
Kristersson /Oxenstierna/). 
Summa jt 6:0. 

I Finnsta bor 1390 Sixten Olofsson, som då upptas i rikets 
rusttjänst och får frihet och frälse på sina och sin svärfars 
gods; Sixten delar hushåll med svärfadern Mats i Finnsta 
(SRP 2455). Sixten, som tidigare bott i Vedyxa , Danmarks 
sn, blir senare ihjälslagen och 1397 är hans änka gift med 
Holmsten i F (UUBp 11/3) . Denne Holmsten är far till 
härad~hövdingen i Ulleråker, Holmsten Holmstensson (klu-
ven sköld med två snedbjälkar i vänstra fältet), som 1409-28 
skriver sig till F (SD l090, 2484, 2982, RAp 1424 18/6, 1428 
21/3) . 

1291 pantsätter Filip Finvidsson (Rumby-ätten) 0:0:11:10 
(15 pnl/örtl) och 0:0:2:10 till Uppsala domkyrka för 
leverans av tiondeuppbörd (DS 1032). 

1323 omnämns Anund och Nils i F som fastar på härads-
tinget (DS 2431) . 

1339 pantsätter Sigge i Gottsunda, Bondkyrka sn, 0:0:0:5 
till Bondkyrkan för lån av spannmål (DS 3406) . 

1344 har Uppsala domkyrkas sjunde kanonikat (Rasbo) 
0:0:0:7 i Lars Gunnarssons åker och dess nionde pre-
benda (Lars Olöfssons) 0:0:8·½-; prebendans jord rän-
tar 17 uppsalaspann korn och 0:0:20:2 pn och ligger 
under ärkebiskopens gård Fiby (DS 3835 s 314, 3836 s 



Vänge 125

*Joars
bodhum

Jobsbo

324, 3837 s 331). Samma år förvärvar kaniken Henrik 
Ludvigsson i Uppsala genom köp och byte 0:0:5 av 
Kettilbjörn i Berthåga mot jord i Norrby, Danmarks 
sn (DS 3763).

1346 testamenterar Henrik Ludvigsson 0:0:12med hus i F 
och sitt hus i Uppsala till Uppsala domkyrka (jfr 
Stabby, Bondkyrka sn) (DS 4074 s 572).

1376 har domkyrkans fabrica 0:6 med en landbo, som rän-
tar 2 pund korn och 1:0 pn (D 1 s 12).

1388 är Alle i F domhavande på Ragvald Tyrbjörnssons 
vägnar (SRP 2349).

1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 2 
pund korn och 0:4 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1344 har ärkebiskopsbordet en ?gård J (de Joarfbodhum, tro-
ligen fel för Joarrbodhum), som räntar 0:12 pn (se 
Fiby) (DS 3837).

1538 Iopsbodha (UH 1538:2), 1545 Jåpzboda (UH 1545:7) - 
11 H, 8 h.

UH 1 bit (jt saknas; Fiby rd), 1551 1 frt, (1562 äbi Lau-
rentius Petri).

1533 se Fiby.

*Jaerlefielle Se Nåstuna 1464.

Karbo

Kil

1533 Karleboda (GR 8 s 317), 1538 Coorabod (UH 1538:2), 
1545 Karrabodha (UH 1545:7) - 11 H, 8 h.

UH 1 bi (Fiby rd), 1551 1 fr, 0:4, (1562 äbi Laurentius 
Petri).

1533 ger Gustav I K och de gods som ligger därunder i 
förläning åt ärkebiskop Laurentius Petri (se Fiby) 
(GR 8 s 317).

1316 in Kili (DS 2062) - 11 H, 8 h.
UH 1 sk, 1:7.

1 sk, 1551 1 aoe, 1554 1 aoet, 1:3:2 (jt saknas efter 
1551; 'lagt under Örby gård anno 50’).
1 ky, 0:7 (15450:4:1). (Åkerby rd)
1538 och 1548—56 1 kyuj, 0:0:2 (jt endast 1538, 1556) 
till Uppsala-Näs kyrka. (Åkerby rd)
Summajt 4:2:1 (2:6).

*Joars-
bodhum 

Jobsbo 

Vänge 125 

324, 3837 s 331). Samma år förvärvar kaniken Henrik 
Ludvigsson i Uppsala genom köp och byte 0:0:5 av 
Kettilbjörn i Berthåga mot jord i Norrby, Danmarks 
sn (DS 3763). 

1346 testamenterar Henrik Ludvigsson 0:0: 12 t med hus i F 
och sitt hus i Uppsala till Uppsala domkyrka Ufr 
Stabby, Bondkyrka sn) (DS 4074 s 572). 

1376 har domkyrkans fabrica 0:6 med en landbo, som rän-
tar 2 pund korn och l :0 pn (D l s 12). 

1388 är Alle i F domhavande på Ragvald Tyrbjörnssons 
vägnar (SRP 2349). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 2 
pund korn och 0:4 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

1344 har ärkebiskops bordet en ?gård J (de joarfbodhum, tro-
ligen fel för Joarsbodhum), som räntar 0:12 pn (se 
Fiby) (DS 3837). 

1538 lopsbodha (UH 1538:2), 1545Jåpzboda (UH 1545:7) -
ll H, 8 h. 

UH l bit Ut saknas; Fiby rd), 1551 l frt, (1562 äbi Lau-
rentius Petri). 

1533 se Fiby. 

*J.erlefielle Se Nåstuna 1464. 

Karbo 

Kil 

1533 Karleboda (GR 8 s 317), 1538 Coorabod (UH 1538:2), 
1545 Karrabodha (UH 1545:7) - 11 H, 8 h. 

UH l bi (Fiby rd), 1551 l fr, 0:4, (1562 äbi Laurentius 
Petri). 

1533 ger Gustav I K och de gods som ligger därunder i 
förläning åt ärkebiskop Laurentius Petri (se Fiby) 
(GR8s317). 

1316 
UH 

in Kili (DS 2062) - 11 H, 8 h. 
l sk, 1:7. 
l sk, 1551 l aoe, 1554 l aoet, I :3:2 Ut saknas efter 
1551; 'lagt under Örby gård anno 50'). 
l ky, 0:7 (15450:4:1). (Åkerby rd) 
1538 och 1548-56 l kyuj, 0:0:2 Ut endast 1538, 1556) 
till Uppsala-Näs kyrka. (Åkerby rd) 
Summajt 4:2:l (2:6). 



126 Ulleråkers härad

Kånkebo

Körlinge

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062).

1344 har andra kanonikatet (Norunda) vid Uppsala dom-
kyrka 0:1, som kort tid därefter byts bort mot jord i 
Ultuna, Bondkyrka sn (DS 3835 s 307). Det sjunde 
kanonikatet (Rasbo) har 0:1 \\ och fabrican 0:0:11 (DS 
3835 s 314, 3838 s 332).

1369 omnämns Anders i K som faste (SRP 885).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:0:1 + 0:0:1 + 0:0:1, som Vänge kyrka hade, 
och 0:2, som Magnus i Focksta, Uppsala Näs sn, har 
(SD 1090).

1426 upplåter Gustav Nilsson och hans hustru Holmfrid 
Johansdotter 0:0:4, som ligger ’ 10 örtugar från östra 
ändan av byn’ till Uppsala domkyrka (se Långtibble) 
(RAp 12/6).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:13, som 
1554 köpts av hustru Dorotea, Erik Olssons änka i 
Isgrena, Bälinge sn (AoE 29 A f 14v).

1538 Calicke bodha (UH 1538:2), 1545 i Kanckeboda (UH 
1545:7) - 11 H, 8 h.

UH 1 bit (Fiby rd), 1555 1 frt (saknas 1551—54), (1562 
äbi Laurentius Petri).

1533 se Fiby.

1323 de Kyrlingi (DS 2431) - 11 H, 7 i.
UH 2 fr, 0:5 + 0:5, (1562 Erik Persson /Soop/).

1 fr, 1567 1 aoe, 0:5:1 (jt enl AoE 29 A).
Summajt 1:7:1.

Till K skriver sig häradshövdingen i Ulleråker, Håkan
Skytte 1409 (SD 1197; jfr Ekeby).

1323 omnämns Torvast i K som faste på häradstinget (DS 
2431).

1399 säljer Holmfrid i K 0:7 frälsejord, som är hennes 
fädernejord, till Håkan Skytte i Ekeby (SRP 3043).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:7, som Håkan Skytte har (SD 1090).

126 Ulleråkers härad 

Kånkebo 

Körlinge 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa-
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062) . 

1344 har andra kanonikatet (Norunda ) vid Uppsala dom-
kyrka 0: 1, som kort tid därefter byts bort mot jord i 
Ultuna , Bondkyrka sn (DS 3835 s 307) . Det sjunde 
kanonikatet (Ras bo) har 0: 1 :½ och fabrican 0:0: 11 (DS 
3835 s 314, 3838 s 332). 

1369 omnämns Anders i K som faste (SRP 885). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:0: I + 0:0: 1 + 0:0: I, som Vänge kyrka hade , 
och 0:2, som Magnus i Focksta , Uppsala Näs sn , har 
(SD 1090). 

1426 upplåter Gustav Nilsson och hans hustru Holmfrid 
Johansdotter 0:0:4, som ligger ' lO örtugar från östra 
ändan av byn' till Uppsala domkyrka (se Långtibble ) 
(RAp 12/6). 

1559 upptas i Gustav l :s jordebok en gård om 0:13, som 
1554 köpts av hustru Dorotea , Erik Olssons änka i 
Isgrena , Bälinge sn (AoE 29 Af 14v). 

1538 Calicke bodha (UH 1538:2), 1545 i Kanckeboda (UH 
1545:7) - 11 H, 8 h. 

UH I bit (Fiby rd) , 1555 I frt (saknas 1551-54 ), (1562 
äbi Laurentius Petri) . 

1533 se Fiby . 

1323 de Kyrlingi (DS 2431) - 11 H , 7 i. 
UH 2 fr , 0:5 + 0:5, ( 1562 Erik Persson /Soop / ). 

I fr, 1567 I aoe , 0:5 :l (it enl AoE 29 A). 
Summajt 1:7:l. 

Till K skriver sig häradshövdingen i Ulleråker , Håkan 
Skytte 1409 (SD l 197;jfr Ekeby). 

1323 omnämns Torvast i K som faste på häradstinget (DS 
243 l). 

1399 säljer Holmfrid i K 0:7 frälsejord , som är hennes 
fädernejord , till Håkan Skytte i Ekeby (SRP 3043) . 

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-
åker 0:7, som Håkan Skytte har (SD l090). 



Vänge 127

Lundby

Långtibble

1429 byter Peder Karlsson (två stjärnor) till sig 1:0 i K och 
jord i Ekeby, Långtibble och Täby av Sko kloster mot 
jord i Bragby och Bärby, Ramsta sn. Godsen i Vänge 
är öde och på dem finns bara ett hus. (RAp 21/3)

1490 har Birgitta Karlsdotter (två stjärnor), syster till Pe-
der Karlsson, en landbo i K (RAp 30/9).

1558 köper Gustav I en gård om 0:5:1 av Engelbrekt Lars-
son (Bölja) (AoE 38 s 31, AoE 29 f 15).

1302 in Lundby (DS 3836 s 319, avskr), 1339 in Lundby (DS 
3407) — 11 H, 8 h; bytomt enl EK 100 m V om St Kil. 

UH 1 skuj, 0:2:2:4 till Altuna, Börje sn, 1540—57.
2 ky, 0:5:0:4 + 0:5:0:4. (Åkerby rd)
1566 £ ky, 0:2.
1 se, 0:4:2:4, 1548 0:4:2. (Flogsta rd)
Summa jt 2:2 (2:3:2:4).

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:1 (DS 
3836).

1339 är Sigge i L borgensman för Jon i Malma, Bondkyrka 
sn (DS 3407).

1343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0:1 till Uppsala 
domkyrka för firande av årsmot (DS 3691).

1344 Har Uppsala domkyrkas fabrica 0:4^ (DS 3838).
1376 har fabrican 0:0:7, som räntar 1:0 pn (D 1 s 11).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:2 + 0:2 och 0:0:7 + 0:0:7, som Vänge kyrka 
hade, och 0:-^, som biskop Andreas i Strängnäs hade 
(SD 1090).

1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
2:0 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).

1291 in villa Thigbili (DS 1040), 1454 i Langatybile (RAp 
3/10) - 11 H, 7 i.

UH 3 skuj, 1548 2 skuj, 0:3:0:4 till Bärby + 0:2:1 (se 
Vangsby) + 1540—47 0:1 (troligen till Vänge kyrka).
2 kyuj, 0:2 till upheh i L + 0:1:2 till Börje kyrka 
(redovisas vissa år i Börje sn). (Åkerby rd)
3 se, 1:2 + 0:6:1:4 -I- 0:6:1, 1567 1:1. (Flogsta rd)
1 upheh, 0:6, 15480:6:1, med kyuj i L. (Åkerby rd)
1 fr, 0:4, (1562 Knut Haraldsson /Soop/).

Lundby 

Vänge 127 

1429 byter Peder Karlsson ( två stjärnor) till sig I :0 i K och 
jord i Ekeby , Långtibble och Täb y av Sko kloster mot 
jord i Bragby och Bärby , Ramsta sn . Godsen i Vänge 
är öde och på dem finns bara ett hus . (RAp 21/3) 

1490 har Birgitta Karlsdotter ( två stjärnor) , syster till Pe-
der Karlsson , en landbo i K (RAp 30/9) . 

1558 köper Gustav I en gård om 0:5:1 av Engelbrekt Lars-
son (Bölja) (AoE 38 s 31, AoE 29 f 15). 

1302 in Lundby (DS 3836 s 3 I 9, avskr), I 339 in Lundby (DS 
3407) - 11 H, 8 h; bytomt enl EK 100 m V om St Kil. 

UH 1 skuj, 0:2:2:4 till Altuna, Börje sn, 1540-57 . 
2 ky, 0:5:0:4 + 0:5:0:4. (Åkerby rd) 
1566½ky , 0:2. 
1 se, 0:4:2:4, I 548 0:4:2. (Flogsta rd) 
Summajt 2:2 (2:3:2:4). 

1302 har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0: I (DS 
3836). 

1339 är Sigge i L borgensman för Jon i Malma , Bondkyrka 
sn (DS 3407) . 

I 343 testamenterar kyrkoherde Lars i Börje 0: I till Uppsala 
domkyrka för firande av års mot (DS 3691). 

1344 Har Uppsala domkyrkas fabrica 0:# (DS 3838). 
1376 har fabrican 0:0 :7, som räntar 1:0 pn (DI s 11). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:2 + 0:2 och 0:0 :7 + 0:0 :7, som Vänge kyrka 
hade, och O:½, som biskop Andreas i Strängnäs hade 
(SD 1090). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo , som räntar 
2:0 pn (Flogsta rd) (UpDkyR). 

Långtibble 1291 in villa Thigbili (DS 1040), 1454 i Langatybile (RAp 
3/10) - 11 H, 7 i. 

UH 3 skuj, 1548 2 skuj, 0:3:0:4 till Bärby + 0:2:1 (se 
Vangsb y) + 1540-47 0:1 (troligen till Vänge kyrka). 
2 kyuj, 0:2 till upheh i L + 0: I :2 till Börje kyrka 
(redovisas vissa år i Börje sn) . (Åkerby rd) 
3 se , I :2 + 0:6: I :4 + 0:6: I, I 567 I : I. (Flogsta rd) 
1 upheh , 0:6, I 548 0:6: I, med kyuj i L. (Åkerby rd) 
1 fr, 0:4, (1562 Knut Haraldsson /Soop/). 



128 Ulleråkers härad

1 fr (saknas 1545—51, 1562), (1567 Anna Persdotter 
/Härlundaätten/).
Summa jt 5:3 (5:5).

1291 byter Lars Nilsson i Gäsmesta, Börje sn, och hans 
hustru till sig 0:10:1 av Uppsala domkyrkas fabrica 
(se Säby, Danmarks sn) (DS 1040).

1302 har Sko kloster 0:5:2, som ligger för landbodrift och 
som förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKlJb s 
18, 21 f)- Elin lever 1277 (DS 628).

1325 byter Eskil Andersson (lejonlilja) bort 0:0:4 till kani- 
ken Lars Nilsson (PUnge) mot jord i Hammarby, 
Nysätra sn (DS 2526).

1339 pantsätter Nils i Stabby, Bondkyrka sn, 0:0:^ och 
0:0:1/3 till Bondkyrkan för lån av spannmål (DS 3406, 
3407).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8:5 i södra L (DS 
3838).

1376 har fabrican 0:0:7^, som räntar 0:0:8 pn (D 1 s 11).
1385 ger Kristina Envastsdotter 0:2 till en prebenda i Upp-

sala domkyrka (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 2138).
1390 ger Filip Karlsson och hans hustru 0:0:10 till en pre-

benda vid Uppsala domkyrka (se Ekeby) (SRPp 80).
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 

åker 0:2 i södra L som Sko kloster hade, och 0:1, som 
Vänge kyrka hade (SD 1090).

1426 upplåter Gustav Nilsson (Rossviks-ätten) och hans 
hustru Holmfrid Johansdotter (Almö-ätten), änka ef-
ter Folke Folkesson (båt), till Uppsala domkyrka de 
gods som Holmfrid före sitt giftermål med Gustav sålt 
till domkyrkan; det är 0:0:2, som ligger ’8 örtugar från 
norra ändan av byn’, och jord i Kil (RAp 12/6).

1429 byter Peder Karlsson (två stjärnor) till sig 0:0:17 i 
södra L och 0:1 i norra L av Sko kloster (se Körlinge) 
(RAp 21/3).

1462 byter Järle Pedersson (morgonstjärna) till sig i 'norra 
L’ 0:5, som ligger 'sunnan för Gustav Olssons (Psten- 
bock) jord’ av Peder Karlsson (se Täby) (RAp 12/10, 
14/10).

1469 ger Margit Palingsdotter en gård, som räntar 0:20 pn, 
till Uppsala domkyrka (se Almby) (RAp 13/5).

128 Ulleråkers härad 

I fr (saknas 1545-51, 1562), (1567 Anna Persdotter 
/Härlundaätten/). 
Summajt 5:3 (5:5). 

1291 byter Lars Nilsson i Gäsmesta, Börje sn, och hans 
hustru till sig 0: 10: 1 av Uppsala domkyrkas fabrica 
(se Säby, Danmarks sn) (DS 1040). 

1302 har Sko kloster 0:5:2, som ligger för landbodrift och 
som förvärvats efter abbedissan Elins död (SkoKljb s 
18, 21 f). Elin lever 1277 (DS 628). 

1325 byter Eskil Andersson (lejonlilja) bort 0:0:4 till kani-
ken Lars Nilsson (?Unge) mot jord i Hammarby, 
Nysätra sn (DS 2526). 

1339 pantsätter Nils i Stab by, Bondkyrka sn, 0:0:t och 
0:0:1/3 till Bondkyrkan för lån av spannmål (DS 3406, 
3407) . 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8:5 i södra L (DS 
3838) . 

1376 har fabrican 0:0:7½, som räntar 0:0:8 pn (D 1 s 11). 
1385 ger Kristina Envastsdotter 0:2 till en prebenda i Upp-

sala domkyrka (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 2138) . 
1390 ger Filip Karlsson och hans hustru 0:0: 10 till en pre-

benda vid Uppsala domkyrka (se Ekeby) (SRPp 80). 
1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller-

åker 0:2 i södra L som Sko kloster hade, och 0: 1, som 
Vänge kyrka hade (SD 1090). 

1426 upplåter Gustav Nilsson (Rossviks-ätten) och hans 
hustru Holmfrid Johansdotter (Almö-ätten), änka ef-
ter Folke Folkesson (båt), till Uppsala domkyrka de 
gods som Holmfrid före sitt giftermål med Gustav sålt 
till domkyrkan; det är 0:0:2, som ligger '8 örtugar från 
norra ändan av byn', ochjord i Kil (RAp 12/6). 

1429 byter Peder Karlsson ( två stjärnor) till sig 0:0: 17 i 
södra L och 0: 1 i norra L av Sko kloster (se Körlinge) 
(RAp 21/3). 

1462 byter Järle Pedersson (morgonstjärna) till sig i 'norra 
L' 0:5, som ligger 'sunnan för Gustav Olssons (?sten-
bock) jord' av Peder Karlsson (se Täby) (RAp 12/10, 
14/10). 

1469 ger Margit Palingsdotter en gård, som räntar 0:20 pn, 
till Uppsala domkyrka (se Almby) (RAp 13/5). 



Vänge 129

Nåstuna

1497—1536 har Uppsala domkyrka tre landbor, vilka räntar 
2:0 pn (från 1503 2:6), 0:19^- resp 0:19 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR).

1528—32 har Uppsala helgeandshus 0:6:1 frälsejord, som 
räntar 2:0 pn och 4 lass ved. 1528 uppges att förestån-
darinnan Birgitta Bryning sålt husen i L till landbon 
(Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT VI s 197, 
211, HHLG III s 98, 107). Långtibble rättardöme 
omfattar 1528 helgeandshusets jord i L, *Steenhug- 
gara wrethen, Bondkyrka sn, Skäggesta, Börje sn, 
Ubby och Ullbolsta, Jumkils sn, samt i Forkarby, 
Högsta och Isgrena, Bälinge sn, Dragby, Skuttunge 
sn, och Älvlösa, Fittja sn.

1560 (omkr) upptas i jordebok över Birgitta Bengtsdotters 
(Lillie) gods en gård i L, som räntar 2:0 pn (Rött nr 
298, KA).

1564 uppges att Engelbrekt Larsson (Bölja, död omkr 
1561), gift med Anna Persdotter (Härlunda-ätten), 
ärvt en gård i L och en gård i Ekeby efter Nils Larsson 
(Bölja) (HH 13 s 125).

1302 Nustatunum (SkoKlJb s 22) — 11 H, 7 i.
UH 1 sk, 1:0.

1 skuj, 0:5:1 till Kättinge, Börje sn.
1 ky (jt saknas), 1540 1 pb, 1549 1 ky (saknas 1548), 
0:4, 1550 1:0. (Åkerby rd; 1549 Anders Olsson)
3 se, 1:0 + 1:0 + 0:6 (1555 1:0). (Flogsta rd)
1 pb, 1551 1 ky (saknas 1548), 0:4. (Åkerby rd) 
Summajt 5:3:1 (5:7:1).

1302 uppges att Sko kloster sålt 0:0:4 ödejord (SkoKlJb s
22).

1304 byter Nils Hemmingsson bort 0:0:11 till Uppsala 
domkyrka (se Vårdsätra, Bondkyrka sn) (DS 1415).

1306 pantsätter Staffan i Hässelby, PTillinge sn, och hans 
hustru Margareta 0:6 till Klara kloster; jorden till-
faller klostret, om den inte återlösts inom fem år (DS 
1520).

1329 säljer kyrkoherde Andreas i S:t Pers sn i Sigtuna 0:2 
till ärkebiskop Olof Biörnsson (se Gåvsta, Rasbo sn) 
(DS 2690).

Nåstuna 

Vänge 129 

1497-1536 har Uppsala domkyrka tre landbor, vilka räntar 
2:0 pn (från 1503 2:6), 0: I 9½ resp 0: I 9 pn (Flogsta rd) 
(UpDkyR). 

1528-32 har Uppsala helgeandshus 0:6:1 frälsejord, som 
räntar 2:0 pn och 4 lass ved. 1528 uppges att förestån-
darinnan Birgitta Bryning sålt husen i L till landbon 
(Långtibble rd, 1532 Hämringe rd) (UFT VI s 197, 
211, HHLG Il I s 98, 107). Långtibble rättardöme 
omfattar 1528 helgeandshusets jord i L, *Steenhug-
gara wrethen, Bondkyrka sn, Skäggesta, Börje sn, 
Ubby och Ullbolsta, Jumkils sn, samt i Forkarby, 
Högsta och Isgrena, Bälinge sn, Dragby, Skuttunge 
sn, och Älvlösa, Fittja sn. 

1560 (omkr) upptas i jordebok över Birgitta Bengtsdotters 
(Lillie) gods en gård i L, som räntar 2:0 pn (Rött nr 
298, KA). 

1564 uppges att Engelbrekt Larsson (Bölja, död omkr 
1561), gift med Anna Persdotter (Härlunda-ätten), 
ärvt en gård i L och en gård i Ekeby efter Nils Larsson 
(Bölja) (HH 13 s 125). 

1302 Nustatunum (SkoKijb s 22) - 11 H, 7 i. 
UH I sk, 1:0. 

I skuj, 0:5: I till Kättinge, Börje sn. 
I ky Ut saknas), 1540 I pb, 1549 I ky (saknas 1548), 
0:4, 15501:0. (Åkerby rd; 1549 Anders Olsson) 
3 se , 1:0 + 1:0 + 0:6 (15551:0). (Flogsta rd) 
I pb, 1551 I ky (saknas 1548), 0:4. (Åkerby rd) 
Summajt 5:3:1 (5:7:1). 

1302 uppges att Sko kloster sålt 0:0:4 ödejord (SkoKUb s 
22). 

I 304 byter Nils Hemmingsson bort 0:0: 11 till Uppsala 
domkyrka (se Vårdsätra, Bondkyrka sn) (DS 1415). 

1306 pantsätter Staffan i Hässelby, ?Tillinge sn, och hans 
hustru Margareta 0:6 till Klara kloster; jorden till-
faller klostret, om den inte återlösts inom fem år (DS 
1520). 

1329 säljer kyrkoherde Andreas i S:t Pers sn i Sigtuna 0:2 
till ärkebiskop Olof Björnsson (se Gåvsta, Rasbo sn) 
(DS 2690). 



1330 (omkr) byter sysslomannen Jordanus i Börje för dom-
kyrkans räkning till sig 0:2 i N och jord i Risslinge, 
Balingsta sn (se Risby, Viksta sn) (DS 1605).

1336 uppges att kaniken La'rs Nilsson återlämnat 0:1 till 
Olof av Runsö (se Almby) (DS 3184).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica ^:0 (DS 3838).
1345 testamenterar Olof i N till Vänge kyrkas prästbord 

0:0:2, som ligger vid de 0:0:2 som hans hustru Ingrid 
tidigare testamenterat till sockenprästen. Ärkebisko-
pen förordnar därefter om firande av vigilier och mäs-
sor i Vänge kyrka efter Olof och Ingrid. (DS 3875)

1366 anslår kaniken Lars Nilsson 0:13 i N och jord i Almby 
och i Bärsta, Giresta sn, till utbetalning av testa- 
mentsgåvor (DS 7444).

1376 har domkyrkans fabrica 0:17:2, som uppges vara ’till 
större delen brukad på nytt’ (”pro maiori parte de 
nouo culta”); jorden brukas av tre landbor, som rän-
tar en tredjedel av skörden (D 1 s 12).

1383 träffar ärkebiskop Birger Gregersson och domkapitlet 
en överenskommelse rörande kaniken Lars Nilssons 
(Unge) gods; domkyrkan far behålla 0:13 i N (SRP 
1901, 1904, 1997).

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 1:0, som Haldans i Onsike, Skogstibble sn, arvin-
gar har, 0:6, som Håkan Skytte har, och ^:0, som 
Gustav Brokes arvingar har (SD 1090).

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, som räntar 5 
pund 6 spann korn och 1^ pund råg (UpDkyR).

1447 ger Nils Krok (ginbalk belagd med sparrar) och hans 
hustru £:0 till S:ta Annas prebenda i domkyrkan (se 
Östersta, Rasbo sn) (RAp 14/4).

1464 ger Peder Karlsson (två stjärnor) med sin hustru 
Ragnhilds samtycke till domkyrkan en ängsfjäll, som 
ger 20 lass hö och som ligger öster om *J.erlefielle och 
söder om N äng (RAp 1/5).

1475 har S:ta Annas prebenda 0:4, som räntar 2:0 pn 
(UpDkyPbf liv).

1497—1536 har domkyrkan tre landbor, varav två räntar 3 
pund korn och 1:0 pn vardera och en 18 spann korn 
och 0:6 pn (Flogsta rd) (UpDkyR).
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Vänge 131

*Thidhriks
bodhum

Tibble

Täby

Vangsby

1498 säljer Järle Pedersson (morgonstjärna) 0:7 'österst i 
byn', vilken jord räntar 3 pund korn och ^:0 pn, till 
Johan Håkansson, ärkebiskopens fogde i Uppsala 
(RAp 21/5).

1344 har ärkebiskopsbordet 0:0:4 i T (in Thidhriksbodhum), 
som räntar 0:7 pn (se Fiby) (DS 3837).

Se Långtibble.

1429 i Teby (RAp 21/3) - 11 H, 7 i.
UH 1 ky, 1542-57 £ ky, 0:4, 15480:2, 15560:0:2:4; kloc- 

karhemman. (Åkerby rd)
1 fr, 2:0, (1562 Jöran Johansson /Rosenhane/, 1567 
Måns Persson /Silfversparre/).
Summa jt 2:4 (2:0:2:4).

1429 byter Peder Karlsson (två stjärnor) till sig 0:6 av Sko 
kloster (se Körlinge) (RAp 21/3).

1462 byter Järle Pedersson (morgonstjärna) med sin mor 
Karin Jönsdotters samtycke bort 0:6 till Peder Karls-
son (två stjärnor) mot jord i Långtibble och mellangift 
i pengar (RAp 12/10, 14/10).

1614 uppges vid Ulleråkers häradsting att Johannesgillet i 
Vänge haft J:0, som hade brukats av bönderna, vilka i 
gengäld hållit gillet med vaxljus; sextio till sjuttio år 
tidigare hade kyrkoherde Lars tagit jorden till bruk-
ning under prästbordet (NoB 1914 s 190).

1545 i Wangnsby (UH 1545:7) — 11 H, 7 i.
UH 2 skuj, 0:4 till Finnsta + 0:2 till Långtibble; den 

första redovisas i Långtibble 1548—50, den andra 
1540—44 och från 1550 sammanslagen med skuj i 
Långtibble 0:2:1.
Summa jt 0:6.

1426 skänker Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru 
Kristina Johansdotter (Sandbro-ätten) 0:6 'vid Vänge 
kyrka’ till en prebenda i Uppsala domkyrka; donatio-
nen har inte fullbordats (se DMS 1:3 s 135) (?RAp 
2/7).
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132 Ulleråkers härad

Väsby

Älvsby

1299 in villa Vasby (DS 1263-64), 1316 in Vazby (DS 2062) 
- 11 H, 7 i.

UH 1 se, 0:6 (jt från 1544). (Flogsta rd)
1 kan, 1548 1 ky, 0:4. (1538 Bondkyrkan och Trinita- 
tis kanonikat, innehas av Lars Gregersson; Åkerby rd) 
Summa jt 1:2.

1299 byter Sko kloster till sig ^:0 i V och jord i Ekeby av 
domprost Andreas (And) mot jord i Testa och 
Sundby, Skogstibble sn, Tuna, Dalby sn, Skadevi, 
Häggeby sn, och Stjärnholm, Kulla sn (DS 1263—64). 
Jorden upptas 1302 i klostrets jordebok bland de gods 
som ligger for landbodrift (SkoKlJb s 18).

1316 upptas en land bo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062).

1395 ger Kristina i Viggeby, Husby-Sjutolfts sn, änka efter 
Jöns Nilsson, 0:10, som är hennes mödernejord, med 
sin dotter till Sko kloster; av jorden skall ^:0 användas 
till dotterns underhåll (SRP 2789).

1398 säljer Sko kloster 0:6, som det fatt av Kristina i Vig-
geby, till Uppsala domkyrka; jorden skall läggas till 
den prebenda (Hemsta kanonikat) som kaniken Jo-
hannes Ludolphi instiftat (SRP 2898).

1422 byter Sko kloster bort ^:0 till Ragnar Svensson, inne-
havare av det sjätte kanonikatet (Trinitatis) vid dom-
kyrkan (se Läby, Läby sn) (RAp 24/6).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:18 pn (1479 Gränberga, 1497 Flogsta rd) 
(UpDkyR).

1344 in 0linsby (DS 3838), 1376 In villa JSlinzby (D 1 s 12), 
1388 Elausby (RAp 23/1), 1397 i JElinxhy (UUBp 
11/3) — 11 H, 7 i; by tomt enl EK ca 500 m N om 
Långtibble.

UH 1 se, 0:5:1. (Flogsta rd)
1 frt, (1562 Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:3 (DS 3838).
1376 har fabrican 0:5:1, som är 'brukad på nytt’ ( de nouo 

culta”) och som en landbo sitter på (D 1 s 12).
1388 omnämns Johan i Ä som faste (SRP 2349).
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Vänge 133

1397 uppger Johan Erlandsson att han sju år tidigare sålt 
0:0:10 i Ä och jord i Bärby till Sixten (Olofsson) i 
Vedyxa, Danmarks sn. På grund av att Sixten dödats 
och ofred rått i landet hade försäljningen inte blivit 
fastfaren. Jorden skall nu tillfalla Holmsten i Finnsta, 
som gift sig med Sixtens änka. (UUBp 11/3)

1409 döms under skatt vid räfsteting med allmogen i Uller- 
åker 0:0:10, som Holmsten Holmstensson i Finnsta 
hade, och 0:0:8 + 0:0:1, som Vänge kyrka hade (SD 
1090).

1417 har Uppsala domkyrka jord, som räntar 2:0 pn 
(UpDkyR).

1497—1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 2:0 pn 
(Flogsta rd) (UpDkyR).
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Vaksala härad

1188-97 de ... Waxalle (DS 98).
1298 In prouinciis ... Vaxal (DS 1240, avskr).
1316 Inprouincia Waxald (DS 2062 s 256).
1345 super Vaxalda hundara (DS 4005).
1409 aff Waxalda hundare (SD 1089).
1409 i Waxalla hered (SD 1105).
1432 aff Waxalda hundare, i Waxalda heradhe (RAp 4/2).
1440 affWaxal hwndara (RAp 1/2).
1440 i Waxaldhe heredhe, i Vaxaldhaheredhe (RAp 17/6).

Omfattning: Vaksala härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
Vaksala, Danmarks och Gamla Uppsala socknar.

Kameral indelning: Häradets skattejord är enligt UH 1540—47 indelad i 6 
åttingar: Slavsta, Skärnebo, Lundbo, Svibo, Myrbo och Hammarbo. Av 
dessa ingår Lundbo, Svibo och huvuddelen av Slavsta åtting i Vaksala 
socken, Skärnebo åtting i Gamla Uppsala socken; Myrbo, Hammarbo och 
en gård i Slavsta åtting ingår i Danmarks socken. — Åttingarnas namn-
former nedan är tagna ur UH 1540:2.

Slavsta åtting (Slauasta ottung UH 1540:2): Vaksala sn — Bolsta, Gnista, 
Norrby, Plenninge, Rörby, Slavsta, Stångby, Sätuna, Söderhällby, Ångelsta 
och Årsta. Danmarks sn — Lunda. Skärnebo åtting (Skemebo): Gla Uppsa-
la sn - Björkby, Bredåker, Ekeby, Ensta, Fullerö, Hämringe, Lälunda, 
Mälby, Nyby, Skärna och Vallsgärde samt utjordarna 'Slavstafjällen', 
'Stadsvreten', *Temboland och vid Tovabro. Vaksala sn — 'Kapellgärdet’. 
Danmarks sn — utjord i Vallby. Lundbo åtting (Lunbo): Vaksala sn — Eke, 
Lunda, 'Långängen’, Norrhällby, Råby, Vittulsberg och utjord i 'Gränbylö- 
ten’. Svibo åtting (Suibo): Vaksala sn — *Arby, *Bastebyle, Brillinge, 
Gränby, Jädra, Skäve, Skölsta och Svia. Myrbo åtting (Myreby, Myrebo): 
Danmarks sn — Bärby, Huggsta, Knivsbrunna, Krisslinge, Kumla, Myrby, 
Norrby, Sällinge och Vedyxa samt äng i Viken. Hammarbo åtting (Ham-

Vaksala härad 

1188-97 de ... Waxalle (DS 98). 
1298 lnprouinciis ... Vaxat (DS 1240, avskr). 
1316 lnprouincia Waxald (DS 2062 s 256). 
1345 super Vaxalda hundara (DS 4005). 
1409 a.ff Waxalda hundare (SD 1089). 
1409 i Waxalla hered (SD 1105). 
1432 alf Waxalda hundare, i Waxalda heradhe (RAp 4/2). 
1440 a.ff Waxal hwndara (RAp 1/2). 
1440 i Waxaldhe heredhe, i Vaxaldhaheredhe (RAp I 7 /6) . 

Omfattning: Vaksala härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
Vaksala, Danmarks och Gamla Uppsala socknar. 

Kameral indelning: Häradets skattejord är enligt UH 1540-47 indelad i 6 
åttingar: Slavsta, Skärnebo, Lundbo, Svibo, Myrbo och Hammarbo. Av 
dessa ingår Lundbo, Svibo och huvuddelen av Slavsta åtting i Vaksala 
socken, Skärnebo åtting i Gamla Uppsala socken; Myrbo, Hammarbo och 
en gård i Slavsta åtting ingår i Danmarks socken. - Åttingarnas namn-
former nedan är tagna ur UH 1540:2. 

Slavsta åtting (Slauasta ottung UH 1540:2): Vaksala sn - Bolsta, Gnista, 
Norrby, Plenninge, Rörby, Slavsta, Stångby, Sätuna, Söderhällby, Ångelsta 
och Årsta. Danmarks sn - Lunda. Skärnebo åtting (Skernebo): Gla Uppsa-
la sn - Björkby, Bredåker, Ekeby, Ensta, Fullerö, Hämringe, Lälunda, 
Mälby, Nyby, Skärna och Vallsgärde samt utjordarna 'Slavstafjällen', 
'Stadsvreten', *Temboland och vid Tovabro. Vaksala sn - 'Kapellgärdet'. 
Danmarks sn - utjord i Vallby. Lundbo åtting (Lunbo): Vaksala sn - Eke, 
Lunda, 'Långängen', Norrhällby, Råby, Vittulsberg och utjord i 'Gränbylö-
ten'. Svibo åtting (Suibo): Vaksala sn - *Arby, *Bastebyle, Brillinge, 
Gränby, Jädra, Skäve, Skölsta och Svia. Myrbo åtting (Myreby, Myrebo): 
Danmarks sn - Bärby, Huggsta, Knivsbrunna, Krisslinge, Kumla, Myrby, 
Norrby, Sällinge och Vedyxa samt äng i Viken. Hammarbo åtting (Ham-



Danmark 135

merbo): Danmarks sn — Danmarksby, Edeby, *Ekeby, Hammarby, Sö-
derby, Tjocksta, Vallby, Villinge och Angeby samt utjordar i Gamma-
längarna.

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, hem
mantal och jordetal se inledningen.

Jfr AF 1:1 s 44, 296 ff, AL 1 s 196 f, DoSk s 232 ff, SU s 360, UpTerrsöl, 121 
och 158.

Danmarks socken
1291 ecclesie Danmarcum, inparochia Danmarcum (DS 1031).
1298 Ecclesie Danmark (DS 1232).
1362 i Danmarka sokn (DS 6596).

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen (1950). Norrby är under medeltiden och 
1500-talet delad mellan Danmarks sn och Vaksala sn. Söderhällby är under 
1500-talet delad mellan dessa socknar men synes under medeltiden ha 
räknats till Danmarks sn.

Kyrkan: Danmarks kyrka, som är uppförd i tegel, dateras till tiden omkr 
1300. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus (cirka 14 
x 8,5 m) med smalare kor, troligen rakslutet; den hade portaler i norr och 
söder och en sakristia norr om koret. En ursprunglig spiraltrappa i sydväst-
ra hörnet av långhuset har möjligen lett till en medeltida läktare. Senare har 
ett torn av tegel byggts till i väster — dateringen till 1400-talets mitt (UKy) 
bygger på en felaktig identifiering av målade vapensköldar (se nedan). I 
långhuset slogs valv troligen vid 1400-talets mitt och valv och väggar försågs 
med kalkmålningar. Vid slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och 
fick ett nytt kor, tresidigt avslutat och lika brett som långhuset, och en ny 
sakristia. Glasmålningar i ett av korfönstren har enligt Peringskiöld fullbor-
dats 1491 genom kantorn Hans Kröpelins (Oxenstierna) försorg. Valv och 
väggar i den nybyggda delen försågs omkr 1490 med kalkmålningar. Senast 
under senmedeltiden tillbyggdes ett vapenhus, vilket revs 1824/25, då ny 
huvudingång togs upp i väster. Kyrkan restaurerades 1889 och 1957/58. 
Invändiga mått cirka 31 x 8,5 m.

Kyrkans medeltida inventarier innefattar en dopfunt av gotländsk kalk-
sten från 1200-talet, ett altarkrucifix från 1400-talet och elva träskulpturer
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merbo): Danmarks sn - Danmarksby, Edeby, •Ekeby, Hammarby, Sö-
derb y, Tjocksta, Vallby, Villinge och Ängeby samt utjordar i Gamma-

. längarna . 

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, hem-
mantal och jordetal se inledningen . 

Jfr AF I: Is 44, 296 ff, AL Is 196 f, DoSk s 232 ff, SU s 360, UpTerr s 51, 121 
och 158. 

Danmarks socken 
1291 ecclesie Danmarcum, in parochia Danmarcum (DS I 031). 
1298 Ecclesie Danmark (DS 1232). 
I 362 i Danmarka sokn (DS 6596). 

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen (1950) . Norrby är under medeltiden och 
1500-talet delad mellan Danmarks sn och Vaksala sn. Söderhällby är under 
1500-talet delad mellan dessa socknar men synes under medeltiden ha 
räknats till Danmarks sn. 

Kyrkan: Danmarks kyrka , som är uppförd i tegel , dateras till tiden omkr 
1300. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus ( cirka 14 
x 8,5 m) med smalare kor , troligen rakslutet; den hade portaler i norr och 
söder och en sakristia norr om koret . En ursprunglig spiraltrappa i sydväst-
ra hörnet av långhuset har möjligen lett till en medeltida läktare . Senare har 
ett torn av tegel byggts till i väster - dateringen till 1400-talets mitt (UKy) 
bygger på en felaktig identifiering av målade vapensköldar (se nedan). I 
långhuset slogs valv troligen vid 1400-talets mitt och valv och väggar försågs 
med kalkmålningar. Vid slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och 
fick ett nytt kor , tresidigt avslutat och lika brett som långhuset, och en ny 
sakristia. Glasmålningar i ett av korfönstren har enligt Peringskiöld fullbor-
dats 1491 genom kantorn Hans Kröpelins (Oxenstierna) försorg. Valv och 
väggar i den nybyggda delen försågs omkr 1490 med kalkmålningar. Senast 
under senmedeltiden tillbyggdes ett vapenhus , vilket revs 1824/25, då ny 
huvud ingång togs upp i väster. Kyrkan restaurerades 1889 och 195 7 /58 . 
In vänd iga mått cirka 31 x 8,5 m. 

Kyrkans medeltida inventarier innefattar en dopfunt av gotländsk kalk-
sten från 1200-talet , ett altarkrucifix från 1400-talet och elva träskulpturer 
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ur ett altarskåp, gjorda i Liibeck under 1400-talets första hälft. Den större 
kyrkklockan i tornet göts första gången 1515 av Busse Jakobsson, enligt 
äldre inskrift genom försorg av doktor Peder Galle och kyrkoherden Olof. 
(UKy 99)

Bland kalkmålningarna i tornets (nuv vapenhusets) tunnvalv finns två 
vapensköldar av 1300-talstyp, den ena delad med övre fältet ginstyckat, den 
andra ginstyckad. Sköldarna kan inte knytas till några kända frälsepersoner, 
men den förra skölden har samma utseende som den uppländska 1300- 
talsätten Sandbro-ättens vapen (se PHT 1978 s 73). Detta pekar på en 
datering av tornet till 1300-talet.

Kyrkby: Danmarksby

Danmark var annexkyrka till Uppsala domkyrkas femte kanonikat (Dan-
mark), som omkr 1440 förenades med cantorian (Dahlbäck s 85 f). 1538 far 
Conrad von Pyhy förläningsbrev på cantorian ’med gård och allt annat’ 
(GR 12 s 116). 1543 ger Gustav I cantorian med dess ränta och andra 
rättigheter i förläning till Ture Pedersson (Bielke) (GR 15 s 571). 1545 
utökas förläningen med alla Danmarks kyrkas landbor (GR 17 s 43 f).

Danmarks rättardöme omfattar 1497-1553 Sankt Eriks-jorden i Berga, 
Bärby, Edeby, Ekeby, *Koggabodha (tom 1547), Lunda, Nåntuna (tom 
1542), Säby (tom 1536), Söderby, Söderhällby, Vallby och Villinge, denna 
sn, samt Eke, *Fagravreta (tom 1536) och Törnby, Vaksala sn.

1532 byter Gustav I till sig Danmarks rd av domkapitlet i Uppsala (GR 8 s 
161).

Gille: 1544 indras till Kungsgården i Uppsala från Danmarks gillestuga en 
kopparkittel och ett flertal kannor och stop av tenn (UH 1545:7). I en 
förteckning från 1559 (?) uppges att Uppsalafogden Lasse Larsson dragit in 
ett stort antal hyender, några handkläder och väggbonader och en klocka, 
förutom ovannämnda kittel, kannor och stop (Uppland 1953 s 78).

Runstenar: U 945—46 Danmarks kyrka, 947 Berga, vid Falebro, 948 
Danmarksby, 949 Lunda (fragment), 950 Myrby, 951 Säby, 952—53 Säl- 
linge (försvunna), 954 Söderby (försvunnen), 955 Tjocksta (försvunnen), 
956—57 Vedyxa, 958 Villinge (fragment).

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 Myrbo och 
Hammarbo åttingar samt en liten del av Slavsta resp Skärnebo åttingar 
(se s 134 f).
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Danmarks socken
Antal gårdar på 1540-talet (UH) 
Underlag: EK
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Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk 7 sk skuj ky ?ky se dp cant kan pb aoe fr

Berga ____ __ - - - - 4 (4) — — -- -- -- --
'Bregsta - - 0(1)-- - ____ __ __ __ __
Bärby 0(1)-- 3(0)---- 1(1)- - -- -- -- --
Danmarksby - - - - 2 (2) 1 (1) 1 (0) - - - - 2 (2) - - - - 1 (2)
Edeby ____ 1 (1) - - - - 2 (2)----------____
•Ekeby 1(1)-- - - - -- - 3(3)__ __ __ 2 (2) - -
Hammarby 1(1)-- - - 1(1)- - ____ _ _ __ __ __
Hubby _____ __ ____ ____ __ __ __ __
Huggsta 0(1)-- 4(1)--- - ____ __ __ __ __
Knivsbrunna 2 (2)-- -- ____ ____ __ __ __ __
Krisslinge ____ 3 (0) 2 (2)- - - - - - -- -- 1(1)--
Kumla 3 (3)-- -- 1(1)- - - -- - -- -- -- --
Lunda - - 1(1)-- - -- - 2 (2)- - -- -- -- --
Myrby 2 (2)-- 0(1) - - - - - - - - -- -- -- --
Norrby 1 (0) 0 (1) - - - - - - - -- - -_ -- -- -_
Nåntuna ____ __ ____ 1 (1) - - 2(2) 2 (2)-- --
Prästgården - - - - - - 1(1)- - - - - - -- -- - - --
Säby ____ o(1)---- 7 (7)- - ------ --
Sällinge 2 (2) 0 (1) 1(0)--- - - - - - -- -- -- --
Sävja ____ __ i(1)__ __6(6)__ __ __ __
Söderby - - - - 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (3) - - - - - - - - - -
Söderhällby ____ __ - - - - i(1)__ __ __ __ __
Tjocksta 1 (1) - - - - 1 (0) 0 (1) - - - - - - - - - - - -
Vallby 1 (1) - - 1 (0) - - - - 1 (1) - - - - 2 (2) - - - -
Vedyxa 1 (1) 0 (1) 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - -
Viggeby ____ __ 0 (1) — — - -- - -- -- -- --

5 (4) 
3 (2)

1 (D
2  2)

1 (D

3 (3)

1 (1) 
1 (0)
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Antal Jordeboksenheter UH 1540 (1568) .... 
c.> ex, 

sk ,}sk skuj ky ,}ky se dp cant kan pb 808 fr < 
4 (4) -

Il> 
Berga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7t:' en 
*Bregsta - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il> 

ii> 
Bärby 0 (1) - - 3 (0) - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - ';S' 

Danmarksby - - - - 2 (2) 1 (1) 1 (0) - - - - 2 (2) - - - - 1 (2) 5 (4) ; 
Edeby - - - - 1 (1) - - - - 2 (2) - - - - - - - - - - 3 (2) a. 
*Ekeby 1 (1) - - - - - - - - 3 (3) - - - - - - 2 (2) 
Hammarby 1 (1) - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Hubby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Huggsta 0 (1) - - 4 (1) 
Knivsbrunna 2 (2) 
Krisslinge - - - - 3 (0) 2 (2) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Kumla 3 (3) - - - - 1 (1) 
Lunda - - 1 (1) - - - - - - 2 (2) - -
Myrby 2 (2) - - 0 (1) 
Norrby 1 (0) 0 (1) 
Nåntuna - - - - - - - - - - 1 (1) - - 2 (2) 2 (2) 
Prästgården - - - - - - 1 (1) 
Säby - - - - 0 (1) - - - - 7 (7) - -
Sållinge 2 (2) 0 (1) 1 (0) 
Såvja - - - - - - 1 (1) - - - - 6 (6) 
Söderby - - - - 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (3) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Söderhällby - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Tjocksta 1 (1) - - - - 1 (0) 0 (1) - - - - - - - - - - - - 3 (3) 
Vallby 1 (1) - - 1 (0) - - - - 1 (1) - - - - 2 (2) 
Vedyxa 1 (1) 0 (1) 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Viggeby - - - - - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 



sk 4 sk skuj ky 4ky se dp cant kan pb aoe

Viken
Villinge
Ängeby

O (1)
1 (1  - -

1 (1) - -

2 (1)
1 (D 1 d)

Summa 17 (18) 1 (5) 17 (8) 10 (10) 2 (2) 26 (26) 6 (6) 4 (4) 4 (4) 3 (3) 1 (2) 18 (15)

Dessutom redovisar längderna: skäng:Gammalångarna 2 (0), Viken 1 (0) - skkvarn: 'Ekeby 0(1)- seäng: Vallby 0 (1) - 7 dp: Sävja 0(1)- dpuj: 
Hammarby 1 (0) - kanuj: Vallby 1 (1) - pbkvarn: Vallby 0 (1) - klakl: Söderby 1 (0) - skokl: Nåntuna 1 (1) - 7 upheh: Söderby 1 (1) - spuj: Lunda 
0(1) - frf. Edeby 0 (1), Söderby 0(1).
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17 (18) 1 (5) 17 (8) 10 (10) 2 (2) 26 (26) 6 (6) 4 (4) 4 (4) 3 (3) 1 (2) 18 (15) 

Dessutom redovisar längderna : skäng : Gammalängarna 2 (0), Viken 1 (0) - skkvam : *Ekeby 0 (1) - seäng: Vallby 0 (1) - ,¾ dp: Sävja 0 (1) - dpuj: 
Hammarby 1 (0) - kanuj : Vallby 1 (1) - pbkvam : Vallby 0 (1) - klakl: Söderby 1 (0) - skokl: Nåntuna 1 (1) - ,¾ upheh: Söderby 1 (1) - spuj : Lunda 
0 (1) - frt: Edeby 0 (1 ), Söderby 0 (1 ). 
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Berga 1344 in Biterghum (DS 3835 s 315), 1345 in villa Berghum (DS 
4005) - 11 I, 6b- DoAM s 243.

UH 1538 och 1561 1 kyuj, 0:2 (se se nedan).
4 se, 1:4 med seäng i Sävja + 1:4 + 1:4 + 1:2, 
1566 1:4 (hemmanet redovisas även 1539—42 som 1:4 
sannolikt med kyuj i B inräknad, se Dahlbäck kas 
662).
Summa jt 6:0.

1344 har Vallby kanonikat 0:1, förvärvat genom byte mot 
jord i Söderby, Knutby sn (DS 3835 s 315).

1345 säljer Torsten Botolfsson (sjuuddig stjärna) 0:17 till 
kaniken Lars Nilsson (Unge) (DS 4005).

1347 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0:2 (se *Ekeby) (DS 
4272, 4273).

1360 byter Magnus Gislesson (Sparre av Aspnäs) bort 0:12 
i B och jord i Ströja, Börje sn, till Uppsala domkyrka 
mot jord i Sälja, Kerstinbo, *Bossabodha och *Gu- 
duastagerde, Nora sn, och Ås, Österfärnebo sn 
(UpDkyRL f 18v).

1366 pantsätter kaniken Lars Nilsson till sin sven Olof 
Djäkn 0:19:1 i B och jord i Hacksta, Husby-Sjutolfts 
sn (DS 7359).

1369 intygar kyrkoherden i Veckholm, att hans sockenbo 
Olof Djäkn i Dalby, död i februari 1368, testamen-
terat 0:19:1 till Uppsala domkyrkas fabrica (SRPp 
16).

1372 säljer Henrik Brandis 0:17 i B till Uppsala domkyrka, 
som ’mer än någon annan’ hade rätt att återlösa 
jorden, som Henrik fatt för sin tjänst av kung Albrekt 
(DS X 151). Kungen stadfäster försäljningen och jor-
dens frälsenatur (DS X 152).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 3:6, som två landbor 
sitter på och som räntar en tredjedel av skörden (D 1 s 
2).

1407 säljer Mats Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 2:0 
med alla dllagor till ärkebiskop Henrik Karlsson (SD 
873). Köpet tycks inte ha fullbordats vid detta tillfälle 
(Dahlbäck kas 662).

1408 ger Mats Ingemarsson 2:0 i morgongåva till sin hust-
ru Elseby (UpDkyRL f 34v).

140 Vaksala härad 

Berga 1344 in Biterghum (DS 3835 s 315), 1345 in villa Berghum (DS 
4005) - 11 I, 6 b - DoAM s 243. 

UH 1538 och 1561 I kyuj, 0:2 (se se nedan). 
4 se, 1:4 med seäng i Sävja + 1:4 + 1:4 + 1:2, 
1566 1 :4 (hemmanet redovisas även 1539-42 som 1 :4 
sannolikt med kyuj i B inräknad, se Dahlbäck kas 
662) . 
Summajt 6:0 . 

1344 har Vall by kanonikat 0: 1, förvärvat genom byte mot 
jord i Söderby, Knutby sn (DS 3835 s 315) . 

1345 säljer Torsten Botolfsson (sjuuddig stjärna) 0: 17 till 
kaniken Lars Nilsson (Unge) (DS 4005). 

1347 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0:2 (se *Ekeby) (DS 
4272, 4273) . 

1360 byter Magnus Gislesson (Sparre av Aspnäs) bort 0: 12 
i B och jord i Ströja, Börje sn, till Uppsala domkyrka 
mot jord i Sälja, Kerstinbo, *Bossabodha och *Gu-
duastagerde, Nora sn, och Ås, Österfärnebo sn 
(UpDkyRL f 18v). 

1366 pantsätter kaniken Lars Nilsson till sin sven Olof 
Djäkn 0:19:1 i B och jord i Hacksta, Husby-Sjutolfts 
sn (DS 7359) . 

1369 intygar kyrkoherden i Veckholm, att hans sockenbo 
Olof Djäkn i Dalby, död i februari 1368, testamen-
terat 0: 19: l till Uppsala domkyrkas fabrica (SRPp 
16). 

13 72 säljer Henrik Brandis 0: I 7 i B till Uppsala domkyrka, 
som 'mer än någon annan' hade rätt att återlösa 
jorden, som Henrik fått för sin tjänst av kung Albrekt 
(DS X 151). Kungen stadfäster försäljningen och jor-
dens frälsenatur (DS X 152). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 3:6, som två landbor 
sitter på och som räntar en tredjedel av skörden (D l s 
2). 

1407 säljer Mats Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 2:0 
med alla tillagar till ärkebiskop Henrik Karlsson (SD 
873). Köpet tycks inte ha fullbordats vid detta tillfälle 
(Dahlbäck kas 662). 

1408 ger Mats lngemarsson 2:0 i morgongåva till sin hust-
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1409 döms 2:0 i B, som Ingemar Djäkn (egen ätt) förvärvat 
av Ulf Björnsson i Säby, Dalby sn, att förbli frälse, 
eftersom nämnden vid räfsteting med allmogen av 
Hagunda hd vittnade att ’Ulf Björnsson var kommen 
av gammalt och fornt frälse’ (SD 1105).

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, som räntar 
14 pund 1 spann korn och 1 pund råg (UpDkyR).

1437 stadfäster Elseby, änka efter Mats Ingemarsson, 
Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) och Bengt 
Karlsson (två vinkelhakar) Mats’ försäljning av 2:0 
till ärkebiskop Henrik (se ovan 1409) och överlåter 
jorden till ärkebiskopsstolen (SMR 552, GiOV s 754).

1438 se Falebro.
1443 intygas att Elseby fatt de 2:0, som sålts till ärkebisko-

pen, i morgongåva av Mats Ingemarsson och att till 
jorden hört fem fjällar i Morängen (se Morängen) 
(RAp 8/5).

1444 byter Uppsala domkyrka till sig 1:0 + 1:0 i B och jord 
i Fågelbo, Jumkils sn, Hammarby, Bondkyrka sn, 
Grillby, Villberga sn, och Alsta, Nysätra sn, av ärke- 
biskopsbordet mot jord i Fastberga, Skerike sn, ”'Ba-
gare, Sollentuna sn, *Glia, Lovö sn, Viggeby, Norr-
sunda sn, och Taxnäs, Fröslunda sn (RAp 26/6).

1497— 1536 har Uppsala domkyrka fyra landbor (Danmarks 
rd) , varav tre räntar 4^ pund och 2^ spann korn 
vardera, den fjärde 4 pund och ^ spann. En av land-
borna har 1497— 1535 en fjäll i *Svartvgla. (UpDkyR)

1558 återbördar Gustav I fyra gårdar från domkyrkan 'ef-
ter Olof Djäkn’ (se ovan 1366 och 1369) (AoE 41, 
häfte 67 s 178). 1559 uppges de fyra gårdarna vara 
KMt:s fäderne efter Bengt PMatsson (AoE 29 A f 
17v).

Bergsbrunna Se *Ekeby.

*Bodhum 1316 upptas en ospecificerad landbo i B (in Bodhum) i för-
teckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 261). B nämns 
mellan Nåntuna och Sävja.
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(RAp 8/5). 

1444 byter Uppsala domkyrka till sig I :0 + I :0 i B och jord 
i Fågelbo , Jumkils sn, Hammarby, Bondkyrka sn, 
Grillby, Villberga sn , och Alsta, Nysätra sn, av ärke-
biskopsbordet mot jord i Fastberga, Skerike sn, *Ba-
gare, Sollentuna sn, *Glia, Lovö sn, Viggeby, Norr-
sunda sn, och Taxnäs, Fröslunda sn (RAp 26/6). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka fyra landbor (Danmarks 
rd) , varav tre räntar 4½ pund och 2½ spann korn 
vardera, den fjärde 4 pund och t spann . En av land-
borna har 1497-1535 en fjäll i *Svartvgla. (UpDkyR) 

1558 återbördar Gustav I fyra gårdar från domkyrkan 'ef-
ter Olof Djäkn ' (se ovan 1366 och 1369) (AoE 41, 
häfte 67 s 178). 1559 uppges de fyra gårdarna vara 
KMt:s fäderne efter Bengt ?Matsson (AoE 29 A f 
17v). 

Bergsbrunna Se *Ekeby. 

*Bod.hum 1316 upptas en ospecificerad landbo i B (in Bodhum) i för-
teckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 261) . B nämns 
mellan Nåntuna och Sävja. 
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*Bregsta

Bärby

1541 Bregsta, Bregstada (UH 1541:4), 1542 Breckstad (UH 
1542:11), 1550 Bricksta (UH 1550:9).

UH 1548 sk, 0:4:1 (öde 1568); hemmanet har bildats av 
skuj i Krisslinge (0:3 4- 0:1:1).

B saknas i tiondelängderna, varför det troligen uppfattats
som ingående i Krisslinge.

1343 i Barby (UpDkyRL f 35, avskr), 1390 i Berghby (RAp 
15/4, SRP 2465) - 11 I, 7 b - jfr Huggsta.

UH 1548 1 sk, 1:2; hemmanet brukas 1548—53 av en 
bonde i Filke, Hagby sn, och redovisas som öde 1549 
och 1552.
1540-47 3 skuj, 0:4:1 (bebodd) + 0:3:1 till Svia, 
Vaksala sn + 0:2:1 till Sällinge; utjordarna bildar fr o 
m 1548 sk ovan.
1 se, 0:7.
Summa jt 2:1.

1343 byter Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) bort 0:13 i B 
till Johan Jakobsson mot jord i Gumlösa och Krom- 
sta, Teda sn (UpDkyRL f 35, avskr).

1390 säljer Lars Nilsson (belagd balk) i Eda, Lagga sn, till 
ärkebiskop Henrik sitt avlingegods, 0:7 i B, för 70 
mark pn, vilken summa Lars skall betala till Knut 
Eskilsson (oxpanna) för att lösa sig ur sitt fängelse 
(SRP 2465).

1401 ingår 0:7 i ärkebiskop Henriks prebendestiftelse (se 
Brunnby, Börje sn) (SD 79; Dahlbäck s 143).

1432 tilldöms Birgitta Larsdotter (spänne) den jord hon 
fatt i morgongåva av sin avlidne make Björn Peders- 
son (björnram) omfattande 0:9 i B, och jord i Björk 
och Eneby, Västeråkers sn, Tarby, Frösunda sn, och 
Orsta, Markims sn. Övrig arvejord efter Björn till-
faller bröderna Peder och Johan Olofssöner. (RAp 
13/6)

1440 ger Birgitta Larsdotter 0:7 till Uppsala domkyrka som 
ersättning för skulder. Sysslomannen tar genast god-
set i sin värjo, men Birgttta far uppbära avraden 
under sin livstid. (RAp 17/6, SMR 1168)

1490 och 1493 omnämns Erik Månsson i B som nämnde-
man (ULdb s 12, 85, 115).
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1503 — 36 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn och 0:4 pn (Danmarks rd) (UpDkyR).

Danmarksby 1291 in villa Danmarcum (DS 1031), 1316 in Dattmarkum (DS 
2062 s 261), 1357 i kyrkiobynum i Datmarkum (DS 5788) 
- 11 I, 7 b - DoAM s 245 f.

UH 2 skuj, 0:2 till *Ekeby + 0:2 till Svia, Vaksala sn, 
1540—47; den första kallas 1549—61 'utjord i präst-
gården’, den andra uppges ligga i 'klockarhemmanet’ 
1540—47 och från 1555.
Iky, 0:7; redovisas 1548—68 som cant/pb, då hem-
manet tillsammans med de två cant nedan och andra 
kyrkohemman i socknen var förlänt till Ture Peders- 
son (Bielke). (Skäve rd)
1540—43 och 1561 ky, klockaren (jt saknas; jfr skuj 
ovan).
2 cant, 1:0 + 1:0; hemmanen redovisas 1538—43 och 
1561—68 som pb och 1548—55 som cant. (1541 herr 
Conrad; 1548 Skäve rd)
1 aoe, 1:4. (Torkarby rd)
1 fr, 1561 1 aoe, 0:5.
4 fr.
Summa jt 5:4 (inkl fr/aoe).

1280—talets slut(?) köper Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2, 
som brukas av Holmger i D, av Lars Nilsson (? i 
Gäsmesta, Börje sn) men byter före 1291 bort jorden 
till dekanen Nils (se Säby) (DS 1031).

1316 upptas tre landbor, varav minst en tillhör herr Mats 
(Danmarks kanonikat, Uppsala domkyrka), i förteck-
ningen över vad hertig Valdemar uppburit av kyrko-
godsen i Tiundaland; en av landborna är klockaren 
(DS 2062 s 261).

1344 har Danmarks kanonikat, senare cantorian (Uppsala 
domkyrka) 2:0, som räntar 1 läst korn och 4:6 pn (DS 
3835 s 311; ortnamn saknas).

1357 intygar Torsten Petersson (störtad pil) att han, mot 
full ersättning, till Lars Olofsson i Burunge, Vendels 
sn, återlämnat de 0:5 i D som han tidigare förvärvat 
av Lars (DS 5788). En vecka senare säljer Lars jorden 
med hus till Mats Ingebjörnsson (Gillberga-ätten) 
(DS 5791, 5792).
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1358 säljer Lars Olofsson ytterligare 0:6:2 i D till Mats 
Ingebjörnsson, som samtidigt far fasta på jorden (DS 
5879-81).

1369 ger kung Albrekt tillstånd för Ingemar Djäkn (egen 
ätt) att från skatte till frälse lösa sin hustrus arvejord, 
som är 0:6 i D (SRPp 15).

1410 omnämns Peter i D som faste (SD 1300, 1301).
1426 pantsätter Anders Lydekesson (tre dubbla vågskuror) 

till Herman Rodenkerke 0:7:1, som brodern Lyder 
ärvt efter deras mor och lånat till Anders (RAp 14/11, 
GiOV s 760 f).

1443 se Morängen.
1453 intygas att Staffan Ulfsson (Ulv) givit en fjäll i Lus-

ängen och en åkerfjäll ’i gärdet’ (troligen i D) till 
Danmarks kyrka och klockarens bärgning (RAp 
29/9).

1462 har prebenda Quinque vulnerum (Uppsala domkyr-
ka) 0:12 i pant, som skall lösas ’för 100:0 pn, innan sex 
år ifrån anno 62’ (K 6 f 135).

1464 säljer Anders van Bergen 0:6 med hus etc till Elseby, 
Herman Rodenkerkes änka (Topografica, KA; GiOV 
s 761).

1476 ger kaniken Herman Rodenkerke slutlikvid till Anders 
van Bergen för 1:0, som räntar 4 pund korn och som 
Anders ärvt efter sin far, som var Hermans morbror; 
Herman och hans mor Elseby har betalat dellikvider 
för jorden då kung Kristian 'tappade slaget på Har- 
aker och därnäst på Brunkeberg’ (DN XVL294, 330; 
för släktförhållanden se GiOV s 763). Under sin tid 
som ärkebiskop Jakob Ulfssons kansler (1471—89) 
återköper Herman Rodenkerke 0:12 för 100:0 pn av 
Uppsala domkyrka (jfr 1462 ovan) (RAp odat nr 182, 
Dahlbäck kas 664).

1478 ärver Anna Johansdotter (Vasa) en gård, som räntar 
2 pund korn, efter sin far (se Hubby) (ShSp 1493 1/6).

1483 säljer Ingeborg Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt), 
änka efter Jöns Pedersson (tre hjärtan), 0:5 'näst söd-
ra ändan i byn’ till sin styvson Peter Jönsson, borgare 
i Uppsala (RAp 20/10).
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1485 säljer Peter Jönsson i Uppsala och hans hustru Doro-
tea 0:5 gammalt fritt frälse 'österut vid änden i Dan-
marks kyrkby’ till prebendaten Mårten Jakobsson vid 
själakoret i Uppsala domkyrka (RAp 11/11). 1487 
bekräftar Ingeborg Matsdotter att jorden köpts for 
förvärvade pengar (RAp 8/9).

1490 stadfäster Ingemar Bengtsson (Ingemar Djäkns ätt) 
och hans systrar Elena och Märta sin faster Ingeborg 
Matsdotters försäljning till Peter Jönsson (se ovan 
1483) (RAp 17/6, 9/7).

1499 intygar Mätta Ivarsdotter (Dyre) att hennes förste 
man Anders van Bergen 24 år tidigare sålt ett gods i 
D, som räntar 4 pund korn, till sin kusin Herman 
Rodenkerke för 140:0 pn; Mätta godkänner överlåtel-
sen sedan Herman betalat ytterligare 40:0 pn och en 
häst (DN XVI:331).

1502 instiftar Mårten Jakobsson en prebenda vid S:ta He-
lenas altare i själakoret och ger av sina köpegods 0:5 
med två åkerfjällar och tre ängsfjällar, samt jord vid 
Nyby, Gla Uppsala sn, i Trälösa, Vaksala sn, Skäg- 
gesta, Börje sn, och på andra ställen i Uppland (se 
DMS 1:3 s 55, Dahlbäck s 142 f) (RAp 10/11).

1508 ger kaniken Herman Rodenkerke till Uppsala dom-
kyrka 0:12 mitt i kyrkbyn, som räntar läst korn och 
som han köpt av sin kusin Anders van Bergen; Her-
man skall, disponera jorden i sin livstid (RAp 20/7).

1527—36 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
läst korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1529 far Peder Svenssons hustru Katarina rätt att avjöran 
Turesson (Tre rosor) hålla i pant bl a en gård i D, som 
räntar 3 pund korn (se DMS 1:3 s 277) (GR 6 s 322).

1535 intygar Gisle mjölnares hustru och hennes mor att 
Hinse Olofsson (Hinsebergs-ätten) på sin fars, Olof 
Matssons på Berg, Näsby sn, vägnar är 'bördigast' till 
det gods i D som Herman Rodenkerke givit till dom-
kyrkan; Olof och Herman var 'systersöner' (Topogra- 
fica, KA; GiOV s 762 f).

1536 får Hinse Olofsson av Gustav I rätt att återlösa ett 
gods, som räntar ^ läst korn, från Uppsala domkyrka 
(GR 11 s 209 f).
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Edeby

1538 vederkänner Gustav I ett gods i D (= aoe 1:4 ovan) 
från Hinse Olofsson (UH 1539:6 f 17).

1541 (omkr) anhåller Anna, hustru till Gisle mjölnare, i 
supplik till drottning Margareta, att hon skulle tiller-
kännas jorden i D, eftersom hon var dotter till Her-
man Rodenkerke och han lämnat jorden till domkyr-
kan till dess hon skulle 'komma till ålder och i äkten-
skap’ (K 7 häfte 73, Margareta Leijonhufvud; Dahl- 
bäck kas 664).

1557 köper Gustav I en gård om 0:5 av borgaren Gustav 
Eriksson i Uppsala (SKHRA 2:3 s 93, AoE 29 A f 
17v).

1561 (?) upptas i förteckning över gods, som skall veder-
kännas till arv och eget 1562, en gård, som sålts till 
Uppsala domkyrka av Peter Jönsson 1485 (AoE 4, 
odat PM av Rasmus Ludvigsson).

1571 tillfaller Anna Arvidsdotter (Trolle) en gård, som rän-
tar 3 pund korn och 0:6 pn, i arvskifte efter hennes 
föräldrar m fl (se DMS 1:4 s 126) (SKBAp 28/5, RA 
fot).

1316 de Eby (DS 2062 s 261) - 11 I, 6 c - DoAM s 246 f.
UH 1 skuj, 0:2 till Hammarby.

2 se, 1:0:1:4 + 1:0:1:4. (Danmarks rd)
3 fr, 1548 2 fr + 1 frt, (1553-55 3 fr + 1 frt). 
Summa jt 2:3.

1296 skänker Karl Erlandsson (Finsta-ätten) till Uppsala 
helgeandshus bl a 0:0:2 i E, som givits av kyrkoherde 
Peter i Boglösa; jorden har före 1316 bytts bort, san-
nolikt till Uppsala domkyrkas prepositur, som 1316 
har 0:0:2; vid Andreas’ (And) tillträde som domprost 
(1278) hade preposituren dock 0:6 (se Focksta, Upp- 
sala-Näs sn) (DS 2073).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 261).

1422 byter Kristiern Nilsson (Vasa) till sig 0:3 av Peder 
Bengtsson (se Hubby) (VFT 11:8—9 s 149).

1423 skiftar Finvid Jönsson (Stensta-ätten) och hans svåger 
Ulf Staffansson (Ulv) arv efter Finvids och hans av-
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l 7v) . 

156 l (?) upptas i förteckning över gods , som skall veder-
kännas till arv och eget 1562, en gård, som sålts till 
Uppsala domkyrka av Peter Jönsson 1485 (AoE 4 , 
odat PM av Rasmus Ludvigsson). 

15 71 tillfaller Anna Arvidsdotter (Trolle) en gård, som rän-
tar 3 pund korn och 0 :6 pn, i arvskifte efter hennes 
föräldrar m fl (se DMS 1:4 s 126) (SKBAp 28/5, RA 
fot) . 

1316 
UH 

de Eby (DS 2062 s 261) - 11 I, 6 c - DoAM s· 246 f. 
I skuj, 0:2 till Hammarby . 
2 se, l :0: l :4 + l :0: l :4. (Danmarks rd) 
3 fr, 1548 2 fr + I frt, (1553-55 3 fr + I frt) . 
Summajt 2:3 . 

1296 skänker Karl Erlandsson (Finsta-ätten) till Uppsala 
helgeandshus bl a 0:0:2 i E, som givits av kyrkoherde 
Peter i Boglösa; jorden har före 1316 bytts bort, san-
nolikt till Uppsala domkyrkas prepositur, som 1316 
har 0:0:2; vid Andreas' (And) tillträde som domprost 
(1278) hade preposituren dock 0:6 (se Focksta, Upp-
sala-Näs sn) (DS 2073) . 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa-
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 261). 

1422 byter Kristiern Nilsson (Vasa) till sig 0:3 av Peder 
Bengtsson (se Hubby) (VFT 11:8-9 s 149) . 

1423 skiftar Finvidjönsson (Stensta-ätten) och hans svåger 
Ulf Staffansson (Ulv) arv efter Finvids och hans av-
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♦Ekeby
(nu Bergs-
brunna)

lidna syster Birgittas föräldrar. Finvid erhåller 0:17 i 
E, som räntar 1 läst och 6 spann korn, och jord i 
Tjocksta samt i Bro, Färentuna, Håbo, Lyhundra, 
Långhundra och Olands hdr, Åkers och Lovö skpl 
och Jönåkers hd i Södermanland. Birgittas barn far 
jord i Sävsta, Enköpings-Näs sn, i Marma, Lagga sn, 
samt i Västmanland, Södermanland, Närke och Ös-
tergötland. (RAp 13/1, två brev)

1432 byter Margit Larsdotter, änka efter Lars Björnsson, 
till sig 0:5 ’i södra ändan’ av Birger Olofsson (Lossa- 
ätten) mot jord i Granhammar och Tibble, Västra 
Ryds sn (SvHoA E VI a2aa nr 26:1).

1448 ärver Karl Kristiernssons (Vasa) barn 0:3 i E som 
räntar 2 pund korn, efter sin farfar (se Tjocksta) (RAp 
25/4).

1461 ärver Beata Karlsdotter (Vasa) jord i E efter sin bror 
Johan (se Tjocksta) (SjSp 8/12).

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort 0:17 som räntar 11 
pund korn, till Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby, Gla 
Uppsala sn) (RAp 27/12).

1478 ärver Anna Johansdotter (Vasa) jord i E, som räntar 
3 pund korn, efter sin far (se Hubby) (ShSp 1493 1/6).

1481 säljer Lars Olofsson (stjärna) med sin hustru Birgitta 
Karlsdotters (två stjärnor) samtycke 0:17 frälsejord 
till Uppsala domkyrka; jorden ligger ’mot norra än-
dan i byn närmast från två öre[sland]’ och räntar 11 
pund korn ’med andra årliga utskylder’ (RAp 19/8).

1497—1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
5^ pund korn vardera (Danmarks rd) (UpDkyR).

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) en gård, som räntar 2 
pund korn (SkS E 8928 f 13).

1552 (?) erhåller Karin Holgersdotter (Gera) en gård (i 
Hammarby), som räntar 12 spann korn, i arvskifte 
efter sina föräldrar Holger Karlsson och Beata Nils- 
dotter (Grip) (?X 265 h, UUB).

1347 in Ekeby (DS 4272) - 11 I, 6 b.
UH 1 sk, 1:2:2 med skuj i Danmarksby, Söderby och 

Viken.
1554 1 skkvarn till sk ovan.

*Ekeby 
(nu Bergs-
brunna ) 
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lidna syster Birgittas föräldrar . Finvid erhåller 0: 17 i 
E, som räntar I läst och 6 spann korn, och jord i 
Tjocksta samt i Bro, Färentuna, Håbo, Lyhundra, 
Långhundra och Olands hdr , Åkers och Lovö skpl 
och Jönåkers hd i Södermanland . Birgittas barn får 
jord i Sävsta, Enköpings-Näs sn, i Marma, Lagga sn, 
samt i Västmanland, Södermanland, Närke och Ös-
tergötland. (RAp 13/1, två brev) 

1432 byter Margit Larsdotter , änka efter Lars Björnsson, 
till sig 0:5 ' i södra ändan' av Birger Olofsson (Lossa-
ätten) mot jord i Granhammar och Tibble, Västra 
Ryds sn (SvHoA E VI a2aa nr 26:1). 

1448 ärver Karl Kristiernssons (Vasa) barn 0:3 i E som 
räntar 2 pund korn, efter sin farfar (se Tjocksta) (RAp 
25/4) . 

1461 ärver Beata Karlsdotter (Vasa) jord i E efter sin bror 
Johan (se Tjocksta) (SjSp 8/12) . 

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort 0:17 som räntar 11 
pund korn, till Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby, Gla 
Uppsala sn) (RAp 27/12). 

1478 ärver Anna.Johansdotter (Vasa) jord i E, som räntar 
3 pund korn , efter sin far (se Hubby) (ShSp 1493 1/6). 

1481 säljer Lars Olofsson (stjärna) med sin hustru Birgitta 
Karlsdotters ( två stjärnor) samtycke 0: 17 frälsejord 
till Uppsala domkyrka; jorden ligger 'mot norra än-
dan i byn närmast från två öre[sland]' och räntar 11 
pund korn 'med andra årliga utskylder' (RAp 19/8). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka två landbor , som räntar 
st pund korn vardera (Danmarks rd) (UpDkyR). 

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) en gård, som räntar 2 
pund korn (SkS E 8928 f 13). 

1552 (?) erhåller Karin Holgersdotter (Gera) en gård (i 
Hammarby) , som räntar 12 spann korn, i arvskifte 
efter sina föräldrar Holger Karlsson och Beata Nils-
dotter (Grip ) (?X 265 h, UUB) . 

1347 
UH 

in Ekeby (DS 4272) - 11 I, 6 b . 
l sk, 1:2:2 med skuj i Danmarksby, Söderby och 
Viken . 
1554 l skkvarn till sk ovan . 



148 Vaksala härad

Falebro

2 pb, 0:7:0:6 + 0:7:0:6 (15530:6:0:6);jorden redovisas 
som pb 1538—47 och 1550—51, till Uppsala gård 
1548—49 och som ky 1552—68. (Skäve rd)
3 se, 0:6 + 0:6 (1551 0:5:1:4) + 0:5:1:4; de anges 1540 
under namnet Söderby. (Danmarks rd)
1544 3 sehästhagar.
Summa jt 5:2:2.

1347 byter ärkebiskop Hemming och domkapitlet i Uppsa-
la av Mats Ingebjörnsson (Gillberga-ätten) till sig 
1:7:2 i E och jord i Berga, i Brunnby och Tisslinge, 
Ostuna sn, och i Halmby, Lagga sn, mot jord i Bro, 
Karlskyrka och Skederids snr (DS 4272, 4273).

1349 byter Birger Jonsson Job (narrhuvud) till Uppsala 
domkyrka bort 0:14^ i E mot lika mycket jord i 
Malmö och Svilunda, Jäders sn i Södermanland; sam-
tidigt säljer han till domkyrkan 0:6:2^-; sammanlagt 
får domkyrkan således 0:21:1 i E. Hemming i E om-
nämns som faste. (DS 4412)

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:2, som fem landbor 
sitter på; räntan är 23 pund korn och 3:6 pn men skall 
kommande år ökas med 0:0:1 pn; jorden är 'odlad på 
nytt’ ( de nouo culte”) (D 1 s 3).

1403 byter Gertrud Persdotter och hennes 'måg' Peter Nils-
son i E till sig 0:0:5 i E av ärkebiskop Henrik Karlsson 
och domkapitlet mot jord i Väppeby, Ostuna sn (SD 
350).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 13 pund 
korn och 2:7 pn (UpDkyR).

1430 se Sävja.
1444 och 1475 har S:ta Katarinas prebenda i Uppsala dom-

kyrka 0:14^, som 'under goda år’ räntar l\ pund och 2 
spann korn och 0:23 pn, 1475 8 pund korn och 2:7^- pn 
(UpDkyPb f 7, 9).

1497—1536 har Uppsala domkyrka tre landbor, varav 
två räntar 4 pund korn och 1:0 pn vardera, och en 3 
pund och 6 spann korn och 0:7^ pn (Danmarks rd) 
(UpDkyR).

1424 Faardhabro (RApp efter 1/5) — 11 I, 7 b.
1424 se Morängen.

148 Vaksala härad 

Falebro 

2 pb, 0:7:0:6 + 0:7:0:6 ( 1553 0:6:0:6);jorden redovisas 
som pb 1538-47 och 1550-51, till Uppsala gård 
1548-49 och som ky 1552-68. (Skäve rd) 
3 se, 0:6 + 0:6 ( 1551 0:5: I :4) + 0:5: I :4; de anges 1540 
under namnet Söderby. (Danmarks rd) 
1544 3 se-hästhagar. 
Summajt 5:2:2. 

1347 byter ärkebiskop Hemming och domkapitlet i Uppsa-
la av Mats lngebjörnsson {Gillberga-ätten) till sig 
I: 7: 2 i E och jord i Berga, i Brunn by och Tisslinge, 
Östuna sn, och i Halmby, Lagga sn, mot jord i Bro, 
Karlskyrka och Skederids snr (DS 4272, 4273). 

1349 byter Birger Jonsson Job (narrhuvud) till Uppsala 
domkyrka bort 0: I 4½ i E mot lika mycket jord i 
Malmö och Svilunda,Jäders sn i Södermanland ; sam-
tidigt säljer han till domkyrkan 0:6:2-t sammanlagt 
får domkyrkan således 0:21:1 i E. Hemming i E om-
nämns som faste . (DS 4412) 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:2, som fem landbor 
sitter på; räntan är 23 pund korn och 3:6 pn men skall 
kommande år ökas med 0:0: I pn; jorden är 'odlad på 
nytt' ("de nouo culte") (D I s 3). 

1403 byter Gertrud Persdotter och hennes 'måg' Peter Nils-
son i E till sig 0:0:5 i E av ärkebiskop Henrik Karlsson 
och domkapitlet mot jord i Väppeby , Östuna sn (SD 
350). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 13 pund 
korn och 2:7 pn {UpDkyR). 

1430 se Sävja . 
1444 och 1475 har S:ta Katarinas prebenda i Uppsala dom-

kyrka 0: I#, som 'under goda år' räntar 7½ pund och 2 
spann korn och 0:23 pn, 1475 8 pund korn och 2:7½ pn 
{UpDkyPb f 7, 9) . 

1497-1536 har Uppsala domkyrka tre landbor , varav 
två räntar 4 pund korn och I :0 pn vardera, och en 3 
pund och 6 spann korn och 0:7½ pn (Danmarks rd) 
{UpDkyR). 

1424 Faardhabro (RApp efter 1/5) - 11 I, 7 b. 
1424 se Morängen. 
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Gammal
ängarna

Hammarby

1438 sänder Sveriges drots och marsk riksråden Bengt 
Jönsson (Oxenstierna) och Karl Ormsson (Gumsehu- 
vud) att med bönder och landbor i Vaksala hd rann-
saka om bron F, om vilken förre ärkebiskopen Olof 
Larsson ofta klagat, att den legat ’på kyrkans land och 
bolstad, kyrkan och biskopsbordet till skada, for ty det 
är en stor tunga och orätt att tre eller fyra män skola 
en tolken landsbro uppehålla och bygga’. Hädanefter 
skall hela häradet underhålla bron på den plats den 
nu ligger; om häradsborna inte vill göra detta, skall de 
bekosta flyttning av bron dit ’där hon fordom låg’. 
(RApp 18/10) De män som varit ansvariga för brons 
underhåll är domkyrkans landbor i Berga.

1446 uppdrar kung Kristoffer åt lagmannen i Uppland att 
döma i frågan om bron och framhåller att hela hära-
det skall underhålla bron på nuvarande plats eller att 
den flyttas dit där den förut legat (OD I s 416).

1548 Gamble eng (UH 1548:3) - 11 I, 7 b.
UH 1 skäng (jt saknas) till Kumla ky, 1544—48 1 skuj, 

0:2:1, 1548 0:2 till Kumla; jorden saknas efter 1548.
1 skäng (jt saknas), 1550—53 1 skuj, 1555 1 skäng, 
0:0:2, till Erik Sacristanus; ängen kallas 'Kalvstjärten’ 
1540—47; den saknas efter 1555.
Ängarna redovisas flertalet år utan ortnamn.

1541 uppges att 'herr Klas haver’ den första ängen ovan 
(UH 1541:4, marg ant). Denne är sannolikt identisk 
med herr Claus predikant, som på 1540-talet inneha-
de Själakorets prebenda (Dahlbäck s 164).

G är uppenbarligen identiska med de ängsfjällar i Villinge
som omnämns 1425, 1429 och 1435 som tillhörande Själa-
koret (enl EK har Kumla ängsfjällar S om Villinge).

1337 in villa Hamarby (DS 3306) - 11 I, 6 c.
UH 1 sk, 2:2 med skuj i Edeby.

1 ky, 0:6; redovisas 1548—68 som cant/pb (se Dan- 
marksby). (Skäve rd)
1540-49 1 dpuj, 0:0:0:4.
1 fr; se 1558 nedan.
Summa jt (inkl fr) 4:0:0:4 (4:0).

Gammal-
ängarna 
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1438 sänder Sveriges drots och marsk riksråden Bengt 
Jönsson (Oxenstierna) och Karl Ormsson (Gumsehu-
vud) att med bönder och landbor i Vaksala hd rann-
saka om bron F, om vilken förre ärkebiskopen Olof 
Larsson ofta klagat, att den legat 'på kyrkans land och 
bolstad, kyrkan och biskopsbordet till skada, för ty det 
är en stor tunga och orätt att tre eller fyra män skola 
en tolken landsbro uppehålla och bygga'. Hädanefter 
skall hela häradet underhålla bron på den plats den 
nu ligger; om häradsborna inte vill göra detta, skall de 
bekosta flyttning av bron dit 'där hon fordom låg' . 
(RApp 18/10) De män som varit ansvariga för brons 
underhåll är domkyrkans landbor i Berga. 

1446 uppdrar kung Kristoffer åt lagmannen i Uppland att 
döma i frågan om bron och framhåller att hela hära-
det skall underhålla bron på: nuvarande plats eller att 
den flyttas dit där den förut legat (ÖD Is 416). 

1548 
UH 

Gamble eng (UH 1548:3) - 11 I, 7 b. 
I skäng Ut saknas) till Kumla ky, 1544-48 I skuj, 
0:2:1, 15480:2 till Kumla;jorden saknas efter 1548. 
I skäng Ut saknas), 1550-53 I skuj, 1555 I skäng, 
0:0:2, till Erik Sacristanus; ängen kallas 'Kalvstjärten' 
1540-47; den saknas efter 1555. 
Ängarna redovisas flertalet år utan ortnamn. 

1541 uppges att 'herr Klas haver' den första ängen ovan 
(UH 1541 :4, marg ant). Denne är sannolikt identisk 
med herr Claus predikant, som på 1540-talet inneha-
de Själakorets prebenda (Dahlbäck s 164). 

G är uppenbarligen identiska med de ängsfjällar i Villinge 
som omnämns 1425, 1429 och 1435 som tillhörande Själa-
koret (enl EK har Kumla ängsfjällar Som Villinge). 

Hammarby 1337 in villa Hamarby (DS 3306) - 11 I, 6 c. 
UH I sk, 2:2 med skuj i Edeby. 

I ky, 0:6; redovisas 1548-68 som cant/pb (se Dan-
marksby). (Skäve rd) 
1540-49 I dpuj, 0:0:0 :4. 
I fr; se 1558 nedan . 
Summajt (inkl fr) 4:0:0:4 (4:0). 



150 Vaksala härad

Hubby

Huggsta

1337 byter Olof Styrbjörnsson (Sandbro-ätten) till sig 0:0:8 
i H och jord i Täby, Ostuna sn, av kaniken Lars 
Nilsson (Unge) mot jord i Säby, Vassunda sn, och 
Brunnby, Östuna sn (DS 3306).

1405 omnämns en faste, Lars, i H (SD 528).
1418 säljer biskop Anders i Strängnäs till sin frände Erik 

Nilsson (Väsby-ätten) 0:10^- i H och jord i Eke och 
Nibble, Vidbo sn, for samma summa som biskopen 
betalt for godsen (SD 2442).

1447 tillfaller 0:6:2 Gregers Bengtsson (Folkungaättens 
oäkta gren) (se Skölsta, Vaksala sn) (RAp 19—27/2).

1486 erhåller Erik Trolle en gård, som räntar 3 pund korn, 
vid arvskifte efter Kristina Bengtsdotter (Königs- 
mark) (RApp 20/10).

1558 har Gabriel Kristersson (Oxenstierna) en gård om 1:0 
(UH 1557:32, lös lapp).

1349 in Vbby (DS 4412), 1357 in Hugby (DS 5792), 1358 in 
Vgby (DS 5881), i Vpby (DS 5949) - 11 I, 7 c.

UH 2 fr.

Hubby kan beläggas som sätesgård för Johan Bengtsson
Galle (sköld styckad av skyskura) 1392—1401 (SRP 2598,
SD 131).

1349, 1357 och 1358 omnämns Nils i H som faste (DS 4412, 
5792, 5881, 5949).

1422 byter Kristiern Nilsson (Vasa) till sig 2:0 i H och jord 
i Edeby och Tjocksta av Peder Bengtsson mot jord i 
Lundby, Malsta sn, Sättra, Husby-Lyhundra sn, 
Räfsja, Estuna sn, och Nor, Bro sn (VFT 11:8—9 s 148 
0- ‘

1478 ärver Anna Johansdotter (Vasa) två gårdar i H, som 
räntar 1 läst korn tillsammans, efter sin far Johan 
Kristiernsson (ShSp 1493 1/6, GiOV s 678).

1221 in villa de Vpsta (KÅ 1914 s 469), 1291 in Hubsta bolstad 
(DS 1031 s 104), 1414 i Wpsta, i Vpsta (SD 1952), 1540 
i Vgstad, i Hogstaden (UH 1540:2) — 11 I, 7 b — enl 
Geomjb A 5 s 30 f ligger H i ägoblandning med 
Bärby.

150 Vaksala härad 

Hubby 

Huggsta 

1337 byter OlofStyrbjörnsson (Sandbro-ätten) till sig 0:0:8 
i H och jord i Täby , Östuna sn, av kaniken Lars 
Nilsson (Unge) mot jord i Säby, Vassunda sn, och 
Brunnby , Östuna sn (DS 3306) . 

1405 omnämns en faste, Lars, i H (SD 528). 
1418 säljer biskop Anders i Strängnäs till sin frände Erik 

Nilsson (Väsby-ätten) 0:10! i H och jord i Eke och 
Nibble, Vidbo sn, för samma summa som biskopen 
betalt för godsen (SD 2442) . 

144 7 tillfaller 0:6:2 Gregers Bengtsson (Folkungaättens 
oäkta gren) (se Skölsta , Vaksala sn) (RAp 19-27/2) . 

1486 erhåller Erik Trolle en gård, som räntar 3 pund korn , 
vid arvskifte efter Kristina Bengtsdotter (Königs-
mark) (RApp 20/10) . 

1558 har Gabriel Kristersson (Oxenstierna) en gård om I :0 
(UH 1557:32, lös lapp) . 

1349 in Vbby (DS 4412), 135 7 in Hug by (DS 5 792) , 1358 in 
Vgby (DS 5881), i Vpby (DS 5949) - 11 I, 7 c. 

UH 2 fr. 

Hubby kan beläggas som sätesgård för Johan Bengtsson 
Galle (sköld styckad av skyskura) 1392-1401 (SRP 2598 , 
SD 131) . 

1349, 135 7 och 1358 omnämns Nils i H som faste (DS 4412 , 
5792, 5881 , 5949) . 

1422 byter Kristiern Nilsson (Vasa) till sig 2:0 i H och jord 
i Edeby och Tjocksta av Peder Bengtsson mot jord i 
Lundby, Malsta sn, Sättra , Husby-Lyhundra sn, 
Räfsja, Estuna sn, och Nor , Bro sn (VFT 11:8-9 s 148 
f) . 

1478 ärver AnnaJohansdotter (Vasa) två gårdar i H, som 
räntar I läst korn tillsammans , efter sin far Johan 
Kristiernsson (ShSp 14931/6, GiOV s 678) . 

1221 in villa de Vpsta (KÅ 1914 s 469), 1291 in Hubsta balstad 
(DS 1031 s 104), 1414 i Wpsta, i Vpsta (SD 1952) , 1540 
i Vgstad, i Hogstaden (UH 1540:2) - 11 I , 7 b - en! 
GeomJb A 5 s 30 f ligger H i ägoblandning med 
Bärby. 



Danmark 151

*Kalua
steyrth

Klockarbol

Knivsbrunna

UH 1 skuj (bebodd), 0:4, 1545 1 sk, 1:1, 1548 1:2:1; hem-
manet kallas Bärby fr o m 1554.
3 skuj, 1545 2 skuj, 1548 1 skuj, 1540—440:5 till 
Vedyxa + 1540—47 0:1:1 till bönderna i Knivsbrunna 
+ 0:2 till Myrby; de två första utjordarna ingår i sk 
ovan från 1545 resp 1548.
Summa jt 1:4:1.

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:9 i H (KÅ 1914 
s 469).

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2:12-^, som förvär-
vats genom byte med dekanatet (se Säby), varvid 
fabrican fick 0:0:1:5 i H; den resterande jorden torde 
vara det 0:^- på okänd ort (men troligen i Danmarks 
sn) som i det redovisade bytet tillföll dekanatet och 
som fabrican fatt från Dalby kyrka (0:0:1:5 + 0:^- = 
0:0:2:12^/15 pnl per örtl/) (DS 1031).

1414 byter ärkebiskop Jöns Gereksson bort ^:0 i H till 
Anders Lifstensson i Myrby mot jord i Skäggesta, 
Börje sn (SD 1952).

1444 Kaluasteyrth (UpDkyPb f 3), 1540 Kalffuestierten (UH 
1540:2).

UH Se Gammalängarna.
1444 har Uppsala domkyrkas sjätte prebenda en äng som 

kallas K (UpDkyPb f 3, Dahlbäck s 132).

1540 Klocker hemenet (UH 1540:2) — 11 I, 7 b — se Dan- 
marksby.

1349 in Knifsbrunnum (DS 4412) - 11 I, 7 b.
UH 2 sk, 1:2:1:4, 1548 1:0 + 0:5:1:4, 1548 1:0.

Summa jt 2:0.
1349 omnämns i K Sixten, domare, och Jakob, faste, vid 

häradstinget (DS 4412).
1415 omnämns på samma tingsdag fyra fastar i K — An-

ders, Peter, Lars och Simon (SD 2146, 2147).
1541 uppges att de två hemmanen i K fordom var tre 

hemman och nu lagda i två (UH 1541:4, marg-ant).

*Koggabodha 1316 Coggtenes (DS 2055), Cogganes (DS 2066), iuxta Kog- 
ganes (DS 2073), 1376 Koggabodha (D 1 s 3) — motsva-

*Kalua-
steyrth 
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UH I skuj (bebodd), 0:4, 1545 I sk, l :l, 1548 l :2:l; hem-
manet kallas Bärby from 1554. 
3 skuj, 1545 2 skuj, 1548 I skuj , 1540-440 :5 till 
Vedyxa + l 540-4 7 0: I : I till bönderna i Knivsbrunna 
+ 0:2 till Myrby ; de två första utjordarna ingår i sk 
ovan från 1545 resp 1548. 
Summa jt I :4: 1. 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:9 i H (KÅ 1914 
s 469). 

l 29 l har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:2: l 2-½, som förvär-
vats genom byte med dekanatet (se Säby), varvid 
fabrican fick 0:0: l :5 i H ; den resterande jorden torde 
vara det 0:-½ på okänd ort (men troligen i Danmarks 
sn) som i det redovisade bytet tillföll dekanatet och 
som fabrican fått från Dalby kyrka (0:0: l :5 + 0:-½ = 
0:0:2:12½ /15 pnl per örtl/) (DS 1031). 

l 414 byter ärkebiskop Jöns Gereksson bort f 0 i H till 
Anders Lifstensson i Myrby mot jord i Skäggesta , 
Börje sn (SD 1952). 

1444 Kaluasteyrth (UpDkyPb f 3), 1540 Kal.ffuestierten (UH 
1540:2). 

UH Se Gammalängarna . 
1444 har Uppsala domkyrkas sjätte prebenda en äng som 

kallas K (UpDkyPb f3 , Dahlbäck s 132). 

Klockarbol 1540 Klocker hemenet (UH 1540:2) - l l I, 7 b - se Dan-

Knivsbrunna l 349 
UH 

marks by . 

in Knifsbrunnum (DS 4412) - 11 I , 7 b. 
2 sk, l:2:1:4 , 15481:0 + 0:5:l :4, 1548 l :0. 
Summajt 2:0. 

1349 omnämns i K Sixten , domare, och Jakob, faste, vid 
häradstinget (DS 4412). 

1415 omnämns på samma tingsdag fyra fastar i K - An-
ders , Peter , Lars och Simon (SD 2146, 2147) . 

1541 uppges att de två hemmanen i K fordom var tre 
hemman och nu lagda i två (UH 1541:4, marg-ant). 

*Koggabodha 1316 CoggtEnes (DS 2055), Cogganes (DS 2066), iuxta Kog-
ganes (DS 2073), 1376 Koggabodha (Dl s 3) - motsva-
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ras troligen av nuv Lilla Djurgården nära Kuggebro, 
11 I, 7 b.

UH 1539 uppges att det år 1538 byggts en djurgård i K; 
1543 och 1545 berättas att K ligger öde sedan det 
brann, men att ängen använts för bete till Uppsala 
gårds boskap; 1547—49 redovisas att penningränta 
uppburits för K:s ödesåker (UH 1539:6 f 17, 1543:11 s 
455, 1545:7 s 159, 1547:16 s 112 m fl).

1316 testamenterar domprost Andreas (And) till Uppsala 
domkyrka en urfjäll, en kvarn och en äng i K (Cog- 
ganes); han förbehåller sig rätten att behålla urfjällen, 
kvarnen, och en äng 'mellan dammen och diket’ 
( inter stagnum et fossatum”) under sin livstid (se 
Sävja) (DS 2055, 2056).

1376 har domkyrkans fabrica K, som är 'nyligen uppodlad 
jord’ ( terra nouiter culta”) och som räntar en tredje-
del av skörden (D 1 s 3).

1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:20 pn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1535 far Mats Persson K ( Koggebodha”) i förläning på 
för kungen behaglig tid (GR 10 s 332).

Krisslinge 1316 in Krtklingi (DS 2062 s 261), 1344 in villa Kreklinge (DS 
3835 s 311), 1444 in Kmilinge (UpDkyPb f6v) — 111, 
7 b.

UH 3 skuj, 1548-61 1 skuj, 1540-610:3:1 (bebodd), 
från 1548 till Lunda, Vaksala sn, från 1566 troligen 
inräknad i Myrby nr 1 + 1540—47 0:3 som brukas av 
'Måns Olsson i *Bregsta’ 4- 1540—47 0:1:1 till Dan-
marks kyrka; de två mindre utjordarna bildar från 
1548 sk i *Bregsta.
2 ky, 0:7, 15481:1:2:2 (1550 och 1552 1:1:2) + 0:7, 
15481:1:2:2 (1550 1:1:2); hemmanen redovisas 1548— 
68 som cant/pb (se Danmarksby). (Skäve rd)
1 pb, 1:0. (1541 Erik sakristan /UH 1541:3/; 1548 S:t 
Peters och S:t Pauls prebenda; Skäve rd)
Summajt 3:5:2 (3:3:1:4).

1316 upptas en landbo tillhörande herr Mats (Danmarks 
kanonikat, Uppsala domkyrka) i förteckningen över

152 Vaksala härad 

Krisslinge 

ras troligen av nuv Lilla Djurgården nära Kuggebro, 
l l I, 7 b . 

UH 1539 uppges att det år 1538 byggts en djurgård i K; 
1543 och 1545 berättas att K ligger öde sedan det 
brann, men att ängen använts för bete till Uppsala 
gårds boskap; 1547-49 redovisas att penningränta 
uppburits för K:s ödesåker (UH 1539:6 f 17, 1543: l l s 
455, 1545:7 s 159, 1547:16 s 112 m fl). 

1316 testamenterar domprost Andreas (And) till Uppsala 
domkyrka en urfjäll, en kvarn och en äng i K (Cog-
ganes); han förbehåller sig rätten att behålla urfjällen, 
kvarnen, och en äng 'mellan dammen och diket ' 
("inter stagnum et fossatum") under sin livstid (se 
Sävja) (DS 2055, 2056). 

1376 har domkyrkans fabrica K, som är 'nyligen uppodlad 
jord' ("terra nouiter culta") och som räntar en tredje-
del av skörden (D I s 3). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
0:20 pn (Danmarks rd) (UpDkyR). 

1535 får Mats Persson K ("Koggebodha") i förläning på 
för kungen behaglig tid (GR 10 s 332). 

1316 in Kreklingi (DS 2062 s 26 l), 1344 in villa Krieklinge (DS 
3835 s 31 I), 1444 in Kriez/inge (UpDkyPb f6v) - l l I, 
7 b. 

UH 3 skuj, 1548-61 I skuj, 1540-610:3:l (bebodd), 
från 1548 till Lunda, V aksala sn, från 1566 troligen 
inräknad i Myrby nr I + 1540-47 0:3 som brukas av 
'Måns Olsson i *Bregsta' + 1540-47 0:1:l till Dan-
marks kyrka ; de två mindre utjordarna bildar från 
1548 sk i *Bregsta. 
2 ky, 0:7, 15481:1 :2:2 (1550 och 15521:1 :2) + 0:7, 
1548 l:l:2:2(15501:1:2); hemmanen redovisas 1548-
68 som cant/pb (se Danmarksby). (Skäve rd) 
I pb, 1:0. (1541 Erik sakristan /UH 1541:3/; 1548 S:t 
Peters och S:t Pauls prebenda; Skäve rd) 
Summajt 3:5:2 (3:3:1:4). 

1316 upptas en landbo tillhörande herr Mats (Danmarks 
kanonikat, Uppsala domkyrka) i förteckningen över 



Danmark 153

Kumla

vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062 s 261).

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0:1, som räntar 2 spann korn och 0:0:0:15 pn (DS 
3835 s 311).

1405 testamenterar Ragna Brynjolfsdotter i Viggeby 1:0 till 
Gregers Germundssons prebenda i Uppsala domkyr-
ka (SD 528).

1444 har S:t Peters och S:t Pauls prebenda en landbogård 
om 1:0, som räntar 12 spann korn och 0:12 pn 
(UpDkyPb f 6v).

1301 in Kumblum (DS 3836 s 320, avskr), 1316 de Kumblum 
(DS 2062 s 261), 1316 in Skarpakumblum (DS 2073) — 
11 I, 7 b.

UH 3 sk, 1553 2 sk, 1566 3 sk, 1:4, 15481:6:1 med skuj i 
Gammalängarna endast 1548 + 1:2, 1553 2:4, 1566 
1:2 + 1540—52 1:2, 1566 1:0. Det tredje hemmanet är 
1553—61 förenat med det andra, som vissa av dessa år 
fatt marg-ant ’2 hemman’.
lky, 2:2; redovisas 1548—68 som cant/pb (se Dan-
marks by). (Skäve rd)
Summa jt 6:2 (6:2:1).

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0:0:7, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320).

1316 upptas två land bor, varav åtminstone en tillhör Dan-
marks kyrka, i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 
s 261).

1316 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:7, som förvär-
vats efter 1278, då Andreas (And) blev domprost (DS 
2073).

1330—35(?) godkänner Olof och Bengt Karlssöner sin av-
lidne bror Johan Karlssons, skolmästare i Uppsala, 
försäljning av 0:2 till kaniken Arne och gåva av 0:1 till 
S:t Eriks kapell i Uppsala; jorden hade Johan själv 
förvärvat (A 8 f 168 odat; DS 3849 s 355).

1335 intygas, att Halvard, kustod i Uppsala domkyrka, av 
S:t Eriks kapell i Uppsala bytt till sig 0:0:3-^ i K mot 
jord i Hammarby, Nysätra sn (DS 3152). En vecka

Kumla 

Danmark 153 

vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland ( DS 2062 s 26 l). 

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0: l, som räntar 2 spann korn och 0:0:0: l 5 pn (DS 
3835 s 3 l l ). 

1405 testamenterar Ragna Brynjolfsdotter i Viggeby l :0 till 
Gregers Germundssons prebenda i Uppsala domkyr-
ka (SD 528) . 

1444 har S:t Peters och S:t Pauls prebenda en landbogård 
om l :0, som räntar l 2 spann korn och 0: l 2 pn 
(UpDkyPb f6v) . 

1301 in Kumblum (DS 3836 s 320, avskr), 1316 de Kumblum 
(DS 2062 s 261), 1316 in Skarpakumblum (DS 2073) -
l l I, 7 b. 

UH 3 sk, 1553 2 sk, 1566 3 sk, l:4, 1548 l :6:l med skuj i 
Gammalängarna endast 1548 + l:2, 1553 2:4, 1566 
l :2 + 1540-52 l :2, 1566 l:0 . Det tredje hemmanet är 
1553-61 förenat med det andra, som vissa av dessa år 
fått marg-ant '2 hemman'. 
l ky, 2:2; redovisas 1548-68 som cant/pb (se Dan-
marksby) . (Skäve rd) 
Summajt 6:2 (6:2:l) . 

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0:0:7, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320). 

l 3 l 6 upptas två landbor, varav åtminstone en tillhör Dan-
marks kyrka, i förteckningen över vad hertig Valde-
mar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 
s 26 l ). 

1316 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:7, som förvär-
vats efter 1278, då Andreas (And) blev domprost (DS 
2073) . 

1330-35(?) godkänner Olof och Bengt Karlssöner sin av-
lidne bror Johan Karlssons, skolmästare i Uppsala, 
försäljning av 0:2 till kaniken Arne och gåva av 0: l till 
S:t Eriks kapell i Uppsala; jorden hade Johan själv 
förvärvat (A 8 f 168 odat; DS 3849 s 355). 

1335 intygas, att Halvard, kustod i Uppsala domkyrka, av 
S:t Eriks kapell i Uppsala bytt till sig 0:0:3½ i K mot 
jord i Hammarby, Nysätra sn (DS 3152). En vecka 
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Lunda

senare testamenterar han jorden i K till sina arvingar 
(DS 3158).

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0:7, som räntar 0:7 pn, och nionde kanonikatet 
(Vallby) vid Uppsala domkyrka 0:1, som förvärvats 
genom byte mot jord i Gillberga, Hammarby och 
*Walzmoru, Edebo sn, och Ytterby, Häverö sn (till-
sammans 0:0:2:14, dvs 1 penningland mindre än 0:1) 
(DS 3835 s 311, 315).

1429 se Villinge.

1345 in villa Lundum (DS 3893), 1376 In villa Utlundum (D 1 
s 2) - 11 I, 8 b - DoAM s 247 f.

UH i sk, 0:4, som brukas av Uppsala helgeandshus tom 
1547, från 1561 med skuj i ?L; hemmanet kallas från 
1548 ”Orslwnda”.
2 se, 0:6 + 0:6. (Danmarks rd)
1561 1 spuj, till sk ovan (jorden saknar både ortnamn 
ochjt).
Summa jt 2:0.

1345 intygar domkapitlet i Uppsala, att Bengt Tukesson 
(Läma) under ärkebiskop Peters tid (1332—41) öppet 
erkänt, att hans hustru Agata givit honom 2:0 i L på 
villkor, att jorden skulle återgå till henne eller hennes 
arvingar efter hans död (DS 3893).

1369 överlämnar kaniken Ulf Gislesson bl a 1:0 till Uppsala 
domkyrka som betalning för skuld (se DMS 1:4 s 212) 
(SRP 908). Ulf har ärvt jorden efter Arnbjörn Holm- 
vidsson (tre blad i trekant), som var son till fru Agata 
(se ovan 1345) (DS 3893 a tergo; ÄSF s 77).

1376 har domkyrkans fabrica 1:0, som två landbor sitter 
på; jorden uppges vara ’odlad på nytt’ (”terra de nouo 
culta”) och skall kommande år ränta läst korn och 
2:0 pn (D 1 s 2).

1391 utökar Cecilia det av hennes far Ingemund Nilsson 
instiftade anniversariet i Uppsala domkyrka med -£:0 i 
L och jord i Rekinde, Edsbro sn (se Villinge) (OD I s 
1162).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar läst 
korn och 2:0 pn (UpDkyR).
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Lunda 

senare testamenterar han jorden i K till sina arvingar 
(DS 3158). 

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0:7, som räntar 0:7 pn, och nionde kanonikatet 
(Vall by) vid Uppsala domkyrka 0: I, som förvärvats 
genom byte mot jord i Gillberga, Hammarby och 
*Walzmoru, Edebo sn , och Ytterby, Häverö sn (till-
sammans 0:0:2:14, dvs I penningland mindre än 0:1) 
(DS 3835 s 311, 315) . 

1429 se Villinge. 

1345 in villa Lundum (DS 3893), 1376 In villa Utlundum (D I 
s 2) - 11 I, 8 b - DoAM s 247 f. 

UH ½ sk , 0:4, som brukas av Uppsala helgeandshus tom 
1547, från 1561 med skuj i ?L; hemmanet kallas från 
1548 "Orslwnda" . 
2 se, 0:6 + 0:6. (Danmarks rd) 
1561 1 spuj, till sk ovan Uorden saknar både ortnamn 
och jt). 
Summajt 2:0. 

1345 intygar domkapitlet i Uppsala, att Bengt Tukesson 
(Läma) under ärkebiskop Peters tid (1332-41) öppet 
erkänt, att hans hustru Agata givit honom 2:0 i L på 
villkor, att jorden skulle återgå till henne eller hennes 
arvingar efter hans död (DS 3893). 

1369 överlämnar kaniken Ulf Gislesson bl a I :0 till Uppsala 
domkyrka som betalning för skuld (se DMS I :4 s 212) 
(SRP 908) . Ulf har ärvt jorden efter Ambjörn Holm-
vidsson (tre blad i trekant), som var son till fru Agata 
(se ovan 1345) (DS 3893 a tergo; ÄSF s 77) . 

1376 har domkyrkans fabrica I :0, som två landbor sitter 
på;jorden uppges vara 'odlad på nytt' ("terra de nouo 
culta") och skall kommande år ränta t läst korn och 
2:0 pn (D I s 2) . 

1391 utökar Cecilia det av hennes far lngemund Nilsson 
instiftade anniversariet i Uppsala domkyrka med ½:O i 
L och jord i Rekinde, Edsbro sn (se Villinge) (ÖD I s 
1162) . 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar t läst 
korn och 2:0 pn (UpDkyR). 
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Lusängen

Löth

1447 tillfaller en gård i L Gregers Bengtsson (Folkunga- 
ättens oäkta gren) (se Skölsta, Vaksala sn) (RAp 19— 
27/2).

1451 byter Gregers Bengtsson bort -£:0 i L, som räntar 3 
pund korn och 1:0 pn, till Uppsala domkyrka mot jord 
i Vreta, Dalby sn (RAp 26/11).

1457 tilldöms borgaren Hans snickare i Uppsala 0:3:0:9 ’i 
västra ändan i byn’; Hans’ hustrus styvfar Olof Pe- 
dersson hade olagligen sålt jorden till Gregers i Knivs-
brunna (RAp 28/11).

1462 överlåter borgaren Ervast grytgjutare i Uppsala och 
hans hustru Ragnhild 0:1:0:6 ’i västra ändan i byn’ till 
Hans snickare (RAp 26/7).

1473 tilldöms Hans snickare i Uppsala -£-:0 ’i västra ändan i 
byn’, sedan Peter i Plenninge hävdat att det var hans 
hustrus rätta börd (RAp 10/2).

1480 (omkr) säljer Hans Håkansson, borgmästare i Uppsa-
la, och hans hustru Margareta Pedersdotter ^:0 ’i 
västra ändan i byn’ till Erik Bengtsson, kyrkoherde 
vid Vårfrukyrkan (RAp odat nr 202).

1490 ger Erik Bengtsson ^:0, som räntar 3 pund korn och 
^:0 pn och som en landbo sitter på, till en prebenda 
vid Uppsala helgeandshus (se Törnby, Vaksala sn) 
(RAp 21/12).

1497—1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
4^ pund korn och 0:12 pn vardera (Danmarks rd) 
(UpDkyR).

1528/ 32 har helgeandshuset ^:0 skattejord, som räntar 3 
pund korn, 1532 2 pund (Sätuna rd) (UFT VI s 195, 
211, HHLG III s 106).

1532 tilldöms helgeandshuset ^:0 'nordest i byn’, sedan 
förestånderskan med brev visat att jorden sålts till 
huset ’med fränders råd och samtycke’ (RAp 1/5).

1453 ger Staffan Ulfsson (Ulv) en fjäll i L (i Lwsinne —111, 
6 b) till Danmarks kyrka och klockarens bärgning (se 
Danmarksby) (RAp 29/9).

1540 i Löthen (UH 1540:2), 1555 Löthen (Prt4) — gårdsplats 
enl EK 500 m SV om Söderhällby, 400 m OSO om 
Gnista — se Söderhällby.

Lusängen 

Löth 

Danmark 155 

1447 tillfaller en gård i L Gregers Bengtsson (Folkunga-
ättens oäkta gren) (se Skölsta, Vaksala sn) (RAp 19-
27/2) . 

1451 byter Gregers Bengtsson bort ½:0 i L, som räntar 3 
pund korn och 1:0 pn, till Uppsala domkyrka mot jord 
i V reta, Dal by sn (RAp 26/11 ). 

1457 tilldöms borgaren Hans snickare i Uppsala 0:3:0:9 'i 
västra ändan i byn'; Hans' hustrus styvfar Olof Pe-
dersson hade olagligen sålt jorden till Gregers i Knivs-
brunna (RAp 28/ 11). 

1462 överlåter borgaren Ervast grytgjutare i Uppsala och 
hans hustru Ragnhild 0: I :0:6 'i västra ändan i byn ' till 
Hans snickare (RAp 26/7). 

1473 tilldöms Hans snickare i Uppsala ½:0 'i västra ändan i 
byn', sedan Peter i Plenninge hävdat att det var hans 
hustrus rätta börd (RAp I 0/2). 

1480 (omkr) säljer Hans Håkansson, borgmästare i Uppsa-
la, och hans hustru Margareta Pedersdotter t:O 'i 
västra ändan i byn' till Erik Bengtsson, kyrkoherde 
vid Vårfrukyrkan (RAp odat nr 202) . 

1490 ger Erik Bengtsson ½:0, som räntar 3 pund korn och 
½:0 pn och som en landbo sitter på, till en prebenda 
vid Uppsala helgeandshus (se Törnby, Vaksala sn) 
(RAp 21/12) . 

1497-1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
4½ pund korn och 0:12 pn vardera (Danmarks rd) 
(UpDkyR). 

1528/ 32 har helgeandshuset ½:0 skattejord, som räntar 3 
pund korn, 1532 2 pund (Sätuna rd) (UFT VI s 195, 
211, HHLG 111 s 106). 

1532 tilldöms helgeandshuset ½:0 'nordest i byn', sedan 
förestånderskan med brev visat att jorden sålts till 
huset 'med fränders råd och samtycke' (RAp 1/5) . 

1453 ger Staffan Ulfsson (Ulv) en fjäll i L (i Lwsinne - 11 I, 
6 b) till Danmarks kyrka och klockarens bärgning (se 
Danmarksby) (RAp 29/9) . 

1540 i Löthen (UH 1540:2), 1555 Löthen (Prt 4) - gårdsplats 
en! EK 500 m SV om Söderhällby, 400 m OSO om 
Gnista - se Söderhällby . 
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Morängen

Myrby

1376 Moreeng (D 1 s 16), 1424 i Moomngh (RApp efter 1/5), 
1443 i Moratengh (RAp 8/5), 1487 a Morene i Sedreby 
angh (RAp 18/5) — 11 I, 6 b.

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica en urfjäll i ängen M, 
som ”Primklokka” givit och som ger ett eller två lass 
hö (D 1 s 16).

1424 kärar prebendaten Lars Gustavsson på häradstinget 
om två ängsfjällar i M, som for många år sedan hade 
tillhört hans prebenda men som nu innehas av Dan-
marks kyrka resp Lydeka van Bergen och Erik Inge- 
marsson (Ingemar Djäkns ätt). Nämnden finner att 
dessa fjällar bytts mot en 'häver (= ordentlig) verke 
liggande [mitt] för ... Lydekas och Eriks äng och 
land, nedanför Falebro’. Lydeka och Erik kräver att 
lagmannen sammankallar en folklandsnämnd (leda-
möter från Ulleråkers, Bälinge och Norunda hdr); 
denna stadfäster bytet. (RApp efter 1/5, RAp 1472 
23/11 vid)

1443 tilldöms Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) fem 
fjällar i M, om vilka länge rått träta mellan honom 
och Herman Rodenkerke och Bengta Johansdotter 
(schack), änka efter Klaus Slaweka d y. Häradstings- 
nämnden vittnar att fjällarna låg under de 2:0 i Berga 
som Bengts mor fatt i morgongåva tills denna jord 
såldes till ärkebiskopen (1407), varvid Mats Inge- 
marsson lade fjällarna under sitt gods i Danmarksby. 
(RAp 8/5)

1487 och 1561 se Söderby.

1221 in villa de Myrebi (KÅ 1914 s 469), 1405 i Myroby (SD 
528) — 11 I, 7 b — enl Geomjb A 5 s 30 f ligger M i 
tegskifte i åker och äng med Viggeby.

UH 2 sk, 2:0:2, 1548 1:6, 1566 2:1:1 (jfr Krisslinge) + 1:4 
med skuj i Huggsta och 1540—47 i Rörby, Vaksala sn. 
1548 1 skuj, 0:2:1 till Sällinge; före 1548 troligen 
inräknad i första gården ovan.
Summa jt 3:4:2 (3:7:2).

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i M (KÅ 1914 
s 469).

1405 omnämns Olof i M som faste (SD 528).

156 Vaksala härad 

Morängen 

Myrby 

1376 Moreeng (D I s 16), 1424 i Moorengh (RApp efter l/5), 
1443 i Morungh (RAp 8/5), 1487 a Morene i S,dreby 
tengh (RAp 18/5) - l l I, 6 b . 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica en urfjäll i ängen M, 
som "Primklokka" givit och som ger ett eller två lass 
hö(D Is 16). 

1424 kärar prebendaten Lars Gustavsson på häradstinget 
om två ängsfjällar i M, som för många år sedan hade 
tillhört hans prebenda men som nu innehas av Dan-
marks kyrka resp Lydeka van Bergen och Erik lnge -
marsson (Ingemar Djäkns ätt) . Nämnden finner att 
dessa fjällar bytts mot en 'häver ( = ordentlig) verke 
liggande [mitt] för ... Lydekas och Eriks äng och 
land, nedanför Falebro'. Lydeka och Erik kräver att 
lagmannen sammankallar en folklandsnämnd (leda-
möter från Ulleråkers, Bälinge och Norunda hdr); 
denna stadfäster bytet. (RApp efter l/5 , RAp 1472 
23/l l vid) 

1443 tilldöms Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) fem 
fjällar i M, om vilka länge rått träta mellan honom 
och Herman Rodenkerke och Bengta Johansdotter 
(schack), änka efter Klaus Slaweka dy . Häradstings-
nämnden vittnar att fjällarna låg under de 2:0 i Berga 
som Bengts mor fått i morgongåva tills denna jord 
såldes till ärkebiskopen ( 1407), varvid Mats lnge-
marsson lade fjällarna under sitt gods i Danmarksby. 
(RAp 8/5) 

1487 och 1561 se Söderby . 

1221 in villa de Myrebi (KÅ 1914 s 469), 1405 i Myroby (SD 
528) - l l I, 7 b - enl GeomJb A 5 s 30 fligger M i 
tegskifte i åker och äng med Viggeby . 

UH 2 sk, 2:0:2, 15481:6, 15662 :l :l Ufr Krisslinge) + 1:4 
med skuj i Huggsta och 1540-47 i Rörby, Vaksala sn. 
1548 I skuj, 0:2:l till Sällinge; före 1548 troligen 
inräknad i första gården ovan . 
Summajt 3:4:2 (3:7:2) . 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:l i M (KÅ 1914 
s 469). 

1405 omnämns Olof i M som faste (SD 528). 
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Norrby

Nyängen’

Nåntuna

1415 omnämns Anders Lifstensson och Magnus i M som 
fastar (SD 2146, 2147).

1443 säljer Erik Birgersson och hans hustru Ragnhild en 
ängsfjäll vid M ’i västra ängen’ till Jöns Magnusson i
M(RAp 20/11).

1291 Norboabolstad (DS 1031), 1344 in Norbobolstadh (DS 
3763) — 11 I, 7 b — byn är delad mellan Danmarks 
och Vaksala snr.

UH 1 sk, 1551 i sk, 0:5:1.
För medeltida notiser se N, Vaksala sn.

Norrbys jord i denna socken torde motsvara den från byn 
avskilda åkermark som enligt bykartor från 1700-talet ligger 
S om Löth och Söderhällby och SV om Kumla och som 
omfattar den sk 'Väderkvarnsplatsen’ (ULmk Vaksala 44, 
33).

1376 Ny5zng (D 1 s 16) — motsvarar S delen av nuv Hov- 
stallängen 11 I, 7 b (Geomjb A 4 s 2).

UH 1 seäng, under Uppsala gård.
1376 har Uppsala domkyrka en ny äng, som kallas N; den 

slås av domkyrkans landbor och ger ca 80 lass hö (D 1 
s 16).

1291 in Nanetunum (DS 1031), 1301 curiam meam Nanatunir 
(DS 1339), 1316 in Nanatunum (DS 2062) — 11 I, 6 b — 
DoAM s 248 f.

UH 2 cant, 1:2, 1548 1:1 + 1:2, 1548 1:1; hemmanen redo-
visas 1538—43 och 1561—68 som pb och 1548—55 
som cant. (1541 herr Conrad; 1548 Skäve rd)
2 kan, 0:5 + 0:5; de har 1542—45 samme brukare. 
(1541 herr Nils i Uppsala; 1548 Simtuna kanonikat)
1 se/dp, 1:2; redovisas 1541—43 och från 1547 som dp 
(se Dahlbäck kas 675). (Danmarks rd /se/; Sätuna rd 
/dp/)
1 skokl (1540-45 1 pb), 0:3:1, 1548 0:3 (jt saknas 
1554).
Summa jt 5:3:1 (5:1).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 0:0:4, som senare bytts 
bort (DS 2073, ÄSFs7).

Norrby 

'Nyängen' 

Nåntuna 
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1415 omnämns Anders Lifstensson och Magnus i M som 
fastar (SD 2146, 2147). 

1443 säljer Erik Birgersson och hans hustru Ragnhild en 
ängsfjäll vid M 'i västra ängen' till Jöns Magnusson i 
M (RAp 20/1 I). 

1291 Norboabolstad (DS 1031), 1344 in Norbobolstadh (DS 
3763) - 11 I, 7 b - byn är delad mellan Danmarks 
och Vaksala snr. 

UH I sk, 1551 ½ sk, 0:5:1. 
För medeltida notiser se N, Vaksala sn. 

Norrbys jord i denna socken torde motsvara den från byn 
avskilda åkermark som enligt bykartor från 1700-talet ligger 
S om Löth och Söderhällby och SV om Kumla och som 
omfattar den sk 'Väderkvarnsplatsen' (ULmk Vaksala 44, 
33). 

I 376 Nyttng (D 1 s 16) - motsvarar S delen av nuv Hov-
stallängen 11 I, 7 b (Geomjb A 4 s 2). 

UH 1 seäng , under Uppsala gård . 
1376 har Uppsala domkyrka en ny äng, som kallas N; den 

slås av domkyrkans landbor och ger ca 80 lass hö (D 1 
s 16). 

1291 in Nanetunum (DS I 031), I 30 I curiam meam Nantttunir 
(DS 1339), 1316inNanatunum(DS2062)- ll I,6b-
DoAM s 248 f. 

UH 2 cant, 1:2, 15481:1 + 1:2, 15481:1; hemmanen redo-
visas 1538-43 och 1561-68 som pb och 1548-55 
som cant. ( 1541 herr Conrad; 1548 Skäve rd) 
2 kan, 0:5 + 0:5; de har 1542-45 samme brukare. 
(1541 herr Nils i Uppsala; 1548 Simtuna kanonikat) 
1 se/dp , I :2; redovisas 1541-43 och från 154 7 som dp 
(se Dahlbäck kas 675). (Danmarks rd /se/ ; Sätuna rd 
/dp /) 
1 skokl (1540-45 I pb), 0:3:1, 1548 0:3 Ut saknas 
1554). 
Summajt 5:3:1 (5:1). 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 0:0:4 , som senare bytts 
bort (DS 2073, ÄSF s 7). 
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1280—talets slut(?) byter Uppsala domkyrkas fabrica till sig 
bl a 0:7:1 i N av riddaren Sopp mot jord i Väsby, 
Hammarby sn; jorden i N byts fbre 1291 bort till 
dekanatet, dels 0:0:4 mot jord i Väsby, Alunda sn, 
dels 0:6 i N jämte annan jord mot jord i bl a Säby (se 
Säby). Den förstnämnda jorden (0:0:4) omnämns ock-
så i samband med det byte fabrican gjorde ungefär 
samtidigt med kaniken Ojar (Vallby kanonikat): fa-
brican får jord i Väsby, Alunda sn, mot jord i For- 
karby, Bälinge sn, som fabrican i sin tur fått av deka-
natet mot de redan tidigare nämnda 0:0:4 i Nåntuna 
och 0:2 ? i N (ortnamn saknas); den sistnämnda jor-
den var en testamentsgåva av herr Johan Staffansson. 
(DS 1031)

1301 testamenterar Karl Gregersson (Folkungaättens 
oäkta gren) sin gård (”curia”) N med allt fast och löst 
till Uppsala domkyrka (DS 1339).

