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Förord

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien beslöt år 1960 att 
tillsätta en kommitté för utarbetande av verket Det medeltida Sverige. Arbe-
tet förlädes till Historiska institutionen vid Stockholms universitet och led-
des av kommitténs sekreterare, professor Gunnar T Wesdn, som i ett fö-
redrag på Svenska historiska föreningen 1962 (tryckt i HT 1962 s 121-40) 
presenterade de allmänna övervägandena bakom verket (se även för-
ordet till DMS 1:1, Stockholm 1972). Med Vitterhetsakademien som 
huvudman publicerades tre häften: DMS 1:1, DMS 1:4 och DMS 1:3, 
omfattande Norra Roden och norra delen av Tiundaland i Uppland.

Den 1 juli 1982 överfördes genom ett riksdagsbeslut projektet Det 
medeltida Sverige till Riksantikvarieämbetet. Vid överföringen knöts en 
rådgivande kommitté till utgivningsarbetet med representanter för äm-
betet, Vitterhetsakademien och universiteten. Med Riksantikvarieämbe-
tet som huvudman har hittills fem häften för Uppland publicerats (DMS 
1:2. 1:5, 1:6, 1:7 och 1:8), tre för Småland (DMS 4:1, 4:2 och 4:4), ett för 
Öland (DMS 4:3) och ett för Gästrikland (DMS 11).

Det nu föreliggande häftet av Det medeltida Sverige (DMS 2:1) är det 
första för Södermanland och behandlar den östligaste delen, Södertörn: 
Svartlösa och Sotholms härader. Avsnittet om Sotholms härad har för-
fattats av fil kand Kajjanzon, de inledande avsnitten och Svartlösa härad 
av fil dr Sigurd Rahmqvist, som också redigerat och bearbetat häftet. Ex- 
cerpering och preliminära sammanställningar av 1500-talets jordeboks- 
material för Svartlösa har tidigare utförts av Henrik Klackenberg och 
Mats Johansson.

Avsnitten om topografi och fornlämningar har författats av professor 
Klas-Göran Selinge. Kyrkobeskrivningarna har utarbetats i samråd med 
fil dr .Ann Catherine Bonnier. Kartorna har renritats av Katarina Ström- 
dahl i samarbete med Stefan Ene, Kulturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Redaktionen har vid olika tillfällen fått hjälp av 
docent Jan Brunius vid Riksarkivet och docent Birgitta Fritz, docent 
Claes Gejrot och fil dr Roger Andersson vid Svenskt diplomatarium. 
Ortnanmsproblem och allmänna språkfrågor har dryftats med docent 
Staffan Nyström, Riksantikvarieämbetet. Professor Herman Schiick ur 
den rådgivande kommittén har tagit del av arbetsmanuskriptet.

Stockholm i maj 2002 
Sigurd Rahmqvist
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Inledning

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

Socknen redovisas på det sätt den framträder i 1500-talsmaterialet, 
som en kameral enhet: jordebokssocknen, vilken ofta men inte alltid 
överensstämmer med den kyrkliga socknen. När skillnader mellan 
dessa har iakttagits, anmärks det. Termen socken står i boken för be-
greppet jordebokssocken, om inte annat särskilt anges; endast i avsnittet 
om den kyrkliga organisationen är ”socken” synonymt med kyrksocken.

Med  den nuvarande indelningen” och ”den nuvarande socknen” av-
ses den regionala organisationen 1950 före de stora kommunsamman-
slagningarna. ”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 landskapshandlingarna
III Inventering av det medeltida materialet.

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

När det äldsta belägget hämtats ur tryckta källor av god kvalitet, åter-
ges stavningen enligt trycket utan att den har kontrollerats mot original-
dokumentet. (I enstaka fall har originaldokumentet granskats, vilket an-
ges med  or”, ex ”DS 1031 or”.) Uppgifter som hämtats ur tryckta re- 
gestsamlingar har regelmässigt kontrollerats mot originalet, vilket mar-
keras 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
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10 Inledning

ortnamnsproblem. Därför anges varianter av namnet endast undantags-
vis, t ex vid kraftig avvikelse eller förändring under medeltid och 1500- 
tal. För övriga äldre namnformer hänvisas till det omfattande excerpt- 
materialet i Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ortnamnsförändringar som 
skett efter 1550-talet har inte heller kunnat redovisas inom under-
sökningens ram. Ortnamnen återges genomgående med stora begyn-
nelsebokstäver, även i de fall originalen eller de tryckta källorna har 
små. Prepositioner (”in”, ”de” osv) anges, men ”i” och ”j” återges båda 
med i) Undantag: äldsta belägg hämtade ur 1500-talets kamerala mate-
rial återges som regel utan preposition.

De nutida namnen återges enligt stavningen på den ekonomiska kartan 
1:10 000. Har byn/gården/brukningsenheten inte kunnat återfinnas på 
officiellt kartmaterial (i första hand ekonomiska kartan 1:10 000, topo-
grafiska kartan 1:50 000, generalstabskartan 1:100 000 eller 1800-talets 
ekonomiska kartor) redovisas den under den äldsta kända namnfor-
men, vilken markerats med *.

Kartangivelse. Den siffergrupp som avslutar den första avdelningen 
hänvisar till det aktuella bladet av den ekonomiska kartan 1:10 000; ett 
rutsystem med motsvarande kod finns inlagt på den topografiska kartan 
1:50 000.

II Inventeringen av 1500-talets kamerala material bygger på de i Kam-
mararkivet förvarade landskapshandlingarna, från de äldsta, omkring 
1540, fram till omkring 1570. Slutåret varierar något beroende på 
materialtillgången. 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 utom för att fastställa den 
kyrkliga indelningen. 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 för-
kortningar (se förkortningslistan):

1) jordnatur och antal kamerala enheter återges med halvfet stil, ex ”1 sk” 
= ett skattehemman.

2) jordetal (om sådant finns), dvs enhetens storlek och kamerala värde 
uttryckt i markland: öresland: örtugland: penningland.

Upplöst förkortning markeras ej.1
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Inledning 11

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 sak-
nas, 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 
sådana områden blivit nödvändigt att använda ett och samma ut-
tryckssätt över hela undersökningsperioden. För de i detta häfte be-
handlade delarna av Södermanland, där uttryck i mark- och öre-
sland är det vanligaste, har det fallit sig naturligt att räkna om jorde-
talet till så stora enheter som möjligt. Exempelvis har en gård, som i 
somliga längder anges till 0:0:11 Zi och i andra till 0:3:0:20, i bearbet-
ningen 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 storleks-
ordning, inte efter jordeböcker nas 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 
jordnaturen, 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”. ”1544 
(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 ur-
sprungliga jordetalet markeras med ( ), ex ”1 sk, 0:2 (1558 0:3)”, vil-
ket betyder två öresland hela perioden med undantag för år 1558.
Samma system används vid förändringar i jordnaturen, ex ”1 ky, 1566 

1 aoe, 1:0”, vilket innebär att enheten från att ha varit kyrkohemman 
från periodens början, 1566 övergår till ett arv och eget-hemman. 
Jordetalet är hela tiden detsamma.
Uttrycket ”som 1558 delas på” innebär, att delningen (för-

ändringen) uppträder i jordeboken första gången det året, inte att
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(motsvara nde) är oförändrade under hela den period som täcks av 
de använda landskapshandlingarna . Ett enstaka årtal som föregår 
jord naturen , 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 "1555-651 sk". "1544 
(end ast)" 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 ur-
sprung liga jordetalet marker as med (),ex "1 sk, 0:2 (1558 0:3)" , vil-
ket betyder två öresland hela perioden med undantag för år 1558 . 

Samma system används vid förändringar ijordnaturen, ex "1 ky, 1566 
1 aoe , 1 :O", vilket innebär att enheten från att ha varit kyrkohemman 
från periodens bö1jan , 1566 övergår till ett arv och eget-hemman. 
J ordeta let är hela tiden detsamma. 

Uttr ycket "som 1558 delas på" innebär, att delningen (för-
ändringen ) uppträder i jordeboken första gången det året, inte att 
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själva delningsprocessen kan beläggas det året. I de fall det kan iakt-
tagas hur delningen har gått till, anges det särskilt.

5) utjord redovisas med jordetal under sitt geografiska namn med angi-
vande 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 ut- 
jorden, som hela tiden är två öresland, från periodens början tillhör 
Åby men från 1546 till periodens slut tillhör Överby. Frälsets utjordar 
redovisas normalt inte i landskapshandlingarna.

6) kyrkojord och arv och eget-jord saknar ibland uppgift om jordetal. I 
förteckningen över ”Använt UH-material” för respektive avsnitt ang-
es, när jordetal saknas för dessa jordnaturer. Detta markeras inte sär-
skilt 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 det-
ta 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, men jordetal finns 
angivet för vissa enheter i Frälse- och rusttjänstlängderna (FoR). 
Uppgift om vilken adelsperson, som uppbär räntan (inte alltid = äga-
ren), redovisas inom parentes efter jordnatur och eventuellt jordetal. 
Tillkommer under perioden en ny innehavare av räntan, anges det 
år förändringen sker. Ränteinnehavaren anges i det här aktuella 
området i FoR och i UH vissa år med början 1544. Av redovisnings- 
tekniska skäl är uppgifterna ur FoR inarbetade i UH-notiserna utan 
att detta särskilt anges, ex ”1 fr (Lars Siggesson /Sparre av Rossvik/, 
1562 Klas Åkesson /Tott/)” betyder att Upplands handlingar redovi-
sar hela perioden ett frälsehemman; de första åren räntetagare för 
enheten redovisas uppbär Lars Siggesson räntan, men i Frälse- och 
rusttjänstlängderna 1562 och perioden ut är Klas Åkesson 
ränteinnehavaren.

8) summa jordetal. När byn består av två eller flera enheter anges sum-
man av byns jordetal. Motsvarande uppgift finns inte i det kamerala 
materialet. 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 
e dyl, 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 ( ); mellanliggande förändringar redovisas som regel inte. I
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summan har inräknats jordetalet för kyrko-, arv och eget- och frälse-
jord enligt vad som angetts under punkt 6 och 7. Jordetalen för fräl-
sejorden är i förekommande fall, som ovan meddelats, tagna ur Fräl-
se- och rusttjänstlängderna från 1562 men inräknas ändå i jordetals- 
summan för både det första och sista året av undersökningsperioden.

111 Inventeringen av medeltidsmaterialet bygger på Ortnamnsarkivets 
i Uppsala excerpter, vilka kompletterats med annat källmaterial. Till 
medeltidsmateralet räknas även källor från perioden 1540-1570, som 
inte redovisas under UH-notiserna. Av medeltidsmaterialet redovisas i 
form av kortfattade regester de uppgifter om en ort som direkt eller in-
direkt berör jorden, såsom läge, avkastning, ränta, organisation, förvalt-
ning och ägande.

I de fall en handling endast bevarats i avskrift, finns den ofta i flera 
exemplar i olika samlingar. Hänvisning sker här endast till den avskrift 
som använts som underlag för regesten; uppgifter om övriga avskrifter 
kan sökas i Svenskt diplomatariums samlingar.

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

Vid försäljning och köp anges vanligen inte köpeskillingen, även om 
uppgift om den finns i dokumentet i fråga. Däremot anges eventuell 
penningränta. Myntenheten är mark med underavdelningarna öre, ör- 
tug och penning, mellan vilka samma relationer gäller som mellan de 
olika jordetalen (se ovan). Penningräntan anges därför på samma sätt 
som jordetalen, dock med tillägget pengar (pn) - 1:3 pn betyder således 
I mark och 3 öre pengar.

Personnamn (förnamn) återges som regel i normaliserad form, ex An-
ders för Andreas, Nils för Nisse. För en och samma person används ge-
nomgående 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 begyn-
nelsebokstav. Stor bokstav ges även konstruerade namn som vunnit 
hävd, ex ”(Pukehorn)”, och sådana som utretts i ÄSF eller annan per- 
sonhistorisk litteratur, ex ”(Gumsehuvud)”. Liten bokstav ges rent sigill- 
beskrivande namn, ex ”(skyskura)”, ”(kvadrerad sköld)”.

Titlar återges inte annan än när de behövs för att identifiera en per-
son eller har betydelse för förståelsen av en viss uppgift.

Släktskap mellan i regesterna omnämnda personer anges, när det har
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betydelse för sammanhanget. Den uppgiften finns ofta inte i den aktuel-
la handlingen utan har normalt hämtats ur gängse genealogisk littera-
tur, 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 för-
kortningar (se s 349), följda av 1) för källpublikationer med numrerade 
handlingar: handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är 
genomgående numrerade) delnummer: ordningsnummer, 2) i samtliga öv-
riga 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 av-
seende 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 ”... bön-

derna 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, Phustru till Filip Karlsson”.

Exempel och kommentarer
Ösmo socken
Redovisningen av Ösmo socken bygger på Upplands handlingar (UH) 
från 1538 till 1573 och Frälse- och rusttjänstlängderna för 1562 (FoR), 
vol 3. Uppgift om vilket UH-material, som utnyttjats framgår av 
förteckningen ”Använt UH-material”. Endast för Sittesta tolkas hela ar-
tikeln. För övriga exempel förklaras enbart de uttryck som inte före-
kommit tidigare.
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Exempel:
Sittesta 1331 in Sithiastum (DS 2889) - 9 I, 8 e.

UH 1 sk, 0:3:1:5, med skuj i Stymninge och Vidby.
1 sk, 0:3:2, 1540 1 st, 1547 1:3.
1545 (endast) 1 skuj till Valla.
Summa jt0:7:0:5 (1:6:1:5).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0\Vi (DS 2889).
1383 och 1384 är Olof i S faste på häradstinget (SRP 

1966, 2029).
1479 är Mickel i S nämndeman på lagmansting (B 19 nr 

51).

Kommentar:
Nuvarande namn är Sittesta. Orten omnämns första gången 1331 i ett 
brev tryckt i Diplomatarium Suecanum som nummer 2889 och stavas då 
Sithiastum. Orten återfinns på moderna kartor: den ekonomiska kartan 
1:10 000, blad 9 1, 8 e, och på den topografiska kartan blad 9 I Nynäs-
hamn NV, ruta 8 e.

Upplands handlingar redovisar 1538 till 1573 två skattegårdar om 3 
öresland 1 örtugland och 5 penningland respektive 3 öresland och 2 ör- 
tugland. Den förstnämnda gården har två skatteutjordar, en i Stym-
ninge och en i Viby i samma socken. Den andra gården redovisas från 
och med 1540 som stadgejord och upptaxeras 1547 till 1 markland och 
3 öresland, vilket jordetal den har till periodens slut. Endast 1545 upp-
tas dessutom en skatteutjord, hörande under Valla i samma socken, för 
vilken inget jordetal anges. Jordetalet för hela Sittesta är i början av den 
aktuella perioden 7 öresland och 5 penningland, vid dess slut 1 mark-
land. 6 öresland, 1 örtugland och 5 penningland.

I det övriga källmaterialet omtalas Sittesta fyra gånger. Första gången 
är 1331, då en jord om Vi öresland upptas i en förteckning över Sträng- 
näsbiskopens gods. Två gånger under åren 1383-84 uppträder Olof i 
Sittesta såsom faste (= vittne vid juridiskt stadfästande av jordtransak-
tion) vid häradstinget. Fjärde gången omnämns orten 1479, då Mickel i 
Sittesta uppträder som nämndeman på lagmansting.

Kogersta 1509 i Kogerstada (B 19 nr 82, avskr), 1539 Kogersta (UH 
1539:1) övergiven bytomt (RAA Nynäshamn 528) ca 
900 m västnordväst om Norvik.

LTH 1539-44 1 fr (Ivar Fleming, öde).
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 12 spann korn och 0:10 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82).

Exempel: 
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1562 har Lars Fleming en gård som räntar 1:0 pn, 12 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3).

Kogersta omnämns i bevarade dokument första gången 1509 i en hand-
ling som endast bevarats i avskrift; det äldsta originaldokument i vilket 
orten omnämns är från 1539. Orten återfinns inte på vare sig de moder-
na ekonomiska eller topografiska kartorna, vilket framgår av att kartkod 
inte anges. Dess lokalisering framgår däremot av Fornminnesinvente-
ringens inventeringsböcker och registerkartor, där den finns upptagen 
under Nynäshamn med nummer 528, samt av äldre kartmaterial. Den 
övergivna tomten ligger ca 900 västnordväst om Norvik i samma sock-
en. Första omnämnandet från 1509 redovisar en gård som räntar 12 
spann korn och 10 öre pengar. Gården ärvs av Metta Gotskalksdotter 
vid ett arvsskifte som man kan läsa mer om under Nynäs. I UH upptas 
åren 1539-44 en frälsegård, från vilken Ivar Fleming uppbär räntan. 
Gården anges som öde, vilket betyder att ingen ränta kunnat uppbäras. 
Om enheten var bebodd eller ej kan däremot inte sägas med säkerhet. 
Enligt frälse- och rusttjänstlängden fanns gården 1562, då den ägdes av 
Lars Fleming och räntade 1 mark pengar, 12 spann korn och 8 dagsver-
ken årligen.

*Krakstae 1331 in Krakstce (DS 2889), 1383 i Crcekastom (RAp 29/9, 
två brev) möjligen helt eller delvis identiskt med 
nuv Fors Östergård som har ett gärde kallat Kråk- 
staden (Nyström s 34).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:0:6 (DS 2889).
1383 är Torsten i K faste vid häradstinget (RAp e 29/9, 

två brev).

Orten kan inte återfinnas i modernt kartmaterial. Ortnamnet återges 
därför med asterisk och stavning enligt äldsta kända original. Orten re-
dovisas inte heller som namngiven enhet i UH och UH-redovisning sak-
nas därför. I Staffan Nyströms bok Ortnamnen i Haninge kan man finna 
uppgifter om det nuv Kråkstaden. Utifrån de befintliga uppgifterna har 
den bedömningen gjorts att orterna möjligen är identiska men att san-
nolikheten inte är tillräckligt hög för att Kråkstaden skall tas upp som 
fetstilsort.
Körunda 1434 de K0rende (SMR 116-117, avskr), 1435 af K0rende 

(RAp 3/3, SMR 201), 1451 wppunder K0rundhe (RAp 
11/4) 9 1, 8 d.

UH 1 st, 1539 1 sk, 0:6, med skuj i Yxlö (1538-48) och 
Väggarö, Sorunda sn.
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Inledning 17

Körunda är sätesgård för 'rikets skrivare’ Johan Frede- 
bern 1434-40 (SMR 116-117, FMU 2347, om Fredebern 
se även Schuck 1994) och väpnaren Peder Elofsson (ring) 
1480 (RAp 4/7).

1493 intygas att Birgitta Olofsdotter (Tott) i ett öppet 
brev vittnat om att Erengisle Björnsson infunnit sig 
på tre ordinarie ting i rad för att lösa den tvist om 
0:6 i K som uppstått mellan honom och Kristina 
(Sonesdotter) och hennes svåger Peder Elofsson 
(ring); lagmannen Erengisle Nilsson hade då dömt 
att om Erengisle Björnsson inte fått vederlag inom 
sex veckor, skulle jorden beläggas med kvarstad 
(RApp 27/7).

Upplands handlingar redovisar ett stadgehemmen som 1539 övergår 
till skatte. Gården har under hela perioden jordetalet 6 öresland och en 
utjord i Yäggarö, Sorunda socken (redovisas alltså där som 1 skuj till 
Körunda, Ösrno sn). Dessutom redovisas 1538-48 ytterligare en utjord 
till Körunda i Yxlö.

Det stycke som inleds ”Körunda är sätesgård ...” redovisar de frälse-
män eller frälsekvinnor som omnämns ’i Körunda’, daterar brev där etc; 
de kan förmodas ha haft sin sätesgård där.

Notisen från 1493 visar hur jorden övergått från Johan Fredebern till 
Peder Elofsson. Länken mellan dessa personer är Kristina Sonesdotter 
(Parnpe) som var gift med Fredebern. Om dessa personer finns mer in-
formation i en bok av Herman Schuck, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten 
och författaren (Sthlm 1994).
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Tören

1281 de Th0rh (DS 724).
1283 m 7>r (DS 759).
1331 in Th0ra (DS 2889).
1352 exceptis ambabus Töris (DS 4868).
1362 i T0r (DS 6688).
1383 innan T0rinne, a Terinne (UUBp 26/11).
1385 aa T0rene (RAp 4/5, SRP 2116).
1409 i T00r (SD 1098).
1429 i Thörenne (UUBp 14/4).
1457 i T00rn (C 7 f lOv).
1457 vppa Th00r (VaKlJb s 92).
1470 i Thörin (HH 31 s 142, avskr).
1505 i Tören (StTb s 100).

Tören är det gamla namnet på den halvö som nu kallas Södertörn, det 
namn som börjar användas vid mitten av 1600-talet. Halvön är delad i 
två härader, Svartlösa härad i väster och norr och Sotholms härad i ös-
ter och söder; häraderna kallas under medeltiden i regel 'Övre Tör’ och 
'Yttre Tör’.

Topografiska huvuddrag
De geologiska och topografiska förhållandena gör Södertörn till den 
mest utpräglade delen av det mellansvenska sprickdalslandskapet. Om-
rådet har således en karakteristisk brutenhet och betydligt högre relief 
än angränsande områden - t ex slätterna i östra Uppland och kring Mä-
laren eller den småbrutna sörmländska sjöplatån (Sporrong 1985 s 37 
f). Den geologiska grunden är emellertid densamma och utgörs av det 
genom långvarig vittring sönderspruckna, subkambriska urbergspene- 
planet. Sprickdalarnas riktning sätter ännu sin prägel på både natur- 
och kulturlandskapet. Inom Sotholms härad dominerar riktningen 
nordöst-sydväst, medan även riktningar i norr-söder och öster-väster 
har stor betydelse i övrigt. I skärningar mellan dalarna har mindre slätt-
bygder bildats, t ex i Botkyrka och Sorunda.
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Topografiska huvuddrag 19

Hela området är beläget under högsta kustlinjen. I terrängens högre 
partier går urberget vanligen i dagen eller täcks av ett tunt jordtäcke. 
Dalsidorna nedanför bergen består flerstädes av begränsade zoner med 
ursvallad morän, medan större, mera plana moränområden hör till un-
dantagen. Dalgångarna fylls som regel av glacial, varvig lera eller mo, 
ofta med postglacial finlera i de lägsta, senast torrlagda delarna. Leror-
na är inte sällan bördiga, och morän- och bergkullar i dalbottnar och 
dalsidor har använts för bebyggelse. De större skärgårdsöarna är av 
samma struktur som fastlandet; genomsnittligt något lägre men ändå 
kuperade och med större inslag av kalberg.

Isälvssediment förekommer rikligt och har också haft betydelse för 
bosättningen. Uppsalaåsen löper längs Ekerön och följer därefter en lin-
je öster om Bornsjön och Uttran och över Malmsjön. En parallell gren 
går från Fittja och Tullinge över grusmon Pålamalm ned till Sorunda. 
En större åslinje med omgivande sanddeltan löper genom Nacka, över 
Yendelsö, Handen och Jordbro ned till Västerhaninge.

Runt Södertörns högsta punkt, Tornberget (110,5 m ö h) i Hanve-
den, växte en utskärgård fram från ca 7 000 f Kr, belägen i Ancylussjön. 
Landhöjningen gick relativt snabbt och en större ö med fullt igen-
kännliga konturer och omgiven av flera mindre öar fanns i Littorinaha- 
vet ca 30 meter över nuvarande havsnivå under neolitisk tid (Åkerlund 
1996, appendix 2 s 60 f och 3 s 111 fl). Då låg en stor del av de senare 
bondebygderna ännu under vatten. Men kolonisationen följde uppen-
barligen landhöjningen tätt i spåren, och vid medeltidens ingång hade 
några av landets tätaste järnåldersbygder växt fram i dalarna.

Först vid denna tid blev Södertörn en halvö genom Täljesundets upp- 
grundning. Halvön avvattnas genom ett flertal små åar, i regel med 
källflöden på Hanveden. Det största sjösystemet inom Huddinge m fl 
socknar i norr ligger på järnåldersnivå och avvattnas mot öster till Kalv-
fjärden. Under järnåldern avvattnades även sjöarna i Salem och Botkyr-
ka till en havsvik, det som senare blev insjön Mälaren.

Områdets yttre gränser är således helt naturligt givna. Gränsen mel-
lan de två häraderna är nästan lika naturlig, då den följer den höglänta 
och ännu delvis ödsliga skogen Hanveden och dess utlöpare, dels mel-
lan Grödinge och Sorunda i Kaggfjärden i sydväst, dels via sjön Drevvi-
ken mellan Brännkyrka och Osterhaninge (dvs nuvarande Nacka och 
Tyresö) i Erstaviken i nordöst. Också de medeltida sockengränserna går 
i regel genom skogsmarker och över sjöar, vilket återspeglar uppkoms-
ten av bygdelag, som ännu är tydliga genom att flera av de äldre socken-
namnen (Vantör, Huddinge, Grödinge och Sorunda) är gamla bygde- 
namn (Ståhle 1950). I fallet Haninge har järnåldersbygden under me-
deltiden delats på två socknar. Bygden på Ekerö (Bertilsson i Excava-
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tions VIII s 49 fl) vetter till större delen mot söder, varför det är 
naturligt att ön äldst hört till Övre Tör. Dess för mälaröarna typiska, 
låga topografi ansluter också till norra delarna av Salem och Botkyrka, 
som har en lägre och mera öppen karaktär än Södertörns huvuddel. De 
senare avsöndrade socknarna på halvöns nordöstra del (Nacka, Tyresö 
och Dalarö) samt i skärgården (Nämdö, Ornö, Utö, Muskö och Torö) 
inräknas här i sina medeltida modersocknar.

Översikt över fornlämningsbeståndet
Praktiskt taget hela den postglaciala tid som antytts ovan är numera 
känd genom fasta fornlämningar, varför Södertörn - trots sitt kustläge - 
är ett av de områden som har den längsta forntiden i östra Mellansveri-
ge. Även om man ännu inte kan bevisa att området utnyttjats helt konti-
nuerligt från den äldsta utskärstiden till medeltidens början är en sådan 
utveckling sannolik, men tyngdpunkten i fornlämningsbilden ligger 
dock inom järnåldern.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMR) för Södertörn upprätta-
des vid faltinventering för den ekonomiska kartan i början av 1950-ta- 
let, och nyinventering skedde 1979 och 1981 i samband med kartans re-
vision. För denna kortfattade översikt har använts anteckningar från en 
genomgång av FMR under åren 1989-95 för Nationalencyklopedins 
församlingsnodser jämte senare kompletteringar. På grund av det stora 
antalet fornlämningar ger en förenklad, sockenvis och tabellarisk redo-
visning den bästa översikten över beståndet, varefter några källkritiska 
kommentarer samt redogörelser för de skilda tidsperioderna följer.
Socken och 
härad
Botkyrka
Brännkyrka
Ekerö
Grödinge
Huddinge
Salem
Östertälje
Svartlösa hd
Sorunda
Västerhaninge
Ösmo
Österhaninge
Sotho/ms hd
Summa
Södertörn

Bevarade
fornlämningar

1 646
371
736

2 957
722

1 799
973

9204
3 075
2 378
3 878
3 846
13177

22 381

Borttagna
fornlämningar

Totalt kända 
fornlämningar

284 1 930
297 668
93 829
20 2 977

177 899
13 1 812
79 1 052

963 10167
33 3 108

150 2 528
114 3 992
110 3 956
407 13 584

1 370 23 751
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församlingsnotiser jämte senare kompletteringar. På grund av det stora 
antalet fornlämningar ger en förenklad, sockenvis och tabellarisk redo-
visning den bäst a översikten över beståndet , varefter några källkritiska 
komment are r samt redogörelser för de skilda tidsperioderna följer. 

Socken och Bevarade Borllagna Totalt lciinda 
härad forn lämningar fornlämningar forn lämningar 

Botkyrka 1646 284 I 930 
Bränn kyrka 371 297 668 
Ekerö 736 93 829 
Grödinge 2 957 20 2 977 
Huddinge 722 177 899 
Salem I 799 13 I 8 12 
Östertälje 973 79 I 052 
Svart/ösa hd 9204 96] JO 161 
Sorund a 3 075 33 3 108 
Västerhaninge 2 378 150 2 528 
Ösmo 3 878 114 3 992 
Österhaninge 3 846 110 3 956 
Sotholmshd IJ 111 401 /3584 
Summa 
Södertörn 22 381 I 370 23 751 



Antalet fomlämningslokaler har - i motsats till vad fallet är i andra DMS- 
häften - inte redovisats här, då det ej var framtaget i det använda ex- 
cerptmaterialet. Det kommer att medtagas för gravfalten nedan. Med 
hänsyn till områdets stora gravfältsdominans torde lokalantalet erfaren-
hetsmässigt knappast överstiga en tiondel av fornlämningsantalet (jfr t 
ex värden i Attundaland, DMS 1:5 och 1:7).

Kolumnen med borttagna f 'omlämningar visar självfallet endast värden 
för dem som försvunnit under någorlunda kontrollerade former, dvs i 
huvudsak de som undersökts i samband med 1900-talets markexploate-
ringar. Även dessa värden kan dock vara osäkra, då förstörelse kan ha 
förekommit mellan olika undersökningstillfällen - så t ex på ett ur-
sprungligen stort gravfält vid Åby i Västerhaninge (Äijä 1985). I denna 
tabell redovisas för en relevant jämförelse de före undersökningarna 
registrerade anläggningarna. Förhållandet till det regelmässigt större 
antalet vid undersökningar påträffade gravar skall beröras nedan. Att 
äldre, nu okontrollerbar förstörelse också förekommit - främst genom 
bortodling - är givet, men den stora mängden bevarade fornlämningar 
talar för att denna knappast kan vara av avgörande betydelse ur statis-
tisk synpunkt. Terrängförhållandena torde också utgöra en gynnsam 
bevarandefaktor. Inte heller förekomsten av ännu oregistrerade forn-
lämningar torde utgöra någon allvarlig felkälla för användningen av 
detta material. Sådana finns givetvis - även sådana med synligt märke 
ovan mark - men de torde ge störst felmarginal för fornlämningar som 
helt ligger under mark, som t ex stenåldersboplatser.

Tabellens numeriska exakthet är naturligtvis skenbar och en följd av 
FMR:s principer; i praktiken kan givetvis avrundningar ske. Men de 
stora skillnader i antal fornlämningar, som finns både inom Södertörn 
och mellan dess socknar och närliggande områden, är naturligtvis av in-
tresse. Den stora fornlämningsförekomsten i de fyra socknarna i Sot- 
holms härad och Grödinge är slående. Endast en socken i landet - Alun- 
da i Uppland - har i själva verket liera fornlämningar än Ösmo och Os- 
terhaninge. De övriga socknarna i Svartlösa tycks däremot i regel ha 
växlande antal på en för Mälardalen mera normal nivå.

Man bör emellertid ta hänsyn till socknarnas areal, om man vill för-
klara de höga fornlämningsantalen. Det visar sig då, att såväl de stora 
socknarna i Sotholm som Grödinge, Salem och Botkyrka har helt jäm-
förbara värden på mellan 20 och 30 fornlämningar per km2 , vilket är 
normala värden för mellansvenska, täta järnåldersbygder. Det är alltså 
södertörnssocknarnas stora areal, där också mycket utmark ingår, som 
är onormal för sådana bygder och som därför ger de höga fornläm-
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ningsantalen. Socknarnas storlek kan bero på att man vid den medeltida 
sockenindelningen tagit hänsyn till de ovannämnda, av allt att döma un-
derjärnåldern utbildade bygdelagen.

Stenåldern
Södertörn tillhör Mellansveriges klassiska stenåldersprovinser med 
tyngdpunkt på den neolitiska, gropkeramiska kustkulturen och delvis 
äldre lösfynd (Schnell 1930). Stenålderns boplatser ingick inte i den 
första fornminnesinventeringens uppdrag, men före den andra invente-
ringen kunde man - efter skickliga amatörers upptäckter och UV:s och 
andras undersökningar (Olsson-Åkerlund 1987) - dra slutsatsen att 
många boplatser måste återstå att upptäcka. Förutom registrering av ti-
digare kända boplatser gjordes nu också åtskilliga nyupptäckter, men 
pga stor arbetsbelastning blev den tidsödande nyinventeringen av bo-
platser otillräcklig. 1990 var ca 160 boplatser registrerade, och med 
tilllägg av senare kompletteringar uppgår FMR:s stenåldersboplatser i 
tabellen ovan till drygt 300. Merparten av dessa ligger inom socknarna 
runt Hanveden (Huddinge, Grödinge, Sorunda och Haninge-socknar- 
na), som har 40-60 boplatser vardera. Häri ingår främst gropkeramiska 
boplatser kring nivån 25-30 m ö h samt kvartsförande, mesolitiska bo-
platser på upp till ca 60 meters nivå, bådadera i ursprungliga strandlä- 
gen.

Dessa data är emellertid nu delvis inaktuella efter privata nyinvente-
ringar under 1990-talet och tidigare (Hammar-Wikell 1996 och 
Broström 1996), som endast till en mindre del är antecknade i FMR. 
Det nu kända boplatsantalet torde därför uppgå till mellan 550 och 600 
(efter Åkerlund 1996 s 71), och flera kommer säkert att påträffas vid 
nyinventeringar inom andra delar av halvön. Nyfynden innebär näm-
ligen också ny kunskap, eftersom ca 270 mesolitiska kvartsboplatser nu 
registrerats i Hanveden inom 50-80 m ö h. Lägen och fördelning av 
dessa kan endast förklaras genom beroende av den samtida havsstran-
den. Den tidigmesolitiska fångstbosättningen börjar därför i utskär-
gården omkring 7 000 f Kr (Åkerlund 1996, appendix 3 s 113 fl). Meso-
litiska boplatser finns sedan på successivt lägre nivåer med en kon-
centration runt 50 m ö h. Ett exempel är den undersökta vid Sjövreten i 
Grödinge (Welinder 1977). En tidigare kunskapslucka för perioden 
4 000 - 3 000 f Kr har också täckts genom fynd av både senmesolitiska 
boplatser och tidigneolitiska boplatser från Vråkulturen (Olsson 1996 
fig 4), t ex i Häggsta i Botkyrka från ca 2 900 f Kr (Olsson-Åkerlund 
1987 s 21).
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Neolitisk tid domineras dock av den gropkeramiska, kustbundna 
biandkulturen (Olsson 1996 fig 6) - med ekologisk bas i havet och till-
skott från landfauna, bl a svin. Här finns många och stora, välkända bo-
platser som Korsnäs i Grödinge, där också tre gravar påträffats i bo-
platslagret, Masmo i Huddinge, Stora Vika i Sorunda, Brunn i Ösmo 
och Nynäshamn. Senneolitiska fynd är ännu sällsynta men finns ibland 
på den äldsta bronsålderns boplatser (Åkerlund 1996 s 72). En ännu så-
vitt känt för området unik fornlämningstyp är den hällkista av klart sen- 
neolitisk karaktär som undersökts vid Söderby i Salem (Thålin 1970). 
Senneolitisk tid är sannolikt mera agrart präglad.

Bronsåldern
Vissa boplatsfynd talar alltså för kontinuitet mellan senneolitisk tid och 
bronsålder, men boplatser från äldre bronsåldern är knappast kända i 
den utsträckning att de kan ge en tillförlitlig bild av bosättningens 
utbredning vid denna tid. Den fortgående landhöjningen med fri-
läggande av mark under 20-30 meters nivå medförde att mo- och 
lerjordar i dalgångarna successivt blev tillgängliga för boskapskötsel och 
jordbruk, även om havet hade fortsatt stor betydelse. Härigenom bilda-
de halvön så småningom också ett sammanhängande land (Åkerlund 
1996 s 79).

En grov uppfattning om bronsåldersbygdens utsträckning kan man få 
av periodens karakteristiska rösegravar. Härmed avses gravbyggnader av 
kalt stenmaterial, som i regel ligger i mindre koncentrationer, i glesa 
stråk eller som enstaka gravar längs terrängens höjdpartier, oftast på 
kalberg och inte sällan i monumentala lägen. Det är dels fråga om 
egentliga, kupolformade rösen men också om flackare, lägre sten- 
sättningar av rösematerial. Vanligen är de runda, men andra former fö-
rekommer undantagsvis, t ex rektangulära eller skeppsformiga. De kan 
vara från några få meter till 25-30 meter i diameter. Storrösen förekom-
mer t ex på Aspberget i Botkyrka och vid Skårby i Salem, det senare för-
sett med en gravhägnad. Vid Igelsta i Östertälje har ett storröse med 
inre stenarkitektur undersökts, sannolikt från mellersta bronsåldern 
(Hyenstrand 1966). Flera rösen har undersökts på Albyberget i Botkyr-
ka. Södertörn har dock färre monumentalrösen än Södermanland i öv-
rigt, och de flesta finns i västra delen (Damell 1987 s 43).

Omkring 1 060 spridda rösegravar är registrerade. Rikaste socknen 
är Ösmo med 205, och fem av de övriga har flera än 100. Andelen röse-
gravar av hela gravbeståndet ligger mellan 3 och 6,5 procent för de skil-
da socknarna, vilket talar för att bosättningen haft en relativt gles men 
jämn spridning. Flertalet rösen ligger relativt kustnära, och den samtida
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bosättningen kan ha gått ned mot nivåerna 20-15 m ö h. Nu finns även 
en del gravar ute på de nuvarande öarna, flertalet på Ornö som har ett 
30-tal stensättningar av rösetyp.

Bronsålderns boplatser har i flera fall - bl a det nämnda vid Igelsta i 
Ostertälje - kunnat konstateras ligga omedelbart nedanför rösebergen 
på morän- eller mojordar. Många av dessa boplatser signaleras avskärv- 
stenshögar, som är avfallshögar med skörbränd sten och annat boplats-
material på eller vid boplatsytor, som vanligen ligger under flat mark. 
120 sådana avfallshögar är registrerade. Flertalet ligger inom Svartlösa 
härad med 39 i Salem, 26 i Botkyrka och 18 i Östertälje; 18 finns också i 
Sorunda; för övrigt endast spridda förekomster. Flertalet skärvstenshö- 
gar är troligen från yngre bronsåldern. Skärvsten kan också finnas i 
plöjda boplatslager i åker, t ex i en stor boplats vid Ribby i Västerha-
ninge, och finns ofta också i ansenliga mängder i boplatslager under 
torv.

Det bästa exemplet på detta är den stora, delundersökta boplatsen vid 
Hallunda i Botkyrka, där delvis mera än halvmetertjocka kulturlager 
innehöll rikligt med bl a skärvsten, lerklining från husväggar, verkstads- 
avfall från bronsgjutning och keramik. Husgrundsterrasser förekom-
mer, och troligen fanns ursprungligen minst ett 20-tal synliga avfallshö-
gar av boplatsmaterial. Boplatsen är daterad till yngre bronsåldern (pe-
riod IV-V), och ett något yngre, överlagrande gravfält hade stensätt-
ningar, som också var uppbyggda av boplatsmaterial (Jaanusson 1981 s 
12 fl).
Inte långt från Hallunda ligger vid Slagsta Södertörns största häll-

ristning, som har ca 20 figurer och 150 skålgropar. Tre mindre hällrist-
ningar finns i Salem och fyra mindre spridda inom Sotholms härad. Be-
tydligt vanligare är älvkvamsförekomster, alltså ristningar med enbart 
skålgropar i block eller hällar; ca 360 sådana är kända: Sorunda, Salem, 
Västerhaninge, Ostertälje och Osterhaninge har vardera 65-40 före-
komster, de övriga socknarna färre. En av de största förekomsterna 
finns på ett block i det eljest på bronsålder fattiga Brännkyrka; den har 
ca 300 skålgropar och rännformiga fördjupningar (Ferenius 1999 s 22 
f). Sannolikt har den fruktbarhetskult som varit knuten till dessa forn- 
lämningar fortsatt också under järnåldern.

Järnåldern
Hittills har närmare 2 000 av de i tabellen redovisade fornlämningarna 
behandlats. Bortsett från spalten med borttagna fornlämningar återstår 
över 20 000, alltså tio gånger så många, vilka alla har sådana kriterier att 
de generellt bör dateras till järnåldern. Även om många frågor -1 ex om
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ristning, som har ca 20 figurer och 150 skålgropar. Tre mindre hällrist-
ningar finns i Salem och fyra mindre spridda inom Sotholms härad. Be-
tydligt vanligare är älvkvarnsförekomster, alltså ristningar med enbart 
skålgropar i block eller hällar; ca 360 sådana är kända: Sorunda , Salem, 
Västerhaninge, Östertälje och Österhaninge har vardera 65-40 före-
komster, de övriga socknarna färre. En av de största förekomsterna 
finns på ett block i det eljest på bronsålder fattiga Brännk yrka ; den har 
ca 300 skålgropar och rännformiga fördjupningar (Ferenius 1999 s 22 
f). Sannolikt har den fruktbarhetskult som varit knuten till dessa forn-
lämningar fortsatt också under järnåldern. 

Järnåldern 
Hittills har närmare 2 000 av de i tabellen redovisade fornlämningarna 
behandlats. Bortsett från spalten med borttagna fornlämningar återstår 
över 20 000 , alltså tio gånger så många, vilka alla har sådana kriterier att 
de generellt bör dateras till järnåldern. Även om många frågor - tex om 
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olika fornlämningstypers källvärde, om deras representativitet för det 
forntida samhället och om tillförlitligheten i registreringen av dem - 
ännu delvis är olösta, så måste den schematiska tiodubblingen av forn- 
lämningsantalet inom forntidens sista ett och ett halvt årtusende jämfört 
med de föregående mera än fem tusen åren ändå tala för en mycket 
stark acceleration i bebyggelseutvecklingen. Det större fornlämningsbe-
ståndet blir därför också tillförlitligare som källa för en analys av denna.

Den källkategori som härvid av rent kvantitativa skäl kommer i första 
rummet är gravania. På Södertörn finns inte mindre än 87 procent av 
det totala antalet fornlämningar - dvs närmare 19 400 anläggningar - 
inom järnålderns gravfält. Dessutom ligger ca 880 gravar av samma ty-
per som på gravfälten - flertalet högar och övertorvade stensättningar 
men också enstaka domarringar och resta stenar - i spridda lägen eller i 
små grupper. En del kan vara rester av gravfält men många är troligen 
solitärer. Betydelsefulla fornlämningar från järnåldern är också 91 forn- 
borgar, ett 80-tal husgmndsteirasser och de över 90 kända vikingatida run-
stenarna. Däremot saknas nästan helt de stensträngssystem som i många 
andra järnåldersbygder är en viktig källa till studiet av agrar arronde- 
ring och markanvändning. Den bebyggelsehistoriska, generella analy-
sen måste därför bygga på gravfälten men också ta hänsyn till historiskt 
källmaterial och äldre kartor, som belyser ortnamnstyper, bebyggelsens 
storlek och läge.

Sedan 1960-talet har man använt den s k Mälardalsmodellen (efter 
Ambrosiani 1964), som bygger på en empirisk/morfologisk analys av 
gravfälten med hänsyn till undersökningsresultat samt storlek och läge 
av dessa. Metoden har mött många invändningar och reservationer 
samt förslag till modifieringar under årens lopp (Selinge 1993 s 108 ff), 
men den är användbar på ett översiktligt plan och i första hand för östra 
Mellansverige. En något fördjupad klassificering med definitioner av 
morfologi, material, konstruktioner och proportioner på gravarna har 
gjorts inom ett område i östra Uppland, vilket ledde till en fördelning 
på fyra gravfältstyper (Selinge 1993 s 115 ff). Tre av dessa - benämnda 
enligt tabellhuvudet nedan - används här för en analys av Södertörns 
gravfält. Av deras benämningar framgår att den andra innehåller ele-
ment av både den första och den tredje, dvs kan ha längre användnings-
tid än dessa. Övergången beräknas ligga i folkvandringstid runt 500 e 
Kr. Siffran före snedstreck anger antalet anläggningar (gravar), siffran 
efter detta antalet lokaler (gravfält). Endast bevarade fornlämningar 
medtages. Den första och tredje gruppen innehåller i det väsentliga 
samma kriterier som Ambrosianis äldre och yngre järnåldersgravfält 
(1964 s 77 ff).
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Socken och 
härad

Äldre
järnålder

Äldre+vngre
järnålder

Yngre
järnålder Summa

Botkyrka 358/23 1 032/33 1 390/56
Brännkyrka 23/3 251/17 274/20
Ekerö 40/3 94/2 498/27 632/32
Grödinge 572/28 604/6 1 463/63 2 639/97
Huddinge 159/8 435/22 594/30
Salem 434/17 325/2 755/36 1 514/55
Östertälje 45/7 118/2 589/13 752/22
Svart lösa hd 1631/89 1141/12 5023/211 7 795/312
Sorunda 415/24 650/8 1 577/68 2 642/100
Västerhaninge 408/22 92/1 1 504/70 2 004/93
Ösmo 606/32 1 086/11 1 763/62 3 455/105
Österhaninge 810/13 200/1 2 470/77 3 480/91
Sotholms hd 2239/91 2 028/21 7314/277 11581/389
Summa
Södertörn 3 870/180 3 169/33 12 337/488 19 376/701

20 procent av gravarna ligger på de äldre gravfälten, som har en medel-
storlek av 22 gravar, 16 procent ligger på den andra gruppen, som har 
en medelstorlek av 96 gravar, och 64 procent ligger på den yngre grup-
pen, som har en medelstorlek av 25 gravar. Minst 40 gravfält med över 
900 registrerade gravar har dessutom borttagits i sin helhet; flertalet i 
Botkyrka, Brännkyrka och Huddinge. Dessa skulle dock knappast ha 
påverkat proportionen mellan grupperna, då flertalet hör till den yng-
re, några till den äldre och ett vid * Brunby i Brännkyrka (Ferenius 1999 
s 46 fl) till den andra gruppen.

Andelen äldre resp yngre gravar växlar i viss mån mellan socknarna, 
varvid man bör bortse från dem med många undersökningar. Salem 
har då högst andel äldre gravar med 29 procent, följd av Österhaninge 
och Grödinge med 22-23 procent. Ösmo har högst andel gravar i den 
andra gruppen med 31 procent, följd av Sorunda och Grödinge med 
23-24 procent. Andelen yngre gravar är högst i Östertälje och Västerha-
ninge med 78 resp 75 procent, följda av Ekerö och Österhaninge med 
71-72 procent. Om man kan tala om någon tendens visar den snarast 
att den yngre kolonisationen är starkast i lägre belägna bygder, medan 
de högre och starkare kuperade har högre andel äldre gravfält. Att 
gravfälten i den andra gruppen är så mycket större i genomsnitt beror 
rimligen på att de har varit använda under längre tid. Dessa nyanse-
ringar ger dock knappast underlag för några slutsatser om befolkning-
ens storlek eller om skillnader i befolkningstätheten. Huvudintrycket är 
att en massiv bebyggelseutveckling under yngre järnåldern har ett lo-
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kalt/regionalt ursprung i en ansenlig bebyggelse redan under periodens 
äldre del.

De registrerade gravfältens representativitet för den gravlagda be-
folkningen kan emellertid växla inom de olika grupperna. Normalt på-
träffas flera gravar i förhållande till de registrerade anläggningarna vid 
undersökning av äldre än av yngre gravfält (Bennett 1987 s 146). Ett ex-
empel härpå är det morfologiskt rikt varierade gravfältet vid Aby i 
Västerhaninge, där senast ett skadat delområde undersöktes (Äijä 
1985). Det kan beräknas att minst 120 synliga gravar funnits kvar till vår 
tid. 85 av dessa har undersökts, varvid ca 250 begravningar påträffats - 
dvs en ökning med 195 procent. På Ersta-gravfältet från romersk järnål-
der i Brännkyrka (Ferenius 1999 s 26 ff) blir motsvarande ökning ca 250 
procent. För några mindre, äldre gravfält i Huddinge blir ökningen ca 
100 procent.

Dessa skillnader mellan synliga och osynliga gravar har två orsaker: 
dels har de låga men ursprungligen synliga stensättningarna mer eller 
mindre täckts av sekundär torv och resta stenar har fallit omkull, dels 
har också från början osynliga gravar lagts i flat mark. Båda dessa felkäl-
lor är av allt att döma avsevärt mindre för de yngre gravfälten, även om 
äldre gravar och boplatser också kan framkomma under dessa. För någ-
ra mindre, rent yngre gravfält i Botkyrka var ökningen 35 procent, för 
några i Huddinge inte mera än 9 procent, och i Brännkyrka syntes 
ingen ökning alls. Stensättningarna på de yngre gravfälten är i regel 
mera välvda ('högliknande’), och flatmarksgravar är mindre vanliga. De 
har dessutom intill sen tid oftare legat i hävdad (betad) mark nära byar-
na, vilket bidragit till att de bevarats bättre.

Dessa omständigheter kan inbjuda till en tentativ omtolkning av total-
siffrorna ovan. Vid en generell ökning av de äldre järnåldersgravarna 
med 200 procent skulle de till antalet nå i nivå med de yngre (bortsett 
från grupp två), vilket alltså approximativt skulle ge ett liknande antal 
gravlagda. Resonemanget är dock omöjligt av kronologiska skäl, efter-
som äldre järnåldern är ungefär dubbelt så lång som den yngre. Sö-
dertörns största gravfält (och landets största från äldre järnåldern) vid 
Jordbro i Österhaninge har 675 karterade gravar (Rydén 1991) och 
uppvisar samma rika variation som gravfältet vid Åby. Det bör därför 
liksom detta börja vid övergången mellan brons- och järnålder och 
täcka största delen av äldre järnåldern. Bortsett från ett par liknande 
gravfält i Västerhaninge (Ambrosiani 1991 s 15) är inte exakt denna va-
riation känd på flera håll. De flesta äldre gravfält verkar i stället vara av 
liknande karaktär som Ersta-gravfältet med resta stenar i de äldsta de-
larna från århundradena omkring Kristi födelse och huvudsaklig be-
läggning av varierade stensättningar under romersk järnålder. Tvärt-
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emot vad som ofta påstås är också många äldre gravfält små och kan 
mycket väl representera mera temporära bebyggelser (jfr Selinge 1993 s 
118 f och medelstorlek ovan), och omflyttningar har även bekräftats vid 
undersökningar (Ferenius 1984 s 61 fl). En i huvudsak successiv bebyg-
gelse- och befolkningsutveckling är därför trolig.

Lokal förskjutning av boplats- och gravlokaler mellan äldre och yngre 
järnålder är vanlig, möjligen dominant men inte genomgående. Ett be-
lägg för lång lokal kontinuitet är de stora gravfalten inom grupp två. 
Stora sådana gravfält (100-250 gravar) finns t ex vid Berga och Viad i 
Grödinge, Bergaholm och Söderby i Salem, Tibble och Blista i Sorunda, 
Vansta, Säby och Älby i Ösmo samt Husby i Österhaninge.

Även rent yngre gravfalt kan nå denna storlek, t ex vid Hallunda i 
Botkyrka, Sibble i Grödinge, Vårby i Huddinge, Ullevi i Sorunda, Eke-
by, Utlida och Berga i Västerhaninge, Blista och Nynäs i Ösmo, 
Hässlingby, Söderby och Tjursta i Österhaninge samt Gärtuna och Hall 
i Östertälje. Om klassificeringen är riktig och gravseden densamma bör 
sådana enheter ha haft en genomsnittligt större befolkning.

För att rätt bedöma rikedomen på gravar från yngre järnåldern måste 
man även ta hänsyn till att många byar har flera gravfält. Någon full-
ständig granskning härav har inte gjorts, men Grödinge, Sorunda och 
Ösmo har genomgåtts mot moderna bygränser enligt FMR, varför 
mindre fel kan föreligga. 92 byar i dessa socknar har yngre gravfalt. 36 
byar har ett gravfalt, 25 byar har två gravfalt, 14 byar har tre gravfält, 10 
byar har fyra gravfält, tre byar har fem gravfält och fyra nuvarande byar 
har sex gravfalt. Sammanlagt finns alltså 207 gravfalt, vilket ger ett ge-
nomsnitt av 2,25 per by. Genomsnittliga antalet gravar per by är i Grö-
dinge 70, i Sorunda 54 och i Ösmo 73. 19 byar har över 100 gravar var-
dera.

1 'Mälardalsmodellen’ ingår bl a hypoteserna att alla bebyggelser un-
der yngre järnåldern var ensamgårdar, att alla vuxna var begravda i re- 
gistrerbara anläggningar och att alla enheter med 60 gravar eller mera 
var koloniserade under vendeltiden (Selinge 1993 s 108). Undersök-
ningen i östra Uppland tyder bestämt på att verkligheten är mera 
komplicerad: stora och små gravfalt förekommer under alla perioder; 
gravfältens storlek är inte bara beroende av tid utan också av sociala, 
ideella eller organisatoriska variabler; sociala värderingar kan påverka 
gravseden i selektiv riktning; byar med flera och/eller stora gravfalt kan 
ha varit byar redan under järnåldern, medan enheter med ett mindre 
gravfalt kan vara koloniserade först under vikingatid; gravarnas repre-
sentativitet för befolkningen är en svårlöst fråga, som måste tas upp i 
varje särskilt fall; ’by’-begreppet kan sannolikt vara flexibelt för samma 
enhet över tiden (Selinge 1993 s 128 f).
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enhet över tiden (Selinge 1993 s 128 f). 
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Det osedvanligt rika och varierade gravbeståndet från yngre järnål-
dern på Södertörn tyder på att den yngre järnålderns samhälle på ett 
liknande sätt präglades av kontinuitet men också av variation och flexi-
bilitet. Bebyggelseutvecklingen var expansiv men byggde på en regional 
och ibland även lokal kontinuitet från äldre järnåldern. Det agrara by-
samhälle som framträder i de medeltida, historiska källorna har sanno-
likt trots alla nyheter - som ofta kan bero på olikartat källmaterial - sina 
viktigaste förutsättningar under den yngre järnåldern. Expansionen 
nådde under den yngre järnåldern för övrigt också skärgården, där 
yngre gravfalt finns på Utö, Muskö och Torö, medan ett par på Ornö 
kan vara äldre (Flink 1984 s 125 fl).

Sporrong (1985 s 177 fl) har undersökt den rumsliga variationen 
inom Mälardalen av ett antal kamerala och geografiska variabler hos 
den agrara bebyggelsen i historisk tid. För flertalet av dessa ligger Sö-
dertörn helt (för uppodlingsgrad och byreglering) eller till största delen 
(för bystorlek, gårdsstorlek och förekomst av frälsejord) under genom-
snittet för Mälardalen. Endast för andelen skattejord ligger halvön i sin 
helhet över genomsnittet, vilket kan tolkas som tecken på en tidig stabi-
lisering (Sporrong 1985 s 190). De genom gravfälten belagda, täta agra-
ra dalbygderna vid slutet av järnåldern kan därför tolkas som resultat av 
en fullkolonisation genom självägande bönder. De begränsade topogra-
fiska förutsättningarna medverkade sedan till att förhindra en utveck-
ling av de agrarhistoriska variabler, som får genomslag på slättbygder-
na.

Till skillnad från gravarna är spåren av järnålderns bebyggelse relativt 
fåtaliga. För yngre järnålderns del beror detta säkert på att den i de 
flesta fall låg på samma ställen som bondbyarna från historisk tid. Be-
byggelsespår kan också framkomma vid plöjning i åkermark och under 
torv vid gravfältsundersökningar. En särskild typ som uppmärksam-
mats under senare decennier är husgrundsterrasser. 82 sådana har regist-
rerats, av vilka minst 14 ligger på Helgö (jfr nedan). På egentliga Sö-
dertörn är de fåtaliga. Botkyrka har högsta antalet registrerade anlägg-
ningar med 20, av vilka fyra ligger på Hallunda (se ovan). Dessa bör 
vara från yngre bronsåldern, medan flertalet säkerligen tillhör järnål-
dern. Salem har tio terrasser, vartill kommer sex små som ligger i en 
fornborg på Männö i Bornsjön. Östertälje har nio husgrundsterrasser 
och Grödinge sju. I Sotholm finns ett fåtal, medan några ligger på 
Ekerös huvuddel.

Det kända fornlämningsområdet på Helgö i Ekerö socken har bl a 
förtjänsten av att först - på 1950-talet - ha gjort själva fornlämnings- 
typen husgrundsterrass’ känd i Mälardalen. På själva huvudboplatsen 
på öns nordsida har minst 14 husgrundsterrasser kunnat registreras i
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två-tre bebyggelsegrupper. Vid undersökningar har 30 separata hus-
grunder påträffats inom dessa. Dessutom har otaliga ombyggnader och 
renoveringar förekommit, och därutöver finns ett tiotal grophus. Två 
huvudfaser finns i bebyggelsen: en intensiv under romersk järnålder - 
tidig vendeltid och en mindre intensiv under sen vendeltid - vikingatid 
(Reisborg i Excavations VIII). I området ingår en fornborg samt sex 
gravfält med totalt 165 registrerade gravar. Två av dessa har helt un-
dersökts med 60 procents utökning av gravantalet (Kyhlberg i Excava-
tions VIII s 25), vilket mest berodde på överlagrade äldre gravar. Det 
rika fyndmaterialet från boplatsen har föranlett en livlig diskussion om 
platsens karaktär, funktion, yttre och inre förbindelser samt om dess be-
tydelse för järnålderns samhällsutveckling i Mälardalen (Lundström 
1988).
Södertörns 91 fornborgar utgör en dryg fjärdedel av Södermanlands, 

som är landets rikaste landskap på denna fornlämningstyp. Området är 
alltså av stort intresse ur denna synpunkt. Flest fornborgar finns i 
Sorunda, som har 16, följd av Grödinge och Österhaninge med 12 var-
dera. Botkyrka och Ösmo har 10, Huddinge och Västerhaninge 9 resp 
8. De övriga har färre vardera, men ingen socken saknar fornborgar. I 
detta sammanhang skall endast några enkla topografiska iakttagelser 
om förhållandet till järnåldersbygden göras.
En uppdelning i Tarledsborgar’ och 'flyktborgar’ har - liksom konsta-

terande av vissa borgars parvisa förekomst - tidigare gjorts på en del av 
detta material (Hallberg 1951). Fornborgar med spår av bosättning 
inom eller utanför murarna har senare särskilt uppmärksammats (Am- 
brosiani 1964 s 176 ff). Ett dominerande intryck vid en hastig översyn är 
att många, ofta små borgar ligger i bygden, nära en viss bebyggelse på 
närmast lämpliga berg, någon gång också två borgar i par; Nordström 
(1982 s 55) kallar dem välfunnet för 'skyddsborgar'. Fornborgen på 
Helgö är ett bra exempel. Drygt ett 20-tal torde kunna föras till denna 
grupp. I motsats härtill ligger något färre ensamma borgar på små, 
djupt undanskymda berg i skogsmarkerna, gärna nära sankmarker - 
karakteristiska 'flyktborgar’. Någon gång uppträder parborgar i detta 
läge, varvid den ena gärna är större och har lägre vallar - t ex vid Glas-
berga i Östertälje. I skogsmark på gränsen mellan Sorunda och Ösmo 
ligger två små och en stor borg intill varandra - den sistnämnda på 
'Storborgsberget'.

Tarledsborgar’ finns nära innanför eller ännu direkt vid kusterna, be-
roende på nivåerna. Åtminstone sex, delvis stora borgar ligger längs 
kusten i Ösmo och i Haninge-socknarna på sådant sätt att de kan ha 
markerat järnålderns skärgårdsled. Längs västra kusten finns sex 
borgar i liknande läge, flertalet dock inte vid Himmerfjärden mot Sö-
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dertälje utan vid Kaggfjärden i Grödinge; bl a märks här vid en åmyn-
ning två parborgar med en mindre, starkt befäst och framskjuten, och 
en större med lägre vallar bakom. Minst tre fornborgar, bl a en vid 
Skärholmen och en på holmen Estbröte, finns också i farleden längs nu-
varande Mälaren.

Alby- och Tullingesjöarna i Botkyrka utgjorde en havsvik fram till 
järnålderns slut. Runt den sistnämnda ligger tre fornborgar och ytter-
ligare två på näset mellan sjöarna, där senare huvudvägen söderut - 
Göta landsväg - gick fram. Om det var en farled kan diskuteras, men 
koncentrationen av fornborgar måste nog ha en exceptionell förkla-
ring. Som en farled kan man även betrakta sjöstråket Orlången-Magel- 
ungen-Drevviken på 19-20 meters nivå inom Huddinge och Bränn-
kyrka, längs vilket på större eller mindre avstånd ligger fem-sex forn-
borgar.

Slutligen finns också exempel på vad som skulle kunna kallas 'farvägs- 
borgar’, alltså belägna vid förbindelseleder till lands. Från norra Sorun- 
da går t ex en dalgång genom skogen över mot Haningebygden. Längs 
denna ligger två fornborgar, som talar för äldre försvar eller bevakning 
av en farväg. En helt analog dalgång går från Nolinge i norra Grödinge 
över skogen till södra Botkyrka. Också längs denna ligger två forn-
borgar. Exemplen visar att fornborgarna varit integrerade i järnålders- 
bygden och sannolikt i första hand haft uppgifter för skydd, bevakning 
och försvar. Förekomst av kulturlager i borgarna har inte undersökts.

Södertörns runristningar uppgår enligt Sveriges Runinskrifter till 93. 
Drygt 80 av ristningarna har varit gjorda i resta stenar, medan 12 ligger 
i fast häll eller i ett par fall i flyttblock. Merparten ligger i Sotholms hä-
rad. där Sorunda har 21 ristningar, varav hela sju stycken i fast häll, 
Österhaninge 17, Ösrno 14 och Västerhaninge 12. I Svartlösa har Grö-
dinge och Botkyrka 8 runstenar vardera, Salem och Huddinge 5 resp 4, 
Ekerö också 4 och de två övriga var sin. Man kan beräkna att drygt 30- 
35 stenar - förutom ristningarna i fast häll - står på ursprungliga plat-
ser, drygt 20 står på sekundära platser, 8-10 finns i kyrkor och resten är 
forkomna. Även inskrifterna på de sistnämnda är dock i många fall kän-
da genom äldre uppteckningar.

Merparten av runstenarna torde ha varit resta i närheten av bebyg-
gelsen. Relativt vanligt är det att de alltjämt står vid något av halvöns 
många gravfält, något som varit betydligt vanligare än man nu kan se (E 
Wessén i Södermanlands runinskrifter, Inledning s L f). Lägen utefter 
dåtida vägar var också relativt vanligt. Två runstenar i Grödinge, som 
tillhör två generationer av samma familj, står till exempel inne i Hanve-
den nära häradsgränsen vid två vägar som leder mot Sorunda resp 
Västerhaninge. Vid Blista i Sorunda är tre ristningar för tre olika famil-
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jer gjorda på en häll utefter en väg. En är signerad av ristaren Hägvid, 
som sannolikt gjort också de två andra. Men vägarna är aldrig nämnda i 
texterna, och ett brobygge nämns en enda gång.

Södertörns runstenar har mycket stereotypa texter, särskilt om man 
jämför med de många historiskt intressanta som står både i inre, norra 
Södermanland och i landskapets sydöstra del. Normalt innehåller de 
bara en resarformel - ofta med en brödraskara som vill minnas sin far, 
men även andra familjerelationer förekommer, i några fall också med 
hustrur eller mödrar. En bön för själen finns bara i två fall, och endast 
fem stenar nämner vikingafärder - två av dessa är s k Ingvarsstenar, av 
vilka den ena har stått vid Hundhamra i Botkyrka.

Man kan slutligen fråga sig om några fornlämningsplatser har indika-
tioner på att ha haft centrala funktioner under järnåldern. Hallunda bör 
enligt ovan ha varit en sådan redan under yngre bronsåldern. Det är 
fullt möjligt att det stora gravfaltet vid Jordbro haft mera än lokal bety-
delse under äldre järnåldern. En funktion som samlings- och/eller kult-
plats är tänkbar, även om inga anläggningar ännu kan tolkas i en sådan 
riktning. Helgö har rimligen haft stor betydelse som verkstads- och han-
delsplats - kanske ett slags ”faktori” för området kring hela mälarviken .

Vid Torp, som är den centrala byn vid Sorunda kyrka och har ett 
osammansatt namn av äldre typ, finns två monumentala fornlämningar: 
dels en 28 m lång skeppssättning av 50 resta stenar ett stycke norr om 
kyrkan, dels en storhög, 35-40 m i diameter och 5 m hög, strax söder 
om kyrkan, båda odaterade. En annan (Pyngre) centralort i Haninge- 
bygden kan ha varit Husby i Österhaninge, som har ett stort gravfalt 
med lång kontinuitet; på grannbyn Hässlingby finns dessutom ett stort 
yngre gravfält med två ca 25 m stora högar (Ambrosiani 1991 s 30 ff).

Häremot svarar i Svartlösa härad Hundhamra i Botkyrka med ett 
gravfält på en udde i Mälaren (vid nuv Norsborg) med två storhögar, 
35-40 m i diameter, och 'högklassiga’ fynd från vendeltid i en mansgrav 
i den största högen (Nerman 1961, Ambrosiani 1964 s 170). Snett över 
Rödstensfjärden ligger Asknäs gård vid Ekerö kyrka med en hög, 25 m i 
diameter.

I området finns också spridda medeltida fornlämningar. Ruiner eller 
grunder av hus finns vid Hammersta i Ösmo och Tyresö i Osterha- 
ninge; vid Årsta i Österhaninge och Häringe i Västerhaninge finns 
grunder till större hus, sannolikt av trä, från 1500-talet eller senare. En 
medeltida borgruin finns på Ragnhildsholmen vid Linasundet ca 2 km 
norr om Södertälje. I järnåldersbygderna finns ca 45 registrerade avhys-
ta bebyggelseplatser (särskilt många i Grödinge), dels bytomter som går 
tillbaka till järnålder och medeltid, dels medeltida torp.

I skärgården finns svårdaterade fornlämningar, som åtminstone i
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princip kan gå tillbaka till medeltiden. På ett bronsåldersröse vid Fituna 
i Sorunda står en ännu bevarad vårdkase, som säkert har haft äldre fö-
regångare, och på ytterligare tre platser finns bottnar till sådana. I den 
östra skärgården är närmare 100 tomtningar registrerade - grunder till 
primitiv bebyggelse, som använts vid fiske och fångst i utskärgården. I 
samma områden finns sex labyrinter, som kan ha anknytning till samma 
verksamhet men i regel ligger på mindre skär och därför kan vara yngre.

I Utö gruvor i Västerhaninge har brutits järnmalm sedan medeltiden. 
De är nu nedlagda, och de synliga lämningarna torde genomgående 
vara yngre. Vid Älvsnabben utanför Muskö har varit ankringsplats och 
operationsbas för flottor sedan medeltiden. De talrika lämningarna på 
stränderna (ödekyrkogård, husgrunder, befästningsvallar m.m.) härrör 
dock troligen från nyare tid. En helt annan typ av kommunikationsläm- 
ning är Göta landsväg, som löper nedlagd över Årstafaltet och vidare ge-
nom Brännkyrka i samma läge som den medeltida utfartsvägen från 
Stockholm (Ferenius 1999 s 81).

Administrativ indelning
Södermanland hörde vid 1300-talets början till Nyköpings fögderi. Ef-
ter det att Nyköpingshus förstörts 1318, lades Södermanland under 
Stockholms slott och tillhörde dess fögderi fram till 1365, då ett nytt Ny- 
köpingsfögderi bildades i samband med återuppbyggandet av borgen. 
1352 förordnade fogden på Stockholm en ställföreträdare för sig i Sö-
dermanland med undantag för ’de båda Tör’, vilka således låg direkt 
under Stockholm. Vid 1390-talets slut bildades ett nytt fögderi kring 
Täljehus (vid Södertälje), till vilket fördes Öknebo och Hölebo hdr och 
större delen av Övre Tör (Svartlösa hd); socknarna Brännkyrka och 
Huddinge hörde, liksom Yttre Tör, till det egentliga Stockholmsfögde- 
riet. (Fritz 2 s 20 f, 24 ff)

1305 hävdar priorn i Sigtuna dominikankonvent, i sin inlaga till ordens 
provincialkapitel i Skänninge gällande tvisten med konventet i 
Strängnäs om rätten att tigga vid sältranbodarna nära Stockholms 
stad, att platsen (vid nuv Stadsgården) ligger i ärkestiftet, i Upp-
lands lagsaga och i (folk)landet Attundaland, inte i Södermanland 
där strängnäskonventet ligger. De byar som tillhör Solna socken 
hör på samma sätt, trots att de ligger söder om Stockholms ström 
och utanför 'sälbodarna’, till samma stift, lagsaga och folkland. 
Som stöd för sin sak hänvisar priorn till en gränssyn som gjorts 
föregående sommar (1304) med anledning av tvist mellan kung 
Birger och hertig Erik om gränsen mellan Attundaland och Sö-
dermanland. Synen har utförts av ärkebiskopen, upplandslag-
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mannen, riddarna Röd Keldorsson (Färla) och Bengt Bosson 
jämte flera andra med hjälp av gamla närboende bönder från 
båda landen. Dessa hade längs gränsen, mellan Arstaviken (Arus- 
boawik) och *Telgedj, vilken är de ovannämnda byarnas yttre 
gräns, upptäckt stenar i vilka insatts järnringar. Gränsen hade 
stadfästs som gällande gräns. (DS 1475) - Södermanland hörde 
vid denna tid till hertig Eriks hertigdöme under Nyköpingshus 
(Fritz 1971 s 347 fl).

De byar som åsyftas ovan är sannolikt de på Sicklaön som under 
senmedeltiden och 1500-talet hör till Solna socken, nämligen Sick- 
la, Järla och Duvnäs. Den aktuella gränsen har gått från Årstavi- 
kens östra ände (vid nuv Skanstull) genom Hammarby sjö och 
längs Långsjön och Järlasjön till Duvnäsviken i saltsjön; ”Telgedj” 
bör avse den smala landtungan mellan Järlasjön och Duvnäsviken. 
Gränsen är densamma som vid medeltidens slut skiljer Solna sock-
en i Uppland från Brännkyrka socken i Tören. (Jfr Bolin 1933 s 
276 ff, AStHist s 59 f)

1413 upptas i skatteboken under rubriken Tälje län i Övre Tör 8 gärd-
er, 13 stadgemän, 3 stubbekarlar, 17 småjordemän och 26 krono- 
landbor (Uppsala ’öde’); Ekerön är förlänad till väpnaren Erik 
Jakobsson, husfogde på Stockholm; Henrik Nilsson (Örboholms- 
ätten) har 12 bönder i häradet i förläning, Navne 6 bönder och en 
landbo. Under rubriken Stockholms län: Huddinge och Vantörs 
(Brännkyrka) socknar, som omfattar 6 gärder och 3 stadgemän 
med 18 förlänta (bönder) i Brännkyrka, samt Yttre Tör (Sotholms 
hd), som omfattar 32 gärder, 99 stadgemän och 11 förlänta (bön-
der). (ESb s 124 f, 130)

1419 är Bo Djure hövitsman på både Stockholm och Tälje (ST III s 40). 
1497 upptas i länsregistret Övre och Yttre Tören bland län som brukar 

ligga till kungens fatabur, under Stockholms slott; om Sorunda 
och Ösmo snr sägs uppgifter, troligen om räntan, finnas ’i slottsbo- 
ken’ (HSH 18 s 181, Westin s 17, 31; notisen om socknarna har 
dock samband med Sten Stures förläning /Westin s 32 f/).

1497 ger kung Hans med riksrådets samtycke bl a Sorunda och Ösmo 
snr till Sten Sture i livstidsförläning; efter Stens död skall 
förläningen återgå till kronan (FMU 4768).

1500-talets kamerala material redovisar följande indelning:
Svartlösa härad: Botkyrka, Brännkyrka, Grödinge, Huddinge och Sa- 

lems socknar, östra delen av Tälje socken samt tom 1543 Ekerö socken.
Sotholms härad: Sorunda, Ösmo, Västerhaninge och Österhaninge 

socknar.
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Tören bildade under Gustav I:s regering fram till början av 1540-talet 
tillsammans med Värmdö skeppslag i Uppland och Hölebo härad ett 
gemensamt fögderi. Från detta skildes Hölebo 1543, och 1544 överför-
des Ekerö socken till Svartsjö fögderi i Uppland. 1558 överfördes Bot-
kyrka och Brännkyrka socknar till ett nybildat fögderi under *Glia/ 
Torvesunds gård på Lovön, men Brännkyrka återfördes redan 1562 till 
Törens fögderi.

Grödinge socken var under större delen av perioden förlänad, 1528 
till Peder Hård, 1534 till Lambrekt Matsson, från 1538 till 1560-talet till 
Svante Sture. Salerns socken förlänades 1552 till Dionysius Beurreus. 
Sorunda socken förlänades 1526 till Peder Hård och 1538-54 till Björn 
Pedersson (Bååt), som också hade Västerhaninge socken i förläning 
1537-54. Sorunda låg därefter några år tillsammans med Ösmo socken 
under Hammersta gård, Ösmo sn, men förlänades 1559 till Johan Pe-
dersson (Bååt) och återgick till kronan 1566. Österhaninge socken var 
förlänad under kortare perioder.

AL 1 s 225 ff, 242 f, 3 s 2, 14 f, UH.

Judiciella förhållanden
Källorna till Törens judiciella indelning är få. En samlad bild framträ-
der egentligen aldrig. Tingslagens omfattning under medeltiden fram-
träder genom uppräkning av nämndemän, fastar och vidervarumän i 
brev utfärdade på häradsting och lagmansting samt i viss mån av några 
räfstetingsbrev från 1409.

Tingslagen motsvarar de administrativa häraderna. Namnet på den 
rätta tingsstaden1 är känt för båda häraderna, för Sotholm dock först 
från medeltidens slut. Omnämnda tingsplatser vid häradsting och lag-
mansting samt häradshövdingar redovisas nedan:

Svartlösa härad (Övre Tör): Häradets rätta tingsstad hette Svartlöten 
(1342 /omkr/ apud SuertoUth RAp odat nr 30, 1353 a Swartol0t DS 4918, 
1443 a Swartalodzsta thing a rattom thingxstadh UUBp 19/10) och låg ca 
500 m sydöst om Brunna, Botkyrka sn (Ymer 1938 s 193, 185 /karta/); i 
byn Tomtberga, samma sn (ca 1500 m från tingsplatsen), utfärdar hä-
radshövdingen ett fastebrev 1433 (RAp 2/5). Omnämnda tingsplatser 
vid lagmansting: 1437 klockarstugan vid Grödinge kyrka (SMR 651), 
1474 Södertälje (RAp 7/12), 1477 och 1492 vid Grödinge kyrka (Ekerö 
KyA K 1:1, Rött nr 437), 1499 vid Huddinge kyrka (RApp 11/3).

1 Häradstinget skulle hållas på  rätt tingsstad”, dvs en bestämd plats, medan lagmans-
tinget ofta hölls på en för lagmannen med hänsyn till hans resa lämplig plats (ALD s 11).
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radshövdingen ett fastebrev 1433 (RAp 2/5 ). Omnämnda tingsplatser 
vid Iagmansting : 1437 klockarstugan vid Grödinge kyrka (SMR 651), 
1474 Södertälje (RAp 7/ 12), 1477 och 1492 vid Grödinge kyrka (Ekerö 
KyA K 1:1, Rött nr 437), 1499 vid Huddinge kyrka (RApp 11/3). 

1 Häradstinget skulle hållas på "'rä tt ting sstad", dvs en bestämd plats, med an lagmans-
tinget ofta hölls på en för lagmannen med hänsy n till hans resa lämplig plats (ALD s 11). 
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Administrativ och judiciell indelning
Gränser omkring 1540

----- häradsgräns

----- sockengräns

kyrkogångens riktning i 
sockendel belägen inom 
annat härad

Häradshövdingar: PMagnus Håkansson (Magnus Marinassons ätt) 1369 
(DS 7830) - Karl Gädda 1423-33 (RAp 29/5, Stjb 1 s 447, RAp 7/11), 
som har Peter Finvidsson som ersättare 1423 (RAp 29/5) - Erland Kag- 
ge 1437-65 (SMR 651, RAp 26/5), som har Olof i Glömsta, Huddinge 
sn, som ersättare (domare) 1443 (UUBp 19/10) - bonden Lars i Lideby, 
Salems sn, domare 1489 (StTb s 334) - Peder Elefsson, 'härads- 
domhavande’, 1490 (BjörkAp 19/6) - Peter Ragvaldsson (Fargalt) 1492 
(?) (B 19 nr 160, feldat, avskr) - Jon Jönsson (halvt djur) 1507-1514 
(VikSp 21/8, RAp u d) - Klas Kyle 1527, som har Peder Erlandsson 
(Bååt) som ersättare (BjörkAp 26/1) - Peder Erlandsson 1536 (GR Ils
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183) - Björn Pedersson (Bååt) 1540-53 (GR 13 s 179, ALD s 50) - Peder 
Andersson, fd borgmästare i Stockholm, 1558 (GR 28 s 410).

Sotholms härad (Yttre Tör): Häradets rätta tingsstad hette vid medelti-
dens slut 'Sotholm’, endast indirekt belagt genom häradets nya namn (se-
nast från 1527). Den låg på en höglänt, nu landfast holme (Betsholmen 9 
1, 9 f) längst in i Landfjärden och på mark som bör ha hört till Häringe, 
Västerhaninge sn (NoB 1945 s 24). Omnämnda tingsplatser vid lagmans-
ting: 1432 Stav, Västerhaninge sn (RAp 8/11), 1437 Häringe, Västerha-
ninge sn (SMR 645), 1466 och 1475 vid Ösmo kyrka (SvHoA E VI a2aa 
vol 498, Prv), 1479 vid Sorunda kyrka (B 19 nr 51). - 1362 hålls konungs-
ting i Näsby, Österhaninge sn; fastarna är från häradet (DS 6605). 1397 
hålls landsting ('lagting’) vid Hammersta, Ösmo sn, varvid fastebrev utfär-
das i Västnora, Västerhaninge sn, på alla jordförvärv som stockholms- 
borgaren Rutger Crouwel nyligen gjort i flera byar i både Österhaninge 
och Brännkyrka snr från olika personer; bland de 12 fastarna är minst 
fyra bönder från Svartlösa härad (EbAp 13/10).

Häradshövdingar. Kettilvast Krok (pil och pilbåge) 1383-85 (SRP 1966, 
2164) - Nils domare (okänt sigill) 1397 (EbAp 13/10) - Erik (okänt sigill) 
i Fors, Västerhaninge sn, domare i Yttre Tör, 1428 (RAp 29/5) - Eren- 
gisle Nilsson d y (Hammersta-ätten) 1458-63 (UUBp 22/1, SvHoA E VI 
a2aa vol 498), som har Ingemund Arvidsson (vinkelsnitt) som ersättare 
1458 (UUBp 22/1); i detta brev omnämns även Lasse Andersson, doma-
re i häradet - Johan Pedersson (Bååt) 1540-64 (GR 13 s 179, ALD s 48). 
- 1497 håller häradshövdingen i Hölebo, Simon Körning, ting på rätt 
tingsstad med allmogen av Yttre Tör på Nils Bossons (Grip) vägnar och 
befallning, vilket kan tyda på att Nils Bosson är häradshövding i Yttre 
Tör (VHAAp 1551 12/4 vid, B 19 nr 66b).

Kyrkliga förhållanden
Den kyrkliga indelningen under medeltiden återspeglas endast i följan-
de handling:

1314 (?) års förteckning över sexårsgärden redovisar för Strängnäs stift 
under rubriken De prepositura T&rensi: Salem (0:6),2 Botkyrka (0:18), 
Ekerö (0:6), Huddinge (0:6), Brännkyrka (Vantör) (0:6), Ös-
terhaninge (2:0), Västerhaninge (2:0), Ösmo (2:0), Sorunda (2:0), 
Grödinge (0:12), Tälje (0:14), Tveta (0:3), Överjärna med annex 
(Ytterjärna) (0:14), Övre Hölö med annex (Yttre Hölö) (2:0), Tro-
sa med annex (Vagnhärad) (2:0), Vårdinge (0:12), Mörkö (1:0),

■ Avgift i mark:öre
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Turinge (0:6), Ytterenhörna Överenhörna (0:2), Väster-
ljung (0:6) och Taxinge (0:0:4) (DS 1947, APS 161, odat).

Detta Törens prosteri omfattar förutom socknarna i själva Tören (Svart- 
lösa och Sotholms härader) de i Öknebo och Hölebo härader.
1281 omnämns Peter, prost i Tören (prepositus de Th0rh) (DS 724; Coll- 

mar s 251).
1364 beseglar Jakob, prost och kyrkoherde i Grödinge, ett fastebrev på 

Öknebo häradsting (DS 7037). Jakob är sannolikt hundaresprost i 
Övre Tör (Collmar s 350; jfr nedan).

I en odaterad taxeringslängd (troligen från 1400-talets mitt) för Sträng-
näs stift gällande hur många nätter gästning biskopen hade rätt till i varje 
socken, då han för visitation och konfirmation besökte den, är Brännkyr-
ka (Vantör) och Huddinge taxerade till en natt, Botkyrka med annex (Sa-
lem) till två nätter och Ekerö, Grödinge, Österhaninge, Västerhaninge, 
Ösmo, Sorunda och Tälje till två nätter vardera (A 15 f 13v, odat).

Under Gustav I:s tid framträder en annan bild av den kyrkliga indel-
ningen:
Ekerö, Huddinge, Brännkyrka, Botkyrka, Salem och Grödinge socknar 
utgjorde 1544 ett prosteri: Svartlösa härads prosteri med kyrkoherden i 
Grödinge som prost.

Österhaninge, Västerhaninge, Ösmo och Sorunda socknar utgjorde 
1544 ett prosteri: Sotholms härads prosteri med kyrkoherden i Österha-
ninge som prost.
Tälje socken utgjorde tillsammans med Tveta, Turinge, Vårdinge, 
Överenhörna och Ytterenhörna ett prosteri: Öknebo härads prosteri med 
kyrkoherden i Ytterenhörna som prost.
(AL 3 s 186, länsreg)

Annexförhållanden: Under senmedeltiden och 1500-talet är Salem annex 
till Botkyrka (A 15 f 13v, GR 16 s 527). Botkyrka var sedan 1283 annex-
kyrka till S:t Botvids prebenda vid Strängnäs domkyrka men ersattes 
1443 med Österhaninge (Collmar s 307).

Det ”Danska itinerariet”
I den danska handskriftssamling från omkr 1300 som bl a innehåller 
den s k kung Valdemars jordebok ingår en handskrift, som översiktligt
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beskriver segelleden från Utlängan i Blekinge längs svenska kusten till 
Stockholms skärgård och vidare genom Ålands och Finlands skärgårdar 
till Reval i Estland. Handskriften, som är en avskrift, har danskt ur-
sprung och har på goda grunder antagits ha upprättats och använts 
inom franciskanordens nordiska provins (Dit s 81 fl). Ortnamnsformer- 
na har betecknats som otillförlitliga (NoB 1937 s 92). Avstånden mellan 
de i seglingsbeskrivningen omnämnda landmärkena - öar, sund och 
hamnar - är i de flesta fall angivna i antal 'veckosjöar’ (en veckosjö är 
ungefär 4 sjömil).

För den del av leden som passerar Tören (Sotholms härad) anges tre 
alternativa leder:
1) Från Asko i Trosa skärgård till Rävskär (Rceueskicer) vid Svärdsfjär- 
den, därefter Torö, Herrhamra, från okänd plats till Mällsten 
(.Mathelsten) 2 veckosjöar, därifrån till Älvsnabben (Alcesnap) 2 veckosjö- 
ar, därifrån till Gålö 2 veckosjöar och därifrån till Vindö (i Värmdö 
skeppslag) 1 veckosjö.
2) En yttre led från Öja (Uthoi, norra delen av Landsort) till Mällsten - 
Nåttarö - Alö - Ornö - Nämdö till Runmarö (i Värmdö skeppslag).
3) En inre led från Fifång i Trosa skärgård till Svärdsund (Swether sund) 
1 veckosjö, därifrån till Ekholmen (Ekiholm, innanför Järflotta) 1 vecko-
sjö, därifrån till Yxlösundet (Oslcesund) 1 veckosjö, genom Yxlösundet 1 
veckosjö, därifrån till Ikemsund (= Tkorrsund’, nu Vitsgarnsund) 1 
veckosjö, därifrån till Gålö 1 veckosjö, därifrån till Dalarösund (Dalern- 
sund) 1 veckosjö, därifrån till Harstäket (Haricstik, nu Baggensstäket) och 
förbi holmen Sverige till Stockholm. (Dit s 48-51, text och facsimile)

Statistiska uppgifter
Vid en bedömning av ett områdes betydelse för kronan som skatte- 
distrikt är framför allt två typer av statistiska uppgifter av intresse: anta-
let jordeboksenheter 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: Svartlösa 1538/39 
(1572/73), Sotholm 1547/54 (1573).

Antal jordeboksenheter
Tabellerna innehåller genomgående summor som framkommit vid be-
arbetningen. De överensstämmer oftast med de summor fogdarna redo-
visar i jordeböckerna, men ev skillnader redovisas inte här.
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Antal jordeboksenheter i Svartlösa härad, UH 1538/39 (1572/73)

Botkyrka Brännkyrka Ekerö Grödinge Huddinge Salem Tälje summa
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Botkyrka Brännkyrka Ekerö Grödinge Huddinge Salem Tälje summa -I 
Q: 

sk 16 (14) 11 (14) - - 29 (28) 21 (18) 6 (3) 9 (9) 92 (86) ro 
skuj 9 (7) 3 (3) 16 (11) 7 (7) 9 (7) 3 (3) 47 (38) 

:::, - -
st 1 (1) 4 (0) 3 (4) - - 2 (2) - - - - 10 (7) 
stt 2 (0) 0 (3) - - - - - - - - - - 2 (3) 
stuj 2 (3) - - 1 (0) 13 (0) - - 3 (1) 9 (2) 28 (6) 
stäng 1 (0) - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
kr 4 (4) - - 10 (5) 9 (8) 9 (3) 5 (2) 2 (4) 39 (26) 
krt 2 (3) - - 0 (1) - - - - 0 (2) - - 2 (6) 
kruj - - 1 (1) - - 1 (0) - - 2 (1) 1 (0) 5 (2) 
ky 3 (3) 1 (1) 1 (2) 3 (3) 1 (0) 2 (2) 5 (5) 16 (16) 
kyuj 0 (3) 1 (1) - - 2 (3) - - 5 (5) - - 8 (12) 
se - - - - 2 (2) - - - - - - - - 2 (2) 
set - - - - 1 (1) - - - - - - - - 1 (1) 
pb 10 (9) - - 1 (0) 6 (8) 2 (8) 4 (3) - - 23 (28) 
pbt 1 (1) - - - - - - - - 0 (1) - - 1 (2) 
kl - - - - 1 (3) - - - - - - - - 1 (3) 
dasp 0 (1) 3 (6) 0 (1) 2 (2) - - 5 (5) - - 10 (15) 
daspt - - - - - - - - - - 1 (2) - - 1 (2) 
daspuj - - 0 (2) - - - - - - - - - - 0 (2) 
aoe 0 (4) - - 8 (7) 3 (1) - - 2 (1) 2 (0) 15 (13) 
aoet - - - - 0 (1) 1 (0) 0 (1) - - - - 1 (2) 
aoeuj - - - - 0 (1) 1 (1) - - 0 (1) - - 1 (3) 
fr 12 (7) 17 (8) 24 (25) 6 (8) 8 (9) 17 (19) - - 84 (76) 
fri 6 (4) 2 (2) 6 (5) 2 (5) 1 (2) 7 (4) - - 24 (22) 



Antal jordeboksenheter i Sotholms härad, UH 1547/54 (1573)

Sorunda Ösmo Västerhaninge Osterhaninge

sk
skt
skuj
skäng
st
stt
stuj
stäng
kr
krt
kruj
ky
kyuj
kykvarn
pb/bi
fr
M> fr/frt 
aoe 
aoet 
aoeuj

41 (42)
4 (0) 

36 (39)
0 d) 
8 (6)

5 (3)
1 (D
8 (7)

0 (1)
0)
(0)

(3)
d)

11 (13) 
0 (6) 

11 (8) 
15 (14) 

1 (0)

23 (25) 

18 (8) 

5 (5)

9 (3)
1 d) 
1 (0)

(2)
 6)

11 (11) 
58 (39)
2 (5)
3 (11)
0 (7)

48 (47)

2 (2) 

0 (D 

10 (11)

(2)
 4)

(3)
 7)

 4)
(8)

57 (53)

4  0)

2 (2) 
10 (8) 
2 (2) 
0 (1) 

33 (35) 
1 0)

6 (6)

20 (17) 
0 (13) 
0 (3)
0 (4)

169 (167) 
4 (0)

58 (47)
(1)0

17 (15)
10  8) 

16 
2 

52 
1 
0

 9) 
(3) 

(53) 
(1) 
(1) 

16 (13)
13
0

(16)
(3)

19 (15)
95 (76)
2

14
15 

1

(24)
(26)
(33)
(0)

Statistiska uppgifter 
41

Antal jordeboksenheter i Sotholms härad, UH 1547/54 (1573) 

Sorunda Ösmo Västerhaninge Österhaninge summa 
sk 41 (42) 23 (25) 48 (47) 57 (53) 169 (167) 
skt 4 (0) - - - - - - 4 (0) 
skuj 36 (39) 18 (8) - - 4 (0) 58 (47) 
skäng 0 (1) - - - - - - 0 (1) 
st 8 (6) 5 (5) 2 (2) 2 (2) 17 (15) 
stt - - - - - - 10 (8) 10 (8) 
stuj 5 (3) 9 (3) 0 (1) 2 (2) 16 (9) 
stäng 1 (1) 1 (1) - - 0 (1) 2 (3) 
kr 8 (7) 1 (0) 10 (11) 33 (35) 52 (53) 
krt - - - - - - 1 (1) 1 (1) 
kruj 0 (1) - - - - - - 0 (1) (/) 
ky 8 (9) 3 (2) 5 (2) - - 16 (13) g 
kyuj 1 (0) 5 (6) 1 (4) 6 (6) 13 (16) ~-
kykvarn 0 (3) - - - - - - 0 (3) en· 

;,::-
pb/bi 3 (1) 11 (11) 5 (3) - - 19 (15) Il> 

fr 11 (13) 58 (39) 6 (7) 20 (17) 95 (76) C 
"O 

½ fr/frt 0 (6) 2 (5) - - 0 (13) 2 (24) "O co 
aoe 11 (8) 3 (11) 0 (4) 0 (3) 14 (26) (D 

aoet 15 (14) 0 (7) 0 (8) 0 (4) 15 (33) ..., 

aoeuj 1 (0) - - - - - - 1 (0) 



42 Tören

Jordetal
I UH finns ingen direkt uppgift att man räknat 15 pnl på örtl. Denna 
avvikelse från det normala, 8 pnl på örtl, finns på flera håll i Uppland, 
bl a på Färingön (se DMS 1:1 s 46, 1:4 s 31, 1:7 s 36 f). I undersöknings-
området kan avvikelsen beläggas genom summering av jordetal - se 
Häringe, Västerhaninge sn (1362), och Näs, Grödinge sn (1507).

Inom hela området är skatten uträknad i förhållande till dels jordeta- 
let, dels en värdering av jordetalet (örtuglandet) som uttrycks genom 
gällertalet ('örtugen gäller ... mark’). Den senare värderingen upphör 
dock att användas efter 1545.

I de följande tabellerna är jordetalen genomgående satta med normal 
stil, oavsett om summorna är excerperade direkt ur jordeböckerna eller 
är resultat av bearbetningen, när en viss sockens brukningsenheters 
jordetal summerats. Med hänsyn till att frälsejorden i UH inte redovisas 
med jordetal har denna jord inte medtagits i tabellerna och inte heller 
arv och eget-jorden. I många fall är dock frälsejordens jordetal känd ge-
nom medeltida uppgifter och/eller genom Frälse- och rusttjänstlängder- 
na 1562. Endast för Ekerö socken kan en nästan fullständig summering av 
frälse- och arv och eget-jorden göras: 28:6:1 (?) - uppgifterna för ♦Eke-
by och Trönninge är inte helt säkra; i summan ingår inte torpen, vilka 
inte är jordetalssatta.

42 Tören 

Jordetal 
I UH finns ingen direkt uppgift att man räknat 15 pnl på ört!. Denna 
avvikelse från det normala, 8 pnl på ört!, finns på flera håll i Uppland, 
bl a på Färingön (se DMS 1: 1 s 46, 1 :4 s 31, 1:7 s 36 f). I undersöknings-
området kan avvikelsen beläggas genom summering av jordetal - se 
Häringe, Västerhaninge sn (1362), och Näs, Grödinge sn (1507). 

Inom hela området är skatten uträknad i förhållande till dels jordeta-
let, dels en värdering av jordetalet (örtuglandet) som uttrycks genom 
gällertalet ('örtugen gäller . .. mark'). Den senare värderingen upphör 
dock att användas efter 1545 . 

I de följande tabellerna är jordetalen genomgående satta med normal 
stil, oavsett om summorna är excerperade direkt ur jordeböckerna eller 
är resultat av bearbetningen, när en viss sockens brukningsenheters 
jordetal summerats. Med hänsyn till att frälsejorden i UH inte redovisas 
med jordetal har denna jord inte medtagits i tabellerna och inte heller 
arv och eget-jorden. I många fall är dock frälsejordens jordetal känd ge-
nom medeltida uppgifter och/eller genom Frälse- och rusttjänstlängder-
na 1562. Endast för Ekerö socken kan en nästan fullständig summering av 
frälse- och arv och eget-jorden göras: 28:6: 1 (?) - uppgifterna för *Eke-
by och Trönninge är inte helt säkra; i summan ingår inte torpen , vilka 
inte är jordetalssatta . 



Jordetal för Svartlösa härad
Förklaringar se sid 42. Frälsejord redovisas inte.

Botkyrka Brännkyrka Ekerö Grödinge

1539 1572 1538/39 1573 1538 1572 1538/39 1573

skatte1 26:6:2:5 24:4:0:4 15:6:2:0 17:3:2:4 2:0:2:0 3:0:2:0 31:0:1:3 30:1:1:0

krono 2:0:0:0 2:4:0:0 0:4:0:0 0:4:0:0 6:0:0:0 4:0:0:0 2:3:0:0 2:0:0:0
kyrko2 9:7:0:0 13:4:2:0 2:7:2:4 7:0:0:4 4:1:1:4 7:0:1:4 6:7:1:0 7:2:1:0(?)

Huddinge Salem Tälje summa hd

1538/39 1573 1539 1573 1539 1573 1538/39 1572/73

skatte 26:2:0:0 23:4:1:3 9:1:2:0 6:2:1:0 11:5:2:2 11:7:2:2 123:0:0:2 117:0:1:5

krono 6:4:1:3 2:6:1:4 2:2:0:0 2:0:0:0 1:4:2:6 3:0:2:0 21:2:1:1 16:7:0:4

kyrko 1:0:0:0 4:3:2:7 7:4:2:0 7:3:2:0 3:3:2:3 3:6:0:0 36:0:0:3 50:5:0:7

1 inkl stagdgejord.
2 kyrko-, prebende-, S:t Eriks- och kloster/hospitalsjord.

Statistiska uppgifter 
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Jordetal för Svartlösa härad 
Förklaringar se sid 42 . Frälsejord redovisas inte. 

Botkyrka Bränn kyrka 

1539 1572 1538/39 1573 

skatte 1 26 :6:2:5 24:4:0:4 15:6 :2 :0 17:3 :2 :4 
krono 2 :0:0 :0 2 :4 :0 :0 0 :4 :0 :0 0:4 :0 :0 
kyrko2 9:7:0 :0 13:4 :2:0 2 :7 :2 :4 7 :0:0:4 

Huddinge Salem 

1538/39 1573 1539 1573 

skatte 26 :2 :0 :0 23 :4 :1 :3 9:1:2:0 6 :2 :1 :0 
krono 6:4 :1 :3 2 :6 :1:4 2 :2:0 :0 2 :0 :0 :0 
kyrko 1:0 :0 :0 4 :3 :2:7 7 :4 :2:0 7:3 :2:0 
1 inkl stagdgejord. 
2 kyrko -, preb ende -, S:t Eriks- och kloster /hospita lsjord . 

Ekerö Grödinge 

1538 1572 1538/39 1573 

2 :0:2 :0 3 :0 :2 :0 31 :0 :1 :3 30:1 :1 :0 
6:0 :0:0 4 :0 :0 :0 2:3 :0 :0 2 :0:0 :0 
4 :1 :1 :4 7:0 :1:4 6:7:1 :0 7 :2:1 :0(?) 

'!2 
Tälje summa hd el. 
1539 1573 1538/39 1572/73 1n· 

7' 
11 :5:2 :2 11 :7:2:2 123:0:0:2 117:0:1 :5 Il> 

C 
1 :4 :2 :6 3 :0 :2 :0 21 :2 :1 :1 16:7:0 :4 "O 

"O 

3:3:2 :3 3 :6 :0 :0 36 :0 :0 :3 50 :5 :0:7 
(0 

Ql 

w 



Jordetal för Sotholms härad
Förklaringar se sid 42. Frälsejord redovisas inte.

Sorunda Ösmo Västerhaninge Österhaninge

1547/54 1573 1538/39/47 1573 1547/54 1573 1538/39/47 1573

skatte 44:5:2:1'/i 49:4:2:7 26:1:1:1 28:6:2:5'/$ 47:1:2:5 44:5:1:0 48:2:2:7 47:6:1:0

krono 2:7:0:0 2:7:0:0 0:6:0:0 -
kyrko 6:7:2:4 7:3:1:0 4:2:2:6 5:1:1:6 5:5:0:4 4:5:0:4 0:7:1:4 0:6:0:4

summa hd

1538/39/47/54 1573

skatte1 166:3:2:6'/$ 170:7:1:4'/$

krono 3:5:0:0 2:7:0:0
kyrko2 17:7:1:2 18:0:0:6

1 inkl stadgejord
2 kyrko-, prebende- och biskopsjord

44 
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Jordetal för Sotholms härad 
För klaringar se sid 42. Frä lsejor d re dovisas inte. 

Sorunda Ösmo 

1547/54 1573 1538/39/47 1573 

skatte 
krono 
kyrko 

skatte 1 

krono 
kyrko2 

44:5:2:1 ½ 49:4:2:7 
2:7:0:0 2:7:0:0 
6:7:2:4 7:3:1 :0 

summa hd 

26:1 :1 :1 
0:6:0:0 
4:2:2:6 

1538/39/47/54 1573 

166:3:2:6½ 170:7:1 :4 ½ 
3:5:0:0 2:7:0:0 

17:7:1 :2 18:0:0:6 
1 ink l stadgejord 
2 kyrko- , p rebe nde- och biskopsjord 

28:6:2:5½ 

5:1 :1 :6 

Västerhaninge 

1547/54 1573 

47:1 :2:5 44:5:1 :0 

5:5:0:4 4:5:0:4 

Österhaninge 

1538/39/47 1573 

48:2:2:7 47:6:1:0 

0:7:1 :4 0:6:0:4 

_,,. _,,. 

-I o: 
co 
:::, 



Svartlösa härad

1342 in Teer (RAp odat nr 30).
1369 i Yfra Toor (DS 7906).
1381 i Yfura Tor (RAp 14/10, SRP 1639).
1386 i Yfrator, i 0frat0r (RAp 14/3, 14/4, SRP 2198, 2211).
1402 i 0fwra> Toer (EbAp 30/11).
1409 aff Yfrathoor (SD 1190).
1420 i 0fra Thoor (SD 2778).
1423 i Yffwra To or herradhe (RAp 29/5).
1423 i 0ffra Tor oc i Swortalotz herradhe (UUBp 17/12).
1432 i 0ffra Thoor hceridh (RAp 5/8).
1433 i Yfra Thoor, i 0ffra Thoor (RAp 2/5, 7/11).
1438 / Thor (RAp 28/5).
1441 i 0ffra Thoor (RAp 4/7, SMR 1413).
1444 i Swartha loth (RAp 12/5).
1453 i Yfratoors herrade (RAp 17/11).
1457 ... arttelotz hceredh (C 7 f lOv).
1462 oppa Swartalodhz hcereth (UUBp u d).
1478 Swarthloss herredh (RAp 28/6).
1490 i 0ffwre Thoor (BjörkAp 19/6).
1507 i Siv art a los a hceredh (VikSp 21/8).
Omfattning: Svartlösa härad omfattade under medeltiden och fram till 
1544 Botkyrka, Brännkyrka, Ekerö, Grödinge, Huddinge och Salems 
socknar samt den östra delen av Tälje socken (nu Östertälje). - Ekerö 
socken hör fr o m 1544 till Färingsö tingslag/Färentuna härad i Upp-
land.
Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, hem-
mantal och jordetal se inledningen.
Jfr AF 1:1 s 77, 439 ff, AL 1 s 227 f, DoSk s 260 ff, SU s 288 f.

Botkyrka socken
1283 in ecclesia beati Botwidi (DS 759).
1298 parochie Botuidhe kirkiu (DS 1222).
1346 Sanctce Botwitzkirkiu (DS 4069 s 566).

Svartlösa härad 

1342 in Tf'f'T (RAp odat nr 30). 
1369 i Yfra Tf'f'r (DS 7906). 
1381 i Yfura Tf'r (RAp 14/10, SRP 1639). 
1386 i Yfrat/jr, i f/Jfratf}r (RAp 14/3, 14/4, SRP 2198, 2211). 
1402 i f/Jfwr{l! T/jer (EbAp 30/ 11). 
1409 aff Yfrathf'f'T (SD 1190). 
1420 i r/JJra Thf'f'T (SO 2778). 
1423 i Yffwra T/j/jr herradhe (RAp 29/5). 
1423 i r/JJJra Tf}r oc i Sworta{/jtz h{l!radhe (UUBp 17/ 12). 
1432 i r/JJJra Thf'f'r /i{l!ridh (RAp 5/8). 
1433 i Yfra Thf'f'r, i (/)Jfra Thf'f'T (RAp 2/5, 7/ 11). 
1438 i Thf'r (RAp 28/5 ). 
1441 i f/Jffra Thf'f'T (RAp 4/7, SMR 1413) . 
1444 i Swartha {/jth (RAp 12/5). 
1453 i Yfrat/j/jrs henade (RAp 17/ 11). 
1457 . . . a1ttelf}tz h{l!redh (C 7 f 10v). 
1462 oppa Swartal~dhz /i{l!reth (UUBp u d). 
14 78 Swarthfoss herredh (RAp 28/6). 
1490 i f/JJJwre Th/jf}r (BjörkAp 19/6). 
1507 i Swarta{/jsa h{l!redh (VikSp 21/8). 

Omfattning: Svartlösa härad omfattade under medeltiden och fram till 
1544 Botk yrka, Brännkyrka, Ekerö, Grödinge, Huddinge och Salems 
socknar samt den östra delen av Tälje socken (nu Östertälje). - Ekerö 
socken hör fr o m 1544 till Färingsö tingslag /Färentuna härad i Upp-
land. 

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

Jfr AF 1:1 s 77, 439 ff, AL 1 s 227 f, DoSk s 260 ff, SU s 288 f. 

Botkyrka socken 
1283 in ecclesia beati Botwidi (DS 759). 
1298 parochie Botuidhe kirkiu (DS 1222). 
1346 Sanct{l! Botwitzkirkiu (DS 4069 s 566). 



Antal jordeboksenheter UH 1538/39 (1572)

sk skuj st stt kr krt ky dasp pb aoe fr frt
•Affrulta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2lÖj ~ ~

Alby 2 (2)
'Bergh — — — — — — — — — — 1(1) —
Brunna 1(1)----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Fittja 1(0) 1(1) -- -- -- -- -- 0(1) 0(1) -- 0(1)
Fjällsta 1(1) 3 (3)
Golväng — — — 1(0) — 0(1) — — — — — —
Hallunda 1(1) -- 0(1) 1(0)
Hamra 1(1)------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)-----
Hundhamra — — — — 4 (3) — — — — — — —
Hågelby 2 (2)
Kumla ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)----- — -----
Kyrkbyn ----- ----- ----- ----- .----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Kärsby -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(2) 2(0)
Nackdala — — — — — 1(1) — — — — — 1(1)
Nibble -- 1(1) -- -- -- -- 1(1) -- -- -- 2(0) 0(1)
Näsby 1(1) -- -- -- -- -- 1(1)
Riksten 1(1)------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- — -----
'Räftorp -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Sillvik -- -- -- -- - - 1(1)
Skarpbrunna — — — — — — — — 1(1) — — —
Skrävsta 1 (0) 1 (2) - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (0)
Slagsta 1(1) 1(0) -- -- -- -- -- -- 1(1)
Tomtberga — — — — — — — — 2 (2) — — —
Tullinge 3 (3)----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- ----- -----
Tumba ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) — 2(1)
Tuna -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
'Veppsta -- 2(0) 1(0) -- 0(1) -- -- -- 2(2) 0(1) -- 2(0)
Yttergåla ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)-----
Älvesta ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- 3 (2)-----

Summa 16 (14) 9^7) 770 2(Öj 4(4) 2(3) 7(3) ÖTÖ 10 (9) 7(4) 12(7) 6~(4)

Dessutom redovisar längderna: stuj: Alby 1 (1), Fittja 1 (1), Hästholmen 0 (1) - stäng: Hästholmen 1 (0) - kyuj: Hallunda 0 (1), Tomtberga 0 (1), 
‘Veppsta 0 (1) - pbt: Segersby 1 (1).
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Antal jordeboksenheter UH 1538/39 (1572) 

sk skuj st stt kr krt ky dasp pb aoe fr frt 0) 

*Affrulta - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (0) - - - - - - (/) 

Alby 2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 
0) 

*Bergh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - ;:i. 

°' Brunna 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en 
0) 

Fittja 1 (0) 1 (1) - - - - - - - - - - 0 (1) 0 (1) - - 0 (1) - - =r-
Fjällsta 1 (1) 3 (3) 

0): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 
0) 

Golväng - - - - - - 1 (0) - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - a. 
Hallunda 1 (1) - - 0 (1) 1 (0) 
Hamra 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Hundhamra - - - - - - - - 4 (3) 
Hågelby 2 (2) 
Kumla - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Kyrkbyn - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Kärsby - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (2) 2 (0) 
Nackdala - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Nibble - - 1 (1) - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - 2 (0) 0 (1) 
Näsby 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Riksten 1 (1) 
*Räftorp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Sillvik - - - - - - - - - - 1 (1) 
Skarpbrunna - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Skrävsta 1 (0) 1 (2) - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (0) 
Slagsta 1 (1) 1 (0) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Tomtberga - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Tullinge 3 (3) 
Tumba - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - 2 (1) 
Tuna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
*Veppsta - - 2 (0) 1 (0) - - 0 (1) - - - - - - 2 (2) 0 (1) - - 2 (0) 
Yttergå la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Älvesta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 (2) 

Summa 16 (14) 9 (7) 1 (1) 2 (0) 4 (4) 2 (3) 3 (3) 0 (1) 10 (9) 0 (4) 12 (7) 6 (4) 

Dessutom redovisar längderna: stuj: Alby I (I ), Fitrja I ( I), Hästholmen O ( I) - stäng : Hästholmen I (0) - kyuj : Hallund a O ( I), Tomtberga O (I) , 
•veppsta O (I) - pbt : Segers by I (I). 



Botkyrka 47

1349 parochie ecclesie sancti Bothwidi (DS 4441).
1362 i Bofrwidhakirio soogh (DS 6688).
1376 i Bodhuidha kirkio sokn (ShSp 24/11).
1413 i Bothakirkio sokn (SD 1664).
1447 i Botta kirkio sokn (LSBp u d).
1490 i Bothekirkio (BjörkAp 19/6).
1531 i Botekyrke soken (GR 7 s 356).

Omfattning: Socknen hade samma omfattning som den nuvarande 
socknen (1950).

Kyrkan: Botkyrka kyrka, som är uppförd i gråsten, dateras till 1100- 
talets senare del. Den ursprungliga kyrkan bestod av långhus (ca 17,5 x 
9,6 m) och ett sannolikt smalare kor av okänt utseende. Västtornet, som 
var planerat, byggdes till något senare. Vid tiden omkring 1300 revs det 
gamla koret, och kyrkan förlängdes avsevärt åt öster. Den nya delen av 
kyrkan gjordes något bredare än det gamla långhuset och försågs med 
ett stort gotiskt östfönster (nu igenmurat) och gotiska portaler i norr och 
söder, mittemot varandra i den västra delen. Samtidigt byggdes sakris-
tian, som har en bevarad medeltida dörr, och troligen också vapenhu-
set, nu ombyggt till gravkor. Vid 1400-talets mitt slogs tegelvalv i hela 
långhuset. Kyrkan restaurerades 1928 och 1977. Invändiga mått ca 36 x 
9,6 resp 11,4 m. - Av medeltida inventarier har endast bevarats ett 
triumfkrucifix från 1300-talets förra hälft och ett altarskåp, tillverkat 
omkr 1525 i Antwerpen troligen av Jan de Molder. (SvK 161, SöKy 21) 

Kyrkby: Kyrkbyn.

Enligt Botvidslegenden, som har en ålderdomlig karaktär och som troli-
gen nedtecknats i slutet av 1100-talet, skulle stenkyrkan ha invigts till 
S:ta Marias, S:t Botvids och alla helgons ära 1176 av ärkebiskop Stefan 
och biskop Vilhelm i Strängnäs. Dessförinnan skulle en träkyrka ha fun-
nits, vilken byggts 1129 av den helige Botvids bror på deras fäderne-
gods och invigts av biskop Henrik i Uppsala och biskop Gerder i Sträng-
näs. Dessa skulle därefter till träkyrkan ha överfört Botvids reliker från 
Salems (Säby) kyrka, där de begravts nio år tidigare. Legendens san-
ningshalt är omöjlig att bedöma. (T Schmid i Sc 1931 s 107 ff, SvK 161 s
fl)
I Södermannalagens Kyrkobalk (flock 21) stadgas att om någon bryter 
friden i Strängnäs under Petersmässan eller på S:t Botvids dag i Botkyr-
ka eller under Eskilsmässan i Eskilstuna genom att dräpa eller sarga en 
annan, skall han bota 20 mark till kungen och lika mycket till biskopen; 
kungens länsman och biskopens skall utse halva nämnden, och de skall 
båda närvara vid rättegången och ta emot böterna (SGL 4 s 45).

Botkyrka 47 

1349 parochie ecclesie sancti Bothwidi (DS 4441 ). 
1362 i Bopwidhakirio soogh (DS 6688). 
1376 i Bodhuidha kirkio sokn (ShSp 24/ 11). 
1413 i Bothakirkio sokn (SD 1664). 
144 7 i Bolla kirkio sokn (LSBp u d). 
1490 i Bothekirkio (BjörkAp 19/6). 
1531 i Botekyrkes oken (GR 7 s 356). 

Omfattning: Socknen hade samma omfattning som den nuvarande 
socknen ( 1950). 

Kyrkan: Botk yrka kyrka, som är uppförd i gråsten, dateras till 1100-
talets senare del. Den ursprungliga kyrkan bestod av långhus (ca 17 ,5 x 
9 ,6 m) och ett sannolikt smalare kor av okänt utseende . Västtornet, som 
var planerat, byggdes till något senare. Vid tiden omkring 1300 revs det 
gam la koret , och kyr kan förlängdes avsevärt åt öster. Den nya delen av 
kyrkan gjordes något bredare än det gamla långhuset och försågs med 
ett stort gotiskt östfönster (nu igenmurat) och gotiska portaler i norr och 
söder, mittemot varandra i den västra delen. Samtidigt byggdes sakris -
tian, som har en bevarad medeltida dörr, och troligen också vapenhu -
set, nu om byggt till gravkor. Vid 1400-talets mitt slogs tegelvalv i hela 
långhu set. Kyrkan restaurerades 1928 och 1977 . Invändiga mått ca 36 x 
9,6 resp 11,4 m. - Av medeltida inventarier har endast bevarats ett 
triumfkrucifix från 1300 -talets förra hälft och ett altarskåp , tillverkat 
om kr 1525 i Antwerpen troligen av Jan de Molder . (SvK 161, SöKy 21) 

Kyrkby : Kyrkb yn . 

Enligt Botvidslegenden, som har en ålderdomlig karaktär och som troli-
gen nedtecknats i slutet av 1100-talet, skulle stenkyrkan ha invigts till 
S:ta Marias, S:t Botvids och alla helgons ära 1176 av ärkebiskop Stefan 
och biskop Vilhelm i Strängnäs . Dessförinnan skulle en träkyrka ha fun-
nits, vilken byggts 1129 av den helige Botvids bror på deras fäderne-
gods och invigts av biskop Henrik i Uppsala och biskop Gerder i Sträng-
näs . Dessa skulle därefter till träkyrkan ha överfört Botvids reliker från 
Salems (Säby) kyr ka , där de begravts nio år tidigare. Legendens san-
ningshalt är omöjlig att bedöma. (T Schmid i Se 1931 s 107 ff, Sv K 161 s 
fl) 

I Södermannalagens Kyrkobalk (flock 2 I) stadgas att om någon bryter 
friden i Strängnäs under Petersmässan eller på S:t Botvids dag i Botkyr-
ka eller under Eskilsmässan i Eskilstuna genom att dräpa eller sarga en 
anna n, skall han böt a 20 mark till kungen och lika mycket till biskopen; 
kungens länsman och biskopens skall utse halva nämnden, och de skall 
båda närva ra vid rättegången och ta emot böterna (SGL 4 s 45). 



1283 överlåter kung Magnus till Strängnäs domkyrka all patronatsrätt 
som han har av kronan eller hertigdömet eller på annat sätt till 
Botkyrka och Salems kyrkor; biskopen får fullmakt att av dessa bil-
da ett kanonikat vid domkyrkan (DS 759).

Runstenar: Sö 282-83 (skadade), 284 (fragment), 285 (skadad) och 286 
i kyrkan, 287 Hundhamra/Norsborg (försvunnen), 288 Hågelby, 289 
Spåntorp (skadad), nu vid Hamra, och 305 vid f d Uttrans station, ur-
sprungligen norr om Kvarnsjön och söder om Mosstorp, på Lindhovs 
utmark. - Sö 286 är en runinskrift, delvis skadad, på det s k Botkyrka-
monumentet (nu i SHM), en gravvård av sandsten från 1100-talets mitt 
(se Hammarby nedan).

48 Svartlösa härad

*Affrulta (nu 1449 Affrultha, Affrulth (RAp 12/10), 1453 i Affrulta, i 
Sturehov) Affrultum (RAp 17/11) - 10 I, 4 c.

UH 2 pb (innehas 1551-54 av Svante Sture fritt), 1556- 
57 2 aoe; jt saknas.

1449 byter Erik Turesson (Bielke) på kungens vägnar 
bort A till Erik i Lideby, Salems sn, med alla tillagor 
etc och med alla 'utgångar, som den danneman 
hade som nu satt i’ A, mot jord i Lideby och Åkerby, 
Salems sn (RAp 12/10).

1453 byter Erik i A bort sin del i A, som han bytt till sig av 
kronan, till S:t Botvids prebenda i Strängnäs dom-
kyrka mot jord i Lideby och Åkerby, Salems sn 
(RAp 17/11).

1549 byter Gustav I bort 'två små gårdar’ i A ( Öfver 
åldt”), som vardera räntar 3:0 pn och 0:4 gäst- 
ningspn, och jord i Fittja till Svante Sture mot lika 
mycket ränta av dennes gods på Ekerö, vilket fog-
den på Svartsjö skall ansvara för (GR 20 s 354 f).

1559 upptas två gårdar i Gustav I:s jordebok som krono- 
gods, vederkänt från Svante Sture 1556; gårdarna 
har vardera utsäde till 2 pund och äng till 30 lass hö 
samt 'passligt' mulbete och gott fiskevatten (AoE 29 
AB).

1561/65 upptas två gårdar i Svante Stures jordeböcker 
under Stavs rättarlag; vardera gården räntar 2 
pund korn, 0:18 pn (1565 0:6 pn -i- 1:4 gäst- 
ningspn), 2 höns, 10 ägg, 'A gås, 6 lass ved och 6 
dagsverken (ShS I 158 a och b).

1564 (?) se Hallunda.
1572 upptas två tiondepliktiga i A (UH 1572:2).

48 Svartlösa härad 

1283 överlåter kung Magnus till Strängnäs domkyrka all patronatsrätt 
som han har av kronan eller hertigdömet eller på annat sätt till 
Botkyrka och Salems kyrkor; biskopen får fullmakt att av dessa bil-
da ett kanonikat vid domkyrkan (DS 759). 

Runstenar: Sö 282-83 (skadade), 284 (fragment), 285 (skadad) och 286 
i kyrkan, 287 Hundhamra/Norsborg (försvunnen), 288 Hågelby, 289 
Spåntorp (skadad), nu vid Hamra, och 305 vid f d Uttrans station, ur-
sprungligen norr om Kvarnsjön och söder om Mosstorp, på Lindhovs 
utmark. - Sö 286 är en runinskrift, delvis skadad, på det s k Botkyrka-
monumentet (nu i SHM), en gravvård av sandsten från 1100-talets mitt 
(se Hammarby nedan). 

*Affrulta (nu 
Sturehov) 

1449 Affrultha, Affrulth (RAp 12/10), 1453 i Affrulta, i 
Affrultum (RAp 17/11) - 10 I, 4 c. 

UH 2 pb (innehas 1551-54 av Svante Sture fritt), 1556-
57 2 aoe; jt saknas. 

1449 byter Erik Turesson (Bielke) på kungens vägnar 
bort A till Erik i Lideby, Salems sn, med alla tillagor 
etc och med alla 'utgångar, som den danneman 
hade som nu satt i' A, mot jord i Lideby och Åkerby, 
Salems sn (RAp 12/10). 

1453 byter Erik i Abort sin del i A, som han bytt till sig av 
kronan, till S:t Botvids prebenda i Strängnäs dom-
kyrka mot jord i Lideby och Åkerby, Salems sn 
(RAp 17/11). 

1549 byter Gustav I bort 'två små gårdar' i A ("Öfver 
åldt"), som vardera räntar 3:0 pn och 0:4 gäst-
ningspn, och jord i Fittja till Svante Sture mot lika 
mycket ränta av dennes gods på Ekerö, vilket fog-
den på Svartsjö skall ansvara för (GR 20 s 354 f). 

1559 upptas två gårdar i Gustav 1:s jordebok som krono-
gods, vederkänt från Svante Sture 1556; gårdarna 
har vardera utsäde till 2 pund och äng till 30 lass hö 
samt 'passligt' mulbete och gott fiskevatten (AoE 29 
AB). 

1561/65 upptas två gårdar i Svante Stures jordeböcker 
under Stavs rättarlag; vardera gården räntar 2 
pund korn, 0: 18 pn ( 1565 0:6 pn + 1 :4 gäst-
ningspn), 2 höns, 10 ägg, ½ gås, 6 lass ved och 6 
dagsverken (ShS I 158 a och b). 

1564 (?) se Hallunda. 
1572 upptas två tiondepliktiga i A (UH 1572:2). 
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50 Svartlösa härad

*Bergh

*Borgh(nu
Norsborg)

Brunna

Enby

1475 Bergh (EbAp 16/5), 1539 Berg (UH 1539:1) - okänt 
läge, möjligen på platsen för nuv Lill-Tumba (10 I, 
3 d).

UH 1 fr (Svante Sture, 1572 Märta Eriksdotter /Leijon- 
hufvud/).

1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) gården B efter Karl 
Eriksson (se Fituna, Sorunda sn) (EbAp 16/5).

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba); räntan är 2:0 pn (VikS E 2739 f 49v, 
54).

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Banér) 
och dennes dotter Dorotea, däribland en gård B (K 
6f 152).

1561/65 upptas en halv gård i Svante Stures jordeböcker 
under Stavs rätttarlag; räntan är 2:0 pn, 1 får, 2 
höns, 10 ägg, 'A gås, 6 lass ved, 6 dagsverken och 
0:4 gästningspn (eller 3 hästars fodring) (ShS I 158 
a och b). - I frälse- och rusttjänstlängden (1562) 
anges räntan till 2:0 pn, 1 får, 2 famnar ved och 6 
dagsverken (FoR 3).

1572 upptas en tiondeplikdg i Borgh, uppenbarligen 
identisk med en av gårdarna i Hundhamra (UH 
1572:22, se AF 1:2 s 558).

1433 i Brvnnum (RAp 7/11) -10 1,4 d.
UH 1 sk, 1:4.
1433 omnämns Ödulf i B som faste vid häradstinget 

(RAp 2/5).
1447 byter Cecilia i Äleby, Ytterselö sn, på sina och sina 

barns vägnar, bort 0:'/2:0:l i B jämte jord i Krågesta 
och Hornby, Ytterselö sn, och i Äleby, Överselö sn, 
till Mats i Fjällsta, Ytterselö sn, mot jord i Äleby, Yt-
terselö sn (LSBp u d).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:2 
i E (in Eneby 10 I, 4 c) (DS 2889). - Jorden har san-
nolikt lagts till prebendans jord i *Veppsta.

50 Svartlösa härad 

*Bergh 

*Borgh (nu 
Norsborg) 

Brunna 

14 7 5 Bergh (EbAp 16/5 ), 1539 Berg (UH 1539: 1) - okänt 
läge, möjligen på platsen för nuv Lill-Tumba (10 I, 
3 d). 

UH l fr (Svante Sture, 1572 Märta Eriksdotter /Leijon-
hufvud/). 

1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) gården B efter Karl 
Eriksson (se Fituna, Sorunda sn) (EbAp 16/5). 

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba); räntan är 2:0 pn (VikS E 2739 f 49v, 
54). 

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Baner) 
och dennes dotter Dorotea, däribland en gård B (K 
6fl52). 

1561/65 upptas en halv gård i Svante Stures jordeböcker 
under Stavs rätttarlag; räntan är 2:0 pn, 1 får, 2 
höns, 10 ägg, ½ gås, 6 lass ved, 6 dagsverken och 
0:4 gästningspn (eller 3 hästars fodring) (ShS I 158 
a och b). - I frälse- och rusttjänstlängden (1562) 
anges räntan till 2:0 pn, 1 får, 2 famnar ved och 6 
dagsverken (FoR 3). 

1572 upptas en tiondepliktig i Borgh, uppenbarligen 
identisk med en av gårdarna i Hundhamra (UH 
1572:22, se AF 1 :2 s 558). 

1433 i Brunnum (RAp 7/11)- 10 I, 4 d. 
UH l sk, 1:4. 
1433 omnämns Ödulf i B som faste vid häradstinget 

(RAp 2/5). 
1447 byter Cecilia i Äleby, Ytterselö sn, på sina och sina 

barns vägnar, bort 0:½:0: 1 i B jämte jord i Krågesta 
och Hornby, Ytterselö sn, och i Äleby, Överselö sn, 
till Mats i Fjällsta, Ytterselö sn, mot jord i Äleby, Yt-
terselö sn (LSBp u d). 

Enby 1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:2 
i E (in Eneby 10 I, 4 c) (DS 2889). - Jorden har san-
nolikt lagts till prebendans jord i *Veppsta. 



Fittjä 1299 in Fitiu (DS 1282), 1331 in Fithium (DS 2889), 1433 i 
Fittiom, i Fitiom (RAp 7/11) - 10 I, 4 d.

UH 1539-57 1 sk, 1:0, 1543 1:4, med skuj i Slagsta 
1539; jfr fr nedan.
1 skuj, 0:1:1 till Slagsta (från 1551 inräknad i jt för
S).
1 stuj (1539 1 kruj), 0:2 till Hallunda; 1549-57 in-
räknad i jt för H.
1544 1 dasp (1551-56 1 pb), 0:3:1, 1572 0:4 (jt 
1549, 1572). (Hallinge rd)
1547 1 pb, 0:3:2, 1572 1:0 (jt 1547-49, 1572); öde 
1572.
1572 1 fr (Sivert Kruse).
Summa jt 1:3:1, 1547 2:6:1 (3:3:1).

1299 uppger Lars Boberg att han givit sina söner och sin 
dotter 1:0 i Kåvi, Hovsta sn i Närke, som ersättning 
för 0:2 i F och 0:6 i Hjälmsäter, Julita sn, vilket var 
deras möderne; notisen är delvis överstruken (DS 
1282).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:1 
(DS 2889).

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 
0:0:6‘/2 av Bo Jonsson (se Älvesta) (SRP 1639).

1419 omnämns Ragvald i F som delägare till jord i Ål-
sten, Bromma sn (SD 2623). - Ragvald är faste vid 
häradstinget 1423 (RAp 29/5) och 1433 (RAp 7/11) 
samt vid lagmansting i häradet 1437 (SMR 651). 

1433 byter Erik Birgersson, kanik i Strängnäs, till sig 
0:0:2 av Ragvald i Alby (se Fjällsta) (RAp 2/5). - Ett 
halvår senare byter Erik Birgersson bort 0:0:2 till 
Ödulf i Brunna mot 0:0:2, som ligger 'uppsides vid’ 
Eriks jord i F (RAp 7/11).

1462 säljer Påvel i Sätra, Brännkyrka sn, till Olof i F 2:0 i 
F ’i östra ändelaget i åkrarna’ och jord i Glömsta, 
Huddinge sn (UUBp u d).

1474 ingår Olof i F i nämnden vid lagmansting i Söder-
tälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/12).

1510 (onikr) upptas 0:0:7 i Nils Bossons (Grip) jordebok; 
Nils har sedan bytt bort jorden mot jord i Älvesta 
(NBJbf 16).

1549 byter Gustav I bort en gård om 0:0:11, som räntar 2

Botkyrka 51Botkyrka 51 

Fittja 1299 in Fitiu (DS 1282), 1331 in Fithium (DS 2889), 1433 i 
Fittiom, i Fitiom (RAp 7/ 11) - 10 I, 4 d. 

UH 1539-57 I sk, 1:0, 1543 1:4, med skuj i Slagsta 
1539; jfr fr nedan. 
I skuj, 0:1:1 till Slagsta (från 1551 inräknad ijt för 
S). 
I stuj (1539 1 kruj), 0:2 till Hallunda; 1549-57 in-
räknad i jt för H . 
1544 I dasp (1551-56 1 pb), 0:3:1, 1572 0:4 (it 
1549, 1572). (Hallinge rd) 
1547 I pb, 0:3:2, 1572 1:0 (it 1547-49, 1572); öde 
1572. 
1572 I fr (Sivert Kruse). 
Summajt 1:3:1, 1547 2:6:l (3:3:1). 

1299 uppger Lars Boberg att han givit sina söner och sin 
dotter 1:0 i Kåvi, Hovsta sn i Närke, som ersättning 
för 0:2 i F och 0:6 i Hjälmsäter, Julita sn, vilket var 
deras möderne; notisen är delvis överstruken (DS 
1282). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0: 1 
(DS 2889). 

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 
0:0 :6½ av Bo Jonsson (se Älvesta) (SRP 1639). 

1419 omnämns Ragvald i F som delägare till jord i Ål-
sten, Bromma sn (SO 2623). - Ragvald är faste vid 
häradstinget 1423 (RAp 29/5) och 1433 (RAp 7/11) 
samt vid lagmansting i häradet 1437 (SMR 651 ). 

1433 byter Erik Birgersson, kanik i Strängnäs, till sig 
0:0:2 av Ragvald i Alby (se Fjällsta) (RAp 2/5). - Ett 
halvår senare byter Erik Birgersson bort 0:0:2 till 
Ödulfi Brunna mot 0:0:2, som ligger 'uppsides vid' 
Eriksjord i F (RAp 7/11). 

1462 säljer Påve! i Sätra, Brännkyrka sn, till Olof i F ½:0 i 
F 'i östra ändelaget i åkrarna' och jord i Glömsta, 
Huddinge sn (UUBp u d). 

1474 ingår Olof i F i nämnden vid lagman sting i Söder-
tälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/ 12). 

1510 (omkr) upptas 0:0:7 i Nils Bossons (Grip)jordebok; 
Nils har sedan bytt bort jorden mot jord i Älvesta 
(NBJb f 16). 

1549 byter Gustav I bort en gård om 0:0: 11, som räntar 2 



52 Svartlösa härad

pund korn, 0:4 pn och 0:4 gengärdspn, till Svante 
Sture (se *AfFrulta) (GR 20 s 354).

Fjällsta

=olväng

1331 in Ficelastum (DS 2889 s 241, 242), 1349 in Ficelcesta 
(DS 4441) - byn låg ca 500 m sydsydväst om Alby, i 
närheten av Alhagen (10 I, 4 d) (Ambrosiani s 173).

UH 1 sk, 0:7:1:6 (1543 0:7:1:7), 1544 1:0, 1548 1:0:1:1. 
3 skuj, 1:4:2 till Alby nr 2 + 1:0 till Alby nr 1 +0:1 
till Slagsta; från 1551 inräknade i jt för resp hn. 
Summa jt 3:5:0:6 (3:6:0:1).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:16 2; Söra prebenda har 0:0:8 (DS 2889 s 241, 
242).

1349 ger Botvid Brun (okänt sigill) 0:2 med sin dotter 
Kristina till Vårfruberga kloster (DS 4441).

1353 byter Holvast i Stuvsta, Huddinge sn, till sig 0:0:1 i 
F och jord i Älvesta av Birger Nilsson (Sparre) mot 
jord i Tavesta, Overjärna sn; Holvast får därtill 8 
mark pn 'till vilda’ (i vängåva) (DS 4918).

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:0:1:2 av Birger Nilsson 
(se Älvesta) (DS 6688).

1433 byter kaniken Erik Birgersson (Vinäs-ätten) i 
Strängnäs bort 0:0:714 till Ragvald i Alby mot jord i 
Slagsta och Fittja (RAp 2 5).

1437 byter kaniken Hans Magnusson i Strängnäs bort 
0:0:3:314 (0:0:4 - 0:0:0:4> 2) till Olof i Glömsta (se 
Glömsta, Huddinge sn) (RAp 13 11).

1466 byter Vårfruberga kloster bort 0:2 till Mats i 
Brunnsberga, Sorunda sn (se *Åkerby, Salems sn) 
(RApp 19 5, B 31 s 319).

1531 aff Golffänge torp (GR 7 s 357), 1538 Golffängia (UH 
1538:1)- 10 1,4c.

UH 1 stt (1545 1 krt), 1572 1 krt.
1531 ger Gustav I till Botvid i Tullinge rätten att förvärva 

torpet G, eftersom det ligger vid ängen Hästhol-
men, vilken Botvid byter till sig av kronan, och den-
ne är villig att betala avraden för G (GR 7 s 357).

1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich pre- 
bendetorpet G i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70).
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Fjällsta 

Golväng 

pund korn, 0:4 pn och 0:4 gengärdspn, till Svante 
Sture (se *Affrulta) (GR 20 s 354) . 

1331 in Fimlastum (DS 2889 s 241, 242), 1349 in Fimlmstm 
(DS 4441) - byn låg ca 500 m sydsydväst om Alby, i 
närheten av Ålhagen (10 I, 4 d) (Ambrosiani s 173). 

UH l sk, 0:7:1:6 (1543 0:7:1:7), 1544 1:0, 1548 1:0:1:1. 
3 skuj, 1 :4:2 till Alby nr 2 + 1 :0 till Alby nr 1 + 0: 1 
till Slagsta; från 1551 inräknade i jt för resp hn. 
Summa jt 3:5:0:6 (3:6:0: 1 ). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0: 16½; Söra prebenda har 0:0:8 (DS 2889 s 241, 
242). 

1349 ger Botvid Brun (okänt sigill) 0:2 med sin dotter 
Kristina till Vårfruberga kloster (DS 4441 ). 

1353 byter Holvast i Stuvsta, Huddinge sn, till sig 0:0: 1 i 
F och jord i Älvesta av Birger Nilsson (Sparre) mot 
jord i Tavesta, Överjärna sn; Holvast filr därtill 8 
mark pn 'till vilda' (i vängåva) (DS 4918). 

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:0: 1 :2 av Birger Nilsson 
(se Älvesta) (DS 6688). 

1433 byter kaniken Erik Birgersson (Vinäs-ätten) i 
Strängnäs bort 0:0:7½ till Ragvald i Alby mot jord i 
Slags ta och Fittja (RAp 2/5 ). 

1437 byter kaniken Hans Magnusson i Strängnäs bort 
0:0:3:3½ (0:0:4 - 0:0:0:4½) till Olof i Glömsta (se 
Glömsta, Huddinge sn) (RAp 13/ 11). 

1466 byter Vårfruberga kloster bort 0:2 till Mats i 
Brunnsberga, Sorunda sn (se *Åkerby, Salems sn) 
(RApp 19/5, B 31 s 319). 

1531 aff Golffänge torp (GR 7 s 357), 1538 Golffängia (UH 
1538:1)- 10 I, 4 c. 

UH l stt (1545 1 krt), 1572 l krt. 
1531 ger Gustav I till Botvid i Tullinge rätten att förvärva 

torpet G, eftersom det ligger vid ängen Hästhol-
men, vilken Botvid byter till sig av kronan, och den-
ne är villig att betala avraden för G (GR 7 s 357). 

1551 filr kungens sekreterare Valentin von Liittich pre-
bendetorpet G i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70). 



>allunda

>ammarby

>amra

1442 i Halunde (RAp 5/5), 1514 i Hallvndha (RAp u d) - 
10 1, 4 d.

UH 1 sk, 1:3:2 (öde 1572).
1 stt, 1539 1 krt, 1540 1 st, 0:3:1, 1572 0:4, med stuj 
i Fittja.
1547 1 pbuj, 1548 1 kyuj, 0:0:1:6, 1572 0:0:0:4. 
Summa jt 1:7 (1:7:2:4).

1442 omnämns Påvel i H som fäste vid häradstinget (RAp 
5/5).

1462 omnämns Karl i H som faste vid tinget (UUBp u d).
1514 ingår Elof i H i häradstingsnämnden (RAp u d).
1527 skänker Peder Larsson en gård till Gustav I (GiBr s 

143).
1538 byter Gustav I bort en gård, som räntar 2:0 pn, till 

kronan (K1DH II nr 11).
1564 (?) uppges, i ett register på gods och gårdar som 

frälset tillägnat sig från kyrkor och kloster emot 
Västerås recess, att Svante Sture velat tillägna sig 
under *Affrulta ett ängsstycke, som av ålder legat 
under en skattegård och en kronogård i H och 
under två gårdar i Tomtberga. Dessa bönder har 
slagit och bärgat höet men de i *Affrulta har tagit 
höet i två år. Häradshövdingen Peder Andersson 
och nämnden har tilldömt H och Tomtberga änge- 
stycket pga ’den gamle urminneshävd där på kom-
met var’. (SKHRA 2 s 23)

Vid 1100-talets mitt har Karl gjort en gravvård efter sin
frände Björn, som var son till Sven och Bänkfrid i H (i
Haimarbu 10 I, 4 c) (runinskrift Sö 286). - H är namnet på
Botkyrka prästgård.

1298 Curiam meam Hambra (DS 1222), 1324 in villa 
Hambrum (DS 2474) - 10 I, 3 d.

UH 1 sk, 1:0 med skuj i Nibble.
1 fr, 1:0 (Johan Pedersson /Bååt/).
Summa jt 2:0.

Till Hamra skriver sig Olof Brun (delad sköld, sex rutor i
nedre fältet) 1317 (DS 2126).
1298 donerar Israel Petersson (Finsta-ätten), kanik i 

Uppsala, med sin bror Birgers samtycke sin huvud-
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Hallunda 

Botkyrka 53 

1442 i Halund e (RAp 5/5 ), I 514 i Hall vndha (RAp u d) -
10 I, 4 d . 

UH 1 sk, I :3:2 (öde 1572). 
1 stt, 1539 1 krt, 1540 1 st, 0:3:1 , 1572 0:4, med stuj 
i Fittja . 
1547 1 pbuj, 1548 1 kyuj, 0:0:1:6, 1572 0:0:0:4. 
Summajt 1:7 (1:7:2:4). 

1442 omnämns Påvel i H som faste vid häradstinget (RAp 
5/5). 

1462 omnämns Karl i H som faste vid tinget (UUBp u d). 
1514 ingår Elof i H i häradstingsnämnden (RAp u d) . 
1527 skänker Peder Larsson en gård till Gustav I (GiBr s 

143). 
1538 byter Gustav I bort en gård, som räntar 2:0 pn, till 

kronan (KIDH Il nr 11 ). 
1564 (?) uppges, i ett register på gods och gårdar som 

frälset tillägnat sig från kyrkor och kloster emot 
Västerås recess, att Svante Sture velat tillägna sig 
under *Affrulta ett ängsstycke, som av ålder legat 
under en skattegård och en kronogård i H och 
under två gårdar i Tomtberga . Dessa bönder har 
slagit och bärgat höet men de i *Affrulta har tagit 
höet i två år. Häradshövdingen Peder Andersson 
och nämnden har tilldömt H och Tomtberga änge-
stycket pga 'den gamle urminneshävd där på kom-
met var'. (SKHRA 2 s 23) 

Hammarby Vid 1100-talets mitt har Karl gjort en gravvård efter sin 
frände Björn, som var son till Sven och Bänkfrid i H (i 
Haimarbu I O I, 4 c) (runinskrift Sö 286) . - H är namnet på 
Botkyrka prästgård. 

Hamra 1298 Curiam meam Hambra (DS 1222), 1324 zn villa 
Hambrum (DS 2474)- 10 I, 3 d. 

UH 1 sk, 1 :0 med skuj i Nibble. 
1 fr, I :0 Uohan Pedersson /Bååt/). 
Summajt 2:0 . 

Till Hamra skriver sig Olof Brun (delad sköld, sex rutor i 
nedre fältet) 13 I 7 (DS 2 I 26). 

1298 donerar Israel Petersson (Finsta-ätten), kanik i 
Uppsala, med sin bror Birgers samtycke sin huvud-



54 Svartlösa härad

gård H, under vilken ligger 0:12, och jord i Älvesta 
till Uppsala domkyrka (DS 1222). - Jorden tillföll 
domkyrkans fjärde vicaria (DS 3836 s 322, Dahl- 
bäck s 131 f).

1324 byter Olof Brun till sig 0:12 i byn H och jord i Älve-
sta av ärkebiskop Olof Björnsson mot jord i Grän- 
berga, Bondkyrka sn, och Björkö, Adelsö sn (DS 
2474).

1353 omnämns Ingevald i H som faste vid häradstinget 
(DS 4918).

1409 ingår Ingemund i H, som en av sex bönder, i räfste- 
tingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmogen av 
Övre Tor (SD 1190).

1423 och 1433 omnämns Östen i H som faste resp vider- 
varuman vid häradstinget (RAp 29/5, 7/11).

1445-54 är Östen i H vid fem tillfallen faste vid tinget 
(RAp 1445 22/5, 1449 e 29/9 o 12/10, 1453 3/11, 
1454 6/7).

1465 ger Ingrid Larsdotter (hjorthorn), änka efter An-
ders Matsson (Hålbonäs-ätten), till gråbrödraklost- 
ret i Stockholm ängen Rcefzeengh med tillhörande 
torpställe *Hygnesbodha 'liggandes ut av H’, vilka 
hon köpt för pengar hon ärvt efter sin faster Elin 
PSvensdotter och inte efter far eller mor (RAp 26/5).

1499 ingår Jon Krok och Peder Botolfsson i H i nämn-
den vid lagmansting med allmogen av häradet 
(RApp 11/3).

1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods en 
gård om 1:0, som räntar AVi pund korn, 1:0 pn, 
0:12 gästningspn och 6 dagsverken; den har 4 
punds utsäde och äng till 30 lass hö (EbA auts 37).

1562 räntar frälsegården 1:0 pn, 4 pund korn, 6 dagsver-
ken och 6 hästars fodring (FoR 3).

1572 upptas endast en tiondepliktig i H (UH 1572:22).

>undhamra 1330 (omkr) til Hundhamar (Erikskrönikan vers 498, 
avskr), 1453 i Hundhamer (RAp 3/11), 1460 i Hwnd- 
hambre (RAp e 29/9) - 10 I, 4 c; by tomt ca 600 m 
sydöst om Norsborgs herrgård (RAA 395).

UH 4 kr (1543 3 kr, 2:0 tillsammans), 0:4 + 0:4 -I- 0:4 + 
0:4; 1572 3 kr (jt saknas, fodring för 4 hn).
Summa jt 2:0.
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gård H, under vilken ligger 0:12, och jord i Älvesta 
till Uppsala domkyrka (DS 1222). - Jorden tillföll 
domkyrkans fjärde vicaria (DS 3836 s 322, Dahl-
bäcks 131 f). 

1324 byter Olof Brun till sig 0: 12 i byn H och jord i Älve-
sta av ärkebiskop Olof Björnsson mot jord i Grän-
berga, Bondkyrka sn, och Björkö , Adelsö sn (DS 
2474). 

1353 omnämns Ingevald i H som faste vid häradstinget 
(DS 4918). 

1409 ingår Ingemund i H, som en av sex bönder, i räfste-
tingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmogen av 
Övre Tör (SO 1190). 

1423 och 1433 omnämns Östen i H som faste resp vider-
varuman vid häradstinget (RAp 29/5, 7/11). 

1445-54 är Östen i H vid fem tillfällen faste vid tinget 
(RAp 1445 22/5, 1449 e 29/9 o 12/ 10, 1453 3/ 11, 
1454 6/7). 

1465 ger Ingrid Larsdotter (hjorthorn), änka efter An-
ders Matsson (Hålbonäs-ätten), till gråbrödraklost-
ret i Stockholm ängen Ra!fzangh med tillhörande 
torpställe *Hygnesbodha 'liggandes ut av H', vilka 
hon köpt för pengar hon ärvt efter sin faster Elin 
?Svensdotter och inte efter far eller mor (RAp 26/5). 

1499 ingår Jon Krok och Peder Botolfsson i H i nämn-
den vid lagmansting med allmogen av häradet 
(RApp 11/3). 

1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods en 
gård om 1 :0, som räntar 4½ pund korn, 1 :0 pn, 
0: 12 gästningspn och 6 dagsverken; den har 4 
punds utsäde och äng till 30 lass hö (EbA auts 37). 

1562 räntar frälsegården 1:0 pn , 4 pund korn, 6 dagsver-
ken och 6 hästars fodring (FoR 3). 

1572 upptas endast en tiondepliktig i H (UH 1572:22). 

Hundhamra 1330 (omkr) til Hundhamar (Erikskrönikan vers 498, 
avskr), 1453 i Hundhamer (RAp 3/ 11), 1460 i Hwnd-
hambre (RAp e 29/9) - 10 I, 4 c; bytomt ca 600 m 
sydöst om Norsborgs herrgård (RAÄ 395). 

UH 4 kr (1543 3 kr, 2:0 tillsammans), 0:4 + 0:4 + 0:4 + 
0:4; 1572 3 kr (jt saknas, fodring för 4 hn). 
Summajt 2:0. 
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1306 kommer hertigarna Erik och Valdemar till sin gård 
H, dit de ridit från Bjälbo i Östergötland; de fortsät-
ter sin resa med båt till kung Birger, som är i Håtu- 
na i Uppland (Erikskrönikan vers 2569-76). Jfr 
Asknäs, Ekerö sn.

1453 omnämns Anders i H som faste vid häradstinget 
(RAp 3/11, 17/11).

1460 ingår Henrik i H i häradstingsnämnden (RAp e 
29/9).

1525 förlänar Gustav I 'konungsbyn' H till Didrik mynt-
mästare, gift med Birgitta Kristiernsdotter (Vasa), i 
utbyte mot deras del i Örby, Vendels sn, med tillhö-
rande gods, vilken Birgitta ärvt efter sin far (se 
DMS 1:4 s 174); 'kronans skattskyldiga bönder’ i H 
anmodas hädanefter till Didrik betala den avrad de 
är skyldiga utgöra (GR 2 s 109).

1549 förlänar kungen till sin sekreterare Valentin von 
Luttich en kronans gård fritt i hans livstid samt två 
andra gårdar i H, som han skall betala avrad för: 
0:5 pn av varje spann avradskorn eller så skall av- 
radssumman från de två gårdarna dras från hans 
'besoldning' (GR 20 s 333).

1552 förlänar kungen till sin tjänare Gilius bössgjutare en 
gård, som Dionysius Beurreus tidigare under lång 
tid haft i förläning (se Sillvik) (GR 23 s 421).

1554 svarar kungen Svante Sture, som begärt att få H 
gård i förläning, att han ännu för någon tid låtit Va-
lentin von Luttichs änka behålla den men säger sig 
vilja återkomma med besked i framtiden (GR 24 s 
217).

1558 får Jakob Turesson (Rosengren) order att låta föra 
den 'boskap' (= bohag) som är på H till andra slott 
och gårdar, där de behövs (GR 28 s 451).

1560 får fogden Hans dalkarl på *Torvesund, Lovö sn, 
order att ta hand om all småboskap, spannmål och 
halm samt hö och annat som skall levereras från H 
(GR 29 s 449).

1562 ger Erik XIV hela H (fyra gårdar) till läkaren Vil-
helm Lemnius till evärdlig ägo (AF 1:2 s 668).

1572 upptas två tiondepliktiga i H, varav den ene, doktor 
Vilhelm, inte erlagt något tionde (UH 1572:22, jfr 
*Borgh).
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1306 kommer hertigarna Erik och Valdemar till sin gård 
H , dit de ridit från Bjälbo i Östergötland; de fortsät-
ter sin resa med båt till kung Birger, som är i Håtu-
na i Uppland (Erikskrönikan vers 2569-76). Jfr 
Asknäs, Ekerö sn. 

1453 omnämns Anders i H som faste vid häradstinget 
(RAp 3/ 11, 17/ 11). 

1460 ingår Henrik i H i häradstingsnämnden (RAp e 
29/9). 

1525 förlänar Gustav I 'konungsbyn' H till Didrik mynt-
mästare, gift med Birgitta Kristiernsdotter (Vasa), i 
utbyte mot deras del i Örby, Vendels sn, med tillhö-
rande gods , vilken Birgitta ärvt efter sin far (se 
DMS 1 :4 s 174); 'kronans skattskyldiga bönder' i H 
anmodas hädanefter till Didrik betala den avrad de 
är skyldiga utgöra (GR 2 s 109). 

1549 förlänar kungen till sin sekreterare Valentin von 
Liittich en kronans gård fritt i hans livstid samt två 
andra gårdar i H, som han skall betala avrad för: 
0:5 pn av varje spann avradskorn eller så skall av-
radssumman från de två gårdarna dras från hans 
'besoldning' (GR 20 s 333). 

1552 förlänar kungen till sin tjänare Gilius bössgjutare en 
gård, som Dionysius Beurreus tidigare under lång 
tid haft i förläning (se Sillvik) (GR 23 s 421). 

1554 svarar kungen Svante Sture, som begärt att få H 
gård i förläning, att han ännu för någon tid låtit Va-
lentin von Luttichs änka behålla den men säger sig 
vilja återkomma med besked i framtiden (GR 24 s 
217). 

1558 får Jakob Turesson (Rosengren) order att låta föra 
den 'boskap' (= bohag) som är på H till andra slott 
och gårdar, där de behövs (GR 28 s 451). 

1560 får fogden Hans dalkarl på *Torvesund, Lovö sn, 
order att ta hand om all småboskap, spannmål och 
halm samt hö och annat som skall levereras från H 
(GR 29 s 449). 

1562 ger Erik XIV hela H (fyra gårdar) till läkaren Vil-
helm Lemnius till evärdlig ägo (AF 1 :2 s 668) . 

1572 upptas två tiondepliktiga i H, varav den ene, doktor 
Vilhelm, inte erlagt något tionde (UH 1572:22, jfr 
*Borgh). 
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*>ygnes-
bodha

>ågelby

>ästholmen

>ögtorp

Kumla

Kyrkbyn

1465 ger Ingrid Larsdotter torpstället Hygnesbodha till 
gråbrödraklostret i Stockholm (se Hamra) (RAp 
26/5).

1331 in Hugcerby (DS 2857, avskr), in Hoghalby (DS 2889), 
1423 i Hughulby (RAp 29/5), 1490 i Hogleby (BjörkAp 
19/6)- 10 I, 3 d.

UH 2 sk, 1:3:2 med skuj i Skrävsta + 1:1:2 med skuj i 
Skrävsta.
Summa jt 2:5:1.

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:5 till Bir-
ger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:0:6 (DS 2889).

1423 omnämns Peter Ragvaldsson i H som vidervaruman 
vid häradstinget (RAp 29/5).

1445 omnämns Mats i H som faste vid tinget (RAp 22/5).
1492 se Tumba.

1531 Hestaholmen (GR 7 s 356) - 10 I, 4 c.
UH 1539-57 1 stäng till Uttringe, Salems sn, 1572 1 stuj 

till Hundhamra.
1531 byter Gustav I bort ängen H om 40 lass hö, vilken 

hittills lytt under kronan, till Botvid i Tullinge mot 
jord i Mörby, Vallentuna sn (GR 7 s 356 f).

1572 uppges H ligga i Mälaren och innehas av doktor 
Vilhelm i Hundhamra (UH 1572:22).

Se *Räftorp.

1331 in Kumblum (DS 2889) - 10 I, 4 d; gårdstomt ca 700 
m öster om kyrkan (RAA 94).

UH 1 pb, 1:0 (jt 1547-49, 1572).
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:10:2 (DS 2889).
1453 omnämns Lars i K som fäste vid häradstinget (RAp 

3/11, 17/11).

1539 Kirckiebyn (UH 1539:1) - 10 I, 4 d; gården låg ome-
delbart söder om kyrkogården.

UH 1 ky, 1:0 (jt 1547, 1572).
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*Hygnes-
bodha 

Hågelby 

1465 ger Ingrid Larsdotter torpstället Hygnesbodha till 
gråbrödraklostret i Stockholm (se Hamra) (RAp 
26/5) . 

1331 in Hugcerby (DS 2857, avskr), in Hoghalby (DS 2889), 
1423 i Hughulby (RAp 29/5 ), 1490 i Hogleby (BjörkAp 
19/6)- 10 I , 3 d. 

UH 2 sk, 1:3:2 med skuj i Skrävsta + 1:1:2 med skuj i 
Skrävsta. 
Summajt 2:5: 1. 

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0 :0:5 till Bir-
ger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:0:6 (DS 2889). 

1423 omnämns Peter Ragvaldsson i H som vidervaruman 
vid häradstinget (RAp 29/5). 

1445 omnämns Mats i H som faste vid tinget (RAp 22/5). 
1492 se Tumba. 

Hästholmen 1531 Hestaholmen (GR 7 s 356) - 10 I, 4 c. 

Högtorp 

Kumla 

Kyrkbyn 

UH 1539-57 I stäng till Uttringe, Salems sn, 1572 I stuj 
till Hundhamra. 

1531 byter Gustav I bort ängen H om 40 lass hö, vilken 
hittills lytt under kronan, till Botvid i Tullinge mot 
jord i Mörby , Vallentuna sn (GR 7 s 356 f). 

1572 uppges H ligga i Mälaren och innehas av doktor 
Vilhelm i Hundhamra (UH 1572:22). 

Se *Räftorp. 

1331 in Kumblum (DS 2889) - 10 I, 4 d ; gårdstomt ca 700 
m öster om kyrkan (RAÄ 94). 

UH I pb, 1:0 Ut 1547-49 , 1572). 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0: 10:2 (DS 2889). 
1453 omnämns Lars i K som faste vid häradstinget (RAp 

3/11,17/11). 

1539 Kirckiebyn (UH 1539:1)- 10 I, 4 d; gården låg ome-
delbart söder om kyrkogården. 

UH I ky , 1:0 Ut 1547, 1572). 



Kärsby

Lindhov

Nackdala

1460 i Kcerby (RAp e 1/5), 1490 i Kersby (BjörkAp 19/6)) - 
10 I, 4 c (bytomt RAA 309).

UH 2 fr (Svante Sture), 1556 2 aoe, 1:0 tillsammans (jt 
1557).

1460 omnämns Olof i K som nämndeman vid härads-
tinget (RAp e 1/5). - Olof är faste vid tinget 1490 
(BjörkAp 19/6).

1511 säljer Dorotea Knutsdotter (Banér) till Nils Bosson 
(Grip) två gårdar i K, Tumba kvarn och jord i Ör- 
sta, Mörkö sn, och Hillesta, Västerljungs sn, samt 
Övergård, Östra Ny sn; hon eller hennes arvingar 
skall kunna återköpa godsen (RApp 23/2). - Gård-
arna är införda med räntan 4 pund korn och 0:12 
pn tillsammans i Nils Bossons jordebok (NBJb f 
51v).

1526 intygas att Sten Sture d y av Dorotea Knutsdotter 
köpt två gårdar i K och jord i Tumba, *Bergh, 
Skrävsta och *Veppsta samt i Ingelstad och Svär- 
tinge, Östra Eneby sn, och Vimarka, Vårdsbergs sn, 
Östergötland (AoE 39 f 107v).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) två gårdar efter sin 
far (se Tumba); räntan är 4 pund korn och 2:0 pn 
tillsammans (VikS E 2739 f 49v, 54).

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Banér) 
och dennes dotter Dorotea, däribland två gårdar i 
K (K 6 f 152). - Gårdarna, om tillsammans 2:0, upp-
tas i kungens jordebok (1559) som igenbördade ef-
ter Dorotea Knutsdotter från Svante Sture; de har 
tillsammans 4 punds utsäde och äng till 45 lass hö 
samt gott mulbete och fiskevatten (AoE 29 AB). - 
1566 anges för vardera gården utsädet till 2 pund 
och ängen till 16 lass hö; räntan är 2 pund korn, 1:0 
pn, och 6 dagsverken (SöH 1566:10 /skadad/).

Se *Veppsta.

1475 Nakkadala (EbAp 16/5) -10 1,3 d.
UH 1 krt (1541 1 stt).

1 frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
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Kärsby 

Lindhov 

Nackdala 
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1460 i KCErb-y (RAp e 1/5), 1490 i Kersby (BjörkAp 19/6)) -
10 I, 4 c (bytomt RAÄ 309). 

UH 2 fr (Svante Sture), 1556 2 aoe , 1 :0 tillsammans Ut 
1557). 

1460 omnämns Olof i K som nämndeman vid härads-
tinget (RAp e 1/5 ). - Olof är faste vid tinget 1490 
(BjörkAp 19/6). 

15 11 säljer Dorotea Knutsdotter (Baner) till Nils Bosson 
(Gr ip) två gårdar i K, Tumba kvarn och jord i Ör-
sta, Mörkö sn, och Hillesta, Västerljungs sn, samt 
Övergård, Östra Ny sn; hon eller hennes arvingar 
skall kunna återköpa godsen (RApp 23/2). - Gård-
arna är införda med räntan 4 pund korn och 0: 12 
pn tillsammans i Nils Bossons jordebok (NBJb f 
5 1 v). 

1526 intygas att Sten Sture d y av Dorotea Knutsdotter 
köpt två gårdar i K och jord i Tumba, *Bergh, 
Skrävsta och *Veppsta samt i Ingelstad och Svär-
tinge, Östra Eneby sn, och Vimarka, Vårdsbergs sn, 
Östergötland (AoE 39 f 107v). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) två gårdar efter sin 
far (se Tumba); räntan är 4 pund korn och 2:0 pn 
tillsammans (VikS E 2739 f 49v, 54). 

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Baner) 
och dennes dotter Dorotea, däribland två gårdar i 
K (K 6 f 152). - Gårdarna, om tillsammans 2:0, upp-
tas i kungens jordebok (1559) som igenbördade ef-
ter Dorotea Knutsdotter från Svante Sture; de har 
tillsammans 4 punds utsäde och äng till 45 lass hö 
samt gott mulbete och fiskevatten (AoE 29 AB). -
1566 anges för vardera gården utsädet till 2 pund 
och ängen till 16 lass hö; räntan är 2 pund korn , 1 :0 
pn, och 6 dagsverken (SöH 1566 : 10 /skadad /). 

Se *Veppsta. 

1475 Nakkadala (EbAp 16/5) - 10 I, 3 d. 
UH l krt (1541 l stt) . 

l frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
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Nibble

Norsborg

Näsby

1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) gården N efter Karl 
Eriksson (se Fituna, Sorunda sn) (EbAp 16/5).

1527 skänker Peder Larsson en gård till Gustav I (GiBr s 
143).

1538 byter Gustav I bort gården N, som räntar 0:11 pn, 
till kronan (K1DH II nr 11).

1562 räntar frälsetorpet 0:9 pn, 6 dagsverken och 3 häs-
tars fodring (FoR 3).

1331 in Nybyli (DS 2889), 1353 i Nybbylle (DS 4918) - 10 I, 
3 d (Nibbletorp); bytomt ca 700 m västsydväst om 
Älvesta (RAA415).

UH 1 skuj, 0:4:1:3 till Hamra (från 1549 inräknad i jt 
för H).
lky, 0:4 (öde 1572).
2 fr, 1544 (endast) 1 fr (Björn Pedersson /Bååt/), 
1572 1 frt (Gustav Björnsson Bååt ).
Summa jt 1:0:1:3.

Till Nibble skriver sig Erik Magnusson (okänt sigill) 1353, 
då han på Svartlötens tingsplats tillsammans med kyrko-
herden i PBotkyrka beseglar ett bytesbrev (DS 4918).
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:1:2:4 (’0:2 minus 0:0:0:4’) (DS 2889).
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 3:4 

pn (FoR 3).

Se *Borgh.

1331 in Nesby (DS 2889) - 10 I, 3 c.
UH 1 sk, 1:0:2.

1 ky, 1:0 (jt 1547, 1572).
Summa jt 2:0:2.

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:0:1 (DS 2889).

1337 byter Johan Hildulfsson och hans hustru och dotter 
till sig 0:0:1 av Tyrgils Klemensson (Färla) och den-
nes söner (se *Veppsta) (DS 3295).

1433 omnämns Botvid i N som faste vid häradstinget 
(RAp 2/5).

1441/42 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) bort 0:0:5 till S:t 
Botvids prebenda (se Vidså, Västerhaninge sn)
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Nibble 

Norsborg 

Näsby 

1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) gården N efter Karl 
Eriksson (se Fituna , Sorunda sn) (EbAp 16/5) . 

1527 skänker Peder Larsson en gård till Gustav I (GiBr s 
143). 

1538 byter Gustav I bort gården N, som räntar 0: 11 pn , 
till kronan (KIDH Il nr 11 ). 

1562 räntar frälsetorpet 0:9 pn, 6 dagsverken och 3 häs-
tars fodring (FoR 3). 

1331 in Nybyli (DS 2889), 1353 i Nybbylle (DS 4918) - 10 I, 
3 d (Nibbletorp); bytomt ca 700 m västsydväst om 
Älvesta (RAÄ 415). 

UH 1 skuj, 0:4: 1 :3 till Hamra (från 1549 inräknad i jt 
för H). 
1 ky, 0:4 (öde 1572). 
2 fr, 1544 (endast) 1 fr (Björn Pedersson /Bååt/), 
1572 1 frt (Gustav Björnsson /Bååt/). 
Summa jt 1 :0: 1 :3. 

Till Nibble skriver sig Erik Magnusson (okänt sigill) 1353, 
då han på Svartlötens tingsplats tillsammans med kyrko-
herden i ?Botkyrka beseglar ett bytesbrev (DS 4918). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0: 1 :2:4 ('0:2 minus 0:0:0 :4') (DS 2889) . 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 3:4 
pn (FoR 3). 

Se *Borgh. 

1331 in Nesby (DS 2889)- 10 I, 3 c. 
UH 1 sk, 1 :0:2. 

1 ky, 1:0 Ut 1547, 1572). 
Summajt 2:0:2. 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:0: 1 (DS 2889). 

1337 byter Johan Hildulfsson och hans hustru och dotter 
till sig 0:0: 1 av Tyrgils Klemensson (Färla) och den-
nes söner (se *Veppsta) (DS 3295). 

1433 omnämns Botvid i N som faste vid häradstinget 
(RAp 2/5). 

1441/42 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) bort 0:0:5 till S:t 
Botvids prebenda (se Vidså, Västerhaninge sn) 



Botkyrka 59

Prästgården

Riksten

*Räftorp
(nu Högtorp)

*Raefeaengh

Segersby

Sillvik

(SMR 1305, RAp 1442 7/1). - Häradshövdingens 
fastebrev på jorden i N är utfärdat på tinget 5/5 
1442 (RAp).

1513 ingår Jöns i N i häradstingsnämnden (VikSp u d).
1514 säljer Jöns Botesson i N 0:0:13Vi i 'västra ändalaget’ 

och 0:0:9'/$ i 'östra ändalaget’ samt jord i *Veppsta 
till Jöns Andersson (RAp u d).

Se Hammarby.

1356 in Rykistenum (DS 5588), 1437 i Rikesten (SMR 651) - 
10 1, 2 e.

UH 1 sk, 2:6.
1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:0:7 'i båda byarna’ till 

Tomas Petersson (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588).
1437 och 1445 omnämns Peder i R som faste vid lag-

mansting i häradet resp häradstinget (SMR 651, 
RAp 22/5).

1478 omnämns bröderna Ingemund och Lars Ingevalds- 
söner i R (StTb s 181, DMS 1:7 s 160).

1499 ingår Anders i R i nämnden vid lagmansting med 
allmogen av häradet (RApp 11/3).

1504 betalar Stockholms stad till Anders i R 30 mark pn 
för 100 pålar och följande år 25 mark pn för 50 på-
lar (StTb s 40, StSb s 156).

1539 Repzsetorp (UH 1539:1), 1544 Räuetorp (UH 1544:12) 
- 10 I, 3 d; se BEK.

UH 1 frt (1548 1 fr), (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1562 räntar torpet 0:6 pn (FoR 3).

Se Hamra 1465.

1539 Segersböle (UH 1539:1) - 10 I, 3 d; avhyst gårdstomt 
ca 1400 m västnordväst om Älvesta (RAA 331).

UH 1 pbt; kallas ”Sillighetorp” 1547-51.

1538 Silleuich (UH 1538:1) - 10 I, 4 c.
UH 1 krt (1539-41 1 st).
1552 ger Gustav I i förläning, som kompensation för en 

gård i Hundhamra, till mäster Dionysius Beurreus 
torpet S samt två ängsstycken som ligger bland
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(SMR 1305, RAp 1442 7/1). - Häradshövdingens 
fastebrev på jorden i N är utfärdat på tinget 5/5 
1442 (RAp). 

1513 ingår Jöns i N i häradstingsnämnden (VikSp u d). 
1514 säljer Jöns Botesson i N 0:0:13½ i 'västra ändalaget' 

och 0:0:9½ i 'östra ändalaget' samt jord i *Veppsta 
till Jöns Andersson (RAp u d) . 

Prästgården Se Hamm arb y. 

Riksten 1356 in Rykistenum (DS 5588), 1437 i Rikesten (SMR 651) -
101,2e . 

UH 1 sk, 2:6. 
1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:0 :7 'i båda byarna' till 

Tomas Petersson (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588). 
1437 och 1445 omnämns Peder i R som faste vid lag-

mansting i häradet resp häradstinget (SMR 651, 
RAp 22/5). 

1478 omnämns bröderna Ingemund och Lars Ingevalds-
söner i R (StTb s 181, DMS 1:7 s 160). 

1499 ingår Anders i R i nämnden vid lagmansting med 
allmogen av häradet (RApp 11/3). 

1504 betalar Stockholms stad till Anders i R 30 mark pn 
för l 00 pålar och följande år 25 mark pn för 50 på-
lar (StTb s 40, StSb s 156). 

*Räftorp 1539 Repzsetorp (UH 1539:l), l544Räuetorp (UH 1544:12) 
(nu Högtorp) - 10 I , 3 d ; se BEK . 

U H 1 frt ( 1548 1 fr), (Hans Klasson /Bielkenstierna/). 
1562 ränt ar torpet 0:6 pn (FoR 3). 

*Rrefuengh Se Hamra 1465. 

Segersby 1539 Segersböle (UH 1539: 1) - 10 I, 3 d ; avhyst gårdstomt 
ca 1400 m västnordväst om Älvesta (RAÄ 331 ). 

UH 1 pbt; kallas "Sillighetorp" 1547-51. 

Sillvik 1538 Silleuich (UH 1538:1)-10 I , 4 c. 
UH 1 krt (1539-41 l st). 
1552 ger Gustav I i förläning, som kompensation för en 

gård i Hundhamra , till mäster Dionysius Beurreus 
torpet S samt två ängsstycken som ligger bland 
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Skarpbrunna

Skrävsta

Hundhamras ägor: det ena kallas Stobbe engh och 
brukar ge 8 eller 10 lass hö, det andra ligger 'västan 
ledet’ och ger 10 eller 12 lass hö (GR 23 s 421).

1572 innehas S av Henrik Arvidsson, svärson till Diony- 
sius (UH 1572:22, AF 1:2 s 799).

1331 in Skarpcebrunnum (DS 2889) - 10 I, 4 d.
UH lpb, 1:0.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:16 (DS 2889).
1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich en 

prebendegård i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70).

1331 in Skrafsta (DS 2889), 1381 i Skreefsta (RAp 14/10, 
SRP 1639) - 10 I, 3 c; äldre bytomt ca 400 m nord-
öst om nuv S (RAA 101).

UH 1 sk/skuj, 1:1 till Hågelby nr 2 (från 1551 inräknad i 
jt för H).
1 skuj, 0:6:2 till Hågelby nr 1 (från 1551 inräknad i 
jt för H); kallas 1544 Killestum, 1545 Skyllestum, 1547 
Skellestum.
lpb, 1:2 (jt 1572); öde 1572.
1539-44 1 fr (Svante Sture), 1556-57 1 aoe, 0:4; 
brukas 1544 av Svantes landbo i Tumba kvarn. 
Summa jt 3:5:2.

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:8:9 (DS 2889).

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 0:'/2 
med en kvarn och ett torp av Bo Jonsson (se Alve-
sta) (SRP 1639).

1423 säljer Birger Matsson 0:0:4 till Bengt Laurensson 
(seTuna) (UUBp 17/12).

1488 tillfaller två torp, S och *Veppsta ( Vlffsala”) som 
tillsammans räntar 0:0:14 pn, Knut Eskilsson (Ba- 
nér) vid arvskifte med hans syster Sigrid efter deras 
föräldrar (RAp 27/8).

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far; 
räntan är 12 spann korn och Vr.0 pn (se Tumba) 
(VikS E 2739 f 49v, 54).
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Hundhamras ägor: det ena kallas Stobbe engh och 
brukar ge 8 eller 10 lass hö, det andra ligger 'västan 
ledet' och ger 10 eller 12 lass hö (GR 23 s 421). 

1572 innehas S av Henrik Arvidsson, svärson till Diony-
sius (UH 1572:22, AF 1:2 s 799) . 

Skarpbrunna 1331 in Skarpmbrunnum (DS 2889)- 10 I, 4 d. 

Skrävsta 

UH I pb, 1:0. 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0 : 16 (DS 2889). 
1551 far kungens sekreterare Valentin von Liittich en 

prebendegård i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70). 

1331 in Skrafst<E (DS 2889), 1381 i Skrmfsta (RAp 14/ 10, 
SRP 1639) - 10 I, 3 c; äldre bytomt ca 400 m nord -
öst om nuv S (RAÄ 101). 

UH I sk/skuj, 1: 1 till Hågelby nr 2 (från 1551 inräknad i 
jt för H). 
I skuj, 0:6:2 till Hågelby nr 1 (från 1551 inräknad i 
jt för H) ; kallas 1544 Killestum, 1545 Skyllestum, 1547 
Skellestum. 
I pb, 1:2 Ut 1572); öde 1572. 
1539-44 I fr (Svante Sture), 1556-57 I aoe, 0:4; 
brukas 1544 av Svantes landbo i Tumba kvarn. 
Summajt 3:5:2. 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0 :8:9 (DS 2889). 

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 0:½ 
med en kvarn och ett torp av Bo Jonsson (se Älve-
sta) (SRP 1639). 

1423 säljer Birger Matsson 0:0:4 till Bengt Laurensson 
(se Tuna) (UUBp 17/ 12). 

1488 tillfaller två torp, S och *Veppsta ("Vlffsala") som 
tillsammans räntar 0:0: 14 pn, Knut Eskilsson (Ba-
ner) vid arvskifte med hans syster Sigrid efter deras 
föräldrar (RAp 27/8). 

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far; 
räntan är 12 spann korn och ½:0 pn (se Tumba) 
(VikS E 2739 f 49v, 54). 



Botkyrka 61

*Sky liestum 

Slagsta

1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich en 
prebendegård i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70).

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Banér) 
och dennes dotter Dorotea, däribland en gård i S 
(K 6 f 152). - I kungens jordebok (1559) upptas ett 
torp som igenbördat efter Dorotea Knutsdotter 
från Svante Sture; torpet har utsäde till 2 pund och 
äng till 12 lass hö samt gott mulbete och fiskevatten 
(AoE 29 AB).

Se Skrävsta.

1331 in Slauastum (DS 2889), 1353 i Slcevastum (DS 4918), 
1449 i Slaghastum (RAp e 29/9) -10 1,4 d.

UH 1 sk, 0:6, 1572 0:6:1, med skuj i Fittja och Fjällsta. 
1539 (endast) 1 skuj, 0:4 till Fittja (se Fittja).
1 pb, 1:0, 1572 1:2 (jt 1547-49, 1572).
Summa jt 2:2 (2:0:1).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:1314:3 (DS 2889).

1353 omnämns Gerdar i S som faste vid häradstinget (DS 
4918).

1433 byter Erik Birgersson, kanik i Strängnäs, till sig 
0:0:5 : av Ragvald i Alby (se Fjällsta) (RAp 2/5).

1433 omnämns Anders i S som faste vid häradstinget 
(RAp 7/11).

1442 utfärdar häradshövdingen fastebrev på två jordby-
ten inom S by: bröderna Jöns och Gerdar Gerdars- 
söner byter bort 0:0:31/2 till S:t Botvids prebenda, fö-
reträdd av kaniken Hans Magnusson, mot 0:0:314 
som Hans tidigare fått av Jöns och Gerdar, vilka är 
hans fränder; Anders i S byter bort 0:0:14 till Hans 
mot 0:0:14 i annat läge i byn. Efter bytena har nu S:t 
Botvids prebenda och 'kanikegäll' all sin jord, 'både 
med tomt och åker och alla tillagor’, i ett stycke, 
nämligen 'västra ändelaget i byn S’. Dessutom har 
Jöns och Gerdar fått 0:12 pn 'till vild’ (i vängåva), 
och Hans landbo hade gött tre åkrar och uppbyggt 
fyra gärdsgårdar ( gardsto”) åt bröderna. (RAp 5/5)
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1551 filr kungens sekreterare Valentin von Liittich en 
prebendeg år d i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70) . 

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Baner) 
och dennes dotter Dorotea , däribland en gård i S 
(K 6 f 152). - I kungens jordebok (1559) upptas ett 
torp som igenbördat efter Dorotea Knutsdotter 
från Svante Sture; torpet har uts äde till 2 pund och 
äng till 12 lass hö samt gott mulbete och fiskevatten 
(AoE 29 AB). 

*Skyllestum Se Skrävsta . 

Slagsta 133 1 in Slouasturn (DS 2889), 1353 i Sla!Vasturn (DS 4918), 
1449 i Slaghasturn (RAp e 29/9) - 10 I , 4 d. 

UH 1 sk, 0:6, 1572 0:6:1, med skuj i Fittja och Fjällsta . 
1539 (endast) 1 skuj, 0:4 till Fittja (se Fittja) . 
1 pb, l :0, 1572 1:2 Ut 154 7-49, 1572). 
Summajt 2:2 (2:0 :1). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0: 13½:3 (DS 2889) . 

1353 omnämns Gerdar i S som faste vid häradstinget (DS 
4918). 

1433 byter Erik Birgersson, kanik i Strängnäs, till sig 
0:0 :5½ av Ragvald i Alby (se Fjällsta) (RAp 2/5). 

1433 omnämns Anders i S som faste vid häradstinget 
(RAp 7/11). 

1442 utfärd ar hära dshövdingen fastebrev på två jordby-
ten inom S by: bröderna Jön s och Gerdar Gerdars-
söner byter bort 0:0:3½ till S:t Botvids prebenda, fö-
reträdd av kaniken Hans Magnusson , mot 0:0 :3½ 
som Han s tidigare filtt av Jöns och Gerdar, vilka är 
han s fränder; Anders i S byter bort 0:0:½ till Hans 
mot 0:0 :½ i annat läge i byn . Efter byten a har nu S:t 
Botvids prebenda och 'kanikegäll' all sin jord, 'både 
med tomt och åker och alla tillagor' , i ett stycke, 
nämligen 'västra ändelaget i byn S'. Dessutom har 
J öns och Gerdar filtt 0: 12 pn 'till vild' (i vängåva), 
och Hans landbo hade gött tre åkrar och uppbyggt 
fyra gärdsgårdar ("gardsto") åt bröderna . (RAp 5/5) 
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- Vid samma ting men annat mål omnämns Lasse i 
S som faste (RAp 5/5).

1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich en 
prebendegård i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70).

Sturehov Se *Afl'rulta.

Tomtberga 1331 in Tomptceberghum (DS 2889), 1433 i Tomptabergh 
(RAp 2/5), 1458 i Tomptaberga (RAp 3/6) - 10 I, 4 c 
(bytomt RAA 315).

UH 2 pb, 0:4, 1572 1:1 + 0:4, 1572 1:1 (öde 1572); jt 
1547-49, 1572.
1547 1 pbuj, 1548 1 kyuj, 0:0:1:4.
Summa jt 1:0 (2:2:1:4).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 1:0 
(DS 2889).

1433 utfärdar häradshövdingen Karl Gädda ett fastebrev 
i T (RAp 2/5).

1458 omnämns Peder i T som nämndeman vid härads-
tinget (RAp 3/6).

1551 förlänar Gustav I till sin sekreterare Valentin von 
Liittich för dennes livstid prebendelandborna (tio) i 
Botkyrka och Salems snr: två gårdar i T och övriga i 
Skarpbrunna, Slagsta, Skrävsta, Golväng och 
*Veppsta samt i Söderby, Salems sn (GR 22 s 70, 
Redkomm D Ic2):l).

1564 (?) se Hallunda.

Tullinge 1353 i Pulunge (DS 4918), 1445 i Tulunge (RAp 22/5) - 10 
1,3 d-StOs 243.

UH 3 sk, 1:6 + 1:1:1, 1545 1:1:2, med skuj i *Andersta, 
Huddinge sn 4- 0:6:2 med skuj i *Andersta.
Summa jt 3:6 (3:6:1).

1353 omnämns Klas i T som faste vid häradstinget (DS 
4918).

1445 omnämns Björn i T som faste vid tinget (RAp 22/5).
1457 upptas en gård om 0:7 (?), som räntar 2 pund korn 

och okänd mängd pengar, i Karl Knutssons jorde- 
bok (C7f lOv).

1474 omnämns Peder Björnsson i T som nämndeman 
vid lagmansting i Södertälje (RAp 7/12).
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- Vid samma ting men annat mål omnämns Lasse i 
S som faste (RAp 5/5). 

1551 ffir kungens sekreterare Valentin von Liittich en 
prebendegård i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70). 

Sturehov Se * Affrulta. 

Tomtberga 1331 in Tompt<Eberghum (DS 2889), 1433 i Tomptabergh 

Tullinge 

(RAp 2/5), 1458 i Tomptaberga (RAp 3/6) - 10 I, 4 c 
(bytomt RAÄ 315). 

UH 2 pb, 0:4, 1572 1:1 + 0:4, 1572 1:1 (öde 1572); jt 
1547-49 , 1572. 
1547 1 pbuj, 1548 1 kyuj, 0:0: 1 :4 . 
Summa jt 1 :0 (2:2 : 1 :4). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 1 :0 
(DS 2889). 

1433 utfärdar häradshövdingen Karl Gädda ett fastebrev 
i T (RAp 2/5). 

1458 omnämns Peder i T som nämndeman vid härads-
tinget (RAp 3/6). 

1551 förlänar Gustav I till sin sekreterare Valentin von 
Liittich för dennes livstid prebendelandborna (tio) i 
Botkyrka och Salems snr: två gårdar i T och övriga i 
Skarpbrunna, Slagsta, Skrävsta, Golväng och 
*Veppsta samt i Söderby, Salems sn (GR 22 s 70, 
Redkomm D Ic2): 1). 

1564 (?) se Hallunda. 

1353 i Pulunge (DS 4918), 1445 i Tulunge (RAp 22/5) - 10 
I , 3 d - StO s 243 . 

UH 3 sk, 1:6 + 1:1:1, 1545 1:1:2, med skuj i *Andersta, 
Huddinge sn + 0:6:2 med skuj i *Andersta. 
Summajt 3:6 (3:6: 1). 

1353 omnämns Klas i T som faste vid häradstinget (DS 
4918) . 

1445 omnämns Björn i T som faste vid tinget (RAp 22/5). 
1457 upptas en gård om 0:7 (?), som räntar 2 pund korn 

och okänd mängd pengar, i Karl Knutssons jorde-
bok (C 7 f I0v). 

1474 omnämns Peder Björnsson i T som nämndeman 
vid lagmansting i Södertälje (RAp 7/12). 



Botkyrka 63

Tumba

1492 ingår Olof Björnsson i T i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437).

1509-11 betalar Helga lekamens gille vid fem tillfallen 
pengar till Jakob Erlandsson i T för timmer, bjälkar 
och hö som han levererat; höet har levererats i sep-
tember 1510 och 1511 (9 resp 11 sommarlass å 
0:0:7 pn) (HHLG 2 s 6, 11, 14, 16, 23).

1488 Tumboqwem (RAp 27/8) - 10 I, 3 d - HoTu s 189 f.
UH 1 fft, 1544 1 fr (Svante Sture), 1556 1 aoet, 1572 1 

aoe, med stuj i Berga och Häggelunda, Salems sn, 
1539-57.
1 frt (saknas 1544), 1547 1 fr (Johan Pedersson 
/Bååt/), 1556 1 aoet, 1572 1 frt (Johan Pedersson).

1488 tillfaller T kvarn, som räntar 4 pund korn och 0:10 
pn, Knut Eskilsson (Banér) vid arvskifte med hans 
syster Sigrid efter deras föräldrar (RAp 27/8).

1492 tilldöms vid lagmansting Peder Eriksson och Jöns 
Pedersson, båda boende i Hågelby, en ström och ett 
ålfiske vid T kvarn; de hade tidigare tilldömts dem 
både av riksrådet och lagmannen, men dombreven 
hade tillsammans med deras ’gods’ och allt de ägde 
brunnit upp (Rött nr 437, Gamla domar).

1500 (omkr) ger Ingemar Jönsson, kyrkoherde i Stock-
holm, T kvarn, som räntar 3 pund mjöl och 0:6 pn, 
till Stockholms kyrka; kvarnen hade Nils Gregers- 
son (en bjälke) pantsatt för 120 mark pn till Inge-
mar, som av Karl Matsson (Hålbonäs-ätten, styvfar 
till Nils) fått brev på att han behåller kvarnen 'till 
evig tid’. Enligt en senare anteckning (på tyska) har 
Ingemar fått pengar av Ingel i  Huggersta” (troli-
gen Högsta, Lovö sn) för en åker intill kvarnen som 
Erik Persson i T brukar och ger kyrkan 0:6 pn i av-
rad. (RApp odat nr 146-47).

1511 säljer Dorotea Knutsdotter (Banér) T kvarn till Nils 
Bosson (Grip) med rätt till återköp (se Kärsby) 
(RApp 23/2). - Kvarnen är införd med räntan 'A läst 
mjöl, 2 pund ål och 0:12 pn i Nils Bossons jordebok 
(NBJb f 51 v).

1512 säljer Dorotea Knutsdotter T kvarn med åker och 
äng, skog och fiskevatten etc till Sten Sture d y (AoE 
39 f 106v).

Tumba 
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1492 ingår Olof Björnsson i T i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437). 

1509-11 betalar Helga lekamens gille vid fem tillfällen 
pengar till Jakob Erlandsson i T för timmer, bjälkar 
och hö som han levererat; höet har levererats i sep-
tember 1510 och 1511 (9 resp 11 sommarlass a 
0:0:7 pn) (HHLG 2 s 6, 11, 14, 16, 23). 

1488 Tumboqwern (RAp 27/8)- 10 I, 3 d - HoTu s 189 f. 
UH I frt, 1544 I fr (Svante Sture), 1556 I aoet, 1572 I 

aoe , med stuj i Berga och Häggelunda, Salems sn, 
1539-57 . 
I frt (saknas 1544), 1547 I fr (Johan Pedersson 
/Bååt/) , 1556 I aoet, 1572 I frt (Johan Pedersson). 

1488 tillfaller T kvarn, som räntar 4 pund korn och 0: 10 
pn , Knut Eskilsson (Baner) vid arvskifte med hans 
syster Sigrid efter deras föräldrar (RAp 27/8). 

1492 tilldöms vid lagmansting Peder Eriksson och Jöns 
Pedersson, båda boende i Hågelby, en ström och ett 
ålfiske vid T kvarn; de hade tidigare tilldömts dem 
både av riksrådet och lagmannen, men dombreven 
hade tillsammans med deras 'gods' och allt de ägde 
brunnit upp (Rött nr 437, Gamla domar). 

1500 (omkr) ger Ingemar Jönsson, kyrkoherde i Stock-
holm , T kvarn, som räntar 3 pund mjöl och 0:6 pn, 
till Stockholms kyrka; kvarnen hade Nils Gregers-
son ( en bjälke) pantsatt för 120 mark pn till Inge-
mar, som av Karl Matsson (Hålbonäs-ätten, styvfar 
till Nils) fatt brev på att han behåller kvarnen 'till 
evig tid '. Enligt en senare anteckning (på tyska) har 
Ingemar fatt pengar av Ingel i "Huggersta" (troli-
gen Hogsta, Lovö sn) för en åker intill kvarnen som 
Erik Persson i T brukar och ger kyrkan 0:6 pn i av-
rad. (RApp odat nr 146-47). 

1511 säljer Dorotea Knutsdotter (Baner) T kvarn till Nils 
Bosson (Grip) med rätt till återköp (se Kärsby) 
(RApp 23/2). - Kvarnen är införd med räntan½ läst 
mjöl, 2 pund ål och 0:12 pn i Nils Bossonsjordebok 
(NBJb f5lv). 

1512 säljer Dorotea Kn u tsdotter T kvarn med åker och 
äng, skog och fiskevatten etc till Sten Sture d y (AoE 
39 f 106v). 
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1528 får Svante Stensson (Sture) vid arvskifte med sin 
mor Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) efter sin far 
Sten Sture d y och sina avlidna syskon bl a Tumba 
rättardöme, som omfattar en gård i T kvarn, som 
räntar 4 pund mjöl och 0:12 pn, och jord i Kärsby, 
*Bergh, Skrävsta och *Veppsta samt i Vista, Hud-
dinge sn, och Älvsjö, Brännkyrka sn. Svante får ock-
så jord i *Stav, Nyckelby och *Ekeby, Ekerö sn, och 
torpet 'Grödingenäs', Grödinge sn. (VikS E 2739 f 
9, 49v, 53-54v)

1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods T 
kvarn, som ligger 'varken för öre eller örtug’; rän-
tan är 3‘A pund mjöl och 4 dagsverken 'och intet 
annat’, ty där är varken åker eller äng (EbA auts 
37).

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y hade köpt av Knut Eskilsson (Banér) 
och dennes dotter Dorotea, däribland T kvarn (K 6 
f 152). - I kungens jordebok (1559) upptas två kvar-
nar som igenbördade efter Dorotea Knutsdotter 
från Svante Sture; T har gott mulbete och fiske-
vatten, och där finns ett ålfiske med ålkista och lana 
(AoE 29 AB). - Kvarnarna, den ena med två par ste-
nar och den andra med ett par, ligger under 
*Torvesunds gård, Lovö sn, och räntar tillsammans 
9 pund tullfläsk, 7 pund tullrågmjöl, 3 dagsverken 
och fodring för 2 hästar. Vid T finns en ålkista och 
en lana, som räntar 10 pund 15 mark torr ål. (AoE 
29 C)

1562 har Johan Pedersson (Bååt) en kvarn, som räntar 4 
pund tullmjöl (FoR 3). - Kvarnen har Johan åter-
fått, då kung Gustav av Svante Sture 'vann igen’ 
den kvarn i T som Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) 
överlåtit till kungen och som var hennes möderne-
gods (HH 13 s 70 not).

1566 upptas bland kungens arv och eget en gård, som 
räntar 1 pund korn, 0:12 pn och 6 dagsverken samt 
har 9 spanns utsäde och äng till 7 lass hö, och en 
kvarn, som räntar 4 pund tullrågmjöl och 6 pund 
tullfläsk; ålfisket ligger ovanför kvarnen (SöH 
1566:10).
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1528 far Svante Stensson (Sture) vid arvskifte med sin 
mor Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) efter sin far 
Sten Sture d y och sina avlidna syskon bl a Tumba 
rättardöme, som omfattar en gård i T kvarn, som 
räntar 4 pund mjöl och 0:12 pn, och jord i Kärsb y, 
*Bergh, Skrävsta och *Veppsta samt i Vista, Hud-
dinge sn, och Älvsjö, Brännkyrka sn. Svante far ock-
så jord i *Stav, Nyckelby och *Ekeby, Ekerö sn, och 
torpet 'Grödingenäs' , Grödinge sn. (VikS E 2739 f 
9, 49v, 53-54v) 

1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods T 
kvarn, som ligger 'varken för öre eller örtug'; rän-
tan är 3½ pund mjöl och 4 dagsverken 'och intet 
annat' , ty där är varken åker eller äng (EbA auts 
37) . 

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y had e köpt av Knut Eskilsson (Baner) 
och dennes dotter Dorotea , däribland T kvarn (K 6 
f 152). - I kungens jordebok ( 1559) upptas två kvar-
nar som igenbördade efter Dorotea Knutsdotter 
från Svante Sture; T har gott mulbete och fiske-
vatten, och där finns ett ålfiske med ålkista och lana 
(AoE 29 AB). - Kvarnarna , den ena med två par ste-
nar och den andra med ett par, ligger under 
*Torvesunds gård, Lovö sn, och räntar tillsammans 
9 pund tullfläsk, 7 pund tullrågmjöl, 3 dagsverken 
och fodring för 2 hästar. Vid T finns en ålkista och 
en lana , som räntar 10 pund 15 mark torr ål. (AoE 
29 C) 

1562 har Johan Pedersson (Bååt) en kvarn , som räntar 4 
pund tullmjöl (FoR 3). - Kvarnen har Johan åter-
fatt , då kung Gustav av Svante Sture 'vann igen' 
den kvarn i T som Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) 
överlåtit till kungen och som var hennes möderne-
gods (HH 13 s 70 not) . 

1566 upptas bland kungens arv och eget en gård, som 
räntar 1 pund korn , 0: 12 pn och 6 dagsverken samt 
har 9 spanns utsäde och äng till 7 lass hö, och en 
kvarn , som räntar 4 pund tullrågmjöl och 6 pund 
tullfläsk ; ålfisket ligger ovanför kvarnen (SöH 
1566 : 10). 



Botkyrka 65

Tuna

*Lalla

*Veppsta
(nu Lindhov)

1413 i Tunom (SD 1664) - 10 I, 3 d - HoTu s 188 f.
UH 1 fr, 0:4 (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1413 pantsätter Mats Larsson och hans styvdotter Greta 

till Henrik Babbe 0:0:10, som avlidne Johan Karls-
son tidigare haft i pant (SD 1664).

1423 säljer Birger Matsson 'A-.O i T och jord i Skrävsta till 
sin frände Bengt Laurensson (Björnlår) (UUBp 
17/12).

1562 räntar gården 0:4 pn, 3 pund 2 spann korn och 6 
dagsverken (FoR 3).

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:Vi i Wallom till Sigge 
Brun (se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3).

1331 in Wefseldum (DS 2889), 1337 in Waghxhellu (DS 
3295), 1376 i Waxall (ShSp 24/11), 1381 i Vcefshellom 
(RAp 14/10, SRP 1639), 1447 i Wceffselle (VaKlJb s 
40)- 10 I, 3 c; se BEK.

UH 1539-43 2 skuj, 0:1 till Lideby, Salems sn + 0:0:1:4 
till Oxelby, Salems sn; i jb 1543 inräknade i jt för 
resp hn.
1 st, 1543 1 kr, 0:7:2, 1572 0:4 (öde 1572).
1547 1 kyuj, 0:2.
2 pb, 1:4 + 0:5, 1572 1:0; jt 1547-49, 1572.
1 frt (endast 1539), 1556 1 aoet, 1572 1 aoe (jt sak-
nas).
1 frt, 1544-57 1 fr (Svante Sture).
Summa jt 3:2:0:4 (3:2).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:13'A (DS 2889).

1337 byter Johan Hildulfsson (okänt sigill), hans hustru 
Margareta och deras dotter Kristina till sig 0:0:11 i 
V och jord i Näsby samt i Närlunda, Ekerö sn, och 
Sundby, Bromma sn, av Tyrgils Klemensson (Färla) 
och dennes söner Klemens och Nils mot jord i *Li- 
derne, Solna sn; Johan mottar också en summa 
pengar (DS 3295).

1376 säljer Magnus Tyrgilsson (Färla) bl a Q'.Vi till Bo 
Jonsson (Grip) (ShSp 24/11).

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 0:1 
’och 6 småpennings jord’ av Bo Jonsson (se Alvesta) 
(SRP 1639).
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Tuna 1413 i Tunom (SD 1664) - 10 I, 3 d - HoTu s 188 f. 

*Walla 

*Veppsta 
(nu Lindhov) 

UH I fr , 0:4 (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
1413 pantsätter Mats Larsson och hans styvdotter Greta 

till Henrik Babbe 0:0: I 0, som avlidne Johan Karls-
son tidigare haft i pant (SD 1664). 

1423 säljer Birger Matsson ½:0 i T och jord i Skrävsta till 
sin frände Bengt Laurensson (Björnlår) (UUBp 
17/ 12). 

1562 räntar gården 0:4 pn, 3 pund 2 spann korn och 6 
dagsverken (FoR 3). 

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:½ i Wallom till Sigge 
Brun (se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3). 

1331 in Wefseldum (DS 2889), 1337 in Waghxhellu (DS 
3295), 1376 i Waxall (ShSp 24/l l), 1381 i Va!fshellom 
(RAp 14/10, SRP 1639), 1447 i Wreffselle (VaKIJb s 
40)- 10 I , 3 c; se BEK. 

U H 1539-43 2 skuj , 0: I till Lideby, Salems sn + 0:0: I :4 
till Oxelb y, Salems sn; i jb 1543 inräknade i jt för 
resp hn. 
I st , 1543 I kr, 0:7:2, 1572 0:4 (öde 1572). 
154 7 I kyuj , 0:2. 
2ph , l:4 + 0:5 , 1572 l:0 ;jt 1547-49, 1572. 
I frt (endast 1539), 1556 I aoet, 1572 I aoe (jt sak-
nas) . 
I frt, 1544-57 I fr (Svante Sture). 
Summajt 3:2:0:4 (3:2). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0: 13½ (DS 2889). 

1337 byter Johan Hildulfsson (okänt sigill), hans hustru 
Margareta och deras dotter Kristina till sig 0:0: 11 i 
V och jord i Näsby samt i Närlunda, Ekerö sn, och 
Sundby, Bromma sn, av Tyrgils Klemensson (Färla) 
och dennes söner Klemens och Nils mot jord i *Li-
derne , Solna sn; Johan mottar också en summa 
pengar (DS 3295). 

1376 säljer Magnus Tyrgilsson (Färla) bl a 0:½ till Bo 
Jonsson (Grip) (ShSp 24/ 11). 

138 l byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig 0: 1 
'och 6 småpennings jord ' av Bo Jonsson (se Älvesta) 
(SRP 1639). 
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1447 har Vadstena kloster 0:0:1, som räntar 2 spann 
korn och 0:0:1 pn och som ligger öde (VaKlJb s 40).

1480 räntar klostrets jord (0:0:1) samma som 1447 men 
1502 endast 0:0:1 pn (HH 16 s 244).

1488 ärver Knut Eskilsson (Banér) ett torp efter sina för-
äldrar (se Skrävsta) (RAp 27/8).

1514 säljer Jöns Botesson i Näsby 0:0:2 till Jöns Anders-
son (se Näsby) (RAp u d).

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba); räntan är 0:7 pn (VikS E 2739 f 49v, 
54).

1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich två 
prebendegårdar i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70).

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y köpt av Knut Eskilsson (Banér) och 
dennes dotter Dorotea, däribland en gård i V (K 6 f 
152). - I kungens jordebok (1559) upptas ett torp 
som igenbördat efter Dorotea Knutsdotter från 
Svante Sture; det har utsäde till VA pund och äng 
till 14 lass hö samt gott mulbete och fiskevatten 
(AoE 29 AB).