1316 upptas en landbo tillhörande domkyrkans fabrica och 
ytterligare fem ospecificerade landbor i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062 s 261).

1316 testamenterar domprost Andreas 2:0:14 till domkyr-
kan; för jordens avkastning skall domkyrkans korgos- 
sekommunitet på holmen i Uppsala fira årsmot för 
Karl Gregersson, som varit gift med Andreas’ brors-
dotter Ramborg (se Sävja) (DS 2055—56).

1318 ger Magnus Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) 
0:0:10 till Sko kloster (se Sunnersta, Bondkyrka sn) 
(DS 2141).

1344 uppbär domkyrkans femte kanonikat (Danmark), se-
nare cantorian, 2 läster korn av N gård (”curia”); det 
elfte kanonikatet (Simtuna) har 0:10:2 (DS 3835 s 
312, 317). Domkyrkans fabrica har 0:10 (DS 3838).

1376 har domkyrkans fabrica 0:10, som en landbo sitter på; 
jorden uppges vara 'till större delen ny’ (”terra noua 
pro maiori parte”); räntan är 2 pund och 7 spann 
korn men skall höjas kommande år (D 1 s 3).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 3 pund 
och 6 spann korn och pund råg (UpDkyR).

158 Vaksala härad 

1280-talets slut(?) byter Uppsala domkyrkas fabrica till sig 
bla 0:7:1 i N av riddaren Sopp mot jord i Väsby, 
Hammarby sn; jorden i N byts före 1291 bort till 
dekanatet, dels 0:0:4 mot jord i Väsby, Alunda sn, 
dels 0:6 i N jämte annan jord mot jord i bl a Säby (se 
Säby). Den förstnämnda jorden (0:0:4) omnämns ock-
så i samband med det byte fabrican gjorde ungefär 
samtidigt med kaniken Öjar (Vallby kanonikat): fa-
brican får jord i Väsby, Alunda sn, mot jord i For-
karby, Bälinge sn, som fabrican i sin tur fått av deka-
natet mot de redan tidigare nämnda 0:0:4 i Nåntuna 
och 0:2 ? i N (ortnamn saknas); den sistnämnda jor-
den var en testamentsgåva av herr Johan Staffansson. 
(DS 1031) 

1301 testamenterar Karl Gregersson (Folkungaättens 
oäkta gren) sin gård ("curia") N med allt fast och löst 
till Uppsala domkyrka (DS 1339). 

1316 upptas en landbo tillhörande domkyrkans fabrica och 
ytterligare fem ospecificerade landbor i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062 s 261). 

1316 testamenterar domprost Andreas 2:0:14 till domkyr-
kan; för jordens avkastning skall domkyrkans korgos-
sekommunitet på holmen i Uppsala fira årsmot för 
Karl Gregersson, som varit gift med Andreas' brors-
dotter Ramborg (se Sävja) (DS 2055-56). 

1318 ger Magnus Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) 
0:0: 10 till Sko kloster (se Sunnersta, Bondkyrka sn) 
(DS 2141). 

1344 uppbär domkyrkans femte kanonikat (Danmark), se-
nare cantorian, 2 läster korn av N gård ("curia"); det 
elfte kanonikatet (Simtuna) har 0: 10:2 (DS 3835 s 
312,317). Domkyrkans fabrica har 0:10 (DS 3838). 

1376 har domkyrkans fabrica 0: 10, som en landbo sitter på; 
jorden uppges vara 'till större delen ny' ("terra noua 
pro maiori parte"); räntan är 2 pund och 7 spann 
korn men skall höjas kommande år (D l s 3). 

141 7 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 3 pund 
och 6 spann korn och t pund råg (UpDkyR). 
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1479— 1536 har domkyrkan en landbo, som räntar ^ läst korn 
(Danmarks rd) (UpDkyR).

1489 och 1503 har Sko kloster en gård, som räntar 2 pund 
korn och 0:0:10 pn (SkoKlJb s 42).

Prästgården 1538 Prestebordeth (UH 1538:2) — 11 I, 7 b. 
UH 1538 (endast) 1 ky, 1:0.

Prästgården har enl Geomjb A 5 s 13 och EK sin mark 
avgränsad från Kyrkbyn.

*Svartvgla

Säby

1483 i Svartvgla (RAp 9/3), 1487 i Swartwgla tengh. (RAp 
18/5).

1483 säljer Ingeborg Matsdotter en fjäll i S till sin styvson 
Peter Jönsson (se Söderby) (RAp 9/3).

1487 säljer Peter Jönsson en ängsfjäll i S äng till själakoret i 
Uppsala domkyrka (se Söderby) (RAp 18/5).

1497—1535 ligger S äng till en landbo i Berga (Danmarks rd) 
(UpDkyR).

1561 (?) upptas i en förteckning över gods, som skall veder-
kännas till arv och eget 1562, en ängsfjäll i S, som sålts 
till Uppsala domkyrka av Peter Jönsson (se ovan 
1487) (AoE 4, odat PM).

1275 in Seby (DS 597) - 11 I, 7 b - DoAM s 249 f.
UH 1541 1 skäng, 1548 1 skuj, 0:0:1 (jt från 1548), till 

Jädra, Vaksala sn.
7 se, 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 
0:6:2:4 + 0:6:2:4. Jt för varje gård anges 1540 till 0:6; 
samtliga gårdar saknas i UH 1542:10 och alla utom en 
i UH 1543:7; för jt-förändringen se Dahlbäck kas 677. 
(Danmarks rd)
Summajt 6:0:0:4 (15405:2).

1275 skänker hertig Bengt Birgersson (Folkungaätten) med 
sin broders, kung Magnus’, samtycke 0:6 till Uppsala 
domkyrka (DS 597).

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:9 i Säby. Jorden har 
den erhållit under 1280-talets slut genom byten, dels 
ett varigenom 0:0:8 erhölls mot jord i Sommaränge, 
Viksta sn, dels ett vari fabrican fick 0:0:19 i S och jord 
i Huggsta, denna sn, i Norrby, Vaksala sn, och i Skeke 
och Västra Vallby, Rasbo sn, mot jord i Danmarksby,

Danmark 159 

14 79-1536 har domkyrkan en landbo, som räntar ½ läst korn 
(Danmarks rd) (UpDkyR). 

1489 och 1503 har Sko kloster en gård, som räntar 2 pund 
korn och 0:0: 10 pn (SkoKijb s 42) . 

Prästgården 1538 Prestebordeth (UH 1538:2) - 11 I, 7 b. 

*Svartvgla 

UH 1538 (endast) I ky, 1:0. 

Prästgården har enl GeomJb A 5 s 13 och EK sin mark 
avgränsad från Kyrkbyn. 

1483 i Svartvgla (RAp 9/3), 1487 i Swartwgla tengh (RAp 
18/5) . 

1483 säljer Ingeborg Matsdotter en fjäll i S till sin styvson 
Peter Jönsson (se Söderby) (RAp 9/3). 

1487 säljer Peter Jönsson en ängsfjäll i Säng till själakoret i 
Uppsala domkyrka (se Söderby) (RAp 18/5). 

1497-1535 ligger Säng till en landbo i Berga (Danmarks rd) 
(UpDkyR). 

1561 (?) upptas i en förteckning över gods, som skall veder-
kännas till arv och eget 1562, en ängsfjäll i S, som sålts 
till Uppsala domkyrka av Peter Jönsson (se ovan 
1487) (AoE 4, odat PM). 

Säby 1275 in Seby (DS 597) - 11 I, 7 b - DoAM s 249 f. 
UH 1541 I skäng , 1548 I skuj, 0:0:l Ut från 1548), till 

Jädra, Vaksala sn. 
7 se, 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 0:6:2:4 + 
0:6:2:4 + 0:6:2:4 . Jt för varje gård anges 1540 till 0:6; 
samtliga gårdar saknas i UH 1542: l 0 och alla utom en 
i UH 1543:7; för jt-förändringen se Dahlbäck kas 677. 
(Danmarks rd) 
Summajt 6:0:0:4 (15405:2). 

1275 skänker hertig Bengt Birgersson (Folkungaätten) med 
sin broders, kung Magnus', samtycke 0:6 till Uppsala 
domkyrka (DS 597). 

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:9 i Säby.Jorden har 
den erhållit under 1280-talets slut genom byten, dels 
ett varigenom 0:0:8 erhölls mot jord i Sommaränge, 
Viks ta sn, dels ett vari fabrican fick 0:0: 19 i S och jord 
i Huggsta, denna sn, i Norrby, Vaksala sn, och i Skeke 
och Västra Vallby, Rasbo sn, mot jord i Danmarksby, 
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Nåntuna, Sävja och Villinge samt på okänd plats 
(dock troligen i Huggsta 0:-£-, som fabrican fatt från 
Dalby kyrka — se Huggsta). För det första bytet anges 
ingen motpart; i det andra bytet var godsförvaltaren, 
dekanen Nils, själv motpart, på dekanatets eller möjli-
gen på Danmarks kanonikats vägnar, eftersom det 
sistnämnda och inte dekanatet senare äger jord i de 
berörda byarna. Fabricans jord i S 'förbättrades’ un-
gefär samtidigt av Danmarks kyrka, som i ersättning 
för detta fick en mindre jordlott i Vrå, Knivsta sn. 
(DS 1031) Dalby kyrka hade 1291 0:^- (till ett värde av 
3:0 pn) att fordra av fabrican, säkerligen som ersätt-
ning för det ovan nämnda halva öreslandet (DS 
1032).
Samma år intygar dekanen Nils, att han på Uppsala 
domkyrkas fabricas vägnar på Tiundalands folk-
landsting givit fasta på ett byte med Lars Nilsson i 
Gäsmesta, Börje sn, och hans hustru; i bytet har 
kyrkan lämnat 0:6 i S och 0:0:4 i Villinge mot 0:10:1 i 
Långtibble, Vänge sn (DS 1040).

1297—1305 utfärdar Filip Finvidsson (Rumby-ätten) ett 
brev (utan årtal) på att han några år tidigare bytt bort 
3:1 i S och jord i Bäddarö, Löts sn, i tre byar på *Line 
( in Lino in tribus villis silicet in Vppaby ... in 
Scotingabolstadh ... et in Hagha ...”; möjligen i 
Hacksta sn), samt i Sätra, Eds sn, och i Husa, Garns 
sn, till ärkebiskop Nils och Uppsala domkyrka mot 
jord i Libby, *Tjula och Viggby, Täby sn (DS 1745). 
Bytet har sannolikt skett före 7/12 1299, då Folke 
Jonsson (Fånö-ätten) bytt till sig jord på *Lin0 av 
ärkebiskopen (DS 1296).

1299 intygar kaniken Andreas (And), att han fatt tillåtelse 
av ärkebiskopen och domkapitlet i Uppsala att för sin 
livstid uppbära inkomsterna av 1:0 i S; han skänker 
samtidigt domkyrkans fabrica 1:0 i samma by, men 
förbehåller sig att under sin livstid uppbära inkoms-
terna därifrån (DS 1297).

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0:20, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320).
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Nåntuna, Sävja och Villinge samt på okänd plats 
(dock troligen i Huggsta 0:½, som fabrican fått från 
Dal by kyrka - se Huggs ta). För det första bytet anges 
ingen motpart; i det andra bytet var godsförvaltaren, 
dekanen Nils, själv motpart, på dekanatets eller möjli-
gen på Danmarks kanonikats vägnar, eftersom det 
sistnämnda och inte dekanatet senare äger jord i de 
berörda byarna. Fabricans jord i S 'förbättrades' un-
gefär samtidigt av Danmarks kyrka, som i ersättning 
för detta fick en mindre jordlott i Vrå, Knivsta sn. 
(DS 1031) Dalby kyrka hade 1291 0:t (till ett värde av 
3:0 pn) att fordra av fabrican, säkerligen som ersätt-
ning för det ovan nämnda halva öreslandet (DS 
1032). 
Samma år intygar dekanen Nils, att han på Uppsala 
domkyrkas fabricas vägnar på Tiundalands folk-
landsting givit fasta på ett byte med Lars Nilsson i 
Gäsmesta, Börje sn, och hans hustru; i bytet har 
kyrkan lämnat 0:6 i S och 0:0:4 i Villinge mot 0: l 0: l i 
Långtibble, Vänge sn (DS 1040). 

1297-1305 utfärdar Filip Finvidsson (Rumby-ätten) ett 
brev (utan årtal) på att han några år tidigare bytt bort 
3: l i S och jord i Bäddarö, Löts sn, i tre byar på *Lin0 
("in Lin0 in tribus villis silicet in Vppaby . .. in 
Scotingabolstadh . .. et in Hagha ... "; möjligen i 
Hacksta sn), samt i Sätra, Eds sn, och i Husa, Garns 
sn, till ärkebiskop Nils och Uppsala domkyrka mot 
jord i Libby, *Tjula och Viggby, Täby sn (DS 1745). 
Bytet har sannolikt skett före 7/121299, då Folke 
Jonsson (Fånö-ätten) bytt till sig jord på *Lin0 av 
ärkebiskopen (DS 1296). 

1299 intygar kaniken Andreas (And), att han fått tillåtelse 
av ärkebiskopen och domkapitlet i Uppsala att för sin 
livstid uppbära inkomsterna av l :0 i S; han skänker 
samtidigt domkyrkans fabrica 1:0 i samma by, men 
förbehåller sig att under sin livstid uppbära inkoms-
terna därifrån (DS 1297). 

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0:20, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320). 
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Sällinge

Sävja

1316 upptas fyra landbor, varav en är bryte (”villicus”), 
tillhörande Uppsala domkyrkas fabrica i förteckning-
en över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogod-
sen i Tiundaland (DS 2062 s 261); förteckningen upp-
tar de fyra landborna felaktigt under ’Sätuna’ (Dahl- 
bäck kas 677).

1344 har domkyrkans fabrica 5:2 (DS 3838 s 333).
1349 omnämns Lars i S som faste (DS 4412).
1376 har domkyrkans fabrica 6:0, som sex landbor sitter 

på; räntan är 3 läster korn och 14:0 pn (D 1 s 2).
1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala härad 

0:6 att förbli under Uppsala domkyrka, då jorden 
länge hört till domkyrkan (SD 1112).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 3 läster 
korn och 8:0 pn (UpDkyR).

1425 se Villinge.
1497—1536 har Uppsala domkyrka åtta gårdar, från 1535 

sju gårdar (Danmarks rd); gårdarna räntar 4 pund 
korn och 0:4 pn vardera, men en gård är 1527 öde, 
saknar ränta och redovisas inte senare (UpDkyR).

1539 uppges att byn försvagades, då kung Kristians folk låg 
i Uppsala (1520), och att den åttonde gården därför 
lagts till de andra sju i byn (UH 1539:6 f 4v).

1415 i Stedhelinge (SD 2146), i Sadillinghe (SD 2147) — 111, 
7 b.

UH 2 sk, 1:7:2 med sk i Söderhällby, Vaksala sn, 1540—51 
och skuj i Bärby 1540—47 + 1:7 med skuj i Myrby 
från 1548.
1 skuj (bebodd), 1542 \ sk, 0:5.
Summa jt 4:3:2.

1415 omnämns Peter i S som faste (SD 2146, 2147).

1291 in Seffium, in Sewium (DS 1031) — 11 I, 7 b.
UH 1 ky, 0:7; redovisas 1548—68 som cant/pb (se Dan- 

marksby). (Skäve rd)
6 dp, 1551 6 dp + \ dp, 1:2:2 + 1:0 + 1:0 + 0:7 + 
0:6:2 + 0:6 = 5:6:1; 1551 omfördelas jorden: 0:7 + 0:7 
+ 0:7 + 0:7 + 0:7 + 0:6:2 + 0:4:2 (■£ dp, vissa år 
redovisad som 0:4) = 5:6:1 (se nedan 1538). (Sätuna 
rd)

Sällinge 

Sävja 
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1316 upptas fyra landbor , varav en är bryte ("villicus"), 
tillhörande Uppsala domkyrkas fabrica i förteckning-
en över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogod-
sen i Tiundaland (DS 2062 s 261 ); förteckningen upp-
tar de fyra landborna felaktigt under 'Sätuna ' (Dahl-
bäck kas 677) . 

1344 har domkyrkans fabrica 5:2 (DS 3838 s 333) . 
1349 omnämns Lars i S som faste (DS 4412). 
1376 har domkyrkans fabrica 6:0, som sex landbor sitter 

på ; räntan är 3 läster korn och 14:0 pn (D I s 2). 
1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala härad 

0:6 att förbli under Uppsala domk yrka, då jorden 
länge hört till domkyrkan (SD 1112). 

1417 har domk yrkans fabrica ett gods , som räntar 3 läster 
korn och 8:0 pn (UpDkyR). 

1425 se Villinge. 
1497-1536 har Uppsala domkyrka åtta gårdar , från 1535 

sju gårdar (Danmarks rd); gårdarna räntar 4 pund 
korn och 0:4 pn vardera, men en gård är 1527 öde, 
saknar ränta och redovisas inte senare (UpDkyR). 

1539 uppges att byn försvagades , då kung Kristians folk låg 
i Uppsala (1520), och att den åttonde gården därför 
lagts till de andra sju i byn (UH 1539:6 f4v) . 

1415 i Stedhelinge (SD 2146) , i Stedillinghe (SD 2147) - 11 I, 
7 b. 

UH 2 sk, I :7:2 med sk i Söderhällby, Vaksala sn, 1540-51 
och skuj i Bärby 1540-47 + 1:7 med skuj i Myrby 
från 1548. 
I skuj (bebodd) , 1542 ½ sk, 0:5 . 
Summa jt 4:3:2. 

1415 omnämns Peter i S som faste (SD 2146, 214 7) . 

1291 
UH 

in Seffium, in Sewium (DS 1031) - 11 I, 7 b. 
I ky , 0:7; redovisas 1548-68 som cant/pb (se Dan-
marksby). (Skäve rd) 
6 dp, 1551 6 dp + ½ dp, 1:2:2 + 1:0 + 1:0 + 0:7 + 
0:6:2 + 0:6 = 5:6:1; 1551 omfördelasjorden: 0:7 + 0:7 
+ 0:7 + 0:7 + 0:7 + 0:6:2 + 0:4:2 (½ dp, vissa år 
redovisad som 0:4) = 5:6:1 (se nedan 1538). (Sätuna 
rd) 
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1542—53 1 seäng (urfjäll), 1544 till Berga; den låg i 
byns västra ände (UH 1542:10 s 20) och är troligen 
identisk med 'Sävja fjäll’, Som redovisas tillsammans 
med 'Koggeboda äng’ under Uppsala gård från 1554. 
Summa jt 6:5:1.

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 1:0 (DS 2073, ÄSF s 7).

1290 (omkr) byter Uppsala domkyrkas fabrica till sig bl a 
0:0:5 i S av riddaren Sopp; jorden byts före 1291 bort 
till dekanatet (se Säby) (DS 1031).

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:1 i pant av Olof i 
S och lika mycket av Botvid i S för spannmål de 
uppburit i Tierps resp Vallby snr (DS 1032).

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0:1, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320).
Samma år är Ingvast i S en av de fastar vid ting i 
Uppsala som utsetts av Karl Gregersson (Folkunga- 
ättens oäkta gren) för överlåtelse av dennes gård Nån- 
tuna (DS 1339).

1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland nio landbor i S, 
varav åtminstone en (sannolikt fler) tillhör Uppsala 
domkyrkas fabrica och en herr Mats (Danmarks ka- 
nonikat, Uppsala domkyrka) (DS 2062 s 261 f).

1316 upprättar domprosten Andreas (And) sitt testamente 
och skänker sina förvärvade gods till Uppsala dom-
kyrka: holmen i Uppsala med byggnader och verk på 
holmen och i ån, 3:0:5 i S med jord i *Koggabodha, 
samt jord i Nåntuna, denna socken, Kvarnbo, Läby 
sn, Gottsunda, Bondkyrka sn, och Hov, Rasbo sn (DS 
2055—56). Samma år har domkyrkans prepositur 1:0, 
undantaget ’det som är inhägnat vid Kogganes’ (se 
»Koggabodha) (DS 2073).

1329 säljer Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) 0:0:1 till 
domprost Björn i Uppsala (DS 2743).

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 1:0 och dess femte 
kanonikat (Danmark), senare cantorian, 0:0:5, som 
räntar 10 spann korn och 0:3:2:7 pn (DS 3835 s 304, 
311). Fabrican har 4:2 (DS 3838, Dahlbäck kas 678), 
och andra kanonikatet (Norunda) har haft 0:0:10 i S,
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1542-53 I seäng (urfjäll), 1544 till Berga; den låg i 
byns västra ände (UH 1542: 10 s 20) och är troligen 
identisk med 'Sävja fjäll', som redovisas tillsammans 
med 'Koggeboda äng' under Uppsala gård från 1554. 
Summajt 6:5:1. 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 1 :0 (DS 2073, ÄSF s 7). 

1290 ( omkr) byter Uppsala domkyrkas fabrica till sig bl a 
0:0 :5 i Sav riddaren Sopp; jorden byts före 1291 bort 
till dekanatet (se Säby) (DS 1031). 

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:1 i pant av Olof i 
S och lika mycket av Botvid i S för spannmål de 
uppburit i Tierps resp Vallby snr (DS 1032). 

1301 har Uppsala domkyrkas andra vicaria 0: 1, förvärvat 
genom byte (DS 3836 s 320). 
Samma år är lngvast i S en av de fastar vid ting i 
Uppsala som utsetts av Karl Gregersson (Folkunga-
ättens oäkta gren) för överlåtelse av dennes gård Nån-
tuna (DS 1339) . 

1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland nio landbor i S, 
varav åtminstone en (sannolikt fler) tillhör Uppsala 
domkyrkas fabrica och en herr Mats (Danmarks ka-
nonikat, Uppsala domkyrka) (DS 2062 s 261 f). 

1316 upprättar domprosten Andreas (And) sitt testamente 
och skänker sina förvärvade gods till Uppsala dom-
kyrka: holmen i Uppsala med byggnader och verk på 
holmen och i ån, 3:0:5 i Smed jord i *Koggabodha, 
samt jord i Nåntuna, denna socken , Kvarnbo, Läby 
sn, Gottsunda, Bondkyrka sn, och Hov, Rasbo sn (DS 
2055-56) . Samma år har domkyrkans prepositur 1:0, 
undantaget 'det som är inhägnat vid Kogganes' (se 
*Koggabodha) (DS 2073). 

1329 säljer Styrbjörn Torstensson (Sand bro-ätten) 0:0 : 1 till 
domprost Björn i Uppsala (DS 2743). 

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 1 :0 och dess femte 
kanonikat (Danmark), senare cantorian, 0:0:5, som 
räntar 10 spann korn och 0:3:2:7 pn (DS 3835 s 304, 
311). Fabrican har 4:2 (DS 3838, Dahlbäck kas 678) , 
och andra kanonikatet (Norunda) har haft 0:0: 10 i S, 
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som tillsammans med jord i Ultuna, Bondkyrka sn, 
bytts bort mot jord i *Billinge, Bondkyrka sn (DS 
3835 s 307).

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:0:4 till 
Simon i Berga (DS 7444).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:6, som sex landbor 
inkl rättaren (”villicus”) — sitter på. Jorden uppges 
vara ’ny till stor del’ (”terra noua pro magna parte”) 
och ränta 14 pund och 3 spann korn och 6:^ pn och 
dessutom en tredjedel av skörden från rättaren, när så 
är möjligt. Fabrican har även en liten urfjäll i S, som 
ger ett eller två lass hö. (D 1 s 3, 16).

1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala hd JkO 
från Uppsala domkyrka till de rätta arvingarna under 
skatt; kyrkan skall återfå köpeskillingen (SD 1089).

1410 säljer Olof Ingvastsson i Ekeby, denna sn, Nils i S, 
Anders Kämpesson och Ragvald i Marma, ?Lagga sn, 
0:0:12 (= 1409 års jord) till Peter Nilsson i Ekeby (SD 
1300).

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, som räntar 
20 pund och 1 spann korn (UpDkyR).

1430 kärar vid lagmansting domprosten i Uppsala till Peter 
Nilsson och en del av hans grannar i *Ekeby, att de 
olagligen inhägnat en fäväg (”faeraek”) till Ekeby från 
S, vilken av ålder varit öppen 'uppifrån skogen och 
ned till ån’ mellan de båda byarnas marker (”mellom 
badha fornemda boolstadha”); fävägen döms att hål-
las öppen for båda byarnas boskap, och Peter Nilssons 
m fl gärdsgård döms ogiltig (RAp 17/7).

1454 byter Erik Petersson, dekan i Uppsala, till sig ^:0 i S 
av Gregers Johansson i Alvlösa, Fittja sn, mot jord i 
Hummelsta, Litslena sn (UpDkyRL f 44v).

1467 ger Erik Petersson ^:0, som räntar 20 spann korn, och 
en ängsfjäll, som räntar 1:0 pn, till Uppsala domkyrka 
(se Törnby, Vaksala sn) (RAp 18/11).

1497—1509 har domkyrkan sex gårdar och en fjäll, 1527 — 36 
fem gårdar och en fjäll (Danmarks rd) med ränta enl 
tabell nedan (UpDkyR; Dahlbäck kas 678).
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som tillsammans med jord i Ultuna, Bondkyrka sn, 
bytts bort mot jord i *Billinge, Bondkyrka sn (DS 
3835 s 307). 

1366 testamenterar kaniken Lars Nilsson (Unge) 0:0:4 till 
Simon i Berga (DS 7444). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 4:6, som sex landbor 
inkl rättaren ("villicus") - sitter på. Jorden uppges 
vara 'ny till stor del' ("terra noua pro magna parte") 
och ränta 14 pund och 3 spann korn och 6:½ pn och 
dessutom en tredjedel av skörden från rättaren, när så 
är möjligt. Fabrican har även en liten urfjäll i S, som 
ger ett eller två lass hö. (D 1 s 3, 16). 

1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala hd ½:0 
från Uppsala domkyrka till de rätta arvingarna under 
skatt; kyrkan skall återfå köpeskillingen (SD 1089). 

1410 säljer Olof Ingvastsson i Ekeby, denna sn, Nils i S, 
Anders Kämpesson och Ragvald i Marma, ?Lagga sn, 
0:0 : 12 ( = 1409 års jord) till Peter Nilsson i Ekeby (SD 
1300) . 

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, som räntar 
20 pund och 1 spann korn (UpDkyR). 

1430 kärar vid lagmans ting domprosten i Uppsala till Peter 
Nilsson och en del av hans grannar i *Ekeby, att de 
olagligen inhägnat en fåväg ("fä:rrek") till Ekeby från 
S, vilken av ålder varit öppen 'uppifrån skogen och 
ned till ån' mellan de båda byarnas marker ("mellom 
badha fornemda boolstadha"); fåvägen döms att hål-
las öppen för båda byarnas boskap, och Peter Nilssons 
m f1 gärdsgård döms ogiltig (RAp 17 /7). 

1454 byter Erik Petersson, dekan i Uppsala, till sig ½:0 i S 
av Gregers Johansson i Älvlösa, Fittja sn, mot jord i 
Hummelsta, Litslena sn (UpDkyRL f 44v). 

1467 ger Erik Petersson ½:0, som räntar 20 spann korn, och 
en ängsfjäll, som räntar I :0 pn, till Uppsala domkyrka 
(se Törnby, Vaksala sn) (RAp 18/11). 

1497-1509 har domkyrkan sex gårdar och en fjäll, 1527-36 
fem gårdar och en fjäll (Danmarks rd) med ränta en! 
tabell nedan (UpDkyR; Dahlbäck kas 678). 
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1497
avrad

enh korn

1527
avrad
korn

1535
avrad
korn

1536
avrad
korn

1.

2.
3.
4.
5.
6.

5 pd
4 pd 3 sp 
4 pd 2 sp 
3 pd 7^ sp 
3 pd 6 sp 

20 sp

5 pd 
4 pd 
4 pd 
4 pd 
4 pd

20 sp (öde)

5 pd
4 pd 3 sp
6 pd 4 sp 
4 pd
3 pd 6 sp

5pd
4 pd 3 sp 
6 pd 6 sp 
4 pd
3 pd 6 sp

Fjällen räntar 1:0 pn.

Söderby
(Stora 
och Lilla)

1538 läggs de fem se-hemmanen tillsammans med dom-
prosthemmanet i S (1:0) under Uppsala gård, där de 
redovisas i Sätuna rd (UH 1539:6; Dahlbäck kas 678).

1296 de Sudherby (DS 1154, avskr), 1298 curia sua Sudherby 
(DS 1231) - 11 I, 6 b.

UH 1 skuj, 0:2:1 till »Ekeby.
1 ky + | ky (1542-61 2 ky), 1:3 (Lilla S) + 0:3 
(Stora S); hemmanen redovisas 1548—68 som cant/pb 
(se Danmarksby). (Skäve rd)
2 se, 1:0 + 0:7 (1542 1:0). (Danmarks rd)
1 klakl, 1540 1 pb, 1547 1 sthlmsp, 1551 1 aoe 
(Tuna rd), 1566 1 se, 1:0, 1551 0:6, 1566 1:0 (Stora S). 
\ upheh, 0:2 (saknas 1540—45 och 1548); se frt ne-
dan.
1 fr.
1542 1 frt (Lilla S); torparen brukar även upheh 
ovan.
Summa jt 5:1:1.

1296 omnämns Hagbard från S som ledamot i den nämnd 
som utarbetat Upplandslagen (DS 1154).

1298 byter Juliana Hagbardsdotter, änka efter Nils Ubbes- 
son, bort sin gård (”curia”) S till sin blodsfrände 
Bengt Bosson (egen ätt) mot 0:14 i Svista, Alunda sn 
(”in villa Soastum in Olandia” — saknas i DMS 1:4) 
(DS 1231).

1347 byter Lars Olofsson (Kolhammar-ätten) bort 0:7:1 
med en urfjäll och delar i andra urfjällar, som tillhör
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Söderby 
(Stora 
och Lilla) 

1497 1527 1535 1536 
avrad avrad avrad avrad 

enh korn korn korn korn 

I. 5 pd 5 pd 5 pd 5pd 
2. 4 pd 3 sp 4 pd 4 pd 3 sp 4 pd 3 sp 
3. 4 pd 2 sp 4 pd 6 pd 4 sp 6 pd 6 sp 
4. 3 pd 7½ sp 4 pd 4 pd 4 pd 
5. 3 pd 6 sp 4 pd 3 pd 6 sp 3 pd 6 sp 
6. 20 sp 20 sp (öde) 

Fjällen räntar I :0 pn. 

1538 läggs de fem se-hemmanen tillsammans med dom-
prosthemmanet i S ( I :0) under Uppsala gård, där de 
redovisas i Sätuna rd (UH 1539:6; Dahlbäck kas 678). 

1296 de Sudherby (DS 1154, avskr) , 1298 curia sua Sudherby 
(DS 123 l) - 11 I, 6 b. 

UH I skuj, 0:2: I till *Ekeby . 
I ky + t ky (1542-61 2 ky), 1:3 (Lilla S) + 0:3 
(Stora S); hemmanen redovisas 1548-68 som cant/pb 
(se Danmarksby). (Skäve rd) 
2 se, 1:0 + 0:7 (15421 :0) . (Danmarks rd) 
I klakl, 1540 I pb, 154 7 I sthlmsp, 1551 I aoe 
(Tuna rd), 1566 I se, 1:0, 15510 :6, 15661:0 (Stora S) . 
½ upheh, 0:2 (saknas 1540-45 och 1548); se frt ne-
dan. 
I fr. 
1542 I frt (Lilla S); torparen brukar även ½ upheh 
ovan. 
Summajt 5:1:l. 

1296 omnämns Hagbard från S som ledamot i den nämnd 
som utarbetat Upplandslagen (DS 1154). 

1298 byter Juliana Hagbardsdotter, änka efter Nils Ubbes-
son, bort sin gård ("curia") S till sin blodsfrände 
Bengt Bosson ( egen ätt) mot 0: 14 i Svista , Alunda sn 
("in villa S0astum in Olandia " - saknas i DMS 1:4) 
(DS 1231). 

1347 byter Lars Olofsson (Kolhammar-ätten) bort 0:7:l 
med en urfjäll och delar i andra urfjällar, som tillhör 
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denna jord, till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot 
0:0:13-^- i Broby, Husby-Arlinghundra sn, som han 
1345 bytt bort till kaniken, och pengar for den reste-
rande jorden (0:0:8^j i S; Lars har erhållit jorden i S 
av en Nils, på vars vägnar bytet sker (DS 4183, jfr DS 
3941).
Samma år testamenterar kaniken Odin i Uppsala 
0:0:2 till Uppsala domkyrkas fabrica (se Vallby) (DS 
4190).

1366 upprättar kaniken Lars Nilsson (Unge) sitt testamen-
te, varvid han bl a skänker: till nionde prebendan i 
Uppsala domkyrka 1:0:1 i S och jord i Hällby och 
Stabby, Bondkyrka sn, och i Ekeby, Börje sn (DS 
7444; Dahlbäck s 157).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0, som en landbo 
sitter på och som räntar en tredjedel av skörden (Dis 
3).

1380 säljer Magnus Gregersson (Sandbro-ätten) 0:7 till 
Uppsala domkyrka; enligt ett två dagar senare utfär-
dat kvitto var jorden 0:6:2 (SRP 1503, 1505).

1381 ingår -^:0 i stiftelsebrevet för S:t Andreas’ prebenda (se 
Högby, Uppsala-Näs sn) (SRP 1558).

1410 omnämns Peter Mickelsson i S som faste (SD 1300).
1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, söm räntar 8 

pund korn (UpDkyR).
1465 ger Barbara Lydekadotter (van dem Bergen), gift med 

Birger Johansson (stjärna), 0:0:8, som hon ärvt efter 
sin mor Katarina, till Julita kloster (RAp 4/8).

1483 säljer Ingeborg Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt), 
änka efter Jöns Pedersson (tre hjärtan), två ängsfjällar 
i S äng och en fjäll i *Svartvgla till sin styvson Peter 
Jönsson, borgare i Uppsala (RAp 9/3).

1486 upptas en gård, som räntar 5^ pund och 2 spann korn 
och 0:0:8 pn, i Gustav Karlssons (Gumsehuvud) jor- 
debok (C 39 f 2).

1487 säljer Peter Jönsson i Uppsala med sin hustru Doro- 
teas samtycke tre ängsfjällar, två på Morängen i S äng 
och en i *Svartvgla äng, till S:ta Helenas prebenda i 
själakoret i Uppsala domkyrka; fjällarna har de köpt 
av Peters styvmor för förvärvade pengar (RAp 18/5, 
8/9).
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denna jord, till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot 
0:0:13½ i Broby, Husby-Ärlinghundra sn, som han 
1345 bytt bort till kaniken, och pengar för den reste-
rande jorden (0:0:8½) i S; Lars har erhållit jorden i S 
av en Nils, på vars vägnar bytet sker (DS 4183, jfr DS 
3941). 
Samma år testamenterar kaniken Ödin i Uppsala 
0:0:2 till Uppsala domkyrkas fabrica (se Vallby) (DS 
4190). 

1366 upprättar kaniken Lars Nilsson (Unge) sitt testamen-
te, varvid han bl a skänker: till nionde prebendan i 
Uppsala domkyrka 1 :0: I i S och jord i Häll by och 
Stabby, Bondkyrka sn, och i Ekeby, Börje sn (DS 
7444; Dahlbäck s 157). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0, som en landbo 
sitter på och som räntar en tredjedel av skörden (D 1 s 
3). 

1380 säljer Magnus Gregersson (Sandbro-ätten) 0:7 till 
Uppsala domkyrka; enligt ett två dagar senare utfär-
dat kvitto var jorden 0:6:2 (SRP 1503, 1505). 

138 l ingår ½:O i stiftelsebrevet för S:t Andreas' prebenda (se 
Högby, Uppsala-Näs sn) (SRP 1558). 

1410 omnämns Peter Mickelsson i S som faste (SD 1300). 
1417 har Uppsala domkyrkas fabrica ett gods, som räntar 8 

pund korn (UpDkyR). 
1465 ger Barbara Lydekadotter (van dem Bergen), gift med 

Birger Johansson (stjärna), 0:0:8, som hon ärvt efter 
sin mor Katarina, tillJulita kloster (RAp 4/8). 

1483 säljer Ingeborg Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt), 
änka efter Jöns Pedersson (tre hjärtan), två ängsfjällar 
i S äng och en fjäll i *Svartvgla till sin styvson Peter 
Jönsson, borgare i Uppsala (RAp 9/3). 

1486 upptas en gård, som räntar 5½ pund och 2 spann korn 
och 0:0:8 pn, i Gustav Karlssons (Gumsehuvud) jor-
debok (C 39 f2). 

1487 säljer Peter Jönsson i Uppsala med sin hustru Doro-
teas samty~ke tre ängsfjällar, två på Morängen i Säng 
och en i *Svartvgla äng, till S:ta Helenas prebenda i 
själakoret i Uppsala domkyrka; fjällarna har de köpt 
av Peters styvmor för förvärvade pengar (RAp 18/5, 
8/9). 
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Söderhällby

*S0rby

1490 stadfaster Ingeborg Matsdotters närmaste arvingar 
försäljningen till Peter (se Berga) (RAp 17/6, 9/7).

1497—1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar
4 pund resp 3^ pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) en gård, som rän-
tar 5^ pund och 2 spann korn och 0:0:8 pn, efter 
Magdalena Karlsdotter (Bonde) (RAp 25/1).

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:2 frälsejord, som rän-
tar 1 tön korn och (1528) 2 lass ved (Sätuna rd) (UFT 
VI s 195, 211, HHLG III s 106).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:6, som 
vederkänts från hospitalet i Stockholm (AoE 29 A f 
17v). Gården redovisas i hospitalets jordebok 1549 
under Tuna rd (K1DH II s 68).

1561 (?) upptas i en förteckning över gods, som skall veder-
kännas till arv och eget 1562, två ängsfjällar i Mor-
ängen i S äng, som sålts till Uppsala domkyrka av 
Peter Jönsson (se ovan 1487) (AoE 4, odat PM av 
Rasmus Ludvigsson).

1376 in villa Helleby (D 1 s 2) — 11 I, 7 b — byn är delad 
mellan Danmarks och Vaksala snr.

UH 1 se, 0:7:1; gården kallas 1540 och från 1561 ’Löten’. 
Summa jt (inkl S, Vaksala sn) 2:1:1 (2:2:1).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:7:1, som är ’odlad 
på nytt’ (”terra de nouo culta”) men ännu är utan 
hus; räntan är en tredjedel av skörden (D 1 s 2).

1383 byter Nils Kämpe till sig 0:6:1 och 0:2 i S och jord i 
Halmby och Högby, Lagga sn, och Stenby, Husby- 
Långhundra sn, av Uppsala domkyrka mot jord i 
Brunnby, Östuna sn (SRP 1979).

1451 byter Uppsala domkyrka bort 0:7:1 frälsejord i 
'Hällby bolstad’(?) till fem borgare i Uppsala; jorden i
5 skall vara skatte (se Villinge, Danmarks sn) (RAp 
16/2).

1497— 1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 21 
spann korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1221 in villa de Sourbj (?KÅ 1914 s 469), 1344 in Serby (DS 
3835 s 315), 1347 in villa Serby (DS 4190), 1376 in Serby 
(D 1 s 3).
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Halmby och Högby , Lagga sn , och Stenb y, Husb y-
Långhundra sn, av Uppsala domk yrka mot jord 
Brunnby , Östuna sn (SRP 1979). 

1451 byter Uppsala domkyrka bort 0:7:1 frälsejord 
'Hällby bolstad' (?) till fem borgare i Uppsala ;jorden i 
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(Dls3) . 
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Tjocks ta

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i S (?KÅ 1914 
s 469).

1344 har nionde kanonikatet (Vallby) vid Uppsala dom-
kyrka bytt till sig 0:0:4 i S mot jord i Rungarn, Blad-
åkers sn (DS 3835 s 315).

1347 testamenterar kaniken Ödin (innehavare av nionde 
kanonikatet) 0:0:2 till domkyrkan (se Vallby) (DS 
4190).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:2 (D 1 s 3, något 
senare tillägg).

1357 i Thyogsta (DS 5792) - 11 I, 7 c.
UH 1 sk, 1:4.

1 ky, 1542 ky (saknas 1540), 0:4, 15420:3:2; hem- 
nanet redovisas 1548—68 som cant/pb (se Dan- 
marksby). (Skäve rd)
3 fr; se 1558 nedan.
Summa jt (inkl fr) 4:0:1 (4:0).

1357 omnämns Ingevald i T som faste (DS 5792).
1392 säljer Johan Bengtsson (Galle) ^:0 i T Vid östra lan-

det’ till Olof Jönsson (SRP 2598).
1422 byter Kristiern Nilsson (Vasa) till sig 0:12 av Peder 

Bengtsson (se Hubby) (VFT 11:8—9 s 149).
1423 ärver Finvid Jönsson (Stensta-ätten) ^O, som räntar 4 

pund korn (se Edeby) (RAp 13/1).
1448 ärver Karl Kristiernssons (Vasa) barn 0:12 i T, som 

räntar 10 pund korn, och jord i Edeby efter sin farfar 
Kristiern Nilsson (RAp 25/4).

1461 förrättas arvskifte efter Johan Karlsson (Vasa), varvid 
hans syster Beata, gift med Bo Nilsson (Grip), far bl a 
jord i T och Edeby, som tillsammans räntar 1 läst 
korn (se DMS 1:4 s 304) (SjSp 8/12).

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort £:0, som räntar 3 
pund korn, till Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby, Gla 
Uppsala sn) (RAp 27/12).

1490 tilldöms Olof Larsson i T en fjäll, som ligger i hans 
äng och som hans svärfar Filip i T hade bytt bort till 
Nils i Myrby mot en tomt i Uppsala. Fjällen var Olofs 
svärmors rätta arv, och nämnden uttalar att en bonde 
inte har rätt att sälja sin hustrus jord om inte ’besyn-
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Vallby

nerlig nöd driver honom därtill’. Tomten i staden 
skall återlämnas till Olof Nilsson i Myrby eller lösas 
in. (ULdb s 13)

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) två gårdar, som räntar 
10 pund korn tillsammans (SkS E 8928 f 13).

1552 (?) upptas i en arvskiftesjordebok över Holger Karls-
sons (Gera, död 1541) och hans hustru Beata Nilsdot- 
ters (Grip, död 1547) gods en gård i T, som räntar 4 
pund korn men som tidigare räntat 5 pund (se Ske- 
diga, Bälinge sn); gården tillfaller 1555(?) Karin Hol- 
gersdotter, gift med Ture Pedersson (Bielke) (X 265 
h, UUB).

1558 låter Gustav I registrera T:s fem gårdar: skattegården 
ägs av Jöns Eriksson i Ekeby, Alsike sn; kyrkohem- 
manet har Ture Pedersson (Bielke) i förläning; de tre 
frälsehemmanen ägs av Ture Pedersson (Bielke), 
Björn Pedersson (Bååt) och Nils Jespersson (Cruus); 
frälsehemmanens jordetal är 0:6:0:4, 0:6:0:4 resp 0:4 
(UH 1557:32, lös lapp).

1316 de Valby (DS 2062 s 261) - 11 I, 6 b.
UH 1 sk, 1:0:2, 15661:2.

1540—61 1 skuj, 0:1:1 till Ensta, Gla Uppsala sn; från 
1566 inräknad i sk ovan.
2 kan, 1:6, 1547 1:5:1:4 (1548 felaktigt 0:0:13^) med 
kanuj och pbkvarn i V vissa år + 1:6, 1547 1:5:1:4 
(1548-50, 1552 felaktigt 0:0:13|), 15661:5. (1541 
mäster Peder /UH 1541:3/, 1548 Vallby kanonikat 
och Skäve rd)
1 kanuj (saknas 1540—48), 0:1:1:4 till ett av kanike- 
hemmanen ovan; jt endast 1538, då utjorden dess-
utom anges tillhöra båda hemmanen och inte ge nå-
gon avrad. (Skäve rd)
1566 1 pbkvarn, till kan ovan.
1 se, 1:5:1:4 (1550 1:4), 1566 1:6, med seäng i V från 
1554. (Danmarks rd)
1554 1 kyuj, 1566 1 seäng, till se i V.
Summa jt 6:5 (6:4, inkl kanuj).

1275 (omkr) grundar Gregers Birgersson (Folkungaättens 
oäkta gren) ett nytt kanonikat, det nionde, i Uppsala
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domkyrka (senare Vallby kanonikat) genom att skän-
ka gården (”curia”) V och en kvarn i Ulva, Bälinge sn 
(DS 3835 s 315, Dahlbäck s 88 f).

1316 upptas två landbor tillhörande herr Ojar (Uppsala 
domkyrka, Vallby kanonikat) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062 s 261).

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0:11^-, som räntar 3 tön och 5 spann korn och 0:9:0:2 
pn, och det nionde kanonikatet (Vallby) vid Uppsala 
domkyrka 3:2 och 0:1, den senare jorden erhållen 
genom byte mot jord i Bro, Edsbro sn (DS 3835 s 311, 
315).

1347 intygar ärkebiskop Hemming, att kaniken Odin i 
Uppsala till domkyrkans fabri ca och till förökning av 
herr Ingevalds prebenda testamenterat 0:0:10£ i V 
jämte jord i Hällby, Bondkyrka sn, *Kysslinge, Aren- 
tuna sn, Läby, Läby sn, Torsätra, Västra Ryds sn, 
Söderby och *S0rby, denna sn, Olunda, Lagga sn, 
och Gäsmesta, Böije sn (DS 4190).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:6:1, som är 'odlad 
på nytt’ ( terra de nouo culta”); räntan är en tredje-
del av skörden (D 1 s 3).

1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala härad 
0:6 att förbli under Uppsala domkyrka, då jorden 
länge hört till domkyrkan (SD 1112).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 9 spann 
korn och 3 spann råg (UpDkyR).

1424 omnämns Ragvald i V som medlem i tingsnämnden 
(RApp efter 1/5).

1430 skänker Birgitta Magnusdotter (Porse) 'en ängsfjäll 
utmärkt med rån i Vallby äng’ till själakoret i Uppsa-
la domkyrka med förbehåll att hon under sin livstid 
skall behålla halva ängen (RAp 22/5).

1435 har själakoret en fjäll (”aream”) i V (UpDkyPb f 4v).
1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 4 

pund och 2 spann korn, från 1503 5 pund (Danmarks 
rd) (UpDkyR).

Danmark 169 

domkyrka (senare Vallby kanonikat) genom att skän-
ka gården ("curia") V och en kvarn i Ulva, Bälinge sn 
(DS 3835 s 315, Dahlbäck s 88 f). 

1316 upptas två landbor tillhörande herr Öjar (Uppsala 
domkyrka, Vallby kanonikat) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland ( DS 2062 s 261). 

1344 har femte kanonikatet (Danmark), senare cantorian, 
0:0: I It, som räntar 3 tön och 5 spann korn och 0:9:0:2 
pn, och det nionde kanonikatet (Vallby) vid Uppsala 
domkyrka 3:2 och 0: I, den senare jorden erhållen 
genom byte mot jord i Bro, Edsbro sn (DS 3835 s 311, 
315). 

1347 intygar ärkebiskop Hemming, att kaniken Ödin i 
Uppsala till domkyrkans fabrica och till förökning av 
herr Ingevalds prebenda testamenterat 0:0: 1 Dt i V 
jämte jord i Hällby, Bondkyrka sn, *Kysslinge, Ären-
tuna sn, Läby, Läby sn, Torsätra, Västra Ryds sn, 
Söderby och *S0rby, denna sn, Olunda, Lagga sn, 
och Gäsmesta, Börje sn (DS 4190). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:6:1, som är 'odlad 
på nytt' ("terra de nouo culta"); räntan är en tredje-
del av skörden (D 1 s 3). 

1409 döms vid räfsteting med allmogen av Vaksala härad 
0:6 att förbli under Uppsala domkyrka, då jorden 
länge hört till domkyrkan (SD 1112). 

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 9 spann 
korn och 3 spann råg (UpDkyR). 

1424 omnämns Ragvald i V som medlem i tingsnämnden 
(RApp efter 1/5). 

1430 skänker Birgitta Magnusdotter (Porse) 'en ängsfjäll 
utmärkt med rån i Vallby äng' till själakoret i Uppsa-
la domkyrka med förbehåll att hon under sin livstid 
skall behålla halva ängen (RAp 22/5). 

1435 har själakoret en fjäll ("aream") i V (UpDkyPb f 4v). 
1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 4 

pund och 2 spann korn, från 1503 5 pund (Danmarks 
rd) (UpDkyR). 



170 Vaksala härad

Vedyxa

Viggeby

Viken

1358 i Vidhusum (DS 5949) - 11 I, 7 c.
UH 1 sk, 0:7 med skäng i Viken 1540—47 och skuj i 

Huggsta 1540—44.
1 skuj (bebodd), 1542 sk, 0:3.
1 fr.
Summa jt 1:2.

1358 omnämns Ingemund och Olof i V som fastar (DS 
5949).

1426 pantsätter Bengt Laurensson (Björnlår) och hans 
hustru Märta Olofsdotter (Krok) 0:3:1 till Uppsala 
domkyrka (RAp 29/7).

1354 in Viikby (DS 5012), 1410 af/Wigby (SD 1301) -111, 
7 b.

UH 1 fr (tom 1555), 1566 1 ky, 1:3:1.

Till Viggeby skriver sig Ragna Brynjolfsdotter (sigill ”R”) 
1371-1410 (DS X 107, SD 1301). Hon omtalas 1371 som 
änka efter Nils Larsson. Till V skriver sig även Nils Peters-
son (eget sigill) 1387 (SRP 2186) och häradshövdingen i 
Vaksala Lars Nilsson (sköld delad av sågskura) 1410—1415 
(SD 1300, 2147).

1354 får kyrkoherde Nils i Spånga frälse på bl a £:0 i V (se 
Törnby, Vaksala sn) (DS 5012).

1357 omnämns Johan i V som faste (DS 5792).
1410 byter Ragna (Brynjolfsdotter) i V bort sin gård V om 

0:11:1 till Lars Nilsson i Lövsta, Järfälla sn, mot jord i 
Ålsta, Järfälla sn, och pengar (SD 1301).

1432 omnämns Torbjörn i V som medlem i tingsnämnden 
(RAp 4/2, 2/10).

1559 uppges att Gustav I erhållit V i sakfall av Bengt 
Eriksson (Sparre av Tomta) for hor (AoE 29 A f 18).

1428 i Wikenne (RAp 21/3), 1542 i Weddessö Wiken (UH 
1542:11) - 11 1, 7 c — jfr DMS 1:3 s 249. ’

UH 1 skäng till Vedyxa, 1548 1 skuj, 0:1 (jt från 1548) till 
*Ekeby.

1428 ger Holmsten Holmstensson i Finnsta, Vänge sn, till 
själakoret i Uppsala domkyrka en ängsfjäll i V (se 
Viken, Funbo sn) (RAp 21/3).
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Villinge

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka en liten fjäll i 
ängen V, som det fatt av Holmsten i Finnsta, Vänge 
sn (UpDkyPb f 4v).

1544 uppges att i Vaksala härad finns en allmänning, som 
ligger in emot Viken i Funbo socken och drager efter 
årsväxten till 12 sommarlass hö; allmänningen har 
KMt förlänt prästen i Vaksala socken 'till behaglig 
tid’ (UH 1544:8 f4v).

1291 in Vilingi, in Villingi (DS 1031) — 11 I, 7 b.
UH 1 sk, 1:1.

2 se, 0:7:1:4 4- 0:7:1:4; 1544 sammanslås de till 1 se, 
1:7. (Danmarks rd)
Summa jt 3:0.

1290 (omkr) köper Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:-^ i V av 
Gere Lepp men byter kort därefter bort jorden (se 
Säby) (DS 1031).

1291 byter domkyrkans fabrica bort 0:0:4 (se Säby) (DS 
1040).

1301 har domkyrkans andra vicaria 0:0:4, förvärvat genom 
byte (DS 3836 s 320).

1316 är Peter i V en av 24 fastar vid domprost Andreas’ 
(And) uppläsande av sitt testamente i domkyrkan 
(DS 2055/56).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:5 (DS 3838 s 333).
1362 byter Holmsten Bonde i Hov, Rasbo sn, bort ^:0 i V 

till Nils i Rekinde, Edsbro sn, mot en gård i Uppsala 
och säljer samtidigt till honom 0:3 och en urfjäll i V 
(DS 6596). Några månader senare intygar Nils, att 
han så länge han lever skall försvara sitt innehav av 
jorden i V (DS 6647).

1376 har domkyrkans fabrica 0:17, som tre landbor sitter 
på med räntan a) 4^ pund korn och 0:14 pn, b) ca 4 
pund korn och 0:11:2:4 pn, c) en tredjedel av skörden 
(D 1 s 2).

1391 uppges att Ingemund Nilsson givit 0:7 i V och jord i 
Svia, Vaksala sn, till ett anniversarium i Uppsala 
domkyrka (ÖD I s 1162).

1415 skänker Ragnhild Ingvastsdotter till Uppsala dom-
kyrka dels 0:7 i V, som hennes förste make Ingemund

Villinge 
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han så länge han lever skall försvara sitt innehav av 
jorden i V (DS 6647) . 

1376 har domkyrkans fabrica 0:17, som tre landbor sitter 
på med räntan a) 4½ pund korn och 0:14 pn , b) ca 4 
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kyrka dels 0:7 i V, som hennes förste make lngemund 



172 Vaksala härad

Nilsson i Uppsala köpt av gammalt frälse, dels i enlig-
het med hennes andre makes, Anders Morakarls, tes-
tamente alla dennes utestående fordringar; jorden i V 
hade Ingemund redan tidigare givit domkyrkan (SD 
2125).

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 4 pund 
korn (UpDkyR).

1420 testamenterar Ragnhild Ingvastsdotter ’en urfjäll som 
är en ängsfjäll’ i Danmarks sn (ortnamn saknas) till 
den prebenda som Olof Halvdansson 'hade förrän 
han kantor vart och än haver’ (?SD 2726).

1425 tilldöms domkyrkan en åkerfjäll invid V, som av ålder 
brukats av domkyrkans landbor i Säby. Anders Pers-
son i V hävdar att den kommit från V bolstad och att 
V by inte fatt någon ersättning. Fjällen döms att ligga 
under Säby mot att domkyrkan lämnar Anders 3 
mark pn i ersättning. (RAp 17/1)
Samma år säljer Margit Larsdotter, änka efter Lars 
Björnsson, en ängsfjäll i V äng vid Bondkyrkans fjäll 
(jfr DMS 1:1 s 124) till själakoret i Uppsala domkyrka 
för 24 mark pn, varav hennes man redan uppburit 8; 
köpeskillingen skänks samtidigt av Peter  å Bakke”, 
borgmästare i Uppsala (RAp 10/2, två brev).

1429 skänker Margit Larsdotter till själaaltaret en ängsfjäll 
i två delar ("twem fallom”) mellan V och Kumla: 
'nedanför V, bredvid Bondkyrkans fjäll på norra si-
dan, emellan K land’ (RAp 18/5; troligen avses sam-
ma fjäll som 1425).

1435 har själakoret en ängsfjäll (”aream feni”), som det fatt 
av ärkedjäknen Peter Hemmingsson, och en ängsfjäll i 
två delar, som det fatt av Margit Larsdotter (UpDkyPb 
f 4v).

1451 byter Jakob Petersson, Erik Torkelsson, Olof Stens-
son, Mats Birgersson och Jakob Skräddare, borgare i 
Uppsala, bort 0:7 i V till Uppsala domkyrka, som de 
länge tvistat med om V, mot jord i Söderhällby, Vak-
sala sn, varvid frälset överflyttas till V (RAp 16/2).

1497— 1536 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
6 resp 5 pund korn, från 1503 3 pund vardera (Dan-
marks rd) (UpDkyR).
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Danmark 173

*JEgby

Ängeby
(Nedre och 
Övre)

1344 in JEgby (?DS 3835), 1358 in JEgby (DS 5881), i JEgby 
(DS 5949) — troligen = nuv Övre Ängeby (Geomjb A 
5 s 12).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:4 i *iLgby (DS 
3835). Orten har tidigare, troligen felaktigt, identifi-
erats med Ekeby, Rasbo sn (se Dahlbäck s 83, DMS 
1:3 s 261).

1358 omnämns Nils i *.Egby som faste (DS 5881, 5949).

1221 in villa de Engebi (KÅ 1914 s 469), 1347 in villa Engiaby 
(DS 4165) - 11 I, 6 b - jfr “NEgby.

UH 1 sk, 1:3:2.
1 ky, 0:4; gården kallas 1538 Egby, den redovisas 
1548—68 som cant/pb (se Danmarksby). (Skäve rd)
1 fr
Summa jt 1:7:2.

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:4 i Ä (KÅ 1914 
s 469).

1347 byter Filip Petersson (tre blad i trekant) till kaniken 
Lars Nilsson i Uppsala bort 0:0:74 i Ä mot samman-
lagt 0:0:44 i Västerby och Österby i Läby sn; for det 
överskjutande öreslandet i Ä har han fatt full betal-
ning (DS 4165).

1349 byter Olof Katarinasson i Hällby, Bondkyrka sn, till 
sig 0:0:74 i Ä och 18 alnar kortrist av kaniken Lars 
Nilsson mot jord i Hällby, Bondkyrka sn (DS 4493).

1349, 1358 och 1365 omnämns Tyrgils i Ä som faste (DS 
4412, 5881, 5949, 7200).

1419 säljer Peter Mickelsson i Ä jord i Morby och Halmby, 
Lagga sn, till själakoret i Uppsala domkyrka med 
villkor att han av Danmarks kyrka skall tillhandla sig 
gammal frälsejord, för vilken han förbinder sig att 
utgiva skatt, nämligen en urfjäll i åker och äng ’i Ä i 
min by och min åker’. I ett nästan likalydande brev 
samma dag är villkoret att han skall fa köpa jord av 
Erik Nilsson (Väsby-ätten); det anges inte var och det 
är oklart om samma jord avses i de två breven. (SD 
2694 med not)

1493 stadfästs en gåva av en fjäll i Ä till Danmarks kyrka, 
som Jon i Villinge gjort på sitt yttersta (ULdb s 85).

•~gby 

Ängeby 
(Nedre och 
Övre) 
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1344 in h:gby (?DS 3835), 1358 in h:gby (DS 5881), i h:gby 
(DS 5949) - troligen = nuv Övre Ängeby (Geomjb A 
5 s 12). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:½ i *.iEgby (DS 
3835). Orten har tidigare, troligen felaktigt, identifi-
erats med Ekeby, Rasbo sn (se Dahlbäck s 83, DMS 
1:3 s 261) . 

1358 omnämns Nils i *.iEgby som faste (DS 5881, 5949). 

1221 in villa de Engebi (KÅ 1914 s 469), 134 7 in villa h:ngiaby 
(DS4165) - Il l,6b-jfr*.iEgby. 

UH 1 sk, I :3:2. 
1 ky, 0:4; gården kallas 1538 Egby; den redovisas 
1548-68 som cant/pb (se Danmarksby). (Skäve rd) 
1 fr. 
Summa jt I :7:2. 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:4 i Ä (KÅ 1914 
s469). 

1347 byter Filip Petersson (tre blad i trekant) till kaniken 
Lars Nilsson i Uppsala bort 0:0:7½ i Ä mot samman-
lagt 0:0:4½ i Västerby och Österby i Läby sn; för det 
överskjutande öreslandet i Ä har han fått full betal-
ning (DS 4165). 

1349 byter Olof Katarinasson i Hällby, Bondkyrka sn, till 
sig 0:0:7½ i Ä och 18 alnar kortrist av kaniken Lars 
Nilsson mot jord i Hällby, Bondkyrka sn (DS 4493). 

1349, 1358 och 1365 omnämns Tyrgils i Ä som faste (DS 
4412, 5881, 5949, 7200) . 

1419 säljer Peter Mickelsson i Äjord i Morby och Halmby, 
Lagga sn, till själakoret i Uppsala domkyrka med 
villkor att han av Danmarks kyrka skall tillhandla sig 
gammal frälsejord, för vilken han förbinder sig att 
utgiva skatt , nämligen en urfjäll i åker och äng 'i Ä i 
min by och min åker'. I ett nästan likalydande brev 
samma dag är villkoret att han skall få köpa jord av 
Erik Nilsson (Väs by-ätten) ; det anges inte var och det 
är oklart om samma jord avses i de två breven. (SD 
2694 med not) 

1493 stadfästs en gåva av en fjäll i Ä till Danmarks kyrka, 
som Jon i Villinge gjort på sitt yttersta (ULdb s 85) . 



174 Vaksala härad

Gamla Uppsala socken
1302 Deinde antiquam Vpsaliam (DS 2218, avskr).
1309 Ecclesie in antiqua Vpsalia (DS 1614).
1316 in parochia veteris Vpsalie (DS 2062 s 258).
1365 i Gambia Vpsalte sookn (DS 7200).
1372 i Gambia Vpsalum (DS X 151).

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen (1950) med undantag för fyra gårdar i 
Fullerö, som i kyrkligt hänseende räknades till Arentuna sn, Norunda hd; de 
överfördes i alla avseenden till Gla Uppsala 1891 (Kbr 6/2). Till socknen 
hörde även all jord närmast norr om Uppsala stad; den är nu inkorporerad i 
staden. Sockengränsens sträckning mot Vaksala sn närmast staden framgår 
inte av källmaterialet, men den har troligen gått i Svartbäcken.

Kyrkan: Gamla Uppsala kyrka, som är uppförd i gråsten, har varit socken-
kyrka sedan slutet av 1200-talet. Dessförinnan var den domkyrka och anses 
vara byggd i etapper — med koret först — strax före 1100-talets mitt. Av 
denna domkyrkobyggnad, som bestod av ett treskeppigt långhus, central-
torn, korsarmar med absider och kor med absid, återstår tornet och koret. 
Långhusets invändiga mått var cirka 26 x 24 m och i dess västra del fanns 
troligen en läktare. På 1200-talet förstördes kyrkan av eld, vilket var en 
bidragande faktor vid beslutet att flytta ärkesätet till Östra Aros. I samband 
med att kyrkan övergick till att vara sockenkyrka revs sannolikt resterna av 
långhus och korsarmar och de öppna arkadbågarna i tornet murades igen. 
Vid mitten av 1400-talet förhöjdes korets östra gavel med tegel och i kyrkan 
slogs tegelvalv, vilka tillsammans med väggarna försågs med kalkmålning-
ar. Före dessa förändringar hade vapenhus i väster och sakristia tillbyggts.

Absiden, som hade sättningsskador, revs 1856 och återuppbyggdes sedan 
helt. Kyrkan restaurerades 1926, då den också grävdes ut. Stolphål och 
kristna gravar långt under den nuvarande kyrkan tyder på att en träkyrka 
funnits.
Kyrkans medeltida inventarier innefattar två triumfkrucifix från 1400- 

talet resp 1200-talet och ett fragment av ett sådant från 1100-talet, en 
helgonbild från 1200-talet (tillverkad i en verkstad i anslutning till domkyr- 
kohyttan), en apostlabild från 1400-talet, en madonnabild från omkr 1500 
(ett tyskt arbete), ett altarskåp från 1400-talets senare del (troligen inhemskt 
arbete), en kista från 1300-talet och en ännu äldre offerkista samt en sk 
brudbänk, ursprungligen troligen en biskopsstol. Dopfuntens skål är från 
1200-talet och i sakristian finns ett rökelsekar från 1200-talet och kalk och
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patén från 130u-taiet, den senare en gåva från 1670. Den större klockan i 
klockstapeln göts 1514 till S:t Eriks ära.

I kyrkans västra del finns en gravhäll från 1463 över kyrkoherden Lars 
Petersson.

Invändiga mått (utan absid) cirka 29 x 11 m. (UKy 24)
Kyrkby: Gamla Uppsala by.

Gille: I en förteckning från 1559(?) uppges att två tennkannor tagits tillba-
ka från gillestugan av dem som givit dem till gillet och att kvar i kyrkan finns 
en kittel, en klocka och ett antal hyender (Uppland 1953 s 77, 79).

Runstenar: U 978—79 Gamla Uppsala kyrka, 980 (fragment) och 981 
(försvunnen) Prästgården, 982 Bredåker (fragment, försvunnet), 983 Bärby 
(fragment) 984 Ekeby (försvunnen), 985 Hämringe, 986 Kungsgården (för-
svunnen), enl Peringskiöld vid tidigare gångbro över Samnan.

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540—47 huvuddelen av 
Skärnebo åtting (se s 134).

Gamla Uppsala som biskopssäte och ärkesäte

Omkr 1120 omnämns ett biskopssäte i Sigtuna. Biskopssätet flyttas troligen 
under 1130-talet till Uppsala. (HT 1962 s 264 f, Westman s 45)

1164 beviljar påven Alexander III en begäran från kung Karl Sverkers- 
son, Sveriges biskopar och jarlen Ulf att upprätta ett svenskt ärkesäte i 
(Gamla) Uppsala (”Vpsaliam urbem”); till ärkesätet skall höra Skara, 
Linköpings, Strängnäs och Västerås stift (DS 49). Samtidigt invigs Stefan 
till ärkebiskop i Uppsala av ärkebiskop Eskil i Lund, som är Sveriges primas 
(Westman s 132 fl).

Enligt uppgifter härrörande från biskop Karl i Västerås, troligen 1270- 
talets början, skall domkyrkan i (Gamla) Uppsala ha fullbordats 1150 av 
kung Erik den helige och invigts av biskop Henrik. Grunden till domkyrkan 
skulle ha lagts 1138 av kung Sverker den äldre på platsen för ett hednatem-
pel, vilket tidigare hade renats genom eld av Ingemund (troligen kung Inge 
d y eller d ä). Erik den helige hade begravts 1161 i kyrkans mitt. (Kumlien s 
9,40)

Hednatemplet beskrivs i fjärde boken av magister Adams av Bremen 
Historia om Hamburgerstiftet och dess biskopar (1070-talet) (KL Uppsala 
tempel).

Uppsala som säte för tidiga kungar behandlas av Snorre Sturlason omkr 
1230 i Ynglingasagan, där också begreppet Uppsala öd behandlas (KL 
Krongods, Ynglingasaga).
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Linköpings , Strängnäs och Västerås stift (DS 49). Samtidigt invigs Stefan 
till ärkebiskop i Uppsala av ärkebiskop Eskil i Lund, som är Sveriges primas 
(Westmans 132 ff). 

Enligt uppgifter härrörande från biskop Karl i Västerås, troligen 1270-
talets början, skall domkyrkan i (Gamla) Uppsala ha fullbordats 1150 av 
kung Erik den helige och invigts av biskop Henrik . Grunden till domkyrkan 
skulle ha lagts 1138 av kung Sverker den äldre på platsen för ett hednatem-
pel , vilket tidigare hade renats genom eld av Ingemund (troligen kung Inge 
dy eller d ä) . Erik den helige hade begravts 1161 i kyrkans mitt. (Kumlien s 
9, 40) 

Hednatemplet beskrivs i fjärde boken av magister Adams av Bremen 
Historia om Hamburgerstiftet och dess biskopar ( 1070-talet) (KL Uppsala 
tempel ). 

Uppsala som säte för tidiga kungar behandlas av Snorre Sturlason omkr 
1230 i Ynglingasagan, där också begreppet Uppsala öd behandlas (KL 
Krongods , Ynglingasaga). 



176 Vaksala härad

Årkesätets flyttning

Frågan om årkesätets flyttning från Gamla Uppsala till Östra Aros och 
överflyttningen av S:t Eriks reliker är omstridd. Den har diskuterats med 
utgångspunkt från ett magert material. Nedan redovisas de samtida källor 
som direkt berör frågan, men den tidigare vetenskapliga diskussionen 
återges inte. (För denna se Kumlien s 26—34, Söderlind 1950 s 127—35, 
1952 s 251—70 och i dessa arbeten anförd litteratur).

1215—16 ger påven Innocentius III i uppdrag åt biskoparna i Linköping, 
Strängnäs och Västerås att om så är lägligt flytta ärkesätet och 
domkyrkan till Sigtuna (BRU s 211).

1258 uppdrar påven Alexander IV åt biskopen i Västerås att på påvens 
vägnar ge tillstånd till att Uppsala domkyrka med bibehållande av 
sitt gamla namn flyttas till en lämpligare plats. Flyttningen har 
begärts av ärkebiskop och domkapitel i Uppsala, därför att kyrkan är 
'grundad på en usel och föraktad plats’, och på grund av de många 
olägenheterna infinner sig på de stora kyrkohögtiderna knappast 
några, som ärkebiskopen kan predika Guds ord för. (DS 451)

1259 uppmanar Alexander IV uppsalakyrkans suffraganer, de svenska 
biskoparna, att biträda vid flyttningen av domkyrkan (DS 458). 
Senare uppmanar påven biskoparna att ge stöd till det nya domkyr- 
kobygget ur sina kyrkobyggnadstionden; ärkebiskop och domkapitel 
ämnar flytta kyrkan till en lämpligare plats och från grunden bygga 
upp en kostbar kyrkobyggnad men till detta saknar man erforderliga 
medel (DS 462). Samtidigt uppmanar påven dels Sveriges kung, dels 
Birger Jarl att vara till hjälp och stöd vid flyttningen och återuppbyg-
gandet av kyrkan (DS 460, 461).

1270 utfärdar kung Valdemar vid möte med rikets främsta prelater och 
stormän brev om att Uppsala domkyrka, som genom sitt läge står 
nästan ensam och övergiven och i ruiner p g a eldsvåda, med bibehål-
lande av dess gamla namn och privilegier skall flyttas till en lämpliga-
re plats (DS 546).

1271 ger biskop Karl i Västerås, som har påvens mandat, tillstånd åt 
domkapitlet i Uppsala att flytta domkyrkan till Östra Aros (DS 555). 
Samtidigt utfärdar de svenska biskoparna avlatsbrev i Östra Aros för 
dem som biträder vid flyttning av domkyrkan (DS 554).

1273 bekräftar kung Valdemar en donation som han gjorde till Uppsala 
domkyrka i samband med överförandet av kung Erik den heliges 
reliker från Gamla Uppsala till Östra Aros (DS 570). Enl senare 
uppgifter skedde överförandet 1276 (Söderlind 1950 s 132 fl).
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Gamla Uppsala 177

Under 1200-talet utfärdar påven och de svenska biskoparna en rad avlats- 
brev for botfardiga som bidrar med medel till återuppbyggandet av kyrkan i 
U: 1245, 1246/47, 1250, 1257 och 1266 (DS 326, 335, 379, 444, 516).

1245 sägs att kyrkan nyligen (”iam dudum” — enl annan tolkning ’fÖr 
länge sedan’1) helt förstörts av eld och att ärkebiskopen påbörjat 
byggande av en kostbar byggnad men att till detta saknas egna medel 
(DS 326).

1257 sägs att kyrkan för länge sedan (”dudum”) förstörts av eld (DS 444).

För botfärdiga som besöker Uppsala domkyrka på dess skyddshelgons, S:t 
Lars och S:t Eriks, festdagar utfärdas avlatsbrev följande år: 1232 (S:t Lars), 
1250 (S:t Lars), 1256 (S:t Lars och S:t Erik), 1259 (S:t Lars), 1266 (S:t 
Erik), 1268 (S:t Lars och S:t Erik), 1270 (S:t Lars) och 1271 (S:t Lars och S:t 
Erik) (DS 275, 384, 435-36, 465, 523, 533, 545, 553).

1 ”iam dudum” betyder i medeltidslatin normalt 'nyss, fbrut’, i klassiskt latin 'sedan länge’ 
(Habel, LewSh).
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178 Vaksala härad

Antal jordeboksenheter UH 1540 (1568)

sk i sk skuj kr ky se i se dp

Björkby - - - - 2 (2) - - 1 (1) 4 (4) - - - -
Bredåker - - - - 4 (5) - - 1 (1) 1 (1) - - 2 (2)
Bärby - - - - - - - - - - - - - - - -
Duvboda - - - - - - - - - - - - - - - -
Ekeby 1 (0) 0 (1)----------------- ----------- 1 (0) 0 (2)------
Ensta 3 (2) 0(1)- - - - - - - - - - - -
Fullerö 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - - - - -
Gökulla - - - - - - - - - - 1(1)- - - -
Husby - - - - - - 2 (2)- - - - - - - -
Hämringe 1 (0) 0 (1) 2 (1) - - - - 2 (2) - - - -
'Krokeke' - - - - - - - - - - - - -- - -
Lundboda - - - - - - - - - - - - - - - -
Lälunda 2 (2)- - - - - - - - - - - - - -
Löten - - - - 0(1)- - - - ' - - - - - -
Myrby - - - - - - 4 (4)- - - - - - - -
Mälby 1 (1) - - 2 (0) - - 1 (0) 1 (1)------------- -
Nyby 2 (2)-- 1(0)- - - - - - - - - -
Skärna 2 (2)------- 1 (0)----- 1 (1)------------------------------
Svartbäcken - - - - 2 (2)- - - - - - - - - -
‘Temboland - - - - 1(0)- - - - - - - - - -
Uppsala, Gla - - - - - - 16(16) - - - - - - - -
Vallsgärde 1(1)- - - - - - - - - - - - - -
Vedergärde - -- - - - - - - - - - - - -
Velamsboda - - - - - - - - - - - - - - -
Ärna 0(1)- - - - - - - - 1(1)- - - -

Summa 14(12) 0 (3) 15(11) 22(22) 5 (4) 11(10) 0 (2) 2 (2)

Dessutom redovisar längderna: krkvarn: Gla Uppsala 1 (1) - i ky: Mälby 0 (1) - seuj: 
Skärna 0 (2) - sekvarn: Ekeby 0 (1) - deuj: ‘Spongha högha 1 (0) - kanuj: Skärna 1 (0) 
- kankvarn: Ekeby 1 (0), Ulva 1 (0) - pbuj: Bredåker 0 (1) - pbkvarn: Ulva 0 (1) - -J 
upheh: Ekeby 1 (1) - aoet: Ekeby 1 (1).
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ädj de kan pb upheh aoe fr frt

- - - - - - - - - - - - 2 (2)- - Björkby
-- 1(1) - - - - - - - - - - Bredåker
__ __ __ __ __ __ o(1)- - Bärby
- - - - - - - - - - - - - - 0(1) Duvboda
- - - - 1(0)- - - - - - - - - - Ekeby
- - - - - - - - - - - - - - - - Ensta
- - - - 5 (0) 0 (5) - - 2 (2) 1 (1) 1 (0) Fullerö
__ __ __ __ - - __ __ __ Gökulla
- - - - - - - - - - - - - - - - Husby
- - - - - - - - 1(1)-- 2 (2)- - Hämringe

1 (1) 'Krokeke’
1 (1) Lundboda
- - Lålunda
- - Löten
- - Myrby
- - Mälby
- - Nyby
- - Skärna
- - Svartbäcken
- - 'Temboland

2 (2)-- 2 (2)- - - - - - - - - Uppsala, Gla
- - - - - - - - - - - - - - - - Vallsgärde
- - - - - - - - - - - - 1(1)- - Vedergärde

1 (1) Velamsboda 
- - Ärna

2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 6 (7) 4 (4)8 (2) 0 (5)
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Gamla Uppsala socken
Antal gårdar på 1540-talet (UH) 
Underlag: EK

Skarna
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Vallsgärd uvboda Vtlamsboda

Ensta Vtdcrgardc
D O Krokek*Hämring»

Lundboda 

Lälunda

Bredaker
BJ MälbyBjorkby

Arna
Kungsgärde 

Myrby §§
88SS+ OOO Gamla 

q Gökulla SS 888 uPP5Qla \

n Bärby

UPPSALA

■ skattejord 
□ frälsejord (inkl aoe) 
a sockenkyrkojord 
b Uppsala-kyrkans jord 
m kloster- och helgeandshusjord 
o kronojord

------ sockengräns
------osäker gränsdragning
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Gamla Uppsala 181

Björkby 1316 de Byrkiby (DS 2062 s 258), 1344 curia Birkeby (DS 
3837) — 11 H, 8 j — DoAM s 244.

UH 2 skuj, 0:3:1 till Lälunda + 0:3:1 till Gla Uppsala 
kyrka (troligen del av ky 1538, se nedan).
Iky, 15380:7 (halva av raden till kyrkan, halva till 
prästen), 15450:3:1 (1566 felaktigt 0:10 för 0:0:10).
4 se, 1:0, 1545 1:0:1 + 0:7:1:4 + 0:7:1:4 + 0:5. (Grän- 
berga rd, 1549 Gökulla rd)
2 fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
Summa jt 4:6:1.

1316 upptas två landbor tillhörande ärkebiskopsbordet i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 258).

1344 har ärkebiskopsbordet tre landbor i B, ’under curia 
B’, med 1:0, 0:7:1 resp 0:0:14^ samt en torpare där, 
som räntar ^:0 pn (DS 3837). Uppsala domkyrkas 
fabrica har 0:9 (DS 3838 s 333).

1376 har domkyrkans fabrica 3^:^, som fem landbor sitter 
på; räntan är 16 pund korn och 7:0 pn (D 1 s 3).

1385 ger Kristina Envastsdotter 0:0:4Jr till en prebenda i 
Uppsala domkyrka (se Håga, Bondkyrka sn) (SRP 
2138, 2141).

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 13 pund 
korn och 3^- pund och 2 spann råg (UpDkyR).

1490 kärar Olof Jönsson i B på lagmansting i Bälinge hd till 
dem som bor i Forkarby, Bälinge sn, att björkbybor-
nas boskap går över Björkby å (Birkebo aa = Fyrisån) 
och in på Bälinge Föresäng {Bala Föris äng) och 
'drunknar och fördärvas’, eftersom där inte finns 
gärdsgårdar emellan. Forkarbyborna, som äger äng-
en, döms att hålla gärdsgård mellan ån och ängen och 
att ersätta björkbyborna för skador på deras boskap. 
(ULdb s 34)

1497—1536 har Uppsala domkyrka fyra landbor (Gränberga 
rd) , varav två räntar vardera 4^ pund (från 1527 4 
pund) korn och 0:7^ pn, en 4 pund korn och 1:0 pn, 
och en 3 pund (från 1527 2 pund) korn och 0:5 pn 
(UpDkyR).

’Backgården’ 1538 Backka (UH 1538:2) — se Gamla Uppsala.
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och in på Bälinge Föresäng (Bäla Föris äng) och 
'drunknar och fördärvas ' , eftersom där inte finns 
gärdsgårdar emellan. Forkarbyborna , som äger äng-
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182 Vaksala härad

’Bosgården’

Bredåker

1541 Bosgardhen (UH 1541:3 fl) - se Fullerö.

1316 in Bredhaker (DS 2062 s 258), in Bredacher (DS 2073) 
— 11 I 9 a — DoAM s 245 — jfr Husby.

UH 3 skuj, 1548 4 skuj, 0:1:2 till Ensta nr 3 + 0:0:1:4 till 
en borgare i Uppsala, från 1548 till Ensta nr 2 + 
0:0:1:4 till Lunda, Vaksala sn, från 1548 till Lälunda 
+ 1548 0:1 till Lälunda.
1 skuj (saknas 1548—53), 0:0:1:4 till okänd ägare, 
från 1554 till Norrhällby, Vaksala sn; utjorden kallas 
1540—47 'Själakorsfjällen’, vissa år med tillägget ’vid 
Bredåker’; den är i jb 1554—55 inräknad i jt för Norr-
hällby. Jfr *Dalafladha.
1 ky, 0:5. (Skäve rd)
2 dp, 1:0 (1553 0:4) + 0:7, 1545 1:0. (Sätuna rd)
1 de, 0:6:1, 1548 0:6:2 (1551 0:5:2); hemmanet kallas 
vissa år Husby. (Åby rd)
1561 1 pbuj, till Ekeby kvarn.
1 se, 1:0:0:4 (1549—51 1:0). (Norunda rd, 1549 Gö- 
kulla rd)
Summa jt 4:5:2 (5:0).

1316 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:14:2, som för-
värvats efter 1278, då Andreas (And) blev domprost 
(DS 2073, jfr Gamla Uppsala). Samma år upptas en 
landbo tillhörande domkyrkans dekanat och fem 
landbor tillhörande dess prepositur i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062 s 258 f).

1344 har domkyrkans prepositur 0:15 och dess dekanat 0:5 
(DS 3835 s 304, 309).

1376 har domkyrkans fabrica 1:0, som en landbo sitter på 
och som räntar en tredjedel av skörden (D 1 s 3).

1377 intygar ärkebiskop Birger Gregersson, att Uppsala- 
kaniken Rutger i Frötuna av domkyrkan köpt och 
sedan till densamma återskänkt 1:0 i B och jord i 
Hämringe; transaktionen skedde på grund av att 
domkyrkan var i behov av byggnadsmedel och mot 
löfte om firande av årsmot för Rutger (SRP 1251).

1382 omnämns fyra fastar, Bengt, Jöns, Kettilvast och 
Olof, från B (SRP 1758).
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'Bosgården' 1541 Bosgardhen (UH 1541:3 fl) - se Fullerö . 

Bredåker 1316 in Bredhaker (DS 2062 s 258), in Bredacher (DS 2073) 
- 11 I 9 a - DoAM s 245 - jfr Husb y. 

UH 3 skuj , 1548 4 skuj, 0: 1 :2 till Ens ta nr 3 + 0:0: 1 :4 till 
en borgare i Uppsala, från 1548 till Ensta nr 2 + 
0:0:1 :4 till Lunda, Vaksala sn, från 1548 till Lälunda 
+ 1548 0: 1 till Lälunda. 
I skuj (saknas 1548-53) , 0:0:1:4 till okänd ägare , 
från 1554 till Norrhällby , Vaksala sn; utjorden kallas 
1540-47 'Själakorsfjällen ', vissa år med tillägget 'vid 
Bredåker'; den är ijb 1554-55 inräknad ijt för Norr-
hällb y. Jfr *Dalafladha. 
I ky , 0:5. (Skäve rd ) 
2 dp, 1:0 (15530:4) + 0:7, 15451:0. (Sätuna rd ) 
I de , 0:6:1, 1548 0:6:2 (15510 :5:2) ; hemman et kallas 
vissa år Husby. (Åby rd) 
1561 I phuj , till Ekeby kvarn . 
I se, 1:0:0:4 (1549-511 :0) . (Norunda rd, 1549 Gö-
kulla rd) 
Summajt 4:5:2 (5:0). 

1316 har Uppsala domk yrkas prepositur 0:14:2, som för-
värvats efter 1278, då Andreas (And) blev domprost 
(DS 2073, jfr Gamla Uppsala ). Samma år upptas en 
landbo tillhörande domkyrkans dekanat och fem 
landbor tillhörand e dess prepositur i förteckningen 
över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i 
Tiundaland (DS 2062 s 258 f). 

l 344 har domkyrkans prepositur 0: l 5 och dess dekanat 0:5 
(DS 3835 s 304, 309) . 

l 376 har domkyrkans fabrica l :0, som en landbo sitter på 
och som räntar en tredjedel av skörden (D I s 3). 

1377 int ygar ärkebiskop Birger Gregersson , att Uppsala-
kaniken Rutger i Frötuna av domk yrkan köpt och 
sedan till densamma återskänkt 1 :0 i B och jord i 
Hämringe ; transaktionen skedde på grund av att 
domkyrkan var i behov av byggnadsmedel och mot 
löfte om firande av årsmot för Rutger (SRP 1251). 

1382 omnämns fyra fastar, Bengt , Jöns , Kettil vast och 
Olof , från B (SRP l 758). 



Bärby

1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 2 pund 
korn och 1 pund råg (UpDkyR).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn (1535 20 spann) (Norunda rd) (UpDkyR).

1528 far Uppsala domkyrkas dekanat en gård i B, som 
räntar 3^ pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se 
Skälby, Vaksala sn) (RApp 23/8).

1460 i Bergby (RAp 14/8) — by tomt enl EK 2000 m SV om 
Gla Uppsala kyrka.

UH 1542 1 fr, (1542—49 Måns Persson guldsmed, 1566 
Ture Pedersson /Bielke/); B kallas 1566 ”helgansgår- 
den” (UH 1566:22 tl).

1460—1502 är Bärby sätesgård for Lars Olofsson (stjärna) 
(RAp 146014/8, 1502 15/2).

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort 0:5^- i B, som räntar 3 
pund 6 spann korn och 0:12 pn, och en vret vid 
Uppsala (se *Spongha högha) jämte jord i Ekeby, 
denna sn, i Edeby och Tjocksta, Danmarks sn, i 
Olunda, Lagga sn, samt i Hånsta och Ovanby, Ekeby 
sn, till Lars Olofsson (stjärna) mot jord i Stensta, 
Järsö, Karlösa och Risslingby, Karlskyrka sn, i Asp- 
sund, Söderby sn, i Göringe och Karby, Estuna sn, 
samt i Hammarby, Råby och Ostersättra, Lohärads 
sn (RAp 27/12).

1468 säljer borgmästaren Torkel Svensson i Uppsala och 
hans hustru Karin Karlsdotter en halv ängsfjäll i B 
äng till Uppsala domkyrka. Den andra halvan har 
Karins farbror Erik Nilsson i Svartbäcken tidigare 
testamenterat till domkyrkan. (RAp 25/8; enl ant på 
baksidan kallas fjällen *Salakulgfiel)

1474 ger Lars Olofsson sin hustru Birgitta Karlsdotter (två 
stjärnor) 0:5^ i B och jord i Hånsta och Ovanby, 
Ekeby sn, och Lydinge, Tuna sn, som ersättning för 
hennes morgongåva Stensta, Karlskyrka sn, m fl gods 
(se ovan 1463), som han bytt bort (RAp 7/4).

1479—1527 har Uppsala domkyrka *Salakulzfield (1479), 
som brukas av domkyrkans landbo i Arna; räntan är 
0:0:8 pn (Gränberga rd) (UpDkyR).

1488 ger Lars Olofsson med sin hustru Birgitta Karlsdot-
ters samtycke sin sätesgård B på 0:5^-, som är halva
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1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 2 pund 
korn och l pund råg (UpDkyR). 

1479-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn (1535 20 spann) (Norunda rd) (UpDkyR). 

1528 får Uppsala domkyrkas dekanat en gård i B, som 
räntar 3½ pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se 
Skälby, Vaksala sn) (RApp 23/8). 

1460 i Bergby (RAp 14/8) - bytomt en! EK 2000 m SV om 
Gla Uppsala kyrka. 

UH 1542 l fr, (1542-49 Måns Persson guldsmed, 1566 
Ture Pedersson /Bielke/); B kallas 1566 "helgansgår-
den" (UH 1566:22 tl). 

1460-1502 är Bärby sätesgård för Lars Olofsson (stjärna) 
(RAp 1460 14/8, 1502 15/2). 

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort 0:5½ i B, som räntar 3 
pund 6 spann korn och 0: 12 pn, och en vret vid 
Uppsala (se *Spongha högha) jämte jord i Ekeby, 
denna sn, i Edeby och Tjocksta, Danmarks sn, i 
Olunda, Lagga sn, samt i Hånsta och Ovanby, Ekeby 
sn, till Lars Olofsson (stjärna) mot jord i Stensta, 
Järsö, Karlösa och Risslingby, Karlskyrka sn, i Asp-
sund, Söderby sn, i Göringe och Karby, Estuna sn, 
samt i Hammarby, Råby och Östersättra, Lohärads 
sn (RAp 27/12). 

1468 säljer borgmästaren Torkel Svensson i Uppsala och 
hans hustru Karin Karlsdotter en halv ängsfjäll i B 
äng till Uppsala domkyrka. Den andra halvan har 
Karins farbror Erik Nilsson i Svartbäcken tidigare 
testamenterat till domkyrkan . (RAp 25/8; enl ant på 
baksidan kallas fjällen * Salakulefi.el) 

1474 ger Lars Olofsson sin hustru Birgitta Karlsdotter (två 
stjärnor) 0:5½ i B och jord i Hånsta och Ovanby, 
Ekeby sn, och Lydinge, Tuna sn, som ersättning för 
hennes morgongåva Stensta, Karlskyrka sn, m fl gods 
(se ovan 1463), som han bytt bort (RAp 7/4). 

1479-1527 har Uppsala domkyrka *Salakulefi.eld (1479), 
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0:0:8 pn (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1488 ger Lars Olofsson med sin hustru Birgitta Karlsdot-
ters samtycke sin sätesgård B på 0:5½, som är halva 
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byn och ligger i 'norra och västra ändan i byn’ med 
räntan £ läst korn och 2:0 pn, till Uppsala helgeands- 
hus mot att han och en smådräng far sitt uppehälle 
där. Under B i ängen ligger * Riddarejiellen, som Lars 
behåller i sin livstid, varefter också den skall tillfalla 
helgeandshuset. (RAp 29/11, 14964/4)

1528—29 visar helgeandshusets räkenskaper att B är dess 
avelsgård — ett flertal uppgifter ges om leveranser av 
mjöl, kött, fläsk, strömming mm till gården och 1529 
även om förtäringen vid gården. Föreståndaren Hans 
Hansson, som tidigare var ålderman i Helga Leka-
mens gille i Stockholm, tillträder 25/5 1528 och har 
därvid gjort en förteckning över vad som fanns i B, 
när han övertog förvaltningen av helgeandshuset: 12 
mjölkkor, 10 ungnöt, 20 gamla far, 17 lamm, 8 gäss, 7 
kalvar, 12 gamla svin, 7 ungsvin, 29 höns och 3 tuppar 
( hanna”) och 3 grisar; under rubriken  ankosthe” 
(dvs redskap, verktyg) upptas 2^ vagnar, 1 kärra, 2 
järnharvar, 3 trädesstockar med bill, 7 vårårder med 
bill, 3 liar, 2 skäror, 3 na vare (= borr) mm. Under 
tiden 24/8—11/11 har av B uppburits i ny och gam-
mal avrad 1-J- läst och 1^- spann korn; vidare redovisas 
2 pund råg, 'som såddes’, och 19 spann råg, 'som 
mals’. 1529 redovisas som 'egen avrad’ av B 1-J- läst 
korn och 9 pund råg totalt. (HHLG III s 97—138)

'Bödelsåsen’ Se Svartbäcken.

*Dalafladha 1415 Dalafladha (SD 2146) — troligen belägen vid Fyrisån 
nära Stora Lötgården 11 I, 8 a.

1415 säljer Anders Lifstensson i Myrby, Danmarks sn, en 
åkerfjäll, D, mellan Gla Uppsala och Bredåker, ’ne- 
derlöpandes till Gla Uppsala kvarnar’, till ärkedjäk-
nen Peter Hemmingsson och till själakorets hjälp (SD 
2146).

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka en åkerfjäll 
(”aream”), som kallas D, vid Gla Uppsala kvarn; 
fjällen har givits av Peter Hemmingsson och räntar en 
sjättedel av skörden 'eller intet’ (UpDkyPb f4v).

D är troligen identisk med 'Själakorsfjällen’ i Bredåker.
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nära Stora Lötgården 11 I, 8 a. 

1415 säljer Anders Lifstensson i Myrby, Danmarks sn, en 
åkerfjäll, D, mellan Gla Uppsala och Bredåker, 'ne-
derlöpandes till Gla Uppsala kvarnar', till ärkedjäk-
nen Peter Hemmingsson och till själakorets hjälp (SD 
2146). 

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka en åkerfjäll 
("aream"), som kallas D, vid Gla Uppsala kvarn; 
fjällen har givits av Peter Hemmingsson och räntar en 
sjättedel av skörden 'eller intet' (UpDkyPb f 4v). 
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Duvboda

Ekeby

1542 Duffbodha (UH 1542:11), 1559 Duffueboda (ShSp 12/3)
- 11 I, 9 a.

UH 1542 1 frt, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
1550—talet(?) tillfaller torpet D, som räntar 1:0 pn, Nils 

Klassons arvingar (se Vedergärde) (AoE 4, odat 
PM).

1559 ärver Ture Pedersson torpet D, som räntar 1:0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3).

1357 (?) in Ekeby (DS 3835 s 318), 1415 i Ekeby (SD 2132)
- 11 H, 9 a.

UH 1 sk, 1548 £ sk, 0:4, 1548 0:4:2, med skuj i Skärna 
1540-47.
1 kan (saknas 1548—52), 1553yaoe, 1566 se, 0:2:1 
(jt från 1553).
1 kankvarn, 1548 1 aoekvarn, 1566 1 sekvam. (Ful- 
lerö kanonikat)
1 se, 1544 se (saknas 1555—61), 0:2:0:4 (1548—52 
felaktigt 0:6^ för 0:0:6-^), 1566 0:2:1. (Norunda rd, 
1549 Gökulla rd)
upheh, 0:3; redovisas som pb 1540—47, saknas 

1542.
1 aoet, 0:3:1 (från 1566 felaktigt 0:10 för 0:0:10); 
jorden uppges 1559 felaktigt vara 'gammalt arv’ (AoE 
29 A f 19, se nedan 1530/37).
Summa jt 1:6:2:4 (1:7:2).

1357 far Fullerö kanonikat (Uppsala domkyrka) 0:0:7 och 
en kvarn ( dicto Ekebykuaerna”) i Vaksala sn (se 
Fullerö 1370) (DS 3835 s 318).

? (1300-talets slut) pantsätter Lydeka Stralendorp ?d ä 
jord i E och Fullerö till Tomas Andersson (U 269 a, 
odat).

1399—1406(?) upplåter Knut Bosson (Grip) med sin mors 
och systers samtycke jord i E och Fullerö till Anders 
Tomasson (U 269 a, odat).

1415 säljer Arent Pinnow och hans hustru Elin Andersdot- 
ter 0:0:11 'vid västersta landet’ till ärkebiskop Jöns 
Gereksson (SD 2132).

1419 skänker ärkebiskop Jöns 0:0:11 i E och jord i Eke, 
Vaksala sn, Sävsta, Husby-Sjutolfts sn, Olsta, Holms
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1542 Dufjbodha (UH 1542:l l), 1559 Dujfueboda (ShSp 12/3) 
- 11 I, 9 a. 

UH 1542 l frt, (1566 Ture Pedersson /Bielke/) . 
1550-talet(?) tillfaller torpet D, som räntar 1:0 pn, Nils 

Klassons arvingar (se Vedergärde) (AoE 4, odat 
PM). 

1559 ärver Ture Pedersson torpet D, som räntar 1:0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3). 

1357 (?) in Ekeby (DS 3835 s 318), 1415 i Ekeby (SD 2132) 
- 11 H, 9 a. 

UH l sk, 1548 ½ sk, 0:4, 1548 0:4:2, med skuj i Skärna 
1540-47. 
l kan (saknas 1548-52), 1553 ½ aoe, 1566 ½ se, 0:2:l 
(it från 1553). 
l kankvarn , 1548 l aoekvarn, 1566 l sekvarn. (Ful-
lerö kanonikat) 
l se, 1544 ½ se (saknas 1555-61), 0:2:0:4 (1548-52 
felaktigt 0:6½ för 0:0:6½), 1566 0:2: l. (Norunda rd, 
1549 Gökulla rd) 
½ upheh, 0:3; redovisas som pb 1540-47 , saknas 
1542. 
l aoet, 0:3:l (från 1566 felaktigt 0:10 för 0:0:10); 
jorden uppges 1559 felaktigt vara 'gammalt arv' (AoE 
29 Af 19, se nedan 1530/37). 
Summajt 1:6:2:4 (1:7:2). 

1357 får Fullerö kanonikat (Uppsala domkyrka) 0:0:7 och 
en kvarn ("dicto Ekebykua:rna") i Vaksala sn (se 
Fullerö 1370) (DS 3835 s 318). 

? ( 1300-talets slut) pantsätter Lydeka Stralendorp ?d ä 
jord i E och Fullerö till Tomas Andersson (U 269 a, 
odat) . 

1399-1406(?) upplåter Knut Bosson (Grip) med sin mors 
och systers samtycke jord i E och Fullerö till Anders 
Tomasson (U 269 a, odat). 

1415 säljer Arent Pinnow och hans hustru Elin Andersdot-
ter 0:0: 11 'vid västersta landet' till ärkebiskop Jöns 
Gereksson (SD 2132). 

1419 skänker ärkebiskop Jöns 0:0: 11 i E och jord i Eke, 
Vaksala sn, Sävsta, Husby-Sjutolfts sn, Ölsta, Holms 
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sn, och Bragby, Ramsta sn, till sin tjänare Asser 
Jeppsson för lång och trogen tjänst; jorden hade Jöns 
köpt för egna pengar (SD 2630).

1425 säljer Asser Jeppsson (dryckeshorn) 0:0:11 i E och 
jord i Sävsta, Husby-Sjutolfts sn, till Finvid Jönsson 
(Stensta-ätten) (RAp 2/8).

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort ^:0 som räntar 2 
pund korn, till Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby) 
(RAp 27/12).

1472 säljer Anna Larsdotter (halv lilja), hustru till Eggert 
Grupendal och tidigare gift med Håkan Svensson, sitt 
köpegods 0:0:10 frälsejord i E, som räntar 2 pund korn 
med hus, kvarn och kvarnströmmar och alla andra 
tillagor till ärkedjäknen Kort Rogge i Uppsala, för att 
hon för pengarna skall kunna köpa jord som ligger 
närmare där hon nu bor — troligen i Västerås (DN 
XVI:251).

1473 byter Birgitta Arentsdotter (Pinnow) bort 0:0:6^ gam-
mal frälsejord i E, 'rätt mitt i byn’, och jord i Tuna, 
Bälinge sn, till Uppsala domkyrka mot avgiftsfri livs- 
tidsbesittning av tomt och stenhus i Fjärdingen i Upp-
sala (RAp 25/6).

1479 byter Tomas Andersson i Östa, Aren tuna sn, till sig 
0:0:2 i E mot jord i Gysta, Bälinge sn, av Lars Olofs-
son (stjärna) (RAp 31/5). Bytet har varit uppgjort 
tidigare (se DMS 1:3 s 51).

1479 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 12 
spann korn (Norunda rd) (UpDkyR).

1482 ger biskop Kort Rogge 0:0:10 till en prebenda i dom-
kyrkan (se Ströby, Börje sn) (RAp 25/5).

1495 ger Lars Olofsson (stjärna) 0:3 frälsejord, som räntar 
14 spann korn, med kvarnström till Uppsala hel- 
geandshus på villkor att hans hustru Elseby Anders- 
dotter med piga beredes plats i helgeandshuset. Jor-
den är belägen mot norra ändan av byn, där 'först 
ligger 0:0:0:20, som kvarnarna tillhör, därnäst in i byn 
0:0:10, biskop Korts i Strängnäs jord, och så dessa 
förnämnda 0:3’. (RAp 30/4, 14964/4)

1497—1527 har Uppsala domkyrka två landbor, som räntar 
2 pund resp 12 spann korn (Norunda rd) (UpDkyR).
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Ensta

1528 har Uppsala helgeandshus 0:3 frälsejord, som räntar 
12 spann korn (UFT VI s 196).

1530 (omkr) återbördar Olof Bröms på sin hustru Karin 
Töniusdotters vägnar en gård om 0:0:10, som tillhört 
S:t Botvids prebenda i domkyrkan. Några år senare 
(omkr 1537) lägger Gustav I beslag på gården (se 
Hässelby, Böije sn). (SKHRA 2:3 s 96, Dahlbäck s 
137 f)

1534 har Fullerö kanonikat en kvarn, som räntar 6 pund 
mjöl (UpDkyR).

1535 — 36 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann
korn och (1535) 0:11 pn (Norunda rd) (UpDkyR).

1560 (omkr) har helgeandshuset 0:3, som är 'lagliga’ och 
som räntar 14(?) spann korn och 2 dagsverken (UFT 
VI s 212).

1302 villa Enistum (DS 3836 s 323, avskr), de Enestadhum (DS 
2062 s 259) - 11 I, 9 a.

UH 3 sk, 1561 2 sk + £sk, 0:6:1 + 0:5:1 (^ sk från 1561) 
med skuj i Bredåker från 1548 + 0:4:1 med skuj i 
Bredåker och 1540—61 i Vallby, Danmarks sn. 
Summa jt 2:0.

1302 har Uppsala domkyrkas femte vicaria 0:0:5, som er-
hållits som ersättning for bortbytta byggnader i 
Framskälby, Rimbo sn; i bytet har vicarian även fatt 
0:0:1 i E, som skall ge 2:0 pn  romscuth” (DS 3836 s 
323).

1316 upptas en landbo tillhörande herr Nils (Uppsala dom-
kyrka, Norunda kanonikat) i förteckningen över vad 
hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiunda- 
land (DS 2062 s 259).

1344 uppges att det andra kanonikatet (Norunda) vid Upp-
sala domkyrka haft jord i E, 0:1 i byn och 0:0:5 i en 
urfjäll, vilka bytts bort mot jord i Västerby och Ös-
terby, Läby sn (DS 3835 s 308).

1349 omnämns Mats i E som faste (DS 4412).
1487 och 1490 omnämns Olof och Lars Andersson i E som 

fastar resp nämndemän (RAp 18/5, ULdb s 12).
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1528 har Uppsala helgeandshus 0:3 frälsejord, som räntar 
12 spann korn (UFT VI s 196). 

1530 (omkr) återbördar Olof Bröms på sin hustru Karin 
Töniusdotters vägnar en gård om 0:0: 10, som tillhört 
S:t Botvids prebenda i domkyrkan. Några år senare 
(omkr 1537) lägger Gustav I beslag på gården (se 
Hässelby, Börje sn). (SKHRA 2:3 s 96, Dahlbäck s 
137 f) 

1534 har Fullerö kanonikat en kvarn, som räntar 6 pund 
mjöl (UpDkyR). 

1535-36 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann 
korn och (1535) 0:11 pn (Norunda rd) (UpDkyR). 

1560 (omkr) har helgeandshuset 0:3, som är 'lagliga' och 
som räntar 14(?) spann korn och 2 dagsverken (UFT 
VI s 212). 

1302 villa Enistum (DS 3836 s 323, avskr), de Enestadhum (DS 
2062 s 259) - 11 I, 9 a. 

UH 3 sk, 1561 2 sk+ y sk, 0:6:1 + 0:5:1 (tsk från 1561) 
med skuj i Bredåker från 1548 + 0:4: I med skuj 
Bredåker och 1540-61 i Vallby, Danmarks sn . 
Summajt 2:0. 

1302 har Uppsala domkyrkas femte vicaria 0:0:5, som er-
hållits som ersättning för bortbytta byggnader i 
Framskälby, Rimbo sn; i bytet har vicarian även fått 
0:0: I i E, som skall ge 2:0 pn "romscuth" (DS 3836 s 
323). 

1316 upptas en landbo tillhörande herr Nils (Uppsala dom-
kyrka, Norunda kanonikat) i förteckningen över vad 
hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiunda-
land (DS 2062 s 259). 

1344 uppges att det andra kanonikatet (Norunda) vid Upp-
sala domkyrka haft jord i E, 0: I i byn och 0:0:5 i en 
urfjäll, vilka bytts bort mot jord i Västerby och Ös-
terby, Läby sn (DS 3835 s 308). 

1349 omnämns Mats i E som faste (DS 4412). 
1487 och 1490 omnämns Olof och Lars Andersson i E som 

fastar resp nämndemän (RAp 18/5, ULdb s 12). 
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Fullerö 1299 de Fuldrethum (DS 1293) — 11 I, 9 a; äldre bytomt vid 
Gammelgården (RAÄ 207) och Söderbyn.

UH 1 sk, 1:0.
1 ky, 1550 1 aoe, 1566 1 ky, 1:1:2; hemmanet saknas 
1548—49; enl marg-ant lades det 1550 under Örby 
gård (aoe). (Skäve rd)
4 kan (Fullerö kanonikat), 1548 4 aoe, 1566 4 pb, 
0:6:2 + 0:6:1 (1555 0:6) + 0:6 + 0:5 (jt saknas från 
1566); hemmanen saknas i ÅR för Vaksala 1541—43 
men redovisas i Norunda hd, Ärentuna sn (se nedan 
1545); de kallas 1541 tillsammans 'Bosgården’.
1 kan (Grillby kanonikat), 1550 1 aoe, 1566 1 pb, 
1:0:2, 15501:0:1 (15551:0); hemmanet saknas 1538; 
det är 1550 redovisat både som kan/pb (1:0:2) och aoe 
(1:0:1). 1540—47 redovisas hemmanets brukare också 
som innehavare av Ekeby kvarn.
2 ;ioe, 1:0 + 1:0; hemmanen redovisas i 1540:2 (fl) 
som fr och i 1540:13 som aoe om tillsammans 3:0. 
(1541 Häggeby rd)
1 fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
1540—54 1 frt, se nedan 1559.
Summajt 8:2:1 (8:5).

1299 omnämns Harald i F som faste vid ting i Uppsala; 
möjligen är också fastarna Halvard och Ringvid från 
F (DS 1293).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas 
prepositur i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259). Samma år har preposituren 0:0:8, som förvär-
vats sedan Andreas (And) blivit domprost 1278 (DS 
2073; ÄSF s 7).

1349 bekräftar Anders Eskilsson (lejonlilja) sin syster Inge-
borg Eskilsdotters andel i arvet efter föräldrarna, vil-
ken omfattar bl a 3:0 i F i Ärentuna sn i Vaksala hd 
(se Frötuna, Rasbo sn) (SkS E 8929).

1370 bekräftar ärkebiskopen det 1357/62 instiftade tret-
tonde kanonikatet (Fullerö kanonikat) i Uppsala 
domkyrka (A 8 f 164, Dahlbäck s 92).

Till kanonikatet har jord donerats 1357 av instif- 
tarna Anders Eskilsson och hans syster Ingeborg,
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Fullerö 1299 de Fuldrethum (DS 1293) - 11 I, 9 a; äldre bytomt vid 
Gammelgården (RAÄ 207) och Söderbyn. 

UH I sk, 1:0. 
I ky, 1550 I aoe, 1566 I ky, 1:1:2; hemmanet saknas 
1548-49; enl marg-ant lades det 1550 under Örby 
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4 kan (Fullerö kanonikat), 1548 4 aoe, 1566 4 pb, 
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1566); hemmanen saknas i ÅR för Vaksala 1541-43 
men redovisas i Norunda hd, Ärentuna sn (se nedan 
1545); de kallas 1541 tillsammans 'Bosgården'. 
I kan (Grillby kanonikat), 1550 I aoe, 1566 I pb, 
1:0:2, 15501:0:1 (15551:0); hemmanet saknas 1538; 
det är 1550 redovisat både som kan/pb (1:0:2) och aoe 
( l :0: l). 1540-4 7 redovisas hemmanets brukare också 
som innehavare av Ekeby kvarn. 
2 ;ioe, 1:0 + 1:0; hemmanen redovisas i 1540:2 (fl) 
som fr och i 1540: I 3 som aoe om tillsammans 3:0. 
(1541 Häggeby rd) 
I fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke/). 
1540-54 I frt, ·se nedan 1559. 
Summajt 8:2 :l (8:5). 

1299 omnämns Harald i F som faste vid ting i Uppsala; 
möjligen är också fastarna Halvard och Ringvid från 
F (DS 1293). 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas 
prepositur i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259). Samma år har preposituren 0:0:8, som förvär-
vats sedan Andreas (And) blivit domprost 1278 (DS 
2073; ÄSF s 7). 

1349 bekräftar Anders Eskilsson (lejonlilja) sin syster Inge-
borg Eskilsdotters andel i arvet efter föräldrarna, vil-
ken omfattar bla 3:0 i F i Ärentuna sn i Vaksala hd 
(se Frötuna, Rasbo sn) (SkS E 8929) . 

1370 bekräftar ärkebiskopen det 135 7 /62 instiftade tret-
tonde kanonikatet (Fullerö kanonikat) i Uppsala 
domkyrka (A 8 f 164, Dahlbäck s 92) . 

Till kanonikatet har jord donerats 135 7 av instif-
tarna Anders Eskilsson och hans syster Ingeborg, 
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samt vid senare tidpunkt av Ingeborgs svåger, kani- 
ken Magnus Tyrgilsson (Färla), som enligt bekräftel-
sebrevet 1370 tillskjutit fyra markland av kanonika- 
tets gods (totalt tio markland). Detta gods omfattar 
3:0 i F och jord i Ekeby och Skärna, denna sn, i Östa, 
Arentuna sn, Kragsta, Vassunda sn, Ösby, Skuttunge 
sn, och i Nyvla, Pålsbo och Sundbro, Bälinge sn. (DS 
3835 s 318; Dahlbäck s 91 f)
Jorden i Nyvla och Pålsbo hör till det som Magnus 

donerat, eftersom han först 1369 via Bo Jonsson 
(Grip) förvärvat denna jord av en lokal lågfrälseman 
(se DMS 1:3 s 62, 63). Stiftelsebrevet (DS 3835) är 
inskrivet i RegUps sannolikt först omkr 1370. Stiftel-
sen och Magnus Tyrgilssons utökande av denna om-
nämns på Anders Eskilssons och Ingeborgs gravsten i 
domkyrkan (Gardell nr 210, felaktigt daterad till 
1359), varför stenen troligen tillkommit i detta sam-
manhang och på Magnus’ initiativ.

1376 har domkyrkans fabrica 0:0:8; räntan är från 0:1 en 
tredjedel av skörden, från 0:0:5 10 spann korn och 
0:3:2:7 pn, när så är möjligt (D 1 s 3).

1387/97 instiftar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) ett nytt 
kanonikat (Grillby kanonikat) i domkyrkan, till vilket 
ärkebiskop Henrik Karlsson och domkapitlet anslår 
den jord som tillhör Lövsta kanonikat — 0:8:2 i F, som 
förvärvats genom byte efter 1344 mot jord i Södra 
Krycklinge, Skuttunge sn, samt jord i Lövsta, Bälinge 
sn, och Trysta, Åkerby sn (ÖD I s 1120 f, SRP 2876; 
Dahlbäck s 92 fl).

? (1300-talets slut) pantsätter Lydeka Stralendorp jord 
i F till Tomas Andersson (se Ekeby) (U 269 a, odat).

1390 ingår 0:2 i F i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif- 
telse (se Vedergärde) (SRP 2489).

1399— 1406(?) upplåter Knut Bosson (Grip) jord i F till 
Anders Tomasson (se Ekeby) (U 269 a, odat).

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica uppburit 3 spann 
korn och 0:1 pn av F (UpDkyR).

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:2 (UpDkyPb f 
2v).
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samt vid senare tidpunkt av Ingeborgs svåger, kani-
ken Magnus Tyrgilsson (Färla), som enligt bekräftel-
sebrevet 1370 tillskjutit fyra markland av kanonika-
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3:0 i F och jord i Ekeby och Skärna, denna sn, i Östa, 
Ärentuna sn, Kragsta, Vassunda sn, Ösby, Skuttunge 
sn, och i Nyvla, Pålsbo och Sundbro, Bälinge sn. (DS 
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Jorden i Nyvla och Pålsbo hör till det som Magnus 
donerat, eftersom han först 1369 via Bo Jonsson 
(Grip) förvärvat denna jord av en lokal lågfrälseman 
(se DMS l:3 s 62, 63). Stiftelsebrevet (DS 3835) är 
inskrivet i RegUps sannolikt först omkr 1370. Stiftel-
sen och Magnus Tyrgilssons utökande av denna om-
nämns på Anders Eskilssons och Ingeborgs gravsten i 
domkyrkan (Gardell nr 2!0, felaktigt daterad till 
1359), varför stenen troligen tillkommit i detta sam-
manhang och på Magnus' initiativ. 

1376 har domkyrkans fabrica 0:0:8; räntan är från 0:l en 
tredjedel av skörden, från 0:0:5 lO spann korn och 
0:3:2:7 pn, när så är möjligt (D I s 3). 

1387 /97 instiftar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) ett nytt 
kanonikat (Grillby kanonikat) i domkyrkan, till vilket 
ärkebiskop Henrik Karlsson och domkapitlet anslår 
den jord som tillhör Lövsta kanonikat - 0:8:2 i F, som 
förvärvats genom byte efter 1344 mot jord i Södra 
Krycklinge, Skuttunge sn, samt jord i Lövsta, Bälinge 
sn, och Trysta, Åkerby sn (ÖD I s 1120 f, SRP 2876; 
Dahlbäck s 92 fl). 

? ( 1300-talets slut) pantsätter Lydeka Stralendorp jord 
i F till Tomas Andersson (se Ekeby) (U 269 a, odat). 

1390 ingår 0:2 i F i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif-
telse (se Vedergärde) (SRP 2489). 

1399-1406(?) upplåter Knut Bosson (Grip) jord i F till 
Anders Tomasson (se Ekeby) (U 269 a, odat). 

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica uppburit 3 spann 
korn och 0:l pn av F (UpDkyR). 

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:2 (UpDkyPb f 
2v). 
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*Gorratung

*Gydelan
dum

1526 och 1528 får Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) Fullerö 
rd i förläning av kungen; troligen avses kungens två 
gårdar (se 1531) (GR 3 s 170, 5 s 204).

1531 upptas bland Gustav I:s arvegods Fullerö rättardöme, 
vilket omfattar två gårdar i F om tillsammans 2:0, 
som räntar 7 pund korn, 2:0 avradspn och -£:0 gen- 
gärdspn, och jord i Fansta och Tuna, Bälinge sn (K 1, 
1531; Söderberg s 19 f).

1534—35 har Fullerö kanonikat fyra landbor, som räntar 20 
spann korn och 0:6 pn, 3 pund och 0:6 pn, 2 pund och 
0:5 pn resp 20 spann och 0:5 pn; Grillby kanonikat 
har en landbo, som räntar 3-^ pund korn och 1:0 pn 
(UpDkyR).

1545 uppges att Fullerö kanonikats fyra gårdar 'voro 
skrivna till Arentuna sn i Norunda hd anno 44, ty de 
ligga dit till häradslag och till Gamla Uppsala i soc-
kenlag’ (UH 1545:7 s 107, Dahlbäck kas 693). Den 
sista uppgiften synes strida mot uppgifterna i tionde-
längderna för Gla Uppsala sn, vilka inte redovisar alla 
gårdar i F: 1555 8 gårdar, 1566—67 6 gårdar och 
1568 5 gårdar (Prt 4, UH 1566—68 tl; jfr sockeninled-
ningen) .

1547 får fogden på Örby gård befallning att återfordra de 
landbor som legat under Fullerö prebenda (= kanoni-
kat) och lägga dem under Örby (aoe) (GR 18 s 887).

1550—talet(?) tillfaller Gustav I en utjord om 0:2, som räntar 
10 spann korn (se Vedergärde) (AoE 4, odat PM).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar om 1:0 varde-
ra som 'gammalt arv’ och sex gårdar som återtagits 
från Fullerö kanonikat; i dessa ingår även kyrkohem- 
manet och Grillby kanonikats hemman samt frälsetor- 
pets jord (0:2), som tidigare hört till Vårfrukorets 
prebenda (se UH ovan); jt för två hemman skiljer sig 
något från j t i UH (AoE 29 A f 18).

Se Gamla Uppsala 1200.

1344 Gydelandum (DS 3838 s 333), 1376 In Gydheland (D 1 s 
3) — jfr Gökulla.

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:14 (DS 3838 s 
333; jfr Gökulla).
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1526 och 1528 får Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) Fullerö 
rd i förläning av kungen; troligen avses kungens två 
gårdar (se 1531) (GR 3 s 170, 5 s 204). 

1531 upptas bland Gustav l:s arvegods Fullerö rättardöme, 
vilket omfattar två gårdar i F om tillsammans 2:0, 
som räntar 7 pund korn, 2:0 avradspn och ½:0 gen-
gärdspn, ochjord i Fansta och Tuna, Bälinge sn (K I, 
1531; Söderberg s 19 f). 
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(UpDkyR). 

1545 uppges att Fullerö kanonikats fyra gårdar 'voro 
skrivna till Ärentuna sn i Norunda hd anno 44, ty de 
ligga dit till häradslag och till Gamla Uppsala i soc-
kenlag' (UH 1545:7 s 107, Dahlbäck kas 693). Den 
sista uppgiften synes strida mot uppgifterna i tionde-
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-15685 gårdar (Prt 4, UH 1566-68 tl;jfr sockeninled-
ningen). 

1547 får fogden på Örby gård befallning att återfordra de 
landbor som legat under Fullerö prebenda ( = kanoni-
kat) och lägga dem under Örby (aoe) (GR 18 s 887). 

1550-talet(?) tillfaller Gustav I en utjord om 0:2, som räntar 
lO spann korn (se Vedergärde) (AoE 4, odat PM). 

1559 upptas i Gustav I :s jordebok två gårdar om I :0 varde-
ra som 'gammalt arv' och sex gårdar som återtagits 
från Fullerö kanonikat; i dessa ingår även kyrkohem-
manet och Grillby kanonikats hemman samt frälsetor-
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"'Gorratung Se Gamla Uppsala 1200. 

"'Gydelan-
dum 

1344 Gydelandum (DS 3838 s 333), 1376 Jn Gydheland (D I s 
3) - jfr Gökulla. 

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0: 14 (DS 3838 s 
333; jfr Gökulla). 
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Gökulla

Husby

Hämringe

1376 har fabrican 0:0:8 som räntar 1 pund korn (D 1 s 3). 
Jorden redovisas från 1479 som domkyrkojord i Arna 
(se Arna).

1376 In Gydhekulla (D 1 s 3) — 11 I, 8 a; gårdsplats enl EK 
1200 m SSV om Ärna.

UH 1 se, 0:2. (Gränberga rd; 1549 Gökulla rd)
Gökulla rd (se) se nedan 1549.

1316 upptas en landbo (”Olaus Gydhukulli”) tillhörande 
ärkebiskopsbordet i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland 
(?DS 2062 s 258).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:2, som är 'odlad på 
nytt’ ( terra de nouo culta”) och räntar en tredjedel 
av skörden (D 1 s 3). Denna jord ingår sannolikt 1344
1 fabricans jord i *Gydelandum, som då har jordetalet 
0:4:2 (= 13760:2 i G + 0:2:2 i »Gydelandum).

1417 har domkyrkans fabrica jord, som räntar 12 spann 
korn (UpDkyR).

1479—1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR).

1549—52 redovisas Sankt Eriks-jorden i Gla Uppsala sn i 
Gökulla rättardöme, som omfattar Björkby, Bredåker, 
Ekeby, Gökulla, Hämringe och Arna. Jorden har tidi-
gare redovisats i Gränberga rd och Norunda rd.

1200 (omkr) mansionem ... Housbuj (DS 826, odat), 1538 
Hwsseby (UH 1538:2) — 11 I, 9 a — enl Geomjb A 5 s 
88 f ligger H i ägoblandning med Bredåker.

UH 2 kr, 0:5 + 0:5. (Gla Uppsala rd)
1538 (endast) 1 upheh(?), 2:4 'som fordom haver 
varit 2 hemman’. Jorden kan inte återfinnas i annat 
källmaterial, och notisen är troligen på något sätt 
felaktig.
Summa jt 1:2, inkl upheh-jorden 3:6.

1200 (omkr) skänker ärkebiskop Olof huvudgården (”man-
sionem”) H till domkapitlet i Uppsala (DS 826, odat).

1365 i Hembringe (DS 7200) — 11 I, 9 a.
UH 1 sk, 1561 i sk, 0:5.

2 skuj, 1548 1 skuj, 0:1 till Lälunda + 1540—47 
0:0:1:4 till Lälunda.

Gökulla 

Husby 

Hämringe 
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1376 har fabrican 0 :0 :8 som räntar l pund korn (D l s 3) . 
Jorden redovisas från 1479 som domkyrkojord i Ärna 
(se Ärna) . 

1376 In Gydhekulla (D I s 3) - 11 I, 8 a; gårdsplats en! EK 
1200 m SSV om Ärna . 

UH I se, 0:2. (Gränberga rd; 1549 Gökulla rd) 
Gökulla rd (se) se nedan 1549. 

1316 upptas en landbo ("Olaus Gydhukulli") tillhörande 
ärkebiskopsbordet i förteckningen över vad hertig 
Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland 
(?DS 2062 s 258). 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:2, som är 'odlad på 
nytt' ("terra de nouo culta") och räntar en tredjedel 
av skörden (D I s 3). Denna jord ingår sannolikt 1344 
i fabricans jord i *Gydelandum, som då har jordetalet 
0:4:2 (= 13760:2 i G + 0:2:2 i *Gydelandum) . 

1417 har domkyrkans fabrica jord, som räntar 12 spann 
korn (UpDkyR). 

1479-1536 har domkyrkan en landbo, som räntar 12 spann 
korn (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1549-52 redovisas Sankt Eriks-jorden i Gla Uppsala sn i 
Gökulla rättardöme, som omfattar Björkby, Bredåker, 
Ekeby, Gökulla, Hämringe och Ärna.Jorden har tidi-
gare redovisats i Gränberga rd och Norunda rd . 

1200 

UH 

1200 

1365 
UH 

(omkr) mansionem ... Housbuj (DS 826, odat), 1538 
Hwsseby (UH 1538:2) - 11 I, 9 a - en! GeomJb A 5 s 
88 f ligger H i ägo blandning med Bredåker. 
2 kr, 0:5 + 0:5. (Gla Uppsala rd) 
1538 (endast) I upheh(?), 2:4 'som fordom haver 
varit 2 hemman'. Jorden kan inte återfinnas i annat 
källmaterial, och notisen är troligen på något sätt 
felaktig . 
Summajt 1:2, inkl upheh-jorden 3:6. 
(omkr) skänker ärkebiskop Olof huvudgården ("man-
sionem") H till domkapitlet i Uppsala (DS 826, odat). 

i HtEmbringe (DS 7200) - 11 I, 9 a. 
I sk, 1561 ½ sk, 0:5. 
2 skuj, 1548 I skuj, 0:1 till Lälunda + 1540-47 
0:0: I :4 till Lälunda. 
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1538 (endast) 1 pb, 0:5:1:4; se fr nedan.
2 se, 0:7 + 0:6. (Norunda rd, 1549 Gökulla rd)
1 upheh, 0:7, 15480:6:2. (Skäve rd)
2 fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke/ resp 1560 Brita 
Jönsdotter /Roos af Ervalla/ /Dahlbäck s 154/); jt enl 
UH 1538:2 är 0:5:1:4 + 0:5:1:4; gårdarna har återbör-
dats från prebenda Omnium sanctorum resp Vårfru-
korets fjärde prebenda.
Summa jt (inkl pb/fr) 4:5:1:4 (4:4:2).

1365 byter Uppsala helgeandshus till sig 0:7:1 i H av Nils i 
Svia, Vaksala sn (se Jädra, Vaksala sn) (DS 7200). 

1369 överlämnar kaniken Ulf Gislesson bl a 0:1 till Uppsala 
domkyrka som betalning för skuld (se DMS 1:4 s 212) 
(SRP 908).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica 1:0:1, som räntar en 
tredjedel av skörden (D 1 s 3).

1377 köper kaniken Rutger 1:0:1 av domkyrkan och åter-
skänker jorden (se Bredåker) (SRP 1251).

1390 ingår 0:6:2 i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif- 
telse (se Vedergärde) (SRP 2489).

1417 har Uppsala domkyrka ett gods, som räntar 6 pund 6 
spann korn och 10 spann råg (UpDkyR).

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:6:2 (UpDkyPb f 
2v).

1479—1536 har Uppsala domkyrka två landbor (Norunda 
rd) med ränta enl tabell nedan (UpDkyR).

1479 1527 1535
avrad avrad avrad

enh korn pn korn pn korn pn 1 2

1. 2 pd 0:4 2 pd 6 sp 0:5^ 2 pd 4 sp 0:5^
2. 4 pd 1:0 3 pd 2 sp 0:4 3 pd 0:4

1528/32 har Uppsala helgeandshus dels 0:8 frälsejord, som 
ligger ’i västra ändan i byn’ och räntar 3 pund korn 
och 1:0 pn, dels 0:0:1 frälsejord, som 'ligger inne med 
St Eriks jord’ och räntar 1-^ spann korn.
Jorden i H ingår 1532 i Hämringe rättardöme 
(upheh), som även omfattar *Stenhuggarboda, Bond-
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1538 (endast) I pb, 0:5:l :4; se fr nedan . 
2 se, 0:7 + 0:6. (Norunda rd , 1549 Gökulla rd ) 
I upheh, 0:7, 15480:6:2 . (Skäve rd ) 
2 fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke / resp 1560 Brita 
Jönsdotter /Roos af Ervalla/ /Dahlbäck s 154/) ; jt enl 
UH 1538:2 är 0:5: I :4 + 0:5: I :4; gårdarna har återbör-
dats från prebenda Omnium sanctorum resp Vårfru-
korets fjärde prebenda. 
Summajt (inkl pb/fr) 4:5:l:4 (4:4:2) . 

1365 byter Uppsala helgeandshus till sig 0:7:l i Hav Nils i 
Svia , Vaksala sn (sejädra, Vaksala sn) (DS 7200). 

1369 överlämnar kaniken Ulf Gislesson bl a 0: I till Uppsala 
domkyrka som betalning för skuld (se DMS 1:4 s 212) 
(SRP 908) . 

13 76 har Uppsala domkyrkas fabrica I :0: I , som räntar en 
tredjedel av skörden (D I s 3) . 

1377 köper kaniken Rutger I :0: I av domkyrkan och åter-
skänker jorden (se Bredåker) (SRP 1251). 

1390 ingår 0:6:2 i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif-
telse (se Vedergärde) (SRP 2489) . 

1417 har Uppsala domkyrka ett gods , som räntar 6 pund 6 
spann korn och lO spann råg (UpDkyR). 

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:6:2 (UpDkyPb f 
2v). 

1479-1536 har Uppsala domkyrka två landbor (Norunda 
rd) med ränta enl tabell nedan (UpDkyR) . 

1479 1527 1535 
avrad avrad avrad 

enh korn pn korn pn korn pn 

I. 2 pd 0:4 2 pd 6 sp 0:5½ 2 pd 4 sp 0:5½ 
2. 4pd 1:0 3 pd 2 sp 0:5½ 3 pd 0:6½ 

1528/32 har Uppsala helgeandshus dels 0:8 frälsejord , som 
ligger 'i västra ändan i byn ' och räntar 3 pund korn 
och I :0 pn, dels 0:0: I frälsejord , som 'ligger inne med 
St Eriks jord' och räntar It spann korn . 
Jorden i H ingår 1532 i Hämringe rättardöme 
(upheh), som även omfattar *Stenhuggarboda, Bond-
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kyrka sn, Skäggesta, Börje sn, Ubby och Ullbolsta, 
Jumkils sn, Långtibble, Vänge sn, Forkarby och Is- 
grena, Bälinge sn, Dragby, Skuttunge sn, och Alvlösa 
Fittjasn. (UFT VI s 196, 211, HHLG III s 107)

1533 återbördar Brita Jönsdotter (Roos af Ervalla) 0:5:1:4, 
som räntar 2 pund korn och 1:0 gengärdspn, från 
prebenda Omnium sanctorum vid Uppsala domkyrka 
(SKHRA 2:3 s 12, 2:6 s 34). Gården upptas i hennes 
jordebok från 1569 (TidöA 499).