1559 byter kungen till sig 0:5:1 av jon Nilsson i Gullham- 
ra mot jord i Gullhamra, Grödinge sn (K 6 f 156).

1566 upptas bland kungens arv och eget två gårdar, var-
av den ena räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 6 dags-
verken, den andra (fodring för halvt hemman) 1 
pund korn, 0:2 pn och 3 dagsverken (SöH 
1566:10).

1572 upptas endast två tiondepliktiga i V (UH 1572:22).

Yttergåla 1539 Ytthergard (UH 1539:1), 1544 Yttegårdhe (UH
1544:12) - 10 I, 3 d; avhyst under Hamra (BEK), 
läge ca 500 m söder om Hamra och strax öster om 
gravfaltet RAA 190 (Ambrosiani s 173).

UH 1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1562 räntar gården 1:0 pn, 4 pund korn, 6 dagsverken 

och 4 hästars fodring (FoR 3).
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Yttergåla 

1447 har Vadstena kloster 0:0:1, som räntar 2 spann 
korn och 0:0: 1 pn och som ligger öde (VaKIJb s 40) . 

1480 räntar klostrets jord (0:0: 1) samma som 144 7 men 
1502 endast 0:0 :1 pn (HH 16 s 244). 

1488 ärver Knut Eskilsson (Baner) ett torp efter sina för-
äldrar (se Skrävsta) (RAp 27/8). 

1514 säljer Jöns Botesson i Näsby 0:0 :2 till Jöns Anders-
son (se Näsby) (RAp u d) . 

1526 intygas att Sten Sture d y köpt en gård av Dorotea 
Knutsdotter (se Kärsby) (AoE 39 f 107v). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gärd efter sin far 
(se Tumba) ; räntan är 0:7 pn (VikS E 2739 f 49v , 
54). 

1551 far kungens sekreterare Valentin von Liittich två 
prebendegårdar i livstidsförläning (se Tomtberga) 
(GR 22 s 70). 

1559 säljer Svante Sture och hans halvbror Gustav Jo-
hansson (Tre rosor) till Gustav I alla de gårdar som 
Sten Sture d y köpt av Knut Eskilsson (Baner) och 
dennes dotter Dorotea, däribland en gård i V (K 6 f 
152). - I kungens jordebok (1559) upptas ett torp 
som igenbördat efter Dorotea Knutsdotter frän 
Svante Sture; det har utsäde till l½ pund och äng 
till 14 lass hö samt gott mulbete och fiskevatten 
(AoE 29 AB). 

1559 byter kungen till sig 0:5: 1 av Jon Nilsson i Gullham-
ra mot jord i Gullhamra, Grödinge sn (K 6 f 156). 

1566 upptas bland kungens arv och eget två gårdar, var -
av den ena räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 6 dags-
verken, den andra (fodring för halvt hemman) 1 
pund korn, 0:2 pn och 3 dagsverken (SöH 
1566:10). 

1572 upptas endast två tiondepliktiga i V (UH 1572:22) . 

1539 Ytthergard (UH 1539: 1), 1544 Yttegårdhe (UH 
1544: 12) - 10 I , 3 d ; avhyst under Hamra (BEK) , 
läge ca 500 m söder om Hamra och strax öster om 
gravfältet RAÄ 190 (Ambrosiani s 173). 

UH I fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/) . 
1562 räntar gården 1 :0 pn, 4 pund korn, 6 dagsverken 

och 4 hästars fodring (FoR 3). 
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Alvesta 1298 in villa JEluerstum (DS 1222), 1321 in Hcelwestum (DS 
2284), 1381 i /Eluastom (RAp 14/10, SRP 1639) - 10 
I, 3 d.

U> 3 fr, 1544 4 fr (Karl Eriksson /Gyllenstierna/, 1545 
Marina Nilsdotter /Grip/), 1572 2 fr (Erik Karlsson 
/Gyllenstierna/, Klas Jöransson /Stiernsköld/; båda 
gårdarna öde); jfr nedan 1562.

1298 ger Israel Petersson (Finsta-ätten) 0:0:16 till Uppsa-
la domkyrka (se Hamra) (DS 1222). - Jorden tillföll 
domkyrkans fjärde vicaria (DS 3836 s 322, Dahl- 
bäck s 131 f).

1321 byter Håkan Jonsson (Läma) bort två jordlotter 
både i Ä och i Gränberga, Bondkyrka sn, till Inge-
vald Estridsson (Hammersta-ätten) mot jord i Kår-
by och Karleby i Östergötland. Den ena jordlotten, 
som är 0:3, har Håkan förvärvat av Karl Magnusson 
och den andra, som är 0:0:4 4, av Magnus Gud-
mundsson ”Bordstac”. (DS 2284) - Magnus Gud-
mundssons jordlotter, i Ä och Gränberga, är exakt 
hälften så stora som Karl Magnussons, vilket tyder 
på att dessa personer fått jord i dessa byar i ett arv-
skifte, där Karl fått en brorslott och Magnus en sys- 
terlott. Personerna torde därför ha varit befrynda- 
de med varandra, varför Karl knappast är identisk 
med Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) 
(jfr ÄSF s 44 f).

1324 byter Olof Brun till sig 0:0:16 av ärkebiskop Olof (se 
Hamra) (DS 2474).

1353 byter Holvast i Stuvsta, Huddinge sn, till sig 0:0:‘/2 
av Birger Nilsson (se Fjällsta) (DS 4918).

1362 byter Lars Filipsson (lejon och lilja) bort jord i 
Grävsta, Hölö sn, till Birger Nilsson (Sparre) mot 
0:1:1/4 i Ä och jord i Fjällsta, i Uttringe, Salems sn, 
och i Igelsta och Skärvsta, Tälje sn, samt 40 mark 
pn 'till vilda’ (i vängåva) (DS 6688). - Vid brevet har 
varit fastat Trötte Peterssons (Eka-ätten) stadfästel- 
sebrev, utfärdat 1363 på kung Håkans vägnar (DS 
6835).

1381 byter Ingrid Olofsdotter och hennes son Sigge 
Brun till sig av Bo Jonsson (Grip) 0:20:1 i Ä jämte 
jord i Fittja, Skrävsta och *Veppsta, i Fullbro och 
Norra Rangsta, Sorunda sn, i Båresta, Lerbo sn, i
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Forsa, Forsa sn, samt i Nöckna, Mörkö sn; i utbyte 
får Bo Jonsson jord i Berga, Valla, Ekla och Hässel-
by, Bogsta sn, i Hundsgrana, Nässelsta och Sol- 
berga, Gryts sn, samt i Älghammar, Björnlunda sn. 
Då husen var bättre på de gods Ingrid och Sigge 
bytt bort än på dem de fått, ger Bo Jonsson dem 
100 mark pn. (RAp 14/10, SRP 1639)

1449 omnämns Peter i Ä som faste vid häradstinget (RAp
12/10).

1463 ger Bo Nilsson (Hammersta-ätten/Grip) sin gård i 
Ä, 'som Hemming nu besitter’, till sin halvbror 
Erengisle Nilsson (RAp 30/5).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok fyra 
gårdar, som vardera räntar 3 pund korn och 0:5 
pn; hela egendomen är 2:0. Nils har dessutom 0:2 i 
Ä som han bytt till sig mot jord i Fittja. (NBJb f 16) 

1562 har Klas Jöransson (Stiernsköld) två gårdar om var-
dera 1:2, som vardera räntar 1:2 pn, 4Vi pund korn 
och 2 hästars fodring (FoR 3).

1572 upptas endast en tiondepliktig i Ä (UH 1572:22).

Brännkyrka socken
1314 (?) De Want0r (DS 1947 odat, avskr).
1330 i Watntör sokn (Stjb 1 s 442, avskr).
1331 inparochia Vant0r (DS 2887).
1333 inparochia Vathnt0r (DS 2984).
1376/ Want0r sokn (UUBp 30/6).
1409 (omkr) i Wanther sokn (RApp odat nr 6).
1420 i Wanth00r soken (SD 2778).
1439 i Wanth0r sokn (RAp, UUBp 11/6).
1457 i... och Bränkyrkia sochnom (PRFSS 1:138, avskr).
1461 i Brenna kirkio soken (RApp 25/1).
1466 i Brändakircko sokn (HH 31 s 136, avskr).
1475 / Brennekirkio sokn (EbAp u d).
1495 i Vant0r sokn som kallas Brendha kyrkio (RAp 10/12).
1499 i Brennekyrkia sochn (RAp 26/6).
Omfattning: Brännkyrka socken omfattade under medeltiden och 
1500-talet förutom den nuvarande (1950) de under 1900-talet nybilda-
de församlingarna Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Vantör och 
Saltsjöbaden samt södra delen av Nacka och en liten del av Tyresö sock-
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Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573)

sk skuj st stt dasp daspuj tr frt 

•Berg 1(1)------
•Brunby 1(2)-- -- -- -- 0(1)
'Bägersta — — ----- ----- 0(2) ----- 1(0)-----
Drevinge —----- ----- — ----- ----- 0(1) 1(0)
Enskede 1(1)-- -- -- 1(1)
Ersta 0(1)-- 1(0)
Farsta 1(1)-- -- -- -- 0(1)
Hammarby----- ------------ ----- ----- ----- ----- 4(0)-----
Hägersten -----— ----- ----- ----- ----- 1(0) 0(1)
Långbro 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Neglinge — — ----- ----- ----- ----- 1(0)-----
Nyboda -- -- -- -- -- -- 1 (0) 0 (1)
Orhem —------ 1(0) 0(1) ----- ----- ----- ------------
'Siondae — — — — — — 1(1) —
•Skarpa -- -- -- -- 1(1) -- 2 (2)------
Skrubba — — — — — — — 1(0)
Sätra 1(1) — ----- ----- ----- ----- ----- ------------
Valla -- 1(1) 1(0) 0(1)
Västberga 2 (3) -- -- -- -- -- 1(0) --
Årsta —------ ----- ----- ----- ----- 1(2)-----
Älta -- -- -- -- -- -- 1 (0) —
Älvsjö -- 2(2) 1(0) 0(1) -- -- 2(1)------
Örby 3(3)--
Östberga — — ----- ----- 1(2) ----- ----- ------------

Summa 11(14) 3(3) 4(0) 0(3) 3(6) 0(2) 17(8) 2(2)

Dessutom redovisar längderna: kruj: Älvsjö 1(1)- ky: Prästgården 1 (1) - kyuj: Långbro 
1 (I).

en. Byn Sätra syns under 1300-talet ha hört till Huddinge socken. I 
1573 års tiondelängd har kyrkoherden under rubriken ’Den yttre delen 
av socknen’ förtecknat de tiondepliktiga i Drevinge, Erstavik, Fisksätra, 
Gåsö, Neglinge, Skogsö, Slumnäs, Tattby, Ägnö, Älgö, Älta och Overby. 
Öarna Gränö, Gåsö, Ägnö och Älgö överfördes i början av 1700-talet till 
Tyresö socken (Lagerstedt s 9).
Kyrkan: En gråstenskyrka bestående av nästan kvadratiskt långhus och 
smalare kor, troligen med absid, byggdes vid 1100-talets slut eller 1200- 
talets början. Under 1200-talet, troligen före århundradets mitt, bygg-
des ett kraftigt västtorn som nedtill har samma bredd som långhuset. En 
sakristia, av gråsten och tegel, med ursprungligt tegelvalv tillbyggdes 
troligen på 1300-talet. På 1400-talet fick koret en rak avslutning genom 
en tjock östvägg, triumfbågen vidgades och tegelvalv slogs i långhus och 
kor. Under 1400-talets senare del byggdes ett vapenhus vid kyrkans in-
gång på sydsidan. Kyrkans utseende förändrades kraftigt 1802-03, då
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dasp daspuj fr fri 
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72 Svartlösa härad

koret, sakristian och vapenhuset revs och kyrkan avsevärt förlängdes åt 
öster; samtidigt revs de medeltida valven i långhuset. Kyrkan restaure-
rades 1890, 1912 och 1941. Genom en förödande eldsvåda 1723 förstör-
des alla äldre inventarier. Invändiga mått (långhuset) ca 9 x 8 m. (SvK 
St VIII:3)

Kyrkby saknas.
Runsten: Sö 290 Farsta.

*Berg 1490 i Berg (BjörkAp 19/6), 1535 Bergh (UH 1535:1) -
läge ca 900 m väster om Årsta gård (RAA 203, rest 
av bytomt).

UH 1 sk, 1:1:1 (1544 1:1), 1551 1:1.
1490 omnämns Olof i B som vidervaruman vid härads-

tinget (BjörkAp 19/6).
1549 får Peder Andersson, borgmästare i Stockholm, be-

hålla två skattegårdar, B och *Brunby, fri från kro-
nans skatt, skjutsfarder och andra rättigheter, som 
han tidigare har haft, till en för kungen behaglig tid 
(GR 20 s 291).

*Brunby 1397 i Brunby (EbAp 13/10), 1433 i Brvmby (RAp 2/5) - 
byn låg ca 1000 m nordöst om Västberga gård; by-
tomten (RAA 198) förstörd av järnvägs- och vägbyg-
gen.

UH 1 sk, 1544 2 sk, 1:6; 1544 0:7 + 0:7; den ena gården 
innehas fri från skatt av Peder Andersson i Stock-
holm.
1549 1 dasp, 1572 1 daspuj, 0:3:1:4 (jt 1549). (Hal-
linge rd)
Summa jt 1:6 (2:1:1:4).

1397 omnämns Peder i B som faste på lagting vid Ham- 
mersta, Ösmo sn (EbAp 13/10).

1429 ger Sten Turesson (Bielke) 0:0:7 i B 'sunnerst i byn’ 
och jord i *Åby till själakoret i Stockholm (B 31 s 
332).

1433 omnämns Nils i B som faste vid häradstinget (RAp
21b).

1436 se Årsta.
1438 intygar Karl Knutsson (Bonde), Knut Stensson 

(Bielke), Nils Stensson (Natt och Dag) och Gustav 
Sture att Sten Turesson (Bielke) före sin död (1431)
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skänkt 0:0:7 i B och jord i *Aby till själakoret i 
Stockholm (SMR 802).

1450 omnämns Lasse i B som ägare till en tomt på Söder-
malm (Stjb 1 s 196).

1470 mottar Björn i B pengar i arv efter sin far Lasse i B 
från en försäljning av en stenbod i Stockholm (Stjb 
1 s 369).

1549 får Peder Andersson i Stockholm behålla en skatte-
gård i B fri från skatt (se *Berg) (GR 20 s 291).

*Bägersta 1353 af Bceghrastum (DS 4918), 1449 Beeierste (RAp 2/5), 
1477 viidh Beyersta (StTb s 111), 1539 Begersta (UH 
1539:1) - avhyst bytomt på höjden ca 600 m väst-
nordväst om Enskede gård (RAA 200); se BEK.

UH 1 fr, 1544 2 kl, 1545 2 dasp (1551 2 pb, 1557 2 kl), 
2:4 tillsammans (jt 1549). (Hallinge rd)

1353 omnämns Jakob i B som faste vid häradstinget (DS 
4918).

1430 utfärdas brev vid häradstinget för själakoret i S:t Ni- 
colai kyrka i Stockholm: dels angående laga upp-
bud av dess jord i B och Östberga, dels angående 
förlikning om breddning av ’den östersta allmänna 
vägen’ och brobygge vid *Skarpa mellan själakorets 
föreståndare på B:s vägnar och andra jordägande i 
”Siubolstad” (Stjb 1 s 446, 447).

1449 överenskommer kung Karl Knutsson med förestån-
daren för själakoret i S:t Nicolai kyrka om B och 
Östberga och övrig jord som 'brukas under’ själako-
ret i Tören, att de 7 mark pn avgäld från jorden 
som årligen betalas till kungen eller hans 'ämbets-
man’ på Stockholms slott nu och tillsvidare skall till-
falla alla kaplanerna i själakoret till deras uppehälle; 
de skall hålla ett anniversarium på S:t Gregorius 
dag för Karls föräldrars själar (RAp 2/5).

1530 ger Gustav I Herman Fossert, borgmästare i Stock-
holm och myntmästare, tillstånd att köpa B gård 
och gods, som tidigare tillhört de fattiga sjuka i Sjä- 
lagården i Stockholm och alltid varit gammal frälse-
jord. Herman skall ersätta de fattiga i jord, ränta el-
ler pengar efter överenskommelse med deras före-
ståndare, borgmästare och råd i Stockholm (GR 7 s 
128, u d). - Herman ger (den 7/5) borgmästare och
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skänkt 0:0:7 i B och jord i *Åby till själakoret i 
Stockholm (SMR 802). 

1450 omnämns Lasse i B som ägare till en tomt på Söder-
malm (Stjb 1 s 196). 

1470 mottar Björn i B pengar i arv efter sin far Lasse i B 
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1353 omnämns Jakob i B som faste vid häradstinget (DS 
4918). 
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falla alla kaplanerna i själakoret till deras uppehälle; 
de skall hålla ett anniversarium på S:t Gregorius 
dag för Karls föräldrars själar (RAp 2/5). 

1530 ger Gustav I Herman Fossert, borgmästare i Stock-
holm och myntmästare, tillstånd att köpa B gård 
och gods, som tidigare tillhört de fattiga sjuka i Sjä-
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Drevinge

Enskede

råd sitt fadernes hus i Stockholm som säkerhet för 
den köpeskilling (220 mark) som han köpt Själagår- 
dens och helgeandshusets gods B för och skall där-
av betala 12 mark årligen till de fattiga, tills köpe-
skillingen är erlagd (Stjb 1 s 457). - Senare samma 
år får Herman frälsebrev på sin gård B och skall 
med hänsyn till jordens frälsenatur därav göra kro-
nan tillbörlig tjänst (GR 7 s 128 f).

1332 in Dreuinghce (DS 2927), 1333 Drcewinge (DS 2984), 
1531 Träffwinge (GR 7 s 310) - 10 I, 5 h - nuv 
Nacka sn.

UH 1 firt, 1544 1 fr (Nils Ryning).
1332 överlåter Kunigunda, änka efter Tideman Rump, 

sitt gods i D till biskop Egisl i Västerås som själagåva 
för sin avlidne man; hennes barns förmyndare, brö-
derna magister Henrik och Tidekin Rump, samt 
hennes måg samtycker till gåvan (DS 2927).

1333 överlåter biskop Egisl till sin kusin Johan Hem- 
mingsson sitt gods D, som han genom köp fått av 
Tideman Rumps änka Kunigunda och magister 
Henrik (DS 2984).

1531 byter kungen med riksrådets samtycke bort D, som 
räntar 5:0 pn, och jord i Älta samt i Bergshammar, 
Solna sn, till Gudmund Persson i Tyresö; kronan 
får i gengäld jord på ’Munka-Liderne’ (Kungshol-
men) vid Stockholm (GR 7 s 310, 409).

1562 räntar gården 5:0 pn (FoR 3).

1397 i Enskice-... (EbAp 13/10), 1409 i JEnskidom (SD 
1190), 1443 i /Endskedhe (UUBp 19/10), 1507 i 
/Endhskydhe (VikSp 21/8) - 10 I, 5 f.

UH 1 sk, 1:4, 1539 1:3:2, med skuj i Valla.
1 klakl, 1545 1 dasp (1551 1 pb, 1557 1 kl), 0:3:2:4, 
1572 0:4 (jt 1549, 1572). (Hallinge rd)
Summa jt 1:7:2:4 (1:7:2).

1397 köper Rutger Crouwel 0:1 av Kristiern i *Siondae 
(se *Siondae) (EbAp 13/10).

1409 ingår Ragvald i E, som en av sex bönder, i räfste- 
tingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmogen av 
'Övre Tör’(SD 1190).
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för sin avlidne man; hennes barns förmyndare, brö-
derna magister Henrik och Tidekin Rump, samt 
hennes måg samtycker till gåvan (DS 2927). 

1333 överlåter biskop Egisl till sin kusin Johan Hem-
mingsson sitt gods D, som han genom köp fått av 
Tideman Rumps änka Kunigunda och magister 
Henrik (DS 2984). 

1531 byter kungen med riksrådets samtycke bort D, som 
räntar 5:0 pn, och jord i Älta samt i Bergshammar , 
Solna sn, till Gudmund Persson i Tyresö ; kronan 
får i gengäld jord på 'Munka-Liderne' (Kungshol-
men) vid Stockholm (GR 7 s 310,409). 

1562 räntar gården 5:0 pn (FoR 3). 

1397 i Enskice-... (EbAp 13/10), 1409 i k:nskidom (SD 
1190), 1443 i k:ndskedhe (UUBp 19/10), 1507 i 

k:ndhskydhe (VikSp 21/8) -10 I, 5 f. 
UH 1 sk, 1 :4, 1539 1 :3:2, med skuj i Valla. 

1 klakl, 1545 1 dasp (1551 1 pb, 1557 1 kl), 0:3 :2:4, 
1572 0:4 ijt 1549, 1572) . (Hallinge rd) 
Summajt 1:7:2:4 (1:7:2). 

1397 köper Rutger Crouwel 0: 1 av Kristiern i *Sionda:: 
(se *Sionda::) (EbAp 13/10). 

1409 ingår Ragvald i E, som en av sex bönder , i räfste-
tingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmogen av 
'Övre Tör'(SD 1190). 
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Ersta

1436 ingår Anders i E i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Arsta, Brännkyrka sn (SMR 483).

1440 skänker Ragvald Puke och hans hustru Anna Mark- 
vardsdotter (stolpe) som ingift för sin dotter Ida 
Ragvaldsdotter 0:0:12'/$ till Klara kloster (SMR 
1125, Stjb 1 s 450, avskr).

1443 ingår Olof Ragvaldsson i E i synenämnd rörande 
Hägerstens äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1462 omnämns Ragvald i E som faste vid häradstinget 
(UUBp u d).

1507 och 1514 ingår Per Jönsson i E i häradstingsnämn- 
den (VikSp 21/8, RAp u d).

1429 Eresten (B 31 s 332, avskr), 1490 i Erestha, i Eristum 
(BjörkAp 19/6), 1539 Ersto (UH 1539:1)- 10 I, 5 f.

UH 1538-47 1 st (saknas 1540-44; 1547 1 fr), 1:3, 1539 
1:4 (jt 1538-39); innehas av Anders Simonssons 
änka Karin, som har KMt:s brev på skattefrihet. 
1573 1 sk, 2:4; innehas skattefritt av Mats Pedersson 
i Stockholm.

1429 se *Aby.
1490 köper Anund i Västerby, Sorunda sn, dels 0:0:5:5 

av Holvast i Trollsta, Sorunda sn, dels 0:0:8 i sam-
ma åker av Lars i Stensättra och Mats i Stuvsta, 
Huddinge sn (BjörkAp 19/6).

1527 säljer Peder Björnsson i *Brunby, som nu bor i 
Bröttsta, Grödinge sn, och hans bror Mats Björns-
son, som bor i *Brunby, '/$:0 till Anders Simonsson, 
borgmästare i Stockholm. Samtidigt säljer Peder 
Ingevaldsson i Söderby, Sorunda sn, och hans 
son Lasse Pedersson 0:8'/$ till Anders Simonsson. 
(BjörkAp 26/1, två brev)

1550 tilldöms Peder Andersson, borgmästare i Stock-
holm, på sin son Anders vägnar 2/3 av skattehem-
manet E och borgaren Bengt Hansson 1/3. Rådstu- 
gurätten underkänner en tidigare överenskommel-
se mellan Peder Andersson och hans svärmor Ka-
rin, änka efter Anders Simonsson, enligt vilken 
Karin skulle inneha E, som hon och Anders Si-
monsson köpt tillsammans (se ovan), mot att Peder 
fick hemmanet Byrsta, Grödinge sn, som inköpts av 
ett dödsbo. Karin (avliden) har nu i 14 år innehaft
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1436 ingår Anders i E i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483). 

1440 skänker Ragvald Puke och hans hustru Anna Mark-
vardsdotter (stolpe) som ingift för sin dotter Ida 
Ragvaldsdotter 0:0: 12½ till Klara kloster (SMR 
1125, Stjb I s 450 , avskr). 

1443 ingår Olof Ragvaldsson i E i synenämnd rörande 
Hägerstens äng , Brännkyrka sn (UUBp 19/ 10). 

1462 omnämns Ragvald i E som faste vid häradstinget 
(UUBp u d). 

1507 och 1514 ingår Per Jönsson i E i häradstingsnämn-
den (VikSp 21/8, RAp u d). 

1429 Eresten (B 31 s 332, avskr), 1490 i Erestha, i Eristum 
(BjörkAp 19/6), 1539 Ersta (UH 1539:l)- 10 I, 5 f. 

UH 1538-47 l st (saknas 1540-44; 1547 I fr), 1:3, 1539 
I :4 Ut 1538-39); innehas av Anders Simonssons 
änka Karin, som har KMt:s brev på skattefrihet. 
15 73 l sk, 2 :4; innehas skattefritt av Mats Pedersson 
i Stockholm . 

1429 se *Åby. 
1490 köper Anund i Västerby, Sorunda sn, dels 0:0:5 :5 

av Holvast i Trollsta, Sorunda sn, dels 0:0 :8 i sam-
ma åker av Lars i Stensättra och Mats i Stuvsta, 
Huddinge sn (BjörkAp 19/6). 

1527 säljer Peder Björnsson i *Brunby, som nu bor i 
Bröttsta, Grödinge sn, och hans bror Mats Björns-
son, som bor i *Brunby, ½:0 till Anders Simonsson, 
borgmästare i Stockholm. Samtidigt säljer Peder 
Ingevaldsson i Söderby, Sorunda sn, och hans 
son Lasse Pedersson 0:8½ till Anders Simonsson. 
(BjörkAp 26/1, två brev) 

1550 tilldöms Peder Andersson, borgmästare i Stock-
holm , på sin son Anders vägnar 2/3 av skattehem-
manet E och borgaren Bengt Hansson l /3. Rådstu-
gurätten underkänner en tidigare överenskommel-
se mellan Peder Andersson och hans svärmor Ka-
rin, änka efter Anders Simonsson, enligt vilken 
Karin skulle inneha E, som hon och Anders Si-
monsson köpt tillsammans (se ovan), mot att Peder 
fick hemmanet Byrsta, Grödinge sn, som inköpts av 
ett dödsbo. Karin (avliden) har nu i 14 år innehaft 
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och brukat E helt för sig själv utan laga skifte och 
samtycke. Bengt Hansson, Karins son i föregående 
äktenskap, påstår att den sågkvarn som hör till E är 
mindre värd än den som hör till Byrsta, men rätten 
finner att de båda sågkvarnarna är lika goda. (StTb 
s72 ff) - Peder Anderssons framlidna hustru var 
dotter till Karin och Anders Simonsson (SoH 1976 s 
58).
2 3

Hans Larsson == Karin == Anders Simonsson

1 2 
Bengt Hansson == Margareta Ambrosiusdotter == Mats Pedersson N == Peder Andersson

Anders

1560 se Årsta.
1570 låter Johan III, till en för kungen behaglig tid, Mats 

Pedersson, borgmästare i Stockholm, behålla och 
bruka skattehemmanet E fri från alla utskylder och 
rättigheter, även tiondespannmålen (SoH 1976 s 
66).

1575 beslutar rådstugurätten att Mats Pedersson skall be-
hålla E gård i sin hustru Margaretas livstid, varefter 
den skall skiftas enligt lagen (StTb s 577).

Erstavik 1356 de /Emastcewik (DS 5665), 1411 i /Eristawiik (DS 
1410), 1480 i Erstawiik (UUBp 31/10) - 10 I, 4 h - 
nuv Nacka sn.

Erstavik kan beläggas som sätesgård för Bengt Larsson 
1356 (DS 5665) - Nils Ottesson (Björnram från Väster-
götland) ? 1473/74 (HBSb s 70, ÄSF s 22) - Peter Rag- 
valdsson (Fargalt) 1480-99 (UUBp 31/10, RAp 26/6) - 
Klas Kyle 1532 (RAp 25/5) - Hans Kyle 1544- (SRA 1:1 s 
379, AH s 86).
1364 pantsätter kung Albrekt till den apostoliska kamma-

ren den avlidne Nils Turessons (Bielke) lösa och fas-
ta egendom, bl a huvudgården E, för de stora skul-
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1575 beslutar rådstugurätten att Mats Pedersson skall be-
hålla E gård i sin hustru Margaretas livstid, varefter 
den skall skiftas enligt lagen (Stlb s 577). 

1356 de .IErnasta!Wik (DS 5665 ), 1411 i .IEristawiik (DS 
1410), 1480 i Erstawiik (UUBp 31/10) - 10 I, 4 h -
nuv Nacka sn. 

Erstavik kan beläggas som sätesgård för Bengt Larsson 
1356 (DS 5665) - Nils Ottesson (Björnram från Väster-
götland) ?1473/74 (HBSb s 70, ÄSF s 22) - Peter Rag-
valdsson (Fargalt) 1480-99 (UUBp 31/10, RAp 26/6) -
Klas Kyle 1532 (RAp 25/5) - Hans Kyle 1544- (SRA 1:1 s 
379, AH s 86). 

1364 pantsätter kung Albrekt till den apostoliska kamma-
ren den avlidne Nils Turessons (Bielke) lösa och fas-
ta egendom , bl a huvudgården E, för de stora skul-



Farsta

der Nils hade till påvestolen (se DMS 11 s 23) (APS 
689, DS 7071).

1411 överlåter Bengt Königsmark den del i godset E som 
han bör ärva till sin syster Katarina Henningsdot- 
ter, gift med Markvard Stensson, och överlåter på 
henne även en broderdel av allt det arv som kan till-
falla dem i Sverige (SD 1410).

1505 omnämns Olof Persson i E som edgärdsman, som 
tillsammans med fyra andra bönder vittnar till för-
mån för Hans Jappsson i *Skarpa, vilken står inför 
rätta för ett dråp som gjorts i nödvärn fyra år tidi-
gare (StTb s 54).

1384 Farlasta (UUBp 25/4), 1441 i Farlista (SMR 1370), 
1477 i Faresta (StTb s 118), 1499 i Fagersta (RApp 
11/3)-10 1,4 f-g.

UH 1 sk, 1:6:1 med daspuj i F och sk i Örby 1540-41. 
1549 1 daspuj, 0:1:1:4 till sk ovan (jt 1549); saknas 
mellan 1549 och 1572. (Hallinge rd)
Summa jt 1:6:1 (1:7:2:4).

1384 kungör Johan Stokleet(P) att han köpt 'godset’ F 
och en kvarn i Gladö fors, Huddinge sn, av Bo 
Jonsson (Grip), som fått det av Hartman Strakla; 
om nu överlåtelsen inte skulle kunna genomföras, 
skall Bo Jonsson återbetala 250 mark (svenska pn) 
och inte mer, trots att det i Bos brev står att han 
skall ge lika gott gods igen eller 300 mark (UUBp 
25/4).

1441 skänker Gotskalk Bengtsson (Ulv) 0:0:5 med tillhö-
rande torp och kvarnström till Stockholms helge- 
andshus (SMR 1370).

1477 omnämns Holvast i F som edgärdsman vid Stock-
holms rådstugurätt (se Agesta, Huddinge sn) (StTb 
s 118).

1492 ingår Mats i F i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (Rött nr 437).

1499 ingår Magnus i F i nämnden vid lagmansting med 
almogen av häradet (RApp 11/3).

1503 överenskommer Jon Jönsson i Gladö, Sten Stures 
fogde på Stockholms slott, med föreståndarna för 
helgeandshusets hospital att han för sin livstid får 
arrendera hospitalets torp F, som räntar 0:12 pn;
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25/4). 
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almogen av häradet (RApp 11/3). 

1503 överenskommer Jon Jönsson i Gladö, Sten Stures 
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helgeandshusets hospital att han för sin livstid far 
arrendera hospitalets torp F, som räntar 0: 12 pn; 
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Fisksätra

=ränö

efter hans död skall föreståndarna återfå torpet 'un-
der gården’ (UUBp 10/11).

1504-19 omnämns ett flertal gånger Mårten i F i Stock-
holms tänkebok och skottebok som borgare i staden 
'innan mur’ (StTb, StSb). - Mårten är 1511 Klara 
klosters föreståndare (RAp omkr 29/9, C1M s 67).

1513 ingår Knut i F i häradstingsnämnden (VikSp u d).
1524 betalar Stockholms stad pengar till Knut i F för 

pråmvirke (StSb s 242).
1527 ingår Knut i F i häradstingsnämnden (BjörkAp 

26/1).

1562 Fiskesättra (FoR 3) - 10 I, 5 h - nuv Nacka sn.
1562 har Hans Kyle en gård, som räntar 2:2 pn, 1 får, 2 

höns, 10 ägg, 8 stockar, 6 lass ved och 6 dagsverken 
(FoR 3).

1461 vppa Grann0n (RAp 3/5), 1494 Bygdh Gran00 (RAp 
12/1), 1533 Grännöö (NRKb nr 3, avskr) - 10 J, 3 a - 
nuv Dalarö sn.

1461 lovar Erengisle Nilsson att ge sin hustru Birgitta 
Olofsdotter en gård på G (se *Siondae) (RAp 3/5).

1471 betalar fogden på Tyresö gård, Österhaninge sn, ut 
4 spann korn till Olof i G (C 30 f 15).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter, änka efter Erengisle 
Nilsson, bl a alla sina arvegods i Sverige till sin 'svå-
ger' Sten Sture och dennes hustru Ingeborg Åkes- 
dotter (Tott), Birgittas kusin, däribland en gård G 
och ett ?torp Stendörren (RAp 12/1; se även Full-
bro, Sorunda sn, och Hammersta, Ösmo sn).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe- 
gods en gård på G, som räntar 0:12 pn (SSJb 1515 f 
23v).

1531 upptas G (ränta = 1495) i jordeboken över Gustav 
I:s arv och eget under Fullbro rd med anteckning 
om att gården bytts bort till Gudmund Persson (se 
nedan) (K 1, 1531 f63v).

1533 byter Gustav I bort en gård, som räntar 0:12 pn, till 
Gudmund Persson (se Trema, Österhaninge sn) 
(NRKb nr 3).

1561 dlldöms Nils Ryning G, som Gustav I lagt under sitt 
arv och eget 1553 såsom varande 'Hammersta-
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Fisksätra 

Gränö 

efter hans död skall föreståndarna återfil torpet 'un-
der gården' (UUBp 10/ 11). 

1504-19 omnämns ett flertal gånger Mårten i F i Stock-
holms tänkebok och skottebok som borgare i staden 
'innan mur' (StTb, StSb). - Mårten är 1511 Klara 
klosters föreståndare (RAp omkr 29/9, ClM s 67). 

1513 ingår Knut i F i häradstingsnämnden (VikSp u d) . 
1524 betalar Stockholms stad pengar till Knut i F för 

pråmvirke (StSb s 242) . 
1527 ingår Knut i F i häradstingsnämnden (BjörkAp 

26/1). 

1562 Fiskesättra (FoR 3)- 10 I, 5 h - nuv Nacka sn. 
1562 har Hans Kyle en gård , som räntar 2:2 pn, 1 filr, 2 

höns, 10 ägg, 8 stockar, 6 lass ved och 6 dagsverken 
(FoR 3). 

1461 vppa Grann~n (RAp 3/5), 1494 Bygdh Gran~~ (RAp 
12/1), 1533 Grännöö (NRKb nr 3, avskr)- 10 J, 3 a -
nuv Dalarö sn. 

1461 lovar Erengisle Nilsson att ge sin hustru Birgitta 
Olofsdotter en gård på G (se *Sionda!) (RAp 3/5). 

14 71 betalar fogden på Tyresö gård, Österhaninge sn, ut 
4 spann korn till Olof i G (C 30 f 15 ). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter , änka efter Erengisle 
Nilsson, bl a alla sina arvegods i Sverige till sin 'svå-
ger' Sten Sture och dennes hustru Ingeborg Åkes-
dotter (Tott), Birgittas kusin , däribland en gård G 
och ett ?torp Stendörren (RAp 12/1; se även Full-
bro, Sorunda sn, och Hammersta, Ösmo sn). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe-
gods en gård på G, som räntar 0:12 pn (SSJb 1515 f 
23v). 

1531 upptas G (ränta= 1495) i jordeboken över Gustav 
l:s arv och eget under Fullbro rd med anteckning 
om att gården bytts bort till Gudmund Persson (se 
nedan) (K 1, 1531 f63v). 

1533 byter Gustav I bort en gård , som räntar 0: 12 pn, till 
Gudmund Persson (se Trema, Österhaninge sn) 
(NRKb nr 3). 

1561 tilldöms Nils Ryning G, som Gustav I lagt under sitt 
arv och eget 1553 såsom varande 'Hammersta-
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=åsö

>ammarby

gods’, men kung Eriks nämnd konstaterar att kung 
Gustav bytt bort G 1533 till Nils styvfar Gudmund 
Persson, varpå brev utfärdats (HH 13 s 2).

1416 Gaasoe (SD 2235) - 10 I, 4 j - nuv Saltsjöbaden.
1416 löser Katarina Erengislesdotter in hela G från Kris-

toffer och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 2235).
1461 se Ägnö.
1529 (?) upptas G, som räntar 3:0 pn och ett får, i en för-

teckning över Gabriel Kristerssons ’del’ (se Årsta) 
(OxS E 518).

1562 har Gabriel Kristersson (Oxenstierna) en gård, som 
räntar 3:0 pn, 6 dagsverken och 6 hästars fodring 
(FoR 3).

1330 i Hamarby (Stjb 1 s 442, avskr), 1397 i Hamerby 
(EbAp 13/10)- 10 I, 5 g.

UH 1539 (endast) 4 fr.
1330 byter Elef Håkansson till sig 0:'ä av Klara kloster (se 

Valla) (Stjb 1 s 442).
1397 köper Rutger Crouwel 0:0:5 av Hans Wippenförde 

(EbAp 13/10).
1402 säljer Olof Homman, borgmästare i Stockholm, 0:1 

(’en öres åker’) till Rutger Crouwel och ger 'domare 
eller länsman i samma hundare’ (Övre Tör) full-
makt att lämna fasta därpå på tinget (EbAp 30/11).

1433 omnämns Peder i H som faste vid häradstinget 
(RAp 7/11).

1462 omnämns Jakob i H som faste vid tinget (UUBp u 
d).

1466 säljer Estrid, änka efter Peder Nilsson och borger- 
ska i Stockholm, en gård om 'A:0 till Birger Trolle 
(HH 31 s 136).

1475 säljer kaniken Hans Kröpelin (Oxenstierna) 2:0, 
som räntar 1 läst korn och 0:12 pn, till Johan Slawe- 
ka (EbAp u d; se DMS 1:7 s 168).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 2:0, som räntar 3 
pund korn och Vr.Q pn (ATJb s 92).

1527 ingår Jap i H i häradstingsnämnden (BjörkAp 
26/1).

1529 (?) upptas jord i H, som räntar 1 läst korn, 0:12 pn 
och ett får, i en förteckning över Gabriel Kristers-
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(HH 31 s 136) . 

1475 säljer kaniken Hans Kröpelin (Oxenstierna) 2 :0, 
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1498 (?) har Arvid Trolle en gård om ½:0, som räntar 3 
pund korn och ½:0 pn (ATJb s 92). 

1527 ingår Jap i H i häradstingsnämnden (BjörkAp 
26/1). 

1529 (?) upptas jord i H, som räntar 1 läst korn, 0: 12 pn 
och ett far, i en förteckning över Gabriel Kristers-



80 Svartlösa härad

sons ’del’ (se Årsta) (OxS E 518). - Enl en avskrift 
från 1550 av förteckningen är det fyra gårdar i H, 
där varje landbo ger ett får (Blått nr 15, KA).

1544 upptas H bland Gustav I:s arv och eget med an-
märkningen att H ’är lagd för två gårdar’ och att 
fjärdedelen av åkern är fördärvad (SöH 1544:2 f 
13v).

1551 meddelar kungen hövitsmännen på Stockholms 
slott att han vill ersätta Stockholms hospital för de 
gods de har mist med H jämte Danvikens kvarn, 
Duvnäs och Järla, Solna sn, samt Liderne; om er-
sättningen inte skulle vara tillfyllest, skall man 'be-
tänka’ något annat (GR 22 s 140).

1557 tillåter kungen att Stockholms hospital (vid Dan-
viken) disponerar till ladugård dessa 'gods och 
gårdar’: H och Järla, Sickla, Skuru och Duvnäs, 
Solna sn (K1DH II nrl8, GR 27 s 132).

1562 klagar Ture Bielke inför kung Eriks nämnd att han 
några år tidigare mist en gård i H, vilken lades öde 
av vatten då kvarnarna i Danviken byggdes (HH 13 
s 76).

>ägersten 1432 Hceghrasteen (RAp 5/8), 1439 Heghersten (RAp 11/6, 
SMR 921), 1444 de opido Hägersten (UpDkyPb f 2v) - 
10 I, 5 e.

UH 1 fr, 1572 1 frt, (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1432 och på nytt 1439 byter Hans Kröpelin till sig torpet 

H (se Årsta) (RAp 5/8).
1436 se Årsta.
1443 tilldöms själakoret i Stockholm den östersta delen i 

Hägerstens äng, om vilken det en tid varit träta 
mellan själakorets föreståndare och Katarina Nils- 
dotter (Kraghe), änka efter Hans Kröpelin; syne- 
nämnden, som rannsakat ärendet, har åtskilt ägor-
na med stenar och märke (UUBp 19/10).

1444 anges torpets avrad till 3:0 pn (UpDkyPb f 2v).
1529 (?) upptas gården H, som räntar 3:0 pn och ett får, i

en förteckning över Gabriel Kristerssons ’del’ (se 
Årsta) (OxS E 518).

1562 räntar torpet 4:0 pn och 6 dagsverken förutom föd- 
ring (FoR 3).
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sons 'del' (se Års ta) (OxS E 518). - En! en avskrift 
från 1550 av förteckningen är det fyra gårdar i H, 
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sättningen inte skulle vara tillfyllest, skall man 'be-
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gårdar': H och Järla, Sickla, Skuru och Duvnäs, 
Solna sn (KIDH Il nr 18, GR 27 s 132). 

1562 klagar Ture Bielke inför kung Eriks nämnd att han 
några år tidigare mist en gård i H , vilken lades öde 
av vatten då kvarnarna i Danviken byggdes (HH 13 
s 76). 

1432 Hr,eghrasteen (RAp 5/8), 1439 Heghersten (RAp 11/6, 
SMR 921), 1444 de opido Hagersten (UpDkyPb f2v)-
10 I, 5 e. 

UH I fr , 1572 I frt, (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
1432 och på nytt 1439 byter Hans Kröpelin till sig torpet 

H (se Årsta) (RAp 5/8). 
1436 se Årsta. 
1443 tilldöms själakoret i Stockholm den östersta delen i 

Hägerstens äng , om vilken det en tid varit träta 
mellan själakorets föreståndare och Katarina Nils-
dotter (Kraghe), änka efter Hans Kröpelin; syne-
nämnden, som rannsakat ärendet, har åtskilt ägor-
na med stenar och märke (UUBp 19/ 10). 

1444 anges torpets avrad till 3:0 pn (UpDkyPb f2v). 
1529 (?) upptas gärden H, som räntar 3:0 pn och ett far , i 

en förteckning över Gabriel Kristerssons 'del' (se 
Årsta) (OxS E 518). 

1562 räntar torpet 4:0 pn och 6 dagsverken förutom fod-
ring (FoR 3). 
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1454 i Congabro (RAp 6/7) - 10 5 e.
UH 1 sk, 0:7 med skuj och kruj i Älvsjö.

1547 1 kyuj, 0:0:2 (jt 1547-57) till Prästgården 
1548-49, till fr nedan 1554-57.
1 fr, 1545 2 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, 
Nils Ryning), 1554 1 fr (1562 Gabriel Kristersson). 
Summa jt 0:7 (0:7:2).

1454 omnämns Anders i L som faste vid häradstinget 
(RAp 6/7).

1529 (?) upptas en gård i L, som räntar 14 spann korn, 
0:0:14 pn och ett får, i en förteckning över Gabriel 
Kristerssons ’del’ (se Årsta) (OxS E 518).

1562 räntar Gabriel Kristerssons gård 2:0 pn och 6 dags-
verken förutom fodring (FoR 3).

1505 i Nackaa (StTb s 54), 1558 till Nacka (GR 28 s 400) - 
10 I, 5 g (Nacka gård) - nuv Nacka sn.

1505 omnämns Ragvald i N som edgärdsman vid Stock-
holms rådstugurätt (se Erstavik) (StTb s 54).

1558 befaller kungen Jöran Nilsson, fogde på Häringe 
gård, Västerhaninge sn, och över Sorunda och 
Ösmo snr, att till N skicka så många timmermän 
han kan åstadkomma (GR 28 s 400).

1564 omnämns Lasse Matsson, krutskrivare på N (StTb s 
268).

1566 ställs Lasse Matsson i N inför rätta för att han läm-
nat falska räkenskaper och utan redovisning levere-
rat olika järnvaror till bl a stora arkliet och till Lasse 
i Hammarby, bl a hjulskenor och -axlar, bultjärn 
och spik; han döms till döden (HH 13 s 227).

1369 i Näglingä (DS 7830, avskr), 1416 i Naglinge (SD 
2235) - 10 I, 5 i - StO s 254 ff- nuv Saltsjöbaden.

UH 1539 (endast) 1 fr.
1369 omnämns Arvid i N som faste vid häradstinget (DS 

7830).
1395 överenskoms vid kongressen i Skanör och Falsterbo 

mellan drottning Margareta, kung Albrekt och vissa 
hansestäder, att de sju hansestäderna Liibeck, Stral- 
sund, Greifswald, Elbing, Thorn, Danzig och Reval, 
vilka skall inneha Stockholm som pant för lösande 
av kung Albrekt ur fångenskap, skall behålla sex

Långbro 

Nacka 

Neglinge 
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1454 i longabro (RAp 6/7) - I 0 5 e. 
UH I sk, 0:7 med skuj och kruj i Älvsjö. 

1547 I kyuj, 0:0:2 Ut 1547-57) till Prästgården 
1548-49, till fr nedan 1554-57. 
I fr, 1545 2 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, 
Nils Ryning), 1554 I fr ( 1562 Gabriel Kristersson). 
Summajt 0:7 (0:7:2). 

1454 omnämns Anders i L som faste vid häradstinget 
(RAp 6/7) . 

1529 (?) upptas en gård i L, som räntar 14 spann korn, 
0:0: 14 pn och ett får, i en förteckning över Gabriel 
Kristerssons 'del' (se Årsta) (OxS E 518). 

1562 räntar Gabriel Kristerssons gård 2:0 pn och 6 dags-
verken förutom fodring (FoR 3). 

1505 i Nackaa (StTb s 54), 1558 till Nacka (GR 28 s 400) -
10 I, 5 g (Nacka gård)- nuv Nacka sn. 

1505 omnämns Ragvald i N som edgärdsman vid Stock-
holms rådstugurätt (se Erstavik) (StTb s 54). 

1558 befaller kungen Jöran Nilsson, fogde på Häringe 
gård, Västerhaninge sn, och över Sorunda och 
Ösmo snr, att till N skicka så många timmermän 
han kan åstadkomma (GR 28 s 400). 

1564 omnämns Lasse Matsson, krutskrivare på N (StTb s 
268) . 

1566 ställs Lasse Matsson i N inför rätta för att han läm-
nat falska räkenskaper och utan redovisning levere-
rat olika järnvaror till bl a stora ar kliet och till Lasse 
i Hammarby, bl a hjulskenor och -axlar, bultjärn 
och spik; han döms till döden (HH 13 s 227). 

1369 i Näglingä (DS 7830, avskr), 1416 i Nceglinge (SD 
2235) - 10 I, 5 i - StO s 254 ff - nuv Saltsjöbaden. 

UH 1539 (endast) I fr. 
1369 omnämns Arvid i N som faste vid häradstinget (DS 

7830). 
1395 överenskoms vid kongressen i Skanör och Falsterbo 

mellan drottning Margareta, kung Albrekt och vissa 
hansestäder, att de sju hansestäderna Liibeck, Stral-
sund, Greifswald, Elbing, Thorn, Danzig och Reva!, 
vilka skall inneha Stockholm som pant för lösande 
av kung Albrekt ur fångenskap, skall behålla sex 
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Nyboda

socknar som ligger omkring Stockholm samt hela N 
med alla dess tillagor (ST 422 s 505). - De sex sock-
narna var troligen Brännkyrka och Huddinge samt 
de fyra i Yttre Tör (Sotholms hd) (Fritz 2 s 20, SU s 
275).

1416 inlöser Katarina Erengislesdotter (Hammersta-ät- 
ten) från Kristoffer och Peter Kruse (bomärkessigill) 
0:6 i N och Gåsö, två tredjedelar av Älgö och Ägnö, 
Fagerholm och Fagerholms kvarn, Värmdö sn, 
samt Stendörren (SD 2235).

1419 överenskommer Sven Jönsson (tre stjärnor stolpvis) 
med Katarina Erengislesdotter om de gods hon löst 
in från Gise Kruses arvingar (se ovan 1416), att ing-
en annan än Sven skall fä lösa godset av henne (SD 
2642).

1432 säljer Johan Esbjörnsson (två vädurhorn), ämbets-
man i Vadstena, till Katarina Erengislesdotter 0:2 
som han ärvt av sina barn och som varit gammalt 
frälse ’av hedenhös’ (RAp 16/9).

1529 (?) upptas en gård, som räntar 4 pund korn, 0:6 pn 
och ett får, i en förteckning över Gabriel Kristers- 
sons ’del’ (se Årsta) (OxS E 518).

1562 har Gabriel Kristersson en gård om 0:6, som räntar 
3 pund korn och 3:4 pn; Hans Kyle har två gårdar, 
som räntar 12 resp 11 spann korn och vardera 2:0 
pn och 8 stockar; de tre gårdarna räntar dessutom 
vardera ett får, 2 höns, 10 ägg, 6 lass ved och 6 
dagsverken (FoR 3).

1573 upptas tre tiondepliktiga i N (UH 1573:6 tl).

1432 Nyabodha (RAp 5/8), 1489 vppa Nyobodha torph (RAp 
18/6)- 10 I, 5 f.

UH 1 fr, 1572 1 frt, (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1432 och på nytt 1439 byter Hans Kröpelin till sig torpet 

N (se Årsta) (RAp 5/8).
1436 se Årsta.
1444 anges torpets avrad till 3:0 pn (UpDkyPb f 2v).
1480 berättar Nils Larsson, Björn laxkarls dräng, inför 

rådstugurätten att Sven i N, Hans Kröpelin d y:s 
landbo, lovat honom hugga någon skog på Hans 
ägor, men att denne med en enestör svårt miss-
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in från Gise Kruses arvingar (se ovan 1416), att ing-
en annan än Sven skall fa lösa godset av henne (SO 
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1432 säljer Johan Esbjörnsson (två vädurhorn) , ämbets-
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1436 se Årsta . 
1444 anges torpets avrad till 3:0 pn (UpDkyPb f2v) . 
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handlat honom därför. Hans har därvid sagt att om 
han fått fatt på Nils Persson och Bengt Smålänning, 
borgmästare i Stockholm, skulle han hantera dem 
på samma sätt som han hanterat drängen. (StTb s 
264)

1489 lämnar Lars och Karl Finkenow m fl, arvingar till 
Erik van Lipen, till Uppsala domkyrka jord i Sund-
by, Veckholms sn, och 60 mark pn, som Erik hade 
givit Hans Kröpelin d y för N torp, vilket Hans 
skulle ha rätt att återköpa. Arvingarna har kommit 
överens med ärkebiskopen om detta, sedan de un-
derkänt Eriks testamente, i vilket han avsåg att in-
stifta en prebenda i domkyrkan med allt sitt fasta 
gods. (RAp 18/6)

1562 räntar torpet 4:0 pn och 6 dagsverken förutom fod- 
ring (FoR 3).

1409 Orem, Orrem (SD 1190), 1420 Ornm (SD 2778) - 10 1, 
4 g-

UH 1 st, 1572 1 stt, 0:2:1.
1409 tilldöms, vid räfsteting med allmogen av Övre Tör, 

Gustav Leksson (kvadrerad sköld) torpet O. Fogden 
på Stockholm, Anders Ingvarsson (ankare), hade 
hävdat att O var avgärdatorp 'gjort ut av’ Valla och 
att det 'var gånget från kronan undan skatten’. 
Nämnden vittnar dock att O var gammalt frälse 'ut 
av hedenhös’ och att Gustav Lekssons förfäder haft 
det den ene efter den andre, 'så länge att där är 
ominnes hävd uppå kommen’. (SD 1190)

1420 se Valla.

1539 Presteboled (UH 1539:1), 1544 Prestegårdhen (UH 
1544:1)- 10 I, 5 f(Solberga).

UH 1 ky, 1:4 (jt från 1548) med kyuj i Långbro 1548- 
49.

1397 i Siondre (EbAp 13/10), 1461 i S0endhe (?) (RAp 3/5, 
vid 1471 16/9), 1539 Siunda (UH 1539:1), 1543 
Siöenda (EbA auts 37), 1573 Söndöö (UH 1573:6 tl) - 
10 I, 4 g.

UH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).

Orhem 

Prästgården 

*Siond.e 
(nu Sköndal ) 
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handlat honom därför. Hans har därvid sagt att om 
han fatt fatt på Nils Persson och Bengt Smålänning, 
borgmästare i Stockholm , skulle han hantera dem 
på samma sätt som han hanterat drängen. (StTb s 
264) 

1489 lämnar Lars och Karl Finkenow m fl, arvingar till 
Erik van Lipen , till Uppsala domkyrka jord i Sund-
by, Veckholm s sn, och 60 mark pn, som Erik hade 
givit Han s Kröpelin d y för N torp, vilket Hans 
skulle ha rätt att återköpa. Arvingarna har kommit 
överens med ärkebiskopen om detta, sedan de un-
derkänt Eriks testamente, i vilket han avsåg att in-
stifta en prebenda i domkyrkan med allt sitt fasta 
gods. (RAp 18/6) 

1562 räntar torpet 4:0 pn och 6 dagsverken förutom fod-
ring (FoR 3). 

1409 Orem, Orrem (SD 1190) , 1420 Orrim (SD 2778) - 10 I, 
4 g. 

UH I st, 1572 I stt, 0:2: 1. 
1409 tilldöms, vid räfsteting med allmogen av Övre Tör, 

Gustav Leksson (kvadrerad sköld) torpet 0. Fogden 
på Stockholm, Anders Ingvarsson (ankare) , hade 
hävdat att O var avgärdatorp 'gjort ut av' Valla och 
att det 'var gånget från kronan undan skatten'. 
Nämnden vittnar dock att O var gammalt frälse 'ut 
av hedenhö s' och att Gustav Lekssons förfäder haft 
det den ene efter den andre, 'så länge att där är 
ominnes hävd uppå kommen' . (SD 1190) 

1420 se Valla . 

1539 Presteboled (UH 1539 :1), 1544 Prestegårdhen (UH 
1544: 1) - 10 I, 5 f (Solberga) . 

UH I ky , 1:4 (jt från 1548) med kyuj i Långbro 1548-
49 . 

1397 i Siond{l! (EbAp 13/ 10), 1461 i S~endhe (?) (RAp 3/5, 
vid 1471 16/9), 1539 Siunda (UH 1539:1), 1543 
Siöenda (EbA auts 37), 1573 Söndöö (UH 1573:6 tl) -
101,4g. 

UH I fr Uohan Pedersson /Bååt/) . 
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1397 köper Rutger Crouwel 0:5 i Ornud...n (?) ’i samma 
bolstaden som heter Siondee’ och jord i Enskede av 
Kristiern i S (EbAp 13/10).

1461 reglerar Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i Kö-
penhamn med sin svärfar Olof Axelsson (Tott) sin 
hustru Birgitta Olofsdotters arv efter dels hennes 
mor Katarina Jensdotter (Falk) av Vallö, dels hen-
nes mors halvbror Erik Turesson (Bielke, död barn-
lös 1450). Erengisle har sålt hennes arvedel i Vallö 
huvudgård på Själland och förbinder sig att kom-
pensera henne med gods i Sverige, förutom Ham- 
mersta med tillhörande gods som är hennes mor-
gongåva. Han har också sålt hennes arv efter Erik 
Turesson (bl a ett stenhus i Stockholm) och förbin-
der sig att kompensera henne därför med dels tre 
gårdar i denna socken, en gård i S och övriga i 
Ägnö och Gränö, dels Fullbro med flera gårdar i 
Sorunda sn samt dessutom en tiondel av sitt eget 
gods i Sverige, både bördsjord och arvejord, utöver 
hennes morgongåva. (RAp 3/5, vid 1471 16/9)

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård, som är 'stubbejord’ och som räntar 5:0 pn, 
0:12 gästningspn och 6 dagsverken; den har 19 
spanns utsäde och äng till 40 lass hö (EbA auts 37).

1556 upptas ett torp, som räntar 5:0 pn, i Johan Peders- 
sons (Bååt) jordebok; det har 18 spanns utsäde och 
äng till 50 lass, fem notvarp, timmerskog och ved-
brand (X 265 h).

1562 räntar gården 8:4 pn och 4 hästars fodring (FoR 3). *

*Skarpa 1420 Skarpo (SD 2778), 1432 Skarpa (RAp 5/8) - byns läge 
ca 600 m sydväst om Skarpnäcks gård (10 I, 4 g)

UH 1 dasp (1551-56 1 pb, 1557 1 kl). (Hallinge rd)
2 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, Nils Ry- 
ning).

1420 undantas S och Orhem från de tillagor som hör till 
jord i Valla (se Valla) (SD 2778).

1432 och på nytt 1439 byter Hans Kröpelin till sig torpet 
S (se Årsta) (RAp 5/8). - 1444 anges torpets avrad 
till 0:22 pn (UpDkyPb f 2v).

1471 betalar fogden på Tyresö gård, Österhaninge sn, ut
3 spann korn till Peder i S (C 30 f 15).

84 Svartlösa härad 

*Skarpa 

1397 köper Rutger Crouwel 0:5 i Ornud ... n (?) ' i samma 
bolstaden som heter Sionda' och jord i Enskede av 
Kristiern i S (EbAp 13/ 10). 

1461 reglerar Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i Kö-
penhamn med sin svärfar Olof Axelsson (Tott) sin 
hustru Birgitta Olofsdotters arv efter dels hennes 
mor Katarina Jensdotter (Falk) av Vallö, dels hen-
nes mors halvbror Erik Turesson (Bielke, död barn-
lös 1450). Erengisle har sålt hennes arvedel i Vallö 
huvudgård på Själland och förbinder sig att kom-
pensera henne med gods i Sverige, förutom Ham-
mersta med tillhörande gods som är hennes mor-
gongåva . Han har också sålt hennes arv efter Erik 
Turesson (bl a ett stenhus i Stockholm) och förbin-
der sig att kompensera henne därför med dels tre 
gårdar i denna socken , en gård i S och övriga i 
Ägnö och Gränö, dels Fullbro med flera gårdar i 
Sorunda sn samt dessutom en tiondel av sitt eget 
gods i Sverige , både bördsjord och arvejord, utöver 
hennes morgongåva. (RAp 3/5, vid 1471 16/9) 

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård, som är 'stubbejord' och som räntar 5:0 pn , 
0: 12 gästningspn och 6 dagsverken; den har 19 
spanns utsäde och äng till 40 lass hö (EbA auts 37). 

1556 upptas ett torp, som räntar 5:0 pn , i Johan Peders-
sons (Bååt) jordebok; det har 18 spanns utsäde och 
äng till 50 lass, fem notvarp, timmerskog och ved-
brand (X 265 h) . 

1562 räntar gården 8:4 pn och 4 hästars fodring (FoR 3). 

1420 Skarpo (SD 2778), 1432 Skarpa (RAp 5/8) - byns läge 
ca 600 m sydväst om Skarpnäcks gård (10 I , 4 g) 

UH I dasp (1551-56 1 pb , 1557 1 kl). (Hallinge rd) 
2 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/, Nils Ry-
ning). 

1420 undantas S och Orhem från de tillagar som hör till 
jord i Valla (se Valla) (SD 2778). 

1432 och på nytt 1439 byter Hans Kröpelin till sig torpet 
S (se Årsta) (RAp 5/8). - 1444 anges torpets avrad 
till 0:22 pn (UpDkyPb f2v) . 

1471 betalar fogden på Tyresö gård, Österhaninge sn , ut 
3 spann korn till Peder i S (C 30 f 15). 
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Skogsö

Skrubba

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) S (Ptorp), som rän-
tar 2:0 pn, efter sin far (se Tyresö, Osterhaninge sn) 
(RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie), gift med Erik Ry- 
ning, S, som räntar 2:0 pn, efter sin far (se Tyresö, 
Osterhaninge sn) (RAp 7/3, NRKb nr 2).

1529 (?) upptas S (”Skarpe bode”), som räntar 2:0 pn och 
ett får, i en förteckning över Gabriel Kristerssons 
’def (se Arsta) (OxS E 518).

1552 anklagar Brita i S, hustru till Gabriel Kristerssons 
landbo, inför rådstugurätten en tjuv, som från hen-
ne stulit 2 pund smör, Zi spann mjöl, en klädeströja, 
några liar och yxor m m (StTb s 217).

1562 räntar Gabriel Kristerssons torp 2:4 pn och 6 dags-
verken, Nils Rynings torp 2:0 pn och 6 dagsverken; 
fodringen är för 3 resp 2 hästar (FoR 3).

1499 Skogx00 (RAp 26/6) - 10 I, 5 i - nuv Saltsjöbaden.
1499 överenskommer Peter Ragvaldsson (Fargalt) och 

Påvel Kyle med borgmästare och råd i Stockholm 
att de återlöser S:t Örjans 'landgods’ S 'sunnan vid 
Harstäket’ (Harstekit). S hade tidigare givits till S:t 
Örjans gård och hospital norr om Stockholm av 
framlidna Anna Markvardsdotter (Sten), änka efter 
Ragvald Puke, för hennes son Peter Bondes själ; 
denne hade stupat i slaget vid Herrljunga i Väster-
götland (22/3 1469). För att hospitalet skall förbätt-
ras och till uppehälle för dess fattiga, sjuka och för-
lamade överlåter Peter och Påvel till hospitalets fö-
reståndare rätten att bruka S:t Örjans gårds egen 
not i S:s fiskevatten ('notvatten’). (RAp 26/6)

1562 har Hans Kyle ett torp som räntar 2:0 pn, ett får 
och 2 höns (FoR 3).

1573 upptas en tiondepliktig i S (UH 1573:6 tl).

1397 Skrubbe (EbAp 13/10), 1493 i Schrwbbo (StTb s 94), 
1539 Skrubba (UH 1539:1)- 10 I, 4 h.

UH 1 frt, 1544-45 1 fr (Gabriel Kristersson Oxenstier- 
na/).

1397 se Östberga.
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1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) S (?torp), som rän-
tar 2:0 pn , efter sin far (se T yresö, Österhaninge sn) 
(RApp 5/ 11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie), gift med Erik Ry-
ning , S, som räntar 2:0 pn, efter sin far (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3, NRKb nr 2). 

1529 (?) upptas S ("Skarpe bode"), som räntar 2:0 pn och 
ett far, i en förteckning över Gabriel Kristerssons 
'del' (se Årsta) (OxS E 518). 

1552 anklagar Brita i S, hustru till Gabriel Kristerssons 
landbo, inför rådstugurätten en tjuv, som från hen-
ne stulit 2 pund smör,½ spann mjöl, en klädeströja, 
några liar och yxor m m (StTb s 217). 

1562 räntar Gabriel Kristerssons torp 2:4 pn och 6 dags-
verken, Nils Rynings torp 2:0 pn och 6 dagsverken; 
fodringen är för 3 resp 2 hästar (FoR 3). 

1499 Skogxf1f1 (RAp 26/6) - l 0 I, 5 i - nuv Saltsjöbaden. 
1499 överenskommer Peter Ragvaldsson (Fargalt) och 

Påve! K yle med borgmästare och råd i Stockholm 
att de återlöser S:t Örjans 'landgods' S 'sunnan vid 
Harstäket' (Harstekit). S hade tidigare givits till S:t 
Örjans gård och hospital norr om Stockholm av 
framlidna Anna Markvardsdotter (Sten), änka efter 
Ragvald Puke, för hennes son Peter Bondes själ; 
denne hade stupat i slaget vid Herrljunga i Väster-
götland (22/3 1469). För att hospitalet skall förbätt-
ras och till uppehälle för dess fattiga, sjuka och för-
lamade överlåter Peter och Påve! till hospitalets fö-
reståndare rätten att bruka S:t Örjans gårds egen 
not i S:s fiskevatten ('notvatten'). (RAp 26/6) 

1562 har Hans Kyle ett torp som räntar 2:0 pn, ett far 
och 2 höns (FoR 3). 

1573 upptas en tiondepliktig i S (UH 1573:6 tl). 

1397 Skrubbe (EbAp 13/10) , 1493 i Schrwbbo (StTb s 94), 
1539 Skrubba (UH 1539:l)- 10 I, 4 h. 

UH 1 frt, 1544-45 1 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstier-
na/). 

1397 se Östberga. 
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Sköndal

Slumnäs

Solberga

Stendörren
(Östra)

Sätra

1493 omnämns Peder i S, PHans Kröpelins landbo (StTb 
s 94).

1529 (?) upptas en gård, som räntar 0:12 pn och ett får, 
i en förteckning över Gabriel Kristerssons ’del’; 
gården har varit inskriven i Hans Kröpelin d y:s 
egen bok över hans 'kanikränta’ (OxS E 518).

1562 räntar Gabriel Kristerssons torp 1:4 pn, 6 dagsver-
ken och 3 hästars fodring (FoR 3).

Se *Siondas.

1562 Slumpsnäss (FoR 3), 1573 Slamnäs (UH 1573:6 tl) - 
10 I, 4 i; avhyst bytomt ca 1500 m sydöst om Ersta- 
vik (EK, RAA Nacka 25) - nuv Nacka sn.

1562 har Hans Kyle två gårdar, som vardera räntar 2:0 
pn, 1 får, 2 höns, 10 ägg, 8 stockar, 5 lass ved och 6 
dagsverken, samt S kvarn, som räntar 12 pund tull-
mjöl (FoR 3).

1573 upptas två tiondepliktiga i S (UH 1573:6 tl).

Se Prästgården.

1416 Stend0r (SD 2235) - 10 J, 2-3 a - nuv Dalarö sn.
1416 löser Katarina Erengislesdotter in S från Kristoffer 

och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 2235).
1494 säljer Birgitta Olofsdotter ett Ptorp som heter S till 

Sten Sture och hans hustru Ingeborg Åkesdotter (se 
Gränö) (RAp 12/1).

1331 in Scetrum (DS 2889), 1376 i Scetrom (UUBp 30/9) - 
10 1, 5 d.

UH 1 sk, 1:0.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:'/2 (DS 2889).
1376 överlåter Torkel Karlsson 1:0 (’i Vantör sn’) till Bo 

Jonsson (Grip) (UUBp 30/9).
1384 byter Bo Jonsson bort 1:0 ('innan Huddinge sn’) till 

Sigge Brun (se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3).
1449 omnämns Påvel i S som faste vid häradstinget (RAp 

e 29/9).
1499 ingår Olof i S i nämnden vid lagmansting med all-

mogen av häradet (RApp 11/3).
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Sköndal 

Slumnäs 

Solberga 

Stendörren 
(Östra) 

Sätra 

1493 omnämns Peder i S, ?Hans Kröpelins landbo (StTb 
s 94) . 

1529 (?) upptas en gård, som räntar 0:12 pn och ett fär, 
i en förteckning över Gabriel Kristerssons 'del ' ; 
gården har varit inskriven i Hans Kröpelin d y:s 
egen bok över hans 'kanikränta' (OxS E 518) . 

1562 räntar Gabriel Kristerssons torp 1 :4 pn , 6 dagsver-
ken och 3 hästars fodring (FoR 3). 

Se *Siond.:e. 

1562 Slwmpsniiss (FoR 3), 1573 Slamnäs (UH 1573:6 tl) -
10 I , 4 i; avhyst bytomt ca 1500 m sydöst om Ersta-
vik (EK, RAÄ Nacka 25) - nuv Nacka sn . 

1562 har Hans Kyle två gårdar, som vardera räntar 2:0 
pn, 1 fär, 2 höns, 10 ägg, 8 stockar, 5 lass ved och 6 
dagsverken, samt S kvarn, som räntar 12 pund tull-
mjöl (FoR 3). 

1573 upptas två tiondepliktiga i S (UH 1573:6 tl) . 

Se Prästgården . 

1416 Stend, r (SD 2235) - 10 J , 2-3 a - nuv Dalarö sn. 
1416 löser Katarina Erengislesdotter in S från Kristoffer 

och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 2235) . 
1494 säljer Birgitta Olofsdotter ett ?torp som heter S till 

Sten Sture och hans hustru Ingeborg Åkesdotter (se 
Gränö) (RAp 12/1). 

1331 in S<Etrum (DS 2889), 1376 i S<Etrom (UUBp 30/9) -
101 , 5d. 

UH I sk , 1:0. 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0 :½ (DS 2889) . 
1376 överlåter Torkel Karlsson 1:0 ('i Vantör sn') till Bo 

Jonsson (Grip) (UUBp 30/9). 
1384 byter Bo Jonsson bort 1 :0 ('innan Huddinge sn ') till 

Sigge Brun (se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3). 
1449 omnämns Påve! i S som faste vid häradstinget (RAp 

e 29/9). 
1499 ingår Olof i S i nämnden vid lagmansting med all-

mogen av häradet (RApp 11/3). 
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Tattby

Valla

Västberga

1552 i Tottaboda (StTb s 157), 1573 Tattareboda (UH 
1573:6 tl) - 10 I, 5 i - nuv Saltsjöbaden.

1552 omnämns Henrik Persson i T ’i Brännkyrka sn’ 
(StTb s 157).

1573 upptas en tiondepliktig i T som dock inte erlagt 
tionde (UH 1573:6 tl).

1330 i Walla (Stjb 1 s 442, avskr), 1356 in Wallum (DS 
5588), 1409 aff Wallom (SD 1190) -10 1,5 f; byläge 
ca 1100 m sydöst om Arsta gård (EK).

UH 1 skuj, 0:2 till Enskede (vissa år inräknad i gårdens
jt).
1 st, 1572 1 stt, 0:2 (jt från 1543); innehas 1539-41 
av borgaren Lasse Mårtensson, från 1572 fritt av Ja-
kob Bagge.
Summa jt 0:4.

1330 byter Elef Håkansson (tre blomvippor balkvis) till 
sig 0:0:2‘/2 i V och jord i Hammarby och Västberga 
av Klara kloster mot jord i Ängby, Bromma sn (Stjb 
1 s 442).

1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:4:4 till Tomas Peters-
son (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588).

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:7:2 till Sigge Brun 
(se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3).

1409 se Orhem.
1409 (omkr) ger Magnus Trottesson (Eka-ätten), Filip 

Olofsson (Pilstjärna) och Karl Styrkarsson (lilja) full-
makt till Olof i Orhem att vid tinget lämna fasta på 
1:0 i V till Kort Brasinthorp (RApp odat nr 6).

1420 skänker Katarina Erengislesdotter (Hammersta-ät- 
ten) till gråbrödrakonventet i Stockholm 1:0 med 
alla tillagor, undantaget *Skarpa och Orhem, vilket 
gods är hennes rätta morgongåva av Gustav Leks-
son (kvadrerad sköld) och med vilket hon må göra 
vad hon vill (SD 2778).

1488 säljer gråbrödrakonventet ^:0 till ärkebiskop Jakob 
(se Sättra, Salems sn) (RAp 22/11).

1330 i Wazberga (Stjb 1 s 442, avskr), 1369 i Wesbierghum 
(DS 7830, avskr), 1397 i Wesbergom (EbAp 13/10), 
1460 WcEsberga, i Wcesberghurn (RAp e 29/9) - 10 I, 5 
f.

Tattby 
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1552 i Tottaboda (StTb s 157), 1573 Tattareboda (UH 
1573:6 tl) - 10 I, 5 i - nuv Saltsjöbaden. 

1552 omnämns Henrik Persson i T 'i Brännkyrka sn' 
(StTbs 157). 

15 73 upptas en tiondepliktig i T som dock inte erlagt 
tionde (UH 1573:6 tl). 

Valla 1330 i Walla (StJb 1 s 442, avskr), 1356 in Wallum (DS 

Västberga 

5588), 1409 af! Wallom (SD 1190) - 10 I, 5 f; byläge 
ca 1100 m sydöst om Års ta gård (EK). 

UH I skuj, 0:2 till Enskede (vissa år inräknad i gårdens 
jt) . 
I st, 1572 I stt, 0:2 (jt från 1543); innehas 1539-41 
av borgaren Lasse Mårtensson, från 1572 fritt av Ja-
kob Bagge. 
Summajt 0:4. 

1330 byter Elef Håkansson (tre blomvippor balkvis) till 
sig 0:0:2½ i V och jord i Hammarby och Västberga 
av Klara kloster mot jord i Ängby, Bromma sn (StJb 
1 s 442). 

1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:4:4 till Tomas Peters-
son (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588). 

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:7:2 till Sigge Brun 
(se Talby, Salems sn) (UUBp 12/3). 

1409 se Orhem . 
1409 (omkr) ger Magnus Trottesson (Eka-ätten), Filip 

Olofsson (Pilstjärna) och Karl Styrkarsson (lilja) full-
makt till Olof i Orhem att vid tinget lämna fasta på 
1 :0 i V till Kort Brasinthorp (RApp odat nr 6). 

1420 skänker Katarina Erengislesdotter (Hammersta-ät-
ten) till gråbrödrakonventet i Stockholm 1 :0 med 
alla tillagor, undantaget *Skarpa och Orhem, vilket 
gods är hennes rätta morgongåva av Gustav Leks-
son (kvadrerad sköld) och med vilket hon må göra 
vad hon vill (SD 2778). 

1488 säljer gråbrödrakonventet ½:0 till ärkebiskop Jakob 
(se Sättra, Salems sn) (RAp 22/11). 

1330 i Wazberga (StJb 1 s 442, avskr), 1369 i Wesbierghum 
(DS 7830 , avskr), 1397 i Wesbergom (EbAp 13/10), 
1460 Wffsberga, i Wffsberghum (RAp e 29/9) - 10 I, 5 
f. 



88 Svartlösa härad

UH 2 sk, 1:2, 1544 1:1:1:4, med skuj i Älvsjö + 1:0:1:4.
1 fr (saknas 1544; 1545 Mickel Bengtsson), 1572 
1 sk, 0:6 (jt från 1572).
Summa jt 3:0:1:4 (3:0).

1330 byter Elef Håkansson till sig 0:0:0:12 av Klara klos-
ter (se Valla) (Stjb 1 s 442).

1369 omnämns Anund och Esbjörn i V som fastar vid hä-
radstinget (DS 7830).

1397 omnämns Nils i V som faste på landsting vid Hant- 
mersta, Ösmo sn (EbAp 13/10).

1436 se Årsta.
1449 ger kung Karl Knutsson frihet och frälse till Sander 

Leksson, borgare i Stockholm, på 0:6 i V och jord i 
*Glia, Lovö sn, för dennes trogna tjänst (EdApp, 
avskr, feldat).

1458 tilldöms Sander Leksson 0:6, som han genom både 
köp och byte (mot 0:0:10:20 i Huddinge sn) förvär-
vat av nu avlidne Anund i V; förmyndaren för 
Anunds barn hade nu vägrat låta honom komma i 
besittning av jorden, men häradstingsnämnden har 
funnit att Sander skäligen förvärvat jorden (RAp 
3/6).

1459 kärar Olof Tegnesson i V på häradstinget till San-
der Leksson om de 0:6, varpå Sander uppvisar sitt 
häradstingsbrev (se ovan), vilket gillas och stadfästs 
av en tolvmannanämnd av bönder i häradet; i 
nämnden ingår Gregers i V (RAp 2/6).

1460 tilldöms Sander ånyo den omtvistade jorden, sedan 
Olof Tegnesson än en gång kärat inför tinget (RAp 
e 1/5). - Senare samma år klagar Sander inför rät-
ten, att fogden Peder Magnusson hade tagit ifrån 
honom hans gods V utan lag och rätt; sedan nämn-
den, i vilken Gregers i V ingår, funnit att jorden 
förvärvats och uppbjudits till närmaste fränder helt 
enligt lagen, tilldömer häradshövdingen Sander 
jorden, så som han tidigare gjort (RAp e 29/9).

1500 överenskommer Hans Zander, i samband med arv-
skifte, med sina systrar att han skall behålla V i sin 
livstid, varefter V ’gods’ skall återgå till släkten 
(StTb s 472 f)-

1507 och 1513 ingår Nils Anundsson i V i häradstings-
nämnden (VikSp 21/8, u d).
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UH 2 sk, 1:2, 1544 1:1:1:4, med skuj i Älvsjö+ 1:0 :1:4. 
1 fr (saknas 1544; 1545 Mickel Bengtsson) , 1572 
1 sk, 0:6 Ut från 1572). 
Summajt 3:0:1 :4 (3:0). 
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Olof Tegnesson än en gång kärat inför tinget (RAp 
e 1/5). - Senare samma år klagar Sander inför rät-
ten , att fogden Peder Magnusson hade tagit ifrån 
honom hans gods V utan lag och rätt; sedan nämn-
den, i vilken Gregers i V ingår, funnit att jorden 
förvärvats och uppbjudits till närmaste fränder helt 
enligt lagen, tilldömer häradshövdingen Sander 
jorden, så som han tidigare gjort (RAp e 29/9). 
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nämnden (VikSp 21/8, u d). 
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1553 skiftar Mickel Bengtsson, borgmästare i Stockholm, 
fastigheter med sina barn efter deras avlidna mor 
Birgitta Lambrektsdotter, varvid barnen - Bengt 
och Gertrud - i mödernearv får ett hemman i V om 
0:6, tre stenhus i staden och en halv tomt på Söder-
malm (StTb s 52 f).

1331 in Aby (DS 2887), 1438 i Åby (SMR 802, avskr) - byn 
låg mellan *Brunby och Ersta (se nedan 1429), san-
nolikt söder om *Brunby vid den mindre å som förr 
tycks ha funnits där (se Geomjb C7 s 74).

1331 byter borgaren Ingolf i Stockholm till sig 0:0:2 av 
Klara kloster mot jord i Björkeby, Järfälla sn (DS 
2887).

1429 ger Sten Turesson (Bielke) 0:0:3'/$, som ligger mel-
lan * Brunby och Ersta, till själakoret i Stockholm (se 
*Brunby) (B 31 s 332).

1438 intygas att Sten Turesson före sin död skänkt 
0:0:3'/2 till själakoret (se *Brunby) (SMR 802). - 
Jorden har senare lagts ihop med själakorets jord i 
♦Brunby (se UH).

1305 inter Arusboawik et ... (DS 1475), 1344 in villa Arus 
prope Stokholm (DS 3836 s 325), 1432 i Aarws (RAp 
5/8), 1439 Aross oc Arossa bolstadh (UUBp 11/6, SMR 
922), 1443 Datum Aarsta (ShSp 14/10), 1495 myn 
gaardh Arwsa (RAp 10/12), 1521 i Aarsta Gardh 
(UUBp 15/4 el 12/8)- 10 I, 5 f.

UH 1 fr, 1544 2 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).

Arsta kan beläggas som sätesgård för Hans Kröpelin d y 
(Oxenstierna) 1481-95 (StrLBp 12/8, RAp 10/12) - Bir-
gitta Kristiernsdotter (Oxenstierna) 1514-21 (StTb s 28, 
GR 1 s 7; se även 1495 nedan). - I Årsta daterar Kristiern 
Bengtsson (Oxenstierna) 1443 sitt morgongåvobrev till 
Anna, Hans Kröpelin d ä:s dotter (ShSp 14/10), och 1450 
sitt morgongåvobrev till Märta Magnusdotter (Gren) 
(RAp 21/10; se GiOV s 342 f).
1344 har Uppsala domkyrkas ll:e prebenda, som grun-

dats av hertig Valdemar, 4:0 i byn A (DS 3836 s 325; 
se Dahlbäck s 138 f).
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1432 byter Hans Kröpelin d ä, på ett nyligen byggt och 
inrättat kapells i Skänninge kloster vägnar, jord 
med Andreas Johannis, prebendat i S:t Eriks kor i 
Uppsala domkyrka, med domkapitlets samtycke. 
Därvid får S:t Eriks kor jord i Uthamra, Närtuna 
sn, och Haknäs, Vassunda sn, medan Hans för 
kapellets räkning får 4:0 i Å, som räntar 2 läster 
korn och 0:7 pn, ’med de tre torp där under ligga 
som är’ Nyboda, Hägersten och *Skarpa, vilka till-
sammans räntar 8 2:0 pn. (RAp 5 8)

1436 klagar prebendaten Andreas Johannis m fl inför 
lagmannen att de som bor i * Brunby olagligt tilläg-
nat sig jord i *Brunby som av ålder legat under A; 
de och Västberga-borna har också tillvällat sig en 
kvarnström, som stod på Å:s rätta 'bolstad’ (byterri-
torium) och där mot prebendatens vilja byggt en 
kvarn på den tid då Å låg under S:t Eriks kor. Efter 
rannsakan tillsammans med domaren finner nämn-
den dels att *Brunby-borna med orätt tillägnat sig 
en vret som egentligen tillhörde Å ägor, dels att 
kvarnen med orätt byggts på A bolstad och inte 
skall tillhöra *Brunby och Västberga. Nämnden fin-
ner vidare att två torp, Nyboda och Hägersten, som 
låg under A, inte hade sin fulla ägolott, eftersom 
*Brunby och Västberga hade lika många ägolotter 
till sina 2 markland som A till sina 4 markland, vil-
ket inte är rättvist. (SMR 483)

1439 bekräftar Hans Kröpelin och ärkebiskop Nils med 
domkapitlet ett jordbyte som gjorts med framlidne 
ärkebiskop Olof mellan Hans och S:t Eriks preben- 
da (= prebenda Ducum); Hans får 'godset A och Å 
bolstad’ om 4:0 med de tre underlydande torpen 
Nyboda, Hägersten och *Skarpa, medan preben- 
dan får jord i Forkarby, Bälinge sn, m fl orter i 
Uppland (se DMS 1:3 s 48). Om Hans eller hans ar-
vingar vill avhända sig godset A, skall domkyrkan 
vara närmast att återköpa det för så mycket som nå-
gon annan är beredd att ge därför. Om Hans skulle 
hindras i sitt innehav, skall bytet genast återgå, var-
vid han skall få ersättning för de hus eller annat han 
byggt på ’A gods’. (SMR 921, 922)
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1444 upptas byn Å med sina underlydande torp Häger-
sten, Nyboda och *Skarpa i domkyrkans prebende- 
förteckning med ett beklagande att egendomen 
bytts bort; avraden för själva Å anges till 2 läst 8 
pund korn och 22 eller 16'A mark pn, för torpen till 
8:6 pn tillsammans (UpDkyPb f 2v).

1487 erkänner Bengt Larsson i Å inför rådstugurätten, 
att han huggit stör till Å:s behov på stadsmark och 
att herr Hans Kröpelin d y (Oxenstierna) sagt ho-
nom att hans 'ägodelar’ (dvs Å ägor) 'räckte in till 
Söderport’. Fyra dagar senare slipper Hans Kröpe- 
lins dräng Bertil Andersson rättslig påföljd för att 
han 'rövat yxan från kvinnan’ på Södermalm, på 
villkor att han eller hans medbröder aldrig härefter 
gör några hinder eller förfång på stadens friheter. 
(StTb s 191)

1491 förbinder sig Hans i A att ge tillbaka till borgaren 
Peder Sonessons hustru Margit en ko eller spann-
mål till samma värde för den ko som Hans Kröpelin 
tagit med våld från henne och låtit slakta (StTb s 
594).

1495 överlåter Hans Kröpelin, med sina bröders sam-
tycke, sin gård A till sin (halv)syster Birgitta Kris- 
tiernsdotter (Oxenstierna) för hennes livstid; hans 
landbor skall till henne utgöra 'dagsverke och ved 
och åkning som till gården görs behov’ (RAp 10/12).

1521 intygar Olof Ryning och Jakob Fleming att Bengt 
Stensson (Oxenstierna) på sin dödsbädd på Söder-
malm, under belägringen av Stockholm, testamen-
terat till Klara kloster sin del i Å gård med alla utvä-
gar och tillägor, så mycket som på hans del tillkom-
mer efter hans far Sten Kristiernsson (UUBp 15/4 
el 12/8).

1522 (?) skriver abbedissan i Klara kloster till Pernilla 
Nilsdotter (Sparre av Ellinge) och ber att få köpa 
hennes 'barnadef i Å, eftersom klostret fått framlid-
ne Bengt Stenssons, son till Pernillas make, del i Å 
och sedan köpt Birgitta Kristiernsdotters del. Per-
nilla har också möjlighet att i stället köpa tillbaka 
klostrets två tredjedelar av Å, om hon så vill. (RApp 
odat nr 201).
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1525 säljer Klara kloster Å gård till Märta Johansdotter 
(Slaweka) på hennes sonson Gabriel Kristerssons 
(Oxenstierna) vägnar; förutom Gabriels fäderneärv- 
da del ingår i försäljningen Bengt Stenssons och 
Birgitta Kristiernsdotters andelar i A (se ovan) (RAp 
9/3, GiOV s 610).

1529 (?) upptas i en förteckning över Gabriel Kristerssons 
(Oxenstierna) ’del’ Å gård om 4:0, som räntar 1 läst 
korn, och jord i Hägersten, *Skarpa, Hammarby, 
Långbro, Neglinge, Gåsö och Älgö, i Nygård och 
Nöckna, Mörkö sn, i Rinkeby och *Wicby, Lovö sn, 
samt Fagerholms kvarn, Värmdö sn (OxS E 518, odat; 
för övrigt gods se DMS 1:3 s 278, GiOV s 614 f).

1550 överlämnar Axel Nilsson (Banér) 1529 (?) års gods-
förteckning till Gabriel Kristersson; jordetalet för A 
anges här till 3:0 (Blått nr 15, KA, avskr; innehåller 
i övrigt samma uppgifter som OxS E 518).

1556 omnämns Gabriel Kristerssons fogde på A (StTb s 
165).

1560 ingås en förlikning mellan Gabriel Kristersson och 
Margareta, hustru till rådmannen Bengt Hansson, 
om några ägor mellan Å och Ersta. Gabriel skall un-
der Å behålla halva hagen, där ett antal 'ensatte’ ste-
nar synes utmärka en rågata; gränsen mot Erstas 
del skall gå från den tvärgående gärdsgården från 
Å gärde till Ersta gärde vid nordvästra ändan på ha-
gen och mot sydöst in till Ersta gärde, sedan utmed 
gärdsgården till ändan i gärdsgårdshörnet, därefter 
'uppmed' gärdsgården 'efter det gamla uppkastade 
diket som är inne i ängen på norra sidan om gärds-
gården till det andra diket därnäst’, slutligen rätt 
ned i detta dike och in i bäcken. Under Ersta skall 
lyda det som ligger därifrån 'upp till allmänna ga-
tan’ söder om bäcken och in till gärdet, medan det 
som är nordan bäcken skall höra till A. (BjörkApp 
2/7, jfr SoH 1976 s 65)

Ägnö 1416 i/Eghn00 (SD 2235), 1461 iA?gnn0n (RAp 3/5) -10 1,
4 j - nuv Tyresö sn.

1416 löser Katarina Erengislesdotter in två tredjedelar av 
Ä från Kristoffer och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 
2235).
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som är nordan bäcken skall höra till Å. (Björk.App 
2/7,jfrSoH 1976s65) 

1416 il'Eghn~~ (SD 2235), 1461 il'Egnn~n (RAp 3/5)- 10 I, 
4 j - nuv Tyresö sn . 

1416 löser Katarina Erengislesdotter in två tredjedelar av 
Ä från Kristoffer och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 
2235). 



Brännkyrka 93

1461 lovar Erengisle Nilsson att ge sin hustru Birgitta 
Olofsdotter en gård i Ä (se *Siondae) (RAp 3/5).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe- 
gods en gård på Ä, som räntar 0:12 pn (SSJb 1515 f 
23v).

1531 byter Gustav Kafle till sig Ä, som räntar 0:12 pn, av 
Gustav I (se Hammersta, Ösmo sn) (GR 7 s 396, 
Gamla bytesboken f 365v).

1562 har Hans Kyle ett torp som räntar 2:0 pn, 4 stockar 
och 1 famn ved (FoR 3).

1573 upptas två tiondepliktiga på Ä (UH 1573:6 tl).

Älgö 1416 ; Algh00 (SD 2235), 1529 (?) Alg0 (OxS 518), 1550
AClgO (Blått nr 15, KA, avskr) - 10 I, 4 i-j - nuv Salt-
sjöbaden.

1416 löser Katarina Erengislesdotter in två tredjedelar av 
Ä från Kristoffer och Peter Kruse (se Neglinge) (SD 
2235).

1529 (?) upptas Ä, som räntar 1:0 pn, i en förteckning över 
Gabriel Kristerssons ’del’ (se Årsta) (OxS E 518).

1562 har Gabriel Kristersson (Oxenstierna) ett torp som 
räntar 2:0 pn, 6 dagsverken och fodring för 3 häs-
tar (FoR 3).

1573 upptas två tiondepliktiga på Ä (UH 1573:6 tl).

Älta 1397 i /Elpthee (EbAp 13/10), 1531 Älltta (GR 7 s 310) - 10
I, 4 h - nuv Nacka sn.

UH 1539 (endast) 1 fr.
1397 köper Rutger Crouwel 0:0:4Vi i Ä och jord i Öst- 

berga och Skrubba samt i Hammarby och Mörby, 
Österhaninge sn, av Birger Jonsson Blåpanna 
(EbAp 13/10).

1531 byter Gudmund Persson till sig Ä, som räntar 2'ä:0 
pn, av kungen och kronan (se Drevinge) (GR 7 s 
310, 409).

1538 byter Gustav I bort gården Ä, som räntar 0:10 pn, 
till kronan (K1DH II nr 11).

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:4 pn, 6 dags-
verken och fodring för 3 hästar (FoR 3).

Älvsjö 1461 Elffuesio (RApp 25/1), 1490 i Elwesi0 (BjörkAp 19/6)
- 10 I, 5
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94 Svartlösa härad

UH 2 skuj, 0:3 till Västberga + 0:0:1, 1543 0:1, till 
Långbro.
1 st, 1572 1 stt, 0:1:2:4, 1572 0:1:1:4 (öde 1572-73); 
innehas av borgaren Jakob Hampe tom 1557.
1 kruj, 0:4 till Långbro.
2 fr (1544 2 ky), 1572 1 fr (öde), (Johan Pedersson 
/Bååt/).
Summa jt 1:1:0:4 (1:1:1:4).

1461 skiftas arvet efter Johan Gädda mellan hans barn, 
varvid jungfru Katarina Johansdotter får bl a två 
gårdar i Ä som räntar 1:0 pn vardera; Katarinas 
arvslott, som tas om hand av hennes förmyndare 
Erengisle Gädda, består till stor del av jord i Tyst- 
berga sn (RApp 25/1).

1477 säljer Per Johansson i Agesta, Huddinge sn, jord i Ä 
till Arent Bengtsson (Ulv) (U 269a s 30).

1490 omnämns Jap i Ä som faste vid häradstinget (BjörkAp 
19/6).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) två gårdar, som 
’båda’ räntar 2:0 pn (C 21 f 6).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba, Botkyrka sn); räntan är 0:6 pn (VikS E 
2739 f49v, 54).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård om 0:5, som räntar 3:0 pn, 0:12 gäst- 
ningspn, 3‘/2 sommarlass hö och 6 dagsverken samt 
håller fodernöt; gården har utsäde till 14 spann och 
äng till 40 lass hö (EbA auts 37).

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 0:5, som räntar 3:0 pn (utsäde och äng = 1543); 
den har fiskevatten och vedbrand (X 265 h).

1562 räntar Johan Pederssons gård 8:4 pn och 4 hästars 
fodring (FoR 3).

1561/65 upptas en 'liten gård’ (ett torp) om 0:1‘A, som 
räntar 0:6 pn och 2 hästars fodring, i Svante Stures 
jordeböcker under Stavs rättarlag (ShS I 158 a och 
b)-

1573 upptas tre tiondepliktiga i Ä (UH 1573:6 tl).

Örby 1397 i 0rby (EbAp 13/10) — 10 I, 5 f; bytomt ca 600 m syd-
öst om Örby slott (RAA 224).
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Östberga

Överby

UH 3 sk, 0:7 4- 0:7 + 0:6; gården nr 1 brukas 1540-41 
av bonden i Farsta.
Summa jt 2:4.

1397 omnämns Torsten i Ö som faste på landsting vid 
Hammersta, Ösmo sn (EbAp 13/10).

1409 ingår Torsten i Ö, som en av sex bönder, i räfste- 
tingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmogen av 
Övre Tör (SD 1190).

1436 ingår Peder i Ö i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Arsta (SMR 483). - Peder ingår också i 
synenämnd 1443 rörande Hägerstens äng (UUBp 
19/10).

1458 omnämns Lasse Knutsson i Ö som nämndeman vid 
häradstinget (RAp 3/6).

1527 omnämns Hans i Ö som nämndeman vid tinget 
(BjörkAp 26/1).

1397 i 0sberghom (EbAp 13/10), 1449 0stbcerghe (RAp 2/5), 
1493 i 0ssberge (StTb s 80) - 10 I, 5 f.

UH 1 dasp (1551-56 1 pb, 1557 1 kl), 1572 2 dasp, 1:0 
+ 1572 1:0; jt 1549 och 1572; öde 1573. (Hallinge 
rd)
Summa jt 1:0 (2:0).

1397 köper Rutger Crouwel 0:1 i Ö ’och därmed Skrub-
ba’ av Birger Jonsson Blåpanna (se Älta) (EbAp 
13/10).

1425 köper själakoret i S:t Nicolai kyrka i Stockholm 0:7 
av köttmånglaren Jöns Lang i Stockholm (Stjb 1 s 
447).

1427 säljer Öjar Jakobsson och hustru Gertrud 0:5:2 till 
själakoret, som också får 0:0:1 i gåva av borgaren 
Karl murmästare (Stjb 1 s 447).

1430 och 1449 se *Bägersta.
1460 omnämns Hans i Ö som nämndeman vid härads-

tinget (RAp e 1/5).
1573 upptas en tiondepliktig i Ö som dock inte erlagt ti-

onde (UH 1573:6 tl).

1516 i 0uerby (StTb s 111), 1562 Offerby (FoR 3), 1573 Of- 
fuerby (UH 1573:6 tl) - avhyst bytomt ca 1700 m 
västnordväst om Erstavik (EK, RAA Nacka 33) - 
nuv Nacka sn.
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96 Svartlösa härad

1562 har Hans Kyle två gårdar, som vardera räntar 2lA 
pund korn, 0:5 pn och 9 dagsverken (FoR 3).

1573 upptas två tiondepliktiga i Ö (UH 1573:6 tl).

Ekerö socken
1303 Ecclesie Askanas (DS 1378).
1314 (?) De /Ekr0 (DS 1947 odat, avskr).
1329 parochia Asakr0 (DS 2752).
1343 in parochia Askanas (DS 3704).
1370 i /Ekro sokn (DS 8033).
1378 i Askanasa sokn (SRP 1314).
1399 i /Ekro sokn (RAp 15/2, SRP 2960).
1507 aff Eker00 kirkia (StTb s 167).
1517 i AZkr00 sogen (StTb s 168).
Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet en något 
mindre omfattning än den nuvarande (1950), då Kärsö hörde till Sånga 
socken i Färingö tingslag, senare Färentuna härad (se DMS 1:7 s 198, 
201). Vällinge, som kameralt (i jordeböckerna) var delat mellan Ekerö 
och Salems socknar, hörde under senmedeltiden i kyrkligt hänseende 
till Ekerö socken.
Kyrkan: En gråstenskyrka bestående av långhus och ett smalare kor 
med okänd avslutning byggdes under 1100-talets senare del. Vid 1200- 
talets slut eller omkr 1300 revs koret och kyrkan förlängdes åt öster, 
varvid den nybyggda delen gjordes lika bred som det gamla långhuset. 
Snart därefter byggdes sakristian. Valven i kyrkorummet och sakristian 
slogs under 1400-talets förra hälft eller mitt, och ungefär samtidigt 
byggdes västtornet. Valven försågs omkr 1480 med kalkmålningar, av 
vilka endast fragment återstår; enligt en avbildning från 1881 fanns 
bland dessa en målad vapensköld med vapenbilden ”kvadrerad sköld”. 
Kyrkan har haft ett senmedeltida vapenhus av sten, vilket revs 1686, då 
också den medeltida sydportalen murades igen. Korsarmar av tegel till-
fogades på 1680-talet. Kyrkan restaurerades 1880-81, 1932, 1951-52 
och 1975. Invändiga mått ca 23 x 7-7,5 m (det ursprungliga långhuset 
troligen ca 10,5 x 7 m).

Kyrkans bevarade medeltida inventarier innefattar ett fragment av en 
dopfunt (cuppan) av kalksten, troligen från 1200-talet (med tanke på 
materialet), ett krucifix från 1200-talets början (skadat, moderniserat på 
1400-talet), en bild av en helig biskop från 1200-talets mitt och en bild 
av en helig diakon från 1300-talets mitt (båda nu i SHM), en ljusstav av 
trä från 1400-talet, en altarskåpsrelief (nu i SHM) från omkr 1470, troli-
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Antal jordeboksenheter UH 1538 (1572)
st kr ky se pb kl dasp aoe aoet fr

Asknäs ----- ----- ----- — ----- ----- — 2 (2) -----
Brygga ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- —
*Ekeby -- -- 1(1) -- -- -- -- -- -- 1(1)
‘Fogletorp — — — — — — — -- — —
Gällsta ----- 5 (4) ----- ----- ----- ----- — ----- ----- -----
Helgö (Bona)-----  ----- ----- -- — ----- ----- ----- ----- 2 (2)
'Helgötorp' ----- ----- ----- ----- — ----- — ----- ----- -----
'Hovgården' ----- 1(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- —
Kalvvik -- -- -- 1(1) -- -- -- 2 (2)
Menhammar ----- 1(0) ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- ----- -----
Nibbla -- -- 0(1) -- -- -- -- -- -- 1(0)
Nyckelby -- - - -- -- -- -- -- -- -- 3 (3)
Närlunda 3 (3) — — — — — — — — —
Rasta ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2 (2)
Sanda — — — 1(1) — — — — — —
Stav -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 (4)
Sundby -- -- -- -- -- -- -- 2 (2)
Sylta -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
Tappström ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(0) 0(1) -----
•Telleby 0(1) -- -- -- -- -- -- -- -- 1(0)
Träkvista - - 2 (0) - - - - - - 1  3) - - - - - - 1 (1)
Trönninge ----- ----- ----- ----- 1 (0) ----- ----- 1 (1) ----- 1 (3)
*Vlghamar ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3 (3)
*Vettersjö ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2 (2)
Väsby -- 1(1) -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Älby -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 (2)
Älvnäs ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Summa 3(4) 10(5) 1(2) 2(2) 1(0) 1(3) 0(1) 8(7) 0(1) 24(25)

Dessutom redovisar längderna: stuj: Träkvista 1 (0) - krt: 'Hovgården' 0 (1) - set: Menhammar 1(1)- aoeuj: Prästgården 0 (1).
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Antal jordeboksenheter UH 1538 (1572) 

st kr ky se pb kl dasp aoe aoet fr frt 
Asknäs - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Brygga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
*Ekeby - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
*Fogletorp - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Gällsta - - 5 (4) 
Helgö (Bona) - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
'Helgötorp ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
'Hovgården' - - 1 (0) 
Kalwi k - - - - - - 1 (1) - - - - - - 2 (2) 
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Nibbla - - - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
Nyckelby - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 (3) 
Närlunda 3 (3) 
Rasta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Sanda - - - - - - 1 (1) 
Stav - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 (4) 
Sundby - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Sylta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 1 (0) 
Tappström - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
*Telleby 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
Träkvista - - 2 (0) - - - - - - 1 (3) - - - - - - 1 (1) 
Trönn inge - - - - - - - - 1 (0) - - - - 1 (1) - - 1 (3) 
*Vlghamar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 (3) 1 (1) 
*Vette rsjö - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Väsby - - 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Älby - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Älvnäs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) m 

"'" CD 
Summa 3 (4) 10 (5) 1 (2) 2 (2) 1 (0) 1 (3) 0 (1) 8 (7) 0 (1) 24 (25) 6 (5) .... 

Q : 

Dessutom redov isar längderna: stuj : Träkvista I (0) - krt: 'Hovgärden' 0 ( I)- set : Menhammar I ( ! )- aoeuj : Prästgården O (I) . (0 ...... 
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gen gjord av Jordan målare i Stockholm, ett altarskåp (nu i Marie Bebå- 
delse kyrka i Stockholm), tillverkat i Bertil målares verkstad i Stockholm 
på 1470-talet, samt ett triumfkrucifix från omkr 1500 (nu i katolska kyr-
kan i Malmö); dessutom finns en ljusstake av järn av medeltida typ. Al-
tarskåpet och övriga medeltida träskulpturer avyttrades 1883 till ägaren 
av Stavsund. Bland kyrkans textilier finns två delar av en korkåpa från 
1400-talets slut. I kyrkan finns vidare en gravsten över Dionysius 
Beurreus till Vällinge (död 1567), hans hustru Ingeborg Haraldsdotter 
och deras söner, samt herr Dionysius begravningsvapen. (SvK U VI: 1, 
Bergström 1977) - I vapenhuset är uppställd en trapetsformad gravsten 
av sandsten över Ingeborg Ermundsdotter. Stenen, som ursprungligen 
låg på kyrkogården, har en kort runinskrift på latin (U 15) och har tidi-
gare antagits vara från 1100-talet (t ex SvK och Gardell nr 5). Emellertid 
måste stenen med hänsyn till både runografi och stilhistoria dateras till 
1200-talet (Gustavson 1994 s 71).

Kyrkby: Asknäs.

Runstenar: U 15 i kyrkan, U 16 Nibbla (försvunnen), U 17 Skytteholm 
(skadad), U 18 Stavsund (skadad) och U 19 Älby. - Efter publiceringen 
av Upplands runinskrifter (U) har flera runfynd gjorts - fragment av en 
runsten av röd sandsten i kyrkans långhusmur, tre fragment vid Präst-
gården, fragment i bogårdsmuren och vid Nibbla (Fv 1954 s 1 f, 1959 s 
258 f, 1986 s 220, 1990 s 32).

Asknäs 1330 (omkr) i Askayiess (Erikskrönikan vers 491, avskr),
1342 (omkr) de Askanes (RAp odat nr 30), 1350 apud 
Askanas (DS 4612), 1453 i Askaneesi (RAp 3/11) - 
kyrkby - 10 I, 4 c.

UH 2 aoe, 0:6 + 0:6. (Asknäs rd)
Summa jt 1:4.

1453 omnämns Olof i A som faste vid häradstinget (RAp 
3/11,17/11).

1454 omnämns Peder i A som faste vid tinget (RAp 6/7).
1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans arve-

gods två gårdar om tillsammans 0:12, som räntar 9 
pund korn, 0:12 pn och 0:6 dagsverkspn; till går-
darna ligger Idholmen (Idholme, nuv Kanan) (SSJb 
1515 f 10).

1519 omnämns Holmger och Olof Knutsson i A som 
'värjingsmän’ för Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 
225).
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delse kyrka i Stockholm), tillverkat i Bertil målares verkstad i Stockholm 
på 1470-talet , samt ett triumfkrucifix från omkr 1500 (nu i katolska kyr-
kan i Malmö); dessutom finns en ljusstake av järn av medeltida typ . Al-
tarskåpet och övriga medeltida träskulpturer avyttrades 1883 till ägaren 
av Stavsund. Bland kyrkans textilier finns två delar av en korkåpa från 
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och deras söner, samt herr Dionysius begravningsvapen. (SvK U VI: 1, 
Berg ström 1977) - I vapenhuset är uppställd en trapetsformad gravsten 
av sandsten över Ingeborg Ermundsdotter. Stenen, som ursprungligen 
låg på kyrkogården, har en kort runinskrift på latin (U 15) och har tidi-
gare antagits vara från 1100-talet (tex SvK och Gardell nr 5). Emellertid 
måste stenen med häns yn till både runografi och stilhistoria dateras till 
1200-talet (Gustavson 1994 s 71 ). 

Kyrkby: Asknäs. 

Runstenar: U 15 i kyrkan, U 16 Nibbla (försvunnen), U 17 Skytteholm 
(skadad) , U 18 Stavsund (skadad) och U 19 Älby. - Efter publiceringen 
av Upplands runinskrifter (U) har flera runfynd gjorts - fragment av en 
runsten av röd sandsten i kyrkans långhusmur, tre fragment vid Präst-
gården , fragment i bogårdsmuren och vid Nibbla (Fv 1954 s 1 f, 1959 s 
258 f, 1986 s 220, 1990 s 32). 

Asknäs 1330 (omkr) i Askaness (Erikskrönikan vers 491, avskr), 
1342 (omkr) de Askanes (RAp odat nr 30), 1350 apud 
Askances (DS 4612), 1453 i Askancesi (RAp 3/11) -
kyrkby- 10 I, 4 c. 

UH 2 aoe, 0:6 + 0:6. (Asknäs rd) 
Summa jt l :4. 

1453 omnämns Olof i A som faste vid häradstinget (RAp 
3/11, 17/11). 

1454 omnämns Peder i A som faste vid tinget (RAp 6/7). 
1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans arve-

gods två gårdar om tillsammans 0: 12, som räntar 9 
pund korn, 0: 12 pn och 0:6 dagsverkspn; till går-
darna ligger Idholmen (Jdholme, nuv Kanan) (SSJb 
1515fl0). 

1519 omnämns Holmger och Olof Knutsson i A som 
'värjingsmän' för Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 
225) . 
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Bona

Brygga

1531 upptas i jordeboken över Gustav I:s arv och eget 
Asknäs rättardöme, som omfattar två gårdar i A 
(ränta = 1495) och jord i Kalvvik och Sundby (K 1, 
1531 f 47).

1558 får Harald Eriksson i Vällinge tillstånd att, för en 
kungen behaglig tid, bruka en hage bredvid A äng 
och nedanför prästens hage, varav han skall ge 0:4 
pn i avrad (GR 28 s 206).

1559 anges gårdarnas utsäde till vardera 4 pund 2 spann 
och ängen till 30 lass hö vardera; de har passlig 
skog, utrymme och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 
1559:1). - Tidigare anges utsädet till 4 pund, sko-
gen bedöms som liten men fiskevattnet gott (SöH 
1550:5, 1553:6).

I Erikskrönikan, författad omkr 1330, berättas att en Jon 
jarl dräpts i A av kareler eller ryssar, just som han kommit 
hem från ett nio års korståg mot ryssar och ingrer. Jons 
hustru skall ha flytt till Hundhamra, Botkyrka sn, där 
hon samlade folk och vapen och dräpte alla inkräktarna 
på berget ”Eesta skär” (nu Estbröte). (Erikskrönikan vers 
490-505) - Denne Jon jarl kan inte identifieras men är 
möjligen identisk med den ”Johannes dux” som om-
nämns på en gravhäll från 1200-talets förra hälft i Linkö-
pings domkyrka (SBL 20 s 360).

Se Helgö.

1368 Bryggto (DS 7718), 1457 i Brygge (C 7 f lOv), 1544 
Bnggetorp (UH 1544:9) - 10 I, 5 d.

UH 1 frt, 1559 1 aoet, 1566 1 fft.
1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter B 

till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 7718).
1457 upptas B, som räntar 0:12 pn, i Karl Knutssons 

jordebok (C 7 f lOv).
1559 upptas B, som har 6 spanns utsäde, äng till 8 lass hö 

och gott fiskevatten, i Gustav I:s jordebok som igen- 
bördat efter Magnus Trottesson (Eka-ätten) (AoE 
29 AB, SöH 1559:1).

1562 återfår Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna) går-
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1531 upptas i jordeboken över Gustav l:s arv och eget 
Asknäs rättardöme, som omfattar två. gårdar i A 
(ränta = 1495) och jord i Kalvvik och Sundby (K 1, 
1531 f47). 

1558 far Harald Eriksson i Vällinge tillstånd att, för en 
kungen behaglig tid, bruka en hage bredvid A äng 
och nedanför prästens hage, varav han skall ge 0:4 
pn i avrad (GR 28 s 206). 

1559 anges gårdarnas utsäde till vardera 4 pund 2 spann 
och ängen till 30 lass hö vardera; de har passlig 
skog, utrymme och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 
1559:1). - Tidigare anges utsädet till 4 pund, sko-
gen bedöms som liten men fiskevattnet gott (SöH 
1550:5, 1553:6). 

I Erikskrönikan, författad omkr 1330, berättas att en Jon 
jarl dräpts i A av kareler eller ryssar,just som han kommit 
hem från ett nio å.rs korståg mot ryssar och ingrer. Jons 
hustru skall ha flytt till Hundhamra, Botkyrka sn, där 
hon samlade folk och vapen och dräpte alla inkräktarna 
på. berget "Eesta skär" (nu Estbröte). (Erikskrönikan vers 
490-505) - Denne Jon jarl kan inte identifieras men är 
möjligen identisk med den "Johannes <lux" som om-
nämns på. en gravhäll från 1200-talets förra hälft i Linkö-
pings domkyrka (SBL 20 s 360). 

Se Helgö. 

1368 Bryggio (DS 7718), 1457 i Brygge (C 7 f 10v), 1544 
Briggetorp (UH 1544:9)- 10 I, 5 d. 

UH I frt, 1559 I aoet, 1566 I frt. 
1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter B 

till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 7718). 
1457 upptas B, som räntar 0: 12 pn, i Karl Knutssons 

jordebok (C 7 f 10v). 
1559 upptas B, som har 6 spanns utsäde, äng till 8 lass hö 

och gott fiskevatten, i Gustav I :s jordebok som igen-
bördat efter Magnus Trottesson (Eka-ätten) (AoE 
29 AB, SöH 1559: 1 ). 

1562 å.terfar Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna) gå.r-
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*Ekeby

den B, som räntar 2:0 pn och som är hennes fäder-
ne (se Sylta) (HH 13 s 76, FoRll, 1:72).

1356 de Ekeby (DS 5588) - bytomt ca 400 m sydsydväst om 
Ekebyhov (LmV A 23-5:3, RAÄ 132).

UH 1 ky, 1554 1 aoe, 1566 1 ky, 0:6:1:4 (jt 1559, 1566). 
1 fr, ?0:5:1:4 (jfr nedan 1561/65).
Summa jt ?1:4.

1356 omnämns Olof i E som vittne (se Gällsta) (DS 5588).
1369 se *Thorslundum.
1442 omnämns Esbjörn i E som faste vid häradstinget 

(RAp 5/5). - Esbjörn är även 1454 faste vid tinget 
(RAp 6/7) och omnämns 1465 som tidigare delägare 
till en tomt på Södermalm i Stockholm (Stjb 1 s 
329).

1445 omnämns Olof i E som faste vid tinget (RAp 22/5).
1459 ingår Magnus i E i häradstingsnämnden (RAp 2/6).
1477 tilldömer riksrådet Ekerö kyrka 0:0:7, som ligger i 

Jöns Esbjörnssons i E åker. Kyrkoherden Henrik 
har inför rätten stött sitt anspråk på jorden med 
dels ett dombrev (i vidimerad avskrift) från räfste- 
ting i Strängnäs (1409), dels ett av ärkebiskop Nils 
utfärdat stadfästelsebrev på denna dom, enligt vilka 
jorden, som var gammalt frälse, dlldömts kyrkan 
och under prästbolet. Jöns har för sin sak åberopat 
ett köpebrev, enligt vilket hans far skulle ha köpt 
0:0:7 i E av en Botvid i Aby, Hölö sn, men rätten 
underkänner brevet som 'oskäligt och plumpaf. - 
Tvisten har ca tre veckor tidigare behandlats vid 
lagmansting i häradet, men Jöns hade då inte före-
tett någon bevisning för sin sak. Lagmannen har 
därför dömt jorden i kvarstad och instämt parterna 
till Strängnäs inför biskop Hans och rikets råd. 
Herr Henrik hade redan föregående år dragit tvis-
ten inför lagmansting i Södertälje. (Ekerö KyA K 
1:1, avskr)

1519 omnämns Erik Andersson i E som 'värjingsman’ för 
Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 225).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Stav); räntan är 4Vi:0 pn (VikS E 2739 f 9, 54v).
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ting i Strängnäs (1409), dels ett av ärkebiskop Nils 
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jorden , som var gammalt frälse, tilldömts kyrkan 
och under prästbolet. Jöns har för sin sak åberopat 
ett köpebrev, enligt vilket hans far skulle ha köpt 
0:0:7 i E av en Botvid i Åby, Hölö sn, men rätten 
underkänner brevet som 'oskäligt och plumpat'. -
Tvisten har ca tre veckor tidigare behandlats vid 
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tett någon bevisning för sin sak. Lagmannen har 
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Herr Henrik hade redan föregående år dragit tvis-
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1519 omnämns Erik Andersson i E som 'värjingsman' för 
Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 225). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Stav); räntan är 4½:0 pn (VikS E 2739 f9, 54v). 
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Ekebyhov

*Fogletorp

=ällsta

1559 upptas i Gustav I:sjordebok en gård om 0:6‘/2 som f 
d kyrkogods; den har 14 spanns utsäde, äng till 36 
lass hö, god skog, utrymme och fiskevatten samt 
halva Torsholmen (troligen = Jungfruholmen) (AoE 
29 AB, SöH 1559:1).

1561/65 upptas en halv gård om 0:514 i Svante Stures 
jordeböcker under Stavs rättarlag; räntan är 3:0 pn, 
1 får, 2 höns, 10 ägg, 4 gås, 6 lass ved, 6 dagsverken 
och 1:4 gästningspn (eller 3 hästars fodring) (ShS I 
158 a och b). - I frälse- och rusttjänstlängden (1562) 
upptas en gård om 0:514 (ränta 4:0 pn och 1:0 häs- 
tepn) bland Anund Stenssons (Ulv) landbor; därut-
över upptas felaktigt fyra gårdar som tillhörande 
Svante Sture (se Stav) (FoR 2; jfr AF 1 s 667, där 
dessa korrupta uppgifter återges).

Se 'Hovgården’.

1544 Fogletorp (UH 1544:9) - okänt läge, sannolikt på 
Skytteholms ägor.

UH 1 frt (öde 1566).
1562 har Anund Stensson (Ulv) ett torp utan uppgift om 

utsäde och ränta (FoR 2).

1356 in Giceltestum (DS 5588), 1368 wart gooz i Giceltastum 
... ok Giceltasta gaardh (DS 7718), 1472 i 0ffra Geltista 
(RAp 1/9) - 10 I, 5 c; övergiven bytomt ca 500 m 
väster om Ekebyhov (RAA 85).

UH 5 kr, 1553 4 aoe, 1566 4 kr, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6; jt 
från 1559; två av gårdarna har 1544 länge legat 
öde.
Summa jt 3:0.

1356 byter Peter Karlsson (Pginbalk belagd med tre liljor) 
till sig 4:0 i G och jord i Träkvista, Väsby och När- 
lunda av Tomas Petersson och dennes barn mot 
jord som Peter och hans barn ärvt efter Håkan 
Elefsson, nämligen i Riksten, Botkyrka sn, Valla, 
Brännkyrka sn, Vista, Huddinge sn, *Risavi, Osmo 
sn, Löta, Bettna sn, Membro, Runtuna sn, samt i 
Bullersta, Ekeby och Hovra, Helgona sn. I bytesbre-
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1559 upptas i Gustav l:sjordebok en gård om 0:6½ som f 
d kyrkogods; den har 14 spanns utsäde, äng till 36 
lass hö, god skog, utrymme och fiskevatten samt 
halva Torsholmen (troligen = Jungfruholmen) (AoE 
29 AB, SöH 1559: 1 ). 

1561/65 upptas en halv gård om 0:5½ i Svante Stures 
jordeböcker under Stavs rättarlag; räntan är 3:0 pn, 
1 fär, 2 höns, 10 ägg,½ gås, 6 lass ved, 6 dagsverken 
och 1 :4 gästningspn ( eller 3 hästars fodring) (ShS I 
158 a och b). - I frälse- och rusttjänstlängden (1562) 
upptas en gård om 0:5½ (ränta 4:0 pn och 1 :0 häs-
tepn) bland Anund Stenssons (Ulv) landbor; därut-
över upptas felaktigt fyra gårdar som tillhörande 
Svante Sture (se Stav) (FoR 2; jfr AF 1 s 667, där 
dessa korrupta uppgifter återges). 

Ekebyhov Se 'Hovgården'. 

*Fogletorp 1544 Fogletorp (UH 1544:9) - okänt läge, sannolikt på 

Gällsta 

Skytteholms ägor. 
UH l frt (öde 1566). 
1562 har Anund Stensson (Ulv) ett torp utan uppgift om 

utsäde och ränta (FoR 2). 

1356 in Gi<Eltestum (DS 5588), 1368 wart gooz i Gi<Eltastum 
... ok Gi<Eltasta gaardh (DS 7718), 14 72 i (!)JJra Geltista 
(RAp 1/9) - 10 I, 5 c; övergiven bytomt ca 500 m 
väster om Ekebyhov (RAÄ 85). 

UH 5 kr, 1553 4 aoe, 1566 4 kr, 0:6 + 0:6 + 0:6 + 0:6;jt 
från 1559; två av gårdarna har 1544 länge legat 
öde. 
Summajt 3:0. 

1356 byter Peter Karlsson (?ginbalk belagd med tre liljor) 
till sig ½:0 i G och jord i Träkvista, Väsby och När-
lunda av Tomas Petersson och dennes barn mot 
jord som Peter och hans barn ärvt efter Håkan 
Elefsson, nämligen i Riksten, Botkyrka sn, Valla, 
Brännkyrka sn, Vista, Huddinge sn, *Risavi, Ösmo 
sn, Löta, Bettna sn, Membro, Runtuna sn, samt i 
Bullersta, Ekeby och Hovra, Helgona sn. I bytesbre-
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vet, som är daterat i G, omnämns Björn i G bland 
närvarande vittnen. (DS 5588)

1361 byter Olof Djäkn (Pilstjärna) till sig 0:10 i G och jord 
i Väsby, Träkvista och Närlunda av Jöns Andersson 
mot jord i Lund och *Odenswij, Kattnäs sn, i Vad 
och *Aall, Frustuna sn, samt i Vinberga, Ytteren- 
hörna sn (DS 6399). - Samma år säljer Karl Ragnes- 
son (Stallare) jord i G till Olof Djäkn (DS 6400).

1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter, 
med sina söners samtycke, till sin dotter Katarinas 
uppehälle sitt ’gods’ G om 3:0 och G gård samt jord 
i Brygga, Tappström, Sylta och *Tranarna00. Om 
Katarina far barn med sin make, skall jorden vara 
deras möderne, men om hon skulle dö barnlös, 
skall den återgå till släkten. (DS 7718)

1409 sker ett skifte mellan Gustav Leksson (kvadrerad 
sköld) och hans syskon på ena sidan och hans mor-
bror Filip Olofsson (Pilstjärna) på den andra av det 
godset på Ekerön som de ärvt efter Olof Djäkn och 
dennes hustru. Därvid faller på Gustavs del ’den ön 
som heter /Ekn0 utanför Ekerön ligger’ (= en del av 
Gällstaö) med de andra godsen honom där tillföll. 
Vid skiftet närvarar Gustavs styvfar Magnus Trot- 
tesson (Eka-ätten) och Gustavs mors och Filip Olofs-
sons halvbror Karl Styrkarsson (lilja). (SD 1153) 

1453 fastställer en av kungen utsedd synenämnd en gam-
mal ägogräns på Lindön, Lovö sn, varom tvist rått 
mellan Staffan Ulfsson (Ulv) och andra jordägare 
på Färingö och Lovö på ena sidan och Gustav 
Karlsson (Gumsehuvud) och Gregers Matsson (Lil- 
lie) på den andra. Gränsen skall vara 'efter gamla 
hävden’, dvs följa de gärdsgårdar som Gustavs och 
Gregers förfäder hade satt upp kring sina ägor, och 
nämnden har satt ut sex femstenarör. (RAp 9/11; se 
DMS 1:7 s 163 f) - Gustav Karlsson och Gregers 
Matsson, som var kusiner, ägde vid denna tid god-
set Gällsta, vilket de ärvt via mödernet från sin mor-
mor Katarina Erengislesdotter (Hammersta-ätten). 
Arvsgången från Olof Djäkn till Gustav Karlsson 
och Gregers Matsson framgår av vidstående släktta-
bell (ÄSF s 14, 63, 224, 236, SMV s 885).
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1 2
Styrkar == Elin Karlsdotter == Olof Djäkn 

(2 vinkelhakar) (Pilstjärna)

I 1 I 2
Karl Styrkarsson Filip Lek Ofradsson == Katarina == Magnus Trottesson

(lilja) (kvadrerad sköld) | (Eka-ätten)

2 t
Ingrid Gustav == Katarina Erengislesdotter == Gregers Bengtsson
(d1402) Leksson 

(d 1411)
(Hammersta-ätten) (Aspenäs-ätten) ^ Johan Gregers

Katarina 
(d 1420)

Märta == Karl Ormsson 
(Gumsehuvud)

Ingeborg == Mats Ödgislesson 
(Lillie)

Karl Knutsson == Katarina 
(Bonde)

Gustav Karlsson Gregers Matsson

1472 byter Sten Sture bort huvudgården ('Hovgården’) i 
G, som räntar 6lA:0 pn, och tre gårdar i Övre G, 
som vardera räntar 20 spann korn och 'A:0 pn, jäm-
te jord i Trögds hd samt i Minninge, S:t Nicolai sn, 
och Råsta, Kila sn, i Södermanland till rikets råd på 
kronans vägnar. I utbyte får Sten 'Näsby bolstad 
som Gripsholm uppå stånder’ med tillhörande gods 
i Kärnbo sn. För att säkerställa att bytet blir rättvist 
och kronan inte lider någon förlust utser riksrådet 
två kommissioner som skall rannsaka 'gods och rän-
ta’ i detalj, den ena godsen i Uppland, den andra de 
i Södermanland; den förra består av ärkebiskopen, 
upplandslagmannen Gustav Karlsson (Gumsehu-
vud), Eskil Isaksson (Banér) och nio väpnare från 
Uppland, den senare av biskop Hans i Strängnäs, 
södermanlandslagmannen Åke Jönsson (Svarte 
Skåning), fyra riddare och sju väpnare från Söder-
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manlancl. (RAp 1/9, två brev - riksrådets vidfasta 
stadfåstelsebrev är daterat 1474 23/7)

Samtidigt har Sten Sture och hans svåger Johan 
Kristiernsson (Vasa), på sina barns vägnar, bytt till 
sig gårdarna i G (samma ränta som ovan) och i Min- 
ninge och Råsta av Gustav Karlsson (Gumsehuvud) i 
utbyte mot bl a deras arvedel och rätt i Ekholmen, 
Veckholms sn, Trögds hd, vilken Sten och hans 
framlidna syster Birgitta ärvt efter sin mor Birgitta 
Stensdotter (Bielke) (RAp 5/9, vid 1488; Rääf 1:126).

En månad senare överlåter Gustav Karlsson, på 
Sten Stures vägnar och i egenskap av häradshöv-
ding i Trögd, till kronan i Sverige 'under Uppsala 
öde' Hovgården i G och de tre gårdarna i Övre G 
samt det övriga bytesgodset i Trögd och Söderman-
land, sedan riksrådskommissionen på Trögds hä-
radsting intygat att Sten Sture givit kronan 'fullt 
och lika’ och därutöver drygt 3'A mark pn i årlig 
ränta (RAp 5/10).

1473 byter Gregers Matsson (Lillie) bort tre gårdar om 
tillsammans 0:10, som räntar 'A läst 2 spann korn 
och 0:10 pn, till kronan mot jord i Småhamra och 
Uddby, Österhaninge sn (RAp 6/5, två brev).

1544 har 'ödeshemmanet’ i G, vilket länge legat öde, 
samma ränta som övriga hemman i byn men är fritt 
från fodring för att det skall bli besuttet (UH 
1544:9).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok fyra gårdar om varde-
ra 0:6, vilka överförts från kronan pga att de ingått i 
Sten Sture d ä:s arvegods; varje gård har 12 spanns 
utsäde, äng till 40 lass hö, god skog och mulbete 
samt 1/5 av mulbetet på  VEknp (= Gällstaö) (AoE 
29 AB, SöH 1559:1). - Vardera gården räntar 24 
spann korn, 0:5:0:221/2 pn och 6 dagsverken, förut-
om fodring (SöH 1553:6).

Vattnet mellan Ekerö och Gällstaö utgör en skyddad 
hamn med trångt inlopp i söder (Jungfrusund). Den kal-
lades under senmedeltiden 'Jungfruhamn’. Enligt Engel- 
brektskrönikan var ett antal svenska rådsherrar församla-
de i Juncfruhafn i början av september 1435 inför ett möte 
med kung Erik i Stockholm (Karlskrönikan vers 1765). 
Efter mötet återvände de till hamnen och vistades där
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Helgö (nu
Bona)

ännu 7/10 (SMR 305, 308). - Under åren 1476-1511, då 
Gällsta hörde till kronan, hölls tolv herremöten i Jungfru-
hamn; 1490 kallas hamnen Jungfrusund (in Juncfrowens 
szunde FMU V s 267). (A Schuck i HT 1958)

1283 Datum ... Hcelh0 (DS 767), 1287 curiam nostram 
Helgh& (DS 948), 1307 Hcelg0 (DS 1545), 1510 (omkr) 
i Boo (NBJb f 15v), 1539 Bona (UH 1539:1) - 10 I, 
4 b.

UH 2 fr, 1:0 + 1:0, (1562 Björn Pedersson /Bååt/, Klas 
Jöransson /Stiernsköld/).
Summa jt 2:0.

1283 daterar kung Magnus från H sitt bytesbrev med bis-
kop Anund i Strängnäs gällande huvudgården 
Nalavi i Närke. Brevet beseglas av junker Bengt och 
Knut Matsson (Lejonbjälke), vilken såsom lagman i 
Närke intygar att bytet skett enligt landskapets lag 
och sedvänja; Knut och nio andra riddare är fastar. 
(DS 767)

1287 pantsätter Knut Matsson sin huvudgård H med alla 
tillagor till Sko kloster med villkoret att den skall 
återlösas före midfastosöndag (DS 948). - Brevet vi-
dimeras 1326 av ärkebiskop Olof Björnsson (DS 
2563).

1307 tillfaller bl a huvudgården H med alla tillagor 
Abjörn Sixtenssons (Sparre av Tofta) barn vid arv-
skifte efter deras mor Ingeborg Ulfsdotter (Ulv); 
deras halvsyster, jungfru Birgitta Knutsdotter 
(Lejonbjälke), får bl a huvudgården Göksholm i 
Närke (DS 1545).

1370 överlåter Bengt Nilsson (Oxenstierna) och hans 
hustru Ingeborg Nilsdotter (Sparre av Tofta) sitt 
’gods’ H med alla tillagor, såsom hela ön och med 
alla de 'utgångar (= betesgångar) som därav legat 
hava uppå båda landen’ (dvs Ekerön och fastlandet 
söder om Bockholmssundet) 'både när och fjärran’, 
till Bo Jonsson (Grip) som avbetalning (700 mark) 
på en skuld om 1000 mark, vilken de ärvt efter 
Ingeborgs far Nils Abjörnsson och som denne var 
skyldig Håkan Håkansson. Efter Håkans död hade 
fordran genom arv tillfallit Peter Porse och därefter

106 Svartlösa härad 

Helgö (nu 
Bona) 

ännu 7/ 10 (SMR 305, 308). - Under åren 1476-1511, då 
Gällsta hörde till kronan, hölls tolv herremöten i Jungfru-
hamn; 1490 kallas hamnen Jungfrusund (in jun cfrowens 
szunde FMU V s 267) . (A Schiick i HT 1958) 

1283 Datum ... H(l!lhfJ (DS 767), 1287 cunam nostram 
HelghfJ (DS 948), 1307 H(l!lgfJ (DS 1545), 1510 (omkr) 
i Boo (NBJb f 15v), 1539 Bona (UH 1539:1) - 10 I, 
4 b. 

UH 2 fr, 1:0 + 1:0, (1562 Björn Pedersson /Bååt/, Klas 
Jöransson /Stiernsköld /). 
Summajt 2:0. 

1283 daterar kung Magnus från H sitt bytesbrev med bis-
kop Anund i Strängnäs gällande huvudgården 
Nalavi i Närke. Brevet beseglas av junker Bengt och 
Knut Matsson (Lejonbjälke), vilken såsom lagman i 
Närke intygar att bytet skett enligt landskapets lag 
och sedvänja; Knut och nio andra riddare är fastar. 
(DS 767) 

1287 pantsätter Knut Matsson sin huvudgård H med alla 
tillagor till Sko kloster med villkoret att den skall 
återlösas före midfastosöndag (DS 948) . - Brevet vi-
dimeras 1326 av ärkebiskop Olof Björnsson (DS 
2563) . 

1307 tillfaller bl a huvudgården H med alla tillagor 
Abjörn Sixtenssons (Sparre av Tofta) barn vid arv-
skifte efter deras mor Ingeborg Ulfsdotter (Ulv); 
deras halvsyster, jungfru Birgitta Knutsdotter 
(Lejonbjälke) , får bl a huvudgården Göksholm i 
Närke (DS 1545). 

1370 överlåter Bengt Nilsson (Oxenstierna) och hans 
hustru Ingeborg Nilsdotter (Sparre av Tofta) sitt 
'gods ' H med alla tillagor , såsom hela ön och med 
alla de 'utgångar (= betesgångar) som därav legat 
hava uppå båda landen' (dvs Ekerön och fastlandet 
söder om Bockholmssundet) 'både när och fjärran', 
till Bo Jonsson (Grip) som avbetalning (700 mark) 
på en skuld om 1000 mark, vilken de ärvt efter 
Ingeborgs far Nils Abjörnsson och som denne var 
skyldig Håkan Håkansson. Efter Håkans död hade 
fordran genom arv tillfallit Peter Porse och därefter 



6kerö 107

kung Albekt för att denne löst Peter ur fångenskap, 
varefter kungen överlåtit fordran på Bo Jonsson. 
(DS 8033)

Av ett intyg från 1382 framgår att Håkan Hå-
kansson i Jönköping testamenterat sin fordran om 
1000 mark på Nils Abjörnsson till Linköpings dom-
kyrka och att Bo Jonsson, som var den ena av Hå-
kans två testamentsexekutörer, numera har testa-
mentet i sitt förvar (SRP 1751).

1383 överenskommer Bo Jonsson med Sigge Brun och 
Sigrid Jonsdotter om ett stort jordbyte, varvid Bo 
skall byta bort allt sitt gods i Övre och Yttre Tören 
(se Talby, Salems sn). Bo skall dock behålla 'tillgång 
uppå Borghascogh ut av Helgön till hjordgång, ved-
brand, gårdafång och husbyggning till deras nöd-
torft som i Helgön bo och bygga’, ävensom fiske-
vatten 'med de andra’ utanför 'Borgaskog’. (UUBp 
26/11)

1399 överlåter Bengt Arvidsson och Dan Nilsson (svin) all 
sin rätt till godset H på Gjurd Rumpa, ärkedjäkne i 
Strängnäs, som är en av deras medarvingar efter 
Torsten Gjurdsson (Oxenstierna); H hade pantsatts 
hos Torsten av Bengt Nilsson (Oxenstierna) (SRP 
2960, GiOV s 56 f). - Bengt Arvidsson och Dan 
Nilsson är gifta med döttrar till Torsten Gjurdsson 
(SRP 2959).

1442 omnämns Jöns i H som faste vid häradstinget (RAp 
5/5).

1452-54(?) omnämns landbon Olle Jappsson i H som 
ägare till en 'småjord' i Eneby, Färentuna sn (C 11 f 
11).

1510 (omkr) upptas i Nils Bossons (Grip) jordebok fem 
gårdar på Helgö, nämligen två gårdar i Bona, som 
tillsammans räntar 7 pund korn och 2:0 pn, två går-
dar i *Vettersjö och 'torpet' (NBJb f 15v).

1562 har Björn Pederssons gård utsäde till 2 pund 6 
spann och äng till 30 lass hö; räntan är 3'A pund 
korn, 1:0 pn, 6 dagsverken och 1:4 hästepn; för 
Klas Jöranssons gård anges varken utsäde eller äng, 
men räntan är 3'A pund korn, 1:0 pn och 2:0 häs-
tepn (FoR 2).
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’>elgötorp’ 1510 (omkr) aff torppet (NBJb f 15v), 1562 HelgeTorp (FoR 
2) - möjligen beläget vid nuv Nytorpet.

UH 1 frt (öde 1572); kallas 'torpet’.
1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) ett torp ('torpet'), 

som räntar 0:20 pn (se Helgö) (NBJb f 15v).
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp, som räntar 2:4 

pn och 1:0 hästepn (FoR 2).

'>ovgården’ 1368 Giceltasta gaardli (DS 7718), 1472 Hoffgarden i Geltista
(nu Ekebyhov) (RAp 1/9), 1482 i H0ffgardhen (RAp 25/5), 1539 

Hoffgården (UH 1539:1) - 10 I, 5 c - jfr Gällsta.
UH 1 kr, 1554 1 aoe, 1566 1 krt (jt saknas).
1368 och 1472 se Gällsta.
1482 omnämns Ivan Jönsson i H, gift med Ingemunds i 

Tappström halvsyster (RAp 25/5).
1519 omnämns Måns i H som 'värjingsman' för Lasse 

Matsson i Vällinge (StTb s 225).
1559 upptas H, som 'ligger för ett torp’, i Gustav I:s 

jordebok; H har överförts från krono på samma 
grunder som Gällsta; utsädet är 18 spann och 
ängen ger 30 lass hö och till gården hör gott fiske-
vatten och 1/5 av */Ekn0 (AoE 29 AB, SöH 1559:1). 
- 1566 anges ängen till 40 lass men utsädet till 
okänt antal spann (UH 1566:4A).

Kaggeholm Se *Vettersjö.

Kalwik 1298 in villa Kaluijk (DS 1253), 1445 i Kalffwiik (RAp 
22/5)- 10 1, 5 b.

UH 1 se, 1:0. (Sanda rd)
2 aoe, 1:0, 1559 1:0:2 + 1:0, 1559 1:0:1. (Asknäs rd) 
1543-56 1 aoeuj, 0:0:2, från 1558 inräknad i aoe 
ovan.
Summa jt 3:0 (3:1).

1298 byter ärkebiskop Nils Allesson, på domkyrkans väg-
nar och med domkapitlets samtycke, till sig 0:0:1 i 
K och jord i Trönninge samt i Vreta, Dalby sn, av 
Björn Ingolfsson mot jord i Sanda (DS 1253).

1384 ger Vendela Bryggarsdotter (okänt sigill) 0:0:8 i K 
och jord i Väsby, Skå sn, till Ekerö kyrka och under 
prästbolet, hälften vardera, med villkoret att hon
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'Helgötorp' 1510 (omkr) aff torppet (NBJb f 15v), 1562 HelgeTorp (FoR 
2) - möjligen beläget vid nuv Nytorpet. 

UH l frt (öde 1572); kallas 'torpet' . 
1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) ett torp ('torpet'), 

som räntar 0:20 pn (se Helgö) (NBJb f 15v). 
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp, som räntar 2:4 

pn och l :0 hästepn (FoR 2). 

'Hovgården' 1368 Gialtasta gaardh (DS 7718), 1472 Hoffgarden i Geltista 
(nu Ekebyhov) (RAp 1/9), 1482 i H~ffgardhen (RAp 25/5), 1539 

Hoffgården (UH 1539: 1) - 10 I, 5 c - jfr Gällsta. 
UH l kr, 1554 l aoe, 1566 l krt (jt saknas). 
1368 och 14 72 se Gällsta. 
1482 omnämns Ivan Jönsson i H, gift med Ingemunds i 

Tappström halvsyster (RAp 25/5 ). 
1519 omnämns Mäns i H som 'värjingsman' för Lasse 

Matsson i Vällinge (StTb s 225). 
1559 upptas H, som 'ligger för ett torp', i Gustav l:s 

jordebok; H har överförts från krono på samma 
grunder som Gällsta; utsädet är 18 spann och 
ängen ger 30 lass hö och till gården hör gott fiske-
vatten och 1/5 av *!Ek00 (AoE 29 AB, SöH 1559:1). 
- 1566 anges ängen till 40 lass men utsädet till 
okänt antal spann (UH 1566:4A). 

Kaggeholm Se *V ettersjö. 

Kalvvik 1298 in viUa Kaluijk (DS 1253), 1445 Kalffwiik (RAp 
22/5) - 10 I, 5 b. 

UH l se, 1 :0. (Sanda rd) 
2 aoe, 1:0, 1559 1:0:2 + 1:0, 1559 1:0:l. (Asknäs rd) 
1543-56 l aoeuj, 0:0:2, från 1558 inräknad i aoe 
ovan. 
Summajt 3:0 (3:1). 

1298 byter ärkebiskop Nils Allesson, på domkyrkans väg-
nar och med domkapitlets samtycke, till sig 0:0: 1 i 
K och jord i Trönninge samt i Vreta, Dalby sn, av 
Björn Ingolfsson mot jord i Sanda (DS 1253). 

1384 ger Vendela Bryggarsdotter (okänt sigill) 0:0:8 i K 
och jord i Väsby, Skå sn , till Ekerö kyrka och under 
prästbolet, hälften vardera, med villkoret att hon 
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vill njuta avkastningen av jorden så länge hon lever 
(Ekerö KyA K 1:1, avskr).

1445 omnämns Peder i K som faste vid häradstinget 
(RAp 22/5).

1449 uppbär Birgitta Stensdotter (Bielke), för sina barns 
med Gustav Sture räkning, 0:10 pn av Peder i K för 
1 tön korn (C 22 f 7v). - 1450-51 uppbär Birgitta 
även 4:0 pn/år från trädgården på Ekerö (?C 22 f 
8r-v; den kan också ha legat vid Asknäs, som liksom 
K ingick i Sten Sture d ä:s arvegods).

1489 byter Margit Matsdotter i Sanda bort 0:7:2, som lig-
ger ’vid landslotten i norra ändan’ och räntar V2 läst 
korn minus 2 spann (= 5 pund 6 spann) och 1:0 pn, 
till Uppsala domkyrka (se Sanda) (RAp 27/5).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans arve-
gods två gårdar om tillsammans 2:0, som räntar 7'/$:0 
pn och 5 pund fläsk; den ena landbon har även 0:0:2 
skattejord, som räntar 5 mark fläsk och 5 spann 
matukorn (SSJb 1515 f 10).

1497-1536 har Uppsala domkyrka (Sanda rd) en landbo, 
som räntar Vi läst korn (från 1509 5 pund) och 1:0 
pn (UpDkyR).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar om tillsam-
mans 2:0, som räntar 8:0:8 pn och 5 pund fläsk 
(Asknäs rd); den ena landbon har 0:0:2 Pfrälsejord 
(ränta = 1495) (K 1, 1531 f47).

1539 har S:t Erikshemmanet utsäde till 4 pund, äng till 
70 eller 80 lass hö, god skog och gott mulbete och 
fiskevatten (UH 1539:6 f 199v). - 1544 anges utsä-
det till 3 pund ena året och 20 spann andra året, 
ängen till 80 lass hö; skogen består av både vedskog 
och timmerskog (UH 1544:4).

1543 räntar utjorden (se UH ovan) 0:2:2 pn och 5 mark 
fläsk (SöH 1543:5).

1544 säljer Karin Axelsdotter (Tott) en utjord, som rän-
tar 1 spann korn och 0:0:0:4 pn, till Gustav I (RAp 
18/5; se DMS 1:7 s 197).

1559 anges utsäde och äng för de två arv och eget-hem- 
manen enl följande: det mindre 2/2 pund och 30 
lass hö, det större 2 pund 5 spann och 50 lass; de 
har god skog och gott mulbete, utrymme och fiske-
vatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - Tidigare anges
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vill njuta avkastningen av jorden så länge hon lever 
(Ekerö KyA K 1:1, avskr). 

1445 omnämns Peder i K som faste vid häradstinget 
(RAp 22/5). 

1449 uppbär Birgitta Stensdotter (Bielke), för sina barns 
med Gustav Sture räkning, 0: 10 pn av Peder i K för 
1 tön korn (C 22 f 7v). - 1450-51 uppbär Birgitta 
även 4:0 pn /år från trädgården på Ekerö (?C 22 f 
8r-v ; den kan också ha legat vid Asknäs, som liksom 
K ingick i Sten Sture d ä:s arvegods). 

1489 byter Margit Matsdotter i Sanda bort 0:7:2, somlig-
ger 'vid landslotten i norra ändan' och räntar ½ läst 
korn minus 2 spann ( = 5 pund 6 spann) och 1 :0 pn, 
till Uppsala domkyrka (se Sanda) (RAp 27/5). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans arve-
gods två. gårdar om tillsammans 2:0, som räntar 7½:0 
pn och 5 pund fläsk; den ena landbon har även 0:0:2 
skattejord, som räntar 5 mark fläsk och 5 spann 
matukorn (SSJb 1515 f 10). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka (Sanda rd) en landbo, 
som räntar ½ läst korn (från 1509 5 pund) och 1 :0 
pn (UpDkyR). 

1531 upptas i Gustav I :s jordebok två gårdar om tillsam-
mans 2:0, som räntar 8:0:8 pn och 5 pund fläsk 
(Asknäs rd); den ena landbon har 0:0:2 ?frälsejord 
(ränta= 1495) (K 1, 1531 f47). 

1539 har S:t Erikshemmanet utsäde till 4 pund, äng till 
70 eller 80 lass hö, god skog och gott mulbete och 
fiskevatten (UH 1539:6 f 199v). - 1544 anges utsä-
det till 3 pund ena å.ret och 20 spann andra året, 
ängen till 80 lass hö; skogen består av både vedskog 
och timmerskog (UH 1544:4). 

1543 räntar utjorden (se UH ovan) 0:2:2 pn och 5 mark 
fläsk (SöH 1543:5). 

1544 säljer Karin Axelsdotter (Tott) en utjord, som rän-
tar I spann korn och 0:0:0:4 pn, till Gustav I (RAp 
18/5; se DMS 1:7 s 197). 

1559 anges utsäde och äng för de två arv och eget-hem-
manen enl följande: det mindre 2½ pund och 30 
lass hö, det större 2 pund 5 spann och 50 lass; de 
har god skog och gott mulbete, utrymme och fiske-
vatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - Tidigare anges 
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Kärsö

Menhammar

Nibbla

utsäde och äng för gårdarna (lika stora) till 3 pund 
resp 3 pund 2 spann och 60 resp 64 lass; de uppges 
ha ingen timmer- eller svedjeskog och något fiske-
vatten (SöH 1550:5, 1553:6).

Se Sånga sn, Färingö tingslag.

1387 i Wimhambre (C1M s 31, avskr), 1489 i Memhammer 
(RAp 27/5), 1511 i Menhamer (StTb s 198) - 10 I, 5 a.

UH 1 kr, 1566 1 fr, 1572 1 dasp, 0:4 (jt 1540-44).
1 set. (Sanda rd)

1288 donerar hertig Bengt, biskop i Linköping, 14:0 på 
Ekerö in villa Runhamer till Klara kloster (DS 976; se 
DMS 1:7 s 203 f).

1387 överlåter Klara kloster 14:0 till Olof Kettilvastsson 
(okänt sigill) och hans hustru Ingrid för deras livs-
tid mot att de betalar årlig avrad av godset, sådan 
den av ålder utgått; allt vad de kan komma att byg-
ga på godset skall efter deras död tillfalla klostret 
(C1M s 31).

1489 byter Margit Matsdotter i Sanda bort ett besuttet 
torp i M, som ligger under Kalvvik och räntar 2:0 
pn, till Uppsala domkyrka (se Sanda) (RAp 27/5).

1497-1536 har Uppsala domkyrka (Sanda rd) 'torpet’, 
som räntar 0:12 pn (från 1535 0:13 pn) (UpDkyR).

1511 omnämns bonden Olof i M som vittne i släktskaps- 
mål (se * Vettersjö) (StTb s 198).

1539 uppges S:t Erikstorpet ('Kalvvikstorp') ligga 'varken 
för öre eller örtug’; utsädet är 12 spann ena året 
och 13 spann andra året, ängen ger 20 lass hö och 
alla andra 'ägor' är så goda som Kalvvik-borna har 
(UH 1539:6 f 200). - 1544 uppges att torpet har 1 
pundland jord och äng till 12 lass hö (UH 1544:4).

1547 ger Gustav I kronans gård M i livstidsförläning till 
Dionysius Beurreus (GR 18 s 451 f).

1342 in Nybele (DS 3625), 1539 Nybbele (UH 1539:1) - 10 
I, 5 b.

UH 1 fir, 1543 1 aoe, 1566 1 ky, 0:4, 1559 1:2. (Asknäs 
rd)
1545 (endast) 1 aoeuj, 0:2. (Asknäs rd)
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utsäde och äng för gårdarna (lika stora) till 3 pund 
resp 3 pund 2 spann och 60 resp 64 lass; de uppges 
ha ingen timmer- eller svedjeskog och något fiske-
vatten (SöH 1550:5, 1553 :6). 

Kärsö Se Sånga sn, Färingö tingslag. 

Menhammar 1387 i Wimhambre (ClM s 31, avskr), 1489 i Memhammer 
(RAp 27/5), 1511 i M enham er (StTh s 198) - 10 I, 5 a. 

Nibbla 

UH I kr, 1566 I fr, 1572 I dasp, 0:4 Ut 1540-44) . 
I set. (Sanda rd) 

1288 donerar hertig Bengt , biskop i Linköping, ½:0 på 
Ekerö in villa Runham er till Klara kloster (DS 976 ; se 
DMS l :7 s 203 f). 

1387 överlåter Klara kloster ½:0 till Olof Kettilvastsson 
(okänt sigill) och hans hustru Ingrid för deras livs-
tid mot att de betalar årlig avrad av godset , sådan 
den av ålder utgått; allt vad de kan komma att byg-
ga på godset skall efter deras död tillfalla klostret 
(ClM s 31) . 

1489 byter Margit Matsdotter i Sanda bort ett besuttet 
torp i M, som ligger under Kalvvik och räntar 2:0 
pn, till Uppsala domkyrka (se Sanda) (RAp 27/5). 

1497-1536 har Uppsala domkyrka (Sanda rd) 'torpet' , 
som räntar 0: 12 pn (från 1535 0: 13 pn) (UpDk yR). 

151 l omnämns bonden Olof i M som vittne i släktskaps-
mål (se *Vettersjö) (StTh s 198). 

1539 uppges S:t Erikstorpet ('Kalvvikstorp') ligga 'varken 
för öre eller örtug'; utsädet är 12 spann ena året 
och 13 spann andra året, ängen ger 20 lass hö och 
alla andra 'ägor' är så goda som Kalvvik-borna har 
(UH 1539:6 f 200) . - 1544 uppges att torpet har 1 
pundland jord och äng till 12 lass hö (UH 1544:4). 

1547 ger Gustav I kronans gård M i livstidsförläning till 
Dionysius Beurreus (GR 18 s 451 f). 

1342 in Nybele (DS 3625 ), 1539 Nybbele (UH 1539: 1) - l 0 
I, 5 b. 

UH I fr, 1543 I aoe, 1566 I ky , 0:4, 1559 1:2. (Asknäs 
rd) 
1545 (endast) I aoeuj , 0:2. (Asknäs rd) 
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1342 byter Johan Skeringsson bort 14:0 i N och jord i 
*Thorslundum till Klara kloster mot jord i Sörby, 
Torsåkers sn; om klostrets åtkomst skulle hindras, 
skalljorden i Sörby återgå i klostrets ägo (DS 3625).
- Aret innan har Johan Skeringsson, hans systrar 
Ramborg och Helena och deras systerson Johan Jo-
hansson givit klostret den årliga avraden av jorden i 
Sörby som ingift för deras syster Ingrid (DS 3596).

1520-talet (?) upptas en gård om 14:0, som räntar 3 pund 
korn och 0:7 pn, i arvskiftesjordebok efter Peder 
Turesson (Bielke) och hans hustru Karin Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge) bland hennes arvegods (Rött nr 
298, odat).

1543 räntar gården 3 pund korn och 1:0 pn (SöH 
1543:5).

1559 upptas N i Gustav I:s jordebok som igenbördat från 
Nils Pedersson (Bielke, död 1550); gården har 4 
pund 2 spanns utsäde, äng till 40 lass hö och passlig 
tarveskog och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1).
- Tidigare anges utsädet till 5 pund och ängen be-
döms som liten; gården (jt 0:4) uppges ha ingen 
timmer- eller svedjeskog, inget utrymme eller mul-
bete och litet fiskevatten (SöH 1550:5, 1553:6).

Nyckelby 1437 i Myklaby (SMR 651), 1449 i M0cloby (RAp 12/10), 
1514 i Nyklaby (RAp u d), 1527 i M0klaby (BjörkAp 
26/1)-10 1,5 b.

UH 2 fr, 0:5 + 0:5, (1562 Johan Pedersson /Bååt/).
1 fr, 0:4 (1562 Svante Sture).
Summa jt 1:6.

1437 omnämns Jösse Olofsson i N som faste vid lagmans-
ting i häradet (SMR 651).

1449 omnämns Jakob i N som faste vid häradstinget 
(RAp 12/10).

1499 ingår Botvid i N i nämnden vid lagmansting med 
allmogen av häradet (RApp 11/3).

1514 ingår Jöns i N i häradstingsnämnden (RAp u d).
1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 

(se Stav); räntan är 0:20 pn (VikS E 2739 f 9, 54v).
1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 

två gårdar om tillsammans 0:10, som räntar 4 läst 
korn, 1:0 pn och 3:0 gästningspn tillsammans;

Nyckelby 
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1342 byter Johan Skeringsson bort ½:0 i N och jord i 
*Thorslundum till Klara kloster mot jord i Sörby, 
Torsåkers sn; om klostrets åtkomst skulle hindras, 
skall jorden i Sörby återgå i klostrets ägo (DS 3625 ). 
- Året innan har Johan Skeringsson, hans systrar 
Ramborg och Helena och deras systerson Johan Jo-
hansson givit klostret den årliga avraden av jorden i 
Sörby som ingift för deras syster Ingrid (DS 3596). 

1520-talet (?) upptas en gård om ½:0, som räntar 3 pund 
korn och 0:7 pn, i arvskiftesjordebok efter Peder 
Turesson (Bielke) och hans hustru Karin Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge) bland hennes arvegods (Rött nr 
298, odat). 

1543 räntar gården 3 pund korn och 1 :0 pn (SöH 
1543:5). 

1559 upptas N i Gustav I :s jordebok som igenbördat från 
Nils Pedersson (Bielke, död 1550); gården har 4 
pund 2 spanns utsäde, äng till 40 lass hö och passlig 
tarveskog och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559: 1 ). 
- Tidigare anges utsädet till 5 pund och ängen be-
döms som liten; gården Ut 0:4) uppges ha ingen 
timmer- eller svedjeskog, inget utrymme eller mul-
bete och litet fiskevatten (SöH 1550:5, 1553:6). 

1437 i Myklaby (SMR 651), 1449 i M~cloby (RAp 12/10), 
1514 i Nyklaby (RAp u d), 1527 i M~klaby (BjörkAp 
26/1) - 10 I, 5 b. 

UH 2 fr, 0:5 + 0:5, (1562 Johan Pedersson /Bååt/). 
I fr, 0:4 (1562 Svante Sture). 
Summajt 1:6. 

143 7 omnämns Jösse Olofsson i N som faste vid lagmans-
ting i häradet (SMR 651 ). 

1449 omnämns Jakob i N som faste vid häradstinget 
(RAp 12/10). 

1499 ingår Botvid i N i nämnden vid lagmansting med 
allmogen av häradet (RApp 11/3). 

1514 ingår Jöns i Ni häradstingsnämnden (RAp u d). 
1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 

(se Stav); räntan är 0:20 pn (VikS E 2739 f9, 54v). 
1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 

två gårdar om tillsammans 0: 10, som räntar ½ läst 
korn, 1 :0 pn och 3:0 gästningspn tillsammans; 
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Närlunda

jorden har 8 punds utsäde och äng till 40 lass hö. 
Under N upptas även en utjord, som räntar 1 
spann korn och 2 mark fläsk (notisen är över- 
struken), och en utjord i Prästgården. (EbA auts 37)

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok två 
gårdar om vardera 0:5, som räntar 3 pund korn 
och 0:4 pn; de har vardera 22 spanns utsäde, äng 
till 28 lass, ett notvarp samt timmerskog och ved-
brand; utjorden anges till 0:0:1 (ränta = 1543) (X 
265 h).

1561/65 upptas en gård om 0:5 i Svante Stures jorde- 
böcker under Stavs rättarlag; räntan är 3 pund 
korn, 0:4 pn, 1 får, 2 höns, 10 ägg, Vi gås, 6 lass ved, 
6 dagsverken och 1:0 gästningspn (eller 6 hästars 
fodring) (ShS I 158 a och b).

1562 har Johan Pederssons gårdar vardera utsäde till 3 
pund och äng till 15 lass hö; räntan är 3 pund korn, 
0:5 pn och 2:2 hästepn vardera; Svante Stures gård 
har utsäde till 2 pund och äng till 16 lass hö; räntan 
är densamma (utom ved) som 1561/65 (FoR 2).

1329 in Ncerdhalundum (DS 2752), 1527 i Ncerlunda 
(BjörkAp 26/1)- 10 I, 5 c.

UH 3 st (1540-41 1 st), 2:0 tillsammans (1538-43); 1544 
0:5:2, 1566 0:5:1 + 0:5:2, 1566 0:5:1 4- 0:5:1, 1556 
0:5:2 (jt saknas from 1566); bönderna är egentli-
gen skattebönder, som utgör skatten enl en särskild 
stadga; de har gemensamt stuj i Träkvista tom 
1543.
Summa jt 2:0, 1544 2:0:2 (?2:0:1).

1329 ger Klemens och hans hustru Katarina 0:0:5 minus 
0:0:0:3 i N och jord i Eknäs, Sånga sn, till Stock-
holms helgeandshus mot att de får uppehälle i hel- 
geandshuset för sin livstid (DS 2752).

1337 byter Johan Hildulfsson och hans hustru och dotter 
till sig 0:0:8 av Tyrgils Klemensson (Färla) och den-
nes söner (se *Veppsta, Botkyrka sn) (DS 3295).

1342 (omkr) tilldöms Nils Magnusson (Magnus Marinas- 
sons ätt), domprost i Strängnäs, 0:0:2:4 som han 
haft i pant av Knut i N. Nils har genom sina ombud, 
framlidne Karl i Asknäs och dennes efterträdare 
Rangvald Nilsson, låtit hembjuda jorden på flera
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Närlunda 

jorden har 8 punds utsäde och äng till 40 lass hö. 
Under N upptas även en utjord, som räntar 1 
spann korn och 2 mark fläsk (notisen är över-
struken), och en utjord i Prästgården. (EbA auts 37) 

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok två 
gårdar om vardera 0:5 , som räntar 3 pund korn 
och 0 :4 pn ; de har vardera 22 spann s uts äde, äng 
till 28 lass, ett notvarp samt timmerskog och ved-
brand; utjorden anges till 0:0: 1 (ränta = 1543) (X 
265 h) . 

1561/65 upptas en gård om 0:5 i Svante Stures jorde-
böcker under Stavs rättarlag ; räntan är 3 pund 
korn , 0 :4 pn, 1 far , 2 höns, 10 ägg , ½ gås, 6 lass ved, 
6 dagsverken och 1 :0 gästningspn (eller 6 hästars 
fodring) (ShS I 158 a och b). 

1562 har Johan Pederssons gårdar vardera utsäde till 3 
pund och äng till 15 lass hö; räntan är 3 pund korn, 
0 :5 pn och 2:2 hästepn vardera ; Svante Stures gård 
har utsäde till 2 pund och äng till 16 lass hö ; räntan 
är densamma (utom ved) som 1561/65 (FoR 2). 

1329 in N(l!rdhalundum (DS 2752), 1527 i N(l!rlunda 
(BjörkAp 26/1) - 10 I, 5 c. 

UH 3 st (1540-41 1 st), 2:0 tillsammans (1538-43) ; 1544 
0:5:2, 1566 0:5:1 + 0:5:2 , 1566 0 :5:1 + 0:5 :1, 1556 
0 :5:2 (jt saknas from 1566); bönderna är egentli-
gen skattebönder, som utgör skatten en! en särskild 
stadga; de har gemensamt stuj i Träkvista t o m 
1543. 
Summajt 2:0, 1544 2:0:2 (?2:0 : 1). 

1329 ger Klemens och hans hustru Katarina 0 :0 :5 minus 
0 :0 :0 :3 i N och jord i Eknäs, Sånga sn , till Stock-
holms helgeandshus mot att de far uppehälle i hel-
geandshuset för sin livstid (DS 2752). 

1337 byter Johan Hildulfsson och hans hustru och dotter 
till sig 0:0:8 av Tyrgils Klemensson (Färla) och den-
nes söner (se *Veppsta, Botkyrka sn) (DS 3295) . 

1342 (omkr) tilldöms Nils Magnusson (Magnus Marinas-
sons ätt), domprost i Strängnäs , 0 :0:2:4 som han 
haft i pant av Knut i N. Nils har genom sina ombud, 
framlidne Karl i Asknäs och dennes efterträdare 
Rangvald Nilsson , låtit hembjuda jorden på flera 
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Prästgården

Rasta (nu
Rastaborg)

ting, helt enligt lagen, men Knuts släktingar - rep-
resenterade av Olof Ingridsson i ”Ostae” (?= Högs-
ta, Lovö sn) och Gregers från samma by - hade inte 
lämnat bud inom den lagstadgade tiden. (RAp odat 
nr 30)

1356 byter Peter Karlsson till sig 0:0:0:6 av Tomas Peters-
son (se Gällsta) (DS 5588).

1361 byter Olof Djäkn till sig 0:0:1: 4 av Jöns Andersson 
(se Gällsta) (DS 6399).

1449 omnämns Anders i N som faste vid häradstinget 
(RAp e 29/9).

1566 har det tredje hemmanet 18 spanns utsäde och äng 
till 18 lass hö (UH 1566:4A).

1543 i Åkröpresthegardh (EbA auts 37) - 10 I, 5 b.
SöH 1566 1 aoeuj, 0:3:2:4.
1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 

en utjord i P om 0:0:4 2, som räntar 414 spann korn, 
^:0 pn och 4 mark fläsk (EbA auts 37).

1556 upptas utjorden (0:0:1014) vid P i Kristinas make Jo-
han Pederssons (Bååt) jordebok med notisen att 
den innehas av Harald i Vällinge kvarn; räntan = 
1543, men kornräntan utgår från en särskild utjord 
(X 265 h).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en utjord ’i prästens 
åker’ och en hage i *Thorslundum därintill om till-
sammans 0:0:101/2, vilken jord skänkts av Harald 
Eriksson i Vällinge (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - 
1566 anges utjordens ränta till 6 spann korn och 
0:4 pn (SöH 1566:10).

1449 i Radestom (?) (C 22 f 7v), 1453 i Radhestum (RAp 3/11) 
- 10 1,5 b.

UH 2 fr, 1:0 + 1:0, (1562 Johan Pedersson/Bååt/); öde 
1567-68.
Summa jt 2:0.

1449 uppbär Birgitta Stensdotter (Bielke), för sina barns 
med Gustav Sture räkning, 0:0:5 pn av Olof i R för 
1 spann korn (C 22 f 7v).

1449 och 1453 omnämns Magnus i R som faste vid hä-
radstinget (RAp e 29/9, 1453 3/11, 17/11).
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1449 i Radestom (?) (C 22 f7v), 1453 i Radhestum (RAp 3/11) 
- 10 I, 5 b. 
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*Runhamer

Sanda

1519 omnämns Olof Jönsson och Per Olsson i R som 
'värjingsmän' för Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 
225).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
två gårdar om tillsammans 2:0, som räntar 10 pund 
korn, 2:0 pn och 3:0 gästningspn; jorden har 8 
punds utsäde och äng till 60 lass hö (EbA auts 37).

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok två går-
dar om vardera 1:0, som räntar 4 pund korn och 
1:0 pn vardera; de har vardera utsäde till 3 pund 6 
spann, äng till 40 lass, timmerskog och vedbrand; 
den ena gården har ett notvarp (X 265 h).

1562 har gårdarna vardera utsäde till 12 spann och äng 
till 20 lass hö; räntan är 4'A pund korn, 1:0 pn och 
2:2 hästepn vardera (FoR 2).

Se Menhammar 1288.

1298 in villa Sandurn (DS 1253), 1489 min setegard Sanda 
(RAp 27/5) -10 1, 5 b.

UH 1 se, 1:0. (Sanda rd)
1298 byter Uppsala domkyrka bort 0:0:4 till Björn 

Ingolfsson (se Kalvvik) (DS 1253).
1489 byter Margit Matsdotter i S, änka efter Anders Jons-

son, bort allt sitt jordegods som är hennes 'gamla 
fasta frälse och fria möderne’, till Uppsala domkyr-
ka mot ett stenhus och två trädgårdar i Stockholm. 
Domkyrkan får hennes sätesgård S om 1:0 med 
hus, jord etc, som räntar Vi läst korn och 1:0 pn, 
jämte jord i Kalvvik och Menhammar samt i Säby, 
Skå sn, och Berga, Lovö sn. (RAp 27/5; se DMS 1:7 s 
191)

1497-1536 har Uppsala domkyrka en landbo, som räntar 
Vi läst korn och 0:12 pn (UpDkyR).

1513 omnämns Olof Månsson i S som nämndeman vid 
häradstinget (VikSp u d).

1539 har gården utsäde till 4 pund, äng till 40 lass hö, 
god skog och gott mulbete och fiskevatten (UH 
1539:6 f 199).

1544 anges gårdens utsäde till 4 pund ena året och 5 
pund andra året, ängen till 50 lass; i fiskevattnet
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'värjingsmän' för Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 
225). 

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
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Skytteholm

Stav(sund)

finns sju katsor, och skogen består av vedskog och 
en liten timmerskog (UH 1544:4).

Sanda rättardöme (UpDkyR och UH) omfattar domkyr-
kans jord i S, Kalvvik och Menhammar samt i Säby, Skå
sn, och Berga, Lovö sn, från 1527 även Björkö, Adelsö sn,
och från 1535 Säby, Salems sn.

Se *Vlghamar.

1442 i Staff (RAp 5/5) - 10 I, 5 b; bytomt ca 300 m norr 
om Stavsund (RAA 52).

UH 3 fr; öde 1567-68 och 1572 (jt se nedan 1561).
1 fr (öde); kallas odeshemmanet’ och brukas av de 
andra gårdarna 1556-58.

1442 omnämns Ragvald i S som faste vid häradstinget 
(RAp 5/5).

1460 omnämns Erik i S som nämndeman vid tinget (RAp 
e 29/9).

1507 ingår Mårten skomakare i S i häradstingsnämnden 
(VikSp 21/8).

1528 får Svante Stensson (Sture) vid arvskifte med sin 
mor Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) efter Sten 
Sture d y och sina avlidna syskon bl a fyra gårdar i 
S, som räntar 1 läst korn och 4:0 pn tillsammans, 
och jord i *Ekeby och Nyckelby (VikS E 2739 f 9, 
54v).

1561/65 upptas tre gårdar om 1:2:2 + 1:2:2 + 1:2:2 i 
Svante Stures jordeböcker (summa jt 4:0); vardera 
gården räntar 21 1/3 spann korn, 1:2:2 pn, 1 får, 2 
höns, 10 ägg, Zi gås och 6 lass ved och ger 6 dags-
verken och 1:0 gästningspn (eller 6 hästars fod- 
ring); den sammanlagda avraden i korn och pengar 
är 8 pund resp 4:0 pn. Gårdarna har en byggnings- 
tomt under sig, ty i 'fordom dd’ har det varit fyra 
gårdar i S. Byn ingår i Stavs rättarlag, som i övrigt 
omfattar jord i *Ekeby och Nyckelby, i *Bergh, Bot-
kyrka sn, Vista, Huddinge sn, och Älvsjö, Bränn-
kyrka sn; till rättarlaget hör även bytesgodset *Aff- 
rulta, Botkyrka sn, och Trönninge (1565), denna 
sn. (ShS I 158 a och b) - I frälse- och rusttjänstläng- 
den (1562) upptas endast en gård i S, vilken har 2 
pund 6 spanns utsäde och äng till 20 lass hö; resten

Ekerö 115 

finns sju katsor, och skogen består av vedskog och 
en liten timmerskog (UH 1544:4). 

Sanda rättardöme (UpDkyR och UH) omfattar domkyr-
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av Svantes gårdar i S upptas felaktigt under Ekeby, 
där Svante skulle ha ägt inte mindre än fyra hem-
man med samma storlek som det i S (FoR 2).

Sundby

Sylta (nu 
Tappsund)

1515 i Swnby (SSJb 1515 f 10), 1517 i Sundby (StTb s 168) 
- 10 I, 4 b.

UH 2 aoe, 0:4 + 0:4. (Asknäs rd)
Summa jt 1:0.

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans arve-
gods två gårdar om tillsammans 1:0, som räntar Vj 
läst korn, 1:0 pn och 0:6 dagsverkspn (SSJb 1515 f 
10).

1517 omnämns Erik Matsson i S, som var gift med 
Anund köpsvens brorsdotter (StTb s 168).

1519 omnämns Nils i S som 'värjingsman’ för Lasse Mats-
son i Vällinge (StTb s 225).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar om tillsam-
mans 1:0 (ränta = 1495; Asknäs rd) (K 1, 1531 f 47).

1559 anges gårdarnas utsäde till 11 spann vardera och 
ängen till 18 lass hö vardera; de har god skog, ut-
rymme och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - 
Tidigare anges utsädet till 5 pund tillsammans, sko-
gen bedöms som liten men fiskevattnet gott (SöH 
1550:5, 1553:6).

1340 in villa dicta Sylta (?DS 3464), 1356 in Syltum (DS 
5588), 1368 Sylta (DS 7718) - 10 I, 5 c.

UH 1 frt, 1559 1 aoet, 1566 1 fr.
1340 överlämnar Kristina Tyska, änka efter Magnus Gal- 

le, i enlighet med hans yttrade vilja två stugor och 
andra hus i byn S till franciskankonventet i Stock-
holm (?DS 3464).

1356 omnämns Botvid i S som vittne (se Gällsta) (DS 
5588).

1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter S 
till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 7718).

1474 ingår Erik Månsson i S i landssynenämnd vid lag-
mansting i Överenhörna rörande gränstvist i Tveta 
socken (RAp 5/12).

1486 upptas en gård, som räntar 3:0 pn, i Gustav Karls-
sons (Gumsehuvud) jordebok; Gustav har i sin livs-
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Tappström

Tappsund

tid förlänt gården tillsammans med en 'småjord' 
som heter Astieness (C 39 f 5v).

1559 upptas S, som har gott fiskevatten, i Gustav I:s 
jordebok som igenbördat efter Magnus Trottesson 
(Eka-ätten) (AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1562 tilldöms Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna) två 
gårdar på Ekerön, S och Brygga, vilka hon hade 
'urminnes’ hävd på och hade med sina förfäder 
innehaft i 100 år; Gustav I hade vederkänt gårdar-
na under sitt arv och eget med hänvisning till 1368 
års brev (HH 13 s 76). - I en samtida längd över 
Magdalenas från arv och eget återfådda gods anges 
gårdarna som hennes fäderne; S räntar 3:4 pn och 
har full fodring (FoR 11, 1:72).

1368 Tappostr0m (DS 7718) - 10 I, 5 c.
UH 1 aoe, 1550 1 aoet, 0:4 (jt 1543—45); anges 1559 som 

'olagd jord’. (Asknäs rd)
1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter T 

till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 7718).
1482 säljer Ingemund i T arvejord i Varnby, Ytteren- 

hörna sn (RAp 25/5).
1543 räntar gården 4:0 pn förutom fodring (SöH 

1543:5).
1544 undrar kungens landbofogde hur han skall förfara 

med landbon Bengt i T som slagit ihjäl en lands-
knekt (GR 16 s 141).

1559 har T, som är 'olagd'jord, 14 spanns utsäde, äng till 
24 lass hö och gott fiskevatten; Gustav I har veder-
känt T under sitt arv och eget med hänvisning till 
1368 års brev (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - Tidigare 
anges utsädet till 12 spann och ängen till 22 lass, 
medan fiskevatten, mulbete och utrymme bedöms 
som litet (1550 uppges T ha intet mulbete, utrym-
me eller skog); kungen uppges ha fått T av Hans 
skräddare (SöH 1550:5, 1553:6).

1566 är torpet förlänt till Per Turesson; räntan är 6 
spann korn och 0:2 pn (SöH 1566:10).

Se Sylta.

1437 i Telleby (SMR 651), 1519 i Talby (StTb s 225) - av-*Telleby
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har full fodring (FoR 11, 1 :72). 

Tappström 1368 TappostrtJm (DS 7718) - 10 I, 5 c. 
UH I aoe, 1550 I aoet, 0:4 Ut 1543-45); anges 1559 som 

'olagd jord' . (Asknäs rd) 
1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter T 

till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 7718). 
1482 säljer Ingemund i T arvejord i Varnby, Ytteren-

hörna sn (RAp 25/5). 
1543 räntar gården 4:0 pn förutom fodring (SöH 

1543:5). 
1544 undrar kungens landbofogde hur han skall förfara 

med landbon Bengt i T som slagit ihjäl en lands-
knekt (GR 16 s 141). 

1559 har T, som är 'olagd' jord, 14 spanns utsäde, äng till 
24 lass hö och gott fiskevatten; Gustav I har veder-
känt T under sitt arv och eget med hänvisning till 
1368 års brev (AoE 29 AB, SöH 1559:1). -Tidig are 
anges utsädet till 12 spann och ängen till 22 lass, 
medan fiskevatten, mulbete och utrymme bedöms 
som litet (1550 uppges T ha intet mulbete, utrym-
me eller skog); kungen uppges ha fått T av Hans 
skräddare (SöH 1550:5, 1553:6) . 

1566 är torpet förlänt till Per Turesson; räntan är 6 
spann korn och 0:2 pn (SöH 1566: 10). 

Tappsund Se Sylta . 

*Telleby 1437 i Telleby (SMR 651), 1519 i TCElby (StTb s 225) - av-
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hyst by tomt (RAA 51) ca 750 m östnordöst om Stav-
sund (StO s 269).

UH 1 fr, 1543 1 aoe, 1566 1 st, 1:4, 1559 1:0:1. (Asknäs 
rd)

1437 omnämns Peder i T som faste vid lagmansting i hä-
radet (SMR651).

1449 uppbär Birgitta Stensdotter (Bielke), för sina barns 
med Gustav Sture räkning, 0:6 pn av Jöns i T för 
3'/2 spann korn (C 22 f 7v).

1519 omnämns Olof i T som 'värjingsman’ för Lasse 
Matsson i Vällinge (StTb s 225).

1520-talet (?) upptas en gård om 0:12, som räntar 4:0 pn, 
316 pund fläsk (1 pund = 0:7 pn) och 3/2 spann 
korn, i arvskiftesjordebok efter Peder Turesson 
(Bielke) och hans hustru Karin Nilsdotter (Sparre 
av Ellinge) bland Karins arvegods (Rött nr 298, 
odat).

1543 räntar gården 316 pund korn och 1:0 pn (SöH 
1543:5).

1559 upptas T i Gustav I:s jordebok som igenbördat från 
Nils Pedersson (Bielke, död 1550); gården har 3'/2 
punds utsäde, äng till 50 lass hö, god tarveskog, ut-
rymme och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1). - 
Tidigare bedöms skogen som liten (SöH 1550:5, 
1553:6).

*Thors- 1342 in Thorslundum (DS 3625), 1559 i Torsslunde (AoE 29
lundum AB) - beläget nära Prästgården.

1342 byter Johan Skeringsson bort 0:0:‘/2 till Klara kloster 
(se Nibbla) (DS 3625).

1369 säljer Kristina i Ekeby, Olof Bruns hustru, 0:0:4 till 
Klara kloster (DS 7830).

1559 se Prästgården.

*Tranarna00 1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter 
Tranama00 till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 
7718). - Ön var sannolikt en del av nuv Gällstaö (10 
I, 4-5 d).

Träkvista 1340 in Trcequistom, in Trcequistum (DS 3506-07, avskr), 
1343 in Trcequistum (DS 3704) - 10 I, 4 c.

UH 1538-43 1 stuj, 0:0:2 till Närlunda (från 1544 lagd 
till N).
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UH 1 fr, 1543 l aoe, 1566 l st, 1:4, 1559 1:0:1. (Asknäs 
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1437 omnämns Peder i T som faste vid lagmansting i hä-
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punds utsäde, äng till 50 lass hö, god tarveskog, ut-
rymme och fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1) . -
Tidigare bedöms skogen som liten (SöH 1550 :5, 
1553:6) . 

*Thors- 1342 in Thorslundum (DS 3625), 1559 i Torsslunde (AoE 29 
lundum AB) - beläget nära Prästgården. 

1342 byter Johan Skeringsson bort 0:0:½ till Klara kloster 
(se Nibbla) (DS 3625) . 

1369 säljer Kristina i Ekeby , Olof Bruns hustru , 0:0 :4 till 
Klara kloster (DS 7830). 

1559 se Prästgården . 

*Tranarna~ 1368 ger Olof Djäkn och hans hustru Elin Karlsdotter 
TranarnafJfJ till sin dotter Katarina (se Gällsta) (DS 
7718). - Ön var sannolikt en del av nuv Gällstaö ( 10 
I, 4-5 d). 
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2 kr (1 kr öde 1546), 1554 2 aoe, 1566 2 kl, 0:6 + 
0:6; jt 1559.
1 våkl, 1550 1 kr, 1553 1 aoe, 1566 1 kl, 1:0.
1 fr, 0:7 (1562 Anund Stensson /Ulv/).
Summa jt 3:3:2 (3:3).

1340 byter Johan Hemmingsson (Lejonansikte) bort 
0:7:2 till sin svåger Anund Finvidsson (Stallare) mot 
dennes hustru Gunhilds fädernegods i Börsås, Åse- 
da sn, Granskata och Guttemåla, Fagerhults sn, 
Småland (se DMS 4:2 s 34) (DS 3506).

1343 byter Anund Finvidsson och hans hustru Gunhild 
Hemmingsdotter (Lejonansikte) bort 0:7:2 i T och 
jord i Bjuggsta, Kungsåra sn, till Vårfruberga klos-
ter mot jord i Horn, Stora Rytterns sn (DS 3704).

1344 säljer Lars Germundsson (Likvidssönernas ätt) sin 
egendom i T och alla sina gods i Södermanland till 
Nils Turesson (Bielke) (DS 3851).

1352 dömer kungen i tvist mellan Anund Finvidssons ar-
vingar och abbedissan i Vårfruberga kloster; efter-
som klostret bytt till sig jorden i T och Bjuggsta (se 
ovan 1343), befalls arvingarna att före pingst detta 
år undanröja varje hinder för klostrets innehav av 
jorden. I annat fall tilldöms abbedissan att från och 
med denna tidpunkt ta jorden i Horn i besittning. 
(DS 4784)

1356 byter Peter Karlsson till sig 0:0:214 av Tomas Peters-
son (se Gällsta) (DS 5588).

1361 byter Olof Djäkn till sig 0:2:0:4 av Jöns Andersson 
(se Gällsta) (DS 6399).1

1444 säljer Karl Magnusson (Eka-ätten) 1:0 till Beneka 
.Andersson, kanik i Strängnäs, som därmed ämnar 
instifta ett anniversarium i domkyrkan (RAp 12/5). 
- Enligt häradshövdingens fastebrev 1445 ligger 
jorden 'mitt i byn’ (RAp 22/5).

1459 omnämns Magnus i T som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp 2/6).

1507 ingår Peder Eriksson i T i häradstingsnämnden 
(VikSp 21/8).

1519 omnämns Mårten i T som 'värjingsman' för Lasse 
Matsson i Vällinge (StTb s 225).

1 1360 (omkr) byter Olof till sig 0:7:2 av Birger Nilsson (Sparre) mot jord i Snista, Tore- 
sunds sn (DS 6390 g, odat).
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2 kr (1 kr öde 1546), 1554 2 aoe, 1566 2 kl, 0:6 + 
0:6 ; jt 1559. 
I våld, 1550 I kr, 1553 I aoe, 1566 I kl, 1 :0. 
I fr , 0:7 ( 1562 Anund Stensson /Ulv/). 
Summajt 3:3:2 (3:3). 

1340 byter Johan Hemmingsson (Lejonansikte) bort 
0:7:2 till sin svåger Anund Finvidsson (Stallare) mot 
dennes hustru Gunhilds fädernegods i Börsås, Åse-
da sn , Granskata och Guttemåla, Fagerhults sn, 
Småland (se DMS 4:2 s 34) (DS 3506). 

1343 byter Anund Finvidsson och hans hustru Gunhild 
Hemmingsdotter (Lejonansikte) bort 0:7:2 i T och 
jord i Bjuggsta, Kungsåra sn, till Vårfruberga klos-
ter mot jord i Horn, Stora Rytterns sn (DS 3704). 

1344 säljer Lars Germundsson (Likvidssönernas ätt) sin 
egendom i T och alla sina gods i Södermanland till 
Nils Turesson (Bielke) (DS 3851). 

1352 dömer kungen i tvist mellan Anund Finvidssons ar-
vingar och abbedissan i Vårfruberga kloster; efter-
som klostret bytt till sig jorden i T och Bjuggsta (se 
ovan 1343), befalls arvingarna att före pingst detta 
år undanröja varje hinder för klostrets innehav av 
jorden . I annat fall tilldöms abbedissan att från och 
med denna tidpunkt ta jorden i Horn i besittning. 
(DS 4784) 

1356 byter Peter Karlsson till sig 0:0 :2½ av Tomas Peters-
son (se Gällsta) (DS 5588). 

1361 byter Olof Djäkn till sig 0:2:0:4 av Jöns Andersson 
(se Gällsta) (DS 6399). 1 

1444 säljer Karl Magnusson (Eka -ätten) 1 :0 till Beneka 
Andersson, kanik i Strängnäs , som därmed ämnar 
instifta ett anniversarium i domkyrkan (RAp 12/5). 
- Enligt häradshövdingens fastebrev 1445 ligger 
jorden 'mitt i byn' (RAp 22/5). 

1459 omnämns Magnus i T som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp 2/6). 

1507 ingår Peder Eriksson i T i häradstingsnämnden 
(VikSp 21/8). 

1519 omn ämns Mårten i T som 'värjingsman' för Lasse 
Matsson i Vällinge (StTb s 225). 

1 1360 (omkr ) byter Olof till sig 0:7:2 av Birger Nilsson (Sparre) mot jord i Snista , Tore -
sund s sn (DS 6390 g, od at). 
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1539 läggs en gård om 0:4, som tidigare varit prebende- 
gods, under kronan (UH 1539:1). Gården har legat 
under den prebenda som herr Simon, syssloman i 
Strängnäs, har i förläning (UH 1544:9).

1542 har Vårfruberga kloster en gård om 1:0, som räntar 
4 pund korn och 1:0 pn (”Huseby Wingru” rd) 
(SöH 1542:3; se DMS 1:7 s 125). - Samma år med-
delar Gustav I länsmannen på Ekerön, Erland Lars-
son, att denne endast för detta år skall behålla avra-
den från den gård i T som tillhört Vårfruberga 
kloster (GR 14 s 11).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok tre gårdar, varav en 
(1:0), som igenbördats från Strängnäs domkyrka ef-
ter Karl Magnusson (se ovan 1444), har 2 punds ut-
säde, äng till 30 lass hö, gott mulbete, utrymme och 
fiskevatten; de andra gårdarna, som tillhört kronan 
och överförts från Svartsjö fögderi, har vardera 12 
spanns utsäde, äng till 21 resp 24 lass hö, god skog, 
mulbete och utrymme (AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1562 har frälsegården utsäde till 2 pund och äng till 20 
lass hö; räntan är 3 pund korn, 1:0 pn och 1:4 häs- 
tepn (FoR 2).

Trönninge 1298 in villa Tr0ningi (DS 1253), 1378 i Trynninge (SRP 
1314) - 10 I, 5 b; bytomt ca 650 m nordöst om Stav-
sund (RAA 15) - StO s 268 f.

UH 1 fr, 1551 1 ky, 1552 1 kr, 1557 1 fr, 1:1:1:4, (1562 
Johan Pedersson /Bååt/).
1543 1 aoe, 1552 1 fr, 1:1 (Svante Sture).
1 pb, 1554 1 aoe, 0:3 (jt 1559).
1 fr, 0:4:1 (1562 Anund Stensson/Ulv/).
Summa jt 3:1:2:4.

1298 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0:1 av Björn 
Ingolfsson (se Kalvvik) (DS 1253).

1378 skänker Bengta Bengtsdotter med sin mors sam-
tycke 0:9:2 i T och jord i Braxstad, Östra Tollstads 
sn, till byggnadshjälp för Vadstena kloster (RAp 2/2, 
SRP 1314).

1383 byter Vadstena kloster bort 0:10:2 i T jämte jord i 
Kärrbo sn och i Östergötland samt tomter i Norrkö-
ping till Bo Jonsson (Grip) mot jord i Östergötland 
och tomter i Motala (LSBp 3/3).
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1539 läggs en gård om 0:4, som tidigare varit prebende-
gods, under kronan (UH 1539: 1 ). Gården har legat 
under den prebenda som herr Simon, syssloman i 
Strängnäs , har i förläning (UH 1544:9) . 

1542 har Vårfruberga kloster en gård om 1:0, som räntar 
4 pund korn och 1 :0 pn ("Huseby Wingru" rd) 
(SöH 1542:3; se DMS 1:7 s 125). - Samma år med-
delar Gustav I länsmannen på Ekerön, Erland Lars-
son , att denne endast för detta år skall behålla avra-
den från den gård i T som tillhört Vårfruberga 
kloster (GR 14 s 11). 

1559 upptas i Gustav l :s jordebok tre gårdar, varav en 
( 1 :0) , som igenbördats från Strängnäs domkyrka ef-
ter Karl Magnusson (se ovan 1444), har 2 punds ut-
säde, äng till 30 lass hö , gott mulbete, utrymme och 
fiskevatten; de andra gårdarna, som tillhört kronan 
och överförts från Svartsjö fögderi , har vardera 12 
spanns utsäde, äng till 21 resp 24 lass hö, god skog , 
mulbete och utrymme (AoE 29 AB, SöH 1559: 1). 

1562 har frälsegården utsäde till 2 pund och äng till 20 
lass hö ; räntan är 3 pund korn, 1 :0 pn och 1 :4 häs-
tepn (FoR 2). 

Trönninge 1298 in villa TrfJningi (DS 1253), 1378 i Trynninge (SRP 
1314)- 10 I , 5 b ; bytomt ca 650 m nordöst om Stav-
sund (RAÄ 15) - StO s 268 f. 

UH I fr, 1551 I ky, 1552 I kr , 1557 I fr, 1:1:1:4, (1562 
Johan Pedersson /Bååt/) . 
1543 I aoe, 1552 I fr , 1:1 (Svante Sture). 
I pb, 1554 I aoe, 0:3 (jt 1559). 
I fr, 0:4 : 1 ( 1562 Anund Stensson /Ulv/). 
Summajt 3: 1 :2:4. 

1298 byter Uppsala domkyrka till sig 0:0: 1 av Björn 
Ingolfsson (se Kalvvik) (DS 1253). 

1378 skänker Bengta Bengtsdotter med sin mors sam-
tycke 0:9 :2 i T och jord i Braxstad, Östra Tollstad s 
sn, till byggnadshjälp för Vadstena kloster (RAp 2/2, 
SRP 1314). 

1383 byter Vadstena kloster bort 0: 10:2 i T jämte jord i 
Kärrbo sn och i Östergötland samt tomter i Norrkö-
ping till Bo Jonsson (Grip) mot jord i Östergötland 
och tomter i Motala (LSBp 3/3). 
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1454 fullbordar Erik Nipertz ett jordbyte som gjorts mel-
lan Eskilstuna konvent och hans förfäder, varvid 
han till konventet överlåter 0:0:8 i T och jord i 
Berga, Turinge sn, i utbyte mot jord i Vänneberga 
och Hageby, Fornåsa sn, och Häckla, Klockrike sn, 
Bobergs hd (RAp e 17/3).

1519 omnämns Olof Ingemarsson och Erling i T som 
'värjingsmän’ för Lasse Matsson i Vällinge (StTb s 
225).

1528 tillfaller halva T, som räntar Zi läst korn och 0:9 pn, 
Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) vid arvskifte med 
Gustav I efter Sigrid Eskilsdotter (Banér) (GR 5 s 
119).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård om 0:9‘/f>, som räntar 3 spann korn, 4'/2:0 
pn, 0:12 gästningspn och 3'A pund fläsk; den har 4 
punds utsäde och äng till 40 lass (EbA auts 37).

1553/55 förnyas 1528 års arvskifte utan ändring vad gäl-
ler T (AoE 39 f 38, GR 25 s 308).

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 0:9'/2, som räntar 3 spann korn, 4:4 pn och 3'A 
pund fläsk; utsädet anges till 5 pund och ängen till 
60 lass; till gården hör fiskevatten. Under T upptas 
två utjordar, *Gottafiellen (Gathefiellen) och *Teg- 
skogh (Thegiskog) (ränta = 1543, se Älby). (X 265 h)

1559 upptas i Gustav Esjordebok en gård om 0:3, som ti-
digare varit prebendegods i Strängnäs domkyrka 
och som har 1 punds utsäde, äng till 16 lass hö och 
något fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1561/65 upptas en gård i Svante Stures jordebok (1565 
under Stavs rättarlag); räntan är 4 pund korn, 0:9 
pn, 1 får, 2 höns, 10 ägg, Vi gås, 6 lass ved, 6 dags-
verken och 1:4 gästningspn (ShS I 158 a och b).

1562 har Svante Stures gård utsäde till 3‘/2 pund och äng 
till 20 lass hö; räntan är densamma (utom ved) som 
1561/65 - Anund Stenssons gård har utsäde till 10 
spann och äng till 12 lass; räntan är 2 pund korn 
och 0:4 pn - Johan Pederssons gård, som tidigare 
varit stadgehemman, har utsäde till Vi pund och 
äng till 25 lass; räntan är 4:4 pn, 3 spann korn, 3'/2 
pund fläsk, 6 dagsverken och 2:2 hästepn (FoR 2).
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1454 fullbordar Erik Nipertz ett jordbyte som gjorts mel-
lan Eskilstuna konvent och hans förfäder, varvid 
han till konventet överlåter 0:0:8 i T och jord i 
Berga, Turinge sn, i utbyte mot jord i Vänneberga 
och Hageby, Fornåsa sn, och Häckla, Klockrike sn, 
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1553/55 förnyas 1528 års arvskifte utan ändring vad gäl-
ler T (AoE 39 f 38, GR 25 s 308). 

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 0:9½, som räntar 3 spann korn, 4:4 pn och 3½ 
pund fläsk; utsädet anges till 5 pund och ängen till 
60 lass; till gården hör fiskevatten. Under T upptas 
två utjordar, *Gottafiellen (Gathefiellen) och *Teg-
skogh (Thegiskog) (ränta = 1543, se Älby). (X 265 h) 

1559 upptas i Gustav l :sjordebok en gård om 0:3, som ti-
digare varit prebendegods i Strängnäs domkyrka 
och som har 1 punds utsäde, äng till 16 lass hö och 
något fiskevatten (AoE 29 AB, SöH 1559: 1 ). 

1561/65 upptas en gård i Svante Stures jordebok (1565 
under Stavs rättarlag); räntan är 4 pund korn, 0:9 
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*Vlghamar 1302 in Vluanbri (SkoKlJb s 21), 1416i Vlghambre, i Vlgha- 
(nu Skytteholm) mar (SD 2240), 1444 villa Vlxhamar (UpDkyPb f 2), 

1490 i Wlghammer (BjörkAp 19/6) - 10 I, 5 b; äldre 
bytomt sannolikt ca 1200 m östsydöst om Skytte-
holm (RAÄ55).

UH 3 fr, 0:3:2 + 0:3:2 + 0:3, (1562 Anund Stensson 
/Ulv/).
1 firt (Anund Stensson); öde.
Summa jt 1:2:1.

1302 har Sko kloster 0:10:2 (’0:11 minus 0:0:1’), som för-
värvats efter abbedissan Elins död; hon levde 1277 
men var död senast 1291 (SkoKlJb s 21).

1416 tilldömer Olof Magnusson, domprost i Uppsala, pre- 
bendaten vid Törne Karlssons prebenda (Vårfruko-
ret) 0:11 i U, som i flera år undanhållits prebendan 
av väpnaren Karl Eriksson. Jorden, som nu är öde, 
hade ohindrat tillhört prebendan sedan den stiftades 
och dessförinnan innehafts av stiftarna. Karl Eriks-
son döms att återbetala all innehållen avrad och att 
ersätta prebendaten för den 'möda och täring’ han 
haft pga tvisten. (SD 2240; Dahlbäck s 166 f)

1444 och 1475 har Törne Karlssons prebenda i Vårfruko-
ret 0:11 i byn med en bod; patronatsrätten till pre-
bendan innehas 1475 av 'arvingarna till Aspnäs’, 
Östervåla sn (UpDkyPb f 2, 9v).

1490 omnämns Peder i U som faste vid häradstinget 
(BjörkAp 19/6).

1561 (?) uppges att 0:11 återbördats efter Västerås recess 
(1527), troligen av Sten Bengtsson (Ulv), far till 
Anund Stensson (SKHRA 2:3 s 66 /tilläggsnotis/, 
Dahlbäck s 342).

1562 har gårdarna vardera utsäde till 3 pund och äng till 
30 lass hö; räntan är 1:0 pn och 1:0 hästepn vardera 
medan kornräntan för den mindre gården är 3 
pund, för de andra 3 pund 3 spann vardera; 
'ödestorpet’ räntar 1:4 pn (FoR 2). *

* Vettersjö 1510 (omkr) i Wekilsj0 (NBJb f 15v), 1511 i Witulssa (StTb
(nu Kaggeholm) s 198), 1544 Witthelszöö (UH 1544:9) - 10 I, 5 b; by-

tomt sannolikt ca 300 m sydsydöst om Kaggeholms 
huvudbyggnad, vid ladugården.

UH 2 fr, 0:6 + 0:6, (1562 Björn Pedersson /Bååt/). 
Summa jt 1:4.
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*Vlghamar 1302 in Vluanbri (SkoKIJb s 21), 1416 i Vlghambre, i Vlgha-
(nu Skytteholm) mar (SD 2240), 1444 villa Vlxhamar (UpDkyPb f 2), 

1490 i Wlghammer (BjörkAp 19/6) - 10 I, 5 b; äldre 
bytomt sannolikt ca 1200 m östsydöst om Skytte-
holm (RAÄ 55). 

UH 3 fr, 0:3:2 + 0:3:2 + 0:3, (1562 Anund Stensson 
/Ulv/). 
1 frt (Anund Stensson); öde. 
Summajt 1:2: 1. 

1302 har Sko kloster 0: 10:2 ('0: 11 minus 0:0: l '), som för-
värvats efter abbedissan Elins död; hon levde 1277 
men var död senast 1291 (SkoKIJb s 21 ). 

1416 tilldömer Olof Magnusson, domprost i Uppsala, pre-
bendaten vid Törne Karlssons prebenda (Vårfruko-
ret) 0: 11 i U, som i flera år undanhållits prebendan 
av väpnaren Karl Eriksson. Jorden, som nu är öde, 
hade ohindrat tillhört prebendan sedan den stiftades 
och dessförinnan innehafts av stiftarna . Karl Eriks-
son döms att återbetala all innehållen avrad och att 
ersätta prebendaten för den 'möda och täring' han 
haft pga tvisten. (SD 2240; Dahlbäck s 166 f) 

1444 och 1475 har Törne Karlssons prebenda i Vårfruko-
ret 0: 11 i byn med en bod; patronatsrätten till pre-
bendan innehas 1475 av 'arvingarna till Aspnäs ', 
Östervåla sn (UpDkyPb f 2, 9v). 

1490 omnämns Peder i U som faste vid häradstinget 
(BjörkAp 19/6). 

1561 (?) uppges att 0: 11 återbördats efter Västerås recess 
(1527), troligen av Sten Bengtsson (Ulv), far till 
Anund Stensson (SKHRA 2:3 s 66 /tilläggsnotis /, 
Dahlbäck s 342). 