1538 uppges att Pernilla Nilsdotter återbördat 0:5:1:4, som 
räntar 3 pund korn, från Vårfrukorets fjärde prebenda 
(se Vedergärde) (UH 1538:2).

1550—talet(?) tillfaller en gård om 0:6:2, som räntar 3 pund 
korn och 0:5^- pn, Nils Klassons arvingar (se Veder-
gärde) (AoE 4, odat PM).

1559 ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård, som räntar 20 
spann korn (se Vedergärde) (ShSp 12/3).

Krokeke 1540 ved Eken (UH 1540:2), 1543 Quicboda (UH 1543:11), 
1550-alet(?) Eskeboda (AoE 4, odat PM), 1559 Ekisboda 

(ShSp 12/3), 1566 Krokeeka (UH 1566:22 tl) - 11 I, 9 
b (RAÄ 231).

UH 1 frt, (1566 Ture Pedersson/Bielke/).
1550—talet(?) tillfaller torpet K, som räntar 1:0 pn, Nils 

Klassons arvingar (se Vedergärde) (AoE 4, odat 
PM).

1559 ärver Ture Pedersson torpet K, som räntar 1:0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3).

Kungsgården 1540 Konungsgården (UH 1540:2) — 11 I, 8 a — se Gamla 
Uppsala.

Lundboda 1540 Lenelunde... (?) (UH 1540:2), 1559 Lenalundaboda 

(ShSp 12/3), 1566 Leelunda Boda (UH 1566:22 tl) - 11 
I, 9 a.

UH 1 frt, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
1550—talet(?) tillfaller torpet L (Lälunda) om 0:0:8, som 

räntar 1:0 pn, Nils Klassons arvingar (se Vedergärde) 
(AoE 4, odat PM). Detta är uppenbarligen samma 
jord som 1390 och 1444 redovisas i Lälunda.

1559 ärver Ture Pedersson torpet L, som räntar 1:0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3).

Krokeke 
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kyrka sn, Skäggesta , Börje sn, Ubby och Ullbolsta, 
Jumkils sn, Långtibble, Vänge sn, Forkarby och Is-
grena, Bälinge sn, Dragby, Skuttunge sn, och Älvlösa 
Fittja sn . (UFT VI s 196,211, HHLG 111 s 107) 

1533 återbördar Brita Jönsdotter (Roos af Ervalla) 0:5: 1 :4, 
som räntar 2 pund korn och I :0 gengärdspn, från 
prebenda Omnium sanctorum vid Uppsala domk yrka 
(SKHRA 2:3 s 12, 2:6 s 34). Gården upptas i hennes 
jordebok från 1569 (TidöA 499). 

1538 uppges att Pernilla Nilsdotter återbördat 0:5: I :4, som 
räntar 3 pund korn, från Vårfrukorets fjärde prebenda 
(se Vedergärde) (UH 1538:2). 

1550-talet(?) tillfaller en gård om 0:6:2, som räntar 3 pund 
korn och 0:5½ pn, Nils Klassons arvingar (se Veder-
gärde) (AoE 4, odat PM). 

1559 ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård, som räntar 20 
spann korn (se Vedergärde) (ShSp 12/3). 

1540 ved Eken (UH 1540:2), 1543 Quicboda (UH 1543:11), 
1550-alet(?) Eskeboda (AoE 4, odat PM), 1559 Ekisboda 
(ShSp 12/3) , 1566 Krokeeka (UH 1566:22 tl) - 11 I, 9 
b (RAÄ 231) . 

UH 1 frt, (1566 Ture Pedersson/Bielke/) . 
1550-talet(?) tillfaller torpet K, som räntar 1:0 pn, Nils 

Klassons arvingar (se Vedergärde) (AoE 4, odat 
PM) . 

1559 ärver Ture Pedersson torpet K, som räntar I :0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3) . 

Kungsgården 1540 Konungsgården (UH 1540:2) - 11 I, 8 a - se Gamla 
Uppsala . 

Lundboda 1540 Lenelunde. . . (?) (UH 1540:2), 1559 Lenalundaboda 
(ShSp 12/3), 1566 Leelunda Boda (UH 1566:22 tl) - 11 
I, 9 a. 

UH I frt, (1566 Ture Pedersson /Bielke/). 
1550-talet(?) tillfaller torpet L (Lälunda) om 0:0:8, som 

räntar 1:0 pn, Nils Klassons arvingar (se Vedergärde) 
(AoE 4, odat PM). Detta är uppenbarligen samma 
jord som 1390 och 1444 redovisas i Lälunda. 

1559 ärver Ture Pedersson torpet L, som räntar I :0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3). 
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Lälunda

Löten

Myrby

1390 i Linalundom (RAp 10/7, SRP 2489), 1440 i Lenalunda 
(SMR 1075) - 11 I, 9 a.

UH 2 sk, 0:5:1 med skuj i Björkby, i Hämringe 1540—47 
och Bredåker från 1548 + 0:5:1 med skuj i Hämringe 
och från 1548 i Bredåker.
Summa jt 1:2:2.

1390 ingår 0:0:8 i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif- 
telse (se Vedergärde) (SRP 2489).

1444 uppges att Vårfrukorets fjärde prebenda fråndömts 
0:0:8 (UpDkyPb f 2v).

1484 är Mats Bengtsson och Magnus Jönsson i L fastar på 
häradstinget (RAp u d).

1550—talet(?) se Lundboda.

1482 pa Letine (RAp 15/2), 1533 vidh Leten (RAp 27/2) — 11 
I, 8 a — jfr Nyby.

UH 1548 1 skuj, 0:1:1 (jt från 1561); jorden, som brukas 
av en borgare i Uppsala, sägs 1548—53 ligga i 'Ka-
pellgärdet’, från 1554 ’på Nyby löt’.
1545—47 1 vret Vid Nyby löt’; har troligen tillhört 
klostret i Uppsala; motsvaras möjligen av en av ’Ny- 
byvretar’ (se Svartbäcken).

1482 säljer Olof Bergsman och hans hustru Karin Matsdot-
ter hälften av en fjäll, som de köpt av Gregers Staf- 
fanssons barn, till själakorets föreståndare Mårten Ja-
kobsson i Uppsala. Den andra halvan av fjällen har 
Peter guldsmed testamenterat till Vårfrukyrkan. Fjäl-
len ligger 'norr om Uppsala på L mellan Nyby och 
staden uppsides vid Brillinge-landet och fjällen östan-
till’. (RAp 15/2)

1502 ger Mårten Jakobsson ’en åkerfjäll i två delar på löten 
(”in campo”) utanför staden vid Nyby på vägen mot 
Gla Uppsala’ till en prebenda i själakoret (se Dan-
marks kyrkby, Danmarks sn) (RAp 10/11).

1533 se *Torsugla.

1224 in Myreby (DS 229), 1538 Moreby (UH 1538:2), 1543 
Myreby(\JH 1543:11) - 11 I, 8 a - jfr Gamla Uppsa-
la.

UH 4 kr, 0:2:1:4 + 0:2:1:4 + 0:2:1:4 + 0:2:1:4. (Gla 
Uppsala rd)
Summa jt 1:2.
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Lälunda 

Löten 

Myrby 

1390 i Linalundom (RAp 10/7, SRP 2489), 1440 i Lenalunda 
(SMR 1075) - 11 I , 9 a. 

UH 2 sk, 0:5: 1 med skuj i Björk by , i Hämringe 1540-4 7 
och Bredåker från 1548 + 0:5:1 med skuj i Hämringe 
och från 1548 i Bredåker. 
Summa jt 1 :2:2. 

1390 ingår 0:0:8 i Ture Bengtssons (Bielke) prebendestif-
telse (se Vedergärde) (SRP 2489) . 

1444 uppges att Vårfrukorets fjärde prebenda fråndömts 
0:0:8 (UpDkyPb f2v). 

1484 är Mats Bengtsson och Magnus Jönsson i L fastar på 
häradstinget (RAp u d) . 

1550-talet(?) se Lundboda. 

1482 pa Letine (RAp 15/2), 1533 vidh Le ten (RAp 27 /2) - 11 
I, 8 a - jfr Nyby. 

UH 1548 I skuj, 0:1:1 (it från 1561); jorden, som brukas 
av en borgare i Uppsala , sägs 1548-53 ligga i 'Ka -
pellgärdet', från 1554 'på Nyby löt '. 
1545-47 I vret 'vid Nyby löt '; har troligen tillhört 
klostret i Uppsala; motsvaras möjligen av en av 'Ny-
byvretar' (se Svartbäcken). 

1482 säljer Olof Bergsman och hans hustru Karin Matsdot-
ter hälften av en fjäll, som de köpt av Gregers Staf-
fanssons barn, till själakorets föreståndare Mårten Ja-
kobsson i Uppsala. Den andra halvan av fjällen har 
Peter guldsmed testamenterat till Vårfrukyrkan. Fjäl-
len ligger 'norr om Uppsala på L mellan Nyby och 
staden uppsides vid Brillinge-landet och fjällen östan-
till '. (RAp 15/2) 

1502 ger Mårtenjakobsson 'en åkerfjäll i två delar på löten 
("in campo") utanför staden vid Nyby på vägen mot 
Gla Uppsala' till en prebenda i själakoret (se Dan-
marks kyrkby, Danmarks sn) (RAp 10/11). 

1533 se *Torsugla . 

1224 in Myreby (DS 229), 1538 Moreby (UH 1538:2), 1543 
Myreby (UH 1543:11) - 11 I, 8 a - jfr Gamla Uppsa-
la. 

UH 4 kr, 0:2: 1 :4 + 0:2: I :4 + 0:2: 1 :4 + 0:2: 1 :4. (Gla 
Uppsala rd) 
Summajt 1:2. 
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Mälby

Nyby

1224 ger kung Erik Eriksson på sin kröningsdag sina egen-
domar i M och *Kysslinge, Arentuna sn, till ärkebi-
skop Olof och ärkebiskopsbordet (DS 229).

1316 de Midhalby (DS 2062 s 258), 1344 in Madalby (DS 
3838 s 333) — 11 I, 8 a; ursprunglig bytomt 250 m Ö 
om Björkby (Geomjb A 5 s 82 ff).

UH 1 sk, 1:7.
1540—47 2 skuj, 0:3 till Per i Svista, Bälinge sn + 
0:2:2 till Gla Uppsala kyrka; utjordarna ingår från 
1548 troligen i Arna sk.
1 ky, 1561 ky, 0:2:1, 1545 0:4. (Skäve rd)
1 se, 1:1. (Gränberga rd, 1549 Gökulla rd)
Summajt 4:0 (3:4).

1316 upptas två land bor tillhörande ärkebiskopsbordet i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 258).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:10:2 (DS 3838 s 
333).

1376 har domkyrkans fabrica 0:10:2, som två landbor sitter 
på; räntan är 5^- pund korn och 0:5 pn (D 1 s 3).

1382 omnämns Nils i M som vidervaruman (SRP 1758).
1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar 1 pund 

råg och 3 pund och 5 spann korn (UpDkyR).
1490 se *Temboland.
1497—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3^ 

pund korn (Gränberga rd) (UpDkyR).

1316 in Nyaby (DS 2055, 2056), in Niaby (DS 2062 s 259) 
-11 I, 8a.

UH 2 sk, 1:7:1 4- 1:4.
1540—52 1 skuj, 0:1 (jt från 1548) i ’Nyby gärde’; den 
brukas av en borgare i Uppsala, men var 1552 enl 
marg-ant 'inskriven i Nyby hemman’.
Summajt 3:4:1 (3:3:1).

1290—talet(?) förvärvar Uppsala domkyrkas femte vicaria bl 
a 0:11 som räntar korn, genom byte med domprost 
Andreas (And), varvid husen i N värderats till 13 
mark pn; jorden i N avyttras före 1302, troligen ge-
nom ett byte med ärkebiskopsbordet (DS 3836 s 322 
0-

Mälby 

Nyby 
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1224 ger kung Erik Eriksson på sin kröningsdag sina egen-
domar i M och *Kysslinge, Ärentuna sn, till ärkebi-
skop Olofoch ärkebiskopsbordet (DS 229). 

1316 de Midhalby (DS 2062 s 258), 1344 in MtEdalby (DS 
3838 s 333) - 11 I, 8 a; ursprunglig bytomt 250 m Ö 
om Björkby (GeomJb A 5 s 82 fl). 

UH I sk, 1:7. 
1540-47 2 skuj, 0:3 till Per i Svista, Bälinge sn + 
0:2:2 till Gla Uppsala kyrka; utjordarna ingår från 
1548 troligen i Ärna sk. 
I ky, 1561 ½ ky, 0:2:1, 1545 0:4. (Skäve rd) 
I se, 1:1. (Gränbergard, 1549Gökullard) 
Summajt 4:0 (3:4). 

1316 upptas två landbor tillhörande ärkebiskopsbordet i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 258). 

I 344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0: I 0:2 (DS 3838 s 
333). 

I 376 har domkyrkans fabrica 0: I 0:2, som två landbor sitter 
på; räntan är st pund korn och 0:5 pn (D I s 3). 

1382 omnämns Nils i M som vidervaruman (SRP 1758). 
1417 har domkyrkans fabrica ett gods, som räntar I pund 

råg och 3 pund och 5 spann korn (UpDkyR). 
1490 se *Temboland. 
1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3½ 

pund korn (Gränberga rd) (UpDkyR). 

1316 in NytEby (DS 2055, 2056), in Niaby (DS 2062 s 259) 
-11 I, 8 a . 

UH 2sk, 1:7:1 + 1:4. 
1540-52 I skuj, 0:1 Ut från 1548) i 'Nyby gärde'; den 
brukas av en borgare i Uppsala, men var 1552 en! 
marg-ant 'inskriven i Nyby hemman'. 
Summajt 3:4:1 (3:3:1). 

1290-talet(?) förvärvar Uppsala domkyrkas femte vicaria bl 
a 0: 11 som räntar korn, genom byte med domprost 
Andreas (And), varvid husen i N värderats till 13 
mark pn; jorden i N avyttras före 1302, troligen ge-
nom ett byte med ärkebiskopsbordet (DS 3836 s 322 
f). 
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’Ovanberga’

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fab- 
rica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 259). 
Samma år har domkyrkans prepositur 0:0:14, som 
förvärvats sedan Andreas (And) blev domprost 1278 
(DS 2073, ÄSF s 7).

1316 är Holmvast i N en av 24 fastar vid Andreas upplä-
sande av sitt testamente i domkyrkan (DS 2055/56).

1355 byter prästen Johan, son till Nils från ”Chorshampn”, 
från domprost Lars Nilsson till sig 0:0:6 + 0:0:4 (i var 
sin urfjäll) i N mot jord i Stabby, Bondkyrka sn (DS 
5100).

1365 omnämns Bengt och Stefan i N som fastar (DS 7200).
1426 skänker Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru 

bl a en ängsvret vid Uppsala och en vid N till bildan-
det av en prebenda vid S:ta Annas altare i Uppsala 
domkyrka; troligen har vretarna aldrig överlämnats, 
eftersom de saknas i det nya gåvobrev, som makarna 
utfärdade fyra dagar senare (RAp 2/7, 6/7; se DMS 
1:3 s 135, Dahlbäck kas 732).

1447 säljer Jakob Staffansson i N 0:0:8 i 'norra ändan’ till 
Torsten Pedersson i *Fagravreta, Vaksala sn, vilken i 
sin tur säljer jorden till Erik Andersson i N (RAp 
4/10, två brev).

1450 säljer Erik i Hammarby, Danmarks sn, och Magnus 
Halvarsson i Sätuna, Vaksala sn, 0:6:1 till Erik An-
dersson i N; jordens läge anges sålunda: 'det ligger 
först i norra ändan 0:7, och så de 0:6:1 som [Erik] 
Andersson köpte’ (RAp efter 13/1). 1456 ges fasta på 
köpet, som sägs ha ägt rum 15(?) år tidigare, varvid 
omnämns bland säljarna även Erik Nilsson i Högsta, 
Bälinge sn (RAp 14/1).

1470 se Svartbäcken.
1482 och 1502 se Löten.

1538 Offuanberga (UH 1538:2) — se Gamla Uppsala.

*Riddare
fiellen Se Bärby 1488.

*Salakulzfiel Se Bärby 1468, 1479.
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l 3 l 6 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fab-
rica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 259). 
Samma år har domkyrkans prepositur 0:0:14, som 
förvärvats sedan Andrea~ (And) blev domprost 1278 
(DS 2073, ÄSF s 7). 

1316 är Holmvast i N en av 24 fastar vid Andreas upplä-
sande av sitt testamente i domkyrkan (DS 2055/56). 

1355 byter prästen Johan , son till Nils från "Chorshampn", 
från domprost Lars Nilsson till sig 0:0:6 + 0:0:4 (i var 
sin urfjäll) i N mot jord i Stab by, Bondkyrka sn (DS 
5100) . 

1365 omnämns Bengt och Stefan i N som fastar (DS 7200). 
1426 skänker Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru 

bl a en ängsvret vid Uppsala och en vid N till bildan-
det av en prebenda vid S:ta Annas altare i Uppsala 
domkyrka; troligen har vretarna aldrig överlämnats, 
eftersom de saknas i det nya gåvobrev , som makarna 
utfärdade fyra dagar senare (RAp 2/7, 6/7; se DMS 
l :3 s 135, Dahlbäck kas 732). 

1447 säljer Jakob Staffansson i N 0:0:8 i 'norra ändan' till 
Torsten Pedersson i *Fagravreta, Vaksala sn, vilken i 
sin tur säljer jorden till Erik Andersson i N (RAp 
4/lO , två brev) . 

1450 säljer Erik i Hammarby, Danmarks sn , och Magnus 
Halvarsson i Sätuna , Vaksala sn, 0:6: 1 till Erik An-
dersson i N; jordens läge anges sålunda: 'det ligger 
först i norra ändan 0:7, och så de 0:6:l som [Erik] 
Andersson köpte ' (RAp efter 13/l) . 1456 ges fasta på 
köpet , som sägs ha ägt rum 15(?) år tidigare, varvid 
omnämns bland säljarna även Erik Nilsson i Högsta , 
Bälinge sn (RAp 14/l) . 

l 4 70 se Svartbäcken. 
l 482 och l 502 se Löten . 

'Ovanberga' 1538 Offuanberga (UH 1538:2) - se Gamla Uppsala. 

*Riddare-
fiellen Se Bärby l 488. 

*Salakulzfiel Se Bärb y 1468, 1479. 



*Scarpaloster Se Gamla Uppsala 1200.
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'Själakors-
fjällen’ Se Bredåker.

Skäma

*Spongha
högha

1349 in Sktemem (DS 4412), 1357(?) in Skiameem (DS 3835 s 
318) - 11 I, 9 a.

UH 2 sk, 1:7, 15482:1 + 1:7.
1540—47 1 skuj, 0:2 till Ekeby; jorden är från 1548 
inräknad i sk ovan.
1 ky, 0:6:1 1545 0:6. (Skäve rd)
1538 (endast) 1 kanuj (Fullerö kanonikat), 0:1, som 
brukas av en skattebonde i S, 1548 1 aoeuj, 0:1, 1566
1 seuj (jt saknas).
1542-47 1 pbt, 1554 1 aoeuj, 1566 1 seuj, 0:3:1 (jt 
endast 1554).
Summa jt (inkl pbt resp seuj) 5:2:2 (5:2:1).

1349 omnämns Peter och Rörik i S som fastar (DS 4412). 
1370 har Fullerö kanonikat 0:1, som sannolikt skänkts 1357 

av Anders Eskilsson och hans syster Ingeborg (se 
Fullerö) (DS 3835 s 318).

1390 ingår 0:0:10 i S i Ture Bengtssons (Bielke) prebende- 
stiftelse (se Vedergärde) (SRP 2489).

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:0:10 (UpDkyPb f
2 v).

1534—35 har Fullerö kanonikat en landbo, som räntar 3 
spann korn (UpDkyR).

1550—talet(?) tillfaller Gustav I två utjordar, som tillsam-
mans räntar 11 spann korn (se Vedergärde) (AoE 4, 
odat PM).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok två utjordar i S (den ena 
0:0:1), vilka återbördats från Pernilla Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge) (AoE 29 A f 19).

1273 in Spangum (?DS 570, avskr), 1310 in Spangum (?DS 
1661, avskr), 1344 in Spangum (?DS 3835 s 310), 1471 
Spånga höga land (ÖD VII s 944, avskr), 1538 Spongha 

högha (UH 1538:2).
UH 1538—49 1 deuj (jt saknas); kallas 1544 torp. (Åby 

rd) Se även Uppsala gårds hagar.
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*Scarpaloster Se Gamla Uppsala 1200. 

'Själakors-
fjällen' Se Bredåker. 

Skärna 

*Spongha 
högha 

1349 in SktEmem (DS 4412), 1357(?) in SkitEmeem (DS 3835 s 
318)-111,9a. 

UH 2 sk, 1:7, 15482 :1 + 1:7. 
1540-47 1 skuj, 0:2 till Ekeby; jorden är från 1548 
inräknad i sk ovan. 
1 ky, 0:6: 1 1545 0:6. (Skäve rd) 
1538 (endast) 1 kanuj (Fullerö kanonikat), 0:1, som 
brukas av en skattebonde i S, 1548 1 aoeuj, 0:1, 1566 
1 seuj Ut saknas). 
1542-47 1 pbt, 1554 1 aoeuj, 1566 1 seuj, 0:3:1 Ut 
endast 1554). 
Summajt (inkl pbt resp seuj) 5:2:2 (5:2:1). 

1349 omnämns Peter och Rörik i S som fastar (DS 4412) . 
13 70 har Fullerö kanonikat 0: 1, som sannolikt skänkts 135 7 

av Anders Eskilsson och hans syster Ingeborg (se 
Fullerö) (DS 3835 s 318). 

1390 ingår 0:0 : 10 i S i Ture Bengtssons (Bielke) prebende-
stiftelse (se Vedergärde) (SRP 2489). 

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:0:10 (UpDkyPb f 
2 v). 

1534-35 har Fullerö kanonikat en landbo, som räntar 3 
spann korn (UpDkyR) . 

1550-talet(?) tillfaller Gustav I två utjordar, som tillsam-
mans räntar 11 spann korn (se Vedergärde) (AoE 4, 
odat PM). 

1559 upptas i Gustav l:sjordebok två utjordar i S (den ena 
0:0: 1), vilka återbördats från Pernilla Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge) (AoE 29 Af 19). 

1273 in Spangum (?DS 570, avskr), 1310 in Spangum (?DS 
1661, avskr), 1344 in Spangum (?DS 3835 s 310), 1471 
Spånga höga land (ÖD VII s 944, avskr), 1538 Spongha 
högha (UH 1538:2). 

UH 1538-49 1 deuj Ut saknas) ; kallas 1544 torp. (Åby 
rd) Se även Uppsala gårds hagar. 
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1273 ger kung Valdemar Birgersson kvarnen i S och jord i 
Husby, Lagga sn, till Uppsala domkyrka i samband 
med överflyttandet av S:t Eriks reliker till (Nya) Upp-
sala (? DS 570).

1310 byter Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) bort 
0:1:2:10 (’0:2 minus 0:0:0:5715 pnl per örtl) till ärke-
biskop Nils Kettilsson (se Stabby, Bondkyrka sn) 
(?DS 1661).

1344 har Uppsala domkyrkas fjärde kanonikat (Lagga) 
kvarnen i S, som ingick i kung Valdemars donation 
till kanonikatet, vilket troligen bildades 1274 (?DS 
3835 s 310, Dahlbäck s 84 f).

1426 har Nils Bosson (Natt och Dag) en vret vid Uppsala 
(se Nyby) (RAp 2/7).

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort ett vretland ’vid 
Uppsala vid herr Fader Ulfssons (Sparre) vret’ till 
Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby) (RAp 27/12).

1471 ger Lars Olofsson (stjärna) till Uppsala kloster en fjäll 
'emellan ”Spånga höga land” å västra sidan, och Olof 
Nilssons land å östra sidan, och ån (?) å södra ändan 
och allmänna vägen å norra ändan’; fjällen ligger i tre 
delar 'innan med herr Nils Faderssons (Sparre) åker’, 
som sås med £ pund (OD VII s 944, avskr).

1549 uppges att S är lagt under Uppsala gård till hästhage 
(UH 1549:7 s 249).

1570 överlåter kung Johan III  Sponge höge hage” till 
Uppsala stad för att användas till stadens tegelbruk; 
stadens invånare har framhållit att hagen är lämplig 
for lertäkt och byggande av tegellada (PRFSS III s 
160).

'Stadsvreten' Se Svartbäcken.

Svartbäcken För ortnamnsbelägg se S, Uppsala stad.
Här redovisas de utjordar, fjällar och vretar som synes ha 
legat närmast norr om staden, utanför Svartbäcksbro och 
Tovabron i riktning mot Nyby. I UH benämns de på olika 
sätt, t ex 'sunnan Bödelsåsen’, 'Munkvreten’, ’vid stadens 
tegelbruk’, 'Stadsvreten’, ’Nyby vretar’; de motsvarar troli-
gen den mark som nu upptas av stadsdelarna Svartbäcken 
och Tuna backar (11 I, 8 a). Av karta från 1660-talet fram-
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1273 ger kung Valdemar Birgersson kvarnen i S och jord i 
Husby, Lagga sn, till Uppsala domkyrka i samband 
med överflyttandet av S:t Eriks reliker till (Nya) Upp-
sala (? DS 5 70) . 

1310 byter Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten) bort 
0:1:2:10 ('0:2 minus 0:0:0:5'/15 pnl per ört!) till ärke-
biskop Nils Kettilsson (se Stabby, Bondkyrka sn) 
(?DS 1661). 

1344 har Uppsala domkyrkas fjärde kanonikat (Lagga) 
kvarnen i S, som ingick i kung Valdemars donation 
till kanonikatet, vilket troligen bildades 1274 (?DS 
3835 s 310, Dahlbäck s 84 f). 

1426 har Nils Bosson (Natt och Dag) en vret vid Uppsala 
(se Nyby) (RAp 2/7). 

1463 byter Staffan Ulfsson (Ulv) bort ett vretland 'vid 
Uppsala vid herr Fader Ulfssons (Sparre) vret' till 
Lars Olofsson (stjärna) (se Bärby) (RAp 27/12). 

1471 ger Lars Olofsson (stjärna) till Uppsala kloster en fjäll 
'emellan "Spånga höga land" å västra sidan, och Olof 
Nilssons land å östra sidan, och ån (?) å södra ändan 
och allmänna vägen å norra ändan'; fjällen ligger i tre 
delar 'innan med herr Nils Faderssons (Sparre) åker', 
som sås med t pund (ÖD VII s 944, avskr) . 

1549 uppges att S är lagt under Uppsala gård till hästhage 
(UH 1549:7 s 249). 

1570 överlåter kung Johan 111 "Sponge höge hage" till 
Uppsala stad för att användas till stadens tegelbruk; 
stadens invånare har framhållit att hagen är lämplig 
för lertäkt och byggande av tegellada (PRFSS 111 s 
160). 

'Stadsvreten' Se Svartbäcken. 

Svartbäcken För ortnamnsbelägg se S, Uppsala stad. 
Här redovisas de utjordar, fjällar och vretar som synes ha 
legat närmast norr om staden, utanför Svartbäcksbro och 
Tovabron i riktning mot Nyby. I UH benämns de på olika 
sätt, t ex 'sunnan Bödelsåsen', 'Munkvreten', 'vid stadens 
tegelbruk', 'Stadsvreten', 'Nyby vretar'; de motsvarar troli-
gen den mark som nu upptas av stadsdelarna Svartbäcken 
och Tuna backar (11 I, 8 a). Av karta från 1660-talet fram-
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går att jorden S och SV om åsen, där ’galgbacken’ låg, och 
ned till ån kallades ’Nyby utjord’ (ULmk Uppsala nr 3). Jfr 
Nyby, Löten och *Spongha högha.

UH 1 skuj, 0:1, 1561 0:1:2, till Slavsta, Vaksala sn; kallas 
'Slavstafjällen’ och sägs ligga ’vid tegelhuset’ eller Vid 
Uppsala’.
1 skuj (saknas 1555), 0:1 (jt från 1548) till prästen i 
Harbo; kallas 'Stadsvreten’.
1545—55 1 pbvret, Vid Svartbäcks bro’. (Sta Kata-
rinas prebenda)
1544—47 2 upklvretar; den ena kallas ’Munkvreten’ 
och ligger Vid stadens tegelhus’, den andra 'sunnan 
vid Bödelsåsen’ (1544 Bodelsåssen, 1545 Bödelsåsenn, 
1547 Boffuelss åssenn).
1554 3 vretar; kallas ’stadsvretar’.
1551 'Nybyvretar’, 2 brukare, 15543 brukare och 
från 1561 6 brukare.

1346 se *F0risaeng, Vaksala sn.
1377 ger Törne Karlsson (hjorthorn) till en prebenda i 

Uppsala domkyrka en vret norr om Uppsala, mellan 
bron och Gamla Uppsala, och den betesavgift 
(”hiordhskillinger”) därav som utgick av stadens in-
vånare for deras boskap; vreten hade ägts av hans far 
(se Skäve, Vaksala sn) (RAp 14/3, SRP 1254).

1434 se Råby, Vaksala sn.
1444 och 1475 har Törne Karlssons prebenda i Vårfrukoret 

en vret Vid munkarnas tegelhus’ (”circa domum lato- 
morum ipsorum monachorum”) (UpDkyPb f 2, 9v). 

1470 ger Lasse Karlsson (Björnlår) till Uppsala kloster fyra 
fjällar 'nordan Uppsala mot Nyby’, vilka ligger bred-
vid domkyrkans och Johan Kristiernssons (Vasa) fjäl-
lar, som ligger norr resp söder om Lars’ fjällar (OD 
VII s 943).

1487 säljer borgaren Olof Nilsson i Uppsala två åkerfjällar 
’ovan Svartbäcksbro’ till kyrkoherde Lars Jönsson i 
Rasbo, vars far en gång sålt dem till Hans Pedersson. 
Den ena fjällen ligger ’i Tovavreten uppsides vid pre- 
bendefjällen’ som tillhör Vårfrukoret, den andra ’i 
Tegelhusvreten (i Tigelshusavretenom) uppsides vid
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går att jorden S och SV om åsen, där 'galgbacken' låg, och 
ned till ån kallades 'Nyby utjord' (ULmk Uppsala nr 3) . Jfr 
Nyby, Löten och *Spongha högha. 

UH I skuj, 0:1, 15610 :1:2, till Slavsta, Vaksala sn; kallas 
'Slavstafjällen' och sägs ligga 'vid tegelhuset' eller 'vid 
Uppsala'. 
I skuj (saknas 1555), 0:l Ut från 1548) till prästen i 
Harbo; kallas 'Stadsvreten'. 
1545-55 I pbvret, 'vid Svartbäcks bro'. (Sta Kata-
rinas prebenda) 
1544-47 2 upklvretar; den ena kallas 'Munkvreten' 
och ligger 'vid stadens tegelhus', den andra 'sunnan 
vid Bödelsåsen' ( I 544 Bodelsåssen, 1545 Bödelsåsenn, 
154 7 Böjjuelss åssenn). 
1554 3 vretar; kallas 'stadsvretar'. 
1551 'Nybyvretar', 2 brukare, 15543 brukare och 
från 156 l 6 brukare. 

1346 se *F0risreng, Vaksala sn. 
I 377 ger Törne Karlsson (hjorthorn) till en prebenda i 

Uppsala domkyrka en vret norr om Uppsala, mellan 
bron och Gamla Uppsala, och den betesavgift 
("hiordhskillinger") därav som utgick av stadens in-
vånare för deras boskap; vreten hade ägts av hans far 
(se Skäve, Vaksala sn) (RAp 14/3, SRP 1254). 

1434 se Råby, Vaksala sn. 
1444 och 1475 har Törne Karlssons prebenda i Vårfrukoret 

en vret 'vid munkarnas tegelhus' ("circa domum lato-
morum ipsorum monachorum") (UpDkyPb f2, 9v). 

1470 ger Lasse Karlsson (Björnlår) till Uppsala kloster fyra 
fjällar 'nordan Uppsala mot Nyby', vilka ligger bred-
vid domkyrkans och Johan Kristiernssons (Vasa) fjäl-
lar, som ligger norr resp söder om Lars' fjällar (ÖD 
VII s 943). 

1487 säljer borgaren Olof Nilsson i Uppsala två åkerfjällar 
'ovan Svartbäcksbro' till kyrkoherde Lars Jönsson i 
Rasbo, vars far en gång sålt dem till Hans Pedersson. 
Den ena fjällen ligger 'i Tovavreten uppsides vid pre-
bendefjällen' som tillhör Vårfrukoret, den andra 'i 
Tegelhusvreten (i Tigelshusavretenom) uppsides vid 
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Söderberga’

Söderbyn

*Temboland

klosterfjällen mellan ån och allmänna vägen’. (RAp 
26/2)

1499 säljer Kristina Ryttersdotter, änka efter rådmannen 
Olof Nilsson i Uppsala, en åkerfjäll till herr Lars i 
Rasbo. Fjällen, som sås med en tön korn det år den 
sås, ligger 'ovan Svartbäcksbro och utan munkategel- 
huset emellan allmänna vägen och ån, strax nordan 
for S:t Eriks och Uppsala domkyrkas gamla fjäll och 
sunnan for’ den S:t Eriks Qäll som herr Lars några år 
tidigare köpt av Olof Nilsson och som sedan givits till 
Helga kors’ altare i domkyrkan. Enligt baksidesan- 
teckning har Lars skänkt även denna fjäll till Helga 
kors’ altare. (SD 1085, feldat)

1508 skänker Sigrid Johansdotter, änka efter borgaren Jo-
han skinnare i Uppsala, till S:ta Katarinas prebenda i 
Uppsala domkyrka en åkerfjäll, som ligger ’i två styc-
ken och lägen, nordan Svartbäcks bro’, bredvid och 
väster om prebendans gamla åkerfjäll och lika lång 
och bred; Sigrid ger också sin kålgård och 'ladan, på 
honom nu bygd står, avsides vid samma åkerfjäll 
liggande västan for, mot allmänningsgatan’ (RAp 
7/11).

1529 far Uppsala stad i förläning 'tegelhagen, huset och 
lertäkten, som ligger ovan S vid ån’, vilket tillhört 
klostret i Uppsala och nu tillfallit kungen och riket 
enligt Västerås recess (PRFSS 2:55, GR 6 s 26 f).

1538 omnämns två fjällar, varav en ligger ’vid Gamla Upp-
sala gärde’ och tillhör S:t Pers kyrka och den andra 
'ovanför Twna’ tillhör Vårfrukyrkan (? UH 1538:2).

Se Gamla Uppsala.

Se Fullerö.

1312 in Tombalandum (DS 1856, avskr 1344), 1490 i Tembo- 
land (ULdb s 13), 1540 Temboladet, Tempolandet (UH 
1540:2) — beläget nära Mälby (ULdb s 13).

UH 1540—47 1 skuj, 0:2 till Per i Svista, Bälinge sn; 
utjorden ingår från 1548 troligen i Ärpa sk.

1312 säljer johannitordens skattmästare och prokuratorer 
0:2 i T till ärkebiskopen och Uppsala domkyrka; jor-
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klosterfjällen mellan ån och allmänna vägen'. (RAp 
26/2) 

1499 säljer Kristina Ryttersdotter, änka efter rådmannen 
Olof Nilsson i Uppsala, en åkerfjäll till herr Lars i 
Rasbo . Fjällen, som sås med en tön korn det år den 
sås, ligger 'ovan Svartbäcksbro och utan munkategel-
huset emellan allmänna vägen och ån, strax nordan 
för S:t Eriks och Uppsala domkyrkas gamla fjäll och 
sunnan för' den S:t Eriks fjäll som herr Lars några år 
tidigare köpt av Olof Nilsson och som sedan givits till 
Helga kors' altare i domkyrkan. Enligt baksidesan-
teckning har Lars skänkt även denna fjäll till Helga 
kors' altare. (SD 1085, feldat) 

1508 skänker Sigrid Johansdotter, änka efter borgaren Jo-
han skinnare i Uppsala, till S:ta Katarinas prebenda i 
Uppsala domkyrka en åkerfjäll, som ligger ' i två styc-
ken och lägen, nordan Svartbäcks bro', bredvid och 
väster om prebendans gamla åkerfjäll och lika lång 
och bred; Sigrid ger också sin kålgård och 'ladan, på 
honom nu bygd står, avsides vid samma åkerfjäll 
liggande västan för, mot allmänningsgatan' (RAp 
7/l l). 

1529 får Uppsala stad i förläning 'tegelhagen, huset och 
lertäkten, som ligger ovan S vid ån', vilket tillhört 
klostret i Uppsala och nu tillfallit kungen och riket 
enligt Västerås recess (PRFSS 2:55, GR 6 s 26 f). 

1538 omnämns två fjällar, varav en ligger 'vid Gamla Upp-
sala gärde' och tillhör S:t Pers kyrka och den andra 
'ovanför Twna' tillhör Vårfrukyrkan (? UH 1538:2). 

'Söderberga' Se Gamla Uppsala. 

Söderbyn Se Fullerö. 

*Temboland 1312 in Tombalandum (DS 1856, avskr 1344), 1490 i Tembo-
land (ULdb s 13), 1540 Temboladet, Tempolandet (UH 
1540:2) - beläget nära Mälby (ULdb s 13). 

UH 1540-4 7 I skuj, 0:2 till Per i Svista, Bälinge sn; 
utjorden ingår från 1548 troligen i Ärµa sk. 

1312 säljer johannitordens skattmästare och prokuratorer 
0:2 i T till ärkebiskopen och Uppsala domkyrka; jor-
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Ulva

Uppsala,
Gamla

den hade skänkts till heligalandshjälpen av framlidna 
Ingrid, änka efter Jakob i Asker, Stockholms-Näs sn 
(DS 1856).

1490 tilldöms prebendaten Peder Eriksson i Uppsala hälf-
ten av 0:0:8 i T Vid Mälby’. Peders bror Erik Eriksson 
hade tilldömts de 0:0:8 av Gustav Karlsson (Gumse- 
huvud) och sedan sålt jorden Peder ovetandes till Nils 
i Skärna, som skall återfå sina pengar av Erik. (ULdb 
s 13)

1329 in torrente Wluauadh (DS 2722) - 11 H, 9 j — DMS 1:3 
s 72 f.

UH 1 kankvam (Vallby kanonikat), 1548 1 pbkvam; 
dubbelredovisas vissa år i Bälinge sn. (Skäve rd)

1329 och 1362 se U, Bälinge sn.
1555 omnämns en tiondepliktig i U (Prt 4); 1566 upptas 

Jakob mjölnare under Björkby (UH 1566:22 tl).

1000 (omkr) at Upsalum (runstenar DR 279, 295), — 11 1, 
8a

1164 Vpsaliam vrbem (DS 49, avskr),
1185 Mansionem in Vpsalia (DS 96),
1200 in uilla Upsalensi (DS 115),
1250 de Vpsalia (DS 380),
1358 de Veteri Vpsalia (DS 5903 a),
1376 i Gambia Vpsala (RAp 10/6).
UH 4 kr, 2:0 + 2:0 + 2:0 + 2:0, samtliga i Kungsgården. 

12 kr, ’ligger varken för öre eller örtug’; vissa år 
redovisas ett (ibland två) hemman under namnet ’Sö- 
derberga’. (Gla Uppsala rd)
1 krkvam, (jfr *Dalafladha).
2 ädj, 2:4 + 2:4, som brukas av prästen i Gla Uppsala 
(se nedan 1549); hemmanen rubriceras vissa år som 
pb, dp eller ky; det ena hemmanet är öde 1538; det 
första hemmanet kallas som regel 'Ovanberga', 
1567—68 kallas båda hemmanen 'Överberga'. (1545 
Nyvla rd)
1538 (endast) 2 kan, 2:0 + 0:4; tillhör Norunda ka-
nonikat och är förlänta till Birgitta Kristiernsdotter 
(Vasa); det större hemmanet kallas 'Backa’ (= Back-

Ulva 

Uppsala, 
Gamla 
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den hade skänkts till heligalandshjälpen av framlidna 
Ingrid, änka efter Jakob i Asker, Stockholms-Näs sn 
(DS 1856). 

1490 tilldöms prebendaten Peder Eriksson i Uppsala hälf-
ten av 0:0:8 i T 'vid Mälby'. Peders bror Erik Eriksson 
hade tilldömts de 0:0:8 av Gustav Karlsson (Gumse-
huvud) och sedan sålt jorden Peder ovetandes till Nils 
i Skärna, som skall återta sina pengar av Erik. (ULdb 
s 13) 
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UH 

1329 
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1164 
1185 
1200 
1250 
1358 
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UH 

in tomnte Wluauadh (DS 2722) - 11 H, 9 j - DMS I :3 
s 72 f. 
l kankvarn (Vallby kanonikat), 1548 l pbkvarn; 
dubbelredovisas vissa år i Bälinge sn. (Skäve rd) 
och 1362 se U, Bälinge sn. 
omnämns en tiondepliktig i U (Prt 4); 1566 upptas 
Jakob mjölnare under Björkby (UH 1566:22 tl). 

(omkr) al Upsalum (runstenar DR 279, 295), - 11 I, 
8a 
Vpsaliam vrbem (DS 49, avskr), 
Mansionem in Vpsalia (DS 96), 
in uilla Upsalensi (DS 115), 
de Vpsalia (DS 380), 
de Veteri Vpsalia (DS 5903 a), 
i Gambia Vpsala (RAp 10/6) . 
4 kr, 2:0 + 2:0 + 2:0 + 2:0, samtliga i Kungsgården . 
12 kr, 'ligger varken för öre eller örtug'; vissa år 
redovisas ett (ibland två) hemman under namnet 'Sö-
derberga'. (Gla Uppsala rd) 
l krkvarn, Ufr *Dalafladha) . 
2 ädj, 2:4 + 2:4, som brukas av prästen i Gla Uppsala 
(se nedan 1549); hemmanen rubriceras vissa år som 
pb, dp eller ky; det ena hemmanet är öde 1538; det 
första hemmanet kallas som regel 'Ovanberga', 
1567-68 kallas båda hemmanen 'Överberga'. (1545 
Nyvla rd) 
1538 (endast) 2 kan, 2:0 + 0:4; tillhör Norunda ka-
nonikat och är förlänta till Birgitta Kristiernsdotter 
(Vasa); det större hemmanet kallas 'Backa' ( = Back-



gården BEK), det mindre Myrby (redovisas 1540 som 
1 fr i Myrby).
Summa jt (inkl kan) 15:4.

Till Gamla Uppsala skriver sig Ragvald Tyrbjörnsson (två
5-stjärnor balkvis) 1376-88 (SRP 1207, 1758, 2349). Rag-
vald är 1376 fogde i Uppsala och 1388 häradshövding i
Ulleråkers hd.

1164 föreskriver påven Alexander III att Sveriges ärkebi-
skop Stefan skall ha sitt säte i Uppsala (”Vpsaliam 
vrbem”) (DS 49).

1185 tar påven Lucius III Uppsala ärkesäte och dess gods i 
sitt beskydd, varvid uttryckligen nämns huvudgården 
(”mansionem”) i U och Ramby, Löts sn, ”Collem” 
(troligen Biskops-Kulla sn), Ljusbäck, Nora sn, fisken 
i Älvkarleby och en huvudgård på Munsön, samtliga 
med sina tillägor (DS 96).

1200 skänker kung Sverker Karlsson till domkyrkan i U 
jord i Sundby, Munsö sn, samt 'åtta attungar i byn U, 
fyra i  Gorratung” och fyra i  Scarpaloster”’ till ka- 
nikerna vid domkyrkan utöver de åtta attungar de 
redan har i U (DS 115). Det är inte känt vad ”Gorra-
tung” och  Scarpaloster” avser; troligen betecknar de 
två delar av U, och de fyra + fyra attungarna skulle i 
så fall vara apposition till de åtta i U.

1250 tar påven Innocentius IV domkapitlets i Uppsala 
ägor i sitt beskydd, däribland U och Edshammars, 
Lena sn, gårdar ( maneria”) med tillhörande jord-
egendomar (DS 380).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 2:0, som dock avyttrats 
före 1316, möjligen i utbyte mot jord i Bredåker (DS 
2073; ÄSFs 7).

1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland tre landbor (utan 
ortnamn) tillhörande en ”domini Marci”, vilket troli-
gen är felskrivet för ”domini Nicolai Marci”, dvs ka- 
niken Nils Markusson, som innehade Norunda kan- 
onikat (DS 2062 s 258; DS 3835 s 308).
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I fri Myrby). 
Summajt (inkl kan) 15:4. 

Till Gamla Uppsala skriver sig Ragvald Tyrbjörnsson (två 
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före 1316, möjligen i utbyte matjord i Bredåker (DS 
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1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland tre landbor (utan 
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gen är felskrivet för "domini Nicolai Marci", dvs ka-
niken Nils Markusson, som innehade Norunda kan-
onikat (DS 2062 s 258; DS 3835 s 308). 
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1344 har Uppsala domkyrkas archidiakonat 5:0 och dess 
andra kanonikat (Norunda) 0:20 i U (DS 3835 s 305 f, 
307).

1358 omnämns kungens förvaltare (promus) i Gla Uppsala 
(DS 5903 a).

1415 omnämns Gla Uppsala kvarn (SD 2146, se *Dala- 
fladha).

1525 förlänar Gustav I Gla Uppsala by till Didrik mynt-
mästare (GR 2 s 153).

1529 förlänar Gustav I Gla Uppsala kungsby med tillhö-
rande kvarnar till Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) 
(GR 6 s 236).

1534/ 35 har Norunda kanonikat två landbor i U, som rän-
tar 3 resp 2 pund korn (UpDkyR).

1535/ 36 förlänar Gustav I Norunda kanonikat till Birgitta 
Kristiernsdotter på livstid (GR 10 s 327, 11 s 184).

1549 far kyrkoherden i Gla Uppsala rätt att fri från avrad 
bruka ett kronans dandbogods’ i Öffverberga, som tidi-
gare legat under Gla Uppsala kyrka (GR 20 s 279).

Kronojorden i Gamla Uppsala sn redovisas 1540—47 i Gam-
la Uppsala rättardöme, som omfattar Gamla Uppsala by 
(inkl Kungsgården), Myrby och Husby. Rättardömet upptas 
i längden för biskopsfodringen 1540—41 men uppges 1544 i 
forntiden ha legat under konungssätet i Gamla Uppsala. 
Sannolikt har rättardömet varit kronogods sedan ärkesätets 
flyttning till Östra Aros. (Dahlbäck kas 707)

Vallsgärde

Vedergärde

1540 Valdzgierde (UH 1540:2) — 11 I, 9 a.
UH 1 sk, 0:6.

1390 i Widhergerdhe (RAp 10/7, SRP 2489) - 11 I, 9 a.
UH 1 fr, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
1390 grundlägger Ture Bengtsson (Bielke) en prebenda vid 

Uppsala domkyrka och anslår till den 0:7 i V och jord 
i Fullerö, Hämringe, Lälunda och Skärna samt Vit- 
tulsberg, Vaksala sn, Angeby, Lena sn, Eneby, Hjäls- 
ta sn, och Årby, Ramsta sn (SRP 2489, 2513; Dahl-
bäck s 167).

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:7 (UpDkyPb f
2v).
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i Widhergerdhe (RAp 10/7, SRP 2489) - 11 I , 9 a . 
I fr , (1566 Ture Pedersson /Bielke/). 
grundlägger Ture Bengtsson (Bielke) en prebenda vid 
Uppsala domkyrka och anslår till den 0:7 i V och jord 
i Fullerö , Hämringe , Lälunda och Skärna samt Vit-
tulsberg, Vaksala sn , Ängcby, Lena sn, Eneby, Hjäls-
ta sn , och Årby, Ramsta sn (SRP 2489, 2513 ; Dahl-
bäcks 167) . 

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:7 (UpDkyPb f 
2v). 
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1538 uppges att Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 
återbördat gods från Vårfrukorets fjärde prebenda, 
nämligen 0:4 i V, som räntar 2 pund korn, och tre 
tillhörande torp, ’som ligga varken för öre eller örtug’ 
och som räntar 3:0 pn tillsammans, samt jord i Häm- 
ringe (UH 1538:2). Pernilla var Ture Bengtssons 
(Bielke) sondotters sondotter (Dahlbäck s 335).

1550—talet(?) upprättas ett skifte mellan Gustav I och arv-
ingarna till Nils Klasson (Sparre av Ellinge, död 
1505) avseende den jord som Ture Bengtsson (Bielke) 
1390 och hans son Sten 1419/29 donerat till preben- 
dor i Uppsala domkyrka (Dahlbäck s 159, 167). På 
Nils Klassons arvingars lott av Ture Bengtssons do-
nation faller 0:7 i V, som räntar 2 pund korn och 0:6 
pn, torpen Duvboda, Krokeke, Lundboda och Ve- 
lamsboda samt jord i Hämringe och i Vittulsberg, 
Vaksala sn, och Arby, Ramsta sn — på kungens lott 
av samma donation fallerjord i Fullerö och Skärna, i 
Yttergrans kyrkby, Eneby, Hjälsta sn, och Angeby, 
Lena sn. (AoE 4, odat PM; Dahlbäck kas 696)

1559 far Ture Pedersson (Bielke) bl a en gård i V, som 
räntar 2 pund korn, och torpen Duvboda, Krokeke, 
Lundboda och Velamsboda samt jord i Hämringe och 
i Vittulsberg och *Biörsboland, Vaksala sn, vid arv-
skifte efter sin moster Pernilla Nilsdotter och sina 
föräldrar m fl (ShSp 12/3 — om arvskiftet se Lund- 
holm s 44 f).

1566—67 upptas V och de fyra ovannämnda torpen i tionde-
längden under rubriken 'Bodarna’ (UH 1566:22 tl, 
1567:13 tl).

Velamsboda 1540 i Bidderetårpet (UH 1540:2), 1550-talet(?) Wärnlandz- 
boda (AoE 4, odat PM), 1559 Werlandzboda (ShSp 
12/3), 1566 Verlansboda (UH 1566:22 tl) - 11 I, 9 b.

UH 1 frt, (1566 Ture Pedersson /Bielke/).
1550—talet(?) tillfaller torpet V, som räntar 1:0 pn, Nils 

Klassons arvingar (se Vedergärde) (AoE 4, odat 
PM).

1559 ärver Ture Pedersson torpet V, som räntar 1:0 pn (se 
Vedergärde) (ShSp 12/3).
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Äma 1316 in Emem (DS 2062 s 258) — 11 I, 8 a.
UH 1548 1 sk, 0:7:2; hemmanet är sannolikt bildat av skuj 

i Mälby och *Temboland (0:3 4- 0:2:2 + 0:2 = 0:7:2). 
1 se, 0:2:2. (Gränberga rd, 1549 Gökulla rd) 
Summajt 0:2:2 (1:2:1).

1316 upptas en landbo tillhörande ärkebiskopsbordet i för-
teckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 258).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo (Gränberga 
rd), som räntar 9 spann korn; tom 1527 betalar land-
bon dessutom 0:0:8 pn för en fjäll i Bärby (UpDkyR).

Överberga’ Se Gamla Uppsala.

Vaksala socken
1188—97 in Waxalle (?DS 98; kan även avse häradet).
1288 ecclesie Waxal (DS 958).
1291 Inparochia Vaxald (DS 1031).
1365 i Waxaldte sokn (DS 7200).

Omfattning: Socknen har i medeltids- och UH-materialet samma omfatt-
ning som den nuvarande socknen (1950) jämte all jord närmast öster och 
nordöst om Uppsala stad. Sätuna ladugård med *Smedzbyle lades på 1630- 
talet under Uppsala stad (Geomjb A 4 f 1), senare under 1600-talet även 
*Sala och *Torsugla (PMU s 230). Bolsta, Gränby, Rörby, Slavsta, Ångel- 
sta och Arsta inkorporerades i Uppsala stad 1951 (Kbr 30/3).

Kyrkan: Vaksala kyrka, som huvudsakligen är byggd av gråsten, består av 
ett rektangulärt långhus med torn i väster, rakslutet kor och sakristia samt 
kapell i norr och söder. Av den ursprungliga romanska byggnaden, som 
dateras till senare delen av 1100-talet, återstår långhuset och tornet. Det 
senare var möjligen ursprungligen försett med herrskapsläktare. Denna 
kyrka hade ett smalare kor, troligen med absid. Under 1200-talets senare 
hälft försågs kyrkan med sakristia av tegel, och snart därefter revs det gamla 
koret och kyrkan förlängdes österut till en salkyrka. Vid 1300-talets början 
moderniserades kyrkan genom att långhusmurarna byggdes på och de östra 
och södra kormurarna byggdes om, möjligen för att möjliggöra byggandet 
av höga gotiska fönster; troligen samtidigt tog man upp en portal i norr (nu

Ärna 

Vaksala 205 

1316 in Emem (DS 2062 s 258) - 11 I, 8 a. 
UH 1548 I sk, 0:7:2; hemmanet är sannolikt bildat av skuj 
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igenmurad), mittemot den ursprungliga sydportalen. Vid mitten av 1300- 
talet eller något senare slogs tegelvalv i långhuset och koret. Under 1400- 
talet tillbyggdes vapenhus (nu rivna) framför båda portalerna, ett kapell i 
norr och, vid århundradets slut, ett större kapell i söder; samtidigt förhöjdes 
tornet med tegel. Kalkmålningar från 1440-talet finns bevarade i två av 
långhusets valv och i tornets bottenvåning. Fragmentariska målningar från 
1400-talets slut finns i de båda kapellen. I det norra kapellet finns också 
målning från 1500-talets början. Kyrkan restaurerades 1929 och 1969. 
Invändiga mått (långhuset) cirka 14,5 X 8 m, med nuv kor cirka 28 X 8 m.

Kyrkans medeltida inventarier omfattar en s k brudbänk från tiden omkr 
1200, en dopfunt av kalksten från omkr 1300 (originalet i SHM), en ljusram 
av järn och ett altarskåp byggt i Antwerpen omkr 1510. Två senmedeltida 
korstolsgavlar, försedda med ärkebiskop Jakob Ulfssons och Sten Stures 
vapen samt riksvapnet, förvaras i SHM. I södra kapellet ligger en gravhäll 
från 1365 över Olof Lifstensson (?halster) i Bolsta och hans hustru Sigrid 
(Gardell nr 215).

Kyrkogården har tidigare varit omgiven av en över 2 m hög medeltida 
bogårdsmur med stigluckor av tegel i öster, väster och norr; muren och 
stigluckorna revs 1834. Vid västra kyrkogårdsmuren finns ett rektangulärt 
tegelhus med blinderingar i gavelröstena. Huset, som är uppfört vid 1400- 
talets slut, har använts som kyrkohärbärge eller tiondebod och har flera 
gånger förändrats kraftigt. (UKy 107) Kyrkby: *Kyunge (se Kyrkbyn).

Vaksala var annexkyrka till dekanatet vid Uppsala domkyrka (Dahlbäck 
s 83 f).

1288 instiftar utvalde ärkebiskopen Magnus Bosson i sitt testamente en 
ständig vicaria vid S:t Andreas-altaret i Vaksala kyrka, till vilken han 
säger sig ha särskilda skyldigheter, och anslår till vikariens underhåll 
jord i Hova, Odensala sn, och (Över)Nuttö, Börstils sn, samt diverse 
jordbruksredskap och boskap. Vicarian skall under de första tio åren 
innehas av två skolarer, släktingar till Magnus, därefter tillfaller 
presentationsrätten hans bror Bengt Bosson (egen ätt) och dennes 
förstfödde samt därefter domprosten i Uppsala. (DS 958)

Gille: 1544 indras till Kungsgården i Uppsala från Vaksala gillestuga en 
klocka och ett flertal kannor och stop av tenn (UH 1545:7). I en förteckning 
från 1559(?) uppges att Uppsalafogden Lasse Larsson dragit in två koppar-
kannor, en klocka, en målad bonad (16 alnar) och ett stort antal hyender, 
förutom ovannämnda klocka och tenn; från gillestugan har även tagits en 
kista, en kittel, en duk och vax; i Vaksala kyrka finns två handkläder och en 
päll kvar (Uppland 1953 s 79).
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igenmurad), mittemot den ursprungliga sydportalen . Vid mitten av 1300-
talet eller något senare slogs tegelvalv i långhuset och koret. Under l 400-
talet tillbyggdes vapenhus (nu rivna) framför båda portalerna , ett kapell i 
norr och, vid århundradets slut, ett större kapell i söder; samtidigt förhöjdes 
tornet med tegel. Kalkmålningar från l 440-talet finns bevarade i två av 
långhusets valv och i tornets bottenvåning . Fragmentariska målningar från 
1400-talets slut finns i de båda kapellen . I det norra kapellet finns också 
målning från 1500-talets början. Kyrkan restaurerades 1929 och 1969. 
Invändiga mått (långhuset) cirka 14,5 X 8 m, med nuv kor cirka 28 X 8 m. 

Kyrkans medeltida inventarier omfattar ens k brudbänk från tiden omkr 
1200, en dopfunt av kalksten från omkr 1300 (originalet i SHM) , en ljusram 
av järn och ett altarskåp byggt i Antwerpen omkr l 5 l 0. Två senm edeltida 
korstolsgavlar, försedda med ärkebiskop Jakob Ulfssons och Sten Stures 
vapen samt riksvapnet, förvaras i SHM . I södra kapellet ligger en gravhäll 
från 1365 över Olof Lifstensson (?halster) i Bolsta och hans hustru Sigrid 
(Gardell nr 215). 

Kyrkogården har tidigare varit omgiven av en över 2 m hög medeltida 
bogårdsmur med stigluckor av tegel i öster , väster och norr ; muren och 
stigluckorna revs 1834. Vid västra kyrkogårdsmuren finns ett rektangulärt 
tegelhus med blinderingar i gavelröstena. Huset, som är uppfört vid 1400-
talets slut , har använts som kyrkohärbärge eller tiondebod och har flera 
gånger förändrats kraftigt . (UKy 107) Kyrkby: *Kyunge (se Kyrkbyn). 

Vaksala var annexkyrka till dekanatet vid Uppsala domkyrka (Dahlbäck 
s 83 f). 

1288 instiftar utvalde ärkebiskopen Magnus Bosson i sitt testam ente en 
ständig vicaria vid S:t Andreas-altaret i Vaksala kyrka, till vilken han 
säger sig ha särskilda skyldigheter , och anslår till vikariens underhåll 
jord i Hova, Odensala sn, och (Över)Nuttö, Börstils sn, samt diverse 
jordbruksredskap och boskap. Vicarian skall und er de första tio åren 
innehas av två skolarer, släktingar till Magnus , därefter tillfaller 
presentationsrätten hans bror Bengt Bosson (egen ätt) och dennes 
förstfödde samt därefter domprosten i Uppsala. (DS 958) 

Gille: 1544 indras till Kungsgården i Uppsala från Vaksala gillestuga en 
klocka och ett flertal kannor och stop av tenn (UH 1545:7). I en förteckning 
från 1559(?) uppges att Uppsalafogden Lasse Larsson dragit in två koppar-
kannor, en klocka, en målad bonad (16 alnar) och ett stort antal hyender , 
förutom ovannämnda klocka och tenn ; från gillestugan har även tagits en 
kista, en kittel, en duk och vax; i Vaksala kyrka finns två handkläder och en 
päll kvar (Uppland 1953 s 79). 
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Antal jordeboksenheter UH 1540  1568)
sk skuj kr ky se dp de pb upheh skokl aoe fr

*Arby
'Bastebyle
Bolsta
Brillinge
Eke
Gnista
Gränby
Jädra
Jälla
Kyrkbyn
Lunda
Norrby
Norrhållby
Plenninge
Prästgården
Råby
Rörby
‘Sala
Skälby
Skäve
Skölsta
Slavsta
Stångby
Svia
Sätuna
Söderhällby

- - 3(0)- - -- - - - -- -- - -- -_ - - - -
__ 1 (0) - _ -- - - - -- -- - -- -- -- - -
3 (2) 1 (1) — — -- - - - -- -- - -- -- -- - -
1(0)------ 0 (1) 1 (1) - - - -- -- - -- -- -- __
-_ 1 (0) - _ 1 (D 1 (1) ------ -- -- -- - -
! (1) — — ~ — -- - - - -- -- - -- -- 0(2) 3(1)
__ 2(0)- - -- - - - -- -- - -- -- -- _-
1(1)__ __ __ __ ______ __ __ __ - -

____ o(1)-- - - - -- -- - -- -- 1(0) 1(1)
- - - - 1(1)-- -- -- -- - -

2 (2) 3 (2) - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - 0 (1) 4 (3)
2 (1) 1 (0) 0 (1) - - - - - -- -- - -- - - -- - -
1(1)-------------- -- -- - - - - 1(1)-- -- -- -- - -
1(1)__ __ __ __ ______ __ __ __ __
____ - _ 1 (1) - - - -- -- - -_ - - -- - -
1 (1) - _ - ~ - - - - - - 1 (1) - - - - 1 (1) - - 1 0)
__ 5 (2) - - -- - - - -- -- - -- -- -- - -
____ __ __ __ 1 (1) ~ ~ _ _ -- -- -- - -
____ __ 2 (2)- - - -- -- - _- -- -- - -
1(1)- - - - 1(1)- - _ _____ __ __ __ 1(1)
1(1)- - - - -- - - - -- -- - - - -- -- 2 (2)
2(1)- - - - -- - - ______ __ __ o(1)--
1(1)-------------- - -- - - - -- -- - -- -_ -_ _-
3 (3) _ _ - - -- - - - -- -- - -- -- -- - -
- - 1 (0) - - - - - - 10 (10) - -- - 6 (6)-- -- - -
1 (1) 1 (0) - - -- - - - -- -- - -- -- -_ - -
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Antal Jordeboksenheter UH 1540 (1568) I\) 
0 
0:, 

sk skuj kr ky se dp de pb upheh skokl aoe fr 
< 

*Arby - 3 (0) - - - Il> - - - - - - - - - - - - - - - - - - " (/1 
*Bastebyle - - 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il> 

ii> Bolsta 3 (2) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::,-
Brillinge 1 (0) - - 0 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - Il), .... 

Il> 
Eke - - 1 (0) - - 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - a. 
Gnista 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (2) 3 (1) 
Gränby - - 2 (0) 
Jädra 1 (1) 
Jälla - - - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 1 (1) 
Kyrkbyn - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Lunds 2 (2) 3 (2) - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - 0 (1) 4 (3) 
Norrby 2 (1) 1 (0) 0 (1) 
Norrhällby 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Plenninge 1 (1) 
Prästgården - - - - - - 1 (1) 
Råby 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - 1 (1) - - 1 (1) 
Rörby - - 5 (2) 
*Sala - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Skälby - - - - - - 2 (2) 
Skäve 1 (1) - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Skölsta 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Slavsta 2 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Stångby 1 (1) 
Svia 3 (3) 
Sätuna - - 1 (0) - - - - - - 10 (10) - - - - 6 (6) 
Söderhällby 1 (1) 1 (0) 



Torkarby
T rälösa
Törn by
Vallby
Vaskesta
Vittulsberg
Åby
Ångelsta
Årsta

sk skuj kr ky se dp de pb upheh skokl aoe fr

--- - 0(5)-- - - - -- -- - -- -- 5(0) 1(1)
____ - - -- - - ______ __ 1 (1) - - 2 (2)
____ __ __ 1(1) ------ 1 (1) - - -- - -
-------------------------- __ __ __ 2 (2)- - -- -- -- - -
- - 0(1)- - -- - - - - 2 (2)-- 1(1)-- -- - -
1(1)- - - - -- - - - - 3 (3) — - -- -- 1(0)
____ __ __ __ __ 5 (4) _ _ -- -- -- - -
1(1)1(0)- - -- _ - _____ _ __ -- __ - -

1(1)__ __ __ __ ______ __ __ -- - _

Summa25(21) 20 (6) 0 (8) 6 (6) 2 (2) 11 (11) 12(11) 4 (4) 8 (8) 2 (2) 6 (4) 16 (12)

Dessutom redovisar längderna: i sk: Bolsta 0 (1) - skäng: 'Gränbylöten' 1 (0) - skfjällar: 'Långängen' 5 (4) - st: Gränby 0 (2) - | ky: Skäve 1
(1) - kyuj: Kyrkbyn 1 (1) - dpt: 'Smedzbyle 0 (1), 'Tauasteboda 1 (0) - dpuj: Gränby 1 (0), Kyrkbyn 1 (1) - det: 'Dekenboda* 1 1 (0) - devret: 
Kyrkbyn 1 (1) - pbuj: Rörby 0 (1) - i upheh: Vallby 1 (1) - aoeuj: Gnista 0 (1) - aoefjäll: Torkarby 1 (0) - frt: Vittulsberg 0 (1).
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Torkarby 
Trälösa 
Törnby 
Vallby 
Vaskesta 
Vittulsberg 
Åby 
Ångelsta 
Årsta 

Summa 

sk skuj kr ky se 

0 (5) 

1 (1) 

0 (1) 
1 (1) 

(1) 1 (0) 
(1) 

dp de 

2 (2) 
2 (2) 

5 (4) 

pb 

3 (3) 

upheh skokl aoe fr 

(1) 

(1) 

5 (0) 1 (1) 
1 (1) - - 2 (2) 

1 (0) 

25 (21) 20 (6) 0 (8) 6 (6) 2 (2) 11 (11) 12 (11) 4 (4) 8 (8) 2 (2) 6 (4) 16 (12) 

Dessutom redovisar längderna : i sk: Bolsta 0 (1) - sklng: 'Gränbylöten ' 1 (0) - skfjlllar: 'Långängen' 5 (4) - st: Gränby 0 (2) - t ky: Skäve 1 
(1) - kyuj: Kyrkbyn 1 (1) - dpt: *Smedzbyle 0 (1 ), *Tauasteboda 1 (0) - dpuJ: Gränby 1 (0), Kyrkbyn 1 (1) - det: 'Dekenboda ' 1 (0) - devret: 
Kyrkbyn 1 (1) - pbuJ: Rörby 0 (1) - ½ upheh: Vallby 1 (1) - aoeuJ: Gnista 0 (1) - aoefJIII: Torkarby 1 (0) - frt: Vittulsberg 0 (1 ). 
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Runstenar: U 959—60 (fragment), 961—62, 963 (fragment), 964 och 965— 
67 (fragment) Vaksala kyrka, 968 (fragment) och 969—70 Bolsta, 971 Eke, 
972 Gnista (försvunnen), 973 Gränby (fragment), 974 Jädra, 975 Lunda, 
976 Råby, 977 Vittulsberg (försvunnen).

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 Lundbo och 
Svibo åttingar samt huvuddelen av Slavsta åtting och en liten del av 
Skärnebo åtting (se s 134).

*Arby 1316
UH

1316

'Avelsgården’ 1538

Backa 1538

* Basteby le 1484

UH
1484

♦Biörsboland 1559

Bolsta 1221

UH

in Arby (DS 2062 s 267), 1540 Årbyen (UH 1540:2). 
1540-47 3 skuj, 1:0:1 + 0:7 + 0:5:2, samtliga till 
Svia, där de är inräknade från 1548. Se Svia.
Summa jt 2:5 ( — ).
upptas två landbor tillhörande herr Mats (Danmarks 
kanonikat, Uppsala domkyrka) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062 s 267).

Affuels gardhen (UH 1538:2), 1548 i Affvels gärde (UDb 
V s 5) — se Kyrkbyn.

Bacca (UH 1538:2) — 11 I, 8 b — se Kyrkbyn.

Bassybele (RAp u d), 1540 Barstebyle, Bastebyle (UH 
1540:2).
1 skuj, 0:2 till Svia.
byter Lars Nilsson till sig 0:3:1/4 av Järle Pedersson 
(se Vallby) (RAp u d).

ärver Ture Pedersson (Bielke) en ödejord Biörsboland, 
som räntar 0:4 pn (se Vedergärde, Gla Uppsala sn) 
(ShSp 12/3).

in villa de Bonuste (?KÅ 1914 s 469), 1316 in Bostum (DS 
2062 or), in Bolstum (DS 2073), 1349 in Bolastum (DS 
4412) - 11 I, 8 b.
3 sk, 1548 2 sk+ £ sk, 2:1 + 1:2 + 0:5.
1 skuj, 0:0:1 (jt från 1548) i B gärde till Slavsta. 
1548-55 1 kyfjäll (1552-53 2 kyQällar) i B gärde. 
Summajt (inkl Prästgårdens jord i B) 6:0 (6:0:1).

Till Bolsta skriver sig Olof Lifstensson (Phalster) 1357—65 
(DS 5792, Gardell nr 215). Det är troligen samme Olof i B

21 O Vaksala härad 

Runstenar: U 959-60 (fragment) , 961-62 , 963 (fragment ), 964 och 965-
67 (fragment) Vaksala kyrka , 968 (fragment) och 969-70 Bolsta , 971 Eke, 
972 Gnista (försvunnen) , 973 Gränb y (fragment ), 974 Jädra , 975 Lunda, 
976 Råby, 977 Vittulsberg (försvunnen) . 

Kameral indelning: Socknen omfattar enligt UH 1540-47 Lundbo och 
Svibo åttingar samt huvuddelen av Slavsta åtting och en liten del av 
Skärnebo åtting (se s 134). 

*Arby 1316 
UH 

1316 

in Arby (DS 2062 s 267), 1540 Ärbyen (UH 1540:2). 
1540-47 3 skuj, l:0 :l + 0:7 + 0:5:2, samtliga till 
Svia , där de är inräknade från 1548. Se Svia . 
Summajt 2:5 ( - ). 
upptas två landbor tillhörande herr Mats (Danmarks 
kanonikat, Uppsala domkyrka) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062 s 267). 

'Avelsgården'l538 Ajfuels gardhen (UH 1538:2), 1548 i Ajf vels gärde (UDb 
V s 5) - se Kyrkbyn. 

Backa 1538 Bacca (UH 1538:2) - l l I , 8 b - se Kyrkbyn . 

*Bastebyle 1484 Bassybele (RAp u d), 1540 Barstebyle, Bastebyle (UH 
1540:2). 

UH I skuj, 0:2 till Svia. 
1484 byter Lars Nilsson till sig 0:3: l/4 av Järle Pedersson 

(se Vallby) (RAp u d). 

*Biörsboland 1559 ärver Ture Pedersson (Bielke) en ödejord Biörsboland, 
som räntar 0:4 pn (se Vedergärde , Gla Uppsala sn) 
(ShSp 12/3) . 

Bolsta 122 l in villa de Bonuste (?KÅ 1914 s 469), 1316 in Bostum (DS 
2062 or) , in Bo/stum (DS 2073), 1349 in Bolastum (DS 
4412) - l l I , 8 b . 

UH 3 sk, 1548 2 sk+ y sk, 2:l + l :2 + 0:5. 
I skuj, 0:0: 1 Ut från 1548) i B gärde till Slavsta. 
1548-55 I kyfjäll (1552-53 2 kyfjällar) i B gärde. 
Summajt (inkl Prästgårdens jord i B) 6:0 (6:0:l). 

Till Bolsta skriver sig Olof Lifstensson (?halster) 1357-65 
(DS 5 792, Gardell nr 215) . Det är troligen samme Olof i B 



Brillinge

som är länsman (”exactor”) 1349 (DS 4412) och faste och
vidervaruman 1358 (DS 5881, 5949).

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:4^ i B (?KÅ 
1914 s 469).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har Uppsala 
domkyrkas prepositur 0:0:2, som den innehar ännu 
1316 (DS 2073; ÄSF s 7).

1316 upptas en landbo tillhörande domkyrkans prepositur i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 260).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:4 (DS 3835 s 
309).

1434 omnämns Silvast och Anders i B som fastar (SMR 
150).

1500 stadfästs Sigges i B försäljning till Magnus Bengtsson 
i Svia av 0:17 med hus och två fjällar, en i *Hwagio- 
gerdhe, i B; jorden har varit uppbjuden på tinget i 12 
år (RAp 22/12). Jfr första hemmanet ovan.

1316 in Brellingi (DS 2062 s 259) — 11 I 8 a.
UH 1540-55 1 sk, 1566 1 kr, 1:0 (se nedan 1559).

1 ky, 2:0; hemmanet taxeras från 1545 till dubbel 
fodring och antecknas vissa år för ’2 hn’. (Skäve rd) 
Summa jt 3:0.

1316 upptas två landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat och en tillhörande herr Tomas (Uppsala 
domkyrka, sjätte kanonikatet) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062 s 259).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 1:0:0:12 och tionde 
kanonikat 0:^- (DS 3835 s 309, 316).

1358 omnämns Olof i B som faste (DS 5949).
1403 skänker Barbara Helgonsdotter i Uppsala 0:0:0:20 i B 

till Uppsala kloster (SD 333).
1559 har Gustav I 1:0 sakfallsgods, som Brita, hustru till 

Måns guldsmed i Uppsala, överlämnat 1557 (AoE 29 
Af 17).

Vaksala 211

Brillinge 

Vaksala 211 

som är länsman ("exactor") 1349 (DS 4412) och faste och 
vidervaruman 1358 (DS 5881, 5949) . 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:4½ i B (?KÅ 
1914 s 469). 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har Uppsala 
domkyrkas prepositur 0:0:2, som den innehar ännu 
1316 (DS 2073; ÄSF s 7). 

1316 upptas en landbo tillhörande domkyrkans prepositur i 
förteckningen över vad hertig Valdemar uppburit av 
kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 260) . 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:4 (DS 3835 s 
309). 

1434 omnämns Silvast och Anders i B som fastar (SMR 
150). 

1500 stadfästs Sigges i B försäljning till Magnus Bengtsson 
i Svia av 0: 17 med hus och två fjällar, en i *Hwazio-
gerdhe, i B; jorden har varit uppbjuden på tinget i 12 
år (RAp 22/12) . Jfr första hemmanet ovan . 

1316 
UH 

1316 

in Brellingi (DS 2062 s 259) - 11 I 8 a . 
1540-55 I sk, 1566 I kr, 1:0 (se nedan 1559). 
I ky, 2:0; hemmanet taxeras från 1545 till dubbel 
fodring och antecknas vissa år för '2 hn'. (Skäve rd) 
Summajt 3:0. 
upptas två landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat och en tillhörande herr Tomas (Uppsala 
domkyrka, sjätte kanonikatet) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062 s 259). 

I 344 har Uppsala domkyrkas dekanat I :0:0: 12 och tionde 
kanonikat 0:½ (DS 3835 s 309, 316). 

1358 omnämns Olof i B som faste (DS 5949). 
1403 skänker Barbara Helgonsdotter i Uppsala 0:0:0:20 i B 

till Uppsala kloster (SD 333). 
1559 har Gustav I I :0 sakfallsgods, som Brita, hustru till 

Måns guldsmed i Uppsala, överlämnat 1557 (AoE 29 
Af 17). 
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*Decane
bodha

'Doktor
Peders
Boda’

*Dyursums

Eke

1509 Dakennes bodhar (RAp 12/3), 1543 Decanebodha (UH 
1543:11).

UH 1540—53 1 det (saknas 1541—42); torpet låg vid 
Kungsängen och lades in i denna senast 1553 (UH 
1543:11, 1553:13).

1509 se *Fagravreta.

1543 och 1545 omnämns D, ’som låg under scholastria 
prebenda’ och som Brita Kristiernsdotter (Vasa) har i för- 
läning; läget anges 1545 Vid Kungsängen’ (UH 1543:11, 
1545:7). Jorden är troligen identisk med den jord som Upp-
sala domkyrkas tionde kanonikat 1344 har i *Kyunge (se 
Kyrkbyn); 'Doktor Peder’ avser Peder Galle, som under 
1520-talet innehade scolastrian (Dahlbäck s 90).

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:4 i D (Dyursums) 
(DS 3835 s 304).
D har troligen legat i utkanten av Uppsala, då det i förteck-
ningen redovisas efter *Kolbo; det motsvaras möjligen av ’St 
Eriks hage’ i UH.

1291 in Echi (DS 1031, 1036), 1316 de Eka (DS 2062 s 266) 
- 11 I, 8 b.

UH 1540—47 1 skuj, 0:2 till Norrhällby, 1547 till Törnby; 
utjorden är från 1547/48 möjligen inräknad i jt för ky 
nedan.
1 ky, 1:0, 1545 1:0:2, 1547 1:2:2:4, 1548 1:2:2:2. (Skäve 
rd)
1 se, 1:4:2. (Danmarks rd)
Summa jt 2:6:2 (2:7:1:2).

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica -£:0 i E, förvärvat 
genom byte med domprosten vid 1280-talets slut mot 
jord i ” Karlaby nära Stockholm’ (DS 1031).
Samma år testamenterar kaniken Salomon till instif-
tande av en vicaria (den tredje) i Uppsala domkyrka 
bl a 1 ;0 i E med de hus han äger där (se Hov, Rasbo 
sn) (DS 1036).

1291 — 1302 förvärvar tredje vicarian ytterligare 0:9:0:4 i E 
genom byte med domprost Andreas (And) mot lika 
mycket jord i Hov, Rasbo sn (DS 3836 s 321).
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•Decane-
bodha 

'Doktor 
Peders 
Boda' 

*Dyursums 

Eke 

1509 Dtekennes hodhar (RAp 12/3) , 1543 Decanehodha (UH 
1543:11). 

UH 1540-53 1 det (saknas 1541-42); torpet låg vid 
Kungsängen och lades in i denna senast 1553 (UH 
1543:11, 1553:13) . 

1509 se •Fagravreta . 

1543 och 1545 omnämns D, 'som låg under scholastria 
prebenda' och som Brita Kristiernsdotter (Vasa) har i för-
läning; läget anges 1545 'vid Kungsängen ' (UH 1543:11, 
1545:7). Jorden är troligen identisk med den jord som Upp-
sala domkyrkas tionde kanonikat 1344 har i *Kyunge (se 
Kyrkbyn); 'Doktor Peder ' avser Peder Galle, som under 
1520-talet innehade scolastrian (Dahl bäck s 90). 

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:4 i D (Dyursums) 
(DS 3835 s 304). 
D har troligen legat i utkanten av Uppsala, då det i förteck-
ningen redovisas efter *Kolbo; det motsvaras möjligen av 'St 
Eriks hage' i UH. 

1291 in Echi (DS 1031, 1036), 1316 de Eka (DS 2062 s 266) 
- 11 I, 8 b . 

UH 1540-47 1 skuj, 0:2 till Norrhällby, 1547 till Törnby; 
utjorden är från 1547/48 möjligen inräknad ijt för ky 
nedan . 
1 ky, 1:0, 15451 :0:2, 15471:2:2:4, 15481:2:2:2. (Skäve 
rd) 
1 se, 1 :4:2. (Danmarks rd) 
Summajt 2:6:2 (2:7:1:2). 

1291 har Uppsala domkyrkas fabrica ½:0 i E, förvärvat 
genom byte med domprosten vid 1280-talets slut mot 
jord i '*Karlaby nära Stockholm ' (DS 1031). 
Samma år testamenterar kaniken Salomon till instif-
tande av en vicaria (den tredje) i Uppsala domkyrka 
bla 1:0 i E med de hus han äger där (se Hov, Rasbo 
sn) (DS 1036). 

1291-1302 förvärvar tredje vicarian ytterligare 0:9:0:4 i E 
genom byte med domprost Andreas (And) mot lika 
mycket jord i Hov, Ras bo sn (DS 3836 s 321). 
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1302 har vicarian sammanlagt 0:17:0:4; av detta byter är-
kebiskop Nils (? Allesson, död 1305) senare bort 
0:12:0:4 till Peter i Sätuna, ?Björklinge sn, och hans 
bröder (DS 3836 s 321).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fab- 
rica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1329 byter ärkebiskop Olof Björnsson bort 0:5 till Karl 
Dansson (stjärnbjälke) mot lika mycket jord i Käll- 
berga, Alunda sn (DS 2703).

1330 byter Peter Nilsson (lilja) till sig 0:2 av ärkebiskop 
Olof mot jord i Väppeby, Ostuna sn, varefter han 
säljer de 0:2 till ärkebiskopen (DS 2790).

1344 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:3 (DS 3838 s 333).
1345 byter Birger Nilsson i Trevlinge, Rasbo sn, bort 

0:0:1:12 till ärkebiskop Hemming mot lika mycket 
jord i Tibble, Rasbokils sn, och säljer 0:0:1; ärkebisko-
pen har således 0:0:2:12 i E (DS 3950).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica -£:0, som är 'odlad på 
nytt’ ( terra de nouo culta”) (D 1 s 2).

1413 byter Nils Kirt bort 0:0:2 'mitt i byn’ till Lydeka 
Stralendorp d y (död 1409) (se Helgeby, Rasbokils sn) 
(SD 1858).

1414 säljer Peter Ramn (hjorthorn) och hans hustru Kristi-
na Petersdotter till ärkebiskop Jöns Gereksson 0:0:10 i 
E, som de genom byte förvärvat av Lars Laurensson i 
Hässelby, Tuna sn, som troligen är släkt med Kristina 
(SD 1925). Lars uppträder som deras ombud när 
fasta lämnas på tinget två månader senare (SD 1945).

1417 har Uppsala domkyrkas fabrica uppburit 0:12 pn av E 
(UpDkyR).

1419 skänker ärkebiskop Jöns 0:0:10 till sin tjänare Asser 
Jeppsson (se Ekeby, Gla Uppsala sn) (SD 2630).

1424 säljer Asser Jeppsson (dryckeshorn) 0:0:10 'norr om 
kyrkoåkern’ till Linvid, dekan i Uppsala (RAp 3/12).

1437 säljer och donerar Ingegärd Larsdotter (bjälke), änka 
efter Jöns Finnsson (hjorthorn), till Uppsala domkyr-
ka 0:0:16, varav -^:0 ligger i östra ändan och 0:0:4 vid 
domkyrkans jord med 0:0:8 skattejord däremellan 
(RAp 11/8).
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1465 säljer Lasse Karlsson (Björnlår) 0:0:2 till Uppsala 
domkyrka; jorden ligger 'uppsides ... vid domkyr-
kans åker’ (RAp omkr 10/7).

1497—1536 har Uppsala domkyrka en land bo, som räntar 4 
pund och 2 spann korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

*Fagravreta 1438 i Faghrawretom (RAp 3/10), Fagravreta (RApp 3/10), 
1447 i Bodom, i Bodhom (RAp 4/10), 1509 Ffagrawretz- 
bodar (RApp 12/3).

1438 stadfäster domkapitlet en stadga mellan Hans An-
dersson, domkyrkans syssloman, och Torsten Peders- 
son: Torsten, som tidigare bott i Berga, Danmarks sn, 
arrenderar nu torpet F med en äng i Kyrkbyn for 4:0 
pn årligen. Om Torsten och hans hustru far barn, 
skall dessa vara närmast torpet och stadgan. (RAp, 
RApp 3/10; enl notis på pappersbrevets baksida ligger 
F nära Uppsala kungsgård) Torsten och hans hustru 
Elin Pedersdotter omnämns 1447 som domkyrkans 
landbor i F (RAp 3/5) och i Bodom (RAp 4/10).

1475 stadfäster ärkebiskop Jakob Ulfsson det livstidsar-
rende som domkyrkans syssloman givit kyrkoherde 
Erik Bengtsson i Vårfrukyrkan på torpet F och en äng 
i Kyrkbyn. Räntan skall vara 3:0 pn årligen, och efter 
Eriks död skall F återgå till domkyrkan. (RAp 18/1)

1497—1509 har kyrkoherde Erik Bengtsson F mot räntan 3:0 
pn till domkyrkan (Danmarks rd) (UpDkyR).

1509 byter Erik Bengtsson till sig F 'mellan kantorns äng 
och dekanens bodar’ och ängen i Kyrkbyn och ett 
stenhus i Uppsala i domkyrkogårdens mur av Uppsa-
la domkyrka mot ett stenhus i Uppsala vid Vårfruga-
tan. Det Erik byter till sig skall återgå till domkyrkan 
efter hans död. (RAp 12/3) I ett koncept sägs F ligga 
mellan Kungsgården och dekanens bodar (RApp 
12/3).

1527 — 36 har domkyrkan F, som räntar 3:0 pn, 1535—36 
3 pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1539 omnämns under Danmarks rd Torstenbode vid Uppsa-
la, vilket Staffan Eriksson i Uppsala bytt till sig av 
kungen (UH 1539:6). Sannolikt avses F, som inte 
redovisas i UH.
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Fyrislund

*Ferisaeng

Se Gnista.

1243 in Ferisang (ASMA s 269, avskr), 1291 pratum ...in 

Ferisheng (DS 1036), 1310 in Ferisengh iuxta Vpsaliam 

(DS 1683 or), 1346 in prato Ferisang (DS 4074 s 572), 
1358 Ferestengh (DS 5903 a) — jfr Försängen, Bond- 
kyrka och Börje snr.

1243 firar, enligt en annalnotis, kung Erik Eriksson och 
drottning Katarina sitt bröllop på F (ASMA s 269). 
Sannolikt avses Kungsgården i Östra Aros (se s 255).

1291 testamenterar kaniken Salomon till Uppsala domkyr-
kas fabrica den äng han äger i F, som kallas ”falla- 
land” (okänt antal) (DS 1036).

1310 testamenterar dekanen Lars Olofsson till en prebenda 
i S:t Peters och S:t Pauls kor i Uppsala domkyrka bl a 
ett jordstycke i F nära S:t Pers kyrka i Uppsala, vilket 
är omgivet av diken; längden är 86 rep och 3 alnar, 
bredden 43 rep och 2 alnar; sockenprästens och Vak-
sala kyrkas rättighet är undantagen (DS 1683). Jor-
den byts före 1344 bort mot jord i *Billinge, Bond- 
kyrka sn (DS 3836 s 324).

1343 far Uppsala domkyrka av sysslomannen Lars i Börje 
en urfjäll i Årstas del av F (in ferisang de aristalandum), 
nära domkyrkans åker (se Arsta) (DS 3691).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson en fjäll i 
ängen F, vid vägen från staden till Gamla Uppsala, 
till Trefaldighetskyrkans prästbord i Uppsala (DS 
4074 s 572).

1358 förklarar kung Erik Magnusson, att han vill behålla 
sin gamla rätt till den årliga avgift, ”gresbullae”, som 
Uppsalas borgare av ålder betalat till kungen eller 
hans förvaltare (”promo”) i Gamla Uppsala för rät-
ten till bete på kungens äng F. Samtidigt förbjuds de 
som äger andra lotter i ängen att avtvinga borgarna 
några icke hävdvunna avgifter eller hindra deras bo-
skap. (DS 5903 a)

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica elva urfjällar i F, 
vilkas gränser är utmärkta med kalkstenar och som 
ingenting räntar förrän ängen är inhägnad (D 1 s 16).
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drottning Katarina sitt bröllop på F (ASMA s 269). 
Sannolikt avses Kungsgården i Östra Aros (se s 255). 
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kas fabrica den äng han äger i F, som kallas "falla-
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i S:t Peters och S:t Pauls kor i Uppsala domkyrka bl a 
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sala kyrkas rättighet är undantagen (DS 1683). Jor-
den byts före 1344 bort mot jord i *Billinge, Bond-
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1343 får Uppsala domkyrka av sysslomannen Lars i Börje 
en urfjäll i Årstas del av F (inferistEng de aristalandum), 
nära domkyrkans åker (se Årsta) (DS 3691). 

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson en fjäll i 
ängen F, vid vägen från staden till Gamla Uppsala, 
till Trefaldighetskyrkans prästbord i Uppsala (DS 
4074 s 572). 

1358 förklarar kung Erik Magnusson, att han vill behålla 
sin gamla rätt till den årliga avgift, "gresbulla:", som 
Uppsalas borgare av ålder betalat till kungen eller 
hans förvaltare ("promo") i Gamla Uppsala för rät-
ten till bete på kungens äng F. Samtidigt förbjuds de 
som äger andra lotter i ängen att avtvinga borgarna 
några icke hävdvunna avgifter eller hindra deras bo-
skap. (DS 5903 a) 
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ingenting räntar förrän ängen är inhägnad (D 1 s 16). 
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Gnista
(nu Fyrislund)

Gränby

1442 befriar kung Kristoffer klerkeriet och borgarna i Upp-
sala från den ”gresbulde” som de årligen skulle ge for 
sitt bete (”graessgang”) (PRFSS 1:88).

 Ferisaeng” är uppenbarligen det gamla namnet på den
låglänta marken utmed Fyrisån ned till sjön Föret (SU s
360). Det är sannolikt detta markområde som åsyftas på
runstenen Og 81 från omkr år 1000 (o Furi).

1334 in Gnystte (DS 3043) — 11 I, 7 b; 'Övergnista’ gårds- 
plats ca 750 m NO om G (Geomjb A 5 s 54).

UH 1 sk, 1:1 med skuj i Rörby från 1548.
1566 1 aoeuj (jt saknas).
2 fr (i 'Nedergnista'), 1554 2 aoe, 1:0 + 1:0 (troligen 
felaktigt, jt saknas 1555—56); 1566 0:4:1:4 + 0:4:1:4; 
se 1555 nedan.
1 fr (i 'Övergnista’).
Summajt 1:1 (2:2).

1334 äger Johan Hemmingsson (sjöblad i styckad sköld) 
1:0 (DS 3043).

1528 har Uppsala helgeandshus en fjäll frälsejord i G gärde 
'mellan Sätuna fjäll och Hällby’; räntan är 3 spann 
korn vartannat år (UFT VI s 195).

1530 byter Axel Andersson (Lillie) till sig två gårdar, som 
tillsammans räntar ^ läst korn och 0:10 pn, av sin bror 
Knuts hustru Märta Johansdotter (Stiernsköld) mot 
jord i Kalsta, Lundsjö och Solberga, Floda sn, och 
Kölsta, Sköldinge sn; gårdarna i G har Märta ärvt 
efter sin son Peder Eriksson (Örnflycht) (EbAp 5/1, 
UUBp 5/1).

1555 säljer Margareta Mickelsdotter (växt), änka efter 
Axel Andersson, sitt arvegods och sin morgongåva till 
Gustav I: två gårdar i G, som vardera räntar 3 pund 
korn, jämte jord i Håningby, Vallby sn, Alsta, Nysät- 
ra sn, Övergran, Övergrans sn, samt i Lena och 
Saxta, Markims sn (RAp 4/3).

1316 in Grenby, in Granby (DS 2062 s 259) — 11 I, 8 a.
UH 2 skuj, 1548 2 st, 2:1:2:4 ('Överbyn’) + 1:0:2, 1555 

1:0:1 ('Nederbyn'); 1540 uppges att 'Överbyn och 
Nederbyn fordom [var] besittende hemman’; de anges 
som öde 1567—68 och det första saknar jt från 1566.
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1548 redovisas G även bland vretar omkring Uppsala: 
Övre G är uppdelad på 0:6:1:4 + 0:7 + 0:4:1 och 
Nedre G på 0:5:2 + 0:3, samtliga med olika brukare 
(UH 1548:9 s 146).
1544—47 1 skuj, 0:2:2, ’i Övre G gärde’ (förökt 1544). 
1540—50 1 dpuj, 0:2 (jt endast 1543), ’i G gärde’. 
(Sätuna rd)
1543 och 1548—54 1 kanjord, 1:4 (jt 1548—53); kallas 
1543 'Södergärdet’, uppges 1554 ligga i Gränby 
gärde, redovisas övriga år under 'Köpmansgärdet’; 
förlänt till Ture Pedersson (Bielke).
Summa jt 3:2:1:4 (3:2:0:4), inkl dpuj och kanjord 

5:0:1:4 (3:2:0:4).
1260—talets slut — efter ärkebiskop Lars’ död (1267) — 

skänker kung Valdemar Birgersson en gård i Bärmö, 
S:t Pers sn, med jord i G (cum prediis situatis in Grenby 
iuxta Vpsaliam) till Uppsala domkyrka, där jorden se-
nare, på 1270-talet, används till inrättandet av ett 
kanonikat, det tredje (senare dekanatet) (DS 3835 s 
308). Ärkebiskopskrönikan (DS 3834 s 299) uppger, i 
en troligen felaktig uppgift, att Bärmö och G skulle ha 
skänkts av ärkebiskop Folke Johansson (1274—77, ti-
digare ärkedjäkne). (Dahlbäck s 84)

1316 upptas fyra landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat och en tillhörande herr Tomas (Uppsala 
domkyrka, sjätte kanonikatet) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun- 
daland (DS 2062 s 259).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:2 i Övre G och -£:0 
i Nedre G, femte kanonikatet (Danmark), senare can- 
torian, 0:12:2, som räntar 6^- tön korn och 0:20:0:6 pn, 
och tionde kanonikatet (Tierp) 0:1 (DS 3835 s 308, 
311, 316).

1349 omnämns Olof i G som domare (DS 4412).
1358 omnämns Nils i G som faste (DS 5880).
1490 tilldöms Anna, Anders Krabbes änka, en urfjäll i G 

gärde, sedan hon med brev, som utfärdats av lagman-
nen Bengt Jönsson (Oxenstierna) och häradshövding-
en Karl Magnusson (Eka-ätten), bevisat sin rätt där-
till (ULdb s 12).
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1548 redovisas G även bland vretar omkring Uppsala: 
Övre G är uppdelad på 0:6: I :4 + 0: 7 + 0:4: I och 
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(UH 1548:9 s 146). 
1544-47 I skuj, 0:2:2, 'i Övre G gärde' (förökt 1544). 
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1543 'Södergärdet', uppges 1554 ligga i Gränby 
gärde, redovisas övriga år under 'Köpmansgärdet'; 
förlänt till Ture Pedersson (Bielke). 
Summa jt 3:2: I :4 (3:2:0:4), inkl dpuj och kan jord 

5:0: I :4 (3:2:0:4). 
1260-talets slut - efter ärkebiskop Lars' död (1267) -

skänker kung Valdemar Birgersson en gård i Bärmö, 
S:t Pers sn, med jord i G (cum prediis situatis in Grenby 
iuxta Vpsaliam) till Uppsala domkyrka, där jorden se-
nare, på 1270-talet, används till inrättandet av ett 
kanonikat, det tredje (senare dekanatet) (DS 3835 s 
308). Ärkebiskopskrönikan (DS 3834 s 299) uppger, i 
en troligen felaktig uppgift, att Bärmö och G skulle ha 
skänkts av ärkebiskop Folke Johansson (1274-77, ti-
digare ärkedjäkne) . (Dahlbäck s 84) 

1316 upptas fyra landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat och en tillhörande herr Tomas (Uppsala 
domkyrka, sjätte kanonikatet) i förteckningen över 
vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogodsen i Tiun-
daland (DS 2062 s 259). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:2 i Övre G och t:0 
i Nedre G, femte kanonikatet (Danmark), senare can-
torian, 0: 12:2, som räntar 6½ tön korn och 0:20:0:6 pn, 
och tionde kanonikatet (Tierp) 0: I (DS 3835 s 308, 
311, 316). 

1349 omnämns Olof i G som domare (DS 4412). 
1358 omnämns Nils i G som faste (DS 5880). 
1490 tilldöms Anna, Anders Krabbes änka, en urfjäll i G 

gärde, sedan hon med brev, som utfärdats av lagman-
nen Bengtjönsson (Oxenstierna) och häradshövding-
en Karl Magnusson (Eka-ätten), bevisat sin rätt där-
till (ULdb s 12). 
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1497

1528

'Gränbylöten’ 1540 

UH

*Inguarsbyle 1344

Jädra 1365

UH
1365

1404

Jälla 1334

UH

1527 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR). 
har Uppsala helgeandshus en åkerfjäll i ”Grenbo- 
gerde”, som är 'rörlagd allt omkring’ och som räntar •£ 
pund korn vartannat år (UFT VI s 196).

Granby löthen (UH 1540:2) — troligen belägen NV om 
Gränby (ULmk Vaksala nr 64, 69).
1540—53 1 skäng (jt saknas).

har Uppsala domkyrkas prepositur jord i Inguarsbyle, 
’som räknas för ett öre’ (DS 3835 s 304). I är möjligen 
uppkallat efter prepositurens landbo Ingvar, som om-
nämns under Sätuna 1316 (DS 2062 s 260).

i lathrum (DS 7200), 1409 iJedhrom (SD 1112) — 11 I, 
8 b.
1 sk, 1:5 med skuj i Säby, Danmarks sn. 
byter Uppsala helgeandshus, på Helgeandsgillets 
uppdrag, bort 0:8:2 i J till Nils i Svia mot jord i 
Hämringe, Gla Uppsala sn (DS 7200).
10 omnämns Lifsten i J, 1404 som faste vid lagmans-
ting i Funbo sn, 1409 som nämndeman vid räfsteting 
med Vaksala hd, 1410 som faste vid häradstinget (SD 
426, 1112, 1301).

in Eldhu (DS 3023, avskr), 1344 Jn Eldoby, in Eldo (DS 
3835), 1447 i Elda (RAp 19-27/2) - 11 I, 8 b.
1 aoe, 1552 1 fr, 1566 1 kr, 0:6 (se nedan 1555).
1 fr.

Till Jälla skriver sig Lars Sunesson 1350—64,som förvaltat 
gods tillhörande Arvid Håkansson (Magnus Marinassons 
ätt) och som sannolikt var frälseman (?DS 4567, 7062, 7091; 
kan möjligen gälla Ella, Täby sn).

1334 far Vaksala kyrka 0:0:7^- genom byte (se Torkarby) 
(DS 3023).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:^- och 0:0:7-^ i J; 
den senare jorden räntar 1 pund korn och 0:0:8-^ pn 
(DS 3835).

1447 tillfaller en gård i J Gregers Bengtsson (Folkungaät- 
tens oäkta gren) (se Skölsta) (RAp 19—27/2).
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1497-1527 har Uppsala domkyrka en landbo , som räntar ½ 
pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR). 

1528 har Uppsala helgeandshus en åkerfjäll i "Grenbo-
gerde", som är 'rörlagd allt omkring' och som räntar ½ 
pund korn vartannat år (UFT VI s 196). 

'Gränbylöten' 1540 Granby löthen (UH 1540:2) - troligen belägen NV om 
Gränby (ULmk Vaksala nr 64, 69) . 

UH 1540-53 I skäng Ut saknas) . 

*lnguarsbyle 1344 har Uppsala domkyrkas prepositur jord i Inguarsbyle, 
'som räknas för ett öre' (DS 3835 s 304). I är möjligen 
uppkallat efter prepositurens landbo Ingvar, som om-
nämns under Sätuna 1316 (DS 2062 s 260). 

Jädra 1365 i Iathrum (DS 7200), 1409 ij,edhrom (SD 1112) - l l I, 
8 b. 

UH I sk, 1 :5 med skuj i Säby, Danmarks sn. 
1365 byter Uppsala helgeandshus, på Helgeandsgillets 

uppdrag, bort 0:8:2 i J till Nils i Svia mot jord i 
Hämringe, Gla Uppsala sn (DS 7200). 

1404- 10 omnämns Lifsten i J, 1404 som faste vid lagmans-
ting i Funbo sn, 1409 som nämndeman vid räfsteting 
med Vaksala hd, 1410 som faste vid häradstinget (SD 
426, 1112, 1301). 

Jälla 1334 in Eldhu (DS 3023, avskr), l344Jn Eldoby, in Eldo (DS 
3835), 1447 i Elda (RAp 19-27/2) - 11 I, 8 b. 

UH I aoe, 1552 I fr, 1566 I kr, 0:6 (se nedan 1555). 
I fr. 

Till Jälla skriver sig Lars Sunesson 1350-64,som förvaltat 
gods tillhörande Arvid Håkansson (Magnus Marinassons 
ätt) och som sannolikt var frälseman (?DS 4567, 7062, 7091; 
kan möjligen gälla Ella, Täby sn). 

1334 får Vaksala kyrka 0:0:7½ genom byte (se Torkarby) 
(DS 3023). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:½ och 0:0:7½ i J; 
den senare jorden räntar 1 pund korn och 0:0:8½ pn 
(DS 3835). 

1447 tillfaller en gård i J Gregers Bengtsson (Folkungaät-
tens oäkta gren) (se Skölsta) (RAp 19-27/2) . 
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1451 byter Lucia, Sigvard Laukkas dotter, änka efter Erik 
Guttormsson i Vreta, till sig 0:9 i J av Gregers Bengts-
son mot jord i Vreta, Dalby sn, och mellangift i peng-
ar och varor (RAp 5/9, 12/9, 1452 u d).

1452 köper Gregers Bengtsson tillbaka 0:9 av Lucia (C 4 f 
19).

1453 säljer Gregers Bengtsson 0:9 till kung Karl Knutsson 
(C 4 f 3, 18v; DMS 1:3 s 286).

1457 upptas en gård om 1:0, som räntar 4 pund korn och 
1:0 pn, i Karl Knutssons jordebok (C 7 f4v).

1476 ger Bengt Pedersson i Söderby, Morkarla sn, 1:0 i J 
och jord i Lunda i morgongåva till sin hustru Katari-
na Pedersdotter (LSBp 14/10).

1500 lar Sigrid Eskilsdotters (Banér) barn med avlidne Nils 
Eriksson (Gyllenstierna) en gård, som räntar 3 pund 
korn, vid arvskifte efter Karl Knutssons döttrar Kri-
stina och Magdalena (VikSp 25/1, DN XVL333).

1510— 15(?) ger Gunnar Larsson till Hornby, Ytterselö sn, i 
morgongåva en gård i J, som räntar 3 pund korn, och 
jord i Nibble, Kungs-Husby sn, till Dorotea Knuts-
dotter (Banér) (K 3 Banér f 108 odat reg; GiOV s 696 
0-

1553—55 tillfaller Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) en 
gård, som räntar 3 pund korn, vid förnyat arvskifte 
efter Sigrid Eskilsdotter (Banér) (AoE 39 f28, GR 25 s 
303). Redan 1552 har dock Kristinas make Johan 
Turesson haft gården i sin värjo (UH 1552:17).

1560 ärver Svante Sture en gård (se Skölsta) (RAp 1/8). 
Den upptas i Svantes jordeböcker 1561/65 med rän-
tan 1:4 pn, 3 pund korn, 1 far, 2 höns, 10 ägg, £ gås, 6 
hästars fodring och 6 dagsverken (ShS I 158 a och b).

Kapellgärdet 1540 Capell gerdet (UH 1540:2) — beläget NO om staden, 
sannolikt utanför Köpmansgärdet och Tova vretar.

UH 1 skuj (jt från 1548) 0:1, 1567 0:3; uppges 1555 ligga 
Vid väderkvarnen’.
1 skvret, 0:1 (jt endast 1541) till Vaksala prästbord. 
1538 (endast) 1 kyfjäll till S:t Pers kyrka.
1540—47 2 devretar, Vid Tovan’ (1544), ’i Kapell-
gärdet’ (1547); vretarna slås 1547 ihop till en och 
redovisas från 1548 i Tovan.
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1451 byter Lucia, Sigvard Laukkas dotter , änka efter Erik 
Guttormsson i Vreta , till sig 0:9 iJ av Gregers Bengts-
son mot jord i Vreta, Dalby sn, och mellangift i peng-
ar och varor (RAp 5/9 , 12/9, 1452 u d) . 

1452 köper Gregers Bengtsson tillbaka 0:9 av Lucia (C 4 f 
19). 

1453 säljer Gregers Bengtsson 0:9 till kung Karl Knutsson 
(C 4 f3 , 18v; DMS 1:3 s 286). 

145 7 upptas en gård om 1 :0, som räntar 4 pund korn och 
1:0 pn , i Karl Knutssons jordebok (C 7 f4v). 

14 76 ger Bengt Pedersson i Söderby, Morkarla sn, 1 :0 i J 
och jord i Lunda i morgongåva till sin hustru Katari-
na Pedersdotter (LSBp 14/10). 

1500 får Sigrid Eskilsdotters (Baner) barn med avlidne Nils 
Eriksson (Gyllenstierna) en gård , som räntar 3 pund 
korn , vid arvskifte efter Karl Knutssons döttrar Kri-
stina och Magdalena (VikSp 25/1, DN XVl:333) . 

1510-15 (?) ger Gunnar Larsson till Hornby, Ytterselö sn, i 
morgongåva en gård i J, som räntar 3 pund korn, och 
jord i Nibble, Kungs-Husby sn , till Dorotea Knuts-
dotter (Baner) (K 3 Baner f 108 odat reg; GiOV s 696 
f). 

1553-55 tillfaller Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) en 
gård , som räntar 3 pund korn, vid förnyat arvskifte 
efter Sigrid Eskilsdotter (Baner) (AoE 39 f28, GR 25 s 
303) . Redan 1552 har dock Kristinas make Johan 
Turesson haft gården i sin värjo (UH 1552: 17). 

1560 ärver Svante Sture en gård (se Skölsta) (RAp 1/8). 
Den upptas i Svantes jordeböcker 1561/65 med rän-
tan I :4 pn , 3 pund korn, I får, 2 höns , I O ägg, t gås, 6 
hästars fodring och 6 dagsverken (ShS I 158 a och b). 

Kapellgärdet 1540 Capell gerdet (UH 1540:2) - beläget NO om staden, 
sannolikt utanför Köpmansgärdet och Tova vretar . 

· UH 1 skuj Ut från 1548) 0:1, 15670:3; uppges 1555 ligga 
'vid väderkvarnen' . 
1 skvret, 0:1 Ut endast 1541) till Vaksala prästbord . 
1538 (endast) 1 kyfjäll till S:t Pers kyrka. 
1540-47 2 devretar , 'vid Tovan' (1544), 'i Kapell-
gärdet' ( 154 7); vretarna slås 154 7 ihop till en och 
redovisas från 1548 i Tovan. 
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1542—47 1 ädjvret.
1544 (endast) 1 kanvret (Norunda kanonikat). 
1548—50 13 Qällar, 1 vretland (äng) och 1 vret 
(nyupptagen), varav 4 fjällar (en kallas ’Nyby jord’) 
till S:t Pers kyrka, 2 till Vårfrukyrkan, 1 till klostret, 1 
till helgeandshuset och 5 till domkyrkan, varav 2 till 
Själakorets prebenda.
1551—68 18 vretar (antalet varierar något); en vret, 
som 1551 upptas i Köpmansgärdet, uppges ligga ’vid 
Dragarbron’.

1548 anges Kapellgärdets läge ’där som väderkvarnarna 
står’ (UH 1548:9 s 147). Gärdet bör därför till en del motsva-
ra det från 1600-talets kartor kända Väderkvarnsgärdet (N 
och S), som ligger närmast N och NO om Väderkvarnshöj- 
den. Kapellgärdet ligger på dessa kartor N om Väderkvarns-
gärdet och sträcker sig till Svartbäcken i NV — detta gärde 
utgör troligen endast en del av det i UH redovisade Kapell-
gärdet. Gärdenas inbördes läge framgår av 1858 års karta, 
som återger 1600-talskartornas uppgifter (ULA, Vaksala 
kyrkoarkiv 111:3; BhS nr 11, odat karta över 'Stadsgärdena, 
Lilla gärdet vid Tova porten, Kapellgärdet och Nyby eller 
sjukstugu-vretarna’).

*Knutz boda 1536 omnämns en gård Knutz boda i Vaksala sn (GR 11 s 
185). Den är troligen identisk med *Fagravreta, där 
landbon heter Knut 1535—36 (UpDkyR).

* Kolbo teija 1344 in Qualabodhum (DS 3758), 1349 in Qualathorpe (DS 
4412), 1382 Kwalaboda garde (RAp 29/9), 1540 Kolbo 
teija (UH 1540:2) — beläget nordost om staden, nära 
Vårfrukyrkan och S:t Pers kyrka (se nedan).

UH 1548-51 1 skuj, 0:2.
1 vret med 1 skuj, 0:2 (1544-52) inom sig, till S:t 
Pers kyrka.
1547—61 2 vretar, till Vårfrukyrkan (1547—48).
1566 4 vretar; upptas från 1566 under 'Tova vretar’. 
Utjordarna kallas som regel *Kolbo ’tegar’ eller ’tä’. 
1548 sägs Vårfrukyrkans vretar ligga vid Vårfrukyr-
kan.
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som 1551 upptas i Köpmansgärdet, uppges ligga 'vid 
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gärdet . Gärdenas inbördes läge framgår av 1858 års karta, 
som återger 1600-talskartornas uppgifter (ULA, Vaksala 
kyrkoarkiv 111:3; BhS nr 11, odat karta över 'Stadsgärdena, 
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*Knutz boda 1536 omnämns en gård Knutz boda i Vaksala sn (GR 11 s 
185). Den är troligen identisk med *Fagravr eta , där 
landbon heter Knut 1535-36 (UpDkyR) . 

*Kolbo teija 1344 in Qualabodhum (DS 3758), 1349 in Qualathorpe (DS 
4412), 1382 Kwalaboda gtJJrde (RAp 29/9), 1540 Kolbo 
teija (UH 1540:2) - beläget nordost om staden, nära 
Vårfrukyrkan och S:t Pers kyrka (se nedan) . 

UH 1548-51 1 skuj, 0:2. 
1 vret med 1 skuj, 0:2 (1544-52) inom sig, till S:t 
Pers kyrka. 
1547-61 2 vretar, till Vårfrukyrkan (1547-48) . 
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1344 grundar hertiginnan Ingeborg Eriksdotter, änka efter 
hertig Valdemar, ett kanonikat vid Uppsala domkyr-
ka och ger gods i K och i Svartsjö, Sånga sn, samt ett 
nybygge i Huddunge sn, vilket gods hon ärvt efter 
sina barn (DS 3758). Senare (troligen samma år) 
meddelar Ingeborg ärkebiskopen, att hon vägrar god-
känna, att kungen köper eller byter till sig hennes 
gård K (”curiam nostram Qualabodhe”), vilket hon 
hört ryktesvis (DS 3874 odat). 1345 ger hon sitt till-
stånd till ärkebiskopen att byta bort godset Svartsjö 
till kungen (DS 3881) och upprepar donationen av K 
(DS 3888). (Se Husby, Bondkyrka sn, och Dahlbäck s 
91)

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 2:0 i vretar(?) vid 
K (in wreta iuxta Qualabodhe) (DS 3835 s 304).

1349 omnämns Jakob i K som faste (DS 4412).
1382 säljer Ragvald Tyrbjörnsson i Gla Uppsala, på sin 

måg Olofjönssons vägnar, till kyrkoherde Claus i Gla 
Uppsala en vret, som sträcker sig i riktning mot S:t 
Pers kyrka i Uppsala ’från K gärde och intill kyrko-
herdens lada’ (RAp 29/9, SRP 1758).

Prepositurens jord vid ”Qualabodhe” (1344) redovisas i UH 
som 'domproståkern’ i Köpmansgärdet. Det från 1600-talets 
kartor kända ”Kålbogärdet” som ligger S om Väderkvarns- 
gärdet och V om *Smedzbyle, motsvarar sannolikt en del av 
K (se 1858 års karta).

Kungsgården Se Uppsala stad.

Kungsgärdet 1533

UH

1533

1545
1550

Konungsgiärdett (HH 11 s 127) — beläget mellan Vak-
sala kyrka och staden (UH 1545:7), troligen närmast 
O om staden.
krvretar, 1540 4 brukare, 1548 7 brukare, 1549 8 
brukare och från 1566 7 brukare, 
ligger K under Uppsala gård och räntar 1 läst korn 
(HH 11 s 127).
uppges att K legat till Kungsgården (UH 1545:7). 
talet är K uppdelat på 8 vretar med vardera utsädet 
(varje år) 20 spann och räntan 20 spann (SaS YY f 
13773, odat).
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ka och ger gods i K och i Svartsjö , Sånga sn, samt ett 
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måg Olof Jönssons vägnar , till kyrkoherde Claus i Gla 
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sala kyrka och staden (UH 1545: 7), troligen närmast 
Ö om staden . 

UH krvretar , 1540 4 brukare , 1548 7 brukare , 1549 8 
brukare och från 1566 7 brukare. 

1533 ligger K under Uppsala gård och räntar I läst korn 
(HH 11 s 127). 

1545 uppges att K legat till Kungsgården (UH 1545:7). 
1550-talet är K uppdelat på 8 vretar med vardera utsädet 

(varje år ) 20 spann och räntan 20 spann (SaS YY f 
13773, odat ). 



Kungsängen 1512 på Konungs engenne (OPSS IV s 270), 1543 Konungs 
engen (UH 1543:11 s 455) — 11 I, 7 a; K sträckte sig 
utmed Fyrisån och S om Sätuna gärde från stadens 
gräns till Sävjaån vid Kuggebro (Geomjb A 4 f 2).

1512 håller Sten Sture d y och hans anhängare 'burspråk’ 
med en större folkmassa 'nere på Kungsängen’ (OPSS 
IV s 270).

1543—47 se Kungsgården, Uppsala stad, östan ån.
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*Kynge Se Kyrkbyn och Prästgården.

Kyrkbyn 1316 in Kingi (DS 2062 s 260), In Kyunge (DS 2073), 1566 
Kyrkeby (UH 1566:22 tl) - 11 I, 8 b.

UH 1 kyuj (saknas 1548), 0:2 (jt 1549—61), som från 1547 
brukas av Mats i Backa (1567 'i Bolsta backa’); kallas 
1538 'Backa en fjäll’ och 1566—68 ’2 fjällar med Bol-
sta fjäll’. (Skäve rd)
1547 1 kyfjäll; 1547 uppges att 'Mats i Backa och 
klockaren i Vaksala har tillhopa 2 fjällar vid kyrkan’ 
(UH 1547:16 s 145); kallas 1548 'Vaksala gärde’. 
(Skäve rd)
1 dpuj, 0:5 (1568 felaktigt 0:6), som brukas av kloc-
karen.
1 de, 1:1:1 (1547 felaktigt 0:0:9); gården kallas som 
regel 'Avelsgården’, 1566 Kyrkbyn. (Åby rd)
1 devret (saknas 1547); brukas av kyrkoherden i Vak-
sala men har tillhört dekanatet (UH 1545:7 s 31). 
(Åby rd)
Summa jt (inkl Backa och Prästgårdens jord i 
”Kynghe”) 2:7:2.

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 260). 
Samma år har domkyrkans prepositur 0:3, vilket den 
hade redan 1278, när Andreas (And) blev domprost 
(DS 2073, ÄSF s 7).

1344 har domkyrkans dekanat 0:9:1 och dess tionde kano- 
nikat (Tierp) 0:0:2 ’i Kynge’ (DS 3835 s 309, 316). 
Domkyrkans prepositur har 0:3 och dess fabrica 0:2 
inom Kynge bymark (= bolstad) (in Kyngiabolstadh) 
(DS 3835 s 304, 3838).
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Kungsängen 1512 på Konungs engenne (OPSS IV s 270), 1543 Konungs 
engen (UH 1543:l l s 455) - 11 I, 7 a; K sträckte sig 
utmed Fyrisån och S om Sätuna gärde från stadens 
gräns till Sävjaån vid Kuggebro (GeomJb A 4 f2). 

*Kynge 

Kyrkbyn 

1512 håller Sten Sture dy och hans anhängare 'burspråk' 
med en större folkmassa 'nere på Kungsängen' (OPSS 
IV s 270) . 

1543-47 se Kungsgården, Uppsala stad, östan ån. 

Se Kyrkbyn och Prästgården. 

1316 in Kingi (DS 2062 s 260), In Kyunge (DS 2073), 1566 
Kyrkeby (UH 1566:22 tl) - 11 I, 8 b. 

UH I kyuj (saknas 1548), 0:2 Ut 1549-61), som från 1547 
brukas av Mats i Backa (1567 'i Bolsta backa'); kallas 
1538 'Backa en fjäll' och 1566-68 '2 fjällar med Bol-
sta fjäll'. (Skäve rd) 
1547 I kyfjäll; 1547 uppges att 'Mats i Backa och 
klockaren i Vaksala har tillhopa 2 fjällar vid kyrkan' 
(UH 1547:16 s 145); kallas 1548 'Vaksala gärde'. 
(Skäve rd) 
I dpuj, 0:5 ( 1568 felaktigt 0:6), som brukas av kloc-
karen. 
I de, l: l: I ( 154 7 felaktigt 0:0:9); gården kallas som 
regel 'Avelsgården', 1566 Kyrkbyn. (Åby rd) 
I devret (saknas 1547); brukas av kyrkoherden i Vak-
sala men har tillhört dekanatet (UH 1545:7 s 31). 
(Åby rd) 
Summa jt (inkl Backa och Prästgårdens jord i 
"Kynghe") 2:7:2. 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa-
brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 260) . 
Samma år har domkyrkans prepositur 0:3, vilket den 
hade redan 1278, när Andreas (And) blev domprost 
(DS 2073, ÄSF s 7). 

1344 har domkyrkans dekanat 0:9: l och dess tionde kano-
nikat (Tierp) 0:0:2 'i Kynge' (DS 3835 s 309, 316). 
Domkyrkans prepositur har 0:3 och dess fabrica 0:2 
inom K ynge bymark ( = bols tad) ( in Kyngiabolstadh) 
(DS 3835 s 304, 3838) . 
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Köpmans
gärdet

*Lang
engenne

1376 har domkyrkans fabrica 0:2 (D 1 s 2).
1438 utarrenderar Uppsala domkyrka en äng om 0:2 ’i 

gärdslena som ligger ut av Kynge’ till Torsten Peders- 
son (se *Fagravreta) (RAp 3/10).

1475 arrenderar kyrkoherde Erik Bengtsson i Vårfrukyrkan 
0:2 ’i ängen i gärdslena vilka som ligga ut av Kynge’ 
av domkyrkan (se *Fagravreta) (RAp 18/1). 

1497—1509 har domkyrkan en landbo i 'Kynge’, som räntar 
3 pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1509 byter domkyrkan bort ängen till kyrkoherde Erik 
Bengtsson (se *Fagravreta) (RAp 12/3).

1527 — 36 upptas domkyrkans äng i K under *Fagravreta (se
F) (UpDkyR).

1543 Köpmanna gerde, Köpmanna Gärdett (UH 1543:11 s 446, 
448), 1550-talet Köpmandz gerde (SaS YY f 13773) — 
beläget N till NO om Uppsala, nära S:t Pers kyrka — 
jfr *Torsugla.

UH 1548—55 1 skuj, 0:0:2 Vid farahagen’ (1550 'munka- 
farahagen’).
? 1538 (endast) 1 kyfjäll i ”Guga gerdheth” till S:t 
Pers kyrka.
5 dpvretar, 1545—50 4 dpvretar (lika stora), i 'dom-
proståkern i K’, 1548 ’i Köpmansvreten’.
1543 (endast) 7 vretar till domkyrkan, Vid S:t Pers 
kyrka uti K’.
1548—50 5 vretar, varav 1 till S:t Pers kyrka, 1 till 
domkyrkan med 1 pundland till helgeandshuset, 1 
vret (2 fjällar) till dekanatet, 'näst vid farahagen’, och 
2 till S:ta Katarinas prebenda.
1551 5 vretar, 1554—68 6 vretar i K varav 4 är de 
som ovan utgör 'domproståkern’.
Jfr Gränby.

1487 Langengenne (RAp 18/5) — sannolikt identisk med 
Storängen O om Vallby (Geomjb A 5 s 46 f).

1487 byter Järle Pedersson bort två ängsfjällar i L, som är 
utmärkta med rör och ligger 'oppsides prästfjällen’, 
till Erik Bengtsson (se Vallby) (RAp 18/5).

1528 har Uppsala helgeandshus två ängsfjällar i L ”aff 
sidhes prestefiellenom” (UFT VI s 199).

1560 se Vallby.

Köpmans-
gärdet 

*Lang-
engenne 
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1376 har domkyrkans fabrica 0:2 (D I s 2) . 
1438 utarrenderar Uppsala domkyrka en äng om 0:2 'i 

gärdslena som ligger ut av Kynge' till Torsten Peders-
son (se *Fagravreta) (RAp 3/10). 

1475 arrenderar kyrkoherde Erik Bengtsson i Vårfrukyrkan 
0:2 'i ängen i gärdslena vilka som ligga ut av Kynge' 
av domkyrkan (se *Fagravreta) (RAp 18/1). 

1497-1509 har domkyrkan en landbo i 'Kynge', som räntar 
3 pund korn (Danmarks rd) (UpDkyR). 

1509 byter domkyrkan bort ängen till kyrkoherde Erik 
Bengtsson (se *Fagravreta) (RAp 12/3). 

1527-36 upptas domkyrkans äng i Kunder *Fagravreta (se 
F) (UpDkyR). 

1543 Köpmanna gerde, Köpmanna Gärdett (UH 1543: 11 s 446, 
448), 1550-talet Köpmandz gerde (SaS YY f 13773) -
beläget N till NO om Uppsala, nära S:t Pers kyrka -
jfr *Torsugla. 

UH 1548-55 1 skuj, 0:0:2 'vid fårahagen' (1550 'munka-
fårahagen'). 
? 1538 ( endast) 1 kyfjäll i "Guga gerdheth" till S:t 
Pers kyrka. 
5 dpvretar, 1545-50 4 dpvretar (lika stora), i 'dom-
proståkern i K', 1548 'i Köpmansvreten'. 
1543 (endast) 7 vretar till domkyrkan, 'vid S:t Pers 
kyrka uti K'. 
1548-50 5 vretar, varav I till S:t Pers kyrka, I till 
domkyrkan med I pundland till helgeandshuset, I 
vret (2 fjällar) till dekanatet, 'näst vid fårahagen', och 
2 till S:ta Katarinas prebenda. 
1551 5 vretar, 1554-68 6 vretar i K varav 4 är de 
som ovan utgör 'domproståkern'. 
Jfr Gränby. 

1487 Langengenne (RAp 18/5) - sannolikt identisk med 
Storängen Ö om Vallby (Geomjb A 5 s 46 f). 

1487 byter Järle Pedersson bort två ängsfjällar i L, som är 
utmärkta med rör och ligger 'oppsides prästfjällen', 
till Erik Bengtsson (se Vallby) (RAp 18/5). 

1528 har Uppsala helgeandshus två ängsfjällar i L "aff 
sidhes prestefiellenom" (UFT VI s 199). 

1560 se Vallby . 
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Lunda 1344 in Lundum (DS 3835 s 309) — 11 I, 8 b — DoAM s 248.
UH 2 sk, 1:2 + 1:0 med skuj i Rörby och i Bredåker, Gla 

Uppsala sn, 1540—47 och 1548—61 i Krisslinge, Dan-
marks sn.
3 skuj, 1548 2 skuj, 0:3:2 till Törnby upheh + 
0:0:1:4, 15480:1, till Råby + 1540-47 0:1 (3 åkerfjäl-
lar), troligen med egen brukare; den förstnämnda ut- 
jorden saknar ortnamn från 1548.
1 pb, 1548 1 aoe, 1566 1 pb, 1:1:2 (för jt 1538 se 
Dahlbäck kas 721). (St Eskils prebenda)
1566 1 aoe, 0:4; se nedan 1559.
4 fr, 1554 3 fr; jfr aoe ovan.
Summajt 4:0:2:4 (4:4:1).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:1:0:2-^ (DS 3835 s 
309).

1349 omnämns Jakob i L som faste (DS 4412).
1358 överlåter Jöns Gerdarsmåg, rådman i Uppsala, 0:0:14 

med hus etc till Osten i Jönninge, Stavby sn (DS 
5949).

1392 ger Peder Jakobsson 1:0 ’i västra ändan i byn’ med 
hus etc i morgongåva till sin hustru Margareta Frö- 
stensdotter, som också skall fa ärva allt hans lösöre 
om hon överlever honom (RAp 3/5, jfr SRP 2616). 
Peder och Margareta var gifta redan 1391 (SRP 
2536).

1404 skänker Peder Jakobsson i Söderby, ?Morkarla sn, 1:0 
i östra ändan av åkern i L och jord i Skäfthammar, 
Skäfthammars sn, till sin syssling Björn Pedersson 
(björnram), för att denne skall uppehålla den sjuke 
Peders frälse och förestå godsen under hans livstid 
(SD 445; brevet har möjligen aldrig vunnit laga kraft, 
se a tergo).

1440 pantsätter Birgitta Larsdotter (spänne) 0:19:2 till 
Lars Gjurdsson (SMR 1035).

1440—talet(?) ger Margit Larsdotter med bifall av sin dotter 
Ingrid 0:0:0:20 till gråbrödraklostret i Uppsala (HH 4 
s 343, GuRh VII s 51, odat).

1453 testamenterar Margit Larsdotter, änka efter Lars 
Björnsson, 0:0:14 till sin sonson Örjan Sigfridsson 
(GuRh VII s 52, GiOV s 751 not).
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Lunda 1344 in Lundum (DS 3835 s 309) - 11 I, 8 b - DoAM s 248. 
UH 2 sk, 1 :2 + 1 :0 med skuj i Rörby och i Bredåker, Gla 

Uppsala sn, 1540-47 och 1548-61 i Krisslinge, Dan-
marks sn. 
3 skuj, 1548 2 skuj, 0:3:2 till Törnby upheh + 
0:0:1:4, 15480:l, till Råby + 1540-47 0:l (3 åkerfjäl-
lar), troligen med egen brukare; den förstnämnda ut-
jorden saknar ortnamn från 1548. 
1 pb, 1548 1 aoe, 1566 1 pb, 1:1:2 (för jt 1538 se 
Dahlbäck kas 721). (St Eskils prebenda) 
1566 1 aoe, 0:4; se nedan 1559. 
4 fr, 1554 3 fr;jfr aoe ovan. 
Summajt 4:0:2:4 (4:4:l). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0: l :0:2½ (DS 3835 s 
309). 

1349 omnämns Jakob i L som faste (DS 4412). 
1358 överlåter Jöns Gerdarsmåg, rådman i Uppsala, 0:0:14 

med hus etc till Östen i Jönninge, Stavby sn (DS 
5949). 

1392 ger Peder Jakobsson 1:0 'i västra ändan i byn' med 
hus etc i morgongåva till sin hustru Margareta Frö-
stensdotter, som också skall få ärva allt hans lösöre 
om hon överlever honom (RAp 3/5, jfr SRP 2616). 
Peder och Margareta var gifta redan 1391 (SRP 
2536). 

1404 skänker Peder Jakobsson i Söderby, ?Morkarla sn, l:0 
i östra ändan av åkern i L och jord i Skäfthammar, 
Skäfthammars sn, till sin syssling Björn Pedersson 
(björnram), för att denne skall uppehålla den sjuke 
Peders frälse och förestå godsen under hans livstid 
(SD 445; brevet har möjligen aldrig vunnit laga kraft, 
se a tergo). 

1440 pantsätter Birgitta Larsdotter (spänne) 0: 19:2 till 
Lars Gjurdsson (SMR 1035). 

1440-talet(?) ger Margit Larsdotter med bifall av sin dotter 
Ingrid 0:0:0:20 till gråbrödraklostret i Uppsala (HH 4 
s 343, GuRh VII s 51, odat) . 

1453 testamenterar Margit Larsdotter, änka efter Lars 
Björnsson, 0:0: 14 till sin sonson Örjan Sigfridsson 
(GuRh VII s 52, GiOV s 751 not). 
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'Långängen’

Norrby

Samma år säljer Erik Jönsson (spänne) 0:9:2 (0:10 — 
0:0:1) till St Eskils och 10000 riddares prebenda i 
Uppsala domkyrka (RAp 14/8, se Dahlbäck s 141).

1475 har St Eskils och 10000 riddares prebenda en landbo, 
som räntar 5 pund korn (UpDkyPb f 12).

1476 ger Bengt Pedersson i Söderby, Morkarla sn, -£:0 i 
morgongåva (sejälla) (LSBp 14/10).

1493 uppges att dekanen Mats och Vaksala kyrka bytt bort 
0:0:8-^ frälsejord till Magnus Birgersson i L mot skat- 
tejord i Skäve (se Skäve) (ULdb s 114).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok 0:4, som uppges vara 
skänkta 1557 av Bengt Nilsson (Schack), och 1:1:2, 
som vederkänts från St Eskils prebenda (AoE 29 A f 
16v).

1540 Langengen (UH 1540:2) — sannolikt identisk med den 
långsträckta ängsmarken S om Råby (Geomjb A 5 s
42 f).

UH 5 skfjällar, 1566 4 skfjällar, två till Råby (en saknas 
från 1566), en till Vittulsberg, en till Trälösa och en 
till Vaksala kyrka (1554—55 till Skäve, 1561 till 
Skälby). Namnet L anges endast under 1540-talet, 
senare saknas som regel ortnamn och under 1560-talet 
benämns fjällarna efter sina moderhemman, t ex ’en 
fjäll i Råby’. Vissa av fjällarna kan avse *Lang- 
engenne vid Vallby (se ovan).

1291 Norboabolstad (DS 1031), 1316 In Nerbobolstadh (DS 
2073), 1447 i Norby (RAp 4/10) — 11 I, 7 b — byn är 
delad mellan Vaksala och Danmarks snr.

UH 1540—55 1 sk, 1:3; övergår till aoe/kr, se nedan 1557. 
1 sk, 1:2:1, 1548 1:5, med skuj i N 1540-47.
1540—47 1 skuj, 0:2:2, från 1548 inräknad i jt för sk 
ovan.
1548—61 1 kyuj, 2 fjällar utan jt; kallas vissa år ’i 
Norrby gärde’. (Skäve rd)
1566 1 kr, 1:3.
Summa jt 3:0; tillsammans med N, Danmarks sn, 

3:5:1.
1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8 i N i Vaksala sn, 

vilka förvärvats genom byte (se Säby, Danmarks sn) 
(DS 1031).
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Samma år säljer Erik Jönsson (spänne) 0:9:2 (0: 10 -
0:0: I) till St Eskils och 10 000 riddares prebenda i 
Uppsala domkyrka (RAp 14/8, se Dahlbäck s 141). 

1475 har St Eskils och 10000 riddares prebenda en landbo , 
som räntar 5 pund korn (UpDkyPb f 12). 

14 76 ger Bengt Pedersson i Söderby, Morkarla sn, ½:0 i 
morgongåva (sejälla) (LSBp 14/10) . 

1493 uppges att dekanen Mats och Vaksala kyrka bytt bort 
0:0:8½ frälsejord till Magnus Birgersson i L mot skat-
tejord i Skäve (se Skäve) (ULdb s 114). 

1559 upptas i Gustav l:s jordebok 0:4, som uppges vara 
skänkta 1557 av Bengt Nilsson (Schack), och 1:1:2, 
som vederkänts från St Eskils prebenda (AoE 29 A f 
16v). 

'Långängen' 1540 Langengen (UH 1540:2) - sannolikt identisk med den 
långsträckta ängsmarken S om Råby (Geomjb A 5 s 
42 f) . 

Norrby 

UH 5 skfjällar , 1566 4 skfjällar, två till Råby (en saknas 
från 1566), en till Vittulsberg, en till Trälösa och en 
till Vaksala kyrka ( 1554- 55 till Skäve, 1561 till 
Skälb y). Namnet L anges endast under 1540-talet, 
senare saknas som regel ortnamn och under 1560-talet 
benämns fjällarna efter sina moderhemman , tex 'en 
fjäll i Råby' . Vissa av fjällarna kan avse *Lang-
engenne vid Vallby (se ovan) . 

1291 Norboabolstad (DS 1031), 1316 In Nerbobolstadh (DS 
2073) , 1447 i Norby (RAp 4/10) - 11 I, 7 b - byn är 
delad mellan Vaksala och Danmarks snr . 

UH 1540-55 I sk, 1:3; övergår till aoe/kr, se nedan 1557. 
l sk, 1:2:1, 15481:5, med skuj i N 1540-47. 
1540-47 I skuj, 0:2:2, från 1548 inräknad i jt för sk 
ovan. 
1548-61 l kyuj , 2 fjällar utan jt; kallas vissa år 'i 
Norrb y gärde ' . (Skäve rd) 
1566 l kr, 1:3. 
Summajt 3:0; tillsammans med N, Danmarks sn, 

3:5:1. 
1291 har Uppsala domkyrkas fabrica 0:0:8 i Ni Vaksala sn, 

vilka förvärvats genom byte (se Säby, Danmarks sn) 
(DS 1031). 
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Norrhällby

Plenninge

Prästgården

1316 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:2, som förvär-
vats sedan Andras (And) blev domprost (1278) (DS 
2073, ÄSF s 7).

1344 byter Kettilbjörn i Berthåga till sig 0:1 i  Norbobol- 
stadh” i Danmarks sn av kaniken Henrik i Uppsala 
mot jord i Finnsta, Vänge sn (DS 3763).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson 0:J i  Nor- 
bobolstadh” i Danmarks sn till Trefaldighetskyrkan i 
Uppsala (DS 4074 s 572).

1447 omnämns Peder Arvidsson i N som faste (RAp 4/10).
1557 byter Gustav I till sig 1:3 skattejord av Lasse Nilsson, 

borgare i Söderköping (AoE 38 s 196).

1316 in Halliby (DS 2062 s 266), 1344 in Helleby (DS 3835)
- 11 I, 8 b.

UH 1 sk, 0:7, 15480:7:1, med skuj i Eke och skfjäll på 
okänd plats 1540—47 samt skuj i Bredåker, Gla Upp-
sala sn, från 1554.
1 de, 1:1 (kallas 1566—68 'Stora Hällby’). (Åby rd) 
Summa jt 2:0 (2:0:1).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de- 
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 1:0:1:10 (DS 3835, 
jfr Dahlbäck s 83 f).

1316 in Pliningi (DS 2062 s 266), 1440 i Pleninge (SMR 1075)
- 11 I, 7 b.

UH 1 sk, 2:0.
1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa- 

brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1409 är bonden Erik i P medlem i räfstetingsnämnden för 
Vaksala hd (SD 1112).

1200—talets slut(?) pro necessitate fundi Ecclesiastici (SRS 11:1 s 
280, avskr), 1533 AJf Waxale Preslegåll (GR 8 s 202), 
1538 Presteboledh (UH 1538:2) - 11 I, 8 b - jfr Kyrk-
byn.

UH 1538 (endast) 1 ky, 2:0 i Bolsta + 0:7:1 i  Kynghe” 
(Kyrkbyn). Jorden redovisas här i resp byars jorde- 
talssumma.
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1316 har Uppsala domkyrkas prepositur 0:0:2, som förvär-
vats sedan Andras (And) blev domprost ( I 278) (DS 
2073, ÄSF s 7). 

1344 byter Kettilbjörn i Berthåga till sig 0: I i "Norbobol-
stadh" i Danmarks sn av kaniken Henrik i Uppsala 
mot jord i Finnsta , Vänge sn (DS 3763) . 

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson O:½ i "Nor-
bobolstadh" i Danmarks sn till Trefaldighetskyrkan i 
Uppsala (DS 4074 s 572). 

1447 omnämns Peder Arvidsson i N som faste (RAp 4/10) . 
1557 byter Gustav I till sig 1:3 skattejord av Lasse Nilsson , 

borgare i Söderköping (AoE 38 s 196). 

Norrhällby 1316 in Hielliby (DS 2062 s 266), 1344 in Helleby (DS 3835) 
- 11 I, 8 b. 

Plenninge 

UH l sk, 0:7, 15480 :7:l, med skuj i Eke och skfjäll på 
okänd plats 1540-47 samt skuj i Bredåker, Gla Upp-
sala sn, från 1554. 
l de, l :l (kallas 1566-68 'Stora Hällby '). (Åby rd) 
Summajt 2:0 (2:0:l). 

1316 upptas en land bo tillhörande Uppsala domkyrkas de-
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat I :0: I: 10 (DS 3835, 
jfr Dahl bäck s 83 f). 

1316 inPliningi (DS 2062 s 266), 1440 i Pleninge (SMR 1075) 
- 11 I, 7 b. 

UH l sk, 2:0. 
1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas fa-

brica i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266). 

1409 är bonden Erik i P medlem i räfstetingsnämnden för 
Vaksala hd (SD 1112). 

Prästgården 1200-talets slut(?) pro necessitate fundi Ecclesiastici (SRS Il : I s 
280, avskr), 1533 Aff Waxale Prestegåll (GR 8 s 202), 
1538 Presteboledh (UH 1538:2) - 11 I, 8 b - jfr Kyrk-
byn. 

UH 1538 (endast) l ky, 2:0 i Bolsta + 0:7: I i "Kynghe" 
(Kyrkbyn) . Jorden redovisas här i resp byars jorde-
talssumma . 
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Råby

1200—talets slut(?) drabbas bonden Anders i Årsta av plöts-
lig sjukdom under arbete med att tillsammans med 
flera andra samla sten till prästgårdens behov (SRS 
11:1 s 280, odat).

1544 klagar kyrkoherde Jakob i Vaksala över att han har 
svårt att fa 'vedbrand’ till prästbolet, 'efter där är 
ingen skog när för handen’ och begär att fa hugga sin 
ved på Örby skog i Rasbo sn, vilket kungen tillåter 
med hänvisning till att Vaksala kyrka har ett land bo-
hemman i Örby och därför 'så väl som de andra 
grannar i Örby har rätt och skäl till sådan vedbrand’. 
Vidare far kyrkoherden rätt att bruka det 'lilla stycke 
allmänningsäng, som ligger emellan Domprostängen 
och Sätuna och årligen bär till sju eller åtta lass 
fräkenhö’, eftersom det under prästebolet ligger 'gans-
ka liten äng’. (GR 16 s 90 f) Enligt UH 1538:2 har 
Vaksala kyrka en gård i Örby om 0:6, vilken redovisas 
utan sockenangivelse (jfr DMS 1:3 s 288).

1344 in Raby (DS 3835 s 309) - 11 I, 8 a.
UH 1 sk, 1:1:1 med skuj i Lunda och från 1548 i Vaskesta. 

1 de, 0:5:1 (15510:5). (Åby rd)
1 skokl, 0:3:1 (1547 0:4) med skfjäll i 'Långängen’; se 
även Trälösa. (Skäve rd)
1 fr
Summa jt 2:2.

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:2^- (DS 3835 s 
309).

1349 och 1357 omnämns Nils i R som faste (DS 4412, 
5792).

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica ^:0, som räntar 0:12 
pn (D 1 s 2).

1420 pantsätter Nils Bosson (Natt och Dag) 0:6 till Uppsa-
la domkyrka for de 40 mark pn, som han är skyldig för 
fem läster korn, som domkapitlet sålt honom av bis- 
kopstiondet (SD 2757).

1433 säljer Ingegärd Larsdotter (en bjälke), änka efter Jöns 
Finnsson (hjorthorn), 0:0:2 till Sko kloster; samtidigt 
ger hon med en fattig jungfru Margareta, Lasse Nord-
mans styvdotter, 0:0:8 till klostret. Längst upp i norr i
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1200-talets slut(?) drabbas bonden Anders i Årsta av plöts-
lig sjukdom under arbete med att tillsammans med 
flera andra samla sten till prästgårdens behov (SRS 
11:1 s 280, odat). 

1544 klagar kyrkoherde Jakob i Vaksala över att han har 
svårt att få 'vedbrand' till prästbolet, 'efter där är 
ingen skog när för handen' och begär att få hugga sin 
ved på Örby skog i Rasbo sn , vilket kungen tillåter 
med hänvisning till att Vaksala kyrka har ett landbo-
hemman i Örby och därför 'så väl som de andra 
grannar i Örby har rätt och skäl till sådan vedbrand' . 
Vidare får kyrkoherden rätt att bruka det 'lilla stycke 
allmänningsäng, som ligger emellan Domprostängen 
och Sätuna och årligen bär till sju eller åtta lass 
fräkenhö', eftersom det under prästebolet ligger 'gans-
ka liten äng' . (GR 16 s 90 f) Enligt UH 1538:2 har 
Vaksala kyrka en gård i Örby om 0:6, vilken redovisas 
utan sockenangivelse Ufr DMS 1:3 s 288). 

1344 in Raby (DS 3835 s 309) - 11 I, 8 a. 
UH l sk, I: I : I med skuj i Lunda och från 1548 i V askes ta. 

l de, 0:5:1 (15510:5). (Åby rd) 
l skokl, 0:3:1 (15470:4) med skfjäll i 'Långängen'; se 
även Trälösa. (Skäve rd) 
l fr . 
Summa jt 2:2. 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:2½ (DS 3835 s 
309) . 

1349 och 135 7 omnämns Nils i R som faste (DS 4412, 
5792) . 

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica t:o, som räntar 0:12 
pn (D I s 2) . 

1420 pantsätter Nils Bosson (Natt och Dag) 0:6 till Uppsa-
la domk yrka för de 40 mark pn, som han är skyldig för 
fem läster korn, som domkapitlet sålt honom av bis-
kopstiondet (SD 2757). 

1433 säljer Ingegärd Larsdotter (en bjälke), änka efter Jöns 
Finnsson (hjorthorn), 0:0:2 till Sko kloster; samtidigt 
ger hon med en fattigjungfru Margareta, Lasse Nord-
mans styvdotter , 0:0:8 till klostret. Längst upp i norr i 
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Rörby

*Sala

byn ligger 0:0:16, varpå följer de 0:0:8 och 0:0:2 som 
avyttras. (RAp 16/8, två brev)

1434 säljer Ingegärd Larsdotter en vret i R till borgaren i 
Uppsala, Anders Olof Kabbes måg; vreten ligger ’ut 
av R innan vid Uppsala ovan munkategelhuset’ 
(SMR 121, 150, RAp 6/10).

1489 har Sko kloster en gård, som räntår 2 pund korn och 
0:0:10 pn (SkoKlJb s 55).

1528 far Uppsala domkyrkas dekanat en gård, som räntar 3 
pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se Skälby) 
(RApp 23/8).

1344 in Rerby (DS 3835 s 309) - 11 I, 7 b.
UH 1538 1 ky, 0:6 med 2 kyfjällar, till Vårfrukyrkan, 

1540—55 1 skuj, 0:6:2 till Slavsta, 1566 1 pbuj, 0:6 till 
Slavsta aoe.
4 skuj, 1548 2 skuj, 0:2 till Vaksala kyrka 4- 0:0:1:4 
till Skälby ky + 0:0:1:4 till Lunda + 0:0:1:4 till 
Myrby, Danmarks sn; 1548 omfördelas jorden: 0:3 till 
okänd ägare + 0:1 till Gnista.
Summajt 1:2:0:4 (1:2).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:0:12 (DS 3835 s 
309).

1221 in villa ... Sala (KA 1914.s 469), 1316 m Sala (DS 2062 
s 259), in Sala (DS 2073) — vid nuv Salabacke 111,8 
a; gårdstomt ca 1000 m SV om Vaksala kyrka 
(Geomjb A 5 s 36).

UH I dp, 0:7 (jt endast 1543); hemmanet kallas flera år 
torp, trots att det har full fodring. (Sätuna rd)

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 1:0:10 i S (KÅ 1914 
s 469).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 0:11:2^; 1316 har prepo- 
situren 0:12:2^ (DS 2073, ÄSF s 7).

1316 upptas fyra landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
prepositur i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259).

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur 1:7:2^, dekanat 
0:0:-^ och femte kanonikat (Danmark), senare cantor-
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Rörby 

byn ligger 0:0: 16, varpå följer de 0:0:8 och 0:0:2 som 
avyttras . (RAp 16/8, två brev) 

1434 säljer Ingegärd Larsdotter en vret i R till borgaren i 
Uppsala, Anders Olof Kabbes måg; vreten ligger 'ut 
av R innan vid Uppsala ovan munkategelhuset' 
(SMR 121, 150, RAp 6/10) . 

1489 har Sko kloster en gård, som räntår 2 pund korn och 
0:0: l O pn (SkoKljb s 55). 

1528 får Uppsala domkyrkas dekanat en gård, som räntar 3 
pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se Skälby) 
(RApp 23/8). 

1344 
UH 

in Rerby (DS 3835 s 309) - 11 I, 7 b. 
1538 I ky, 0:6 med 2 kyfjällar, till Vårfrukyrkan, 
1540-55 I skuj, 0:6:2 till Slavsta, 1566 I pbuj, 0:6 till 
Slavsta aoe. 
4 skuj, 1548 2 skuj, 0:2 till Vaksala kyrka+ 0:0:l:4 
till Skäl by ky + 0:0: l :4 till Lunda + 0:0: l :4 till 
Myrby, Danmarks sn; 1548 omfördelas jorden: 0:3 till 
okänd ägare + 0: l till Gnista . 
Summajt l:2:0 :4 (l:2). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:0:12 (DS 3835 s 
309). 

*Sala 1221 in villa .. . Sala (KÅ 1914 s 469), 1316 in Sala (DS 2062 
s 259), in Saltt (DS 2073) - vid nuv Salabacke l l I, 8 
a; gårdstomt ca 1000 m SV om Vaksala kyrka 
(Geomjb A 5 s 36). 

UH I dp, 0:7 (it endast 1543); hemmanet kallas flera år 
torp, trots att det har full fodring. (Sätuna rd) 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros l:0:10 i S (KÅ 1914 
s 469). 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 0: 11 :2·½-; 1316 har prepo-
situren 0: 12:2½ (DS 2073, ÄSF s 7). 

1316 upptas fyra landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
prepositur i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259). 

1344 har Uppsala domkyrkas prepositur l :7:2½, dekanat 
0:0:½ och femte kanonikat (Danmark) , senare cantor-
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’St Eriks 
hage’

Skälby

Skäve

ian, -^:0, som räntar 3 tön korn och 0:9^ pn (DS 3835 s 
304, 309, 311).

UH 1543 1 dpvret, 1545—47 2 dpvretar; den 1545 till-
kommande vreten sägs ligga vid Gränby gärde. Jfr 
*Dyursums.

1316 in Skielby (DS 2062 s 266) - 11 I, 8 b.
UH 2 ky, 1:2:1:4, 15451:3, 15481:2:2:2 + 1:2:1:4, 1545 

1:3, 1548 1:2:2:2, 1566 1:2:1, med skfjäll i 'Långängen’ 
1561. 1540 redovisas ett tredje ky-hemman i S, vilket i 
realiteten torde vara uppdelat på de två andra hem-
manen, som från 1542 taxeras till 1 hemmans fod- 
ring. (Skäve rd)
1538 (endast) 1 kyfjäll, till S:t Pers kyrka, 1548—61 1 
kyuj, 2 fjällar (jt saknas) i 'Skälby gärde’
Summa jt 2:5 (2:5:0:2).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de- 
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1344 har dekanatet 0:0:8^- (DS 3835).
1349 omnämns Peter och Brunvid i S som fastar (DS 4412).
1528 avslutas ett byte, som sockenmännen länge begärt, 

mellan Vaksala kyrka och dekanatet vid Uppsala 
domkyrka. Genom bytet far ett antal gårdar, som 
Vaksala kyrka och dekanatet ägt gemensamt, endera 
parten som ägare: Vaksala kyrka far tre ödegårdar i S 
och en ödegård i Skäve, vilka fyra gemensamt räntar 
11 pund och 2 spann korn. Dekanatet far jord i 
Råby, Vallby och Vaskesta och i Bredåker, Gla Upp-
sala sn, samt dessutom 10 spann korn årligen ur Vak-
sala kyrkohärbärge som ersättning för de dagsverken, 
ved, höns och ägg, som brukade utgå ifrån ödegår-
darna. (RApp 23/8)

1344 in Skadwi (DS 3835 s 308) - 11 I, 8 b.
UH 1 sk, 0:6:2.

1 ky, 0:5:2, 1548 0:5:2:2; saknas 1540. (Skäve rd) 
ky, 0:3 med skfjäll i 'Långängen’ 1554—55. (Skäve 

rd)
1 fr.
Summa jt 1:7:1 (1:7:1:2).

'St Eriks 
hage' 

Skälby 

Skäve 

Vaksala 229 

ian, ½:O, som räntar 3 tön korn och 0:9½ pn (DS 3835 s 
304,309, 31 I). 

UH 1543 I dpvret, 1545-47 2 dpvretar; den 1545 till-
kommande vreten sägs ligga vid Gränby gärde. Jfr 
*Dyursums. 

1316 
UH 

in Skielby (DS 2062 s 266) - 11 I, 8 b. 
2 ky , 1:2:1:4, 15451 :3, 15481:2:2 :2 + 1:2:1:4, 1545 
1:3, 15481:2:2 :2, 15661:2 :1, med skfjäll i 'Långängen' 
1561. 1540 redovisas ett tredje ky-hemman i S, vilket i 
realiteten torde vara uppdelat på de två andra hem-
manen, som från 1542 taxeras till I½ hemmans fod-
ring. (Skäve rd) 
1538 (endast) I kyfjäll, till S:t Pers kyrka, 1548-61 I 
kyuj, 2 fjällar Ut saknas) i 'Skälby gärde' 
Summajt 2:5 (2:5:0:2). 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de-
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266) . 

1344 har dekanatet 0:0:8½ (DS 3835). 
1349 omnämns Peter och Brunvid i S som fastar (DS 4412) . 
1528 avslutas ett byte, som sockenmännen länge begärt, 

1344 
UH 

mellan V aksala kyrka och dekanatet vid Uppsala 
domkyrka . Genom bytet får ett antal gårdar, som 
Vaksala kyrka och dekanatet ägt gemensamt, endera 
parten som ägare: Vaksala kyrka får tre ödegårdar i S 
och en ödegård i Skäve , vilka fyra gemensamt räntar 
11 ½ pund och 2 spann korn. Dekanatet får jord i 
Råby , Vallby och Vaskesta och i Bredåker, Gla Upp-
sala sn , samt dessutom 10 spann korn årligen ur Vak-
sala kyrkohärbärge som ersättning för de dagsverken, 
ved , höns och ägg, som brukade utgå ifrån ödegår-
darna . (RApp 23/8) 

in Skttdwi (DS 3835 s 308) - 11 I, 8 b. 
I sk, 0:6:2. 
I ky, 0:5:2, 1548 0:5:2:2; saknas 1540. (Skäve rd) 
½ ky , 0:3 med skfjäll i 'Långängen' 1554-55. (Skäve 
rd) 
I fr. 
Summa.it 1:7:1 (1:7:1:2). 
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1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:11 (DS 3835 s 
308).

1357 omnämns Nils i S som faste (DS 5792).
1377 instiftar Törne Karlsson (hjorthorn) en prebenda i 

Uppsala domkyrka och skänker 0:12 i S och jord i 
Frövi, Balingsta sn, samt en vret norr om Uppsala (se 
Svartbäcken, Gla Uppsala sn) och en gård vid St Pers 
kyrka i Uppsala (SRP 1254; Dahlbäck s 166 f).

1444 har Törne Karlssons prebenda i Vårfrukoret 0:0:11 
och 0:5 ödejord; prebendan har fråndömts 0:2 ’i 
räfsten’ (troligen 1409) (UpDkyPbf2). Patronatsrät- 
ten till prebendan innehas 1475 av 'arvingarna till 
Aspnäs’, Ostervåla sn (UpDkyPb f 9v, Dahlbäck s 
167).

1493 omtalas att dekanen Erik Petri (död före 1472) och 
Vaksala kyrka bytt bort 0:4 frälsejord i S till Nils 
Olsson (nu död) i S mot 0:5 skattejord i Vallby. För 
jorden i S skulle Nils betala lika mycket skatt, som 
han erlagt från jorden i Vallby. Efter Eriks död hade 
Nils vägrat betala skatt för det överskjutande 0:1. 
Birger, den nye dekanen, hade då träffat en överens-
kommelse med Nils, som erhöll en engångsersättning 
mot att fortsättningsvis erlägga skatt. Senare hade 
Magnus Birgersson (nu död) i Lunda, gift med Nils 
Olssons dotter Birgitta, bytt bort 0:3 skattejord i S till 
dekanen Mats (död 1491) och Vaksala kyrka mot 
0:0:8 frälsejord i Lunda. För frälsejorden skulle 
Magnus betala lika mycket som för jorden i Skäve.

Vid lagmansting stadfästs nu (1493) de två bytena. 
Dekanens och Vaksala kyrkas jord är skattefri, hustru 
Birgittas och hennes arvingars är skattejord. Dessa 
skall vidare betala skatt för de överskjutande 0:1:0:4 
(0:1 + 0:0:0:4) från de två bytena. (RAp 30/1, ULdb s 
112-115)

1528 far Vaksala kyrka en ödegård i S vid byte med deka- 
natet (se Skälby) (RApp 23/8).

1530 (omkr) återbördar Bengt Arentsson (Ulv), Peder 
Hård och Staffan Sasse en gård i S, som tillhör Törne 
Karlssons prebenda. Räntan är 4 pund korn, 1:0 av-
rads pn och -£:0 gengärds pn. (SKHRA 2:3 s 65 f, 2:6 s 
38)
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1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0: 11 (DS 3835 s 
308). 

1357 omnämns Nils i S som faste (DS 5792). 
1377 instiftar Törne Karlsson (hjorthorn) en prebenda i 

Uppsala domkyrka och skänker 0: 12 i S och jord i 
Frövi, Balingsta sn, samt en vret norr om Uppsala (se 
Svartbäcken, Gla Uppsala sn) och en gård vid St Pers 
kyrka i Uppsala (SRP 1254; Dahlbäck s 166 f). 

l 444 har Törne Karlssons prebenda i Vårfrukoret 0:0: 11 
och 0:5 ödejord; prebendan har fråndömts 0:2 'i 
räfsten' (troligen 1409) (UpDkyPb f2). Patronatsrät-
ten till prebendan innehas 1475 av 'arvingarna till 
Aspnäs', Östervåla sn (UpDkyPb f 9v, Dahlbäck s 
167). 

1493 omtalas att dekanen Erik Petri (död före 1472) och 
Vaksala kyrka bytt bort 0:4 frälsejord i S till Nils 
Olsson (nu död) i S mot 0:5 skattejord i Vallby . För 
jorden i S skulle Nils betala lika mycket skatt, som 
han erlagt från jorden i Vall by. Efter Eriks död hade 
Nils vägrat betala skatt för det överskjutande 0: I. 
Birger, den nye dekanen, hade då träffat en överens-
kommelse med Nils, som erhöll en engångsersättning 
mot att fortsättningsvis erlägga skatt . Senare hade 
Magnus Birgersson (nu död) i Lunda , gift med Nils 
Olssons dotter Birgitta, bytt bort 0:3 skattejord i S till 
dekanen Mats (död 1491) och Vaksala kyrka mot 
0:0:8½ frälsejord i Lunda. För frälsejorden skulle 
Magnus betala lika mycket som för jorden i Skäve . 

Vid lagmansting stadfästs nu (1493) de två bytena. 
Dekanens och Vaksala kyrkas jord är skattefri, hustru 
Birgittas och hennes arvingars är skattejord. Dessa 
skall vidare betala skatt för de överskjutande 0: I :0:4 
(0: I + 0:0:0:4) från de två bytena. (RAp 30/1, ULdb s 
112-115) 

1528 får Vaksala kyrka en ödegård i S vid byte med deka-
natet (se Skälby) (RApp 23/8) . 

1530 (omkr) återbördar Bengt Arentsson (Ulv), Peder 
Hård och Staffan Sasse en gård i S, som tillhör Törne 
Karlssons prebenda. Räntan är 4 pund korn, I :0 av-
rads pn och ½:O gengärds pn. (SKHRA 2:3 s 65 f, 2:6 s 
38) 
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Sköl sta

1548—53 redovisas kanike-, prebende-, kloster- och socken- 
kyrkojord i Vaksala hd i Skäve rättardöme, som om-
fattar jord i Brillinge, Eke, Kyrkbyn, Norrby, Råby, 
Skälby, Skäve, Skölsta och Vittulsberg, denna sn, i 
Danmarksby, *Ekeby, Hammarby, Krisslinge, 
Kumla, Nåntuna, Sävja, Söderby, Tjocksta, Vallby 
och Angeby, Danmarks sn, samt i Björkby, Bredåker, 
Fullerö, Hämringe, Mälby, Skärna och Ulva, Gla 
Uppsala sn.

1349 in Skdistum (DS 4412) — 11 I, 8 b.
UH 1 sk, 1:6:2, 1566 1:7.

1548—61 lkyuj,0:l, 1550 0:0:1 (jt saknas från 1554), 
’i Skölsta gärde’; utjorden ingår från 1566 troligen i sk 
ovan. (Skäve rd)
2 fr (1540 och 1548—54 3 fr); den tredje gården 
brukas av en av de andra landborna i S och senast 
från 1553 är den uppdelad på båda fr.
Summa jt 1:6:2 (1:7).

Till S skriver sig Björn Petersson (björnhuvud) 1357 — 58
(DS 5792, 5949). Det är sannolikt samme Björn i S som 1349
uppträder som faste vid häradstinget (DS 4412).

1447 ärver Anna Eriksdotter, gift med Gregers Bengtsson 
(Folkungaättens oäkta gren), bl a tre gårdar i S och 
jord i Jälla, i Lunda och Hammarby, Danmarks sn, 
samt i Bärsta och Lörsta, Uppsala-Näs sn, efter sina 
föräldrar Erik Nilsson (Väsby-ätten) och Ramborg 
Kortsdotter. (Görtz) (RAp 19—27/2).

1473 byter Finvid Larsson (stjärna), kyrkopräst i Almunge, 
till sig tre gårdar om tillsammans 0:18, som räntar 6-^ 
pund korn och 6:0 pn, av sin frände Gregers Bengts-
son mot jord i Brottby, Osseby sn (RAp 9/10).

1528 skiftas arvet efter Sigrid Eskilsdotter (Banér) mellan 
Gustav I (och hans syster) och Kristina Nilsdotter 
(Gyllenstierna), på vars lott faller bl a tre gårdar i S, 
som räntar 6^ pund korn och 6:0 pn (GR 5 s 119). 
Gårdarna upptas samma år i Kristinas jordebok i 
Karby rättardöme, Vendels sn (VikS E 2739).

1553/ 55 förnyas 1528 års arvskifte utan ändringar vad gäl-
ler S (räntan = 1528) (GR 25 s 307, AoE 39 f 37v -

Skölsta 
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1548-53 redo visas kanike- , prebende- , kloster- och socken-
kyrkojord i Vaksala hd i Skäve rättardöme, som om-
fattar jord i Brillinge , Eke, Kyrkb yn, Norrb y, Råby , 
Skälb y, Skäve, Skölsta och Vittulsberg, denna sn, i 
Danmarksb y, *Ekeby, Hammarby, Krisslinge, 
Kumla , Nåntuna , Sävja , Söderby, Tjocksta, Vallby 
och Ängeb y, Danmarks sn, samt i Björkby, Bredåker, 
Fullerö , Hämringe , Mälby , Skärna och Ulva , Gla 
Uppsala sn . 

1349 
UH 

in SkBlistum (DS 4412) - 11 I, 8 b. 
I sk, 1:6:2, 15661 :7. 
1548-61 I kyuj , 0:1, 1550 0:0:1 Ut saknas från 1554), 
' i Skölsta gärde '; utjorden ingår från 1566 troligen i sk 
ovan . (Skäve rd) 
2 fr (1540 och 1548-54 3 fr) ; den tredje gården 
brukas av en av de andra landborna i S och senast 
från 1553 är den uppdelad på båda fr. 
Summajt 1:6:2 (1:7). 

Till S skriver sig Björn Petersson (björnhuvud) 1357-58 
(DS 5792, 5949). Det är sannolikt samme Björn i S som 1349 
uppträder som faste vid häradstinget (DS 4412). 

144 7 ärver Anna Eriksdotter, gift med Gregers Bengtsson 
(Folkungaättens oäkta gren), bl a tre gårdar i S och 
jord i Jälla , i Lunda och Hammarb y, Danmarks sn, 
samt i Bärsta och Lörsta, Uppsala-Näs sn, efter sina 
föräldrar Erik Nilsson (Väsby-ätten) och Ramborg 
Kortsdotter. (Görtz) (RAp 19-27/2). 

1473 byter Finvid Larsson (stjärna) , kyrkopräst i Almunge, 
till sig tre gårdar om tillsammans 0: 18, som rän tar 6-½ 
pund korn och 6:0 pn , av sin frände Gregers Bengts-
son mot jord i Brottby, Össeby sn (RAp 9/10) . 

1528 skiftas arvet efter Sigrid Eskilsdotter (Baner) mellan 
Gusta v I (och hans syster) och Kristina Nilsdotter 
(Gyllenstierna) , på vars lott faller bl a tre gårdar i S, 
som räntar 6-½ pund korn och 6:0 pn (GR 5 s 119). 
Gårdarna upptas samma år i Kristinas jordebok i 
Karby rättardöme , Vendels sn (VikS E 2739). 

1553/ 55 förnyas 1528 års arvskifte utan ändringar vad gäl-
ler S (räntan= 1528) (GR 25 s 307, AoE 39 f37v -
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Slavsta

*Smedzbyle

Stångby

enl marg-ant har S tidigare tillhört Magnus Karlssons 
/Eka-ätten/ barn).

1560 ärver Svante Sture Skölsta rd efter sin mor Kristina 
Nilsdotter; rättardömet omfattar två gårdar i S och 
jord i Jälla samt i Läby, Björklinge sn, och i Brännbol, 
Årsta och Östersta, Rasbo sn (RAp 1/8). Gårdarna i 
S, som enl marg ant tidigare varit tre, upptas i 
Svantes jordeböcker 1561/65 och räntar tillsammans 
6-£ pund korn, 6:0 pn, 12 hästars fodring, 2 far, 4 höns, 
20 ägg, 1 gås, 12 dagsverken och 12 lass ved (ShS I 
158 a och b).

1349 in Slauastum (DS 4412) — 11 I, 7 b.
UH 1 sk, 1:7 med skuj i Bolsta och vid Uppsala.

1 sk, 1556 1 aoe, 1:4 med skuj (från 1566 pbuj) i 
Rörby; se nedan 1556.
Summa jt 3:3.

1349 omnämns Hemming i S som faste (DS 4412).
1357 och 1358 omnämns Johan och Peter i S som fastar 

(DS 5792, 5881, 5949).
1556 köper Gustav I 1:4 från skatten av Henning Hansson 

och Per Nilsson i Myssinge, Tuna sn (UH 1556:10, 
AoE 29 Af 17).

1316 in Smidhabyli (DS 2073), 1417 de Smidzbele (UpDkyR 1 
f 4), 1549 Smedzbyle (UH 1549:7 s 158) — beläget ca 
700 m NV om Sätuna (Geomjb A 4 f 1).

UH 1549 1 dpt (jt saknas). (Sätuna rd)
1316 se Sätuna.
1417 har Uppsala domkyrka uppburit 2:0 pn av S 

(UpDkyR).
1550 uppges att S ’är så förlamat, att där vill ingen bo, och 

de som där något så, de fa ej hälften igen av sädeskor-
net’ (UH 1550:9 fl 48v).

1221 in villa de Stangbi (KÅ 1914 s 469), 1425 i Staangha by 
(RAp 17/1) - 11 I, 7 b.

UH 1 sk, 1:4 med skuj i Ångelsta 1540—52.
1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i S (KÅ 1914 s 

469).
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Slavsta 

enl marg-ant har S tidigare tillhört Magnus Karlssons 
/Eka-ätten/ barn) . 

1560 ärver Svante Sture Skölsta rd efter sin mor Kristina 
Nilsdotter ; rättardömet omfattar två gårdar i S och 
jord iJälla samt i Läby, Björklinge sn, och i Brännbol, 
Årsta och Östersta, Rasbo sn (RAp l/8). Gårdarna i 
S, som enl marg ant tidigare varit tre , upptas i 
Svantes jordeböcker 1561/65 och räntar tillsammans 
6½ pund korn , 6:0 pn, 12 hästars fodring, 2 får, 4 höns , 
20 ägg, l gås, 12 dagsverken och 12 lass ved (ShS I 
158 a och b) . 

1349 in Slauastum (DS 4412) - 11 I , 7 b. 
UH I sk, 1:7 med skuj i Bolsta och vid Uppsala. 

I sk, 1556 I aoe , 1:4 med skuj (från 1566 pbuj) 
Rörby; se nedan 1556. 
Summajt 3:3. 

1349 omnämns Hemming i S som faste (DS 4412) . 
1357 och 1358 omnämns Johan och Peter i S som fastar 

(DS 5792, 5881, 5949) . 
1556 köper Gustav I 1:4 från skatten av Henning Hansson 

och Per Nilsson i Myssinge, Tuna sn (UH 1556:10, 
AoE 29 Af 17). 

*Smedzbyle 1316 inSmidhabyli (DS 2073), 1417 deSmidzhele (UpDkyR 1 
f 4), 1549 Smedzbyle (UH 1549:7 s 158) - beläget ca 
700 m NV om Sätuna (GeomJb A 4 f I). 

Stångby 

UH 1549 I dpt Ut saknas) . (Sätuna rd) 
1316 se Sätuna. 
1417 har Uppsala domkyrka uppburit 2:0 pn av S 

(UpDkyR). 
1550 uppges att S 'är så förlamat , att där vill ingen bo, och 

de som där något så, de få ej hälften igen av sädeskor-
net' (UH 1550:9 f 148v). 

1221 in villa de Stangbi (KÅ 1914 s 469), 1425 i Staangha by 
(RAp 17/1) - 11 I, 7 b . 

UH I sk, I :4 med skuj i Ångelsta 1540- 52. 
1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 0:0:1 i S (KÅ 1914 s 

469). 
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Svia

Sätuna
(gärde)

1425 är Lifsten i S ledamot av nämnden vid lagmansting 
(RAp 17/1). Han uppträder som faste vid häradsting 
1443 (RAp 8/5).

1365 i Swiya (DS 7200) - 11 I, 8 b.
UH 3 sk; 1540—47 1:3 med skuj i *Arby (1:0:1) och skuj i 

Bärby, Danmarks sn, 1540—47 + 1:3 med skuj i 
*Arby (0:7) och i *Bastebyle + 0:4:2 med skuj i *Arby 
(0:5:2) och skfjäll i Lundbo åtting 1540—47; från 1548 
är jorden i *Arby inräknad i S: 2:4 + 2:2 + 1:2:1 
(1552 1:2).
Summa jt 3:2:2 (6:0:1).

Till S skriver sig väpnaren Erik Andersson 1483 (RAp 14/4 
eller 11/8, ÖD VII s 951).

1382 omnämns Nils och Kristman i S som fastar (SRP 
1758).

1391 uppges att Ingemund Nilsson givit en ängsfjäll i S äng 
till Uppsala domkyrka (se Villinge, Danmarks sn) 
(ÖD I s 1162).

1221 in villa de Setune (KÅ 1914 s 469), 1316 in Setunum (DS 
2062 s 260), in S5etunum (DS 2073) — 11 I, 7 a.

UH 1540-47 1 skuj, 0:0:1:4.
10 dp, 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 
4- 0:4 + 0:4; ett hemman kallas hela perioden ’Bryte- 
gården’; ett hemman kallas 1566 ”Setukia”. (Sätuna 
rd)
6 upheh, 0:4 + 0:4 4- 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4. (Sätuna 
rd)
Summa jt 8:0:1:4 (8:0).
Sätuna rd se nedan.

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 1:0:2 i S (KÅ 1914 s 
469).

1278 — när Andreas (And) blir domprost — har preposi- 
turen vid Uppsala domkyrka 4:0:14 (DS 2073, ÄSF s
7).

1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland 19 landbor i S, av 
vilka minst 13 tillhörde domkyrkans prepositur; de 
övriga är ospecificerade och tre landbor är uppförda
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1425 är Lifsten i S ledamot av nämnden vid lagmansting 
(RAp 17/1). Han uppträder som faste vid häradsting 
1443 (RAp 8/5). 

Svia 1365 i Swiya (DS 7200) - 11 I, 8 b. 

Sätuna 
(gärde) 

UH 3 sk; 1540-4 7 1 :3 med skuj i * Arby ( 1 :0: I) och skuj i 
Bärby, Danmarks sn, 1540-47 + 1:3 med skuj i 
• Arby (0:7) och i *Bastebyle + 0:4:2 med skuj i* Arby 
(0:5:2) och skfjäll i Lundbo åtting 1540-47; från 1548 
är jorden i * Arby inräknad i S: 2:4 + 2:2 + 1 :2: 1 
(15521:2) . 
Summajt 3:2:2 (6:0:1). 

Till S skriver sig väpnaren Erik Andersson 1483 (RAp 14/4 
eller 11/8, ÖD VII s 951). 

1382 omnämns Nils och Kristman i S som fastar (SRP 
1758). 

1391 uppges att lngemund Nilsson givit en ängsfjäll i Säng 
till Uppsala domkyrka (se Villinge, Danmarks sn) 
(ÖD Is 1162). 

1221 in villa de Setune (KÅ 1914 s 469), 1316 in Setunum (DS 
2062 s 260), in Stetunum (DS 2073) - 11 I, 7 a. 

UH 1540-47 I skuj, 0:0:1:4. 
10 dp, 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 
+ 0:4 + 0:4; ett hemman kallas hela perioden 'Bryte-
gården'; ett hemman kallas 1566 "Setukia". (Sätuna . 
rd) 
6 upheh, 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4 + 0:4. (Sätuna 
rd) 
Summa jt 8:0: 1 :4 (8:0). 
Sätuna rd se nedan. 

1221 har S:ta Maria kyrka i Östra Aros 1:0:2 i S (KÅ 1914 s 
469). 

1278 - när Andreas (And) blir domprost - har preposi-
turen vid Uppsala domkyrka 4:0:14 (DS 2073, ÄSF s 
7). 

1316 upptas i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland 19 landbor i S, av 
vilka minst 13 tillhörde domkyrkans prepositur; de 
övriga är ospecificerade och tre landbor är uppförda 
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för små belopp (DS 2062 s 260). (Fabricans landbor in 
Setunum på s 261 /DS 2062/ avser Säby, Danmarks 
sn.)

1316 har domkyrkans prepositur 5:0 och helgeandshuset i 
Uppsala 3:0 i S. I helgeandshusets jord ingår inte 
*Smedzbyle, som undantagits för den ständige vika-
rien i S:ta Maria kyrka i Uppsala; jorden (3:0) hade 
domprost Andreas (And) förvärvat för helgeandshu-
set i utbyte mot bl a jord i Hagunda, Lagunda och 
Ulleråkers hdr (se Focksta, Uppsala-Näs sn). (DS 
2073)

1344 har preposituren 5:0 (DS 3835 s 304).
1528 har Uppsala helgeandshus sex landbor i S, som till-

sammans räntar l-£ läst korn och 9:0 avradspn. Där-
utöver skall de ge vardera 0:4 gengärdspn, 6 kärvar 
bjugghalm, 1 gammalt far med ull, 1 gås, 2 höns, 2 
lass hö, 10 ägg, 4 lass ved och 5 dagsverken. För det 
kött landborna leverar skall de fa 2 tunnor öl ’hem till 
sig’. (UFT VI s 195, HHLG III s 106)

1532 har helgeandshuset fyra landbor, av vilka två räntar •£ 
läst korn och 3:0 pn vardera och två 3 pund och 0:12 
pn vardera. Jorden ingår i Sätuna rättardöme 
(upheh), som även omfattar Törnby, Vallby och Vas- 
kesta samt Lunda och Söderby, Danmarks sn, och 
Sundby, Lagga sn. (UFT VI s 211)

1531 far Jöns Nilsson, underfogde på Uppsala gård, en 
domprostgård i S i förläning (GR 7 s 440).

Prepositurens (domprosteriets) jord i Vaksala hd redovisas 
1540—53 i Sätuna rättardöme, som omfattar S och jord i 
Gränby, Kyrkbyn, *Sala, *Smedzbyle och *Taffwasteboda, 
denna sn, samt i Nåntuna och Sävja, Danmarks sn, och 
Bredåker, Gla Uppsala sn. Till rättardömet läggs 1548 nio 
gårdar, som tillhört helgeandshuset i Uppsala: Sätuna, 
Törnby, Vallby och Vaskesta.

Söderhällby 1540 Helleby (UH 1540:2) — 11 I, 7 b — byn är delad 
mellan Vaksala och Danmarks snr.

UH 1 sk, 0:7:1, 15481:2, 15541:3, med skuj i H; hem-
manet ägs av en bonde i Sällinge, Danmarks sn, tom 
1551.
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för små belopp (DS 2062 s 260). (Fabricans landbor in 
Setunum på s 261 /DS 2062/ avser Säby, Danmarks 
sn .) 

1316 har domkyrkans prepositur 5:0 och helgeandshuset i 
Uppsala 3:0 i S. I helgeandshusets jord ingår inte 
*Smedzbyle, som undantagits för den ständige vika-
rien i S:ta Maria kyrka i Uppsala; jorden (3:0) hade 
domprost Andreas (And) förvärvat för helgeandshu-
set i utbyte mot bl a jord i Hagunda , Lagunda och 
Ulleråkers hdr (se Focksta, Uppsala-Näs sn). (DS 
2073) 

1344 har preposituren 5:0 (DS 3835 s 304). 
1528 har Uppsala helgeandshus sex landbor i S, som till-

sammans räntar 1 t läst korn och 9:0 avradspn . Där-
utöver skall de ge vardera 0:4 gengärdspn, 6 kärvar 
bjugghalm, l gammalt får med ull, l gås, 2 höns , 2 
lass hö, lO ägg , 4 lass ved och 5 dagsverken . För det 
kött landborna leverar skall de få 2 tunnor öl 'hem till 
sig'. (UFT VI s 195, HHLG 111 s 106) 

1532 har helgeandshuset fyra landbor , av vilka två räntar t 
läst korn och 3:0 pn vardera och två 3 pund och 0: 12 
pn vardera . Jorden ingår i Sätuna rättardöme 
(upheh) , som även omfattar Törnby, Vallby och Vas-
kesta samt Lunda och Söderby , Danmarks sn, och 
Sundby , Lagga sn . (UFT VI s 21 l) 

1531 får Jöns Nilsson, underfogde på Uppsala gård, en 
domprostgård i Si förläning (GR 7 s 440). 

Prepositurens (domprosteriets) jord i Vaksala hd redovisas 
1540-53 i Sätuna rättardöme, som omfattar S och jord i 
Gränby , Kyrkbyn, *Sala, *Smedzbyle och *Taffwasteboda, 
denna sn, samt i Nåntuna och Sävja, Danmarks sn, och 
Bredåker , Gla Uppsala sn. Till rättardömet läggs 1548 nio 
gårdar, som tillhört helgeandshuset i Uppsala : Sätuna, 
Törnby, Vallby och Vaskesta . 

Söderhällby 1540 Helleby (UH 1540:2) - 11 I, 7 b - byn är delad 
mellan Vaksala och Danmarks snr. 

UH I sk, 0:7:1, 15481:2, 15541:3, med skuj i H ; hem-
manet ägs av en bonde i Sällinge, Danmarks sn, tom . 
1551. 
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*Taffwaste
boda

Torkarby

1540—47 1 skuj, 0:2:2 till sk ovan, från 1548 inräknad 
i dess jt.
1548—53 1 skuj, 0:1 till sk ovan, från 1554 inräknad i 
dess jt.
Summa jt 1:3.

För medeltida notiser se S, Danmarks sn.

1533 Taffwasteboda (HH 11 s 126), 1540 Tayslebodom (UH 
1540:2), 1543 Bodhåm (UH 1543:11).

UH 1540—52 1 dpt, 0:2; från 1547 fodring som för helt 
hemman; 1549 uppges att T är ödelagt, att ängen är 
lagd under Uppsala gård och att Erik Sacristanus 
brukar åkern (UH 1549:7). Se även Uppsala gårds 
ängar.

1299 de Thorkaleby (DS 1293), 1316 in Thorkarlaby (DS 2062 s 
266) — 11 I, 8 b; bytomt ca 700 m SV om Jälla, vid 
”Tomten” (Geomjb A 5 s 61).

UH 5 aoe, 1566 5 kr, 0:6:1:4 4- 0:6:1:4 + 0:4:1:4 + 0:4 + 
0:4. (Torkarby rd)
1540—55 1 aoeQäll (jt saknas).
1 fr.
Summa jt 3:1:1:4.

1290—talet(?) har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:4, 
men jorden, som förvärvats under sakristanen Peters 
tid, har avyttrats före 1302 (DS 3836 s 319; Peter 
omnämnd 1292 i DS 1082).

1299 är Manne i T vittne vid godstransaktion i Uppsala 
(DS 1293).

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de- 
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1334 byter ärkebiskopen på Vaksala kyrkas vägnar bort 
0:0:11 i T till Olof i T — troligen frälseman — mot jord 
i Jälla och Vittulsberg (DS 3023).

1363 omnämns Mårten i T som faste vid ting i Njutånger, 
Hälsingland, rörande överlåtelse av jord i Hållnäs sn i 
Uppland (DS 6772; DMS 1:1 s 81). Mårten omnämns 
som vidervaruman vid häradstinget 1365 (DS 7200).

*Taffwaste-
boda 

Torkarby 
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1540-47 1 skuj, 0:2:2 till sk ovan, från 1548 inräknad 
i dess jt. 
1548-53 1 skuj, 0:1 till sk ovan , från 1554 inräknad i 
dess jt. 
Summa jt l :3. 

För medeltida notiser se S, Danmarks sn . 

1533 Tajfwasteboda (HH l l s 126), 1540 Taystebodom (UH 
1540:2) , 1543 Bodhåm (UH 1543:l l). 

UH 1540-52 1 dpt , 0:2; från 1547 fodring som för helt 
hemman ; 1549 uppges att Tär ödelagt , att ängen är 
lagd under Uppsala gård och att Erik Sacristanus 
brukar åkern (UH 1549:7). Se även Uppsala gårds 
ängar. 

1299 de Thorkaleby (DS 1293), 1316 in Thorkarlaby (DS 2062 s 
266) - 11 I, 8 b; bytomt ca 700 m SV om Jälla, vid 
"Tomt en" (GeomJb A 5 s 61) . 

U H 5 aoe , 1566 5 kr, 0:6:1:4 + 0:6:1:4 + 0:4:1:4 + 0:4 + 
0:4. (Torkarby rd) 
1540-55 1 aoefjäll (it saknas) . 
1 fr . 
Summajt 3:1:l :4. 

1290-talet (?) har Uppsala domkyrkas första vicaria 0:0:4, 
men jorden , som förvärvats under sakristanen Peters 
tid , har avyttrats före 1302 (DS 3836 s 319; Peter 
omnämnd 1292 i DS 1082). 

1299 är Manne i T vittne vid godstransaktion i Uppsala 
(DS 1293). 

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de-
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266). 

1334 byter ärkebiskopen på Vaksala kyrkas vägnar bort 
0:0: 11 i T till Olof i T - troligen frälseman - mot jord 
iJälla och Vittulsberg (DS 3023). 

1363 omnämns Mårten i T som faste vid ting i Njutånger, 
Hälsingland , rörande överlåtelse av jord i Hållnäs sn i 
Uppland (DS 6772; DMS 1:1 s 81). Mårten omnämns 
som vider varuman vid härads tinget 1365 (DS 7200). 
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1379 överlåter Bo Jonsson (Grip) all sin rättighet till T till 
Katarina Sunesdotter, vilken jord han haft i pant av 
Mårten Stallsven (SRP 1431).

1382 ger Johan Gregersson (Sandbro-ätten) och hans hust-
ru Katarina Sunesdotter (två sparrar uppifrån) 0:19-^ 
i T till Katarina Olofsdotter, hustru till Mårten Skytte 
i T (SRP 1693).

1400 (omkr) ger Ingevald Andersson (spets från höger) i 
morgongåva till sin hustru Margit Olofsdotter 0:6^ i 
T Vid västra ändan näst 4^ öresland jord’ (SD 1584, 
GiOV s 87 n 484).

1412 stadsfaster Sigrid Andersdotter, änka efter Karl 
Skräddare i Uppsala, och hennes söner den försälj-
ning eller det byte hennes make efter 1387 gjort med 
hennes bror Ingevald Andersson av jord i T och Lyan, 
Alunda sn; jorden hade 1387 tillfallit Sigrid efter mo-
dern Katarina Olofsdotter i T (SD 1597, 1598).

1422 säljer Jon Guttormsson 0:6^- i T och jord i Lyan, 
Alunda sn, till Kristiern Nilsson (Vasa) (VFT 11:8—9 
s 172)-.

1426 skänker Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru 
Kristina Johansdotter (Sandbro-ätten) bl a 0:13, som 
räntar 13 tön korn och 0:13 pn, till bildande av en 
prebenda vid S:ta Annas altare i Uppsala domkyrka 
(se DMS 1:3 s 135) (RAp 2/7). Den fyra dagar senare 
ändrade donationen innefattar jorden i T (RAp 6/7; 
Dahlbäck kas 732).

1431 intygas att Ingevald Andersson under sin livstid lånat 
0:6^- till sin halvbror Per Mårtensson (se DMS 1:4 s 
204) (RAp 21/1).

1432 tilldöms Ingevalds dotter Katarina 0:13 i T (se Lyan, 
Alunda sn) (RAp 4/2, 2/10; RApp efter 1/5).

1436 tilldömer riksrådet Gise guldsmed, gift med Katarina 
Ingevaldsdotter, 0:13 i T och jord i Lyan, Alunda sn, 
pga lagmansdombrev och Bo Nilssons erkännande 
(SMR 370). Samma år överlåter Martin Guldsmed 
och hans maka Elin Ingevaldsdotter sin arvedel i T 
till Gise och Katarina (SMR 371). Vidare ingår Gise 
och Bo Nilsson (Natt och Dag) en förlikning, varvid 
Bo återlämnar T och allt vad han under två år upp-
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Alunda sn, till Kristiern Nilsson (Vasa) (VFT 11:8-9 
s 172)·. 
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och hans maka Elin Ingevaldsdotter sin arvedel i T 
till Gise och Katarina (SMR 371) . Vidare ingår Gise 
och Bo Nilsson (Natt och Dag) en förlikning , varvid 
Bo återlämnar T och allt vad han under två år upp-
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burit från T (se Lyan, Alunda sn) (SMR 373—74). 
Även 1441 tilldöms Gise jorden i T (SMR 1291).

1443 överlåter Gise guldsmed i Stockholm 0:13 till Uppsala 
domkyrka som ersättning för en skuld (se Lyan, 
Alunda sn) (RAp 3/2).

1451 nyinstiftar Kristiern Nilssons (Vasa) arvingar den 
prebenda, Quinque vulnerum, som Kristiern Nilsson 
1442 påbörjat, och anslår 0:13 i T, som fyra landbor 
sitter på och som räntar 9 pund korn och 0:13 pn, 
samt jord i Lyan, Alunda sn, Mörby, Lunda sn, 
Marma, Lagga sn, och Kvarsta, Harbo sn. Godset 
har inköpts för pengar som arvingarna överlämnade 
till domkyrkan 1443. (RAp 2/6; Dahlbäck s 159 f)

1458 återfår Uppsala domkyrka godsen T, Lyan, Alunda 
sn, och Torsvi, Torsvi sn, av kung Kristian I, sedan 
Karl Knutsson och hans fogdar hindrat kyrkans inne-
hav av denna jord och lämnat den till annan man 
(RAp 7/2).

1460—talet har prebenda Quinque vulnerum 0:13 i T (ränta 
= 1451) (K 6 f 135, odat förteckning; Dahlbäck s 
160).

1480—talet(?) byter Lasse Karlsson (Björnlår) bort tre går-
dar, som tillsammans räntar 9 pund korn, till Uppsala 
domkyrka (St Erasmus’ prebenda) mot jord i Årby, 
Rasbo sn (Gen 61, Soop).

1497—1527 har Uppsala domkyrka tre landbor, som räntar 3 
pund korn vardera; 1527 räntar två 3^- pund vardera 
och en 2 pund (Danmarks rd) (UpDkyR).

1531 upptas i jordeboken över Gustav I:s arv och eget fem 
gårdar, av vilka två, som tidigare varit tre, återbör-
dats från prebenda Quinque vulnerum och tre från St 
Erasmus’ prebenda (K 1, 1531). Jorden redovisas 
med antal gårdar, jordetal och avrad enl följande:

prebenda antal jt avrad avrad
gd korn pn

Quinque vulnerum 2 0:13 7 pd —
St Erasmus 3 0:12 7^rpd 0:12
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♦Torstenbode

*Torsugla

Se *Fagravreta.

1334 ad collem dictum Thorshughlte (DS 3088 or), 1376 in 
Thorswgle (D 1 s 2), 1415 i Torsolghom (SD 2147), 1418 
widh Thorsugla landh, Torsugla landh (SD 2517), 1435 in 
willa Torsughlum (UpDkyPb f 4v), 1481 vidh Torsala 
bakka (RAp 16/5).

1334 säljer borgaren Arnold Gerhardsson en urfjäll nära 
staden som han ärvt efter sin far, till Markus 
guldsmed i Uppsala. Fjällen sträcker sig ’från Uppsa-
la domkyrkas åker ända till den höjd som kallas T’, 
där gränsen är utmärkt med stenrör; bredden är i 
östra ändan 41 alnar och i andra ändan 46 (vid dom-
kyrkans åker). (DS 3088)

1376 har Uppsala domkyrkas fabrica jord i T, som räntar 
en tredjedel av skörden (D 1 s 2).

1415 skänker Ingeborg Odbjörnsdotter, änka efter Johan i 
Lövsta, PFunbo sn, en åkerfjäll i norra gärdet i T till 
själakoret i Uppsala domkyrka; fjällen är utmärkt 
med två diken och rån och löper ned mot S:t Pers 
kyrka; den var makarnas köpegods (SD 2147).

1418 se Tovan.
1430 tilldöms själakoret den fjäll i norra gärdet i T, som 

löper ned mot S:t Pers kyrka, och som Ingeborg Od-
björnsdotter skänkt koret; Peter Morakarl, som un-
danhållit fjällen, skall fa sin köpeskilling åter av Inge-
borgs arvingar (RAp 17/7). 1440 kärar Peter Mora-
karls hustru, men fjällen döms ånyo till själakoret 
(SMR 1075).

1435 har själakoret i Uppsala domkyrka två åkerfjällar i T; 
den ena är skänkt av Ingevald Andersson i Torkarby, 
den andra, som är skänkt av Ingeborg Ödbjörnsdot- 
ter, räntar en tredjedel av skörden (UpDkyPb f 4v).

1479 far borgaren Bengt Andersson i Uppsala i förläning av 
domkyrkan en vret ’näst S:t Pers kyrka av T backe 
liggandes’ för sin livstid utan att erlägga räntan på 0:6 
pn (RAp 12/8).

1481 säljer borgmästaren Hans Håkansson i Uppsala tre 
gatubodar vid Vårfrukyrkan till Uppsala domkyrka 
och far i gengäld under åtta år bruka två domkyrkans
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Tovan

åkerfjällar vid T backe, vilka räntar 0:10 pn (RAp 
16/5).

1528 har Uppsala helgeandshus två åkerfjällar i T gärde. 
Den ena är ’utrörd’ och innehas av Lasse läkare; den 
andra har borgmästaren Peder Andersson. Fjällarna 
räntar, när de är i säde, 0:0:20 pn resp 12 spann korn. 
(UFT VI s 199)

1533 tilldöms helgeandshuset en åkerfjäll i T gärde ’upp 
vid Löten näst dekenfjällen och Gregers skinnares fjäll 
ligger sunnanfÖr’ (se Tovan) (RAp 27/2).

Jorden i *Torsugla redovisas i UH sannolikt under Kapell-
gärdet och Köpmansgärdet.

1338 Thowa bron (PRFSS 1:27, avskr), 1340 Thowe (DS 
3489, vid RAp 1457 5/7), 1418 moth Thofwa broo (SD 
2517) — området är beläget norr om stadsdelen To-
van i Uppsala fram till Svartbäcken, över vilken Tova 
bro var byggd.

UH 1 skuj, 1548 2 skuj, 1555 2 skvretar, 0:0:2, 1554 0:1:2 
+ 1548—53 0:1; den första kallas 1541—42 'Stålpan- 
nefjällen vid Tovabro’, den andra ligger Vid munka- 
tegelhuset’ (se Svartbäcken, Gla Uppsala sn); vre- 
tarna ligger Vid tegelhuset’.
1545 1 kruj, 0:2:2 (jt 1548) Vid Tovabro’.
1540—47 1 kyvret, till Gla Uppsala kyrka.
1542—47 1 ädjvret.
1548—68 10 vretar, varav 2 till Gla Uppsala präst-
bord (= kyvret, ädjvret ovan), 3 till domkyrkan (se), 1 
till dekanatet, 1 till en prebenda, 2 till klostret och 1 
till helgeandshuset; antalet vretar varierar något mel-
lan åren.
1548 upptas under 'Tova vretar’ 3 vretar, 'näst ån’, 
vilka sägs förr ha legat till Nyby, Gla Uppsala sn, 
samt 'stadens vret’, som har 5 åkrar och kallas ’Nyby 
jord’; all denna jord innehas av fogden på Uppsala 
gård. 1550 är minst en av vretarna lagd under Nyby; 
jorden redovisas senare som 'stadsvretar’ och ’Nyby- 
vretar’ (se Svartbäcken, Gla Uppsala sn).
Jfr *Kolbo teija.
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1338 uppges att Tova bro är gräns mellan Gamla och Nya 
Uppsala (PRFSS 1:27, referat).

1340 ger kung Magnus en åkerfjäll (”agellum”), som kallas 
T till Valter Folkenär for trogen tjänst; fjällen ligger 
nära Uppsala, norr om staden med Svartbäcken i 
väster och *Sadhebaec i norr och ärkedjäknens fjäll i 
öster (DS 3489).

1398 säljer Arnold Valtersson en halv vret till Johan Lars-
son i Bredsjö, Järlåsa sn; vreten har samma läge som 
fjällen 1340 (SRP 2949).

1412 ger Johan Larsson en halv vret till Birger Peterssons 
(Finsta-ätten) prebenda i S:ta Katarinas kor i Uppsa-
la domkyrka (SD 1527).

1418 skänker ärkedjäknen Peter Hemmingsson till själa- 
koret i Uppsala domkyrka en åkerfjäll, som besås med 
omkring 3 pund korn och som han köpt av Erik Mats-
son i Skäggesta, Börje sn, och hans hustru Elin Rag- 
valdsdotter i Gla Uppsala; fjällen ligger 'nordan om 
Uppsala mot Tova bro, oppsides vid *Torsugla land, 
så att *Torsugla land ligger sunnan vid fjällen’; den är 
'inbunden mellan tre diken’, av vilka de norr och 
söder om fjällen helt tillhör denna medan gränsen i 
väster 'löper ... mitt i ett avloppsdike’ och gränsen i 
öster är 'utmärkt med två stenrör’ (SD 2517). Enligt 
baksidesanteckning på Erik Matssons säljebrev skall 
fjällen ha legat i närheten av ( circa”) Kalaboda (RAp 
odat nr 99).

1435 har själakoret en åkerfjäll vid T bro ( circa pontem 
Thoua Ups[ali]e”), som räntar en tredjedel av skör-
den (UpDkyPb f 4v).

1444 och 1475 har S:ta Katarinas prebenda i Uppsala dom-
kyrka en vret, som uppges ligga 1444 'vid ärkedjäk-
nens åker’, 1475 vid T bro; räntan är 1475 en tredjedel 
av skörden, om inte prebendaten själv nyttjar den 
(UpDkyPb f6v, 9).

1454 kärar rådet i Uppsala, vid lagmansting med allmogen 
i Vaksala hd, om T bro, som inte är brukbar och som 
ingen vill reparera; bron är allmänningsbro och de 
som äger jorden på båda sidor om bäcken döms att 
underhålla den (UpP s 14).
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Trälösa

1461 ger Gregers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren) 
till gråbrödraklostret i Uppsala en ödesfjäll 'nordan 
uppsides ovanför T bro, och upp mot Nyby, som rör 
och rår utvisar’; enl baks-ant är fjällen en 'lammhage’ 
(ÖD VII s 939).

1487 se Svartbäcken, Gla Uppsala sn.
1528 har Uppsala helgeandshus en åkerfjäll 'nordast i T 

gärde’ och en fjäll, som kallas ”Staal tinane(?) fiell” 
(troligen = 'Stålpannefjäll', se nedan), som ligger vid 
Erik Mickelssons fjäll. Erik har båda fjällarna, som 
vardera räntar 3:0 pn, då de är i säde. (UFT VI s 199)

1533 tilldöms helgeandshuset två åkerfjällar som en gång 
givits av Per Stålpanna och som med orätt fråntagits 
huset; den ena fjällen ligger 'överst i Tova-gärdet näst 
Nyby-landen sunnanför’, den andra i *Torsugla (RAp 
27/2).

1547 anslår Gustav I till Bondkyrkans prästgård tionden 
från 'några vretar och åkerstycken östan ån’, för vilka 
tionde hittills utgått till Gamla Uppsala och Vaksala 
kyrkor, trots att innehavarna av jorden ifråga går i 
gudstjänst i Uppsala (GR 18 s 585). Sannolikt avses 
de vretar m m som här redovisas under T och Svart-
bäcken, Gla Uppsala sn.

1422 i Trtelesom, i Tmlesa (RAp 12/6) — 11 I, 8 b.
UH 1 skokl, 0:4 med skfjäll i 'Långängen’; brukas av 

skokl i Råby; hemmanet har full fodring men redovi-
sas från 1548 ändå som utjord.
2 fr.

1422 avslutas en tvist mellan Katarina Johansdotters (en 
bjälke) arvingar och prebendaten Nils Birgersson vid 
Gregers Germundssons prebenda i S:t Pers kor, var-
vid prebendan erhåller 30 mark pn för att köpa -£:0 i T 
och en gård i Uppsala; Katarina hade tidigare givit 
1:0 i T och sin gård i Uppsala till prebendan (RAp 
12/6). Den omtvistade gåvan torde hänföra sig till 
åren före 1412, då Katarina omtalar att hon och hen-
nes framlidne make, Jöns Sigvidsson (oxpanna), givit 
ett markland (ortnamn saknas) och en gård i Uppsala 
till en prebenda (SD 1516, Dahlbäck kas 734, PHT 
1947 s 12 <)•

Trälösa 
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1461 ger Gr egers Bengtsson (Folkungaättens oäkta gren) 
till gråbrödraklostret i Uppsala en ödesfjäll 'nordan 
uppsides ovanför T bro, och upp mot Nyby , som rör 
och rår utvisar '; enl baks-ant är fjällen en 'lammhage' 
(ÖD VII s 939). 

1487 se Svartbäcken, Gla Uppsala sn. 
1528 har Uppsala helgeandshus en åkerfjäll 'nordast i T 

gärde' och en fjäll, som kallas " Staal tinane(?) fiell" 
(troligen = 'Stålpannefjäll' , se nedan), som ligger vid 
Erik Mickelssons fjäll. Erik har båda fjällarna, som 
vard era räntar 3:0 pn, då de är i säde. (UFT VI s 199) 

1533 tilldöms helgeandshuset två åkerfjällar som en gång 
givits av Per Stålpanna och som med orätt fråntagits 
huset ; den ena fjällen ligger 'överst i Tova-gärdet näst 
Nyby-landen sunnanför' , den andra i *Torsugla (RAp 
27/ 2). 

1547 anslår Gustav I till Bondkyrkans prästgård tionden 
från 'några vretar och åkerstycken östan ån', för vilka 
tionde hittills utgått till Gamla Uppsala och Vaksala 
kyrkor , trots att innehavarna av jorden ifråga går i 
gudstjänst i Uppsala (GR 18 s 585) . Sannolikt avses 
de vretar mm som här redovisas under T och Svart-
bäcken , Gla Uppsala sn. 

1422 
UH 

i Trll!lesom, i Trll!lesa (RAp 12/6) - 11 I, 8 b. 
I skokl , 0:4 med skfjäll i 'Långängen'; brukas av 
skokl i Råby ; hemmanet har full fodring men redovi-
sas från 1548 ändå som utjord . 
2 fr . 

1422 avslutas en tvist mellan Katarina Johansdotters (en 
bjälke) arvingar och prebendaten Nils Birgersson vid 
Gregers Germundssons prebenda i S:t J>ers kor, var-
vid prebendan erhåller 30 mark pn för att köpa ½:0 i T 
och en gård i Uppsala; Katarina hade tidigare givit 
l :0 i T och sin gård i Uppsala till prebendan (RAp 
12/6). Den omtvistade gåvan torde hänföra sig till 
åren före 1412, då Katarina omtalar att hon och hen-
nes framlidne make , Jöns Sigvidsson (oxpanna), givit 
ett markland (ortnamn saknas) och en gård i Uppsala 
till en prebenda (SD 1516, Dahlbäck kas 734, PHT 
1947 s 12 f). 
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Tömby

1434 är Jöns i T Ingegärd Larsdotters (en bjälke) rättare 
(SMR 121).

1441 ger Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) 1:0 i T och 
jord på andra ställen i Uppland till Karin Tordsdotter 
i morgongåva (se DMS 1:4 s 291) (SMR 1293).

1444 har S:t Peters och S:t Pauls prebenda i Uppsala dom-
kyrka en landbogård om -£:0, som räntar 2 pund korn 
men som med rätta skall ränta 3 pund (UpDkyPb f 
6v).

1482 säljer Ingeborg Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 1:0 
(sannolikt felskrivet för ^:0) till prebendaten Mårten 
Jakobsson i Uppsala (GuRh VII s 50).

1502 ger Mårten Jakobsson J:0 till en prebenda i Uppsala 
domkyrka (se Danmarks by, Danmarks sn) (RAp 
10/11).

1354 in Themeby (DS 5012) - 11 I, 8 b.
UH 1 se, 0:6:1, 1545 och från 1548 0:6:2. (Danmarks rd)

1 upheh, 0:3 med skuj i Lunda och i Eke endast 1547; 
1538 se Vallby. (Sätuna rd)
Summa jt 1:1:1 (1:1:2).

1354 förlänar kung Magnus åt herr Nils, kyrkoherde i 
Spånga, frälse för dennes livstid på 0:12:1 i T och på 
jord i Viggeby, Danmarks sn, och Nälsta, Spånga sn 
(DS 5012). Frälseprivilegiet stadfästs 1357 (DS 5707 
a).

1365 omnämns Peter i T som faste (DS 7200).
1462 säljer Mats Håkansson (belagd balk) med sin hustru 

Ilianas samtycke 0:6:0:6 till dekanen Erik Petersson 
att anslås till en prebenda i Uppsala domkyrka (RAp 
4/4).

1467 ger Erik Petersson 0:6, som räntar 3 pund korn och 
1:0 pn, till Uppsala domkyrka (se Gäsmesta, Börje sn) 
(RAp 18/11).

1479—1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn och 1:0 pn (Danmarks rd) (UpDkyR).

1482 säljer borgaren Olof Mickelsson i Stockholm med sin 
hustru Birgitta Gustavsdotters samtycke till Erik 
Bengtsson, kyrkoherde vid Vårfrukyrkan i Uppsala, 
0:6:0:4 i T; jorden är Birgittas 'gamla fasta frälse

242 Vaksala härao 

Tömby 

1434 är Jöns i T Ingegärd Larsdotters (en bjälke) rättare 
(SMR 121). 

1441 ger Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) l :0 i T och 
jord på andra ställen i Uppland till Karin Tordsdott er 
i morgongåva (se DMS l:4 s 291) (SMR 1293). 

1444 har S:t Peters och S:t Pauls prebenda i Uppsala dom-
kyrka en landbogård om ½:0, som räntar 2 pund korn 
men som med rätta skall ränta 3 pund (UpDkyPb f 
6v) . 

1482 säljer Ingeborg Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt) l :0 
(sannolikt felskrivet för ½:0) till prebendaten Mårten 
Jakobsson i Uppsala (GuRh VII s 50) . 

1502 ger Mårten Jakobsson ½:0 till en prebenda i Uppsala 
domkyrka (se Danmarks by, Danmarks sn) (RAp 
I0/11). 

1354 
UH 

in Themeby (DS 5012) - 11 I, 8 b. 
I se , 0:6:l, 1545 och från 1548 0:6:2. (Danmarks rd) 
I upheh , 0:3 med 'skuj i Lunda och i Eke endast 1547; 
1538 se Vallby. (Sätuna rd) 
Summajt l:l :l ( l :1:2) . 

1354 förlänar kung Magnus åt herr Nils , kyrkoherde i 
Spånga , frälse för dennes livstid på 0: 12: 1 i T och på 
jord i Viggeby, Danmarks sn, och Nälsta , Spånga sn 
(DS 50 I 2) . Frälseprivilegiet stadfästs 135 7 (DS 5 707 
a). 

1365 omnämns Peter i T som faste (DS 7200) . 
1462 säljer Mats Håkansson (belagd balk) med sin hustru 

llianas samtycke 0:6:0:6 till dekanen Erik Petersson 
att anslås till ,en prebenda i Uppsala domkyrka (RAp 
4/4). 

1467 ger Erik Petersson 0:6, som räntar 3 pund korn och 
1 :0 pn, till Uppsala domkyrka (se Gäsmesta , Börje sn) 
(RAp 18/l l) . 

1479-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 3 
pund korn och 1:0 pn (Danmarks rd) (UpDkyR). 

1482 säljer borgaren Olof Mickelsson i Stockholm med sin 
hustru Birgitta Gustavsdotters samtycke till Erik 
Bengtsson, kyrkoherde vid Vårfrukyrkan i Uppsala, 
0:6:0 :4 i T ; jorden är Birgittas 'gamla fasta frälse 
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Vallby

fäderne’ och ligger mellan domkyrkans jord och 11 
örtugland (RAp 11/8).

1490 ger Erik Bengtsson till en prebenda i Uppsala hel- 
geandshus 0:6:0:4 i T, som räntar 4 pund korn och 1:0 
pn, och jord i Vallby, i Lunda, Danmarks sn, och på 
andra ställen i Uppland (se DMS 1:3 s 88) (RAp 
21/12).

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:3 frälsejord, som rän-
tar 3 pund korn och 1:0 pn (Sätuna rd) (UFT VI s 
196, 211, HHLG III s 106).

1535 säljer borgaren Per Bertilsson i Enköping 0:l:4-^(?) i T 
och jord i Hammarby, Alunda sn, och Inninge, 
Stavby sn, till Lars Jonsson i Ål, Alunda sn; jorden är 
Pers hustrus arv efter sina barn (RApp 24/5).

1316 in Valby (DS 2062 s 266) - 11 I, 8 b.
UH 2 de, 0:4 + 0:4. (Åby rd)

upheh, 0:2:2 (jt saknas 1547); jorden kallas 1538 
utjord och uppges ligga i Törnby ('sammastädes’). 
(Sätuna rd)
Summa jt 1:2:2.

1316 upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de- 
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266).

1344 har dekanatet 1:0:0:6 (DS 3835 s 308).
1484 byter Lars Nilsson bort 0:0:8 ’i västra ändan’ till Järle 

Pedersson (morgonstjärna) mot jord i *Bassyb0le (se 
*Bastebyle) (RAp u d).

1487 byter Järle Pedersson (morgonstjärna) bort 0:0:8, 
gammal frälsejord och hans fäderne, i Lilla V i 'västra 
ändan i byn’ och två ängsfjällar i *Langengenne till Erik 
Bengtsson, kyrkoherde vid Vårfrukyrkan i Uppsala, 
mot jord i Torslunda, Haga sn, och mellangift i peng-
ar (RAp 18/5).

1490 ger Erik Bengtsson 0:0:8 i Lilla V, som räntar 2 pund 
korn och 0:0:8 pn, till en prebenda i Uppsala hel-
geandshus (se Törnby) (RAp 21/12).

1493 stadfästs ett byte, där Nils Olsson i Skäve bytt bort 0:5 
skattejord i V till Vaksala kyrka före 1472 (se Skäve) 
(RAp 30/1, ULdbs 113 f).

Vallby 
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fäderne' och ligger mellan domkyrkans jord och 11 
örtugland (RAp 11/8). 

1490 ger Erik Bengtsson till en prebenda i Uppsala hel-
geandshus 0:6:0:4 i T, som räntar 4 pund korn och 1:0 
pn, och jord i Vall by, i Lunda, Danmarks sn, och på 
andra ställen i Uppland (se DMS I :3 s 88) (RAp 
21/12). 

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:3 frälsejord, som rän-
tar 3 pund korn och I :0 pn (Sätuna rd) (UFT VI s 
196,211, HHLG 111 s 106). 

1535 säljer borgaren Per Bertilsson i Enköping 0: I :4½(?) i T 
och jord i Hammarby, Alunda sn, och Inninge, 
Stav by sn, till Lars Jonsson i Ål, Alunda sn; jorden är 
Pers hustrus arv efter sina barn (RApp 24/5). 

1316 
UH 

1316 

1344 

in Valby (DS 2062 s 266) - 11 I, 8 b. 
2 de, 0:4 + 0:4. (Åby rd) 
½ upheh, 0:2:2 Ut saknas 1547); jorden kallas 1538 
utjord och uppges ligga i Törnby ('sammastädes'). 
(Sätuna rd) 
Summa jt I :2:2. 
upptas en landbo tillhörande Uppsala domkyrkas de-
kanat i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 266). 
har dekanatet I :0:0:6 (DS 3835 s 308). 

1484 byter Lars Nilsson bort 0:0:8 'i västra ändan' tilljärle 
Pedersson (morgonstjärna) mot jord i *Bassyb0le (se 
*Bastebyle) (RAp u d). 

1487 byter Järle Pedersson (morgonstjärna) bort 0:0:8, 
gammal frälsejord och hans fäderne, i Lilla V i 'västra 
ändan i byn' och två ängsfjällar i* Langengenne till Erik 
Bengtsson, kyrkoherde vid Vårfrukyrkan i Uppsala, 
mot jord i Torslunda, Haga sn, och mellangift i peng-
ar (RAp 18/5). 

1490 ger Erik Bengtsson 0:0:8 i Lilla V, som räntar 2 pund 
korn och 0:0:8 pn, till en prebenda i Uppsala hel-
geandshus (se Törnby) (RAp 21/12). 

1493 stadfästs ett byte, där Nils Olsson i Skäve bytt bort 0:5 
skattejord i V till Vaksala kyrka före 1472 (se Skäve) 
(RAp30/l, ULdbs 113{). 
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Vaskesta

Vittulsberg

1528 far Uppsala domkyrkas dekanat en gård i V, som 
räntar 5^ pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se 
Skälby) (RApp 23/8).

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:0:8 frälsejord, som 
tillsammans med helgeandshusets jord i Vaskesta 
räntar 3 pund korn, 1532 ensam ^ pund (Sätuna rd) 
(UFT VI s 195 f, 211).

1560 (omkr) uppges i en förteckning över gods som olagli-
gen är fråntagna helgeandshuset, att Karl Bengtsson 
(?Månesköld) sålt 0:0:8 i Lilla V Vid västra ändan i 
byn’ och två ängsfjällar 'utrörde liggandes avsides 
prästfjällen’ och i ”Longänggina” (UFT VI s 210).

1316 in Vaskestum (DS 2062 s 259) — 11 I, 8 b — DoAM s 
250.

UH 1548 1 skuj, 0:0:1:4 till Råby.
2 de, 0:5:2 (vissa år felaktigt 0:17) + 0:4:2 (vissa år 
felaktigt 0:14). (Åby rd)
1 upheh, 0:5:2 (jt saknas 1547), 15480:6. (Sätuna rd) 
Summajt 2:0 (2:0:2:4).

1316 upptas tre land bor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259 f).

1344 har dekanatet 0:9:2^ (DS 3835).
1528 får dekanatet två gårdar i V, som räntar okänd sum-

ma pengar, vid byte med Vaksala kyrka (se Skälby) 
(RApp 23/8).

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:5:2 frälsejord, som 
tillsammans med husets jord i Vallby räntar 3 pund 
korn (1532 ensam 2 pund). Det uppges 1528 att de- 
kanen Jöns har tagit ängen från Vaskesta och lagt den 
under dekanatets jord i Vallby, och därför ’kan ingen 
väl besätta helgeandshusgodset V’. (UFT VI s 195 f, 
211)

1334 in Viiulengh (DS 3023, avskr), 1344 in Vitulsenge (DS 
3835), 1349 in Witulstenge (DS 4412) — 11 I, 8 a; 
ursprunglig byplats 500 m NO om Vittulsberg (Geom 
Jb A 5 s 70 f).

UH 1 sk, 0:7:1, 1548 1:1:1:4.
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Vaskesta 

1528 far Uppsala domkyrkas dekanat en gård i V, som 
räntar 5½ pund korn, vid byte med Vaksala kyrka (se 
Skälby) (RApp 23/8). 

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:0:8 frälsejord, som 
tillsammans med helgeandshusets jord i Vaskesta 
räntar 3 pund korn, 1532 ensam½ pund (Sätuna rd) 
(UFT VI s 195 f, 211). 

1560 (omkr) uppges i en förteckning över gods som olagli-
gen är fråntagna helgeandshuset, att Karl Bengtsson 
(?Månesköld) sålt 0:0:8 i Lilla V 'vid västra ändan i 
byn' och två ängsfjällar 'utrörde liggandes avsides 
prästfjällen' och i "Longänggina" (UFT VI s 210) . 

1316 in Vaskestum (DS 2062 s 259) - l l I, 8 b - DoAM s 
250. 

UH 15481 skuj, 0:0:l:4 till Råby. 
2 de, 0:5:2 (vissa år felaktigt 0: 17) + 0:4:2 (vissa år 
felaktigt 0: 14). (Åby rd) 
I upheh, 0:5:2 Ut saknas 1547), 15480:6. (Sätuna rd) 
Summajt 2:0 (2:0:2:4) . 

1316 upptas tre landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
259 f). 

1344 har dekanatet 0:9:2½ (DS 3835) . 
1528 far dekanatet två gårdar i V, som räntar okänd sum-

ma pengar, vid byte med Vaksala kyrka (se Skälby) 
(RApp 23/8). 

1528/ 32 har Uppsala helgeandshus 0:5:2 frälsejord, som 
tillsammans med husets jord i Vallby räntar 3 pund 
korn ( 1532 ensam 2 pund). Det uppges 1528 att de-
kanen Jöns har tagit ängen från Vaskesta och lagt den 
under dekanatets jord i Vall by, och därför 'kan ingen 
väl besätta helgeandshusgodset V'. (UFT VI s 195 f, 
211) 

Vittulsberg 1334 in Vitulengh (DS 3023, avskr), 1344 in Vitulsenge (DS 
3835), 1349 in Witulsitnge (DS 4412) - Il I, 8 a; 
ursprunglig byplats 500 m NO om Vittulsberg (Geom 
Jb A 5 s 70 f). 

UH I sk, 0:7:1, 15481:l :l:4 . 
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1542—45 $ ky, 0:2:0:4; brukas av pb (0:5) nedan; 
jorden har troligen räknats in i sk ovan från 1548.
3 pb (1566 3 fr), 0:5 + 0:4 + 0:3 (1538 'Södergår-
den’); enl marg-ant och avkortning uppbars räntan 
1554 och senare av Gabriel Kristersson (Oxenstier-
na); efter 1561 men före 1566 överfördes hemmanen 
till fr. (Prebenda Trium regum; 1548 Skäve rd)
1 fr, 1554 1 frt.
Summa jt 2:5:1:4; enl Geomjb A 5 s 70 f 3:0.

1334 far Vaksala kyrka 0:0:5 genom byte (se Torkarby) 
(DS 3023).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:5, som räntar 15 
spann korn och -£:0 pn (DS 3835 s 309).

1349 omnämns Bengt i V som faste (DS 4412).
1349 byter Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) till sig 

0:12:0:3 i V av Israel Magnusson mot jord i Eda, 
*Swensaeter, *Twnsbiaergh och *0stramonum, Lagga 
sn (DS 4440).

1359 instiftar Nils Abjörnsson och hans hustru Bengta 
Abrahamsdotter en prebenda i Uppsala domkyrka 
och skänker 0:12 i V och jord i Viby, Kalmar sn, och 
Varsta, Fröslunda sn (UpDkyRL f 27, Dahlbäck s 146 
0-

1390 ingår 0:0:7^- i V i Ture Bengtssons (Bielke) preben- 
destiftelse (se Vedergärde, Gla Uppsala sn) (SRP 
2489).

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:0:7 •£■ och Johannes 
Evangelistens prebenda 0:12, som räntar 9 pund korn 
och 12:0 pn (fel for 0:12 pn) (UpDkyPb f 2v, 5v).

1550—talet(?) tillfaller en gård om 0:0:7^, som räntar 15 
spann korn och 0:2^- pn, Nils Klassons arvingar (se 
Vedergärde, Gla Uppsala sn) (AoE 4, odat PM).

1559 ärver Ture Pedersson (Bielke) en halv gård, som rän-
tar 15 spann korn (se Vedergärde, Gla Uppsala sn) 
(ShSp 12/3).

1188—97 de Obui (DS 98), 1316 in Aiy (DS 2062) - 11 1,8 b 
- DoAM s 251.

UH 4 de, 1540 5 de, 1551 4 de, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6; från 
1545 0:6:0:9 3/5 + 0:6:0:9 3/5 + 0:6:0:93/5 + 
0:6:0:93/5 + 0:6:0:9 3/5; 1551 omfördelas jorden, så
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1542-45 ½ ky, 0:2:0:4; brukas av pb (0:5) nedan; 
jorden har troligen räknats in i sk ovan från 1548. 
3 pb (1566 3 fr), 0:5 + 0:4 + 0:3 (1538 'Södergår-
den'); enl marg-ant och avkortning uppbars räntan 
1554 och senare av Gabriel Kristersson (Oxenstier-
na); efter 1561 men före 1566 överfördes hemmanen 
till fr. (Prebenda Trium regum; 1548 Skäve rd) 
I fr, 1554 I frt. 
Summajt 2:5:1:4; enl Geomjb A 5 s 70 f3:0. 

1334 får Vaksala kyrka 0:0:5 genom byte (se Torkarby) 
(DS 3023). 

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:5, som räntar 15 
spann korn och ½:O pn (DS 3835 s 309). 

1349 omnämns Bengt i V som faste (DS 4412). 
1349 byter Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) till sig 

0: 12:0:3 i V av Israel Magnusson mot jord i Eda, 
*Swensreter, *Twnsbirergh och *0stramonum, Lagga 
sn (DS 4440). 

1359 instiftar Nils Abjörnsson och hans hustru Bengta 
Abrahamsdotter en prebenda i Uppsala domkyrka 
och skänker 0: 12 i V och jord i Viby, Kalmar sn, och 
Varsta, Fröslunda sn (UpDkyRL f27, Dahlbäck s 146 
f). 

1390 ingår 0:0:7½ i V i Ture Bengtssons (Bielke) preben-
destiftelse (se Vedergärde, Gla Uppsala sn) (SRP 
2489). 

1444 har Vårfrukorets fjärde prebenda 0:0:7 t och Johannes 
Evangelistens prebenda 0: 12, som räntar 9 pund korn 
och 12:0 pn (fel för 0:12 pn) (UpDkyPb f2v, 5v) . 

1550-talet(?) tillfaller en gård om 0:0:7½, som räntar 15 
spann korn och 0:2½ pn, Nils Klassons arvingar (se 
Vedergärde, Gla Uppsala sn) (AoE 4, odat PM). 

1559 ärver Ture Pedersson (Bielke) en halv gård, som rän-
tar 15 spann korn (se Vedergärde, Gla Uppsala sn) 
(ShSp 12/3). 

Åby 1188-97 de Obui (DS 98), 1316 in Aby (DS 2062) - 11 I, 8 b 
- DoAM s 251. 

UH 4 de, 1540 5 de, 1551 4 de, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6; från 
1545 0:6:0:9 3/5 + 0:6:0:9 3/5 + 0:6:0:9 3/5 + 
0:6:0:9 3/5 + 0:6:0:9 3/5; 1551 omfördelas jorden, så 
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Ångelsta

Årsta

*0stenae
bergum

att ett hemman delas i fyra delar på de övriga hem-
manen: 1:0 + 1:0 + 1:0 + 1:0. (Åby rd)
Summa jt 15383:0, 15454:0, 15684:0 — det 1538 
felande 1:0, som troligen är överhoppat i jb, redovisas 
från 1545 som ett femte hemman om 0:6 och resteran-
de 0:2 fördelat på samtliga fem hemman (5 x 
0:0:0:9 3/5 = 0:2). Åby rd (de) se nedan.

1188—97 skänker ärkebiskop Peter domkapitlet i Uppsala 
ärkebiskopsbordets ränta från Å (DS 98).

1316 upptas sju landbor tillhörande Uppsala domkyrkas 
dekanat i förteckningen över vad hertig Valdemar 
uppburit av kyrkogodsen i Tiundaland (DS 2062 s 
266).

1344 har dekanatet 4:0 (DS 3835).
1349 omnämns Barde i Å som faste (DS 4412).

Dekanatets jord i Vaksala hd redovisas från 1540 i Åby
rättardöme, som omfattar Å och jord i Kyrkbyn, Norrhällby,
Råby, Vallby, Vaskesta och *Decanebodha samt Bredåker
och *Spongha högha, Gla Uppsala sn (se Dahlbäck s 83).

1358 in Angolsstom (DS 5880) — 11 I, 8 b.
UH 1 sk, 1:4, 1566 2:0.

1540—52 1 skuj, 0:4 till Stångby, 1554—61 $ sk, 0:4; 
utjorden kallas Stångby 1540—47; den läggs före 1566 
samman med sk ovan.
Summa jt 2:0.

1358 omnämns Anders i Å som faste (DS 5880).

1200—talets slut(?) de villa Aristum (SRS 11:1 s 280, avskr), 
1343 in Arastum (DS 3691), 1357 i Aristum (DS 5792) — 
11 I, 7 b.

UH 1 sk, 2:0.
1343 testamenterar Uppsala domkyrkas syssloman Lars i 

Börje till domkyrkan bl a 0:1 :■£ i Å och en urfjäll i Å:s 
del av *F0risaeng (DS 3691).

1357, 1358 och 1365 omnämns Sune i Å som faste (DS 5792, 
5881, 5949, 7200).

1344 I 0stembergum, in 0stunaberghum ... parochia Vaxald 
(DS 3835 s 309, 316).

1344 har Uppsala domkyrkas dekanat 0:0:5 och dess tionde 
kanonikat (Tierp) 0:2 (DS 3835 s 309, 316).
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Uppsala stad (Ostra Aros)

1164—67 de Arusia (DS 51).
1210 ad Estraaroos (Kumlien s 3, 9, avskr).
1221 de Arosia (KÅ 1914 s 469).
1271 apud 0straarus (DS 553).
1275 de orientali Aros (DS 865).
1280 Actum et Datum Vpsalie (DS 699).1
1286 piscaturam ... Arusie que nunc Vppsalia dicitur (DS 913).
1315 Upsalia nova (DS 2032, avskr).
1319 i Uppsolum (DS 2196, avskr).
1357 i Vpsalum (DS 5754).
1368 i Vpsalom (DS 7697).
1459 i Vpsolom (RAp u d).

Uppläggning av redovisningen
Den följande redovisningen av bebyggelsen i det medeltida Uppsala (Östra 
Aros) är uppdelad på staden östan ån och staden västan ån. På östsidan 
börjar redovisningen i stadens södra del, Islandet, och går sedan norrut for 
att sluta med Svartbäcken. På västsidan utgör domkyrkoområdet utgångs-
punkt, varpå följer bebyggelsen öster, norr och väster om domkyrkoområ-
det. Efter de två stadsdelarna redovisas uppgifter om fastigheter, som icke 
kunnat lokaliseras till någondera åsidan.

Till orientering for läsaren har en karta över den medeltida staden upp-
rättats. Den bygger på 1643 års regleringskarta men återger inte denna i 
dess helhet utan bara de kvarter och gator som kunnat dokumenteras i det 
skriftliga källmaterialet från medeltiden.

En gräns för redovisningen har dragits vid 1540-talet, då staden till följd 
av åtgärder från Gustav I:s sida börjar genomgå betydande förändringar: på 
åsen uppförs slottet, kungsgården flyttas från den östra sidan till den västra 
och ett befästningsdike börjar grävas på östsidan, vilket leder till att gårdar

1 Skrivaren har först skrivit Aro (= början på Aros), vilket han sedan strukit över och ändrat 
till Uppsala.
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avhyses och bebyggelsen koncentreras. Uppgifter om uppförandet av slottet 
och den nya kungsgården tas inte med och övriga förändringar noteras 
endast i den mån de belyser medeltida förhållanden.

Bebyggelsen

Huvuddelen av det bevarade källmaterialet är knutet till Uppsalakyrkan 
och speglar därför i första hand dess fastighetsinnehav. Det ger emellertid 
uppgifter om även borgerligt fastighetsinnehav och i kombination med det 
arkeologiska källmaterialet1 vittnar det också om var stadens borgare haft 
sin förankring.
Östan ån har bebyggelsen enligt det skriftliga källmaterialet varit koncen-

trerad till två allmänningsgator: en som löpt utmed ån och en som löpt från 
torget (det nuvarande Gamla torget) upp mot S:t Pers kyrka. Den senare 
kallas S:t Persgatan, medan allmänningsgatan utmed ån har burit flera 
namn. Norr om torget kallas den under senmedeltiden Klostergatan och 
Svartbäcksgatan, söder om torget Vårfrugatan eller Västra allmänningsga-
tan. På båda sidor om allmänningsgatan utmed ån har det funnits gränder 
och gator — ned mot ån små vattengränder, upp mot land längre gator och 
gränder, varav en del sannolikt nått till den allmänningsgata, som kallas 
Östra gatan, en parallell till Västra allmänningsgatan. Östra gatan torde ha 
sträckt sig från trakten öster om Vårfrukyrkan i stadens södra del upp till S:t 
Pers kyrka. Den bebyggelse som funnits uppe i gränderna och på gatorna 
mellan den västra och östra allmänningsgatan har givit fa nedslag i det 
skriftliga källmaterialet. Denna del av staden förblev medeltiden igenom ett 
av borgarna präglat område.
Staden västan ån har dominerats av domkyrkan, majestätiskt placerad på 

Domberget högt över övrig bebyggelse. Runt domkyrkan låg en krans av 
byggnader, flertalet direkt knutna till Uppsalakyrkan — domkapitelhus, 
ärkebiskopens och domprostens gårdar, Uppsala skola, S:t Eriks kapell och 
lite längre mot söder Helga Trefaldighetskyrkan. Huvuddelen av västsidans 
bebyggelse har eljest varit koncentrerad till området nord och nordväst om 
domkyrkan; en mindre bebyggelsekoncentration har funnits alldeles öster 
och sydöst om domkyrkan. Den helt dominerande fastighetsägaren på väst-
sidan var under senmedeltiden Uppsalakyrkan, men under den tidigare 
medeltiden har inslaget av borgare varit betydande. En allmänningsgata 
har löpt delvis parallellt med ån. Den kan i det skriftliga källmaterialet följas 
från området öster om domkyrkan, förbi Domberget och sedan vidare ut

De arkeologiska utgrävningarna fram till 1975 finns redovisade i MS 3.
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mot Börje sn. Nordväst om domkyrkan har det funnits flera gator, av vilka 
åtminstone en varit en allmänningsgata, som korsat den förut nämnda 
allmänningsgatan och löpt ned till ån.

Stadens indelning

Staden var indelad i fjärdingar (=fjärdedelar), vilket kommer till uttryck 
första gången 1326, då en gård sägs ligga ’i vår fjärding’ (”in quarterio 
nostro” — DS 2587). Fjärdingsindelningen röjs eljest i det medeltida käll-
materialet genom namnen Fjärdingen, Fagrafjärdingen och Skitnafjärding- 
en, som alla är knutna till bebyggelse norr om domkyrkan, västan ån. På 
östsidan omtalas två fjärdingar — Svartbäcks- och Vårfrufjärdingen — i en 
tomtöreslängd från 1555 (StäAk). Då Svartbäcken omfattade stadens norra 
del utmed ån och Vårfrukyrkan låg i stadens södra del, finns det skäl anta 
att det funnits ytterligare en fjärding östan ån, som omfattat stadens mel-
lersta del med bebyggelsen runt torget och S:t Pers kyrka. En sådan indel-
ning av staden framträder i en kameral handling från 1599 (UH 1599:9), då 
staden är uppdelad på fyra rotar: S:t Lars rote västan ån och Svartbäcksro- 
ten, S:t Pers rote och Vårfruroten östan ån. Det syns mot denna bakgrund 
rimligt utgå från att det under medeltiden funnits fyra fjärdingar — en 
knuten till västsidan (Fjärdingen) och tre till östsidan (Svartbäcks-, Vårfru-
fjärdingen och S:t Pers fjärding). Fagrafjärdingen och Skitnafjärdingen 
västan ån kan då uppfattas som antingen namn på olika delar av samma 
fjärding eller möjligen konkurrerande namn på samma fjärding (jfr UpHist 
Ils 122 f).

Det bevarade medeltida källmaterialet för Uppsala ger ingen upplysning 
om fjärdingsindelningens funktion, men av Magnus Erikssons stadslag 
framgår att den haft till syfte att upprätthålla brandskyddet i de medeltida 
städerna. Att döma av 1500-talskällor — från Uppsala och andra städer — 
har indelningen också haft en kameral funktion. Den har utnyttjats vid 
uppbörd av skatt och fördelning av kommunala skyldigheter (KL Fjerding, 
Fjerdingsmand). Några av de pålagor, som stadens borgare haft att fullgöra, 
omtalas 1542, då Gustav I på obestämd tid befriar Mats timmerman i 
Uppsala från ’all gästning, vakthållning och annan stadens tunga’ (GR 14 s 
13).

Administrativa, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledningen (s 21 
fl).
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Gärden, hagar, vretar, åkrar och ängar vid Uppsala

Stadsbebyggelsen omgavs av ett stort antal gärden, hagar, vretar, åkrar och 
ängar, som under senmedeltid och 1500-tal ägdes av främst olika kyrkliga 
institutioner och kronan. Jorden brukades under ärkebiskopens, domkyrko- 
svsslomannens gårdar, Kungsgården/Uppsala gård eller av borgare, som 
för nyttjanderätten erlade ränta till jordägaren. I UH uppges denna jord 
ligga än Vid Uppsala’ än ’i Uppsala’ eller 'under Uppsala gård’. Redovis-
ningen i UH är varken konsekvent eller fullständig och det är därför svårt 
att i en del fall avgöra vilken jord, som är att hänföra till det egentliga 
stadsområdet. I detta häfte redovisas under Uppsala stad enbart den jord 
om vilken det direkt framgår att den legat inom det egentliga stadsområdet. 
Övrigjord tas upp under respektive socken eller under Uppsala gård, där all 
jord som från slutet av 1540-talet till slutet av 1560-talet legat under den nya 
kungsgården (västan ån) förtecknas.

Eldsvådor

Stadens bebyggelse påverkades i hög grad av de eldsvådor, som vid ett 
flertal tillfällen drabbade staden. Eldsvådor är i det medeltida materialet 
belagda följande år: 1236, 1266, 1269, 1310, 1447, ?1464, 1473, 1541 och 
1543 (ASMA s 259, 261, 268, 270, 279 f, 305, 314, 341, 361, GR 14 s 167, 
UH 1541/43, KÅ 1963 s 41).

Sannolikt har emellertid fler större bränder inträffat. År 1384 överlåter 
prebendaten Olof Botvidsson en gård i Fjärdingen till sin hushållerska, för 
att hon länge tjänat hos Olof och för att hon under denna tid till följd av 
'brand och rov’ lidit stor skada (RAp 28/3). År 1440 anslås en gård östan ån 
till prästgård åt kyrkoherden vid Vårfrukyrkan. Gården hade tidigare varit 
utsatt för brand (RAp 17/9).

År 1447 eldhärjas den västra sidan, varvid bl a domkyrkan, Helga Trefal- 
dighetskyrkan, S:t Eriks kapell (vid det nuvarande Riddartorget) drabbas 
(ASMA s 341). Domkyrkan tycks ha varit utsatt för brand 1464 (KÅ 1963 s 
41). Vid branden 1473 drabbas båda sidor av staden — S:t Pers kyrka, 
Gråbrödrakonventet ('klostret’), Svartbäcken, helgeandshuset, domkyrkan 
och S:t Eriks kapell (vid nuvarande Riddartorget), medan Vårfrukyrkan 
och Helga Trefaldighetskyrkan undgår elden (ASMA s 314, RAp 1473 efter 
20/3). Även 1543 eldhärjas stora delar av staden, vilket 1544 föranleder 
Gustav I att ge staden tre års skattefrihet, räknad från branden den 2 juli 
1543. Under denna tid får staden för eget behov fritt utnyttja ett kronans 
tegelhus, det forna munkategelhuset i Svartbäcken (GR 16 s 9).
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Runstenar

I och vid domkyrkan: U 922—26, 933, 934—35 (skadade) och 927—31 (frag-
ment). Iuniversitetsparken: U 932 (troligen från Söderby, Uppsala-Näs sn), U 
937 (funnen i Svartbäcksgatan, troligen från Broby, Funbo sn), U 938—40 
(funna i kvarteret Torget) och U 943 (funnen i nuvarande ärkebiskopsgår- 
den). Övriga: U 936 (skadad och försvunnen, funnen vid Svartbäckstull), U 
941 (fragment, funnen i kvarteret Torget), U 942 (funnen i Bredgränd, 
troligen under Vårfrukyrkans västra del) och U 944 (fragment).1 Under de 
senare årens stadsgrävningar har flera runfynd gjorts: två skadade run-
stenar (funna i domkyrkan), tio stenfragment (fem funna i kvarteret Torget, 
två i domkyrkan, två i kvarteret S:t Per, en i Svartbäcks/S:t Persgatorna), en 
trästicka (kvarteret Näktergalen), ett bronsbleck (kvarteret S:t Per) och två 
revbensfragment (kvarteret Rådhuset) (Fv 1969, 1972, 1973, 1976, 1977, 
1979).

Myntning och mynthus

Uppsala var myntort under tidig medeltid. I sitt testamente 1285 förord-
nade Magnus Ladulås att mynthuset i Uppsala (monetam in vpsalie) och sju 
andra mynthus skulle ombesörja utbetalningen av hans testamentsförord- 
nanden (DS 802). Vid den tiden torde myntslagning ha haft hundraårig 
hävd i Uppsala. Inskriften ”Aros”, ”Arusar” el ”A” på en del mynt, som 
ingår i en större, stilistiskt sammanhörande grupp av mynt, har tolkats som 
Östra Aros. Gruppen omfattar mynt, utgivna under perioden från Knut 
Erikssons till Erik Erikssons tid (1167—1250). Till gruppen hör även mynt 
från ca 1200 med biskopsattribut, vilket skulle tyda på att ärkebiskopen i 
Gla Uppsala haft myntningsrätt (KL, Aros). En myntstamp från troligen 
senare delen av Magnus Erikssons tid visar att Uppsala fortfor att vara 
myntort in på 1300-talet (Myntkontakt 6 s 113). Myntningen har sedan 
upphört och återupptogs först i böljan av 1520-talet. År 1522 lät riksföre-
ståndaren Gustav Eriksson upprätta ett mynthus (ett mynte) (PSKr s 59). 
Från 1523 finns ett kontrakt bevarat mellan den nyvalde kungen och Arent 
myntmästare i Uppsala (GR s 142).

Ingen utom möjligen U 938 är funnen på ursprunglig plats.
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Broar

Över Fyrisån

I. Nära Vårfrukyrkan

1. 1286 sub ponte Arusie (DS 913), 1305juxta ecclesiam beate virginis vpsalieprope
pontem (DS 1468), 1305 prope ecclesiam beate virginis iuxta pontem (DS 
1469).

1286 byter kung Magnus Ladulås bort ett fiskeverk under bron och jord på 
olika ställen i Uppland till Uppsala-kyrkan mot jord i och runt 
Stockholm. Med fiskeverket följer 'halva delen av ån från bron och 
ända till kvarnarmens slut, som är markerad med tre gränsmärken’. 
Sträckan i ån är 650 fot (DS 913). Enligt kung Birger Magnussons 
konfirmationsbrev från 1310, vilket föranletts av att marsken Tyrgils 
Knutsson klandrat bytet, är det den östra halvan, som avses (DS 
1693).

1292—96 omtalas en köpman, Hintze, boende vid broändan (DS 1071, 
1168).

1305 omtalas en tomt 'vid Vårfrukyrkan nära bron’ (DS 1468/69).
1313 föreskriver hertigarna Erik och Valdemar att Uppsala stads invånare 

skall som tidigare bygga och underhålla den bro, som löper över det 
fiskeverk som Uppsala-kyrkan mottagit av kronan (DS 1935, PRFSS 
1:12).

1337 fastslår kung Magnus Eriksson bestämmelsen från 1313 och föreskri-
ver vidare att ingen byggnad, som ej tidigare funnits, far uppföras på 
bron till Uppsala-kyrkans förfång (DS 3285, PRFSS 1:24).

Denna bro kan inte beläggas efter 1337.

2. 1565 Smäckenn (RAp 14/6) — se Hans Freses gård på Vårfrugatan.

II. Mellan Domberget och torget — 1339 in pede pontis (DS 3420), 1345 de 
ponte versus ecclesiam beati petri (DS 3926), 1454 the stora bro (RAp 22/2, 
UpP s 13), 1534 torgzbron (GR 9 s 309).

1339 meddelar ärkebiskop Peter Filipsson kung Magnus Eriksson att det 
stora torn, som borgarna söker bygga på fästet till den bro som de 
uppfört, kan i händelse av eldsvåda utgöra en risk för domkyrkobygg-
naden. Ärkebiskopen fruktar vidare att tornet kan ge upphov till 
oroligheter mellan borgarna och tillresande. (DS 3420)
Samma år förbjuder kung Magnus staden att uppföra det torn, som 
börjat byggas, innan han själv kan undersöka förhållandena (DS
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3425). Tornbygget måste ha fullföljts, eftersom tornet omtalas 1378 
(RAp 9/8) och 1414 (SD 1962).

1376 har domkyrkan på brons norrsida tio bodar, vilka räntar ca 30:0 pn 
per år, och på brons sydsida fyra bodar, som räntar ca 12:0 pn per år 
(D 1 s 1).

1454 kärar Uppsala stad vid räfsteting till domkyrkan och hävdar att 
kyrkan gjort staden stort förfång genom att bygga gatubodar i trä i 
alla fyra hörnen av bron och hänga dem i bjälkar, fasta vid de 
stenbodar, som ligger vid sidan av träbodarna. Det konstateras vi-
dare att domkyrkan äger dels vattnet — inte bara under bron utan 
även nedanför och ovanför — dels landet på båda sidor och att den 
likväl inte vill bidra till brons underhåll. Till detta svarar med 
hänvisning till brev från hertigarna Erik och Valdemar, kungarna 
Magnus Eriksson och Kristoffer av Bayern domkyrkans representan-
ter att det ålåg staden att underhålla bron redan då kronan ägde 
vattnet och landet runt bron. Genom räfstetingsdom fastslås att 
domkyrkans bodar far stå kvar och att staden som tidigare skall 
underhålla bron. (RAp 22/2, UpP s 13)

III. Svartbäckssmäcken — 1540 wedSwarthv beck smecken (UH 1540:2).

IV. Kvambron — 1497propepontem mole ... (UpDkyR vol 2 s 34). 
1497—1509 omtalas kvarnbron mellan holmen med kvarnen och den västra

åstranden (UpDkyR).

Över Svartbäcken

1. Svartbäcksbron — 1499 offwan Suiartabacx broo (RAp u d).

2. Tovabron — 1338 Thowabron (PRFSS 1:27; originalbrevet förlorat, 1700-
talsuppgift), 1418 moth Thofwa broo (SD 2517) — Se Svartbäcken, Gla 
Uppsala sn, och Tovan, Vaksala sn.

254 Uppsala

Uppsala östan ån
Islandet

1338 Island (DS 3338).
1437 a Oslandhe ... a Hyslandhte (RAp 13/6).
1480 i lislanderue (RAp 5/7).

Islandet är beteckning på området utmed ån i stadens södra del. Sannolikt 
har en del av Distingsmarknaden varit förlagd till detta område. (UpHist II 
s 154)
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Kungsgården

1338 tuxta manerium regis vpsalie dictum island (DS 3338).
1404 in curia nostra Vpsale (SD 407).
1424 in Konungxgardenom (RAp 3/5).

Kungsgården har legat i den sydligaste utkanten av staden och dess tomt 
har sträckt sig ned till ån.1 Gården eldhärjades 1541 och 1543 och en ny 
kungsgård uppfördes sedan i den västra delen av staden. (UpHist II s 247 f) 
Till gården var knutet ett jordbruk, vars ängs- och åkermark låg söder och 
öster om staden i Vaksala sn (Kungsängen/Kungsgärdet).

1243 firar, enligt en annalnotis, kung Erik Eriksson och hans drottning 
Katarina bröllop ’på Föresäng’ (se Forisaeng, Vaksala sn), varvid 
platsen för själva bröllopet kan ha varit K (ASMA s 269).

1413 omnämns i Eriks av Pommern skattebok ”ärwede” (= dagsverken) 
till K (ESb s 136, avskr).

1420 ingår Uppsala köpstad och kungsgården ’med de län och härad, som 
nu där till ligga i drottning Filippas livgeding (SD 2792).

1424 och 1430 hålls lagmansting (1424 med folklandsnämnd, 1430 med 
Vaksala hd) på K (RApp 1424 3/5, 143017/7).

1457 plundrar ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) K (SFSS 17:3 s 
15).

1543—47 upptas i årliga räntan 16 kronotomter på K. Det uppges 1544 att 
borgarna 'byggt några sjöbodar utmed ån in på K:s tomt’ och 1545 
att bodarna håller 231 alnar på längden, 1547 redovisas 'tomtöre av 
bodetomterna liggande vid Kungsängen, där tillförne K stod’. (UH 
1543-47).

1544 uppdrar Gustav I åt mäster Påvel, byggmästare vid Stockholms slott, 
att fara till Uppsala och där göra en byggnadsplan för kungsgården 
(’den gamle gård’) och även undersöka dels om staden 'kunde ryckas 
närmare tillsammans och efter fördel befästas’, dels om det finns en 
bättre plats att 'lägga ett fäste med vatten och alla andra nödtorftiga 
lägenheter än där gården nu ligger’ (GR 16 s 213). En plan för en 
befästning uppges senare samma år vara utarbetad (GR 16 s 652 f). 

1557 ansvarar Hans Frese för trädgården vid 'Gamla gården’ (UH 
1557:4).

1 C M Kjellberg har utifrån uppgifter i skriftligt källmaterial från 1500- och 1600-talen 
lokaliserat gården till det nuvarande kvarteret Gudrun (UFT III s 17—24), men denna 
lokalisering har inte kunnat underbyggas i senare arkeologiska utgrävningar.
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lokalisering har inte kunnat underbyggas i senare arkeologiska utgrävningar . 
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Fastigheter på Islandet (I)
Fastigheterna, som torde ha legat i området mellan Vårfrukyrkan och
Kungsgården, redovisas kronologiskt. Deras exakta läge har inte kunnat
fixeras.

1. Gregers Magnussons (Folkungaättens oäkta gren) tomt
1338 säljer Gregers Magnusson en tomt, som ligger vid Kungsgården och 

som han köpt av Olof Tierp med de hus han låtit uppfora, till 
domprost Lars Pålsson (DS 3338).

2. Vårfrukyrkans/Olof Påvelssons och Klas Ingelssons tomt
1437 byter Olof Påvelsson till sig en kålgårdstomt på I av Vårfrukyrkan. 

Tomten ligger 'ovan vid’ Klas Ingelssons tomt och är på sydsidan 48 
alnar, på nordsidan 47^ aln, på östsidan 15 alnar och på västsidan 
17 \ aln (RAp 13/6, SMR 575).

3. Bengt Tor ds sons gård
1480 kärar Bengt Matsson (Ingemar Djäkns ätt) till Kristina, änka efter 

Bengt Tordsson, om en gård i Uppsala i I, vilken gård Kristina nu 
bebor. Gården tilldöms Kristina, som med vittnen kunnat bestyrka 
att hennes make Bengt Tordsson och dennes syster, Bengt Matssons 
hustru, skiftat gods mellan sig, varvid denna gård tillfallit hennes 
make Bengt. (RAp 5/7)

Vårfrukyrkan  S:ta Maria kyrka)
1221 ecclesiam sande Marie de Arosia ... ad ecdesiam beate Marie de Arosia (KÅ 

1914 s 469 f).
1301 ecdesie Beate Virginis (DS 1339).
1383 at warfrwkirkio (RAp 25/3).

Vid 1200-talets slut eller omkring år 1300 uppfördes en tegelkyrka, som 
senare välvdes genom kyrkoherde Peter Nilssons försorg (död 1440). Några 
sockelstenar av kalksten, som påträffats i närheten av kyrkan, har samma 
profil som domkyrkans sockel. Vid stadsbranden 1543 eldhärjades kyrkan, 
vars tegel och koppar därefter kom att utnyttjas till byggandet av den nya 
kungsgården västan ån. Enligt en jordeboksnotis från 1528 har kyrkan legat 
vid Bredgränden, vars sträckning inte följer den nuvarande Bredgränden, ty 
arkeologiska utgrävningar visar att tegelkyrkan legat i det nuvarande kvar-
teret Kroken och i den nuvarande Bredgränden. Vårfrukyrkans församling,
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vars omfattning inte är närmare känd, hade upphört att existera senast 
1534, då den är sammanslagen med S:t Per. En kalk från Vårfrukyrkan, 
skänkt 1335 av ?borgmästare Nils i *Korshamn, finns nu i Ramsta kyrka. 
(UpHist II 220-26, UFT VI s 206, GR 9 s 145, Gardell 172)

1221 utfärdar påve Honorius III dels ett skyddsbrev för S:ta Maria kyrka 
och dess gods, dels ett avlatsbrev, varigenom 20 dagars avlat beviljas 
botfärdiga, som besöker kyrkan på den heliga jungfruns födelsedag 
(KÅ 1914 s 469 f).

1278 är domprosten Björn vid domkyrkan också kyrkoherde vid Vårfru-
kyrkan (DS 877). Björn omtalas som prost i Tiundaland 1244 (DS 
317) och knyts uppenbarligen i slutet av 1240-talet till det sekulära 
domkapitel som då inrättas vid domkyrkan (DS 344, 380—81, Dahl- 
bäck s 55).

1316 har domprosten Andreas (And) en ständig vikarie vid Vårfrukyrkan 
(DS 2073).

1344 och 1355 omtalas Vårfrukyrkan som annex till preposituren vid 
domkyrkan; dess avgift till preposituren är 134430:0 pn per år och 
1355 15:0 pn (DS 3835 s 304, DS 5110; jfr prästgården). Annexförhål-
landet upphör någon gång under 1400-talet (UpHist II s 222, 399, 
Dahlbäck s 80).

Allmänningsgatan/Köpmannagatan/Vårfrugatan

1308 plateam communem (DS 1586).
1344 in medio kepmamuegatu (DS 3835 s 308).
1345 in medio vico mercatorum dictam köpmanna gatu (DS 3926).
1376 inplatea beatie Virginis (D 1 s 1).
1437 a warfrv gatu (RAp 30/9).
1484 vestra almenningx gatunne (RAp 28/6).

Utmed ån har en allmänningsgata sträckt sig. Den kan beläggas från 
trakten av Vårfrukyrkan upp till S:t Persgatan/torget, vidare förbi francis- 
kankonventet och bort mot Svartbäcksbro. Den södra delen av gatan (mel-
lan Vårfrukyrkan och S:t Persgatan/torget), som 1344/45 kallas Köpman-
nagatan men som senare betecknas bara Vårfrugatan eller (Västra) allmän-
ningsgatan, har bortom Vårfrukyrkan sannolikt svängt åt öster och anslutit 
till Östra gatan.
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I. Fastigheter och gränder (gator) på östsidan av Vårfrugatan

Nära Vårfrukyrkan

1. Bredgränd — 1528 i Bredhegrendena (UFT VI s 206).
1231 ger kung Knut långe en tomt, som är fri från all börda till S:ta Maria 

kyrka. Tomten är 'belägen mellan de två på vardera sidan om sagda 
kyrka närmast liggande gränderna (vicus), vilka sträcker sig från ån 
till diket vid ängen’. (DS 259)

1528 har helgeandshuset fyra tomter i rad 'vid Vårfrukyrkan i Bredgränd’. 
De ligger 'emellan Vårfru tomter’; den första räntar 0:5 pn och övriga 
■£:0 pn vardera i tomtöre. (UFT VI s 206)

1556 ger Gustav I till kungens trädgårdsmästare Hans Frese en kronans 
tomt som ligger 'österst i byn’ mellan Bredgränden och en teg invid 
'Vårfruvreten' och som Hans börjat bygga på. Måtten är på längden: 
den östra sidan utmed allmänningsvägen och den västra från Bred-
gränden till ovannämnda teg är båda 60 famnar; på bredden: den 
norra sidan vid Bredgränden och den södra vid tegen är båda 40 
famnar. (RAp 23/11)

2. Erik Bengtssons gränd - 1489 i herra Eric Benedicti grtendh (SkoKlJb s
59).

1450 ger Jakob skräddare, borgare i staden, och hans hustru Katarina med 
sin dotter Katarina till Sko kloster en liten gård med hus och jord 
'som han står’. Gården ligger ovanför Jakobs gård och mäter 12 x 23 
alnar. (RAp efter 24/6). Det kan vara den tomt som Sko kloster 
1489—1503 har 'på Vårfrugatan i herr Erik Bengtssons gränd’ och 
som räntar 0:2 pn (SkoKlJb s 59).

1472 har borgaren Magnus Bath en gård, som han själv bor i och som är 
på längden 47 alnar i norr och 50 alnar i söder, på bredden 22 alnar 
utmed allmänningsgatan och 28 alnar i öster (RAp efter 29/9). 1492 
säljer Nils Bath gården till kyrkoherden vid Vårfrukyrkan Erik 
Bengtsson (RAp efter 29/9).

1484 byter Erik Bengtsson till sig två tomter - en vid allmänningsgatan 
och en längre upp i samma gränd — av Vårfrukyrkan mot två tomter 
han förvärvat samma år vid Västra allmänningsgatan och allmän-
ningsgatan vid allmänningen. Den förra ligger vid Eriks stenhus och 
mäter utmed allmänningsgatan 33 1/4 aln, utmed Eriks stenhustomt 
22 1/4 aln, utmed Bathstomten (Batztomten) till krokmålet (krökt 
gränslinje) 12 £ aln, krokmålet är först 4^ aln och därefter 4j aln, 
slutligen från krokmålet och utmed Olof timmermans tomt ned till
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allmänningsgatan 16^ aln. Den senare, som ägts av Lars skräddare, 
ligger ovanför Eskil timmermans hus. Den är utmed Eskils och S:t 
Eriks tomt 33 alnar, västan utmed Erik Matssons tomt och stadstom- 
ten 35 1/4 aln, nordan utmed Mats Anderssons tomt 31 alnar och 
utmed Östra gatan (estra gatune) 34 alnar. (RAp 7/10)

1492 säljer borgaren Nils Bath till kyrkoherde Erik Bengtsson (i Vårfru-
kyrkan) en gård på Vårfrugatan. Gården är på längden 47 alnar 
(sydsidan) och 50 alnar (nordsidan) och på bredden 22 alnar (vid 
allmänningsgatan) och 28 alnar (östsidan). (RAp efter 22/4)

3. Vårfrukyrkans prästgård — 1316 in fundo prasbiterali apud Eccclesiam beate
virginis (DS 2073), 1440 Prestagaardher (RAp 17/9), 1509 kirkioherrans 
gaard (RAp 12/3).

1509 uppges prästgården ligga på Vårfrugatan (RAp 12/3). Det är sanno-
likt den gård som 1440 blev Vårfrukyrkans prästgård (se nedan). Var 
den äldre prästgården har legat, är ej känt.

1316 upprättar domprost Andreas (And) förteckning över prepositurens 
och helgeandshusets egendomar i Vårfrukyrkans prästgård (DS 
2073).

1355 utfärdar ärkebiskop Peter Tyrgilsson fullmakt för Nils Asesson att 
vara evig vicarie vid Vårfrukyrkan i Uppsala, vilken kyrka är annex 
till preposituren vid domkyrkan. Vicarien skall hålla prästgården ’i 
stadgad odling och jämn avkastning’ och betala 15:0 pn årligen till 
domprosten. De år biskopen visiterar skall avgiften vara 12:0 pn (DS 
5110). 1344 uppges avgiften till preposituren ha varit 30:0 pn (DS 
3835 s 304).

1440 beslutar ärkebiskop Nils Ragvaldsson med samtycke av domkapitel 
och alla sockenmän i Vårfrukyrka socken, att den gård som Peder 
Stroksil, en gång borgare i staden, gav ’enskilt’ till Vårfrukyrkan och 
som herr Mats och herr Peter Nilsson, fordom kyrkoherdar vid 
Vårfrukyrkan, byggde upp efter branden, skall vara prästgård till 
Vårfrukyrkan och att sockenmännen skall bygga och vårda gården 
(RAp 17/9).

4. Själagården — 1437 i Sitelagardenom (RApp 8/5), 1456 tylSyela stwan (RAp
22/9).

1437 är herr Jakob föreståndare för Själagården, som äger en tomt i 
Stockholm (RApp 8/5).

1456 omtalas en allmänning, som ’till Själastugan ligger’ vid Karin Stens-
dotters (Bielke) tomt (RAp 22/9; sannolikt är detta alldeles söder om 
Vårfrukyrkan).
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5. Ramfrid Gustavsdotters (lejon) mark
1305 ger Ramfrid Gustavsdotter (lejon) bort mark, som ligger vid Vårfru-

kyrkan nära bron och som hon i domprost Andreas’ (And) namn 
köpt av Nils bryggare och dennes hustru Cecilia. Helgeandshuset far 
den gård, där hon själv bott, utom löftet (solarium), som inte ingått i 
köpet. Dominikanerna i Sigtuna får en tomt med måtten 14x10 alnar 
och ett härbärge, som skall flyttas från gården till den avstyckade 
tomten, vilken ligger framför grinden till gården. (DS 1468—69)

1308 ger domprost Andreas (And) till dominikanerna i Sigtuna ett stycke 
mark intill den tomt de redan fatt, så att tomten nu är 20 x 14 alnar, 
och förklarar att dominikanerna inte kan göra anspråk på mera mark 
ned mot ån eller del i ån. Dominikanerna skall vidare underhålla 
allmänningsgatan i förhållande till tomtens storlek, precis som gran-
narna gör runt omkring. (DS 1586)

1341 byter dominikanerna i Sigtuna bort en tomt mitt emot Vårfrukyrkan 
till domprost Lars Pålsson mot en tomt vid prostavreten (DS 3583).

6. Övriga fastigheter och uppgifter
1344 uppges att preposituren vid domkyrkan uppbär tomtören från varje 

tomt mellan de två dikena vid Vårfrukyrkan (DS 3835 s 304).
1437 byter Olof Påvelsson till sig ett 'bodrum’, som ligger 'inne i’ Olofs 

gårdstomt ’vid porten västan i gården’ mot Sten Turessons (Bielke) 
stenhus av Vårfrukyrkan mot en gård på Vårfrugatan. Bodrumstom- 
ten är 9 alnar vid gatan och 14 uppe i gården (RAp 13/6, SMR 575).

1456 intygas pga att några hus uppförts på Karin Stensdotters (Bielke) 
tomt att tomten ifråga var hennes faders Sten Turessons (död 1431) 
redan 40 år tidigare förutom det lilla stycke Karin köpt av Vårfrukyr-
kan. Tomten ligger mellan två allmänningar, som 'ligger till’ Vårfru-
kyrkan respektive Själastugan. (RAp 22/9)

1462 säljer Kristiern Vastesson sin ärvda gård och tomt vid Vårfrukyrkan i 
Uppsala till Johan Kristiernsson (Vasa) (VFT 11:8—9 s 158 f).

1484 säljer prästen Peter Eriksson en tomt till kyrkoherde Erik Bengtsson 
vid Vårfrukyrkan. Tomten ligger 'västan vid Hans snickares fägård 
mellan två allmänningar’. Längden är utmed östra allmänningen 90 
alnar och utmed västra 851/4 aln; bredden är 'tvärt över utmed’ 
allmänningsgatan 26 1/4 aln och utmed södra ändan 20 1/4 aln (RAp 
28/6). Samma år byter Erik Bengtsson bort tomten till Vårfrukyrkan 
(RAp 7/10).