1562 har gårdarna vardera utsäde till 3 pund och äng till 
30 lass hö; räntan är 1 :0 pn och 1 :0 hästepn vardera 
medan kornräntan för den mindre gården är 3 
pund, för de andra 3 pund 3 spann vardera; 
'ödestorpet' räntar 1 :4 pn (FoR 2). 

•Vettersjö 1510 (omkr) i Wekilsj~ (NBJb f 15v), 1511 i Witulssa (StTb 
(nu Kaggeholm) s 198), 1544 Witthelszöö (UH 1544:9) - 10 I, 5 b; by-

tomt sannolikt ca 300 m sydsydöst om Kaggeholms 
huvudbyggnad, vid ladugården . 

UH 2 fr, 0:6 + 0:6, (1562 Björn Pedersson /Bååt/) . 
Summajt 1:4. 
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Vällinge

Väsby

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) två gårdar, som till-
sammans räntar 6 pund korn och 2:0 pn (se Helgö) 
(NBJb f 15v).

1511 intygar Lars Tomasson i V och två andra bönder att 
kyrkoherden Antonius i Färentuna inte hade någon 
närmare släkting än en sven som tjänade Nils Bos-
son (StTb s 198).

1562 har gårdarna vardera utsäde till 2 pund 6 spann 
och äng till 20 lass hö; räntan är 3 pund korn, 1:0 
pn och 6 dagsverken vardera samt 1:4 + 0:4 häs- 
tepn (FoR 2).

Se Salerns sn.

1356 in Vesby (DS 5588) - 10 1,4 c.
UH 1 kr, 1554 1 aoe, 1566 1 kr, 1:0 (jt 1539 ochl559); 

öde 1544-46,1572.
1 fr, 1:0 (1562 Anund Stensson /Ulv/).
Summa jt 2:0.

1356 byter Peter Karlsson till sig 0:0:2‘/2:4 av Tomas Pe-
tersson (se Gällsta) (DS 5588).

1361 byter Olof Djäkn till sig 0:0:7:5lA av Jöns Andersson 
(se Gällsta) (DS 6399).

1440 pantsätter Gregers Magnusson (Eka-ätten) sitt 
’gods’ V om 1:0, som räntar 4 pund korn, 0:12 pn 
matu samt dagsverke och gengärd, till biskop To-
mas och domkapitlet i Strängnäs för en penning-
summa Gregers dömts skyldig att erlägga inom två 
år som ersättning för godset Skälby, Överselö sn, 
vilket han tidigare sålt till biskop Anders i Strängnäs 
men som fråndömts domkyrkan (RAp 24/3, SMR 
1117).

1441 säljer Mickel Mickelsson 1:0 till S:t Örjans hospital i 
Stockholm (SMR 1288).

1453 omnämns Nils i V som faste vid häradstinget (RAp 
17/11).

1490 omnämns Jöns Olofsson i V som faste vid tinget 
(BjörkAp 19/6).

1539 läggs en gård, som tidigare varit prebendegods, un-
der kronan (UH 1539:1).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 1:0, som 
har 10 spanns utsäde, äng till 7 lass hö, god skog, 
mulbete och utrymme; gården, som hört till kronan

Vällinge 

Väsby 

Ekerö 123 

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) två gårdar , som till-
sammans räntar 6 pund korn och 2:0 pn (se Helgö) 
(NBJb f 15v). 

15 11 int ygar Lars Tomasson i V och två andra bönder att 
kyrkoherden Antonius i Färentuna inte hade någon 
närmare släkting än en sven som tjänade Nils Bos-
son (StTb s 198). 

1562 har gårdarna vardera utsäde till 2 pund 6 spann 
och äng till 20 lass hö; räntan är 3 pund korn , 1 :0 
pn och 6 dagsverken vardera samt 1 :4 + 0:4 häs-
tepn (FoR 2) . 

Se Salems sn . 

1356 in Vesby (DS 5588)- 10 I, 4 c. 
UH 1 kr , 1554 1 aoe , 1566 1 kr , 1:0 (jt 1539 ochl559); 

öde 1544-46 , 1572 . 
1 fr , 1 :0 ( 1562 Anund Stensson /Ulv/). 
Summajt 2:0 . 

1356 byter Peter Karlsson till sig 0:0:2½:4 av Tomas Pe-
tersson (se Gällsta) (DS 5588). 

1361 byter Olof Djäkn till sig 0:0 :7:5½ av Jöns Andersson 
(se Gällsta) (DS 6399). 

1440 pantsätter Gregers Magnusson (Eka-ätten) sitt 
'gods ' V om 1:0, som räntar 4 pund korn, 0:12 pn 
matu samt dagsverke och gengärd, till biskop To-
mas och domkapitlet i Strängnäs för en penning-
summa Gregers dömts skyldig att erlägga inom två 
år som ersättning för godset Skälby , Överselö sn, 
vilket han tidigare sålt till biskop Anders i Strängnäs 
men som fråndömts domkyrkan (RAp 24/3, SMR 
1117) . 

1441 säljer Mickel Mickelsson 1 :0 till S:t Örjans hospital i 
Stockholm (SMR 1288). 

1453 omnämns Nils i V som faste vid häradstinget (RAp 
17/ 11). 

1490 omnämns Jöns Olofsson i V som faste vid tinget 
(BjörkAp 19/6) . 

1539 läggs en gård, som tidigare varit prebendegods, un-
der kronan (U H 1539: 1 ). 

1559 upptas i Gustav l :s jordebok en gård om 1 :0, som 
har 10 spanns utsäde, äng till 7 lass hö, god skog , 
mulbete och utrymme; gården, som hört till kronan 
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*iEkn0

Älby

Älvnäs

och överförts 1554 från Svartsjö fögderi, har tidiga-
re legat under Strängnäs domkyrka (se ovan 1440) 
(AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1562 har frälsegården utsäde till 2 pund och äng till 14 
lass hö; räntan är 2 4 pund korn, 1:0 pn och 1:4 
hästepn (FoR 2).

Se Gällsta.

1519 i ACleby (StTb s 225) - 10 I, 5 b; äldre byläge sanno-
likt ca 300 m nordnordväst om nuv gård, vid ett 
mindre gravfält (RAA 107).

UH 2 fr, 0:3:1 + 0:3:1, (1562Johan Pedersson/Bååt/). 
Summa jt 0:6:2.

1519 omnämns Erik i Ä som 'värjingsman’ för Lasse 
Matsson i Vällinge (StTb s 225).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
två gårdar om tillsammans 0:614:0:4 (= 0:6:2), som 
räntar 5 pund korn, 0:614:0:4 pn och 3:0 gäst- 
ningspn tillsammans; jorden har 414 punds utsäde 
och äng till 26 lass hö. Under Ä upptas även två ut- 
jordar: Gotta fiellen, som räntar 14:0 pn vartannat år, 
och Tegskogh, som räntar 0:14 pn årligen (jfr Trön- 
ninge). (EbA auts 37)

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok två går-
dar om vardera 0:0:10, som räntar 20 spann korn 
och 0:0:10 pn; de har vardera 1814 spanns utsäde, 
äng till 20 lass och fiskevatten (X 265 h).

1562 har gårdarna utsäde till 2 pund 3 spann (= 19 
spann) vardera men den ena har äng till 30 lass, 
den andra till 16 lass hö; räntan är 214 pund korn, 6 
dagsverken och 2:2 hästepn vardera men 0:1:0:18 
resp 0:3:1 avradspn (FoR 2).

1476 i Elffwenäs (StTb s 58), 1544 Eluenes torp (UH 
1544:9)- 10 I, 5 c.

UH 1 frt (1562 Anund Stensson /Ulv/).
1562 har torpet utsäde till 6 spann och äng till 10 lass hö; 

räntan är 5:0 pn (FoR 2).
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*lEkn~ 

Älby 

Älvnäs 

och överförts 1554 frän Svartsjö fögderi, har tidiga-
re legat under Strängnäs domkyrka (se ovan 1440) 
(AoE 29AB, SöH 1559:1). 

1562 har frälsegärden utsäde till 2 pund och äng till 14 
lass hö; räntan är 2½ pund korn, l :0 pn och l :4 
hästepn (FoR 2). 

Se Gällsta. 

1519 i /Eleby (StTb s 225) - l 0 I, 5 b; äldre by läge sanno-
likt ca 300 m nordnordväst om nuv gärd, vid ett 
mindre gravfält (RAÄ l 07). 

UH 2 fr, 0:3: l + 0:3: 1, (1562 Johan Pedersson /Båät/). 
Summa jt 0:6:2 . 

1519 omnämns Erik i Ä som 'värjingsman' för Lasse 
Matsson i Vällinge (StTb s 225). 

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
två gärdar om tillsammans 0:6½:0:4 ( = 0:6:2), som 
räntar 5 pund korn, 0:6½:0:4 pn och 3:0 gäst-
ningspn tillsammans; jorden har 4½ punds utsäde 
och äng till 26 lass hö. Under Ä upptas även två ut-
jordar: Gotta Jiellen, som räntar ½:0 pn vartannat är, 
och Tegskogh, som räntar 0:½ pn ärligen Ufr Trön-
ninge). (EbA auts 37) 

1556 upptas i Johan Pederssons (Bäät) jordebok två gär-
dar om vardera 0:0: l 0, som räntar 20 spann korn 
och 0:0: l 0 pn; de har vardera 18½ spanns utsäde, 
äng till 20 lass och fiskevatten (X 265 h). 

1562 har gårdarna utsäde till 2 pund 3 spann ( = 19 
spann) vardera men den ena har äng till 30 lass, 
den andra till 16 lass hö; räntan är 2½ pund korn, 6 
dagsverken och 2:2 hästepn vardera men 0:1:0:18 
resp 0:3: l avradspn (FoR 2). 

1476 i Elffwenäs (StTb s 58), 1544 Eluenes torp (UH 
1544:9) - 10 I, 5 c. 

UH 1 frt ( 1562 Anund Stensson /Ulv/). 
1562 har torpet utsäde till 6 spann och äng till 10 lass hö; 

räntan är 5:0 pn (FoR 2). 
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2rödinge socken
1300 de Grodungy (DS 1321).
1314 (?) De Gro\mnge. (DS 1947 odat, avskr).
1323 parochia Grodhunge. (DS 2393).
1334 parochie Grodhonge (DS 3076).
1342 (omkr) de Grothunge (RAp odat nr 30).
1369 Grödhunghä sokn (DS 7830, avskr).
1383 i Grodhvnga sokin (RAp e 29/9, SRP 1967).
Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma 
omfattning som den nuvarande (1950) med undantag för att sydligaste 
delen av Näslandet (egendomen Hörningsnäs) förts över till Mörkö sn 
och Hölebo hd.
Kyrkan: En romansk stenkyrka med kor av okänd utformning byggdes 
vid 1100-talets slut. Av denna återstår västtornet, som ovanligt nog är 
lika brett som det romanska långhuset och välvt med ett stenvalv, och 
västra delen av den nuvarande kyrkans södra långhusmur. Enligt obe-
kräftade uppgifter från slutet av 1700-talet skulle kyrkan ha byggts om i 
början av 1300-talet. Sannolikt då breddades långhuset knappt 3 m mot 
norr, det gamla koret revs och kyrkan förlängdes avsevärt mot öster. 
Kyrkorummet täcktes då av ett treklöverformat trätunnvalv. Under 
1400-talet tillbyggdes sakristian och vapenhuset; vissa tecken tyder på 
att det funnits en äldre, mindre sakristia. Troligen vid 1400-talets slut 
slogs tegelvalv i hela kyrkan; en målad dekor finns på ribborna i korval-
vet. Kyrkan restaurerades 1924, 1939-40 och 1956. Av medeltida inven-
tarier har bevarats en S:t Mikaelsbild (skadad) från 1200-talet, en likale-
des skadad bild av ett krönt kvinnligt helgon från 1300-talet och ett 
triumfkrucifix från 1500-talets början. Från kyrkan kommer den s k 
C.rödingevävnaden (nu i SHM) från 1400-talet. Altarskivan är en medel-
tida gravsten utan text men med en inristad vapensköld, vars form är 
från perioden ca 1320-1340 och som har vapenbilden ett bjälkvis ställt 
oxhorn (eller dryckeshorn). Invändiga mått ca 22 x 8,5-9 m (det ur-
sprungliga långhusets bredd ca 6 m). (SöKy 56)

Kyrkby saknas.
Runstenar: Sö 291 (skadad) vid kyrkan, Sö 292 Östra Bröta (skadad), Sö 
293 Eldtomta (fragment), nu i kyrkan, Sö 294 Hallsveden (försvunnen) 
på Berga skog, Sö 295 (försvunnen) och 296 (skadad) Skälby, Sö 297 
Uppinge och 298 Uringe malm, där landsvägen mot Västerhaninge 
passerar häradsgränsen till Sotholms härad. - Efter publiceringen av 
Södermanlands runinskrifter (Sö) har en runsten hittats vid Nolinge, ca 
500 m väster om byn vid en gammal landsvägsbro (Fv 1954 s 19 f), och 
senare ett fragment vid Tyttinge (ATA).
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Grödinge socken 
1300 de Grodungy (DS 1321 ). 
13 14 (?) De Grofmnge. (DS 1947 odat, avskr). 
1323 parochia Grodhunge. (DS 2393). 
1334 parochie Grodhonge (DS 3076) . 
1342 (omkr ) de Grothunge (RAp odat nr 30). 
1369 Grödhunghä sokn (DS 7830, avskr). 
1383 i Grodhvnga sokin (RAp e 29/9, SRP 1967). 

Omfattning: Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma 
omfa ttning som den nuvarande ( 1950) med undantag för att sydligaste 
delen av Näslandet (egendomen Hörningsnäs) förts över till Mörkö sn 
och Hölebo hd . 

Kyrkan: En romansk stenkyrka med kor av okänd utformning byggdes 
vid 1100-talets slut. Av denna återstår västtornet, som ovanligt nog är 
lika brett som det romanska långhuset och välvt med ett stenvalv, och 
västra delen av den nuvarande kyrkans södra långhusmur. Enligt obe-
kräftade uppgifter från slutet av 1700-talet skulle kyrkan ha byggts om i 
början av 1300-talet. Sannolikt då breddades långhuset knappt 3 m mot 
norr , det gamla koret revs och kyrkan förlängdes avsevärt mot öster. 
Kyrkorummet täckte s då av ett treklöverformat trätunnvalv . Under 
1400 -talet tillbyggdes sakristian och vapenhuset; vissa tecken tyder på 
att det funnits en äldre, mindre sakristia. Troligen vid 1400-talets slut 
slogs tegelvalv i hela kyrkan; en målad dekor finns på ribborna i korval-
vet. Kyrkan restaurerades 1924, 1939-40 och 1956 . Av medeltida inven-
tarier har bevarats en S:t Mikaelsbild (skadad) från 1200-talet, en likale-
des skadad bild av ett krönt kvinnligt helgon från 1300-talet och ett 
triumfkrucifix från 1500-talets början. Från kyrkan kommer den s k 
Grödingevävnaden (nu i SHM) från 1400-talet. Altarskivan är en medel-
tida gravsten utan text men med en inristad vapensköld, vars form är 
från perioden ca 1320-1340 och som har vapenbilden ett bjälkvis ställt 
oxhorn (eller dr yckeshorn) . Invändiga mått ca 22 x 8,5-9 m (det ur-
sp runglig a långhusets bredd ca 6 m) . (SöKy 56) 

Kyrkb y saknas . 

Runstenar: Sö 291 (skadad) vid kyrkan, Sö 292 Östra Bröla (skadad), Sö 
293 Eldtomta (fragment), nu i kyrkan, Sö 294 Hallsveden (försvunnen) 
på Berga skog, Sö 295 (försvunnen) och 296 (skadad) Skälby, Sö 297 
Uppinge och 298 Uringe malm, där landsvägen mot Västerhaninge 
passerar häradsgränsen till Sotholms härad. - Efter publiceringen av 
Södermanlands runinskrifter (Sö) har en runsten hittats vid Nolinge, ca 
500 m väster om byn vid en gammal landsvägsbro (Fv 1954 s 19 f), och 
senare ett fragment vid Tyttinge (ATA). 



Antal jordeboksenheter UH 1538/39 (1573)
sk skuj stuj kr ky kyuj pb dasp aoe fr frt

Berga ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2A2) 2 2) ~ ~

Björksta ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- 1(1) ----- ----- ----- -----
Brubbhamra 1(1) 1(0) — ----- — 1(1) ----- — ----- 1(1) -----
Bröta 3 (3) 1 (0) - - - - 1 (0) - - 0 (1)
Bröttsta 2 (2) 1(1)
Bullsta 1(1) -- -- -- 1(1)
Byrsta -- 0(1) -- -- -- -- -- -- -- 0(1) 0(1)
Dåstorp ----- ----- — ----- — ----- ----- — ----- ----- 1(1)
Eldtomta 2 (2) ----- — ----- — ----- ----- ----- — ----- -----
Ensta 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Gullhamra 1(1) ----- — ----- — ----- ----- ----- — ----- -----
Husby -- -- -- -- -- -- 2 (2)
Iselsta 1(1) 3(0) — — — — — — — — —
Kagghamra — — — — — — — — — 0(2) —
Karshamra ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) -----
Klippsta 2(2) ----- — ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Lunderåker ----- 2 (2) 3(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Malma ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(2) -----
'Marem — — — — — — — — 1(1) — —
Nolinge 1(1) 1(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Norrga 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
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Antal jordeboksenheter UH 1538/39 (1573) lll a. 

sk skuj sluj kr ky kyuj pb dasp aoe fr fri 
Berga - - - - - - - - - - - - 2 (2) 2 (2) 
Björk.sia - - - - - - - - 0 (1) - - 1 (1) 
Brubbhamra 1 (1) 1 (0) - - - - - - 1 (1) - - - - - - 1 (1) 
Bröla 3 (3) 1 (0) - - - - 1 (0) - - 0 (1) 
Bröttsla 2 (2) 1 (1) 
Bullsla 1 (1) - - - - - - 1 (1) 
Byrsla - - 0 (1) - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 0 (1) 
Dåslorp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Eldlomla 2 (2) 
Ensla 2 (2) 
Gullhamra 1 (1) 
Husby - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
lselsla 1 (1) 3 (0) 
Kagghamra - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (2) 
Karshamra - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Klippsla 2 (2) - - - - - - - - 1 (1) 
Lunderåker - - 2 (2) 3 (0) 
•Malma - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (2) 
•Marem - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Nolinge 1 (1) 1 (0) 
Norrga 2 (2) 



Näs 2(2) ~ 3 0) ~ ~ ~ ~ ~ ~

Olberga 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Råby 1(1)
Sibble 2(2) 1(0) -- -- -- 0(1)
Skälby -- 1(1) -- -- -- -- -- -- 1(0) 0(1)
*Sneckeuick ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(0) 0(1)
Ström (Lilla) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- 0(1)
Sundby -- 2 (2) 3(0)
Trulltorp -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Tyttinge 2(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- — — ----- -----
*Wlleåker -- -- 1(0)
Uppinge ----- ----- — 3 (2) ----- ----- ----- ----- — ----- -----
Uringe 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Viad -- 0(3) 3(0) 3 (3)
Vreta -- -- -- -- 1(1) -- -- -- 1(0)
Vårsta 1(1) 1(0)
Åvinge ----- 2(1) ----- ----- ----- ----- 1(2) ----- ----- ----- -----
Österby ----- ----- ----- 3 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

sk skuU stuU kr ky kyuU pb dasp aoe fr frt

Summa 29(28) 16(11) 13 (0) 9(8) 3(3) 2(3) 6 (8) 2(2) 3(1) 6(8) 2(5)

Dessutom redovisar längderna: kruj: *Marem 1 (0) - aoet Björksta 1 (0) - aoeuj: Ensta 1 (1).

G
rödinge 

127

sk skuj stuj kr ky kyuj pb 
Näs 2 (2) - - 3 (0) 
Olberga 1 (1) 
Råby 1 (1) 
Sibble 2 (2) 1 (0) - - - - - - 0 (1) 
Skälby - - 1 (1) - - - - - - - - - -
*Sneckeuick - - - - - - - - - - - - - -
Ström (Lilla) - - - - - - - - - - - - - -
Sundby - - 2 (2) 3 (0) 
Trulltorp - - - - - - - - - - - - - -
Tyttinge 2 (1) 
*Wlleåker - - - - 1 (0) 
Uppinge - - - - - - 3 (2) 
Uringe 2 (2) 
Viad - - 0 (3) 3 (0) 3 (3) 
Vreta - - - - - - - - 1 (1) - - - -
Värsta 1 (1) 1 (0) 
Åvinge - - 2 (1) - - - - - - - - 1 (2) 
Österby - - - - - - 3 (3) 

Summa 29 (28) 16 (11) 13 (0) 9 (8) 3 (3) 2 (3) 6 (8) 

Dessut om re dovisar längd ern a: kruj: *Mare m I (0) - aoet · Björksla I (0) - aoeuj: En sla I ( I). 

dasp aoe 

- - 1 (0) 
- - - -
- - - -

- - - -

- - 1 (0) 

2 (2) 3 (1) 

lr 

0 (1) 
1 (0) 
- -

- -

6 (8) 

lrt 

0 (1) 
0 (1) 

1 (1) 

2 (5) 
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Grödinge 129

Berga 1335 in villa Berghum (DS 3122) - 10 I, 1 b; ursprunglig 
bytomt vid Bondberga (10 I, 1 c; RAA 19).

UH 2 pb, 0:6 + 0:6; den ena gården öde 1572.
2 dasp (1551 2 pb, 1557 2 kl), 0:6 + 0:6; den ena 
gården öde 1573. (Hallinge rd)
Summa jt 3:0.

1335 donerar Erengisle Jonsson (båt) och hans hustru 
Birgitta Larsdotter i sitt testamente 0:12 i B jämte 
jord i Björksta, i Torö, Sorunda sn, och i Skedinge, 
Strängnäs sn, till instiftande av en prebenda i 
Strängnäs domkyrka (DS 3122).

1342 förordnar biskop Styrbjörn i Strängnäs om mässor 
och årsbegängelse för avlidna Erengisle Jonsson 
och Birgitta Larsdotter, vilka instiftat en prebenda 
och vicaria med följande gods: förutom jorden i B, 
Björksta och Skedinge (se ovan) även i Berga, Ytter- 
selö sn, Stymninge, Ösmo sn, Vaskhus, Ytterjärna 
sn, Tälleby, Överjärna sn, och Tibble, Tveta sn. 
Erengisles och Birgittas barn och arvingar skall ha 
rätt att tillsätta vikarie. (DS 3632)

1431 pantsätter Johan Karlsson (Färla) 0:6 till Peter Ulf 
(Stjb 1 s 448).

1432 säljer Johan Karlsson 0:12 till helgeandshuset i 
Stockholm (Stjb 1 s 448).

1433 omnämns Pelle i B som faste vid häradstinget (RAp 
2/5).

1458 utfärdar riksrådet dombrev om 4 läster och 5 fat 
järn som Johan Karlssons arvingar skall återbetala 
till helgeandshuset, eftersom Johan inte 'gittat' 
överlåta äganderätten till 'godset’ B (Stjb 1 s 452).

1465 intygar utvalde biskopen i Strängnäs, Hans Mag-
nusson, att biskop Erik i Strängnäs (1443-49) till- 
dömt helgeandshuset 'godset' B med villkor att om 
Johan Karlsson ville återköpa det, skulle han betala 
4 läster och 5 fatjärn, vilket han själv uppburit (Stjb 
1 s 452 f)-

1469 utfärdar kung Karl ett dombrev om B, som helge-
andshuset köpt av Johan Karlsson men som seder-
mera kommit i Ingrid Larsdotters (hjorthorn) ägo 
(Stjb 1 s 453).

1573 upptas tre tiondepliktiga i B (UH 1573:6 tl).

Berga 

Grödinge 129 

l 335 in villa Berghum (DS 3122) - l 0 I, 1 b; ursprunglig 
bytomt vid Bondberga ( l 0 I, 1 c; RAÄ l 9). 

UH 2 pb, 0:6 + 0:6; den ena gården öde 1572. 
2 dasp (1551 2 pb, 1557 2 kl), 0:6 + 0:6; den ena 
gården öde 1573. (Hallinge rd) 
Summajt 3:0 . 

l 335 donerar Erengisle Jonsson (båt) och hans hustru 
Birgitta Larsdotter i sitt testamente 0: l 2 i B jämte 
jord i Björksta, i Torö, Sorunda sn, och i Skedinge, 
Strängnäs sn, till instiftande av en prebenda i 
Strängnäs domkyrka (DS 3122). 

1342 förordnar biskop Styrbjörn i Strängnäs om mässor 
och årsbegängelse för avlidna Erengisle Jonsson 
och Birgitta Larsdotter, vilka instiftat en prebenda 
och vicaria med följande gods: förutom jorden i B, 
Björksta och Skedinge (se ovan) även i Berga, Ytter-
selö sn, Stymninge, Ösmo sn, Vaskhus, Ytterjärna 
sn, Tälleby, Överjärna sn, och Tibble, Tveta sn. 
Erengisles och Birgittas barn och arvingar skall ha 
rätt att tillsätta vikarie. (DS 3632) 

l 43 l pantsätter Johan Karlsson (Färla) 0:6 till Peter Ulf 
(StJb l s 448). 

l 43 2 säljer Johan Karlsson 0: 12 till helgeandshuset i 
Stockholm (StJb l s 448). 

1433 omnämns Pelle i B som faste vid häradstinget (RAp 
2/5). 

1458 utfärdar riksrådet dombrev om 4 läster och 5 fat 
järn som Johan Karlssons arvingar skall återbetala 
till helgeandshuset, eftersom Johan inte 'gittat' 
överlåta äganderätten till 'godset' B (StJb 1 s 452). 

l 465 intygar utvalde biskopen i Strängnäs, Hans Mag-
nusson, att biskop Erik i Strängnäs (1443-49) till-
dömt helgeandshuset 'godset' B med villkor att om 
Johan Karlsson ville återköpa det, skulle han betala 
4 läster och 5 fat järn, vilket han själv uppburit (StJb 
l s 452 f). 

1469 utfärdar kung Karl ett dombrev om B, som helge-
andshuset köpt av Johan Karlsson men som seder-
mera kommit i Ingrid Larsdotters (hjorthorn) ägo 
(StJb l s 453). 

1573 upptas tre tiondepliktiga i B (UH 1573:6 tl). 



130 Svartlösa härad

*Biwrawik

Björks ta

Bondberga

*Bredhabool

♦Brodher-
sonsbool

Brubbhamra

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Biwrawik till 
kung Karl (se Näs) (RAp 29/9).

1335 in villa Bicerkcestum (DS 3122), 1342 in Bierkcestee (DS 
3632), 1441 i Birgista, i Byrgistom (SMR 1413, två 
brev) - 10 I, 1 c; läge ca 800 m sydväst om Marie- 
berg (RAA 3).

UH 1 pb (jt saknas; öde 1572-73).
1 aoet, 1544 Vi aoe, 1572 1 ky, 0:3 (öde 1572-73). 
(Fullbro rd)

1335 donerar Erengisle Jonsson (båt) och hans hustru 
14:0 till en prebenda i Strängnäs domkyrka (se 
Berga) (DS 3122).

1342 se Berga.
1441 säljer Kristiern Esbjörnsson (2 hjorthorn) och hans 

hustru Elin Matsdotter (Hålbonäs-ätten) 2:0 till 
Helga lekamens prebenda i Strängnäs domkyrka 
(SMR 1413). - Häradshövdingens fastebrev är ut-
färdat 1454 (RAp 6/7).

1543 anges arv och eget-torpets ränta till VA pund korn 
och 1 pund smör (SöH 1543:5). - 1553 upptas en 
halv gård om 0:3 med samma ränta som 1543 plus 
3 dagsverken; gården har legat under Helga leka-
mens prebenda i domkyrkan (SöH 1553:6).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård, som är ’olagd’ 
jord och som har 1 punds utsäde och äng till 8 lass 
hö (AoE 29 AB).

1573 upptas en tiondepliktig torpare i B (UH 1573 tl).

Se Berga.

1449 säljer Johan Matsson i Näs torpet Bredhabool till 
kung Karl (se Näs) (RAp 29/9).

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Brodhersonsbool 
till kung Karl (se Näs) (RAp 29/9).

1433 i Hambrvm (PRAp 7/11), 1483 Br0byhamber (DN 
16:281), 1498 (?) Broobyhamber (ATJb s 92), 1538 
Hambra (UH 1538:1), 1547 Brobohambra (UH 1547:3) 
- 10 I, 1 c; bytomt ca 1000 m östnordöst om Kagg- 
hamra (RAA 157).

130 Svartlösa härad 

*Biwrawik 1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Biwrawik till 
kung Karl (se Näs) (RAp 29/9). 

Björksta 1335 in villa Bi<Erluestum (DS 3122), 1342 in Bierk<Esl<E (DS 
3632), 1441 i Birgista, i Byrgistom (SMR 1413, två 
brev) - 10 I, 1 c; läge ca 800 m sydväst om Marie-
berg (RAÄ 3). 

UH 1 pb Ut saknas; öde 1572-73) . 
1 aoet, 1544 ½ aoe, 1572 1 ky, 0:3 (öde 1572-73). 
(Fullbro rd) 

1335 donerar Erengisle Jonsson (båt) och han s hustru 
½:0 till en prebenda i Strängnäs domkyrka (se 
Berga) (DS 3122). 

1342 se Berga. 
1441 säljer Kristiern Esbjörnsson (2 hjorthorn) och hans 

hustru Elin Matsdotter (Hålbonäs-ätten) ½:0 till 
Helga lekamens prebenda i Strängnäs domkyrka 
(SMR 1413). - Häradshövdingens fastebrev är ut-
färdat 1454 (RAp 6/7). 

1543 anges arv och eget-torpets ränta till l ½ pund korn 
och 1 pund smör (SöH 1543:5). - 1553 upptas en 
halv gård om 0:3 med samma ränta som 1543 plus 
3 dagsverken; gården har legat under Helga leka-
mens prebenda i domkyrkan (SöH 1553:6) . 

1559 upptas i Gustav l :sjo rdebok en gård, som är 'o lagd ' 
jord och som har 1 punds utsäde och äng till 8 lass 
hö (AoE 29 AB). 

1573 upptas en tiondepliktig torpare i B (UH 1573 tl). 

Bondberga Se Berga. 

*Bredhabool 1449 säljer Johan Matsson i Näs torpet Bredhabool till 
kung Karl (se Näs) (RAp 29/9). 

*Brodher- 1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Brodhersonsbool 
sonsbool till kung Karl (se Näs) (RAp 29/9). 

Brubbhamra 1433 i Hambrvm (?RAp 7/ 11), 1483 Br~byhamber (DN 
16:281), 1498 (?) Broobyhamber (ATJb s 92), 1538 
Hambra (UH 1538:1), 1547 Brobohambra (UH 1547:3) 
- 10 I, 1 c; bytomt ca 1000 m östnordöst om Kagg-
hamra (RAÄ 157). 



Grödinge 131

Bröta (Västra 
och Östra)

UH 1 sk, 0:6:1, 1572 1:1.
1538 (endast) 1 skuj, 0:1:1 till Bröttsta.
1 fr (Birger Nilsson/Grip/); öde 1572-73.
1 kyuj, 0:0:1 (jt 1549-57).
Summa jt 1:0 (1:1).

1433 omnämns Tideka i B ('Hamra’) som faste vid hä-
radstinget (?RAp 7/11).

1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 
bort en gård, som räntar 2 pund korn, 1:0 pn och 1 
pund smör, till Arvid Trolle (se Kagghamra) (DN 
16:281).

1498 (?) upptas en gård (ränta = 1483) i Arvid Trolles 
jordebok (ATJb s 92).

1507 byter Per i Klippsta till sig 0:'ä (i 'Hamra') av Lars 
Persson i Näs (se Näs) (PVikSp 21/8).

1562 räntar frälsegården 1 pund 7 spann korn, 1:0 pn 
och 1 pund fläsk (FoR 3).

1573 upptas en tiondepliktig (skattebonden) i B (UH 
1573:6 tl).

1369 i Brötöö (DS 7830, avskr), 1450 Br0tha (ShSp 21/10), 
1459 i 0sterbruta (RAp 2/6), 1490 i Br0the (BjörkAp 
19/6), 1515 i 0strce Br0tce (SSJb 1515 f 22v), 1535 
Vesterbrötha, Österbröthe (UH 1535:1) - 10 I, 1 d.

UH 3 sk, 1:0 + 0:7 + 0:7; två gårdar ligger i Västra B. 
1538 (endast) 1 skuj, 0:2 till Uringe.
1 ky, 1572 1 pb, 0:7 (jt 1547-49); öde 1573.
Summa jt 3:7.

1369 omnämns Jöns i B som faste vid häradstinget (DS 
7830).

1450 dömer kungen och rådet i den 'fördärvliga och 
långliga tvedräkt’ som varit i nära 24 år mellan å 
ena sidan Gotskalk Bengtsson (Ulv), hans son Bengt 
och hans sonson Arent Bengtsson och å andra sidan 
Ingemund Arvidsson (vinkelsnitt motsols). Gotskalk 
och hans arvingar skall ha en gård i B om 0:0:16 
och tre holmar utanför 'Blistanäs' i Ösmo sn, Inge-
mund jord i Valsjö och Ekulsvik, Ösmo sn. (ShSp 
21/10, EbAp 21/10)

1459 omnämns Olof i Östra B som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp 2/6).

Grödinge 131 

UH lsk ,0:6: 1,15721 :l. 
1538 (endast) I skuj, 0: l: l till Brött sta. 
I fr (Birger Nilsson /Grip/); öde 1572-73. 
I kyuj , 0:0: l Ut 1549-57). 
Summajt 1:0 (l:l). 

1433 omnämns Tideka i B ('Hamra') som faste vid hä-
radstinget (?RAp 7/ 11). 

1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 
bort en gård, som räntar 2 pund korn, l :0 pn och l 
pund smör, till Arvid Trolle (se Kagghamra) (DN 
16:281). 

1498 (?) upptas en gård (ränta = 1483) i Arvid Trolles 
jordebok (ATJb s 92). 

1507 byter Per i Klippsta till sig O:½ (i 'Hamra ') av Lars 
Persson i Näs (se Näs) (?VikSp 2 l/8). 

1562 räntar frälsegården l pund 7 spann korn, l :0 pn 
och l pund fläsk (FoR 3). 

1573 upptas en tiondepliktig (skattebonden) i B (UH 
1573:6 tl). 

Bröta (Västra 1369 i Brötöö (DS 7830, avskr), l450Brt1tha (ShSp 21/10), 
och Östra) 1459 i 0sterbruta (RAp 2/6), 1490 i Brt1the (BjörkAp 

19/6), 1515 i 0str<E Brf/t<E (SSJb 1515 f 22v), 1535 
Vesterbrötha, Österbröthe (UH 1535: l) - l O I, l d . 

UH 3 sk, l :0 + 0:7 + 0:7; två gårdar ligger i Västra B. 
1538 (endast) I skuj, 0:2 till Uringe. 
I ky , 1572 I pb , 0:7 Ut 1547-49); öde 1573. 
Summajt 3:7. 

1369 omnämns Jöns i B som faste vid häradstinget (DS 
7830). 

1450 dömer kungen och rådet i den 'för därvliga och 
långliga tvedräkt' som varit i nära 24 år mellan å 
ena sidan Gotskalk Bengtsson (Ulv), hans son Bengt 
och hans sonson Arent Bengtsson och å andra sidan 
Ingemund Arvidsson (vinkelsnitt motsols). Gotskalk 
och hans arvingar skall ha en gård i B om 0:0: 16 
och tre holmar utanför 'Blistanäs' i Ösmo sn, Inge-
mund jord i Valsjö och Ekulsvik, Ösmo sn . (ShSp 
21/10, EbAp 21/ 10) 

1459 omnämns Olof i Östra B som nämndeman vid hä-
rad stinget (RAp 2/6). 



132 Svartlösa härad

Bröttsta (nu
Snäckstavik)

Bullsta

1490 omnämns Jöns i B som faste vid tinget (BjörkAp 
19/6). - Jöns ingår i nämnden vid lagmansting med 
allmogen av häradet 1492 (Rött nr 437).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe- 
gods 0:‘/4 i Östra B, som räntar 0:2 pn (SSJb 1515 f 
22v).

1538 byter Gustav I bort 0: ^ i Östra B, som räntar 0:2 
pn, till kronan (K1DH II nr 11).

1573 upptas tre tiondepliktiga i B (UH 1573:6 tl).

1331 in Brytiestum (DS 2889), 1436 i Brytistadom (SMR 483, 
avskr), 1443 i Brutistom (UUBp 19/10) - 10 I, 1 c.

UH 2 sk, 1:0 med skuj i Brubbhamra 1538 + 0:7:2:4 
med skuj i Lunderåker från 1572.
1539 1 skuj, 0:3 till Igelsta, Tälje sn (upptas i jb un-
der Tälje sn).
Summa jt 2:2:2:4.

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 4:0 
(DS 2889).

1436 ingår Peder i B i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483).

1443 ingår Erik Pedersson i B i synenämnd rörande Hä-
gerstens äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1364 i Bullastom (DS 7037), 1433 i Bullistom (RAp 2/5) - 10 
I, 1 c; bytomt ca 600 m nordöst om Snäckstavik 
(RAÄ 33).

UH 1 sk, 1:5:1, 1572 1:3, med skuj i Sundby och endast 
1538 stuj i *Wlleåker.
1 ky, 0:5 (jt 1547-48); öde 1572-73.
Summa jt 2:2:1 (2:0).

1364 byter Ulf i B på Öknebo häradsting till sig jord i 
Jursta, Överenhörna sn, och Gillberga, Ytterenhör- 
na sn, mot lika mycket jord i Vältesta, Vansö sn (DS 
7037).

1433 omnämns Ulf i B som faste vid häradstinget (RAp 
2/5).

1499 och 1514 ingår Nils i B i nämnden vid lagmans- 
resp häradsting (RApp 11/3, RAp u d).

1573 upptas en tiondepliktig (skattebonden) i U (UH 
1573:6 tl).

132 Svartlösa härad 

Bröttsta (nu 
Snäckstavik) 

Bullsta 

1490 omnämns Jöns i B som faste vid tinget (BjörkAp 
19/6) . - Jöns ingår i nämnden vid lagm ansting med 
allmogen av häradet 1492 (Rött nr 437) . 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe-
gods 0 :½ i Östra B, som räntar 0 :2 pn (SSJb 1515 f 
22v). 

1538 byter Gust av I bort 0:½ i Östra B, som räntar 0:2 
pn , till kronan (KIDH Il nr 11). 

1573 upptas tre tiondepliktiga i B (UH 1573 :6 tl) . 

1331 in Brytiestum (DS 2889), 1436 i Brytistadom (SMR 483, 
avskr) , 1443 i Brutistom (UUBp 19/10)- 10 I, 1 c. 

UH 2 sk, 1 :0 med skuj i Brubbhamra 1538 + 0:7:2 :4 
med skuj i Lunderåker från 1572 . 
1539 I skuj, 0:3 till Igelsta, Tälje sn (upptas i jb un-
der Tälje sn). 
Summajt 2:2:2:4 . 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domk yrka ½:0 
(DS 2889) . 

1436 ingår Peder i B i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483). 

1443 ingår Erik Pedersson i B i synenämnd rörande Hä-
gerstens äng, Brännk yrka sn (UUBp 19/ 10). 

1364 i Bullastom (DS 7037), 1433 i Bullistom (RAp 2/5)- 10 
I, 1 c; bytomt ca 600 m nordöst om Snäckstavik 
(RAÄ 33) . 

UH I sk , 1:5:1, 1572 1:3, med skuj i Sundby och endast 
1538 stuj i *Wlleåker. 
I ky , 0:5 Ut 1547-48); öde 1572-73 . 
Summajt 2:2 :1 (2:0) . 

1364 byter Ulf i B på Öknebo häradsting till sig jord i 
Jursta, Överenhörna sn, och Gillberga , Ytterenhör-
na sn, mot lika mycket jord i Vältes ta, Vansö sn (DS 
7037). 

1433 omnämns Ulf i B som faste vid häradstinget (RAp 
2/5) . 

1499 och 1514 ingår Nils i B i nämnden vid lagmans-
resp häradsting (RApp 11/3 , RAp u d). 

1573 upptas en tiondepliktig (skattebonden) i U (UH 
1573:6 tl) . 



Grödinge 133

Byrsta 1436 i Byrijstadoin (SMR 483, avskr), 1437 i Bi0ristum 
(SMR 651), 1443 i Byristom (UUBp 19/10), 1498 (?) 
Bycerstce, By ersta (ATJb s 92) -10 1, ld.

UH 1572 1 skuj, 0:2 (okänd ägare).
1553 1 aoe, 0:3:1, 1572 1 fr (öde 1572-73).
1553 1 aoe, 1572 1 frt (B kvarn; jt saknas).

1436 ingår Pelle i B i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Arsta, Brännkyrka sn (SMR 483). - Pelle är 
1437 faste vid lagmansting i häradet och ingår 1443 
i synenämnd rörande Hägerstens äng, Brännkyrka 
sn (SMR 651, UUBp 19/10).

1440 testamenterar Nils Erengislesson (Hammersta-ät- 
ten) till sin hustru Katarina Knutsdotter (Grip) bl a 
0:7 och en kvarn i B (SMR 1197).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) bl a B och 
B kvarn i morgongåva till sin hustru Birgitta Olofs- 
dotter (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1446 lär Birgitta B och B kvarn i Erengisle Nilssons för-
nyade morgongåvobrev (DRAp 1484 10/9, vid).

1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 
bort en gård, som räntar 2 pund korn, 1:0 pn och 1 
pund smör, och B kvarn, som räntar 4 pund mjöl, 
till Arvid Trolle (se Kagghamra) (DN 16:281).

1498 (?) upptas en gård och en kvarn (avrad = 1483) i 
Arvid Trolles jordebok (ATJb s 92).

1499 ingår Bo i B i nämnden vid lagmansting med allmo-
gen av häradet (RApp 11/3).

1550 finner rådstugurätten i Stockholm att borgmästaren 
Peder Andersson inte har rätt att behålla hemmanet 
B, som hans svärmor tidigare köpt för att kompen-
sera honom för hans rätt i Ersta, Brännkyrka sn, 
och ådömer honom att återlämna B till de rätta ar-
vingarna, varvid köpeskillingen skall delas mellan 
Peder och hans motpart Bengt Hansson (se Ersta, 
Brännkyrka sn); till hemmanet hör en sågkvarn 
(StTb s 75).

1553 upptas i jordeboken som arv och eget en gård om 
0:3:1, som räntar 2 pund korn, 0:3:1 pn, 15 mark 
smör och 6 dagsverken, och B kvarn, som räntar 3'A 
pund tullrågmjöl; räntan har avkortats med 4 
spann tull för den äng som Birger Nilsson (Grip) 
tog från kvarnen (SöH 1553:6).

Byrsta 

Grödinge 133 

1436 i Byrijstadom (SMR 483, avskr), 1437 i Bi~ristum 
(SMR 651), 1443 i Byristom (UUBp 19/ 10), 1498 (?) 
By<mlff, Byerstff (ATJb s 92) - 10 I, 1 d. 

UH 1572 I skuj, 0:2 (okänd ägare). 
1553 I aoe, 0:3:1, 1572 I fr (öde 1572-73). 
1553 I aoe, 1572 I frt (B kvarn; jt saknas). 

1436 ingår Pelle i B i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483) . - Pelle är 
143 7 faste vid lagmans ting i häradet och ingår 1443 
i synenämnd rörande Hägerstens äng, Brännkyrka 
sn (SMR 651 , UUBp 19/ 10). 

1440 testamenterar Nils Erengislesson (Hammersta-ät-
ten) till sin hustru Katarina Knutsdotter (Grip) bl a 
0:7 och en kvarn i B (SMR 1197). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) bl a B och 
B kvarn i morgongåva till sin hustru Birgitta Olofs-
dotter (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1446 far Birgitta B och B kvarn i Erengisle Nilssons för-
nyade morgongåvobrev (DRAp 1484 10/9, vid) . 

1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 
bort en gård, som räntar 2 pund korn, 1 :0 pn och 1 
pund smör, och B kvarn, som räntar 4 pund mjöl, 
till Arvid Trolle (se Kagghamra) (DN 16:281). 

1498 (?) upptas en gård och en kvarn (avrad = 1483) i 
Arvid Trollesjordebok (ATJb s 92). 

1499 ingår Bo i B i nämnden vid lagmansting med allmo -
gen av här adet (RApp 11/3). 

1550 finner rådstugurätten i Stockholm att borgmästaren 
Peder Andersson inte har rätt att behålla hemmanet 
B, som hans svärmor tidigare köpt för att kompen-
sera honom för hans rätt i Ersta, Brännkyrka sn, 
och ådömer honom att återlämna B till de rätta ar-
vingarna, varvid köpeskillingen skall delas mellan 
Peder och hans motpart Bengt Hansson (se Ersta, 
Brännkyrka sn); till hemmanet hör en sågkvarn 
(StTb s 75) . 

1553 upptas i jordeboken som arv och eget en gård om 
0:3 :1, som räntar 2 pund korn, 0 :3:1 pn, 15 mark 
smör och 6 dagsverken, och B kvarn, som räntar 3½ 
pund tullrågmjöl; räntan har avkortats med 4 
spann tull för den äng som Birger Nilsson (Grip) 
tog från kvarnen (SöH 1553:6). 



134 Svartlösa härad

Dåstorp

1555 (?) upptas i Birger Nilssons (Grip) och hans hustrus 
jordebok en gård och en kvarn; till kvarnen, som i 
tullmjöl ger hälften rågmjöl och hälften bjuggmjöl, 
hör jord om 0:2; B ingår i Byrsta rättarlag, som i öv-
rigt omfattar torpet Ström, Brubbhamra, Kagg- 
hamra (en gård) och Trulltorp samt jord i Södra 
Sanna i Närke. B gård och kvarn har Gustav I tagit 
från Birger och hans syskon 1551. (VikS E 2741 s 
10a och b)

1559 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar om vardera 
0:6:2 och en kvarn; gårdarna har vardera 17 
spanns utsäde, äng till 40 lass hö och gott utrymme; 
ovanför B finns ett ålfiske med en kista; jorden upp-
ges vara 'Hammerstagods’ (AoE 29 AB).

1561 återfår Birger Nilsson en gård och B kvarn, vilka 
Gustav I vederkänt pga att de skulle ha varit Sten 
Sture d ä:s köpegods (HH 13 s 8).

1562 har Birger Nilsson en gård om 0:3:1, som räntar 2 
pund korn, 0:3:1 pn, 15 mark smör, 6 dagsverken 
och 4 hästars fodring, och en kvarn, som räntar 3 
pund tullmjöl och 3 pund fläsk (FoR 3).

1566 upptas bland kungens arv och eget en gård om 
0:6:2, som räntar 3 pund korn, 1 pund smör och 
0:6:2 pn; den har 17 spanns utsäde och äng till 40 
lass (SöH 1566:10).

1575 beslutar rådstugurätten att Mats Pedersson, borg-
mästare i Stockholm, skall behålla sågkvarnen, men 
Arvid Larsson och Vaste Eriksson får där årligen 
låta såga vid pass 50 stockar om de behöver (StTb s 
577).

1475 Dauidztorp (B 19 nr 239, avskr), 1556 Dauittztorp 
(UH 1556:2, kostgärd), 1562 Thorp (FoR 3), 1572 
Dågxtorp (UH 1572:20), 1573 Dåstorp (UH 1573:6 tl) 
- 10 I, 1 c.

UH 1 firt (1562 Nils Jespersson/Cruus/); öde 1572.
1475 uppger Lars Tomasson (Årby-ätten) att han efter 

Erland Kagges död tagit emot gården D, som den-
ne tidigare ärvt efter sin bror; Lars var gift med Er-
lands brorsdotter (se Karshamra) (B 19 nr 239).

1562 räntar torpet 2:0 pn, 2 dagsverken och en hästs fod-
ring (FoR3).
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Dåstorp 

1555 (?) upptas i Birger Nilssons (Grip) och hans hustrus 
jordebok en gård och en kvarn; till kvarnen, som i 
tullmjöl ger hälften rågmjöl och hälften bjuggmjöl , 
hör jord om 0:2; B ingår i Byrsta rättarlag , som i öv-
rigt omfattar torpet Ström, Brubbhamra , Kagg-
hamra (en gård) och Trulltorp samt jord i Södra 
Sanna i Närke . B gård och kvarn har Gustav I tagit 
från Birger och hans syskon 1551. (VikS E 27 41 s 
10a och b) 

1559 upptas i Gustav l :s jordebok två gårdar om vardera 
0:6 :2 och en kvarn; gårdarna har vardera 17 
spanns utsäde, äng till 40 lass hö och gott utrymme ; 
ovanför B finns ett ålfiske med en kista;jorden upp-
ges vara 'Hammerstagods ' (AoE 29 AB). 

1561 återfar Birger Nilsson en gård och B kvarn, vilka 
Gustav I vederkänt pga att de skulle ha varit Sten 
Sture d ä:s köpegods (HH 13 s 8). 

1562 har Birger Nilsson en gård om 0:3:1, som räntar 2 
pund korn, 0:3:1 pn, 15 mark smör, 6 dagsverken 
och 4 hästars fodring, och en kvarn, som räntar 3 
pund tullmjöl och 3 pund fläsk (FoR 3). 

1566 upptas bland kungens arv och eget en gård om 
0:6:2, som räntar 3 pund korn, 1 pund smör och 
0:6:2 pn ; den har 17 spanns utsäde och äng till 40 
lass (SöH 1566: I 0). 

1575 beslutar rådstugurätten att Mats Pedersson, borg-
mästare i Stockholm, skall behålla sågkvarnen , men 
Arvid Larsson och Vaste Eriksson far där årligen 
låta såga vid pass 50 stockar om de behöver (StTb s 
577). 

1475 Dauidztorp (B 19 nr 239, avskr), 1556 Dauittztorp 
(UH 1556:2, kostgärd), 1562 Thorp (FoR 3), 1572 
Ddgxtorp (VH 1572:20), 1573 D&torp (UH 1573:6 tl) 
-101 , lc. 

UH I frt (1562 Nils Jespersson /Cruus /); öde 1572 . 
1475 uppger Lars Tomasson (Årby-ätten) att han efter 

Erland Kagges död tagit emot gården D, som den-
ne tidigare ärvt efter sin bror; Lars var gift med Er-
lands brorsdotter (se Karshamra) (B 19 nr 239). 

1562 räntar torpet 2:0 pn, 2 dagsverken och en hästs fod-
ring (FoR3) . 



Eldtomta

Ensta

1573 upptas en tiondepliktig torpare i D (UH 1573:6 tl).

1433 i Eldhetomptom (RAp 7/11), 1437 i Ellatompta (SMR 
651)- 10 I, 1 c.

UH 2 sk, 0:4, 1572 0:4:2:4 + 0:4, 1572 0:4:1:4 med skuj 
i Lunderåker från 1572; 1538 har ett hn troligen 
stuj i Lunderåker.
Summa jt 1:0 (1:1:1).

1433 omnämns Ragvast i E som faste vid häradstinget 
(RAp 7/11).

1437 omnämns Ragvald i E som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651).

1525 byter Gustav I på kronans vägnar bort tre 'krono- 
gods’ om tillsammans 1:0 till Ulf Larsson i Kängsta, 
Ösmo sn, mot skatteiord i Uddby, Österhaninge sn 
(GR 2 s 48).

1436 i /Endistadom (SMR 483, avskr), 1440 i /Endistom, i 
/Endastom (SMR 1222), 1442 i Endastum (RAp 5/5), 
1443 i /Ennarstom (UUBp 19/10), 1514 i ACnesta 
(RAp u d) -10 1,2 c.

UH 2 sk, 1:2:0:4, 1572 1:5:2:4, med skuj i Vårsta 1538 
+ 1:3:1:4 (jt från 1572; 1538 okänt pga skada) med 
skuj i Skälby.
1543-57 1 aoeuj, 0:2:1 till Skälby 1558. (Fullbro rd) 
Summa jt ?3:0 (3:1:1).

1436 ingår Lars i E i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Arsta, Brännkyrka sn (SMR 483). - Lars i E 
deltar 1440 i ett jordbyte i Sollentuna hd med Upp-
sala domkyrka (SMR 1222; se DMS 1:7 s 79). - 1442 
och 1445 är Lars faste vid Svartlösa häradsting 
(RAp 5/5, 22/5), och 1443 ingår han i synenämnd 
rörande Hägerstens äng, Brännkyrka sn (UUBp 
19/10).

1514 omnämns Lasse i E som nämndeman vid härads-
tinget (RAp u d).

1531 upptas i Gustav Lsjordebok en jord som räntar 1:0 
pn (Näs rd) och brukas av skattebonden i E; jorden 
har köpts från Skänninge kloster (K 1, 1531 f 73).

Grödinge 135

'=rödingenäs’ Se Näs 1528.

Eldtomta 

Ensta 

'Grödingenäs' 

Grödinge 135 

1573 upptas en tiondepliktig torpare i D (UH 1573:6 tl) . 

1433 i Eldhetomptom (RAp 7/ 11), 1437 i Ellatompta (SMR 
651) - 10 I, 1 c. 

U H 2 sk, 0:4, 1572 0:4:2:4 + 0:4, 1572 0:4: 1 :4 med skuj 
i Lunderåker från 1572; 1538 har ett hn troligen 
stuj i Lunderåker. 
Summajt 1:0 (1:1:1) . 

1433 omnämns Ragvast i E som faste vid häradstinget 
(RAp 7/ 11). 

1437 omnämns Ragvald i E som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651 ). 

1525 byter Gustav I på kronans vägnar bort tre 'krono-
gods ' om tillsammans I :0 till Ulf Larsson i Kängsta, 
Ösmo sn, mot skattejord i Uddb y, Österhaninge sn 
(GR 2 s 48) . 

1436 i k: ndistadom (SMR 483, avskr), 1440 i k:ndistom, i 
k: ndastom (SMR 1222), 1442 i Endastum (RAp 5/5), 
1443 i k:nnar stom (UUBp 19/ 10), 1514 i k:nesta 
(RAp u d) - 10 I, 2 c. 

UH 2 sk, 1 :2:0 :4, 1572 1 :5:2:4, med skuj i Värsta 1538 
+ 1:3: 1:4 Ut från 1572 ; 1538 okänt pga skada) med 
skuj i Skälb y. 
1543-57 I aoeuj, 0:2: 1 till Skälby 1558. (Fullbro rd) 
Summajt ?3:0 (3:1:1). 

1436 ingår Lars i E i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483). - Lars i E 
deltar 1440 i ett jord byte i Sollentuna hd med Upp-
sala domk yrka (SMR 1222 ; se DMS 1 :7 s 79). - 1442 
och 1445 är Lars faste vid Svartlösa häradsting 
(RAp 5/5, 22/5) , och 1443 ingår han i synenämnd 
rörande Hägerstens äng, Brännkyrka sn (UUBp 
19/ 10). 

1514 omnämns Lasse i E som nämndeman vid härads-
tinget (RAp u d). 

1531 upptas i Gustav I :s jordebok en jord som räntar 1 :0 
pn (Näs rd) och brukas av skattebonden i E; jorden 
har köpts från Skänninge kloster (K 1, 1531 f73). 

Se Näs 1528 . 



136 Svartlösa härad

=ullhamra 1353 i Gulhambrum (DS 4918) - 10 I, 1 c; gårdsplats ca 
250 m nordöst om Karshamra (RAA 82).

UH 1 sk, 0:5, 1572 1:0, med kyuj i G.
1547-57 1 kyuj, 0:1 till sk ovan.

1353 omnämns Jöns i G som faste vid häradstinget (DS 
4918).

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter 0:5 till sin måg 
Gilkin Håkansson (se Karshamra) (RAp 23/1).

1475 uppger Lars Tomasson (Årby-ätten) att han efter 
Erland Kagges död tagit emot gården G, som den-
ne tidigare ärvt efter sin bror; Lars var gift med Er-
lands brorsdotter (se Karshamra) (B 19 nr 239).

1492 ingår Lars i G i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (Rött nr 437).

1514 omnämns Ragvald i G som vidervaruman vid hä-
radstinget (RAp u d).

1559 byter Jon Nilsson i G till sig 0:1 kyrkojord och 0:2 
frälsejord av Gustav I mot jord i *Veppsta, Botkyr-
ka sn; frälsejorden i G hade kungen lått av Nils Jes- 
persson (Cruus) (K 6 f 156).

>usby 1310 iuxta Husaby Grodungi (DS 1672), 1331 in Hosaby (DS
2889)- 10 I, 1 d.

UH 2 pb, 0:4 + 0:4; jt 1547-49 (öde 1572-73).
Summa jt 1:0.

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 1:0 (DS 
2889).

1449 omnämns Ingevald i H som faste vid häradstinget 
(RAp e 29/9).

>ömingsnäs Se Näs 1528.

Iselsta 1433 i Islistom (RAp 2/5) — 10 I, 1 d.
UH 1 sk, 1:0:2.

1538 (endast) 3 skuj, 0:1 till Norrga nr 2 + 0:0:2 till 
Norrga nr 1 + 0:0:1 till Uringe; från 1572 troligen 
inräknade i jt för Norrga.
Summa jt 1:2:2 (1:0:2).

1433 omnämns Jeppe i I som faste vid häradstinget (RAp 
2/5).

1471 omnämns Sune i I som fäste (VikSp 29/11).
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Gullhamra 1353 i Gulhambrum (DS 4918) - 10 I, 1 c; gård splats ca 

Husby 

250 m nordöst om Karshamra (RAÄ 82) . 
UH l sk, 0:5, 1572 1:0, med kyuj i G. 

1547-57 l kyuj, 0:1 till sk ovan. 
1353 omnämns Jöns i G som faste vid häradstinget (DS 

4918). 
1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter 0:5 till sin måg 

Gilkin Håkansson (se Karshamra) (RAp 23/ 1 ). 
1475 uppger Lars Tomasson (Årby-ätten) att han efter 

Erland Kagges död tagit emot gården G, som den-
ne tidigare ärvt efter sin bror ; Lars var gift med Er-
lands brorsdotter (se Kar shamra) (B 19 nr 239) . 

1492 ingår Lars i G i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (Rött nr 437). 

1514 omnämns Ragvald i G som vidervaruman vid hä-
radstinget (RAp u d). 

1559 byter Jon Nilsson i G till sig 0: 1 kyrkojord och 0:2 
frälsejord av Gustav I mot jord i *Veppsta, Botkyr-
ka sn ; frälsejorden i G hade kungen fatt av Nils Jes-
persson (Cruus) (K 6 f 156). 

1310 iuxta Husaby Grodungi (DS 1672), 1331 in Hosaby (DS 
2889) - 10 I , 1 d. 

UH 2 pb, 0:4 + 0:4;jt 1547-49 (öde 1572-73) . 
Summajt 1:0. 

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domk yrka 1 :0 (DS 
2889) . 

1449 omnämns Ingevald i H som faste vid häradstinget 
(RAp e 29/9). 

Hörningsnäs Se Näs 1528. 

Iselsta 1433 i Islistom (RAp 2/5) - 10 I, 1 d. 
UH l sk, 1 :0:2. 

1538 (endast) 3 skoj, 0:1 till Norrga nr 2 + 0:0 :2 till 
Norrga nr 1 + 0:0:1 till Uringe; från 1572 troligen 
inräknade ijt för Norrga . 
Summa jt 1 :2:2 ( 1 :0:2). 

1433 omnämns Jeppe i I som faste vid härads tinget (RAp 
2/5). 

1471 omnämns Sune i I som faste (VikSp 29/11) . 



1507 byter Per i Klippsta till sig 0:0:2‘/2 av Lars Persson i 
Näs (se Näs) (VikSp 21/8).

Kagghamra 1350 in Hambrum, curiam meam Hambra (DS 4611), 1483 
Hambre (DN 16:281), 1498 (?) Kaggehamber (ATJb s 
92)- 10 I, 1 c.

UH 2 fr (1562 Birger Nilsson /Grip/, Björn Pedersson 
/Bååt/).

Kagghamra kan beläggas som sätesgård för Karl Jakobs-
son (okänt sigill) 1350 (DS 4611).

1350 säljer Karl Jakobsson i K ('Hamra’) jord i Sund, 
Vagnhärads sn, till Birger Nilsson (Sparre); om 
Birgers köp skulle hindras, skall han och hans ar-
vingar ha rätt att i stället ta jord i Karls gård 'Ham-
ra' (DS 4611).

1483 byter Axel Olofsson (Skanke) och hans syster Mag-
dalena Olofsdotter bort det gods som deras mor Eli-
se ärvt efter sin syster Anna (Eskilsdotter) i Lindö, 
Kärrbo sn, till Arvid Trolle och dennes hustru Bea-
ta Ivarsdotter (Tott) mot jord i Skåne. Det bortbytta 
godset är K ('Hamra'), som räntar 10 pund korn, 
2:0 pn och 2 pund smör, med en underliggande 
äng, som räntar 4 pund korn, och jord i Brubbham- 
ra, Byrsta och Trulltorp samt i Herresta, Toresunds 
sn. Arvid och Beata skall överlämna all avrad av 
godset nästa avradsdag i kommande midfasta, var-
efter skiftesbrev skall upprättas. (DN 16:281; se 
PHT 1953 s 53)

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok som det gods 
han fått i byte av fru Magdalena, Niels (Pedersen) 
Brahes änka, K som räntar 10 pund korn, 2:0 pn 
och 4 pund smör; ängen vid K räntar 3:0 pn, övrigt 
gods = 1483 (ATJb s 92).

1511 säljer Karin Hansdotter Borisk i Stockholm, änka 
efter Klas skräddare, två gårdar som tillsammans 
räntar 10 pund korn, 2:0 pn och 4 pund 'mate', till 
Sten Turesson (Bielke); om jorden skulle frångå 
Sten, anvisar Karin lika mycken ränta i sitt hus i 
Stockholms stad eller köpet tillbaka (B 2, Sten Tu-
resson).

Grödinge 137Grödinge 137 

1507 byter Per i Klippsta till sig 0:0:2½ av Lars Persson i 
Näs (se Näs) (VikSp 21/8). 

Kagghamra 1350 in Hambrum, curiam meam Hambra (DS 4611), 1483 
Hambre (DN 16:281), 1498 (?) Kaggehamber (ATJb s 
92)-101,lc. 

UH 2 fr (1562 Birger Nilsson /Grip/, Björn Pedersson 
/Bååt/). 

Kagghamra kan beläggas som sätesgård för Karl Jakobs-
son (okänt sigill) 1350 (DS 4611). 

1350 säljer Karl Jakobsson i K ('Hamra') jord i Sund, 
Vagnhärads sn, till Birger Nilsson (Sparre); om 
Birgers köp skulle hindras, skall han och hans ar-
vingar ha rätt att i stället ta jord i Karls gård 'Ham-
ra' (DS 4611) . 

1483 byter Axel Olofsson (Skanke) och hans syster Mag-
dalena Olofsdotter bort det gods som deras mor Eli-
se ärvt efter sin syster Anna (Eskilsdotter) i Lindö, 
Kärrbo sn, till Arvid Trolle och dennes hustru Bea-
ta lvarsdotter (Tott) mot jord i Skåne. Det bortbytta 
godset är K ('Hamra'), som räntar 10 pund korn, 
2:0 pn och 2 pund smör, med en underliggande 
äng, som räntar 4 pund korn, och jord i Brubbham-
ra, Byrsta och Trulltorp samt i Herresta, Toresunds 
sn . Arvid och Beata skall överlämna all avrad av 
godset nästa avradsdag i kommande midfasta, var-
efter skiftesbrev skall upprättas. (DN 16:281; se 
PHT 1953 s 53) 

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok som det gods 
han fått i byte av fru Magdalena , Niels (Pedersen) 
Brahes änka, K som räntar l 0 pund korn, 2:0 pn 
och 4 pund smör ; ängen vid K räntar 3:0 pn, övrigt 
gods = 1483 (ATJb s 92). 

1511 säljer Karin Hansdotter Borisk i Stockholm, änka 
efter Klas skräddare, två gårdar som tillsammans 
räntar l O pund korn, 2:0 pn och 4 pund 'mate', till 
Sten Turesson (Bielke); om jorden skulle frångå 
Sten, anvisar Karin lika mycken ränta i sitt hus i 
Stockholms stad eller köpet tillbaka (B 2, Sten Tu-
resson) . 



138 Svartlösa härad

Karshamra

1530-talet (?) anges på en odaterad lös minneslapp den 
samlade avraden för 'Kagghamras gods’ till 17 
pund korn, 7:1 pn och 7 pund smör (OxS E 518, 
Ekonomiska handlingar). - Godset är sannolikt det-
samma som 1483 och 1498 (se ovan), dvs K, Brubb- 
hamra, Byrsta och Trulltorp, vilket vid arvskiftet ef-
ter Arvid Trolle tillföll hans dotter Anna, gift med 
Nils Bosson (Grip) (ATJb s 92).

1555 (?) upptas en gård i Birger Nilssons (Grip) och hans 
hustrus jordebok under Byrsta rättarlag (VikS E 
2741 s 10b).

1562 räntar gårdarna vardera 5 pund korn, 1:0 pn, 1 
pund fläsk och 1 pund smör (FoR 3).

1430 Karlshambra (RAp 23/1) - 10 I, 1 c.
UH 1 fr (1562 Nils Jespersson /Cruus/).
1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre blad) till sin 

måg Gilkin Håkansson (hjorthorn), som säkerhet 
för den hemgift om 300 mark hon dagen efter bröl-
lopet ger med sin dotter Lucia Henriksdotter, halva 
K, som är 0:6, med ett halvt underliggande torp 
och jord i Gullhamra och *Malma, i Rangsta och 
Svärdsö, Sorunda sn, samt i Vansta, Ösmo sn. Om 
Gilkin och Lucia skulle skiljas åt barnlösa, skall 
jorden återgå till rätta arvingar. Elins son Lars 
Skäringsson samtycker till överlåtelsen. (RAp 23/1)

1475 avdöms en tvist mellan Lars Tomasson (Arby-ätten) 
och Erik Kagge och dennes medarvingar om gods 
som Eriks farfar Erland Kagge innehaft till sin död. 
Erland hade efter sin bror Ragvald Kagges död lagt 
beslag på hela dennes gods, så att Ragvalds dotter 
Karin, hustru till Lars Tomasson, inte fått sin arve-
del på fädernet förrän det året Erland blev död. Då 
återfick Lars K, och efter Erlands död hade han av 
Mats Kagge (Erlandsson) fått gårdarna Gullhamra 
och Dåstorp. Lars tilldöms de gods som han kan be-
visa med brev och levandes vittne vara hans hustrus 
rätta fäderne. Erik Kagge och hans medarvingar 
döms att betala ut två tredejedelar och Erland Kag-
ges änka Gertrud en tredjedel av all den inkomst 
som Erland uppburit av Karins gods. - Brevet har 
av Nils Jespersson (Cruus) företetts inför ett herre-
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1530-talet (?) anges på en odaterad lös minneslapp den 
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K, som är 0:6, med ett halvt underliggande torp 
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Svärdsö, Sorunda sn, samt i Vansta, Ösmo sn. Om 
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jorden återgå till rätta arvingar. Elins son Lars 
Skäringsson samtycker till överlåtelsen. (RAp 23/1) 
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och Erik Kagge och dennes medarvingar om gods 
som Eriks farfar Erland Kagge innehaft till sin död. 
Erland hade efter sin bror Ragvald Kagges död lagt 
beslag på hela dennes gods, så att Ragvalds dotter 
Karin, hustru till Lars Tomasson, inte fått sin arve-
del på fädernet förrän det året Erland blev död. Då 
återfick Lars K, och efter Erlands död hade han av 
Mats Kagge (Erlandsson) fått gårdarna Gullhamra 
och Dåstorp. Lars tilldöms de gods som han kan be-
visa med brev och levandes vittne vara hans hustrus 
rätta fäderne. Erik Kagge och hans medarvingar 
döms att betala ut två tredejedelar och Erland Kag-
ges änka Gertrud en tredjedel av all den inkomst 
som Erland uppburit av Karins gods. - Brevet har 
av Nils Jespersson (Cruus) företetts inför ett herre-
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möte 1560, vilket finner Mats Kagge och hans med- 
arvingar skyldiga att genast till Nils Jespersson och 
dennes medarvingar återställa det gods som 1475 
tilldömts dennes förfader. (B 19 nr 239)

1562 har Nils Jespersson (Cruus) en gård om 1:0, som 
räntar 5 pund korn, 2:0 pn, 2 pund fläsk och 6 häs-
tars fodring (FoR 3).

1578 erhåller Erik Nilsson (Cruus) och hans syster bl a 
gården K om 0:14, som räntar 0:14 pn, 5 pund 
korn och 2 pund fläsk, och torpet *Sneckeuick (rän-
ta 2:0 pn i landgille) vid förnyat arvskifte efter deras 
far Nils Jespersson, död 1573 (se DMS 1:3 s 284, 1:4 
s 260 f) (ÅS E 6117 s 1355).

Klippsta 1369 i Clippestum (DS 7830, avskr), 1449 i Klippestom (RAp 
e 29/9)-10 1, 1 c.

LTH 2 sk, 1:2:2 med kyuj i K + 1:0:1 med skuj i Sundby 
1538.
1 kyuj, 0:1 till sk ovan.
Summa jt 2:4.

1369 omnämns Peder Babbe i K som faste vid härads-
tinget (DS 7830).

1408 ger Birgitta Magnusdotter (Porse) 0:0:1 till Grö-
dinge kyrka (Geomjb C 7 s 16, avskr).

1449 omnämns Peder Vikingsson i K som faste vid tinget 
(RAp e 29 9).

1492 ingår Olof i K i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (Rött nr 437).

1514 omnämns Per Olsson i K som vidervaruman vid hä-
radstinget (RAp u d).

Lunderåker 1513 i Cumdaakcer (VikSp u d), 1538 Cundeaker (UH 
1538:1)- 10 I, 1 c.

L:H 2 skuj, 0:3:1 (1572 0:3:1:4) till Bröttsta från 1572 + 
0:1:1, 1572 0:3:1, till Olberga 1538, från 1572 till 
Eldtomta.
1538 (endast) 3 stuj, 0:2 till PEldtomta + 0:1:1 till 
Viad + 0:0:1:4 till Viad.
Summa jt 1:0:1:4 (0:6:2).

1513 säljer Olof Sommar 0:0:4 till Peder i Klippsta 
(VikSp u d).

Klippsta 
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1 kyuj, 0: 1 till sk ovan. 
Summajt 2:4 . 
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1408 ger Birgitta Magnusdotter (Porse) 0:0: 1 till Grö-
dinge kyrka (GeomJb C 7 s 16, avskr). 

1449 omnämns Peder Vikingsson i K som faste vid tinget 
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*Malma

* Mar em (nu
Marieberg)

1383 i Malmom (RAp e 29/9, SRP 1967), 1430 Malma 
(RAp 23/1) - 10 I, 2 c; bytomt ca 250 m söder om 
Malmsjö, vid nuv Blåsut (Geomjb C 7 s 41).

UH 1553 1 aoe, 1572 1 fr, 0:5.
1 fr (1562 Hans Klasson /Bielkenstierna/).

1383 omnämns Halsten i M (se Häringe, Västerhaninge 
sn) (SRP 1967-68).

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter 0:5 till sin måg 
Gilkin Håkansson (se Karshamra) (RAp 23/1).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) 0:5 och ett torp som rän-
tar lA:0 pn av Tyska orden (se Årsta, Österhaninge 
sn) (UUBp 31/3).

1476 upptas en gård om 0:5, som räntar 2 pund korn, 
0:5 pn och 1 pund smör, samt ett underliggande 
ödetorp, som räntar 2:0 pn, i Lars Axelssons (Tott) 
jordebok (C 14 f 3).

1496 ger biskop Kort i Strängnäs 0:5, som han köpt och 
som räntar 2 pund korn, 0:5 pn och 'A pund smör, 
till prebendan Muinque vulnerum i Strängnäs dom-
kyrka (se *Marem) (RAp 7/9).

1499 frågar Cecilia i Skälby inför lagmansting vid Hud-
dinge kyrka om någon kände till om M någon tid 
var uppbjudet vid häradstinget, vartill 'allt häradet’ 
säger nej och att M i stället var pantsatt (RApp 
11/3).

1553 upptas en gård, som räntar 2 pund korn, 0:5 pn, 1 
pund smör och 4 dagsverken, bland kungens arv 
och eget som förökt gods, detta år 'erkänt' från Olof 
Dyster, borgare i Stockholm (SöH 1553:6 f lv, 98).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:5 som 
köpegods av Olof Dyster; den har 14 spanns utsäde, 
äng till 12 lass hö och gott utrymme och fiskevatten 
(AoE 29 AB).

1562 intygar Hans Dyster i Södertälje att hans framlidne 
farbror Olof Dyster till Gustav I överlåtit en gård, 
som räntar 2 pund korn och 1 pund smör (se Skäl-
by) (AoE 38 f 344v).

1562 räntar Hans Klassons gård 2 pund korn, 2:4 pn och 
1 pund fläsk (FoR 3).

1442 i Marem (RAp 5/5), 1454 i Mareem (RAp 6/7), 1480 i 
Mariem (RAp 20/2) - 10 I, 1 c.
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1496 ger biskop Kort i Strängnäs 0:5, som han köpt och 
som räntar 2 pund korn, 0:5 pn och½ pund smör, 
till prebendan Quinque vulnerum i Strängnäs dom-
kyrka (se *Marem) (RAp 7/9). 

1499 frågar Cecilia i Skälby inför lagmansting vid Hud-
dinge kyrka om någon kände till om M någon tid 
var uppbjudet vid häradstinget, vartill 'allt häradet' 
säger nej och att M i stället var pantsatt (RApp 
11/3). 

1553 upptas en gård, som räntar 2 pund korn, 0:5 pn, 1 
pund smör och 4 dagsverken, bland kungens arv 
och eget som förökt gods, detta år 'erkänt' från Olof 
Dyster, borgare i Stockholm (SöH 1553:6 f lv, 98). 

1559 upptas i Gustav l:s jordebok en gård om 0:5 som 
köpegods av Olof Dyster; den har 14 spanns utsäde, 
äng till 12 lass hö och gott utrymme och fiskevatten 
(AoE 29 AB). 

1562 intygar Hans Dyster i Södertälje att hans framlidne 
farbror Olof Dyster till Gustav I överlåtit en gård, 
som räntar 2 pund korn och 1 pund smör (se Skäl-
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Nolinge

UH 1 aoe, 1:0. (Fullbro rd)
1538 (endast) 1 kruj, 0:3 till kyrkoherden.

1442 omnämns Anders i M som faste vid häradstinget 
(RAp 5/5).

1454 omnämns Anders i M som faste och Karl Nilsson i 
M som vidervaruman vid tinget (RAp 6/7).

1480/81 säljer Johan Pedersson i Uttringe, Salems sn, 1:0 
’vid västra ändalaget’ till biskop Kort Rogge i 
Strängnäs (RAp 20/2, 11/3).

1496 ger biskop Kort till prebendan Muinque vulnerum i 
Strängnäs domkyrka två landbogods som han lagli-
gen köpt, nämligen 1:0 i M, som räntar 4 pund 
korn, 1:0 pn och 1 pund smör, och jord i *Malma i 
utbyte mot prebendans jord i Sommaränge, Viksta 
sn i Uppland, vilken donerats till prebendan av 
Kristina Nilsdotter (delad sköld), änka efter väpna-
ren Filip Olsson (hjärta) (RAp 7/9, DMS 1:3 s 200 f).

1514 är Jon i M en av tre kyrkovärjande i socknen (StTb s 
17).

1559 upptas en gård om 1:0 i Gustav I:s jordebok som 
köpegods av Olof Bröms 1533; den har 3 punds ut-
säde, äng till 40 lass hö och god skog och utrymme 
(AoE 29 AB). - Räntan är 4 pund korn, 1:0 pn, 1 
pund smör, 1 pund fläsk och 6 dagsverken (SöH 
1553:6).

1573 upptas en tiondepliktig torpare i M (UH 1573:6).

1323 in Nerdrungum (DS 2393), 1331 in Nordrunge (DS 
2889), 1334 in villa Nordhrunggum (DS 3076), 1514 i 
Nordinge (StTb s 17), 1538 Nolinge (UH 1538:1) - 10 
I, 2 d-StO s 231.

UH 1 sk, 1:2 (jt från 1572, 1538 okänt pga skada).
1538 (endast) 1 skuj, 0:1 till Norrga.
Summa jt 1:3 (1:2).

1323 ger biskop Styrbjörn i Strängnäs 0:0:4, som är hans 
arvegods, till Vårfruberga kloster (DS 2393).

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0:1 
(DS 2889).

1334 överlåter Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) 0:0:0:13 
till Gustav Birgersson (Sparre av Hjulsta och Ängsö) 
(DS 3076).

Nolinge 
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'vid västra ändalaget' till biskop Kort Rogge i 
Strängnäs (RAp 20/2, 11/3). 

1496 ger biskop Kort till prebendan Quinque vulnerum i 
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gen köpt, nämligen 1 :0 i M, som räntar 4 pund 
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Kristina Nilsdotter (delad sköld), änka efter väpna-
ren Filip Olsson (hjärta) (RAp 7/9, DMS l :3 s 200 f). 

1514 är Jon i M en av tre kyrkovärjande i socknen (Stlb s 
17). 

1559 upptas en gård om 1:0 i Gustav I:s jordebok som 
köpegods av Olof Bräms 1533; den har 3 punds ut-
säde , äng till 40 lass hö och god skog och utrymme 
(AoE 29 AB). - Räntan är 4 pund korn, 1:0 pn, 1 
pund smör , 1 pund fläsk och 6 dagsverken (SöH 
1553:6). 

1573 upptas en tiondepliktig torpare i M (UH 1573:6). 

1323 in Nerdrungum (DS 2393), 1331 in Nordrunge (DS 
2889), 1334 in villa Nordhrunggum (DS 3076), 1514 i 
Nordinge (Stlb s 17), 1538 Nolinge (UH 1538: 1) - 10 
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UH 1 sk, 1:2 (jt från 1572, 1538 okänt pga skada). 
1538 (endast) 1 skuj, 0:1 till Norrga. 
Summajt 1:3 (1:2). 

1323 ger biskop Styrbjörn i Strängnäs 0:0:4, som är hans 
arvegods, till Vårfruberga kloster (DS 2393) . 

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0: 1 
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Norrga

Näs

1369 omnämns Sverker i N som faste vid häradstinget 
(DS 7830).

1437 omnämns Rikmund i N som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651).

1474 omnämns Nils i N som nämndeman vid lagmans-
ting i Södertälje (RAp 7/12).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans köpe- 
gods 0:0:8, som räntar 0:0:8 pn (SSJb 1515 f 22v).

1514 mottar Grödinge kyrkas kyrkovärjande ett antal sil-
verföremål som tillhörde Eriks i N barn (StTb s 17).

1538 byter Gustav I bort 0:0:8, som räntar 0:0:8 pn, till 
kronan (K1DH II nr 11).

1436 i Norghom (SMR 483, avskr), 1443 i Norghom (UUBp 
19/10), 1538 Norga (UH 1538:1)- 10 I, 1 d.

UH 2 sk, 1:0:2:4, 1572 1:2, med skuj i Iselsta, Nolinge 
och Åvinge 1538 + 0:7:1:3, 1572 1:2, med skuj i 
Iselsta 1538.
Summa jt 2:0:0:7 (2:4).

1436 ingår Sverker i N i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483).

1443 ingår Sverker i N i synenämnd rörande Hägerstens 
äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10). - Sverker ingår 
i häradstingsnämnden 1458 (RAp 3/6).

1445 är Lasse i N faste vid häradstinget (RAp 22/5).
1527 är Peder Simonsson i N vittne vid jordtransaktion 

på tinget (BjörkAp 26/1).
1544 ger Gustav I tillstånd för Peder Andersson, borgare 

i Stockholm, att bruka den sågkvarn som han en 
lång tid haft vid skattehemmanet i N; den hade före 
Peder uppbyggts och brukats av hans framlidne 
svärfar Anders Simonsson. Peder är skyldig att beta-
la skatt för kvarnen, och kungen tar honom med 
allt han äger i sitt försvar, särskilt ’det folk som han 
har vid sågkvarnen’. (GR 16 s 51)

1560 uppdrar kungen åt fogden Mats skrivare att låta 
Bengt Hansson obehindrat bruka sågkvarnen vid N 
och behålla de bräder han låtit såga (GR 29 s 406).

1407 thil Nees (SD 900), 1437 i Ncese (SMR 651) -10 1,0 b.
UH 2 sk, 0:7:2:4, 1572 1:1:1 4- 0:7 (jt från 1572, okänt 

1538).
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UH 2 sk, 0:7:2 :4, 1572 1:1:1 + 0:7 Ut från 1572, okänt 

1538). 



1538 (endast) 3 stuj, 0:1:1 till Viad + 0:1 till PEld- 
tomta + 0:0:1 till Viad.
Summa jt ?2:1:1:4 (2:0:1).

1407 kungör Johan i Viad på Öknebo häradsting att han 
bytt jord med kyrkoherde Karl i Tälje, så att Tälje 
kyrka av Johan fått 0:0:1 i Nibble, Turinge sn, i ut-
byte mot 0:0:1 i Näs (SD 900; tolkningen av bytets 
innebörd är osäker).

1437 omnämns Anders i Näs som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651).

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs med sin hustru Lu-
cia Pedersdotters samtycke till kung Karl Knutsson 
0:0:7 ’i norrasta och västersta (= nordvästra) ända-
laget’ med fyra torp, *Biwrawik, *01afflangsbool, 
*Sinapstraedha och *Brodhersonsbool, och alla tilla- 
gor, däribland holmar och öar. - Samtidigt säljer 
Johan Matsson i Näs med sin hustru Ingeborg Jöns- 
dotters samtycke till kung Karl 0:0:4'/2 'näst örtug 
mindre än fem öresland jord’ (= 0:4:2) i norra 
'hamnen’ med torpet *Bredhabool. (RAp 29/9, två 
brev, vardera med vidfast fastebrev, som är datera-
de 'nästa tingsdag’ efter 29/9; på baksidan av ena 
fastebrevet /på 0:0:4‘/2/ är med samtida hancl an-
tecknat ”wid Brandaborg”)

1458 omnämns Jöns Fot i Näs som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp 3/6).

1471 byter Sten Sture, med riksrådets samtycke och på 
kronans vägnar, bort 0:6:1 kronojord (”gamalt cro- 
nanne vpsalpdhe”) till Johan Olofsson i Uddby, Ös- 
terhaninge sn, mot skattejord i Småhamra och 
Uddby, Österhaninge sn (VikSp 29/11).

1507 förvärvar Lars Persson i Näs genom byte och köp 
sex mindre jordstycken i byn, vilka alla överlåts och 
fastfars på samma häradsting (den 26/6): Av Per i 
Klippsta byter han till sig 0:0:2 mot jord i PBrubb- 
hamra och Iselsta - av Ulf Andersson, borgare i 
Stockholm, köper han genom dennes ombud Björn 
i Nolinge 0:0:4 - av Olof Sommar i Olberga byter 
Lars till sig 0:0:0:5 mot jord i Sibble - av Ragvald i 
Enhörna köper han 0:0:0:10 - av hustru Karin i 
Kästa, Huddinge sn, köper han 0:0:0:5 - av sin bror 
Olof Persson och sin systerson Mats Jönsson köper
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1538 (endast) 3 stuj, 0:1:l till Viad + 0:1 till ?Eld-
tomta + 0:0: 1 till Viad. 
Summajt ?2:1:1:4 (2:0:1). 

1407 kungör Johan i Viad på Öknebo häradsting att han 
bytt jord med kyrkoherde Karl i Tälje, så att Tälje 
kyrka av Johan fått 0:0 : 1 i Nibble, Turinge sn, i ut-
byte mot 0:0: 1 i Näs (SD 900; tolkningen av bytets 
innebörd är osäker). 

1437 omnämns Anders i Näs som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651 ). 

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs med sin hustru Lu-
cia Pedersdotters samtycke till kung Karl Knutsson 
0:0:7 'i norrasta och västersta (= nordvästra) ända-
laget' med fyra torp, *Biwrawik, *Olaffiangsbool , 
*Sinapstrc:edha och *Brodhersonsbool, och alla tilla-
gar , däribland holmar och öar. - Samtidigt säljer 
Johan Matsson i Näs med sin hustru IngeborgJöns-
dotters samtycke till kung Karl 0:0:4½ 'näst örtug 
mindre än fem öresland jord' (= 0:4:2) i norra 
'hamnen' med torpet *Bredhabool. (RAp 29/9, två 
brev, vardera med vidfäst fastebrev, som är datera-
de 'nästa tingsdag' efter 29/9; på baksidan av ena 
fastebrevet /på 0:0:4½/ är med samtida hand an-
tecknat "wid Brandaborg'') 

1458 omnämns Jöns Fot i Näs som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp 3/6). 

14 71 byter Sten Sture, med riksrådets samtycke och på 
kronans vägnar, bort 0:6: 1 kronojord ("gamalt cro-
nanne vpsal~dhe") till Johan Olofsson i Uddby, Ös-
terhaninge sn, mot skattejord i Småhamra och 
Uddby, Österhaninge sn (VikSp 29/ 11). 

1507 förvärvar Lars Persson i Näs genom byte och köp 
sex mindre jordstycken i byn, vilka alla överlåts och 
fastfars på samma häradsting (den 26/6) : Av Per i 
Klippsta byter han till sig 0:0 :2 mot jord i ?Brubb-
hamra och Iselsta - av Ulf Andersson, borgare i 
Stockholm , köper han genom dennes ombud Björn 
i Nolinge 0:0:4 - av Olof Sommar i Olberga byter 
Lars till sig 0:0:0:5 mot jord i Sibble - av Ragvald i 
En hörna köper han 0:0:0 : 10 - av hustru Karin i 
Kästa , Huddinge sn, köper han 0:0:0:5 - av sin bror 
Olof Persson och sin systerson Mats Jönsson köper 
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*01afflangs-
bool

Olberga

Lars 0:0:0:10, men en del av denna jord tillhörde 
honom själv. De sista tre förvärven förmedlas av 
Olof Sommar; alla jordstyckena utom det första lig-
ger i samma åker, i vilken Lars själv på sin hustrus 
vägnar äger 0:0:2:3 2. Summan av Lars Perssons 
förvärv är 0:2:2 (15 pnl örtl). (VikSp 21 8)

1513 ingår Peder Andersson i Näs i häradstingsnämn- 
den; vid samma ting är en annan Peder Andersson i 
Näs vidervaruman (VikSp u d).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) ett torp i Grödinge 
sn, som heter 'Grödingenäs’ (Grodingenäs, nuv Hör- 
ningsnäs) och som räntar 0:12 pn, efter sin far (se 
Tumba, Botkyrka sn) (VikS E 2739 f 53v, avskr). - 
Torpet upptas med samma ränta i Svantes jordebok 
1561 65 under Brogärde rättarlag (ShS I 158 a och 
b).

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Olafflangsbool 
till kung Karl (se Näs) (RAp 29 9).

1423 i Alaberghum (RAp 29 5), 1453 i Olaberghum (RAp 
3 11), i Vglaberghum (RAp 17 11) - 10 I, 1 c; äldre 
bytomt i närheten av Fornkullen och Olberga skola 
(Geomjb C 7 s 5).

UH 1 sk, 0:6:2, 1572 1:0, med skuj i Lunderåker och 
Sibble 1538.

1423 omnämns Mickel i O som faste vid häradstinget 
(RAp 29 5).

1441 ingår Ingevald i O i en av lagmannen utsedd folk- 
landsnämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383). - 1453 är Ingevald faste vid härads-
tinget (RAp 3 11, 17 11).

1474 ingår Ingevald i O i landssynenämnd vid lagmans-
ting i Överenhörna rörande gränstvist i Tveta sock-
en (RAp 5 12). - Två dagar senare ingår Ingevald i 
nämnden vid lagmansting i Södertälje med allmo-
gen av Svartlösa hd (RAp 7 12).

1499 och 1507 ingår Olof Sommar i O i nämnden vid lag-
mans- resp häradsting (RApp 11 3, VikSp 21 8).

Råby 1514 iRaaby (StTb s 17) -101,1 d. 
U> 1 sk, 0:7 med skuj i Åvinge 1538.
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Lars 0:0:0 : 10, men en del av denna jord tillhörde 
honom själv. De sista tre förvärven förmedlas av 
Olof Sommar; alla jordstyckena utom det första lig-
ger i samma åker, i vilken Lars själv på sin hustrus 
vägnar äger 0:0:2 :3½. Summan av Lars Perssons 
förvärv är 0:2 :2 ( 15 pnl/örtl). (VikSp 21/8) 

1513 ingår Peder Andersson i Näs i häradstingsnämn-
den ; vid samma ting är en annan Peder Andersson i 
Näs vidervaruman (VikSp u d) . 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) ett torp i Grödinge 
sn, som heter 'Grödingenäs' (Grodingenäs, nuv Hör-
ningsnäs) och som räntar 0: 12 pn, efter sin far (se 
Tumba , Botkyrka sn) (VikS E 2739 f 53v, avskr). -
Torpet upptas med samma ränta i Svantes jordebok 
1561/65 under Brogärde rättarlag (ShS I 158 a och 
b). 

*Olafflangs- 1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Olafjlangsbool 
bool till kung Karl (se Näs) (RAp 29/9). 

Olberga 

Råby 

1423 i Alaberghum (RAp 29/5), 1453 i Olaberghum (RAp 
3/11), i Vglaberghum (RAp 17/ 11) - 10 I , 1 c; äldre 
bytomt i närheten av Fornkullen och Olberga skola 
(Geomjb C 7 s 5). 

UH I sk, 0:6:2, 1572 1:0, med skuj i Lunderåker och 
Sibble 1538. 

1423 omnämns Mickel i O som faste vid häradstinget 
(RAp 29/5). 

1441 ingår Ingevald i O i en av lagmannen utsedd folk-
landsnämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383). - 1453 är Ingevald faste vid härads-
tinget (RAp 3/11 , 17/ 11). 

1474 ingår Ingevald i O i landssynenämnd vid lagmans-
ting i Överenhörna rörande gränstvist i Tveta sock-
en (RAp 5/12) . - Två dagar senare ingår Ingevald i 
nämnden vid lagmansting i Södertälje med allmo-
gen av Svartlösa hd (RAp 7 / 12). 

1499 och 1507 ingår Olof Sommar i O i nämnden vid lag-
mans- resp häradsting (RApp 11/3, VikSp 21/8). 

1514 i Raaby (StTb s 17)- 10 I, 1 d . 
UH I sk, 0:7 med skuj i Åvinge 1538. 



1514 är Erik i R en av tre kyrkovärjande i socknen (StTb 
s 17).

1527 är Erik i R vittne vid jordtransaktion på häradsting-
et (BjörkAp 26/1).

*Saphambrum 1353 omnämns Jöns i Saphambrum som faste vid 
häradstinget (DS 4918).

Sibble 1423 i Scebardhum (RAp 29/5), 1507 i Sebbardom (VikSp
21/8), 1515 t Sibillce (SSJb 1515 f 22v) - 10 I, 1 c.

UH 2 sk, 1:0 + 0:6:1 med skuj i Viad 1572.
1538 (endast) 1 skuj, 0:2 till Olberga.
1572 1 kyuj (jt saknas).
Summa jt 2:0:1 (1:6:1).

1423 omnämns Jöns i S som läste vid häradstinget (RAp 
29/5).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans kö- 
pegods 0:'/2, som räntar 0:1/2 pn (SSJb 1515 f 22v).

1507 byter Olof Sommar i Olberga till sig 0:0:0:10 av 
Lars Persson i Näs (se Näs) (VikSp 21/8).

1538 byter Gustav I bort 0:‘/2, som räntar 0:1/2 pn, till 
kronan (K1DH II nr 11).

♦Sinaps- 1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Sinapstr&dha
traedha till kung Karl (se Näs) (RAp 29/9).

Skälby 1499 i Skelby (RApp 11/3), 1505 i Skcelby (RApp 8/10) - 10
1,2 c.'

UH 1 skuj, 0:2 till Ensta.
1 aoe, 1572 1 fr (öde), 1:2 med aoeuj i Ensta 1558. 
Summa jt 1:4.

1505 tar riksföreståndaren Svante Nilsson i sitt och rikets 
skydd och försvar hustru Cecilia i S ’med barn, 
gård, gods, hjon, tjänare, legofolk, rörligt och orör-
ligt’ etc; alla, särskilt fogdar och kronans ämbets-
män, förbjuds att på något sätt oförrätta henne 
(RApp 8/10).

1513 omnämns Jöns i S som vidervaruman vid härads-
tinget (VikSp u d).

1553 upptas en gård om 1:2, som räntar 5 pund korn, 
1:2 pn, 1 pund smör och 6 dagsverken, bland kung-
ens arv och eget som förökt gods, detta år 'erkänt’
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1514 är Erik i R en av tre kyrkovärjande i socknen (StTb 
s 17). 

1527 är Erik i R vittne vid jordtransaktion på häradsting-
et (BjörkAp 26/ l). 

•Saphambrum 1353 omnämns Jöns i Saphambrum som faste vid 
häradstinget (DS 4918). 

Sibble 

*Sinaps-
tr.edha 

Skälby 

1423 i Sa!bardhum (RAp 29/5), 1507 i Sebbardom (VikSp 
21/8), 1515 i Sibilla! (SSJb 1515 f22v) - 10 I, l c. 

UH 2 sk, l :0 + 0:6: l med skuj i Viad 1572 . 
1538 (endast) 1 skuj, 0:2 till Olberga. 
1572 1 kyuj (jt saknas). 
Summajt 2:0:l (l:6:l). 

1423 omnämns Jöns i S som faste vid häradstinget (RAp 
29/5). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans kö-
pegods 0:½, som räntar 0:l½ pn (SSJb 1515 f22v). 

1507 byter Olof Sommar i Olberga till sig 0:0 :0: l 0 av 
Lars Persson i Näs (se Näs) (VikSp 2 l/8). 

1538 byter Gustav I bort 0:½, som räntar 0: l ½ pn, till 
kronan (KIDH Il nr 11). 

1449 säljer Håkan Håkansson i Näs torpet Sinapstra!dha 
till kung Karl (se Näs) (RAp 29/9). 

1499 i Skelby (RApp l l /3 ), 1505 i Ska!lby (RApp 8/10) - 10 
I, 2 c. 

UH 1 skuj, 0:2 till Ensta. 
1 aoe, 15721 fr (öde), l:2 med aoeuj i Ensta 1558. 
Summa jt 1 :4. 

1505 tar riksföreståndaren Svante Nilsson i sitt och rikets 
skydd och försvar hustru Cecilia i S 'med barn, 
gård, gods, hjon , tjänare, legofolk, rörligt och orör-
ligt' etc; alla, särskilt fogdar och kronans ämbets-
män , förbjuds att på något sätt oförrätta henne 
(RApp 8/ 10). 

1513 omnämns Jöns i S som vidervaruman vid härads-
tinget (VikSp u d). 

1553 upptas en gård om l :2, som räntar 5 pund korn, 
1 :2 pn, 1 pund smör och 6 dagsverken, bland kung-
ens arv och eget som förökt gods, detta år 'erkänt' 
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*Sneckeuick

Snäcks tavik 

Solberga

Ström (Lilla)

från Olof Dyster, borgare i Stockholm (SöH 1553:6 
f lv, 98v).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 1:1:2 med 
utjordar i Skarlunda, Tälje sn, och Uttringe, Salems 
sn, som köpegods av Olof Dyster; gården har 4Vi 
punds utsäde, äng till 55 lass hö och gott utrymme 
och fiskevatten (AoE 29 AB).

1562 intygar Hans Dyster i Södertälje att hans framlidne 
farbror Olof Dyster några år tidigare 'frivilligt’ till 
Gustav I överlåtit två gårdar som var hans rätta mö-
dernearv och gammalt frälse: en gård i S, som rän-
tar 5 pund korn och 1 pund smör, och en gård i 
* Malma. Olof Dyster hade varit skyldig kungen 400 
mark pga att han gått i borgen för en holländsk 
skeppare som fått sitt skepp (värt 1 600 mark) av 
kungen men försvunnit utomlands utan att betala. 
Hans, hans bror Anders Dyster och Gertrud, Olof 
Dysters dotter, överlåter nu gårdarna till Erik XIV. 
(AoE 38 f 344v)

1573 upptas två tiondepliktiga landbor i S (UH 1573:6 
tl).

1556 Sneckeuick (UH 1556:2, kostgärd), 1562 Sneckewick 
(FoR 3) - sannolikt läge ca 600 m nordöst om 
Snäckvikens (10 1, 1 c) norra ände (RAA 167).

UH 1 fr, 1572 1 frt, (1562 Nils Jesper sson Cruus ).
1562 räntar torpet 2:0 pn och en hästs fodring (FoR 3).
1578 se Karshamra.

Se Bröttsta.

1547 Solbärgha (UH 1547:3) - 10 I, 1 c.
UH 1547-56 1 kyuj, 0:0:2.

1553 Ström (SöH 1553:6 f 98) - 10 I, 0 c.
UH 1553 Vi aoe, 1572 1 frt.
1555 (?) upptas i Birger Nilssons (Grip) och hans hustrus 

jordebok i Byrsta rättarlag torpet S med anteck-
ningen att Gustav I 1551 tagit torpet från Birger 
och hans syskon (VikS E 2741 s 10a och b).

1559 upptas S i Gustav I:s jordebok med 6 spanns utsäde 
och äng till 30 lass hö (AoE 29 AB).
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från Olof Dyster, borgare i Stockholm (SöH 1553:6 
f lv, 98v). 

1559 upptas i Gustav l:sjordebok en gård om 1:1:2 med 
utjordar i Skarlunda, Tälje sn, och Uttringe, Salems 
sn, som köpegods av Olof Dyster; gården har 4½ 
punds utsäde, äng till 55 lass hö och gott utrymme 
och fiskevatten (AoE 29 AB). 

1562 intygar Hans Dyster i Södertälje att hans framlidne 
farbror Olof Dyster några år tidigare 'frivilligt' till 
Gustav I överlåtit två gårdar som var hans rätta mö-
dernearv och gammalt frälse: en gård i S, som rän-
tar 5 pund korn och 1 pund smör, och en gård i 
*Malma. Olof Dyster hade varit skyldig kungen 400 
mark pga att han gått i borgen för en holländsk 
skeppare som ffitt sitt skepp (värt 1 600 mark) av 
kungen men försvunnit utomlands utan att betala . 
Hans, hans bror Anders Dyster och Gertrud, Olof 
Dysters dotter, överlåter nu gårdarna till Erik XIV. 
(AoE 38 f 344v) 

1573 upptas två tiondepliktiga landbor i S (UH 1573:6 
tl). 

*Sneckeuick 1556 Sneckeuick (UH 1556:2, kostgärd), 1562 Sneckewick 
(FoR 3) - sannolikt läge ca 600 m nordöst om 
Snäckvikens (10 I, 1 c) norra ände (RAÄ 167). 

UH l fr, 1572 l frt, (1562 Nilsjespersson /Cruus /). 
1562 räntar torpet 2:0 pn och en hästs fodring (FoR 3). 
1578 se Karshamra. 

Snäckstavik Se Bröttsta . 

Solberga 1547 Solbärgha (UH 1547:3) - 10 I, 1 c. 
UH 1547-56 l kyuj, 0:0:2. 

Ström (Lilla) 1553 Ström (SöH 1553:6 f98)- 10 I , 0 c. 
UH 1553 ½ aoe, 1572 l frt. 
1555 (?) upptas i Birger Nilssons (Grip) och hans hustrus 

jordebok i Byrsta rättarlag torpet S med anteck-
ningen att Gustav I 1551 tagit torpet från Birger 
och hans syskon (VikS E 27 41 s 1 0a och b ). 

1559 upptas Si Gustav I:sjordebok med 6 spanns utsäde 
och äng till 30 lass hö (AoE 29 AB). 



Sundby

Trulltorp

Tyttinge

*Llleåker

Uppinge

1562 har Birger Nilsson S, som räntar 2:0 pn, 3 dagsver-
ken och 4 hästars fodring (FoR 3).

1573 upptas en tiondepliktig torpare i S (UH 1573:6 tl).

1538 Sundby (UH 1538:1) - bytomt sannolikt ca 800 m ös-
ter om Snäckstavik (RAA 478).

UH 1 skuj, 0:2:2, 1572 0:2:0:4, till Bullsta.
1538 (endast) 1 skuj, 0:1:2 till Klippsta.
1572 1 skuj, 0:1 (okänd ägare).
1538 (endast) 3 stuj, 0:1:1 till Viad + 0:1 till Hall, 
Tälje sn + 0:0:2:4 till kyrkoherden.
Summa jt 0:7:1:4 (0:3:0:4).

1483 Trolletorp (DN 16:281) - 10 I, 1 c; läge ca 1200 m 
nordnordöst om Kagghamra (RAA 155).

UH 1 frt (1562 Birger Nilsson /Grip/).
1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 

bort T, som räntar 1:0 pn, till Arvid Trolle (se 
Kagghamra) (DN 16:281).

1498 (?) upptas T (ränta = 1483) i Arvid Trolles jordebok 
(ATJb s 92).

1562 räntar torpet 2:2 pn (FoR 3 ).

1462 i Tytnynghe (UUBp u d) - 10 I, 2 c - StO s 232 f.
U> 2 sk, 1:0 tillsammans, 1572 1 sk, 1:0:2, 1573 1:0.
1462 omnämns Jöns i T som vidervaruman vid härads-

tinget (UUBp u d).

1538 Wlleåker (UH 1538:1).
UH 1538 (endast) 1 stuj, 0:1:1 till Bullsta; ligger ’för 

äng’.

1449 i Vppunggom (RAp 12/10), 1459 i Vppunga, (RAp 2/6) 
- 10 I, 1 d-StO s 227.

U> 3 kr (öde 1538 pga brand), 1556 2 sk, 1572 2 kr 
(den ena öde 1573); jt saknas.

1449 omnämns Tideka i U som faste vid häradstinget 
(RAp 12/10).

1459 omnämns Anders i U som nämndeman vid tinget 
(RAp 2/6).

1573 upptas en tiondepliktig i U (UH 1573:6 tl).

Grödinge 147

Sundby 

Trulltorp 

Tyttinge 

Grödinge 147 

1562 har Birger Nilsson S, som räntar 2:0 pn, 3 dagsver-
ken och 4 hästars fodring (FoR 3). 

1573 upptas en tiondepliktig torpare i S (UH 1573:6 tl). 

1538 Sundby (UH 1538: 1)- bytomt sannolikt ca 800 mös-
ter om Snäckstavik (RAÄ 478). 

UH I skuj, 0:2:2, 1572 0:2:0:4, till Bullsta. 
1538 (endast) I skuj, 0: 1 :2 till Klippsta. 
1572 I skuj, 0:1 (okänd ägare). 
1538 (endast) 3 stuj, 0: 1: 1 till Viad + 0: 1 till Hall, 
Tälje sn + 0:0:2:4 till kyrkoherden . 
Summajt 0 :7:1:4 (0:3:0:4). 

1483 Trolletorp (DN 16:281) - 10 I, 1 c; läge ca 1200 m 
nordnordöst om Kagghamra (RAÄ 155). 

UH I frt (1562 Birger Nilsson /Grip /). 
1483 byter Axel Olofsson och Magdalena Olofsdotter 

bort T, som räntar 1 :0 pn, till Arvid Trolle (se 
Kagghamra) (DN 16:281). 

1498 (?) upptas T (ränta= 1483) i Arvid Trollesjordebok 
(ATJb s 92). 

1562 räntar torpet 2:2 pn (FoR 3 ). 

1462 i Tytnyngh e (UUBp u d) - 10 I, 2 c - StO s 232 f. 
UH 2 sk, 1 :0 tillsammans, 1572 I sk, 1 :0:2, 1573 1 :0. 
1462 omnämns Jöns i T som vidervaruman vid härads-

tinget (UUBp u d). 

*Wlleåker 1538 Wlleåker (UH 1538:1). 

Uppinge 

UH 1538 (endast) I stuj, 0: 1: 1 till Bullsta; ligger 'för 
äng'. 

1449 i Vppunggom (RAp 12/10), 1459 i Vppunga (RAp 2/6) 
- 10 I, 1 d - StO s 227. 

UH 3 kr (öde 1538 pga brand), 1556 2 sk, 1572 2 kr 
(den ena öde 1573); jt saknas. 

1449 omnämns Tideka i U som faste vid häradstinget 
(RAp 12/10). 

1459 omnämns Anders i U som nämndeman vid tinget 
(RAp 2/6). 

1573 upptas en tiondepliktig i U (UH 1573:6 tl). 
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Uringe

Viad

Vreta(berg)

1423 i Wrungom (RAp 29/5), 1449 i Wrunggom (RAp 
12/10)- 10 1, 1 d - StO s 222 ff.

UH 2 sk, 1:1:1, 1572 1:1, med skuj i Iselsta 1538 + 0:5 
med skuj i Bröta 1538.
Summa jt 1:6:1 (1:6).

1423 omnämns Mickel i U som faste vid häradstinget 
(RAp 29/5).

1449 omnämns Nils i U som faste vid tinget (RAp 12/10). 
1492 ingår Måns i U i nämnden vid lagmansting med all-

mogen av häradet (Rött nr 437).

1407 i Wiem (SD 900), 1535 Vya (UH 1535:1) - 10 I, 1 b. 
UH 1538 (endast) 3 stuj, 0:1:1 + 0:0:2 + 0:0:1, till olika 

kr i V.
1572 3 skuj, 0:0:2:4 till Sibble + 0:0:2 (okänd äga-
re); den tredje utjorden saknar jt och ägs av en bon-
de i Tormesta, Mörkö sn.
3 kr, 1:0 tillsammans (jt endast 1538), med varsin 
stuj i V; ett hn har även stuj i Lunderåker, Näs och 
Sundby, ett annat i Lunderåker och Näs; ett hn öde 
1572-73.
Summa jt 1:2:1 (? 1:1:1:4).

1433 omnämns Gregers i V som faste vid häradstinget 
(RAp 7/11).

1459 ingår Lars, Nisses bror, i V i häradstingsnämnden 
(RAp 2/6).

1460 ingår Anders i V i nämnden (RAp e 1/5).
1573 upptas två tiondepliktiga i V (UH 1573:6 tl).

1350 in Vretum (DS 4600), 1460 i Wreta (RAp e 1/5) - 10 I, 
2 c.

UH 1 ky, 0:4:1 (jt 1547-49).
1543-66 1 aoe, 0:5, 1559 0:5:2. (Fullbro rd)
1543-56 1 aoeuj, 0:0:2. (Fullbro rd)
Summa jt 1:2 (0:4:1).

1350 säljer Arvid Staffansson 0:04/4 till biskop Sigmund i 
Strängnäs (se Åby, Ösmo sn) (DS 4600).

1460 omnämns Erik och Olof i V som nämndemän vid 
olika häradsting (RAp e 1/5 resp e 29/9).

1538 säljer Birger i Uttringe 0:5, som räntar 12 spann 
korn, 0:5 pn, 3 dagsverken och 3 hästars fodring, 
till Gustav I (se Uttringe, Salems sn) (UUBp 30/9).
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Vårsta

Åvinge

1553 uppges utjorden, som räntar 0:2 pn, vara köpt från 
Skänninge kloster. Gården (0:5) som kungen köpt 
(se ovan) har 12 spanns utsäde, god äng och skog 
samt gott fiskevatten; räntan är 12 spann korn, 0:5 
pn, 1 pund smör och 6 dagsverken. (SöH 1553:6)

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:5:2, som 
har 13 spanns utsäde, äng till 20 lass hö, gott fiske-
vatten och god svedjeskog (AoE 29 AB).

1423 i Warestom (RAp 29/5), 1476/ Worste (C 14 f3), 1507 
i Waaresta (VikSp 21/8) - 10 I, 2 c; bytomt ca 200 m 
nordväst om sjön Somran (RAA 282).

UH 1 sk, 1:2:0:4, 1572 1:2:1:4.
1538 (endast) 1 skuj, 0:3:2 till Ensta; från 1572 
överförd till Ensta.
Summa jt 1:5:2:4 (1:2:1:4).

1423 omnämns Peter i V som faste vid häradstinget (RAp 
29/5).

1433 omnämns Ingvar i V som faste vid tinget (RAp 
7/11).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) ett torp om 0:0:7 av Tys-
ka orden (se Årsta, Österhaninge sn) (UUBp 31/3).

1476 upptas en gård om 0:0:7, som räntar 1 pund korn, 
0:0:7 pn och 1 pund smör, i Lars Axelssons (Tott) 
jordebok (C 14 f 3).

1507 ingår Bengt i V i häradstingsnämnden (VikSp
21/8).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en utjord om 
0:0:7, som räntar 0:2:1 pn, 7 spann korn och Vi 
pund fläsk (FoR 3).

1573 upptas två tiondepliktiga skattebönder i V (UH 
1573:6 tl).

1310 in Aivngi (DS 1672), 1331 inAwnge (DS 2889), 1433 i 
Awungorn (RAp 7/11) - 10 I, 1 d - StO s 228 f.

UH 1 skuj, 0:3:2 till Råby, 1572 till okänd ägare.
1538 (endast) 1 skuj, 0:0:2 till Norrga.
1 pb, 0:5:2 (jt 1547-49), 1554 2 pb (jt saknas; den 
ena öde 1572-73).
Summa jt 1:2 (?1:1:1).

1310 intygar biskop Styrbjörn i Strängnäs att hans blods-
frände Ingevald Magnusson (Magnus Marinassons

Vårsta 
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1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en utjord om 
0:0 :7, som räntar 0:2: 1 pn, 7 spann korn och ½ 
pund fläsk (FoR 3). 

1573 upptas två tiondepliktiga skattebönder i V (UH 
1573:6 tl). 

1310 in Awngi (DS 1672), 133 l in Awnge (DS 2889), 1433 i 
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ätt) bytt till sig 0:0:4 i Å och jord i Lagnö, Vansö sn, 
och Valsta, Vårdinge sn, av sin bror Finvid mot sin 
huvudgård Klövsta, Kattnäs sn (DS 1672).

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 0:5Vi (DS 
2889).

1433 omnämns Nils i Å som faste vid häradstinget (RAp 
7/11).

Österby 1453 i 0sterby (RAp 17/11) -10 1,1 b; bytomt ca 500 m ös-
ter om Viad.

UH 3 kr, 1:0 tillsammans (jt endast 1538).
1453 omnämns Olof i Ö som faste vid häradstinget (RAp 

17/11).
1471 omnämns Lars i Ö som faste (VikSp 29/11).

Huddinge socken
1314 (?) De Wddunge. (DS 1947 odat, avskr).
1331 in parochia Vddunge (DS 2889).
1342 (omkr) in Hudhunge (RAp odat nr 30).
1384 innan Vddunge sokn (UUBp 12/3).
1432 i Huddunghe sokn (RApp 6/5).
1458 (?) i Hwddingi sokn (RApp odat nr 56).
1499 wid Huddunga kyrkie (RApp 11/3).
Omfattning: Socknen hade under senmedeltiden och 1500-talet samma 
omfattning som den nuvarande socknen (1950). Under 1300-talet räk-
nades Sätra, Brännkyrka sn, till denna socken.

Kyrkan: Den äldsta stenkyrkan var romansk och dateras till tiden omkr 
1200; av denna kyrka kvarstår långhuset, vilket smalnar av mot öster. 
Koret var sannolikt smalare och rakslutet. Kyrkan hade ett smalt, troli-
gen ursprungligt västtorn, som dock rasade 1645; det nuvarande tornet 
byggdes på 1870-talet. Vid okänd tidpunkt, möjligen under senmedelti-
den, breddades koret så att dess murar gick i liv med långhusets, medan 
östmuren synes ha behållits; samtidigt förhöjdes långhusmurarna. Va-
penhuset är från medeltiden men är kraftigt ombyggt efter en större 
skada 1645. Kyrkans östvägg revs vid 1700-talets mitt, då nytt tresidigt 
kor och sakristia byggdes av tegel. Kyrkan restaurerades 1910, 1943 och 
1956. Av medeltida inventarier har endast bevarats foten till en dopfunt 
från omkr 1200 och ett nordtyskt altarskåp från omkr 1480. I tornrum-
met förvaras två medeltida gravhällar, vilka saknar inskrift. Invändiga
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mått ca 19,5 x 8-8,5 m (senmedeltid; det ursprungliga långhuset ca 12 x 
8 m). (Bennett 1982)

Kyrkby saknas; kyrkan är byggd på Prästgårdens mark och intill dess 
åkergärden (Geomjb C 7 s 90).

Runstenar: Sö 299 kyrkan (fragment), 300 Glömsta, 301 Agesta bro 
(fragment) och 378 Lissma (fragment).

Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573)

9uddinge 151

sk skuj st kr pb fr frt
•Andersta ~ 2~ 2) ~ ~ ~ 3^3)

Balingsta 3 (3)----- ----- ----- ----- ----- -----
Fullersta 1(1) -- -- 1(1) -- 1(1)
Gladö -- -- -- -- -- 2(0)
Glömsta 1(1)----- ----- ----- ----- ----- -----
Grantorp ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Haga -- -- -- -- 1(1)
Juringe — ----- ----- 1(0) 0(1) ----- -----
Kisala ----- 2 (2) ----- ----- ----- ----- -----
Kasta 1 (0) 2 (2) - - - - - - 1 (2)
Lissma 2 (2)----- ----- ----- ----- ----- -----
Länna 4(2)----- ----- ----- ----- 0(1) -----
Orlångsjö 2 (2)----- ----- ----- ----- ----- -----
Smista ----- ----- ----- 2 (2) ----- ----- -----
Stensättra 1(1) — — — — — —
'Stentorp — ----- ----- ----- ----- ----- 0(1)
Stuvsta 3 (3)----- ----- ----- ----- ----- -----
Sundby — — — — — 0(1) —
Uppsala 1(1) — — — — — —
Vidja -- -- 1(1)
Vista -- 1(1) -- -- 1(1) 1(1)
Vårby - - - - - - 5 (0) 0 (5)
Ågesta 2(2) -- 1(1) -- -- --

Summa 21(18) 7(7) 2(2) 9(3) 2(8) 8(9) 1(2) * *

Dessutom redovisar längderna: ky : Fullersta 1 (0) - aoet : Fullersta 0 (1).

*Andersta 1432 i Annarstom (RApp 6/5), 1453 i Anderstom (RAp 3/11), 
(nu Flemings- 1458 (?) widh Andrista (DS 2889, odat tilläggsnotis) - 
berg) 10 I, 3 e.

UH 2 skuj, 0:3 till Tullinge, Botkyrka sn, nr 3 + 0:1 till 
Tullinge nr 2; från 1548 i jb inräknade i jt för resp 
hn.
3 fr, 1:6 + 1:6 + 1:6, (Johan Pedersson/Bååt/). 
Summa jt 5:6.

1432 omnämns Nils Djäkn (okänt sigill) i A (RApp 6/5).
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9uddinge 153

1436 ingår Anders Skytte i A i en av lagmannen utsedd 
nämnd rörande Arsta, Brännkyrka sn (SMR 483). - 
Anders Skytte ingår också i synenämnd 1443 röran-
de Hägerstens äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1453 byter Jöns i A till sig 0:0:10 2 av S:t Botvids preben- 
da (se Vista) (RAp 3/11).

1454 har kungen påbörjat en kronans avelsgård i A (se 
*Skielby) (B 31 s 48).

1458 (?) se *Skielby.
1480 tilldöms Ivar Gren och hans systerson Bengt Kris- 

tiernsson (Oxenstierna) en tredjedel i A som deras 
köpegods på mödernet i tvist med Magnus Grens 
änka Gertrud Narvesdotter (Römer); Magnus hade 
köpt A när han var gift med Ivars mor Ingeborg 
Karlsdotter (Sture). Enligt ett skiftesbrev, som Gert-
rud innehar och som skrivits av Magnus Gren, skul-
le Ivar och hans systerbarn få Magnus del (två tred-
jedelar) i A, varemot Gertrud och hennes barn skul-
le få Al, Vånga sn, Östergötland, med dess under-
liggande torp. För den tredjedel i A Ivar och hans 
medarvingar tilldömts har Gertrud ersatt dem i 
andra jordagods. (NRKb nr 17) - Samma dag för-
delas arvegods och köpegods efter Magnus Gren 
och hans första hustru Ingeborg Karlsdotter mellan 
Ivar Gren och Bengt Kristiernsson å ena sidan och 
Magnus andra hustru Gertrud Narvesdotter och 
hennes barn å den andra. På Ivars och Bengts del 
av arvet fallerjord i A och Kästa, som räntar 0:17 
pn, samt i Svärtinge, Östra Eneby sn, och halva 
kvarnen i Mjölby, Östergötland, och jord i *Vppe. 
Gertrud får behålla AI, Vånga sn, med alla under-
liggande torp, och jord i Trästad, Fivelstads sn, 
samt i Kinda hd och på Öland (se DMS 4:3 s 261). 
(RApp, UUBpp 19/7)

1501 säljer Sten Kristiernsson (Oxenstierna) sitt gods i 
Huddinge sn till Sten Turesson (Bielke) med rätt 
till åter köp, nämligen en gård i A, som räntar 4 
pund korn, 2:0 pn och 10 lass hö, en tredjedel i 
Kästa och en tredjedel i ett torp, som räntar 0:0:4 
pn (UUB S 113 f 13, avskr).

1513 omnämns Peder i A som nämndeman vid härads-
tinget (VikSp u d).
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*Skielby) (B 31 s 48). 

1458 (?) se *Skielby. 
1480 tilldöms I var Gren och hans systerson Bengt Kris-

tiernsson (Oxenstierna) en tredjedel i A som deras 
köpegods på mödernet i tvist med Magnus Grens 
änka Gertrud Narvesdotter (Römer); Magnus hade 
köpt A när han var gift med I vars mor Ingeborg 
Karlsdotter (Sture). Enligt ett skiftesbrev, som Gert-
rud innehar och som skrivits av Magnus Gren, skul-
le Ivar och hans systerbarn få Magnus del (två tred-
jedelar) i A, varemot Gertrud och hennes barn skul-
le få Ål, Vånga sn, Östergötland, med dess under-
liggande torp. För den tredjedel i A Ivar och hans 
medarvingar tilldömts har Gertrud ersatt dem i 
andra jordagods. (NRKb nr 17) - Samma dag för-
delas arvegods och köpegods efter Magnus Gren 
och hans första hustru Ingeborg Karlsdotter mellan 
I var Gren och Bengt Kristiernsson å ena sidan och 
Magnus andra hustru Gertrud Narvesdotter och 
hennes barn å den andra. På I vars och Bengts del 
av arvet faller jord i A och Kästa, som räntar 0: 17 
pn, samt i Svärtinge, Östra Eneby sn, och halva 
kvarnen i Mjölby, Östergötland, och jord i *Vppe. 
Gertrud får behålla Ål, Vånga sn, med alla under-
liggande torp, och jord i Tråstad, Fivelstads sn, 
samt i Kinda hd och på Öland (se DMS 4:3 s 261). 
(RApp, UUBpp 19/7) 

1501 säljer Sten Kristiernsson (Oxenstierna) sitt gods i 
Huddinge sn till Sten Turesson (Bielke) med rätt 
till återköp, nämligen en gård i A, som räntar 4 
pund korn, 2:0 pn och 10 lass hö, en tredjedel i 
Kästa och en tredjedel i ett torp, som räntar 0:0:4 
pn (UUB S 113 f 13, avskr). 

1513 omnämns Peder i A som nämndeman vid härads-
tinget (VikSp u d). 



154 Svartlösa härad

1517-18 betalar Stockholms stad vid två tillfallen pengar 
till bönderna i A dels för 'skoglega’ (nyttjanderätt 
till skog) till pråmvirke, dels för pråmtimmer och 
hammarband (StSb s 39, 73).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
tre gårdar om tillsammans 6:0, som räntar 9 pund 
korn, 18 lass hö (istället för avradspn) och 4‘A:0 
gästningspn tillsammans samt 8 dagsverken varde-
ra; jorden har 1 lästs utsäde och äng till 110 lass hö 
(EbA auts 37).

1562 räntar frälsegårdarna vardera 1:6 pn, 3 pund korn, 
6 dagsverken och 4 hästars fodring (FoR 3).

Balingsta 1436 i Balistadom (SMR 483, avskr), 1443 i Ballistom 
(UUBp 19/10)-10 1,3 f.

UH 3 sk, 1:5:2 med stuj i Ågesta 1543-44 + 1:2:2:4 + 
0:7:1:4.
Summa jt 4:0.

1436 ingår Nils i B i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483).

1443 ingår Olof i B i synenämnd rörande Hägerstens 
äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1477 omnämns Olof och Olof Ingevaldsson i B som ed- 
gärdsmän vid Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) 
(StTb s 118).

1530 får Peder Markusson kungens tillstånd att återlösa 
0:5 kronojord, som några år tidigare var skattejord 
men övergått i kronans ägo pga att Peders föräld-
rar, som nu bor i B, stått tillbaka med tre års skatt. 
Jorden ligger ’i åker med’ 0:7'/2 skattejord, som Pe-
der har, och ingendera jorden är ’väl besuttet’, var-
för det är till kronans fördel att de läggs ihop till ’ett 
väl besuttet hemman’. (GR 7 s 186 f)

Björksättra 1573 Byrkesätra (UH 1573:6 tl) - 10 I, 3 f.
1573 upptas en tiondepliktig i B (UH 1573:6 tl).

Flemingsberg Se *Andersta.

1369 i Fullesthum (DS 7830, avskr), 1433 i Fullistom (RAp 
7/11)-10 1, 4e.

UH 1 sk, 1:4:2:4 med skuj i Kästa; öde 1572.

Fullersta
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UH 3 sk, 1:5:2 med stuj i Ågesta 1543-44 + 1:2:2:4 + 
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1436 ingår Nils i B i en av lagmannen utsedd nämnd rö-
rande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483). 

1443 ingår Olof i B i synenämnd rörande Hägerstens 
äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10). 

1477 omnämns Olof och Olof Ingevaldsson i B som ed-
gärdsmän vid Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) 
(StTb s 118). 

1530 far Peder Markusson kungens tillstånd att återlösa 
0:5 kronojord, som några år tidigare var skattejord 
men övergått i kronans ägo pga att Peders föräld-
rar, som nu bor i B, stått tillbaka med tre års skatt. 
Jorden ligger 'i åker med' 0:7½ skattejord, som Pe-
der har, och ingendera jorden är 'väl besuttet', var-
för det är till kronans fördel att de läggs ihop till 'ett 
väl besuttet hemman'. (GR 7 s 186 f) 

Björksättra 1573 Byrkesätra (UH 1573:6 tl)- 10 I, 3 f. 
1573 upptas en tiondepliktig i B (UH 1573:6 tl). 

Flemingsberg Se * Andersta. 

Fullersta 1369 i Fullesthum (DS 7830, avskr), 1433 i Fullistom (RAp 
7/11)- 10 I, 4 e. 

UH l sk, 1:4:2:4 med skuj i Kästa; öde 1572. 



9uddinge 155

=ladö

1 kr, 1:2:1:4.
1 ky (saknas 1554), 1556 1 aoe, 1572 1 aoet (öde 
1572); jt saknas.
1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
Summa jt 2:7:1.

1369 omnämns Olof i F som faste vid häradstinget (DS 
7830).

1433 omnämns Ödulfi F som faste vid tinget (RAp 7/11).
1441 ingår Ödulfi F i en av lagmannen utsedd folklands- 

nämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383).

1443 är Nils i F kungens länsman i häradet (UUBp 19/10).
1453 och 1458 är Ödulf i F faste resp vidervaruman vid 

häradstinget (RAp 3/11, 3/6). - 1453 är Nils i F faste 
vid annat häradsting (RAp 17/11).

1510 (?) köper Cecilia Hansdotter, änka efter Klas 
Staffänsson, 0:0:71/2 av Ingeborg, änka efter Jöns Es- 
björnsson (GiBr s 140, feldat regest).

1559 upptas en gård i Gustav I:s jordebok som köpegods 
från Gripsholms kloster (AoE 29 AB).

1562 räntar Hans Klassons gård 1:0 pn (FoR 3).
1573 upptas fem tiondepliktiga i F, varav dock två inte 

erlagt tionde (UH 1573:6 tl).

1330 in C,ladh0 (DS 2759), 1504pa sin gardh Gladh0 (ASB s 
14) - 10 I, 3 f; gårdsplats ca 1000 m sydväst om 
Sundby (RAÄ 239) - Strid s 18 f.

UH 1539 (endast) 2 fr.
Gladö kan beläggas som sätesgård för väpnaren Jon Jöns-
son (halvt djur) 1503-17 (UUBp 10/11, StTb s 181) - Per
Svensson (Svart) 1553- (AH s 85, GR 29 s 657, FoR 3).

1330 testamenterar kaniken Brynjulf i Strängnäs kvarnen 
i G och jord i Mörby och *Roknadal, Tälje sn, till 
Strängnäs domkyrka att disponeras av den kanik 
som hädanefter skall inneha hans prebenda (DS 
2759).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:3: :; enl en fastsydd pergamentslapp skall den 
kanik som innehar prebendan vart år vid Strängnäs 
marknad ge 3 lispund vax till domkyrkan för kvar-
nen han har i G (DS 2889).

Gladö 
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I kr, 1:2:l :4. 
I ky (saknas 1554), 1556 I aoe , 1572 I aoet (öde 
1572);jt saknas . 
I fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/). 
Summajt 2:7: 1. 

1369 omnämns Olof i F som faste vid häradstinget (DS 
7830). 

1433 omnämns Ödulfi F som faste vid tinget (RAp 7/11). 
1441 ingår Ödulf i F i en av lagmannen utsedd folklands-

nämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383). 

1443 är Nils i F kungens länsman i häradet (UUBp 19/ 10). 
1453 och 1458 är Ödulf i F faste resp vidervaruman vid 

häradstinget (RAp 3/ 11, 3/6). - 1453 är Nils i F faste 
vid annat härads ting (RAp 17 /11 ). 

1510 (?) köper Cecilia Hansdotter , änka efter Klas 
Staffansson, 0:0:7½ av Ingeborg, änka efter Jöns Es-
björnsson (GiBr s 140, feldat regest) . 

1559 upptas en gård i Gustav l:s jordebok som köpegods 
från Gripsholms kloster (AoE 29 AB). 

1562 räntar Hans Klassons gård 1 :0 pn (FoR 3 ). 
1573 upptas fem tiondepliktiga i F, varav dock två inte 

erlagt tionde (UH 1573:6 tl). 

1330 in GladhfJ (DS 2759), 1504pasingardh GladhfJ (ASB s 
14) - 10 I, 3 f; gårds plats ca I 000 m sydväst om 
Sundby (RAÄ 239) - Strids 18 f. 

UH 1539 (endast) 2 fr. 

Gladö kan beläggas som sätesgård för väpnaren Jon Jöns-
son (halvt djur) 1503-l 7 (UUBp 10/11, StTb s 181) - Per 
Svensson (Svart) 1553- (AH s 85, GR 29 s 657, FoR 3). 

1330 testamenterar kaniken Brynjulf i Strängnäs kvarnen 
i G och jord i Mörby och *Roknadal , Tälje sn, till 
Strängnäs domkyrka att disponeras av den kanik 
som hädanefter skall inneha hans prebenda (DS 
2759). 

133 l har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:3:½; enl en fastsydd pergamentslapp skall den 
kanik som innehar prebendan vart år vid Strängnäs 
marknad ge 3 lispund vax till domkyrkan för kvar-
nen han har i G (DS 2889). 
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1384 köper Johan Stokleet(P) en kvarn i G fors (Gladha- 
fors) av Bo Jonsson (se Farsta, Brännkyrka sn) 
(UUBp 25/4).

1435 upptas G kvarn (utan uppgift om avrad) i förteck-
ningen över Strängnäs domkyrkas gods (A 15 f 52).

1442 omnämns Lars unge i G som faste vid häradstinget 
(RAp 5/5).

1443 ingår Lars i G i synenämnd rörande Hägerstens 
äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1454 och 1462 är Lars i G faste vid häradstinget (RAp 
6/7, UUBp u d).

1474 tilldöms Strängnäs domkyrka, vid lagmansting i Sö-
dertälje, strömmen som löper förbi G, vilken tillhört 
domkyrkan mer än 150 år men nu olagligen kom-
mit till Jöns i G. Domkyrkan har vid flera härads-
ting och lagmansting kärat till denne, som 'nu som 
förr’ svarar att hans nu avlidne far skulle ha bytt till 
sig strömmen av biskop Hans, då denne var kanik 
och hade S:t Botvids prebenda. Jöns kan inte styrka 
sin sak med skiftesbrev, och biskop Hans har upp-
repade gånger, genom ombud och brev, förnekat 
att han eller någon annan kanik bytt bort ström-
men. Domkyrkans ombud, kaniken Olof Andreas, 
säger att domkyrkan hade kvarnar i strömmen som 
hon årligen hade sin ränta av 'till dess de brunno 
av’, vilket många i häradet kände till. - Häradshöv-
dingen eller domaren skall tredje tingsdag efter 
nästa Valborgsmässa med häradsnämnden rannsa-
ka om Jöns 'byggning’ står på domkyrkans grund 
eller vatten eller kan skada domkyrkans kvarnar. I 
så fall skall den upprivas och flyttas dit som han 
med vittne kan bevisa att den ’av ålder ståndat ha-
ver förr än det skiftet gjordes’. (RAp 7/12)

1527/28 förlänar Gustav I kronans gård G på behaglig tid 
till fogden Erik Larsson, som dock årligen skall le-
verera till kronan (Stockholms slott) 100 tolfter såg- 
bräder från den sågkvarn som ligger under gården. 
Ju bättre Erik håller gården vid makt och förbättrar 
genom byggande, röjning av åker och äng eller an-
nat, desto mer skall det räknas honom till godo. 
Erik skall ta i besittning alla de ägor som ligger un-
der gården. (GR 4 s 390, 5 s 205)
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=lömsta

=rantorp

1530 får Erik Larsson på G i förläning bönderna Nils i 
Lissma och Ragvald i Orlångsjö med deras årliga 
utskylder samt alla dagsverken från hela Huddinge 
socken till underhåll av kungens sågkvarn vid G, på 
villkor att Erik levererar 80 tolfter sågbräder årli-
gen och håller kvarnen vid makt (GR 7 s 82 f).

1533 får Sven Skute, borgare i Vadstena, kungens till-
stånd att för sin hustrus systersons, stockholms- 
borgaren svarte Svens son (Per), räkning återbörda 
stenhus i Stockholm som Jon Jönsson i G givit till 
S:t Johannes kyrka i Stockholm; Per Svensson var 
närmaste arvinge till Jon Jönsson (GR 8 s 244; Jon 
Jönsson hade dött 1519 SBL 20 s 364 ).

1534 får Sven Skute kungens brev på bl a G gård (GR 9 s 
130, regest; se DMS 1:7 s 159). - Brevet har troligen 
inte inneburit en förläning utan ett tillstånd att 
köpa återbörda jorden (Winroth 1987 s 145 f, PHT 
1949 s 164; jfr ovan 1533).

1331 in Glumastum (DS 2889), 1437 i Glomastum (SMR 
651)-10 1, 4 e.

UH 1 sk (1572 1 fr), 1:4 med skuj i Kästa och Vista.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:2:0:5 (DS 2889).
1437 byter kaniken i Strängnäs, Hans Magnusson, bort 

0:0:8:4M> i G och jord i Fjällsta, Botkyrka sn, till Olof 
i G mot jord i *Skielby (RAp 13 11, SMR 651).

1442 är Olof i G faste vid häradstinget och 1443 under-
häradshövding ('domare’) (RAp 5 5, UUBp 19 10).

1462 säljer Påvel i Sätra 0:0:' 2 'mitt i åkrarna’ till Olof i 
Fittja (se Fittja, Botkyrka sn) (UUBp u d).

1573 upptas två tiondepliktiga i G (UH 1573:6 tl).

1543 Granhammar (EbA auts 37), 1545 Granhambertorp 
(UH 1545:11), 1562 Granhambra torp (FoR 3), 1573 
Grantorpet (UH 1573:6 tl) - 10 I, 3 e; gårdsläge 
okänt, troligen nordväst om Flemingsbergs gård 
(Strid s 21).

UH 1 frt (Johan Pedersson Bååt ); kallas 'Torpet' 1539- 
44.

1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods en 
gård om 0:0:ll‘ i, som räntar 3:0 pn, 0:6 gäst-

Glömsta 

Grantorp 
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0:0:8:4½ i G och jord i Fjällsta, Botkyrka sn, till Olof 
i G mot jord i *Skielby (RAp 13/ 11, SMR 651). 

1442 är Olof i G faste vid häradstinget och 1443 under-
häradshövding ('domare') (RAp 5/5, UUBp 19/10). 

1462 säljer Påve! i Sätra 0:0:½ 'mitt i åkrarna' till Olof i 
Fittja (se Fittja, Botkyrka sn) (UUBp u d) . 

1573 upptas två tiondepliktiga i G (UH 1573:6 tl). 
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>aga

Juringe

Kisala

Kästa

ningspn och 3 dagsverken; den har 12 spanns utsä-
de och äng till 16 lass hö (EbA auts 37).

1562 räntar torpet 3:0 pn (FoR 3).

1331 in Hagha (DS 2889) - 10 I, 4 d.
UH 1 pb.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:5 (DS 2889).
1531 bekräftar Gustav I en riksrådsdom att gården H till-

hör S:t Botvids prebenda, vilket några bönder med 
orätt klandrat (B 31 s 49).

1550 får kungens sekreterare Klement Hansson H, en li-
ten gård som ligger 'hart hos’ Vårby, i förläning (se 
Vårby) (GR 21 s 200).

1538 Wringe (UH 1538:1), 1539Juringe (UH 1539:1) - 10 
I, 4 e; äldre gårdsläge ca 500 m sydsydöst om nuv J 
(StO s 251).

UH 1 kr (1539-40 1 krt, saknas 1544), 1545 1 pb, 0:4, 
1554 0:4:2:3 (jt 1538-39 och 1554).

1538 se Vårby.
1550 får kungens sekreterare Klement Hansson torpet J, 

som lyder till Vårby, i förläning (se Vårby) (GR 21 s 
199).

1538 Kissale (UH 1538:1), 1544 Kellstum (UH 1544:12), 
1545 Killistom (UH 1545:11) - 10 I, 2 f.

UH 2 skuj, 0:3:1:4 till Lissma nr 1 + 0:0:1:4 till Lissma 
nr 2 (fr o m 1543 inräknad i gårdens jt).
Summa jt 0:4.

1471 i K&dessta (VikSp 29/11), 1480 i Ketilssta mz Andersta 
(RApp 19/7, avskr), 1507 i Keedhelsta (VikSp 21/8) - 
10 I, 3 e.

UH 1 sk, 1572 1 fr, 1:1:2.
2 skuj, 0:1:2:4 till Fullersta + 0:0:0:4 till Glömsta.
1 fr, 0:4 (Johan Pedersson /Bååt/).
Summa jt 1:7:2.

1471 omnämns Jöns i K som faste (VikSp 29/11).
1480 ärver Ivar Gren och hans systerson Bengt Kris- 

tiernsson jord i K efter Ingeborg Karlsdotter (se 
*Andersta) (RApp, UUBpp 19/7).

1501 säljer Sten Kristiernsson en tredjedel i en gård, som 
räntar 1 pund korn och 0:0:8 pn, till Sten Turesson 
(se * Andersta) (UUB S 113 f 13).
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Haga 

Juringe 

Kisala 

Kästa 

ningspn och 3 dagsverken; den har 12 spanns utsä-
de och äng till 16 lass hö (EbA auts 37). 

1562 räntar torpet 3:0 pn (FoR 3). 

1331 in Hagha (DS 2889)- 10 I, 4 d. 
UH 1 pb. 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:5 (DS 2889). 
1531 bekräftar Gustav I en riksrådsdom att gården H till-

hör S:t Botvids prebenda, vilket några bönder med 
orätt klandrat (B 31 s 49) . 

1550 far kungens sekreterare Klement Hansson H, en li-
ten gård som ligger 'hart hos' Vårby, i förläning (se 
Vårby) (GR 21 s 200). 

1538 Wringe (UH 1538:1), 1539Juringe (UH 1539:1)- 10 
I, 4 e; äldre gårdsläge ca 500 m sydsydöst om nuv J 
(StO s 251). 

UH 1 kr (1539-40 1 krt, saknas 1544), 1545 1 pb, 0:4, 
1554 0:4:2:3 (jt 1538-39 och 1554). 

1538 se Vårby. 
1550 far kungens sekreterare Klement Hansson torpet J, 

som lyder till Vårby, i förläning (se Vårby) (GR 21 s 
199). 

1538 Kissale (UH 1538:1), 1544 Kellstum (UH 1544:12), 
1545 Killistom (UH 1545: 11) - 10 I, 2 f. 

UH 2 skuj, 0:3: 1 :4 till Lissma nr 1 + 0:0: 1 :4 till Lissma 
nr 2 (from 1543 inräknad i gårdensjt). 
Summajt 0:4. 

14 71 i Kmdessta (VikSp 29/11 ), 1480 i Ketilssta mz Andersta 
(RApp 19/7, avskr), 1507 i Kmdhelsta (VikSp 21/8) -
101,3e. 

UH lsk,1572lfr,l:l:2. 
2 skuj, 0: I :2:4 till Fullersta + 0:0:0:4 till Glömsta. 
1 fr, 0:4 (Johan Pedersson /Bååt/). 
Summajt 1:7:2. 

1471 omnämns jöns i K som faste (VikSp 29/11). 
1480 ärver Ivar Gren och hans systerson Bengt Kris-

tiernsson jord i K efter Ingeborg Karlsdotter (se 
*Andersta) (RApp, UUBpp 19/7). 

1501 säljer Sten Kristiernsson en tredjedel i en gård, som 
räntar 1 pund korn och 0:0:8 pn, till Sten Turesson 
(se *Andersta) (UUB S 113 f 13). 
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1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods en 
gård (felaktigt i Salems sn) om 0:0:13, som räntar 
2/i pund korn, 2:0 pn, 0:12 gästningspn och 6 
dagsverken; den har 20 spanns utsäde och äng till 
20 lass hö (EbA auts 37).

1562 räntar Johan Pederssons gård 0:4 pn, 2Vi pund 
korn, 3 dagsverken och 4 hästars fodring (FoR 3).

Lissma 1462 i Cyssma (UUBp u d), 1499 i Cisma (RApp 11 3) - 10
I, 2 f.

UH 2 sk, 0:5 med skuj i Kisala och st i Ågesta 1539-41 + 
0:4 med skuj i Kisala. Summa jt 1:1.

1462 omnämns Olof i L som vidervaruman vid hä-
radstinget (UUBp u d). - 1458 är Olof (i ”Liista”), 
tillsammans med Ödulf i Fullersta, vittne och vider-
varuman vid tinget (RAp 3 6).

1492 och 1499 ingår Peder i L i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437, RApp 
11 3).

Länna 1409 i Ccennom (SD 1190), 1460 i Ccenne (RAp e 1 5) - 10 I,
3 g-

UH 1 sk, 1572 1 fr, 1:3:1:4, 1544 1:4 (öde 1572).
1 sk, 0:7.
2 sk (samma brukare från 1543), 1551 1 sk, 0:7 + 
0:4; 1551 1:3.
Summa jt 3:5:1:4 (3:6).

1409 ingår Peter i L, som en av sex bönder, i 
räfstetingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmo-
gen av Övre Tör (SD 1190).

1460 omnämns Olof i L som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp e 1 5).

1474 är Peder Olsson i L nämndeman vid lagmansting i 
Södertälje (RAp 7 12).

1492 (?) säljer Ingvar i Alsta, Västerhaninge sn, 0:0:7 till 
Nils i Österby, Sorunda sn (B 19 nr 160, feldat, 
avskr).

1543 upptas bland Kristina Akesdotters (Tott) arvegods 
en utjord om 0:3, som är 'ändelaget i byn’ och som 
räntar 0:6 pn 'och intet annat’ (EbA auts 37).1

1 Det är troligen denna jord som upptas bland köpegods i Sten Stures jordebok 1495(?), 
under Västerhaninge sn, som 0:5 (?fel för 0:0:5) med ränta 0:5 pn och 2 dagsverken; jor-
den har på 1520-talet tillfallit arvingarna till Ingeborg Åkesdotter (Tott), till vilka Kristina 
Akesdotter hörde (SSJb 1515 f 23v).

Lissma 

Länna 
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1543 upptas bland Johan Pederssons (Bååt) arvegods en 
gård (felaktigt i Salems sn) om 0:0: 13, som räntar 
2½ pund korn, ½:0 pn, 0: 12 gästningspn och 6 
dagsverken ; den har 20 spanns utsäde och äng till 
20 lass hö (EbA auts 37). 

1562 räntar Johan Pederssons gård 0 :4 pn, 2½ pund 
korn, 3 dagsverken och 4 hästars fodring (FoR 3) . 

1462 i l yssma (UUBp u d), 1499 i lisma (RApp 11/3) - 10 
I, 2 f. 

UH 2 sk, 0:5 med skuj i Kisala och st i Ågesta 1539-41 + 
0:4 med skuj i Kisala. Summajt 1:1. 

1462 omnämns Olof i L som vidervaruman vid hä-
radstinget (UUBp u d). - 1458 är Olof (i "Liista"), 
tillsammans med Ödulf i Fullersta, vittne och vider-
varuman vid tinget (RAp 3/6). 

1492 ochl499 ingår Peder i L i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437, RApp 
11/3) . 

1409 i la mnom (SO 1190), 1460 i Lcenne (RAp e 1/5)- 10 I, 
3 g. 

UH l sk, 1572 l fr, 1:3: l :4, 1544 1:4 (öde 1572). 
l sk, 0 :7. 
2 sk (samma brukare från 1543), 1551 l sk, 0:7 + 
0:4; 1551 1:3. 
Summajt 3:5:1:4 (3:6). 

1409 ingår Peter i L, som en av sex bönder, i 
räfstetingsnämnd vid ting i Strängnäs med allmo-
gen av Övre Tör (SO 1190) . 

1460 omnämns Olof i L som nämndeman vid hä-
radstinget (RAp e 1/5). 

1474 är Peder Olsson i L nämndeman vid lagmansting i 
Södertälje (RAp 7/ 12). 

1492 (?) säljer Ingvar i Ålsta, Västerhaninge sn, 0:0:7 till 
Nils i Österby, Sorunda sn (B 19 nr 160, feldat , 
avskr). 

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en utjord om 0:3, som är 'ändelaget i byn' och som 
räntar 0:6 pn 'och intet annat' (EbA auts 37). 1 

I Det är troligen denna jord som upptas bland köpegods i Sten Stures jordebok 1495(?), 
under Väste rh aninge sn, som 0:5 (?fel för 0:0:5) med ränta 0:5 pn och 2 dagsverken;jor-
den har på 1520 -talet tillfallit arvingarna till Ingeborg Åkesdotter (Tott), till vilka Kristina 
r\kesdotter hörde (SSJb 15 15 f23v). 
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1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut- 
jord om 0:0:5, som räntar 0:6 pn; den har 2 spanns 
utsäde, äng till 6 lass hö och fiskevatten (X 265 h).

Orlångsjö 1433 i Orlangsio (RAp 2/5), 1442 i Orlangxsio (RAp 5/5) - 
10 I, 3 f.

UH 2 sk, 1:4:2 + 0:5, 1539 0:5:1. Summa jt 2:1:2 (2:2).
1433 omnämns Olof i O som faste vid häradstinget (RAp 

2/5).
1442 och 1459 omnämns Ragvald i O som faste resp 

nämndeman vid tinget (RAp 5/5, 2/6).
1477 omnämns Jöns och Olof i O som edgärdsmän vid 

Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) (StTb s 118). - 
Olof är faste vid tinget 1471 och 1490 (VikSp 29/11, 
BjörkAp 19/6).

♦Skielby 1331 in Skielby (DS 2889), 1384 i Skalby (RAp e 17/6, SRP 
2029) - okänt läge inom Flemingsbergs ägor - jfr 
*Andersta.

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:12 (DS 2889).

1384 byter biskop Tord i Strängnäs bort 0:1 till Johan 
Baggesson i S mot lika mycket jord i Häringe, Väs-
terhaninge sn; Johan får dessutom 30 mark pn 'till 
vilda’ (i vängåva) (SRP 2029).

1433 omnämns Olof i S som faste vid häradstinget (RAp 
2/5).

1437 byter kaniken i Strängnäs Hans Magnusson till sig 
2:0 för sitt kanonikats räkning av Olof i Glömsta (se 

Glömsta) (SMR 651).
1449 omnämns Jon i S som faste vid tinget (?RAp 12/10; 

kan även gälla Skälby, Grödinge sn).
1454 byter kung Karl på kronans vägnar till sig 1:0 av ka-

niken Jöns Larsson i Strängnäs (S:t Botvids preben-
da) mot lika mycket jord i Ullunda, Ytterselö sn, 
som kungen just köpt av en bonde i socknen. Med 
jorden i S utökar kungen den kronans avelsgård 
som han påbörjat i *Andersta. (B 31 s 48, GiBr s 
132)

1458 (?) byter kaniken Jöns Larsson, på S:t Botvids ka- 
nikprebendas vägnar, bort 1:0 i S 'vid *Andersta’ till 
Magnus Gren mot lika mycket jord i Husby, Vallby
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Orlångsjö 

*Skielby 

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut-
jord om 0:0:5, som räntar 0:6 pn ; den har 2 spanns 
utsäde, äng till 6 lass hö och fiskevatten (X 265 h). 

1433 i Orlangsio (RAp 2/5), 1442 i Orlangxsi~ (RAp 5/5) -
10l,3f. 

UH 2 sk, 1:4:2 + 0:5, 1539 0:5: 1. Summajt 2:1:2 (2:2). 
1433 omnämns Olof i O som faste vid häradstinget (RAp 

2/5). 
1442 och 1459 omnämns Ragvald i O som faste resp 

nämndeman vid tinget (RAp 5/5, 2/6). 
1477 omnämns Jöns och Olof i O som edgärdsmän vid 

Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) (Stlb s 118). -
Olof är faste vid tinget 14 71 och 1490 (VikSp 29/ 11, 
BjörkAp 19/6). 

1331 in Skielby (DS 2889), 1384 i Skcelby (RAp e 17/6, SRP 
2029) - okänt läge inom Flemingsbergs ägor - jfr 
*Andersta. 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0: 12 (DS 2889). 

1384 byter biskop Tord i Strängnäs bort 0: 1 till Johan 
Baggesson i S mot lika mycket jord i Häringe, Väs-
terhaninge sn; Johan får dessutom 30 mark pn 'till 
vilda' (i vängåva) (SRP 2029). 

1433 omnämns Olof i S som faste vid häradstinget (RAp 
2/5). 

1437 byter kaniken i Strängnäs Hans Magnusson till sig 
½:O för sitt kanonikats räkning av Olof i Glömsta (se 
Glöms ta) (SMR 651 ). 

1449 omnämns Jon i S som faste vid tinget (?RAp 12/ 10; 
kan även gälla Skälby, Grödinge sn). 

1454 byter kung Karl på kronans vägnar till sig 1 :0 av ka-
niken Jöns Larsson i Strängnäs (S:t Botvids preben-
da) mot lika mycket jord i Ullunda, Ytterselö sn, 
som kungen just köpt av en bonde i socknen. Med 
jorden i S utökar kungen den kronans avelsgård 
som han påbörjat i *Andersta. (B 31 s 48, GiBr s 
132) 

1458 (?) byter kaniken Jöns Larsson, på S:t Botvids ka-
nikprebendas vägnar, bort 1:0 i S 'vid *Andersta' till 
Magnus Gren mot lika mycket jord i Husby, Vallby 



Smista

Stensättra

* Sten torp

Stuvsta

sn, Trögds hd (RApp odat nr 56, ÖD V s 634 /fel- 
dat/, DS 2889, odat tilläggsnotis).

1369 i Smidestum (DS 7830, avskr), 1419 i Smedhestom (SD 
2623), 1433 i Smidhistom (RAp 2/5) - 10 I, 4 e; by-
tomten låg ca 1800 m nordöst om Vårby, strax norr 
om Vårbybäcken (LmV A 41-31:2).

UH 2 kr, 0:6 + 0:6. Summa jt 1:4.
1369 omnämns Esbjörn i S som faste vid häradstinget 

(DS 7830).
1433-58 omnämns Lars i S vid fyra tillfallen som faste el-

ler nämndeman vid häradstinget (RAp 1433 2/5, 
1449 12/10, 1454 6/7, 1458 3/6).

1547 förlänar Gustav I på behaglig tid till sin sekreterare 
Klement Hansson (Oliveblad) ett kronans hemman 
S, ’där nu två bönder oppå bor’ (GR 18 s 868).

1573 upptas en tiondepliktig i S (UH 1573:6 tl).

1460 i Stenscetre (RAp e 29/9) - 10 I, 3 f; ursprungligt 
gårdsläge ca 600 m nordväst om nuv S (Sporrong 
1987 s 91 fl).

UH 1 sk, 1:4.
1460 omnämns Lars i S som nämndeman vid häradsting-

et (RAp e 29/9).
1471 är Lars vidervaruman vid tinget (VikSp 29/11).
1477 omnämns Anders i S som edgärdsman vid Stock-

holms rådstugurätt (se Agesta) (StTb s 118).
1513 och 1514 ingår Peder Eriksson i S i häradstings- 

nämnden (VikSp u d, RAp u d).

1562 Stentorpedh (FoR 3), 1572 Stentorp (UH 1572:20) - 
sannolikt beläget på Sundbys eller Gladös mark.

UH 1572 1 frt.
1562 har Per Svensson (Svart) S, som räntar okänt be-

lopp pengar, 3 dagsverken och 2 hästars fodring 
(FoR 3).

1353 i Stuzsta (DS 4918), 1462 i Stustha (UUBp u d) - 10 
I, 4 f.

UH 2 sk, 1:2:2, 1543 1:1 + 0:7:1, 1543 1:1; gårdarna re-
dovisas 1539-41 med gemensamt jt (2:2).

9uddinge 161

Smista 

Stensättra 

*Stentorp 

Stuvsta 
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sn , Trögds hd (RApp odat nr 56, ÖD V s 634 /fel-
dat/ , DS 2889, odat tilläggsnotis) . 

1369 i Smidestum (DS 7830, avskr), 1419 i Smedhestom (SD 
2623) , 1433 i Smidhistom (RAp 2/5) - 10 I, 4 e; by-
tomten låg ca 1800 m nordöst om Vårby, strax norr 
om Vårbybäcken (LmV A 41-31:2). 

UH 2 kr , 0:6 + 0:6. Summajt 1:4. 
1369 omnämns Esbjörn i S som faste vid häradstinget 

(DS 7830). 
1433-58 omnämns Lars i S vid fyra tillfällen som faste el-

ler nämndeman vid häradstinget (RAp 1433 2/5, 
1449 12/10, 1454 6/7, 1458 3/6). 

154 7 förlänar Gustav I på behaglig tid till sin sekreterare 
Klement Hansson (Oliveblad) ett kronans hemman 
S, 'där nu två bönder oppå bor ' (GR 18 s 868). 

1573 upptas en tiondepliktig i S (UH 1573:6 tl). 

1460 i Stens(Etre (RAp e 29/9) - 10 I, 3 f; ursprungligt 
gårdsläge ca 600 m nordväst om nuv S (Sporrong 
1987 s 91 fI). 

UH l sk, 1:4 . 
1460 omnämns Lars i S som nämndeman vid häradsting-

et (RAp e 29/9). 
14 71 är Lars vidervaruman vid tinget (VikSp 29/ 11 ). 
14 77 omnämns Anders i S som edgärdsman vid Stock-

holms rådstugurätt (se Ågesta) (StTb s 118). 
1513 och 1514 ingår Peder Eriksson i S i häradstings-

nämnden (VikSp u d, RAp u d). 

1562 Stentorpedh (FoR 3), 1572 Stentorp (UH 1572:20) -
sannolikt beläget på Sundbys eller Gladös mark . 

UH 1572 l frt. 
1562 har Per Svensson (Svart) S, som räntar okänt be-

lopp pengar , 3 dagsverken och 2 hästars fodring 
(FoR 3). 

1353 i Stuzsta (DS 4918), 1462 i Stustha (UUBp u d) - 10 
I, 4 f. 

UH 2 sk, 1:2:2, 1543 1:1 + 0:7:1, 1543 1:1; gårdarna re-
dovisas 1539-41 med gemensamtjt (2:2) . 
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Sundby

Sätra

Uppsala

Vidja

1 sk (1543-49 2 sk), 1:7, 1539 1:6:1:41/2, 1543 1:6:2:7; 
redovisas 1543-49 som två hn (0:7:1:314 + 0:7:1:314). 
Summa jt 4:1 (4:0:2:7).

1353 omnämns Klemens i S som faste i Holvasts i S bytes-
brev (DS 4918).

1458-71 omnämns Mats i S vid fyra tillfallen som nämn-
deman, faste eller vidervaruman vid häradstinget 
(RAp 1458 3/6, 1460 e 1/5, UUBp 1462 u d, VikSp 
1471 29/11).

1477 omnämns Anders och Per i S som edgärdsmän vid 
Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) (StTb s 118).

1573 upptas fyra tiondepliktiga i S (UH 1573:6 tl).

1331 in Sundby (DS 2889), 1562 Suneby (FoR 3) - 10 I, 3 f.
UH 1572 1 fr, 1:0 (öde).
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:1 (DS 2889).
1562 har Per Svensson (Svart) en gård, som räntar 1:0 

pn, 2 4 pund korn, 6 dagsverken och 2 hästars fod- 
ring (FoR 3).

Se Brännkyrka sn.

1369 i Vpsällum (DS 7830, avskr), 1469 i Vpsalom (EbAp 
9/9) -101,3 f; gårdstomt ca 250 m söder om Gladö- 
vik (Strid s 10).

UH 1 sk, 0:4.
1369 omnämns Olof i U som faste vid häradstinget (DS 

7830).
1469 köper skattebonden Johan Johansson i U ett torp-

ställe på Han veds skog av kronan (se Slåboda, Väs-
terhaninge sn) (EbAp 9/9).

1535 Viddia (UH 1535:1), 1538 Widia (UH 1538:1)- 10 I, 
3 f.

UH 1 st, 0:4.

1331 in Viestum (DS 1889), 1356 in Wiastum (DS 5588), 
1449 i Viesta (RAp 12/10) - 10 I, 4 e (Vistaberg).

UH 1 skuj, 0:0:1, 1539 0:0:2, till Glömsta. 
lpb, 1:0 (jt 1572).

Vista
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Sundby 

Sätra 

Uppsala 

l sk (1543-49 2 sk), 1:7, 1539 1:6:1:4½, 1543 1:6:2:7; 
redovisas 1543-49 som två hn (0:7:1:3½ + 0:7 :1:3½). 
Summajt 4:1 (4:0:2:7). 

1353 omnämns Klemens i S som faste i Holvasts i S bytes-
brev (DS 4918). 

1458- 71 omnämns Mats i S vid fyra tillfällen som nämn-
deman, faste eller vidervaruman vid häradstinget 
(RAp 1458 3/6, 1460 e 1/5, UUBp 1462 u d, VikSp 
1471 29/ 11). 

14 77 omnämns Anders och Per i S som edgärdsmän vid 
Stockholms rådstugurätt (se Ågesta) (StTb s 118). 

1573 upptas fyra tiondepliktiga i S (UH 1573:6 tl). 

1331 in Sundby (DS 2889), 1562 Sun eby (FoR 3)- 10 I , 3 f. 
UH 1572 l fr, 1 :0 (öde). 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0 : 1 (DS 2889). 
1562 har Per Svensson (Svart) en gård, som räntar 1 :0 

pn, 2½ pund korn, 6 dagsverken och 2 hästars fod-
ring (FoR 3). 

Se Brännkyrka sn. 

1369 i Vpsällum (DS 7830, avskr) , 1469 i Vpsalom (EbAp 
9/9)- 10 I, 3 f; gårdstomt ca 250 m söder om Gladö-
vik (Strid s 10). 

UH l sk, 0:4. 
1369 omnämns Olof i U som faste vid häradstinget (DS 

7830). 
1469 köper skattebonden Johan Johansson i U ett torp-

ställe på Hanveds skog av kronan (se Slåboda, Väs-
terhaninge sn) (EbAp 9/9) . 

Vidja 1535 Viddia (UH 1535:1), 1538 Widia (UH 1538:1)-10 I, 
3 f. 

UH l st , 0:4. 

Vista 1331 in Viestum (DS 1889), 1356 in Wiastum (DS 5588) , 
1449 i Viesta (RAp 12/ 10) - 10 I, 4 e (Vistaberg) . 

UH l skuj, 0:0: 1, 1539 0:0:2, till Glömsta. 
l pb, 1:0 (jt 1572). 



Vårby

1 fr, 0:4 (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1545 Svan-
te Sture).
Summa jt 1:4:1 (1:4:2).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:10:2 (DS 1889).

1356 byter Peter Karlsson bort 0:1:0:2 till Tomas Peters-
son (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588).

1449 och 1453 omnämns Anders i V som faste vid hä-
radstinget (RAp 12/10, 1453 3/11, 17/11).

1453 byter Jöns i *Andersta bort 0:0:11 till S:t Botvids ka- 
nikprebenda i Strängnäs domkyrka mot jord i *An- 
dersta; bytet hade gjorts på häradstinget några år ti-
digare och fullbordas nu med den nytillträdde kani- 
ken Jöns Larsson (RAp 3/11).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba, Botkyrka sn); räntan är 12 spann korn, 
Vr.0 pn och '/L0 gästningspn (VikS E 2739 f 49v, 54).

1561/65 upptas en halv gård om 0:4:0:4 i Svante Stures 
jordeböcker under Stavs rättarlag; räntan är 12 
spann korn, 0:4 pn, 1 får, 2 höns, 5 ägg, Vi gås, 6 
lass ved, 6 dagsverken och 0:4 gästningspn (eller 3 
hästars fodring) (ShS I 158 a och b).

1562 uppges Svantes gård ränta 12 spann korn, 0:4 pn 
och 4 hästars fodring (FoR 3).

1369; Warby (DS 7830, avskr), 1381 i Warby (UUBp 
27/6), 1449 i Waarby (RAp e 29/9) - 10 I, 4 d.

UH 5 kr (saknas 1544), 1545 5 pb, 0:4:2:3 + 0:4:2:3 + 
0:4:2:3 + 0:4:2:3 + 0:4:2:3.
Summa jt 2:7:2:7.

1369 omnämns Lars Eriksson i V som faste vid härads-
tinget (DS 7830).

1381 överlåter Staffan Ulfsson (Ulv) till sin svåger Harald 
Kase 0:0:2 i V och jord i Smedby, PHammarby sn, 
Arenberga, Husby-Arlinghundra sn, och Vålberga, 
Järfälla sn, i stället for de gods som frångick Harald 
vid skifte efter Bengt Larsson (UUBp 27/6). - Fyra 
månader tidigare har i Köpings stad dömts i en tvist 
mellan Harald Kase och Ragvald Nilsson (Fargalt) 
om jord som Ragvalds svärfar Karl Dansson (stjärn- 
bjälke) hade pantsatt till Bengt Larsson, som var
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I fr, 0:4 (Hans Klasson /Bielkenstierna/, 1545 Svan-
te Sture). 
Summa jt 1 :4: 1 (1 :4:2) . 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0: 10:2 (DS 1889). 

1356 byter Peter Karlsson bort 0:1:0:2 till Tomas Peters-
son (se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588). 

1449 och 1453 omnämns Anders i V som faste vid hä-
radstinget (RAp 12/10, 1453 3/11, 17/11). 

1453 byter Jöns i *Andersta bort 0:0:11 till S:t Botvids ka-
nikprebenda i Strängnäs domkyrka motjord i *An-
dersta; bytet hade gjorts på häradstinget några år ti-
digare och fullbordas nu med den nytillträdde kani-
ken Jöns Larsson (RAp 3/11 ). 

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård efter sin far 
(se Tumba, Botkyrka sn); räntan är 12 spann korn, 
½:0 pn och ½:0 gästningspn (VikS E 2739 f 49v, 54). 

1561/65 upptas en halv gård om 0:4:0:4 i Svante Stures 
jordeböcker under Stavs rättarlag; räntan är 12 
spann korn, 0:4 pn, 1 fflr, 2 höns, 5 ägg, ½ gås, 6 
lass ved, 6 dagsverken och 0:4 gästningspn (eller 3 
hästars fodring) (ShS I 158 a och b). 

1562 uppges Svantes gård ränta 12 spann korn, 0:4 pn 
och 4 hästars fodring (FoR 3). 

1369 i Warby (DS 7830, avskr), 1381 i Warby (UUBp 
27/6), 1449 i Waarby (RAp e 29/9) - 10 I , 4 d. 

UH 5 kr (saknas 1544), 1545 5 pb, 0:4:2:3 + 0:4 :2:3 + 
0:4 :2:3 + 0:4 :2:3 + 0:4:2:3. 
Summajt 2:7:2:7. 

1369 omnämns Lars Eriksson i V som faste vid härads-
tinget (DS 7830) . 

1381 överlåter Staffan Ulfsson (Ulv) till sin svåger Harald 
Kase 0:0:2 i V och jord i Smedby, ?Hammarby sn, 
Arenberga, Husby-Ärlinghundra sn, och Vålberga, 
Järfälla sn, i stället för de gods som frångick Harald 
vid skifte efter Bengt Larsson (UUBp 27/6). - Fyra 
månader tidigare har i Köpings stad dömts i en tvist 
mellan Harald Kase och Ragvald Nilsson (Fargalt) 
om jord som Ragvalds svärfar Karl Dansson (stjärn-
bjälke) hade pantsatt till Bengt Larsson, som var 
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Haralds och Ragvalds ’måg’; jorden har tilldömts 
Ragvald (SRP 1562, ÄSF s 30).

1447 intygas vid rådstugurätten att Jakob Nilsson, som 
bor i V, mottagit betalning för ett gods i Mångstäk- 
ta, Sunds sn på Åland, vilket hörde till S:ta Maria 
Magdalena kapell (Stjb 1 s 159 f).

1449 omnämns Olof i V som faste vid tinget (RAp e 29/9).
1490 är Jap i V faste vid häradstinget (BjörkAp 19/6).
1513 får bonden Olof Eskilsson i V betalt av Helga leka-

mens gille i Stockholm för material han levererat till 
byggandet av en badstuga: 14 lass klappersten, 4 
lass ler, 3 lass sand och 2 lass slutsten (HHLG 2 s 37
f).

1538 uppbärs räntan från V och Juringe av mäster Olof 
Bröms hustru Karin, eftersom Olof sedan en tid 
haft gårdarna i förläning; V och Juringe har tidiga-
re lytt under S:ta Maria Magdalena kapell på Sö-
dermalm (UH 1538:1). - Olof flydde ur riket 1537 
(Dahlbäck s 138).

1541 får Lars organist byn V i förläning på för kungen 
behaglig tid (GR 13 s 330).

1550 förlänar Gustav I på behaglig tid till sin sekreterare 
Klement Hansson (Oliveblad) ’de fem prebende- 
landbor som uti V ... bygga och bo’ jämte torpet 
Juringe och gården Haga (GR 21 s 199 f).

Ågesta 1330 in Agastum (DS 2759), 1397 i Aghestom (EbAp 13/10),
1477 i A ages ta, i Agesta (StTb sll7f)—101,3 f-g.

UH 2 sk, 1:3, 1539 1:2:2:2'A, 1544 1:2:2:2, 1551 1:2:2, 
1572 1:2 + 0:7, 1539 1:2, med st i Å endast 1538.
1 st (1539-40 1 stuj), 0:6, 1539 0:3, till sk ovan, 
1539-41 till Lissma, 1543-44 till Balingsta, därefter 
med egen brukare.
Summa jt 3:0 (2:7).

1330 testamenterar kaniken Brynjulf i Strängnäs sin blå 
kappa till Kristina i Å (DS 2759).

1397 omnämns Gudmund i Å som faste på landsting vid 
Hammersta, Ösmo sn (EbAp 13/10).

1436 ingår Anund i Å i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483).
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Ågesta 

Haralds och Ragvalds 'måg'; jorden har tilldömts 
Ragvald (SRP 1562, ÄSF s 30). 

1447 intygas vid rådstugurätten att Jakob Nilsson , som 
bor i V, mottagit betalning för ett gods i Mångstäk-
ta, Sunds sn på Åland, vilket hörde till S:ta Maria 
Magdalena kapell (Stjb I s 159 f). 

1449 omnämns Olof i V som faste vid tinget (RAp e 29/9). 
1490 är Jap i V faste vid häradstinget (BjörkAp 19/6). 
1513 får bonden Olof Eskilsson i V betalt av Helga leka-

mens gille i Stockholm för material han levererat till 
byggandet av en badstuga: 14 lass klappersten, 4 
lass ler , 3 lass sand och 2 lass slutsten (HHLG 2 s 37 
f). 

1538 uppbärs räntan från V och Juringe av mäster Olof 
Bröms hustru Karin , eftersom Olof sedan en tid 
haft gårdarna i förläning; V och J urin ge har tidiga-
re lytt under S:ta Maria Magdalena kapell på Sö-
dermalm (UH 1538:1) . - Olof flydde ur riket 1537 
(Dahlbäck s 138). 

1541 får Lars organist byn V i förläning på för kungen 
behaglig tid (GR 13 s 330). 

1550 förlänar Gustav I på behaglig tid till sin sekreterare 
Klement Hansson (Oliveblad) 'de fem prebende-
landbor som uti V ... bygga och bo' jämte torpet 
Juringe och gården Haga (GR 21 s 199 f). 

1330 in Aga stum (DS 2759), 1397 i Aghestom (EbAp 13/ 10), 
1477 i Aagesta, i Agesta (StTb s 117 f) - 10 I, 3 f-g . 

UH 2 sk, 1:3, 1539 1:2:2:2½, 1544 1:2:2:2 , 1551 1:2:2, 
15721:2 + 0:7, 15391:2,medstiÅendast 1538. 
I st (1539-40 I stuj), 0:6, 1539 0:3, till sk ovan , 
1539-41 till Lissma , 1543-44 till Balingsta, därefter 
med egen brukare . 
Summajt 3:0 (2:7). 

1330 testamenterar kaniken Bryajulf i Strängnäs sin blå 
kappa till Kristina i Å (DS 2759). 

1397 omnämns Gudmund i Å som faste på landsting vid 
Hammersta, Ösmo sn (EbAp 13/10). 

1436 ingår Anund i Å i en av lagmannen utsedd nämnd 
rörande Årsta, Brännkyrka sn (SMR 483). 
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Nacka socken
Nacka kyrksocken bildades 1873 som annex till Huddinge (Kbr 24/1). 
Nacka blev egen jordebokssocken 1884 (Kbr 12/9), varvid östra delen av 
Brännkyrka socken överfördes (Drevinge, Erstavik, Fisksätra, Nacka, Neg- 
linge, Skogsö, Slumnäs, Tattby, Älta och Överby); i socknen ingick även 
Sicklaön, som under medeltiden hörde till Solna socken i Uppland. Av 
Nacka sockens östra del bildades 1908 Saltsjöbadens köping (Kbr 22/5), 
som blev egen församling 1913 (Kbr 4/4), omfattande Neglinge, Skogsö 
och Tattby. - Orterna redovisas under Brännkyrka socken.

Salems socken
1283 in ecclesia Slam (DS 759).
1310 parrochia Slacem (DS 1681).
1357 parochie Sleem (DS 5780).
1362 i Slemsoogk (DS 6688).
1382 i Sleem sokn (UUBp 2/3).
Omfattning: Socknen hade samma omfattning som den nuvarande 
socknen (1950) med undantag för Vällinge, som under senmedeltiden i 
kyrkligt hänseende hörde till Ekerö socken; i jordeböckerna (UH) redo-
visas en del av Vällinge ('Övergården’) i Salem, en annan del i Ekerö sn.
Sockennamnet 'Slem' ändrades på 1630-talet till Salem, uppenbarligen 
på dåvarande kyrkoherdens initiativ (NoB 1974 s 6, 14).

Kyrkan: Den första stenkyrkan byggdes på 1100-talet och bestod av ett 
litet långhus med något smalare och troligen rakslutet kor och det ännu 
stående västtornet, vilket är smalt, högt och något avsmalnande uppåt. 
Sakristian byggdes till troligen i slutet av 1200-talet. Senare, under 
1300-talets förra del eller senare, revs det romanska koret (utom nord-
muren), och kyrkan breddades åt söder och förlängdes åt öster. Vapen-
huset, som inte ligger i förband med det nya långhuset, torde ha byggts 
på 1400-talet. Under senmedeltiden slogs också tegelvalv i kyrkan; res-

ingår Anund i A i en av lagmannen utsedd folk- 
landsnämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383).
svär Lars i A, tillsammans med Nils i Å och tio andra 
bönder, sig fri från anklagelse vid Stockholms råd- 
stugurätt (StTb s 117 f).
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l 44 l ingår Anund i Å i en av lagmannen utsedd folk-
landsnämnd rörande egendomstvist i Trosa socken 
(SMR 1383). 

14 77 svär Lars i Å, tillsammans med Nils i Å och tio andra 
bönder , sig fri från anklagelse vid Stockholms råd-
stugurätt (StTb s 117 f). 

Nacka socken 
Nacka kyrksocken bildade s 1873 som annex till Huddinge (Kbr 24/1). 
Nacka blev egenjordebokssocken 1884 (Kbr 12/9), varvid östra delen av 
Brännkyrka socken överfördes (Drevinge , Erstavik , Fisksätra, Nacka, Neg-
linge , Skogsö , Slumnäs , Tattb y, Älta och Överby); i socknen ingick även 
Sicklaö n , som under medeltiden hörde till Solna socken i Uppland . Av 
Nacka socken s östra del bildades 1908 Saltsjöbadens köping (Kbr 22/5), 
som blev egen församling 1913 (Kbr 4/4), omfattande Neglinge, Skogsö 
och T attby. - Orterna redovisas under Brännkyrka socken. 

Salems socken 
1283 in ecclesia Slcem (DS 7 59) . 
13 10 parrochia Slcecem ( DS 168 l). 
1357 parochie Sleem (DS 5780) . 
1362 i Slemsoogk (DS 6688) . 
1382 i Slcem sokn (UUBp 2/3). 

Omfattning: Socknen hade samma omfattning som den nuvarande 
socknen ( 1950) med undantag för Vällinge , som under senmedeltiden i 
kyrkligt hänseende hörde till Ekerö socken ; i jordeböckerna (UH) redo-
visas en del av Vällinge ('Övergården') i Salem, en annan del i Ekerö sn. 

Sockennamnet 'Slem ' ändrades på 1630-talet till Salem, uppenbarligen 
på dåva rande kyrkoherdens initiativ (NoB 1974 s 6, 14). 

Kyrkan: Den första stenkyrkan byggdes på l l 00-talet och bestod av ett 
litet långhus med något smalare och troligen rakslutet kor och det ännu 
stående västtornet , vilket är smalt, högt och något avsmalnande uppåt. 
Sakristian byggd es till troligen i slutet av 1200-talet. Senare, under 
1300-talets förra del eller senare, revs det romanska koret (utom nord-
muren ), och kyrkan breddades åt söder och förlängdes åt öster. Vapen-
hu set , som inte ligger i förband med det nya långhuset, torde ha byggts 
på 1400-talet. Under senmedeltiden slogs också tegelvalv i kyrkan; res-



Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573)

sk skuj stuj kr krt ky kyuj dasp pb aoe fr fri

Berga ----- 2(1) 2(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- —
Bornö ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)-----
Edeby -- -- -- 2(0)
Ersdala 1(0) 1(0) -- -- -- -- -- -- -- -- 2 (3)
Fågelsta 1 (0) - - - - 0 (1) - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (1)
Hallinge — — — — — — — 4 (4) — — — —
Hjälmsättra — — — — — — — — — — — 1(0)
Hoxeltorp ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Häggelunda — — 1(1) — — — 1(1) — — — 1(1) —
Högantorp ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
'Laboda — — — — — — — — — — — 0(1)
Ladvik ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3 (4)-----
Lideby 1(0) 1(1) -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
'Longewreta — — — — — — — — — — — 1(1)
Lundby 1(1) — — — — — 1(1) — — — — —
Männö — — — — — — — — 1(0) — — —
'Näsby — — — — — — — — — — 2 (2) —
Ormsättra ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Oxelby 1(1) -- -- -- -- -- 1(1)
Skårby -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Säby -- -- -- 0(1) -- 2(2) -- 1(1) -- 1(0) 2(1)
Söderby -- -- -- -- 0(1) -- 1(1) -- 2(2) -- 1(0)
Talby -- 2 (2) -- -- -- -- 1(1) -- -- -- 2(2)--
Uttringe ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- 1(1) ----- -----
Vik -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1) 1(0)
Vällinge ----- ----- ----- 3(0) ----- — ----- ----- — ----- ----- -----
*Aby 1(1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(1)--
'Åkerby -- 3 (3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1(0)

Summa 6(3) 9(7) 3(1) 5(2) 0(2) 2(2) 5(5) 5(5) 4(3) 2(1) 17(19) 6(4)

Dessutom redovisar längderna: kruj: Ersdala 1 (0), Lundby 1(1)- kyt: Högantorp 1 (0) - daspt: Igelstorp 1 (1), Rävtorp 0(1)- pbt: Männö 0(1) 
- aoeuj: Söderby 0(1).
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Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573) 0) 
0) 

sk skuj stuj kr krt ky kyuj dasp pb aoe fr frt 
(/) 

Berga - - 2 (1) 2 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 
Il) 

Bornö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - ;::i. 
0, 

Edeby - - - - - - 2 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - en 
Ersdala 1 (0) 1 (0) 2 (3) 

Il) - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::r 
Fågelsta 1 (0) - - - - 0 (1) - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (1) - - Il) : 

i» Hallinge - - - - - - - - - - - - - - 4 (4) - - - - - - - - C. 
Hjälmsättra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
Hoxeltorp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Häggelunda - - - - 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - - - - - 1 (1) 
Högantorp - - - - - - - - 0 (1) 
*Laboda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Ladvik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 (4) 
Lideby 1 (0) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
*Longewreta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Lundby 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Männö - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
*Näsby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Ormsättra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Oxelby 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Skårby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Säby - - - - - - 0 (1) - - 2 (2) - - 1 (1) - - 1 (0) 2 (1) 
Söderby - - - - - - - - 0 (1) - - 1 (1) - - 2 (2) - - 1 (0) 
Talby - - 2 (2) - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - 2 (2) 
Uttringe - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Vik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 1 (0) 
Vällinge - - - - - - 3 (0) 
*Åby 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - ' 
*Åkerby - - 3 (3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 

Summa 6 (3) 9 (7) 3 (1) 5 (2) 0 (2) 2 (2) 5 (5) 5 (5) 4 (3) 2 (1) 17 (19) 6 (4) 

Dessutom redovi sar längderna: kruj: Ersdala I (0), Lundb y I (I) - kyt : Högantorp I (0) - daspt : Igels torp I (I), Rävtorp 0 (I) - pbt : Männö 0 (I) 
- aoeuj: Söderby 0 (I). 
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Berga (nu 1539 Bergha (UH 1539:1) - 10 I, 3 b.
Bergaholm) UH 1 skuj, 0:2 till *Åby (från 1545 inräknad i jt för 

*Åby).
1539-43 1 skuj, 0:1 till Lundby (1543 inräknad i jt 
för Lundby).
1539-57 2 stuj, 0:3:1:4 till Vällinge + 0:1:1:4 till 
Tumba, Botkyrka sn (se Häggelunda); utjordarna 
ligger för äng 1539.
1544 (endast) 1 fr (Gabriel Kristersson /Oxenstier-
na/).
Summa jt 1:0 (0:2).

Bockholmssättra Se Sättra.

Bomö 1338 de Boom0 (DS 3345), 1340 de Born0 (DS 3485), 1444
vidh min gardh Bom0 (RAp 16/2) - 10 I, 4 b.

UH 1 fr, 1:0 (Knut Andersson /Lillie/).
Bornö kan beläggas som sätesgård för Johan Karlsson 
(?tre björnramar) 1338-40 (DS 3345, 3485) - Karl Lars-
son 1357 (DS 5780) och dennes son, väpnaren Johan 
Karlsson 1403 (SD 351) - Nils Broke 1444 (RAp 16/2).

1403 ger Johan Karlsson (okänt sigill) i B i morgongåva 
till sin hustru Greta halva B med hus och jord etc 
samt jord i *Näsby och Ladvik (SD 351).

1507 omnämns Jap i B som nämndeman vid häradsting-
et (VikSp 21/8).

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) B, som räntar 4 pund 
korn, 1:0 pn och fodring för 2 hästar (FoR 3).

Edeby 1382 i Eethby (UUBp 2/3), 1384 i Eedhby (UUBp 12/3) -
10 I, 4 b; bytomt ca 1100 m väster om Bornö (EK). 

UH 1539-48 1 kr, 0:5 till Vällinge; ligger för äng 1539; 
jorden är från 1551 troligen inräknad i jt för 'Över-
gården’ i Vällinge.
1539-57 1 kr (vissa år 1 st), 0:4 till Vällinge; ligger 
för äng 1539.
Summa jt 1:1.

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:1 av Olof Djäkn i 
Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0:1 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3).
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Berga (nu 1539 Bergha (UH 1539: 1) - 10 I, 3 b. 
Bergaholm) UH l skuj, 0:2 till *Åby (från 1545 inräknad i jt för 

*Åby). 
1539-43 l skuj, 0: 1 till Lundby ( 1543 inräknad i jt 
för Lundby). 
1539-57 2 stuj, 0:3:1:4 till Vällinge + 0:1 :1:4 till 
Tumba, Botkyrka sn (se Häggelunda); utjordarna 
ligger för äng 1539. 
1544 (endast) l fr (Gabriel Kristersson /Oxenstier-
na/). 
Summajt 1:0 (0:2). 

Bockholmssättra Se Sättra. 

Bornö 

Edeby 

1338 de Baarn~ (DS 3345), 1340 de Barn~ (DS 3485), 1444 
vidh min gardh Barn~ (RAp 16/2) - 10 I , 4 b. 

UH l fr, 1 :0 (Knut Andersson /Lillie/). 

Bornö kan beläggas som sätesgård för Johan Karlsson 
(?tre björnramar) 1338-40 (DS 3345, 3485) - Karl Lars-
son 1357 (DS 5780) och dennes son, väpnaren Johan 
Karlsson 1403 (SD 351)- Nils Broke 1444 (RAp 16/2). 

1403 ger Johan Karlsson (okänt sigill) i B i morgongåva 
till sin hustru Greta halva B med hus och jord etc 
samt jord i *Näsby och Ladvik (SD 351). 

1507 omnämns Jap i B som nämndeman vid hära dsting-
et (VikSp 21/8) . 

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) B, som räntar 4 pund 
korn, 1:0 pn och fodring för 2 hästar (FoR 3). 

1382 i Eethby (UUBp 2/3), 1384 i Eedhby (UUBp 12/3) -
10 I , 4 b ; bytomt ca 1100 m väster om Bornö (EK). 

UH 1539-48 l kr , 0:5 till Vällinge ; ligger för äng 1539; 
jorden är från 1551 troligen inräknad i jt för 'Över-
gården' i Vällinge. 
1539-57 l kr (vissa år 1 st), 0:4 till Vällinge ; ligger 
för äng 1539. 
Summajt 1:1. 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:1 av Olof Djäkn i 
Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 2/3). 

1384 byter Bo Jon sson bort 0: 1 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3). 



Salem 169

Ersdala

Fågelsta

1353 i Eestalum (DS 4918), 1369 i Östälum (DS 7830, 
avskr), 1382 i Ezstalom (UUBp 2/3), 1535 Edzdall 
(UH 1535:1) - 10 I, 3 b; bytomt ca 500 m sydöst om 
Bergaholm (RAA 157).

UH 1539-57 1 sk, 0:6, 1551 0:7, med kruj i E.
1539-57 1 skuj, 0:1, 1545 0:0:1, till Fågelsta (från 
1548 inräknad i jt för F).
1541-57 1 stuj/kruj, 0:0:0:4, 1544 0:0:1:6, till Sund-
by, Ekerö sn.
1539-49 1 kruj, 0:1 till sk ovan.
2 fr (1544 1 fr), 0:4 + 0:4, (Gabriel Kristersson 
/Oxenstierna/, Hans Klasson /Bielkenstierna/).
1572 1 fr (jfr sk ovan).
Summa jt 2:0 (1557 1:7:2:6).

1353 omnämns Peter i E som faste vid häradstinget (DS 
4918).

1369 omnämns Peder långe i E som faste vid tinget (DS 
7830).

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:11 av Olof Djäkn 
i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp
2/3).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:3:2 till Sigge Brun (se Tal-
by) (UUBp 12/3).

1410 säljer Nils Jonsson (okänt sigill) ‘/2:0 i E och jord i 
Billsta och Tälleby, Överjärna sn, till sin frände 
Björn Pedersson (björnram) (SD 1323).

1419 får Bengt Uaurensson (Björnlår) 0:0:11 vid arvskifte 
efter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1429 ger Bengt Uaurensson 0:0:11 i morgongåva (se Tal-
by) (UUBp 14/4).

1477 går Peder Hemmingsson i E ed på att han fört 2 
pund korn till Ragvald Pampe i Stockholm (se Tal-
by); bland hans medsvärande (edgärdsmän) vid 
rådstugurätten är Jöns Olsson i E, och Henrik i E är 
edgärdsmän för en bonde i Talby (StTb s 134).

1562 räntar Gabriel Kristerssons gård (0:4) 1 pund korn, 
0:4 pn och 6 dagsverken, Hans Klassons gård (0:4) 
2:4 pn; vardera gården ger dessutom fodring för 2 
hästar (FoR 3).

1409 i Foghlasta (SD 1098), 1447 i Ffugilstum (VaKlJb s 
40), 1459 i Fogelsta (RAp 2/6) - 10 I, 3 c.

Ersdala 

Fågelsta 
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l 353 i Eestalum (DS 4918), 1369 i Östälum (DS 7830, 
avskr), 1382 i Ezstalom (UUBp 2/3), 1535 Edzdall 
(UH 1535:1)- 10 I, 3 b; bytomt ca 500 m sydöst om 
Bergaholm (RAÄ 157). 

UH 1539-57 1 sk, 0:6, 1551 0:7, med kruj i E. 
1539-57 1 skuj, 0:1, 1545 0:0:1, till Fågelsta (från 
1548 inräknad i jt för F). 
1541-57 1 stuj/kruj, 0:0:0:4, 1544 0:0: 1 :6, till Sund-
by, Ekerö sn. 
l 539-49 1 kruj, 0: 1 till sk ovan. 
2 fr (1544 1 fr), 0:4 + 0:4, (Gabriel Kristersson 
/Oxenstierna/, Hans Klasson /Bielkenstierna/). 
l 572 1 fr Ufr sk ovan). 
Summajt 2:0 (1557 1:7:2:6). 

1353 omnämns Peter i E som faste vid häradstinget (DS 
4918). 

1369 omnämns Peder långe i E som faste vid tinget (DS 
7830). 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0: 11 av Olof Djäkn 
i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 
2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0:3:2 till Sigge Brun (se Tal-
by) (UUBp 12/3). 

1410 säljer Nils Jonsson (okänt sigill) ½:0 i E och jord i 
Billsta och Tälleby, Överjärna sn, till sin frände 
Björn Pedersson (björnram) (SD 1323). 

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:0: 11 vid arvskifte 
efter sina förä ldrar (se Talby) (SD 2566). 

1429 ger Bengt Laurensson 0:0: 11 i morgongåva (se Tal-
by) (UUBp 14/4). 

14 77 går Peder Hemmingsson i E ed på att han fört 2 
pund korn till Ragvald Pampe i Stockholm (se Tal-
by); bland hans medsvärande (edgärdsmän) vid 
rådstugurätten är Jöns Olsson i E, och Henrik i E är 
edgärdsman för en bonde i Talby (StTb s 134). 

1562 räntar Gabriel Kristerssons gård (0:4) 1 pund korn, 
0:4 pn och 6 dagsverken, Hans Klassons gård (0:4) 
2:4 pn; vardera gården ger dessutom fodring för 2 
hästar (FoR 3). 

1409 i Foghlasta (SD 1098), 1447 i Ffugilstum (VaKijb s 
40), 1459 i Fogelsta (RAp 2/6) - 10 I, 3 c. 
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U> 1539-57 1 sk, 0:7:2 (1544 0:7), 1548 1:0 (1549 1:1), 
med skui i Ersdala och kyuj i F 1549-57; gården är 
öde 1543-44.
1572 1 kr, 1:0 (jfr sk ovan).
1547-57 1 kyuj, 0:1:1 ull sk ovan.
1 pb, 0:7 (jt 1547-49); innehas 1544 av Laurendus 
Andreae i Strängnäs; gården är öde 1572-73.
1 fir (Arvid Trolle), 1550 Vi aoe, 1572 1 fr, 0:4 (jt 
1559). (Fullbro rd)
Summa jt 2:4 (2:3).

1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna), Erik 
Stensson (Bielke), Birgitta Magnusdotter (Porse), 
Elin Arvidsdotter (Oxenstierna) och Nils och Bengt 
Jönssöner (Oxenstierna) jord med Vadstena klos-
ter. I utbyte mot laxfisket i Piteå sn, vilket Sten 
Stensson (Bielke) donerat till klostret, överlåter 
Bengta och de övriga jord som de ärvt efter Sten 
Stensson, när denne ingav sig i klostret, och som 
han ärvt efter sina söner Ulf och Sten, nämligen i F 
och Söderby samt i Grödby, Norra Rangsta och 
Aby, Sorunda sn. (SD 1098, GiOV s 88 f)

1421 säljer Filip Djäkn (trana) och hans hustru Cecilia 
Olofsdotter (Lossa-ätten) 0:7 i F och ön Männö till 
S:t Johannes prebenda i Strängnäs domkyrka; jor-
den överlåts med hus, jord etc och alla andra tilla- 
gor ’så vitt som det är både stavat och stent’. Jorden 
var Cecilias rätta fädernearv, och Filip har nu för 
köpeskillingen ersatt henne med jord på Selaön. 
(RAp 13-20/6) - Häradshövdingens fastebrev är ut-
färdat 1423 (RAp 29/5).

1447/57 har Vadstena kloster Vr.0, som brukas av en land-
bo och som räntar 3 tön korn och lA:0 pn (VaKllb s 
40, 92).

1453 omnämns Björn i F som faste vid häradstinget (RAp 
3/11, 17/11).

1459 ingår Jöns finne i F i häradstingsnämnden (RAp 2/6).
1466 skall Vadstena klosters gård ge 3 tön korn och Vr. 0 

pn i ränta, men landbon Björn utgör 2 tön korn 
’och ej mera’. 1480 är räntan 2 tön korn eller 0:12 
pn, 1502 2 tön korn. (HH 16 s 243 f)

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:4, som
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UH 1539-57 l sk, 0:7:2 (1544 0:7), 1548 1:0 (1549 1:1), 
med skuj i Ersdala och kyuj i F 1549-57 ; gården är 
öde 1543-44. 
1572 l kr, 1 :0 (jfr sk ovan). 
1547-57 l kyuj, 0:1:1 till sk ovan . 
l pb, 0:7 (jt 1547-49) ; innehas 1544 av Laurentius 
Andre.e i Strängnäs; gården är öde 1572-73. 
l fr (Arvid Trolle), 1550 ½ aoe, 1572 l fr, 0:4 (jt 
1559) . (Fullbro rd) 
Summajt 2:4 (2:3). 

1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) , Erik 
Stensson (Bielke), Birgitta Magnusdotter (Porse), 
Elin Arvidsdotter (Oxenstierna) och Nils och Bengt 
Jönssöner (Oxenstierna) jord med Vadstena klos-
ter. I utbyte mot laxfisket i Piteå sn, vilket Sten 
Stensson (Bielke) donerat till klostret, överlåter 
Bengta och de övriga jord som de ärvt efter Sten 
Stensson , när denne ingav sig i klostret, och som 
han ärvt efter sina söner Ulf och Sten, nämligen i F 
och Söderby samt i Grödb y, Norra Rang sta och 
Åby, Sorunda sn. (SD 1098, GiOV s 88 f) 

1421 säljer Filip Djäkn (trana) och hans hustru Cecilia 
Olofsdotter (Lossa-ätten) 0:7 i F och ön Männö till 
S:t Johannes prebenda i Strängnäs domk yrka; jor-
den överlåts med hus, jord etc och alla andra tilla-
gor 'så vitt som det är både stavat och stent' . Jorden 
var Cecilias rätta fädernearv , och Filip har nu för 
köpeskillingen ersatt henne med jord på Selaön. 
(RAp 13-20 /6) - Häradshövdingens fastebrev är ut-
färdat 1423 (RAp 29/5). 

1447/57 har Vadstena kloster ½:0, som brukas av en land-
bo och som räntar 3 tön korn och ½:0 pn (VaKIJb s 
40, 92) . 

1453 omnämns Björn i F som faste vid häradstinget (RAp 
3/11, 17/ 11). 

1459 ingår Jöns finne i F i häradstingsnämnden (RAp 2/6). 
1466 skall Vadstena klosters gård ge 3 tön korn och ½:0 

pn i ränta, men landbon Björn utgör 2 tön korn 
'och ej mera ' . 1480 är räntan 2 tön korn eller 0: 12 
pn , 1502 2 tön korn. (HH 16 s 243 f) 

1559 upptas i Gustav l :s jordebok en gård om 0:4 , som 



Salem 171

>allinge 
(Väster- och 
Öster-)

>jälmsättra

>oxeltorp

legat under Vadstena kloster; den har 1 punds ut-
säde, äng till 5 eller 6 lass hö och något fiskevatten 
och utrymme (AoE 29 AB, SöH 1559:1). Gården, 
som har fodring för halvt hemman, räntar 1 pund 
korn och 3 dagsverken (SöH 1553:6).

1357 i Hallunge (DS 5737), 1462 i Halligghom (UUBp u 
d), 1477 i Hallinge (StTb s 134), 1539 Österhallinge, 
Westerhallinge (UH 1539:1) - 10 I, 3 b - StO s 236 f. 

UH 3 dasp, 1548 3 pb (1557 3 kl), 1572 3 dasp, 0:5:1 + 
0:5:1 + 0:5:1; jt endast 1549; ett hn öde 1572. 
(Västerhallinge)
1 dasp (saknas 1544), 1548 1 pb (1557 1 kl), 1572 1 
dasp, 0:4 (jt endast 1549). (Österhallinge)
Summa jt 2:4.

Till Hallinge skriver sig Jon (okänt sigill) 1357 (DS 5737) 
- Nils Finkenow 1461 (RAp 22/7).

1454 och 1462 omnämns Anders i H som faste vid hä-
radstinget (RAp 6/7, UUBp u d).

1477 omnämns Mats, Jöns och Jakob i H som edgärds- 
män vid Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 
134).

Hallinge rättardöme (1549) omfattar Danvikens hospitals 
jord i H och i Igeltorp, Rävtorp och Säby, denna sn, 
Berga, Grödinge sn, Fittja, Botkyrka sn, *Brunby, *Bä- 
gersta, Enskede, Farsta, *Skarpa och Östberga, Bränn-
kyrka sn, Ansta, Västertälje sn, samt i Björknäs, Mensätt- 
ra och Rensättra, Värmdö sn.

1539 Hielmsettra (UH 1539:1) - 10 I, 3 a.
UH 1539 och 1545 (endast) 1 frt (Gabriel Kristersson 

/Oxenstierna/).

1539 Ogxletorp (UH 1539:1), 1545 Hoxlebitorp (UH 
1545:11) - 10 I, 4 a (ca 100 m norr om Ängsback-
en).

UH 1 frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1562 räntar torpet 0:9 pn och fodring för 2 hästar (FoR 

3).

Hallinge 
(Väster- och 
Öster-) 
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legat under Vadstena kloster; den har 1 punds ut-
säde, äng till 5 eller 6 lass hö och något fiskevatten 
och utrymme (AoE 29 AB, SöH 1559: 1 ). Gärden, 
som har fodring för halvt hemman, räntar 1 pund 
korn och 3 dagsverken (SöH 1553:6). 

1357 i Hallunge (DS 5737), 1462 i Halligghom (UUBp u 
d), 1477 i Hallinge (StTb s 134), 1539 Österhallinge, 
Westerhallinge (UH 1539:1)- 10 I, 3 b- StO s 236 f. 

UH 3 dasp, 1548 3 pb ( 1557 3 kl), 1572 3 dasp, 0:5: 1 + 
0:5:1 + 0:5:1; jt endast 1549; ett hn öde 1572. 
(Västerhallinge) 
I dasp (saknas 1544), 1548 I pb (1557 1 kl), 1572 I 
dasp, 0 :4 Ut endast 1549). (Österhallinge) 
Summajt 2:4. 