1484 säljer prebendaten Olof Nilsson en kålgårdstomt vid Västra allmän-
ningsgatan till kyrkoherde Erik Bengtsson vid Vårfrukyrkan. Tomten
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5. Ram.frid Gustavsdotters (lejon) mark 
1305 ger Ramfrid Gustavsdotter (lejon) bort mark, som ligger vid Vårfru-

kyrkan nära bron och som hon i domprost Andreas ' (And) namn 
köpt av Nils bryggare och dennes hustru Cecilia . Helgeandshuset får 
den gård, där hon själv bott , utom loftet (solarium), som inte ingått i 
köpet. Dominikanerna i Sigtuna får en tomt med måtten 14 x 10 alnar 
och ett härbärge, som skall flyttas från gården till den avstyckade 
tomten, vilken ligger framför grinden till gården. (DS 1468-69) 

1308 ger domprost Andreas (And) till dominikanerna i Sigtuna ett stycke 
mark intill den tomt de redan fått , så att tomten nu är 20 x 14 alnar, 
och förklarar att dominikanerna inte kan göra anspråk på mera mark 
ned mot ån eller del i ån. Dominikanerna skall vidare underhålla 
allmänningsgatan i förhållande till tomtens storlek , precis som gran-
narna gör runt omkring. (DS 1586) 

1341 byter dominikanerna i Sigtuna bort en tomt mitt emot Vårfrukyrkan 
till domprost Lars Pålsson mot en tomt vid prostavreten (DS 3583). 

6. Övriga fastigheter och uppgifter 
1344 uppges att preposituren vid domkyrkan uppbär tomtören från varje 

tomt mellan de två dikena vid Vårfrukyrkan (DS 3835 s 304). 
1437 byter Olof Påvelsson till sig ett 'bodrum', som ligger ' inne i' Olofs 

gårdstomt 'vid porten västan i gården ' mot Sten Turessons (Bielke) 
stenhus av Vårfrukyrkan mot en gård på Vårfrugatan. Bodrumstom-
ten är 9 alnar vid gatan och 14 uppe i gården (RAp 13/6, SMR 575). 

1456 intygas pga att några hus uppförts på Karin Stensdotters (Bielke) 
tomt att tomten ifråga var hennes faders Sten Turessons (död 1431) 
redan 40 år tidigare förutom det lilla stycke Karin köpt av Vårfrukyr-
kan. Tomten ligger mellan två allmänningar, som 'ligger till' Vårfru-
kyrkan respektive Själastugan. (RAp 22/ 9) 

1462 säljer Kristiern Vastesson sin ärvda gård och tomt vid Vårfrukyrkan i 
Uppsala till Johan Kristiernsson (Vasa) (VFT 11:8-9 s 158 f). 

1484 säljer prästen Peter Eriksson en tomt till kyrkoherde Erik Bengtsson 
vid Vårfrukyrkan. Tomten ligger 'västan vid Hans snickares fågård 
mellan två allmänningar '. Längden är utmed östra allmänningen 90 
alnar och utmed västra 85 1/4 aln; bredden är ' tvärt över utmed' 
allmänningsgatan 26 1/4 aln och utmed södra ändan 20 1/4 aln (RAp 
28/6). Samma år byter Erik Bengtsson bort tomten till Vårfrukyrkan 
(RAp 7/10) . 

1484 säljer prebendaten Olof Nilsson en kålgårdstomt vid Västra allmän-
ningsgatan till kyrkoherde Erik Bengtsson vid Vårfrukyrkan . Tomten 
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har först pantsatts av Didrik pärlstickares hustru till prebendaten 
Anders Petersson och är nu 'kommen till fjärde man’. Måtten är 
utmed allmänningsgatan 15 7/8 aln, nordan utmed Jöns guldsmeds 
tomt 35 1/4 aln, östan längs Peder Matssons gård 143/4 aln, sunnan 
utmed Didrik pärlstickares tomt 343/4 aln. (RAp 28/6) Samma år 
byter Erik Bengtsson bort tomten till Vårfrukyrkan (RAp 7/10).

1509 byter kaniken Erik Bengtsson bort ett stenhus på Vårfrugatan 'ovan 
kyrkoherrens (vid Vårfrukyrkan) gård’ till domkyrkan mot ett sten-
hus i domkyrkomuren och torpet *Fagravreta, Vaksala sn. Det bort-
bytta stenhuset är försett med 'källare och ovanloft’. Norr därom på 
samma tomt finns en trädgård. 'Hus och gård’ har Erik uppfört för 
förvärvade pengar. (?RAp 12/3) Samma år uppbär domkyrkan 7:0 
pn i ränta för gården (UpDkyR 4).

Nära torget

1. Hömboden
1345 byter Uppsala stad till sig en gatubod i hörnet Köpmannagatan—S:t 

Persgatan av kaniken Lars Nilsson (Unge) mot en gatubod mitt på 
Köpmannagatan på åsidan. Hörnboden är 6^ aln utmed Köpman-
nagatan och 11 alnar utmed den andra gatan. (DS 3926)

2. Domkyrkans tomt och stenhus intill hömbodama
1459 byter Olof Eriksson, domkyrkans syssloman, bort all ränta och rättig-

het, som domkyrkan har till tomt och stenhus, vilka ligger på vänster 
sida vid hörnbodarna, när man går från torget mot Vårfrukyrkan, till 
borgaren Jöns guldsmed och hans hustru Katarina Petersdotter, 
vilka redan bebor fastigheten, mot tomt och gård i Fjärdingen (RAp 
27/10).

3. Getingsgården — ? 1473 curie Getingx (RAp 14/10; baks-ant).
1473 omnämns G (RAp 14/10; baks-ant). Flera medlemmar av ätten 

Geting är kända från det medeltida Uppsala (UpHist II s 370, 403, 
SBL 17 s 98).

Mellan torget och Vårfrukyrkan
Den geografiska ordningen mellan fastigheterna i beläggen 1—6 har inte
kunnat fastställas.

1. Ragnhild Ingevastsdotters gård och tomt
1415/ 20 ger Ragnhild Ingevastsdotter, änka efter Anders Morakarl, till Sko 

kloster en halv bar tomt med 'kölnostuga' ( = torkstuga) och de hus, 
som ligger nedanför kölnostugan mot gatan (SD 2124, 2726). När
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har först pantsatts av Didrik pärlstickares hustru till prebendaten 
Anders Petersson och är nu 'kommen till fjärde man '. Måtten är 
utmed allmänningsgatan 15 7/ 8 aln, nordan utmed Jöns guldsmeds 
tomt 351 / 4 aln, östan längs Peder Matssons gård 143/4 aln, sunnan 
utmed Didrik pärlstickares tomt 34 3/4 aln. (RAp 28/6) Samma år 
byter Erik Bengtsson bort tomten till Vårfrukyrkan (RAp 7/10) . 

1509 byter kaniken Erik Bengtsson bort ett stenhus på Vårfrugatan 'ov an 
kyrkoherrens (vid Vårfrukyrkan) gård' till domkyrkan mot ett sten-
hus i domk yrkomuren och torpet *Fagravreta, Vaksala sn . Det bort-
bytta stenhuset är försett med 'källare och ovanloft'. Norr därom på 
samma tomt finns en trädgård. 'Hus och gård' har Erik uppfört för 
förvärvade pengar. (?RAp 12/3) Samma år uppbär domkyrkan 7:0 
pn i ränta för gården (UpDkyR 4). 

Nära torget 

l.Hörnboden 
1345 byter Uppsala stad till sig en gatubod i hörnet Köpmannagatan-S:t 

Persgatan av kanik en Lars Nilsson (Unge) mot en gatubod mitt på 
Köpmannagatan på åsidan. Hörnboden är 6½ aln utmed Köpman-
nagatan och 11 alnar utmed den andra gatan. (DS 3926) 

2. Domkyrkans tomt och stenhus intill hörnbodarna 
1459 byter Olof Eriksson, domkyrkans syssloman, bort all ränta och rättig-

het , som domk yrkan har till tomt och stenhus, vilka ligger på vänster 
sida vid hörnbodarna, när man går från torget mot Vårfrukyrkan, till 
borgaren Jöns guldsmed och hans hustru Katarina Petersdotter, 
vilka redan bebor fastigheten, mot tomt och gård i Fjärdingen (RAp 
27/ 10). 

J. Getingsgården - ?1473 curie Getingx (RAp 14/10; baks-ant). 
1473 omnämns G (RAp 14/ 10; baks-ant) . Flera medlemmar av ätten 

Geting är kända från det medeltida Uppsala (UpHist Il s 370, 403, 
SBL 17 s 98) . 

Mellan torget och Vårfrukyrkan 
Den geografiska ordningen mellan fastigheterna i beläggen 1-6 har inte 
kunnat fastställas. 

1. Ragnhild Ingevastsdotters gård och tomt 
1415/ 20 ger Ragnhild lng evas tsdott er, änka efter Anders Morakarl, till Sko 

kloster en halv bar tomt med 'kölnostuga' ( = torkstuga) och de hus, 
som ligger nedanför kölnostugan mot gatan (SD 2124, 2726). När 



Ragnhild är död tillfaller tomten 1420 hennes arvingar Peter Näsko- 
nungsson och Olof Jakobsson efter överenskommelse med Sko kloster 
(SD 2759).

1462 testamenterar Cecilia Ingevastsdotter med samtycke av sin bror mäs-
ter Karl Ingevastsson och Lars Olofsson i Kvek, Fröslunda sn, en 
gård, som hon ärvt öster om ån på Vårfrugatan, till Birger Peterssons 
prebenda i S:ta Katarinas kor (RAp 17/2; troligen identisk med 
Ragnhilds gård ovan).

2. Olof Påvelssons/Olof Botvidssons/Vårfrukyrkans och andra gårdar
1437 byter Olof Påvelsson bort en gård mellan Peter Gu tes och Peter 

Anderssons gårdar till Vårfrukyrkan. Tomten är 48 alnar på norra 
sidan vid gatan (ej Vårfrugatan), 45 alnar på sydsidan, medan öst- 
och västsidorna båda är 17-^ aln. I gengäld far Olof en tomt på 
Islandet och ett bodrum på Olofs egen gårdstomt. (RAp 13/6, SMR 
575)

Samma år säljer Olof Påvelsson ’en gård och tomt’ till Olof Bot- 
vidsson. Tomten ligger på Vårfrugatan ’uppsides å västra sidan vid 
Olof Anderssons gård’. Tomten är på östra sidan vid Olof Anders-
sons gård 30 alnar, på sydsidan vid gatan 29 alnar och på nordsidan 
mot Magnus Håkanssons gata (Magnus Hakansons gatu) 14^ aln. 
Västsidan gör ett krokveck och är först 6 1/4 aln, viker sedan in mot 
öster 14 alnar, viker därefter mot norr 19 alnar. (RAp 30/9)

3. Torsten Peder ssons, Johan bältares och Olofs i Kåkstugan gårdar
1447 ger Torsten Pedersson och hans hustru Elin Pedersdotter, domkyr-

kans landbor i *Fagravreta, Vaksala sn, gård, hus och tomt, som de 
förvärvat av Hans bagare, med årlig ränta och avgäld till domkyrkan. 
Gården ligger på Vårfrugatan mellan Johan bältares gård och Olofs i 
Kåkstugan och är 65 1/4 aln lång och 'nedan till vid gatan’ 12 alnar 
bred och 'ovantill 9 alnar bred’. (RAp 3/5)

4. Kyrkoherde Karls i Rasbo tomt
1447 överlämnar Torsten Pedersson och hans hustru (se ovan) till domkyr-

kan en tomt som Torstens bror Karl, kyrkoherde i Rasbo, fatt av dem 
och som de köpt av Erik fodermarsk. Karl har själv haft för avsikt att 
överlämna tomten till domkyrkan, till vilken Karl häftar i skuld för 
lån av kalk och tegel, som han utnyttjat vid byggande av hus och 
källare på tomten. (RAp 3/5) 5

5. Olof bergsmans gård — omnämns 1481 (RAp 16/5).
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Ragnhild är död tillfaller tomten 1420 hennes arvingar Peter Näsko-
nungsson och OlofJakobsson efter överenskommelse med Sko kloster 
(SD 2759). 

1462 testamenterar Cecilia lngevastsdotter med samtycke av sin bror mäs-
ter Karl lngevastsson och Lars Olofsson i Kvek, Fröslunda sn , en 
gård , som hon ärvt öster om ån på Vårfrugatan, till Birger Peterssons 
prebenda i S:ta Katarinas kor (RAp 17 /2; troligen identisk med 
Ragnhilds gård ovan). 

2. Olof Påvelssons/Olof Botvidssons/V årfrukyrkans och andra gårdar 
1437 byter Olof Påvelsson bort en gård mellan Peter Gutes och Peter 

Anderssons gårdar till Vårfrukyrkan. Tomten är 48 alnar på norra 
sidan vid gatan (ej Vårfrugatan), 45 alnar på sydsidan , medan öst-
och västsidorna båda är 17½ aln . I gengäld får Olof en tomt på 
Islandet och ett bodrum på Olofs egen gårdstomt. (RAp 13/6, SMR 
575) 

Samma år säljer Olof Påvelsson 'en gård och tomt' till Olof Bot-
vidsson. Tomten ligger på Vårfrugatan 'uppsides å västra sidan vid 
Olof Anderssons gård' . Tomten är på östra sidan vid Olof Anders-
sons gård 30 alnar, på sydsidan vid gatan 29 alnar och på nordsidan 
mot Magnus Håkanssons gata (Magnus Hakansons gatu) 14½ aln . 
Västsidan gör ett krokveck och är först 6 1/ 4 aln, viker sedan in mot 
öster 14 alnar, viker därefter mot norr 19 alnar. (RAp 30/9) 

J. Torsten Pederssons,Johan bältares och Olofs i Kåkstugan gårdar 
1447 ger Torsten Pedersson och hans hustru Elin Pedersdotter , domkyr-

kans landbor i *Fagravreta, Vaksala sn , gård, hus och tomt, som de 
förvärvat av Hans bagare, med årlig ränta och avgäld till domkyrkan. 
Gården ligger på Vårfrugatan mellan Johan bältares gård och Olofs i 
Kåkstugan och är 65 1/4 aln lång och 'nedan till vid gatan ' 12 alnar 
bred och 'ovantill 9 alnar bred'. (RAp 3/5) 

4. Kyrkoherde Karls i Rasbo tomt 
144 7 överlämnar Torsten Pedersson och hans hustru (se ovan) till domkyr-

kan en tomt som Torstens bror Karl, kyrkoherde i Ras bo, fått av dem 
och som de köpt av Erik fodermarsk. Karl har själv haft för avsikt att 
överlämna tomten till domkyrkan, till vilken Karl häftar i skuld för 
lån av kalk och tegel, som han utnyttjat vid byggande av hus och 
källare på tomten. (RAp 3/5) 

5. Olof bergsmans gård - omnämns 1481 (RAp 16/5) . 
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6. Borgmästare Gustav Erikssons tomter
1518 byter borgmästare Gustav Eriksson bort en tomt på Vårfrugatan 

’upp mellan två gränder näst ovanför Olof klensmed’ till Uppsala 
stad mot en tomt på Tovagatan (RAp 10/2).

1550 säljer Ambrosius Gustavsson och hans far Gustav Eriksson en liten 
fagårdstomt ’bak uti gränden liggandes på Vårfrugatan’ mellan två 
gränder och Nils Larssons och Johan Kulls gårdar (StäAk 70, 29/1).

7. Anders Olofssons gård
1523 begär Anders Olofsson mätning av sin tomt 'efter breven bortkom-

men var i den danske fejden’. Tomten ligger 'intill Vårfrugatan 
mellan två gränder’ och befinns vara: utmed gamle Olof Jönssons 
trädgård från den ena gränden till den andra 32 alnar, på nordsidan 
utmed gränden från gamle Olofs trädgård till krokmålet (krökt gräns-
linje) 12^ aln, ovan till utmed Olof överskärares trädgård från krok-
målet intill gränden söderut 24 alnar, från Olof överskärares trädgård 
utmed gränden i söder till gamle Olofs trädgård 30 alnar. (RAp 
14/12; måtten på sidorna i krokmålet ej angivna)

II. Fastigheter på åbacken (paa aabackanom, RAp 1473 14/10).

Nära torget

1. Jöns Magnussons tomt
1456 förvärvar väpnaren Jöns Magnusson en tomt på Vårfrugatan 'hart 

vid ån tvärt över helgeandshuset’. Tomten är 24 alnar lång mellan 
två vattenbrunnar, som också ingår i förvärvet (se Håga, Bondkyrka 
sn). (RAp 25/2, 13/5) 2

2. Lucias/domkyrkans/S:t Pers/kronans gatubodar och Getingsboden
1450 förlikes domkyrkans syssloman och arvingarna efter Lucia, Anders 

Filipssons hustru, om en gatubod som ligger 'litet från torget å 
Vårfrugatan nedan gatan mellan Getingsboden (Getingxbodine) och 
S:t Peders bod’ och som Lucia givit till domkyrkan. Boden var hennes 
avlingegods och hennes arvingar avstår den mot 20:0 pn. (RAp efter 
1/5) Fem år senare förklarar Uppsala stads råd att köpet är ogiltigt 
och att kyrkan skall återfå köpeskillingen, därför att Johan Magnus-
son med brev från Östhammars råd har kunnat visa att hans hustru 
Sigrid Johansdotter är närmaste arvinge till Lucia (RAp 1455 31/3).

1473 byter kyrkoherde Erik Nilsson i Tensta, hans syster Birgitta och 
systerns son Nils Gustavsson bort en gatubodstomt 'östan för bron
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6. Borgmästare Gustav Erikssons tomter 
15 18 byter borgmäst are Gusta v Eriksson bort en tomt på Vårfrugatan 

'upp mellan två gränder näst ovanför Olof klensmed' till Uppsala 
stad mot en tomt på To vagatan (RAp 10/2). 

1550 säljer Ambrosius Gusta vsson och hans far Gustav Eriksson en liten 
fågårdstomt 'bak uti gränden liggandes på Vårfrugatan' mellan två 
gränder och Nils Larssons och Johan Kulls gårdar (StäAk 70, 29/ 1). 

7. Anders Olofssons gdrd 
1523 begär And ers Olofsson mätning av sin tomt 'efter breven bortkom-

men var i den dansk e fejden '. Tomten ligger 'intill Vårfrugatan 
mellan två gränder ' och befinns vara : utmed gamle Olof Jönssons 
trädgård från den ena gränden till den andra 32 alnar , på nordsidan 
utmed gränden från gamle Olofs trädgård till krokmålet (krökt gräns-
linje ) 12-½ aln , ovan till utmed Olof överskärares trädgård från krok-
målet intill gränden söderut 24 alnar , från Olof överskärares trädgård 
utmed gränden i söder till gaml e Olofs trädgård 30 alnar. (RAp 
14/12; måtten på sidorna i krokmålet ej angivna) 

Il. Fastigheter på åbacken (paa aabackanom, RAp 1473 14/10). 

Nära torget 

I .Jöns Magnussons tomt 
1456 förvärvar väpnar en Jöns Magnusson en tomt på Vårfrugatan 'hart 

vid ån tvärt över helgeandshuset ' . Tomten är 24 alnar lång mellan 
två vattenbrunnar , som också ingår i förvärvet (se Håga, Bondkyrka 
sn). (RAp 25/ 2, 13/5) 

2 . Luciasldomkyrkans/S:t Pers/kronans gatubodar och Getingsboden 
1450 förlikes domk yrkans syssloman och arvingarna efter Lucia, Anders 

Filipssons hustru , om en gatubod som ligger ' litet från torget å 
Vårfrugatan nedan gatan mellan Getings boden ( Getingxbodine) och 
S:t Peders bod ' och som Lucia givit till domkyrkan. Boden var hennes 
avlingegods och hennes arvingar avstår den mot 20:0 pn. (RAp efter 
1/ 5) Fem år senare förklarar Uppsala stads råd att köpet är ogiltigt 
och att kyrkan skall återfå köpeskillingen , därför att Johan Magnus-
son med brev från Östhammars råd har kunnat visa att hans hustru 
SigridJohansdotter är närmaste arvinge till Lucia (RAp 145531/3) . 

1473 byter kyrkoherde Erik Nilsson i Tensta, hans syster Birgitta och 
systerns son Nils Gustavsson bort en gatubodstomt 'östan för bron 



mellan S:t Pers och domkyrkans bodar på åbacken på högra handen 
som man går till Vårfrukyrkan’, till domkyrkan mot en kvarn i 
Tensta å. Tomten är på bredden 6 alnar och på längden ’som andra 
bodar’. (RAp 14/10; enl baks-ant ligger den mitt emot Getingsgår-
den)

1487 byter borgaren Anders Olofsson och hans hustru Katarina Berends- 
dotter till sig två gatubodar på Vårfrugatan 'litet från torget mellan 
Getingsboden och S:t Peders’ (bod) nedan gatan’ av domkyrkan mot 
en gård vid kvarndammen. Efter makarnas död skall bodarna återgå 
till domkyrkan. (RAp 23/8)

1537, 1540—45 har kronan fem bodar på Vårfrugatan, vilka räntar vardera 
3:0 pn; 1542 uppges en vara bränd och har därför befriats från ränta, 
1543—45 är alla befriade från ränta på grund av 1543 års brand (UH 
1537, 1540-45).

Mellan torget och Vårfrukyrkan

Den geografiska ordningen mellan fastigheterna i beläggen 1 — 7 har inte
kunnat fastställas.

1. Ragnhild Ingevastsdotters/Peter Näskonungs sons gård med omgivande
gårdar: Degnar Folmarssons, Katarinas och Bengt skomakares
1415/ 20 testamenterar Ragnhild Ingevastsdotter, änka efter Anders Mora-

karl, till Sko kloster en gård 'nedan vid gatan liggande neder till ån’ 
mellan glasmästaren Degnar Folmarssons och Bengt skomakares 
gårdar (SD 2124, 2726). När Ragnhild dör tillfaller gården 1420 
hennes arvingar Peter Näskonungsson och Olofjakobsson efter över-
enskommelse med Sko kloster (SD 2759).

1418 säljer borgaren Degnar Folmarsson i Uppsala sin gård till byfogden 
Nils Pinkhane. Gården är 47 alnar lång från ån till allmänningsgatan 
och 30 alnar bred och ligger mellan Katarinas, Staffan stekares 
hustrus, och Peter Näskonungssons gård (SD 2542).

2. Uppsala stads/kaniken Lars Nilssons (Unge) gatubod
1345 byter borgmästare och råd bort en gatubod mitt på Köpmannagatan 

till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot en gatubod i hörnet Köpman-
nagatan—S:t Persgatan. Gatuboden, som är uppdelad på två bodar, 
är 13^ aln mot gatan och 10^ aln mot ån. (DS 3926)

3. Borgmästare Hans Håkanssons gatubodar
1481 säljer borgmästaren Hans Håkansson med sin hustrus samtycke tre 

gatubodar till domkyrkan och far i gengäld fri brukningsrätt under
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mellan S:t Pers och domkyrkans bodar på åbacken på högra handen 
som man går till Vårfrukyrkan ', till domkyrkan mot en kvarn i 
Tensta å. Tomten är på bredden 6 alnar och på längden 'som andra 
bodar'. (RAp 14/10; enl baks-ant ligger den mitt emot Getingsgår-
den) 

1487 byter borgaren Anders Olofsson och hans hustru Katarina Berends-
dotter till sig två gatubodar på Vårfrugatan 'litet från torget mellan 
Getings boden och S:t Peders' (bod) nedan gatan ' av domkyrkan mot 
en gård vid kvarndammen . Efter makarnas död skall bodarna återgå 
till domkyrkan . (RAp 23/8) 

1537, 1540-45 har kronan fem bodar på Vårfrugatan, vilka räntar vardera 
3:0 pn ; 1542 uppges en vara bränd och har därför befriats från ränta , 
1543-45 är alla befriade från ränta på grund av 1543 års brand (UH 
1537, 1540-45). 

Mellan torget och V årfrukyrkan 

Den geografiska ordningen mellan fastigheterna i beläggen 1- 7 har inte 
kunnat fastställas . 

1. Ragnhild Ingevastsdotters/Peter Näskonungssons gård med omgivande 
gårdar: Degnar Folmarssons, Katarinas och Bengt skomakares 
1415/ 20 testamenterar Ragnhild Ingevastsdotter , änka efter Anders Mora-

karl, till Sko kloster en gård 'nedan vid gatan liggande neder till ån' 
mellan glasmästaren Degnar Folmarssons och Bengt skomakares 
gårdar (SD 2124, 2726). När Ragnhild dör tillfaller gården 1420 
hennes arvingar Peter Näskonungsson och Olofjakobsson efter över-
enskommelse med Sko kloster (SD 2759). 

1418 säljer borgaren Degnar Folmarsson i Uppsala sin gård till byfogden 
Nils Pinkhane . Gården är 47 alnar lång från ån till allmänningsgatan 
och 30 alnar bred och ligger mellan Katarinas, Staffan stekares 
hustrus, och Peter Näskonungssons gård (SD 2542). 

2. Uppsala stads/kaniken Lars Nilssons (Unge) gatubod 
1345 byter borgmästare och råd bort en gatubod mitt på Köpmannagatan 

till kaniken Lars Nilsson (Unge) mot en gatubod i hörnet Köpman-
nagatan-S :t Persgatan. Gatuboden, som är uppdelad på två bodar, 
är 13½ aln mot gatan och 10½ aln mot ån. (DS 3926) 

3. Borgmästare Hans Håkanssons gatubodar 
1481 säljer borgmästaren Hans Håkansson med sin hustrus samtycke tre 

gatubodar till domkyrkan och får i gengäld fri brukningsrätt under 
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åtta år av två av domkyrkans åkerfjällar vid *Torsugla, Vaksala sn. 
De tre gatubodarna ligger ’på Vårfrugatan nedanför Olof bergsmans 
gård mot ån mellan vattengränden på södra sidan och Nils Svarts 
bod på västra sidan’. Tomten är ’på längden utmed allmänningsga-
tan 161/4 aln och lika bred på båda sidor ned till ån’. (RAp 16/5)

4. Fyra tomter: 1) Peters i Tuna/Olof grytgjutares tomt, 2) Olof grytgjuta-
res gård och tomt, 3) Lifstens i Jädra/Olof grytgjutares tomt, 4) Olof
lngegerdssons tomt
1410 säljer Lifsten i Jädra, Vaksala sn, en tomt om 8 x 13 alnar till Olof 

grytgjutare, borgare i Uppsala; tomten ligger mellan Olofs tomt och 
den tomt som Olof Ingegerdsson tidigare hade (SD 1340).

1413 säljer Peter i Tuna en tomt till Olof grytgjutare. Tomten ligger 
'nordan vid hans (= Olofs) gård ned till ån’ och är 20 x 13 alnar. (SD 
1768)

5. Domkyrkans tomt
1376 har domkyrkans fabrica en tomt på Vårfrugatan. Hemming fiskare 

bebor tomten och ger i ränta ^:0 pn årligen (D 1 s 1).

6. Hans Freses gård
1565 ger Erik XIV till trädgårdsmästare Hans Frese en gård på Vårfruga-

tan 'norr ifrån smäcken hållandes uti längden 63 alnar och bredden 
ned till ån’ (RAp 14/6). Ett år senare säljer Hans Frese fastigheten, 
som då sägs ligga norr från smäcken och intill den vattengränd, som 
ligger närmast Lasse Larssons gård (RAp 20/5). 7

7. Vårfrukyrkans badstuga
1570 stadgar Johan III att räntan från den badstuga som legat under 

Vårfrukyrkan skall användas till allmänna byggnader i staden (UpP 
s 39; PRFSS III: 1 s 161).

III. Fastigheter vid Vårfrugatan, vilka ej närmare kunnat lokaliseras

1. Norunda kanonikats gatubod
1344 har det andra kanonikatet (Norunda) vid Uppsala domkyrka en 

gatubod mitt på Köpmannagatan (DS 3835 s 308).

2. Olof Svarts bodar med omgivande hus: Anders läkares och Hans bokbin-
dares
1510 ger kaniken Olof Svart tre bodar — hans föräldrars avlingegods — på 

Vårfrugatan mellan Hans bokbindares och Anders läkares hus, vilka 
fordom var borgare, till franciskankonventet (RAp 20/1).
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3. Mats Perssons gård och sjöbodar
1554 ger Gustav I Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) tillåtelse att efter sin 

avlidne make Mats Persson överta en gård på Vårfrugatan, två 
sjöbodar och ett stall som ersättning for Mats Perssons skulder till 
Birgitta (GR 24 s 327).

Torget

1396 afftorgheno (RAp 4/10, SRP 2831).
1401 circa forum (SD 79).
1410 widher torghit (SD 1305).

Ett äldre torg omtalas bara i samband med att staden far tillåtelse att bygga 
ett nytt torg 1383. Läget for det äldre torget har inte kunnat fastställas. Det 
nya torget anläggs på en privatägd tomt (se nedan) i hörnet av Klostergatan 
och S:t Pergatan och i anslutning till bron nedanför Domberget, vilket 
innebär att detta nya torg kan lokaliseras till platsen för det nuvarande 
Gamla torget. Från torget utgick tre allmänningsgator: Klostergatan — åt 
nordväst mot franciskankonventet, S:t Persgatan — åt nordöst mot S:t Pers 
kyrka, Vårfrugatan — åt sydöst mot Vårfrukyrkan.

1383 har, enligt anteckning från 1572 av Rasmus Ludvigsson, kung Al-
brekt utfärdat ett brev om att 'borgmästare och råd måtte bygga sig 
ett nytt torg i Uppsala’ (UpP s 9 f). Peringskiöld uppger vidare att 
etablerandet av det nya torget skulle ske ’med så förord, att om de 
(borgmästare och råd) någons hus kunde avbryta for dess vidleks 
skull, skulle de (borgmästare och råd) ägarna efter mätesmanna ord 
lika och fullt göra’ (PMU11 s 318). Det är tänkbart att det från 
Peringskiöld citerade stycket återgår på det förlorade privilegiebre- 
vet, ty 1437 säljer Gotskalk Bengtsson (Ulv) en tomt, som hans 
'förfäder’ fick av Uppsala stad och råd mot den tomt, där stadens torg 
och rådstuga nu är belägna (RAp 24/1, SMR 509).

Fastigheter runt det nya torget

I. Nordsidan (från väster till öster)
Ytterligare någon bod kan ha legat mellan bod 4 och 5 nedan.

1. Hömbod
1414 säljer prästen Anders Jakobsson till sin frände Jakob Botolfsson, 

borgare i U, en gatubod med två fönsteröppningar ('vindögon’). 
Boden ligger ’näst Olof bältares bod ned till gatan’ och är 9 alnar
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utmed torget och 7 1/4 aln utmed allmänningsgatan, som leder från 
tornet och till klostret. Mittemot, på andra sidan gatan ligger den bod 
som Katarina, Staffan stekares hustru, har. (SD 1962)

1498 se nedan.
1503 ger prebendaten Bengt Jakobsson i Stockholm en förvärvad gatubod 

’med tomt och åbyggning’ till domkyrkan. Boden ligger närmast 
Barbro Larsdotters, Anders Olofssons änkas, bod och är 9 alnar lång 
utmed torget och 7 1/4 aln utmed 'allmänningsgatan från torget 
löpande och till klostret’. Bengt behåller räntan, som är 5:0 pn, för sin 
livstid. (RAp 6/7)

2. Bod tillhörig Olof bältare, Bengt i Dragby m fl
1414 se ovan.
1446 se nedan.
1498 säljer Barbro Larsdotter, änka efter Olof Svart, med sin syster Karins 

samtycke till domkyrkan en gatubod, som hon fatt av sin förste make, 
Anders Olofsson, och som ligger mellan Budde bältares och Jakob 
Botolfssons bodar (RAp, RApp 9/9).

1503 se ovan.

3. Budde bältares gatubod
1446 ger Margit Persdotter, änka efter borgmästaren Budde bältare, en 

gatubod med 'tomt, hus och bod’ till domkyrkan. Boden ligger mel-
lan hustru Elsevis bod i öst och Bengts i Dragby, Skuttunge sn, i väst. 
(RAp 20/5)

1498 se ovan.

4. Elsevis bod — 1446 se ovan.

5. Olof Svarts föräldrars stenhus och stenbodar
1510 stadfäster kaniken Olof Svart sina föräldrars donation av ett stenhus 

med tre källare och tre stenbodar till S:ta Gertruds kapell. Fastighe-
ten var föräldrarnas avlingegods. (RAp 20/1)

II. Ostsidan

Rådstugan — 1378 a vare radhstwu (RAp 9/8), 1384 Vppa Vpsala radstugu (RAp 
28/3), 1432 in consistorio ciuitatis Vpsalensis ... vppa varo raadstufw (KFS 
IV:2 s 47 f).

I anslutning till det nya torget uppfördes en rådstuga. Dess storlek är inte 
känd, men längdsidan utmed torget har varit minst 30 alnar (RAp 
1450 16/3). Den äldre rådstugan, som omnämns första gången 1378, har 
sannolikt legat vid det äldre torget.
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III. Sydsidan

1. Hömboden (torget-Vårfrugatan) — 1345 se Vårfrugatan, Nära torget.

2. Helgeandshusets bodar
1528 har helgeandshuset två träbodar, som räntar 2:0 pn vardera (UFT 

VI s 208).

IV. Mellan torget och bron

1. Margit Palingsdotters tomter
1469 intygar Margit Palingsdotter att hon givit domkyrkan några tomter, 

som det ’nu uppå murat är emellan bron och torget i Uppsala på 
båda sidor’. Tomterna är arv efter föräldrarna (fadern hette Lars 
Paling) och har — enligt Margit — överlåtits för 56 år sedan med 
samtycke från hennes två förmyndare, riddarna Ture Bengtsson och 
Sten Bengtsson (Bielke). (RAp 6/5) Sten Bengtsson var död redan 
1408 (SBL 4 s 147).

1534 säljer Gustav I tre bredvid varandra liggande stenbodar, som tillhört 
domkyrkan ’på vänstra handen när man går från torget och in till 
torgbron’ till borgmästare Staffan Henriksson. Måtten är, på läng-
den: från bron och in till torget 22 1/4 aln; nere i vattengränden 21^ 
aln; på bredden: tvärväggen mot torget 7 5/8 aln, väggen nere vid ån 
lO^aln (GR 9 s 309).

2. Tornet — omnämns 1339, 1378 och 1414 (DS 3420, 3425, RAp 13789/8,
SD 1962; se vidare bron mellan Domberget och torget).

V. Utmed Klostergatan på åsidan - se Klostergatan 1-8.

VI. Icke lokaliserbara bodar vid torget
1534—35 har domkyrkan två bodar, som räntar 15343:0 pn och 1535 2:4 pn 

tillsammans (UpDkyR 6).

268 Uppsala

Klostergatan  Gråbrödragatan)

1396 nidhan gatuna ... tha man gaar aff torgheno til klostrith (RAp 4/10).
1414 wt medher almaningx gatune (SD 1962).
1481 uppa closter gatunne (RAp u d).
1510 paa graabrodhersgathun (RAp 20/1).

Klostergatan var en allmänningsgata och utgjorde Vårfrugatans förläng-
ning mot norr. Den utgick från torget och löpte utmed ån till franciskankon- 
ventet ('klostret’), där den övergick i Svartbäcksgatan.
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I. Fastigheter på åsidan av Klostergatan
Fastigheterna, varav 1—8 i diplomen anges ligga ’vid torget på Klosterga-
tan’, redovisas i geografisk ordning från söder mot norr. Ytterligare någon
bod kan ha legat mellan bod 4 och 5.

1. Domkyrkans bod — 1396 och 1533, se nedan.

2. Borgmästare Sanders/Katarinas gatubod
1396 testamenterar borgmästare Sander och hans hustru Agnes en gatu-

bod till domkyrkan med rätt for deras släktingar att lösa den for 40:0 
pn. Boden ligger intill domkyrkans yttersta bod 'nedan gatan ner till 
ån, då man går av torget till klostret’ (SRP 2831).

1414 har Katarina, Staffan stekares hustru, en gatubod mitt emot hörnbo-
den på torgets nordsida (SD 1962).

1533 se nedan.

3. Domkyrkans bod
1533 säljer Gustav I tre stenbodar med en taskebod, vilka tillhört domkyr-

kan, till borgaren Gregers skinnare. Bodarna ligger intill varandra 
'på vänstra handen, när man går från torgbron och till klostret’. (GR 
8 s 190)

4. Ärkebiskop Henrik Karlssons gatubod
1401 ger ärkebiskop Henrik en gatubod vid torget till en prebendestiftelse. 

Boden är 'den fjärde i ordningen från hörnhuset, mot ån, på gatan, 
som leder till minoriterna’ (se Brunnby, Börje sn) (SD 79).

5. Erik Magnussons/Karl remslagares gatubod
1410 säljer Erik Magnusson till Karl remslagare — båda borgare — en 

gatubod med en tomt, som är 7 x 15 alnar och ligger 'vid torget ned 
till strömmen näst Ragnhild Ingevastsdotters, Anders Morakarls 
änkas, bod och närmare bron’ (SD 1305). 6 7

6. Ragnhild Ingevastsdotters/Sko klosters gatubod
1415/ 20 testamenterar Ragnhild Ingevastsdotter en gatubod vid torget 

intill Karl remslagares bod mot norr till Sko kloster (SD 2124, 2729; 
jfr Vårfrugatan).

1489—1503 har Sko kloster en gatubod på torget, som räntar 3^:0 pn 
(SkoKlJb s 59).

7. Rytterboden — 1494 Rytther bodhen (RApp 3/3).
1479 se nedan.
1494 säljer Sten Kristiernsson (Oxenstierna) och hans hustru Kristina 

Eriksdotter (Tott) en gatubod till domkyrkan. Boden är samman-
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pn. Boden ligger intill domkyrkans yttersta bod 'nedan gatan ner till 
ån, då man går av torget till klostret' (SRP 2831). 

1414 har Katarina, Staffan stekares hustru, en gatubod mitt emot hörnbo-
den på torgets nordsida (SD 1962). 

1533 se nedan. 

J. Domkyrkans bod 
1533 säljer Gustav I tre stenbodar med en taskebod, vilka tillhört domkyr-

kan , till borgaren Gregers skinnare. Bodarna ligger intill varandra 
'på vänstra handen, när man går från torgbron och till klostret'. (GR 
8 s 190) 

4. Å·rkebiskop Henrik Karlssons gatubod 
1401 ger ärkebiskop Henrik en gatubod vid torget till en prebendestiftelse. 

Boden är 'den fjärde i ordningen från hörnhuset , mot ån, på gatan, 
som leder till minoriterna' (se Brunnby, Börje sn) (SD 79). 

5. Erik Magnussons/Karl remslagares gatubod 
1410 säljer Erik Magnusson till Karl remslagare - båda borgare - en 

gatubod med en tomt, som är 7 x 15 alnar och ligger 'vid torget ned 
till strömmen näst Ragnhild Ingevastsdotters, Anders Morakarls 
änkas, bod och närmare bron ' (SD 1305). 

6. Ragnhild Ingevastsdotters/Sko klosters gatubod 
1415/ 20 testamenterar Ragnhild Ingevastsdotter en gatubod vid torget 

intill Karl remslagares bod mot norr till Sko kloster (SD 2124, 2729; 
jfr Vårfrugatan). 

1489- 1503 har Sko kloster en gatubod på torget, som räntar 3½;0 pn 
(SkoK!Jb s 59). 

7. Rytterboden - 1494 Rytther bodhen (RApp 3/3) . 
14 79 se nedan. 
1494 säljer Sten Kristiernsson (Oxenstierna) och hans hustru Kristina 

Eriksdotter (Tott) en gatubod till domkyrkan. Boden är samman-



byggd med domkyrkans (på västsidan) och Sko klosters (på östsidan) 
bodar. Den är utmed gatan mot 'klostret’ 6^ aln och mot ån lika lång 
som de två omgivande bodarna. Köpeskillingen — 130:0 pn — mot-
svarar vad borgaren Olof Nilsson och dennes hustru Kristina Ryt- 
tersdotter varit skyldiga Sten Kristiernssons föräldrar (RAp, RApp 
3/3).

1526 säljer Gustav I två bodar med grund, som tidigare under året från- 
dömts domkyrkan, därför att domkyrkan olagligen köpt bodarna 
undan kronan, till länsmannen i Vaksala, Nils Järlesson, som har 
bördsrätt till bodarna efter sin mor Kristina Ryttersdotter. Bodarna 
ligger 'mellan torget och ån nordan vid bron’ och är på 'bredden mot 
allmänningsgatan 12 3/4 aln och på var sida, som löper från gatan 
och in till ån, 13 alnar och tvärväggen nedan vid ån 13 3/4 aln’. (GR 3 
s 310; i överlåtelsen ingår uppenbarligen den domkyrkans bod som 
omtalas 1494 ovan)

8. Elin Birgersdotters/domkyrkans gatubod
1479 säljer Elin Birgersdotter, änka efter Narve stadsskrivare, med sin sons 

samtycke sin gatubod 'nedan torget i Uppsala och utmed ån’ till 
domkyrkan. Boden är på bredden utmed torget och gatan 6^- aln och 
ligger mellan Olof Nilssons bod och stadens allmänning; på längden 
sträcker den sig från gatan ned till ån. (RAp 8/7)

1494 se ovan.

9. Stadens allmänning — 1479 se ovan.

10. Domkyrkans bod — 1481 se nedan.

11. Radgerds gatubod
1481 tilldöms Radgerd, änka efter Magnus Olsson, en gatubod på Kloster-

gatan mellan Gudvasts bod, som är stadens bod, och domkyrkans 
bod. Boden hade satts i pant av Radgerds far till gardianen vid 
franciskankonventet, varefter rådman Anders Olsson oskäligt kom-
mit över den. Anders skall ha ersättning för de 19:0 pn han lagt ut för 
boden minus den ränta han uppburit. (RAp u d, 3/12; att döma av 
baksidestexten har boden senare givits till domkyrkan)

12. Stadens bod — 1481 se ovan.

13. Lasse Gjurdssons bod — 1487 se nedan.

14. Gudvast Perssons gatubod
1487 säljer borgaren Gudvast Persson med sin hustru Birgitta Eriksdotters 

samtycke en gatubod till kaniken Erik Hansson; boden är förvärvad
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13. Lasse Gjurdssons bod - 1487 se nedan . 
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samtycke en gatubod till kaniken Erik Hansson; boden är förvärvad 
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och iigger 'nedan gatan, som löper från torget och till klostret’, 
mellan klostrets bodar på västsidan och på östsidan Lasse Gjurdssons 
bod, med vilken den är sammanbyggd (RAp 15/9, 148815/9). 1495 
godkänner Birgittas systerdotter Cecilia Andersdotter, boende i 
Stockholm, försäljningen av boden, till vilken hon har hälftenrätt 
(RApp 1/5).

15. Gråbrödernas bodar
1487 se ovan.
1547 överlåter Gustav I äganderätten till en tomt, som är 12 x 18 alnar och 

ligger 'tvärt från kvarnhuset utmed ån’, -till Tomas Larsson. Tomas 
är nära släkting till Peter Andersson och Anders Olofsson, som en 
gång lät 'bygga och uppsätta tomten’. Därefter tillhörde den gråbrö- 
drakonventet och tillföll genom Västerås riksdags beslut kronan. (GR 
18 s 903)

16. Domkyrkans bodar — 1487 se nedan.

17. Dammgården — ? 1487 Dampgardhen (RAp 23/8; baks-ant).
1487 byter borgaren Anders Olofsson och hans hustru Katarina Berends- 

dotter bort en 'byggd gård’, som ligger norr om ån vid norra ändan 
av kvarndammen mellan domkyrkans gatubodar och stadens vatten- 
allmänning, till domkyrkan mot två gatubodar på Vårfrugatan. Den 
bortbytta gården har Katarina till hälften ärvt efter sin systerson 
Berend Hansson, till hälften löst från Olof Ragvaldsson, fordom 
borgare i staden. (RAp, RApp 23/8)

1497—1509 uppbär domkyrkan 3:0 årligen för Dammgården (UpDkyR).

II. Fastigheter på östsidan
Fastigheterna redovisas i geografisk ordning från söder mot norr.

1. Hömboden: Torget-Klostergatan — se fastigheter utmed torgets nord-
sida.

2. Olof Svarts /gråbrödernas gatubod
1510 ger kaniken Olof Svart en gatubod — hans föräldrars avlingegods — 

på Gråbrödragatan 'ovan för näst hörnboden vid torget’ till francis- 
kankonventet (RAp 20/1).

1534 far Peter Jonsson i Hånsta, ?Lena sn, av Gustav I rätt att efter 
erläggande av 1:0 pn återbörda en träbod, som ligger 'näst hörnbo-
den på Klostergatan, när man går ifrån torget och till klostret’, och 
som Peters släktingar en gång givit till gråbröderna (GR 9 s 5).
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15 JO ger kaniken Olof Svart en gatu bod - hans föräldrars avlingegods -

på Gråbrödragatan 'ovan för näst hörnboden vid torget' till francis-
kankonventet (RAp 20/1). 

1534 får Peter Jonsson i Hånsta, ?Lena sn, av Gustav I rätt att efter 
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3. Kronans gatubod
1537 har kronan fyra gatubodar vid klostret, vilka räntar under Distingen 

2:0 pn vardera och övriga delen av året 1:0 pn vardera (UH 1537:2). 
Bodarna har tidigare sannolikt tillhört domkyrkan och/eller grå- 
brödrakonventet.

1553 byter borgaren Gustav Eriksson till sig två kronans gatubodstomter 
med tillhörande bodar, vilka tomter ligger på Klostergatan ’näst 
hörnboden vid torget’, av Gustav I mot en gård i Hammarby, Bond- 
kyrka sn (GR 24 s 103).

4. Kronans gatubod — 1537, 1553 se ovan.

5. Kronans gatubod — 1537 se ovan.

6. Kronans gatubod — 1537 se ovan.

7. Gustav Erikssons gård — 1548 se nedan.

8. Olof Larssons gård
1548 överlåter Gustav I äganderätten till en gård med tillhörande stugor, 

bodar och källare till kungens sekreterare Olof Larsson. Gården 
ligger på Klostergatan, där gråbrödernas gård tidigare var, och måt-
ten är: i väster utmed allmänningsgatan (= Klostergatan) 69 1/4 aln, 
i norr utmed framlidne Staffan Henrikssons tomt 83 alnar, i öster 
utmed Lars skinnares gård 52 alnar och i söder utmed borgmästare 
Gustav Erikssons gård 47 alnar. Tomtens nordsida genombryts av 
Staffan Henrikssons stenbod, som skjuter in 16 alnar. (GR 19 s 93)

9. Gråbrödemas/Staffan Henrikssons tomt och stenhus
1546 överlåter Gustav I en tomt med ett förfallet stenhus, vilka tidigare 

tillhört gråbrödernas konvent, till Staffan Henriksson. Tomten ligger 
'väster-söder ifrån västra gaveln på klosterkyrkan’ och har följande 
mått: i norr utmed Mikael Nilssons gård 65^- aln, i öster mot 'klost-
ret’ 84 alnar, varvid stenhuset är inräknat. Stenhusets gavel är på 
sydsidan 15 alnar. I söder är tomten eljest 25 alnar från allmännings-
gatan (= Klostergatan) och upp till stenhusets långsida. Fastigheten 
överlåts som ersättning för det hus som Staffan Henriksson förlorat i 
Svartbäcken. (GR 18 s 26 f)

10. Mikael Nilssons gård — 1546 se ovan.

11. Olof Nilssons/gråbrödrakonventets tomt
1474 byter gråbrödrakonventet till sig en tomt utmed allmänningsgatan 

och 'inne i klostrets tomt’ av Olof Nilsson mot en tomt, som det fått
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av Elin Andersdotter (2 spetsar uppifrån) samma år. Tomten är i 
söder 23 3/4 aln, utmed gatan 26 alnar och på norra sidan 24 alnar 
(OD VII s 945 f). Tomten kan ingå i någon av gårdarna 7—10.

Franciskankonventet

1247 Domusfratrum .. .fundata ... Wpsalie (SRD:V s 514; uppgift från 1500- 
talet).

1258—82 duobus claustrisfratrum minorum estraharus s. wysby (DS 855).
1275 ffratribus de orientali aros (DS 865).
1294 Gardianus et conuentus fratrum minorum vpsalie (DS 1106).
1477 i graabredhra klosther (RAp 4/4).

Konventsanläggningen, som legat i nuvarande kvarteret Torget, har bestått 
av ett flertal byggnader: kyrka i norr, söder därom en klostergård, omsluten 
av en korsgång, som omgärdats av ett flertal byggnader. I öster har en 
klosterträdgård varit belägen. Kyrkan, som byggdes i tegel på en gråstens- 
grund, tillkom sannolikt i slutet av 1200-talet. Den har varit försedd med ett 
huvudskepp (28,5 x 11 m), som utvidgats mot norr med ett smalare sido- 
skepp (28,5 x 5 m). Koret, som haft samma bredd som huvudskeppet, har 
varit långt utdraget (18,5 m) och haft en trigonal avslutning. Konventet 
upplöstes i slutet av 1520-talet. Dess kyrksilver var 1529 indraget till kronan 
och på 1540-talet berövades byggnaderna sitt tegel och sin koppar. (UpHist 
I s 265-279, II s 229 0

Fastigheter runt konventsanläggningen 

I. På västsidan (från norr till söder)

1. Mikael Nilssons gård — se fastigheter på Klostergatans östsida.

2. Gråbrödemas/Staffan Henrikssons tomt och stenhus — se fastigheter på
Klostergatans östsida.

II. På sydsidan (från väster till öster)

1. Olof Larssons gård — se fastigheter på Klostergatans östsida.

2. Lars skinnares gård — se fastigheter på Klostergatans östsida.

3. Gråbrödrakonventets/Gerlof Nilssons tomt och stenhus
1549 överlåter Gustav I äganderätten till en tomt med ett förfallet stenhus 

till Gerlof Nilsson såsom ersättning för den gård Gerlof förlorat på 
Tovagatan. Fastigheten har tidigare tillhört gråbrödrakonventet och
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To vagatan . Fastigheten har tidigare tillhört gråbrödrakonventet och 
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ligger mellan Lars skinnares och Lars Jönssons gårdar. (GR 20 s 286
0

4. Lars Jönssons gård — 1549 se ovan.

III. På östsidan (från söder mot norr)

1. Lars Gjurdssons gård med stadstomten och allmänningen — se fastighe-
ter på S:t Persgatans västsida.

2. Mikael överskärares gård — se fastigheter på S:t Persgatans västsida.

3. Ragvald skomakares gård - se fastigheter på S:t Persgatans västsida.

4. Nils Svarts stenhus — se fastigheter på S:t Persgatans västsida.

IV. Icke närmare lokaliserbara fastigheter vid konventet
1338 uppges att ärkebiskop Peter Filipsson låtit förstöra en byggnad, som 

tillhörde franciskankonventet (DS 3380).
1544 far fogden Lasse Larsson av Gustav I ersättning vid klostret för den 

gård han har i det befåstningsdike som planeras. Samtidigt uppdrar 
kungen åt Lasse att till Hans Skyrman överlåta de stenbodar 'när-
mast vid’ klostrets kyrkogård och den lilla tomt 'där bakföre’, som 
Hans själv föreslagit som ersättning för den gård han har i det 
planerade befastningsdiket (GR 16 s 91).

S:t Pers kyrka

1302 Ecclesie beati Petri (DS 1373).
1396 Sancti Ptedhars kirkio (RAp 23/2).

I slutet av 1200-talet uppfördes i nuvarande kvarteret S:t Pers östra del en 
enskeppig tegelkyrka (20 x 11,5 m innermått) med smalare rakslutet kor 
(11,5 x 9 m). Senare utvidgades kyrkan med en korsarm på norra och södra 
sidan och ett torn i väster. Kyrkan eldhärjades 1543, varefter den revs och 
fick lämna byggnadsmaterial till olika profanbyggnader. S:t Pers församling 
omfattade på 1530-talet hela staden på åns östra sida, men i början av 1540- 
talet fogades den till Helga Trefaldighets församling. (Uppland 1970 s 57 — 
75, GR 9 s 145, UpP s 35 f, UpHist II s 226)

1200-talets tegelkyrka har sannolikt haft en föregångare på platsen, ty under 
kormuren till tegelkyrkan har äldre gravar påträffats (Uppland 1970 s 67).

Fastigheter vid S:t Pers kyrka
Den inbördes ordningen mellan fastigheterna har ej kunnat fastställas.
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1. Törne Karlssons prebendas gård och tomt
1377 instiftar Törne Karlsson (hjorthorn) en prebenda och anslår en gård, 

som hans far tidigare förvärvat en del av, vid S:t Pers kyrka till 
boställe åt prebendaten (RAp 14/3, SRP 1254; se Skäve, Vaksala sn).

1444/ 75 har Törne Karlssons (hjorthorn) prebenda en tomt vid S:t Pers 
kyrka (UpDkyPb f2, 9v).

2. S:ta Margaretas prebendas tomt och gård
1444/ 75 har S:ta Margaretas prebenda en tomt, på vilken för länge sedan 

en gård uppförts, vid S:t Pers kyrka (UpDkyPb f 6, 10).

3. Märta Lydekadotters (Stralendorp)/S:t Erasmi prebendas gård
1452 donerar Märta Lydekadotter jord på olika ställen i Uppland (se 

DMS 1:3 s 285) till en prebenda vid S:t Erasmi altare i domkyrkan. 
Efter hennes död skall även hennes 'sätesgård vid S:t Pers kyrka 
tillfalla prebendan (RAp 1/6; Dahlbäck s 139 f). 1475 tillhör gården 
S:t Erasmi första prebenda och uppges ligga 'vid S:t Pers kyrkogård’. 
(UpDkyPb f 9)

4. Helgeandshusets och Erik bårdskärares tomter
1528 har helgeandshuset två tomter vid S:t Pers kyrka. En ligger söder om 

Erik bårdskärares tomt. Den omges på två sidor av allmänningsgator 
och ger ^:0 pn i tomtöre. (UFT VI s 207)

5. Helgeandshusets/Ulf Sivardssons tomt, Vårfrutomten och doktor Erik
Getings tomt
1528 äger helgeandshuset hälften av en tomt, vars andra hälft ägs av Ulf 

Sivardsson. Den har på södra sidan 'Vårfrutomten’ och på norra 
doktor Erik Getings tomt. (UFT VI s 207) 6 7

6. Peder Duvas tomt
1441 säljer väpnaren Peder Duva en tomt 'västan nordan mellan kyrko- 

gårdshörnet och gatan vid S:t Pers kyrka till kaniken Peter Karlsson i 
Funbo (UpDkyRL f 63, SMR 1290).

7. S:t Örjans gilles tomt, Jöns Tomassons och Johans gårdar
1460 stadfäster ärkebiskopen en överenskommelse mellan å ena sidan S:t 

Örjans kapells föreståndare, prebendaten Peter Tidekesson, och på 
den andra S:t Örjans gille och brödraskap. Kapellet överlåter till 
gillet en tomt, som ligger vid S:t Pers kyrka mellan Jöns Tomassons i 
Råby, ?Vaksala sn, gård och Johans i Stabby, Bondkyrka sn, gård 
och som en gång ägdes av Jöns Sigvastssons (oxpanna) hustru Kata-
rina Johansdotter (en bjälke), mot att gillet årligen betalar 1:0 i
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tomtöre till kapellet. Gillets själavård skall utövas av kapellets före-
ståndare och i kapellet. (RAp 19/4; enl baks-ant kallas S:t Örjans 
gille i folkmun 'piltagillet')

S:t Pers gata

1345 versus vicum qui dirigitur de ponte versus ecclesiam beati petri (DS 3926).
1448 a Sanda Pedhers gatu (RAp 20/7).
1505 Almenninxgatun (RAp 19/5).

S:t Persgatan var en allmänningsgata, som sträckte sig i nordöstlig riktning
från torget till S:t Pers kyrka, varefter den sannolikt övergick i Tovagatan.

I. Fastigheter gå västsidan (från söder mot norr)

1. Rådstugan — se torgets östsida.

2. Katarinas/Levert skräddares/Anders Jönssons gård
1450 skiftar Katarina, gift med Mikael överskärare, mellan sig och sina 

barn en gård, som Katarinas förre make efterlämnat. Lotten utfaller 
så att 1) barnen far sin del i norra sidan med halva källaren och nya 
boden, stekarhuset, trädgården, de hus som vetter mot trädgården 
och halva den vret som hör till gården, 2) Katarina far södra delen i 
gården, halva källaren och boden, stugan, de hus som vetter mot 
Rådstugan och halva vreten. Tomten är utmed Rådstugan 30 alnar, i 
väster från Rådstugan och 'mitt i källaren’ 33 alnar lång, 'tvärs över 
källaren och in i gården’ 14^- aln bred, från krokvecket och in i gården 
i riktning mot Rådstugan 13 alnar lång, från krokvecket genom boden 
ned till gatan (S:t Persgatan) 11 £ aln bred, utmed gatan ned till 
Rådhuset 19 alnar. (RAp 16/3)

1466 säljer Hans Henardsson, Ivar Grens kaplan, en arvegård på S:t 
Persgatan vid torget efter sina föräldrar till Levert skräddare. Aln-
måtten överensstämmer med dem från 1450. (RAp 17/3)

1505 ger rådmannen Anders Jönsson och hans hustru Birgitta Nilsdotter 
till domkyrkan sina förvärvade egendomar, bl a 'en byggd gård’ med 
gatubod, som räntar årligen 4:0 pn och som ligger mellan rådstugan, 
Peder Svenssons gård och allmänningsgatan, som löper från torget 
och till S:t Pers kyrka, vidare ett stenhus på andra sidan ån och jord i 
Rickomberga (RAp 19/5). 3

3. Vastatomten — 1448 uasta tompten (RAp 20/7) = PPeder Svenssons tomt.
1448 (Vastatomten) se nedan, 1505 (Peder Svenssons tomt) se ovan.
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4. Lars Gjurdssons gård och tomt
1444 säljer staden en 'stadstomt’ med en ’liten allmänning’, som ligger 

intill tomten, till borgmästare Lars Gjurdsson. Tomten är 12 alnar 
mellan Lars’ tomt och rådman Ragvald skomakares tomt och 14 1/4 
aln mellan klostrets trädgård och den 'lilla allmänningen’. Allmän- 
ningen är 12 alnar mellan Lars’ och Ragvalds tomter och 5 alnar upp 
till Mikael överskärares tomt. (RAp 23/3)

1448 säljer Lars Gjurdsson en gård med tomt och hus till Ragvald 
guldsmed. Tomten ligger på S:t Persgatan och mäter på bredden 
'överst närmast’ Ragvald skomakares tomt 18 alnar, på längden 
utmed klostrets trädgård 90^- aln, därefter på bredden utmed Vasta- 
tomten 28 alnar; på längden utmed gatan löper tomten 443/4 aln, 
från gatan och in i gården ett krokveck, som går 16^ aln utmed 
Mikael överskärares tomt, från krokvecket och upp i Ragvald skoma-
kares tomt 51 alnar. (RAp 20/7) I den sålda gården och tomten ingår 
den stadstomt och allmänning som Lars förvärvat 1444.

5. Mikael överskärares tomt — 1448 se ovan.

6. Ragvald skomakares tomt — 1444 och 1448 se ovan.

7. Nils Svartes stenhus
1473 far borgaren Nils Svarte för sin livstid hyra en del av konventets 

trädgårdstomt för 0:4 pn årligt tomtöre. Tomten ligger bakom Nils’ 
stenhus och är 12 alnar bred in i trädgården och sträcker sig från Erik 
Larssons stugknut och ned till konventets gatubodar. (OD VII s 944 
0

8. Gustav Erikssons tomt — se Tovagatan 2 nedan.

Konungshögen

1407 de Kunnungxhegh (SD 891).
1410 a Konungxheghen (SD 1340).

Konungshögen har legat norr om franciskankonventet (se 1480 nedan) och 
torde i beläggen nedan avse höjden inom det nuvarande kvarteret Sand-
backen.
1407 omtalas Herman från K (SD 891). 1410 är han rådman (SD 1340).
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Fastigheter vid Konungshögen

1. Eskil IsakssonsfBanér)/Gr åbrödrakonventets stenhus och tomt
1480 ger Eskil Isaksson (Banér) sin tredjedel i ett stenhus och en tomt, som 

ligger ’näst klostret nordan till å K’, till gråbrödrakonventet (ÖD VII 
s 950).

2. Gråbrödrakonventets och Mårten Anderssons tomter
1501 far borgmästaren Mårten Andersson tillstånd att bygga på en tomt 

norr om sin egen tomt på 'Konungshögen’ mot en avgift av 1:3 pn till 
gråbrödrakonventet, som äger tomten (OD VII s 955).

278 Uppsala

Tovan

1376 Thoua (D 1 s 1).
1450 a Towa (RAp 16/3).

Med Tovan avses området norr om Konungshögen.
1450 och 1465 omtalas Kettil på T som borgare (RAp 1450 16/3, 1465 2/4, 

3/4).

Fastigheter på Tovan

1. Vargsgården — 1508 i Wargxgordenom (UpDkyJb f 130v)
1483 säljer väpnaren Olof Varg sin sätesgård ’uppå T, uppå Gamla Upp-

sala kyrkojord’, till domkyrkan (RAp 7/8). Olof var uppenbarligen 
bosatt i Uppsala 1477 (RAp 4/4).

1508—09 uppbär domkyrkan 0:1 pn från ’V på Tovan i Kolsängen’ 
(UpDkyR) (i Kolsceng — UpDkyJb f 130v).

2. Jöns guldsmeds hustrus gård
1530 säljer Jöns Guldsmed sin hustrus fädernegård på T till Jöns Klemets- 

son (RAp u d).

Tovagatan

1376 inplatea Thoua (D 1 s 1).
1518 Toffuia gathun ... Almenningx gatwne (RAp 10/2).

Tovagatan var en allmänningsgata. Den torde ha varit S:t Persgatans 
förlängning och sträckt sig i nordlig riktning ut mot Tovabron och vägen till 
Gla Uppsala.
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Fastigheter vid Tovagatan

1. Domkyrkans tomter
1376 har domkyrkans fabrica fem tomter, vilka räntar årligen 0:0:4 pn 

vardera (D 1 s 1).
1497—1536 har domkyrkan fyra tomter, varav två räntar 0:2 vardera och 

två 0:1 pn vardera (UpDkyR).

2. Stadens/Gustav Erikssons och Kristina Rytters tomter
1518 byter Uppsala stad bort en tomt ’upp in mot Tovagatan’ mellan 

hustru Kristina Rytters tomt och S:t Eriks (= domkyrkans) tomt 
(denna tomt kan vara identisk med någon av de tomter som domkyr-
kan har 1376), som Jöns Pedersson nu bebor, till borgmästare Gustav 
Eriksson mot en tomt på Vårfrugatan. Tomten vid Tovagatan är: 
från gatan utmed S:t Eriks tomt upp till hustru Kristinas kålgårds-
tomt 50 alnar, från Kristinas gårdstomt utmed hennes kålgårdstomt 
västan till och till S:t Eriks tomt 28 alnar, från kålgårdstomten utmed 
Kristinas gårdstomt ned till gatan 35 1/4 aln och från Kristinas 
gårdstomt utmed Allmänningsgatan in till S:t Eriks tomt 37 alnar 
(RAp 10/2).

1550 säljer Ambrosius Gustavsson och hans far Gustav Eriksson till Nils 
Munk, kungens fogde på Uppsala gård, en tomt, som är försedd med 
stenhus och tillhörande träbyggnader och som ligger mellen Hans 
Månssons gård och Måns guldsmeds tomt på S:t Pers gata (StäAk 
70).

3. Gerlof Nilssons gård
1549 uppges att Gerlof Nilsson haft en gård på Tovagatan och att han 

måst flytta sitt hus därifrån, därför att 'stadsgraven’ (= vallgraven) 
skall gå genom gården. Som ersättning far Gerlof en tomt vid det 
forna gråbrödrakonventet. (GR 20 s 286 f)

Lilla Tovagatan

1459 pa lilla Towue gatwrue (RAp u d).

Lilla Tovagatan har legat väster om Tovagatan och varit närmaste gata
innanför Svartbäcksgatan (RAp 1459 u d; se Herman Kocks gård i Svart-
bäcken).
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Svartbäcken

1305 de Svartabek, de Swartabtek (DS 1468—69).
1430 i Swartabekkenom (RAp 20/4).

Svartbäcken har omfattat området utmed ån norr om franciskankonventet 
upp till Svartbäcken och har i öster gränsat till Tovan.

1305 omtalas Gödeke från S som vittne på tinget i U (DS 1468—69).
1315 omtalas Bote i S som borgare (DS 2008).

I. Svartbäcksgatan
1459 wed Swartebex gatwrue (RAp u d).
1474 Almenningx gatwn (RAp efter 20/3).

Svartbäcksgatan var en allmänningsgata. Den var fortsättning på Kloster-
gatan och löpte längs ån upp till Svartbäcksbro.

Fastigheter vid Svartbäcksgatan

1. Olof skinnares/Herman Kocks, Jöns Olofssons och Hans Pederssons 
gårdar
1459 säljer Olof skinnare en gård till Herman Kock. Gården ligger i S 

mellan Jöns Olofssons och Hans Pederssons gårdar och är på bred-
den 22aln vid Svartbäcksgatan och östantill 29 1/4 aln; på längden 
löper den från Svartbäcksgatan och in på Lilla Tovagatan. (RAp u d)

2. Bryningsgården/Staffan Henrikssons gård — 1509 i Bryningx gardenom 
(RAp 1/10) — Magnus Larssons, Mikael Verkmästares tomter
1474 far Hans Bryning nytt brev på sin gård, sedan det gamla förkommit i 

den brand som häijat staden. Tomten har följande mått: utmed 
allmänningsgatan (= Svartbäcksgatan) 15 alnar, längden på norra 
sidan utmed allmänningen 93^ aln, bredden 'tvärs över åt under’ 
Mikael Verkmästares och Magnus Larssons tomt 'med hans egen 
tomt’ 523/4 aln, längden utmed nordsidan på Herman Kocks tomt 
23 1/4 aln; därefter viker tomten mot norr 44^- aln utmed östsidan på 
Hermans tomt for att sedan vika åt väster ner till allmänningsgatan 
utmed Magnus Larssons tomt 61-^ aln. Bredden på stenhuset är i 
öster 7 3/8 aln (RAp efter 20/3).

1490 tillkännager Hans Bryning att han ger sin hustru Birgitta den övre 
gården i S med stenhus, källare och trädgård och att den nedre 
gården skall säljas för hans själ. 1492 är Hans död och Birgitta omgift 
med Anders Fardesson, som då återlöser gården för sig och sin hustru 
(RAp 149211/5, 1495 9/3).
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1509 låter borgerskan Birgitta mäta sin lilla gårdstomt — den stora har 
hon sålt till Staffan Henriksson. Måtten är: på nordsidan från gatu-
korsningen utmed allmänningsgatan mot öster till Staffans tomt 62 
alnar, på östsidan utmed Staffans tomt från allmänningsgatan till 
Lifstens tomt 18 7/8 aln, på sydsidan utmed Lifstens tomt fram till 
allmänningsgatan (Svartbäcksgatan) 64 alnar, på västsidan utmed 
allmänningsgatan (Svartbäcksgatan) till gatukorsningen 151/8 aln, 
(RAp 1/10; på baksidan anges att det är den 'mindre och nedre’ 
tomten i B)

1512 stadfäster Olof Johansson mot 20:0 pn och en guldring den testa- 
mentsgåva Birgitta, änka efter Anders Fardesson, gjort på en gård i 
gatukorsningen i S till domkyrkan. Samtidigt stadfäster Olof det brev 
hans far, Johan Larsson, gav på gården, innan han tog Birgitta till sin 
hustru. (RApp 1/12)

1518 utfärdar Sten Sture i Staffan Henrikssons hus ett dombrev i en 
godstvist (HH 39:1:484).

1533 upplåter Gustav I en gård till Birgitta, änka efter Hans Bryning, på 
villkor att den efter hennes död skall tillfalla helgeandshuset. Gården 
B hade givits till domkyrkan av Birgitta och hennes andre make 
Anders Fardesson 'for några år sedan’. (GR 8 s 207 f)

1546 uppges att Staffan Henriksson övergivit sitt hus, därför att det kom-
mer att ligga utanför stadens vallgravar. Tegel från huset har redan 
använts för byggnation på kungsgården. (GR 18 s 26 f)

II. Allmänningsgatan
1509 Almenningx gathun (RAp 1/10).

Allmänningsgatan har anlagts någon gång mellan 1474 (RAp efter 20/3) 
och 1509 (RAp 1/10). Den har anslutit till Svartbäcksgatan och gått i väst- 
östlig riktning. Sannolikt har den korsat Svartbäcksgatan och fortsatt ned 
till Svartbäckssmäcken, som omtalas första gången 1540.

Fastigheter vid Allmänningsgatan 

/. Bryningsgården — se ovan.

2. Kronans/Birgitta Brynings och domkyrkans tomter
1533 överlåter Gustav I en tomt till Birgitta, änka efter Hans Bryning, på 

villkor att den efter hennes död skall tillfalla helgeandshuset. Tomten 
ligger 'ovan gatukorsningen nordan för’ den tomt borgmästare Mår-
ten Andersson och hustru Elin hyrt av domkyrkan. (GR 8 s 207 f)
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1534—36 hyr hustru Elin en domkyrkans tomt for 0:6 pn årligen. Intill Elins 
bod har domkyrkan en bod, som räntar 0:5 pn årligen (UpDkyR). 
Sannolikt har domkyrkan dessa bodar redan 1497—1509, även om de 
inte direkt kan identifieras i domkyrkans räkenskaper.

III. Fastigheter vid ån

1. Sten Kristiemssons (Oxenstierna)/domkyrkans, Anders Olssons och Jo-
han skinnares gårdar
1509 överlåter Sten Kristiernsson (Oxenstierna) en gård i S, liggande vid 

ån mellan Anders Olofssons och Johan skinnares gårdar till domkyr-
kan. Överlåtelsen sker som ersättning för ett årligt tomtöre på 0:6 pn, 
som domkyrkan hade rätt till och som Sten inte erlagt, och för ett 
testamente på 26:0 pn från rådmannen Jöns Matsson i Stockholm, 
vilken summa Sten Kristiernsson hade 'inne med sig’. (OD II s 1295) 
Anders Olofssons gård kan vara identisk med Dammgården vid 
Klostergatan.

2. Kaniken Nils Kristinassons/domkyrkans tomter och badstuga
1326 har kaniken Nils Kristinasson på åns östra sida en tomt, som han 

köpt av Håkan Skierf. På tomten finns hus och badstuga, som Nils 
köpt eller låtit uppföra. (DS 2587) 1328 testamenterar Nils gården 
och badstugan till domkyrkan (DS 2678).

1376 har domkyrkan en badstuga, som räntar styvt 10:0 pn årligen (D 1
sl).

1497—1535 har domkyrkan en badstuga, som 1497—1509 räntar mellan 6:0 
och 9:0 pn och 1535 5:0 pn (UpDkyR).

3. Domkyrkans tomter
1376 har domkyrkans fabrica nära badstugan två Pkvarntomter ('aree 

pistrine’), vilka räntar 1:0 pn och 0:4 pn årligen (D 1 s 1).

IV. Fastigheter vid Svartbäckssmäcken
1540—45 har kronan en bod vid Svartbäckssmäcken. Boden skall ränta 3:0 

pn årligen, men 1543—45 utgår ingen ränta pga 1543 års brand. (UH 
1540-45)

V. Icke närmare lokaliserbara fastigheter i Svartbäcken
1430 testamenterar Anders Petersson i Hallarsjö, Enåkers sn, och hans 

hustru Helena deras gård i S till S:ta Annas altare i domkyrkan (RAp 
20/4).
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1452 byter hustru Cecilia Svartans bort en tomt i S och mellangift i pengar 
till Claus Gere mot en tomt i Stockholm Västan mur’ (StTb 1:1 s 215 
0-

1508 köper Per snickare en gård i S, som Lasse Alfsson, hans hustrus 
morfar, har ägt (RAp 15/11; jfr Uppsala väst ’Platsen’).

1528 har helgeandshuset en tomt i S, som beboddes av Elin bakerska och 
som räntar 0:6 pn i tomtöre (UFT VI s 207).

1534 har domkyrkan tre bodar, varav en räntar 2:4 pn och två tillsammans 
1:0 pn, och en tomt, som räntar 0:4 pn (UpDkyR). Sannolikt var 
dessa fastigheter i domkyrkans ägo även 1497—1509, även om de inte 
direkt kan identifieras i domkyrkans räkenskaper för dessa år.

1539 ger Gustav I hustru Sigrid Guldsmeds i S ett försvarelsebrev (GR 12 s 
249).

1543 ger Eskil skomakare till helgeandshuset i Uppsala bl a 300:0 pn, som 
ingift för sig och sin hustru. Pengarna har Eskil erhållit, då han sålt 
sin tomt och gård i Svartbäcken. (UFT VI s 209)

Belägg på icke närmare lokaliserbara fastigheter inom Uppsala, 
östan ån.
1349 gör domaren Kettilmund i Olands härad anspråk på en gård (?DS 

4464; DMS 1:4 s 249).
1366 säljer borgaren Rother Unge i Uppsala en gatubod till Villiken 

Ulfardsson. Boden hade han köpt av Tälsa, vars fader Langaböd ärvt 
den efter Alika i Nygård. (DS 7343)

1420 testamenterar Ragnhild Ingevastsdotter en lada och en kålgård till 
Peter Olofsson (SD 2726).

1437 säljer Gotskalk Bengtsson (Ulv) och sonen Bengt till domkyrkan en 
tomt, som ligger 'näst sunnan vid Lars Björnssons gård och nordan 
för Mikael grytgjutares gård’ och är 150 x 30 alnar. Gotskalks förfä-
der fick tomten av Uppsala stad och råd mot den tomt, där stadens 
torg och rådstuga nu är belägna. (RAp 24/1, SMR 509)

1454 hålls lagmansting med Vaksala härad i Karlagillets stuga (ULAp 
8/5).

1474 ger Elin Andersdotter (2 spetsar uppifrån) en tomt 'till gråbrödra- 
kloster och konvent’. Elin har köpt tomten, som ligger mellan Olof 
Skotz och Olof Nilssons tomt. Samma år byter Olof Nilsson till sig 
tomten mot en tomt på Klostergatans östra sida vid konventet. (ÖD 
VII s 945 fl)
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1536 far Olof skeppare tillåtelse att återbörda en gård med ett litet stenhus, 
som ligger i en gränd närmast ovanför Gregers skinnares gård. Går-
den har en gång köpts från domkyrkan av Olofs frände, herr Gregers i 
Vendel, men efter dennes död åter tillfallit domkyrkan. (GR 11 s 20, 
35)

1544 ger Gustav I en tomt till Jöran Friere som ersättning för de tomter 
denne förlorar när ett befastningsdike (grafj) skall grävas (GR 16 s 
147 f).

284 Uppsala

Uppsala västan ån
Domkyrkoområdet

Med domkyrkoområdet avses här platsen för domkyrkan på domberget och 
området närmast väster och söder om domkyrkan.

Domberget  Herrens berg/Trefaldighetsberget)

1290 in Monte sancte trinitatis (ASMA s 282; annalnotis från 1420-talet). 
1300 (omkr) in monte qui dicitur Domini (EdHe s XIII).1 
1454 mellan domberget ... (RAp 22/2).

Domkyrkan

1275 adfabricam ecclesie vpsalensis (DS 595).
1278 ad edificationem ecclesie maioris (DS 877).
1290 ecclesia lignea infra muros ecclesie noue (DS 3834 s 300; uppgift från 1344).
1291 Cathedralis ecclesia vpsalensis (DS 1012).2 
1342 i Vpsalakirkiu (DS 3616).
1346 til kirkiunnee bygnyng i Vpsalum (DS 4069).
1402 Sancti Eriks domkirke i Wpsale (SD 168).
1405 Vpsala domkirkio (SD 675).

Domkyrkan är en enhetligt planerad fransk-gotisk basilika med enskeppigt 
tvärskepp och ett treskeppigt kor. Det treskeppiga långhuset har kapell 
inbyggda mellan strävpelarna och koret är försett med tresidig avslutning, 
koromgång och fem kapell. Grundplanen har sannolikt lagts ut, innan

1 Texten torde vara från 1200-talets slut och handskriften är från 1340-talet, medan den 
händelse som åsyftas sannolikt inträffat omkr 1160.
2 I DS daterad till 1290
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Västan ån 285

ärkesätet på 1270-talet flyttades från Gla Uppsala till Östra Aros/Uppsala, 
varefter kyrkan kom att byggas i omgångar. Först uppfördes den medeltida 
sakristian (nuvarande Jagellonska gravkoret). Den östra delen med kor och 
tvärskepp stod färdig före mitten av 1300-talet; den västra med långhus och 
västportal fullbordades först i slutet av 1300-talet. Grunden utgörs av hugg- 
sten, som också utnyttjats i murarnas nederdelar, i kapitäl, pelare, fönster 
mm, medan murmassorna är i tegel. Under en storm 1402 skadades södra 
långhuset, vilket ledde till stora reparationsarbeten. Dessa avslutades 1431 
och 1435 invigdes kyrkan, som sedan eldhärjades flera gånger under senme-
deltiden. Under nyare tid har kyrkan restaurerats flera gånger, mest omfat-
tande efter den stora branden 1702 och därefter 1885—93 samt på 1930- och 
1970-talen. Invändiga mått: 107 x 30,5 m (långhuset väster om tvärskep-
pet).
Ett betydande antal liturgiska kärl och skrudar från medeltiden har beva-
rats, medan den medeltida inredningen i stort gick förlorad i samband med 
reformationen eller vid den stora branden 1702. Vid det senare tillfallet 
förstördes högaltarets senmedeltida altarskåp, som tillverkats av sannolikt 
Bernt Notke och som var försett med bilder ur Erik den heligesdiv, utförda 
av Herman Rodhe.1

Domkyrkogården — 1291 iuxta cimiterium maioris ecclesie (DS 1040), 1492 
vppa kirkiugardhin (RAp 30/9).

Domkyrkogården har varit omgärdad av en mur i anslutning till vilken olika
byggnader legat.
1320 väljer Johan Tomasson, tidigare kyrkoherde i Forsa, sin grav på 

domkyrkans kyrkogård öster om Vårfrukoret (DS 2241).
1411 dateras ett intyg på domkyrkans 'kyrkogård vid den port/ingång, som 

blickar mot domkyrkans sydsida’ (SD 1408).

1 Det finns olika uppfattningar om domkyrkans stil, anläggningstid och byggnadshistoria. 
Ifråga om stilen följs här i stort BRU. Avvikande uppfattning hos Nordström 1952, 1953. 
Meningarna går också isär ifråga om anläggningstiden, där äldsta föreslagna anläggningsår är 
ca 1220 (Söderlind 1952) och det yngsta ca 1290 (Carlsson 1945). BRU förlägger grundläggnin-
gen till omkring 1260. Forskningsläget vid mitten av 1950-talet redovisat i SOU 1956:3. 
Resultaten av de senare årens byggnadshistoriska undersökningar ligger i linje med BRUs 
uppfattning om stilursprung och anläggningstid. Selektiv bibliografi i UpDky 1982.

Hypotesen att en äldre kyrka (Helga Trefaldighetskyrkan) legat på den nuvarande domkyr-
kans plats har inte kunnat underbyggas i de senaste arkeologiska utgrävningarna (G Malm 
Rapport, ATA).
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Byggnader på domkyrkogården

I. Sydsidan

1. S:ta Barbaras kapell — 1501 Capella Sande Barbare (RAp 16/8).
1501 utfärdas avlatsbrev för det nyss invigda S:ta Barbaras kapell, som 

ligger på domkyrkogårdens södra sida (RAp 16/8).
1512 säljer ärkebiskop och domkapitel till evärdelig ägo ett stenhus, som 

ligger ’sunnan till i kyrkogårdsmuren mot Bondkyrkan’ och 'bredvid 
S:ta Barbaras kapell östan före’ till sin sven Knut Bolt och S:ta 
Barbaras kapell (RAp 19/12).

1544 överlåter Gustav I äganderätten till ett kronan tillhörigt stenhus 
'sunnan på domkyrkogården tvärt ifrån biskopsgården’ med ett litet 
kapell, vilka 'tillhopa nämnas S:ta Barbara kapell och hus’, till Birgit-
ta Kristiernsdotter (Vasa) (GR 16 s 536; nytt brev på överlåtelsen 
1558, GR 28 s 526).

2. Domkapitelhuset
1432 in noua domo capitulari ante valuas (KFS IV:2 s 40).
1453 in magna domo lapidea Capitulari (RAp 7/3).
1459 in domo nostra maiori capitulari ubi communiter capitulariter conereeamur 

(RAp 4/4).

Det senmedeltida domkapitelhuset, som anges vara nytt 1432, har legat i det
sydöstra hörnet av domkyrkogården. Ett äldre domkapitelhus låg på dom-
kyrkans nordsida. Om domkapitelhuset, se Sundquist.

1432/ 33 vidimeras ett antal påvebullor och andra brev, hålls vittnesförhör, 
utställs fullmakter, intyg och liknande ’i domkapitlets nya hus fram-
för domkyrkans portal (KFS IV:2 s 40, 44, 120).

1453 utfärdas och bestyrks en testamentsavskrift ’i domkapitlets stora 
stenhus’ (RAp 7/3).

1526 disputerar magister Olaus Petri med kaniken Peder Galle annandag 
jul i kapitelhuset över skiljaktigheter i evangelisk-luthersk och ro-
mersk-katolsk trosuppfattning (PSKr s 90).

1555 uppdrar Gustav I åt fogden Erik Håkansson att skicka den spannmål 
som ligger i kapitelhuset till Kalmar (GR 25 s 170).

1566 anvisar Erik XIV ’det hus, som ligger sunnan till Uppsala domkyrko-
gård’ och förr kallades kapitelhus till lectorium eller kollegiehus för 
universitetet (UUHist Bihang 1:5).
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Västan ån 287

II. Östsidan
Domtrappan — 1376 iuxta gradus ubi descenditur de cimiterio ad orientem (D 1 s 

1), 1460 ad gradus orientales (RAp 18/4), 1509 offan domtrappona (RAp 
12/3), 1536 nedan for Domtrappan (GR 11 s 201).

1460 byter domkyrkan bort ett stentorn med ett hus, vilka ligger vid 
domkyrkogårdens östra trappa, till kaniken Henrik Lang mot en tomt 
på Södermalm utanför Stockholm. Om han uppnår en högre värdig-
het med eget residens, skall tornet återgå till domkyrkan. Under 
huset ligger två bodar, som Henrik kan hyra för en årlig avgift av 4:0 
pn. (RAp 18/4)

1472 byter Henrik Lang bort tornet över domkyrkogårdens östra trappa 
till domkyrkan mot en gård väster om domkyrkan, därför att tornet 
och huset till följd av krigen blivit otjänliga som bostad (RAp 1/4). 
Enligt en annalnotis har tornet stormats och intagits flera gånger 
under de politiska oroligheterna 1470 (ASMA s 312 f).

1509 byter kaniken Erik Bengtsson till sig livstidsbesittning av ett stenhus, 
som ligger 'östan till i kyrkogårdsmuren uppsides tornet ovan dom-
trapporna nordan för’ mot ett stenhus på Vårfrugatan. Huset är 
försett med källare och i bytet ingår tornet och två stenbodar 'under 
huset” (RAp 12/3)

1548 överlåter Gustav I ett hus 'över trappan’ till Per Brahe, som senare 
donerar huset till Spetalet (Helgeandshuset) (UFT VI s 213).

III. Nordsidan
1. Sakristia och domkapitelhus — 1298 sacristie (DS 1235), 1459 i indre 

sacristien (RAp 6/7) — 1346 in loco capituli (DS 4166), 1356 in sacristia 
ecclesie Upsalensis, et infra domum in qua capitulum eiusdem ecclesie teneri et 
fieri consueuit (APS 544), 1357 in domo quadam deputata specialiter pro 
capitulo habendo seu faciendo (DS 5687).

Ett nytt domkapitelhus byggs i början av 1400-talet i domkyrkogårdens
sydöstra hörn.

1328 deponeras påvlig uppbörd i domkyrkans sakristia (APS 243 s 244).
1356 upprättar den påvlige nuntien Johannes Guilaberti ett notariatsintyg 

'i domkyrkans sakristia och i det hus, där kapitel brukar hållas’ (APS 
544, DS 5663).

1366 väljer domkapitlet domprost Birger Gregersson till ärkebiskop. Valet 
sker 'innanför sakristian ... på domkapitlets plats’ (DS 7453).
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2. Klockstapeln1 — 1418 pro campanili (UpDkyR vol 1 f 5v), 1508 nordan
klockastapolin (RAp 16/3).

1418 far Lars snickare 10:0 pn av domkyrkan for arbete på klockstapeln 
(UpDkyR).

3. Övriga byggnader
1468 byter kaniken Birger Johansson till sig ett stenhus av domkyrkan mot 

jord i Ostuna, Ostuna sn; stenhuset är tre rum (= våningar) högt, 
försett med källare och ovanloft och ligger i norra hörnet av kyrko-
gårdsmuren, väster om domkyrkan (UpDkyRL f 10).

1492 frånträder Lars Olofsson (stjärna) för 50:0 pn till domkyrkan en gård, 
som han tidigare bytt till sig för sin livstid mot gods i Olunda, Lagga 
sn. Gården ligger 'nordan uppå kyrkogården’ mellan de två murar, 
som doktor Mats, dekan, byggt på ena sidan och sysslomannen på 
den andra. Då gårdens hus är förfallet och i behov av reparation, 
överlåter domkyrkan gården till ärkedjäknen Ragvald Ingemundsson 
för dennes livstid. Det är herr Ragvald, som erlagt 50:0 pn till Lars 
Olofsson. (RAp 30/9) 1510 trycks Psalterium Upsalense i herr Rag- 
valds hus (UpHist II s 33).

1497 byter väpnaren Jöns Nilsson bort jord i Skalhamra, Gottröra sn, till 
domkyrkan och far i gengäld för sin livstid fyra pund korn årligen och 
ett stenhus, 'tre rum högt med källare och ovanloft’, vilket ligger 
inmurat i kyrkogårdsmuren 'nordan till mot kvarnströmmen’ (RAp 
19/5).

1499 tillkännager dekanen Hans Kröpelin att det stenhus han sitter i norr 
om domkyrkan skall återgå till kyrkan efter hans död (UpDkyRL f 
100).

1505 återlämnar ärkebiskop Jakob Ulfsson ett stenhus vid norra delen av 
domkyrkans kyrkogård, vilket han själv innehaft och i vilket kanslern 
Sven Magnusson och senare Jöns Holmbjörnsson, båda döda, bott 
(RAp 2/6).

1508 byter Martin Fromme, prebendat i Stockholm och Uppsala, bort ett 
stenhus i Stockholm till domkyrkan mot 10:0 pn årlig ränta och 
livstidsbesittning av ett stenhus i Uppsala, vilket ligger i domkyrko-
gårdsmuren 'nordan klockstapeln mot ån’ mellan de två stenhus, 
tillhöriga domkyrkan, vilka herr Nils i Tensta, syssloman, och Jöns 
dalkarl nu bebor (RAp 16/3). 1

1 Hypotesen att klockstapeln ursprungligen ingått som ett torn i en ringmursborg har inte
kunnat underbyggas vid de senaste byggnadsarkeologiska undersökningarna (G Malm Rap-
port, ATA).
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kunnat underbyggas vid de senaste byggnadsarkeologiska undersökningarna (G Malm Rap-
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1537 förlänar Gustav I på 'behaglig tid’ det stenhus som doktor Hans 
(Eck) bodde i på domkyrkogården till Måns Persson (GR 11 s 266).

Byggnader och fastigheter i domkyrkans närhet
I. Väster om domkyrkan

Ärkebiskopsgården
1298 ad curiam nostram (DS 1240).
1336 de curia episcopi (DS 3232).
1344 in domo lapidea siue camera archiepiscopi (DS 3849 s 350).
1346 in domo habitacionis nostre (DS 4190).
1486 in curia nostre Vpsalensis residentie (UUHist Bihang 1:128).
1497 Sancti Eriks biscops gard (BSH 4 s 228).
1527 påå prästegillestwghen vthij vpsala biscops gåårdh (GR 4 s 61).

Om ärkebiskopsgården, se UFT XLIII:Bilaga.

1298 stadgar ärkebiskop Nils Allesson att biskopstiondet från Tiundaland 
utom Håbo hundare skall föras till ärkebiskopens gård i Uppsala (DS 
1240).

1327 överlämnar ärkebiskop Olof Björnsson i sitt lilla hus (”parua stupa”) 
sexårsgärden för Uppsala stift till två påvliga legater (DS 2650).

1344 förvaras brev rörande domkyrkans gods i ärkebiskopens 'stenhus och 
rum’ (DS 3849 s 350). Något senare uppges att ärkebiskop Hemming 
Nilsson (1342 — 51) på ärkebiskopsgården lät uppföra ett stenhus över 
källaren (DS 3834 s 301).

1353 har ärkebiskopen ett stenhus, i vilket lösegendom tillhörande ärkebis- 
kopsbordet och domkyrkan, brukar förvaras. Huset har sedan lång 
tid varit i ärkebiskopens ägo. (APS 544)

1369 uppges att nära domkyrkan ligger ett stenhus, som sedan lång tid 
tillhör ärkebiskopsbordet, och att där förvaras sex kistor med brev 
och ett stort antal böcker, vilket allt är ärkebiskopsbordets utom 
några böcker, som tillhör domkyrkans bibliotek (RAp 5/1).

1422 — 32 — under sin ämbetstid — låter ärkebiskop Johan Håkansson 
uppföra ett nytt stenhus (DS 3835 s 302).

1433 uppges ärkebiskopsgården ligga nära domkyrkan (KFS IV:2 s 95).
1497 uppges att biskopsgården härjats av Sten Sture och dennes anhänga-

re (BSH 4 s 228).
1508 uppger bönderna i Våla härad inför fogden Olof Jonsson att de byggt 

en mur i U (sannolikt åt ärkebiskopen) och att de sedan på order av 
riksföreståndaren fatt riva ned muren (?BSH 5 s 315).
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1521 finns en stor och en liten ärkebiskopsgård, mellan vilka en trädgård 
ligger. Gårdarna är förbundna med varandra genom en trägång. 
Från den stora gården leder en gång också till domkyrkan. Vid 
stormningen av Uppsala under Gustav Erikssons uppror eldhärjas 
ärkebiskopsgården. (PSKr s 30)

1527 sammanträder den rätt som dömer Peder Jakobsson Sunnanväder 
’upp i den gamla salen, där om prästamötet (Uppsala stifts årliga 
prästmöte den 2 juli) plägade drickas prästgille’ (PSKr s 103, GR 4 s 
61).

Vid mitten av 1540-talet flyttas kungsgården från Islandet (östan ån) till
den forna ärkebiskopsgården (UpHist II s 247ff, se Uppsala gård nedan).

II. Söder om domkyrkan

1. Domprostens gård — 1344 curiam prepositi (DS 3835 s 305), 1452
domprowesta gardijn (RAp 17/7).

Här antas att domprostens gård legat på samma plats från omkring 1330 till
medeltidens slut.
1344 uppges att domprosten Björn från Västergötland (ca 1325—32, DS 

2499, 2925) bebyggde den gård, som nu är domprostens, med ett 
stenhus och att han även lät gräva en djup brunn därstädes (DS 3835 
s 305).

1452, 1472 se domkyrkans tomt nedan.
1557 ansvarar Hans Frese för 'Domprosteträdgården’, som ligger under 

Uppsala gård (UH 1557:4).

2. Domkyrkans tomt
1452 upplåter domkyrkan en tomt, som ligger mellan domkyrkogårdens 

södra port och Bondkyrkans kyrkogård och som har i väster dom-
prostens gård och i öster skolstugan, till Helena Klasdotter, änka 
efter Henrik tullskrivare i Stockholm, för hennes livstid och för hen-
nes son Jöran Henriksson, prebendat vid S:t Eskils och 10.000 rid-
dares prebenda. Efter bådas död skall tomten tillfalla nämnda pre- 
benda. Tomten var försedd med murad källare och hade före stads- 
branden (den 9/7 1447 — UpHist II s 96) varit försedd med en gård, 
som kaniken Olof i Litslena, nu död, innehaft. (RAp 17/7) Två år 
senare värderas byggnadskostnaden för ett stenhus och andra bygg-
nader, som uppförts på tomten till 350:0 pn, vilken summa Helena 
betalar, varpå hon och sonen också ger byggnaderna till S:t Eskils 
och 10.000 riddares prebenda (RAp 27/9, 2/11).
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1472 byter kaniken Henrik Lang till sig en gård av domkyrkan mot ett torn 
och ett hus vid domtrappan på domkyrkogården. Gården, som den 
avlidne kaniken Gregorius haft, ligger mellan skolan och dompros-
tens gård. Henrik far behålla gården, så länge han lever eller till dess 
han uppnår ett kanonikat med egen gård. (RAp 1/4)

3. Skolan — 1299 a duabus rectoribus scolarum (DS 1271), 1452 Scolastwffwan 
(RAp 17/7).

Om Uppsala skola, se Samuelsson och Uddholm.

1291 inrättar ärkebiskop Johan en tjänst som lärare (”doctor studen- 
cium”), vilken skall undervisa skolarer och de kordjäknar, som bo 
hos domkyrkans kaniker, och förvalta de medel och den gård, som 
domprost Andreas (And) anslagit till skolarerna. I gården skall lära-
ren ha sin bostad. Tjänsten tillsätts av rektor (”rector ipsorum” = 
studencium), som har ansvaret även för uppsalastudenternas kom- 
munitet i Paris. (DS 1044—45).

1299 omnämns två rektorer vid skolan i Uppsala (DS 1271).
1360 testamenterar ärkedjäkne Ringvid Nilsson till skolan en bok, som 

kallas ”Vocabuletum decani”, och ett skåp (RAp 15/10).
1504 anslår ärkebiskop Jakob Ulfsson och domkapitlet 20:0 pn ur fattigkis-

tan, vilka tidigare gått till rektorn vid skolan, till universitetet 
(UU Hist Bihang 1:129).

1509 sändes Gustav Eriksson (Vasa) till U för att gå i 'Schola triviali’ och 
sedan i ’Akademia’ (PSKr s 2).

1533 uppmanar Gustav I ärkebiskopen Laurentius Petri att hålla skolstu- 
gorna i stiftet vid makt och se till att skolmästarna far behålla vad de 
tidigare uppburit för sitt uppehälle och att studenterna far vederbör-
lig del i de intäkter, som tillfaller skolorna (GR 8 s 325).

1534 far skolmästare Peter Johansson förläningsbrev på prebenda Votum 
Olaui (GR 9 s 308).

1547 uppdrar Gustav I åt fogden Mats Mickelsson att förhandla med 
ärkebiskopen. Kungen vill ha ’en ung karl eller två’ från skolan i sin 
tjänst. (GR 18 s 763)

1548 uppmanar Gustav I invånarna i Hälsingland, Medelpad, Norrbotten 
och Ångermanland att såsom sed varit erlägga S:t Olofs penning eller 
votum Olaui — Tyra penningar av vart besuttet par folk’ — vilken 
avgift utgår till skolmästaren i Uppsala skolstuga (GR 19 s 277 f).

1550 förlänar Gustav I halvparten av kyrkotionden från Bälinge sn till 
Olof skolmästare (GR 21 s 295 f).

Västan ån 291 

14 72 byter kaniken Henrik Lang till sig en gård av domkyrkan mot ett torn 
och ett hus vid domtrappan på domkyrkogården. Gården, som den 
avlidne kaniken Gregorius haft, ligger mellan skolan och dompros-
tens gård. Henrik får behålla gården, så länge han lever eller till dess 
han uppnår ett kanonikat med egen gård. (RAp 1/4) 

J. Skolan - 1299 a duabus rectoribus scolarum (DS 1271), 1452 Scolastwfjwan 
(RAp 17/7) . 

Om Uppsala skola, se Samuelsson och Uddholm. 

1291 inrättar ärkebiskop Johan en tjänst som lärare ("doctor studen-
cium"), vilken skall undervisa skolarer och de kordjäknar, som bo 
hos domkyrkans kaniker, och förvalta de medel och den gård, som 
domprost Andreas (And) anslagit till skolarerna. I gården skall lära-
ren ha sin bostad. Tjänsten tillsätts av rektor ("rector ipsorum" = 
studencium), som har ansvaret även för uppsalastudenternas kom-
munitet i Paris. (DS 1044-45) . 

1299 omnämns två rektorer vid skolan i Uppsala (DS 1271). 
1360 testamenterar ärkedjäkne Ringvid Nilsson till skolan en bok, som 

kallas "Vocabuletum decani", och ett skåp (RAp 15/10). 
1504 anslår ärkebiskop Jakob Ulfs son och domkapitlet 20:0 pn ur fattigkis-

tan , vilka tidigare gått till rektorn vid skolan, till universitetet 
(UU Hist Bihang 1:129). 

1509 sändes Gustav Eriksson (Vasa) till U för att gå i 'Schola triviali' och 
sedan i 'Akademia' (PSKr s 2). 

1533 uppmanar Gustav I ärkebiskopen Laurentius Petri att hålla skolstu-
gorna i stiftet vid makt och se till att skolmästarna får behålla vad de 
tidigare uppburit för sitt uppehälle och att studenterna får vederbör-
lig del i de intäkter, som tillfaller skolorna (GR 8 s 325). 

1534 får skolmästare Peter Johansson förläningsbrev på prebenda Votum 
Olaui (GR 9 s 308). 

1547 uppdrar Gustav I åt fogden Mats Mickelsson att förhandla med 
ärkebiskopen . Kungen vill ha 'en ung karl eller två' från skolan i sin 
tjänst. (GR 18 s 763) 

1548 uppmanar Gustav I invånarna i Hälsingland, Medelpad, Norrbotten 
och Ångermanland att såsom sed varit erlägga S:t Olofs penning eller 
votum Olaui - 'fyra penningar av vart besuttet par folk' - vilken 
avgift utgår till skolmästaren i Uppsala skolstuga (GR 19 s 277 f). 

1550 förlänar Gustav I halvparten av kyrkotionden från Bälinge sn till 
Olof skolmästare (GR 21 s 295 f). 



4. S:t Eriks kyrka/S:t Eriks kapell1 — 1278 Ecclesie sanctj ericj in Arusia (DS 
876), 1301 capelle beati Erici ... iuxta scolas site (DS 1339), 1305 ad 
capellam beati Erici, ab ecclesia maiori separatam (DS 1454), 1314 ad 
exteriorem capellam beati Erici in pede montis (DS 1968), 1335 capelle beati 
Erici exteriori (DS 3152, 3158), 1344 capellam beati erici inferius circa locum 
passionis (DS 3835 s 307), 1360 capella beati Erici lignee inferius (RAp 
6/12), 1482 capelle mayori sancti Erici (RAp 4/4).

Kapellet var en höggotisk tegelkyrka med polygonalt kor. Den uppfördes på 
en sockel av kalksten och försågs med strävpelare, höga fönster och på 
västgaveln ett rosfönster. Den enda kända ingången fanns i väster, medan 
sakristian legat på sydsidan. Under sakristian har funnits ett källarrum, som 
uppenbarligen stått i förbindelse med ett källarrum under själva koret. 
Kapellet kvarstod till stadsbranden 1702, varefter dess tegel kom att använ-
das till restaurering av domkyrkan (Gezelius). Innan tegelkapellet upp-
fördes fanns ett träkapell.

1278 testamenterar domprost Björn 1 mark silver till S:t Eriks kyrka i Aros 
(DS 876).

1301 testamenterar Karl Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) 3:0 pn 
'till S:t Eriks kapell vid skolan’ (DS 1339).

1305 testamenterar ärkebiskop Nils Allesson 40:0 pn 'till S:t Eriks kapell’ 
som ligger skilt från domkyrkan’ (DS 1454).

1314 testamenterar ärkebiskop Nils Kettilsson 20:0 pn till ’det yttre S:t 
Erikskapellet vid bergets fot’ (DS 1968).

1316 meddelar domprost Andreas (And) att han tillfört S:t Eriks kapells 
byggnadsfond jord i Stabby, Bondkyrka sn, och Balingsta, Balingsta 
sn, och att ärkebiskop Nils Allesson till samma fond anslagit pengar. 
Om arbetet att uppföra kapellet inte påbörjas, skall avkastningen 
från jorden användas för de korgossar som bor på (Student-)holmen. 
(DS 2073)

1335 intygas att herr Halvard, kyrkovårdare vid domkyrkan (”clauiger 
siue custos”), på sin sjuksäng testamenterat jord och pengar till ’det 
yttre S:t Erikskapellet’ (DS 3152, 3158), varmed avses enligt uppgift 
från 1344 S:t Eriks kapell vid platsen för S:t Eriks martyrium (DS 
3849 s 355).

1344 uppges att magister Arne som innehavare av Hagunda och Lagunda 
kanonikat (ca 1333—1343, DS 2970, 3691) var den förste att börja

1 Det har hävdats att det funnits två S:t Eriks kapell utanför domkyrkan (EdHe s 116, UpHist I 
s 11 f, 389 fT, 394, Exkurs 3) men denna tes är inte hållbar (HT 1956 s 212 f).
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uppföra av sten1 ’det nedre S:t Eriks kapell vid platsen för martyriet’ 
och att han i kapellet grundade en prebenda (DS 3835 s 307).

1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson till det nedre S:t Erikska- 
pellet ett nytt missale och en kåpa för körledaren (”kantaeraekapo”) 
(DS 4074).

1360 testamenterar Ingeborg Eskilsdotter (lejonlilja) 1:0 pn ’till S:t Eriks 
nedre träkapell’ (RAp 6/12).

1397 är kyrkoherde Olof Magnusson i Uppsala-Näs föreståndare (rector) 
för S:t Eriks kapell (SRP 2796).

1447 och 1473 eldhärjas kapellet. Vid det senare tillfället kvävs herr Bengt 
Olofsson, då han söker skydd för lågorna ’vid källan invid kyrkogår-
den’. (ASMAs 314, 341)

1452 testamenterar Märta Lydekadotter (Stralendorp) 6:0 pn till S:t Eriks 
kapell (RApp 26/4).

1496 testamenterar ärkebiskop Jakob Ulfsson 20:0 pn till det större S:t 
Eriks kapellet (HH 8 s 54).

1500 (omkr) påbjuder universitetets rektor att lärare och studenter är 
skyldiga att hädanefter dagligen närvara vid universitetets mässa i 
det större S:t Eriks-kapellet. För försummelse utdöms böter till ett 
värde av 0:0:8 pn. (UUHist Bihang 1:130)

1504 anslår ärkebiskop Jakob Ulfsson 20:0 pn från S:t Eriks och S:t Görans 
kapell till universitetet (UUHist Bihang 1:129).

1541 se universitetet.
1544 indras till Kungsgården förngott’ och ljusstakar (UH 1545:7).

III. Platsen (P) — 1360 de Placenom (RAp 6/12), 1376 in Plaz (D 1 s 1), 1437 
a Placenom (RAp 18/3), 1460 a Platzenom (RAp 22/10) — läge söder om 
domkyrkan (RAp 1468 23/5).

1360 testamenterar Ingeborg Eskilsdotter (lejonlilja) en kappa av tyg från 
Briigge och skinn till Katarina Nilsdotter från P (RAp 6/12).

Byggnader och fastigheter på eller vid Platsen

1. Gyllaregården — 1508 Gyllare gardh (RAp 15/11).
1508 säljer Per snickare till kyrkoherde Peter Johansson i Fittja en gård, 

som kallas Gyllaregården och ligger på P intill S:ta Gertruds kapell. 
Gården är på nord- och västsidan utmed allmänningen 61 3/4 aln 
resp 14 3/4 aln, på östsidan utmed herr Påvels gård 45 alnar och på 
sydsidan utmed herr Markus gård 55 alnar. För köpeskillingen köper 
Per en gård i Svartbäcken. (RAp 15/11)

1 Med beteckningen ’sten’ markeras bara att byggnadsmaterialet inte är av trä.
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uppföra av sten 1 'det nedre S:t Eriks kapell vid platsen för martyriet' 
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1531 testamenterar kyrkoherden Peter Johansson i Fittja sin gård med 
tomt vid P till Uppsala domkyrka (SHH 2, papper).

2. S:ta Gertruds kapell — 1508 Sande Gertrvde kappel (RAp 15/11).
1508 se Gyllaregården.
1510 stadfäster kaniken Olof Svart sina föräldrars donation av fastigheter 

vid Torget östan ån till kapellet. För räntan från fastigheterna skall 
en mässa hållas minst varje söndag. Olof vädjar att domkyrkan skall 
ta kapellet och dess gods i sitt beskydd. (RAp 20/1)

1536 har kalk, patén och monstrans dragits in till kronan från kapellet 
(Källström s 278).

3. Domkyrkans fastigheter/Tierps kanonikats gård — 1534 Tyerpsgardhen
(UpDkyR vol 6 f 6v).

1376 har domkyrkan 17 tomter på P: två räntar -^:0 pn vardera, fyra räntar 
0:3 pn vardera, åtta små räntar 1:0 pn vardera och tre brukas som 
trädgårdar (D 1 s 1).

1416 anslår ärkebiskop Jöns Gereksson och domkapitlet ett stenhus till 
Tierps kanonikat, vars gård ligger vid nämnda stenhus (SD 2267).

1534 har domkyrkan tio gårdar/tomter på P, varav en är Tierpsgården ( = 
Tierps kanonikats gård), som räntar 0:2 pn. För övriga nio är räntan 
enligt följande: 1 x 2:0 pn, 2 x 1:0 pn, 5 x 0:2 pn, 1 x 0:1 pn; 1535 har 
domkyrkan fem tomter, som räntar 1 x 0:4 pn och 4 x 0:2 pn; 1536 
återstår tre tomter, som vardera räntar 0:2 pn (UpDkyR). Dessa nio 
enheter torde ha varit i domkyrkans ägo 1497—1509, även om de inte 
direkt kan identifieras i domkyrkans räkenskaper för dessa år.

4. Övriga fastigheter på Platsen

1437 säljer Magnus Drucken en gård och en tomt till Peter smed. Tomten 
ligger på P mellan Erland timmermans och Nils Trögdbos gårdar och 
är 39 x 32 alnar. (RAp 18/3, SMR 530; att döma av baks-ant var 
tomten i domkyrkans ägo i slutet av 1400-talet, då den låg vid långe 
Jöns gård. Jfr UpHist II s 372)

1438 säljer Olof bältare en gård och tomt till Magnus Håkansson. Tom-
tens längdsidor är 62 alnar och breddsidorna 30 alnar ovantill och 39 
vid gatan och ligger mellan Lars Nilssons gård och den gård Nils 
Trögdbo ägde. (RAp 19/6)

1460 säljer borgmästaren Anders Olofsson med sin son Hans Anderssons 
samtycke sin tomt på P mellan herr Olof Olofssons och Erik rede- 
svens gårdar till dekanen Erik Pedersson. Tomten är på bredden vid

294 Uppsala 

1531 testamenterar kyrkoherden Peter Johansson i Fittja sin gård med 
tomt vid P till Uppsala domkyrka (SHH 2, papper). 

2. S :ta Gertruds kapell - 1508 Sancte Gertrvde kappel ( RA p 15 / I I ) . 
1508 se Gyllaregården. 
1510 stadfäster kaniken Olof Svart sina föräldrars donation av fastigheter 

vid Torget östan ån till kapellet. För räntan från fastigheterna skall 
en mässa hållas minst varje söndag. Olof vädjar att domkyrkan skall 
ta kapellet och dess gods i sitt beskydd. (RAp 20/1) 

1536 har kalk, paten och monstrans dragits in till kronan från kapellet 
(Källström s 278). 

J. Domkyrkans fastigheter/Tierps kanonikats gård - 1534 Tyerpsgardhen 
(UpDkyR vol 6 f6v). 

1376 har domkyrkan 17 tomter på P: två räntar ½:O pn vardera, fyra räntar 
0:3 pn vardera, åtta små räntar I :0 pn vardera och tre brukas som 
trädgårdar (D I s I) . 

1416 anslår ärkebiskop Jöns Gereksson och domkapitlet ett stenhus till 
Tierps kanonikat, vars gård ligger vid nämnda stenhus (SD 2267). 

1534 har domkyrkan tio gårdar/tomter på P, varav en är Tierpsgården (= 
Tierps kanonikats gård), som räntar 0:2 pn . För övriga nio är räntan 
enligt följande: I x 2:0 pn, 2 x I :0 pn, 5 x 0:2 pn, I x 0: I pn; 1535 har 
domkyrkan fem tomter, som räntar I x 0:4 pn och 4 x 0:2 pn; 1536 
återstår tre tomter, som vardera räntar 0:2 pn (UpDkyR). Dessa nio 
enheter torde ha varit i domkyrkans ägo 1497-1509, även om de inte 
direkt kan identifieras i domkyrkans räkenskaper för dessa år. 

4. Övriga fastigheter på Platsen 

1437 säljer Magnus Drucken en gård och en tomt till Peter smed. Tomten 
ligger på P mellan Erland timmermans och Nils Trögdbos gårdar och 
är 39 x 32 alnar. (RAp 18/3, SMR 530; att döma av baks-ant var 
tomten i domkyrkans ägo i slutet av 1400-talet, då den låg vid långe 
Jöns gård. Jfr UpHist Il s 372) 

1438 säljer Olof bältare en gård och tomt till Magnus Håkansson. Tom-
tens längdsidor är 62 alnar och breddsidorna 30 alnar ovantill och 39 
vid gatan och ligger mellan Lars Nilssons gård och den gård Nils 
Trögdbo ägde. (RAp 19/6) 

1460 säljer borgmästaren Anders Olofsson med sin son Hans Anderssons 
samtycke sin tomt på P mellan herr Olof Olofssons och Erik rede-
svens gårdar till dekanen Erik Pedersson. Tomten är på bredden vid 



gatan 39 alnar, ovantill 30 alnar och på bägge längdsidorna 62 alnar. 
(RAp 22/10)

1468 byter Sigrid, Mikael guldsmeds änka, till sig en gård på Platsen 
mellan herr Lars Erikssons och herr Anders i Litslena gårdar 'sunnan 
vid domkyrkan’ och mellangift i pengar av prebendaten Staffan mot 
en gård Västan vid ån’ (RAp 23/5).

IV. Bondkyrkan/Helga Trefaldighetskyrkan — se Bondkyrka sn.

Fastigheter vid Bondkyrkan

1. Bondkyrkans prästgård — 1344 sub fundo presbyteri (DS 3835 s 313),
1448 prestagardin i ... Bondakirkio sokn (RAp.24/8).

1448 kungör Jöns Bengtsson (Oxenstierna), ärkebiskop sedan början av 
året (GiOV s 354 not 1), att han, då han var domprost, gjorde ett 
tomtskifte med Elof Petersson, kanik och kyrkoherde vid Bondkyrkan 
(Elof var kyrkoherde från 1447, KA 1939 s 93). Jöns fick på preposi- 
turens vägnar den tomt som Bondkyrkans prästgård stod på och som 
var försedd med trädgård 'förrän branden övergick’. (Branden inträf-
fade den 9/6 1447, ASMA s 341). Elof fick på Bondkyrkans vägnar 
två tomter vid domprostens vret under åsen i södra delen av staden. 
(RAp 24/8)

1546 meddelar Gustav I att han ej, såsom staden begärt, kan upplåta ’den 
gård vid Bondkyrkan, som prästen plägade bo i’, till boställe för 
kyrkoherden i Uppsala, därför att han ej vet om prästgården kommer 
att ligga utanför stadsgraven. Kungen föreslår istället att den tomt 
som 'herr Clas sitter på’ överlåts till kyrkoherden och att de trähus, 
som står på Bondkyrkogården flyttas till nämnda hus. (UpP s 35) 2 3

2. Sysslomannens gård — 1376 curiayconomj (D 1 s 2)
1376 har domkyrkan söder om Bondkyrkan en tomt, ’där en gång sysslo-

mannens gård stod’ (D 1 s 2).

3. Övrigt
1302 tillkännager Ramfrid Gustavsdotter (lejon) att den tomt ärkebiskop 

Nils Allesson upplåtit till henne skall, tillsammans med de hus som 
nu finns på tomten och de hus hon i framtiden kan komma att 
uppföra, tillfalla domkyrkan; tomten ligger vid Bondkyrkan (DS 
1372).

V. Tingsplats — se Judiciell indelning, Ulleråkers hd.
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VI. Universitetet
1477 vnum generale studium ... vnum studium vniversale ... in prefata vniversitate 

studii Upsalensis (AUU C:44 s 17 f).
1477 Rectorfomempde Universitatis (UUHist Bihang 1:2).
1477 alma vniuersitatis vpsalensis cancellarius (AUU C:44 s 21).

De centrala uppgifterna om det medeltida universitetet och dess inrättande 
placeras här, därför att universitetet var organisatoriskt nära knutet till 
domkyrkan och i sin verksamhet utnyttjade byggnader och lokaler inom 
domkyrkoområdet (om universitetet, se UUHistI, Nelson, AUU 34).

1477 (27/2) bifaller påven Sixtus IV en supplik från den svenska kyrkan 
och Sveriges stormän att i Uppsala fa inrätta ett universitet efter 
förebild av universitetet i Bologna. Undervisning far meddelas i 
teologi, i kanonisk och civil rätt, i medicin, i filosofi och i varje annat 
läroämne, som kan vara rättsligt tillåtet. Ärkebiskopen skall vara 
universitetets kansler och ha rätten att utdela baccalaureats-, licen-
tiats-, doktors- och magistergraderna. (AUU C:44 s 16—19)

Samma år (2/7) utfärdar det svenska riksrådet ett privilegiebrev, 
varigenom universitetet beviljas samma privilegier som kungen av 
Frankrike givit universitetet i Paris. Universitetets rektor skall vara 
lärarnas och studenternas domare i alla saker som rör tvist om jord 
och kyrkans intäkter. (UUHist Bihang 1:2)

I ett brev (20/7) till den svenska kyrkoprovinsen meddelar ärkebis-
kop Jakob Ulfsson att den påvliga skrivelsen skall kungöras i Uppsala 
den 21 september och att föreläsningar och övningar i teologi, kano-
nisk rätt och i filosofiska läroämnen skall börja på Birgitta-dagen, den 
7 oktober (AUUC:44s21 fl).

1485 åhör studenten Olof Johansson en föreläsning av doktor Ericus Olai, 
den heliga teologiska fakultetens dekanus, över en text av Hugo S:t 
Victor i teologernas föreläsningssal (in lectorio theologorum) (Nelson 
1927 s 35). Sannolikt har denna föreläsningssal, liksom andra föreläs- 
ninssalar legat i domkapitlets hus på domkyrkogårdens södra sida 
(Nelson s 26 f).

1496 testamenterar ärkebiskop Jakob Ulfsson 50:0 pn till universitetet och 
30:0 pn till studenterna (HH 8 s 54).

1500 (omkr), se S:t Eriks kapell.
1504 anslår ärkebiskop Jakob Ulfsson och domkapitlet 130:0 pn till lärar-

nas underhåll: 60:0 pn från teologernas prebenda, 20:0 pn från S:t 
Eriks och S:t Orjans kapell, 30:0 pn från fattigkistan och 20:0 pn från 
annat håll. Av de 30:0 pn från fattigkistan hade tidigare 20:0 pn gått
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till rektorn vid Uppsala skola, medan 10:0 pn varit anslagna till 
rektorn vid Enköpings skola. De 130:0 pn som domkyrkan anslår och 
de 70:0 pn, som tillskjuts från andra stift, fördelas så att ordinarie 
doktor i teologi skall ha teologernas prebenda med 60:0 pn. Av de 
övriga 140:0 pn skall universitetets rektor ge 40:0 pn till ordinarie 
doktor vid den juridiska fakulteten, om han föreläser hela året, och de 
fyra lärarna (collegiati) i collegiet 25:0 pn vardera, förutsatt att de 
håller föreläsningar i enlighet med statuterna för den filosofiska fakul-
teten. Om något blir över skall det användas till collegiets byggnad 
(pro structura collegii) eller andra behov. (UUHist Bihang 1:129; läget 
för kollegiets byggnad okänt)

1531 far magister Henrik Sledorn förläningsbrev på Närdinghundra kano- 
nikat och på den ränta han har ’på S:t Örjans kapells eller universite-
tets vägnar’, med skyldighet att göra en taxa av förläningen (GR 7 s 
228).

1538 svarar Gustav I magister Nils Månsson att han till skillnad från 
furstar i andra länder inte kunnat upprätta ett 'universitet’ eller 
'högskola’, därför att det saknats ekonomiska och personella resurser 
till en sådan institution (GR 12 s 77 ff).

1541 förlänar Gustav I den prebenda, som herr Nils Ragvaldsson fordom 
haft och som tidigare legat 'under S:t Eriks kapell eller under det 
gamla universitetet’, till Anders Olsson i kungens kammare (GR 13 s 
330).

1566 se domkapitelhuset.

Högre undervisning har sannolikt meddelats före universitetets inrättande
1477, vilket nedanstående notiser torde vittna om (jfr Nelson, AUU C: 17 s 
15-23, AUU C:34).

1438 beslutar riksrådet att de tiondemedel som tidigare tillfallit Enköpings 
hospital skall anslås till magister Anders Bondesson. Denne skall 
hålla 'årlig läsning, alldeles som en magister vid ett universitet (in 
studiis privilegiatis) plägar att göra’. När magister Anders drar sig 
tillbaka skall tiondemedlen tillfalla hans efterträdare. (SMR 828)

1441 beslutar ett kyrkomöte i Söderköping att ärkebiskop Nils Ragvalds-
son och hans kapitel skall sörja för att ett lärosäte för högre studier 
inrättas — antingen ett universitet eller en läroanstalt av något lägre 
dignitet (”pro studio privilegiato, vel saltem particulari, erigendo”). 
Övriga biskopar skall sända lämpliga personer dit och förse dessa 
med nödvändigt underhåll. (Reuterdahl, Statuta synodalia s 161)
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1444 stadfaster kung Kristoffer de åtgärder ärkebiskop och domkapitel 
vidtagit rörande ’den läsning där ideliga hållas skall vid Uppsala 
domkyrka’ och de tiondemedel, som därtill varit anslagna och som 
tidigare tillfallit Enköpings hospital (RAp 8/5).

1468 rekommenderar Håkan Jakobsson, rektor vid skolan i Skara, en av 
sina skolarer Johan O, som ämnar bege sig till Uppsala for studier 
(AUU C: 17 s 16 f).

VII Okänt läge
Klockargården och biblioteket torde ha legat någonstans inom domkyr-
koområdet, men en närmare lokalisering har inte kunnat göras. (Om äldre
Uppsalabibliotek, se Kleberg)

1. Domkyrkans klockargård — 1376 curia campanarii (D 1 s 1).
1376 och 1417 omtalas domkyrkans klockargård (D 1 s 1; UpDkyR).

2. Domkyrkans bibliotek — 1451 librariam (A 8 f 1).
1451 beslutar ärkebiskop och domkapitel att bygga ett bibliotek (A 8 f 1; 

om bokbeståndet se AUU 500:12 s 8—16).
1526 lämnar utvalde ärkebiskopen Johannes Magni Uppsala och tar med 

sig utomlands en rad handlingar ur domkyrkans bibliotek (”vtur 
librijedt”) (PSKr s 109).

Området mellan åsen och ån, öster och sydöst om domkyrkan

1. Prostavreten — 1341 iuxta agrum dictum prostawreth (DS 3583), 1448 widh 
domproustinss wreth ... domprouestinss akir (RAp 24/8) — och intillig-
gande tomter

1341 byter domprost Lars Paulsson med domkyrkans samtycke bort en 
tomt Vid den åker, som kallas Prostavreten’ och som är 60 alnar 
utmed ån, till dominikanerna i Sigtuna mot en tomt mitt emot 
Vårfrukyrkan (DS 3583).

1344 uppges att preposituren vid domkyrkan har vid berget Kasås fot 
(iuxta pedem montis Kasaas) en vret på 0:0:2, från vars tomter den 
uppbär tomtören (DS 3835 s 304).

1442 upplåter domkyrkan till domprost Jöns Bengtsson (Oxenstierna) en 
åker, som ligger vid sidan av domprostens egen vret, söder om 
domkyrkan, och som gränsar till ett stort dike, till ån, i norr till 
domkyrkans strandbod och vidare mot 'Kvarnaberg’ (qwtcmabergh) 
(RAp 16/4).

1448 kungör ärkebiskop Jöns Bengtsson att han som domprost bytt bort 
två tomter vid domprostens vret under åsen (vndher aasenom) 'synnerst
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av byn och ovan vägen’. Med tomterna, som nu bebos av Jöns 
Petersson, fordom kyrkoherde i Nysätra, och Mats i Klev, följer ’så 
stort rum rätt för domprostens åker som sockenladan i förskrivna 
Bondkvrka nu står på och 20 alnar till farvägen norr från ladan vid 
samma åker’. (RAp 24/8)

1505 ger Anders Jönsson ett litet stenhus, ’tre rum högt’, som ligger 'utmed 
ån på domprostens tomt nedan hagan’ (nedhan haghan) och räntar 0:12 
pn, till domkyrkan (RAp 19/5).

1540—45 har kronan 38 tomter — 1545 är tre öde — 1547 37 tomter ’uti 
backarna och nedan vid ån’, vilka tillhört domprosteriet (UH 1540— 
47; sannolikt har flera av dessa legat på eller vid Prostavreten).

2. Kasagården — 1474 Kasa gardin (RAp 11/9) — och fastigheter med
anknytning till Anders Olofsson

1456 säljer borgmästare Torkel Svensson ett stycke av en tomt till Anders 
Olofsson. Tomten ligger bredvid Anders och Mårten Finnes tomt och 
är ovantill 4 1/4 aln, 'mitt över’ 6 3/4 aln, nedan vid gatan två fingrars 
bredd mindre än 7 alnar, 'hart vid ån’ aln och längden från 
översta ändan intill gatan 128 alnar (RAp 16/7).

1458 ger borgaren Anders Olofsson 8:0 pn till domkyrkan och gråbröderna 
för en tomt, som Anders fatt överta från kaniken Sune Eriksson i 
Börje — tomten har tillhört Sunes föräldrar — på villkor att han till 
själarvkt för Sunes mor till domkyrkan och gråbröderna erlägger en 
summa motsvarande tomtens värde. Tomten ligger vid helgeands- 
husets tomt, som Anders själv och Mårten Finne nu sitter på och är 
väster om allmänningsgatan på bredden 'ovantill’ 151/4 aln, 'mitt ut 
över’ 17 J aln, 'vid gatan’ 18 3/4 aln och på längden 120 alnar, trådrät 
på bägge sidor. Ostan gatan, där strandboden brukar stå, är tomten 
19 alnar bred och på längden från gatan ned till ån 15 alnar. (RAp 
5/6)

1474 ger borgmästaren Anders Olofsson med sin hustru Barbaras sam-
tycke en kålgårdstomt, som de förvärvat, till helgeandshuset. Tomten 
ligger mellan helgeandshusets kålgård och Kasagården; den är på 
längden 28 3/4 aln både på öst- och västsidan, på bredden vid gatan 
på södra sidan 12 3/4 aln och på norra sidan 12 1/4 aln. (RAp 11/9)

1489 ger borgaren Olof Svart och hans hustru Barbara Larsdotter, tidigare 
gift med Anders Olofsson, sin förvärvade gård med tomt och där 
befintliga sten- och trähus och två strandbodar, som ligger utanför 
gården Vid ån nederst på samma tomt’ till domkyrkan. Tomten är 
belägen mellan helgeandshustomten och Anders Jonssons tomt. På
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längden börjar den Vid ån där samma gatubodar stå’ och sträcker sig 
’sedan överst mot Kasagården’. På bredden är den — ’nederst, mitt i 
och överst’ — i mått och alntal, som de gamla köpebreven utvisa. För 
gåvan, som träder i kraft vid makarnas död och som har godkänts av 
Olofs son Johan, skall domkyrkan hålla en mässa i månaden. (RAp 
18/7) Då räntan från gården är stor, förbinder sig domkyrkan 1496 
att hålla ytterligare en mässa (RAp 15/2).

Området nordost om Domberget

Allmänningsgatan utmed ån

1296 prope communem stratam apud amnem (DS 1155, 1184), 1326 iuxta plateam 
communem (DS 2587), 1458 almenningx gatun (RAp 5/6).

En allmänningsgata kan beläggas från området öster om Domberget, var-
ifrån den gått förbi helgeandshuset och Domberget i nordvästlig riktning, 
delvis parallellt med ån ut mot Börje sn.

I. Fastigheter och byggnader mellan gatan och ån
1. Helgeandshuset — 1292 pro ... domicilio pauperum (DS 1737), 1296 domui 

pauperum (DS 1223), 1301 domui dei (DS 1339), 1365 halghaandz hus 
(DS 7200), 1556 i spetalen (GR 26 s 710).

Helgeandshuset har legat på nuvarande Fyristorg och utmed sin södra sida 
haft allmänningsgatan och sin västra sida gatan ner mot bron till torget.

1299—1302 låter Andreas (And) uppföra ett helgeandshus i tegel på en 
tomt, som till en del köpts från S:t Pers kyrka, till en del förvärvats 
genom att en tomt, som Nils Allesson överlåtit till huset, bytts bort 
(DS 1467, 3835 s 305). Redan 1292 hade Magnus Johansson (Ängel) 
testamenterat ett hus till inrättandet av ett härbärge för fattiga (DS 
1737). Ytterligare testamentsgåvor tillfaller den planerade inrätt-
ningen 1296 och 1298 (DS 1167, 1223, 1232).

1303 inviger biskop Nils Allesson ett altare till jungfru Marias, S:t Niko-
laus’ och S:ta Katarinas ära (DS 1467).

1305 utfärdar Andreas (And) en stadga, som skall reglera helgeandshusets 
verksamhet. Av stadgan framgår bl a att ett samfund (communitas) 
och ett brödraskap (fraternitas) skall bildas, som skall utse tre perso-
ner att handha husets affärer och förvalta dess egendomar, antingen 
själva eller genom en föreståndare (persona ministrans). Om sam-
manslutningen (collegium) eller gillet (conuiuium) står inför sin upp-
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lösning, skall ledningen av huset anförtros ärkebiskopen (DS 1467; 
UpHist II s 192 ff).

1307 testamenterar kaniken Johan 1:0 pn till Uppsala helgeandshus och 
1:0 pn till husets gille (DS 1557).