Till Hallinge skriver sig Jon (okänt sigill) 1357 (DS 5737) 
- Nils Finkenow 1461 (RAp 22/7). 

1454 och 1462 omnämns Anders i H som faste vid hä-
radstinget (RAp 6/7, UUBp u d). 

1477 omnämns Mats, Jöns och Jakob i H som edgärds-
män vid Stockholms rädstugurätt (se Talby) (StTb s 
134) . 

Hallinge rättardöme ( 1549) omfattar Dan vikens hospitals 
jord i H och i Igeltorp, Rävtorp och Säby, denna sn, 
Berga, Grödinge sn, Fittja, Botkyrka sn, *Brunby, *Bä-
gersta, Enskede, Farsta, *Skarpa och Östberga, Bränn-
kyrka sn, Ånsta, Västertälje sn, samt i Björknäs, Mensätt-
ra och Rensättra, Värmdö sn. 

Hjälmsättra 1539 Hielmsettra (UH 1539:1)- 10 I, 3 a. 

Hoxeltorp 

UH 1539 och 1545 (endast) I frt (Gabriel Kristersson 
/Oxenstierna/). 

1539 Ogxletorp (UH 1539:1), 1545 Hoxlebitorp (UH 
1545: 11) - 10 I, 4 a (ca 100 m norr om Ängsback-
en). 

UH I frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
1562 räntar torpet 0:9 pn och fodring för 2 hästar (FoR 

3). 



172 Svartlösa härad

>äggelunda 1382 i Mghalundom (UUBp 2/3), 1384 i Heghlundom 
(UUBp 12/3) - bytomt ca 800 m västnordväst om 
Fågelsta (RAÄ 192).

UH 1539-57 1 stuj, 0:3:1 till Tumba, Botkyrka sn; ut- 
jorden ligger för äng 1539.
1572 1 stuj, 0:6:1 till fr nedan; utjorden består av 
utjorden ovan (0:3:1), till vilken lagts 0:1:1:4 i 
Berga och 0:1:1:4 i Tumba, Botkyrka sn.
1 kyuj, 0:1:1 (jt från 1547); brukas 1547 av ky i Sä-
by, 1549 av fr i H.
1 fr, 0:4, (Gabriel Kristersson Oxenstierna ). 
Summa jt 1:0:2 (1:3:2).

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:5:5 av Olof 
Djäkn i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) 
(UUBp 2/3).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:0:5 till Sigge Brun (se Tal-
by) (UUBp 12/3).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 2:0:0:5 vid arvskif-
te efter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1429 ger Bengt Laurensson l/i:0:0:4 i morgongåva (se 
Talby) (UUBp 14/4).

1477 omnämns Jakob Tomasson i H som edgärdsman 
vid Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134).

1562 räntar frälsegården 2 pund korn, 0:4 pn, 6 dagsver-
ken och fodring för 2 hästar (FoR 3).

>ögantorp 1539 Högetorp (UH 1539:1) - 10 I, 4 a.
UH 1 kyt, 1545 1 krt (upptas i jb 1545-57 under Tälje 

sn).

Igeltorp 1539 Igletorp (UH 1539:1) - 10 I, 3 b; läge ca 400 m syd-
väst om Hallinge (RAA 266).

UH 1 daspt (vissa år benämnt frt, kallas 1549 Skeboda- 
torp). (Hallinge rd) *

*Laboda 1544 Cabbola (UH 1544:12), 1545 Cabolatorp (UH
1545:11), 1562 Caggabode torp (FoR 3), 1572 Cabodha 
(UH 1572:20) - enl BEK inräknat i Högantorp.

UH 1544 1 frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1562 räntar torpet 0:6 pn och en hästs fodring (FoR 3).
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Häggelunda 1382 i .tEghalundom (UUBp 2/3), 1384 i Heghlundom 
(UUBp 12/3) - bytomt ca 800 m västnordväst om 
Fågelsta (RAÄ 192). 

UH 1539-57 l stuj, 0:3: 1 till Tumba, Botkyrka sn; ut-
jorden ligger för äng 1539. 
1572 l stuj, 0:6: 1 till fr nedan; utjorden består av 
utjorden ovan (0:3:1), till vilken lagts 0:1:1:4 i 
Berga och 0: 1: 1 :4 i Tumba, Botkyrka sn. 
l kyuj, 0: 1: 1 Ut från 154 7); brukas 154 7 av ky i Sä-
by, 1549 av fri H. 
l fr, 0:4, (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
Summa jt 1 :0:2 ( 1 :3:2). 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:5:5 av Olof 
Djäkn i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) 
(UUBp 2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0:0:5 till Sigge Brun (se Tal-
by) (UUBp 12/3). 

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) ½:0:0:5 vid arvskif-
te efter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566). 

1429 ger Bengt Laurensson ½:0:0:4 i morgongåva (se 
Talby) (UUBp 14/4). 

1477 omnämns Jakob Tomasson i H som edgärdsman 
vid Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134). 

1562 räntar frälsegården 2 pund korn, 0:4 pn, 6 dagsver-
ken och fodring för 2 hästar (FoR 3). 

Högantorp 1539 Högetorp (UH 1539:1)- 10 I, 4 a. 
UH l kyt, 1545 l krt (upptas i jb 1545-57 under Tälje 

sn). 

Igeltorp 1539 Igletorp (UH 1539: 1) - 10 I, 3 b; läge ca 400 m syd-
väst om Hallinge (RAÄ 266). 

UH l daspt (vissa år benämnt frt, kallas 1549 Skeboda-
torp). (Hallinge rd) 

*Laboda 1544 Labbola (UH 1544:12), 1545 Labolatorp (UH 
1545: 11 ), 1562 Laggabode torp (FoR 3), 1572 Labodha 
(UH 1572:20) - enl BEK inräknat i Högantorp. 

UH 1544 l frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/). 
1562 räntar torpet 0:6 pn och en hästs fodring (FoR 3). 
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Ladvik 1331 in Cedhceuikh (DS 2889), 1384 i Cadhuwiik (UUBp 
12/3), 1499 i Cadewik (RApp 11/3) -10 1,4 b.

UH 3 fr, 1544 4 fr (Johan Pedersson /Bååt/, Lars Tures- 
son /Tre rosor/, Knut Andersson /Lillie/ 2).

Ladvik kan beläggas som sätesgård för Olof Pedersson
(okänt sigill) 1413 (SD 1664).
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:14 

(DS 2889).
1384 byter Bo Tonsson (Grip) bort 0:15 till Sigge Brun (se 

Talby) (UUBp 12/3).
1403 ger Johan Karlsson i Bornö halva sin ägodel i L 

med hus, jord etc i morgongåva (se Bornö) (SD 
351).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:3 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1432 säljer Greta, änka efter Johan Karlsson i Bornö, 0:3 
till Stockholms helgeandshus (se * Näsby) (Stjb 1 s 
449).

1436 ger Jöns Björnsson (Pukehorn) i morgongåva till 
sin hustru Märta Johansdotter (van der Horst) 0:6 i 
L och jord i Nälsta, Spånga sn, Beckomberga, Glia 
och Riksby, Bromma sn, Krogsta, Norrsunda sn, 
samt i Hässelby, Börje sn (Liedgren 1970 s 83 f).

1444 återlöser Nils Broke 0:3 från Stockholms helgeands-
hus (se * Näsby) (RAp 16/2).

1456 säljer Björn Jönsson (Pukehorn) 0:6 till biskop Sig-
ge i Strängnäs (VFT 11:8-9 s 157).

1477 omnämns Erik Botvidsson och Jöns Andersson i L 
som edgärdsmän vid Stockholms rådstugurätt (se 
Talby) (StTb s 134).

1499 ingår Hans i L i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (RApp 11/3).

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård om 0:414, som räntar 20 spann korn, 0:414 
pn och 0:12 gästningspn; den har 20 spanns utsäde 
och äng till 16 lass hö (EbA auts 37).

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 0:414, som räntar 20 spann korn och 0:414 pn; 
utsädet anges till 2 pund och ängen till 28 lass; 
gården har timmerskog och vedbrand (X 265 h).

Ladvik 
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1331 in Ledhceuikh (DS 2889), 1384 i Ladhuwiik (UUBp 
12/3), 1499 i Ladewik (RApp 11/3) - 10 I, 4 b. 

UH 3 fr, 1544 4 fr Qohan Pedersson /Bååt/, Lars Tures-
son {Tre rosor /, Knut Andersson /Lillie/ 2). 

Ladvik kan beläggas som sätesgård för Olof Pedersson 
(okänt sigill) 1413 (SD 1664). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:½ 
(DS 2889). 

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0: 15 till Sigge Brun (se 
Talby) (UUBp 12/3). 

1403 ger Johan Karlsson i Bornö halva sin ägodel i L 
med hus, jord etc i morgongåva (se Bornö) (SD 
351). 

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:3 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566). 

1432 säljer Greta, änka efter Johan Karlsson i Bornö, 0:3 
till Stockholms helgeandshus (se *Näsby) (StJb 1 s 
449) . 

1436 ger Jöns Björnsson (Pukehorn) i morgongåva till 
sin hustru Märta Johansdotter (van der Horst) 0:6 i 
L och jord i Nälsta, Spånga sn, Beckomberga, Glia 
och Riksby, Bromma sn, Krogsta, Norrsunda sn, 
samt i Hässelby, Börje sn (Liedgren 1970 s 83 f). 

1444 återlöser Nils Broke 0:3 från Stockholms helgeands-
hus (se *Näsby) (RAp 16/2). 

1456 säljer Björn Jönsson (Pukehorn) 0:6 till biskop Sig-
ge i Strängnäs (VIT 11:8-9 s 157). 

1477 omnämns Erik Botvidsson och Jöns Andersson i L 
som edgärdsmän vid Stockholms rådstugurätt (se 
Talby) (StTb s 134). 

1499 ingår Hans i L i nämnden vid lagmansting med all-
mogen av häradet (RApp 11/3). 

1543 upptas bland Kristina Åkesdotters (Tott) arvegods 
en gård om 0:4½, som räntar 20 spann korn, 0:4½ 
pn och 0: 12 gästningspn; den har 20 spanns utsäde 
och äng till 16 lass hö (EbA auts 37). 

1556 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 0:4½, som räntar 20 spann korn och 0:4½ pn; 
utsädet anges till 2 pund och ängen till 28 lass; 
gården har timmerskog och vedbrand (X 265 h) . 
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Lideby

1562

1310

UH

1310

1331

1382

1384

1419

1429

1449

1453

1462

1477

har de fyra gårdarna ägare, jordetal och ränta enl 
följande (FoR 3):
agare jt

Lars Fleming 0:6
Johan Pedersson 0:4
Ulf Henriksson (Bååt) 0:4 

0:3

ränta ränta dags-
korn pn verken

3 pd 0:4
2 pd 0:4 6
2 pd 0:4

12 sp 0:3
Vardera gården ger dessutom fodring för 2 hästar.

villa Cidhby (DS 1681), 1382 i Cithby (UUBp 2/3) - 10 
I, 4 b.
1539-57 1 sk, 0:7 med skuj i Talby och Åkerby samt 
1539-43 i *Veppsta, Botkyrka sn.
1 skuj, 0:3:1:4 till Oxelby; ijb från 1549 inräknad i 
jt för O.
1572 1 fr (jfr sk ovan).
Summa jt 1:2:1:4.
överlåter Peter Magnusson (Folkungaättens oäkta 
gren) bl a 0:0:7 till Sko kloster för den orätt han be-
gått mot klostret (DS 1681).
har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:8 (DS 2889).
byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:4:4 av Olof 
Djäkn i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) 
(UUBp 2/3).
byter Bo Jonsson bort 0:0:4:2 till Sigge Brun (se 
Talby) (UUBp 12/3).
får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:0:4:4 vid arvskif-
te efter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566). 
ger Bengt Laurensson 0:0:4:5 i morgongåva (se 
Talby) (UUBp 14/4).
byter Erik i L bort ’/2:0:0:10 till kronan (se *Affrulta, 
Botkyrka sn) (RAp 12/10).
byter Erik i *Affrulta till sig 0:0:11 av S:t Botvids 
prebenda (se *Affrulta, Botkyrka sn) (RAp 17/11). 
omnämns Sven och Lars i L som fastar vid härads-
tinget (UUBp u d).
ingår Lars i L i nämnden vid lagmansting i Söder-
tälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/12).
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Lideby 

1562 har de fyra gårdarna ägare, jordetal och ränta enl 
följande (FoR 3): 

ägare jt ränta ränta dags-
korn pn verken 

Lars Fleming 0:6 3 pd 0:4 
Johan Pedersson 0:4 2 pd 0:4 6 
Ulf Henriksson (Bååt) 0:4 2 pd 0:4 

0:3 12 sp 0:3 

Vardera gården ger dessutom fodring för 2 hästar. 

1310 villa Lidhby (DS 1681), 1382 i Lithby (UUBp 2/3)- 10 
I, 4 b. 

UH 1539-57 I sk, 0:7 med skuj i Talby och Åkerby samt 
1539-43 i *Veppsta, Botkyrka sn . 
I skuj, 0:3:1 :4 till Oxelby; ijb från 1549 inräknad i 
jt för 0. 
1572 I fr (jfr sk ovan). 
Summajt 1:2:1:4. 

1310 överlåter Peter Magnusson (Folkungaättens oäkta 
gren) bl a 0:0:7 till Sko kloster för den orätt han be-
gått mot klostret (DS 1681). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:8 (DS 2889). 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:4:4 av Olof 
Djäkn i Ormsättra och dennes hustru (se Talby) 
(UUBp 2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0:0:4:2 till Sigge Brun (se 
Talby) (UUBp 12/3). 

1419 far Bengt Laurensson (Björnlår) 0:0:4:4 vid arvskif-
te efter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566). 

1429 ger Bengt Laurensson 0:0:4:5 i morgongåva (se 
Talby) (UUBp 14/4). 

1449 byter Erik i L bort ½:0:0: 10 till kronan (se * Affrulta, 
Botkyrka sn) (RAp 12/10). 

1453 byter Erik i * Affrulta till sig 0:0: 11 av S:t Botvids 
prebenda (se * Affrulta, Botkyrka sn) (RAp 17/11 ). 

1462 omnämns Sven och Lars i L som fastar vid härads-
tinget (UUBp u d). 

14 77 ingår Lars i L i nämnden vid lagmansting i Söder-
tälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/12). 
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*Longewreta

Lundby

Männö

1477 är Lars i L edgärdsman vid Stockholms rådstugu- 
rätt (se Talby) (StTb s 134).

1489 är Lars i L domare (underhäradshövding) i häradet 
(StTb s 334) och 1490 faste vid tinget (BjörkAp 19/6).

1539 Congewreta (UH 1539:1), 1562 Cangawrethatorp (FoR 
3) - gårdsläge ca 1100 m östsydöst om Viksberg 
(RAÄ369).

UH 1 frt (Knut Andersson /Lillie/).
1562 har Ulf Henriksson (Bååt) ett torp, som räntar 0:7 

pn och fodring för en häst (FoR 3).

1354 i Cundby (B 31 s 245, avskr), 1384 i Cundby (UUBp 
12/3)-10 1,4 b.

UH 1 sk, 1:0 med skuj i * Åkerby och 1539-43 i Berga 
samt kruj och kyuj i L.
1 kruj, 0:4 till sk ovan.
1 kyuj, 0:4 (jt från 1547) till sk ovan.
Summa jt 2:0.

1354 byter Ingegerd Olofsdotter bort 0:0:4:4 till Staffan 
mot lika mycket jord i Östra Hedemora, Ärla sn (B 
31 s 245).

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0:0:10 till Sigge 
Brun (se Talby) (UUBp 12/3).

1423 omnämns Jakob i L som vidervaruman vid härads-
tinget (RAp 29/5).

1433 och 1449 omnämns Jon i L som faste vid härads-
tinget (RAp 2/5, 12/10).

1443 ingår Jon i L i en synenämnd rörande Hägerstens 
äng, Brännkyrka sn (UUBp 19/10).

1460 ingår Nils och Jöns i L i häradstingsnämnden (RAp 
e 1/5).

1477 omnämns Magnus i L som edgärdsman vid Stock-
holms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134).

1421 Mcenno (RAp 13-20/6) - 10 I, 3 c; gårdstomt ca 1600 
m nordöst om Fågelsta (RAA 193).

U> 1 pb, 1547 1 pbt; innehas 1544 av Laurentius And-
reas i Strängnäs.

1421 säljer Filip Djäkn och hans hustru Cecilia Olofsdot-
ter ön M till S:t Johannes prebenda (se Fågelsta) 
(RAp 13-20/6, 1423 29/5).
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1477 är Lars i L edgärdsman vid Stockholms rådstugu-
rätt (se Talby) (StTb s 134). 

1489 är Lars i L domare (underhäradshövding) i häradet 
(StTb s 334) och 1490 faste vid tinget (BjörkAp 19/6). 

*Longewreta 1539 Longewreta (UH 1539: 1 ), 1562 Langawrethatorp (FoR 
3) - gårdsläge ca 1100 m östsydöst om Viksberg 
(RAÄ 369). 

UH I frt (Knut Andersson /Lillie/). 
1562 har Ulf Henriksson (Bååt) ett torp, som räntar 0:7 

pn och fodring för en häst (FoR 3). 

Lundby 1354 i Lundby (B 31 s 245 , avskr), 1384 i Lundby (UUBp 
12/3) - 10 I, 4 b. 

UH I sk, 1:0 med skuj i *Åkerby och 1539-43 i Berga 
samt kruj och kyuj i L. 
I kruj, 0:4 till sk ovan. 
I kyuj, 0:4 Ut från 1547) till sk ovan. 
Summajt 2:0. 

1354 byter Ingegerd Olofsdotter bort 0:0:4:4 till Staffan 
mot lika mycket jord i Östra Hedemora, Ärla sn (B 
31 s 245). 

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0 :0:10 till Sigge 
Brun (se Talby) (UUBp 12/3). 

1423 omnämns Jakob i L som vidervaruman vid härads-
tinget (RAp 29/5 ). 

1433 och 1449 omnämns Jon i L som faste vid härads-
tinget (RAp 2/5, 12/10). 

1443 ingår Jon i Li en synenämnd rörande Hägerstens 
äng , Brännkyrka sn (UUBp 19/ 10). 

1460 ingår Nils och Jöns i L i häradstingsnämnden (RAp 
e 1/5 ). 

1477 omnämns Magnus i L som edgärdsman vid Stock-
holms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134). 

Männö 1421 McenntJ (RAp 13-20 /6)- 10 I, 3 c; gårdstomt ca 1600 
m nordöst om Fågelsta (RAÄ 193). 

UH I ph , 1547 I pht; innehas 1544 av Laurentius And-
re.:e i Strängnäs . 

1421 säljer Filip Djäkn och hans hustru Cecilia Olofsdot-
ter ön M till S:t Johannes prebenda (se Fågelsta) 
(RAp 13-20 /6, 1423 29/5). 
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*Näsby

Ormsättra

1403 Nesby (SD 351) - 10 I, 4 b; bytomt ca 800 m västsyd-
väst om Bornö (RAA 349).

UH 2 fr, 0:4 + 0:4, (Knut Andersson /Lillie/), den ena 
med frt i *Åkerby 1539-44.
Summa jt 1:0.

1403 ger Johan Karlsson i Bornö halva N med hus och 
jord etc i morgongåva (se Bornö) (SD 351).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:5 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1432 säljer Greta Fickesdotter (Molteke), änka efter Jo-
han Karlsson i Bornö, 0:3 i N och lika mycket jord i 
Ladvik till helgeandshuset i Stockholm (Stjb 1 s 
449).

1444 överenskommer Nils Broke med helgeandshuset att 
han skall ansvara för dess gods, 0:3 i N och lika 
mycket jord i Ladvik, vilket ligger vid hans gård 
Bornö, och låta sin 'ämbetsman’ i Bornö erlägga av-
raden till helgeandshuset tills Nils har återlöst jor-
den för 40 mark (svenska penningar); Nils hänvisar 
till 'huvudbrevet’ (RAp 16/2).

1477 omnämns Olof Andersson i N som edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134).

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) två gårdar, som vardera 
räntar 2V2 pund korn, 0:4 pn och fodring för 2 häs-
tar (FoR 3).

1382 i Ormaseeter (UUBp 2/3), 1384 gardhin Ormascetir 
(UUBp 12/3) - 10 I, 4 b; gårdsläge enl EK vid nuv 
Bergsättra.

UH 1 frt (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).

Till Ormsättra skriver sig Olof Djäkn 1382 (UUBp 2/3).
1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig O, som är avgärdat 

från Talby, av Olof Djäkn och dennes hustru (se 
Talby) (UUBp 2/3).

1384 byter Bo lonsson bort 'gården' O till Sigge Brun (se 
Talby) (UUBp 12/3).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 1:0 vid arvskifte 
med sin bror Karl efter deras föräldrar (se Talby) 
(SD 2566).

1429 ger Bengt Laurensson 1:0 i morgongåva (se Talby);
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*Näsby 

Ormsättra 

1403 Nesby (SD 351)- 10 I, 4 b; bytomt ca 800 m västsyd-
väst om Bornö (RAÄ 349). 

UH 2 fr, 0:4 + 0:4, (Knut Andersson /Lillie/), den ena 
med frt i *Åkerby 1539-44 . 
Summajt 1:0. 

1403 ger Johan Karlsson i Bornö halva N med hus och 
jord etc i morgongåva (se Bornö) (SD 351 ). 

1419 far Bengt Laurensson (Björnlår) 0:5 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566) . 

1432 säljer Greta Fickesdotter (Molteke) , änka efter Jo-
han Karlsson i Bornö, 0:3 i N och lika mycket jord i 
Ladvik till helgeandshuset i Stockholm (StJb 1 s 
449). 

1444 överenskommer Nils Broke med helgeandshuset att 
han skall ansvara för dess gods , 0:3 i N och lika 
mycket jord i Ladvik, vilket ligger vid hans gård 
Bornö, och låta sin 'ämbetsman' i Bornö erlägga av-
raden till helgeandshuset tills Nils har återlöst jor-
den för 40 mark (svenska penningar) ; Nils hänvisar 
till 'huvudbrevet' (RAp 16/2). 

14 77 omnämns Olof Andersson i N som edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (se Talb y) (StTb s 134). 

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) två gårdar , som vardera 
räntar 2½ pund korn, 0:4 pn och fodring för 2 häs-
tar (FoR 3). 

1382 i Ormasceter (UUBp 2/3), 1384 gardhin Ormascetir 
(UUBp 12/3) - 10 I, 4 b; gårdsläge en! EK vid nuv 
Bergsättra . 

UH 1 frt (Gabriel Kristersson /Oxenstiern a/). 

Till Ormsättra skriver sig OlofDjäkn 1382 (UUBp 2/3). 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0, som är avgärdat 
från Talb y, av Olof Djäkn och dennes hustru (se 
Talby) (UUBp 2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 'gården' 0 till Sigge Brun (se 
Talby) (UUBp 12/3). 

1419 far Bengt Laurensson (Björnlår) 1 :0 vid arvskifte 
med sin bror Karl efter deras föräldra r (se Talby) 
(SD 2566). 

1429 ger Bengt Laurens son 1:0 i morgongåva (se Talby); 
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Oxelby

Rävtorp

Skårby

värderingen av O till 1:0 har gjorts i syskonskiftet 
(se ovan 1419) (UUBp 14/4).

1562 räntar torpet 3:0 pn och fodring för 2 hästar (FoR 
3).

1329 i Oxleby (B 31 s 304, avskr), 1423 i Hoxlaby (RAp 
29/5), 1460 i Hughsalaby (RAp e 29/9), 1539 Oxlaby 
(UH 1539:1)- 10 1,3 b.

UH 1 sk, 0:6:1 med skuj i Lideby, Talby och *Åkerby 
samt 1539-43 i *Veppsta, Botkyrka sn; gården är 
öde 1572-73.
1 kyuj, 0:0:2 till sk ovan.
Summa jt 0:7.

1329 ger Bengta Abrahamsdotter 0:0:2 till Vårfruberga 
kloster (se *Akerby) (B 31 s 304).

1423 omnämns Öjar i O som faste vid häradstinget (RAp 
29/5).

1460 omnämns Staffan i O som nämndeman vid härads-
tinget (RAp e 29/9).

1477 är Staffan i O edgärdsman vid Stockholms rådstu - 
gurätt (se Talby) (StTb s 134).

1478 går Staffan i O, tillsammans med Peder Jönsson i 
Talby och Jöns Larsson i Säby, ed på att han inte är 
skyldig pigan Barbara, som tjänte honom i 2'/2 år, 
något för hennes tjänst (StTb s 149).

1544 Räuetorp (UH 1544:12) - 10 I, 3 b; gårdsläge troli-
gen ca 600 m sydsydväst om Öster-Hallinge (Mel- 
lanberg), där husgrunder och källargrop finns.

UH 1544 1 daspt. (Hallinge rd)

1382 Skorby (UUBp 2/3) - 10 I, 3 b.
UH 1 fr, 0:3, (Gabriel Kristersson /Oxenstierna/).
1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:3 av Olof Djäkn i 

Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 
2/3).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:3 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:3 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1429 ger Bengt Laurensson 0:3 i morgongåva (se Talby) 
(UUBp 14/4).

Oxelby 

Rävtorp 

Skårby 
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värderingen av O till 1 :0 har gjorts i syskonskiftet 
(se ovan 1419) (UUBp 14/4). 

1562 räntar torpet 3:0 pn och fodring för 2 hästar (FoR 
3). 

1329 i Oxleby (B 31 s 304, avskr), 1423 i Hoxlaby (RAp 
29/5), 1460 i Hughsalaby (RAp e 29/9), 1539 Oxlaby 
(UH 1539:1)- 10 I, 3 b. 

UH 1 sk, 0:6: 1 med skuj i Lideby, Talby och *Åkerby 
samt 1539-43 i *Veppsta, Botk yrka sn; gården är 
öde 1572-73. 
1 kyuj , 0:0:2 till sk ovan. 
Summajt 0:7. 

1329 ger Bengta Abrahamsdotter 0:0:2 till Vårfruberga 
kloster (se * Åkerby) (B 31 s 304). 

1423 omnämns Öjar i O som faste vid häradstinget (RAp 
29/5). 

1460 omnämns Staffan i O som nämndeman vid härads-
tinget (RAp e 29/9). 

1477 är Staffan i O edgärdsman vid Stockholms rådstu-
gurätt (se Talby) (StTb s 134). 

1478 går Staffan i 0, tillsammans med Peder Jönsson i 
Talby och Jöns Larsson i Säby, ed på att han inte är 
skyldig pigan Barbara, som tjänte honom i 2½ år, 
något för hennes tjänst (StTb s 149). 

1544 Räuetorp (UH 1544:12) - 10 I, 3 b; gårdsläge troli-
gen ca 600 m sydsydväst om Öster-Hallinge (Mel-
lanberg) , där husgrunder och källargrop finns . 

UH 1544 1 daspt. (Hallinge rd) 

1382 Skorby (UUBp 2/3)- 10 I, 3 b . 
UH 1 fr , 0:3, (Gabriel Kristersson /Oxe nstierna/). 
1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:3 av Olof Djäkn i 

Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 
2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0:3 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3). 

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:3 vid arvskifte ef-
ter sina föräldrar (se Talby) (SD 2566). 

1429 ger Bengt Laurensson 0:3 i morgongåva (se Talby) 
(UUBp 14/4). 
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Säby

1458 omnämns Anders i S (”Sk0rby”) som nämndeman 
vid häradsunget (RAp 3/6).

1477 omnämns Peder Andersson i S som edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134).

1562 räntar gården 3 pund korn, 0:4 pn, 6 dagsverken 
och fodring för 2 hästar (FoR 3).

1331 in Sceby (DS 2889) - kyrkby - 10 I, 3 c; rester efter 
bytomten i åkern ca 250 m västsydväst om kyrkan 
(RAÄ 324).

UH 2 ky, 0:4 + 0:4; jt 1547-49, öde 1556; den ena går-
den benämns 1544 prästehemman och kallas 1545 
'Kyrkbyn’ (Kyrkebyndh UH 1545:11), landbon bru-
kar 1547 kyuj i Häggelunda.
1 dasp (1554 1 pb, 1557 1 kl), 0:4 (jt 1549-51). (Hal-
linge rd)
1 aoe, 1572 1 kr, 0:4. (Fullbro rd)
2 fr, 1545 1 fr, 0:4, (Knut Andersson Lillie ). 
Summa jt 2:4.
Hela byn är öde 1572-73.

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 1:0 
(DS 2889).

1428 skänker Klaus van der Lipen och hans hustru Ing-
rid Karlsdotter V$:0 till S:t Martins prebenda i 
Strängnäs domkyrka (se Fullbro, Sorunda sn) (RAp 
11/10).

1430 utfärdas på häradstinget brev om laga uppbud av 
Vi:0 som givits till själakoret i S:t Nicolai kyrka i 
Stockholm, 4:0 som givits till Uppsala domkyrka 
och ‘/2:0 som givits till Vadstena kloster (Stjb 1 s 
447).

1438 överlåter Herman, dominikanbroder i Stockholm, 
och stockholmsborgarna Henrik Svinge och Daniel, 
vilka tillsammans med Henning van der Ly är testa-
mentsexekutörer för Henrik Babbe, Vi:0 till Helga 
lekamens prebenda i Strängnäs domkyrka. Henrik 
Babbe hade uttryckt denna önskan innan han reste 
till Rom; jorden är hans köpegods och inte arve-
gods (RAp 28/5, SMR 749). - Henriks testamente 
har troligen upprättats 1430 (B 31 s 24).

1450 bekräftar Tideka Ternewitz och Påvel krögare själa- 
korets innehav av Vr.0 (Stjb 1 s 451).
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1458 omnämns Anders i S ("Sk0rby") som nämndeman 
vid häradstinget (RAp 3/6). 

14 77 omnämns Peder Andersson i S som edgärdsman vid 
Stockholms rå.dstugurätt (se Talby) (StTb s 134). 

1562 räntar gården 3 pund korn, 0:4 pn, 6 dagsverken 
och fodring för 2 hästar (FoR 3). 

Säby 1331 in Sceby (DS 2889) - kyrkby - 10 I, 3 c; rester efter 
bytomten i å.kern ca 250 m västsydväst om kyrkan 
(RAÄ 324). 

UH 2 ky, 0:4 + 0:4; jt 1547-49, öde 1556 ; den ena går-
den benämns 1544 prästehemman och kallas 1545 
'Kyrkbyn ' (Kyrkebyndh UH 1545: 11), landbon bru-
kar 1547 kyuj i Häggelunda. 
l dasp (1554 1 pb, 1557 1 kl), 0:4 Ut 1549-51). (Hal-
linge rd) 
I aoe, 1572 I kr, 0:4 . (Fullbro rd) 
2 fr, 1545 I fr , 0:4, (Knut Andersson /Lillie/). 
Summajt 2:4. 
Hela byn är öde 1572-73. 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 1:0 
(DS 2889) . 

1428 skänker Klaus van der Lipen och hans hustru Ing-
rid Karlsdotter ½:0 till S:t Martins prebenda i 
Strängnäs domkyrka (se Fullbro, Sorunda sn) (RAp 
11/10). 

1430 utfärdas på. häradstinget brev om laga uppbud av 
½:0 som givits till själakoret i S:t Nicolai kyrka i 
Stockholm, ½:0 som givits till Uppsala domkyrka 
och ½:0 som givits till Vadstena kloster (Stjb 1 s 
447). 

1438 överlåter Herman, dominikanbroder i Stockholm , 
och stockholmsborgarna Henrik Svinge och Daniel, 
vilka tillsammans med Henning van der Ly är testa-
mentsexekutorer för Henrik Babbe, ½:0 till Helga 
lekamens prebenda i Strängnäs domkyrka. Henrik 
Babbe hade uttryckt denna önskan innan han reste 
till Rom; jorden är hans köpegods och inte arve-
gods (RAp 28/5, SMR 749) . - Henriks testamente 
har troligen upprättats 1430 (B 31 s 24). 

1450 bekräftar Tideka Ternewitz och På.vel krögare själa-
korets innehav av ½:0 (Stjb 1 s 451 ). 
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Sättra (nu
Bockholms-
sättra)

Söderby

1452 intygar kyrkoherdarna i Sorunda och Botkyrka och 
en tredje präst att de sett avlidne Henrik Babbes 
testamentsbrev, vari han donerat jord i S till Helga 
lekamens kor i domkyrkan; Henrik hade köpt jor-
den av Esbjörn Blåpanna (RAp 8/1).

1477 omnämns Jöns Larsson i S som edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (se Talby) (StTb s 134).

1497-1509 har Uppsala domkyrka två landbor, som var-
dera räntar 2 pund korn och z:0 pn (Trögds rd) 
(UpDkyR).

1535-36 har domkyrkan en landbo, som räntar 2 pund 
korn och lA:0 pn (Sanda rd) (UpDkyR, Dahlbäck 
kas nr 861).

1544 har S:t Erikshemmanet utsäde till 12 spann, äng till 
6 lass hö, fiskevatten, mulbete, vedskog och timmer-
skog (UH 1544:4).

1553 anges arv och eget-gårdens jordetal till 0:4 men 
uppges 1559 vara ’olagd’ jord; gärden, som legat 
under Helga lekamens prebenda i Strängnäs dom-
kyrka, räntar 2 pund korn, 0:4 pn och 6 dagsverken 
(SöH 1553:6, AoE 29 AB).

1562 har Ulf Henriksson (Bååt), svärson till Knut An-
dersson, en gård som räntar 12 spann korn, 0:4 pn 
och 2 hästars fodring (FoR 3).

1478 Satra (RAp 28/6) - 10 I, 4 a.
1478 byter riksrådet bort kronans gods S till gråbrödra- 

konventet i Stockholm mot Lännersta, Värmdö sn; 
bytet görs 'kronan till förbättring, makebol och nyt-
ta’ (RAp 28/6).

1488 säljer gråbrödrakonventet med samtycke av Staffan, 
'doktor i den helga skrift och minister i dessa tre ri-
ken’, 0:12 i S och jord i Valla, Brännkyrka sn, och i 
Ranhammar, Bromma sn, till ärkebiskop Jakob 
Ulfsson (örnfot) och hans arvingar (RAp 22/11).

1331 in Sudherby (DS 2889) - 10 I, 3 c; äldre bytomt vid 
Övre Söderby (NoB 1974 s 12).

UH 1 kyuj, 0:1:1 (jt från 1547); brukas 1547-49 av en 
pb nedan.
2 pb, 0:6 + 0:6 ;jt 1547-49.
1550 1 aoeuj, 0:1. (Fullbro rd)

Sättra(nu 
Bockholms-
sättra) 

Söderby 
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Talby

1 fr (Arvid Trolle), 1550 Yi aoe (jt saknas), 1572 1
kr t.
Summa jt 1:5:1 (1:6:1).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:13/2 (DS 2889).

1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl bort 
jord i S till Vadstena kloster (se Fågelsta) (SD 1098).

1433 omnämns Lars i S som faste vid häradstinget (RAp 
2/5). - Lars är därefter faste vid lagmansting i hära-
det 1437 (SMR 651) och vid häradsting (Lars Tores- 
son) 1445 (RAp 22/5), 1449 (RAp e 29/9), 1453 
(RAp 3/11, 17/11) och 1454 (RAp 6/7).

1447/57 har Vadstena kloster 0:0:7/:, som brukas av en 
landbo och som räntar 15 spann korn och 0:0:7Vi 
pn (VaKlJb s 40, 92).

1466 har klostret ’en liten gård’ som skall ränta 15 spann 
korn och 0:0:714 pn, men änkan i S utgör 7Zi spann 
korn och 0:0:714 pn, vilken är den ränta som utgår 
1480 och 1502 (HH 16 s 244).

1517 och 1519 betalar Stockholms stad pengar till Jöns 
Jappsson och Peder Eriksson i S först för timmer 
(60 utlovade pålar), sedan för pålar och hammar-
band (StSb s 39, 115).

1551 får kungens sekreterare Valentin von Liittich två 
prebendegårdar i livstidsförläning (se Tomtberga, 
Botkyrka sn) (GR 22 s 70) - Senare samma år upp-
manar kungen fogden i Svartlösa och Sotholm att 
tillsäga bönderna i S, som är förlänta till Valentin, 
att de låter denne få den avrad som länsmannen 
hittills uppburit av dem (GR 22 s 242).

1559 upptas i Gustav I:s jordebok en gård med ’olagd’ 
jord (fodring för halvt hemman) och en utjord, vil-
ka legat under Vadstena kloster (AoE 29 AB, SöH 
1559:1). Gården räntar 7/2 spann korn, 0:2/2 pn 
och 3 dagsverken; utiorden (0:1) räntar 0:4 pn 
(SöH 1553:6).

1327 in Talby (DS 2618, avskr), 1333 in Thalby (DS 3013), 
1352 in Taalby (DS 4872) - 10 I, 3 b.

UH 2 skuj, 0:1:1 till Lideby + 0:1 till Oxelby.
1 kyuj, 0:2:1, 1572 0:1:1; brukas 1547-49 av en fr 
nedan.
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Talby 

1 fr (Arvid Trolle), 1550 ½ aoe Ut saknas), 1572 1 
krt . 
Summajt 1:5:1 (1:6:1). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0: 13½ (DS 2889). 

1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl bort 
jord i Still Vadstena kloster (se Fågelsta) (SD 1098). 

1433 omnämns Lars i S som faste vid häradstinget (RAp 
2/5). - Lars är därefter faste vid lagmansting i hära-
det 1437 (SMR 651) och vid häradsting (Lars Tores-
son) 1445 (RAp 22/5), 1449 (RAp e 29/9), 1453 
(RAp 3/11, 17 /11) och 1454 (RAp 6/7). 

1447/57 har Vadstena kloster 0:0:7½ , som brukas av en 
landbo och som räntar 15 spann korn och 0:0 :7½ 
pn (VaKljb s 40, 92). 

1466 har klostret 'en liten gård' som skall ränta 15 spann 
korn och 0:0:7½ pn , men änkan i S utgör 7½ spann 
korn och 0:0:7½ pn, vilken är den ränta som utgår 
1480 och 1502 (HH 16 s 244). 

151 7 och 1519 betalar Stockholms stad pengar till Jöns 
Jappsson och Peder Eriksson i S först för timmer 
(60 utlovade pålar), sedan för pålar och hammar-
band (StSb s 39, 115). 

1551 far kungens sekreterare Valentin von Liittich två 
prebendegårdar i livstidsförläning (se Tomtberga, 
Botkyrka sn) (GR 22 s 70) - Senare samma år upp-
manar kungen fogden i Svartlösa och Sotholm att 
tillsäga bönderna i S, som är förlänta till Valentin, 
att de låter denne fa den avrad som länsmannen 
hittills uppburit av dem (GR 22 s 242) . 

1559 upptas i Gustav l:s jordebok en gård med 'olagd' 
jord (fodring för halvt hemman) och en utjord, vil-
ka legat under Vadstena kloster (AoE 29 AB, SöH 
1559: 1 ). Gården räntar 7½ spann korn, 0:2½ pn 
och 3 dagsverken; utjorden (0: 1) räntar 0:4 pn 
(SöH 1553:6). 

1327 in Talby (DS 2618, avskr), 1333 in Thalby (DS 3013), 
1352 in Taalby (DS 4872) - 10 I, 3 b. 

UH 2 skuj, 0: 1: 1 till Lideby + 0: 1 till Oxelby. 
1 kyuj, 0:2:1 , 1572 0:1:1; brukas 1547-49 av en fr 
nedan. 
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2 fr, (Knut Andersson /Lillie/, Gabriel Kristersson 
/Oxenstierna/); Gabriels landbo brukar kyuj ovan. 
Summa jt 0:4:2 (0:3:2).

1327 omnämns Anders Larsson i T som faste vid jordbyte 
på Öknebo häradsting vid Tälje kyrka (DS 2618).

1333 säljer Håkan Abrahamsson 0:0:0:12 till Johan Karls-
son (DS 3013).

1352 byter Gudmund (Jakobsson) Djäkn (vinge) bort 
0:0:10 till Karl Larsson mot jord i Krejstad och en 
sextondel i Ramstad kvarn, Gamleby sn i Tjust (DS 
4872).

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig av Olof Djäkn i Orm- 
sättra och hans hustru Märta Karlsdotter 1:0 i T 
’och Ormsättra, som där utav gjort är med andra de 
torp som där under ligga’, jämte jord i Edebj, Ers- 
dala, Häggelunda, Lideby, Skårby och *Åkerby 
samt i Tuna, Ytterselö sn, i utbyte mot jord i Salby, 
Kårsta sn, och Dyvik, Österåkers sn, Åkers skpl 
(UUBp 2/3).

1384 fullbordas ett stort jordbyte mellan Bo Jonsson och 
Sigge Brun och dennes 'syssling’ Sigrid Jonsdotter 
(vingad hjälm), varvid Bo till dessa överlåter 2:0:0:5 
i T jämte jord i Edeby, Ersdala, Häggelunda, Lad- 
vik, Lideby, Lundby, Ormsättra, Skårby och *Åker- 
by, denna sn, Sätra och Valla, Brännkyrka sn, *Wal- 
la, Botkyrka sn, *Haghaby, Tälje sn, Jursta och Sä-
by, Ösmo sn, Nödesta, Västerhaninge sn, samt 
Smedsta, Hölö sn. - I utbyte får Bo Jonsson jord i 
Båresta, Lerbo sn, Kulsta, Blacksta sn, och i Snagge- 
sta och Forsaby, Forsa sn, allt i Oppunda hd, samt i 
Nelhammar, Ukna sn i Tjust, Virserum i Aspeland, 
Sanna, Kumla sn i Närke och Slevringe, Åtvids sn i 
Östergötland; dessutom får Bo jord i Berga och 
Almby, Jäders sn, samt i Väsby och *Walby, 
Vårdinge sn, som kompensation (se nedan). (UUBp 
12/3)
Jordbytet har ombesörjts av fyra gode män, som 

föregående senhöst av parterna utsetts att jämka by-
tet. Enligt detta preliminära bytesbrev är det redan 
bestämt vad Sigge Brun och Sigrid skall byta bort, 
medan Bo Jonsson skall överlåta på dem allt gods 
han äger både i Övre Tör och Yttre Tör. Dessa gods
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skall dock specificeras av gode männen, varvid vär-
deringen skall beräknas utifrån den avrad som ut-
gick av dem 'före stora döden’, både besatta och 
obesatta gods. Om vidare dessa hans gods i Tören 
inte skulle räcka till, anvisar Bo sina gods i Järna 
som utfyllnad. Om å andra sidan Bos gods skulle 
vara mera värda, lovar Sigge och Sigrid att kom-
pensera honom med gods på Österrekarne och i 
Vårdinge sn, där det passar Bo bäst. (UUBp 1383 
26/11)

1419 förrättar bröderna Karl och Bengt Laurenssöner 
(Björnlår) arvskifte efter sina föräldrar, varvid 
Bengt Laurensson erhåller 1:0:0:20 i T och jord i 
Ersdala, Häggelunda, Ladvik, Lideby, *Näsby, 
Ormsättra, Skårby och *Åkerby (SD 2566).

1429 ger Bengt Laurensson (Björnlår) morgongåva om 4 
markland jord till sin hustru Märta, Olof Kroks dot-
ter: 1:0:0:20 i T och jord i Ersdala, Häggelunda, Li-
deby, Ormsättra och Skårby samt i Nälsta, Spånga 
sn (UUBp 14/4).

1477 (den 10/11) går två bönder i T, Peder Jönsson och 
Mats, tillsammans med en bonde i Ersdala ed på att 
de fört korn (2 resp 3 pund) till Ragvald Pampe i 
Stockholm; vid rådstugurätten svär med dem 15 
bönder (edgärdsmän) från Salems sn, däribland Pe-
der Jappsson i T (StTb s 134). - Halvannan månad 
tidigare (den 27/9) har väpnaren Filip Olsson haft 
'räkenskap’ med Ragvald Pampe inför riksrådet, 
borgmästare och råd, varvid bestämts att Filip inom 
sex veckor med vittne skulle styrka sitt påstående 
att Ragvald hade tagit hand om kornet (avraden), 
vilket inte framgick av Ragvalds ekonomiska redo-
visning (StTb s 124). - Sex veckor senare (den 8/11) 
redovisar Filip och Ragvald sin 'räkenskap’ inför 
borgmästare och råd, varvid framgår att Ragvald, 
enligt hans egen bok, uppburit 'över alla fyra åren’ 
drygt 290 mark pn, medan hans utgifter varit drygt 
267 mark; Filip erkänner sig själv ha uppburit 60 
mark (StTb s 133) - Filip Olsson har tidigare (den 
22/9) erkänt att han genom ombud uppburit 208 
mark pn av Ragvald Pampe (StTb s 123).
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1478 försäkrar Ragvald Pampe inför rådstugurätten att 
han inte har kvar något av den uppbörd som han 
blivit befalld att uppbära på Filip Olssons barns väg-
nar och att han gjort Filip full räkenskap (StTb s 
171).

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) en gård om 0:6, som rän-
tar 2 pund 2 spann korn och 0:6 pn; Gabriel Kris- 
terssons gård (jt saknas) räntar 2 pund 4 spann 
korn, 1:0:1 pn och 6 dagsverken; vardera gården 
ger dessutom fodring för 2 hästar (FoR 3).

*Thraeuingae 1343 skänker Anund Finvidsson (Stallare) och hans hust-
ru Gunhild Hemmingsdotter (Lejonansikte) tredje-
delen av sin egendom in villa Thrceuingce parochia 
Slcecem till Vårfruberga kloster. Jorden, som förvär-
vats genom byte, har på kungens vägnar lagligen 
tilldömts dem. Om gåvan av någon anledning skul-
le hindras, skall dock det samtidigt uppgjorda jord-
bytet med klostret (se Träkvista, Ekerö sn) äga be-
stånd. (DS 3705)

Uttringe 1342 (omkr) de Utrunge (RAp odat nr 30), 1362 i 
Wtrungum (DS 6688), 1489 i Ytrynge (RAp 20/2) - 10 
I, 2 b - StO s 235.

UH 1 aoe, 1:4, 1566 1:7:2. (Fullbro rd)
Uttringe kan beläggas som sätesgård för väpnaren Johan 
Larsson (Pbalk belagd med sparre) 1426 (ShSp 11/1) - 
väpnaren Johan Pedersson 1480-81 (RAp 20/2, 11/3) - 
väpnaren Birger (Eriksson) 1529-38 (GR 6 s 190, UUBp 
30/9).
1342 (omkr) omnämns Anders Larsson i U som nämnde-

man, vilken tillsammans med andra domare dömer 
på tinget vid Svartlöten (se Närlunda, Ekerö sn) 
(RAp odat nr 30).

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:0:1 av Birger Nilsson 
(se Älvesta, Botkyrka sn) (DS 6688).

1436 ingår Johan Larsson i U i en av lagmannen utsedd 
nämnd rörande Arsta, Brännkyrka sn (SMR 483). 

1474 ingår Johan Pedersson i U i landssynenämnd vid 
lagmansting i Overenhörna rörande gränstvist i 
Tveta socken (RAp 5/12).
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Vik (nu
Viksberg)

Vällinge

1517-18 betalar Stockholms stad pengar till Per Torstens- 
son i U för timmer (StSb s 39, 73).

1538 säljer Birger (Eriksson) i U till Gustav I gods som 
tillfallit honom genom arv, nämligen 2:0 i hans 
gård U, som förr räntade Var tredje skyl av åkern’ 
(en tredjedel av skörden), och jord i Vreta, Grö- 
dinge sn (UUBp 30/9).

1543 anges gårdens ränta till 2 pund korn och 2:0 pn 
men 1553 till 3 pund korn, 2:0 pn, 1 pund smör 
och 6 dagsverken (SöH 1543:5, 1553:6).

1559 upptas en gård om 1:7:2 i kungens jordebok med 
18 spanns utsäde, äng till 30 lass hö, god skog, gott 
utrymme och fiskevatten; i U upptas även en utjord 
om 0:0:1, som brukas av aoe-landbon i Skälby, Grö- 
dinge sn, och som ingår i kungens köpegods av 
Olof Dyster (AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1539 Wich (UH 1539:1), 1545 Vightorp (UH 1545:11), 
1562 Wickatorp (FoR 3) - 10 I, 4 a.

UH 1 frt, 1572 1 fr, (Knut Andersson /Lillie/); öde 1572.
1562 har Ulf Henriksson (Bååt) torpet V, som räntar 1:4 

pn och fodring for en häst (FoR 3).

1357 oppidum Vallingethe (DS 5822), 1496 i Wellinge, i Wel- 
lingä (Stjb 2 s 289), i Vellingede, i Wellingede (StTb s 
270), 1507 i Vellinge (ASB s 275), 1511 i Wcelling- 
edhce, aff Wtzllingeedh (SA nr 1220) - 10 I, 4 b - StO s 
237 f.

UH 1539-57 1 kr, 0:4, 1551 1:1; kallas 'Övergården’ 
och innehas av Harald i V (jfr Edeby).
1539-44 2 kr (1541 1 kr), 1545-57 1 kr; kallas V 
kvarn (jt saknas) och upptas i jb under Ekerö sn t o 
m 1544; den ena kvarnen innehas av Harald i V, 
den andra av Lasse Matsson, från 1540 av Markus 
hammarsmed (eller hyttbyggare).
Åren 1553, 1555 och 1557 betalar Dionysius Beur- 
reus och Harald i V tionde till Ekerö kyrka (UH 
1553:28, 1555:19, 1557:7).

Vällinge är sätesgård för Dionysius Beurreus 1564 (HH
13 s 120; se även AF 1:2 s 905, AH s 86). Dionysius, som
var gift med Harald Erikssons dotter, blev riddare vid
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Erik XIV:s kröning och mördades på dennes order 1567
(SBL 4 s 97).
1357 befaller kung Erik invånarna i hundarena Trögd, 

Håbo och Bro med Färingö och Lovö samt i byn V 
och V kvarnar att hädanefter fullgöra alla utskylder 
och skyldigheter till hans far kung Magnus, såväl 
hundaresskatterna som räntan av kronogodsen, 
vare sig de tillhört kronan av ålder eller kung Mag-
nus nyligen förvärvat dem genom byte eller köp 
(DS 5822; se DMS 1:7 s 203).

1442 omnämns Arvid i 'Övergården’ som faste vid hä-
radstinget (RAp 5/5, två brev).

1496 omnämns Peder i V som ägare till en gård med hus 
i Stockholm (Stjb 2 s 289, StTb s 270).

1511 daterar Metta Ivarsdotter (Dyre) ett brev till sin 
make Svante Nilsson från V, där hon under resa 
från Hörningsholm till Svartsjö fått besök av 'kyrko- 
herren här i Ekerö’ Olof, vilken begärt att få Sorun- 
da kyrka och därvid hänvisat till sin förfader ('för-
älder') Per i V (SA nr 1220).

1511 omnämns mjölnaren i V som innehavare av ett 
stadgegods i Tuna, Skå sn (Fb 6 s 268, DMS 1:7 s 
195).

1519 är Lasse Matsson i V anklagad vid rådstugurätten 
för okvädinsord mot Erik Strabuch, varvid han vär-
jer sig med tolv namngivna bönder ('värjingsmän') 
från Ekerö (StTb s 225).

1530 upptas i URR 16 pund ål från V kvarn; kvarnarna i 
V räntar vardera 18 pund mjöl (HH Ils 38).

1532 daterar Gustav I brev från V (GR 8 s 100).
1535 innehas V kvarn av Harald (Eriksson) och Lasse 

Matsson, vilka båda räntar rågmjöl och torrål; 
'Övergården’ disponeras av Harald (se UH ovan) 
(UH 1535:1). - Harald och Lasse skall dessutom 
leverera vetekakor till Stockholms slott till varje 
högtid och gästabud så ofta kungen behöver (UH 
1539:1, 1540:8).

1540 förlänar Gustav I till Markus hammarsmed för den-
nes livstid den övre kvarnen och kvarngården i V 
på villkor att Markus åtar sig alla uppdrag i kung-
ens tjänst 'med allehanda byggningar, därutinnan 
han förstånd haver’; han skall underhålla kvarnen
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och gården och är förpliktad att förbättra dem ’det 
yttersta han kan’ (GR 13 s 9 f).

1544 befaller kungen Markus i V att snarast bege sig till 
Vångaberg i Östergötland för att där bygga en 
hammarsmedja, till vilken fogden där skaffat fram 
timmer och 'verke' (GR 16 s 140). - Omkr fem må-
nader senare befaller kungen ståthållaren Botvid 
Larsson i Stockholm att förmana Markus i V att 
skynda sig till Östergötland för att sätta upp ham-
marsmedjan, som kungen befallt honom göra. Bot-
vid skall utse en eller två av timmermännen i 
Skeppsgården, som är lämpliga att åtfölja Markus 
och därvid lära sig hur man bygger en ham-
marsmedja. (GR 16 s 538 f) - Vid samma tid om-
nämns 'tyske mjölnaren’ i V, som står i skuld till 
Hans Krank i Stockholm (StTb s 20).

1544 upptas i jordeboken för Ekerö två 'kronobönder’, 
Markus i V och Harald i V, vilka vardera utgör VA 
läst tullmjöl och 8 pund torrål samt VA pund korn 
av 'Övergården’; Markus är dock genom kungens 
brev befriad från ränta (UH 1544:9).

1545 uppmanar kungen Botvid Larsson att snarast till-
kalla 'den gamle tyske hammarsmed ifrån V’ in till 
hammarsmedjan vid Stockholm (Nacka) och låta 
honom smida de tunga järnskivor och annan 'järn- 
redskap' som behövs till det bokverk kungen plane-
rar bygga vid hyttorna på Salberget, ty arbetet kan 
inte utföras någon annanstans och kungen tror inte 
att den därvarande hammarsmeden klarar av det. 
Kungen har skickat en man till Stockholm med alla 
erforderliga mått. (GR 17 s 153) - Två dagar senare 
befaller kungen sin fogde på Svartsjö gård att med 
hänsyn till Markus hammarsmeds uppdrag vid Sal-
berget ge denne och hans hustru uppskov med be-
talning för spannmål (GR 17 s 156).

1547 förlänar kungen till sin trotjänare Dionysius Beur- 
reus för dennes livstid 'att uppbygga och förbättra 
den ström och kvarn’ vid V som Markus ham-
marsmed tidigare hade. Dionysius skall vara fri från 
alla kronans utskylder men skall underhålla kvar-
nen, vilken efter hans död skall återgå till kronan 
'med byggning förbättrad och icke förvärrad’. (GR 
18 s769)
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1548 (15/1) befaller kungen Jon stallsven att förhandla 
med bönderna i Salems socken och däromkring att 
de skall köra fram timmer till V, vilket skall ligga 
hugget och är avsett för uppbyggande av den kvarn 
i V som brunnit upp (GR 19 s 25). - Senare (24/3) 
skriver kungen ånyo till Jon i samma ärende, då 
inget tycks ha hänt. Jon skall förhandla med bön-
derna i Salems och Botkyrka snr att de hjälper till 
och kör fram timmer, som Dionysius låtit hugga i 
båda socknarna. De skall nu medan snön är på mar-
ken släpa timret ut av skogen och till Bornsjön 
(Borije Sijö), så att det sedan kan flottas till V och 
kvarnen där 'måtte oförsumligen bliva uppbyggd 
igen’. (GR 19 s 149)

1552 bestämmer rådstugurätten att Hans Snapphane, som 
länge stått i borgen för Markus timmermans hustru i 
V, skall kvarstå i borgen tills Markus kommer tillba-
ka, ty dennes hustru vill inte stå ensam i rätten; ford-
ringsägarens krav är 3 pund mjöl (StTb s 155 f).

1555 deltar Harald i V i inventering på Svartsjö och 
Väntholmens gårdar (GR 25 s 568).

1558 uppmanar utvalde kung Erik Hans Klasson (Biel- 
kenstierna) att tillse att Harald (Eriksson) och Dio-
nysius inte blir alltför mycket betungade vid V med 
Stockholms slotts mäld (GR 28 s 558). - Samma år 
upptas V kvarn med tre par stenar i länsregistret 
över kronans slott och gårdar m m (AL 3 s 202).

1563 ger Erik XIV tillstånd för Dionysius Beurreus (ad-
lad 1559) eller hans svärfar Harald Eriksson att be-
hålla all den tull utöver 40 pundläster som faller vid 
V (SoH 1974 s 216, AH s 86).

1416 i Aby (SD 2174) - 10 I, 3 b; rester av bytomten troli-
gen vid ån ca 500 m öster om Oxelby, norr om 
gravfaltet RAA 227.

UH 1 sk, 1:1 med skuj i Berga.
1 fr, 1:1 (Ebba Eriksdotter/Vasa/, 1545 Sten Eriks-
son /Leijonhufvud/); gården kallas i jb 1545-57 fel-
aktigt 'Säby'.
Summa jt 2:2.

1416 ger Esbjörn Blåpanna till sin ’måg’ Anders Ruska, 
på dennes hustru Ingrid Ragvaldsdotters vägnar, 
0:5 i A och en halv kvarnström som heter *R0nwn-
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hålla all den tull utöver 40 pundläster som faller vid 
V (SoH 1974 s 216, AH s 86). 

*Åby 1416 i Aby (SD 2174) - 10 I , 3 b; rester av bytomten troli-
gen vid ån ca 500 m öster om Oxelby, norr om 
gravfältet RAÄ 227 . 

UH I sk, 1: 1 med skuj i Berga . 
I fr , 1: 1 (Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1545 Sten Eriks-
son /Leijonhufvud /); gården kallas i jb 1545-57 fel-
aktigt 'Säby'. 
Summajt 2:2. 

1416 ger Esbjörn Blåpanna till sin 'måg' Anders Ruska, 
på dennes hustru Ingrid Ragvaldsdotters vägnar, 
0:5 i Å och en halv kvarnström som heter *R0nwn-
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dha och ligger i Nceria aa (= Hyndevadsström/ 
Eskilstunaån). Gåvan är ersättning för den pen-
ningsumma Esbjörn lånat till kungarna Magnus 
Eriksson och Håkan Magnusson och som han tagit 
av Ingrids rätta möderne, då han var hennes för-
myndare; hon var Esbjörns systerdotter. Esbjörn 
har aldrig återfått pengarna. (SD 2174; PHT 1934 s 
38) - Häradshövdingen i Västerrekarne utfärdar 
fastebrev på överlåtelsen vid tinget på Tumboås 
1417 (SD 2371).

1425 säljer Elin Eriksdotter (Färla) 0:4>A till sin ’måg’ 
Klaus van der Lipen och hans hustru Ingrid Karls-
dotter (Färla), Elins brorsdotter. Samma dag säljer 
Klaus och Ingrid jorden till Henrik Babbe. (RAp 
11/9, två brev)

1454 säljer Påvel krögare, borgare i Arboga, och hans 
hustru Apollonia till Magnus Bengtsson (Natt och 
Dag) en ^ård i Stockholm, som Henrik Babbe ägt, 
och 0:9 i A (ArTb I s 28).

1481 tillfaller A Birgitta Magnusdotter (Natt och Dag) vid 
arvskifte efter hennes far Magnus Bengtsson; jor-
den ingår i det som vid skiftet specificerats som 
hennes mors morgongåva, vilken givits som en pen-
ningsumma men nu 'utlagts’ i jordägor (RAp 1479 
24/2, feldat; se Rahmqvist 1996 s 201 n 13). - Avra-
den från Å är 2 pund korn och 2:0 pn, enl anteck-
ning på Magnus Bengtssons morgongåvobrev till 
Märta Magnusdotter (Roos av Horshaga) (RAp 
1463 13/11, baks-ant).

1513 omnämns Peder Jönsson i Å som nämndeman vid 
häradstinget (VikSp u d).

1559 upptas 0:9 i Gustav I:s jordebok som infört år 1545 
(AoE 29 C f 29).

1562 har Sten Eriksson (Leijonhufvud) en gård (0:9), 
som räntar 2 pund korn, 0:9 pn och fodring för 2 
hästar (FoR 3). - Gården upptas i en annan längd 
som Stens fädernegods med räntan 6:0 pn (FoR 11, 
1:69). *

*Åkerby 1329 i Åkerby (B 31 s 304, avskr), 1331 in Åkerby (DS 
2289), 1357 in Aakerby (DS 5780) - bytomt ca 350 m 
sydsydväst om Lundby (RAA 102).

UH 3 skuj, 0:5:1:4 till Oxelby + 0:5 till Lundby + 0:1,
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av Ingrids rätta möderne, då han var hennes för-
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1417 (SD 2371). 
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Klaus van der Lipen och hans hustru Ingrid Karls-
dotter (Färla}, Elins brorsdotter. Samma dag säljer 
Klaus och Ingrid jorden till Henrik Babbe. (RAp 
11/9, två brev) 

1454 säljer Påvel krögare, borgare i Arboga, och hans 
hustru Apollonia till Magnus Bengtsson (Natt och 
Dag) en &ård i Stockholm, som Henrik Babbe ägt, 
och 0:9 i A (ArTb I s 28). 

1481 tillfaller Å Birgitta Magnusdotter (Natt och Dag) vid 
arvskifte efter hennes far Magnus Bengtsson; jor-
den ingår i det som vid skiftet specificerats som 
hennes mors morgongåva, vilken givits som en pen-
ningsumma men nu 'utlagts' i jordägor (RAp 14 79 
24/2, feldat; se Rahmqvist 1996 s 20 l n 13). - Avra-
den från Å är 2 pund korn och 2:0 pn, enl anteck-
ning på Magnus Bengtssons morgongåvobrev till 
Märta Magnusdotter (Roos av Horshaga) (RAp 
1463 13/1 I, baks-ant). 

1513 omnämns Peder Jönsson i Å som nämndeman vid 
häradstinget (VikSp u d). 

1559 upptas 0:9 i Gustav I :s jordebok som infört år 1545 
(AoE 29 C f 29). 

1562 har Sten Eriksson (Leijonhufvud) en gård (0:9), 
som räntar 2 pund korn, 0:9 pn och fodring för 2 
hästar (FoR 3). - Gården upptas i en annan längd 
som Stens fädernegods med räntan 6:0 pn (FoR 11, 
1:69). 

1329 i Akerby (B 31 s 304, avskr), 1331 in Akerby (DS 
2289), 1357 in Aakerby (DS 5780) - bytomt ca 350 m 
sydsydväst om Lundby (RAÄ l 02). 

UH 3 skuj, 0:5: l :4 till Oxelby + 0:5 till Lundby + 0: 1, 



Salem 189

1544/45 0:2:1, till Lideby; utjordarna är ijb inräkna-
de i jt för resp hn från 1549 resp 1551 (den tredje). 
1539-44 1 frt (Knut Andersson /Lillie/), som brukas 
av en landbo i *Näsby. Jfr 1562 nedan.
Summa jt 1:3:1:4 (1:4:2:4).

1329 ger Bengta Abrahamsdotter (tjurhuvud) 0:1 i Å och 
jord i Oxelby till Vårfruberga kloster (B 31 s 304).

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0: 4 (DS 2289).

1338 byter Olof Jonsson bort 0:0:7 till Vårfruberga klos-
ter mot jord i Östra Edeby, Helgarö sn (DS 3345).

1357 säljer Mats Gregersson 0:0:14 till Karl Larsson i 
Bornö (DS 5780).

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0:1 av Olof Djäkn i 
Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 
2/3).

1384 byter Bo Jonsson bort 0:1 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3).

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:0:1 och en 
kvarnström som hör till jorden vid arvskifte efter 
sina föräldrar (se Talby) (SD 2566).

1447 säljer Nils Broke och hans hustru Margit Johans- 
dotter, för bägge deras 'nödtorft’, 14:0 'i norra 
landslotterna’ till själakoret i Tälje kyrka; de eller 
deras efterkommande arvingar skall kunna återkö-
pajorden för samma köpeskilling (RAp 3/7).

1449 byter Erik i Lideby bort 0:0:4 till kronan (se *Affrul- 
ta, Botkyrka sn) (RAp 12/10).

1453 byter Erik i *Affrulta till sig 0:0:4 av S:t Botvids pre-
benda (se *Affrulta, Botkyrka sn) (RAp 17/11).

1466 byter Vårfruberga kloster bort 14:0 i Å och jord i 
Fjällsta, Botkyrka sn, till Mats i Brunnsberga, 
Sorunda sn, mot jord i Tibble, Tveta sn (RApp 19/5, 
B 31 s 319).

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) en utjord om 0:4:1, som 
räntar 2:4 pn (FoR 3).

'Övergården’ 1442 i 0ffragardhe (RAp 5/5, två brev), 1535 Offuer Gården 
(UH 1535:1)-se Vällinge.

Salem 1as 

1544/45 0:2: 1, till Lideby; utjordarna är i jb inräkna-
de ijt för resp hn från 1549 resp 1551 (den tredje). 
1539-44 1 frt (Knut Andersson /Lillie/), som brukas 
av en landbo i *Näsby. Jfr 1562 nedan. 
Summajt 1:3:1:4 (1:4:2:4). 

1329 ger Bengta Abrahamsdotter (tjurhuvud) 0: 1 i Å och 
jord i Oxelby till Vårfruberga kloster (B 31 s 304). 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 
0:0:½ (DS 2289). 

1338 byter Olof Jonsson bort 0:0:7 till Vårfruberga klos-
ter mot jord i Östra Edeby, Helgarö sn (DS 3345). 

1357 säljer Mats Gregersson 0:0:½ till Karl Larsson i 
Bornö (DS 5780) . 

1382 byter Bo Jonsson (Grip) till sig 0:0: 1 av Olof Djäkn i 
Ormsättra och dennes hustru (se Talby) (UUBp 
2/3). 

1384 byter Bo Jonsson bort 0: 1 till Sigge Brun (se Talby) 
(UUBp 12/3). 

1419 får Bengt Laurensson (Björnlår) 0:0: 1 och en 
kvarnström som hör till jorden vid arvskifte efter 
sina förä ldr ar (se Talby) (SD 2566). 

1447 säljer Nils Broke och hans hustru Margit Johans-
dotter, för bägge deras 'nödtorft', ½:0 'i norra 
landslotterna' till själakoret i Tälje kyrka; de eller 
deras efterkommande arvingar skall kunna återkö-
pa jorden för samma köpeskilling (RAp 3/7). 

1449 byter Erik i Lideby bort 0:0:4 till kronan (se * Affrul-
ta, Botkyrka sn) (RAp 12/10). 

1453 byter Erik i * Affrulta till sig 0:0:4 av S:t Botvids pre-
benda (se *Affrulta, Botkyrka sn) (RAp 17/11) . 

1466 byter Vårfruberga kloster bort ½:0 i Å och jord i 
Fjällsta, Botkyrka sn, till Mats i Brunnsberga, 
Sorunda sn, mot jord i Tibble, Tveta sn (RApp 19/5, 
B3ls319). 

1562 har Ulf Henriksson (Bååt) en utjord om 0:4: 1, som 
räntar 2:4 pn (FoR 3). 

'Övergården' 1442 i 0/fragardhe (RAp 5/5, två brev), 1535 Offuer Gården 
(UH 1535:1)-seVällinge. 
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Tälje socken
1100-talets slut (?) in parrochia Telgium (VåKlJb f 59v, avskr).
1281 inparochia Tcelhum (DS 712), in parochia Talhium (DalsD 20).
1331 inparochia Thcelgium (DS 2889).
1362 i Tcelgice soogk (DS 6688).
1384jnnan Tcelgbo sokn (UUBp 12/3).
1386 i Tcelbo sokn (RAp 14/3, SRP 2198).
1405 i Tcelghia sokn (SD 660).
1472 i Tceliabo sokn (NMU 251).
Omfattning: Tälje kyrksocken var under medeltiden och 1500-talet i 
administrativt hänseende delad så, att den östra delen - öster om Söder-
tälje, Igelstaviken och Hallsfjärden - hörde till Svartlösa hd och den 
västra delen till Öknebo hd (byarna Bårsta, Geneta, Hansta, Lina, Mör-
by, Näsby och Saltskog samt Kämsta, Stångarö och Ånsta, nu i Turinge 
sn). Den östra sockendelen, nu Ostertälje sn, överfördes från Svartlösa 
till Öknebo hd 1636.
Runstenar: Sö 307 Igelsta (skadad), nu på Torekällberget i Södertälje; 
nyfynd (1985, fragment) vid Igelsta (Fv 1986 s 220, Snaedal 1990 s 34).

Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573)
sk skuj stuj kr ky aoe 

Glasby iã(i) ~ ~ TTÖ i~(ij T-
Gärtuna - - - - - - - - 1 (1)
'Haghaby 1 (1)
Hall 3 (3)................................................................
Håga .................................. 1 (1)
Igelsta 2(2) 1(1) 6(1) -- -- . --
Karleby -- 1(1) 3(1) 0(2) 1(1) 2 0)
Skarlunda - - - - - - - - 1 (1)
Skärvsta 1 (1) - - - - - - 1 (1)
Tysslinge 1 (1) 1 (1)

Summa 9  9) 3  3) 9  2) 2  4) 5  5) 2  0)
Dessutom redovisar längderna: kruj: Igelsta 1 (0).

=lasby 1327 in Glasaby (DS 2618, avskr), 1331 Jn Glcesaby (DS
2889), 1490 i Glaseby (BjörkAp 19/6) - avhyst under 
Glasberga (10 I, 3 b); by tomt dels ca 200 m nord-
nordöst om Glasberga (2 gd), dels vid sjöstranden 
ca 500 m nordöst om Glasberga (Geomjb C 14 s 19; 
RAA Östertälje 238 resp 47).

UH 1 sk, 0:5:1; upptas ijb de flesta år under Salems sn.
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Runstenar: Sö 307 Igelsta (skadad), nu på Torekällberget i Södertälje; 
nyfynd ( 1985, fragment) vid Igelsta (Fv 1986 s 220, Srnedal 1990 s 34). 

Antal jordeboksenheter UH 1539 (1573) 

sk skuj stuj kr ky aoe 
Glasby 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
Gärtuna 1 (1) 
*Haghaby 1 (1) 
Hall 3 (3) 
Håga 1 (1) 
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Glasby 1327 in Glasaby (DS 2618, avskr), 1331 jn Glmsaby (DS 
2889), 1490 i Glaseby (BjörkAp 19/6) - avhyst under 
Glasberga (10 I, 3 b); bytomt dels ca 200 m nord-
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RAÄ Östertälje 238 resp 47). 
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*>aghaby

>all

450 m öster om nuv G (Geomjb C 14 s 22 f) - HoTu 
s 193 f.

UH lky, 0:6:2, 1572 1:0.
1483 kungör kaniken Johan Ruska i Strängnäs att han fö-

regående år antvardat Måns i G 0:0:4, som hör till 
S:ta Annas kor i domkyrkan och som ligger mitt i 
Måns åker, vilken han har av Tälje kyrka; brevet be-
seglas av domprosten och ärkedjäknen i Strängnäs 
(RApp 30/4, B 31 s 29).

1484 upptas 0:0:4 i Johan Ruskas förteckning över S:ta 
Annas prebendas gods; räntan är 1:0 pn så länge 
båda parter - kaniken och landbon - är överens en-
ligt tidigare kontrakt mellan dem; när det inte pas-
sar kaniken, skall han ha 0:0:4 i Salems socken, var-
av han skall ha '/cO pn i avrad (A 15 f 26v).

1384 i Haghaby (UUBp 12/3), 1535 Hagaby (UH 1535:1) - 
bytomt ('Hågelby’) ca 450 m nordnordöst om Halls 
herrgård (RAA Östertälje 242).

UH 1 sk, 1:6:2, 1544 2:0.
1384 byter Bo Jonsson bort 0:0:10 till Sigge Brun (se Tal-

by, Salems sn) (UUBp 12/3).
1513 omnämns Erik i H som nämndeman vid härads-

tinget (VikSp u d).

1331 in villa Hall (DS 2857, avskr), 1423 i Hallom (RAp 
29/5), 1437 i Hall (SMR 651) - 10 I, 2 b; ursprung-
lig by tomt ca 1000 m östsydöst om H herrgård 
(RAA Östertälje 133).

UH 3 sk, 1:5 + 1:2:1 med skuj i Tysslinge och med stuj i 
Sundby, Grödinge sn, endast 1538 + 0:4:2 (1543- 
44 0:6); den tredje gården upptas i jb de flesta år 
under Salems sn.
Summa jt 3:4.

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:2:1 till Bir-
ger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857).

1369 omnämns Anders i H som faste vid häradstinget 
(DS 7830).

1405 byter Anund i Ansta, Västertälje sn, till sig 0:lA (se 
Igelsta) (SD 660). - Bytet stadfästs vid räfsteting 
1409, varvid jorden i H anges till 0:0:1 frälsejord 
(SD 1182).
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450 m öster om nuv G (GeomJb C 14 s 22 f)- HoTu 
s 193 f. 

UH l ky, 0:6:2, 1572 1:0. 
1483 kungör kaniken Johan Ruska i Strängnäs att han fö-

regående år antvardat Måns i G 0:0:4, som hör till 
S:ta Annas kor i domkyrkan och som ligger mitt i 
Måns åker, vilken han har av Tälje kyrka; brev et be-
seglas av domprosten och ärkedjäknen i Strängnäs 
(RApp 30/4, B 31 s 29) . 

1484 upptas 0:0:4 i Johan Ruskas förteckning över S:ta 
Annas prebendas gods; räntan är l :0 pn så länge 
båda parter - kaniken och landbon - är överens en-
ligt tidigare kontrakt mellan dem; när det inte pas-
sar kaniken, skall han ha 0:0:4 i Salems socken, var-
av han skall ha ½:0 pn i avrad (A 15 f26v). 

1384 i Haghaby (UUBp 12/3), 1535 Hagaby (UH 1535:l)-
bytomt ('Hågelby') ca 450 m nordnordöst om Halls 
herrgård (RAÄ Östertälje 242). 

UH l sk, 1:6:2, 1544 2:0 . 
1384 byter Bo Jonsson bort 0:0: 10 till Sigge Brun (se Tal-

by, Salems sn) (UUBp 12/3). 
1513 omnämns Erik i H som nämndeman vid härads-

tinget (VikSp u d). 

1331 in villa Hall (DS 2857, avskr), 1423 i Hallom (RAp 
29/5), 1437 i Hall (SMR 651) - 10 I, 2 b; ursprung-
lig bytomt ca l 000 m östsydöst om H herrgård 
(RAÄ Östertälje 133). 

UH 3 sk, l :5 + 1 :2: 1 med skuj i T ysslinge och med stuj i 
Sundby, Grödinge sn , endast 1538 + 0:4:2 (1543-
44 0:6); den tredje gården upptas i jb de flesta år 
under Salems sn. 
Summajt 3:4 . 

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:2: l till Bir-
ger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857) . 

1369 omnämns Anders i H som faste vid häradstinget 
(DS 7830) . 

1405 byter Anund i Ånsta , Västertälje sn, till sig 0:½ (se 
Igelsta) (SD 660) . - Bytet stadfästs vid räfsteting 
1409 , varvid jorden i H anges till 0:0:l frälsejord 
(SD 1182). 
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>åga

'>ågelby’

Igelsta

1423 omnämns Holme i H som faste vid häradstinget 
(RAp 29/5). - Holme i H är faste även 1454 (RAp 
6/7).

1436 ingår Nisse i H i synenämnd rörande Årsta, Bränn-
kyrka sn. Aret därpå är Nisse faste vid lagmansting. 
(SMR483, 651)

1472 skänker Ingrid Gregersdotter (Örnflycht), änka 
efter Lasse Hjort, till Riseberga kloster en gård om 
0:0:14, som ligger mitt i byn, och 0:0:4 i torpstället 
som sedan gammalt legat till gården; räntan är 3'A 
pund korn, 0:14 pn och 2 pund ’mata’ (fläsk och 
smör); Ingrid hade ärvt jorden efter sin förste make 
Anders Djäkn genom bakarv från sina avlidna barn 
(RAp 21/3, jfr NMU 251).

1474 ingår Botvid i H i nämnden vid lagmansting i Sö-
dertälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/12).

1492 ingår Peder Olofsson i H i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437).

1508 byter Riseberga kloster bort sin gård i H, som rän-
tar 3:2 pn, och Hyndevadskvarn med jord i Kälby, 
Västerrekarne hd, till Strängnäs domkyrka mot 
jord i Fällersta och Almbro kvarn, Gällersta sn, och 
Dimbo, Lännäs sn, Närke (NMU 280-81).

1514 är Per Botesson i H nämndeman vid häradstinget 
(RAp u d).

1460 i Hwghum (RAp e 29/9), 1535 Huga (UH 1535:1) - 
10 I, 2 b; ursprunglig bytomt ca 600 m nordväst om 
nuv H (RAA Östertälje 194).

UH 1kr, 1:0.
1460 omnämns Bengt i H som nämndeman vid härads-

tinget (RAp e 29/9).

Se *Haghaby.

1362 i Igvlstum (DS 6688) - 10 I, 2 b.
UH 2 sk, 1:1 med skuj i Bröttsta, Grödinge sn + 0:5:1, 

1551 0:6:2; den andra gården upptas i jb de flesta 
år under Salems sn.
1 skuj, 0:0:2 till Tysslinge.
1539 (endast) 6 stuj, 0:1:2:4 + 0:1:1 + 0:1:0:4 + 
0:0:1:4 + 0:0:1:4 + 0:0:1, vilka brukas av borgare i 
Södertälje; summa jt 0:5:2.
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1423 omnämns Holme i H som faste vid häradstinget 
(RAp 29/5). - Holme i H är faste även 1454 (RAp 
6/7). 

1436 ingår Nisse i H i synenämnd rörande Årsta, Bränn-
kyrka sn. Året därpå är Nisse faste vid lagmansting. 
(SMR 483, 651) 

14 72 skänker Ingrid Gregersdotter (Örnflycht) , änka 
efter Lasse Hjort, till Riseberga kloster en gård om 
0:0: 14, som ligger mitt i byn, och 0:0:4 i torpstället 
som sedan gammalt legat till gården ; räntan är 3½ 
pund korn , 0: 14 pn och 2 pund 'mata' (fläsk och 
smör); Ingrid hade ärvt jorden efter sin förste make 
Anders Djäkn genom bakarv från sina avlidna barn 
(RAp 21/3, jfr NMU 251). 

14 7 4 ingår Botvid i H i nämnden vid lagmans ting i Sö-
dertälje med allmogen av Svartlösa hd (RAp 7/12). 

1492 ingår Peder Olofsson i H i nämnden vid lagmans-
ting med allmogen av häradet (Rött nr 437). 

1508 byter Riseberga kloster bort sin gård i H, som rän-
tar 3:2 pn , och Hyndevadskvarn med jord i Kälby, 
Västerrekarne hd, till Strängnäs domkyrka mot 
jord i Fällersta och Almbro kvarn, Gällersta sn, och 
Dimbo, Lännäs sn, Närke (NMU 280-81). 

1514 är Per Botesson i H nämndeman vid häradstinget 
(RAp u d) . 

Håga 1460 i Hwghum (RAp e 29/9), 1535 Huga (UH 1535:l) -

'Hågelhy' 

Igelsta 

10 I, 2 b; ursprunglig bytomt ca 600 m nordväst om 
nuv H (RAÄ Östertälje 194). 

UH lkr,1:0. 
1460 omnämns Bengt i H som nämndeman vid härads-

tinget (RAp e 29/9). 

Se *Haghaby. 

1362 i Igvlstum (DS 6688) - 10 I, 2 b . 
UH 2 sk, 1:1 med skuj i Bröttsta, Grödinge sn + 0:5:l, 

1551 0:6:2 ; den andra gården upptas ijb de flesta 
år under Salems sn. 
I skuj, 0:0 :2 till Tysslinge. 
1539 (endast) 6 stuj, 0:1:2:4 + 0:1:l + 0:l:0:4 + 
0:0: l :4 + 0:0: l :4 + 0:0: l, vilka brukas av borgare i 
Södertälje; summajt 0:5:2. 
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1572 1 stuj, 0:4 till flera borgare i Södertälje.
1539 (endast) 1 kruj, 0:1:1 till Glasby; från 1544 tro-
ligen inräknad i jt för Glasby (kr).
Summa jt 2:6 (2:4:1).

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:>/2 av Birger Nilsson (se 
Älvesta, Botkyrka sn) (DS 6688).

1405 byter Anund i Ånsta, Västertälje sn, bort jord i Vin-
berga och Varneby, Ytterenhörna sn, till Nils Bir- 
gersson, dekan i Strängnäs, och Bengt Magnusson 
(Svarte) mot 0:'A i I och jord i Hall samt i Kämsta, 
Västertälje sn, Nibble, Turinge sn, och Lida, Ytter-
enhörna sn; Anund får även 7 mark pn 'till vilda’ 
(vängåva) (SD 660).

1409 stadfästs vid räfsteting med allmogen av Öknebo hd 
jordbytet av 1405, där Birger Nilssons arvingar bytt 
till sig jord i Vinberga och Varneby av Anund i 
Ansta mot frälsejord; den bortbytta jorden i I anges 
här till 0:1 (SD 1182).

1474 ingår Nils i I i landssynenämnd vid lagmansting i 
Overenhörna rörande gränstvist i Tveta socken 
(RAp 5/12).

Karleby 1281 Karllceby (DS 712, DalsD 20), 1331 in villa ... Karllaby 
(DS 2889), 1386 aff Karlaby (RAp 3/3, SRP 2194) - 
10 I, 2 b.

UH 1 skuj, 0:0:1:2 till Skärvsta (från 1549 inräknad ijt 
för Skärvsta).
1539 (endast) 3 stuj, 0:1:1 + 0:0:1 + 0:0:1, vilka 
brukas av borgare i Södertälje; summa jt 0:2.
1572 1 stuj, 0:3 till flera borgare i Södertälje.
1 ky, 0:5 (öde 1572).
2 aoe, 1572 2 kr, 0:6 + 0:6. (Mältveta rd)
Summa jt 2:3:1:2 (2:4:1:2).

1281 säljer kung Magnus ‘/2:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712, DalsD 
20).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:14:5 (DS 2889).
1386 omnämns Lars i K som vidervaruman vid rådstugu- 

rätten i Tälje (SRP 2194).
1386 säljer Jöns Djäkn, Bo Jonssons (Grip) sven i Grips- 

holm, 0:‘/2 till biskop Tord i Strängnäs (SRP 2198, 
RAp 14/4).
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Karleby 

1572 I stuj, 0:4 till flera borgare i Södertälje. 
1539 (endast) I kruj, 0:1:1 till Glasby; från 1544 tro-
ligen inräknad i jt för Glasby (kr). 
Summajt 2:6 (2:4:1). 

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:½ av Birger Nilsson (se 
Älvesta, Botkyrka sn) (DS 6688). 

1405 byter Anund i Ånsta, Västertälje sn, bort jord i Vin-
berga och Varneby, Ytterenhörna sn, till Nils Bir-
gersson, dekan i Strängnäs, och Bengt Magnusson 
(Svarte) mot 0:½ i I och jord i Hall samt i Kämsta, 
Västertälje sn, Nibble, Turinge sn, och Lida, Ytter-
enhörna sn; Anund får även 7 mark pn 'till vilda' 
(vängåva) (SD 660) . 

1409 stadfästs vid räfsteting med allmogen av Öknebo hd 
jordbytet av 1405, där Birger Nilssons arvingar bytt 
till sig jord i Vinberga och Varneby av Anund i 
Ånsta mot frälsejord; den bortbytta jorden i I anges 
här till 0: 1 (SD 1182). 

14 7 4 ingår Nils i I i landssynenämnd vid lagmansting i 
Överenhörna rörande gränstvist i Tveta socken 
(RAp 5/ 12). 

1281 Karll(Eby (DS 712, DalsD 20), 1331 in villa ... Karllaby 
(DS 2889), 1386 aff Karlaby (RAp 3/3, SRP 2194) -
101,2b. 

UH I skuj, 0:0:1:2 till Skärvsta (från 1549 inräknad ijt 
för Skärvsta). 
1539 (endast) 3 stuj , 0: 1: 1 + 0:0: 1 + 0:0: 1, vilka 
brukas av borgare i Södertälje; summajt 0:2. 
1572 I stuj, 0:3 till flera borgare i Södertälje . 
I ky, 0:5 (öde 1572). 
2 aoe, 1572 2 kr, 0:6 + 0:6 . (Mältveta rd) 
Summajt 2:3:1:2 (2:4:1:2). 

1281 säljer kung Magnus ½:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712, DalsD 
20). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0 : 14:5 (DS 2889). 
1386 omnämns Lars i K som vidervaruman vid rådstugu-

rätten i Tälje (SRP 2194). 
1386 säljer Jöns Djäkn , Bo Jonssons (Grip) sven i Grips-

holm, 0:½ till biskop Tord i Strängnäs (SRP 2198, 
RAp 14/4). 



Skarlunda

Skärvsta

1449 och 1453 omnämns Mickel i K som faste vid härads-
tinget (RAp e 29/9, 1453 3/11, 17/11).

1470 säljer Ingrid Gregersdotter, änka efter Lasse Hjort, 
0:0:7 till biskop Hans i Strängnäs under biskops-
bordet (RAp 4/9).

1474 instiftar biskop Hans en mässa vid Helga kors altare 
i Strängnäs domkyrka för sina föräldrars själar och 
anslår till sakristanens lön bl a 0:0:7 i K; jorden har 
biskopen köpt av Ingrid Gregersdotter, änka efter 
väpnaren Lasse Hjort (RAp 2/7).

1553 har de två arv och eget-gårdarna, som legat under 
Strängnäs biskopsstol, vardera 12 spanns utsäde, 
äng till 20 lass hö, god skog och gott utrymme men 
litet fiskevatten; vardera gården räntar 2 pund 
korn, 0:6 pn och 6 dagsverken (SöH 1553:6).

1423 i Skarlundom (RAp 29/5) -10 1,2 c.
UH 1 ky, 1:1.
1423 omnämns Jeppe i S som faste vid häradstinget (RAp 

29/5).
1559 upptas i Gustav I:s jordebok en utjord om 0:2, som 

brukas av arv och eget-landbon i Skälby, Grödinge 
sn, och som ingår i kungens köpegods av Olof Dys-
ter (AoE 29 AB, SöH 1559:1).

1362 i Skirwistum (DS 6688), 1437 i Skcerustum (SMR 651)
- 10 I, 2 b (Lilla S).

UH 1 sk, 1:4 med skuj i Karleby.
1 ky, 0:4:1, 1572 0:4.
Summa jt 2:0:1 (2:0).

1362 byter Lars Filipsson till sig 0:0:2:3/4 av Birger Nils-
son (se Älvesta, Botkyrka sn) (DS 6688).

1437 omnämns Jösse lång i S som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651).

1460 ingår Jöns i S i häradstingsnämnden (RAp e 1/5).
1499 ingår Ragvald i S i nämnden vid lagmansting med 

allmogen av häradet (RApp 11/3).

1453 i Thyzlynghe (OAUp 3/11), 1474 i Tyslinge (RAp 7/12)
- 10 L 2 c.

UH 1 sk, 1:0:1 med skuj i Igelsta.
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Tysslinge

Skarlunda 

Skärvsta 

Tysslinge 
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1449 och 1453 omnämns Mickel i K som faste vid härads-
tinget (RAp e 29/9, 1453 3/11, 17/ 11). 

1470 säljer Ingrid Gregersdotter, änka efter Lasse Hjort, 
0:0:7 till biskop Hans i Strängnäs under biskops-
bordet (RAp 4/9). 

14 7 4 instiftar biskop Hans en mässa vid Helga kors altare 
i Strängnäs domkyrka för sina föräldrars själar och 
anslår till sakristanens lön bl a 0 :0:7 i K; jorden har 
biskopen köpt av Ingrid Gregersdotter, änka efter 
väpnaren Lasse Hjort (RAp 2/7). 

1553 har de två arv och eget-gårdarna, som legat under 
Strängnäs biskopsstol , vardera 12 spanns utsäde, 
äng till 20 lass hö, god skog och gott utrymme men 
litet fiskevatten; vardera gården räntar 2 pund 
korn, 0:6 pn och 6 dagsverken (SöH 1553:6). 

1423 i Skarlundom (RAp 29/5)- 10 I, 2 c. 
UH I ky, 1: 1. 
1423 omnämns jeppe i S som faste vid häradstinget (RAp 

29/5). 
1559 upptas i Gustav I:s jordebok en utjord om 0:2, som 

brukas av arv och eget-landbon i Skälby, Grödinge 
sn, och som ingår i kungens köpegods av Olof Dys-
ter (AoE 29AB, SöH 1559:1) . 

1362 i Skirwistum (DS 6688), 1437 i Skcerustum (SMR 651) 
- 10 I , 2 b (Lilla S). 

UH I sk, 1 :4 med skuj i Karleby. 
I ky , 0:4:1, 1572 0 :4. 
Summajt 2:0: 1 (2:0). 

1362 byte r Lars Filipsson till sig 0:0:2:3 /4 av Birger Nils-
son (se Älvesta, Botkyrka sn) (DS 6688) . 

1437 omnämns jösse lång i S som faste vid lagmansting i 
häradet (SMR 651). 

1460 ingår Jöns i Si häradstingsnämnden (RAp e 1/5). 
1499 ingår Ragvald i S i nämnden vid lagmansting med 

allmogen av häradet (RApp 11/3 ). 

1453 i Thyzlynghe (OAUp 3/11), 1474 i Tyslinge (RAp 7/ 12) 
-10I,2c. 

UH I sk , 1 :0: 1 med skuj i Igelsta. 
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1 skuj, 0:2:1 till Hall (från 1551 inräknad i jt för 
Hall).
Summa jt 1:2:2.

1453 fråndöms Lars i T 0:1, som han med våld undan-
hållit Lars i Österby, Hölö sn, och Jöns i Lida, Hölö 
sn; jorden, som var deras möderne, tilldöms dem, 
och Lars i T skall inom tre veckor till dem utge all 
innehållen avrad av jorden (OAUp 3/11).

1474 omnämns Jöns i T som nämndeman vid lagmans-
ting i Södertälje med allmogen av Svartlösa hd 
(RAp 7/12).

196 Svartlösa härad 

I skuj, 0:2:1 till Hall (från 1551 inräknad ijt för 
Hall) . 
Summajt 1 :2:2. 

1453 fråndöms Lars i T 0: 1, som han med våld undan-
hållit Lars i Österby, Hölö sn, och Jöns i Lida, Hölö 
sn; jorden, som var deras möderne , tilldöms dem, 
och Lars i T skall inom tre veckor till dem utge all 
innehållen avrad av jorden (OAUp 3/ 11). 

1474 omnämns Jöns i T som nämndeman vid lagmans-
ting i Södertälje med allmogen av Svartlösa hd 
(RAp 7/ 12). 



Sotholms härad

1362 i Ytteröör (DS 6605, avskr).
1369 i Ytro T00r (DS 7906).
1379 i Ytra Th00r (RAp 15/2 or, SRP 1405).
1425 i Ytrath0rshcerade (RAp 9/10).
1446 i Wcestra T00r (ShSp 1/7).
1471 i Haningaherrade (VikSp 29/11).
1496 i Ythertor herade (RAp 29/9).
1527 uti Sotholms härad (GR 4 s 280).

Omfattning: Sotholms härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
socknarna Sorunda, Ösmo, Västerhaninge och Österhaninge. Till Ös- 
terhaninge hörde huvuddelen av nuvarande Tyresö socken som upp-
togs som egen socken i jordeboken 1707. Från Österhaninge avsöndra-
des 1889 socknarna Dalarö (Kbr 24/5), Nämdö (Kbr 4/7), Ornö (Kbr 
24/5) och Utö (Kbr 4/7); till Utö lades också samtidigt mindre delar av 
Ösmo socken. Från Västerhaninge avsöndrades samtidigt Muskö socken 
och från Sorunda Torö socken (Kbr 24/5). Häradet kallas i bevarade 
handlingar genomgående Yttre Tör under hela medeltiden och ännu 
1525 (LSBp 31/10); det nya namnet tillkom kort därefter i samband 
med statsförvaltningens omorganisation och är taget efter Sotholmen, 
mellan Häringe och Hammersta, vilket kan beläggas som häradets 
tingsplats fr o m samma tid.

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

Jfr AF 1:1 s 78 ff, 452 ff, AL 1 s 225 ff, 232 ff, 242 f, 311 f, DoSk s 260 ff, 
SU s 289 ff.

Dalarö socken
Dalarö bildades som kapell- och garnisonsförsamling under Tyresö 
omkring 1650 och blev egen jordebokssocken 1825. Till denna fördes 
från Österhaninge sn: Vinåker som här redovisas i den ursprungliga sock-
nen.

Sotholms härad 

1362 i Ytteröör (DS 6605, avskr). 
1369 i Ytro TfJfJT (DS 7906). 
1379 i Ytra ThfJfJr (RAp 15/2 or, SRP 1405). 
1425 i YtrathfJrshmrade (RAp 9/ 10). 
1446 i Wmstra TfJfJr (ShSp 1/7). 
1471 i Haningaherrade (VikSp 29/11). 
1496 i YthertfJr herade (RAp 29/9). 
1527 uti Sotholms härad (GR 4 s 280). 

Omfattning: Sotholms härad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
socknarna Sorunda, Ösmo, Västerhaninge och Österhaninge. Till Ös-
terhaninge hörde huvuddelen av nuvarande Tyresö socken som upp-
togs som egen socken i jordeboken 1707. Från Österhaninge avsöndra-
des 1889 socknarna Dalarö (Kbr 24/5), Nämdö (Kbr 4/7), Ornö (Kbr 
24/5) och Utö (Kbr 4/7); till Utö lades också samtidigt mindre delar av 
Ösmo socken. Från Västerhaninge avsöndrades samtidigt Muskö socken 
och från Sorunda Torö socken (Kbr 24/5). Häradet kallas i bevarade 
handlingar genomgående Yttre Tör under hela medeltiden och ännu 
1525 (LSBp 31/1 O); det nya namnet tillkom kort därefter i samband 
med statsförvaltningens omorganisation och är taget efter Sotholmen, 
mellan Häringe och Hammersta, vilket kan beläggas som häradets 
tingsplats fr o m samma tid. 

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

J fr AF 1: 1 s 78 ff, 452 ff, AL 1 s 225 ff, 232 ff, 242 f, 311 f, DoSk s 260 ff, 
su s 289 ff. 

Dalarö socken 
Dalarö bildades som kapell- och garnisonsförsamling under Tyresö 
omkring 1650 och blev egen jordebokssocken 1825. Till denna fördes 
från Österhaninge sn: Vinåker som här redovisas i den ursprungliga sock-
nen. 
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Muskö socken
På Muskö fanns en kyrka, sannolikt redan på medeltiden - i vilket fall 
som helst före 1620 - och det blev egen jordebokssocken 1889. Till sock-
nen överfördes då från Västerhaninge sn: Guldboda, Hyttan, Mickrum, 
Mälby, Rumme, Sund, Sånö, Torpet och Valinge. Byarna redovisas här 
i den ursprungliga socknen.

Nämdö socken
Nämdö hade en kaplan senast från 1539 och blev egen jordebokssocken 
1889. Till socknen överfördes då från Österhaninge sn: Gillinge, Långvik, 
Mörtö, Rörstrand, Villinge, Västanvik, Västerby och Östanvik. Byarna 
redovisas här i den ursprungliga socknen.

9rnö socken
Ornö hade en kaplan senast från 1556 och blev egen jordebokssocken 
1889. Till socknen överfördes då från Österhaninge sn: Björkö, Brevik, 
Degernäs, Fiversättra, Fjärdlång, Fåglarö, Hässelmara, Kråkmora, 
Kymmendö, Lervassa, Långvik, Lättinge, Mörby, Silverberg, Sundby, 
Svinåker, Torsnäs, Varnö, Västanvik och Avassa - från Tyresö sn överför-
des Huvudskärs fiske som även det tidigare hört till Österhaninge. By-
arna redovisas här i den ursprungliga socknen.