1310 upplåter domprost Andreas (And) mitt i helgeandshuset ett härbär-
ge, framför vars port en bild av den helige Dominicus är målad, en 
kammare, en stuga, ett kök och ett antal celler till predikarbröderna i 
Sigtuna med rätt för Andreas, ärkebiskopen eller priorn i Sigtuna att 
utnyttja cellerna för domskolans skolarer. Stuga och kök skall då 
utnyttjas gemensamt av bröder och skolarer. Vidare uppmanas brö-
derna att bistå husets föreståndare (principales procuratores), hjälpa 
dess fattiga, predika och fira mässa i husets kapell och även delta i det 
stora gillesmötet vid pingst. (DS 1652)

1365 omtalas helgeandsgillets ålderman och gillesbröderna (DS 7200), och 
1366 mottar helgeandsgillet ett kopparstop i testamente (DS 7444).

1473 eldhärjas husets kapell i samband med stadsbranden (ASMA s 314).
1477 uppges att det hålls tre mässor i veckan i husets kapell (RApp 14/10).
1490 instiftar ärkebiskop Jakob Ulfsson och biskop Magnus i Abo en 

tidegärd till jungfru Marias ära (RAp 24/6). Samma år inrättar 
kyrkoherde Erik Bengtsson, husets föreståndare, en prebenda till 
jungfru Marias ära och anslår till denna bl a en bod vid allmännings-
gatan (RAp 21/12).

1529 omtalas husets badstuga, som bör ha legat vid ån (HHLG III s 117, 
126, 130).

1546 indras till kronan två förgyllda sakramentskar, förgylld kalk med 
patén, oljebössa mm (UH 1547:16).

1556 tilldelar Gustav I de fattiga i spetalen spannmålstionde, därför att de 
har för liten ränta (GR 26 s 710, 712, 727).

2. Fastigheter vid gatan ned mot bron
Från allmänningsgatan har en gata löpt ned till bron, som lett över till
torget. På gatans sydsida har helgeandshuset legat, på nordsidan den tomt
som Gustav I 1553 överlät till Per Brahe.

1497—1509 har domkyrkan ett hus 'nära trappan’, vilket räntar 3:0 pn 
(UpDkvR).

1528 har helgeandshuset sju stenbodar, varav sex räntar 3:0 pn vardera i 
avrad; den som ligger närmast bron räntar 2:0 pn (UFT VI s 208).

1553 överlåter Gustav I äganderätten till en kronans tomt med stenhus, 
som ligger 'i hörnet näst nedan för domtrapporna’ och som legat 
under en prebenda i domkyrkan, till Per Brahe. Tomten är i norr
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1366 mottar helgeandsgill et ett kopparstop i testamente (DS 7444) . 

1473 eldhärjas husets kap ell i samband med stadsbranden (ASMA s 314). 
1477 uppges att det hålls tr e mässor i veckan i husets kap ell (RApp 14/10). 
1490 instiftar ärkebiskop Jakob Ulfsson och biskop Magnus i Åbo en 

tidegärd till jungfru Marias ära (RAp 24/6). Samma år inrättar 
kyrkoherd e Erik Bengtsson , husets föreståndare, en prebenda till 
jungfru Marias ära och ans lår till denna bl a en bod vid allmännings-
gatan (RAp 21/12). 

1529 omtalas hus ets badstuga, som bör ha legat vid ån (HHLG III s 117, 
126, 130). 

1546 indras till kronan två förgyllda sakram entskar , förgylld kalk med 
paten , oljebössa mm (U H 1547:16). 

1556 tilldelar Gustav I de fattiga i spetalen spannmålstionde, därför att de 
har för liten ränta (GR 26 s 710, 712, 727) . 

2. Fastigheter vid gatan ned mot bron 
Fr ån a llmänningsgatan har en gata löpt ned till bron , som lett över till 
torget. På gatans sydsida har helgea ndshuset legat , på nordsidan den tomt 
som Gustav I 1553 överlät till Per Brahe . 

1497 -1 509 har domk yrkan ett hus 'nära trappan ', vilket räntar 3:0 pn 
(U pDkyR ). 

1528 har helgeandshus et sju stenbodar, varav sex räntar 3:0 pn vardera i 
avra d ; den som ligger nä rmast bron räntar 2:0 pn (UFT VI s 208). 

1553 överlåter Gustav I ägan derä tt en till en kronans tomt med stenhus, 
som ligger 'i hörn et näst nedan för domtrapporna ' och som legat 
under en pr ebe nda i domkyr kan, till Per Brah e. Tomten är i norr 



75 3/4 aln, i öster 70 3/4 aln (?felskrivet för 20 3/4 aln), i söder 73^- 
aln, i väster 21 alnar. Stenhuset är i norr 24 alnar, i öster 143/4 aln, i 
söder 24 alnar och i väster 15 alnar. (GR 24 s 58)

3. Vid kvambron
1497—1509 har domkyrkan ett hus nära kvarnbron, vilket räntar 3:0 pn 

årligen (UpDkyR).
1536 ger Gustav I en gård med ett litet stenhus, vilken ligger 'nedan för 

Domtrappan vid ån närmast kvarnen’ och som tillhört domkyrkan 
till Hans salpetersjudare (GR 11 s 201).

II. Ovanför allmänningsgatan

1. Bodar och hus vid Domtrappan
1376 har domkyrkans fabrica fyra bodar vid trappan, som 'leder ner från 

kyrkogården mot öster’; bodarna räntar något mer än 4:0 pn per år 
(D 1 s 1).

1460, 1470, 1509 se domkyrkogården, östsidan.

2. Erik Bengtssons/helgeandshusets bodar
1490 ger Erik Bengtsson, kyrkoherde vid Vårfrukyrkan och föreståndare 

för helgeandshuset till en prebenda vid helgeandshuset en bod, som 
ligger vid Ragnhilds, Olof bagares hustrus, hus och bostad, nära 
allmänningsgatan och som räntar årligen 1:0 pn (RAp 21/12).

1528 har helgeandshuset tre gatubodar 'ovan gatan från helgeandshuspor- 
ten’. En av bodarna utnyttjas direkt av huset, två hyrs ut, en till herr 
Hans och en till badstugukarlen. (UFT VI s 208) Sannolikt ingick en 
av de tre bodarna i Erik Bengtssons donation 1490.

III. Kvarnen — 1296 molendina (DS 1155, 1184), 1530 Upsala quern (HH 11 s
49).

Uppsala kvarn har legat på Kvarnholmen.

1285—89 — under Magnus Bossons episkopat — uppförs domkyrkans kvarn 
(DS 3834 s 300; uppgift från 1344).

1444 uppges att Lars Olofssons prebenda i S:t Peters och S:t Pauls kor 
uppbär 28:0 pn årligen från Uppsala kvarn. Också 1475 har preben- 
dan intäkter från kvarnen. (UpDkyPb f 6v, 8v)

1530—43 ligger Uppsala kvarn, som består av åtta kvarnar i ett hus, under 
kungsgården med en årlig ränta av 148:0 pn, som betalas i fyra 
omgångar: vid prästmötet, på Martinsdagen, vid distingen och vid 
påsk. På grund av 1543 års stadsbrand befrias kvarnen de följande 
åren från skatt. (HH 11 s 49, UH 1537, 1540—45)
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Västan ån 303

1544 meddelar Gustav I att mäster Mats skall rusta upp kvarnen och förse 
den med tak och vidare undersöka om Uppsala ström eller Gesvad, 
Bälinge sn, är bästa platsen för uppförande av en sågkvarn. Fogden 
på Uppsala gård far samtidigt i uppdrag att vid Uppsala kvarn 
tillsätta en mjölnare, som skall erlägga tullmjöl till kungens gård. 
(GR 16 s 738 f)

Området norr om Domberget

I. Fastigheter och gränder mellan allmänningsgatan och ån
Den inbördes ordningen mellan fastigheterna 1—3 har inte kunnat faststäl-
las.

1. Studentholmen (S) — 1316 insulam (DS 2055—56), 1444 Steenhusholman 
(RApp 31/10), 1593 opå Studenteholmen (UUHist Bih 1:11).

Studentholmen har legat i det nuvarande kvarteret Studentholmen (UFT
VIII s 237-266).

1296 överlåter Nils Allesson en tomt till domprost Andreas (And) att 
användas till något kyrkligt ändamål. Tomten ligger nära allmän-
ningsgatan vid ån och har domkyrkans kvarn i öster och domkyrkan i 
söder. Samtidigt mottar domkyrkan omkringliggande tomter, som 
Andreas köpt för sina inkomster från preposituren. (DS 1155, 1184)

1316 testamenterar domprost Andreas (And) sin holme till domkyrkan 
med alla de byggnader och verk som finns på holmen och i ån. 
Holmen skall förvaltas av ärkebiskop och domkapitel och upplåtas åt 
de koraler (”ad usus choralium”) som vill leva i gemenskap på 
holmen och till vilkas underhåll Andreas även testamenterar flera 
egendomar runt Uppsala. (Se Nåntuna, Danmarks sn) (DS 2055— 
56)

1557 ansvarar Hans Frese för 'Studentträdgården’, som ligger under Upp-
sala gård (UH 1557:4). Läget för trädgården är inte känt, men 
trädgården måste tidigare ha varit knuten till 'studenterna' på Stu-
dentholmen.

1569 överlåter Johan III S med därvarande hus till Per Brahe (UpHist II s 
376).

1583 ger Johan III apotekaren Simon Berkholt ett stenhus vid ån ovan 
kvarnen på S. Tomten är mot domkyrkan 52^- aln, mot ån 30^- aln, 
mot byggmästarens gård 53 3/4 aln, mot sågkvarnen 18 alnar: Huset 
är på längden mot kvarnen 24-^ aln, mot byggmästarens gård 243/4 
aln, på bredden mot domkyrkan 243/4 aln. (UpHist II s 376)
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egendomar runt Uppsala. (Se Nåntuna, Danmarks sn) (DS 2055-
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376). 

1583 ger Johan 111 apotekaren Simon Berkholt ett stenhus vid ån ovan 
kvarnen på S. Tomten är mot domkyrkan 52½ aln, mot ån 30½ aln, 
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är på längden mot kvarnen 24½ aln, mot byggmästarens gård 24 3/4 
aln , på bredden mot domkyrkan 24 3/4 aln. (UpHist Il s 376) 
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1593 inrättar hertig Karl och riksrådet ett kommunitet och förlägger det-
samma till S vid strömmen, därför att denna plats ’av ålder har 
därtill förordnat varit’. Vid kommunitetet skall 40 studenter fa rum 
och uppehälle. (UUHist Bih 1:11)

2. Gåsaholm — 1299 apud Gasaholm (?DS 1281), 1444 Gaasaholm (RApp
31/10).

1299 utfärdar Katarina i Steninge, Husby-Arlinghundra sn, intyg om en 
godsaffär mellan henne och ärkebiskop Nils Allesson på domkyrkans 
vägnar. Brevet är daterat på G. (?DS 1281)

1444 testamenterar Erik Pedersson, domkyrkosyssloman, sin gård G, som 
han uppfört på domkyrkans tomt 'uppsides Stenhusholmen’ till dom-
kyrkan. Tomten har tidigare upplåtits till Erik för hans livstid mot 
tomtöre och andra bördor. (RApp 31/10)

3. Nils Svarts gränd — 1528 i Suartans grendh (UFT VI s 209), 1549 på Niels
Svartz gathu, up ått ... Niels Swartz grend (GR 20 s 262).
1400 ger Peter Ålänning och hans hustru Kristina Persdotter till den av 

dem stiftade prebendan i S:t Henriks kor en gård, som Hans Puke 
ägde och som ligger 'hart vid ån västan till’ (? RAp 5/9, SRP 3120).

1528 har helgeandshuset två tomter bredvid varandra i 'Svartans gränd’. 
De räntar vardera 1:0 pn i tomtöre. På den ena har Olof Pålsson 
byggt ett stenhus, på den andra har Anders Olofsson murat ett 
stenhus. (UFT VI s 209) Nedanför Anders Olofssons gård Vid ån’ 
har huset ytterligare en tomt, på vilken ’stod’ tre stenbodar, som gav 
0:6 pn i tomtöre (UFT VI s 209).

1549 överlåter Gustav I äganderätten till en tomt, som ligger på Nils 
Svarts gata 'tvärt söder om gatan från Gabriel Kristerssons (Oxen-
stierna) gård’ och tidigare tillhört preposituren, till sin trädgårdsmäs-
tare Hans Frese. Tomten är på längden och vid allmänningsgatan 
uppåt Nils Svarts gränd 77 alnar, vid ån 57^- aln, på sydsidan 71 
alnar och på västsidan 56 alnar. (GR 20 s 262).

Fjärdingen  F), Fagrafjärdingen  FF) och Skitnafjärdingen  SF)

1376 in Faghrajierdhungh (Dis 1).
1382 i Skithnafiterdhungenom (RAp 18/8).
1384 i Fiterdungenom (RAp 28/3).
1473 i Skitna fuerdingenom (RAp före 29/9).
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Västan ån 305

Staden har under äldre tid varit indelad i fjärdingar (se inledningen Uppsa-
la stad), vilket avslöjas av bl a namnen Fjärdingen (F), Fagrafjärdingen 
(FF) och Skitnafjärdingen (SF), som alla är relaterade till området nord och 
nordväst om domkyrkan. FF förekommer bara i domkyrkans jordebok 1376, 
SF uppträder fyra gånger (1382, 1410, 1412, 1473) i brev, som rör tre 
fastigheter, varav ingen legat vid ån. F däremot förekommer många gånger 
från 1384 till periodens slut och rör fastigheter både vid ån och annorstädes 
inom det aktuella området.

Under F, FF och SF upptas tomter och fastigheter som uttryckligen sägs 
ligga i dessa områden. Under F redovisas också de fastigheter kaniken Nils 
Kristinasson förvärvat västan ån nära sin gård, som han uppger ligga ’i vår 
fjärding’.

Fjärdingen  F)

I. Fastigheter knutna till kaniken Nils Kristinasson
1326 redovisar kaniken Nils Kristinasson (Lagga kanonikat), vars gård 

ligger ’i vår fjärding’, sina förvärvade fastigheter, vilka han 1328 
testamenterar till olika personer och institutioner (DS 2587, 2678, 
2741, 2747):

1) en tomt, som ligger öster om Nils’ kanikgård vid ån och som han köpt 
av Sune Estridsson. 1328 testamenterar han tomten till sin brorsdot-
ter Kristina.

2) en tomt, som ligger väster om Nils’ gård vid allmänningsgatan, när 
man går från bron till dekanens gård. Han har bytt till sig tomten av 
Johan bältare mot en fäderneärvd kålgård (okänt läge) och mellan- 
gift. 1328 testamenterar han tomten och ett hus på 'Gärdet’ till sin 
hushållerska Helena Ofradsdotter. 1329 intygar borgmästare och råd 
att Helena skänkt tomten och de hus hon låtit uppföra på densamma 
till domkyrkan med rätt för henne att bruka fastigheten under sin 
livstid.

3) en tomt, som han köpt av Johan Spake och dennes hustru. Det är 
sannolikt denna tomt, som Nils 1328 testamenterar till domkyrkan 
och som då sägs ligga söder om Nils’ gård.

4) en tomt, som han bytt till sig av Jakob hovman och dennes hustru 
mot tomt och mellangift. 1328 testamenterar Nils tomten, som då 
sägs ligga söder om Nils’ gård vid allmänningsvägen, till Maria 
Magdalena kapell i domkyrkan. I bytet med Jakob avstår Nils en 
tomt, som han bytt till sig av Botvid och som uppges ligga i samma 
fjärding (”in quarterio nostro”) som Nils’ gård. I bytet med Botvid
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avyttrade Nils en faderneärvd tomt, som ligger ovanför allmännings-
gatan mot norr och som Botvid nu bebor, medan Botvid förvärvat sin 
tomt genom köp.

5) en tomt som ligger utmed ån och som han bytt till sig av Inga och 
hennes son, herr Nils i Ångermanland, mot en faderneärvd tomt vid 
ån, där Inga nu bor, och mellangift. 1328 testamenterar Nils tomten 
med där befintliga hus till ärkebiskopen.

II. Prebendaten Olof Botvidssons/borgaren Peter Nilssons gård
1384 upplåter prebendaten Olof Botvidsson, kyrkoherde i Uppsala-Näs, 

en gård, som han förvärvat av Jöns i Björk, ’i Uppsala i Bondkyrka sn 
nederst i F nedan gatan’ med hus och tomt till sin hushållerska 
Valborg och hennes dotter Kristina. Tomten sträcker sig från gatan 
och ned i ån och är på bredden 33^- aln. Överlåtelsen sker, därför att 
Valborg under lång tid tjänat hos Olof och för att hon under denna 
tid till följd av 'brand och rov’ lidit stor skada. (RAp 28/3, SRP 2012)

1399 säljer Valborg, som varit Olof Botvidssons hushållerska, sin gård i F 
med hus och tomt till borgaren Peter Nilsson (RAp 25/3, SRP 2970).

III. Peter Tidekessons gårdar och intilliggande fastigheter

1. Peter Tidekessons gårdar
1437 överlåter kyrkoherde Nils Birgersson i Frösunda sin gård i F, vilken 

gård han en gång köpt av kaniken Jakob Nilsson, till prebendaten 
Peter Tidekesson, som i gengäld skall lösa Nils’ skuld till S:t Peters 
och S:t Pauls prebenda i domkyrkan (RAp 1451 30/9).

1448 gör Peter Tidekesson, prebendat vid S:t Peters och S:t Pauls pre-
benda, och Tore Bengtsson, prebendat vid S:t Mikaels och S:ta 
Annas prebenda, ett byte av gårdar mellan sina prebendor. Peter far 
en gård, som ligger närmast norr om hans egen gård och som en gång 
givits till S:t Mikaels och S:ta Annas prebenda av domprosten An-
ders, senare biskop i Strängnäs. Tore far en gård, som ligger närmast 
öster om dekanens trädgård.

1451 förklarar Nils Birgersson att Peter Tidekesson löst hans skuld och att 
gården nu är Peters (RAp 30/9).

1459 överlämnar Peter Tidekesson till domkyrkan den gård i F som han 
residerar på och som är försedd med stenhus och andra byggnader 
mot att ett anniversarium hålles (RAp 4/4).

1473 far Birgitta Arentsdotter (Pinnow) av domkyrkan avgiftsfri livstids- 
besittning av en tomt i F med ett 'litet’ stenhus, som är ’tre rum högt 
med källare och ovanloft’ (se Ekeby, Gla Uppsala sn) (RAp 25/6; enl 
baks-ant är det Peter Tidekessons hus).
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avyttrade Nils en fäderneärvd tomt, som ligger ovanför allmännings-
gatan mot norr och som Botvid nu bebor, medan Botvid förvärvat sin 
tomt genom köp. 

5) en tomt som ligger utmed ån och som han bytt till sig av Inga och 
hennes son, herr Nils i Ångermanland, mot en fäderneärvd tomt vid 
ån, där Inga nu bor, och mellangift. 1328 testamenterar Nils tomten 
med där befintliga hus till ärkebiskopen . 

Il. Prebendaten Olof Botvidssons/borgaren Peter Nilssons gård 
1384 upplåter prebendaten Olof Botvidsson, kyrkoherde i Uppsala-Näs , 

en gård, som han förvärvat av Jöns i Björk, 'i Uppsala i Bondkyrka sn 
nederst i F nedan gatan ' med hus och tomt till sin hushållerska 
Valborg och hennes dotter Kristina . Tomten sträcker sig från gatan 
och ned i ån och är på bredden 33t aln . Överlåtelsen sker, därför att 
Valborg under lång tid tjänat hos Olof och för att hon under denna 
tid till följd av 'brand och rov' lidit stor skada. (RAp 28/3, SRP 2012) 

1399 säljer Valborg, som varit Olof Botvidssons hushållerska, sin gård i F 
med hus och tomt till borgaren Peter Nilsson (RAp 25/ 3, SRP 2970). 

111. Peter Tidekessons gårdar och intilliggande fastigheter 

1. Peter Tidekessons gårdar 
1437 överlåter kyrkoherde Nils Birgersson i Frösunda sin gård i F, vilken 

gård han en gång köpt av kaniken Jakob Nilsson, till prebendaten 
Peter Tidekesson, som i gengäld skall lösa Nils' skuld till S:t Peters 
och S:t Pauls prebenda i domkyrkan (RAp 145130 /9). 

1448 gör Peter Tidekesson, prebendat vid S:t Peters och S:t Pauls pre-
benda, och Tore Bengtsson, prebendat vid S:t Mikaels och S:ta 
Annas prebenda, ett byte av gårdar mellan sina prebendor. Peter får 
en gård, som ligger närmast norr om hans egen gård och som en gång 
givits till S:t Mikaels och S:ta Annas prebenda av domprosten An-
ders, senare biskop i Strängnäs. Tore får en gård , som ligger närmast 
öster om dekanens trädgård. 

145 I förklarar N_ils Birgersson att Peter Tidekesson löst hans skuld och att 
gården nu är Peters (RAp 30/9) . 

1459 överlämnar Peter Tidekesson till domkyrkan den gård i F som han 
residerar på och som är försedd med stenhus och andra byggnader 
mot att ett anniversarium hålles (RAp 4/4). 

1473 får Birgitta Arentsdotter (Pinnow) av domkyrkan avgiftsfri livstids-
besittning av en tomt i F med ett 'litet' stenhus, som är 'tre rum högt 
med källare och ovanloft' (se Ekeby, Gla Upp sala sn) (RAp 25/6; enl 
baks-an t är det Peter Tidekessons hus). 
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1491 donerar prebendaten Finvid Larsson (stjärna) jord i Krogsta, Vidbo 
sn, till domkyrkan, som samtidigt åt Finvid for hans livstid räntefritt 
upplåter i F en trädgård med stenhus, som är ’tre rum högt’ och 
försett med källare och ovanloft och som ligger mellan kaniken Nils 
Gerhardssons och herr Lars’ i Giresta gårdar (RAp 31/5).

2. Jöns guldsmeds/domkyrkans gård och tomt
1459 byter sysslomannen Olof Eriksson på domkyrkans vägnar till sig en 

tomt och en gård i F, vilka ligger 'östan för och uppsides vid’ Peter 
Tidekessons gård, av Jöns guldsmed, borgare i Uppsala, och hans 
hustru Katarina Petersdotter, vars föräldrar ägt och bebott gården, 
mot tomt och stenhus på Vårfrugatan (RAp 27/10).

3. Peter Erikssons/prebendaten Nils Gerhardssons /domkyrkans gård
1465 säljer Peter Eriksson, fordom borgmästare, med sin hustru Kättilögs 

samtycke en gård, som ligger i F mellan prebendaten Peter Tidekes-
sons gård och 'allmänningsgatan, som där löper nordantill ner i ån’ 
till prebendaten Nils Gerhardsson (RAp 2/4; enl baks-ant har Nils 
senare givit gården, som omtalas även 1491 — RAp 31/5 — till 
domkyrkan).

4. Herr Lars’ i Giresta gård — se Peter Tidekessons gård 1491.

IV. Fastigheter mellan två gator

1. Kaniken Karl Karlssons/domkyrkans/S:t Mikaels prebendas gård
1448 far prebendaten Tore Bengtsson på S:t Mikaels prebendas vägnar en 

gård närmast öster om dekanens trädgård vid byte med domkyrkan 
och prebendaten Peter Tidekesson. Den gård Tore far har en gång 
givits till domkyrkan av kaniken Karl Karlsson. Som ersättning till 
domkyrkan ger Peter 20:0 pn och Tore 30:0 pn. (RAp 23/8)

2. Borgmästare Anders Olofssons/kaniken Birger Johanssons/helgeands-
husets/ domkyrkans, mäster Knuts, Olof sysslomans, Jöns kyrkosmeds går-
dar
1461 säljer borgmästaren Anders Olofsson med sin son Hans Anderssons 

samtycke en gård mellan mäster Knuts gård, herr Olof sysslomans 
gård och Jöns kyrkosmeds gård till kaniken Birger Johansson (RAp 
22/4).

1475 testamenterar dekanen Birger Johansson en tomt, som sträcker sig på 
längden 'från gata till gata’ och på bredden är upptill 35 alnar och 
nedtill 30 alnar, till helgeandshuset. Tomten ligger vid den gård som 
tillhör S:t Mikaels prebenda (vid östra ändan av dekanhusets träd-
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1491 donerar prebendaten Finvid Larsson (stjärna) jord i Krogsta, Vidbo 
sn , till dom kyrkan , som samtidigt åt Finvid för hans livstid räntefritt 
uppl å ter i F en trädgård med stenhus, som är 'tre rum högt ' och 
försett med källare och ovanloft och som ligger mellan kaniken Nils 
Gerhardssons och herr Lars ' i Giresta gårdar (RAp 31/5). 

2.Jöns guldsmeds /domkyrkans gård och tomt 
1459 byter sysslomannen Olof Eriksson på domkyrkans vägnar till sig en 

tomt och en gård i F, vilka ligger 'ös tan för och uppsides vid' Peter 
Tid ekessons gård , av Jöns guldsmed, borgare i Uppsala, och hans 
hustru Katarina Petersdotter , vars föräldrar ägt och bebott gården, 
mot tomt och stenhus på Vårfrugatan (RAp 27/10). 

3. Peter Erikssonslprebendaten Nils Gerhardssons/domkyrkans gård 
1465 sä ljer Peter Eriksson , fordom borgmästare, med sin hustru Kättilögs 

samt ycke en gård, som ligger i F mellan pr ebendaten Peter Tidekes-
sons gård och 'allmänningsgatan , som där löper nordantill ner i ån' 
till prebendaten Nils Gerhardsson (RAp 2/4; enl baks-ant har Nils 
sena re givit gården, som omtalas även 1491 - RAp 31/5 - till 
domkyrkan). 

4. Herr Lars' i Giresta gård - se Peter Tidekessons gård 1491. 

IV. Fastigheter mellan två gator 

1. Kaniken Karl Karlssons /domkyrkans/S:t Mikaels prebendas gård 
1448 får preb endat en Tore Bengtsson på S:t Mikaels prebendas vägnar en 

gård närmast öster om dekanens trädgård vid byt e med domkyrkan 
och pr ebe ndaten Peter Tidekesson. Den gård Tor e får har en gång 
givits till domkyrkan av kaniken Karl Karlsson. Som ersättning till 
domkyrkan ger Peter 20:0 pn och Tore 30:0 pn. (RAp 23/8) 

2. Borgmästare Anders Olofssons/kaniken Birger Johanssons/helgeands-
husets/ domkyrkans, mäster Knuts, Olof sysslomans,Jöns kyrkosmeds går-
dar 
1461 sä ljer borgmästar en Anders Olofsson med sin son Hans Anderssons 

sa mt ycke en gård mell an mäster Knuts gård, herr Olof sysslomans 
gå rd och Jöns kyrkosm eds gård till kanik en Birg er Johansson (RAp 
22/4). 

14 75 testamenterar dekanen Birg er Johansson en tomt, som sträcker sig på 
läng den 'frå n gata till gata ' och på bredden är upptill 35 alnar och 
nedtill 30 alnar , till helg ea ndshuset . Tomten ligger vid den gård som 
tillhör S:t Mikaels preb enda (vid östra ändan av dekanhusets träd-



308 Uppsala

gård) och vid den tomt som tillhör herr Olof i Alunda och slutligen 
den tomt som Birger redan givit domkyrkan. (RAp 18/11)

1528 har helgeandshuset en tomt ’ute i F vid vägen’, vidare en lada och ett 
åkerstycke, vilket Mats Persson har, och *5eskiers fiellen, som Mats 
Persson också har och som ger pund korn i avrad, när den är i säde 
(UFT VI s 199 f).

3. Dekanens gård och trädgård — 1326 ad curiam domini decani (DS 2587), 
1448 dechenens tnedgard (RAp 23/8).

Dekanens gård 1326 och dekanens trädgård 1448/75 har båda legat i 
området nord eller nordväst om domkyrkan. Det går inte att avgöra om 
gården legat intill trädgården, inte heller om någondera eller båda legat vid 
den dekanens gård som omtalas 1369.

1326 uppges att kaniken Nils Kristinesson (Lagga kanonikat) har en tomt, 
som ligger väster om hans egen gård ’i vår fjärding’ utmed allmän- 
ningsvägen, när 'man går från bron till herr dekanens gård’ (DS 
2587).

1369 tvistar dekanen Nils Torstensson med kaniken Rutger (Alunda kano-
nikat) om en gård, som biskop Sigfrid i Skara givit dekanatet, då han 
var dekan i Uppsala. Sigfrid blev biskop i Skara 1352 (Brilioth s 107) 
och Rutger är hans systerson. Dekanatet tilldöms gården på villkor 
att dekanen håller årsmot for Sigfrid och dennes företrädare. Om så 
inte sker, tillfaller gården domkyrkan. (SRP 898)

1448/ 75 anges att dekanens trädgård ligger väster om domkyrkans/S:t 
Mikaels prebendas gård (RAp 1448 23/8, 1475 18/11).

1557 ansvarar Hans Frese for 'Dekanträdgården’ som ligger under Uppsa-
la gård (UH 1557:4).

V. Kanik och domkyrkogårdar nära Svartbäckssmäcken
1428 tilldelar ärkebiskop Johan Håkansson kaniken och sysslomannen 

Hans Andersson på livstid den gård, som tillhör Norunda kanonikat 
och som denne redan besitter. Johan åläggs samtidigt att reparera 
huset, som hotas av förfall. Det bestäms vidare att kanikerna skall 
behålla den gård de sitter på, även om de byter prebenda, ty de 
många bytena har medfört att husens underhåll försummats. (RApp 
25/5)

1535 förlänar Gustav I tre gårdar — Norunda kanonikats, mäster Johans 
och gamle Olof skrivares — till Mats Persson (GR 10 s 332).

1536 meddelar Gustav I att 'kanikerna övergivit sina sköna gårdar och 
tagit sig gäll ute på bygden, så att gårdarna är en stor part därutöver
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gård) och vid den tomt som tillhör herr Olof i Alunda och slutligen 
den tomt som Birger redan givit domkyrkan. (RAp 18/1 I) 

I 528 har helgeandshuset en tomt 'ute i F vid vägen', vidare en lada och ett 
åkerstycke, vilket Mats Persson har, och *,eskiers fiellen, som Mats 
Persson också har och som ger½ pund korn i avrad, när den är i säde 
(UFT VI s 199 f). 

J. Dekanens gård och trädgård - 1326 ad curiam domini decani (DS 2587) , 
1448 dechenens trtedgard (RAp 23/8) . 

Dekanens gård 1326 och dekanens trädgård 1448/75 har båda legat i 
området nord eller nordväst om domkyrkan. Det går inte att avgöra om 
gården legat intill trädgården, inte heller om någondera eller båda legat vid 
den dekanens gård som omtalas I 369. 

1326 uppges att kaniken Nils Kristinesson (Lagga kanonikat) har en tomt, 
som ligger väster om hans egen gård 'i vår fjärding' utmed allmän-
ningsvägen, när 'man går från bron till herr dekanens gård ' (DS 
2587). 

1369 tvistar dekanen Nils Torstensson med kaniken Rutger (Alunda kano-
nikat) om en gård, som biskop Sigfrid i Skara givit dekanatet , då han 
var dekan i Uppsala. Sigfrid blev biskop i Skara 1352 (Brilioth s 107) 
och Rutger är hans systerson. Dekanatet tilldöms gården på villkor 
att dekanen håller årsmot för Sigfrid och dennes företrädare. Om så 
inte sker, tillfaller gården domkyrkan . (SRP 898) 

1448/ 75 anges att dekanens trädgård ligger väster om domkyrkans/S:t 
Mikaels prebendas gård (RAp 144823/8 , 147518/11). 

1557 ansvarar Hans Frese för 'Dekanträdgården' som ligger under Uppsa-
la gård (UH 1557:4). 

V. Kanik- och domkyrkogårdar nära Svartbäckssmäcken 
1428 tilldelar ärkebiskop Johan Håkansson kaniken och sysslomannen 

Hans Andersson på livstid den gård, som tillhör Norunda kanonikat 
och som denne redan besitter. Johan åläggs samtidigt att reparera 
huset, som hotas av förfall . Det bestäms vidare att kanikerna skall 
behålla den gård de sitter på, även om de byter prebenda, ty de 
många bytena har medfört att husens underhåll försummats. (RApp 
25/5) 

1535 förlänar Gustav I tre gårdar - Norunda kanonikats , mäster Johans 
och gamle Olof skrivares - till Mats Persson (GR JO s 332) . 

1536 meddelar Gustav I att 'kanikerna övergivit sina sköna gårdar och 
tagit sig gäll ute på bygden , så att gårdarna är en stor part därutöver 
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fast förlamade och nedruttnade’, varför han säljer två tidigare kanik- 
gårdar i F till Birgitta Kristiernsdotter (Vasa). Mäster Johan (Rasbo 
kanonikat, GR 12 s 80 f) och sedan mäster Mats har bott i den ena, 
till vilken hör en åker med ett punds utsäde; i den andra, som ligger 
’där tvärt över’, har gamle Olof skrivare bott. (GR 11 s 200 f)

1546 säljer Gustav I ett stenhus i F med en trädgård, som mäster Johan 
tidigare bodde i, och en liten gård ’där tvärt över’, vilken tidigare 
Anders skrivare bodde i, till Birgitta Kristiernsdotter (GR 18 s 90 f; 
sannolikt är det samma fastigheter som 1536).

1553 överlåter Gustaf I äganderätten till en kronans gård som tidigare 
tillhört domkyrkan, till Anna, Erik Larssons hustru; gården ligger 
’ovan Svartbäcks smäcken (= spång) västan ån i hörnet mellan 
mäster Mats Mickelssons och Olof Larssons gårdar, tvärt utöver’ 
Birgitta Kristiernsdotters gård (GR 24 s 111).

VI. Brunnsgården — 1540 i Bröndsgården (UH 1540:2).

1540—45 betalar Lasse i B tomtöre till kronan för en tomt, som tillhört 
preposituren (UH).

1591 säljer Lasse köttmånglare sin gård B i F till drottning Gunilla Bielke. 
Tomten är väster mot Lasse Grås gård 54j aln, norr ut mot Uller- 
åkersgatan (Wllrakars gattunn) 57J aln, öster ut mot domkyrkan 63 
alnar, söder ut till krokmålet 30 alnar, krokmålet norr ut 21 alnar, 
väster krokmålet 243/8 aln. (StäAk, 70)

VII. Övriga fastigheter i Fjärdingen
1466 säljer borgaren Sven bältare en gård i F 'bredvid herr Birgers 

(? dekanen Birger Johansson) i hörnet’ till prebendaten Mårten 
Jakobsson. Gården är 51 J aln på längden och på bredden ’ned mot 
ån’ 28j aln och ’å andra ändan uppe genmot’ herr Karl officialis’ 
gård 27 J aln. (?RAp 17/3; enl baks-ant tillföll gården senare S:ta 
Helenas prebenda och tjänade som prebendatresidens)

1467 bestämmer borgaren Olof Johansson och hans hustru Cecilia Olofs- 
dotter att den gård som de förvärvat och nu bebor i F skall med tomt 
och hus tillfalla domkyrkan efter deras död; gården är 70 x 30 alnar 
(RAp 15/2).

1528 har helgeandshuset en tomt ’uppe i F’, vilken skänkts av herr Erik i 
Tierp och ligger norr om Erik orgelmästares tomt och räntar 0:6 pn i 
tomtöre (UFT VI s 207).

1534—35 har domkyrkan 4 tomter, 1536 5 tomter; en räntar 0:1 pn, tre 
räntar 0:4 pn och en räntar 15360:2 pn (UpDkyR). Sannolikt var
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fast förlamade och nedruttnade', varför han säljer två tidigare kanik-
gårdar i F till Birgitta Kristiernsdotter (Vasa). Mäster Johan (Rasbo 
kanonikat , GR 12 s 80 f) och sedan mäster Mats har bott i den ena, 
till vilken hör en åker med ett punds utsäde; i den andra, som ligger 
'där tvärt över', har gamle Olof skrivare bott. (GR 11 s 200 f) 

1546 säljer Gustav I ett stenhus i F med en trädgård, som mäster Johan 
tidigare bodde i, och en liten gård 'där tvärt över', vilken tidigare 
Anders skrivare bodde i, till Birgitta Kristiernsdotter (GR 18 s 90 f; 
sannolikt är det samma fastigheter som 1536). 

1553 överlåter Gustaf I äganderätten till en kronans gård som tidigare 
tillhört domkyrkan , till Anna, Erik Larssons hustru; gården ligger 
'ov an Svartbäcks smäcken ( = spång) västan ån i hörnet mellan 
mäster Mats Mickelssons och Olof Larssons gårdar, tvärt utöver' 
Birgitta Kristiernsdotters gård (GR 24 s 111). 

VI. Brunnsgården - 1540 i Bröndsgården (UH 1540:2). 

1540-45 betalar Lasse i B tomtöre till kronan för en tomt, som tillhört 
prepositur en (U H) . 

1591 säljer Lasse köttmånglare sin gård B i F till drottning Gunilla Bielke. 
Tomten är väster mot Lasse Grås gård 54-½ aln, norr ut mot Uller-
åkersgatan ( Wllrakars gattunn) 5 7-½ aln, öster ut mot domkyrkan 63 
alnar, söder ut till krokmålet 30 alnar, krokmålet norr ut 21 alnar, 
väster krokmålet 24 3/8 aln. (StäAk, 70) 

VII. Övriga fastigheter i Fjärdingen 
1466 säljer borgaren Sven bältare en gård i F 'bredvid herr Birgers 

(? dekanen Birger Johansson) i hörnet' till prebendaten Mårten 
J akobsson. Gården är 51-½ aln på längden och på bredden 'ned mot 
ån' 28-½ aln och 'å andra ändan uppe genmot' herr Karl officialis' 
gård 27 ½ aln . (?RAp 17 / 3; enl baks-ant tillföll gården senare S:ta 
Helenas pr ebenda och tjänade som prebendatresidens) 

1467 bestämmer borgaren Olof Johansson och hans hustru Cecilia Olofs-
dotter att den gård som de förvärvat och nu bebor i F skall med tomt 
och hus tillfalla domk yrkan efter deras död; gården är 70 x 30 alnar 
(RAp 15/ 2). 

1528 har helgeandshuset en tomt 'uppe i F' , vilken skänkts av herr Erik i 
Ti erp och ligger norr om Erik orgelmästares tomt och räntar 0:6 pn i 
tomtöre (UFT VI s 207) . 

1534-35 har domkyrkan 4 tomter, 1536 5 tomter; en räntar 0:1 pn , tre 
räntar 0:4 pn och en räntar 1536 0 :2 pn (U pDky R) . Sannolikt var 
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dessa tomter i domkyrkans ägo redan 1497—1509, även om de inte 
direkt kan identifieras i domkyrkans räkenskaper for dessa år.

Tomter i Fagrafj ärdingen (FF)
1376 har domkyrkan i FF tre tomter, av vilka två årligen ger 0:0:8 pn 

vardera och en ger 0:1 pn, vidare en gård, som sakristanen nu bebor 
(D 1 s 1).

Fastigheter i Skitnafj ärdingen (SF)

1. Mats’/Anders Lydekessons/Jöns skinnares/Budde bältares gård
1382 säljer Mats i Håga en halv gård i SF, som är på längden 51 J aln och 

på bredden 27-J aln och 26-J aln, till Anders Lydekesson (RAp 18/8, 
SRP 1746).

1410 intygas att Jöns skinnare i Enköping sålt till Budde bältare en gård i 
SF, som är 51 aln på längden och 27 J aln på bredden i ena ändan 
och 26-^ aln i den andra (SD 1358).

2. Olof Johanssons/Peter Hälsings gård
1412 säljer kyrkoprästen Olof Johansson i Torstuna sin och sina syskons 

arvedel i en gård med stuga, stugkova (stugkammare), stekarehus 
(köksbyggnad), kölna (torkhus) och kålgårdsrum till borgaren Peter 
Hälsing. Gården ligger i SF; tomten är 'nedan vid gatan och ovantill’ 
27 alnar bred och 70 alnar 'lång uppå båda sidor’. (SD 1575)

3. Torkel Svenssons/pr ebendaten Mårten Jakobssons tomt
1473 säljer Torkel Svensson, tidigare borgmästare i Uppsala, en stall-

gårdstomt i SF till prebendaten Mårten Jakobsson. Tomten ligger 
'uppmed Lille Lasses gård sunnan vid och allmänningen på andra 
sidan’ och mäter på bredden 15 3/4 aln vid allmänningsgatan och 14 
alnar vid ån och på längden 146 3/4 aln. Torkel hade en gång bytt till 
sig tomten av Sven bältare mot en tomt på Vårfrugatan. (RAp före 
29/9)

Fastigheter utmed ån nord och nordväst om domkyrkan

1. Domkyrkans tomter och intilliggande gårdar
1346 testamenterar kaniken Henrik Ludvigsson sitt hus i Uppsala, som 

han byggt vid ån, till domkyrkan (DS 4074).
1376 har domkyrkan en tomt vid ån, där hästarna vattnas (D 1 s 1).
1468 byter Sigrid, Mikael guldsmeds änka, bort en gård mellan mäster 

Lars Wathers’, som är kanik och officialis, och herr Olofs i Nysätra
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Västan ån 311

gårdar 'västan vid ån’ till prebendaten Staffan mot en gård på 
Platsen och mellangift i pengar. Den bortbytta tomten är på bredden 
 i översta ändan vid domkyrkans tomt 17 J aln och nedantill ovan vid 
gatan 21 alnar’, på längden på 'östra södra sidan 125 alnar, på västra 
norra sidan utmed allmänningen 127 alnar’; utmed ån nedan gatan 
är tomten 39^- aln. (RAp 23/5)

2. Karl Ulfs son/Grillby kanonikats, Johannes evangelistens prebendas,
Kristina Pukans/Anders Kabbes och Mikael grytgjutares tomter
1387/ 97 instiftar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) ett nytt kanonikat 

(Grillbv) och anslår till detta sin gård i U med tillhörande tomt (OD 
Is 1120, SRP 2876, se Fullerö, Gla Uppsala sn).

1444 säljer Kristina Pukans en gård och tomt till rådman Anders Kabbe. 
Tomten ligger mellan Karl Ulfssons tomt, som herr Lars Eriksson nu 
sitter på, och Mikael grytgjutares tomt. Måtten är mellan ån och 
gatan 133 alnar på båda längdsidorna och på breddsidorna 22 3/4 aln 
'överst’ och 193/4 aln 'nederst vid gatan’. (RAp 21/12)

1548 överlåter Gustav I äganderätten till två kronans tomter 'näst utmed 
ån’ till Svante Stensson (Sture). Den ena har tillhört Grillby kanoni-
kat, den andra en av Johannes evangelistens prebendor. Tomterna 
ligger bredvid varandra och är på bredden utmed allmänningsgatan 
66 3/4 aln, bak i tomten 59 3/4 aln och på längden från ån 81 alnar. 
(GR 19 s 298 f)

Väster om domkyrkoområdet

I. Klingeberg (K)
1423 i Klingeberghum (RAp 28/6).
1425 in Klingebtergh (RAp 26/4).
1428 in Klingebergh (RAp 2/12).
1476 fraa Kringilbtergha (RAp 21/12).

K kan avse höjden inom de nuvarande kvarteren S:t Johannes och S:t
Nikolaus. 1

1. Fastigheter på Klingeberg
1423 säljer Mats i Fjärdingen till Peter Nilsson en tomt, som ligger 'nedan 

vid' den kålgård som herr Nils Olofsson, nu död, en gång ägde. 
Tomten har följande alnmått: 20 (öster) x 10 (nordväst) x 25 (syd-
väst) x 20 (RAp 28/6).
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1425 ger ärkebiskop Johan Håkansson kaniken Olof Ingevaldsson tillåtelse 
att till kanikresidens köpa den gård på K, vilken till hälften ägs av 
domkyrkan och till hälften av den prebenda, som kaniken Sigvast 
Olofsson grundade. Olof far köpa prebendans halva, medan han 
erhåller den andra i förläning av ärkebiskopen. Efter Olofs död skall 
gården tillfalla den kanikprebenda, han vill ge den till. (RAp 26/4) 

1428 överlåter kaniken Olof Ingevaldsson sin gård på K med det stenhus, 
som där nyligen är uppfort, till domkyrkan med rätt for domkyrkan 
att sälja huset till den kanik som inte har något hus (RAp 2/12).

2. Fastigheter mellan Klingeberg och Fjärdingen 
Svalagården — 1476 Swalagordhin (RAp 21/12) — och intilliggande fastig-
heter
1476 säljer Olof Henriksson i Fiby, Vänge sn, med sin hustru Ingeborgs 

samtycke en 'bartomt’ (= obebyggd) till kaniken Jöns Holmbjörns- 
son på S:t Eriks kapells vägnar. Tomten ligger mellan Svalagården 
och S:t Orjans tomt och sträcker sig på längden mellan gatan från K 
och gatan till Fjärdingen. (RAp 21/12)

1482 ger kaniken Jöns Holmbjörnsson till domkyrkan en gård, som räntar 
^:0 pn och vars avkastning skall användas till inköp av vin till S:t 
Eriks kapell. Gården ligger omedelbart norr om Svalagården, som är 
S:t Eriks kapells gård, och sträcker sig på längden från gatan mot K 
till gatan mot Fjärdingen. Mot K är den 29 alnar och mot Fjärdingen 
28 alnar. (RAp 4/4; enligt baks-ant ligger gården mellan Svalagården 
och S:t Orjans gård)

II. Ovanberga — 1316 in Ofanberghum (DS 2062 s 257), 1440 (omkr) 
Owanbergha (UpP s 6) — läge i stadens västra utkant.

1316 upptas fem landbor i förteckningen över vad hertig Valdemar upp-
burit av kyrkogodsen i Tiundaland; fyra tillhör Uppsala domkyrkas 
fabrica, den femtes tillhörighet anges inte (DS 2062 s 257).

1440 (omkr) låter Uppsala stads råd till svenska översätta kung Magnus 
Erikssons stadgebrev från 1335, vilket rör kamerala och jurisdiktio- 
nella förhållanden inom staden, och förse brevet med en ingress, som 
är riktad till den regerande kungen och som hänvisar till aktuella 
förhållanden, vilka föranleder ett förnyande av bestämmelserna om 
allmän skatteskyldighet i staden. I den följande översättningen gör 
rådet ett tillägg till den äldre texten, varigenom Ovanberga undantas 
från skattskyldighet: 'Gammalt kyrkofrälse som är Ovanberga, vil- 
jom vi ej att det något tynges i några handa måtto’. (UpP s 406)
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Västan ån 313

1444 har sjätte prebendan vid Uppsala domkyrka en tomt i Ovanberga, 
som två landbor har och vilkas hus står på tomten (UpDkyPb f 3).

1533 uppbär kungens fogde på Uppsala gård tomtören från 25 tomter i 
Ovanberga (URR s 47).

1540 — 55 redovisas ett varierande antal tomter (1540—47 25, 1548 20, 
1549—50 18, 1551—55 17), vilkas innehavare till kronan erlägger 
tomtören for sina tomter och spannmålsavrad för sin åker. Denna är 
uppdelad i två gärden — en i Kåbo gärde, en i Rickomberga gärde — 
vilka sås omväxlande vartannat år. Tomterna och gärdena betecknas 
Ovanberga rättardöme, som tidigare tillhört biskopsstolen. Rättardö- 
met eldhärjas 1543 och befrias från skatt, ’ty tomterna äro alla 
ödelagde och husen avbrände. Och där på är ladugården ( = kungsla-
dugården) satt’ (UH 1544:8). Ar 1554 läggs rättardömet ’uti Kungs- 
gärdet ... till Uppsala gård’. (UH 1555:21)

III. S:t Oljans kapell — 1442 capella beati Georgii martiris apud Vpsaliam (DN 
XVI: 142), 1452 Sand Orians Capelle (RApp 26/4).

Kapellet har legat vid den västra utfarten (PSKr s 29 f) och sannolikt på
Ovanbergas ägor (se nedan 1459).

1442 utfärdas avlatsbrev för dem som på vissa festdagar besöker S:t Orjans 
kapell Vid Uppsala’ eller ger något till kapellet, av vilket bara en liten 
del är uppförd (DN XVI: 142).

1452 ger Märta Lydekadotter (Stralendorp) 10:0 pn till S:t Orjans kapell 
(RApp 26/4).

1459 utfärdar ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) med domkapitlets 
samtycke en stadga för S:t Orjans kapell, som biskoparna Olof Lars-
son (död 1438) och Nils Ragvaldsson (död 1448) velat bygga på 
ärkebiskopens 'tomt, åker och ägodelar västan Uppsala’ och som 
genom prebendaten Peter Tidekessons insats nu blivit uppbyggt. 
Kapellet skall lyda under domkyrkan och dess föreståndare skall vara 
ärkedjäknen, ärkebiskopens fogde i U och den klerk som är knuten till 
kapellet. Till domkyrkan skall kapellet årligen erlägga 4:0 pn och i 
gengäld fa vin och oblat. Får kapellet fler gods än det nu har, så att en 
prebenda kan inrättas, är prebendaten förpliktigad gå till kors i 
domkyrkan och som andra prebendater delta i afton- och ottesång 
och mässa. (RAp 14/10; väster om Uppsala ägde ärkebiskopsstolen 
bara Ovanberga med tillhörande jord i Kåbo och Rickomberga)

1460 stadfäster ärkebiskopen en överenskommelse mellan å ena sidan S:t 
Orjans kapells Vid Uppsala’ föreståndare, prelaten Peter Tidekes-
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son, och å den andra S:t Orjans gille och brödraskap. Kapellet 
överlåter till gillet en tomt mot att gillet årligen betalar 1:0 pn i 
tomtöre till kapellet. Samtidigt stadgas att gillets själavård skall 
utövas av kapellets föreståndare och i kapellet. (RAp 19/4)

1504 anslås av intäkterna från S:t Eriks och S:t Orjans kapell 20:0 pn — det 
är vad som återstår, sedan kaplanernas utgifter och andra pålagor 
betalats — till universitetet (UUHist Bihang 1:129).

1531 se universitetet.

IV. Sysslomansgården — 1498 curiayconomatus (UpDkyR vol 2 s 52).
1498 omtalas sysslomansgården, som var centrum for förvaltningen av 

fabrica (domkyrkans byggnadsfond)-godsen. Till gården hör ett ’sta- 
buletum’ (= /avelsgård), som möjligen legat i *Billinge, Bondkyrka 
sn, vid Uppsala, och en egendom i *Aakerby. (UpDkyR; Dahlbäck s 
281)

Icke närmare lokaliserbara fastigheter

1. Årkedjäknegården — 1281 curiam in Vpsalensi ... (DS 730), 1364 in domo,
habitacionis, domini Hertleui archidiaconi (APS 692).

Det framgår inte om ärkedjäknens gård har legat på samma plats 1281, 1360
och 1474/92.

1281 utser ärkebiskop Jakob Israelsson Johan Odolfsson att inneha archi- 
diakonatet med vad därtill hör, bl a en gård i U (DS 730).

1360 testamenterar ärkedjäknen Ringvid Nilsson tunikor med kapuschong 
till Daniel, tjänare vid Ringvids gård, och till sin kock, Hennike, som 
också far en häst (RAp 15/10).

1560 (omkr) upptas 'ärkedjäknegården, som sedan brann upp’ av Rasmus 
Ludvigsson i en förteckning över gods, som Gustav I överlåtit till 
Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) (K 3 f91v).

2. Fastigheter vid ärkedjäknegården
1474 säljer kaniken Jöns Holmbjörnsson på avlidne kyrkoherde Esbjörns i 

Börstil vägnar en gård med stenhus intill ärkedjäknegården — på den 
västra sidan — till ärkedjäkne Kort Rogge, som skall anslå gården till 
en prebenda (RAp 20/9). Detta sker 1482, då Kort Rogge, nu biskop i 
Strängnäs, instiftar en prebenda i S:t Botvids kor (RAp 25/5; DMS 
1:3 s 70).

1492 säljer kyrkoherde Magnus Olofsson i Alsike till kaniken Bengt Påls- 
son en gård, som han köpt några år tidigare av Sko kloster och
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Ragnhild Andersdottcr, då elev (discipula) i klostret, vilket Magnus’ 
’egen handskrift’ i hans 'räkenskapsbok skall vittna och bevisa’. 
Gården ligger öster om ärkedjäknegården i hörnet mellan Buddagår- 
den (Bwddhagaardhen) och Hans målares tomt. Tomten är på längden 
utmed gatan från hörnet till Buddagården 56 alnar och på bredden 
utmed andra gatan från hörnet till 'målartomten’ 37 J aln. (RAp 
15/2) 1503 uppges att Bengt senare givit gården till Sko kloster, som i 
sin tur överlåtit den till Paul Kuse för dennes livstid (SkoKlJb s 74 f).

3. Kantorians gård och närliggande fastigheter — 1481 Cantoris gardh
(RAp 29/6 eller 1/8).

1481 byter prebendaten Finvid Larsson (stjärna) till sig en ’byggd’ gård 
med tomt, kålgård, trädgård och stenkällare ’nedan kantorsgården 
tvärt över gatan sunnan till’ av domkyrkan mot jord i Sundbro, 
Bälinge sn (se DMS 1:3 s 67). Efter Finvids död skall gården återgå 
till domkyrkan. (RAp 29/6 el 1/8)

1503 upplåter ärkebiskop och domkapitel ett stenhus som är beläget mel-
lan kantorn Ingolfs (i söder) och Eriks i Stäket (i öster) hus till 
prebendaten Mats för dennes livstid mot att Mats reparerar huset 
(RAp 5/5).

1538 förlänar Gustav I kantorian ’med gård och allt annat’ till Conrad von 
Pyhy (GR 12 s 116).

1557 ansvarar Hans Frese för ’herr Konrads trädgård’ (Conrad von Pyhy), 
som ligger under Uppsala gård (UH 1557:4). 4 5

4. Frälsarens gård — 1444 curiam Saluatoris (UpDkyPb f 4) — S:t Eriks
gillestuga — 1450 sande erikx gillestughu (RAp 3/5) — och prebendaten
Asmunds gård
1444 instiftas en prebenda vid primmässans altare i Uppsala. Den bekos-

tas av Uppsala stifts prästgille (convivium Salvatoris = Frälsarens 
gille; gillet omtalas första gången 1337 i DS 3331), som anslår sin 
gård, kallad Frälsarens gård till bostad åt prebendaten (UpDkyPb f 
4; Dahlbäck s 158 f; UpHist II s 232 f)-

1450 intygas att den nu avlidne prebendaten Asmund, innan han for 
utrikes, sålde sin gård med tomt och hus mellan Frälsarens gård och 
S:t Eriks gillestuga till prebendaten Peter Johansson (RAp 3/5).

5. Malmgården — 1540 i Malmgarden (UH 1540:2).
1540—45 betalar Mikael i M tomtöre till kronan för tomt, som tillhört 

preposituren (UH).
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6. Backen — 1420 in Bakka (SD 2794), 1425 a Bakka (RAp 15/2).
1420 är Peter på Backen borgmästare (SD 2794).
1541 erlägger Erik Finne och Erik Andersson i B saköre (UH 1541).

7. Övriga fastigheter
1328 har kaniken Nils Kristinesson (Lagga kanonikat) en stuga ('stupa’) 

på Gärdet (in Gerdino) med torgbod och härbärge, som han testamen-
terar till sin hushållerska Helena Ofradsdotter (DS 2678).

1348 testamenterar kyrkoherden Johan Ragvaldsson i Skepptuna till dom-
kyrkan en gård, som han en gång bytt till sig av domkyrkan (?DS 
4374).

1360 säljer Kristina, ?Markus’ hustru, en på betesmark belägen gård 
('lötagård') väster om ån till Karl i Gryta. Gården är 64 alnar lång 
och 48 alnar bred (RAp 3/5).

1376 har domkyrkan en gård med smedja och tomt, som Björn klockare 
innehar, och en tomt, som borgmästare Henneke har och som en 
gång herr Dominicus, domkyrkans skolmästare givit (D 1 s 1).

1474 avyttrar Julita kloster en tomt, som klostret fått av Torkel Svensson, 
fordom borgmästare i U, till herr Magnus Olofsson i Alsike. Tomten 
ligger väster om ån mellan hustru Elins, Jakob skräddares änkas, 
tomt och en prebendetomt och mäter på längden 180 alnar och på 
bredden vid gatan 17^ aln och i översta änden 11 alnar. (RAp efter 
18/5)

1544 har kronan en tegellada och en tegelugn (GR 16 s 9).

Uppsala gård

Vid mitten av 1540-talet flyttas Kungsgården från Islandet (östan ån) till 
den forna ärkebiskopsgården västan ån (UpHist Ils 247 flj. Under gårdens 
jordbruk ligger ett stort antal gärden, hagar och ängar runt Uppsala, vilka 
tidigare i stor utsträckning tillhört kyrkliga institutioner i Uppsala, främst 
Uppsalakyrkan. Ladugården ligger på Ovanberga ägor, som tidigare till-
hört ärkebiskopsstolen (UH 1544:8). Nedan redovisas den jord som från 
1540-talet till slutet av 1560-talet i UH sägs ligga under Uppsala gård.

Gärden'. Södra och norra gärdet (i Kungsgärdet, från 1549 respektive 1552). 
Vissa år besås sveder i Berthåga, Flottsund, Gottsunda, Sandvik och Vård- 
sätra (Bondkyrka sn).

Hagar och ängar: Bondkyrka sn — i Berthåga, Enhagen, Flottsund, Gott-
sunda, Malma, Ruddammshagen och Sandvik, vidare 'Biskopshagen', 
'Bondkyrko/Prästhagen', 'Domprostfjällen’, 'Ekelunden’ i Försängen,
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'Kanikefjällen', 'Slottsgärdet’ samt 'Norra och Östra Tegelhagen’; Läby sn 
— i Kvarnbo; Danmarks sn — i *Koggeboda, Nyängen och Sävja-fjällen; 
Gla Uppsala sn — i *Sponga högha och Gla Uppsala-hagen; Vaksala sn — i 
Kungsängen, Sätuna-ängen och Vaksala-hagen; Uppsala stad — ’S:t Eriks- 
hagen’ (som planteras till trädgård) och 'Stora tegelhagen’; okänt läge — 
'Dekanängen', 'Djurhagarna', 'Fårahagen’,'Prästängen’ och 'Åholmen'.

Trädgårdar i Uppsala: 'Stora trädgården’ (troligen ärkebiskopens forna 
trädgård), 'Herr Konrads trädgård’ (åsyftar Conrad von Pyhy, som på 
1540-talet hade den forna kantorian, Dahlbäck s 86), 'Domprostträdgår-
den’, 'Studentträdgården’, 'Dekanträdgården' med köket och 'Gamla går-
dens trädgård’, för vilka trädgårdsmästare Hans Frese ansvarar (UH 
1557:4).

Belägg på fastigheter som ej kan lokaliseras till någon-
dera åsidan.
1291 testamenterar kaniken Salomon (åttonde kanonikatet, Alunda) sin 

tomt och gård, som han låtit uppföra, med tillhörande hus. Hälften 
går till hans efterträdare; den andra hälften anslås till domkyrkan till 
instiftande av den tredje vicarian. (DS 1036, se Eke, Vaksala sn) 1344 
uppges att domkyrkan för den halva den mottagit, skulle ersätta den 
tredje vicarian med 0:2, värda 12:0 pn (DS 3835 s 321; se Grän DMS 
1:3 s 264).

1304 erkänner Olof, kallad Dabbe, att han till ärkebiskop Nils Allesson på 
grund av sina förbrytelser mot ärkebiskopen överlåtit det hus som 
han ärvt efter sin far Mårten Långben och som var uppdelat i tre 
delar (DS 1443).

1330 ger dekanen Lars i Uppsala en gård, som han själv förvärvat, till 
predikarbrödernas konvent i Sigtuna; Lars var själv predikarbroder 
(DS 2776).

1330 testamenterar kaniken Mats från Enköping, innehavare av Dan-
marks kanonikat, 30:0 pn till domkyrkan, vilka pengar skall utgå från 
den gård Mats byggt. Den återstående delen av gården överlämnas 
till ärkebiskopens disposition (DS 2762).

1331 pantsätter Jarl Johansson (balk) en gård för erläggande av legat till 
olika kyrkliga institutioner (DS 2829).

1338 har Ingevald Filipsson, kyrkoherde i Åkerby, en gård (DS 3379). 
1350 testamenterar kyrkoherde Peter Olofsson i Östervåla en gård, som 

han ärvt efter sin syster Katarina, till sitt syskonbarn (nepti mee) 
Margareta (DS 4635).
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1368 uppges att kaniken Nils Björnsson i Frötuna har en gård (APS 728).
1370 byter Erik i Binklinge, Vrena sn, Oppunda hd, och hans hustru 

Margareta till sig en uppbyggd gård, en tomt, och vidare en åker 
nära staden av kaniken Johan i Vadsbro mot en gård i Nyköping och 
jord på olika ställen i Södermanland (RAp 18/5, jfr SRP 941).

1376 har domkyrkan två bodar, som räntar ca 6:0 pn per år. En har givits 
avjakob Lange, den andra av Johan från *Korshamn (D 1 s 1).

1381 säljer Nils Petersson (Länna-ätten) en tomt till kyrkoherde Klas 
Henriksson i Gla Uppsala. Tomten ligger i samma gård, som Nils 
klunkofoters ägde och sträcker sig från grindstolpen i kålgården och 
intill en stolpe vid den gård, som tillhör Johan Håkansson, en manlig 
släkting (’måg’) till Nils. (RAp 21/9, SRP 1627).

1384 säljer Bengt Galle till Klas Svartakop en tomt, som tidigare varit Lars 
Godes gård och som Bengt köpt av Jöns Djäkn i Stockholm (SRP 
2011).

1409 ger bröderna i S:t Jakobs och S:t Peters gille en tomt till prebendaten 
Lars Gustafsson. Tomten är 11 x 26 alnar och ligger mellan Anders’, 
Ermunds mågs, och Lars Gustavssons gårdar. (SD 1024) 1444 ger 
kaniken Karl Ingevastsson, Gustav Bertilsson och väpnaren Peter 
Jakobsson samma tomt till S:ta Katarinas kor i domkyrkan. (Det sägs 
att Lars Gustavsson fatt tomten av Karlagillet.) De förbehåller sig 
rätten att bruka tomten under sin livstid (RApp 23/2). Det kan vara 
den tomt, där S:ta Katarinas prebenda 1475 har del i en kålgård, som 
skall ha givits av Cecilia Ingevastsdotter, syster till Karl Ingevastsson 
(UpDkyPb f 9).

1426 ger Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru en tomt, som ligger 
vid deras gård, till en prebenda vid S:ta Annas altare i domkyrkan. 
På tomten skall prebendeprästen ha sin gård. (RAp 2/7, 6/7; se DMS 
1:3 s 135).

1429 säljer Katarina, dragarens (hustru), en tomt på 47j x 12^ aln till 
rådman Olof Nilsson. Tomten ligger mellan Katarinas gård och 
Olofs. (RAp 3/4).

1435 har Själakoret vid domkyrkan en gård (UpDkyPb f 5).
1439 säljer kantorn Karl Jonsson och kaniken Jakob Nilsson en gård och 

tomt till Hans skräddare (SMR 863).
1462 intygas att borgmästaren Anders Olofsson och dennes son Hans 

Andersson gjort räkenskap inför Lars Persson, som agerat på sin 
hustrus vägnar, på en arvedel i gård, gatubod och lösöre (RAp 27/9).

1473 utfärdas dom mellan domkyrkan och uppsalaborgaren Anders Lars-
son; Anders hävdar arvsanspråk efter sin mormoder till en gatubod,
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rätten att bruka tomten under sin livstid (RApp 23/2). Det kan vara 
den tomt, där S:ta Katarinas prebenda 1475 har del i en kålgård , som 
skall ha givits av Cecilia lngevastsdott er, syster till Karl lngevastsson 
(UpDkyPb f9) . 

1426 ger Nils Bosson (Natt och Dag) och hans hustru en tomt, som ligger 
vid deras gård, till en prebenda vid S:ta Annas altare i domkyrkan . 
På tomten skall pr ebendeprästen ha sin gård . (RAp 2/7, 6/7; se DMS 
1:3 s 135). 

1429 säljer Katarina, dragarens (hustru), en tomt på 47½ x 12½ aln till 
rådman Olof Nilsson. Tomten ligger mellan Katarinas gård och 
Olofs . (RAp 3/4). 

1435 har Själakoret vid domkyrkan en gård (UpDkyPb f 5). 
1439 säljer kantorn Karl Jonsson och kaniken Jakob Nilsson en gård och 

tomt till Hans skräddare (SMR 863). 
1462 intygas att borgmästaren Anders Olofsson och dennes son Hans 

Andersson gjort räkenskap inför Lars Persson , som agerat på sin 
hustrus vägnar, på en arvedel i gård, gatu bod och lösöre (RAp 27 /9) . 

1473 utfärdas dom mellan domkyrkan och uppsalaborgar en Anders Lars-
son; Anders hävdar arvsanspråk efter sin mormod er till en gatubod, 



som givits till domkyrkan av arvingar till Johan, kyrkoherde i Aren- 
tuna, och som Anders nu satt sig i besittning av. Anders arvsanspråk 
godkänns och domkyrkan döms att ge Anders så mycket av räntan, 
som hans arvslott motsvarar. (RAp 21/5).

1490 uppges att Nils i Myrby, Danmarks sn, haft en tomt, som han bytt 
bort mot en fjäll i Tjocksta (ULdb s 13; se Tjocksta, Danmarks sn).

1493 erkänner borgmästaren Mats Hansson att han av kyrkoherde Lars 
Jönsson i Rasbo blivit till fullo förnöjd för sin 'grundval’ vid vilken 
kyrkoherdens stenhusmur står (RAp 7/3).

1497—1509 redovisas i domkyrkans räkenskaper under rubriken tomter 
( de areis siue fundis”) ränta från mellan 35 och 43 enheter och 
under rubriken bodar ( de opellis”) ränta från mellan 34 och 46 
enheter. I de två grupperna ingår inte bara tomter och bodar i strikt 
mening utan även hus, källare och gårdar, varav en del upptas än 
under den ena än under den andra rubriken. (UpDkyR) Några av 
enheterna har identifierats och redovisas på vederbörlig plats.

1503 har Sko kloster en gård, som klostret fått av Ingvar, prebendat i 
Uppsala (SkoKlJb s 75).

1504 träffas förlikning mellan arvingarna till prebendaten Martin Jakobs-
son, som 1502 instiftat en prebenda vid S:ta Helenas altare i själa- 
koret i domkyrkan, och domkyrkan, varvid arvingarna far allt lösöre, 
proviant mm, medan S:ta Helenas prebenda far Martins 'sätesgård 
och fägård’ (RAp 13/4).

1522 upprättar riksföreståndaren Gustav Eriksson (Vasa) ett mynthus i U 
(PSKrs 59).

1526 ger Gustav I en gård, som tidigare ägdes av herr Hans i Börje, till 
borgmästaren Staffan Henriksson (GR 3 s 11).

1526 ger herr Anders Johansson i Frötuna en gård, som han köpt av Nils 
Ragvaldsson, till Sko kloster (ÖD VII s 899).

1532 köper borgaren Olof Sigholsson och Måns guldsmed var sin tomt av 
Gustav I, som fått tomterna efter Västerås recess (GR 8 s 84).

1533 uppdrar Gustav I åt Klemet skrivare att sälja S:t Eriks gårdar i 
Uppsala (GR 8 s 276).

1538 ger Gustav I borgaren Erik Olsson i Uppsala tillåtelse att hos släkt 
och vänner låna pengar för att lösa ut Anders skrivare, som vid en 
förlikning med Erik hade fatt del — delen var värd 200:0 pn — i Eriks 
fädernegård (GR 12 s 93).

1544 lånar Gustav I ut två läster gott osmundjärn på ett år till Hans 
Skyrman mot säkerhet i dennes gård i Uppsala (GR 16 s 317).
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1503 har Sko kloster en gård, som klostret fått av Ingvar, prebendat i 
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1504 träffas förlikning mellan arvingarna till prebendaten Martin Jakobs-
son , som 1502 instiftat en prebenda vid S:ta Helenas altare i själa-
koret i domkyrkan , och domkyrkan, varvid arvingarna får allt lösöre, 
proviant mm, medan S:ta Helenas prebenda får Martins 'sätesgård 
och fägård' (RAp 13/4). 

1522 upprättar riksföreståndaren Gustav Eriksson (Vasa) ett mynthus i U 
(PSKr s 59) . 

1526 ger Gustav I en gård, som tidigare ägdes av herr Hans i Börje, till 
borgmästaren Staffan Henriksson (GR 3 s 11). 

1526 ger herr Anders Johansson i Frötuna en gård, som han köpt av Nils 
Ragvaldsson, till Sko kloster (ÖD VII s 899). 

1532 köper borgaren OlofSigholsson och Måns guldsmed var sin tomt av 
Gustav I , som fått tomterna efter Västerås recess (GR 8 s 84). 

1533 uppdrar Gustav I åt Klemet skrivare att sälja S:t Eriks gårdar i 
Uppsala (GR 8 s 276). 

1538 ger Gustav I borgaren Erik Olsson i Uppsala tillåtelse att hos släkt 
och vänner låna pengar för att lösa ut Anders skrivare, som vid en 
förlikning med Erik hade fått del - delen var värd 200:0 pn - i Eriks 
fädernegård (GR 12 s 93). 

1544 lånar Gustav I ut två läster gott osmundjärn på ett år till Hans 
Skyrman mot säkerhet i dennes gård i Uppsala (GR 16 s 317). 



1544 önskar Erik Olsson byta bort en gård i U till Gustav I mot en tomt i 
Åbo, varpå Gustav ger order om att de båda fastigheterna skall 
värderas (GR 16 s 279).

1555 (?) erhåller Åke Bengtsson (Färla) en gård, som räntar 3 pund korn 
och 0:7 pn, och en tomt, som räntar 1:0 pn, i Uppsala efter Jöran 
Åkesson (Tott) (se Håga, Bondkyrka sn) (X 261 1 f 32v, UUB).
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1544 önskar Erik Olsson byta bort en gård i U till Gustav I mot en tomt i 
Åbo, varpå Gustav ger order om att de båda fastigheterna skall 
värderas (GR 16 s 279). 

1555 (?) erhåller Åke Bengtsson (Färla) en gård, som räntar 3 pund korn 
och 0:7 pn, och en tomt, som räntar 1:0 pn, i Uppsala efter Jöran 
Åkesson (Tott) (se Håga, Bondkyrka sn) (X 261 I f32v, UUB) . 



Källor, litteratur och förkortningar

Använt UH-material

UH

Ulleråker

sk kr ky se bi pb* 1 kl2 heh3 sp4 aoe tr

1538:25 6
1540:2®
1541:4
1542:11
1543:11
1544:8
1545:7
1547:16
1548:3
1548:9
1549:1
1550:1
1551:11
1552:16
1553:17 8
1554:17®
1555:217
1556:227
1557:17
1566:57
1567:25
1568:3

- o 
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x = jordetal anges o = jordetal saknas

1 I pb ingår även dp och kan, vilka saknar jt 1540-47.
2 Betecknas vissa år som ky/pb.
3 Betecknas vissa år som sp/ky/pb.
4 Betecknas 1540 och 1549 som ky, 1542-47 som pb.
5 Kyrkogodsen i Uppland. För Uppsaia-Näs sn finns uppgift om prästgårdens jord, vilket 
saknas i årliga räntan.
6 Innehåller två jordeböcker, varav den ena redovisar endast skattejord.
7 Längden är skadad.
8 Längden är skadad. Endast Börje sn och en del av Bondkyrka sn är bevarade.

Källor, litteratur och förkortningar 

Använt UH-material 
Ulleråker 

UH sk kr ky se bi pb' kl2 heh3 sp4 aoe fr 

1538: 25 X X X X 

1540: 26 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
1541 :4 X 0 0 0 X 0 0 0 
1542:11 X 0 0 0 X 0 0 0 0 
1543 : 11 X 0 0 0 X 0 0 0 0 
1544 :8 X 

1545 :7 X X X X X 0 0 0 0 
1547 : 16 X X X X X X 0 0 0 
1548 :3 X 0 
1548:9 X X X X X X X 0 
1549 : 1 X X X X X X X X 0 
1550: 1 X X X X X X X X 0 
1551: 11 X X X X X X X 0 
1552 : 16 X X X X X X X 0 
1553: 17 X X X X X X X 0 
1554: 178 X X X X X X X 0 
1555:21 7 X 0 0 X X 0 X 0 
1556:22 7 X X X X X X X 0 
1557: 17 X X X X X X X 0 
1566 : 57 X X X X X X X X 0 
1567:25 X X X X X X X X 0 0 
1568:3 X X X X X X X X 0 0 

x = jordetal anges o = jordetal saknas 

1 I pb ingår även dp och kan, vilka saknar jt 1540-47. 
2 Betecknas vissa år som ky/pb. 
3 Betecknas vissa år som sp/ky/pb. 
4 Betecknas 1540 och 1549 som ky, 1542-47 som pb. 
5 Kyrkogodsen i Uppland . För Uppsala -Näs sn finns uppgift om prästgårdens jord, vilket 
saknas i årliga räntan . 
6 Innehåller två jordeböcker, varav den ena redovisar endast skattejord . 
7 Längden är skadad . 
8 Längden är skadad . Endast Börje sn och en del av Bondkyrka sn är bevarade. 



322 UH-material

UH

Vaksala

sk1 kr ky pb2 dp3 de3 se heh4 kl aoe fr

1538:25
1540:26
1541:3
1541:4
1542:11
1543:117
1544:8®
1545:7
1547:169
1548:3
1548:9
1549:7
1550:9
1551:12
1552:13
1553:13
1554:10
1555:3
1561:14
1566:22
1567:13
1568:10

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x = jordetal anges o = jordetal saknas

1 Inklusive stadgejord från 1548.
2 Inklusive ädj och kan.
3 Dp och de redovisas som prebendejord från 1548.
4 Inklusive sp.
5 Kyrkogodsen i Uppland. För Danmark och Vaksala finns uppgifter om prästgårdarnas jord, 
vilket saknas i årliga räntan.
6 Innehåller två jordeböcker, varav den ena redovisar endast skattejord.
7 Sankt Eriks-jord endast Danmarks rd.
8 Redovisar dessutom flertalet åkrar och vretar kring Uppsala.
9 Pb i Gla Uppsala sn saknar jt.

Särskilda längder

Arv och eget finns i Bondkyrka, Börje, Danmarks, Gla Uppsala och 
Vaksala snr, samt från 1551 i Vänge sn. Aoe-hemmanen i Bondkyrka och 
Börje snr ingår i Husby rd (se Husby, Bondkyrka sn), hemmanen i Dan-
marks och Vaksala snr i Torkarby rd (se Torkarby, Vaksala sn) och torpet i

322 UH-material 

Vaksala 

UH sk1 kr ky pb2 dp3 de3 se heh4 kl aoe fr 

1538:2 5 X X X X X 

1540:26 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
1541:3 0 0 0 0 
1541:4 X 0 0 0 
1542: 11 X 0 0 0 0 0 0 
1543: 117 X 0 0 0 X 0 0 0 0 
1544:88 X 

1545:7 X X 0 0 X X 0 0 0 
1547: 169 X X X X X X X X 0 
1548:3 X X 0 
1548:9 X X X X X X 

1549:7 X X X X X X X X X 0 
1550:9 X X X X X X X X X 0 
1551: 12 X X X X X X X X X 0 
1552: 13 X X X X X X X X X 0 
1553: 13 X X X X X X X X X 0 
1554: 10 X X X X X X X X X 0 

1555:3 X X X X X X X X X 0 
1561: 14 X X X X X X X X X 0 
1566:22 X X X X X X X X X 0 0 
1567: 13 X X X X X X X X X 0 0 
1568: 10 X X X X X X X X X 0 0 

x = jordetal anges o = jordetal saknas 

1 Inklusive stadgejord från 1548. 
2 Inklusive ädj och kan. 
3 Dp och de redovisas som prebendejord från 1548. 
4 Inklusive sp. 
5 Kyrkogodsen i Uppland . För Danmark och Vaksala finns uppgifter om prästgårdarnas jord, 
vilket saknas i årliga räntan . 
6 Innehåller två jordeböcker, varav den ena redovisar endast skattejord . 
7 Sankt Eriks-jord endast Danmarks rd. 
6 Redovisar dessutom flertalet åkrar och vretar kring Uppsala . 
9 Pb i Gla Uppsala sn saknar jt. 

Särskilda längder 
Arv och eget finns i Bondkyrka, Börje, Danmarks , Gla Uppsala och 
Vaksala snr, samt från 1551 i Vänge sn. Aoe-hemmanen i Bondkyrka och 
Börje snr ingår i Husby rd (se Husby, Bondkyrka sn), hemmanen i Dan-
marks och Vaksala snr i Torkarby rd (se Torkarby, Vaksala sn) och torpet i 



Gla Uppsala sn i Häggeby rd (Skuttunge, Bälinge mfl snr, se DMS 1:3 s 
93).

Aoe-jord redovisas i 1541:2 (Husby rd), 41:14, 43:1 och 43:17 (Torkarby 
och Häggeby rd), 43:18 och 45:15 (Husby rd), 46:14 (Torkarby och Häg-
geby rd), 46:15 och 47:15 (Husby rd), 48:17 (samtliga rd), 49: 17, 50:3A, 
51:20, 52:17A, 53:23, 54:26, 55:30, 56:10, 66:17B, 67:2B och 68:7B.

Sankt Eriksgods: 1539:6, 41:9 (endast räkenskap), 42:10, 43:7 (jt saknas), 
44:4, 45:2, 46:4 (jt saknas), 47:11 och 48:4. Jorden, som tillhört Uppsala 
domkyrka, ingår i Gränberga rd (Bondkyrka, Börje och Gla Uppsala snr), 
Jumkils rd (Jumkils och Börje snr), Norunda rd (Gla Uppsala sn), Dan-
marks rd (Danmarks sn) och Flogsta rd (Bondkyrka, Läby och Vänge snr).

UH-material - Tiondelängder 323

Tiondelängder
Efter Register över Upplands tiondelängder 1540-1630, KA

-O
COCD
s 1 >.

JO*0

10

z
rara ro<o o)o. ca. :ro13 >

ra
EcraQ

ra<oo. roq
2 roO >

Prt 4 
UH

1555
1558:5* 1
1561:14
1566:5
1566:22
1567:13
1567:25
1568:3
1568:10
1572:13
1572:14
1573:5
1573:11
1574:12
1578:14

x = längd som redovisar de enskilda tiondegivarna.
1 skadad.

UH-material - Tiondelängder 323 

Gla Uppsala sn i Häggeb y rd (Skuttunge, Bälinge mfl snr, se DMS 1:3 s 
93). 

Aoe-jord redovisas i 1541:2 (Husby rd), 41:14, 43:1 och 43:17 (Torkarby 
och Hägg eby rd ), 43:18 och 45:15 (Husby rd) , 46:14 (Torkarby och Häg-
geby rd), 46:15 och 47:15 (Husb y rd) , 48:17 (samtliga rd) , 49: 17, 50:3A, 
51:20, 52:17A, 53:23, 54:26, 55:30, 56:10, 66:17B, 67:2B och 68:7B. 

Sankt Eriks-gods: 1539:6, 41:9 (endast räkenskap), 42:10, 43:7 (it saknas), 
44:4, 45:2, 46:4 (it saknas) , 47:11 och 48:4. Jorden, som tillhört Uppsala 
domk yrka, ingår i Gränberga rd (Bondkyrka, Börje och Gla Uppsala snr), 
Jumkils rd Uumkils och Börje snr) , Norunda rd (Gla Uppsala sn), Dan-
marks rd (Danmarks sn) och Flogsta rd (Bondkyrka, Läby och Vänge snr). 

Tiondelängder 
Efter Register 6ver Upplands tlondelAngder 1540-1630, KA 

Vl a, ,a, 
a, z äi 

111 Vl a. a, 
äi Cl) CII a. j -0 Cl) :i: >, Vl O> E :::::, 

C ·c:- E .c a. C C CII 0 s ::, ,a, a. ,a, a, a a, 
IO ..., ..J :::::, > 0 > 

Prt 4 1555 X X X X X X X X X 

UH 1558:51 X X X X X X 
1561: 14 X X X 

1566:5 X X X X X X 

1566:22 X X X 

1567: 13 X X X 
1567:25 X X X X X X 

1568:3 X X X X X X 
1568: 10 X X X 

1572: 13 X X X X 

1572: 14 X X X 
1573:5 X X X X X X 
1573: 11 X X X 
1574: 12 X X X X X X 
1578: 14 X X X 

x = längd som redovisar de enskilda tiondegivarna. 
1 skadad . 
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Förkortningar: källor och citerad litteratur
Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av nedanstående 
förkortningar följda av 1) för källpublikationer med numrerade handlingar: 
handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgående 
numrerade) delnummer: ordningsnummer, 2) i samtliga övriga fall: sidnummer.

A 8

AF

AL

ALD

AoE
APS

ASMA

AT A 
AUU
AUU C: 17

AUU C: 34

AUU C: 44

AUU 500:12

B 15, 16

Registrum ecclesie Upsalensis, RA.
Adam av Bremen: Historien om Hamburgstiftet och dess 

biskopar. Svensk översättning av E Svenberg. Sthlm 
1984.

Almquist J A, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. 
I —III. Sthlm 1931-47.

Almquist J A, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 
1523-1630. 1-4. Sthlm 1917-23.

Almquist J E, Lagsagor och domsagor i Sverige. 1—2. 
Sthlm 1954-55.

Arv och eget-serien, KA.
Acta Pontificum Svecica. Acta cameralia. Utg av LM 

Bååth. 1:1-2. Sthlm 1936-42.
Annales Suecici medii aevi. Utg av G Paulsson. Lund 

1974.
Antikvariskt-topografiska arkivet.
Acta Universitatis Upsaliensis.
------- C: Organisation och historia. 17: Universitet och

forskningen. Studier tillägnade Torgny T Segerstedt på 
sextioårsdagen. Up 1968.

------- C: Organisation och historia. 34: A Malmström,
Juridiska fakulteten i Uppsala. Studier till fakultetens 
historia I: Den medeltida fakulteten och dess historiska 
bakgrund. Up 1976.

------- C: Organisation och historia. 44: Sixtus IV:s bulla
1477 för Uppsala universitet i svensk 1600-tals trade- 
ring, av J Liedgren. Up 1983.

------- : Uppsala University 500 years. 12: I universitetets
tjänst. Studier rörande Uppsala universitetsbiblioteks 
historia. Up 1977.

Lars Eriksson Sparres kopiebok, RA. — Kopieböckerna, 
B 14—16, är troligen framställda mellan åren 1635 (ev
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handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgående 
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AB 

AF 

AL 

ALD 

AoE 
APS 

ASMA 

ATA 
AUU 
AUU C: 17 

AUU C :34 

AUU C:44 

AUU 500: 12 

B 15, 16 

Registrum ecclesie Upsalensis, RA. 
Adam av Bremen: Historien om Hamburgstiftet och dess 

biskopar . Svensk översättning av E Svenberg . Sthlm 
1984. 

AlmquistJ A, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. 
1-111. Sthlm 1931-47 . 

Almquist J A, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 
1523-1630. l-4. Sthlm 1917-23. 

Almquist J E, Lagsagor och domsagor i Sverige. 1-2 . 
Sthlm 1954-55. 

Arv och eget-serien, KA. 
Acta Pontificum Svecica. Acta cameralia . Utg av LM 

Bååth . I : 1-2. Sthlm 1936-42. 
Annales Suecici medii aevi. Utg av G Paulsson. Lund 

1974. 
Antikvariskt-topografiska arkivet. 
Acta Universitatis Upsaliensis . 
- - - C : Organisation och historia. 17: Universitet och 

forskningen. Studier tillägnade Torgny T Segerstedt på 
sextioårsdagen. Up 1968. 

- - - C: Organisation och historia. 34: Å Malmström , 
Juridiska fakulteten i Uppsala. Studier till fakultetens 
historia I: Den medeltida fakulteten och dess historiska 
bakgrund. Up 1976. 

- - - C: Organisation och historia. 44: Sixtus IV :s bulla 
14 77 för Uppsala universitet i svensk 1600-tals trade-
ring, av J Liedgren. Up 1983. 

- - - : Uppsala University 500 years . 12: I universitetets 
tjänst . Studier rörande Uppsala universitetsbiblioteks 
historia . Up 1977. 

Lars Eriksson Sparres kopiebok , RA. - Kopieböckerna, 
B 14-16 , är troligen framställda mellan åren 1635 (ev 



Förkortningar 325

1628) och 1643 (Sjögren P, Släkten Trolles historia 
intill år 1505 s 359 ff, Liedgren J i Archivistica et 
Mediaevistica s 253, SchefFer C G U i Arkivvetenskap-
liga studier 4 s 331 fF).

B 19 Äldre avskrifter ur medeltidshandlingar, RA.
BEK Beskrivning till kartor upprättade i Rikets ekonomiska

(allmänna) kartverk. — Aktuella häften: Uppsala län: 
Ulleråkers härad 1861 (Sthlm 1864), Vaksala härad 
1861 (Sthlm 1864).

BhS(p) Bergshammarssamlingen (pergamentsbrev), RA.
BRU Boéthius G —Romdahl A, Uppsala domkyrka 1258—1435.

Up 1935.
BSH Bidrag till Skandinaviens historia. Utg af C G Styffe. 1 —

5. Sthlm 1859-84.

C 4

C 7

C 39

Carlsson

Register över Karl Knutssons och drottning Katarinas 
jordabrev. — Brevförteckningen är sannolikt till större 
delen upprättad på 1450-talet men föreligger troligen i 
en avskrift (1470-talet?) (StO XXIV).

Karl Knutssons jordebok över gods i Uppland, Söder-
manland, Västmanland och Närke, 1450-talet. C-se- 
rien, RA.

Gustav Karlssons (Gumsehuvud) jordebok över gods i 
Uppland, Östergötland, Småland och Västergötland, 
1486. C-serien, RA. (NoB 1956 s 1 ff)

Carlsson E, Några påpekanden rörande Uppsala domkyr-
kas grundläggning. HT 1945.

D 1 Uppsala domkyrkas jordebok 1376. D-serien, RA.
Dahlbäck Dahlbäck G, Uppsala domkyrkas godsinnehav med sär-

skild hänsyn till perioden 1344—1527. Studier till Det 
medeltida Sverige 2. Sthlm 1977.

Dahlbäck kas Dahlbäck G, Kasuistik till Uppsala domkyrkas godsinne-
hav. Stencil, DMS.

DDal Diplomatarium Dalekarlicum. Utg av C G Krönings-
svärd och J Lidén. 1—3 + supplement. Sthlm, Falun 
1842-53.

DK Diplomatariekommittén(s samlingar).
DMS 1: 1 Det medeltida Sverige, Uppland, Norra Roden. Sthlm

1972.

B 19 
BEK 

BhS (p) 
BRU 

BSH 

C4 

C 7 

C 39 

Carlsson 

DI 
Dahlbäck 

Dahlbäck kas 

DDal 

OK 
DMS 1:1 
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1628) och 1643 (Sjögren P, Släkten Trolles historia 
intill år 1505 s 359 ff, Liedgren J i Archivistica et 
Media:vistica s 253, Scheffer C G U i Arkivvetenskap-
liga studier 4 s 331 f1). 

Äldre avskrifter ur medeltidshandlingar, RA. 
Beskrivning till kartor upprättade i Rikets ekonomiska 

(allmänna) kartverk. - Aktuella häften: Uppsala län: 
Ulleråkers härad 1861 (Sthlm 1864), Vaksala härad 
1861 (Sthlm 1864). 

Bergshammarssamlingen (pergamentsbrev), RA. 
Boethius G-Romdahl A, Uppsala domkyrka 1258-1435. 

Up 1935. 
Bidrag till Skandinaviens historia . U tg af C G Styffe. 1-

5. Sthlm 1859-84. 

Register över Karl Knutssons och drottning Katarinas 
jordabrev . - Brevförteckningen är sannolikt till större 
delen upprättad på 1450-talet men föreligger troligen i 
en avskrift ( 14 70-talet?) (StO XXIV) . 

Karl Knutssons jordebok över gods i Uppland, Söder-
manland, Västmanland och Närke, 1450-talet. C-se-
rien, RA . 

Gustav Karlssons (Gumsehuvud) jordebok över gods i 
Uppland, Östergötland, Småland och Västergötland, 
1486. C-serien , RA . (NoB 1956 s I f1) 

Carlsson E, Några påpekanden rörande Uppsala domkyr-
kas grundläggning. HT 1945. 

Uppsala domk yrkas jordebok 13 76. D-serien, RA. 
Dahlbäck G, Uppsala domkyrkas godsinnehav med sär -

skild hänsyn till perioden 1344- 1527. Studier till Det 
medeltida Sverige 2. Sthlm 1977. 

Dahlbäck G, Kasuistik till Uppsala domkyrkas godsinne-
hav. Stencil, DMS . 

Diplomatarium Dal ekarlicum . Utg av C G Krönings-
svärd och J Liden. 1-3 + supplement. Sthlm, Falun 
1842-53 . 

Diplomatari ekommitten(s samlingar). 
Det medeltida Sverige , Uppland , Norra Raden. Sthlm 

1972. 
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DMS 1:3

DMS 1:4

DN

DoAM
DoSk

DR

DS

E
EbA(p)
EdHe

EK

ESb

EÄ

FMU

FoR
Fritz
Fv

Gardell

Gen
Geomjb
Gezelius

GiOV

Det medeltida Sverige, Uppland, Tiundaland: Bälinge, 
Norunda, Rasbo. Sthlm 1982.

Det medeltida Sverige, Uppland, Tiundaland: Tierp, 
Våla, Vendel, Oland, Närdinghundra. Sthlm 1974.

Diplomatarium Norvegicum. Utg af C R Unger mfl. I — 
XX: 1. Kristiania 1849—1919.

Dovring F, Attungen och marklandet. Lund 1947.
Dovring F, De stående skatterna på jord 1400—1600. 

Lund 1951.
Danmarks Runeindskrifter. Utg av L Jacobsen och E 

Moltke. Kbh 1940—41.
Diplomatarium Suecanum. Utg afj G Liljegren mfl. I — 

VI, VII: 1-3, VIII: 1-3, IX: 1, X: 1-2. Sthlm 1828— 
1982.

Enskilda arkiv, RA.
Ericsbergsarkivet (pergamentsbrev), RA.
Erik den helige. Historia, kult, reliker. Studier utg under 

redaktion av B Thordeman. Sthlm 1954.
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta. Skala 

1: 50000. Se Kartor nedan.
Bjurling O, Das Steuerbuch König Eriks XIII. Versuch 

einer Rekonstruktion. Lund 1962.
Elgenstierna G, Den introducerade svenska adelns ättar-

tavlor. I —IX. Sthlm 1925—36.
Finlands medeltidsurkunder. Utg genom R Hausen. I —
VIII. Helsingfors 1910—35.

Frälse- och rusttjänstlängder, KA.
Fritz B, Hus, land och län 1 — 2. Sthlm 1972 — 73.
Fornvännen. 1906—,

Gardell S, Gravmonument från Sveriges medeltid. I: 
Text. Gbg 194'5.

Genealogica, RA.
Geometriska jordeböckerna, LmV.
Gezelius L, S:t Eriks kyrka på Riddartorget i Uppsala. 

Meddelanden från Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund 1983:2.

Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under me-
deltiden. Sthlm 1952—53.
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Det medeltida Sverige , Uppland, Tiundaland : Bälinge, 
Norunda, Rasbo. Sthlm 1982. 

Det medeltida Sverige ; Uppland, Tiundaland: Tierp, 
Våla, Vendel, Oland , Närdinghundra. Sthlm 1974. 

Diplomatarium Norvegicum. U tg af C R U nger m fl. I -
XX : I. Kristiania 1849-1919. 

Dovring F, Attungen och marklandet. Lund 194 7. 
Dovring F, De stående skatterna på jord 1400-1600 . 

Lund 1951. 
Danmarks Runeindskrifter. Utg av L Jacobsen och E 

Moltke. Kbh 1940-41. 
Diplomatarium Suecanum. U tg af J G Liljegren m fl . I -

VI , VII: 1-3 , VIII: l-3, IX : I , X: 1-2 . Sthlm 1828-
1982. 

Enskilda arkiv, RA. 
Ericsbergsarkivet (pergamentsbrev), RA. 
Erik den helig e. Historia, kult, reliker. Studier utg under 

redaktion av B Thordeman. Sthlm 1954. 
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta . Skala 

I : 50 000. Se Kartor nedan. 
Bjurling 0, Das Steuerbuch König Eriks XIII . Versuch 

einer Rekonstruktion . Lund I 962. 
Elgenstierna G, Den introducerade svenska adelns ättar-

tavlor. I - IX . Sthlm 1925-36. 
Finlands medel tidsurkunder. U tg genom R Hausen . I -

VIII. Helsingfors 1910-35 . 
Frälse- och rusttjänstlängder , KA. 
Fritz B, Hus, land och län 1-2. Sthlm 1972-73. 
Fornvännen . 1906-. 

Gardell S, Gravmonument från Sveriges medeltid . I: 
Text. Gbg 1945. 

Genealogica, RA. 
Geometriska jordeböckerna, Lm V. 
Gezelius L, S:t Eriks kyrka på Riddartorget i Uppsala. 

Meddelanden från Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund 1983: 2. 

Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under me-
deltiden. Sthlm 1952-53. 
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GiSi

GR

GuRh

Habel

Hadorph

HH 
HH 8

HH 11

HH 13 

HH 31

HH 39

HHLG

HSH 
HSH 18

HSH 24

HT

K
KA
Kbr

Gillingstam H, Ätten Siöblads medeltida släktförbin-
delser och äldsta historia. Skr utg av Genealogiska 
föreningen, 4. Gävle 1949.

Konung Gustaf I:s registratur. Utg genom V Granlund 
mfl. 1-29. Sthlm 1861-1916.

Gustavsson E, Roslagshistoriskt: VII. Kungabrev och 
andra Roslagens dokument. Tierp 1971.

Habel E & Gröbel F, Mittellateinisches glossar. 2 Auf- 
lage. Paderborn 1959.

Johan Hadorphs resor: Afritningar af kyrkor och kyrkova- 
pen i Upland 1676—1685. Utg av E Vennberg. Arkiv 
för svensk konst- och kulturhistoria. I. Sthlm 1917.

Historiska handlingar
------- 8: 1: Bidrag till den katolska hierarkiens historia i

Sverige 1463-1515. Sthlm 1879.
------- 11:1: Undervisning om rikets ränta 1530—33. Utg
af Hans Forssell. Sthlm 1879. - Utgåvan återger URR 
1530 med avvikelser och ändringar tagna ur URR 
1533.

------- 13: 1: Konung Erik XIV:s nämnds dombok. Utg
genom C Silfverstolpe. Sthlm 1884.

------- 31: Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomst-
handlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. 
Utg genom J A Almquist. Sthlm 1938.

------- 39: 1: Handlingar till Nordens historia 1515—juni
1518. Utg genom L Sjödin. Stockholm 1967—69.

Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm 
I—III. Utg av I Collijn. Sthlm 1921 -30.

Handlingar rörande Skandinaviens historia.
------- 18: 1: Registratur å publike ärender, som blifvit
förhandlade mellan Riksföreståndaren Sten Sture den 
äldre och Ärkebiskopen Jacob Ulfsson. Sthlm 1833.

------- 24: Riksföreståndaren Sten Sture den Yngres Acta
och Handlingar. Sthlm 1840.

Historiska tidskrift. 1881 — .

Serien Kungl arkiv, RA.
Kammararkivet, sedan 1922 ingående i Riksarkivet.
Kungligt brev.
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Gillingstam H, Ätten Siöblads medeltida släktförbin-
delser och äld sta historia. Skr utg av Genealogiska 
föreningen , 4. Gävle 1949. 

Konung Gustaf I:s registratur. Utg genom V Granlund 
mfl . 1-29. Sthlm 1861-1916. 

Gusta vsson E, Roslagshistoriskt : VII . Kungabrev och 
andra Roslagens dokument. Tierp 1971. 

Habel E & Gröbel F, Mittellateinisches glossar . 2 Auf-
lage . Paderborn 1959. 

Johan Hadorphs resor: Afritnirigar af kyrkor och kyrkova-
pen i Upland 1676- 1685. Utg av E Vennberg . Arkiv 
för svensk konst- och kulturhistoria . I. Sthlm 1917. 

Historiska handlingar 
- - - 8: I: Bidrag till den katolska hierarkiens historia i 

Sverige 1463-1515. Sthlml879. 
- - - 11: I : Undervisning om rikets ränta 1530-33 . U tg 

af Hans Forssell. Sthlm 1879. - Utgåvan återger URR 
1530 med avvikelser och ändringar tagna ur URR 
1533. 

- - - 13: I: Konung Erik XIV :s nämnds dombok. Utg 
genom C Silfverstolpe. Sthlm 1884. 

- - - 31: Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomst-
handlingar och andra därmed samhöriga aktstycken . 
Utg genom] A Almquist. Sthlm 1938. 

- - -39: I : Handlingar till Nordens historia 1515-juni 
1518. Utg genom L Sjödin . Stockholm 1967-69. 

Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm 
1-111. Utgav I Collijn. Sthlml921-30. 

Handlingar rörande Skandinaviens historia . 
- - - 18: I : Registratur å publike ärender, som blifvit 

förhandlade mellan Riksföreståndaren Sten Sture den 
äldre och Ärkebiskopen Jacob Ulfsson. Sthlm 1833. 

- - - 24: Riksföreståndaren Sten Sture den Yngres Acta 
och Handlingar . Sthlm 1840. 

Historiska tidskrift. 1881-. 

Serien Kungl arkiv, RA. 
Kammararki vet , sedan 1922 ingående i Riksarkivet. 
Kungligt brev. 
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KFS 
KFS IV

Kjöllerström

KL

K1DH 
Kleberg 
KrappS(p, -pp)

KSH
Kumlien

KÅ
Källström

LewSh
LmV
LSB(p)
Lundholm

LuSS

Länsreg

MS

Nelson

NoB
Nordström 1952

Nordström 1953

Skrifter utg af Kyrkohistoriska föreningen. 1902—.
------- IV: 2: Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala

1432. Utg av A Lindblom. Sthlm 1903.
Härad och kontrakt i Uppland, Svensk teologisk kvar-

talskrift 1958:3 s 205—212.
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö 

1956-78.
Klockhoff A, Danviks hospital. I —II. Up 1935.
Kleberg T, Medeltida Uppsalabibliotek II. Up 1972.
Krapperupssamlingen (pergaments-, pappersbrev), 

LUB.
Kyrkors, skolors och hospitals akter, KA.
Kumlien, K, Biskop Karl av Västerås och Uppsala ärke- 

sätes flyttning. Sthlm 1967.
Kyrkohistorisk årsskrift. 1900—.
Källström O, Medeltida kyrksilver från Sverige och Fin-

land förlorat genom Gustav Vasas konfiskation. Up 
1939.

Lewis C & Short C, A Latin Dictionary. Oxford 1958.
Lantmäteriverkets arkiv, Gävle.
Linköpings stifts- och landsbibliotek (pergamentsbrev).
Lundholm K-G, Godspolitik i övergångstid. Historia och 

Samhälle. Malmö 1975.
Lundholm K-G, Sten Sture den äldre och stormännen. 

Lund 1956.
Länsregister för angivet år, KA. Länsregistren för år 

1540, 1544 och 1558 är tryckta i AL 3.

Medeltidsstaden. Rapporter från Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer. 1976—.

Nelson A, Om Uppsala universitet under medeltiden, i 
Symbola litteraria. Hyllningsskrift till Uppsala univer-
sitet. Up 1927.

Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. 1913—,
Nordström F, Studier i Uppsala domkyrkas äldsta bygg-

nadshistoria från grundläggningen fram till 1300-talets 
första årtionden. Up 1952.

Nordström F, Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshis-
toria — nya rön. Fv 1953.
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Skrifter utg af Kyrkohistoriska förening en. 1902- . 
- - - IV : 2: Akter rörande ärkebisk opsval et i Uppsala 

1432. Utga v A Lindblom. Sthlm 1903. 
Härad och kontrakt i Uppland , Svensk teologisk kvar-

talskrift 1958: 3 s 205-212 . 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malm ö 

1956-78. 
Klockhoff A, Danviks hospital. 1-11 . Up 1935. 
Kleberg T , Medeltida Uppsalabibliot ek Il. Up 1972. 
Krapp erupssamling en (pergaments- , papp ers br ev) , 

LUB. 
Kyrkors , skolors och hospitals akt er, KA . 
Kumlien , K , Biskop Karl av Västerås och Uppsala ärk e-

sätes flyttning . Sthlm 1967. 
Kyrkohistorisk årsskrift . 1900- . 
Källström 0 , Medeltida kyrksilver från Sverige och Fin-

land förlorat genom Gustav Vasas konfiskation. Up 
1939. 

Lewis C & Short C, A Latin Dictionary . Oxford 1958. 
Lantmäteriverkets arkiv, Gävl e. 
Linköpings stifts- och lands bibliotek (pergam entsbre v). 
Lundholm K-G , Godspolitik i övergångstid . Historia och 

Samhälle . Malmö 1975. 
Lundholm K-G, Sten Sture den äldr e och stormännen . 

Lund 1956. 
Länsregister för angiv et år , KA. Länsregistr en för år 

1540, 1544 och 1558 är tryckta i AL 3. 

Medeltidsstaden . Rapporter från Riksantikvari eämbet et 
och Statens historiska museer. 1976- . 

Nelson A, Om Uppsala universit et under medeltiden , i 
Symbola litteraria . Hyllningsskrift till Uppsala univer-
sitet. Up 1927. 

Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning . 1913-. 
Nordström F, Studier i Uppsala domk yrkas äldsta bygg-

nadshistoria från grundläggningen fram till 1300-talets 
första årtionden. Up 1952. 

Nordström F, Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshis-
toria - nya rön . Fv 1953. 
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ONT

OPSS

PHT
PMU
PMU11

PRFSS

Prt
PSKr

RA
RAp

RApp
RAÄ

Reuterdahl

Rhezelius

RLjbrfört 
Rött nr

Samuelsson

SaS
SBL
Sc
Schiick

SD

Olsson Nordberg S, Fornsvenskan i våra latinska origi-
naldiplom före 1300. 2. Up, Sthlml932.

Samlade skrifter av Olavus Petri. IV. En Swensk Cröneka 
af Olavus Petri. Utg afj Sahlgren, Up 1917.

Personhistorisk tidskrift. 1898—.
Peringskiöld J, Monumenta Uplandica. Sthlm 1710.
Peringskiöld J, Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia 

nova illustrata. Sthlm 1719.
Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. I —III. 

Sthlm 1927-39.
Prostarnas tionderäkenskaper, KA.
Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika. Utg av N Edén. 

Sthlm 1912.

Riksarkivet.
Riksarkivets pergamentsbrev.
Riksarkivets pappersbrev.
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister till ekono-

miska kartan. — Hänvisning sker till socken och forn- 
lämningsnummer.

Statuta synodalia veteris ecclesiae sveogothicae post celeb. 
M. a Celse. Utg afH Reuterdahl. Lund 1841.

Rhezelius J H, Monumenta Uplandica. Reseanteckningar 
från åren 1635, 1636, 1638. Utg af C M Stenbock och 
Oscar Lundberg. UFT VII. Up 1915—17.

Rasmus Ludvigssons jordebrevsförteckningar, SKH.
Serien Röda nummer, KA.

Samuelsson S, Högre allmänna läroverket i Uppsala. Up 
1952.

Sandbergska samlingen, KA.
Svenskt biografiskt lexikon. Sthlm 1918—,
Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 1928—.
Schiick A, Studier i det svenska stadsväsendets uppkomst 

och äldsta utveckling. Sthlm 1926.
Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg genom 

C Silfverstolpe och K H Karlsson. I —IV: 1 — 2. Sthlm 
1875-1904.
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Olsson Nordberg S, Fornsvenskan i våra latinska origi-
naldiplom före 1300. 2. Up, Sthlml932. 

Samlade skrifter av Olavus Petri. IV. En Swensk Cröneka 
afOlavus Petri. Utg afj Sahlgren, Up 1917. 

Personhistorisk tidskrift. 1898-. 
Peringskiöldj, Monumenta Uplandica. Sthlm 1710. 
Peringskiöld J, Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia 

nova illustrata . Sthlm 1719. 
Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. I- III. 

Sthlm 1927-39. 
Prostarnas tionderäkenskaper, KA. 
Peder Swart, Konung Gustafl:s krönika.Utgav N Eden. 

Sthlm 1912. 

Riksarkivet. 
Riksarkivets pergamentsbrev. 
Riksarkivets pappersbrev. 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister till ekono-

miska kartan . - Hänvisning sker till socken och forn-
lämningsnummer. 

Statuta synodalia veteris ecclesire sveogothicre post celeb. 
M. a Celse. Utg afH Reuterdahl. Lund 1841. 

Rhezeliusj H, Monumenta Uplandica. Reseanteckningar 
från åren 1635, 1636, 1638. Utg af C M Stenbock och 
Oscar Lundberg. UFT VII. Up 1915-17. 

Rasmus Ludvigssons jordebrevsförteckningar, SKH. 
Serien Röda nummer, KA. 

Samuelsson S, Högre allmänna läroverket i Uppsala. Up 
1952. 

Sandbergska samlingen, KA. 
Svenskt biografiskt lexikon. Sthlm 1918-. 
Scandia . Tidskrift för historisk forskning. 1928-. 
Schiick A, Studier i det svenska stadsväsendets uppkomst 

och äldsta utveckling. Sthlm 1926. 
Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg genom 

C Silfverstolpe och K H Karlsson. I-IV: 1-2. Sthlm 
1875-1904. 
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SFSS

SHH
ShS(p)
SjS(p)
SKBA(p)

SKH
SKHRA
SkoKIJb

SkS(p)
SMR

SOU

SRD

SRP

SRPp

SRS

ST

StO

StTb

StäAk
SU

Samlingar utgivna av svenska fornskriftssällskapet. Sthlm 
1844-,

Strödda historiska handlingar, RA.
Säfstaholmssamlingen (pergamentsbrev), RA
Sjöholmssamlingen (pergamentsbrev), RA.
Stora Kopparbergs Bergslags AB arkiv (pergaments-

brev), Falun.
Strödda kamerala handlingar, KA.
Strödda kamerala handlingar, RA.
Skoklosters medeltida jordeböcker (D 7, D 5, D 6). Utg av 

A Peetre, SVSL. Lund 1953.
Skoklostersamlingen (pergamentsbrev), RA.
Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till 

Sveriges historia 1434—1441. Utg av S Tunberg. Sthlm 
1937.

Statens offentliga utredningar, 1956:3: Restaurering av 
Uppsala domkyrka. Sthlm 1956.

Scriptores Rerum Danicarum medii aevi. Collegit J Lan- 
gebek et P F Suhm. I —IX. Hafniae 1772—1878.

Svenska riks-archivets pergamentsbref från och med år 
1351. Förtecknade med angifvande af innehållet (av N 
A Kullberg). I—III. Sthlm 1866-1872.

Svenska Riksarkivets pappershandlingar 1351 — 1400. 
Förtecknade med angifvande af innehållet. Sthlm 1887.

Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. I —III. Up 
1818-76.

Sveriges Traktater. Utg af O S Rydberg mfl. I —IV. 
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Ståhle C I, Studier över de svenska ortnamnen på -inge. 
Lund 1946.

Stockholms stadsböcker från äldre tid. II: 1 — : Stockholms 
stads tänkeböcker 1474—. Utg genom E. Hildebrand 
mfl. Sthlm 1917 — . — Hänvisning sker till StTb och 
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Städers akter, KA.
Styffe C G, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl. 

Sthlm 1911.
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Sundquist N, Det medeltida Domkapitelhuset i Uppsala 
och dess portal, i Nordisk medeltid. Konsthistoriska 
studier tillägnade Armin Tuulse. Sthlm 1967.

Svea hovrätts arkiv, RA.
Skrifter utg av Vetenskapsocieteten i Lund.
Strödda äldre räkenskaper, KA.
Söderberg U, Gustav I:s arv och eget i Uppland — en 

godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. 
Studier till Det medeltida Sverige 1. Sthlm 1977.

Söderlind S, Erik den heliges skrinläggning och Uppsala 
ärkesätes flyttning. HT 1950.

Söderlind $, Uppsala domkyrkas byggnadsprogram på 
1200-talet, HT 1952.

Tidöarkivet, RA.
Serien Topographica, KA.

Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade av E 
Wessén och S B F Jansson. 1—4. Sthlm 1943 — 58.

Åke Bengtsson Färlas förteckning över Jöran Åkessons 
(Tott) jordebrev, daterad Eka den 12 april 1572, UUB.

Uppländska domböcker.
-----— V: Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-

talet. Utg genom N Edling. Up, Leipzig 1941.
Uddholm A, Sankt Olof och djäknarna — en studie i 

skolkonservatism. KÅ 1976.
Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1871 — .
Upplands handlingar, KA.
Upplands kyrkor. Utg av Stiftsrådet i Uppsala: 1 (1961), 

22 (1948), 55 (1953), 72 (1965, 1981), 99 (1959), 107 
(1977), 109 (1962).

Landsarkivet i Uppsala (pergamentsbrev).
Upplands lagmansdombok 1490—94. SFSS 39. Sthlm 

1907.
Uppsala läns lantmäterikontors arkiv. — Se även Kartor 

nedan.
Uppsala domkyrka, Katedral genom sekler. Utg av Upp-

sala domkapitel under redaktion av Öyvind Sjöholm. 
Up 1982.

Uppsala domkyrkas jordebok 1509, KA. Se UpDkyR.
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UpTerr

URR

UUB (p, -pp) 

UUHist

Wessén 1923

Westin

Westman

VFT
VHAA

Jordeböcker över prebenden i Uppsala domkyrka. 
VHAA:s deposition, RA.

Uppsala domkyrkas räkenskaper 1—6, RA; 1. 1417 rä-
kenskap, 1480 jordebok; 2. 1497, 1498, 1499 jorde-
böcker (tidigare D 16); 3. 1503, 1508, 1504, 1505, 1506, 
1507 jordeböcker, 1502 räkenskap (tidigare D 17); 4. 
1509 jordebok; 5. 1535, 1536, 1527 jordeböcker; 6. 
1533, 1535, 1536, 1574-84, 1592-93 räkenskaper. - 
Uppsala domkyrkas jordebok 1509, KA (tidigare UH 
1509:1) åren 1504, 1505, 1507—09. — Hänvisning sker 
till UpDkyR och avser de volymer (inkl jordeboken 
1509), som motsvaras av de årtal som anges i notisen.

Rasmus Ludvigssons förteckning över Uppsala domkyr-
kas jordebrev. VHAArs deposition, RA.

Uppsala stads historia. Del I: Östra Aros. Stadens upp-
komst och dess utveckling intill år 1300, av N Sund- 
quist. Up 1953. Del II: Uppsala under yngre medeltid 
och vasatid, av S Ljung. Up 1954.

Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 
1314-1787. Utgav C M Kjellberg. 1. Up 1907.

Uppland, Upplands Fornminnesförenings årsbok. Up 
1940-,

Lundberg B, Territoriell indelning och skatt i Uppland 
under medeltiden, VHAAH. Sthlm 1972.

Undervisning om rikets ränta 1530 och 1533, Räntekam-
marbok 3 och 4, KA. (Jfr HH 11.)

Uppsala universitetsbibliotek (pergaments-, pappers-
brev).

Uppsala universitets historia I 1477—1654. Bihang I. 
Handlingar 1477—1654. Up 1877.

Wessén E, Minnen av forntida gudsdyrkan i Mellan- 
Sveriges ortnamn. Studier i nordisk filologi 14:1. Hel-
singfors 1923.

Westin G T, De sk länsregistren från medeltidens slut. Se 
1951-52.

Westman K B, Den svenska kyrkans utveckling från S:t 
Bernhards tidevarv till Innocentius II:s. Sthlm 1915.

Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1869—.
Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
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VikS(p)

X265h 
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Vitterhetsakademiens handlingar.
Viksamlingen (pergamentsbrev), RA.

Handlingar rörande släkten Gera, vol 2, UUB. 
Handlingar rörande släkten Färla, UUB.

Äldre svenska frälsesläkter. 1:1 — 2. Sthlm 1957—65.

Örnhielms diplomatarium. VHAA:s deposition, RA.
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häradshövding
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inklusive

jordebok
jämför
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klosterhemman (landbo)
Klara kloster-hemman (landbo) (Sthlm)
Kungl Majestät
krono-hemman (landbo), -kvarn, -vret
kyrka; kyrkohemman (landbo), -fjäll, -torp, -utjord
kyrkoherde
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marginalanteckning 
med flera 
med mera

nummer
nuvarande
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upheh, -uj 
upkl

Uppsala helgeandshus-hemman (landbo), -utjord 
Uppsala kloster-hemman (landbo)

v verso
vidimation
volym

vid
vol

äbi ärkebiskop
ärkedjäkne-hemman (landbo) (Uppsala domkyrka) 

örtug, -land

ädj

ört, -1

Kartor
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta (EK). Skala 1:50000.

Uppsala län: Ulleråkers härad 1861. Vaksala härad 1861.

Ekonomisk karta för Sverige (EK 1: 10000). Skala 1:10000. Enligt hänvis-
ning för resp ort (jfr s 10). Uppsala län: flygfotograferingen utförd 1943- 
54, kartläggningen slutförd 1952-53; ny, reviderad utgåva tryckt 1982— 
83, flygfotograferingen utförd 1976—77.

Topografisk karta över Sverige. Skala 1:50000.
11 H Enköping NO.
11 I Uppsala NV.
12 H Söderfors SO.

Kartbladen rekognoscerade 1956.

Kartor i Lantmäterikontorets arkiv vid Länsstyrelsen i Uppsala län 
(ULmk). Enligt hänvisning i varje särskilt fall. Hänvisning till använd 
karta sker genom angivande av sockennamn och aktnummer. Ex ”ULmk 
Vaksala 85”.

Kartor i Uppsala landsarkiv (ULA): Vaksala kyrkoarkiv. Uppsala rådhus-
rätts arkiv.

Karta öfver Staden Upsala med dertill lydande egor. Skala 1:40000. Upp-
rättad av Gustaf Liunggren. Tr 1858.

Scandinavian Atlas of Historic Towns. 3. Uppsala. Utg av N Ahlberg och T 
Hall. Viborg 1983.

Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning. Utg av Generalsta-
bens litografiska anstalt. Sthlm 1932—52.
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Ekonomiska (Allmänna) kart verkets karta (EK) . Skala I : 50 000. 
Uppsala län: Ulleråkers härad 1861. Vaksala härad 1861. 

Ekonomisk karta för Sverige (EK I : 10 000) . Skala I : lO 000. Enligt hänvis-
ning för resp ort Ufr s 10). Uppsala län : flygfotograferingen utförd 1943-
54, kartläggningen slutförd 1952-53 ; ny , reviderad utgåva tryckt I 982-
83, flygfotograferingen utförd 1976- 77. 

Topografisk karta över Sverige . Skala I: 50 000. 
l l H Enköping NO . 
l l I Uppsala NV . 
12 H Söderfors SO . 

Kartbladen rekognoscerade 1956. 

Kartor i Lantmäterikontorets arkiv vid Länsstyrelsen i Uppsala län 
(ULmk). Enligt hänvisning i varje särskilt fall. Hänvisning till använd 
karta sker genom angivande av sockennamn och aktnummer. Ex " ULmk 
V aksala 85" . 

Kartor i Uppsala landsarkiv (ULA) : Vaksala kyrkoarki v. Uppsala rådhus-
rätts arkiv . 

Karta öfver Staden Upsala med dertill lydande egor. Skala l :40000 . Upp-
rättad av Gustaf Liunggren . Tr 1858. 

Scandinavian Atlas ofHistoric Towns. 3. Uppsala.Utgav N Ahlberg och T 
Hall. Viborg I 983. 

Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning. Utg av Generalsta-
bens litografiska anstalt. Sthlm 1932-52 . 
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Ortregistret är uppdelat i två avdelningar: I Orter i Ulleråker, Vaksala och 
Uppsala stad och II Orter utanför Ulleråker, Vaksala och Uppsala stad. I det förra 
är ortnamnen alfabetiskt ordnade och i det senare regionalt (men alfabetiskt 
inom varje större område). Ortnamnen inom parentes är sockenangivelse, 
varvid 1500-talets kamerala indelning avses (som regel anges dock även 
senare förändringar). I ortregistret upptas även byggnader, gator, gårdar 
och stadsdelar i Uppsala stad. För dessa enheter anges inte socken utan 
stadshalva (Up väst, Up öst = Uppsala västan respektive östan ån). Då en 
sockens eller ett härads namn i framställningen utnyttjats enbart för läges-
bestämning, har det inte införts i registret. De kursiverade siffrorna anger 
utförligare beskrivning. Om en ort förekommer flera gånger på samma sida, 
har det inte anmärkts särskilt. För förkortningar och * se s 333 ff.

I Orter i Ulleråker, Vaksala och Uppsala stad

*Aby (Jumkil) 90 
♦Aakerby 314 
Agersta (Jumkil) 90 
Allmänningsgatan se Vårfrugatan 
Almby (Vänge) 44, 66, 116 
Alsta (Börje) 24, 36, 70, 78, 81, 87 
Altuna (Börje) 48, 70 f, 127 

♦Arby (Vaksala) 134, 210, 233 
♦Aspali (Up väst) 24 
'Avelsgården’ (Vaksala) 210, 222

Backa (Vaksala) 210 
Backen (Up väst) 316 
Backgården (Gla Uppsala) 181, 201 

♦Barnabodhum (Vänge) 119, 123 
♦Bastebyle (Vaksala) 134, 210, 233, 243 
Bathstomten (Up öst) 258 

♦Berboschog (PVänge) 47 
Berga (Danmark) 136, 140f 148, 149, 

156, 159, 162, 163, 214 
Bergsbrunna (Danmark) 141 
Berthåga (Bondkyrka) 19, 36, 39, 43, 

44, 49, 56, 58, 59, 67, 125, 226, 316 
♦Billinge (Bondkyrka) 41 f, 44, 47 f, 55, 

60, 61, 66, 163, 314 
'Biskopshagen' (Bondkyrka) 316 

♦Biörsboland (Vaksala) 204, 210

Björkby (Gla Uppsala) 48, 134, 181, 
194, 195, 201

♦Blachesetter (Jumkil) 90, 94 
Bodarna (Uppsala-Näs) 105 

♦Bodhum (Danmark) 141 
Bolsta (Vaksala) 21, 25, 134, 205, 210 f, 

226, 232
Bondkyrka sn 22, 24, 27, 28, 36,37- 69, 

299,316
'Bosgården’ (Gla Uppsala) 182, 188 
Bredgränd (Up Öst) 252, 256 
Bredåker (Gla Uppsala) 134, 175, 182 
f 184, 187, 191, 194, 202, 224, 226, 
229, 246

♦Bregsta (Danmark) 142, 152 
Brillinge (Vaksala) 134, 193, 211 
Broby (Börje) 24, 36, 48, 73f, 75, 82, 87 
Brotorpet (Jumkil) 94 
Brunna (Vänge) 83, 116, 120 
Brunnby (Börje) 70, 74f, 87 
Brunnsgården (Up väst) 309 
Bryningsgården (Up öst) 280, 281 
'Brytegården' (Vaksala) 233 
Buddagården (Up väst) 315 

♦Baelabergxfiaeller (Börje) 75 
Bärby (Danmark) 75, 134, 142 f 150, 

151, 161, 233
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I Orter i Ulleråker, Vaksala och Uppsala stad 

*Aby Uumkil ) 90 
• Aakerb y 314 
Agersta Uumkil ) 90 
Allmänningsgatan se Vårfrugatan 
Almb y (Vänge ) 44, 66, 116 
Alsta (Börje) 24, 36, 70, 78, 81, 87 
Altuna (Börje) 48, 70 f, 127 

*Arby (Vaksala ) 134, 210, 233 
*Aspali (Up väst ) 24 
'Avelsgården ' (Vaksala) 210, 222 

Backa (Vaksala ) 210 
Backen (Up väst ) 316 
Backgården (Gla Uppsala) 181, 201 

*Barnabodhum (Vänge) 119, 123 
*Bastebyle (Vaksala ) 134, 210, 233, 243 
Bathstomten (Up öst ) 258 

*Berboschog (?Vänge ) 47 
Berga (Danmark ) 136, 1401, 148, 149, 

156, 159, 162, 163, 214 
Bergsbrunna (Danmark) 141 
Berthåga (Bondkyrka ) 19, 36, 39, 43, 

44, 49, 56, 58, 59, 67, 125, 226, 316 
*Billinge (Bondkyrka) 41 f, 44, 47 f, 55, 

60, 61, 66, 163, 314 
'Biskopshagen ' (Bondkyrka ) 316 

*Biörsboland (Vaksala) 204, 210 

Björkby (Gla Uppsala) 48, 134, 181, 
194, 195, 201 

*Blachesetter (Jumkil) 90, 94 
Bodarna (Uppsala -Näs) 105 

*Bodhum (Danmark) 141 
Bolsta (Vaksala) 21, 25,134 , 205, 210f, 

226,232 
Bondkyrka sn 22, 24, 27, 28, 36, 37-69, 

299, 316 
'Bosgården' (Gla Uppsala) 182, 188 
Bredgränd (Up Öst) 252, 256 
Bredåker (Gla Uppsala) 134, 175, 182 

f, 184, 187, 191, 194, 202, 224, 226, 
229,246 

*Bregsta (Danmark) 142, 152 
Brillinge (Vaksala) 134,193,211 
Broby (Börje) 24, 36, 48, 731, 75, 82, 87 
Brotorpet (Jumkil) 94 
Brunna (Vänge) 83, 116, 120 
Brunn by (Börje) 70, 74 f, 87 
Brunnsgård en (Up väst) 309 
Bryningsgården (Up öst) 280, 281 
'Brytegården' (Vaksala) 233 
Buddagården (Up väst) 315 

*Ba:labergxfia:ller (Börje) 75 
Bärby (Danmark) 75, 134, 142 f, 150, 

151,161,233 
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Bärby (Gla Uppsala) 25, 48, 120, 175, 
183 f 205

Bärby (Vänge) 36, 51, 78, 116, 120 ff, 
128, 133

Bärsta (Uppsala-Näs) 36, 87, 105 ff, 
114, 231

'Bödelsåsen’ (Gla Uppsala) 184, 199 
Börje sn 19, 27 , 36, 50, 56, 69— 89, 90, 

97, 127, 130, 246, 299, 300, 319 
Börje åtting 36, 70, 90, 116 
Bösslinge (Böije) 36, 75, 76, 77, 80, 84

*Dalafladha (Gla Uppsala) 184 
Dammgården (Up öst) 271, 282 
Danmarksby (Danmark) 136, 143 ff, 

147, 156, 159
Danmarks sn 20, 135—173 

*Decanebodha (Vaksala) 212 
Dekanens gård och trädgård (Up väst) 
308, 317

'Dekenängen' 317 
'Djurhagarna' 317 
'Doktor Peders Boda’ (Vaksala) 212 
Domberget (Up väst) 248, 266, 284, 

300, 303
Domkapitelhuset (Up väst) 286 f 
Domkyrkan (Up väst) 284f 
Domkyrkogården (Up väst) 285—289 
Domprostens gård (Up väst) 290 
Domprosteträdgården (Up väst) 290, 

317
Domtrappan (Up väst) 287 
Duvboda (Gla Uppsala) 185, 204 

*Dyursums (Vaksala) 212

Edeby (Danmark) 108, 135, 146f 149, 
150, 167, 183

Edeby (Uppsala-Näs) 36, 87, 108 
Eke (Vaksala) 134, 185, 210, 212 ff, 

226, 242
Ekeby (Bondkyrka) 42, 43, 44, 48, 51, 

57, 60, 62, 68, 101 
Ekeby (Börje) 36, 75f 119, 165 

*Ekeby (Danmark) 134, 135, 143, 147f 
163, 164, 170

Ekeby (Gla Uppsala) 85, 134, 175, 182, 
183, 185ff, 188, 189, 197

Ekeby (Vänge) 24, 113, 121 ff, 124, 
126, 127, 132

'Ekelunden’ (Up väst) 316 
•Ekisfiaeller (Börje) 76 
*Enelöten (Bondkyrka) 42, 43 
Enhagen (Bondkyrka) 42, 316 
Ensta (Gla Uppsala) 101, 134, 168,182 

187
Erik Bengtssons gränd (Up öst) 258

Fagrafjärdingen (Up väst) 249, 304— 
310

*Fagravreta (Vaksala) 196, 214, 261, 
262

Falebro (Danmark) 136, 148f 156 
Fiby (Vänge) 116, 123f 124, 312 
Finnsta (Vänge) 24, 30, 36, 44, 46, 116, 

121, 123, 124 f 131, 133, 170, 171, 
226

Fjärdingen (Up väst) 249, 304—310, 
312

*Flat (Bondkyrka) 41, 43 
Flogsta (Bondkyrka) 36, 43 ff, 47, 56, 

57,58,101,103
Flogsta åtting (Ulleråkers hd) 36, 97 
Focksta (Uppsala-Näs) 24, 36, 56, 66, 

108 f 112, 114, 126
Franciskankonventet (Gråbrödrakon- 

ventet) (Up öst) 273 
Frälsarens gård (Up väst) 315 
Fullerö (Gla Uppsala) 134, 174, 185, 

188ff, 197, 203, 204 
Fyrislund (Vaksala) 215 
Fågelbo (Jumkil) 93, 124, 141 

Toreshagomon (Bondkyrka) 45, 51 
*F0risaeng (Vaksala) 64, 215f 246 
Försängen (Bondkyrka) 45, 51, 63, 316 
Försängen (Böije) 76, 83, 84

Gammalängarna (Danmark) 135, 149, 
153

Getingsboden (Up öst) 261, 263, 264 
Gla Uppsala sn 20, 22, 27, 47,174-205, 
221

Gnista (Vaksala) 134, 155, 210, 216, 
228

‘Gorratung (Gla Uppsala) 190, 202
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Bärby (Gla Uppsala) 25, 48, 120, 175, 
1831, 205 

Bärby (Vänge) 36, 51, 78, I 16, 120 jf, 
128, 133 

Bärsta (Uppsa la-Näs) 36, 87, 105 jf, 
114, 231 

'Bödelsåsen' (Gla Uppsala) 184, 199 
Börje sn 19, 27, 36, 50, 56, 69-89, 90, 

97, 127, 130,246,299,300,319 
Börje åtting 36, 70, 90, I 16 
Bösslinge (Börje) 36, 75, 76, 77, 80, 84 

*Dalafladha (Gla Uppsala) 184 
Dammgården (Up öst) 271, 282 
Danmarksby (Danmark) 136, 143 ff, 

147, 156, 159 
Danmarks sn 20, 135-173 

*Decanebodha (Vaksala) 212 
Dekanens gård och trädgård (U p väst) 

308, 317 
'Dekenängen' 317 
'Djurhagarna' 317 
'Doktor Peders Boda' (Vaksala) 212 
Domberget (U p väst) 248, 266, 284, 

300,303 
Domkapitelhuset (Up väst) 286 f 
Domkyrkan (Up väst) 284f 
Domk yrkogården (Up väst) 285-289 
Domprostens gård (U p väst) 290 
Dompro ste trädgården (U p väs t) 290, 

317 
Domtrappan (Up väst) 287 
Duvboda (Gla Uppsala) 185, 204 

*Dyursums (Vaksala) 212 

Edeby (Danmark) 108, 135, 1461, 149, 
150, 167, 183 

Edeby (U ppsala-Näs ) 36, 87, 108 
Eke (Vaksala) 134, 185, 210, 212 ff, 

226,242 
Ekeby (Bondkyrka) 42, 43, 44, 48, 51, 

57, 60, 62, 68, 101 
Ekeby (Börje) 36, 75 j, 119, 165 

*Ekeby (Danmark) 134, 135, 143, 147 j, 
163, 164, 170 

Ekeby (Gla Uppsala) 85, 134, 175,182 , 
183, 185.ff, 188, 189, 197 

Ekeby (Vä nge) 24, 113, 121 ff, 124, 
126, 127, 132 

'Ekelunden ' (U p väst) 316 
*Ekisfia:ller (Börje ) 76 
*Enelöten (Bondk yrka ) 42, 43 
Enhagen (Bondkyrka) 42, 316 
Ensta (Gla Uppsala) 101, 134, 168,182 

187 
Erik Bengtssons gränd (U p öst) 258 

Fagrafj är dingen (U p väst) 249, 304-
310 

*Fagravreta (Vaksala) 196, 214, 261, 
262 

Falebro (Danmark) 136, 1481, 156 
Fib y (Vänge) 116, 1231, 124, 312 
Finnsta (Vänge) 24, 30, 36, 44, 46, 116, 

121, 123, 124 f, 131, 133, 170, 171, 
226 

Fjärdingen (Up väst) 249, 304-310 , 
312 

*Flat (Bondkyrka) 41, 43 
Flogsta (Bondkyrka) 36, 43 ff, 47, 56, 

57, 58, 101, 103 
Flogsta åtting (U lleråkers hd ) 36, 97 
Focksta (U ppsala-Nä s) 24, 36, 56, 66, 

1081, 112, 114, 126 
F ranciskankon ven tet ( Gråbrödrakon-

ven tet) (U p öst) 273 
Frälsarens gård (U p väst) 315 
Fullerö (Gla Uppsala) 134, 174, 185, 

188.ff, 197, 203, 204 
Fyrislund (Va ksala ) 215 
Fågelbo Oumkil) 93, 124, 141 

*F0resh0gomon (Bondkyrka) 45, 5 1 
*F0risa:ng (Vaksala) 64, 2151, 246 
Försängen (Bondkyrka) 45, 51, 63, 316 
Försängen (Börje) 76, 83, 84 

Gammalängarna (Danmark) 135, 149, 
153 

Getingsboden (Up öst) 261, 263, 264 
Gla Uppsala sn 20, 22, 27, 47, 174-205, 

221 
Gnista (Va ksala) 134, 155, 210, 216, 

228 
*Gorratung (Gla Uppsala) 190, 202 
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Gottsunda (Bondkyrka) 43, 45f 47, 51, 
58, 60, 61, 65, 68, 124, 162, 316 

Gråbrödragatan se Klostergatan 
Gränberga (Bondkyrka) 44, 47 ff, 68 
Gränby (Börje) 76f 87 
Gränby (Vaksala) 25, 134, 205, 210, 
216ff 218, 229 

'Gränbylöten’ (Vaksala) 218 
”Guga gerdheth” (Vaksala) 223 

*Gutastum (Bondkyrka) 44, 49 
‘Gydelandum (Gla Uppsala) 190, 191 
Gyllaregården (Up väst) 293 
Gåsaholm (Up väst) 304 
'Gärdet’ (Up väst) 305 
Gäsmesta (Börje) 36, 48, 75, 77 f 81, 

87, 128, 169
Gökulla (Gla Uppsala) 48, 191

Hammarbo åtting (Vaksala hd) 134, 
136

Hammarby (Bondkyrka) 36, 39, 49, 50, 
57, 63, 141

Hammarby (Danmark) 135, 149/ 196, 
231

Helgeandshuset (Up väst) 300f 
Herrens berg se Domberget 
Himrarna (Jumkil) 93, 123 
Holmsta (Jumkil) 36, 90, 93 
Hovstallängen (Vaksala) 157 
Hubbv (Danmark) 150 
Huggsta (Danmark) 30, 134, 150f 156 
Husby (Bondkyrka) 49f 68 
Husby (Gla Uppsala) 191 
'Husby gärde’ (Jumkil) 94 
Huset (Jumkil) 36, 87, 93f 94 
Håga (Bondkyrka) 20, 36, 50/657, 78, 

101, 310
Håmö (Läby) 44, 68, 97, 99 
Hällby (Bondkyrka) 52 f 54, 58, 62, 

103, 165, 169, 173, 216 
Hämringe (Gla Uppsala) 134, 175, 

182, 191 ff, 194, 203, 204, 218 
Hässelby (Börje) 48, 50, 70, 78 ff 85, 

108
Högbv (Uppsala-Näs) 36, 87, 105, 109, 

113

*Inguarsbyle (Vaksala) 218 
Islandet (Up öst) 247 , 254- 256, 262,

316

*Joarsbodhum (Vänge) 123, 125 
Jobsbo (Vänge) 124, 125 
Jumkils sn 22, 36, 81, 89— 97 
Jädra (Vaksala) 134, 159, 210, 218, 265 
Jälla (Vaksala) 19, 218ff 231, 232, 235 
*Jaerlefielle (Vänge) 125, 130

*Kaluasteyrth (Danmark) 149, 151 
Kanikebo (Uppsala-Näs) 109 
’Kanikefjällen’ (Bondkyrka) 317 
Kantorians gård (Up väst) 315 
Kapellgärdet (Vaksala) 134, 194, 2/9/ 
Karbo (Vänge) 124, 125 
Karlagillesstugan 25 
Kasagården (Up väst) 299—300 

*Kerri (Uppsala-Näs) 108, 110 
Kil (Vänge) 36, 66, 87, 125f 128 
Klingeberg (Up väst) 311 f 
Klinta (Börje) 19, 50, 80 
Klista (Börje) 36, 74, 75, 80, 84, 100, 

104
Klockarbol (Danmark) 151 
Klockargården (Jumkil) 94 
Klockargården (Vaksala) 222 
'Klockarvreten’ (Uppsala-Näs) 110,

114 f
Klostergatan/Gråbrödragatan 266,
268-273

Knivsbrunna (Danmark) 25, 134, 151, 
155

*Knutz boda (Vaksala) 220 
*Koggabodha (Danmark) 151 f 162,

317
*Kolbo teija (Vaksala) 212, 220f 
Kolsängen (Up öst) 278 
Konungshögen (Up öst) 277f 
”Krichonaberg” (Bondkyrka) 59 
Krisslinge (Danmark) 134, 142, 152 f 

224
Krokeke (Gla Uppsala) 193, 204 
Kumla (Danmark) 134, 149, 153f 172 
Kungsgården (Gla Uppsala) 193, 201

Gottsunda (Bondkyrka ) 43,451, 47, 51, 
58, 60, 61, 65, 68, 124,162 , 316 

Gråbrödragatan se Klostergatan 
Gränberga (Bondkyrka ) 44, 47 Jf, 68 
Gränb y (Börje ) 76 f, 87 
Gränb y (Vaksala ) 25, 134, 205, 210, 

216.ff, 218, 229 
'Gränbylöten ' (Vaksala) 218 
"Guga gerdheth " (Vaksala) 223 

*Gutastum (Bondkyrka ) 44, 49 
*Gydelandum (Gla Uppsala ) 190, 191 
Gyllareg ården (Up väst ) 293 
Gåsaholm (Up väst ) 304 
'Gärdet ' (Up väst ) 305 
Gäsmesta (Börje) 36, 48, 75, 77 f, 81, 

87, 128, 169 
Gökulla (Gla Uppsala ) 48, 191 

Hammarbo åtting (Vaksala hd) 134, 
136 

Hammarb y (Bondkyrka ) 36, 39, 49, 50, 
57, 63, 141 

Hammarb y (Danmark ) 135, 1491, 196, 
231 

Helgeandshuset (Up väst) 300] 
Herrens berg se Domberget 
Himrarna Oumkil ) 93, 123 
Holmsta Oumkil ) 36, 90, 93 
Hovstallängen (Vaksala ) 157 
Hubby (Danmark ) 150 
Huggsta (Danmark) 30, 134, 1501, 156 
Husb y (Bondkyrka ) 49 f, 68 
Husb y (Gla Uppsala ) 191 
'Husb y gärde ' Oumkil ) 94 
Huset Oumkil ) 36, 87, 931, 94 
Håga (Bondkyrka) 20, 36, 50ff57, 78, 

101, 310 
Håmö (Läb y) 44, 68, 97, 99 
Hällb y (Bondkyrka ) 52 f, 54, 58, 62, 

103, 165, 169, 173,216 
Hämringe (Gla Uppsala ) 134, 175, 

182, 191.ff, 194, 203, 204, 218 
Hässelb y (Börje) 48, 50, 70, 78 Jf, 85, 

108 
Högb y (U ppsala-Näs ) 36, 87, 105, 109, 

113 
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*lnguarsbyle (Vaksala) 218 
lslandet (Up öst) 247, 254-256, 262, 

316 

*Joarsbodhum (Vänge) 123,125 
Jobsbo (Vänge) 124, 125 
Jumkils sn 22, 36, 81, 89-97 
Jädra (Vaksala) 134,159,210,218,265 
Jälla (Vaksala) 19, 218.ff, 231,232,235 

*Ja:rlefielle (Vänge) 125, 130 

*Kaluasteyrth (Danmark) 149, 151 
Kanikebo (Uppsala-Näs) 109 
'Kanikefjällen' (Bondkyrka) 317 
Kantorians gård (Up väst) 315 
Kapellgärdet (Vaksala) 134, 194, 219] 
Karbo (Vänge) 124, 125 
Karlagillesstugan 25 
Kasagården (Up väst) 299-300 

*Kerri (Uppsala-Näs) 108, 110 
Kil (Vänge) 36, 66, 87, 1251, 128 
Klingeberg (Up väst) 311 J 
Klinta (Börje) 19, 50, 80 
Klista (Börje) 36, 74, 75, 80, 84, 100, 

104 
Klockarbol (Danmark) 151 
Klockargården Oumkil) 94 
Klockargården (Vaksala) 222 
'Klockarvreten' (Uppsala-Näs) 110, 

114f 
Klostergatan/Gråbrödragatan 266, 

268-273 
Knivsbrunna (Danmark) 25, 134, 151, 

155 
*Knutz boda (Vaksala) 220 
*Koggabodha (Danmark) 151 f, 162, 

317 
*Kolbo teija (Vaksala) 212,220] 
Kolsängen (Up öst) 278 
Konungshögen (Up öst) 277 J 
"Krichonaberg" (Bondkyrka) 59 
Krisslinge (Danmark) 134, 142, 152 f, 

224 
Krokeke (Gla Uppsala) 193, 204 
Kumla (Danmark) 134, 149, 1531, 172 
Kungsgården (Gla Uppsala) 193, 201 
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Kungsgården (Up öst) 26, 48, 55, 60, 
124, 214, 234, 251, 255, 256, 293, 303, 
313

Kungsgärdet (Bondkyrka) 53, 60, 313,
316

Kungsgärdet (Vaksala) 221 
Kungsängen (Vaksala) 212, 222, 255,

317
'Kvarnaberg' (Up väst) 298 
Kvarnbo (Läby) 44, 58, 97, 99, 162, 

317
Kvarnholmen (Up väst) 302 
Kvarntorp (Vänge) 20 

♦Kynge (Vaksala) 212, 222, 226 
Kyrkbyn (Vaksala) 19, 214, 222f 
Kåbo(gärde) (Bondkyrka) 53f 313 
Kåkstugan (Up öst) 262 
Kånkebo (Vänge) 124, 126 
Kärrbolandet (Uppsala-Näs) 110 
Kättinge (Börje) 19, 36, 80f 86, 129 
Köpmannagatan se Vårfrugatan 
Köpmansgärdet (Vaksala) 223 
Körlinge (Vänge) 24, 116, 126f *

*Langengenne (Vaksala) 223, 243, 244 
Lasseby (Bondkyrka) 36, 43, 54f 
Libro (Bondkyrka) 42, 55 
Lilla Djurgården (Danmark) 152 
Lilla Tovagatan 279, 280 
Lumpebo (Jumkil) 90, 94 
Lunda (Danmark) 19, 134, 136, 154 f 

243
Lunda (Vaksala) 182 , 210, 219, 224 f 

227, 228, 230, 231, 242 
Lundbo åtting (Vaksala hd) 134, 233 
Lundboda (Gla Uppsala) 193, 204 
Lundby (Vänge) 36, 44, 56, 70, 87, 127 
Lusängen (Danmark) 144, 155 

*Lyaaenghinne (Bondkyrka) 55, 63 
Långtibble (Vänge) 36, 44, 87, 119, 

120, 122, 124, 127ff, 160 
'Långängen’ (Vaksala) 134, 225, 227, 

229, 241
Läby (Läby) 36, 44, 51, 56, 66, 80, 87, 

97, 99ff, 109, 169, 187 
Läby sn 22, 27, 36, 97-104 

*Laefernabodhum (Läby) 104

Lälunda (Gla Uppsala) 25, 134, 182, 
191, 193, 194, 203

Lörsta (Uppsala-Näs) 24, 36, 87, 110f 
111, 231

Löten (Gla Uppsala) 194 
Löth (Danmark) 155, 157

Magnus Håkanssons gata (Up öst) 262 
Malma (Bondkyrka) 43, 44, 49, 55 ff, 

58, 62, 101, 127, 316 
Malmgården (Up väst) 315 

*Massateegha (Börje) 81 
Morängen (Danmark) 141, 156, 165, 

166
Munkvreten (Gla Uppsala) 199 
Myrbo åtting (Vaksala hd) 134, 136 
Myrby (Danmark) 25, 134, 136, 151, 

152,156ff, 161, 167, 184, 228 
Myrby (Gla Uppsala) 194 f 202 
Mångsbo (Börje) 48, 81 
Mälby (Gla Uppsala) 48, 134,195, 200, 

205

Norby (Bondkyrka) 30, 43, 45, 51,57f 
Norrby (Danmark) 125, 134, 135, 157 
Norrby (Vaksala) 134, 159, 225f 
Norrhällby (Vaksala) 134, 182, 212, 
226

Nya Uppsala se Uppsala stad 
Nyby (Börje) 48, 77, 81 f 87 
Nyby (Gla Uppsala) 62, 134, 194,195f 

198
Nyvla (Bondkyrka) 36, 48, 58f 
'Nyängen’ (Danmark) 157, 317 
Nåntuna (Danmark) 26, 64, 141,157ff, 

162
Nåstuna (Vänge) 36, 44, 68, 81, 87, 

119, 129 ff
Näs sn, se Uppsala-Näs sn 
Näs (Uppsala-Näs) 105, 111, 115 
Näset (Jumkil) 36, 90, 94, 95

*Ofwanberghum (Bondkyrka) 59 
 Orslwnda” (Danmark) 154 
'Ovanberga' (Gla Uppsala) 196, 201, 

316
Ovanberga (Up väst) 53, 61, 312f

340 Ortregister 

Kungsgården (Up öst ) 26, 48, 55, 60, 
124,2 14, 234,251,255,256 , 293, 303, 
313 

Kungsgärdet (Bondkyrka) 53, 60, 313, 
316 

Kungsgärdet (Vaksala) 221 
Kungsängen (Vaksala) 212, 222, 255, 

317 
'Kvarnaberg' (Up väst) 298 
Kvarnbo (Läby) 44, 58, 97, 99, 162, 

317 
Kvarnholmen (Up väst) 302 
Kvarntorp (Vänge) 20 

*Kynge (Vaksala) 212, 222, 226 
Kyrkbyn (Vaksala) 19, 214, 222f 
Kåbo(gärde) (Bondkyrka) 531, 313 
Kåkstugan (Up öst) 262 
Kånkebo (Vänge) 124, 126 
Kärrbolandet (Uppsala-Näs) 110 
Kättinge (Börje) 19, 36, BOJ, 86, 129 
Köpmannagatan se Vårfrugatan 
Köpmansgärdet (Vaksala) 223 
Körlinge (Vänge ) 24, 116, 126f 

*Langengenne (Vaksala) 223, 243, 244 
Lasseby (Bondkyrka) 36, 43, 54 f 
Libro (Bondkyrka) 42, 55 
Lilla Djurgården (Danmark) 152 
Lilla Tovagatan 279, 280 
Lumpebo Oumkil) 90, 94 
Lunda (Danmark) 19, 134, 136, 154 J, 

243 
Lunda (Vaksala ) 182, 210, 219, 224 J, 

227,228,230 , 231,242 
Lundbo åtting (Vaksala hd ) 134, 233 
Lundboda (Gla Uppsala) 193, 204 
Lundb y (Vänge) 36, 44, 56, 70, 87, 127 
Lusängen (Danmark) 144, 155 

*Lya.enghinn e (Bondkyrka) 55, 63 
Långtibble (Vä nge) 36, 44, 87, 119, 

120,122 , 124, 127fj, 160 
'Långängen ' (Vaksala) 134, 225, 227, 

229,241 
Läby (Läby) 36, 44, 51, 56, 66, 80, 87, 

97, 99fj, 109, 169, 187 
Läby sn 22, 27, 36, 97-104 

*L.efernabodhum (Läby } 104 

Lälunda (Gla Up psala ) 25, 134, 182, 
191,193 , 194,2 03 

Lörsta (Uppsala-Näs) 24, 36, 87, 1101, 
111, 231 

Löten (Gla Uppsala} 194 
Löth (Danmark) 155, 157 

Magnus Håkanssons gata (Up öst) 262 
Malma (Bondkyrka} 43, 44, 49, 55 fJ, 

58, 62, 101,127,316 
Malmgården (Up väst) 315 

•Massateegha (Börje) 81 
Morängen (Danmark} 141, 156, 165, 

166 
Munkvreten (Gla Uppsala) 199 
Myrbo åtting (Vaksala hd } 134, 136 
Myrby (Danmark) 25, 134, 136, 151, 

152, 156ff, 161, 167, 184,228 
Myrby (Gla Uppsala) 1941, 202 
Mångsbo (Börje) 48, 81 
Mälby (Gla Uppsala) 48, 134, 195, 200, 

205 

Norby (Bondkyrka) 30, 43, 45, 51, 57 f 
Norrby (Danmark ) 125, 134, 135, 157 
Norrby (Vaksa la) 134, 159, 225f 
Norrhällby (Va ksala) 134, 182, 212, 

226 
Nya Uppsala se Uppsala stad 
Nyby (Börje) 48, 77, 811, 87 
Nyby (Gla Uppsala) 62, 134, 194, 1951, 

198 
Nyvla (Bondkyrka} 36, 48, 58f 
'Nyä ngen' (Danmark } 157, 317 
Nåntuna (Danmark) 26, 64,141 , 157 fJ, 

162 
Nåstuna (Vänge) 36, 44, 68, 81, 87, 

119, 129.ff 
Näs sn, se Uppsala-Näs sn 
Näs (Uppsala-Näs) 105, 111, 115 
Näset Oumkil ) 36, 90, 94, 95 

*Ofwanberghum (Bondkyrka) 59 
" Orslwnda " (Danmark) 154 
'Ovanberga' (Gla Uppsala) 196, 201, 

316 
Ovanberga (Up väst) 53, 61, 312f 
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Platsen (Up väst) 293 
Plenninge (Vaksala) 134, 226 
Prostavreten (Up väst) 260, 298f 
Prästgården (Bondkyrka) 47, 59, 295 
Prästgården (Danmark) 159 
Prästgården (Gla Uppsala) 175 
Prästgården (Läby) 100 
Prästgården (Uppsala-Näs) 111 
Prästgården (Vaksala) 222, 226f 
'Prästängen’ 317

Rickomberga (Bondkyrka) 39, 42, 44, 
59f, 101, 276, 313 

*Riddarefiellen (Gla Uppsala) 196 
Romsbo (Börje) 36, 82 
Ruddammshagen (Bondkyrka) 60, 316 
Rvtterboden (Up öst) 269f 
Råby (Vaksala) 19, 134, 210, 224, 227f 

229, 241, 244, 246 
Rådstugan (Up öst) 267, 276 
Rödmossen (Böije) 82 

»Radomusa (Börje) 82 
Rörby (Vaksala) 134, 205, 216, 224, 

228, 232

»Sala (Vaksala) 205, 228f 
Salabacke (Vaksala) 228 

»Salakulzfiel (Gla Uppsala) 196 
Sandvik (Bondkyrka) 60, 316 

»Scarpaloster (Gla Uppsala) 197, 202 
»Setter (Läby) 104 
”Setukia” (Vaksala) 233 
Själagården (Up öst) 259, 260 
'Själakorsfjällen' (Gla Uppsala) 182, 

184, 197
Själastugan se Själagården 
Skitnafjärdingen (Up väst) 249, 304, 

310
»Skredderetorpet (Bondkyrka) 45, 58, 

60 f, 68
Skulla (Jumkil) 36, 87 , 90, 94f 
Skäggesta (Börje) 59, 81, 82ff, 87, 129, 

145, 151
Skälby (Vaksala) 229 
Skärna (Gla Uppsala) 134, 185, 189, 

197, 201, 203, 204
Skärnebo åtting (Vaksala hd) 134, 136, 

175, 210

Skäve (Vaksala) 134, 225, 229ff 
Skölsta (Vaksala) 134, 231f 
Slavsta (Vaksala) 25, 134, 198, 199, 
205,210, 228, 232 

Slavsta åtting (Vaksala hd) 210 
'Slottsgärdet’ (Bondkyrka) 317 

»Smedzbyle (Vaksala) 205, 232, 234 
»Spangum (Bondkyrka) 61 
»Spongha högha (Gla Uppsala) 30, 

197f 199, 246, 317
Stabby (Bondkyrka) 36, 41, 61 f 128, 

196, 275, 292
Stabby (Uppsala-Näs) 20, 36, 46, 56, 

87, 110, Ulf 114, 115 
'Stadsvreten’ (Gla Uppsala) 134, 198 

»Steenhuggarawrethen (Bondkyrka) 36, 
45,55,63, 129 

”Stenby” (Bondkyrka) 61 
Stenhusholmen (Up väst) 304 
S:t Eriks gillestuga (Up väst) 315 
’S:t Eriks hage’ (Vaksala) 212, 229 
’S:t Eriks jord’ (Bondkyrka) 41, 44, 48, 

58, 60, 192
S:t Eriks kapell, S:t Eriks kyrka (Up 

väst) 251, 292f 296, 297,312 
S:t Persgatan (Up öst) 248, 257, 264, 

266, 276f
S:t Pers kyrka (Up öst) 274ff 
S:t Örjans kapell (Up väst) 293, 296, 

297, 313f
S:ta Barbaras kapell (Up väst) 286 
S:ta Gertruds kapell (Up väst) 267, 

293, 294
Stora Lötgården (Gla Uppsala) 184 
Ströby (Börje) 36, 48, 75, 78, 80, 84ff 
Ströja (Böije) 36, 48, 70, 81,86, 140 
Studentholmen (Up väst) 303f 
'Studentträdgården’ (Up väst) 317 
Stångby (Vaksala) 49, 134, 232f 246 
Sunnersta (Bondkyrka) 36, 44, 49, 58, 
63 f 65, 68

Svalagården (Up väst) 312 
Svartbäcken (Gla Uppsala) 184, 198ff 
Svartbäcken (Up öst) 183, 247, 249, 

251, 272, 219,280-283 
Svartbäcksbron 254 
Svartbäcksfjärdingen (Up öst) 249 
Svartbäcksgatan (Up öst) 248, 252,

Platsen (U p väst) 293 
Plenninge (Vaksala) 134, 226 
Prostavreten (U p väst) 260, 298j 
Prästgården (Bondkyrka) 47, 59, 295 
Prästgården (Danmark) 159 
Prästgården (Gla Uppsala) 175 
Prästg ården (Läb y) 100 
Prästgården (Uppsala-Näs) 111 
Prästg ården (Vaksala) 222, 226] 
' Prästängen ' 317 

Rickomberga (Bondkyrka ) 39, 42, 44, 
591,101,276 , 313 

*Riddarefiellen (Gla Uppsala) 196 
Romsb o (Börje) 36, 82 
Ruddammshagen (Bondkyrka ) 60, 316 
Rytterboden (Up öst) 269j 
Råby (Vaksala) 19, 134, 210, 224, 227 j, 

229, 241, 244, 246 
Rådstuga n (Up öst) 267, 276 
Rödmossen (Börje ) 82 

*Rooomusa (Börje) 82 
Rörb y (Vaksala ) 134, 205, 216, 224, 

228, 232 

*Sala (Va ksala ) 205, 228j 
Salabacke (Vaksala ) 228 

*Salakulzfiel (Gla Uppsala) 196 
Sandvik (Bondkyrka ) 60, 316 

*Scar pal oste r (Gla Uppsala) 197, 202 
*Setter (Läby) 104 
"Setukia " (Vaksala ) 233 
Själagården (Up öst) 259, 260 
'Själakorsfjällen ' (Gla Uppsala) 182, 

184, 197 
Själastugan se Själagården 
Skitnafjärdingen (Up väst) 249, 304, 

310 
*Skredderetorpet (Bondkyrka ) 45, 58, 

601, 68 
Skulla 0umkil ) 36, 87, 90, 94f 
Skäggesta (Börje) 59, 81, 82jj, 87, 129, 

145, 151 
Skälby (Vaksala) 229 
Skärna (Gla Uppsala) 134, 185, 189, 

197, 201, 203,2 04 
Skärnebo åtting (Vaksala hd ) 134, 136, 

175, 210 
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Skäve (Vaksala) 134,225, 229jj 
Skölsta (Vaksala) 134, 231j 
Slavsta (Vaksala) 25, 134, 198, 199, 

205,210,228,232 
Slavsta åtting (Vaksala hd) 210 
'Slottsgärdet' (Bondkyrka) 317 

*Smedzbyle (Vaksala) 205, 232, 234 
*Spangum (Bondkyrka) 61 
*Spongha högha (Gla Uppsala) 30, 

197 j, 199,246,317 
Stabby (Bondkyrka) 36, 41, 61 j, 128, 

196,275,292 
Stabby (Uppsala-Näs) 20, 36, 46, 56, 

87, 110, 1111, 114,115 
'Stadsvreten' (Gla Uppsala) 134,198 

*Steenhuggarawrethen (Bondkyrka) 36, 
45, 55, 63, 129 

"Stenby" (Bondkyrka) 61 
Stenhusholmen (Up väst) 304 
S:t Eriks gillestuga (Up väst) 315 
'S:t Eriks hage' (Vaksala) 212, 229 
'S:t Eriks jord' (Bondkyrka) 41, 44, 48, 

58, 60, 192 
S:t Eriks kapell, S:t Eriks kyrka (Up 

väst) 251, 2921, 296,297,312 
S:t Persgatan (Up öst) 248, 257, 264, 

266,276] 
S:t Pers kyrka (Up öst) 274jj 
S:t Örjans kapell (Up väst) 293, 296, 

297, 313j 
S:ta Barbaras kapell (Up väst) 286 
S:ta Gertruds kapell (Up väst) 267, 

293,294 
Stora Lötgården (Gla Uppsala) 184 
Strö by (Börje) 36, 48, 75, 78, 80, 84 jj 
Ströja (Börje) 36, 48, 70, 81, 86, 140 
Studentholmen (Up väst) 303j 
'St udentträdgården ' (Up väst) 317 
Stångby (Vaksala) 49, 134, 2321, 246 
Sunnersta (Bondkyrka) 36, 44, 49, 58, 

631, 65, 68 
Svalagården (Up väst) 312 
Svartbäcken (Gla Uppsala) 184, 198jj 
Svartbäcken (Up öst) 183, 247, 249, 

251, 272, 279, 280-283 
Svartbäcksbron 254 
Svartbäcksfjärdingen (Up öst) 249 
Svartbäcksgatan (Up öst) 248, 252, 
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268, 279, 280f
Svartbäckssmäcken 282, 308 f 
Nils Svarts gränd (Up väst) 304 

*Svartvgla (Danmark) 141, 159 165 
Svia (Vaksala) 25, 66, 134, 142, 143, 

171, 192, 210, 218,233 
Svibo åtting (Vaksala hd) 134 
Sysslomansgården (Up väst) 295 314 
Säby (Danmark) 136, 159ff, 158, 172, 

218, 234
Sällinge (Danmark) 56, 134, 136, 142, 

161
Sätra (Uppsala-Näs) 87, 112f 
Sätuna (Vaksala) 134, 216, 218, 227, 
233f

Sävja (Danmark) 41, 140, 141, 160, 161 
ff 317

'Söderberga’ (Gla Uppsala) 200, 201 
Söderby, Stora och Lilla (Danmark) 

62, 66, 109, 134, 136, 140, 147, 164ff 
Söderby (Uppsala-Näs) 36, 105, 113, 

252
Söderbyn (Gla Uppsala) 188, 200 
Söderhällby (Danmark) 134, 135, 166, 

172
Söderhällby (Vaksala) 155, 157, 161, 

234f
*Sorby (Danmark) 166ff, 169

Tegelhagen, Norra och Östra (Bond- 
kyrka) 317

Tegelhusvreten (Gla Uppsala) 199 
*Temboland (Gla Uppsala) 134, 200ff, • 

205
*Thidhriksbodhum (Vänge) 123, 131 
Tibble (Vänge) 131 
Tiby (Börje) 48, 70, 77, 86f 
Tiundaland 20, 26, 27, 39, 43, 46, 47, 

52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 74, 81, 
83, 87, 96, 101, 104, 107, 126, 132, 
141, 143, 146, 152, 153, 158, 161,
162, 169, 181, 182, 187, 188, 191,
195, 196, 202, 205, 210, 211, 213,
217, 222, 228, 229, 235, 243, 244,
257, 289, 312

Tjocksta (Danmark) 103, 134, 136, 
147, 150, 167f 183, 319 

Torget (Up öst) 266ff

Torkarby (Vaksala) 81, 235ff, 238 
*Torsten bode (Vaksala) 238 
*Torsugla (Vaksala) 205, 238f 265 
Tovabron 254
Tovagatan (Up öst) 263, 273, 276, 278f 
Tovan (Up öst) 278 
Tovan (Vaksala) 220, 239ff, 254, 298 
Trefaldighetsberget se Domberget 
Trälösa (Vaksala) 145, 241 f 
Täby (Vänge) 87, 116, 127, 131 
Törnby (Vaksala) 212, 224, 242f

Ubby (Jumkil) 87, 94, 95f 129 
Ubby (Uppsala-Näs) 36, 110, 113 
Ullbolsta (Jumkil) 36, 87, 96, 129 
Ulleråkers hd 19 — 28, 36—133 
Ulleråkersgatan (Up väst) 309 
Ultuna (Bondkyrka) 20, 36, 39, 41, 44, 

45, 49, 58, 63, 65ff 68, 101, 126 
Ulva (Gla Uppsala) 169, 201 
Universitetet (Up väst) 296ff 
Uppsala, Gamla (Gla Uppsala) 19, 20, 

184, 190,207#
Uppsala gård (Upväst) 42, 60,61, 148, 

198, 251, 308, 313, 315,570/ 
Uppsala kvarn (Up väst) 302f 
Uppsala-Näs sn 22, 27, 36, 47, 74, 
104-116, 231, 293, 306 

Uppsala skola (Up väst) 291 
Uppsala stad (Östra Aros) 37, 39, 
41,42, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 
62, 65, 66, 67, 70, 75, 79, 80, 84, 85, 
88, 111-114, 191, 198-200, 211, 
212, 214, 217, 224, 226, 228, 230, 
232, 235, 236, 238, 241, 242, 247-320

Vadbacka (Läby) 20 
*Vadium (Bondkyrka) 67 
Vaksala hd 18, 19, 21, 22 23 27 28 

135-205, 270, 283
Vaksala sn 22, 134, 135, 157, 166, 171, 

174, 205- 246
*Valby (Uppsala-Näs) 36, 109, 113 
Vallby (Danmark) 134, 168f 187, 243 
Vallby (Vaksala) 229, 230, 243 f 244, 

246
Vallsgärde (Gla Uppsala) 20, 134, 203 
Vangsby (Vänge) 36, 131
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268, 279, 280 f 
Svartbäckssmäcken 282, 308 f 
Nils Svarts gränd (Up väst) 304 

*Svartvgla (Danmark ) 141, 159 165 
Svia (Vaksa la) 25, 66, 134, 142, 143, 

171, 192, 210,218,233 
Svibo åtting (Va ksala hd) 134 
Sysslomansgården (U p väst) 295 314 
Säby (Danmark) 136, 159 Jf, 158, 172, 

218, 234 
Sällinge (Danmark ) 56, 134, 136, 142, 

161 
Sätra (Uppsala-Näs) 87, 112/ 
Sätuna (Vaksa la) 134, 216, 218, 227, 

233/ 
Sävja (Danmark ) 41, 140, 141,160 , 161 

.ff,3 17 
'Söderberga ' (Gla Uppsala) 200, 201 
Söderby , Stora och Lilla (Danmark ) 

62, 66, 109, 134, 136, 140, 147, 164fj 
Söderby (Uppsala-Näs) 36, 105, 113, 

252 
Söderbyn (Gla Uppsala) 188, 200 
Söderhällby (Danmark ) 134, 135, 166, 

172 
Söderhällby (Vaksala) 155, 157, 161, 

234/ 
*S0rby (Danmark ) 166/J, 169 

Tegelhagen, Norra och Östra (Bond-
kyrka) 317 

Tegelhusvreten (Gla Uppsala) 199 
*Temboland (Gla Uppsala) 134, 200.ff, , 

205 
*Thidhriksbodhum (Vänge) 123, 131 
Tibble (Vä nge) 131 
Tiby (Börje ) 48, 70, 77, 86/ 
Tiundaland 20, 26, 27, 39, 43, 46, 47, 

52, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 74, 81, 
83, 87, 96, 101, l04, 107, 126, 132, 
141, 143, 146, 152, 153, 158, 161, 
162, 169, 181, 182, 187, 188, 191, 
195, 196, 202, 205, 210, 211, 213, 
2 I 7, 222, 228, 229, 235, 243, 244, 
257,2 89,3 12 

Tjocksta (Danmark ) 103, 134, 136, 
147, 150, 167 J, 183,3 19 

Torget (Up öst) 266fj 

Torkarby (Vaksala ) 81, 235.ff, 238 
*Torsten bode (Vaksala ) 238 
*Torsugla (Va ksal a) 205, 2381, 265 
Tovabron 254 
T ovagata n (U p öst) 263, 273, 276, 278/ 
Tov an (U p öst) 278 
Tov an (Va ksala ) 220, 239.ff, 254,298 
Trefaldighetsberget se Domb erget 
Trälösa (Vaksala) 145, 241/ 
Täb y (Vänge) 87, I 16, 127, 131 
Törnby (Va ksala) 212, 224, 242/ 

Ubb y Qumkil ) 87, 94,951, 129 
Ubby (U pp sa la-N äs) 36, ll0 , 113 
Ullbolsta Qumkil ) 36, 87, 96, 129 
Ulleråkers hd 19-28 , 36-1 33 
Ulleråkersgatan (U p väst) 309 
Ultuna (Bondkyrka ) 20, 36, 39, 41, 44, 

45, 49, 58, 63, 65.ff, 68,101,126 
Ulva (Gla Uppsala) 169, 201 
Universitetet (U p väst) 296fj 
Uppsala, Gamla (Gla Uppsa la) 19, 20, 

184, 190, 20lff 
Uppsala gård (U p väst) 42, 60, 61, 148, 

198, 251,308 ,3 13, 315,3 16/ 
Uppsala kvarn (Up väst) 302/ 
Uppsala-Näs sn 22, 27, 36, 47, 74, 

104-116 , 23 I , 293, 306 
Uppsala skola (U:p väst) 291 
Uppsala stad (Ostr a Aros ) 37, 39, 

41,42 , 45, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 
62, 65, 66, 67, 70, 75, 79, 80, 84, 85, 
88, lll-114 , 191, 198- 200, 211, 
212, 214, 217, 224, 226, 228, 230, 
232, 235,236,238,241 , 242,247-320 

Vadbacka (Läb y) 20 
*Vadium (Bondkyrka) 67 
Vaksala hd 18, 19, 21, 22 23 27 28 

135-20 5, 270, 283 
Vaksala sn 22, 134, 135, 157, 166, 171, 

174, 205-246 
*Va lby (U ppsala-Näs ) 36, 109, 113 
Vallb y (Danmark) 134, 1681, 187, 243 
Vallby (Va ksala ) 229, 230, 243 J, 244, 

246 
Vallsgärde (Gla Uppsala) 20, 134,203 
Vangsby (Vänge ) 36, 131 
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Vargsgården (Up öst) 278 
Vastatomten (Up öst) 276 
Vaskesta (Vaksala) 227, 229, 244, 246 
Vedergärde (Gla Uppsala) 203f 
Vedyxa (Danmark) 124, 133, 134, 146, 

151, 170
Velamsboda (Gla Uppsala) 204

*Vidhikabodhum (Jumkil) 96 
Viggeby (Danmark) 25, 153, 156, 170, 

242
‘Wigilsby (Börje) 80, 87 
Viken (Danmark) 147, 170f 
Villinge (Danmark) 66, 134, 136, 149, 

160, 171 f
Vittulsberg (Vaksala) 19, 134, 210, 

235, 244f
‘Vreten (Bondkyrka) 67f 
Vångelsta (Uppsala-Näs) 36, 105, 108, 

113f
Vårdsätra (Bondkyrka) 46, 58, 64, 68, 

115, 316
Vårfrufjärdingen 249 
Vårfrugatan/Köpmannagatan/Västra 

allmänningsgatan 248, 257—266 
Vårfrukyrka sn (Up öst) 58 
Vårfrukyrkan (Up öst) 256f 258, 259, 

261, 264
Vårfrukyrkans prästgård (Up öst) 259 
'Vårfrutomten’ (Up öst) 275 
'Vårfruvreten' (Up öst) 258

'Väderkvarnsplatsen' (Danmark) 157 
Vänge sn 22, 27, 36, 116-133 
Vänge åtting (Ulleråkers hd) 36, 97, 

116
Väsby (Vänge) 45, 87, 103, 132 
Västerby (Läby) 104

Ytternäs (Uppsala-Näs) 105, 114

Åby (Vaksala) 245f 
'Åholmen’ (Up väst) 317 
Åkerby (Börje) 36, 70, 81, 83, 87 
Ångelsta (Vaksala) 25, 134, 232, 246 
Årsta (Vaksala) 134, 205, 227, 246

*^Egby (Danmark) 173 
Älvsby (Vänge) 132 
Ängeby (Böije) 36, 70, 87ff 
Ängeby (Danmark) 102, 134, 173 
Ärkebiskopsgården (Up väst) 41,289f 
Ärkedjäknegården (Up väst) 314 
Ärna (Gla Uppsala) 48, 91, 183, 205

*0stenaebergum (Vaksala) 246 
Österby (Läby) 104 
Östra gatan (Up öst) 248, 257, 259 
'Överberga' (Gla Uppsala) 201, 205 
Överby (Bondkyrka) 48, 68 f 
Övernäs (Uppsala-Näs) 46, 68, 104, 

114 f

II Orter utanför Ulleråker, Vaksala och Uppsala stad

Finland 
Åbo 320

Norrbotten 
Norrbotten 291

Gästrikland
Ås (Österfarnebo) 140

Hälsingland 
Njutångers sn 235

Medelpad 
Medelpad 29

Närke
Fellingsbro härad

Berg = Hinseberg (Näsby) 145 
Närke 147

Småland 
Kalmar 286 
Småland 46

Vargsg ården (Up öst ) 278 
Vastatomten (Up öst ) 276 
Vaske sta (Vaksala ) 227, 229, 244, 246 
Vedergärde (Gla Uppsala ) 203f 
Ved yxa (Danmark ) 124, 133, 134, 146, 

15 1, 170 
Velamsboda (Gla Uppsala ) 204 

*Vidhikabodhum Oumkil ) 96 
Viggeb y (Danmark) 25, 153, 156, 170, 

242 
*Wigilsb y (Börje ) 80, 87 
Viken (Danmark ) 147, 170f 
Villin ge (Danmark ) 66, 134, 136, 149, 

160, 171 f 
Vittulsberg (Vaksala ) 19, 134, 210, 

235, 2441 
*Vreten (Bondkyrka ) 67 f 
Vångelsta (Uppsala-Näs ) 36, 105, 108, 

113f 
Vårdsätra (Bondkyrka ) 46, 58, 64, 68, 

115, 316 
Vårfrufjärdingen 249 
Vårfruga tan / Köpmannagatan / Västra 

allmänningsgatan 248, 257-266 
Vårfruk yrka sn (Up öst ) 58 
Vårfruk yrkan (Up öst ) 2561, 258, 259, 

261, 264 
Vårfruk yrkans prästgård (Up öst ) 259 
'Vårfrutomten ' (Up öst ) 275 
'Vårfruvreten ' (Up öst ) 258 
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'Väderkvarnsplatsen' (Danmark) 157 
Vänge sn 22, 27, 36, 116-133 
Vänge åtting (Ulleråkers hd) 36, 97, 

116 
Väsby (Vänge) 45, 87, 103, 132 
Västerby (Läby) 104 

Ytternäs (Uppsala-Näs) 105,114 

Åby (Vaksala) 245f 
'Åholmen' (Upväst ) 317 
Åkerby (Börje) 36, 70, 81, 83, 87 
Ångelsta (Vaksala) 25, 134, 232, 246 
Årsta (Vaksala) 134, 205, 227, 246 

• /Egby (Danmark) 173 
Älvsby (Vänge) 132 
Ängeby (Börje) 36, 70, 87 ff 
Ängeby (Danmark) 102, 134, 173 
Ärkebiskopsgården (Up väst) 41, 289f 
Ärkedjäknegården (Up väst) 314 
Ärna (Gla Uppsala) 48, 91, 183, 205 

*0stenrebergum (Vaksala) 246 
Österby (Läby) 104 
Östra gatan (Up öst) 248, 257, 259 
'Överberga' (Gla Uppsala) 201, 205 
Överby (Bondkyrka) 48, 68 f 
Övernäs (Uppsala-Näs) 46, 68, 104, 

114f 

Il Orter utanför Ulleråker, Vaksala och Uppsala stad 

Finland 
Åbo 320 

Gästrikland 
Ås (Österfårnebo ) 140 

Hälsingland 
Njutångers sn 235 

Medelpad 
Medelpad 29 

. Norrbotten 
Norrbotten 291 

Närke 
Fellingsbro härad 

Berg= Hinseberg (Näsby) 145 
Närke 147 

Småland 
Kalmar 286 
Småland 46 
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Stockholm
Stockholm 42, 51, 74, 103, 119, 212, 

237, 242, 253, 259, 267, 271, 282, 
283, 287, 288, 290, 318

Södermanland 
Hölebo härad 

Tösta (Hölö) 56 
Jönåkers härad 147 
Nyköping 318 
Oppunda härad

Binklinge (Vrena) 318 
Forsa sn 285 
Kalsta (Floda) 216 
Kölsta (Sköldinge) 216 
Lundsjö (Floda) 216 
Solberga (Floda) 216 
Vadsbro sn 318 

Selebo härad
Hornby (Ytterselö) 216 
Runsö (Överselö) 119, 130 

Strängnäs 74, 107, 127, 306, 314 
Svartlösa härad

Hamra (Botkyrka) 48 
Södermalm (Brännkyrka) 287 
Älvesta (Botkyrka) 48 

Södermanland 147, 148, 318 
Österrekarne härad 
Malmö (Jäder) 148 
Svilunda (Jäder) 148

Uppland
Attundaland 20, 26, 47, 57 
Bro härad

Asker (Stockholms-Näs) 77, 201 
Bro hd 147
Granhammar (V Ryd) 84, 147 
Stäket (Stockholms-Näs) 22, 315 
Sundby (V Ryd) 84 
Tibble (V Ryd) 147 
Torsätra (V Ryd) 169 
Tranbygge (V Ryd) 110 

Bro och Vätö skeppslag 
Bro sn 148 
Lidö (Vätö) 88 
Nor (Bro) 150 

Bälinge härad 
Berga (Åkerby) 70

Björnarbo (Jumkil) 90 
Blacksta (Jumkil) 90 
Broby (Jumkil) 90 
Föresäng (Bälinge) 181 
Bälinge hd 22,26, 89, 156, 181 
Bälinge sn 28, 93, 201, 291 
Dalkarlsbo (Jumkil) 90 
Dragby (Skuttunge) 129, 267 
Ekeborg (Jumkil) 90 
Fansta (Bälinge) 90, 190 
Forkarby (Bälinge) 90, 123, 129, 158 

181
Gesvad (Bälinge) 48, 303 
Gysta (Bälinge) 186 
Hjälmsta (Åkerby) 87 
Häggeby (Skuttunge) 90 
Högsta (Bälinge) 129 
Isgrena (Bälinge) 129 
Kroksta (Åkerby) 90 
Kättslinge (Jumkil) 90, 94 
Lövsta (Bälinge) 90, 189 
Målsta (Bälinge) 90 
Nyvla (Bälinge) 189 
Pålsbo (Bälinge) 189 
Skuttunge sn 28, 39, 51 
Sundbro (Bälinge) 90, 189, 315 
Svista (Bälinge) 90, 195, 200 
Södra Krycklinge (Skuttunge) 189 
Torvsätra (Bälinge) 90 
Trysta (Åkerby) 90, 189 
Tuna (Bälinge) 90, 186, 190, 265 
Tungelbo (Jumkil) 95 
Vallby (Jumkil) 90,96 
Åkerby sn 108, 317 
Örsbo (Skuttunge) 112 
Ösby (Skuttunge) 189 

Danderyds skeppslag 
Brunkeberg (Solna) 144 
Libby (Täby) 160 

*Tjula (Täby) 160 
Viggeby (Täby) 160 

Enköping 243, 310, 317 
Frösåkers härad 

Gillberga (Edebo) 154 
Hammarby (Edebo) 77, 154 

*Walzmoru (Edebo) 154 
Frötuna och Länna skeppslag 

Frötuna sn 182, 318, 319

344 Ortregister 

Stockholm 
Stockholm 42, 51, 74, 103, 119, 212, 

237, 242, 253, 259, 267, 271, 282, 
283,287 , 288,290,318 

Södermanland 
Hölebo härad 

Tösta (Hölö) 56 
J önåkers härad 14 7 
Nyköping 318 
Oppunda härad 

Binklinge (Vrena) 318 
Forsa sn 285 
Kalsta (Floda) 216 
Kölsta (Sköldinge) 216 
Lundsjö (Floda) 216 
Solberga (Floda) 216 
Vadsbro sn 318 

Selebo härad 
Horn by (Ytterselö) 216 
Runsö (Överselö) 119, 130 

Strängnäs 74, 107,127,306,314 
Svartlösa härad 

Hamra (Botkyrka) 48 
Södermalm (Brännkyrka) 287 
Älvesta (Botkyrka) 48 

Södermanland 14 7, 148, 318 
Österrekarne härad 

Malmö Qäder) 148 
Svilunda Qäder) 148 

Uppland 
Attundaland 20, 26, 47, 57 
Bro härad 

Asker (Stockholms-Näs) 77, 201 
Bro hd 147 
Granhammar (V Ryd) 84, 147 
Stäket (Stockholms-Näs) 22, 315 
Sundby (V Ryd) 84 
Tibble (V Ryd) 147 
Torsätra (V Ryd) 169 
Tranbygge (V Ryd) 110 

Bro och Vätö skeppslag 
Bro sn 148 · 
Lidö (Vätö) 88 
Nor (Bro) 150 

Bälinge härad 
Berga (Åkerby) 70 

Björnarbo Qumkil) 90 
Blacksta Qumkil ) 90 
Broby Qumkil) 90 
Föresäng (Bälinge) 181 
Bälinge hd 22, 26, 89, 156, 181 
Bälinge sn 28, 93, 201, 291 
Dalkarlsbo Qumkil) 90 
Dragby (Skuttunge) 129, 267 
Ekeborg Qumkil) 90 
Fansta (Bälinge) 90, 190 
Forkarby (Bälinge) 90, 123, 129, 158 

181 
Gesvad (Bälinge) 48, 303 
Gysta (Bälinge) 186 
Hjälmsta (Åkerby) 87 
Häggeby (Skuttunge) 90 
Högsta (Bälinge) 129 
Isgrena (Bälinge) I 29 
Kroksta (Åkerby) 90 
Kättslinge O umkil) 90, 94 
Lövsta (Bälinge) 90, 189 
Målsta (Bälinge) 90 
Nyvla (Bälinge) 189 
Pålsbo (Bälinge) 189 
Skuttunge sn 28, 39, 51 
Sundbro (Bälinge) 90,189,315 
Svista (Bälinge) 90, 195,2 00 
Södra Krycklinge (Skuttunge) 189 
Torvsätra (Bälinge) 90 
Trysta (Åkerby) 90, 189 
Tuna (Bälinge) 90, 186, 190, 265 
Tungelbo O umkil) 95 
Vallby Qumkil) 90 , 96 
Åkerby sn 108,317 
Örsbo (Skuttunge) 112 
Ösby (Skuttunge) 189 

Danderyds skeppslag 
Brunkeberg (Solna) 144 
Libby (Täby) 160 

*Tjula (Täby) 160 
Viggeby (Täby) 160 

Enköping 243,310 , 317 
Frösåkers härad 

Gillberga (Edebo) 154 
Hammarby (Edebo) 77, 154 

*Walzmoru (Edebo) 154 
Frötuna och Länna skeppslag 

Frötuna sn 182, 318, 319 
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Räfsja (Frötuna, nu i Estuna) 150 
Färentuna härad 

Björkö (Adelsö) 48 
Degerby (Hilleshög) 50 
Färentuna hd 147 

*Glia (Lovö) 141 
Munsön 202 
Sundby (Munsö) 202 
Svartsjö (Skå) 50 
Troxhammar (Skå) 62 

Hagunda härad
Balingsta (Balingsta) 41,61,68, 103, 

292
Balingsta sn 103 
Björk (Västeråker) 142 
Bragby (Ramsta) 67, 127 
Bärby (Ramsta) 127 
Böksta (Balingsta) 108 
Filke (Hagby) 142 
Frövi (Balingsta) 230 
Eneby (Västeråker) 108, 142 
Gräna (Dalby) 120 
Grävsta (Västeråker) 110 
Hacksta (Dalby) 56 
Hagby sn 27, 56
Hagunda hd 21, 75, 108, 141, 234 
Höja (Gryta) 112 
Kumla (Balingsta) 73, 110 
Lund (Ramsta) 121 
Onsike (Skogs-Tibble) 130 
Ramsta sn 27 
Ransta (Gryta) 64 
Risslinge (Balingsta) 130 
Skillsta (Skogs-Tibble) 67 
Skogs-Tibble sn 27 
Sundby (Skogs-Tibble) 88, 132 
Sundby (Västeråker) 46 
Säby (Dalby) 109, 141 
Säby (Gryta) 85 
Testa (Skogs-Tibble) 88, 132 
Tibbleby (Skogs-Tibble) 67 
Torresta (Västeråker) 108, 110 
Toppmyra (Dalby) 46 
Tuna (Dalby) 132 
Ubby (Dalby) 112, 120 
Vreta (Dalby, nu i Uppsala-Näs) 

24, 68, 104, 108, 155, 219 
Vrå (Skogs-Tibble) 64

Årby (Ramsta) 203, 204 
Ölsta (Gryta) 46 

Håbo härad 
Ala (Vassunda) 103 
Berga (Skokloster) 107 
Bista (Kalmar) 46 
Eneby (Kalmar) 109 
Hassla (Häggeby) 114 
Håbo hd 26, 147, 289 
Killinge (S:t Per) 123 
Kragsta (Vassunda) 189 
Torslunda (Haga) 243 
Skadevi (Häggeby) 132 
Sko sn 65
Säby (Vassunda) 150 
Viby (Kalmar) 245 
Örby (Vassunda) 107 
Österby (Haga) 77 
Övergran (Övergran) 216 

*Karlaby (nära Stockholm) 212 
Lagunda härad 
Alsta (Nysätra) 141, 216 
Biskopskulla sn 78 
Bärsta (Giresta) 130 
Eneby (Hjälsta) 203, 204 
Fittja sn 293, 294 
Giresta sn 307 
Girestaby (Giresta) 82 
Gymminge (Holm) 110 
Hammarby (Nysätra) 128, 153 
Hamra (Fröslunda) 48 
Högby (Nysätra) 85 
Kvek (Fröslunda) 262 
Lagunda hd 108, 234 
Mälby (Giresta) 82 
Nysätra sn 299, 311 
Resta (Nysätra) 108 
Sjö (Holm) 108 
Stjärnholm (Kulla) 132 
Taxnäs (Fröslunda) 141 
Tuna (Holm) 107 
Varsta (Fröslunda) 245 
Vettesta (Hjälsta) 78 
Vängsta (Hjälsta) 78 
Vreta (Kulla) 112 
Årby (Nysätra) 108 
Älvlösa (Fittja) 129, 163 
Ölsta (Holm) 185

Räfsja (Frötuna , nu i Estuna) 150 
Färentuna härad 

Björkö (Adelsö) 48 
Degerb y (Hilleshög ) 50 
Färentuna hd 147 

*Glia (Lovö) 141 
Munsön 202 
Sundb y (Munsö) 202 
Svartsjö (Skå) 50 
Troxhammar (Skå) 62 

Hagunda härad 
Balingsta (Balingsta ) 41, 61, 68, 103, 

292 
Balingsta sn 103 
Björk (Västeråker) 142 
Bragb y (Ramsta ) 67, 127 
Bärb y (Ramsta ) 127 
Böksta (Balingsta ) 108 
Filke (Hagb y) 142 
Frövi (Balingsta ) 230 
Eneby (Västeråker) 108, 142 
Gräna (Dalby ) 120 
Grävsta (Västeråker) 110 
Ha cksta (Dalby ) 56 
Hagb y sn 27, 56 
Hagunda hd 21, 75, 108, 141, 234 
Höja (Gryta ) 112 
Kumla (Balingsta ) 73, 110 
Lund (Ramsta ) 121 
Onsike (Skogs-Tibble) 130 
Ramsta sn 27 
Ransta (Gryta) 64 
Risslinge (Balingsta ) 130 
Skillsta (Skogs-Tibble) 67 
Skogs-Tibble sn 27 
Sundby (Skogs-Tibble) 88, 132 
Sundby (Väs teråker) 46 
Säby (Dalb y) 109, 141 
Säby (Gryta ) 85 
Testa (Skogs-Tibble) 88, 132 
Tibbleby (Skogs-Tibble ) 67 
Torresta (Västeråker) 108, 110 
T oppmyra (Dalb y) 46 
Tuna (Dalb y) 132 
Ubby (Dalb y) 112, 120 
Vreta (Dalb y, nu i Uppsala-Näs) 

24,6 8, 104,108,155,219 
Vrå (Skogs-Tibble) 64 
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Årby (Ramsta) 203, 204 
Ölsta (Gryta) 46 

Håbo härad 
Ala (Vassunda) 103 
Berga (Skokloster) 107 
Bista (Kalmar) 46 
Eneb y (Kalmar) 109 
Hassla (Häggeby) 114 
Håbo hd 26, 147, 289 
Killinge (S:t Per) 123 
Kragsta (Vassunda) 189 
Torslunda (Haga) 243 
Skadevi (Häggeby) 132 
Sko sn 65 
Säby (Vassunda) 150 
Viby (Kalmar) 245 
Örby (Vassunda) 107 
Österby (Haga) 77 
Övergran ( Övergran) 216 

*Karlab y (nära Stockholm) 212 
Lagunda härad 

Alsta (Nysätra) 141,216 
Biskopskulla sn 78 
Bärsta (Giresta) 130 
Eneby (Hjälsta) 203, 204 
Fittja sn 293, 294 
Giresta sn 307 
Girestaby (Giresta) 82 
Gymminge (Holm) 110 
Hammarby (Nysä tra) 128, 153 
Hamra (Fröslunda) 48 
Högby (Nysätra) 85 
Kvek (Fröslunda) 262 
Lagunda hd I 08, 234 
Mälby (Giresta) 82 
Nysätra sn 299, 311 
Resta (Nysätra) 108 
Sjö (Holm) 108 
Srjärnholm (Kulla) 132 
Taxnäs (Fröslunda) 141 
Tuna (Holm) 107 
Varsta (Fröslunda) 245 
Vettesta (Hjälsta) 78 
Vängsta (Hjälsta) 78 
Vreta (Kulla) 112 
Årby (Nysätra) 108 
Älvlösa (Fittja) 129, 163 
Ölsta (Holm) 185 
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Lovö skeppslag 147 
Lyhundra härad 

Aspsund (Söderby) 183 
Göringe (Estuna) 183 
Hammarby (Lohärad) 183 
Hov (Estuna) 85 
Husby-Lyhundra sn 65 
Järsö (Karlskyrka) 183 
Karby (Estuna) 183 
Karlskyrka sn 148 
Karlösa (Karlskyrka) 183 
Lundby (Malsta) 150 
Lyhundra hd 147 

*Mserlingaeby (Estuna) 101 
Risslingby (Karlskyrka) 183 
Råby (Lohärad) 183 
Stensta (Karlskyrka) 183 
Sättra (Husby) 150 
Östersättra (Lohärad) 183 

Långhundra härad 
*Brunby (Lagga) 109 
Brunnby (Östuna) 148, 150 
Eda (Lagga) 142, 245 
Halmby (Lagga) 148, 166, 173 
Husa (Garn) 160 
Husby (Lagga) 198 
Högby (Lagga) 47, 166 
Hönsgärde (Husby) 47 
Långhundra hd 147 
Marma (Lagga) 88, 147, 163, 237 
Morby (Lagga) 173 
Närtuna sn 26
Olunda (Lagga) 169, 183, 288 
Skalhamra (Gottröra) 288 

*Swensaeter (Lagga) 245 
Tisslinge (Östuna) 148 

*Twnsbiaergh (Lagga) 245 
Täby (Östuna) 150 
Väppeby (Östuna) 47, 148, 213 
*0stramonum (Lagga) 245 
Östra Rickeby (Gottröra) 48 
Östuna (Östuna) 288 

Norra Roden 
Börstils sn 88 
Hållnäs sn 235 
Norra Roden 27 
Skärplinge (Österlövsta) 73 
Älvkarleby (Älvkarleby) 202

Norunda härad 
Forsa (Tensta) 75 
Gryta (Tensta) 316 
Hånsta (Lena) 271 
Läby (Björklinge) 232 
*Kysslinge (Ärentuna) 169, 195 
Norunda hd 26, 156 
Sommaränge (Viksta) 61, 159 
Sätuna (Björklinge) 213 
Tensta sn 263, 288 
Ärentuna sn 188, 190 
Östa (Ärentuna) 189 

Nygård 283 
Närdinghundra härad 

Almunge sn 231 
Bladåkers sn 167 
Bro (Edsbro) 169 
'Husaby-Närdinghundra’ 50 
Lund (Edsbro) 68 
Rekinde (Edsbro) 154, 171 
Rungarn (Bladåker) 167 
Söderby (Knutby) 140 

Olands härad 
Alunda sn 308 
Hammarby (Alunda) 243 
Hånsta (Ekeby) 183 
Hässelby (Tuna) 213 
Inninge (Stavby) 243 
Jönninge (Stavby) 224 
Klev (Alunda) 299 
Källberga (Alunda) 213 
Lyan (Alunda) 236, 237 
Lydinge (Tuna) 67, 122, 183 
Morkarla sn 219, 224 
Myssinge (Tuna) 232 
Olands hd 147, 283 
Ovanby (Ekeby) 183 
Skäfthammar (Skäfthammar) 224 
Svista (Alunda) 164 
Söderby (Morkarla) 219, 224, 225 
Väsby (Alunda) 41, 158 
Ål (Alunda) 243 

Rasbo härad 
Broby (Funbo) 252 
Brännbol (Rasbo) 232 
Edshammar (Lena) 202 
Ekeby (Rasbo) 173 
Funbo sn 66, 218, 275
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Lovö skeppslag 14 7 
Lyhundra härad 

Aspsund (Söderby) 183 
Göringe (Estuna) 183 
Hammarby (Lohärad) 183 
Hov (Estuna) 85 
Husby-Lyhundra sn 65 
Järsö (Karlskyrka) 183 
Karby (Estuna) 183 
Karlskyrka sn 148 
Karlösa (Karlskyrka) 183 
Lundby (Malsta) 150 
Lyhundra hd 147 

*Mrerlingreby (Estuna) 101 
Risslingby (Karlskyrka) 183 
Råby (Lohärad) 183 
Stensta (Karlskyrka) 183 
Sättra (Husby) 150 
Östersättra (Lohärad) 183 

Långhundra härad 
*Brunby (Lagga) 109 
Brunnby (Östuna) 148, 150 
Eda (Lagga) 142,245 
Halmby (Lagga) 148, 166, 173 
Husa (Garn) 160 
Husby (Lagga) 198 
Högby (Lagga) 47, 166 
Hönsgärde (Husby) 47 
Långhundra hd 147 
Marma (Lagga) 88, 147, 163,237 
Morby (Lagga) 173 
Närtuna sn 26 
Olunda (Lagga) 169, 183, 288 
Skalhamra (Gottröra) 288 

*Swensreter (Lagga) 245 
Tisslinge (Östuna) 148 

*Twnsbirergh (Lagga) 245 
Täby (Östuna) 150 
Väppeby (Östuna) 47, 148, 213 

*0stramonum (Lagga) 245 
Östra Rickeby (Gottröra) 48 
Östuna (Östuna) 288 

Norra Roden 
Börstils sn 88 
Hållnäs sn 235 
Norra Roden 27 
Skärplinge (Österlövsta) 73 
Älvkarleby (Älvkarleby) 202 

Norunda härad 
Forsa (Tensta) 75 
Gryta (Tensta) 316 
Hånsta (Lena) 271 
Läby (Björklinge) 232 

*Kysslinge (Ärentuna) 169, 195 
Norunda hd 26, 156 
Sommaränge (Viksta) 61, 159 
Sätuna (Björklinge) 213 
Tensta sn 263, 288 
Ärentuna sn I 88, 190 
Östa (Ärentuna) 189 

Nygård 283 
Närdinghundra härad 

Almunge sn 231 
Bladåkers sn 167 
Bro (Edsbro) 169 
'Husaby-Närdinghundra' 50 
Lund (Edsbro) 68 
Rekinde (Edsbro) 154, 171 
Rungarn (Bladåker) 167 
Söderby (Knutby) 140 

Olands härad 
Alunda sn 308 
Hammarby (Alunda) 243 
Hånsta (Ekeby) 183 
Hässelby (Tuna) 213 
lnninge (Stavby) 243 
Jönninge (Stavby) 224 
Klev (Alunda) 299 
Källberga (Alunda) 213 
Lyan (Alunda) 236, 237 
Lydinge (Tuna) 67, 122, 183 
Morkarla sn 219, 224 
Myssinge (Tuna) 232 
Olands hd 14 7, 283 
Ovanby (Ekeby) 183 
Skäfthammar (Skäfthammar) 224 
Svista (Alunda) 164 
Söderby (Morkarla) 219,224,225 
Väsby (Alunda) 41, 158 
Ål (Alunda) 243 

Rasbo härad 
Broby (Funbo) 252 
Brännbol (Rasbo) 232 
Edshammar (Lena) 202 
Ekeby (Rasbo) 173 
Funbo sn 66, 218, 275 



Ortregister 347

Helgeby (Rasbokil) 85 
Hov (Rasbo) 162, 171, 212 
Lövsta (Funbo) 238 
Memminge (Rasbo) 122 
Rasbo hd 22
Rasbo sn 199, 200, 262,319 
Skeke (Rasbo) 159 
Tibble (Rasbokil) 213 
Trevlinge (Rasbo) 213 
Västersta (Rasbo) 74 
Västra Vallby (Rasbo) 159 
Årby (Rasbo) 237 
Årsta (Rasbo) 232 
Angeby (Lena) 203 
Örby (Rasbo) 227 
Östersta (Rasbo) 232 

Seminghundra härad 
Bensta (Skånela) 75 
Eke (Vidbo) 150 
Frösunda sn 306 
Helgö (Frösunda) 26 
Krogsta (Vidbo) 307 
Lena (Markim) 216 

*Lingshammar (Frösunda) 25 
Markims sn 216 
Mörby (Lunda) 237 
Nibble (Vidbo) 150 
Saxta (Markim) 216 
Skepptuna sn 316 
Tarby (Frösunda) 142 
Vaxtuna (Orkesta) 47 
Örsta (Markim) 142 

Simtuna härad
Hallarsjö (Enåker) 282 

Sjuhundra härad
Framskälby (Rimbo) 187 
Skederids sn 148 

Sigtuna 260, 298, 301, 317 
Sollentuna härad 
*Bagare (Sollentuna) 141 
Lövsta (Järfälla) 170 
Nälsta (Spånga) 242 
Spånga sn 170 
Sätra (Ed) 160 
Ålsta (Järfälla) 170 
Ålsten (Bromma) 122 

Tierps härad
Tierps sn 162, 309

Torstuna härad 
Torstuna sn 56, 310 

Trögds härad 
Boglösa sn 146 
Bäddarö (Löt) 46, 160 
Dalby (Veckholm) 140 
Djurby (Litslena) 119 
Ekholmen (Veckholm) 50 
Grillby (Villberga) 141 
Hacksta (Kungs-Husby) 65, 140 
Hemsta (Boglösa) 74 
Hummelsta (Litslena) 163 
Håningby (Vallby) 216 
Kälsta (PLitslena) 80, 104 
*Lino (PHacksta) 160 
Litslena sn 290 
Lundby (Litslena) 74 
Lötsberga (Löt) 46 
Nibble (Kungs-Husby) 219 
Ramby (Löt) 202 
Sävsta (Husby-Sjutolft) 185, 186 
Torsvi (Torsvi) 237 
Veckholms sn 140 
Viggeby (Husby-Sjutolft) 132 

Uppland 26, 30, 51, 95, 145, 149, 235, 
242, 243, 253, 275 

Vallentuna härad 
Brottby (Össeby) 231 
Nibble (Hammarby) 84 
Vallentuna hd 27 
Väsby (Hammarby) 158 

Vendels härad 
Brunnby (Vendel) 75 
Burunge (Vendel) 143 
Vendels sn 284 
Örby (Vendel) 125, 190 

Våla härad
Aspnäs (Östervåla) 230 
*Bossabodha (Nora) 140 
Brattberg ( Harbo) 74 
Bro (Nora) 83 
*Guduastagerde (Nora) 140 
Harbo sn 199 
Kerstinbo (Nora) 140 
Kvarsta (Harbo) 237 
Ljusbäck (Nora) 202 
Sälja (Nora) 140 
Östervåla sn 317

Helgeby (Rasbokil ) 85 
Hov (Rasbo ) 162, 171, 212 
Lövsta (Funbo ) 238 
Memminge (Rasbo ) 122 
Rasbo hd 22 
Rasbo sn 199, 200, 262, 319 
Skeke (Rasbo ) 159 
Tibble (Rasbokil ) 213 
Tre vlinge (Rasbo ) 213 
Västersta (Rasbo ) 74 
Västra Vallby (Rasbo) 159 
Årby (Rasbo ) 237 
Arsta (Rasbo ) 232 
Ängeb y (Lena ) 203 
Örb y (Rasbo ) 227 
Östersta (Rasbo ) 232 

Seminghundra härad 
Bensta (Skånela ) 75 
Eke (Vidbo ) 150 
Frösunda sn 306 
Helgö (Frösunda) 26 
Krogsta (Vidbo ) 307 
Lena (Markim ) 216 

*Lingshammar (Frösunda ) 25 
Markims sn 216 
Mörb y (Lunda ) 237 
, ibble (Vidbo ) 150 
Saxta (Markim ) 216 
Skepptuna sn 316 
Tarb y (Frösunda ) 142 
Vaxtuna (Orkesta ) 47 
Örsta (Markim ) 142 

Simtuna härad 
Hallarsjö (Enåker ) 282 

Sjuhundra härad 
Framskälby (Rimbo ) 187 
Skederids sn 148 

Sigtuna 260, 298, 30 I , 317 
Sollentuna härad 

*Bagare (Sollentuna ) 141 
Lövsta Oärfålla ) 170 
Nälsta (Spånga ) 242 
Spång a sn I 70 
Sätra (Ed ) 160 
Ålsta Oärfålla ) 170 
Ålsten (Bromma ) 122 

Tierps härad 
Tierps sn 162, 309 
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Torstuna härad 
Torstuna sn 56, 310 

Trögds härad 
Boglösa sn 146 
Bäddarö (Löt) 46, 160 
Dalby (Veckholm) 140 
Djurby (Litslena) 119 
Ekholmen (Veckholm) 50 
Grillby (Villberga) 141 
Hacksta (Kungs-Husby) 65, 140 
Hemsta (Boglösa) 74 
Hummelsta (Litslena) 163 
Håningby (Vallby) 216 
Kälsta (?Litslena) 80, 104 

*Lin0 (?Hacksta) 160 
Litslena sn 290 
Lundby (Litslena) 74 
Lötsberga (Löt) 46 
Nibble (Kungs-Husby) 219 
Ramby (Löt) 202 
Sävsta (Husby-Sjutolft) 185, 186 
Torsvi (Torsvi) 237 
Veckholms sn 140 
Viggeby (Husby-Sjutolft) 132 

Uppland 26, 30, 51, 95, 145, 149, 235, 
242 , 243,253,275 

Vallentuna härad 
Brottby (Össeby) 231 
Nibble (Hammarby) 84 
Vallentuna hd 27 
Väsby (Hammarby) 158 

Vendels härad 
Brunnby (Vendel) 75 
Burunge (Vendel) 143 
Vendels sn 284 
Örby (Vendel) 125, 190 

Våla härad 
Aspnäs (Östervåla) 230 

*Bossabodha (Nora) 140 
Brattberg ( Harbo) 74 
Bro (Nora) 83 

*Guduastagerde (Nora) 140 
Harbo sn 199 
Kerstinbo (Nora) 140 
Kvarsta (Harbo) 237 
Ljusbäck (Nora) 202 
Sälja (Nora) 140 
Östervåla sn 317 
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Värmdö skeppslag 
*Arx0 (Värmdö) 123 

Väddö och Häverö skeppslag 
Ytterby (Häverö) 154 

Åsunda härad
Gumlösa (Teda) 142 
Hov (Svinnegarn) 75 
Huseby (Svinnegarn) 50 
Hässelby (Tillinge) 129 
Kromsta (Teda) 142 
Sävsta (Enköpings-Näs) 147 

Åkers skeppslag
Stava (Österåker) 81 
Åkers skpl 147 

Ärlinghundra härad 
Alsike (Alsike) 68 
Alsike sn 314, 316 
Broby (Husby) 164, 252 
Bärmö (S:t Per) 217 
”Chorshampn” = ?Kungshamn (Al-
sike) 62, 96,318 
Droppsta (Odensala) 74, 110 
Ekeby (Alsike) 168 
Flottsund (Alsike) 50, 58, 64, 68, 316 
Kolhammar (Odensala) 110 
Morga (Alsike) 68 
Steninge (Husby) 304 
Ström (Norrsunda) 82 
Viggeby (Norrsunda) 141 
Vrå (Knivsta) 160 

*0rby (nära *Lenaer) 41

Västerbotten 
Kåddis (Umeå) 56

Västergötland 
Kinds härad

Torpa (Länghem) 70 
Skara 298, 308 
Västergötland 290

Västmanland 
Norrbo härad

Fastberga (Skerike) 141 
Harakers sn 144 

Tjurbo härad
Ransta (Kumla) 108 

Västerås 21, 186 
Västmanland 147

Ångermanland

Grista (Nordingrå) 95 
Gudmundrå sn 95 

Ångermanland 95, 291, 306

Östergötland 
Söderköping 226, 297 
Östergötland 44, 48, 147

Frankrike 
Paris 296

Italien
Bologna 296
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Värmdö skeppslag 
*Anw (Värmdö) 123 

Väddö och Häverö skeppslag 
Ytterby (Häverö) 154 

Åsunda härad 
Gumlösa (Teda) 142 
Hov (Svinnegarn) 75 
Huseby (Svinnegarn) 50 
Hässelby (Tillinge) I 29 
Kromsta (Teda) 142 
Sävsta (Enköpings-Näs) 147 

Åkers skeppslag 
Stava (Österåker) 81 
Åkers skpl 147 

Ärlinghundra härad 
Alsike (Alsike) 68 
Alsike sn 314, 316 
Broby (Husby) 164, 252 
Bärmö (S:t Per) 217 
"Chorshampn"=?Kungshamn (Al-
sike) 62, 96, 318 
Droppsta (Odensala) 74, I 10 
Ekeby (Alsike) 168 
Flottsund (Alsike) 50, 58, 64, 68, 316 
Kolhammar (Odensala) 110 
Morga (Alsike) 68 
Steninge (Husby) 304 
Ström (Norrsunda) 82 
Viggeby (Norrsunda) 141 
Vrå (Knivsta) 160 

*0rby (nära *Lena:r) 41 

Västerbotten 
Kåddis (Umeå) 56 

Västergötland 
Kinds härad 

Torpa (Länghem) 70 
Skara 298, 308 
Västergötland 290 

Västmanland 
Norrbo härad 

Fastberga (Skerike) 141 
Harakers sn 144 

Tjurbo härad 
Ransta (Kumla) 108 

Västerås 21, 186 
Västmanland 147 

Ängennanland 
Grista (Nordingrå) 95 
Gudmundrå sn 95 

Ångermanland 95,291,306 

Östergötland 
Söderköping 226, 297 
Östergötland 44, 48, 147 

Frankrike 
Paris 296 

Italien 
Bologna 296 
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Personregister
Titlar och släktförhållanden anges som regel inte i registret. För dessa 
hänvisas till gängse genealogisk litteratur samt för släktförhållanden — i den 
mån de har betydelse för sakförhållandena — till framställningen här. 
Undantag har dock gjorts för vissa personer med enbart egennamn och 
fadersnamn. — För bönderna anges hemorten, om den är känd. Däremot 
anges normalt inte sätesgården för frälsepersoner. — Beträffande person-
namn, släktnamn, titlar och släktskap se även inledningen s 13 f. Förkort-
ningar se s 330 ff.

Adam av Bremen 175 
Adelheid, änka efter Mats Kettilmunds- 

son 57
Agata, dotter till Filip i Flogsta 43
— , hustru till Bengt Tukesson 154 
Agnes, hustru- till borgmästare Sander

269
— Matsdotter i Asker 73 
Albertus pictor 116
Albrekt av Mecklenburg, kung 102, 109, 

140, 144, 266
Alexander III, påve 175, 202
— IV', påve 176
Algotssönernas ätt se Birgitta Knutsdot-

ter
Alika i Nygård 283
Alle i Finnsta, hdshövd 24, 125
— i Vaxtuna 47
Almö-ätten se Holmfrid Johansdotter 
Alvast i Malma 56 
Ambrosius Gustavsson 263, 279 
And, se även Ramborg Israelsdotter
— , Andreas (Andreae), domprost 26, 41, 

43, 46, 50, 54, 61, 96, 99, 112, 121, 
132, 146, 152, 153, 157, 158, 160, 162, 
171, 182, 188, 195, 196, 202, 211, 212, 
222, 226, 228, 233, 257, 259, 260, 292, 
300, 301, 303

Anders (Andreas), se även And, van 
Bergen, Kabbe, Krabbe

— , kyherde i Litslena 295
— , kyherde i St Per (Sigtuna) 129
— , måg till Ermund 318
— i Bolsta 211

-i Kil 126
— i Klista 80
— i Knivsbrunna 151
— i Stabby 62
— i Sunnersta 64 
-i Ubby 113
— i Ångelsta 246
— i Årsta 227
— i Ängeby 88
— Bengtsson, borgmästare i Uppsala 

114
— Bondesson, magister 297
— Eriksson i Gränberga, rättare 48
— Eriksson i Hässelby 79, 93
— Eskilsson (lejonlilja) 188, 197
— Fardesson, 280, 281
— Jakobsson, präst 266
— Johansson, kyherde i Frötuna 319
— Jonsson 299
— Jönsson, borgare i Uppsala 51
— Jönsson, domprost i Uppsala, biskop i 

Strängnäs 74, 107, 127, 150, 306
—Jönsson, rådman i Uppsala 60, 276, 

299
— Kämpesson 163
— Larsson, borgare i Uppsala 318 f
— Larsson, fogde 94
— Lifstensson i Myrby 151, 157, 184
— Lydekesson 310
— Lydekesson (tre dubbla vågskuror) 

144
— läkare 265
— Mickelsson 112
— Morakarl, borgare i Uppsala 172,
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Titlar och släktförhållanden anges som regel inte i registret. För dessa 
hänvisas till gängse genealogisk litteratur samt för släktförhållanden - i den 
mån de har betydelse för sakförhållandena - till framställningen här. 
Undantag har dock gjorts för vissa personer med enbart egennamn och 
fadersnamn . - För bönderna anges hemorten , om den är känd. Däremot 
anges normalt inte sätesgården för frälsepersoner. - Beträffande person-
namn, släktnamn, titlar och släktskap se även inledningens 13 f. Förkort-
ningar se s 330 fT. 

Adam av Bremen 175 
Adelheid, änka efter Mats Kettilmunds-

son 57 
Agata, dotter till Filip i Flogsta 43 
- , hustru till Bengt Tukesson 154 
Agnes , hustru- till borgmästare Sander 

269 
- Matsdotter i Asker 73 
Albertus pictor I 16 
Albrekt av Mecklenburg , kung 102, 109, 

140, 144, 266 
Alexander III , påve 175, 202 
- IV , påve 176 
Algotssönernas ätt se Birgitta Knutsdot-

ter 
Alika i Nygård 283 
Alle i Finnst a , hdshövd 24, 125 
- i Vaxtuna 47 
Almö-ätten se Holmfrid J ohansdotter 
Alvast i Malma 56 
Ambrosius Gustavsson 263, 279 
And , se även Ramborg Israelsdotter 
- , Andreas (Andrea:), dompro st 26, 41, 

43, 46, so, 54, 61, 96, 99, 112, 121, 
132, 146, 152, 153, 157, 158, 160, 162, 
171, 182, 188, 195, 196, 202, 211,212, 
222,226 , 228,233 , 257, 259, 260,292, 
300, 301, 303 

Anders (Andreas ), se även And , van 
Bergen , Kabb e, Krabbe 

- , kyherde i Litslena 295 
- , kyherde i St Per (Sigtuna ) 129 
- , måg till Ermund 318 
- i Bolsta 211 

-i Kil 126 
-i Klista 80 
- i Knivsbrunna 151 
- i Stabby 62 
- i Sunnersta 64 
-i Ubby 113 
- i Ångelsta 246 
- i Årsta 227 
- i Ängeby 88 
- Bengtsson, borgmästare Uppsala 

114 
- Bondesson, magister 297 
- Eriksson i Gränberga, rättare 48 
- Eriksson i Hässelby 79, 93 
- Eskilsson (lejonlilja) 188, 197 
- Fardesson, 280, 281 
- Jakobsson, präst 266 
- Johansson , kyherde i Frötuna 319 
- Jonsson 299 
- Jönsson, borgare i Uppsala SI 
- Jönsson , domprost i Uppsala, biskop i 

Strängnäs 74, 107, 127, ISO, 306 
- Jönsson, rådman i Uppsala 60, 276, 

299 
- Kämpesson 163 
- Larsson, borgare i Uppsala 318 f 
- Larsson, fogde 94 
- Lifstensson i Myrby 151, 157, 184 
- Lydekesson 310 
- Lydekesson (tre dubbla vågskuror) 

144 
- läkare 265 
- Mickelsson 112 
- Morakarl , borgare Uppsala 172, 
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261, 264, 269
— Nilsson, äbi tjänare 122
— Olofsson, borgare i Uppsala 263, 304
— Olofsson, borgmästare (borgare) i 

Uppsala 66, 79, 85, 294, 299, 307, 318
— Olofsson, rådman i Uppsala 264, 267, 

270, 271, 282
— Olsson i kungens kammare 61, 112, 

129, 297
— Pedersson i Hassla, ?frman 114
— Persson i Villinge 172
— Petersson, prebendat 261
— Petersson i Hallarsjö, frman 282
— Simonsson, fogde, hdshövd 25
— skrivare 309, 319
— Tomasson (två spetsar uppifrån) 185, 

189
— Västgöte i Slavsta, hdshövd 25
Anna, hustru till Erik Larsson 309
— , hustru till Gisle mjölnare 146
— , hustru till Jöns Magnusson 51
— , Anders Krabbes änka 217
— Andersdotter, hustru till Anders 

Bengtsson 112, 114
— Arvidsdotter (Trolle) 146
— Eriksdotter (Väsby-ätten) 108, 111, 

231
—Johansdotter (Vasa) 144, 147, 150
— Kristoffersdotter, hustru till borgaren 
Johan Larsson 80

— Larsdotter (halv lilja) 186
— Persdotter (Härlunda-ätten) 121, 128, 

129
Anund i Finnsta 124
— i Flogsta 43, 55, 56, 57
—Jonsson i Gottsunda 46, 61, 62
Arent, se även Pinnow
— myntmästare i Uppsala 252
— Persson (Örnflycht) 84
Arnbjörn Holmvidsson (tre blad i tre-

kant) 154
Arne, kanik 52, 112, 153, 292
Arnold Gerhardsson, borgare i Uppsala 

238
— Valtersson 240
Arvid Gustavsson d ä (Sparre av Vik) 

112
— Gustavsson d y (Sparre av Vik) 78

— Håkansson (Magnus Marinassons 
ätt) 218

Asmund, prebendat 315
— i Lasseby 43, 55 
Aspenäs-ätten se Knut Bengtsson 
Asser Jeppsson (dryckeshorn) 186, 213 
Aste i Skulla 95
Axel Andersson (Lillie afOkna) 216

balk se Jarl Johansson
— , belagd se Lars Nilsson, Mats Hå-

kansson
Banér se Dorotea Knutsdotter, Erik An-

dersson, Eskil Isaksson, Isak Isaks-
son, Sigrid Eskilsdotter 

Barbara Helgonsdotter 211
— Larsdotter, hustru till Anders Olofs-

son och Olof Svart 66, 267, 299
— Lydekadotter (van dem Bergen) 165 
Barde i Åby 246
Bath, Magnus 258
— , Nils 258 f
Beata Karlsdotter 147, 167
— Nilsdotter (Grip) 147, 168 
Bengt, se även Galle
— i Bredåker 182
— i Dragby 267
— i Norby 43, 57
— i Nyby 196
— i Vittulsberg 245
— Andersson i Uppsala 238
— Arentsson (Ulv) 123, 230
— Birgersson (Folkungaätten), hertig 

159
Bengt Bosson 164, 206
hans ätt se Magnus Bosson
Bengt Eriksson (Sparre av Tomta) 170
— Filipsson (Ulv) 78
— Gotskalksson (Ulv) 283
— Håkansson, kanik 74 
—Jakobsson, prebendat 267
— Jönsson (Oxenstierna) 149, 217 
—Jönsson i Svia 66
— Karlsson 153
— Karlsson (två vinkelhakar) 141
— Kristiernsson (Oxenstierna) 21
— Laurensson (Björnlår) d ä 170
— Matsson (Ingemar Djäkns ätt) 141,
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261,264 , 269 
- Nilsson, äbi tjänare 122 
- Olofsson, borgare i Uppsala 263, 304 
- Olofsson, borgmästare (borgare) i 

Uppsala 66, 79, 85,294,299 , 307,318 
- Olofsson, rådman i Uppsala 264, 267, 

270,271 , 282 
- Olsson i kungens kammare 61, 112, 

129, 297 
- Pedersson i Hassla, ?frman 114 
- Persson i Villinge I 72 
- Petersson, prebendat 261 
- Petersson i Hallarsjö, frman 282 
- Simonsson , fogde, hdshövd 25 
- skrivare 309, 3 I 9 
-Tomasson (två spetsar uppifrån) 185, 

189 
- Västgöte i Slavsta, hdshövd 25 
Anna, hustru till Erik Larsson 309 
- , hustru till Gisle mjölnare 1-1-6 
- , hustru till Jöns Magnusson 51 
- , Anders Krabbes änka 21 7 
- Andersdotter , hustru till Anders 

Bengtsson 112, 114 
-Arvidsdotter (Trolle) 146 
- Eriksdotter (Väsby-ätten) I 08, 111, 

231 
- Johansdotter (Vasa) 144, 147, 150 
- Kristoffersdotter , hustru till borgaren 

Johan Larsson 80 
- Larsdotter (halv lilja) 186 
- Persdotter (Härlunda-ätten ) 121, 128, 

129 
Anund i Finnsta 124 
- i Flogsta 43, 55, 56, 57 
- Jonsson i Gottsunda 46, 61, 62 
Arent, se även Pinnow 
- myntmästare i Uppsala 252 
- Persson (Örnflycht) 84 
Ambjörn Holmvidsson ( tre blad i tre-

kant) 154 
Arne , kanik 52, 112, 153, 292 
Arnold Gerhardsson , borgare i Uppsala 

238 
- Valtersson 240 
Arvid Gustavsson d ä (Sparre av Vik) 

I 12 
- Gustavsson dy (Sparre av Vik) 78 

- Håkansson (Magnus Marinassons 
ätt) 218 

Asmund, prebendat 315 
- i Lasseby 43, 55 
Aspenäs-ätten se Knut Bengtsson 
Asser Jeppsson (dryckeshorn) 186, 213 
Aste i Skulla 95 
Axel Andersson (Lillie afÖkna) 216 

balk seJar!Johansson 
- , belagd se Lars Nilsson, Mats Hå-

kansson 
Baner se Dorotea Knutsdotter , Erik An-

dersson, Eskil Isaksson, Isak Isaks-
son, Sigrid Eskilsdotter 

Barbara Helgonsdotter 211 
- Larsdotter, hustru till Anders Olofs-

son och Olof Svart 66, 267, 299 
- Lydekadotter (van dem Bergen) 165 
Barde i Åby 246 
Bath, Magnus 258 
- , Nils 258 f 
Beata Karlsdotter 147, 167 
- Nilsdotter (Grip) 147, 168 
Bengt, se även Gall e 
- i Bredåker 182 
- i Dragby 267 
- i Norby 43, 57 
-i Nyby 196 
- i Vittulsberg 245 
- Andersson i Uppsala 238 
-Arentsson (Ulv) 123, 230 
- Birgersson (Folkungaätten ), hertig 

159 
Bengt Bosson 164, 206 
hans ätt se Magnus Bosson 
Bengt Eriksson (Sparre av Tom ta) 170 
- Filipsson (Ulv) 78 
- Gotskalksson (Ulv) 283 
- Håkansson , kanik 74 
- Jakobsson, prebendat 267 
-Jönsson (Oxenstierna) 149,217 
- Jönsson i Svia 66 
- Karlsson 153 
- Karlsson (två vinkelhakar ) 141 
- Kristiernsson (Oxensti erna) 21 
- Laurensson (Björnlår) d ä 170 
- Matsson (Ingemar Djäkns ätt ) 141, 
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156, 242, 256
— Nilsson (Schack) 225
— Olofsson , kanik 293
— Pedersson (balk belagd med sparre) i 

Söderby 219, 225
— Pålsson, kanik 314 f
— skomakare 264
— Tordsson 256
— Tukesson (Läma) 154
Bengta Abrahamsdotter, hustru till Nils 

Abjörnsson 245
— Johansdotter (Schack) 156 
Bene, kanik 41
Benne, länsman i Vaksala 21 
Berend Hansson 271 
Bergen, van dem, se även Anders Ly- 

dekesson, Barbara Lydekadotter, El- 
seby Lydekadotter 

Bergen, van dem, Anders 144 f
— , Lydeka 156
— , Lyder 114
Berkholt, Simon, apotekare 303 
Bielke, se även Karin Stensdotter, Sten 

Bengtsson, Sten Turesson, Ture 
Bengtsson, Ture Pedersson

— , Gunilla, drottning 309 
Birger, se även Job
— Gregersson (Malsta-ätten), äbi 62, 68, 

88, 109, 130, 182, 287
-Jarl 57, 176
— Johansson, kanik och dekan 230, 288, 

307, 309
— Johansson (stjärna) 165
— Magnusson, domprost i Uppsala 51, 

122
— Magnusson, kung 253
— Nilsson i Trevlinge, frman 213
— Olofsson (Lossa-ätten) 147
— Petersson (Linsta-ätten) 77, 240, 262 
Birgitta (Brita), se även Bryning
— , dotter till Katarina Gustavsdotter 

111
— , hustru till Måns guldsmed 109, 211
— i *Kälsta 80, 104
— Arentsdotter (Pinnow) 186, 306
— Bengtsdotter (Lillie) 129
— Eriksdotter, hustru till Gudvast Pers-

son 270

— Gustavsdotter, hustru till borgaren 
Olof Mickelsson 242

— Gustavsdotter (Sture) 122 f
—Jönsdotter (Roos af Ervalla) 86, 192 f
— Jönsdotter (Stensta-ätten) 147
— Karlsdotter (två stjärnor) 76, 83, 120, 

127, 147, 183
— Knutsdotter (Algotssönernas ätt) 78
— Kristiernsdotter (Vasa) 54, 60, 69, 97 

f, 105, 111 f, 112, 114 f, 190, 201 fT, 
212, 266, 286, 309, 314

— LaTsdotter (spänne) 142, 224
— Magnusdotter (Porse) 90, 169
— Matsdotter, hustru till Olof Larsson i 

Hällby 103
— Nilsdotter, hustru till rådman Anders 
Jönsson 60, 276

— Nilsdotter, hustru till Magnus Bir- 
gersson i Lunda 230

— Nilsdotter, syster till kyherde Erik 
Nilsson 263

— Trottesdotter (Eka-ätten) 75
bjälke, en se Ingegärd Larsdotter, Kata-

rina Johansdotter
Björn, domprost 41, 43, 47, 120, 257, 

292
— , klockare 316
— från Västergötland, domprost 162, 

290
— i Malma 55
— i Torstuna, kanik 56
— Ingolfsson 108
— Jönsson (Ulvsunda-ätten) 79, 85
— Nilsson (kluven sköld med två sten- 

gavlar) i Brattberg 74
— Pedersson (björnram) 142, 224
— Pedersson (Bååt) 168
— Petersson (björnhuvud) i Skölsta 231
björnhuvud se Björn Petersson
Björnlår se Bengt Laurensson, Lasse

Karlsson
björnram se Björn Pedersson, Erik 

Eriksson, Kristina Olofsdotter
' Björnram från Västergötland se Erik 

Ottesson, Otte Ulfsson, Sten 
Ottesson

blad, tre, i trekant se Arnbjörn Holm- 
vidsson, Filip Petersson

156, 242, 256 
- Nilsson (Schack ) 225 
- Olofsson , kanik 293 
- Pedersson (balk belagd med sparre) i 

Söderby 219, 225 
- Pålsson, kanik 314 f 
- skomakare 264 
-Tordsson 256 
-Tukesson (Läma ) 154 
Bengta Abrahamsdotter , hustru till Nils 

Abjörnsson 245 
- J ohansdotter (Schack ) 156 
Bene , kanik 41 
Benne , länsman i Vaksala 21 
Berend Hansson 271 
Bergen , van dem , se även Anders Ly-

dekesson , Barbara Lydekadotter, El-
seby Lydekadotter 

Bergen , van dem, Anders 144 f 
- , Lydeka 156 
- , Lyder 114 
Berkholt , Simon, apotekare 303 
Bielke, se även Karin Stensdotter , Sten 

Bengtsson , Sten Turesson, Ture 
Bengtsson , Ture Pedersson 

- , Gunilla , drottning 309 
Birger , se även J ob 
- Gregersson (Malsta-ätten) , äbi 62, 68, 

88, 109, 130, 182, 287 
- Jarl 57, 176 
- J ohansson, kanik och dekan 230, 288, 

307, 309 
- Johansson (stjärna ) 165 
- Magnusson , domprost i Uppsala 51, 

122 
- Magnusson, kung 253 
- Nilsson i Trevlinge, frman 213 
- Olofssou (Lossa-ätten) 147 
- Petersson (Finsta-ätten) 77, 240, 262 
Birgitta (Brita), se även Bryning 
- , dotter till Katarina Gustavsdotter 

111 
- , hustru till Måns guldsmed I 09, 211 
- i *Kälsta 80, 104 
- Arentsdotter (Pinnow) 186, 306 
- Bengtsdotter ( Lillie) 129 
- Eriksdotter, hustru till Gudvast Pers-

son 270 
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- Gustavsdotter , hustru till borgaren 
Olof Mickelsson 242 

- Gustavsdotter (Sture) 122 f 
- Jönsdotter (Roos afErvalla) 86, 192 f 
- Jönsdotter (Stensta-ätten) 147 
- Karlsdotter (två stjärnor) 76, 83, 120, 

127, 147, 183 
- Knutsdotter (Algotssönernas ätt) 78 
- Kristiernsdotter (Vasa) 54, 60, 69, 97 

f, 105, 111 f, 112, 114 f, 190, 201 ff, 
212,266 , 286, 309,314 

- La'tsdotter (spänne) 142, 224 
- Magnusdotter (Porse) 90, 169 
- Matsdotter, hustru till Olof Larsson i 

Hällby 103 
- Nilsdotter, hustru till rådman Anders 

Jönsson 60, 276 
- Nilsdotter, hustru till Magnus Bir-

gersson i Lunda 230 
- Nilsdotter, syster till kyherde Erik 

Nilsson 263 
-Trottesdotter (Eka-ätten) 75 
bjälke , en se Ingegärd Larsdotter, Kata-

rina J ohansdotter 
Björn, domprost 41, 43, 47, 120, 257, 

292 
- , klockare 316 
- från Västergötland, domprost 162, 

290 
-i Malma 55 
-:---i Torstuna , kanik 56 
- lngolfsson 108 
- Jönsson (Ulvsunda-ätten) 79, 85 
- Nilsson (kluven sköld med två sten-

gavlar) i Brattberg 74 
- Pedersson (björnram) 142, 224 
- Pedersson (Bååt) 168 
- Petersson (björnhuvud) i Skölsta 231 
björnhuvud se Björn Petersson 
Björnlår se Bengt Laurensson, Lasse 

Karlsson 
björnram se Björn Pedersson, Erik 

Eriksson, Kristina Olofsdotter 
I Björnram från Västergötland se Erik 

Ottesson, Otte Ulfsson, Sten 
Ottesson 

blad, tre, i trekant se Ambjörn Holm-
vidsson, Filip Petersson 
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Bo Jonsson, fogde, hdshövd 25 
—Jonsson (Grip) 110, 189, 236
— Nilsson (Grip) 167
— Nilsson (Natt och Dag) 236
Bolt, Knut, äbi Jakob Ulfssons sven 286 
Bonde se Karl Knutsson, Kristina 

Karlsdotter, Magdalena Karlsdotter, 
Tord Röriksson

”Bordstac” se Magnus Gudmundsson 
Bote i Bärby 120
— i Svartbäcken, borgare 280 
Botvid,Pborgare i Uppsala 305 f
— i Sävja 162 
Bove i *Aby 90
Brahe, Per 12, 287, 301, 303 
Brandis, Henrik, fogde 140 
Brita se Birgitta 
Broke, Gustav 130 
Brun, Olof (sex rutor) 48, 56 
Brunvid i Skälby 229 
Bryning, Birgitta 129, 280 f
— , Hans 280 f
Bröms, Olof, kammarmästare 79, 85, 

187
Budde bältare 267, 310 
Busse Jakobsson, klockgjutare i Stock-

holm 136
båt se Folke Folkesson 
Bååt se Björn Pedersson, Johan Peders- 

son
Bölja från Uppland se Engelbrekt Lars-

son, Lars Nilsson, Nils Larsson

Cecilia, se även Svartans
— , hustru till Nils bryggare 260
— Andersdotter 271
— Filipsdotter (Folkungaättens oäkta 

gren) 122
— Ingemundsdotter 154
— Ingevastsdotter 77, 262, 318
— Olofsdotter, hustru till borgaren Olof 
Johansson 309

Claus se Klas
Cruus af Edeby se Nils Jespersson

Daniel, Ringvid Nilssons tjänare 314 
David Bengtsson (Oxenstierna) 123 
Degnar Folmarsson 264

Didrik myntmästare 203
— pärlstickare 261
Djäkn, Jöns, i Stockholm 318 
—, Karl (Olofsson) (två stjärnor), 

hdshövd 24, 120
— , Olof, i Dalby 140 f 
Dominicus, skolmästare 316 
Dorotea, änka efter Erik Olsson i Is-

grena 126
— , hustru till Peter Jönsson i Uppsala 

145, 165
— Knutsdotter (Banér) 105, 112, 115, 

219
Drachum, Tideke, borgare i Stockholm 

119
Drucken, Magnus 294 
dryckeshorn se Asser Jeppsson 
Duva, Peder, väpnare 275 
Dyre se Mätta Ivarsdotter 
Daen , Nils, i Stockholm 42, 51

Eck, Hans, kanik 289, 302 
Eggert se Grupendal 
Eka-ätten se Birgitta Trottesdotter, Karl 

Magnusson, Magnus Karlsson 
Elin (Elena, Helena)
— , abbedissa i Sko 49, 64, 128
— , hustru till Anders Petersson i Hal-

larsjö 282
— , hustru tillPMårten Andersson 281 f
— , syster till Lars Eriksson 63
— , änka efter Jakob skräddare 316
— i Skäggesta 81, 83
— Andersdotter (två spetsar uppifrån) 

185, 273, 283
— bakerska 283
— Bengtsdotter (Aspenäs-ätten) 88
— Bengtsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

145
— Birgersdotter, änka efter Narve 

stadsskrivare 270
— Gustavsdotter (Sture) 122 f
— Ingevaldsdotter (Pspets från höger) 

236
— Klasdotter, änka efter Henrik tullskri-

vare 290
— Magnusdotter, syster till Jöns Mag-

nusson i Håga 51
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Bo Jonsson , fogde, hdshövd 25 
- Jonsson (Grip) 110, 189, 236 
- Nilsson (Grip) 167 
- Nilsson (Natt och Dag ) 236 
Bolt, Knut, äbiJakob Ulfssons sven 286 
Bonde se Karl Knutsson , Kristina 

Karlsdotter, Magdalena Karlsdotter, 
Tord Röriksson 

"Bordstac" se Magnus Gudmundsson 
Bote i Bär by I 20 
- i Svartbäcken, borgare 280 
Botvid,?borgare i Uppsala 305 f 
- i Sävja 162 
Bove i • Aby 90 
Brahe, Per 12,287 , 301,303 
Brandis , Henrik, fogde 140 
Brita se Birgitta 
Broke, Gustav 130 
Brun , Olof (sex rutor) 48, 56 
Brunvid i Skälby 229 
Bryning, Birgitta 129, 280 f 
- , Hans 280 f 
Bröms, Olof, kammarmästare 79, 85, 

187 
Budde bältare 267, 310 
Busse Jakobsson, klockgjutare i Stock-

holm 136 
båt se Folke Folkesson 
Bååt se Björn Pedersson, Johan Peders-

son 
Bölja från Uppland se Engelbrekt Lars-

son, Lars Nilsson, Nils Larsson 

Cecilia, se även Svartans 
- , hustru till Nils bryggare 260 
- Andersdotter 271 
- Filipsdotter (Folkungaättens oäkta 

gren) 122 
- lngemundsdotter 154 
- lngevastsdotter 77, 262,318 
- Olofsdotter , hustru till borgaren Olof 

Johansson 309 
Claus se Klas 
Cruus afEdeby se NilsJespersson 

Daniel, Ringvid Nilssons tjänare 314 
David Bengtsson (Oxenstierna) 123 
Degnar Folmarsson 264 

Didrik myntmästare 203 
- pärlstickare 261 
Djäkn,Jöns, i Stockholm 318 
- , Karl (Olofsson) (två stjärnor), 

hdshövd 24, 120 
- , Olof , i Dal by I 40 f 
Dominicus, skolmästare 316 
Dorotea, änka efter Erik Olsson i Is-

grena 126 
- , hustru till Peter Jönsson i Uppsala 

145, 165 
- Knutsdotter (Baner) 105, I 12, 115, 

219 
Drachum, Tideke , borgare i Stockholm 

119 
Drucken , Magnus 294 
dryckeshorn se Asser J eppsson 
Duva, Peder , väpnare 275 
Dyre se Mätta I varsdotter 
Dren , Nils, i Stockholm 42, 51 

Eck, Hans , kanik 289, 302 
Eggert se Grupendal 
Eka-ätten se Birgitta Trottesdotter, Karl 

Magnusson, Magnus Karlsson 
Elin (Elena, Helena) 
- , abbedissa i Sko 49, 64, 128 
- , hustru till Anders Petersson i Hal-

larsjö 282 
- , hustru till?Mårten Andersson 281 f 
- , syster till Lars Eriksson 63 
- , änka efter Jakob skräddare 316 
- i Skäggesta 81, 83 
- Andersdotter (två spetsar uppifrån) 

185,273,283 
- bakerska 283 
- Bengtsdotter (Aspenäs-ätten) 88 
- Bengtsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

145 
- Birgersdotter, änka efter Narve 

stadsskrivare 270 
- Gustavsdotter (Sture) 122 f 
- lngevaldsdotter (?spets från höger) 

236 
- Klasdotter , änka efter Henrik tullskri-

vare 290 
- Magnusdotter , syster till Jöns Mag-

nusson i Håga 51 
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— Ofradsdotter, Nils Kristinassons hus-
hållerska 305, 316

— Pedersdotter, hustru till Torsten Pe- 
dersson 214, 262

— Pedersdotter (Örnflycht) 84
— Ragvaldsdotter i Gla Uppsala, hustru 

till Erik Matsson i Skäggesta 240
Elof Knutsson, kanik, kyherde i Bond- 

kyrkan 44, 103
— Petersson, kanik, kyherde i Bondkyr- 

kan 295
Elseby, hustru till Mats Ingemarsson 

140 f
— Andersdotter, hustru till Lars Olofs-

son (stjärna) 186
— Lydekadotter (van dem Bergen) 144 
Elsevi 267
Enar Olofsson, präst i Funbo 66 
Engelbrekt Larsson (Bölja från Upp-

land) 127, 129
Erik, se även Geting, Svart, Trolle
— av Pommern, kung 120, 255
— XIV 265, 286
— , kyherde i Tierp 309
— , kyherde i Vänge 122
— i Alsta 70
— i Binklinge 318 
-i Fiby 123
— i Hammarby 196
— i Läby, domare 103
— i Plenninge 226
— i ‘Rodomusa 82
— i Stäket se Erik Bengtsson
— i Vångelsta 114
— Andersson i Backen 316
— Andersson i Nyby 196
— Andersson i Svia, väpnare 233
— Andersson (Banér), domprost 54
— Axelsson (Tott) 42, 44, 45, 47, 51, 121
— Bengtsson, kyherde i Uppsala Vårfru-

kyrka, syssloman, kanik, fogde på Stä-
ket 155, 214, 223, 242 f, 258 f, 260 f, 
287, 301, 302, 315

— Birgersson 157
— bårdskärare 275
— Eriksson, kung 195, 252, 255
— Eriksson 201
— Eriksson (?björnram) 122

— Eriksson (Gyllenstierna) dy 166
— Finne 316
— fodermarsk 262
— Guttormsson i Vreta 219
— Hansson, kanik 270
— Henriksson, befallningsman 57
— Holmbjörnsson 113
— Håkansson, fogde 286
— Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 

156
— Jedvardsson, den helige, kung 175, 

176, 285
— Jönsson (spänne) 225
— Larsson 277
— Larsson 309
— Magnusson, borgare i Uppsala 269
— Magnusson, hertig 21, 80, 253, 254
— Magnusson, kung 215
— Matsson 259
— Matsson, kanik 59, 61, 100
— Matsson i Skäggesta 240
— Mickelsson 241
— Månsson i Bärby 142
— Nilsson (Väsby-ätten) 108, 110, 150, 

173, 231
— Nilsson, kyherde i Tensta 263
— Nilsson, sakristan 149, 152, 235
— Nilsson i Högsta 196
— Nilsson i Svartbäcken 183
— Olofsson (Ericus Olai), dekan 296
— Olsson 94
— Olsson, borgare i Uppsala 319 f
— Olsson i Isgrena 126
— orgelmästare 309
— Ottesson (Björnram från Västergöt-

land) 77
— Pedersson, dekan, syssloman 294, 304
— Persson (Soop) 65, 126
— Petersson, dekan 78, 163, 230, 242
— redesven 294
— Sacristanus se Erik Nilsson
— Torkelsson, borgare i Uppsala 172 
Erland timmerman 294
Ermund 318 
Ertmar i Ströja 86
Ervast grytgjutare, borgare i Uppsala 

155
Esbjörn, kyherde i Börstil 314

- Ofradsdotter , Nils Kristinassons hus-
hållerska 305, 3 I 6 

- Pedersdotter , hustru till Torsten Pe-
dersson 214, 262 

- Pedersdotter (Örnflycht) 84 
- Ragvaldsdotter i Gla Uppsala, hustru 

till Erik Matsson i Skäggesta 240 
Elof Knutsson , kanik, kyherde i Bond-

kyrkan 44, 103 
- Petersson , kanik, kyherde i Bondkyr-

kan 295 
Elseby, hustru till Mats Ingemarsson 

14-0 f 
- Andersdotter, hustru till Lars Olofs-

son (stjärna ) 186 
- Lydekadotter (van dem Bergen) 144 
Elsevi 267 
Enar Olofsson , präst i Funbo 66 
Engelbrekt Larsson (Bölja från Upp-

land ) 127, 129 
Erik , se även Geting , Svart, Trolle 
- av Pommern , kung 120, 255 
- XIV 265, 286 
- , kyherde i Tierp 309 
- , kyherde i Vänge 122 
- i Alsta 70 
- i Binklinge 318 
- i Fiby 123 
- i Hammarby 196 
- i Läb y, domare 103 
- i Plenninge 226 
- i *R.0domusa 82 
- i Stäket se Erik Bengtsson 
- i Vångelsta 114 
- Andersson i Backen 316 
- Andersson i yby 196 
- Andersson i Svia, väpnare 233 
- Andersson (Baner ), domprost 54 
- Axelsson (Tott ) 42, 44, 45, 47, 51, 121 
- Bengtsson , kyherde i Uppsala Vårfru-

kyrka , syssloman , kanik, fogde på Stä-
ket 155, 214, 223, 242 f, 258 f, 260 f, 
287, 301,302,315 

- Birgersson 15 7 
- bårdskärare 275 
- Eriksson , kung 195, 252, 255 
- Eriksson 20 I 
- Eriksson (?björnram) 122 
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- Eriksson (Gyllenstierna) dy 166 
- Finne 316 
- fodermarsk 262 
- Guttormsson i Vreta 219 
- Hansson, kanik 270 
- Henriksson, befallningsman 5 7 
- Holmbjörnsson 113 
- Håkansson, fogde 286 
- Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 

156 
- Jedvardsson, den helige, kung 175, 

176,285 
- Jönsson (spänne) 225 
- Larsson 277 
- Larsson 309 
- Magnusson, borgare i Uppsala 269 
- Magnusson, hertig 21, 80, 253, 254 
- Magnusson, kung 215 
- Matsson 259 
- Matsson, kanik 59, 61, 100 
- Matsson i Skäggesta 240 
- Mickelsson 241 
- Månsson i Bärby 142 
- Nilsson (Väsby-ätten) 108, I 10, 150, 

173,231 
- Nilsson, kyherde i Tensta 263 
- Nilsson, sakristan 149, 152, 235 
- Nilsson i Högsta 196 
- Nilsson i Svartbäcken 183 
- Olofsson (Ericus Olai), dekan 296 
-Olsson 94 
- Olsson, borgare i Uppsala 3 I 9 f 
- Olsson i Isgrena 126 
- orgelmästare 309 
- Ottesson (Björnram från Västergöt-

land) 77 
- Pedersson, dekan, syssloman 294, 304 
- Persson (Soop) 65, 126 
- Petersson, dekan 78, 163, 230, 242 
- redesven 294 
- Sacristanus se Erik Nilsson 
-Torkelsson, borgare i Uppsala 172 
Erland timmerman 294 
Ermund 318 
Ertmar i Ströja 86 
Ervast grytgjutare, borgare i Uppsala 

155 
Esbjörn, kyherde i Börstil 314 
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Eskil, äbi i Lund 175
— Andersson (lejonlilja) 123
— Isaksson (Banér) 278
— skomakare 283
— timmerman 259

Fader Ulfsson (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö) 198 

Fastbjörn i Flogsta 43 
Faste i Nyby 81 
Filip i Flogsta 43
— i *Gutastum 44, 49
— i Tjocksta 167
— Finvidsson (Rumby-ätten) 124, 160
— Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) 

122, 128
— Petersson (tre blad i trekant) 101, 173 
Filippa, drottning 255 
Finsta-ätten se Birger Petersson, Jakob

Israelsson, Johan Ängel, Karl Er-
landsson

Finvid Finvidsson (Frössviks-ätten) d y
88

—Jönsson (Stensta-ätten) 146, 167, 186
— Larsson (stjärna), prebendat 231, 

307, 315
Fleming, Lars 76 
Folke Folkesson (båt) 128 
—Johansson (Ängel), äbi 39, 83, 217 
—Jonsson (Fånö-ätten) 160 
Folkungaätten se Bengt Birgersson, Bir-

ger Jarl, Birger Magnusson, Erik 
Magnusson, Magnus Birgersson, 
Magnus Eriksson, Valdemar Birgers-
son, Valdemar Magnusson 

Folkungaättens oäkta gren se Cecilia Fi- 
lipsdotter, Filip Karlsson, Gregers 
Bengtsson, Gregers Birgersson, Karl 
Gregersson, Karl Magnusson, Mag-
nus Gregersson, Margareta Magnus- 
dotter

Frese, Hans, kungens trädgårdsmästare 
(gardenär) 255, 258, 265, 290, 303, 
304, 308, 315, 317 

Friere, Jöran 284 
Fromme, Martin, prebendat 288 
Frössviks-ätten se Finvid Finvidsson, 

Kristina Finvidsdotter, Märta Fin-

vidsdotter
Fånö-ätten se Folke Jonsson 
Färla, Karl Erikssons ätt, se Åke Bengts-

son
— , Orestes Keldorssons ätt, se Ragn-

hild Rödsdotter
— , Tyrgils Klemenssons ätt, se Magnus 

Tyrgilsson

Gabriel Kristersson (Oxenstierna) 107,
110, 120, 121, 124, 132, 150, 245, 304 

Gadh, Hemming 21
Galle, Bengt (PLarsson) (av tandskura 

kluven sköld) 25, 318
— , Johan Bengtsson (sköld styckad av 

skyskura) 150, 167
— , Peder, kanik 136, 212, 286
Gera se Holger Karlsson, Karin Hol- 

gersdotter
Gerdar Jönsson i Filke 93 
Gere se Lepp 
—, Claus 283 
Gerlof Nilsson 273, 279 
Germund, lagman i Attundaland 47 
Gertrud Envastsdotter (Kanstens) 85, 

109
— Persdotter 148 
Geting, Erik, kanik 275 
Gilbert i Ströby 85
Gillberga-ätten se Mats Ingebjörnsson 
ginbalk belagd med sparrar se Nils Krok 
Gise guldsmed i Stockholm 236 f 
Gisle Elinesson (Sparre av Aspnäs) 78
— mjölnare 145 f 
Gotskalk av Torpa, Pfrman 70
— Bengtsson (Ulv) 266, 283 
Gregers (Gregorius)
— , kanik 291
— , kyherde i Vendel 284
— , prebendat 62
— i Knivsbrunna 155
— Bengtsson (Folkungaättens oäkta 

gren) 21, 150, 155, 218 f, 231, 241
— Birgersson (Folkungaättens oäkta 

gren) 168
— Germundsson (två spetsar uppifrån) 

153, 241
—Johansson i Älvlösa 163
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Eskil, äbi i Lund 175 
- Andersson (lejonlilja) 123 
- Isaksson (Baner) 278 
- skomakare 283 
- timmerman 259 

Fader Ulfsson (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö) 198 

Fastbjörn i Flogsta 43 
Faste i Nyby 81 
Filip i Flogsta 43 
- i *Gutastum 44, 49 
- i Tjocksta 167 
- Finvidsson (Rumby-ätten) 124, 160 
- Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) 

122, 128 
- Petersson ( tre blad i trekant) 10 I , I 7 3 
Filippa, drottning 255 
Finsta-ätten se Birger Petersson, Jakob 

lsraelsson , Johan Ängel, Karl Er-
landsson 

Finvid Finvidsson (Frössviks-ätten) d y 
88 

- Jönsson (Stensta-ätten) 146, 167, 186 
- Larsson (stjärna), prebendat 231, 

307,315 
Fleming, Lars 76 
Folke Folkesson (båt) 128 
- Johansson (Ängel), äbi 39, 83,217 
- Jonsson (Fånö-ätten) 160 
Folkungaätten se Bengt Birgersson, Bir-

ger Jarl, Birger Magnusson, Erik 
Magnusson, Magnus Birgersson, 
Magnus Eriksson, Valdemar Birgers-
son, Valdemar Magnusson 

Folkungaättens oäkta gren se Cecilia Fi-
lipsdotter, Filip Karlsson, Gregers 
Bengtsson, Gregers Birgersson, Karl 
Gregersson, Karl Magnusson, Mag-
nus Gregersson, Margareta Magnus-
dotter 

Frese , Hans, kungens trädgårdsmästare 
(gardenär) 255,258,265,290,303, 
304,308,315,317 

Friere,Jöran 284 
Fromme , Martin, prebendat 288 
Frössviks-ätten se Finvid Finvidsson, 

Kristina Finvidsdotter , Märta Fin-

vidsdotter 
Fånö-ätten se Folke Jonsson 
Färla, Karl Erikssons ätt, se Åke Bengts -

son 
- , Orestes Keldorssons ätt, se Ragn-

hild Rödsdotter 
- , Tyrgils Klemenssons ätt, se Magnus 

Tyrgilsson 

Gabriel Kristersson (Oxenstierna) 107, 
110, 120, 121, 124, 132, 150,245,304 

Gadh , Hemming 21 
Galle, Bengt (?Larsson) (av tandskura 

kluven sköld) 25, 318 
- ,Johan Bengtsson (sköld styckad av 

skyskura) 150, 167 
- , Peder, kanik 136, 212, 286 
Gera se Holger Karlsson, Karin Hol-

gersdotter 
Gerdar Jönsson i Filke 93 
Gere se Lepp 
- , Claus 283 
Gerlof Nilsson 273, 279 
Germund, lagman i Attundaland 47 
Gertrud Envastsdotter (Kanstens) 85, 

109 
- Persdotter 148 
Geting, Erik, kanik 275 
Gilbert i Ströby 85 
Gillberga-ätten se Mats lngebjörnsson 
ginbalk belagd med sparrar se Nils Krok 
Gise guldsmed i Stockholm 236 f 
Gisle Elinesson (Sparre av Aspnäs) 78 
- mjölnare 145 f 
Gotskalk av Torpa , ?frman 70 
- Bengtsson (Ulv) 266, 283 
Gregers (Gregorius) 
- , kanik 291 
- , kyherde i Vendel 284 
- , prebendat 62 
- i Knivsbrunna 155 
- Bengtsson (Folkungaättens oäkta 

gren) 21, 150,155,218 f, 231,241 
- Birgersson (Folkungaättens oäkta 

gren) 168 
- Germundsson (två spetsar uppifrån) 

153,241 
- Johansson i Älvlösa 163 
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— Magnusson (Folkungaättens oäkta 
gren) 256

— Matsson (Lillie) 24
— skinnare 239, 269, 284
— StafFansson 194 
Gren, Ivar 276
Grip se Beata Nilsdotter, Bo Jonsson, Bo 

Nilsson, Knut Bosson, Nils Bosson 
Grupendal, Eggert 186 
Grå, Lasse 309 
Gudlev i Norby 57 
Gudmund i Gäsmesta 77 
Gudsten i Vårdsätra 68 
Gudvast Persson, borgare i Uppsala 270 
Guilaberti, Johannes 287 
Gumsehuvud se Gustav Karlsson, Karl 

Ormsson
Gunnar i Skäggesta 83
— Larsson i Hornby, frman 219 
Gustav, se även Broke
Gustav I 22, 28, 47, 49, 50, 51, 69, 75, 

79, 80, 84, 86, 94, 99, 104, 109, 114, 
124, 125, 126, 127, 136, 141, 146 f, 
166, 168, 170, 190, 197,203, 204,211, 
216, 225, 226, 231, 232, 237, 251, 255, 
258, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
281, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 
295, 297, 301, 302, 303, 304, 308 f, 
311, 314, 315, 319

— Bertilsson (kluven sköld med halv lilja 
och balkar) 318

— Eriksson (Vasa), riksföreståndare 
252, se vidare Gustav I

— Eriksson, borgmästare i Uppsala 49, 
84, 146, 263, 272, 279

— Karlsson (Gumsehuvud) 165, 201
— Nilsson (Rossviks-ätten) 126, 128
— Olsson (Pstenbock) 128 
Gyllenstierna se Erik Eriksson, Karin

Eriksdotter, Kristina Nilsdotter, Nils 
Eriksson 

Gyrid i Håga 50
— Andersdotter i Kolhammar 110 
Gödeke i Svartbäcken 280 
Görtz se Ramborg Kortsdotter
— , Kort 75

Hagbard i Söderby, ledamot av Upp-

landslagens nämnd 164 
Hak, Peter, i Almby 119 
Haldan 113
— i Onsike 130
halster se Olof Lifstensson 
Halvard, kustod 153, 292 
-i PFullerö 188
— i Norby 57 
Halvdan i PGränby 77 
Hammersta-ätten se Ingeborg Nilsdot-

ter, Ingevald Estridsson, Märta Nils-
dotter, Nils Erengislesson

Hans, se även Bryning, Eck, Frese, Krö- 
pelin, Puke, Skyrman, Skörbytta

— , kyherde i Böije 319
— Andersson, kanik, syssloman 214,308
— Andersson, son till Anders Olofsson 

294, 307, 318
— Andersson i Hammarby 49
— bagare 262
— bokbindare 265
— Hansson, föreståndare för helgeands- 

huset 184
— Henardsson, Ivar Grens kaplan 276
— Håkansson, borgmästare i Uppsala 

155, 238, 260, 264
— Ludolfsson, kanik, präst i Stockholm 

74, 132
— målare 315
— Månsson 279
— Pedersson 199, 280
— salpetersjudare 302
— skräddare 318
— Skyrman 319
— snickare, se Hans Håkansson 
Harald i Fullerö 188 
Hedinfrid i Flogsta 43
Hegle se Peter Åkesson 
Helena se Elin 
Hemming, se även Gadh 
-i »Ekeby 148
— i Gottsunda 46
— i Slavsta 232
— fiskare 265
-Nilsson, äbi 27, 130, 148, 169, 213, 

289
Henneke, borgmästare i Uppsala 316
— , Ringvid Nilssons kock 314

- Magnusson (Folkungaättens oäkta 
gren ) 256 

- Matsson (Lillie) 24 
- skinnare 239, 269, 284 
- Staffansson 194 
Gren , Ivar 276 
Grip se Beata Nilsdotter, Bo Jonsson , Bo 

Nilsson , Knut Bosson, Nils Bosson 
Grupendal, Eggert 186 
Grå , Lasse 309 
Gudlev i Norb y 57 
Gudmund i Gäsmesta 77 
Gudsten i Vårdsätra 68 
Gudvast Persson , borgare i Uppsal~ 270 
Guilaberti , Johannes 287 
Gumsehuvud se Gustav Karlsson, Karl 

Ormsson 
Gunnar i Skäggesta 83 
- Larsson i Hornby , frman 219 
Gustav , se även Broke 
Gustav I 22, 28, 47, 49, 50, 51, 69, 75, 

79, 80, 84, 86, 94, 99, 104, 109, 114, 
124, 125, 126, 127, 136, 141, 146 f, 
166, 168, 170, 190, 197, 203, 204, 21 I, 
216, 225, 226,231 , 232,237 , 251,255, 
258, 266,269 , 270,271,272,273,274, 
281, 283, 284, 286, 287, 289, 290,291, 
295, 297, 301, 302, 303, 304, 308 f, 
311, 314, 315, 319 

- Bertilsson (kluven sköld med halv lilja 
och balkar ) 318 

- Eriksson (Vasa ), riksföreståndare 
252, se vidare Gustav I 

- Eriksson , borgmästare i Uppsala 49, 
84, 146, 263, 272, 279 

- Karlsson (Gumsehuvud) 165, 201 
- Nilsson (Rossviks-ätten) 126, 128 
- Olsson (?stenbock) 128 
Gyllenstierna se Erik Eriksson , Karin 

Eriksdotter , Kristina Nilsdotter , Nils 
Eriksson 

Gyrid i Håga 50 
- Andersdotter i Kolhammar 110 
Gödeke i Svartbäcken 280 
Görtz se Ramborg Kortsdotter 
- , Kort 75 

Hagbard i Söderb y, ledamot av Upp-
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landslagens nämnd 164 
Hak, Peter, i Almby 119 
Haldan 113 
- i Onsike 130 
halster se OlofLifstensson 
Halvard, kustod 153, 292 
- i ?Fullerö 188 
-i Norby 57 
Halvdan i ?Gränby 77 
Hammersta-ätten se Ingeborg Nilsdot-

ter, lngevald Estridsson , Märta Nils-
dotter, Nils Erengislesson 

Hans, se även Bryning, Eck, Frese, Krö-
pelin, Puke, Skyrman, Skörbytta 

- , kyherde i Börje 319 
-Andersson, kanik, syssloman 214, ~08 
- Andersson , son till Anders Olofsson 

294, 307,318 
- Andersson i Hammarby 49 
- bagare 262 
- bokbindare 265 
- Hansson, föreståndare för helgeands-

huset 184 
- Henardsson, Ivar Grens kaplan 276 
- Håkansson , borgmästare i Uppsala 

155,238,260,264 
- Ludolfsson, kanik, präst i Stockholm 

74, 132 
- målare 315 
- Månsson 279 
- Pedersson 199, 280 
- salpetersjudare 302 
- skräddare 318 
- Skyrman 319 
- snickare, se Hans Håkansson 
Harald i Fullerö 188 
Hedinfrid i Flogsta 43 
Hegle se Peter Åkesson 
Helena se Elin 
Hemming, se även Gadh 
- i *Ekeby 148 
- i Gottsunda 46 
- i Slavsta 232 
- fiskare 265 
- Nilsson, äbi 27, 130, 148, 169, 213, 

289 
Henneke, borgmästare i Uppsala 316 
- , Ringvid Nilssons kock 314 



Henning i Flogsta 43
— Hansson 232
Henrik, se även Brandis, Lang, Sledorn
— , biskop 175
— Karlsson, äbi 74 f, 80, 140 f, 142, 148, 

189, 269
— Ludvigsson, kanik 52, 55, 62, 125 f, 

215, 226, 293, 310
— Ludvigsson d y, kanik 44, 103
— tullskrivare i Stockholm 290 
Herman, se även Kock, Rodenkerke,

Rodhe
— på Konungshögen, rådman i Uppsala 

277
Hetfar i Högby 109 
Hillemar i Flogsta 43 
Hinse Olofsson (Hinsebergs-ätten) 145 f 
Hinsebergs-ätten se Hinse Olofsson, 

Olof Matsson
Hintze vid broändan, köpman i Uppsala 

253
hjorthorn se Ingel Törnesson, Jöns 

Finnsson, Peter Ramn, Törne Karls-
son

hjärtan, tre se Jöns Pedersson 
Holger Karlsson (Gera) 147, 168
— Spielbudsson 52 
Holmbjörn i Söderby 113 
Holme i Gränberga 44 
Holmfrid i Körlinge 126
— Johansdotter (Almö-ätten) 126, 128 
Holmger i Danmarksby 143 
Holmsten i Finnsta 121, 124, 133
— Bonde i Hov 171
— Holmstensson (kluven sköld med två 

balkar i vänstra fältet) 24, 121, 124, 
133, 170 f

Holmvast i Ny by 196 
Holvast i Ekeby 42, 43, 57, 68
— i Hällby 52
Honorius III, påve 95, 121, 257 
Hugo S:t Victor 296 
Håkan, se även Skierf, Skytte
— i Broby 73
—Jakobsson, rektor vid skolan i Skara 

298
—Jonsson (Läma) 48
— Magnusson (Magnus Marinassons
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ätt) 112
— Stomblakarl i Gottsunda 46
— Svensson 186
Hålbonäs-ätten se Mats Håkansson 
Hård, Peder 230
Härlunda-ätten se Anna Persdotter

Iliana Karlsdotter, hustru till Mats Hå-
kansson 242

Inga, mor till herr Nils i Ångermanland 
306

Ingeborg, hustru till Olof Henriksson i 
Fiby 312

— Eriksdotter, hertiginna 221
— Eskilsdotter (lejonlilja) 188, 197, 293
— Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

144f, 159, 165 f, 242
— Nilsdotter (Hammersta-ätten) 47
— Odbjörnsdotter, änka efter Johan i 

Lövsta 238
Ingegärd Larsdotter (en bjälke) 213, 

227 f, 242
Ingel Törnesson (hjorthorn) 74, 80 
Ingemar Bengtsson (Ingemar Djäkns 

ätt) 145
Ingemar Djäkn 141, 144 
hans ätt se Bengt Matsson, Elena 

Bengtsdotter, Erik Ingemarsson, 
Ingeborg Matsdotter, Ingemar 
Bengtsson, Mats Ingemarsson, Kata-
rina Ingemarsdotter, Märta Bengts-
dotter

Ingemund, kung 175
— i Vedyxa 170
— Nilsson i Uppsala 154, 171 f, 233 
Ingevald i Ekeby 113
— i Tjocksta 167 
-i Vreta 108, 113
— Andersson (spets från höger) i Tor-

karby 236, 238
— Estridsson (Hammersta-ätten) 48
— Filipsson, kyherde i Åkerby 93, 108, 

169, 317
Ingolf, kantor 315
— i Brunna 120
Ingrid, änka efter Jakob i Asker 201
— , dotter till Margit Larsdotter 224
— , hustru till Olof i Nåstuna 130
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Henning i Flogsta 43 
- Hansson 232 
Henrik, se även Brandis, Lang, Sledorn 
- , biskop 175 
- Karlsson, äbi 74 f, 80, 140 f, 142, 148, 

189,269 
- Ludvigsson, kanik 52, 55, 62, 125 f, 

215, 226, 293, 310 
- Ludvigsson dy, kanik 44, 103 
- tullskrivare i Stockholm 290 
Herman, se även Kock, Rodenkerke, 

Rodhe 
- på Konungshögen, rådman i Uppsala 

277 
Hetfar i Hög by I 09 
Hillemar i Flogsta 43 
Hinse Olofsson (Hinsebergs-ätten) 145 f 
Hinsebergs-ätten se Hinse Olofsson , 

Olof Matsson 
Hintze vid broändan, köpman i Uppsala 

253 
hjorthorn se Inge! Törnesson, Jöns 

Finnsson, Peter Ramn, Törne Karls -
son 

hjärtan, tre se Jöns Pedersson 
Holger Karlsson (Gera) 147, 168 
- Spielbudsson 52 
Holmbjörn i Söderby 113 
Holme i Gränberga 44 
Holmfrid i Körlinge 126 
- Johansdotter (Almö-ätten) 126, 128 
Holmger i Danmarksby 143 
Holmsten i Finnsta 121, 124, 133 
- Bonde i Hov 171 
- Holmstensson (kluven sköld med två 

balkar i vänstra fältet) 24, 121, 124, 
133, 170 f 

Holmvast i Nyby 196 
Holvast i Ekeby 42, 43, 57, 68 
- i Häll by 52 
Honorius III, påve 95,121,257 
Hugo S:t Victor 296 
Håkan, se även Skierf, Skytte 
- i Broby 73 
- J akobsson , rektor vid skolan i Skara 

298 
- Jonsson (Läma) 48 
- Magnusson (Magnus Marinassons 

ätt) 112 
- Stomblakarl i Gottsunda 46 
- Svensson 186 
Hålbonäs-ätten se Mats Håkansson 
Hård, Peder 230 
Härlunda-ätten se Anna Persdotter 

Iliana Karlsdotter, hustru till Mats Hå-
kansson 242 

Inga, mor till herr Nils i Ångermanland 
306 

Ingeborg, hustru till Olof Henriksson i 
Fiby 312 

- Eriksdotter, hertiginna 221 
- Eskilsdotter (lejonlilja) 188, 197, 293 
- Matsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

144f, 159, 165 f, 242 
- Nilsdotter (Hammersta-ätten) 47 
- Öd björnsdotter , änka efter Johan 

Lövsta 238 
Ingegärd Larsdotter (en bjälke) 213, 

227 f, 242 
Inge! Törnesson (hjorthorn) 74, 80 
Ingemar Bengtsson (Ingemar Djäkns 

ätt) 145 
Ingemar Djäkn 141, 144 
hans ätt se Bengt Matsson, Elena 

Bengtsdotter, Erik lngemarsson, 
Ingeborg Matsdotter , Ingemar 
Bengtsson, Mats lngemarsson, Kata-
rina lngemarsdotter, Märta Bengts-
dotter 

lngemund , kung 175 
- i Vedyxa 170 
- Nilsson i Uppsala 154, 171 f, 233 
lngevald i Ekeby 113 
- i Tjocksta 167 
- i Vreta 108, 113 
- Andersson (spets från höger) i Tor-

karby 236, 238 
- Estridsson (Hammersta-ätten) 48 
- Filipsson , kyherde i Åkerby 93, 108, 

. 169,317 
lngolf , kantor 315 
- i Brunna 120 
Ingrid, änka efter Jakob i Ask er 20 I 
- , dotter till Margit Larsdotter 224 
- , hustru till Olof i Nåstuna I 30 
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Ingvar, kyherde i Börje 70, 81, 87
— , landbo i PSätuna 218 
—, prebendat 319 
Ingvast i Sävja 162 
Innocentius III, påve 176
— IV, påve 202
Isak Isaksson (Banér) 66 
Israel Magnusson 245

Jakob, föreståndare för Själagården 259
— , kyherde i Balingsta 103
— , kyherde i Vaksala 227
— i Asker (oxhuvud i styckad sköld) 73, 

77, 201
— i Håga 50
— i *Kolbo (”Qualathorpe”) 221
— i Knivsbrunna 151
— i Lunda 224
— Andersson, präst 53
— Botulfsson, borgare 266, 267
— hovman 305
— Israelsson (Finsta-ätten), äbi 314
— Lange 318
— Larsson 122
— mjölnare i Ulva (Björkby) 201
— Nilsson, kanik 44, 306, 318
— Petersson, borgare i Uppsala 172 
-skräddare, borgare i Uppsala 172,

258,316
— StafFansson 196
— Ulfsson (örnfot), äbi 22, 48, 67, 81, 

122, 144, 206, 214, 288, 291, 293, 296, 
301

Jarl se Järle 
Joar i Bärby 120
— i Håga 50
Job, Birger Jonsson (narrhuvud) 148 
Johan (Johannes, Jon), se även Galle, 

Guilaberti, Spake, Ängel
— III 198, 265, 303
— , kanik, kyherde i Vadsbro 318
— , kyherde i Ärentuna 319
— , magister 308 f
— i Alsta, domare 24
— från *Korshamn, präst i Uppsala 62, 

196, 318
— i Gränberga (1231) 47
— i Gränberga (1301) 47

— i Klista 80
— i Lövsta 238
— i Malma 56, 127
— i Malma 56
— i Rickomberga 44, 59
— i Slavsta 232
— i Stabby, Bondkyrka sn 62
— i Stabby 275
— i Ströja 86
— i Ultuna 49
— i Viggeby 170
— i Villinge 173
— i Älvsby 132
— Andersson i Villinge 66
— bältare 305
— bältare 262
— Erlandsson 133
— Gregersson (Sandbro-ätten) 236
— Guttormsson 236
— Hemmingsson (sjöblad i styckad 

sköld) 216
— Håkansson, äbi 289, 308, 312
— Håkansson, äbi fogde 131
— Håkansson, måg till Nils Petersson 

(Länna-ätten) 318
— Ingemarsson 56
— Jakobsson 142
— Karlsson (Vasa) 147, 167
— Karlsson (sparre) 65
— Karlsson, skolmästare 153
— Kristiernsson (Vasa) 150, 199, 260
— Kull 263
— Larsson, borgare i Uppsala 80
— Larsson, fogde 95
— Larsson 281
— Larsson (bevingat svärd) 240
— Larsson (svärd) 103
— Larsson, fogde 95
— liten i Norby 57
— Magnusson 263
— Magnusson, kanik 301
— Magnusson (Johannes Magni), äbi 

22, 298
— Odulfsson, ärkedjäkne 40, 314
— POlofsson 298
— Olofsson, Pbrorson till Björn Peders- 

son (björnram) 142
— Olofsson, son till Olof Svart 300

Ingvar , kyherde i Börje 70, 81, 87 
- , landbo i ?Sätuna 218 
- , prebendat 319 
lngvast i Sävja 162 
lnnocentius 111, påve 176 
- IV , påve 202 
Isak Isaksson (Baner) 66 
Israel Magnusson 245 

Jakob , föreståndare för Själagården 259 
- , kyherde i Balingsta 103 
- , kyherde i Vaksala 227 
- i Asker (oxhuvud i styckad sköld) 73, 

77,201 
- i Håga 50 
- i *Kolbo (" Qualathorpe") 221 
- i Knivsbrunna 151 
- i Lunda 224 
- Andersson, präst 53 
- Botulfsson, borgare 266, 267 
- hovman 305 
- lsraelsson (Finsta-ätten), äbi 314 
- Lange 318 
- Larsson I 22 
- mjölnare i Ulva (Björkby) 201 
- Nilsson, kanik 44, 306,318 
- Petersson , borgare i Uppsala I 72 
- skräddare , borgare i Uppsala 172, 

258, 316 
- Staffansson 196 
- Ulfsson (örnfot), äbi 22, 48, 67, 81, 

122, 144, 206, 214,288 , 291,2 93,296 , 
301 

Jarl se J ärle 
Joar i Bärby 120 
- i Håga 50 
Job , Birger Jonsson (narrhuvud) 148 
Johan Uohannes , Jon), se även Galle, 

Guilaberti , Spake , Ängel 
- III 198, 265, 303 
- , kanik, kyherde i Vadsbro 318 
- , kyherde i Ärentuna 319 
- , magister 308 f 
- i Alsta , domare 24 
- från *Korshamn, präst i Uppsala 62, 

196, 318 
- i Gränberga (1231) 47 
- i Gränberga ( 1301) 47 
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- i Klista 80 
- i Lövsta 238 
-i Malma 56, 127 
-i Malma56 
- i Rickomberga 44, 59 
- i Slavsta 232 
- i Stab by, Bondkyrka sn 62 
- i Stabby 275 
- i Ströja 86 
-i Ultuna 49 
- i Viggeby I 70 
- i Villinge I 73 
- i Älvsby 132 
- Andersson i Villinge 66 
- bältare 305 
- bältare 262 
- Erlandsson 133 
- Gregersson (Sandbro-ätten) 236 
- Guttormsson 236 
- Hemmingsson (sjöblad i styckad 

sköld) 216 
- Håkansson, äbi 289,308,312 
- Håkansson, äbi fogde 131 
- Håkansson, måg till Nils Petersson 

(Länna-ätten) 318 
- Ingemarsson 56 
- J akobsson 142 
- Karlsson (Vasa) 147, 167 
- Karlsson (sparre) 65 
- Karlsson, skolmästare 153 
- Kristiernsson (Vasa) 150, 199,260 
- Kull 263 
- Larsson, borgare i Uppsala 80 
- Larsson, fogde 95 
- Larsson 281 
- Larsson (bevingat svärd) 240 
- Larsson (svärd) 103 
- Larsson, fogde 95 
- liten i Norby 57 
- Magnusson 263 
- Magnusson, kanik 301 
- Magnusson Uohannes Magni), äbi 

22,298 
- Odulfsson, ärkedjäkne 40,314 
- ?Olofsson 298 
- Olofsson, ?brorson till Björn Peders-

son (björnram) 142 
- Olofsson, son till Olof Svart 300 
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— Pedersson (Bååt) 50
— Ragvaldsson, kyherde i Skepptuna 

316
— Röde i Norby 57
— skinnare, borgare i Uppsala 200, 282
— StafFansson 158
— Store 88
— Tomasson, kyherde i Forsa 285
— Turesson (Tre rosor) 219 
Johannes se Hans, Johan, Jöns 
Jordanus, syssloman, kyherde i Börje

130
Josef, Kristinas son 61
— , systerson till Ingevald i Ekeby 113 
Juliana Hagbardsdotter 164
Järle (Jarl, Jarler)
— i Ekeby 59, 101 
—Johansson (balk) 317
— Pedersson (morgonstjärna) 121 f, 128, 

131,210,223,243
Järund i Klista 80 
Jöns, se även Djäkn
— , långe 294
— i Björk 306
— i Bredåker 182
— i Trälösa, rättare 242
— Bengtsson 78
— Bengtsson i Klinta 80
— Bengtsson (Oxenstierna) d ä 88
— Bengtsson (Oxenstierna) d y, äbi 255, 

295, 298, 313
— dalkarl, frman 288
— Eriksson i Ekeby 168
— Finnsson (hjorthorn) 213, 227
— Gerdarsmåg, rådman i Uppsala 224
— Gerekesson, äbi 83, 116, 151, 185, 

213, 294
— guldsmed 278
— guldsmed, borgare i Uppsala 261, 307
— Holmbjörnsson, kanik 70, 288, 312, 

314
— Jakobsson, borgare i Uppsala 53 
—Jakobsson i Klista 80 
—Jönsson 76
— Klemetsson, Pborgare 278
— Klemetsson i Klinta 80
— Klockare 114
— kyrkosmed 307

— Larsson, dekan 244
— Larsson, präst i Biskopskulla 78
— Magnusson i Håga, väpnare 45, 50 f, 

263
— Magnusson i Myrby 157
— Magnusson i Söderby 66
— Matsson, rådman i Stockholm 282
— Nilsson, Pfrman 132
— Nilsson, underfogde 234
— Nilsson, väpnare 288
— Olofsson, rådman i Uppsala 45, 76, 

280
— Pedersson 279
— Pedersson (tre hjärtan) 144, 165
— Petersson, kyherde i Nysätra 299
— Sigvidsson (Sigvastsson) (oxpanna) 

26, 241, 272
— skinnare i Enköping 310
— Tomasson i Råby 275 
Jöran (Örjan), se även Friere
— Henriksson, prebendat 290 
—Johansson (Rosenhane) 131
— Persson, sekreterare 49
— Sigfridsson, sonson till Margit Lars- 

dotter 224
— Turesson (Tre rosor) 145
— Åkesson (Tott) 51 f, 320

Kabbe, Anders, borgare i Uppsala, måg 
till Olof Kabbe 112, 114, 228, 311 

-, Olof228
Kaman, Olof (Nilsson), kyherde i Bör- 

stil 88
Karin se Katarina 
Karl, se även Djäkn
— , biskop i Västerås 175, 176
— , hertig 304
— (PPedersson), kyherde i Rasbo 262 
—, official 309
— i Gryta 316
— Bengtsson (PMånesköld) 67, 120, 244
— Dansson (stjärnbjälke) 213
— Erlandsson (Finsta-ätten), kanik 78, 

108, 110, 146
— Gregersson (Folkungaättens oäkta 

gren) 26, 158, 162, 292
— Ingevastsson, kanik 262, 318 
—Jakobsson (sjöblad) 119
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- Pedersson (Bååt) 50 
- Ragvaldsson, kyherde Skepptuna 

316 
- Röde i Norby 57 
- skinnare, borgare i Uppsala 200, 282 
- Staffansson 158 
- Store 88 
- Tomasson, kyherde i Forsa 285 
-Turesson (Tre rosor) 219 
Johanne~ se Hans,Johan,Jöns 
Jordanus, syssloman, kyherde Börje 

130 
Josef, Kristinas son 61 
- , systerson till Ingevald i Ekeby 113 
Juliana Hagbardsdotter 164 
Järle Uarl,Jarler) 
- i Ekeby 59, 101 
- Johansson (balk) 317 
- Pedersson (morgonstjärna) 121 f, 128, 

131,210,223, 243 
Järund i Klista 80 
Jöns, se även Djäkn 
- , långe 294 
-i Björk 306 
- i Bredåker 182 
- i Trälösa, rättare 242 
- Bengtsson 78 
- Bengtsson i Klinta 80 
- Bengtsson (Oxenstierna) d ä 88 
- Bengtsson (Oxenstierna) dy, äbi 255, 

295,298,313 
- dalkarl, frman 288 
- Eriksson i Ekeby 168 
- Finnsson (hjorthorn) 213,227 
- Gerdarsmåg, rådman i Uppsala 224 
- Gerekesson, äbi 83, 116, 151, 185, 

213,294 
- guldsmed 278 
- guldsmed, borgare i Uppsala 261,307 
- Holmbjörnsson, kanik 70, 288, 312, 

314 
- Jakobsson, borgare i Uppsala 53 
- Jakobsson i Klista 80 
- Jönsson 76 
- Klemetsson , ?borgare 278 
- Klemetsson i Klinta 80 
- Klockare 114 
- kyrkosmed 307 

- Larsson, dekan 244 
- Larsson, präst i Biskopskulla 78 
- Magnusson i Håga, väpnare 45, 50 f, · 

263 
- Magnusson i Myrby 157 
- Magnusson i Söderby 66 
- Matsson, rådman i Stockholm 282 
- Nilsson, ?frman 132 
- Nilsson, underfogde 234 
- Nilsson, väpnare 288 
- Olofsson, rådman i Uppsala 45, 76, 

280 
- Pedersson 279 
- Pedersson (tre hjärtan) 144, 165 
- Petersson, kyherde i Nysätra 299 
- Sigvidsson (Sigvastsson) (oxpanna) 

26, 241, 272 
- skinnare i Enköping 3 IO 
-Tomasson i Råby 275 
Jöran (Örjan), se även Friere 
- Henriksson, prebendat 290 
- Johansson (Rosenhane) 131 
- Persson, sekreterare 49 
- Sigfridsson, sonson till Margit Lars-

dotter 224 
-Turesson (Tre rosor) 145 
-Åkesson (Tott) 51 f, 320 

Kabbe, Anders, borgare i Uppsala , måg 
till OlofKabbe 112, 114, 228, 311 

- , Olof228 
Kaman, Olof (Nilsson), kyherde i Bör-

stil 88 
Karin se Katarina 
Karl , se även Djäkn 
- , biskop i Västerås 175, 176 
- , hertig 304 
- (?Pedersson), kyherde i Rasbo 262 
- , oflicial 309 
- i Gryta 316 
- Bengtsson (?Månesköld) 67, 120, 244 
- Dansson (stjärnbjälke) 213 
- Erlandsson (Finsta-ätten), kanik 78, 

108, I JO, 146 
- Gregersson (Folkungaättens oäkta 

gren) 26, 158, 162, 292 
- Ingevastsson, kanik 262, 318 
- Jakobsson (sjöblad) 119 
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—Jonsson, kantor 318
— Karlsson, kanik, prebendat 59, 70, 

307
— Knutsson (Bonde), kung 27, 219, 237
— Kristiemsson (Vasa) 147, 167
— Magnusson (Eka-ätten) 25, 217
— Magnusson (Folkungaättens oäkta 

gren) 48
— Näskonungsson (delad sköld) 57
— Ormsson (Gumsehuvud) 88, 149
— remslagare, borgare i Uppsala 269
— skräddare i Uppsala 236
— Sverkersson, kung 175
— Ulfsson (Sparre av Tofta) 102 f, 110, 

189,311
Katarina (Karin)
— , dotter till Jakob skräddare 258
— , dragarens hustru 318
— , drottning 255
— , hustru till Staffan stekare 264, 267, 

269
— , hustru till Mikael överskärare 276
— , hustru till Peder Svensson 145
— , hustru till Jakob skräddare 258
—, syster till kyherde Peter Olofsson 

317
— i Steninge 304
— Berendsdotter, hustru till borgaren 

Anders Olofsson 264, 271
— Eriksdotter, syster till Nils Petersson

110
— Eriksdotter (Gyllenstierna) 107
— Gustavsdotter, hustru till Olof kann- 

gjutare 111
— Holgersdotter (Gera) 147, 168
— Ingemarsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

165
— Ingevaldsdotter (Pspets från höger) 

236
— Johansdotter (en bjälke) 241, 275
—Jönsdotter, mor till Järle Pedersson 

131
— Karlsdotter, hustru till Torkel Svens-

son 183
— Larsdotter 267
— Matsdotter, hustru till Olof Bergsman 

194
— Nilsdotter från Platsen 293

— Olofsdotter i Torkarby 236
— Pedersdotter, hustru till Bengt Pe-

dersson 219
— Petersdotter, hustru till Jöns 

guldsmed 261, 307
— Stensdotter (Bielke) 259, 260
— Sunesdotter (två sparrar uppifrån) 

236
— Tordsdotter, hustru till Bengt Mats-

son 242
— Töniusdotter, hustru till Olof Bröms 

85, 187
Kerstin se Kristina 
Kettil 75
— på Tovan, borgare i Uppsala 278
— Johansson (Malsta-ätten) 88 
Kettilbjörn, syssloman 55
— i Berthåga 125, 226
— i Stabby 61
— i Söderby 113
Kettilmund, domare i Oland 283 
Kettilvast i Bredåker 182 
Kirt, Nils 213
Klas (Claus, Klaus), se även Gere, 

Slaweka, Svartakop
— , prebendat 88, 149, 295
— , sakristan 66, 73
— Helsinge se Klaus Johansson
— Henriksson, kyherde i Gla Uppsala 

221, 318
— Ingelsson 256
— Johansson, prebendat 73 
Klemens Johansson, präst 65 
Klemet skrivare 319
klöverblad, tre, se Kristina Sigmunds- 

dotter, Sigmund Keldorsson 
Knut, se även Bolt, Posse
— (POlofsson), magister 307
— i Håga 50, 57
— i *Fagravreta, landbo 220
— Andersson (Lillie af Ökna) 85 f, 216
— Bengtsson (Aspenäs-ätten) 88
— Bosson (Grip) 185, 189
— Eriksson, kung 252
— Eskilsson (oxpanna) 142
— Haraldsson (Soop) 127
— Karlsson, prebendat 59, 76, 83
— långe, kung 47, 258

- Jonsson , kantor 318 
- Karlsson, kanik, prebendat 59, 70, 

307 
- Knutsson (Bonde), kung 27,219 , 237 
- Kristiemsson (Vasa ) 147, 167 
- Magnusson (Eka-ätten) 25, 217 
- Magnusson (Folkungaättens oäkta 

gren) 48 
- Näskonungsson (delad sköld) 57 
- Ormsson (Gumsehuvud) 88, 149 
- remslagare , borgare i Uppsala 269 
- skräddare i Uppsala 236 
- Sverkersson, kung 175 
- Ulfsson (Sparre av Tofta) 102 f, I 10, 

189,3 11 
Katarina (Karin) 
- , dotter till Jakob skräddare 258 
- , dragarens hustru 318 
- , drottning 255 
- , hustru till Staffan stekare 264, 267, 

269 
- , hustru till Mikael överskärare 276 
- , hustru till Peder Svensson 145 
- , hustru till Jakob skräddare 258 
- , syster till kyherde Peter Olofsson 

317 
- i Steninge 304 
- Berendsdotter , hustru till borgaren 

Anders Olofsson 264, 271 
- Eriksdotter , syster till Nils Petersson 

110 
- Eriksdotter (Gyllenstiema) 107 
- Gustavsdotter, hustru till Olof kann-

gjutare 111 
- Holgersdotter (Gera) 147, 168 
- lngemarsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

165 
- lngevaldsdotter (?spets från höger) 

236 
- Johansdotter (en bjälke) 241, 275 
- Jönsdotter , mor till Järle Pedersson 

131 
- Karlsdotter, hustru till Torkel Svens-

son 183 
- Larsdotter 267 
- Matsdotter, hustru till Olof Bergsman 

194 
- Nilsdotter från Platsen 293 
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- Olofsdotter i Torkarby 236 
- Pedersdotter, hustru till Bengt Pe-

dersson 219 
- Petersdotter, hustru till Jöns 

guldsmed 261, 307 
- Stensdotter (Bielke) 259, 260 
- Sunesdotter (två sparrar uppifrån) 

236 
-Tordsdotter, hustru till Bengt Mats-

son 242 
-Töniusdotter, hustru till Olof Bröms 

85, 187 
Kerstin se Kristina 
Kettil 75 
- på Tovan, borgare i Uppsala 278 
- Johansson (Malsta-ätten) 88 
Kettilbjörn, syssloman 55 
- i Berthåga 125, 226 
- i Stabby 61 
- i Söderby 113 
Kettilmund, domare i Oland 283 
Kettilvast i Bredåker 182 
Kirt, Nils 213 
Klas (Claus, Klaus) , se även Gere, 

Slaweka, Svartakop 
- , prebendat 88, 149, 295 
- , sakristan 66, 73 
- Helsinge se KlausJohansson 
- Henriksson, kyherde i Gla Uppsala 

221,318 
- lngelsson 256 
-Johansson, prebendat 73 
KlemensJohansson , präst 65 
Klemet skrivare 319 
klöverblad , tre, se Kristina Sigmunds-

dotter, Sigmund Keldorsson 
Knut, se även Bolt , Posse 
- (?Olofsson), magister 307 
- i Håga 50, 57 
- i •Fagravreta, landbo 220 
- Andersson (Lillie afÖkna) 85 f, 216 
- Bengtsson (Aspenäs-ätten) 88 
- Bosson (Grip) 185, 189 
- Eriksson, kung 252 
- Eskilsson (oxpanna) 142 
·- Haraldsson (Soop) 127 
- Karlsson, prebendat 59, 76, 83 
- långe, kung 4 7, 258 
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Kock, Herman 280
Kolhammar-ätten se Lars Olofsson, 

Olof Johansson 
Konrad se Pyhy 
Krabbe, Anders 217 
Kristian I 21, 144, 237 
-II 161
Kristiern från Öland, fogde 119 
hans ätt se Likvid Kristiernsson 
Kristiern Nilsson (Vasa) 146, 150, 167, 

236 f
— Vastesson 260
Kristina (Kerstin, Kristin), se även Pu-

kans
— , brorsdotter till Nils Kristinasson 305
— , dotter till Valborg 306
— , hustru till PMarkus 316
— , mor till Josef 61
— , änka efter Bengt Tordsson 256
— i Viggeby 132
— Bengtsdotter (Königsmark) 108, 111, 

150
— Davidsdotter (Oxenstierna) 123
— Envastsdotter, änka efter Hans Skör- 

bytta 51, 73, 88, 102, 128, 181
— Eriksdotter (Tott) 269
— Finvidsdotter (Frössviks-ätten) 88
—Johansdotter (Sandbro-ätten) 131, 

236
— Karlsdotter (Bonde) 219
— Lagesdotter, hustru till borgaren An-

ders Jönsson 51
— Nilsdotter 73
— Nilsdotter (Gyllenstierna) 219, 231 f
— Olofsdotter (björnram) 77
— Persdotter, hustru till Peter Ålänning 

304
— Rytter(sdotter), hustru till rådman-

nen Olof Nilsson 200, 270, 279
— Petersdotter, hustru till Peter Ramn 

213
— Sigmundsdotter (tre klöverblad) 121 
Kristman i Svia 233
Kristoffer av Bayern, kung 149, 216, 

254, 298
Krok, se även Märta Olofsdotter
— , Nils (ginbalk belagd med sparrar) 

130

Kröpelin, Hans d y (Oxenstierna), de-
kan, kantor 135, 288 

Kuse, Paul 315 
Kyle, Påvel 21 
Kämpe, Nils 166
Kättilög, hustru till borgmästaren Peter 

Eriksson 307
Königsmark se Kristina Bengtsdotter

Lang, Henrik, kanik 287, 291 
Langaböd 283
Lars (Lasse), se även Fleming, Grå, Pa- 

ling, Wather
— , dekan 317
— , kyherde i Böije, syssloman 52, 56, 

57, 70, 76, 82, 90, 127, 215, 246
— , kyherde i Giresta 307
— , kyherde i Vänge 131
— , lagman i Tiundaland 47 
-, ”Lille” 310
-, äbi 217
— i Brunnsgården 309
— i Hammarby, Bondkyrka sn 49, 57
— i Hammarby, Danmarks sn 150
— i Knivsbrunna 151
— (PMårtensson) i Sko, Pprebendat i Sjä- 

lakoret 65
— i Säby 161
— i Åkerby 87
— Alfsson 283
— Andersson i Ensta 187
— Björnsson 147, 172, 224, P283
— Eriksson 45, 63
— Eriksson, prästman 295, 311
— Filipsson (lejon och lilja) 48
— Gjurdsson, borgmästare i Uppsala 

224, 271, 277
-Gode 318
— Gregersson, kamrerare 132
— Gunnarsson ?i Finnsta 124
— Gustavsson (kluven sköld med halv 

lilja och balk), prebendat 156, 318
— Guttormsson 122
— Jonsson i Ål 243 
—Jönsson 274
—Jönsson, kyherde i Rasbo 199 f, 319 
—Jönsson i Hamra, väpnare, fogde 48
— Karlsson, präst i Uppsala 39, 49, 66
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Kock, Herman 280 
Kolhammar-ätten se Lars Olofsson , 

Olof Johansson 
Konrad se Pyhy 
Krabbe, Anders 217 
Kristian I 21, 144,237 
- Il 161 
Kristiern från Öland, fogde 119 
hans ätt se Likvid Kristiernsson 
Kristiern Nilsson (Vasa) 146, 150, 167, 

236 f 
- Vastesson 260 
Kristina (Kerstin, Kristin), se även Pu-

kans 
- , brorsdotter till Nils Kristinasson 305 
- , dotter till Valborg 306 
- , hustru till ?Markus 3 I 6 
- , mor ti11Josef61 
- , änka efter Bengt Tordsson 256 
- i Viggeby 132 
- Bengtsdotter (Königsmark) 108, 111, 

150 
- Davidsdotter (Oxenstierna) 123 
- Envastsdotter, änka efter Hans Skör-

bytta 51, 73, 88, 102, 128, 181 
- Eriksdotter (Tott) 269 
- Finvidsdotter (Frössviks-ätten) 88 
- Johansdotter (Sandbro-ätten) 131, 

236 
- Karlsdotter (Bonde) 219 
- Lagesdotter, hustru till borgaren An-

ders Jönsson 51 
- Nilsdotter 73 
- Nilsdotter (Gyllenstierna) 219, 231 f 
- Olofsdotter (björnram) 77 
- Persdotter, hustru till Peter Ålänning 

304 
- Rytter(sdotter), hustru till rådman-

nen Olof Nilsson 200, 270, 279 
- Petersdotter, hustru till Peter Ramn 

213 
- Sigmundsdotter ( tre klöverblad) I 2 I 
Kristman i Svia 233 
Kristoffer av Bayern, kung 149, 216, 

254, 298 
Krok, se även Märta Olofsdotter 
- , Nils (ginbalk belagd med sparrar) 

130 

Kröpelin, Hans d y (Oxenstierna) , de-
kan, kantor 135,288 

Kuse, Paul 315 
Kyle , Påvel 21 
Kämpe, Nils 166 
Kättilög, hustru till borgmästaren Peter 

Eriksson 307 
Königsmark se Kristina Bengtsdotter 

Lang, Henrik , kanik 287, 291 
Langaböd 283 
Lars (Lasse) , se även Fleming , Grå , Pa-

ling, Wather 
- , dekan 317 
- , kyherde i Börje, syssloman 52, 56, 

57, 70, 76, 82, 90, 127,215 , 246 
- , kyherde i Giresta 307 
- , kyherde i Vänge 131 
- , lagman i Tiundaland 47 
- , "Lille" 310 
- , äbi 217 
- i Brunnsgården 309 
- i Hammarby, Bondkyrka sn 49, 57 
- i Hammarby , Danmarks sn 150 
- i Knivsbrunna 151 
- (?Mårtensson) i Sko, ?prebendat i Sjä-

lakoret 65 
- i Säby 161 
-i Åkerby 87 
- Alfsson 283 
-Andersson i Ensta 187 
- Björnsson 147, 172, 224, ?283 
- Eriksson 45, 63 
- Eriksson, prästman 295, 311 
- Filipsson (lejon och lilja) 48 
- Gjurdsson , borgmästare i Uppsala 

224, 271, 277 
-Gode 318 
- Gregersson, kamrerare 132 
- Gunnarsson ?i Finnsta 124 
- Gustavsson (kluven sköld med halv 

lilja och balk) , prebendat 156, 318 
- Guttormsson 122 
- Jonsson i Ål 243 
- Jönsson 274 
- Jönsson, kyherde i Rasbo 199 f, 319 
- Jönsson i Hamra , väpnare, fogde 48 
- Karlsson, präst i Uppsala 39, 49, 66 
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— Karlsson (Björnlår) 199,214, 237
— köttmånglare i Uppsala 309
— Larsson, fogde 70, 116, 136, 206, 265, 

274
— Laurensson (grip i delad sköld) 213
— läkare 239
— Mickelsson i Hällby, syssloman 52
— Nilsson, borgare i Söderköping 226
— Nilsson, frman 210, 243
— Nilsson, väpnare 112, 114, 294
— Nilsson i Gäsmesta 128, 143, 160
— Nilsson i Lövsta 170
— Nilsson (belagd balk) i Eda 142
— Nilsson (Bölja från Uppland) d ä 25, 

170
— Nilsson (Unge), kanik, domprost 42, 

52, 62, 65, 76, 102, 119, 128, 130, 140, 
150, 163, 164 f 173, 196, 261, 264

— Nordman 227
— Olofsson, dekan 53, 62, 74, 124, 215, 

302
— Olofsson i Burunge, frman 143 f
— Olofsson i Kvek,?frman 262
— Olofsson i Skäggesta, frman 82
— Olofsson (femuddig stjärna) 25, 67, 

103, 120, 147, 167, 183, 186, 198, 288
— Olofsson (Kolhammar-ätten) 76, 

164 f
— Persson 318
— Petersson, kyherde i Gla Uppsala 175
— Petersson (lilja) i Ransta 102, 108, 122
— Petersson (spets från vänster) i Vreta 

24
— Pålsson, kanik, domprost 55, 83, 256, 

260, 298
— skinnare 272, 273 f
— skräddare 259
— snickare 288
— Sunesson i PJälla 218
— Tomasson (Årby-ätten) 25 
Laurentius Petri, äbi 58, 93, 97, 105,

111,112, 114, 116, 121, 123 f, 125, 126, 
291

Leijonhufvud se Margareta Eriksdotter, 
Sten Eriksson

lejon se Ramfrid Gustavsdotter 
lejon och lilja se Lars Filipsson 
lejonlilja se Anders Eskilsson, Eskil An-

dersson, Ingeborg Eskilsdotter 
Leonard Ödesson (Örnfot) 57 
Lepp, Gere 171 
Levert skräddare 276 
Lifsten 281
— i Berthåga 67
— i Jädra 218, 265
— i Stångby 233
Likvid Kristiernsson (Kristierns från 

Öland ätt) 64
lilja, halv se Anna Larsdotter 
lilja se Lars Petersson, Peter Nilsson 
liljeörn se Magnus Ivarsson 
Lillie af Gregers Matssons ätt se Birgitta 

Bengtsdotter, Gregers Matsson, Mats 
Ödgislesson

Lillie af Ökna se Axel Andersson, Knut 
Andersson

Lindö-ätten se Ragvald Filipsson 
Linvid Linvidsson, dekan 213 
Lossa-ätten se Birger Olofsson 
Lucia, hustru till Anders Filipsson 263
— , syskonbarn till kyherde Ingevald Fi-

lipsson 108
— , änka efter Erik Guttormsson 219 
Lucius III, påve 202
Lukas i Ny by 81
Lydeka se van dem Bergen, Stralendorp 
Lyder se van dem Bergen 
Läma se Bengt Tukesson, Håkan Jons-

son
Länna-ätten se Nils Petersson

Magdalena Karlsdotter (Bonde) 
Magnus, se även Bath, Drucken
— i Focksta 126
— i Myrby 157
— Bengtsson i Svia 211
— Birgersson, kung 82, 159, 252, 253
— Birgersson i Lunda 225, 230
— Birgersson, rådman i Stockholm 51, 

119
— Bosson (Bengt Bossons ätt), utvald 

äbi 206, 302
— Eriksson, kung 26, 50, 66, 240, 242, 

252, 253 f, 312
— Gislesson (Sparre av Aspnäs) 79, 86, 

140

- Karlsson (Björnlår ) 199,214,237 
- köttmånglare i Uppsala 309 
- Larsson, fogde 70, 116, 136, 206, 265, 

274 
- Laurensson (grip i delad sköld ) 213 
- läkare 239 
- Mickelsson i Hällb y, syssloman 52 
- Nilsson , borgare i Söderköping 226 
- Nilsson, frman 210, 243 
- Nilsson, väpnare 112, 114, 294 
- Nilsson i Gäsmesta 128, 143, 160 
- Nilsson i Lövsta 170 
- Nilsson (belagd balk ) i Eda 142 
- Nilsson (Bölja från Uppland) d ä 25, 

170 
- Nilsson (Unge), kanik , domprost 42, 

52, 62, 65, 76, 102, 119, 128, 130, 140, 
150, 163, 164fl73 , 196,26 1,264 

- Nordman 227 
- Olofsson , dekan 53, 62, 74, 124, 215, 

302 
- Olofsson i Burunge , frman 143 f 
- Olofsson i Kvek ,?frman 262 
- Olofsson i Skäggesta, frman 82 
- Olofsson (femuddig stjärna) 25, 67, 

103, 120, 147, 167, 183, 186,1 98,288 
- Olofsson (Kolhammar-ätten) 76, 

164f 
- Persson 318 
- Petersson , kyherde i Gla Uppsala 175 
- Petersson (lilja) i Ransta 102, 108, 122 
- Petersson (spets från vänster) i Vreta 

24 
- Pålsson , kanik, domprost 55, 83, 256, 

260,298 
- skinnare 272, 273 f 
- skräddare 259 
- snickare 288 
- Sunesson i ?Jälla 218 
- Tomasson (Årby-ätten ) 25 
Laurentius Petri , äbi 58, 93, 97, 105, 

111, 112, 114, 116,121 , 123f , 125,126, 
291 

Leijonhuf vud se Margareta Eriksdotter, 
Sten Eriksson 

lejon se Ramfrid Gustavsdotter 
lejon och lilja se Lars Filipsson 
lejonlilja se Anders Eskilsson, Eskil An-
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dersso~? Ingebor~. Eskilsdotter 
Leonard Odesson (Ornfot) 57 
Lepp, Gere I 71 
Levert skräddare 276 
Lifsten 281 
- i Berthåga 6 7 
- ijädra 218, 265 
- i Stångby 233 
Likvid Kristiernsson (Kristierns från 

Öland ätt) 64 
lilja, halv se Anna Larsdotter 
lilja se Lars Petersson, Peter Nilsson 
liljeörn se Magnus lvarsson 
Lillie afGregers Matssons ätt se Birgitta 

Bengtsdotter, Gregers Matsson, Mats 
Ödgislesson 

Lillie af Ökna se Axel Andersson, Knut 
Andersson 

Lindö-ä ,ten se Ragvald Filipsson 
Linvid Linvidsson , dekan 213 
Lossa-ätten se Birger Olofsson 
Lucia, hustru till Anders Filipsson 263 
- , syskonbarn till kyherde Ingevald Fi-

lipsson 108 
- , änka efter Erik Guttormsson 219 
Lucius 111, påve 202 
Lukas i Nyby 81 
Lydeka se van dem Bergen, Stralendorp 
Lyder se van dem Bergen 
Läma se Bengt Tukesson, Håkan Jons-

son 
Länna-ätten se Nils Petersson 

Magdalena Karlsdotter (Bonde) 
Magnus, se även Bath, Drucken 
- i Focksta 126 
- i Myrby 157 
- Bengtsson i Svia 211 
- Birgersson, kung 82, 159, 252, 253 
- Birgersson i Lunda 225, 230 
- Birgersson, rådman i Stockholm 51, 

119 
- Bosson (Bengt Bossons ätt) , utvald 

äbi206, 302 
- Eriksson, kung 26, SO, 66, 240, 242, 

252, 253 f, 312 
- Gislesson (Sparre av Aspnäs) 79, 86, 

140 
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— Gregersson (Folkungaättens oäkta 
gren) 64, 158

— Gregersson (Sandbro-ätten) 165
— Gudmundsson ”Bordstac” 48
— Halvarsson i Sätuna 196
— Håkansson 262, 294
— Håkansson (Magnus Marinassons 

ätt) 46
— Ivarsson (Pliljeörn), hdshövd 25 
—Johansson (Ångel) 78, 105, 111, 115,

120, 300
— Jonsson 66
— Jönsson 109, 114
— Jönsson i Lälunda 194
— Karlsson (Eka-ätten) 25, 232
— Larsson 280
— Marinassons ätt se Arvid Håkansson, 

Håkan Magnusson, Magnus Håkans-
son, Märta Magnusdotter

— Nilsson (Stiernkors), biskop i Åbo 301
— Olofsson, kyherde i Alsike 314, 316
— Olofsson (Pskyskura), hdshövd 25
— Olsson 270
— Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens- 

sons ätt), kanik 189
Malsta-ätten se Birger Gregersson, Ket-

til Johansson 
Manne i Torkarby 235 
Margareta (Greta, Märta)
— , hustru till Erik i Binklinge 318
— , hustru till Filip i Flogsta 43
— , hustru till Staffan i Hässelby 129
— , styvdotter till Lasse Nordman 227
— , syskonbarn till kyherde Peter Olofs-

son 317
— , Sigmund Keldorssons m fl tjäna- 

rinna 121
— Bengtsdotter (Ingemar Djäkns ätt)

145
— Eriksdotter (Leijonhufvud), drottning

146
— Finvidsdotter (Frössviks-ätten) 88
— Fröstensdotter, hustru till Peder Ja-

kobsson (Pbjörnram) 224
—Johansdotter, hustru till Filip Karls-

son 122
—Johansdotter (Stiernsköld) 216

— Lifstensdotter, hustru till Gerdar 
Jönsson i Filke 93

— Lydekadotter (Stralendorp) 275, 293, 
313

— Magnusdotter (Folkungaättens oäkta 
gren) 64

— Magnusdotter (Magnus Marinassons 
ätt) 46, 112, 115

— Mikaelsdotter i Västersta 74
— Mickelsdotter (växt) 216
— Nilsdotter (Hammersta-ätten) 46
— Olofsdotter (Krok) 170
— Pedersdotter, hustru till Hans Hå-

kansson 155
— Siggesdotter, hustru till Leonard 

Odesson 57
Margit Larsdotter, änka efter Lars 

Björnsson 147, 172, 224
— Olofsdotter, hustru till Ingevald An-

dersson 236
— Palingsdotter 42, 44, 45, 47, 51, 119, 

121, 122, 128, 268
— Persdotter, änka efter Budde bältare 

267
Markus 316
— guldsmed i Uppsala 238
Martin se Mårten
Mats (Mattias)
— (POlofsson), dekan 225, 230, 288
— , kanik, kyherde i Danmark, senare i 

Enköping 143, 152, 162, 210, 317
— , kyherde i Uppsala Vårfrukyrka 259
— , magister 309
— , prebendat 315
— i Backa 222
— i Ensta 187
— i Finnsta 124
— i Fjärdingen 311
— i Gottsunda 43, 46
— i Håga 310
— i Klev 299
— Andersson 259
— Bengtsson i Lälunda 194
— Birgersson, borgare i Uppsala 172
— Hansson, borgmästare 319
— Håkansson (belagd balk) 242
— Ingebjörnsson (Gillberga-ätten) 143 f, 

148
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- Gregersson (Folkungaättens oäkta 
gren) 64, 158 

- Gregersson (Sandbro-ätten) 165 
- Gudmundsson "Bordstac" 48 
- Halvarsson i Sätuna 196 
- Håkansson 262, 294 
- Håkansson (Magnus Marinassons 

ätt) 46 
- Ivarsson (?liUeörn), hdshövd 25 
- Johansson (Ange!) 78, 105, 111, 115, 

120, 300 
- Jonsson 66 
- Jönsson 109, 114 
- Jönsson i Lälunda 194 
- Karlsson (Eka-ätten) 25, 232 
- Larsson 280 
- Marinassons ätt se Arvid Håkansson, 

Håkan Magnusson, Magnus Håkans-
son, Märta Magnusdotter 

- Nilsson (Stiernkors), biskop i Åbo 301 
- Olofsson, kyherde i Alsike 314,316 
- Olofsson (?skyskura), hdshövd 25 
- Olsson 270 
- Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens-

sons ätt), kanik 189 
Malsta-ätten se Birger Gregersson , Ket-

til Johansson 
Manne i Torkarby 235 
M·argareta (Greta, Märta) 
- , hustru till Erik i Binklinge 318 
- , hustru till Filip i Flogsta 43 
- , hustru till Staffan i Hässelby 129 
- , styvdotter till Lasse Nordman 227 
- , syskonbarn till kyherde Peter Olofs-

son 317 
- , Sigmund Keldorssons m fl tjäna-

rinna 121 
- Bengtsdotter (Ingemar Djäkns ätt) 

145 
- Eriksdotter (Leijonhufvud), drottning 

146 
- Finvidsdotter (Frössviks-ätten) 88 
- Fröstensdotter, hustru till Peder Ja-

kobsson (?björnram) 224 
- Johansdotter, hustru till Filip Karls-

son 122 
- Johansdotter (Stiernsköld) 216 

- Lifstensdotter, hustru till Gerdar 
Jönsson i Filke 93 

- Lydekadotter (Stralendorp) 275, 293, 
313 

- Magnusdotter (Folkungaättens oäkta 
gren) 64 

- Magnusdotter (Magnus Marinassons 
ätt) 46, 112, 115 

- Mikaelsdotter i Västersta 74 
- Mickelsdotter (växt) 216 
- Nilsdotter (Hammersta-ätten) 46 
- Olofsdotter (Krok) 170 
- Pedersdotter, hustru till Hans Hå-

kansson 155 
- Siggesdotter , hustru till Leonard 

Ödesson 57 
Margit Larsdotter, änka efter Lars 

Björnsson 147, 172, 224 
- Olofsdotter, hustru till Ingevald An-

dersson 236 
- Palingsdotter 42, 44, 45, 47, 51, 119, 

121, 122,128,268 
- Persdotter, änka efter Budde bältare 

267 
Markus 316 
- guldsmed i Uppsala 238 
Martin se Mårten 
Mats (Mattias) 
- (?Olofsson), dekan 225, 230, 288 
- , kanik, kyherde i Danmark, senare i 

Enköping 143, 152,162,210,317 
- , kyherde i Uppsala Vårfrukyrka 259 
- , magister 309 
- , prebendat 315 
- i Backa 222 
- i Ensta 187 
- i Finnsta 124 
- i Fjärdingen 311 
- i Gottsunda 43, 46 
-i Håga 310 
-i Klev 299 
- Andersson 259 
- Bengtsson i Lälunda 194 
- Birgersson, borgare i Uppsala 172 
- Hansson, borgmästare 319 
- Håkansson (belagd balk) 242 
- Ingebjörnsson (Gillberga-ätten) 143 f, 

148 
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— Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 
140 f

— Kettilmundsson 57
— Mickelsson, fogde 291
— Mickelsson, magister 309
— Persson, make till Birgitta Kristierns- 

dotter 105, 112, 114, 115, 152, 266, 
308

— Odgislesson (Lillie af Gregers Mats-
sons ätt) 88

Mattias se Mats 
Mikael (Mickel)
— i Malmgården 315
— grytgjutare 283, 311
— guldsmed 295, 310
— Nilsson 272
— Verkmästare 280
— överskärare 274, 276, 277 
morgonstjärna se Järle Pedersson 
Munk, Nils, fogde på Uppsala gård 279 
Månesköld se Karl Bengtsson
Måns Olsson i *Bregsta 152
— (Persson) guldsmed 109, 183, 279, 

289,319
— Persson (Silfversparre) 131
Mårten (Martin), se även Fromme, 

Skytte
— i Tiby 87
— i Torkarby se Skytte, Mårten
— Andersson, borgmästare i Uppsala 

278, 281
— Finne 299
— guldsmed 236
— Jakobsson, prebendat 76, 84, 145,

194, 242, 310, 319
— Långben, far till Olof Dabbe 317
— Olofsson, pastor 47
— Stallsven 236 
Märta se Margareta
Mätta Ivarsdotter (Dyre) 145

narrhuvud se Birger Jonsson Job 
Narve stadsskrivare 270 
Natt och Dag se Bo Nilsson, Nils Bos-

son, Nils Sture 
Nicolaus se Klas, Nils 
Nils, se även Bath, Din, Kirt, Krok, 

Kämpe, Munk, Pinkhane, Sture,

Svarte
— 165
— , kyherde i Gla Uppsala 47
— , kyherde i Spånga 170, 242
— , kyherde i Tensta, syssloman 288
— , kyherde i Uppsala 157
— , prost i Ångermanland 306
— i Finnsta 124
— i Flogsta 44
— i Focksta, domare 24, 109
— i Gränby 217
— i Hubby 150
— i Håga 50
— i Högby 109
— från *Korshamn, Pborgmästare i 

Uppsala 62, 196, 257
— i Malma 56
-i Myrby 167, 319
— i Mälby 195
— i Rekinde 171
— i Rickomberga 42, 59
— i Råby 227
— i Skulla 95
— i Skärna 201
— i Skäve 230
— i Stabby 62, 128 
-i Svia 192, 218, 233
— i Sävja 163
— i Tiby 87 
-i Ubby 113
— i Ullbolsta 96
— i *v£gby 173
— Abjörnsson (Sparre av Tofta) 142, 

245
— Allesson, dekan, äbi 41, 61, 115, 143, 

160, 213, 289, 292, 295, 300, 303, 304,
317

— Asesson, kyherde vid Vårfrukyrkan 
259

— Birgersson, prebendat, kyherde i Frö-
sunda 241, 306

— Björnsson 75, 79, 85
— Björnsson, kanik, kyherde i Frötuna

318
-Bosson (Grip) 105, 112, 115, 147, 168
— Bosson (Natt och Dag) 131, 196, 198, 

227, 236, 318
— bryggare 260

- Ingemarsson (Ingemar Djäkns ätt) 
140 f 

- Kettilmundsson 57 
- Mickelsson , fogde 291 
- Mickelsson , magister 309 
- Persson, make till Birgitta Kristierns-

dotte r 105, 112, 114, 115, 152, 266, 
308 

- Ödgislesson (Lillie af Gregers Mats- · 
sons ätt ) 88 

Mattias se Mats 
Mikael (Mickel ) 
- i Malmgården 315 
- grytgjutare 283, 3 I I 
- guldsmed 295, 310 
- Nilsson 272 
- Verkmästare 280 
- överskärare 274, 276, 277 
morgonstjärna sejärle Pedersson 
Munk , Nils, fogde på Uppsala gård 279 
Månesköld se Karl Bengtsson 
Måns Olsson i *Bregsta 152 
- (Persson ) guldsmed 109, 183, 279, 

289,3 19 
- Persson (Silfversparre) 131 
Mårten (Martin ), se även Fromme, 

Skytte 
- i Tiby 87 
- i Torkarby se Skytte , Mårten 
- Andersson , borgmästare i Uppsala 

278, 281 
- Finne 299 
- guldsmed 236 
- Jakobsson , prebendat 76, 84, 145, 

194, 242,310 , 319 
- Långben , far till Olof Dabbe 317 
- Olofsson , pastor 47 
- Stallsven 236 
Märta se Margareta 
Mätta Ivarsdotter (Dyre) 145 

narrhuvud se Birger Jonssonjob 
Narve stadsskrivare 270 
Natt och Dag se Bo Nilsson, Nils Bos-

son , Nils Sture 
Nicolaus se Klas , Nils 
Nils, se även Bath , Oren, Kirt, Krok, 

Kämpe, Munk, Pinkhane, Sture , 

Svarte 
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- , kyherde i Gla Uppsala 47 
- , kyherde i Spånga 170, 242 
- , kyherde i Tensta, syssloman 288 
- , kyherde i Uppsala 157 
- , prost i Ångermanland 306 
- i Finnsta 124 
- i Flogsta 44 
- i Focks ta, domare 24, 109 
- i Gränby 217 
- i Hubby 150 
-i Håga 50 
-i Högby 109 
- från *Korshamn, ?borgmästare .1 

Uppsala 62, 196, 257 
-i Malma 56 
- i Myrby 167, 319 
-i Mälby 195 
- i Rekinde 171 
- i Rickomberga 42, 59 
-i Råby 227 
- i Skulla 95 
- i Skärna 201 
- i Skäve 230 
- i Stabby 62, 128 
- i Svia 192,218 , 233 
- i Sävja 163 
- i Tiby 87 
-i Ubby 113 
- i Ullbolsta 96 
- i • JEgby I 73 
- Abjörnsson (Sparre av Tofta) 142, 

245 
-Allesson, dekan , äbi 41, 61, 115, 143, 

160,213 , 289,292,295,300,303,304, 
317 

- Asesson, kyherde vid Vårfrukyrkan 
259 

- Birgersson, prebendat, kyherde i Frö-
sunda 241, 306 

- Björnsson 75, 79, 85 
- Björnsson, kanik, kyherde i Frötuna 

318 
- Bosson (Grip) 105, 112, 115, 147, 168 
- Bosson (Natt och Dag) 131, 196, 198, 

227,236 , 318 
- bryggare 260 
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— Erengislesson (Hammersta-ätten) 46, 
112, 115

— Eriksson (Gyllenstierna) 219
— Eriksson i Stångby 49
— Fadersson (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) 198
— Gerhardsson, prebendat, kanik 307
— Gustavsson 263
— Hemmingsson 46, 68, 97, 129
— Jespersson (Cruus af Edeby) 168
—Järlesson, länsman, son till Kristina 

Ryttersdotter 270
— Järlesson (kluven sköld med två bal-

kar i vänstra fältet), hdshövd 24
— Kettilsson, äbi 61, 198, 292
— Klasson (Sparre av Ellinge) 21, 185, 

193, 204, 245
— klunkofoter 318
— Kristinasson, kanik 59, 282, 305 f, 

308, 316
— Larsson 263
— Larsson i Huset 94
— Larsson ?i Viggeby 170
— Larsson (Bölja) 129
— Markusson, kanik 187, 202
— Månsson, magister 297
— Olofsson, prebendat 311
— Olsson i Skäve 230, 243
— Petersson i Viggeby, frman 170
— Petersson (bevingat svärd) 110
— Petersson (Länna-ätten) 318
— Ragvaldsson, prebendat 297, 319
— Ragvaldsson (lilja), äbi 259, 297, 313
— Silvestersson, kyherde i Gudmundrå 

95
— skräddare i Uppsala 42
— stenhuggare 45
— Tomasson, kanik 102, 109
— Torstensson, dekan 308
— Trögdbo 294
— Ubbesson 164
Notke, Bernt, bildhuggare 285

Olof, se även Brun, Bröms, Djäkn, 
Kabbe, Kaman, Skotz, Svart, Tierp, 
Varg

— , kanik, kyherde i Bondkyrkan 53
— , kanik, kyherde i Litslena 290

— , kyherde i Alunda 308
— , kyherde i Danmark 136
— , kyherde i Nysätra 310
— i Bredåker 182 
-i Brillinge 211
— i Bärby 120
— i Ensta 187
— i Gränby, domare 25, 217
— i Kåkstugan 262
— i Lasseby 55
— i Myrby 156
— i Nåstuna 130
— i Rickomberga 42, 59, 101
— av Runsö, frman 119, 130
— i Sävja 162
— i Vedyxa 170
— Andersson 102
— Andersson 262
— Assursson, Pfrman 110
— Basatömer, äbi 47, 195
— Bergsman 194, 262, 265
— Björnsson, äbi 48, 57, 68, 101, 123, 

129, 213, 289
— Botvidsson 262
— Botvidsson, prebendat, kyherde i 

Uppsala-Näs 262, 306
— bältare 266, 267, 294
— ”Dabbe” 317
— Eriksson, syssloman 261, 307
— grytgjutare, borgare i Uppsala 265
— ”Gydhukulli” 191
— Halvdansson, kanik, kantor 172
— Henriksson i Fiby 312
— Ingegärdsson 265
— Ingevaldsson, kanik 312
— Ingvastsson i Ekeby 163 
-Jakobsson 66, 262, 264
— Jakobsson, gardian 103 
—Johansson 281
— Johansson, borgare 309
— Johansson, kyherde i Torstuna 310 
—Johansson, student 296
— Johansson (Kolhammar-ätten) 76, 80 
—Jonsson, fogde 289
—Jonsson i Malma 43, 56
— Jönsson, ”gamle” 263
—Jönsson, måg till Ragvald Tyrbjörns- 

son 221
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- Erengislesson (Hammersta-ätten) 46, 
112, 115 

- Eriksson (Gyllenstierna) 219 
- Eriksson i Stångby 49 
- Fadersson (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) 198 
- Gerhardsson, prebendat, kanik 307 
- Gustavsson 263 
- Hemmingsson 46, 68, 97, 129 
- Jespersson (Cruus afEdeby) 168 
- Järlesson, länsman, son till Kristina 

Ryttersdotter 270 
- Järlesson (kluven sköld med två bal-

kar i vänstra fältet) , hdshövd 24 
- Kettilsson, äbi 61, 198, 292 
- Klasson (Sparre av Ellinge) 21, 185, 

193,204,245 
- klunkofoter 318 
- Kristinasson, kanik 59, 282, 305 f, 

308,316 
- Larsson 263 
- Larsson i Huset 94 
- Larsson ?i Viggeby I 70 
- Larsson (Bölja) 129 
- Markusson, kanik 187, 202 
- Månsson, magister 297 
- Olofsson, prebendat 311 
- Olsson i Skäve 230, 243 
- Petersson i Viggeby, frman 170 
- Petersson (bevingat svärd) 110 
- Petersson (Länna-ätten) 318 
- Ragvaldsson, prebendat 297, 319 
- Ragvaldsson (lilja) , äbi 259, 297,313 
- Silvestersson, kyherde i Gudmundrå 

95 
- skräddare i Uppsala 42 
- stenhuggare 45 
-Tomasson , kanik 102, 109 
- Torstensson, dekan 308 
-Trögdbo 294 
- Ubbesson 164 
Notke, Bernt, bildhuggare 285 

Olof, se även Brun, Bröms, Djäkn , 
Kabbe, Kaman, Skotz , Svart, Tierp , 
Varg 

- , kanik , kyherde i Bondkyrkan 53 
- , kanik , kyherde i Litslena 290 

- , kyherde i Alunda 308 
- , kyherde i Danmark 136 
- , kyherde i Nysätra 310 
- i Bredåker 182 
- i Brillinge 211 
-i Bärby 120 
- i Ensta 187 
- i Gränby, domare 25, 217 
- i Kåkstugan 262 
- i Lasseby 55 
-i Myrby 156 
- i Nåstuna 130 
- i Rickomberga 42, 59, 101 
- av Runsö, frman 119, 130 
- i Sävja 162 
- i Vedyxa 170 
- Andersson 102 
- Andersson 262 
- Assursson, ?frman 110 
- Basatömer, äbi 47, 195 
- Bergsman 194, 262, 265 
- Björnsson, äbi 48, 57, 68, 101, 123, 

129,213,289 
- Botvidsson 262 
- Botvidsson, prebendat , kyherde 

Uppsala-Näs 262, 306 
- bältare 266, 267, 294 
- " Dabbe " 31 7 
- Eriksson, syssloman 261, 307 
- grytgjutare, borgare i Uppsala 265 
- "Gydhukulli" 191 
- Halvdansson , kanik , kantor 172 
- Henriksson i Fiby 312 
- Ingegärdsson 265 
- Ingevaldsson, kanik 312 
- lngvastsson i Ekeby 163 
- Jakobsson 66, 262, 264 
- J akobsson, gardian I 03 
- Johansson 281 
- Johansson, borgare 309 
- Johansson , kyherde i Torstuna 310 
- Johansson, student 296 

Johansson (Kolhammar-ätten) 76, 80 
- Jonsson , fogde 289 
- Jonsson i Malma 43, 56 
- Jönsson, "gamle" 263 
- Jönsson, måg till Ragvald Tyrbjörns-

son 221 
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—Jönsson, väpnare 66 
—Jönsson (Stensta-ätten) 167
— Jönsson i Björkby 181
— (Matsson) kanngjutare, borgare i 

Uppsala 111
— Karlsson 153
— Karlsson, frman 70 f
— Katarinasson i Hällby 173
— klensmed 263
— köttmånglare 75
— Lambatunga, äbi 191
— Larsson, sekreterare 60, 82, 272, 309
— Larsson, äbi 114, 149, 313
— Larsson (av sågskura kluven sköld) 25
— Larsson i Hällby 103 f
— Larsson i Sjö, frman 108
— Larsson i Tjocksta 167
— Lifstensson (Phalster) i Bolsta, läns-

man, hdshövd 21, 25, 206, 210
— Magnusson, kanik, syssloman 62, 

102 f
— Magnusson, kyherde i Uppsala-Näs 

293
— Matsson se Olof kanngjutare
— Matsson i Bro, frman 83
— Matsson (Hinsebergs-ätten) 145
— Mickelsson, borgare i Stockholm 242
— Nilsson, prebendat 260
— Nilsson, rådman i Uppsala 318
— Nilsson, rådman i Uppsala 198, 199 f, 

270, 272, 283
— Nilsson i Myrby 167
— Olofsson, sakristan 294
— Pedersson 155
— Petersson (Olaus Petri), reformator 

286
— Pålsson 304
— Påvelsson 256, 260, 262
— Ragvaldsson, borgare i Uppsala 271
— Sigholsson, borgare i Uppsala 319
— skeppare 284
— skinnare 280
— skolmästare 291
— Skrivare 42, 308 f
— Stensson, borgare i Uppsala 172
— Styrbjörnsson (Sandbro-ätten) 150
— timmerman 258
— Vimundsson i Klista 80

— överskärare 263
Otte Ulfsson (Björnram från Västergöt-

land) 47
Otto se Schwerin
Oxenstierna se Bengt Jönsson, Bengt 

Kristiernsson, David Bengtsson, Gab-
riel Kristersson, Hans Kröpelin, Jöns 
Bengtsson, Kristina Davidsdotter, 
Sten Kristiernsson

oxpanna se Jöns Sigvidsson, Knut Es- 
kilsson

Paling, Lars 268
Paul (Paulus), se även Kuse
— Larsson, prebendat 66, 119 
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge)

193, 197, 204
Peter (Peder, Per), se även Brahe, Duva, 

Galle, Hak, Hård, Ramn, Stroksil, 
Stålpanna

— ,kyherde i Boglösa 146
— ,sakristan 41, 47, 58, 81, 101, i 19, 235
— ,äbi 246
— på Backen, borgmästare i Uppsala 

172
— i Danmarksby 144
— i Knivsbrunna 151
— i Lörsta 110
— i Plenninge 155
— i Skälby 229
— i Skärna 197
— i Slavsta 232
— i Svista 195, 200
— i Sällinge 161
— i Sätuna, Pfrman 213
— i Tuna 265
— i Törnby 242 
-i Ubby 113 
-i Villinge 171
— Andersson 262
— Andersson, borgmästare i Uppsala 

239, 271
— Arvidsson i Norrby 226
— Bengtsson, frman 146, 150, 167
— Bengtsson i Ransta, frman 122
— Bertilsson, borgare i Enköping 243
— Eriksson, borgmästare i Uppsala 307
— Eriksson, prebendat 201, 260

- Jönsson, väpnare 66 
- Jönsson (Stensta-ätten) 167 

. - Jönsson i Björkby 181 
- (Matsson ) kanngjutare, borgare 

Uppsala 111 
- Karlsson 153 
- Karlsson, frman 70 f 
- Katarinasson i Hällby 173 
- klensmed 263 
- köttmånglare 75 
- Lambatunga , äbi 191 
- Larsson , sekreterare 60, 82, 272, 309 
- Larsson, äbi 114, 149,313 
- Larsson (av sågskura kluven sköld) 25 
- Larsson i Hällby 103 f 
- Larsson i Sjö, frman I 08 
- Larsson i Tjocksta 167 
- Lifstensson (?halster) i Bolsta, läns-

man , hdshövd 21, 25, 206, 210 
- Magnusson , kanik , syssloman 62, 

102 f 
- Magnusson, kyherde i Uppsala-Näs 

293 
- Matsson se Olof kanngjutare 
- Matsson i Bro, frman 83 
- Matsson (Hinsebergs-ätten) 145 
- Mickelsson , borgare i Stockholm 242 
- Nilsson, prebendat 260 
- Nilsson , rådman i Uppsala 318 
- Nilsson, rådman i Uppsala 198, 199 f, 

270, 272, 283 
- Nilsson i Myrby 167 
- Olofsson , sakristan 294 
- Pedersson 155 
- Petersson (Olaus Petri), reformator 

286 
- Pålsson 304 
- Påvelsson 256, 260, 262 
- Ragvaldsson , borgare i Uppsala 271 
- Sigholsson , borgare i Uppsala 319 
- skeppare 284 
- skinnare 280 
- skolmästare 291 
- Skrivare 42, 308 f 
- Stensson, borgare i Uppsala 172 
- Styrbjörnsson (Sandbro-ätten) 150 
- timmerman 258 
- Vimundsson i Klista 80 
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- överskärare :lfö 
· Otte Ulfsson (Björnram från Västergöt-

land) 47 
Otto se Schwerin 
Oxenstierna se Bengt Jönsson, Bengt 

Kristiernsson, David Bengtsson, Gab-
riel Kristersson, Hans Kröpelin, Jöns 
Bengtsson, Kristina Davidsdotter, 
Sten Kristiernsson 

oxpanna se Jöns Sigvidsson, Knut Es-
kilsson 

Paling, Lars 268 
Paul (Paulus), se även Kuse 
- Larsson, prebendat 66, 119 
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 

193, 197, 204 
Peter (Peder, Per), se även Brahe, Duva, 

Galle, Hak, Hård, Ramn, Stroksil, 
Stålpanna 

- ,kyherde i Boglösa 146 
- ,sakristan 41, 47, 58, 81, 101, i 19,235 
- ,äbi 246 
- på Backen, borgmästare i Uppsala 

172 
- i Danmarksby 144 
- i Knivsbrunna 151 
- i Lörsta 110 
- i Plenninge 155 
- i Skälby 229 
- i Skärna 197 
- i Slavsta 232 
- i Svista 195, 200 
- i Sällinge 161 
- i Sätuna, ?frman 213 
- i Tuna 265 
- i Törnby 242 
-i Ubby 113 
- i Villinge I 71 
- Andersson 262 
- Andersson, borgmästare Uppsala 

239,271 
- Arvidsson i Norrby 226 
- Bengtsson, frman 146, 150, 167 
- Bengtsson i Ransta, frman 122 
- Bertilsson, borgare i Enköping 243 
- Eriksson, borgmästare i Uppsala 307 
- Eriksson, prebendat 201, 260 
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— Eriksson i Bösslinge 75
— Eriksson (Örnflycht) 84, 216
— Filipsson (Rumby-ätten), äbi 154, 

253, 274
— guldsmed 194
— Gunnarsson, präst 53, 62
— Gute 262
— Hemmingsson, ärkedjäkne 172, 184, 

240
— Hälsing, borgare i Uppsala 310
— Hälsing, magister 168 
—Jakobsson, väpnare 318
— Jakobsson i Ekeby, väpnare 121 f 
—Jakobsson (Pbjörnram) i Söderby 224
— Jakobsson (Sunnanväder) 290
— Johansson, kyherde i Fittja 293 f 
—Johansson, prebendat 315 
—Johansson, skolmästare 291
— Jonsson i Hånsta 271 
—Jonsson i Högby, frman 85 
—Jönsson, borgare i Uppsala 144 ff,

159, 165 f
— Karlsson, kanik, kyherde i Funbo 275
— Karlsson (två stjärnor) i Brunna 24, 

120, 122, 127, 128, 130, 131
— Kristersson (Siöblad) 76, 77
— Larsson (Årby-ätten) 25, 26
— Matsson 261
— Mickelsson i Söderby 165
— Mickelsson i Angeby 173
— Morakarl 238
— Månsson i Klista 104
— Mårtensson, frman 236
— Nilsson, borgare i Uppsala 306, 311
— Nilsson, kyherde vid Vårfrukyrkan 

256, 259
— Nilsson i *Ekeby 148, 163
— Nilsson i Myssinge 232
— Nilsson (lilja) 213
— Näskonungsson 262, 264
— Olofsson 283
— Olofsson, Pbrorson till Björn Peders- 

son (björnram) 142
— Olofsson, kyherde i Ostervåla 317
— Olofsson i Skillsta 67
— Ragvaldsson i Knivsbrunna, hdshövd 

25
— smed 294

— snickare 283, 293
— Svensson 145, 276
— Tidekesson, prebendat 275, 306, 307, 

313
— Tyrgilsson, äbi 119, 259
— Åkesson (Hegle) 46
— Ålänning 304
pil, störtad se Torsten Petersson 
Pinkhane, Nils, byfogde 264 
Pinnow, se även Birgitta Arentsdotter
— , Arent 185
Porse se Birgitta Magnusdotter 
Posse, Knut 122 
Pukans, Kristina 311 
Puke, Hans 304
Pyhy, Conrad von 143, 157, 315, 317 
Påvel, se även Kyle
— , kanik 293
— , byggmästare 255

Radgerd, änka efter Magnus Olsson 270 
Ragna Brynjolfsdotter i Viggeby 153, 

170
Ragnar Svensson, kanik 103, 132 
Ragnhild, hustru till Erik i Alsta 70
— , hustru till Erik Birgersson 157
— , hustru till Ervast grytgjutare 155
— , hustru till Olof bagare 302
— , hustru till Peder Karlsson 130
— i Tjocksta 103
— Andersdotter, novis (elev) i Sko klos-

ter 315
— Ingevastsdotter, änka efter Ingemund 

Nilsson och Anders Morakarl 171 f, 
261, 264, 269, 283

— Nilsdotter i Skärplinge 73
— Rödsdotter (PFärla, Orestes Keldors- 

sons ätt) 65
— Spielbudsdotter, hustru till Björn In- 

golfsson 108
Ragvald i Marma 163
— i Vallby 169
— Filipsson (Lindö-ätten) 74
— guldsmed 277
— Ingemundsson, ärkedjäkne 54, 288
— skomakare, rådman i Uppsala 274, 

277
— Tyrbjörnsson (två femuddiga stjär-
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- Jakobsson (Sunnanväder) 290 
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- Jonsson i Hånsta 271 
- Jonsson i Högby, frman 85 
- Jönsson, borgare i Uppsala 144 ff, 

159, 165 f 
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120, 122, 127, 128, 130, 131 
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- Nilsson, borgare i Uppsala 306, 311 
- Nilsson , kyherde vid Vårfrukyrkan 

256, 259 
- Nilsson i *Ekeby 148, 163 
- Nilsson i Myssinge 232 
- Nilsson (lilja) 213 
- Näskonungsson 262, 264 
- Olofsson 283 
- Olofsson, ?brorson till Björn Peders-

son (björnram) 142 
- Olofsson, kyherde i Östervåla 317 
- Olofsson i Skillsta 67 
- Ragvaldsson i Knivsbrunna, hdshövd 

25 
-smed 294 

- snickare 283, 293 
. - Svensson 145, 276 

-Tidekesson, prebendat 275, 306, 307, 
313 

- Tyrgilsson, äbi 119, 259 
-Åkesson (Hegle) 46 
- Ålänning 304 
pil, störtad se Torsten Petersson 
Pinkhane , Nils , byfogde 264 
Pinnow , se även Birgitta Arentsdotter 
- , Arent 185 
Porse se Birgitta Magnusdotter 
Posse, Knut 122 
Pukans, Kristina 311 
Puke , Hans 304 
Pyhy , Conrad von 143, 157, 315, 317 
Påve), se även Kyle 
- , kanik 293 
- , byggmästare 255 

Radgerd , änka efter Magnus Olsson 270 
Ragna Brynjolfsdotter i Viggeby 153, 

170 
Ragnar Svensson , kanik I 03, 132 
Ragnhild, hustru till Erik i Alsta 70 
- , hustru till Erik Birgersson 157 
- , hustru till Ervast grytgjutare 155 
- , hustru till Olof bagare 302 
- , hustru till Peder Karlsson 130 
- i Tjocksta 103 
- Andersdotter , novis (elev) i Sko klos-

ter 315 
- lngevastsdotter , änka efter lngemund 

Nilsson och Anders Morakarl 171 f, 
261, 264,269 , 283 

- Nilsdotter i Skärplinge 73 
- Rödsdotter (?Färla , Orestes Keldors-

sons ätt) 65 
- Spielbudsdotter , hustru till Björn ln-

golfsson I 08 
Ragvald i Marma I 63 
- i Vallby 169 
- Filipsson (Lindö-ätten) 74 
- guldsmed 277 
- Ingemundsson , ärkedjäkne 54, 288 
- skomakare, rådman i Uppsala 274, 

277 
-T yrbjörnsson (två femuddiga stjär-
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nor) 24, 125, 202, 221 
Ramborg i Helgeby 85
— Israelsdotter (And) 112, 158
— Kortsdotter (Görtz) 231
Ramfrid Gustavsdotter (lejon) 26, 260, 

295
Ramn, Peter (hjorthorn) 213 
Rasmus Ludvigsson, sekreterare 266, 

314
Rikissa, abbedissa 52 
Ringvid ?i Fullerö 188
— Nilsson, ärkedjäkne 291, 314 
Rodenkerke, Herman, d ä 144, 156
— , Herman, d y, kanik 144 f 
Rodhe, Herman, målare 285
Rogge, Kort, ärkedjäkne, biskop 54, 79, 

85, 186, 314
Roos af Ervalla se Brita Jönsdotter 
Rosenhane se Jöran Johansson 
Rossviks-ätten se Gustav Nilsson 
Rother Unge, borgare i Uppsala 283 
Rumby-ätten se Filip Finvidsson, Peter 

Filipsson 
Rutger, kanik 41
— Everhardsson, kanik, kyherde i Frö- 

tuna 182, 192, 308
rutor, sex se Olof Brun 
Rörik i Skärna 197
— Kroknäf 58

Salomon, kanik 212, 215, 317 
Sandbro-ätten se Kristina Johansdotter, 

Magnus Gregersson Olof Styrbjörns- 
son, Styrbjörn Torstensson 

Sander, borgmästare i Uppsala 269 
Sasse, Staffan 230
Schack se Bengt Nilsson, Bengta Jo-

hansdotter 
Schwerin, Otto 57
Sigfrid Rutgersson, dekan, biskop 308 
Sigge i Berthåga 43, 49, 59
— i Bolsta 211
— i Gottsunda 46, 124
— i Lundby 56, 127
— i Stabby 61 f
— Guttormsson i Ljuna 57
— Halvdansson, väpnare 77 
Sigmund Keldorsson (tre klöverblad)

121

Sigrid 107
— , hustru till Olof Lifstensson 206
— , änka efter Mikael guldsmed 295, 310
— Andersdotter (spets från höger) 236
— Eskilsdotter (Banér) 219, 231
— Guldsmeds i Svartbäcken 283 
—Johansdotter, hustru till Johan Mag-

nusson 263
—Johansdotter, änka efter Johan skin- 

nare 200
—Jonsdotter i Högby 85 
Sigurd i Rickomberga 42, 59 
Sigvard Laukka 219 
Sigvast Olofsson, kanik, syssloman 51, 

74, 88, 312
Silfversparre se Måns Persson 
Silvast i Bolsta 211 
Simon, se även Berkholt
— i Berga 163
— i Knivsbrunna 151
Sixten i Knivsbrunna, domare 25, 151
— Olofsson i Vedyxa, senare i Finnsta 

124, 133
Sixtus IV, påve 296 
Siöblad se Per Kristersson 
sjöblad se Karl Jakobsson 
sjöblad i styckad sköld se Johan Hem- 

mingsson
Skarlakan, Königin, i Kåddis 56 
Skierf, Håkan 282 
Skotz, Olof 283 
Skyrman, Hans 274 
skyskura se Magnus Olofsson 
Skytte, Håkan, i Ekeby och Körlinge, 

hdshövd 24, 121 f, 126, 130
— , Mårten, i Torkarby 235 f
sköld, kluven, med halv lilja och balk se 

Lars Gustafsson
— , kluven, ned halv lilja och balkar se 

Gustav Bertilsson
— , kluven, med två balkar i vänstra fal-

tet se Holmsten Holmstensson, Nils 
Järlesson

— , kluven, med två stengavlar se Björn 
Nilsson

— , kluven av sågskura se Olof Larsson
— , kluven av tandskura se Bengt Galle
— , styckad av skyskura se Galle 
Skörbytta, Hans, borgare i Uppsala 51

nor ) 24, 125, 202, 221 
Rambo rg i Helgeb y 85 
- lsraelsdotter (And) 112, 158 
- Kortsdotte r (Görtz ) 23 I 
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Rumb y-ätte n se Filip Finvidsson , Peter 

Filipsson 
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- Everhardsson , kan ik, kyherde Frö-

tuna 182, 192, 308 
rutor , sex se Olof Brun 
Rörik i Skärna 197 
- Kroknäf58 

Salomon, kanik 212, 215, 317 
Sandbro-ätten se KristinaJ ohansdotter, 

Magnus Gregersson Ol of Styrbjörns-
son, Styrbjörn Torstensson 

Sander , borgm ästar e i Uppsala 269 
Sasse , Staffan 230 
Schack se Bengt Nilsson , Bengta J o-

hansdotte r 
Schwerin, Ott o 57 
Sigfrid Rutgersson , dekan, biskop 308 
Sigge i Berthåga 43, 49, 59 
- i Bolsta 211 
- i Gottsunda 46, 124 
- i Lundby 56, 127 
- i Stabby 61 f 
- Guttormsson i Ljuna 57 
- Halvdansson , väpnare 77 
Sigmund Keldorsson (tre klöverblad ) 
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Sigrid 107 
- , hustru till OlofLifstensson 206 
- , änka efter Mikael guldsmed 295, 310 
- Andersdotter (spets från höger) 236 
- Eskilsdotter (Baner) 219, 231 
- Guldsmeds i Svartbäcken 283 
- Johansdotter, hustru till Johan Mag-

nusson 263 
- Johansdotter, änka efter Johan skin-

nare 200 
- J onsdotter i Hög by 85 
Sigurd i RickÖmberg a 42, 59 
Sigvard Laukka 219 
Sigvast Olofsson, kanik , syssloman 51, 

74,88, 312 
Silfversparre se Måns Persson 
Silvast i Bolsta 211 
Simon, se även Berkholt 
-i Berga 163 
- i Knivsbrunna 151 
Sixten i Knivsbrunna , domare 25, 151 
- Olofsson i Vedyxa, senare i Finnsta 

124, 133 
Sixtus IV, påve 296 
Siöblad se Per Kristersson 
sjöblad se Karl J akobsson 
sjöblad i styckad sköld se Johan Hem-

mingsson 
Skarlakan , Königin , i Kåddis 56 
Skierf , Håkan 282 
Skotz , Olof 283 
Skyrman , Hans 274 
skyskura se Magnus Olofsson 
Skytte , Håkan , i Ekeb y och Körlinge, 

hdshövd 24, 121 f, 126, 130 
- , Mårten, i Torkarb y 235 f 
sköld, kluven, med halv lilja och balk se 

Lars Gustafsson 
- , kluven , ned halv lilja och balkar se 

Gustav Bertilsson 
- , kluven , med två balkar i vänstra fäl-

tet se Holmsten Holmstensson, Nils 
Järlesson 

- , kluven , med två stengavlar se Björn 
Nilsson 

- , kluven av sågskura se Olof Larsson 
- , kluven av tandskura se Bengt Galle 
- , styckad av skyskura se Galle 
Skörbytta , Hans , borgare i Uppsala 51 



368 Personregister

Slaweka, Klaus d y 156
Sledorn, Henrik, kanik 297
Snorre Sturlason 175
Soop se Erik Persson, Knut Haraldsson
Sopp, riddare 158, 162
Spake, Johan 305
sparrar, två uppifrån se Katarina Sunes- 

dotter
sparre se Johan Karlsson 
Sparre av Aspnäs se Gisle Elinesson, 

Magnus Gislesson
— av Ellinge se Nils Klasson, Pernilla 

Nilsdotter
— av Hjulsta och Ängsö se Fader Ulfs- 

son, Nils Fadersson
— av Tofta se Karl Ulfsson, Nils 

Abjörnsson, Ulf Abjörnsson
— av Tomta se Bengt Eriksson
— av Vik se Arvid Gustavsson
spets från höger se Elin Ingevaldsdotter, 

Ingevald Andersson, Katarina Inge-
valdsdotter, Sigrid Andersdotter 

spets från vänster se Lars Petersson och 
Sandbro-ätten

spetsar, två uppifrån se Anders Tomas- 
son, Gregers Germundsson och 
Länna-ätten

spänne se Birgitta Larsdotter, Erik Jöns-
son

Staffan, se även Sasse
— , prebendat 295, 311
— i Hässelby 129
— Eriksson i Uppsala 214
— Henriksson, borgmästare i Uppsala 

268, 272 f, 281,319
— stekare 264, 269
— Ulfsson (Ulv) d y 144, 147, 155, 167, 

183, 186, 198
Stefan, äbi 175, 202
— i Nyby 196 
Sten, se även Sture
— Bengtsson (Bielke) 268
— Eriksson (Leijonhufvud) 121
— Kristiernsson (Oxenstierna) 269, 282
— Ottesson (Björnram från Västergöt-

land) 77
— Turesson (Bielke) d ä 204, 260 
Stenbock, äldre ätten se Gustav Olsson

Stensta-ätten se Birgitta Jönsdotter, Fin- 
vid Jönsson, Olof Jönsson 

Stiernkors se Magnus Nilsson 
stjärna, femuddig se Finvid Larsson, 

Lars Olofsson
— , sjuuddig se Birger Johansson, Tor-

sten Botolfsson
stjärnbielke se Karl Dansson 
stjärnor, två se Birgitta Karlsdotter, 

Karl Djäkn, Peder Karlsson 
—, två femuddiga se Ragvald Tyr- 

björnsson
— Stiernsköld se Märta Johansdotter 
Stralendorp, se även Märta Lydekadot-

ter
— , Lydeka ?d ä 185, 189
— , Lydeka d y 213
Stroksil, Peder, borgare i Uppsala 259 
Sture, se även Elin Gustavsdotter, 

Svante Nilsson
— (Natt och Dag), Nils 21
— , Sten d ä 206, 289 
-, Sten dy 22, 222, 281
— , Svante Stensson 219, 232, 311 
Styrbjörn Torstensson (Sandbro-ätten)

61,65
Stålpanna, Per, fogde 241 
Sune i Norby 51, 57 
-i Nyby 81
— i Årsta 246
— Eriksson, kanik, kyherde i Böije 299
— Estridsson 305 
Svante, se även Sture
— Nilsson (Sture) 21
Svart, Erik (Nilsson), magister 47
— , Olof, borgare i Uppsala 267, 299 
-, Olof, kanik 67, 265, 267, 271, 294 
Svart(e), Nils, borgare i Uppsala 67,

265, 274, 277 
Svartans, Cecilia 283 
Svartakop, Klas 318 
Sven i ‘Gutastum 49
— bältare, borgare i Uppsala 309, 310
— Bårdsson 81
— Magnusson, kanik, äbi kansler 288 
Sverker, kung 175
— Karlsson, kung 37, 202 
svärd se Johan Larsson
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— , bevingat se Johan Larsson, Nils Pe-
tersson

Thegner i Lasseby 55 
Tierp, Olof 256
Tomas, kanik 39, 43, 46, 52, 55, 56, 65, 

211, 217
— , ärkedjäkne 65
— i Focksta 56, 66, 112
— i Malma 56, 62
— Andersson (?två spetsar uppifrån) 

185, 189
— Andersson i Östa 186
— Eriksson i Eneby 109
— Larsson 271
— Larsson, länsman 21 
Torbjörn i Viggeby 170 
Tord Röriksson Bonde 86
Tore Bengtsson, prebendat 306, 307 
Torkel Svensson, borgmästare och fogde 

i Uppsala 22, 183, 299, 310, 316 
Torsten Botolfsson (sjuuddig stjärna) 

140
— Pedersson i *Fagravreta 196, 214, 

223, 262
— Petersson (störtad pil) 143 
Torvast, länsman 21
— i Körlinge 126
Tott se Erik Axelsson, Jöran Åkesson, 

Kristina Eriksdotter 
Tre rosor se Johan Turesson, Jöran 

Turesson
Trolle, se även Anna Arvidsdotter 
-, Erik 108, 111, 150 
Ture Bengtsson (Bielke) 189, 192, 194, 

197, 203 f, 245, 268
— Pedersson (Bielke) 136, 143, 168, 181, 

183, 185, 188, 193, 203, 204, 210, 217, 
245

Tyrgils i Ängeby 173
— Knutsson, marsk 253 
Tälsa, dotter till Langaböd 283 
Törne Karlsson (hjorthorn) 199, 230,

275

Ulf 75
— i Ultuna 65
— Abjörnsson (Sparre av Tofta) 121

— Björnsson i Säby, frman 141
— Gislesson (ginbalk belagd med två 

sparrar), kanik 102, 153, 192
— jarl 47, 175
— Sivardsson 275
— Staffansson (Ulv) 146
Ulv se Bengt Arentsson, Bengt Filips- 

son, Bengt Gotskalksson, Gotskalk 
Bengtsson, Staffan Ulfsson, Ulf Staf-
fansson

Ulvsunda-ätten se Björn Jönsson 
Unge se Lars Nilsson

Valborg, Olof Botvidssons hushållerska 
306

Valdemar Birgersson, kung 176, 198, 
217

— Magnusson, hertig 27, 39, 43, 46, 52, 
54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 70, 74, 80, 
81, 83, 87, 96, 101, 104, 107, 116, 126, 
132, 141, 143, 146, 153, 158, 162, 169, 
181, 182, 187, 188, 191, 195, 196, 202, 
205, 210, 212, 229, 233, 235, 243, 244, 
246, 253, 254, 312

Valter Folkenär 240 
Varg, Olof, på Tovan, väpnare 278 
Vasa se Anna Johansdotter, Beata 

Karlsdotter, Birgitta Kristiernsdotter, 
Gustav Eriksson, Johan Karlsson, Jo-
han Kristiernsson, Karl Kristierns- 
son, Kristiern Nilsson 

Wather, Lars, kanik och officialis 310 
Villiken Ulfardsson 283 
vinkelhakar, två se Bengt Karlsson 
vågskuror, tre dubbla se Anders Ly- 

dekesson
Väsby-ätten se Anna Eriksdotter, Erik 

Nilsson
växt se Margareta Mickelsdotter

Åke, prost i Ångermanland 95
— Bengtsson (Färla, Karl Erikssons ätt) 

42, 50, 320
Årby-ätten se Lars Tomasson, Peder 

Larsson
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Vasa se Anna Johansdotter , Beata 
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Wather , Lars, kanik och officialis 310 
Villiken Ulfardsson 283 
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vågskuror, tre dubbla se Anders Ly-

dekesson 
Väsby-ätten se Anna Eriksdotter , Erik 

Nilsson 
växt se Margareta Mickelsdotter 

Åke, prost i Ångermanland 95 
- Bengtsson (Färla, Karl Erikssons ätt) 
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Årby-ätten se Lars Tomasson, Peder 
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Ängel, se även Folke Johansson, Mag-
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— , Johan (Finsta-ätten) 64, 115

Ödin, kanik 52, 78, 102, 165, 167, 169 
Öjar, kanik 158, 169 
Örjan se Jöran

Örnflycht se Arent Persson, Elin Peders- 
dotter, Peder Eriksson 

Örnfot se Leonard Ödesson 
örnfot se Jakob Ulfsson 
Östen i Jönninge 224

Register över kyrkliga institutioners godsinnehav
Registret avser kyrkors, klosters och andra kyrkliga institutioners godsinne-
hav inom undersökningsområdet under medeltiden. Hänvisningar till dessa 
organisationers (liksom kronans) godsinnehav efter reformationen kan er-
hållas i tabellerna över antalet jordeboksenheter (s 31 f och resp sockenin-
ledning). Dessa tabeller utgör ett viktigt komplement till nedanstående 
register, eftersom kyrkornas och klostrens godsinnehav till stora delar är 
känt endast genom efterreformatoriskt material. — För den kyrkliga indel-
ningen (prosterier m m) och socknarnas omfattning hänvisas till avsnittet 
Kyrklig indelning (s 27 ff) och resp sockeninledning.

Bondkyrka kyrka: 39 (Berthåga), 43 f (Flogsta), 46 f (Gottsunda), 50 (Håga), 52 
(Hällby), 56 (Malma), 65 f (Ultuna), 103 (Läby), 128 (Långtibble), 172 (Vil- 
linge), 226 (Norrby), 299 (Up väst)

Börje kyrka: 70 (Alsta), 74 (Brunnby), 76 (Ekeby), 82 (Nyby), 87 (Åkerby)
Dalby kyrka: 111 (Lörsta),151 (Huggsta), 160 (Säby)
Danmarks kyrka: 144 (Danmarksby), 153 (Kumla), 155 (Lusängen), 156 (Mor-

ängen), 159 (Prästgården), 173 (Ängeby)
Gamla Uppsala kyrka: 203 (Uppsala, Gla)
Julita kloster: 316 (Up väst)
Klara kloster: 52 (Hällby), 101 (Läby), 122 (Ekeby)
Läby kyrka: 102 (Läby)
S:t Eriks kapell: 113 (Sätra), 153 (Kumla), 292 f, 312 (Up väst)
S:t Pers (Uppsala) kyrka: 264, 274 (Up öst)
S:t Örjans kapell: 275 (Up öst), 312 f (Up väst)
S:ta Barbaras kapell: 286 (Up väst)
S:ta Gertruds kapell: 267 (Up öst), 294 (Up väst)
Sigtuna dominikankonvent: 260 (Up öst), 317 (Up väst)
Själastugan: 259 f (Up öst)
Sko kloster: 49 (Hammarby), 56 (Malma), 64 (Sunnersta), 83 f (Skäggesta), 107 

(Bärsta), 108 (Edeby), 111 (Lörsta), 121 f (Ekeby), 127 (Körlinge), 128 (Lång-
tibble), 129 (Nåstuna), 131 (Täby), 132 (Väsby), 158 (Nåntuna), 227 f (Råby), 
258, 261, 264 f, 269 (Up öst), 314 f (Up väst), 319 (Up)

Uppsala domkyrka:
ospecificerat: 39 (Berthåga), 41 (*Billinge), 46 (Gottsunda), 53 (Hällby), 56 (Malma), 

57 (Norby), 61 (Stabby), 64 (Sunnersta), 65 ff (Ultuna), 68 (Vårdsätra), 73
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ängen), 159 (Prästgården), 173 (Ängeby) 
Gamla Uppsala kyrka: 203 (Uppsala, Gla) 
Julita kloster : 316 (Up väst) 
Klara kloster: 52 (Hällby), 101 (Läby), 122 (Ekeby) 
Läby kyrka: 102 (Läby) 
S:t Eriks kapell : 113 (Sätra), 153 (Kumla), 292 f, 312 (Up väst) 
S:t Pers (Uppsala) kyrka: 264, 274 (Up öst) 
S:t Örjans kapell: 275 (Up öst), 312 f (Up väst) 
S:ta Barbaras kapell : 286 (Up väst) 
S:ta Gertruds kapell: 267 (Up öst), 294 (Up väst) 
Sigtuna dominikankonvent: 260 (Up öst), 317 (Up väst) 
Själastugan: 259 f (Up öst) 
Sko kloster: 49 (Hammarby), 56 (Malma), 64 (Sunnersta), 83 f (Skäggesta), 107 

(Bärsta), 108 (Edeby), 111 (Lörsta), 121 f (Ekeby), 127 (Körlinge), 128 (Lång-
tibble), 129 (Nåstuna), 131 (Täby), 132 (Väsby), 158 (Nåntuna), 227 f (Råby), 
258, 261, 264f, 269 (Up öst), 314f (Up väst) , 319 (Up) 

Uppsala domkyrka : 
ospecificerat: 39 (Berthåga), 41 (*Billinge) , 46 (Gotts unda) , 53 (Hällby), 56 (Malma), 

57 (Norby), 61 (Stab by), 64 (Sunnersta), 65 ff (Ultuna), 68 (Vår dsätra ), 73 
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(Altuna), 76 (Försängen), 78 (Hässelby), 83 f (Skäggesta), 85 (Ströby), 86 (Ströja, 
Tiby), 88 (Ängeby), 93 (Holmsta), 97 (Håmö), 102 (Läby), 109 (Högby), 110 
(Lörsta), 112 (Stabby), 119 (Almby), 124 f (Finnsta), 126 (Kil), 127 (Lundby), 
128 (Långtibble), 129 f (Nåstuna), 140 f (Berga), 142 (Bärby), 144 f (Dan- 
marksby), 147 (Edeby), 148 (‘Ekeby), 152 (‘Koggabodha), 154 f (Lunda), 157 
(Nyängen), 158 (Nåntuna), 159 (‘Svartvgla), 160 (Säby), 170 (Vedyxa), 171 f 
(Villinge), 182 (Bredåker), 186 (Ekeby), 191 (Husby), 192 (Hämringe), 198 
(*Spongha högha), 200 f (‘Temboland), 213 (Eke), 215 (‘Forisaeng), 227 (Råby), 
232 (‘Smedzbyle), 233 (Svia), 237 (Torkarby), 238 (‘Torsugla), 242 (Törnby), 
246 (Årsta), 253, 261-65, 267-71, 276, 278 f, 281 ff (Up öst), 284-87, 290, 294, 
298 f, 301-07, 309 f, 312, 315, 316 (Up väst), 317 fF(Up) 

biskopsbordet: 41 f (*Billinge), 46 f (Gottsunda), 49 (Hammarby), 64 (Sunnersta), 65 
(Ultuna), 68 (Vårdsätra), 93 (Fågelbo, Himrarna), 107 (Bärsta), 115 (Övernäs), 
119 (‘Barnabodhum), 122 (Ekeby), 123 (Fiby), 125 (Finnsta, Jobsbo, Karbo), 
126 (Kånkebo), 131 (‘Thidriksbodhum), 141 (Berga), 149 (Falebro), 181 
(Björkby), 191 (Gökulla), 195 (Myrby, Mälby), 202 (Uppsala, Gla), 205 (Ärna), 
289 f, 312 (Up väst) — Fiby (Karbo) rättardöme (1533—47): 93 (Fågelbo), 123 
(Ekeby), 124 (Fiby), 125 (Jobsbo, Karbo), 126 (Kånkebo) 

domkapitlet: 41 (*Billinge), 246 (Åby), 286 f (Up väst)
preposituren: 41 (‘Billinge), 43 f (Flogsta), 46 (Gottsunda), 49 (Hammarby), 50 f 

(Håga), 54 (Kåbo), 56 (Malma), 60 (Sandvik), 61 (Stabby), 64 (Sunnersta), 65 f 
(Ultuna), 96 (Ubby), 101 (Läby), 104 (‘Ltefernabodhum), 146 (Edeby), 153 
(Kumla), 157 (Nåntuna), 162 f (Sävja), 182 (Bredåker), 188 (Fullerö), 196 
(Nyby), 202 (Uppsala, Gla), 211 (Bolsta), 212 (‘Dyursums), 218 (‘Inguarsbyle), 
221 (*Kolbo teija), 222 (Kyrkbyn), 226 (Norrby), 228 (*Sala), 233 f (Sätuna), 260 
(Up öst), 290, 298 f, 304 (Up väst)

archidiakonatet: 54 (Kåbo), 56 (Malma), 203 (Uppsala, Gla), 314 (Up väst) 
dekanatet: 64 (Sunnersta), 66 (Ultuna), 158 (Nåntuna), 160 (Säby), 173 (*jEgby), 

182 f (Bredåker), 211 (Bolsta, Brillinge), 212 (*Decanebodha), 217 (Gränby), 218 
(Jälla), 222 (Kyrkbyn), 224 (Lunda), 226 (Norrhällby), 227 (Råby), 228 (Rörby, 
*Sala), 229 f (Skälby, Skäve), 235 (Torkarby), 243 (Vallby, Vaskesta), 245 
(Vittulsberg), 246 (Åby, *0stenaebergum), 306, 308 f (Up väst) 

kanonikatet Hagunda-Lagunda (första): 56 (Malma)
kanonikatet Norunda (andra): 41 f (‘Billinge), 54 (Kåbo), 66 f (Ultuna), 101 f, 104 

(Läby), 126 (Kil), 162 f (Säyja), 187 (Ensta), 202 f (Uppsala, Gla), 265 (Up öst), 
308 (Up väst)

kanonikatet Lagga (fjärde): 44 (Flogsta), 59 (Rickomberga), 62 (Stabby), 103 (Läby), 
198 (‘Spongha högha), 305, 316 (Up väst) 

kanonikatet Danmark femte), kantorian: 83 (Skägggsta), 143 (Danmarksby), 152 f 
(Krisslinge), 154 (Kumla), 158 (Nåntuna), ? 160 (Säby), 162 (Sävja), 169 
(Vallby), 210 (*Arby), 217 (Gränby), 228 f (*Sala), 315 (Up väst) 

kanonikatet Trinitatis (sjätte): 39 (Berthåga), 43 (Flogsta), 46 (Gottsunda), 52 
(Hällby), 54 (Kåbo), 55 (Lasseby), 56 (Malma), 62 (Stabby), 64 (Sunnersta), 65 f 
(Ultuna), 101 (Läby), 217 (Gränby), 295 (Up väst) 

kanonikatet Rasbo (sjunde): 41 f (‘Billinge), 54 (Kåbo), 55 (Lasseby), 83 (Skäggesta), 
87 (Åkerby), 124 (Finnsta), 126 (Kil), 309 (Up väst) 

kanonikatet Vallby (nionde): 54 (Kåbo), 60 (Rickomberga), 77 (Gäsmesta), 101 (Läby), 
140 (Berga), 154 (Kumla), 167 (‘Sarby), 168 f (Vallby)
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(Altuna ), 76 (Försängen), 78 (Hässelby), 83 f(Skäggesta), 85 (Ströby), 86 (Ströja, 
Tib y) , 88 (Ängeby ), 93 (Holmsta), 97 (Håmö), 102 (Läby), 109 (Högby), 110 
(Lörsta ), I 12 (Stabby), 119 (Almby), 124 f (Finnsta), 126 (Kil), 127 (Lundby), 
128 (Långtibble ), 129 f (Nåstuna), 140 f (Berga), 142 (Bärby), 144 f (Dan-
marksby ), 147 (Edeby) , 148 (*Ekeby) , 152 (*Koggabodha), 154 f (Lunda), 157 
(~ yängen ), 158 (Nåntuna ), 159 (*Svartvgla), 160 (Säby) , 170 (Vedyxa}, 171 f 
(Villinge ), 182 (Bredåker) , 186 (Ekeby), 191 (Husby), 192 (Hämringe), 198 
(*Spongha högha ), 200 f (*Temboland), 213 (Eke), 215 (*forisa:ng) , 227 (Råby), 
232 (*Smedzb yle), 233 (Svia), 237 (Torkarby), 238 (*Torsugla) , 242 (Törnby), 
246 (Årsta ), 253 , 261-65 , 267- 71, 276, 278 f, 281 ff (Up öst), 284-87, 290, 294, 
298 f, 301-07 , 309 f, 312, 315,316 (Up väst), 317 ff(Up) 

biskopsbordet: 41 f (*Billinge ), 46 f (Gottsunda), 49 (Hammarby), 64 (Sunnersta), 65 
(Ultuna ), 68 (Vårdsätra) , 93 (Fågelbo, Himrarna), 107 (Bärsta), 115 (Övernäs), 
I 19 (*Barnabodhum ), 122 (Ekeby ), 123 (Fiby), 125 (Finnsta, Jobsbo, Karbo), 
126 (Kånkebo ), 131 (*Thidriksbodhum), 141 (Berga}, 149 (Falebro), 181 
(Björkb y) , 191 (Gökulla }, 195 (Myrby, Mälby) , 202 (Uppsala, Gla), 205 (Ärna), 
289 f, 312 (Up väst ) - Fiby (Karbo) rättardöme (1533-47): 93 (Fågelbo) , 123 
(Ekeby), 124 (Fiby ), 125 (Jobsbo , Karbo }, 126 (Kånkebo) 

domkapitlet: 41 (*Billinge ), 246 (Åby), 286 f (Up väst} 
preposituren: 41 (*Billinge), 43 f (Flogsta ), 46 (Gottsunda) , 49 (Hammarby) , 50 f 

(Håga ), 54 (Kåbo ), 56 (Malma) , 60 (Sandvik) , 61 (Stabby), 64 (Sunnersta) , 65 f 
(Ultuna ), 96 (Ubb y), 101 (Läby) , 104 (*La:fernabodhum}, 146 (Edeby), 153 
(Kumla ), 157 (Nåntuna), 162 f (Sävja), 182 (Bredåker) , 188 (Fullerö) , 196 
(Nyby ), 202 (Uppsala , Gla ), 211 (Bolsta) , 212 (*Dyursums), 218 (*lnguarsbyle), 
221 (*Kolbo teija ), 222 (Kyrkbyn), 226 (Norrby}, 228 (*Sala), 233 f(Sätuna), 260 
(Up öst ), 290 , 298 f, 304 (Up väst) 

archidiakonatet: 54 (Kåbo ), 56 (Malma) , 203 (Uppsala, Gla) , 314 (Up väst) 
dekanatet: 64 (Sunnersta ), 66 (Ultuna) , 158 (Nåntuna), 160 (Säby), 173 (*.iEgby), 

182 f (Bredåker ), 211 (Bolsta , Brillinge) , 212 (*Decanebodha), 217 (Gränby), 218 
(Jälla ), 222 (Kyrkbyn ), 224 (Lunda ), 226 (Norrhällby), 227 (Råby), 228 (Rörby, 
*Sala ), 229 f (Skälby , Skäve ), 235 (Torkarby) , 243 (Vallby, Vaskesta), 245 
(Vittulsberg ), 246 (Åby , *0stena:bergum ), 306, 308 f (Up väst) 

kanonikaltt Hagunda-Lagunda (forsla): 56 (Malma) 
kanonikatet Norunda (andra): 41 f (*Billinge) , 54 (Kåbo) , 66 f (Ultuna), 101 f, 104 

(Läby ), 126 (Kil ), 162 f (Sävja) , 187 (Ensta), 202 f(Uppsala, Gla), 265 (Up öst}, 
308 (Up väst ) 

kanonikatet Lagga (fjärde): 44 (Flogsta), 59 (Rickomberga), 62 (Stabby), 103 (Läby), 
198 (*Spongha högha ), 305,316 (Up väst) 

kanonikatet Danmark (femte), kantorian: 83 (Skägg~sta), 143 (Danmarksby), 152 f 
(Krisslinge ), 154 (Kumla) , 158 (Nåntuna), ?160 (Säby), 162 (Sävja) , 169 
(Vallb y), 210 (*Arby), 217 (Gränby) , 228 f (*Sala), 315 (Up väst) 

kanonikatet Trinitatis (sjätte): 39 (Berthåga), 43 (Flogsta), 46 (Gottsunda), 52 
(Hällby) , 54 (Kåbo ), 55 (Lasseby) , 56 (Malma), 62 (Stabby}, 64 (Sunnersta), 65 f 
(Ultuna ), 101 (Läby ), 217 (Gränby), 295 (Up väst} 

kanonikatet Rasbo (sjunde): 41 f (*Billinge) , 54 (Kåbo}, 55 (Lasseby) , 83 (Skäggesta), 
87 (Åkerby ), 124 (Finnsta) , 126 (Kil), 309 (Up väst) 

kanonikatet Val/by (nionde): 54 (Kåbo), 60 (Rickomberga), 77 (Gäsmesta), 101 (Läby), 
140 (Berga ), 154 (Kumla) , 167 (*S0rby), 168 f(Vallby) 
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kanonikatet Tierp (tionde), scolastrian: 48 (Gränberga), 58 (Nyvla), 211 (Brillinge), 217 
(Gränby), 222 (Kyrkbyn), 246 (*0stenaebergum), 294 (Up väst) 

kanonikatet Simtuna (elfte): 158 (Nåntuna)
12:e kanonikatet: 50 (Husby), 221 (*Kolbo teija)
kanonikatet Fullerö (trettonde): 185, 187 (Ekeby), 188, 190 (Fullerö), 197 (Skärna) 
kanonikatet Grillby: 102, 104 (Läby), 189 (Fullerö), 311 (Up väst) 
kanonikatet Hemsta: 74 (Broby)
l:a vicarian: 41 (‘Billinge), 43 f (Flogsta), 47 (Gränberga), 56 (Malma), 59 (Nyvla), 

81 (Nyby), 101 (Läby), 119 (Almby), 120 (Bärby), 121 (Ekeby), 127 (Lundby), 
235 (Torkarby)

2:a vicarian: 153 (Kumla), 160 (Säby), 162 (Sävja), 171 (Villinge)
3:e vicarian: 212 f (Eke)
5:e vicarian: 187 (Ensta), 195 (Nyby)
6:eprebendan: 151 (*Kaluasteyrth), 313 (Up väst)
7:e prebendan: 66 f (Ultuna)
12:eprebendan: 123 (Fiby)
S:t Andreasprcbcndor: 1. Gertrud Envastsdotters (Kanstens) prebenda: 109 (Högby), 

165 (Söderby) — 2. Kristina Envastsdotters (Skörbyttas) prebenda: 51 (Håga), 73 
(Altuna), 88 (Ängeby), 101 (Läby), 128 (Långtibble), 181 (Björkby)

S:ta Annas altare: 282 (Up öst)
S: ta Annas prebenda: 1. Nils Bossons prebenda: 196 (Nyby), 236 (Torkarby), 318 (Up) 

— 2. Nils Kroks prebenda: 130 (Nåstuna)
S:t Botvids Prebenda: 79 (Hässelby), 85 (Ströby), 186 (Ekeby), 314 (Up väst)
S:t Erasmus första prebenda: 275 (Up öst)
S:t Eskils och 10.000 riddares prebenda: 225 (Lunda)
S:ta Helenas prebenda: 76 (Försängen), 84 (Skäggesta), 145 (Danmarksby), 194 (Lö- 

ten), 242 (Trälösa), 319 (Up)
S:t Henriksprcbendor: 1. Henrik Karlssons prebenda: 75 (Brunnby), 142 (Bärby), 269 

(Up öst) — 2. Peter Ålännings prebenda: 304 (Up väst)
S:t Jakobs prebenda: 122 (Ekeby)
Johannes evangelistens prebendor: 1. Nils Abjörnssons prebenda: 245 (Vittulsberg), ?311 

(Up väst) — 2. Nils Jönssons prebenda: ?311 (Up väst)
11.000jungfrurs prebenda: 103 (Läby)
S:ta Katarinas prebenda: ?77 (Gränby), 148 (*Ekeby), 200 (Svartbäcken), 240 (To-

van), 262 (Up öst), 318 (Up)
S:t Lars och S:t Eriks prebenda: 108 (Bärsta), 111 (Lörsta)
Magnus Håkanssons prebenda: 46 (Gottsunda)
S:t Mikaels och S:ta Annas prebenda: 306 f (Up väst)
Omnium sanctorum: 86 (Ströja), 193 (Hämringe)
S:t Peters och S:t Pauls prebendor: 1. Gregers Germundssons prebenda: 153 (Kriss- 

linge), 241 (Trälösa), ?306 (Up väst) — 2. Lars Olofssons prebenda: 52 f (Hällby), 
62 (Stabby), 64 (Sunnersta), 74 (Broby), 76 (Ekeby), 124 (Finnsta), 165 (Sö-
derby), 215 (*F0risaeng) ?306 (Up väst)

Primmässans prebendor: 315 (Up väst)
Quinque vulnerum: 144 (Danmarksby), 237 (Torkarby)
Själakoret: 46 (Gottsunda), 66 (Ultuna), 76 (Försängen), 83 f (Skäggesta), 88 (Änge-

by), 103 f (Läby), 159 (*Svartvgla), 165 (Söderby), 169 (Vallby), 170 f (Viken), 
172 (Villinge), 173 (Ängeby), 184 (*Dalafladha), 194 (Löten), 238 (*Torsugla), 
240 (Tovan), 318 (Up väst)
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kanonikatet Turp (tionde), scolastrian: 48 {Gränberga), 58 (Nyvla), 211 (Brillinge), 217 
(Gränby), 222 (Kyrkbyn), 246 (*0stena:bergum), 294 {Up väst) 

kanonikatet Simtuna (elfte): 158 (Nåntuna) 
12:e kanonikatet: 50 {Husby), 221 (*Kolbo teija) 
kanonikatet Fullerö (trettonde): 185, 187 (Ekeby), 188, 190 (Fullerö), 197 (Skärna) 
kanonikatet Grillby: 102, l04 (Läby), 189 {Fullerö), 311 (Up väst) 
kanonikatet Htm..rta: 74 (Broby) 
J:a vicarian: 41 (*Billinge), 43 f (Flogsta), 47 (Gränberga), 56 (Malma), 59 (Nyvla), 

81 (Nyby), l01 (Läby), 119 (Almby), 120 (Bärby), 121 (Ekeby), 127 (Lundby), 
235 (Torkarby) 

2:a vicarian: 153 (Kumla), 160 (Säby), 162 (Sä\ja), 171 (Villinge) 
3:e vicarian: 212 f(Eke) 
5:e vicarian: 187 (Ensta), 195 (Nyby) 
6:e prebendan: 151 (*Kaluasteyrth), 313 {Up väst) 
7:e prebendan: 66 f (Ultuna) 
12:e prebendan: 123 (Fiby) 
S:t Andreas prebendor: I. Gertrud Envastsdotters (Kanstens) prebenda: 109 (Högby), 

165 (Söderby) - 2. Kristina Envastsdotters {Skörbyttas) prebenda: 51 (Håga), 73 
(Altuna), 88 (Ängeby), l01 (Läby), 128 (Långtibble), 181 (Björkby) 

S:ta Annas altare: 282 (Up öst) 
S:taAnnasprebenda: I. Nils Bossons prebenda: 196 (Nyby), 236 (Torkarby), 318 (Up) 

- 2. Nils Kroks prebenda: 130 (Nåstuna) 
S:t Botvids Prebenda: 79 (Hässelby), 85 (Ströby), 186 {Ekeby), 314 (Up väst) 
S:t Erasmusfarsta prebenda: 275 (Up öst) 
S:t Eskils och 10.000 riddares prebenda: 225 {Lunda) 
S:ta Helenas prebenda: 76 (Försängen), 84 (Skäggesta), 145 (Danmarksby), 194 (Lö-

ten), 242 {Trälösa), 319 {Up) 
S:t Henriks prebendor: I. Henrik Karlssons prebenda : 75 (Brunnby), 142 (Bärby), 269 

(Up öst) - 2. Peter Ålännings prebenda : 304 (Up väst) 
S:tjakobs prebenda: 122 (Ekeby) 
Johannes evangelistens prebendor: I. Nils Abjörnssons prebenda: 245 (Vittulsberg), ?311 

(Up väst) - 2. Nils Jönssons prebenda: ?311 (Up väst) 
11.000 jungfrurs prebenda: l03 (Läby) 
S:ta Katarinas prebenda: ?77 (Gränby), 148 (*Ekeby), 200 (Svartbäcken), 240 (To-

van), 262 (Up öst), 318 (Up) 
S:t Lars och S:t Eriks prebenda: l08 (Bärsta) , 111 (Lörsta) 
Magnus Håkanssons prebenda: 46 (Gottsunda) 
S:t Mikaels och S:ta Annas prebenda: 306 f (Up väst) 
Omnium sanctorum: 86 (Ströja) , 193 (Hämringe) 
S:t Peters och S:t Pauls prebendor: I. Gregers Germundssons prebenda : 153 (Kriss-

linge), 241 (Trälösa), ?306 {Up väst) - 2. Lars Olofssons prebenda : 52 f(Hällby), 
62 {Stabby), 64 (Sunnersta), 74 {Broby), 76 (Ekeby) , 124 (Finnsta), 165 (Sö-
derby), 215 (*F0risa:ng) ?306 (Up väst) 

Primmässans prebendor: 315 (Up väst) 
Quinque vulnerum: 144 (Danmarksby), 237 (Torkarby) 
Själakoret: 46 (Gottsunda), 66 (Ultuna), 76 (Försängen), 83 f(Skäggesta), 88 (Änge-

by), 103 f (Läby), 159 (*Svartvgla), 165 (Söderby), 169 (Vallby), 170 f (Viken), 
172 (Villinge), 173 (Ängeby) , 184 (*Dalafladha) , 194 (Löten), 238 (*Torsugla), 
240 {Tovan), 318 {Up väst) 
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Vårfrukoretsprebtndor: 2. Ingevalds och Odins prebenda: 93 (Holmsta), 169 (Vallby) 
— 3. Törne Karlssons prebenda: 199 (Svartbäcken), 230 (Skäve), 275 (Up öst) —
4. Ture Bengtssons prebenda: 189 (Fullerö), 192 f (Hämringe), 194 (Lälunda), 
197 (Skärna), 203 (Vedergärde), 245 (Vittulsberg)

Helga kors' altare: 200 (Svartbäcken)
Maria Magdalena kapell: 305 (Up väst)
fabrica och S:t Eriks-gods: Danmarks rättardöme: 141 (Berga), 143 (Bärby), 147 

(Edeby), 148 (Ekeby), 152 (*Koggabodha), 155 (Lunda), 159 (Nåntuna), 161 
(Säby), 166 (Söderby), 166 (Söderhällby), 169 (Vallby), 172 (Villinge), 214 (Eke, 
*Fagravreta), 242 (Törnby) — Flogsta rättardöme: 41 (Berthåga), 42 (*Billinge), 
44 f (Flogsta), 45 (*F0resh0gomon), 51 (Håga), 57 (Malma), 58 (Norby), 63 
(•Steenhuggara wrethen), 64 (Sunnersta), 67 (Ultuna), 99 (Håmö), 99 
(Kvarnbo), 103 (Läby), 119 (Almby), 123 (Ekeby), 125 (Finnsta, Lundby), 129 
(Långtibble), 130 (Nåstuna), 132 (Väsby), 133 (Älvsby) - Gränberga rättar-
döme: 48 (Gränberga), 59 (Nyvla), 74 (Broby), 75 (Brunnby), 76 (Ekeby), 78 
(Gäsmesta), 79 (Hässelby), 81 (Mångsbo), 82 (Nyby), 85 (Ströby), 86 (Ströja), 87 
(Tiby), 181 (Björkby), 183 (Bärby), 191 (Gökulla), 195 (Mälby), 205 (Ärna) — 
Jumkils rättardöme: 89 (Ängeby), 93 (Holmsta), 94 (Lumpebo), 95 (Skulla) — 
utan angivelse av rättardöme (tiden före 1479/1497): 39 (Berthåga), 41 (*Bil- 
linge), 43 f (Flogsta), 48 (Gränberga), 49 (Hammarby), 51 (Håga), 52 (Hällby), 
56 (Malma), 58 (Norby, Nyvla), 62 (Stabby), 63 (*Steenhuggara wrethen), 64 
(Sunnersta), 66 (Ultuna), 73 (Broby), 74 (Brunnby), 75 (Bösslinge), 76 (Ekeby), 
78 (Gäsmesta), 79 (Hässelby), 80 (Klista), 81 (Mångsbo), 82 (Nyby), 85 (Ströby), 
86 (Ströja), 87 (Tiby), 88 (Ängeby), 90 (*Aby), 93 (Holmsta), 94 (Lumpebo), 95 
(Skulla), 97 (Håmö), 99 (Kvarnbo), 101 f(Läby), 108 (Edeby), 110 (Lörsta), 114 
(Ytternäs), 119 (Almby), 122 (Ekeby), 125 (Finnsta), 126 (Kil), 127 (Lundby),
128 (Långtibble), 130 (Nåstuna), 132 (Väsby, Älvsby), 140 (Berga), 146 (Edeby), 
148 (Ekeby), 152 (*Koggabodha), 154 (Lunda), 156 (Morängen), 158 (Nåntuna), 
159 fF (Säby), 162 f (Sävja), 165 (Söderby), 166 (Söderhällby), 167 (*S0rby), 169 
(Vallby), 171 (Villinge), 181 (Björkby), 182 (Bredåker), 183 (Bärby), 186 
(Ekeby), 189 (Fullerö), 190 (*Gydelandum), 191 (Gökulla), 192 (Hämringe), 195 
(Mälby), 196 (Nyby), 200 (Svartbäcken), 205 (Ärna), 212 f (Eke), 214 (*Fagra- 
vreta), 215 (*F0risaeng), 218 (Gränby), 222 f (Kyrkbyn), 225 (Norby), 227 
(Råby), 237 (Torkarby), 238 (Torsugla), 242 (Törnby), 302, 310, 314 (Up väst), 
318 (Up)

Uppsala franciskankonvent(kloster): 67 (Ultuna), 103 (Läby), 198 (*Spongha 
högha), 199 f (Svartbäcken), 211 (Brillinge), 224 (Lunda), 241 (Tovan), 271 —275, 
277 f, 283 (Up öst)

Uppsala helgeandshus: 45 (Försängen), 50 (Håga), 63 (*Steenhuggara wrethen), 66 
f Ultuna), 70 (Alsta), 78 (Hässelby), 84 (Skäggesta), 85 (Ströby), 96 (Ubby, 
Ullbolsta, *Vidhikabodhum), 108 (Focksta), 110 (*Kerri), 120 (Brunna, Bärby),
129 (Långtibble), 146 (Edeby), 155 (Lunda), 166 (Söderby), 183 f (Bärby), 186 f 
(Ekeby), 192 (Hämringe), 216 (Gnista), 218 (Gränby, Jädra), 223 (*Langen- 
genne), 234 (Sätuna), 239 (*Torsugla), 240 (Tovan), 243 (Törnby), 243 f 
(Vallby), 244 (Vaskesta), 258, 268, 275, 283 (Up öst), 299 ff, 302, 304, 307 f (Up 
väst)

Vaksala kyrka: 119 (Almby), 218 (Jälla), 225 (Lunda), 226 (Plenninge), 226 (Präst-
gården), 229 (Skälby), 230 (Skäve), 235 (Torkarby), 242 (Törnby), 243 (Vallby), 
245 (Vittulsberg)
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Vårfrukorets prebendor: 2. Ingevalds och Ödins prebenda: 93 (Holmsta), 169 (Vallby) 
- 3. Törne Karlssons prebenda: 199 (Svartbäcken), 230 (Skäve), 275 (Up öst) -
4. Ture Bengtssons prebenda : 189 (Fullerö), 192 f (Hämringe), 194 (Lälunda), 
197 (Skärna ), 203 (Vedergärde), 245 (Vittulsberg) 

Helga kors' altare: 200 (Svartbäcken) 
Mana Magdalena kapell: 305 (U p väst) 
fabrica och S:t Eriks-gods: Danmarks rättardöme: 141 (Berga), 143 (Bärby), 147 

(Edeby ), 148 (Ekeby) , 152 (*Koggabodha), 155 (Lunda), 159 (Nåntuna), 161 
(Säby ) , 166 (Söderby), 166 (Söderhällby) , 169 (Vallby), 172 (Villinge), 214 (Eke, 
*Fagravreta ), 242 (Törnby) - Flogsta rättardöme: 41 (Berthåga), 42 (*Billinge), 
44 f (Flogsta ), 45 (*fo resh0gomon), 51 (Håga), 57 (Malma), 58 (Norby), 63 
(*Steenhuggara wrethen) , 64 (Sunnersta), 67 (Ultuna), 99 (Håmö), 99 
(Kvarnbo ), 103 (Läb y), I 19 (Almby), 123 (Ekeby), 125 (Finnsta, Lundby), 129 
(Långtibble) , 130 (Nåst una) , 132 (Väsby), 133 (Älvsby) - Gränberga rättar-
döme : 48 (Gränberga), 59 (Nyvla), 74 (Broby), 75 (Brunnby), 76 (Ekeby), 78 
(Gäsmesta ), 79 (Hässelby ), 81 (Mångsbo), 82 (Nyby), 85 (Ströby), 86 (Ströja), 87 
(Tiby ), 181 (Björkby), 183 (Bärby) , 191 (Gökulla), 195 (Mälby), 205 (Ärna) -
Jumkils rättardöme : 89 (Ängeby) , 93 (Holmsta), 94 (Lumpebo), 95 (Skulla) -
utan angivelse av rättardöme (tiden före 1479/ 1497) : 39 (Berthåga), 41 (*Bil-
linge ), 43 f (Flogsta), 48 (Gränberga), 49 (Hammarby), 51 (Håga), 52 (Hällby), 
56 (Malma ), 58 (Norby , Nyvla), 62 (Stabby), 63 (*Steenhuggara wrethen), 64 
(Sunnersta), 66 (U ltuna ), 73 (Broby), 74 (Brunnby), 75 (Bösslinge), 76 (Ekeby), 
78 (Gäsmesta ), 79 (Hässelby) , 80 (Klista), 81 (Mångsbo), 82 (Nyby), 85 (Ströby), 
86 (Ströja ), 87 (Tib y), 88 (Ängeby), 90 (*Aby), 93 (Holmsta), 94 (Lumpebo), 95 
(Skulla) , 97 (Håmö), 99 (Kvarnbo), 101 f (Läby), 108 (Edeby), 110 (Lörsta), 114 
(Ytternäs ), 119 (Almb y), 122 (Ekeby), 125 (Finnsta), 126 (Kil) , 127 (Lundby), 
128 (Långtibble), 130 (Nås tuna), 132 (Väsby, Älvsby), 140 (Berga), 146 (Edeby), 
148 (Ekeby ), 152 (*Koggabodha) , 154 (Lunda), 156 (Morängen), 158 (Nåntuna), 
159 ff (Säby) , 162 f (Sävj a), 165 (Söderby), 166 (Söderhällby), 167 (*S0rby), 169 
(Vallby), 171 (Villinge), 181 (Björkby), 182 (Bredåker), 183 (Bärby), 186 
(Ekeby) , 189 (Fullerö ), 190 (*Gydelandum), 191 (Gökulla), 192 (Hämringe), 195 
(Mälby ), 196 (Nyby), 200 (Svartbäcken), 205 (Ärna), 212 f (Eke), 214 (*Fagra-
vreta ), 215 (*forisa:ng ), 218 (Gränby), 222 f (Kyrkbyn), 225 (Norby), 227 
(Råby ), 237 (To rkarby ), 238 (*Torsugla), 242 (Törnby), 302,310,314 (Up väst), 
318 (Up) 

Uppsala franciskankonvent(kloster) : 67 (Ultuna), 103 (Läby), 198 (*Spongha 
högha ), 199 f(Svartbäcken), 211 (Brillinge), 224 (Lunda), 241 (Tovan), 271-275, 
277 f, 283 (U p öst) 

Uppsala helgeandshus: 45 (Försängen), 50 (Håga), 63 (*Steenhuggara wrethen), 66 
f Ultuna), 70 (Alsta ), 78 (Hässelby), 84 (Skäggesta), 85 (Ströby), 96 (Ubby, 
Ullbolsta, *Vidhikabodhum) , 108 (Focksta), 110 (*Kerri), 120 (Brunna , Bärby), 
129 (Långtibble ), 146 (Edeby), 155 (Lunda), 166 (Söderby), 183 f(Bärby), 186 f 
(Ekeby ), 192 (Hämringe ), 216 (Gnista), 218 (Gränby, Jädra), 223 (*Langen-
genne ), 234 (Sätuna ), 239 (*Torsugla), 240 (Tovan), 243 (Törnby), 243 f 
(Vall by), 244 (Vaskesta), 258, 268, 275, 283 (Up öst), 299 ff, 302, 304, 307 f (Up 
väst ) 

Vaksala kyrka : 119 (Almby), 218 Oälla), 225 (Lunda), 226 (Plenninge), 226 (Präst-
gården ), 229 (Skälb y), 230 (Skäve), 235 (Torkarby), 242 (Törnby), 243 (Vallby), 
245 (Vittulsberg) 
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Vårfru (S:ta Maria) kyrka: 55 (Malma), 65 (Ultuna), ?95 (Skulla), 121 (Ekeby), 151 
(Huggsta), 156 (Myrby), 167 (»Sorby), 173 (Ängeby), 194 (Löten), 228 (*Sala), 
232 (Stångby), 233 (Sätuna), 256, 258-261, 265 (Up öst)

Vänge kyrka: 126 (Kil), 127 (Lundby), 128 (Långtibble), 130 (Nåstuna), 133 
(Alvsby)

Register över sätesgårdar
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid något 
tillfälle under medeltiden eller åren 1500—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 avskiljer 
enstaka uppgifter.

Ulleråker 
Bondkyrka sn 

Håga 1456, s 50 
PNorby 1294 (?), s 57 

Börje sn
PGäsmesta 1309, s 77 
Skäggesta 1448, s 82 

Vänge sn
Brunna 1428—90, s 120 
Ekeby 1399, 1448-96, s 121 
Finnsta 1390—1428, s 124 
Körlinge 1409, s 126

Vaksala 
Danmarks sn

Hubby 1392-1401, s 150 
PSöderby 1296, s 164 
Viggeby 1371 — 1415, s 170 

Gamla Uppsala sn
Bärby 1460-1502, s 183 
Gamla Uppsala 1376—88, s 202 

Vaksala sn
Bolsta 1357-65, s 210 
PJälla 1350-64, s 218 
Skölsta 1357-58, s 231 
Svia 1483, s 233 
PTorkarby 1382, s 236
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Vårfru (S:ta Maria) kyrka : 55 (Malma), 65 (Ultuna), ?95 (Skulla), 121 (Ekeby), 151 
(Huggsta), 156 (Myrby), 167 (•S0rby), 173 (Ängeby}, 194 (Löten), 228 (•Sala), 
232 (Stångby), 233 (Sätuna), 256, 258-261 , 265 (Up öst} 

Vänge kyrka : 126 (Kil), 127 (Lundby), 128 (Långtibble} , 130 (Nåstuna ), 133 
(Älvsby) 

Register över sätesgårdar 
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid något 
tillfälle under medeltiden eller åren 1500-1570 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 avskiljer 
enstaka uppgifter . 

Ulleråker 
Bondkyrka sn 

Håga 1456, s 50 
?Norby 1294 (?), s 57 

Börje sn 
?Gäsmesta 1309, s 77 
Skäggesta 1448, s 82 

Vänge sn 
Brunna 1428-90, s 120 
Ekeby 1399, 1448-96, s 121 
Finnsta 1390-1428 , s 124 
Körlinge 1409, s 126 

Vaksala 
Danmarks sn 

Hubby 1392-1401 , s 150 
?Söderby 1296, s 164 
Viggeby 1371-1415 , s 170 

Gamla Uppsala sn 
Bärby 1460-1502, s 183 
Gamla Uppsala 1376-88 , s 202 

Vaksala sn 
Bolsta 1357-65 , s 210 
?Jälla 1350-64, s 218 
Skölsta 135 7- 58, s 231 
Svia 1483, s 233 
?Torkarby 1382, s 236 
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