Sorunda socken
1281 inparochia Sorundum (DS 712).
1292 ecclesie Sorundi (DS 1737).
1331 parochia Sorunda (DS 2889).
1376 i Sorunda sokn (UUBp 13/4).
Omfattning: Nuvarande (1950) Sorunda socken har en något mindre 
omfattning än under medeltiden och 1500-talet. Torö avsöndrades som 
egen socken 1889 (Kbr 24/5) och blev annex till Sorunda församling 
1922 (Kbr 28/4).
Kyrkan: Sorunda kyrkas äldsta delar i nordväst är från 1100-talet. Det 
romanska långhuset bör ha haft yttermåtten ca 10,5 x 15 m. Senare, un-
der 1300- eller 1400-talet, utvidgades kyrkan betydligt genom att både 
förlängas och breddas. Troligen byggdes också sakristian. Under sen-
medeltiden breddades tornet, varvid den södra muren revs helt och de 
övriga till en höjd av ca 4 meter. I norr tillkom ett kapell och i söder ett 
vapenhus. Långhuset välvdes omkring 1500. Ett kapell i söder byggdes 
möjligen först på 1540-talet som gravplats för Peder Erlandsson (Bååt). 
Kapellets kalkmålningar från 1549 innehåller vapensköldar för bl a ät-
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1889. Till socknen överfördes då från Österhaninge sn: Gillinge, Långvik, 
Mörtö, Rörstrand, Villinge , Västanvik, Västerby och Östanvik. Byarna 
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Omfattning: Nuvarande ( 1950) Sorunda socken har en något mindre 
omfattning än under medeltiden och 1500-talet. Torö avsöndrades som 
egen socken 1889 (Kbr 24/5) och blev annex till Sorunda församling 
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Kyrkan: Sorunda kyrkas äldsta delar i nordväst är från 1100-talet. Det 
romanska långhuset bör ha haft yttermåtten ca 10,5 x 15 m. Senare, un-
der 1300- eller 1400-talet, utvidgades kyrkan betydligt genom att både 
förlängas och breddas . Troligen byggdes också sakristian . Under sen-
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terna Bååt och Tott. Av medeltida inventarier återstår ett altarskåp till-
verkat i Liibeck omkr 1495, ett madonnaskåp från omkr 1480, också 
från Liibeck, och ett inhemskt triumfkrucifix från tidigt 1500-tal (nu i 
SHM). Från 1100-talet finns en kistformad gravsten av kalksten. (SvK 
146)

Kyrkby saknas.
Runstenar: Sö 215 i kyrkan, 216 Aska (försvunnen), 217 Berga, 218 
Billsta, 219-21 Blista, 222 Frölunda, 223 Fullbro (försvunnen), 224 och 
225 Grödby, 226 N Stutby, 227 Sundby, 228 Nedre Söderby, 229-30 
Torp, 231-234 Trollsta och 235 Västerby; nyfynd (1976, fragment) vid 
Udden, söder om kyrkan (nu i Sorunda hembygdsgård) (Fv 1979 s 
239 f).

Andra 1470 Andra qwarn (HH 31 s 142, avskr) - 9 I, 8 d.
UH 1 fr, 1566 1 frt (Björn Pedersson /Bååt/).
1470 byter Sten Pik bort en kvarn i A till sin kusin Arvid 

Trolle (se Stenby) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle en kvarn i A som räntar 2 pund 

mjöl och 1 mark smör (ATJb s 91).
1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:9 

pn, 1 höna och 5 ägg (FoR 3).

Anneberg Se Brunnsberga.

Aska 1281 in ... Askum (DS 712),Ascum (DalsD 20) - 9 I, 9 d.
UH 2 sk, 1572 1 sk, 0:5:2 (1566 0:5 med skuj i Grödby 

och skäng i Skedängen) + 0:3; gårdarna samman-
slås 1572 till 1:0.
1 ky, 0:5:1:4, 1566 0:4.
1 aoe, 0:5:0:2 (Fullbro rd).
1 skuj, 0:2:2 till Frölunda.
1566 (endast) 1 fr (Nils Ryning).
Summa jt 2:5:2:6 (2:3:2).

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Osmo sn) (DS 712).

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter (Värmske), änka ef-
ter Folke Jonsson (Fånö-ätten), bort jord i Söder-
manland om tillsammans 0:12:2 till Birger Magnus-
son (Magnus Marinasons ätt), nämligen 0:0:14:1 i A 
och jord i Billsta, Brunnsberga och Fräcksta i denna 
socken, Valla, Ösmo sn, Hall, Östertälje sn, Hågel-

Sorunda 199 

tema Bååt och Tott. Av medeltida inventarier återstår ett altarskåp till-
verkat i Uibeck omkr 1495, ett madonnaskåp från omkr 1480, också 
från Uibeck, och ett inhemskt triumfkrucifix från tidigt 1500-tal (nu i 
SHM) . Från 1100-talet finns en kistformad gravsten av kalksten. (SvK 
146) 

Kyrkb y saknas. 

Runstenar: Sö 215 i kyrkan, 216 Aska (försvunnen), 217 Berga, 218 
Billsta, 219-21 Blista, 222 Frölunda, 223 Fullbro (försvunnen), 224 och 
225 Grödby, 226 N Stutby, 227 Sundby, 228 Nedre Söderby, 229-30 
Torp , 231-234 Trollsta och 235 Västerby; nyfynd ( 1976, fragment) vid 
Udden, söder om kyrkan (nu i Sorunda hembygdsgård) (Fv 1979 s 
239 f). 

Andra 

Anneberg 

Aska 

1470 Andra qwarn (HH 31 s 142, avskr)- 9 I, 8 d. 
UH I fr, 1566 I frt (Björn Pedersson /Bååt/). 
14 70 byter Sten Pik bort en kvarn i A till sin kusin Arvid 

Trolle (se Stenby) (HH 31 s 142). 
1498 (?) har Arvid Trolle en kvarn i A som räntar 2 pund 

mjöl och 1 mark smör (ATJb s 91). 
1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:9 

pn, 1 höna och 5 ägg (FoR 3). 

Se Brunnsberga. 

1281 in ... Askum (DS 712), Ascum (DalsD 20) - 9 I, 9 d. 
UH 2 sk, 1572 I sk, 0:5:2 (1566 0:5 med skuj i Grödby 

och skäng i Skedängen) + 0:3; gårdarna samman-
slås 1572 till 1 :0. 
I ky, 0:5:1:4, 1566 0:4. 
I aoe, 0:5 :0:2 (Fullbro rd). 
I skuj, 0:2:2 till Frölunda. 
1566 (endast) I fr (Nils Ryning). 
Summajt 2:5:2:6 (2:3:2). 

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter (Värmske), änka ef-
ter Folke Jonsson (Fånö-ätten), bort jord i Söder-
manland om tillsammans 0: 12:2 till Birger Magnus-
son (Magnus Marinasons ätt), nämligen 0:0: 14: 1 i A 
och jord i Billsta, Brunnsberga och Fräcksta i denna 
socken, Valla, Ösmo sn, Hall, Östertälje sn, Hågel-



Antal jordeboksenheter UH 1554 (1573)

sk skt skuj st stuj kr ky pb/bi fr frt aoe aoet
Andra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T(Öj Ö~(Tj ~ ~

Aska 2(1) -- 1(1) -- -- -- 1(1) -- -- -- 1(1)
Berga 2 (3) ----- — 1(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Billsta 1(1) -- -- - - -- -- 1(1)
Blista 3 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Boda ----- 1(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brunnsberga 1(1) ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Eby -- -- 1(1)
Enby, Norra 1(1) ----- 1(1) ----- ----- ----- 1(0) 0(1) ----- ----- ----- -----
Enby, Södra 2 (2) -- 2 (2)
Fituna — — — — — — — — — — — —
Frinsö ----- 2(0) ----- ----- — — ----- ----- — ----- ----- -----
Fräcksta 1(1) -- -- -- -- -- -- 1(0) 1(2)
Frölunda 1(1) -- -- -- 0(1) -- 0(1) 1(0)
Fullbro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- 5 (4) -----
Gillberga — ----- — ----- ----- 1(0) ----- ----- ----- ----- ----- -----
Grimsta 2(2) ----- 1(1) — — — ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Grödby - - - - 2 (3) - - 1 (0) - - - - - - 1 (0) 0 (1)
Gudby -- -- 0(1) -- -- -- -- -- 2(2) -- 1(1)
Herrhamra ----- ----- — ----- ----- — ----- ----- — ----- ----- 0(1)
Hoxla 1(2) -- -- 1(1) -- -- 1(1)
Källsta 1(1) -- -- -- -- -- -- -- 0(1) -- 1(1)
Lundby 1(1) — 1(1) — — — — — — — — —
Lyngsta 2(2) -- 1(1) -- -- -- -- -- 0(1)
Marsta — — — — — — — — — — — 1(1)
‘Medthalby — ----- 3(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mora -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(3) -- 3(0)
Norrskog — ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Näset ----- ----- — ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Ottersta 1(1) -- -- -- 1(1) -- 1(1) -- 0(1) -- 1(0)
Oxnö ----- 1(0) ----- ----- — — ----- ----- — ----- ----- -----
Pipartorp ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
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Antal jordeboksenheter UH 1554 (1573) I\) 
0 
0 

sk skt skuj st stuj kr ky pb/bi fr frt aoe aoet (J) 

Andra - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 0 (1) - - - - g_ 
::r 

Aska 2 (1) - - 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - 0 

Berga 2 (3) - - - - 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
1/l 

Billsta 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - ::r 
Blista 3 (3) 

Il) , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iil 
Boda - - 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. 
Brunnsberga 1 (1) - - 1 (1) 
Eby - - - - 1 (1) 
Enby , Norra 1 (1) - - 1 (1) - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
Enby , Södra 2 (2) - - 2 (2) 
Fituna 
Frinsö - - 2 (0) 
Fräcksta 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (0) 1 (2) 
Frölunda 1 (1) - - - - - - 0 (1) - - 0 (1) 1 (0) 
Fullbro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 (4) 
Gillberga - - - - - - - - - - 1 (0) 
Grimsta 2 (2) - - 1 (1) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Grödby - - - - 2 (3) - - 1 (0) - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
Gudby - - - - 0 (1) - - - - - - - - - - 2 (2) - - 1 (1) 
Herrhamra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Hoxla 1 (2) - - - - 1 (1) - - - - 1 (1) 
Källsta 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - 1 (1) 
Lundby 1 (1) - - 1 (1) 
Lyngsta 2 (2) - - 1 (1) - - - - - - - - - - 0 (1) 
Marsta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
*Medthalby - - - - 3 (0) 
Mora - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (3) - - 3 (0) 
Norrskog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Näset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Ottersta 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - 1 (1) - - 0 (1) - - 1 (0) 
Oxnö - - 1 (0) 
Pipartorp - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 



Rangsta, Norra — — 6(5) ----- — ----- — ----- 1(1)
Rangsta, Södra 1(1) — — ----- ----- ----- — ----- — — 1(1) —
Ristomta ----- — — 1(1) ----- ----- ----- — 1(1) ----- ----- -----
Skedängen — — O (2) ----- ----- ----- ----- — — — ----- -----
Stenby -- -- 1(1) 1(1) -- -- -- -- 1(2) -- 1(0)
Storbyn — — — ----- ----- ----- ----- — — ----- ----- 6 (5)
Stutby -- -- 0(1) 2 (2)
Sundby 2 (2) -- 1(1)
Svalsta 1(1) -- 1(0) -- -- -- -- -- 1(1)
Söderby, Nedre 3 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- — — ----- ----- -----
Söderby, Övre 3 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- -----
Söderängstorp ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1)
Tibble 1(1) -- -- -- -- -- 0(1) 1(0)
Torp -- -- -- -- -- 6 (6)
Trollsta 2 (2)
Trävik — ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1)
Tyrved 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Ullevi -- -- 0(1)
Ulvesta — — 1(4) — 1(0) — — — — — — —
Understa ----- ----- 1(1) ----- 1(0) ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
'Vesterby ----- ----- 6 (6) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vika -- -- -- 1(1) -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
Väfsla 1(1)
Väggarö 1(1) -- 2(1) 1(0) 0(1) 1(1) 1(1)
Västankärr — — — — — — — — — — — 1(1)
Västerby 1(1) — — — — — — — — — — —
Västerbyn — — — — — — — — — — — 1(1)
Åby 1(1) -- 1(1)
Åkerby -- -- 2 (2) -- 1(0) - - -- -- 1(0)
Österby 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

sk skt skilU st stuU kr ky pb/bi fr frt aoe aoet

Summa 41 (42) 4(0) 36(39) 8(6) 5(3) 8(7) 8(9) 3(1) 11(13) 0(6) 11(8) 15(14)

Dessutom redovisar längderna: skäng: *Boda 0 (1) - stäng: Skedängen 1 (1) - kruj: Ullevi 0 (1) - kyuj: Ullevi 1(0) - kykvam: Tibble 0 (3) - 
aoeuj: Vika 1 (0).
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sk skt skuj st stuj kr ky pb/bi fr frt aoe aoet 
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Österby 1 (1) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Summa 

:::, 
41 (42) 4 (0) 36 (39) 8 (6) 5 (3) 8 (7) 8 (9) 3 (1) 11 (13) 0 (6) 11 (8) 15 (14) a. 

Dl 

Dessutom redovisar längdern a: skäng : * Boda O ( I ) - stäng : Skedängen I ( I ) - kruj: Ullevi O ( I ) - kyuj: Ullevi 1(0) - kykvarn : T ibble O (3) - I\) 
aoeuj : Vika I (0). 0 -
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204 Sotholms härad

Berga

by, Botkyrka sn, samt i Nöckna och Berga, Mörkö 
sn, mot jord i Löts och Rö socknar i Uppland (DS 
2856-57, DMS 1:5 s 155).

1376 byter Magnus Porse till sig 0:0:5‘/2 i A av Lars 
Birgersson mot lika mycket jord i Blista (UUBp e 
13/4).

1383 och 1384 är Gismund i A faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:8:0:10 till Sten 
Sture (se Fullbro) (RAp 12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård som rän-
tar VA pund korn, 0:0:8 pn och 1 pund smör (SSlb 
1515 f 22v).

1543 har Gustav I en gård om 0:5 som räntar 2 pund 
korn och 1 pund smör (SöH 1543:3).

1559 har arv och eget-gården 7 spann utsäde, äng till 20 
lass, god skog, mulbete och därtill lA av Fagersjön 
som fiskevatten (AoE 29 A s 184).

1411 i Berghom (SD 1446) - 9 I, 8 d.
U> 2 sk, 0:6:0:4, 1566 0:7:1, med skuj i Åkerby, *Ves- 

terby och (1554-57) Lyngsta + 0:5:1, 1566 0:6:1, 
med skuj i Åkerby och Södra Enby; gårdarna har 
1554 varsitt skt i Frinsö, gård nr 2 även skt i Oxnö.
1 st, 0:4:1 med stuj i Åkerby och Understa, 1566 1 
sk, 0:7:1:4.
Summa jt 1:7:2:4 (2:5:0:4).

1411 är Sven i B vittne när Jöns Kanna (sparre) ger sin 
hustru morgongåva (SD 1446).

1432 är Ravast i B i nämndeman på lagmansting (RAp 
8/11) och 1437 faste på häradstinget (SMR 509a).

1458 är Lars i B och Lars Holmstensson i B fastar vid hä-
radstinget (UUBp 22/1); belägget kan även avse 
Berga, Västerhaninge sn.

1470 byter Sten Pik bort 2 spann kornavgäld till Arvid 
Trolle (se Stenby) (HH 31 s 142).

1475 ärver Erland Pedersson 2 spann korn(avrad) och 
0:0:2 pn efter Karl Eriksson (se Fituna) (EbAp 
16/5).

1498 (?) har Arvid Trolle 0:0:0:4 som räntar 1 spann 
korn (ATJb s 91).
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Billsta

Blista

Boda

1331 in Bildeestum (DS 2857, avskr), 1505 i Billesta (StTb s 
49)-9 1, 9 c.

UH 1 sk, 1:4:0:4.
1 ky, 0:4:2:4, 1549 0:4, 1566 0:4:2.
1547-54 1 kyuj, 0:2.
Summa jt 2:3 (2:2:2:4).

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:0:5 till Bir-
ger Magnusson (se Aska) (DS 2857).

1505 vittnar Holmger i B vid Stockholms rådstugurätt (se 
Källsta) (StTb s 49).

1330 (omkr) in Blystce (RAp odat nr 26), 1331 in Blystce (DS 
2889)-9 1, 8 d.

UH 3 sk, 1:2:2, 1572 1:3, 1573 1:2, med skuj i *Vester- 
by, Ulvesta och (endast 1566) Väfsla samt stuj i Sö-
derby, Ösmo sn -t- 0:6 med skuj i *Vesterby, Ulvesta 
och Åkerby + 0:5:1 med skuj i *Vesterby, Ulvesta 
och Lyngsta; 1554 (endast) anges jordetalen 1:7:1:4 
+ 1:0:1:6 + 1:0:1:5, varvid utjordarna inräknats i 
resp hn; 1556 (endast) är de två första gårdarna ka-
meralt sammanslagna till 2:1.
Summa jt 2:6 (2:5:1).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0: ^ till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:'/2 (DS 2889).
1376 byter Lars Birgersson bort 0:0:5 4 till Magnus Porse 

mot lika mycket jord i Aska (UUBp e 13/4).
1385 är Olof, Rörik och Livsten i B fastar på häradstinget 

(SRP 2129, 2163, 2164).
1475 ärver Erland Pedersson 2 spann korn(ränta) och 

0:0:2 pn efter Karl Eriksson (se Fituna) (EbAp 16/5).

1466 Bodha (SvHoA E VI a 2 aa, vol 498, avskr), 1566 
Boda (UH 1566:24)-9 I, 7 c.

U> 1 skt, 0:0:1:4, 1573 1 skäng till Södra Enby, som de-
las av de två gårdarna där.

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till torpet B (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498).

1554 upptas till (Södra) Enby ett 'torpställe' som inte har 
åsatts något jordetal (UH 1554:30); något namn för 
torpstället anges inte före 1566 (UH 1566:24).

Billsta 

Blista 
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1331 in Bild<Estum (DS 2857, avskr), 1505 i Billesta (StTb s 
49) - 9 I, 9 c. 

UH I sk , 1 :4:0:4. 
I ky , 0:4 :2:4, 1549 0:4 , 1566 0:4 :2 . 
1547-54 I kyuj, 0:2. 
Summajt 2:3 (2:2:2:4). 

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:0:5 till Bir-
ger Magnusson (se Aska) (DS 2857) . 

1505 vittnar Holmger i B vid Stockholms rådstugurätt (se 
Källsta) (StTb s 49). 

1330 (omkr) in Blyst<E (RAp odat nr 26) , 1331 in Blyst<E (DS 
2889) - 9 I , 8 d . 

UH 3 sk, 1:2:2, 1572 1:3, 1573 1:2, med skuj i *Vester-
by, Ulvesta och (endast 1566) Väfsla samt stuj i Sö-
derbr , Ösmo sn + 0:6 med skuj i *Vesterby, Ulvesta 
och Akerby + 0:5:1 med skuj i *Vesterby, Ulvesta 
och Lyngsta; 1554 (endast) angesjordetalen 1:7:1:4 
+ 1 :0: 1:6 + 1:0: 1 :5, varvid utjordarna inräknats i 
resp hn ; 1556 (endast) är de två första gårdarna ka-
meralt sammanslagna till 2: 1. 
Summajt 2:6 (2:5:1) . 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:½ till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26). 

133 1 har Strängnäs biskopsbord 0:½ (DS 2889) . 
1376 byter Lars Birgersson bort 0 :0:5½ till Magnus Porse 

mot lika mycket jord i Aska (UUBp e 13/4). 
1385 är Olof , Rörik och Livsten i B fastar på häradstinget 

(SRP 2129, 2163, 2164) . 
14 7 5 ärver Erland Pedersson 2 spann korn(ränta) och 

0:0:2 pn efter Karl Eriksson (se Fituna) (EbAp 16/5). 

Boda 1466 Bodha (SvHoA E VI a 2 aa, vol 498, avskr), 1566 
Boda (UH 1566 :24)- 9 I, 7 c. 

UH I skt, 0:0:1:4, 1573 I skäng till Södra Enby, som de-
las av de två gårdarna där. 

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till torpet B (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498). 

1554 uppta s till (Södra) Enby ett 'torpställe' som inte har 
åsatts något jordetal (UH 1554 :30); något namn för 
torpstället anges inte före 1566 (UH 1566:24) . 
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Brebol 1470 i Bredhabooll (HH 31 s 142, avskr) - 9 I, 7 c.
1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Inge, som räntar 

0:13 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och Vi-.ti 
dagsverkspn (ATJb s 90).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:4:2 pn (FoR 3).

Bredstäk 1498 (?) i Bredesteck (ATJb s 89) - 9 I, 6 c.
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 2:0 pn 

och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘A:0 dags-
verkspn (ATJb s 89).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:0:2 pn (FoR 3).

Bro 1470 i Broo (HH 31 s 142, avskr) - 9 I, 7 c.
1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle två torp; det ena räntar 1:0 pn, 

0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘A:0 dagsverkspn; 
det andra, som innehas av Nils KrafFse, räntar 1:0 
pn, 0:0:2 pn ättargäld samt Vi-.O dagsverkspn (ATJb 
s 90).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 1:2:2 
pn (FoR 3).

(?) har Arvid Trolle en gård Brwncketorp som räntar 
0:14 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘/2:0 

dagsverkspn (ATJb s 89). Gården låg på Lisö, troli-
gen mellan Svalbol och Ärnäs.

Brunnsberga 1330 (omkr) in Brynzsaberghum (RAp odat nr 26), 1331 in
(nu Anneberg) Brinsscebicerg (DS 2857, avskr), 1428 i Brymsabergum 

(RAp 29/5), 1466 i Brundzbergh (RAp 24/5) - 9 I, 9 c.
U> 1 sk, 1:1.

1 skuj, 0:0:2:4 till Fräcksta.
1544 (endast) 1 aoe.
Summa jt 1:1:2:4.

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:1 till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26).

*Brwncke- 1498 
torp
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Brebol 

Bredstäk 

Bro 

*Brwncke-
torp 

1470 i Bredhabooll (HH 31 s 142, avskr)- 9 I, 7 c. 
14 70 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142). 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Inge, som räntar 

0: 13 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:4:2 pn (FoR 3). 

1498 (?) i Bredesteck (ATJb s 89) - 9 I, 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 2:0 pn 

och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 dags-
verkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:0:2 pn (FoR 3). 

1470 i Broo (HH 31 s 142, avskr)- 9 I, 7 c. 
1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142). 
1498 (?) har Arvid Trolle två torp; det ena räntar 1 :0 pn, 

0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 dagsverkspn; 
det andra, som innehas av Nils Kraffse, räntar 1 :0 
pn, 0:0:2 pn ättargäld samt ½:0 dagsverkspn (ATJb 
s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 1 :2:2 
pn (FoR 3). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård Brwncketorp som räntar 
0: 14 pn och 0:0:2 pn ättargäld , höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 89). Gården låg på Lisö, troli-
gen mellan Svalbol och Ärnäs. 

Brunnsberga 1330 (omkr) in Brynzsaberghum (RAp odat nr 26), 1331 in 
(nu Anneberg) Brinsscebicerg (DS 2857, avskr), 1428 i Brymsabergum 

(RAp 29/5), 1466 i Brundzbergh (RAp 24/5) - 9 I, 9 c. 
UH I sk, 1:1. 

I skuj, 0:0:2:4 till Fräcksta. 
1544 (endast) l aoe . 
Summajt 1:1:2:4. 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:1 till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26). 
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*Dijgham

Eby

Enby, Norra

Enby, Södra

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:4:1 till Bir-
ger Magnusson (se Aska) (DS 2857).

1428 är Erik i B nämndeman på häradstinget (RAp 29/5), 
1432 och 1437 på lagmansting (RAp 8/11, SMR 
645).

1548 byter Sten Bengtsson (Ulv) jord med Svante Sture 
som får 0:0:4 i B, som räntar 0:0:4 pn och 5 spann 
korn, och jord i Berga, Mörkö sn, Kumla, Turinge 
sn, Kjulsta, Ytterjärna sn, samt Orrsättra och Sö- 
dertuna, Överjärna sn; Sten Bengtsson får i gen-
gäldjord i Vängsö, Gåsinge sn, Ashammar, Kattnäs 
sn, Snesta, Spelviks sn, och Läggesta, Torsåkers sn 
(ShSp 8/11).

1498 (?) har Arvid Trolle en äng Dijgham ”wdi 0nae” 
(Lisö) som han 'själv låter bärga’ (ATJb s 89).

1554 Helleby (?) (UH 1554:30), 1573 Hedby (UH 1573:6)- 
10 1, O d.

UH 1 skuj, 0:0:2 till Frölunda.

1281 Eneby (DS 712), 1572 Öffre Eneby (UH 1572:20) - 9 
I, 9 d.

UH 1 sk, 0:6:2, 1566 0:7:1, med skuj i Stenby och Gröd- 
by samt i Stutby endast 1572.
1 skuj, 0:2 till Stutby.
1 ky, 0:4:2, 1548 1 pb, 1566 0:4 (öde 1573).
Summa jt 1:5:1.

1281 säljer kung Magnus Vi-.O till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1327 se Södra Enby.

1327 in Eneby (?DS 2618, avskr), 1441 i Eneby (UUBp 19/5, 
SMR 1197) - 9 I, 8 d.

UH 2 sk, 1:1 + 1:1; gårdarna har gemensam utjord 
(torpställe) i Boda.
2 skuj, 0:0:1 till Berga + 0:0:0:4 till Lyngsta. 
Summa jt 2:2:1:4.

1327 är Johan Knutsson i E faste vid ett jordbyte på Ök- 
nebo häradsting vid Tälje kyrka (?DS 2618); notisen 
kan också avse Norra Enby.

*Dijgham 

Eby 
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1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:4: 1 till Bir-
ger Magnusson (se Aska) (DS 2857). 

1428 är Erik i B nämndeman på häradstinget (RAp 29/5), 
1432 och 1437 på lagmansting (RAp 8/ 11, SMR 
645). 

1548 byter Sten Bengtsson (Ulv) jord med Svante Sture 
som får 0:0:4 i B, som räntar 0:0:4 pn och 5 spann 
korn, och jord i Berga, Mörkö sn, Kumla, Turinge 
sn , Kjulsta, Ytterjärna sn, samt Orrsättra och Sö-
dertuna, Överjärna sn; Sten Bengtsson får i gen-
gäld jord i Vängsö, Gåsinge sn, Åshammar, Kattnäs 
sn, Snesta , Spelviks sn, och Läggesta, Torsåkers sn 
(ShSp 8/ 11). 

1498 (?) har Arvid Trolle en äng Dijgham "wdi 0me" 
(Lisö) som han 'själv låter bärga ' (ATJb s 89). 

1554 Helleby (?) (UH 1554:30), 1573 Hedby (UH 1573 :6)-
10 I , 0 d. 

UH 1 skuj, 0:0:2 till Frölunda. 

Enby, Norra 1281 Eneby (DS 712), 1572 Öffre Eneby (UH 1572:20) - 9 
I, 9 d. 

U H 1 sk, 0:6:2, 1566 0:7:1, med skuj i Stenby och Gröd-
by samt i Stutby endast 1572. 
1 skuj, 0:2 till Stutby. 
1 ky, 0:4 :2, 1548 1 pb, 1566 0:4 (öde 1573). 
Summajt 1:5:1. 

1281 säljer kung Magnus ½:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta, Ösmo sn) (DS 712) . 

1327 se Södra Enby . 

Enby, Södra 1327 in Enelry (?DS 2618, avskr), 1441 i Enelry (UUBp 19/5, 
SMR 1197) - 9 I , 8 d . 

U H 2 sk, 1: 1 + 1: 1 ; gårdarna har gemensam utjord 
(torpställe) i Boda . 
2 skuj, 0:0: 1 till Berga + 0:0:0 :4 till Lyngsta. 
Summajt 2:2:1:4 . 

1327 är Johan Knutsson i E faste vid ett jordbyte på Ök-
nebo häradsting vid Tälje kyrka (?DS 2618) ; notisen 
kan också avse Norra Enby. 
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1440 bevittnar Holvast i E Nils Erengislessons (Ham- 
mersta-ätten) testamente (SMR 1197).

1441 ingår Holvast i E i en 'folklandsnämnd' som rannsa-
kar i en tvist mellan bönder i Trosa socken å ena si-
dan och Karl Gäddas arvingar å den andra (SMR 
1383).

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till 0:2 med 'hjordgång och vedbrand’ i E 
(se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, vol 498).

1479 är Olof i E nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51).

1573 taxeras skattehemmanen till 6 penninglands ägar-
andel vardera för Boda torpställe (UH 1573:6).

Fituna 1317 i Fijtunn (GiBr s 43, regest), 1324 de Fitunum (DS
2478) - 10 I, 0 c; äldre bytomt (RAA 76) ca 800 m 
söder om nuvarande huvudbyggnad.

Fituna är sätesgård för Sigge Brun 1384 (SRP 1991), Pe-
der Erlandsson (Bååt) 1536-38 (GR 11 s 183, 12 s 279) 
och Johan Pedersson (Bååt) 1557-74 (GR 27 s 279, EÄ 1 s 
700).

Sigge Brun == Birgitta Nilsdotter
(två spetsar uppifrån)

Märta == Isak Isaksson 
(Banér)

1
Erik Karlsson == 
(tre björnramar)

2
Birgitta == Birger Nilsson 

(sparre)

Karl Gertrud == Erland Pedersson
(Bååt)

I------------ ------------1
Brita Henrik Peder == Märta Björnsdotter

(Pukehorn)

I-------------- --------------- 1
Björn Erland Johan

Källor. EÄ 1 s 219, 697 f, EbAp 1475 16/5.
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Fituna 

1440 bevittnar Holvast i E Nils Erengislessons (Ham-
mersta-ätten) testamente (SMR 1197). 

1441 ingår Holvast i E i en 'folklandsnämnd ' som rannsa-
kar i en tvist mellan bönder i Trosa socken å ena si-
dan och Karl Gäddas arvingar å den andra (SMR 
1383). 

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till 0:2 med 'hjordgång och vedbrand' i E 
(se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa , vol 498). 

14 79 är Olof i E nämndeman på lagmans ting (B 19 nr 
51). 

1573 taxeras skattehemmanen till 6 penninglands ägar-
andel vardera för Boda torpställe (UH 1573:6) . 

1317 i Fijtunn (GiBr s 43, regest), 1324 de Fitunum (DS 
2478) - 10 I, 0 c; äldre bytomt (RAÄ 76) ca 800 m 
söder om nuvarande huvudbyggnad. 

Fituna är sätesgård för Sigge Brun 1384 (SRP 1991 ), Pe-
der Erlandsson (Bååt) 1536-38 (GR 11 s 183, 12 s 279) 
och Johan Pedersson (Bååt) 1557-74 (GR 27 s 279, EÄ 1 s 
700). 

Sigge Brun == Birgitta Nilsdotter 
(två spetsar uppifrån) 

Märta 

Erik Karlsson 
(tre björnramar) 

Karl 

Isak Isaksson 
(Baner) 

2 
Birgitta == Birger Nilsson 

(sparre) 

I 
Brita 

Gertrud 

Henrik 

Erland Pedersson 
(Bååt) 

I 

I 
Peder Märta Björnsdotter 

(Pukehorn) 

Björn Erland 
I 

Johan 
Källor. EÄ 1 s 219, 697 f, EbAp 147516/5. 
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Frinsö

1317 omnämns Olof i F som en av två 'länsmän’ i Tören 
(GiBr s 43, regest)

1324 är Olof i F faste vid en jordtransaktion i Strängnäs 
(DS 2478).

1475 skiftas arv i F mellan Erland Pedersson (Bååt), Nils 
Birgersson (sparre) och Joakim Björnsson (Väster- 
by-ätten), varvid den förstnämnde efter Karl Eriks-
son (tre björnramar) tillfaller två gårdar i F och jord 
i Fräcksta, Blista, Berga, Oxnö och i Norsbol, Ösmo 
sn, samt i *Bergh och Nackdala, Botkyrka sn (EbAp 
16/5).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:2 till Sten Sture 
(se Fullbro) (RAp 12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård som rän-
tar 6 spann korn, 0:2 avradspn och 'A pd fläsk (SSJb 
1515 f 22v).

1531 upptas i Gustav I:sjordebok en utjord som räntar 6 

spann korn, 0:2 avradspn och OA pund smör (K 1 f 
63 v)

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 1:0 som räntar 10‘/2 pund korn, 3:0 avradspn 
och 4 2 mark för gästning (EbA auts 37).

1363 Fripinsö (DS 6863, avskr), 1365 Fridhinbo (DS 7238), 
1446 i Fredhingx0 (RAp 1/7) - 9 I, 9 b - nu i Mörkö 
sn.

UH 1554 (endast) 2 skt (jt saknas) till var sin sk i Berga.
1363 säljer Magnus Håkansson (Magnus Marinasons ätt) 

till Margareta Halvardsdotter sin andel i F (se Full-
bro) (DS 6863).

1365 kungör kung Albrekt att F tills vidare skall innehas 
av Klara kloster under den rättsprocess som pågår 
(se Fullbro) (DS 7238).

1366 avstår Magnus Håkansson från sina anspråk på 2/3 
av F som han sålt till Klara kloster (DS 7320).

1446 byter Erland Kagge och Mats Erlandson till sig 2/3 
av F av Klara kloster (se Fullbro) (RAp 1/7).

1461 Se Fullbro.
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 2/3 av F till Sten 

Sture (se Fullbro) (RAp 12/1).
1537 får Svante Stensson (Sture) i förläning F 'utanför 

Tälje’ (GR 11 s 267).

Frinsö 

Sorunda 209 

1317 omnämns Olof i F som en av två 'länsmän' i Tören 
(GiBr s 43, regest) 

1324 är Olof i F faste vid en jordtransaktion i Strängnäs 
(DS 2478). 

1475 skiftas arv i F mellan Erland Pedersson (Bååt), Nils 
Birgersson (sparre) och Joakim Björnsson (Väster-
by-ätten), varvid den förstnämnde efter Karl Eriks-
son (tre björnramar) tillfaller två gårdar i F och jord 
i Fräcksta, Blista, Berga, Oxnö och i Norsbol, Ösmo 
sn, samt i *Bergh och Nackdala, Botkyrka sn (EbAp 
16/5 ). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:2 till Sten Sture 
(se Fullbro) (RAp 12/l). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård som rän-
tar 6 spann korn, 0:2 avradspn och ½ pd fläsk (SSJb 
1515 f22v). 

1531 upptas i Gustav l:sjordebok en utjord som räntar 6 
spann korn, 0:2 avradspn och ½ pund smör (K 1 f 
63 v) 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om I :0 som räntar I 0½ pund korn, 3:0 avradspn 
och 4½ mark för gästning (EbA auts 37). 

1363 Frifyinsö (DS 6863, avskr), 1365 Fridhinbo (DS 7238), 
1446 i FredhingxfJ (RAp 1/7) - 9 I, 9 b - nu i Mörkö 
sn. 

UH 1554 (endast) 2 skt Ut saknas) till var sin sk i Berga. 
1363 säljer Magnus Håkansson (Magnus Marinasons ätt) 

till Margareta Halvardsdotter sin andel i F (se Full-
bro) (DS 6863) . 

1365 kungör kung Albrekt att F tills vidare skall innehas 
av Klara kloster under den rättsprocess som pågår 
(se Fullbro) (DS 7238). 

1366 avstår Magnus Håkansson från sina anspråk på 2/3 
av F som han sålt till Klara kloster (DS 7320). 

1446 byter Erland Kagge och Mats Erlandson till sig 2/3 
av F av Klara kloster (se Fullbro) (RAp 1/7). 

1461 Se Fullbro. 
1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 2/3 av F till Sten 

Sture (se Fullbro) (RAp 12/l). 
1537 far Svante Stensson (Sture) i förläning F 'utanför 

Tälje' (GR 11 s 267). 
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Fräcksta

Frölunda

Frönäs

1544 meddelas att 2/3 av F och två torpställen hör till 
Fullbro (SöH 1544:2).

1330 (omkr) in Frekastum (RAp odat nr 26), 1331 in Fra- 
kastum (DS 2857, avskr), 1475 i Frakkastad (EbAp 
16/5)-9 I, 9 c.

UH 1 sk, 1:3:2, 1556 1:3, 1566 1:2, med skuj i Brunns- 
berga.
1 pb, 0:2:2, 1566 1 ky, 0:3, 1572 1 fr.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
Summa jt 1:6:1 (1:5).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0:7:9 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26).

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:1 till Birger 
Magnusson (se Aska) (DS 2857).

1400-talets mitt (?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-
kyrka 0:0:10 (DS 2889, odat tillägg).

1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) en gård efter Karl 
Eriksson (tre björnramar) (se Fituna) (EbAp 16/5).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) en gård om 0:2:2 som 
räntar 12 spann korn, 1:0 avradspn och gästning, 
har äng till 12 lass och 12 spann utsäde (EbA auts 
37).

1562 räntar Johan Pederssons gård 0:4 pn, VA pund 
korn och 6 dagsverken (FoR 3).

1281 in ... Fr0lundum (DS 712) - 10 I, 0 c.
UH 1 sk, 0:4 med skuj i Aska, Skedängen och Eby.

1566 1 stuj (1572 till Stenby), 0:1:1.
1 pb, 0:4, 1572 1 ky.
Summa jt 1:1:1.

1281 säljer kung Magnus lA:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (DS 712).

1314 (?) omnämns F prebenda i samband med den s k 
sexårsgärden (DS 1947, odat).

1498 (?) Fr0nces (ATJb s 89) - 9 I, 6 d.
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo Peder Gregersson 

vars gård räntar 2:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, 2 

höns, 20 ägg och lA:0 dagsverkspn (ATJb s 89).
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 

2:0:2 pn (FoR 3).
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Fräcksta 

Frölunda 

Frönäs 

1544 meddelas att 2/3 av F och två torpställen hör till 
Fullbro (SöH 1544:2) . 

1330 (omkr) in Frekastum (RAp odat nr 26), 1331 in Fra-
kastum (DS 2857, avskr), 1475 i Frakkastad (EbAp 
16/5)-9l,9c. 

UH I sk, 1:3:2, 1556 1:3, 1566 1:2, med skuj i Brunns-
berga . 
I pb, 0:2 :2, 1566 I ky, 0:3, 1572 I fr. 
I fr Uohan Pedersson /Bååt/). 
Summajt 1:6:1 (1:5). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:7:9 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26). 

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0: 1 till Birger 
Magnusson (se Aska) (DS 2857) . 

1400-talets mitt(?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-
kyrka 0:0: 10 (DS 2889, odat tillägg). 

14 7 5 ärver Erland Pedersson (Bååt) en gård efter Karl 
Eriksson (tre björnramar) (se Fituna) (EbAp 16/5). 

1543 har Johan Pedersson (Bååt) en gård om 0:2:2 som 
räntar 12 spann korn , 1 :0 avradspn och gästning , 
har äng till 12 lass och 12 spann utsäde (EbA auts 
37). 

1562 räntar Johan Pederssons gård 0:4 pn , l½ pund 
korn och 6 dagsverken (FoR 3). 

1281 in ... Frf1lundum (DS 712)- 10 I, 0 c. 
UH I sk , 0:4 med skuj i Aska , Skedängen och Eby. 

1566 I stuj (1572 till Stenby), 0: 1: l. 
I pb, 0:4, 1572 I ky. 
Summa jt 1: 1: l. 

1281 säljer kung Magnus ½:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (DS 712). 

1314 (?) omnämns F prebenda i samband med den s k 
sexårsgärden (DS 194 7, odat). 

1498 (?) Frdn<Es (ATJb s 89) - 9 I, 6 d . 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo Peder Gregersson 

vars gård räntar 2:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, 2 
höns, 20 ägg och ½:0 dagsverkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:0:2 pn (FoR 3). 
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Fullbro 1291 curiis meis ... Fullabro (DS 1049) - 9 I, 9 c.
UH 3 aoe (Fullbro rd), 1:4 + 1:4 + 1:4 (1573 2 aoe).

2 aoe (Fullbro rd), 1566 2 ky, 0:4 + 0:4 (öde); 1572 
båda öde.
Summa jt 5:4.

Fullbro rättardöme bildades senast 1531 då det omfatta-
de arv och eget i Sotholms härad samt en enhet i Bränn-
kyrka sn, Svartlösa hd (K 1 f 63). 1543 omfattade rätt- 
tardömet 21 landbor och 5 torpare, fördelade på socknar 
enligt följande. I Sorunda fanns 10 landbor och 4 torpa-
re, i Grödinge socken 2 landbor och 1 torpare, i Salem 2 
landbor, i Ösmo 3 landbor och i Solna socken i Uppland 
4 landbor. Till rättardömet hörande enheter fanns i föl-
jande byar i denna socken: Aska, Fituna, Fullbro, Gudby, 
Källsta, Mora, Ottersta, Rangsta (Södra) och Stenby; i 
Ösmo socken: Berga och Solberga. (SöH 1543:5)
1291 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sina hu-

vudgårdar F, med dess kvarn, och Frösåker, Kärrbo 
sn, och jord i Fållnäs och på Lisön till Sko kloster 
för inrättande av en vicaria (DS 1049). 1301 över-
förs vicarian från klostret till Uppsala domkyrka 
(DS 1348; se vidare Dahlbäck s 132).

1363 säljer Magnus Håkansson (Magnus Marinasons ätt) 
med sin mors, mormors och morbrors samtycke till 
nunnan Margareta Halvardsdotter i Klara kloster 
2:0 i F och sin andel i Frinsö, med villkor att jorden 
efter hennes död skall tillfalla klostret; Magnus er-
känner samtidigt att han erhållit hela köpeskilling-
en (DS 6863).

1365 kungör kung Albrekt att abbedissan för Klara klos-
ter klagat över att Magnus Håkansson inte lämnar 
ifrån sig F och Frinsö, vilka han sålt till klostret. 
Kungen bestämmer att saken skall prövas noggrant 
och till dess skall klostret hajorden i besittning. (DS 
7238)

1366 avstår Magnus Håkansson från all sin talan om F 
och sin andel i Frinsö som han sålt till Klara kloster 
(DS 7320).

1381 byter Ingrid Olofsdotter och hennes son Sigge 
Brun till sig 0:7:‘/2 och tre därtill hörande torp i 
Mora av Bo Jonsson (Grip) (se Norra Rangsta) (SRP 
1639).
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1409 dömer ett räfsteting med allmogen av Yttre Tör 
0:7:2 med underliggande torp, som beslagtagits 
från Filip och Bengt Bossöner (okänt sigill) av kung 
Albrekt, åter till Filip Bossons arvingar, vilka på 
tinget representeras av Karl Eriksson (Färla), som 
är deras målsman; Bengt Bosson hade flytt ur riket 
med kung Håkan, och kung Albrekt hade givit god-
set till Gise van Helpten som sedan bytt bort det till 
Bo Jonsson (Grip) (SD 1193). Filips hustru, Elin 
Eriksdotter (Färla) hade tidigare testamenterat ifrå-
gavarande jord (’2 örtugar mindre än 1 markland’) 
till Helga lekamens prebenda i Strängnäs med för-
behållet att Filip i sin livstid skulle behålla den årli-
ga penningräntan men efter hans död skulle allt till-
falla prebendan (B 31 s 24, odat).

1428 ger Klaus van der Lipen och hans hustru Ingrid 
Karlsdotter (Färla) till instiftande av S:t Martins 
prebenda i Strängnäs domkyrka 0:7:1 i F och jord i 
Säby, Salems sn, i Tibble, Björnlunda sn, Oppeby, 
Frustuna sn, Kinger, Vansö sn, Himmelsända, Kju- 
la sn, samt i Åby, Taxinge sn (RAp 11/10).

1432 se *Str0m.
1446 byter Erland Kagge och Mats Erlandsson (Kagge) 

till sig 2:0 i F med det underliggande torpet *Str0m 
och jord i Frinsö av Klara kloster mot jord i Mar- 
kims sn, Seminghundra hd (RAp 1/7).

1461 tillförsäkrar Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) 
sin hustru, Birgitta Olofsfotter (Tott), F med flera 
gårdar i socknen, vilka han bytt till sig av Mats Kag-
ge (se *Siondae, Brännkyrka sn) (RAp 3/5, vid 1471 
16/9).

1493 dömer ett räfsteting åter till Erland Kagge 0:9:2, 
som hans far Mats i livstiden bytt bort till Karl 
Knutsson (Gera) mot lika mycket jord i Rossvik, 
Husby-Rekarne sn, som rikets råd därefter två 
gånger dömt till Karl, och vidare att Erengisle Nils-
sons arvingar till Erland skall ersätta (”opprette”) all 
den avrad av F som Karl Knutsson fått av dem 
(ShSp 14/6).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) till Sten Sture hu-
vudgården F, som är 2:0, med dess underliggande
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jordar i Mora, Gudby, Frinsö, Fituna, *Str0m, 
PTorp (utan ortnamn) och Ullevi samt en del i 
Angxholm (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok tre gårdar om sam-
manlagt 1:7, som tillsammans räntar 1 läst korn, 
4 2:0 pn, 3 pund smör och 3 får; till F hör tre torp i 
Mora, som tillsammans räntar 0:12 pn, samt Stora 
Bole och Ladholmen vilka är inräknade i 'samma 
ränta’ (SSJb 1515 f22v).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok över arv och eget tre 
gårdar vilka räntar som ovan; till gårdarna hör 2/3 
av Frinsö och torpställen i *Str0m och och Cida Bö- 
la,  till vtrymning och fiskevatn” (K 1 f 63).

1543 räntar de tre gårdarna vardera 1:4 pn, 4 pund korn 
och 1 pund smör; ytterligare två gårdar har tillkom-
mit varav den ena om 0:4 räntar 0:4 pn, 3 pund 
korn och 1 pund smör, den andra om 0:3:2 räntar 
0:3:2 pn, 2 pund 6 sp korn och 1 pund smör (SöH 
1543:5).

1559 har en arv och eget-gård 2 pund utsäde och äng till 
37 lass; 'annangården’, 'tredje gården’ och 'femte 
gården’ räntar lika som den första; 'fjärde gården’ 
däremot taxeras till 12 spann utsäde och har äng till 
28 lass, 'passligt' med skog och utrymme; två av går-
darna har indragits från en prebenda i Strängnäs 
domkyrka, de övriga är 'Hammersta-gods' (AoE 29 
As 184).

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i F (UH 
1573:6).

Fållnäs 1291 in Faldanes (DS 1049) -9 1, 7c.
Fålluäs är omkring 1350 sätesgård för Birger Magnusson 
(Magnus Marinasons ätt) (DS 4791) - Elin Gregersdotter 
(Sandbro-ätten), änka efter Magnus Porse, 1387 (SRP 
233) - Birgitta Magnusdotter (Porse) 1413-45 (SD 1826, 
SMR 1321, Carlsson 1951 s 10) - Birgittas svärson Johan 
Gädda 1447 (RApp 7/10) - Anna Arvidsdotter (Trolle) 
1528-32 (AoE 38) - Peder Nilsson (Grip) 1533 (ÄSF 1 s 
195, ÄSF 2 s 25), Brita Nilsdotter (Grip) 1535 (GR 10 s 
209) - Björn Pedersson (Bååt) 1538-69 (GR 12 s 18, 
UUBp 1569 25/1).

Fållnäs 
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Birger Magnusson Gregers Styrbjörnsson
(Magnus Marinasons ätt) (Sandbro-ätten)

Magnus == Elin

Magnus Porse

Ingeborg == Bengt Jonsson 
(Aspenäs-ätten)

Birgitta == Erik Stensson Knut == Sotia Gerhardsdotter 
(Bielke) I (Snakenborg)

1
Johan Gädda == Katarina Kristina == Birger Trolle

Beata Ivarsdotter == Arvid Trolle 
(Tott)

Nils Bosson == Anna 
(Grip)

Björn Pedersson == Brita Peder 
(Bååt)

Källa: Rahmqvist 1978, ÄSF passim.

1291 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sin egen-
dom i F till Sko kloster (se Fullbro) (DS 1049). - 
1301 tillhör F Uppsala domkyrka (DS 1348; Dahl- 
bäck s 132).

1310 undantas F i ett brev, gällande delningen av riket 
mellan kung Birger Magnusson och hans bröder 
hertigarna Erik och Valdemar, från den del som 
tillfaller hertigarna (DS 1690).

1440 utfärdar Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) sitt 
testamente på F (SMR 1197).

1445 utfärdar Birgitta Magnusdotter (Porse) ett brev där 
hon lämnar F till sin svärson Johan Gädda, dock
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=illberga

=rimsta

med uttryckligt förbehåll, att överlåtelsen gällde ho-
nom under hans livstid men ej hans arvingar (Carls-
son 1951 s 9 f).

1460 (omkr) ställer Arvid Trolle F som säkerhet för en 
morgongåva om 600 mark till Kristina Johansdotter 
(Gädda) (HH 31 s 243, Sjögren s 120).

1490 meddelar Arvid Trolle att F stått som säkerhet för 
hans morgongåva tills den erlagts i sin helhet (HH 
31 s 243, DMS 1:6 s 102).

1498 (?) upptas F i Arvid Trolles jordebok och ligger för 
4:0 och räntar 2 läster korn, 4:0 pn, 6 höns och 60 
ägg; senare randanteckning: 'Fållnäs lades nu för 1 
läst korn avrad' (ATJb s 89).

1535 befriar Gustav I de landbor som lyder under F från 
hjälpskatten (GR 10 s 209).

1555 skriver Gustav I till Björn Pedersson (Bååt) och 
meddelar att han vägrar tro att allt fiskevatten i 
Sorunda socken hör till F; kungen menar att en del 
rimligen bör höra till de skatte- och kronogårdar 
som 'ligger vid sjösidan’, och han kräver därför 
konungslott i dessa fisken 'som annorstädes’ (GR 25 
s 58).

1511 i Gilberga (StTb s 191) - 9 I, 9 c; övergiven bytomt 
(RAÄ 551) ca 1200 m sydväst om Stenby.

UH 1 kr, 1566 1 frt (Johan Pedersson /Bååt/); redovisas 
ej efter 1566.

1511 är .Anders Knutsson i G en av arvingarna när arv-
skiftet efter Jon skräddare lagfästs i Stockholms råd- 
stugurätt (StTb s 191).

1526 byter Gustav I till sig 1:0 mot jord i Fors, Ösmo sn, 
av Knut i Fors (GR 3 s 176).

1566 köper Johan Pedersson (Bååt) ett stadgetorp av 
kronan (UH 1566:24).

1362/63 (?) Grymsta (DS 7268, odat, avskr), 1498 (?) i 
Grimste (ATJb s 90) - 9 I, 8 c.

Till Grimsta skriver sig 1362/63 (?) Kettilvast Krok (pil på
pilbåge) (DS 7268, odat).

UH 2 sk, 0:6 med skuj i Sundby 4- 0:2:2; 1566 0:4:1 + 
0:4:1.

Gillberga 

Grimsta 
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av Knut i Fors (GR 3 s 176). 

1566 köper Johan Pedersson (Bååt) ett stadgetorp av 
kronan (UH 1566:24) . 

1362/63 (?) Grymsta (DS 7268, odat, avskr), 1498 (?) i 
Grimste (ATJb s 90) - 9 I , 8 c. 

Till Grimsta skriver sig 1362/63 (?) Kettilvast Krok (pil på 
pilbåge) (DS 7268, odat). 

UH 2 sk , 0:6 med skuj i Sundby + 0:2:2 ; 1566 0:4 : 1 + 
0:4: 1. 



216 Sotholms härad

Grödby

Gudby

1 skuj, 0:2:2 till Svalsta.
1 fr, 0:2 (Björn Pedersson Bååt ).
Summa jt 1:5:1.

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 141).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård 0:2 som räntar 12 
spann korn, 0:2 pn, 15 mark smör, höns, ägg, Vz:Q 
dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:2 som 
räntar 0:4 pn, 1 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna, 
10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3).

1409 Grodhby (SD 1098), 1498 (?) i Gr0ttby (ATJb s 91) - 9 
I, 9d.

U> 2 skuj, 0:1:2:4 till Norra Enby + 0:4 till Trollsta. 
1566 1 skuj, 0:2 till Aska.
1554 (endast) 1 stuj.
1 fr, 1572 1 frt (Björn Pedersson Bååt ).
Summa jt 0:5:2:4 (0:7:2:4).

1409 överlåter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl 
till Vadstena kloster jord i G som Sten Stensson 
(Bielke) lämnat efter sig (se Fågelsta, Salems sn) (SD 
1098).

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0:0:10‘ 2 

av Vadstena kloster (se Norra Rangsta) (SD 1701). 
1470 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol-

le (se Stenby) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:16'A som räntar 

4 pund korn, 0:0:16 pn, 1 pund och 12 mark smör 
samt höns, ägg, Vz:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättar-
gäld (ATJb s 91).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 1:0 
pn, 2 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna, 10 ägg och 6 

dagsverken (FoR 3).

1426 i Godhaby (ShSp 11 1), 1494 i Gudhaby (RAp 12 1) - 9 
1,9 c.

UH 1566 1 skuj, 0:4 till Trollsta.
2 fir (Lars Siggesson Sparre af Rossvik , 1562 Klas 
Åkesson Tott ).
1 aoe, 0:2:1:4. (Fullbro rd)
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Grödby 

Gudby 

I skuj, 0:2:2 till Svalsta. 
I fr, 0:2 (Björn Pedersson /Bååt/). 
Summajt 1:5:1. 

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 141). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård 0:2 som räntar 12 
spann korn, 0:2 pn, 15 mark smör, höns, ägg, ½:O 
dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:2 som 
räntar 0:4 pn , 1 pund korn, 1 pund fläsk, I höna, 
10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3). 

1409 Grodhby (SD 1098), 1498 (?) i GrfJttby (ATJb s 91) - 9 
I , 9 d . 

UH 2 skuj, 0: 1 :2:4 till Norra Enby + 0:4 till Trollsta. 
1566 I skuj, 0:2 till Aska. 
1554 (endast) I stuj. 
I fr, 1572 I frt (Björn Pedersson /Bååt/). 
Summajt 0:5 :2:4 (0:7:2:4). 

1409 överlåter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl 
till Vadstena kloster jord i G som Sten Stensson 
(Bielke) lämnat efter sig (se Fågelsta, Salems sn) (SD 
1098). 

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0:0: 10½ 
av Vadstena kloster (se Norra Rangsta) (SD 1701). 

14 70 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol-
le (se Stenby) (HH 31 s 142). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0: 16½ som räntar 
4 pund korn, 0:0 : 16 pn, 1 pund och 12 mark smör 
samt höns, ägg, ½:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättar-
gäld (ATJb s 91) . 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 1:0 
pn, 2 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna, 10 ägg och 6 
dagsverken (FoR 3). 

1426 i Godhaby (ShSp 11/1), 1494 i Gudhaby (RAp 12/ 1)- 9 
I, 9 c. 

UH 1566 I skuj, 0:4 till Trollsta. 
2 fr (Lars Siggesson /Sparre af Rossvik/, 1562 Klas 
Åkesson ff ott/) . 
I aoe, 0:2: 1 :4. (Fullbro rd) 
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>errhamra

1426 säljer Dan Ragvaldsson (bölja) 0:0:11 i G och jord i 
Källsta till Erland Kagge för 50 mark lödigt silver, 
vilken summa Dan var skyldig Kettilbjörn Ingvars- 
son (två spetsar uppifrån) (ShSp 11/1).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Osmo sn) (RAp 
30/11).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter 0:0:8 till Sten Sture (se 
Fullbro) (RAp 12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:2:2 
som räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 1 pund smör 
(SSJb 1515 f22v).

1499 upplåter Magdalena Olofsdotter (Skanke), änka ef-
ter Niels Brahe (danska ätten), till sin fränka Katari-
na Axelsdotter (båt) två gårdar som räntar 4 pund 
korn och 2:0 pn (B 16 f 310).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård som räntar 2 
pund korn, 0:6 pn, 1 pund smör och 0:2 dags- 
verkspn (K 1 f 63). - 1543 räntar gården 0:4 dags- 
verkspn, i övrigt lika som förut (SöH 1543:5).

1559 har aoe-gården 12 spann i utsäde och äng till 30 lass 
(AoE 29 As 184).

1562 har Klas Åkesson (Tott) två gårdar varav den ena 
omfattar 0:2:2, den andra är olagd; vardera räntar 
1:0 pn, 2 pund korn och 1 pund smör (FoR 3).

1300 (omkr) deinde Hcerihammcer (Dit s 48) - 9 I, 4d - nuv 
Torö sn; flyttad från Ankarudden där grunden ef-
ter den gamla huvudbyggnaden finns kvar (RAA 
Torö 13).

UH 1572 1 aoet.
1300 (omkr) upptas H som landmärke i det ”danska iti- 

nerariet” (Dit s 48).
1511 meddelar Lars Fågel, fogde på Hörningsholm, till 

Svante Nilsson, att de bönder som håller strandvakt 
i Ösmo, Sorunda och på Mörkön lämnat besked om 
att sju skepp inkommit i hamnen vid H den 28 april 
och dagen därpå seglat vidare mot Stockholm (BSH 
5:354).

1556 begär Anders Botesson tillstånd av kungen att få 
uppta en gård vid H hamn (GR 26 s 772).
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1426 säljer Dan Ragvaldsson (bölja) 0:0: 11 i G och jord i 
Källsta till Erland Kagge för 50 mark lödigt silver, 
vilken summa Dan var skyldig Kettilbjörn Ingvars-
son (två spetsar uppifrån) (ShSp 11/1). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
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1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:2:2 
som räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 1 pund smör 
(SSJb 1515 f22v). 

1499 upplåter Magdalena Olofsdotter (Skanke), änka ef-
ter Niels Brahe (danska ätten), till sin fränka Katari-
na Axelsdotter (båt) två gårdar som räntar 4 pund 
korn och 2:0 pn (B 16 f310). 

1531 upptas i Gustav 1:s jordebok en gård som räntar 2 
pund korn, 0:6 pn, 1 pund smör och 0:2 dags-
verkspn (K 1 f 63). - 1543 räntar gården 0:4 dags-
verkspn, i övrigt lika som förut (SöH 1543:5). 

1559 har aoe-gården 12 spann i utsäde och äng till 30 lass 
(AoE 29 As 184). 

1562 har Klas Åkesson (Tott) två gårdar varav den ena 
omfattar 0:2:2, den andra är olagd; vardera räntar 
1:0 pn, 2 pund korn och 1 pund smör (FoR 3). 

Herrhamra 1300 (omkr) deinde H(l!rihamm(l!r (Dit s 48) - 9 I, 4d - nuv 
Torö sn; flyttad från Ankarudden där grunden ef-
ter den gamla huvudbyggnaden finns kvar (RAÄ 
Torö 13). 

UH 1572 l aoet. 
1300 (omkr) upptas H som landmärke i det "danska iti-

nerariet" (Dlt s 48). 
1511 meddelar Lars Fågel, fogde på Hörningsholm, till 

Svante Nilsson, att de bönder som håller strandvakt 
i Ösmo, Sorunda och på Mörkön lämnat besked om 
att sju skepp inkommit i hamnen vid H den 28 april 
och dagen därpå seglat vidare mot Stockholm (BSH 
5:354). 

1556 begär Anders Botesson tillstånd av kungen att fa 
uppta en gård vid H hamn (GR 26 s 772). 
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>oxla

>ästnäs

Kalvnäs

Källsta

1382 i Ogxloo (RAp 6/8, SRP 1744), 1428 i Hoxlo (RAp 
29/5) - 9 I, 9 c.

UH 1 sk, 3:1 (jt 1555) med stuj i Gryt, Ösmo sn; 1566 2 
sk, 1:3 + 1:3 med skuj i Ullevi.
1st, 0:5:2, 1566 0:5:1:4.
1 ky, 1:2:1:4, 1566 1:0.
Summa jt 5:1:0:4 (4:3:1:4).

1382 byter Lars Hermansson redesven bort 0:9 till biskop 
Tord i Strängnäs mot annan jord (utan ortnamn) 
och därtill en mellangift i reda penningar (RAp 6/8, 
SRP 1744). 1385 utfärdas fastebrev på köpet (SRP 
2164).

1383 och 1384 är Ödvast i H faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029).

1428 är Jon i H nämndeman på häradstinget (RAp 29/5).

1470 i Hestanäss (HH 31 s 142, avskr) - 9 I, 6 c.
1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo Nils i H som räntar 

2:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och Vr.0 
dagsverkspn (ATJb s 90).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:0:2 pn (FoR 3).

1498 (?) Kalffwences (ATJb s 89) - 9 I, 6 d.
1498 (?) har Arvid Trolle två gårdar som sammanlagt 

räntar 4:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
1:0 dagsverkspn; båda landborna, Bengt i K och 
Olof Pedersson, räntar lika mycket (ATJb s 89).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) två torp som vardera 
räntar 2:0:2 pn (FoR 3).

1281 Chicelstum (DS 712), 1426 i Kcelsta (ShSp 11/1), 1494 
aff Kelstade qwern (C 34 f 16 v) - 9 I, 9 c.

UH 1 sk 0:5:1:4 (1554 med skuj i Rangsta), 1566 0:6. 
1555 1 fr (Björn Pedersson/Bååt/).
1 aoe (Fullbro rd), 0:2.
Summa jt 0:7:1:4 (1:0).

1281 säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1394 överlåter Sten Stensson (Bielke) en gård till Karl
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Hoxla 

Hästnäs 

Kalvnäs 

Källsta 

1382 i Ogxloo (RAp 6/8, SRP 1744) , 1428 i Hoxlo (RAp 
29/5) - 9 I, 9 c. 

UH l sk, 3: 1 (jt 1555) med stuj i Gryt, Ösmo sn; 1566 2 
sk, 1 :3 + 1 :3 med skuj i Ullevi. 
l st, 0:5:2, 1566 0:5 :1:4. 
l ky, 1:2:1:4, 1566 1:0. 
Summajt 5:1:0:4 (4:3:1:4). 

1382 byter Lars Hermansson redesven bort 0:9 till biskop 
Tord i Strängnäs mot annan jord (utan ortnamn) 
och därtill en mellangift i reda penningar (RAp 6/8, 
SRP 1744). 1385 utfärdas fastebrev på köpet (SRP 
2164). 

1383 och 1384 är Ödvast i H faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029). 

1428 är Jon i H nämndeman på häradstinget (RAp 29/5). 

14 70 i Hestanäss (HH 31 s 142, avskr) - 9 I , 6 c. 
14 70 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-

by) (HH 31 s 142). 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo Nils i H som räntar 

2:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns , ägg och ½:O 
dagsverkspn (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:0 :2 pn (FoR 3). 

1498 (?) Kalffwentes (AT]b s 89) - 9 I, 6 d. 
1498 (?) har Arvid Trolle två gårdar som sammanlagt 

räntar 4:0 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
1 :0 dagsverkspn; båda landborna, Bengt i K och 
Olof Pedersson, räntar lika mycket (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) två torp som vardera 
räntar 2:0:2 pn (FoR 3). 

1281 Chitelstum (DS 712), 1426 i Ktelsta (ShSp 11/1), 1494 
aff Kelstade qwern (C 34 f 16 v) - 9 I, 9 c. 

UH l sk 0:5 : 1 :4 (1554 med skuj i Rangsta), 1566 0:6 . 
1555 l fr (Björn Pedersson /Bååt/) . 
l aoe (Fullbro rd), 0:2. 
Summajt 0:7 :1:4 (1:0). 

1281 säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se J ursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1394 överlåter Sten Stensson (Bielke) en gård till Karl 
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Landsort

♦Ledingberg

Eriksson (tre björnramar) som lösen för en pant på 
Dan Ragvaldssons (bölja) vägnar (B 15 f 117v).

1426 säljer Dan Ragvaldsson (bölja) 0:0:2 till Erland Kag- 
ge (se Gudby) (ShSp 11/1).

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142).

1494 uppbär fogden på Tyresö 7 pund mjöl av K kvarn 
(C 34 f 16v).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:2 
som räntar VA pund korn, 0:2 pn och /i pund smör 
(SSJb 1515 f22v).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:7 A, som räntar 
15 spann korn, 0:0:8 pn, 15 mark smör, höns, ägg, 
'A:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91).

1501 ger Mats Gregersson (Lillie) K kvarn till sin brorson 
Gregers Folkesson som faddergåva (RAp 12/3).

1505 erkänner Erengisle i K och hans bror Holmger i 
Billsta vid Stockholms rådstugurätt, att de mottagit 
sin del av arvet efter deras brorsdotter Margit Ky-
lans och att de godkänner hennes testamente i öv-
rigt (StTb s 49).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:2 som 
räntar 1 'A pund korn, 0:2 avradspn och 'A pund 
smör (K lf 63).

1559 har aoe-gården 1 pund i utsäde, äng till 9 lass samt 
'någon skog och utrymme’ (AoE 29 A s 184).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:0:8 som 
räntar 0:4:1:4 pn, 12 spann korn, 1A pund fläsk, 1 
höna, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3).

Se Öja.

1470 Cedingberg (HH 31 s 142, avskr), 1498 (?) Nedningx- 
berge (ATJb s 90) - okänt läge på Lisö.

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 0:12 pn och 
0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och Vi-.O dagsverkspn 
(ATJb s 90).

Lisö 1291 insula Cisa (DS 1291), 1498 (?) wdi 0nee (ATJb s 89) - 
9 1,7 c.
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Eriksson (tre björnramar) som lösen för en pant på 
Dan Ragvaldssons (bölja) vägnar (B 15 f 117v). 

1426 säljer Dan Ragvaldsson (bölja) 0:0:2 till Erland Kag-
ge (se Gudby) (ShSp 11/ 1 ). 

14 70 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142). 

1494 uppbär fogden på Tyresö 7 pund mjöl av K kvarn 
(C 34 f 16v). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:2 
som räntar I½ pund korn, 0:2 pn och ½ pund smör 
(SSJb 1515 f 22v). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:7½, som räntar 
15 spann korn, 0:0:8 pn, 15 mark smör, höns, ägg, 
½:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91). 

150 I ger Mats Gregersson (Lillie) K kvarn till sin brorson 
Gregers Folkesson som faddergåva (RAp 12/3). 

1505 erkänner Erengisle i K och hans bror Holmger i 
Billsta vid Stockholms rådstugurätt, att de mottagit 
sin del av arvet efter deras brorsdotter Margit Ky-
lans och att de godkänner hennes testamente i öv-
rigt (StTb s 49). 

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:2 som 
räntar 1 ½ pund korn, 0:2 avradspn och ½ pund 
smör (K 1 f 63). 

1559 har aoe-gården 1 pund i utsäde, äng till 9 lass samt 
'någon skog och utrymme' (AoE 29 As 184). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:0 :8 som 
räntar 0:4: I :4 pn, 12 spann korn, ½ pund fläsk, 1 
höna, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3). 

Landsort Se Öja. 

*Ledingberg 1470 Ledingberg (HH 31 s 142, avskr), 1498 (?) Nedningx-
berge (ATJb s 90) - okänt läge på Lisö. 

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 0: 12 pn och 
0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 dagsverkspn 
(ATJb s 90). 

Lisö 1291 insula Lisc (DS 1291), 1498 (?) wdi {jjnce (ATJb s 89)-
9 I, 7 c. 
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Lundby

Lyngsta

Marsta

1291 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) ön L till 
Sko kloster för inrättande av en vicaria (se Fållnäs) 
(DS 1049).

1470 byter Sten Pik bort jord till Arvid Trolle (se Stenby) 
(HH 31 s 142).

1554 Cvndby (UH 1554:30) - 10 I, 0 e.
UH 1 sk, 0:4:1.

1 skuj, 0:2:1 till Österby.
Summa jt 0:6:2.

1383 se Lundby, Österhaninge sn.
1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare iL(UH 1573:6).

1330 (omkr) in Cwgnistum (RAp odat nr 26), 1331 in 
Cygnistum (DS 2889) - 9 I, 8 d.

UH 2 sk, 0:4, med skuj i *Vesterby, Väggarö, Ulvesta 
och Södra Enby + 0:2:1:6, 1566 0:3, med skuj i Un-
dersta och *Vesterby.
1 skuj, 0:0:1 till sk i Berga nr 1, 1566 0:0:0:3 ^ till 
Blista nr 3.
1566 1 fr (Björn Pedersson /Bååt/).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0:‘A till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:‘A (DS 2889).
1385 är Holvast i L faste på häradstinget (RAp e 17/6, 

SRP 2130).
1409 är Jöns i L i nämndeman i Strängnäs vid räfsteting 

med allmogen av Yttre Tör (SD 1189, 1192, 1193). 
1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 

arvsrätt till 0:1 i L (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498).

1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142).

1479 är Gunnar i L nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:5 som räntar 1 
pund korn, 0:0:5 pn, 14 mark smör, höns, ägg, Vi:0 
dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91).

1553 Maresta (SöH 1553:6) - 9 I, 7 c.
U> laoet.
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Lyngsta 
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1291 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) ön L till 
Sko kloster för inrättande av en vicaria (se Fållnäs) 
(DS 1049). 

14 70 byter Sten Pik bort jord till Arvid Trolle (se Sten by) 
(HH 31 s 142). 

1554 Lvndby (UH 1554:30) - 10 I, 0 e. 
UH l sk, 0:4: I. 

l skuj, 0:2: 1 till Österby. 
Summajt 0:6:2. 

1383 se Lundby, Österhaninge sn. 
1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i L (UH 1573:6). 

1330 (omkr) in Lwgnistum (RAp odat nr 26), 1331 in 
Lygnistum (DS 2889) - 9 I, 8 d. 

UH 2 sk, 0:4, med skuj i *Vesterby, Väggarö, Ulvesta 
och Södra Enby + 0:2: 1 :6, 1566 0:3, med skuj i Un-
dersta och *Vesterby. 
l skuj, 0:0: 1 till sk i Berga nr 1, 1566 0:0:0:3½ till 
Blista nr 3. 
1566 l fr (Björn Pedersson /Bååt/). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:½ till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:½ (DS 2889). 
1385 är Holvast i L faste på häradstinget (RAp e 17/6, 

SRP 2130). 
1409 är Jöns i Li nämndeman i Strängnäs vid räfsteting 

med allmogen av Yttre Tör (SD 1189, 1192, 1193). 
1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 

arvsrätt till 0: 1 i L (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498). 

14 70 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142). 

14 79 är Gunnar i L nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51 ). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:5 som räntar 1 
pund korn, 0:0:5 pn, 14 mark smör, höns, ägg, ½:0 
dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91). 

1553 Maresta (SöH 1553:6) - 9 I, 7 c. 
UH l aoet. 
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Maskbol

*Medthalby

Mora

1553 meddelas att M indragits till arv och eget från Karin 
Axelsdotter (Tott) (SöH 1553:6).

1559 har aoe-torpet 6 spann i utsäde och äng till 12 lass 
och det meddelas nu att det varit Ture Erikssons 
(Bielke) köpegods som han uppges ha inhandlat av 
Hans Medelborg, borgare i Stockholm (AoE 29 A s 
186).

1498 Maskebool (ATJb s 89) - 9 I, 6 c; övergiven gårds-
tomt (RAA 569) ca 400 m norr om Stenbacken.

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Olof i M, som räntar 
0:10 avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
'/2:0 dagsverkspn (ATJb s 89).

1562 har Björn Federsson (Bååt) ett torp som räntar 
1:2:2 pn (FoR 3).

1330 (omkr) in Medthalby (RAp odat nr 26), 1554 Melby 
(UH 1554:30) - övergivet bebyggelseläge intill 
gravfalt (RAÄ 607) ca 400 m nordnordväst om Övre 
Söderby.

U> 1554 (endast) 3 skuj, till Övre Söderby: 0:3:2 till nr 
1 4- 0:3:2 till nr 2 + 0:2:2 till nr 3; utjordarna är 
fr o m 1566 inräknade i jt för Söderby.
Summa jt 1:2.

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0:0:4 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26).

1381 i Frosomoor (RAp 14/10, SRP 1639), 1494 Moratorp 
(RAp 12/1), 1543 Mora (SöH 1543:5) - 10 I, 0 c.

UH 3 aoet (Fullbro rd), 1572 3 frt, 0:4 + 0:4 + 0:3. 
Summa jt 1:3.

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig tre 
torp i M av Bo Jonsson (Grip) (se Fullbro) (SRP 
1639).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) tre torp till Sten 
Sture (se Fullbro) (RAp 12/1).

1515 hör till M holmarna Stora B0le och Ladholmen (SSJb 
1515 f 22v).

1531 upptas i Gustav Usjordebok M som räntar 0:12 av-
radspn; till M ligger Stora Böle och Ladholmen (K 1 
f 63).
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1553 meddelas att M indragits till arv och eget från Karin 
Axelsdotter (Tott) (SöH 1553:6). 

1559 har aoe-torpet 6 spann i utsäde och äng till 12 lass 
och det meddelas nu att det varit Ture Erikssons 
(Bielke) köpegods som han uppges ha inhandlat av 
Hans Medelborg, borgare i Stockholm (AoE 29 A s 
186). 

Maskbol 1498 Maskebool (ATJb s 89) - 9 I, 6 c; övergiven gårds-
tomt (RAÄ 569) ca 400 m norr om Stenbacken . 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Olof i M, som räntar 
0: I O avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
½:O dagsverkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
I :2:2 pn (FoR 3). 

*Medthalby 1330 (omkr) in Medthalby (RAp odat nr 26), 1554 Melby 
(UH 1554:30) - övergivet bebyggelseläge intill 
gravfält (RAÄ 607) ca 400 m nordnordväst om Övre 
Söderby. 

UH 1554 (endast) 3 skuj, till Övre Söderby: 0:3:2 till nr 
I + 0:3:2 till nr 2 + 0:2:2 till nr 3; utjordarna är 
fr o m 1566 inräknade i jt för Söderby. 
Summajt I :2. 

I 330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:0:4 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26). 

Mora 1381 i Frosomoor (RAp 14/10, SRP 1639), 1494 Moratorp 
(RAp 12/ 1), 1543 Mora (SöH 1543:5) - 10 I , 0 c. 

UH 3 aoet (Fullbro rd), 1572 3 frt, 0:4 + 0:4 + 0:3. 
Summajt 1:3. 

1381 byter Ingrid Olofsdotter och Sigge Brun till sig tre 
torp i M av Bo Jonsson (Grip) (se Fullbro) (SRP 
1639). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) tre torp till Sten 
Sture (se Fullbro) (RAp 12/1). 

1515 hör till M holmarna Stora BfJle och Ladholmen (SSJb 
1515 f22v). 

1531 upptas i Gustav l:sjordebok M som räntar 0:12 av-
radspn; till M ligger Stora Böle och Ladholmen (K 1 
f63) . 
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Norrskog

Näset

Ottersta

1543 har Gustav I tre torp i M, varav ett räntar 2:0 pn, de 
två övriga räntar 1:4 pn vardera (SöH 1543:5).

1559 innehas ett aoe-torp av Johan Pedersson (Bååt); tor-
pet har 6 spann utsäde, äng till 20 lass och därtill 
halva Engzholmen. Det andra torpet sår 5 spann och 
har äng till 20 lass; det tredje räntar lika med det 
andra (AoE 29 A s 184).

1553 Norskog (SöH 1553:6) - 9 I, 5 d - nuv Torö sn.
UH 1 aoet (skärtorpare).
1442 och 1475 se Torö.
1559 har torpet 4 spann utsäde och äng till 12 lass (AoE 

29 As 186).

1491 vppo Neesith (HH 31 s 245, UUBp 2/8) - 9 I, 7 c.
U> 1 aoet.
1491 byter Erik Arvidsson (Trolle) till sig av sin farmors 

systerson, Sten Pik, all jord dennes mor ärvt ’på N 
och uppe i Sorunda socken’ efter Birgitta Magnus- 
dotter (Porse); Erik gör bytet på sin fars vägnar då 
han av denne redan fått annan jord i vederlag för 
den som Sten Pik avstår ifrån (HH 31 s 244 ff, 
UUBp 2/8).

1498 (?) har Arvid Trolle fyra torp på N; det första, som 
innehas av Henrik, räntar 1:0 pn avrad, 0:0:2 pn ät- 
targäld och Zr.0 dagsverkspn; det andra, som inne-
has av Staffan Jonsson, räntar 0:18 avradspn och 
0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘/LO dagsverkspn; 
det tredje, som innehas av Mickel skomakare, rän-
tar 0:12 avradspn och 0:0:2 pn ättargäld och ‘/LO 
dagsverkspn, det fjärde av Gunnar som räntar 2:0 
avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘/L0 
dagsverkspn (ATJb s 90).

1553 meddelas att Karin Axelsdotter (Tott) tidigare haft 
arv och eget-torpen under frälse (SöH 1553:6).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) fyra torp: Abraham på 
N räntar 1:4:2 pn, Lasse Håkansson 2:2:2 pn, Måns 
och Ingevald 1:5:2 pn vardera (FoR 3).

1515 Otterstaa (SSJb 1515 f 22v) - 9 1, 8 c.
UH 1 sk, 0:6:2 (1556 0:6).

1 stuj, 0:1.
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Norrskog 

Näset 

Ottersta 

1543 har Gustav I tre torp i M, varav ett räntar 2:0 pn, de 
två övriga räntar 1:4 pn vardera (SöH 1543:5). 

1559 innehas ett aoe-torp av Johan Pedersson (Bååt); tor-
pet har 6 spann utsäde, äng till 20 lass och därtill 
halva Engzholmen. Det andra torpet sår 5 spann och 
har äng till 20 lass; det tredje räntar lika med det 
andra (AoE 29 As 184). 

1553 Norskog (SöH 1553:6) - 9 I, 5 d - nuv Torö sn. 
UH l aoet (skärtorpare). 
1442 och 1475 se Torö. 
1559 har torpet 4 spann utsäde och äng till 12 lass (AoE 

29 As 186). 

1491 vppo Neesith (HH 31 s 245, UUBp 2/8) - 9 I, 7 c. 
UH l aoet. 
1491 byter Erik Arvidsson (Trolle) till sig av sin farmors 

systerson, Sten Pik, all jord dennes mor ärvt 'på N 
och uppe i Sorunda socken' efter Birgitta Magnus-
dotter (Porse); Erik gör bytet på sin fars vägnar då 
han av denne redan fått annan jord i vederlag för 
den som Sten Pik avstår ifrån (HH 31 s 244 ff, 
UUBp 2/8). 

1498 (?) har Arvid Trolle fyra torp på N; det första, som 
innehas av Henrik, räntar 1 :0 pn avrad, 0 :0:2 pn ät-
targäld och ½:0 dagsverkspn; det andra, som inne-
has av Staffan Jonsson, räntar 0: 18 avradspn och 
0 :0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 dagsverkspn; 
det tredje, som innehas av Mickel skomakare, rän-
tar 0:12 avradspn och 0:0:2 pn ättargäld och ½:0 
dagsverkspn, det fjärde av Gunnar som räntar 2:0 
avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 90). 

1553 meddelas att Karin Axelsdotter (Tott) tidigare haft 
arv och eget-torpen under frälse (SöH 1553:6). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) fyra torp: Abraham på 
N räntar 1 :4:2 pn, Lasse Håkansson 2:2:2 pn, Mäns 
och Ingevald 1:5:2 pn vardera (FoR 3). 

1515 Otterstaa (SSJb 1515 f22v) - 9 I, 8 c. 
UH l sk, 0:6:2 (1556 0:6). 

l stuj, 0: l. 
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Oxnö

Pipartorp

1 ky, 0:4.
1 aoe, 0:4 (Fullbro rd), 1554 1 fr (1562 Lars Fle-
ming).
Summa jt 1:7.

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:4, 
som räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 1 pund smör 
(SSJb 1515 f22v).

1531 upptas i Gustav l:s jordebok en gård om '/LO som 
räntar 2 pund korn, 14:0 avradspn, 1 pund smör 
och 0:2 dagsverkspn (K 1 f 63).

1545 (?) byter Gustav I bort en gård om 0:4 till Ivar Fle-
ming (AoE 29 C f 29v).

1562 bar Lars Fleming en gård som räntar 0:4 pn, 2 
pund korn, 1 pund smör, 1 höna och 20 ägg (FoR 
3).

1451 i Vxn0 (RAp 11/4) - 9 I, 6 d - nuv Torö socken.
UH 1554 (endast) 1 skt till Berga.
1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe) sin jord i O till 

Halsten Jonsson (se Svärdsö) (RAp 11/4).
1475 ärver Erland Pedersson en gård efter Karl Eriksson 

(se Fituna) (EbAp 16/5).
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort jord som räntar 

4:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta, 
Ösnio sn) (Rött nr 436).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) ett torp som är hustrun 
Kristina Akesdotters arvegods; det räntar 2:0 pn 
och 8 dagsverken, har äng till 16 lass och 1 pund ut-
säde (EbA auts 37).

1562 räntar Johan Pederssons landbo 5:0 pn och 6 dags-
verken (FoR 3).

1563 se Vansta.
1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i O (UH 1573:6).

1498 (?) Friidz torpp (ATJb s 91), 1562 Piparetorp (FoR 3), 
1573 Hanewädh (UH 1573:6) - 10 I, 1 e.

UH 1572 1 frt (1562 Björn Pedersson /Bååt/).
1498 (?) har Arvid Trolle ett landbotorp (nybygge) i Han-

veden som heter Friidz torpp och som räntar Vi: 0 pn 
(ATJb s 91).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 1:0 
pn (FoR 3).

Oxnö 

Pipartorp 
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I ky, 0:4. 
I aoe, 0:4 (Fullbro rd), 1554 I fr (1562 Lars Fle-
ming) . 
Summajt 1:7. 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:4, 
som räntar 2 pund korn, 0:6 pn och 1 pund smör 
(SSJb 1515 f22v). 

1531 upptas i Gustav l:s jordebok en gård om ½:0 som 
räntar 2 pund korn, ½:0 avradspn, 1 pund smör 
och 0:2 dagsverkspn (K 1 f 63). 

1545 (?) byter Gustav I bort en gård om 0:4 till Ivar Fle-
ming (AoE 29 C f 29v) . 

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 0:4 pn, 2 
pund korn, 1 pund smör, 1 höna och 20 ägg (FoR 
3). 

1451 i Vxni;J (RAp 11/4) - 9 I, 6 d - nuv Torö socken. 
U H 1554 ( endast) I skt till Berga. 
1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe) sin jord i O till 

Halsten Jonsson (se Svärdsö) (RAp 11/4). 
14 7 5 ärver Erland Pedersson en gård efter Karl Eriksson 

(se Fituna) (EbAp 16/5). 
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort jord som räntar 

4:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta, 
Ösmo sn) (Rött nr 436). 

1543 har Johan Pedersson (Bååt) ett torp som är hustrun 
Kristina Åkesdotters arvegods; det räntar 2:0 pn 
och 8 dagsverken, har äng till 16 lass och 1 pund ut-
säde (EbA auts 37). 

1562 räntar Johan Pederssons landbo 5 :0 pn och 6 dags-
verken (FoR 3). 

1563 se Vansta . 
1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i O (UH 1573:6). 

1498 (?) Friidz torpp (ATJb s 91), 1562 Piparetorp (FoR 3), 
1573 Hanewädh (UH 1573:6)- 10 I, 1 e. 

UH 1572 I frt (1562 Björn Pedersson /Bååt/). 
1498 (?) har Arvid Trolle ett landbotorp (nybygge) i Han-

veden som heter Friidz torpp och som räntar ½:0 pn 
(ATJb s 91). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 1 :0 
pn (FoR 3). 
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Rangsta,
Norra

Rangsta,
Södra

1381 i Rangstom (RAp 14/10, SRP 1639) - 9 I, 9 d.
UH 3 skuj, 0:1:1 till Nedre Söderby nr 1 4- 0:0:1:4, 

1572 0:0:0:4, till Nedre Söderby nr 2 + 0:0:1:4, 
1566 0:0:0:4, till Nedre Söderby nr 3.
1554 1 skuj, 0:2 till Trollsta.
1 skuj, 0:1 till Österby
1554 (endast) 1 skuj, 0:2 till Källsta.
1 fr (Björn Pedersson /Bååt/).
Summa jt 0:7:1 (0:4:2).

1330 (omkr) se Södra Rangsta.
1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl bort 

jord i R till Vadstena kloster, vilken Sten Stensson 
(Bielke) lämnat efter sig (se Fågelsta, Salems sn) (SD 
1098).

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0:0:10 i 
R och jord i Grödby och Aby av Vadstena kloster 
mot jord i Närke och Östergötland (SD 1701).

1458 se Södra Rangsta.
1470 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol- 

le (se Stenby) (HH 31 s 142).
1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0:10 som räntar 

20 spann korn, 0:0:10 pn, 1 pund och 8 mark smör, 
höns, ägg, 14:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld 
(ATJb s 91).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:6 
pn, 2 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna, 10 ägg och 6 
dagsverken (FoR 3).

1330 (omkr) in Rangastum (?RAp odat nr 26), 1430 
Rangxta (RAp 23/1) - 9 I, 8 c.

UH 1 sk 0:6, från 1566 med skuj i Sundby.
1 aoe 0:6. (Fullbro rd)
Summa jt 1:4.

1330 (omkr) ger ’herr Peter’ 0:0:0:5 till Strängnäs dom-
kyrka (?RAp odat nr 26); notisen kan eventuellt 
avse Norra R.

1381 byter Ingrid Olofsdotter och hennes son Sigge 
Brun till sig av Bo Jonsson (Grip) 0:10:2 i R och 
jord i Fullbro och Mora (se Alvesta, Botkyrka sn) 
(RAp 14/10).

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre sjöblad) 0:6,
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1381 i Rangstom (RAp 14/10, SRP 1639)- 9 I, 9 d. 
UH 3 skuj, 0:1:1 till Nedre Söderby nr 1 + 0:0:1:4, 

1572 0:0:0:4, till Nedre Söderby nr 2 + 0:0:1:4, 
1566 0:0:0:4, till Nedre Söderby nr 3. 
1554 l skuj, 0:2 till Trollsta. 
l skuj, 0: 1 till Österby 
1554 (endast) l skuj, 0:2 till Källsta. 
l fr (Björn Pedersson /Bååt/) . 
Summa jt 0:7: 1 (0:4 :2). 

1330 (omkr) se Södra Rangsta . 
1409 byter Bengta Bengtsdotter (Oxenstierna) m fl bort 

jord i R till Vadstena kloster, vilken Sten Stensson 
(Bielke) lämnat efter sig (se Fågelsta, Salems sn) (SO 
1098). 

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0:0:10 i 
R och jord i Grödby och Åby av Vadstena kloster 
mot jord i Närke och Östergötland (SO 1701 ). 

1458 se Södra Rangsta. 
14 70 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol-

le (se Stenby) (HH 31 s 142). 
1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:0: 10 som räntar 

20 spann korn, 0:0: 10 pn, 1 pund och 8 mark smör, 
höns, ägg, ½:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld 
(ATJb s 91) . 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:6 
pn , 2 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna , 10 ägg och 6 
dagsverken (FoR 3). 

1330 (omkr) in Rangastum (?RAp odat nr 26), 1430 
Rangxta (RAp 23/1) - 9 I, 8 c. 

UH l sk 0:6, från 1566 med skuj i Sundby. 
l aoe 0:6. (Fullbro rd) 
Summajt 1:4. 

1330 (omkr) ger 'herr Peter ' 0:0:0:5 till Strängnäs dom-
kyrka (?RAp odat nr 26) ; notisen kan eventuellt 
avse Norra R. 

1381 byter Ingrid Olofsdotter och hennes son Sigge 
Brun till sig av Bo Jonsson (Grip) 0:10:2 i R och 
jord i Fullbro och Mora (se Älvesta , Botkyrka sn) 
(RAp 14/10). 

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre sjöblad) 0:6, 
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som är halva R, till sin måg Gilkin Håkansson (se 
Karshamra, Grödinge sn) (RAp 23/1).

1458 är Olof i R faste på häradstinget (PUUBp 22/1); be-
lägget kan även avse Norra Rangsta.

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till 
Uppsala domkyrka (RAp 30/11).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård 0:6, som 
räntar 3 pund korn, ?1 pund och 1 mark smör 
(SSJb 1515 f 23v).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:6, som 
räntar 3 pund korn, 0:6 avradspn och 0:2 dags- 
verkspn (K I f 63 v). - 1543 räntar den dessutom 1 
pund smör och dagsverksavlösningen har höjts till 
0:4 pn (SöH 1543:5).

1559 har aoe-gården jordetalet 0:514, sår 214 pund, har 
äng till 60 lass, god svedjeskog, mulbete och utrym-
me samt en utjord i Sundby (AoE 29 A s 186).

Ristomta 1385 i Risatomptom, i Risatomtum (RAp e 17/6, SRP 2130- 
31) - 9 I, 8 d.

UH 1 st, 0:1:2:514, 1566 0:2:0:2'/2.
1 fr (Björn Pedersson Bååt ).

1385 är Ingemund i R faste på häradstinget (RAp e 17/6, 
SRP 2130-31).

1470 byter Sten Pik bort en gård i R till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:2:0:214 som räntar 
12 spann korn, 0:2 pn, 1 pund smör, höns, ägg, 14:0 
dagsverkspn och 0:0:2 ättargäld (ATJb s 91).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:2 som 
räntar 0:4 pn, 1 pund 414 spann korn, 15 mark 
fläsk, 1 höna, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3).

*Sigtunae 1327 byter Ture och hans hustru Margareta bort 
0:0:0:114 mindre än 0:0:11 in villis Sigtuna et Sundh 
till Birger Magnusson (Magnus Marinasons ätt) mot 
jord i Ytterjärna sn (DS 2618, avskr).

Skedängen 1554 Skyda enge (UH 1554:30) - 10 I, 0 c.
UH 1566 2 skuj, 0:0:2 (1572 0:1:1) till Aska + 0:2 till 

Frölunda.

Ristomta 
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som är halva R, till sin måg Gilkin Håkansson (se 
Karshamra , Grödinge sn) (RAp 23/ 1). 

1458 är Olof i R faste på häradstinget (?UUBp 22/1); be-
lägget kan även avse Norra Rangsta . 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till 
Uppsala domkyrka (RAp 30/11). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård 0:6, som 
räntar 3 pund korn, ? 1 pund och 1 mark smör 
(SSJb 1515 f23v). 

1531 upptas i Gustav l:s jordebok en gård om 0:6, som 
räntar 3 pund korn, 0:6 avradspn och 0:2 dags-
verkspn (K I f 63 v). - 1543 räntar den dessutom l 
pund smör och dagsverksavlösningen har höjts till 
0:4 pn (SöH 1543:5). 

1559 har aoe-gården jordetalet 0:5½, sår 2½ pund, har 
äng till 60 lass, god svedjeskog, mulbete och utrym-
me samt en utjord i Sundby (AoE 29 As 186). 

1385 i R isatomptom, i Risatomtum (RAp e 17 /6, SRP 2130-
31) - 9 I, 8 d. 

UH 1 st, 0: l :2:5½, 1566 0:2:0:2½. 
1 fr (Björn Pedersson /Bååt/). 

1385 är Ingemund i R faste på häradstinget (RAp e 17/6, 
SRP 2130-31). 

14 70 byter Sten Pik bort en gård i R till Arvid Trolle (se 
Stenby) (HH 31 s 142). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:2:0:2½ som räntar 
12 spann korn, 0:2 pn, 1 pund smör, höns, ägg, ½:0 
dagsverkspn och 0:0:2 ättargäld (ATJb s 91 ). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:2 som 
räntar 0:4 pn, l pund 4½ spann korn, 15 mark 
fläsk, l höna, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3). 

*Sigtume 1327 byter Ture och hans hustru Margareta bort 
0:0:0: 1 ½ mindre än 0:0 : 11 in villis Sigtuna! el Sundh 
till Birger Magnusson (Magnus Marinasons ätt) mot 
jord i Ytterjärna sn (DS 2618, avskr). 

Skedängen 1554 Skyda enge (UH 1554:30)- 10 I, 0 c. 
UH 1566 2 skuj, 0:0:2 (1572 0:1:1) till Aska+ 0:2 till 

Frölunda. 
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1 stäng, 0:0:2 till st i Stenby. 
Summa jt 0:0:2 (0:3:1).

Skrähäll

Skärlinge

Stenbacken

Stenby

1562 Skredhelle (FoR 3) - 9 I, 6 c.
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 

2:0:2 pn (FoR 3).

1498 i Skcellinge (ATJb s 90) - 9 I, 6 c.
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Lars finne, som rän-

tar 0:14 pn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
‘A:0 dagsverkspn (ATJb s 90).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:6:2 pn (FoR 3).

1498 (?) i Stenbagge (ATJb s 89), 1562 Stenbacka (FoR 3) - 
9 I, 6 c.

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Erik i S, som räntar 
0:10 pn och 0:0:2 ättargäld, höns, ägg och 4:0 dags-
verkspn (ATJb s 89).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:2:2 pn (FoR 3).

1456 Stenby (RAp 8/1) - 9 I, 9 c.
UH 1 skuj, 0:2:2 till sk i Norra Enby.

1 st, 0:6 med stäng i Skedängen, 1572 med stuj i 
Frölunda.
1 fir, 0:6 (Björn Pedersson /Bååt/).
1 aoe, 0:5 (Fullbro rd), 1572 1 fr.
Summa jt 2:3:2.

1456 intygar biskop Sigge i Strängnäs, Södermanlands 
lagman Johan Karlsson (Färla) och Jon, f d präst i 
Frustuna, att Johans avlidna hustru, Ingrid Mats-
dotter (Hålbonäs-ätten), 20 år före sin död donerat 
jord till Helga lekamens prebenda i Strängnäs dom-
kyrka (RAp 8/1). Donationen omfattade 0:5 (B 31 f 
25).

1457 kungör ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 
att han godkänt ett intyg (se 1456) gällande fru Ing-
rid Matsdotters donation till Strängnäs domkyrka 
och stadfäster samtidigt donationen. Arvingarna 
hade enligt ärkebiskopen hävdat att donationen var

226 Sotholms härad 

l stäng, 0:0:2 till st i Stenby. 
Summajt 0:0 :2 (0:3: l) . 

Skrähäll 1562 Skredhelle (FoR 3) - 9 I, 6 c. 
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 

2:0 :2 pn (FoR 3). 

Skärlinge 1498 i SktEllinge (ATJb s 90) - 9 I, 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Lars finne , som rän-

tar 0: 14 pn och 0 :0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 
½:O dagsverkspn (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:6:2 pn (FoR 3). 

Stenbacken 1498 (?) i Stenbagge (ATJb s 89) , 1562 Stenbacka (FoR 3) -
9 I, 6 c. 

Stenby 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Erik i S, som räntar 
0 : l O pn och 0:0:2 ättargäld , höns , ägg och ½:O dags-
verkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1 :2:2 pn (FoR 3) . 

1456 Stenby (RAp 8/1) - 9 I , 9 c. 
UH l skuj , 0:2:2 till sk i Norra Enby. 

l st, 0:6 med stäng i Sked ängen, 1572 med stuj i 
Frölunda . 
l fr, 0:6 (Björn Pedersson /Bååt/) . 
l aoe, 0:5 (Fullbro rd), 1572 l fr . 
Summajt 2 :3:2. 

1456 intygar biskop Sigge i Strängnäs , Södermanlands 
lagman Johan Karlsson (Färla) och Jon, f d präst i 
Frustuna, att Johans avlidna hustru , Ingrid Mats-
dotter (Hålbonäs-ätten), 20 år före sin död donerat 
jord till Helga lekamens prebenda i Strängnäs dom-
kyrka (RAp 8/ 1). Donationen omfattade 0:5 (B 31 f 
25). 

1457 kungör ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 
att han godkänt ett intyg (se 1456) gällande fru Ing-
rid Matsdotters donation till Strängnäs domkyrka 
och stadfäster samtidigt donationen. Arvingarna 
hade enligt ärkebiskopen hävdat att donationen var 
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Stennäs

olaglig, vilket alltså enligt honom inte var fallet. 
(RAp 28/8)

1470 byter Sten Pik bort till sin kusin Arvid Trolle en 
gård i S och jord i Grimsta, Svalsta, Åkerby, Ristom- 
ta, Lyngsta, Källsta, Grödby, Rangsta, en kvarn i 
Andra och 2 spann kornavgäld i Berga; ’i Lisö’: 
*Ledingberg, Brebol, ett torp som 'Olof båtmästare 
bor uppå’, ett torp som 'Gunnar bor uppå’, och 
mera i Hästnäs, Svärdsö och Bro, allt i Sorunda sn. 
Sten får jord i Löts sn och i Säby, Arnö sn, Trögds 
hd, samt i Spånga och Stora Ullevi, Bro sn och hd. 
Den jord Sten får i bytet är Erik och Johan Arvids- 
söners arv efter modern Kristina Johansdotter 
(Gädda). (HH 31 s 141 f, DMS 1:7 s 57)

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en jord om 0:0:1 
som räntar 0:0:1 pn och 1 spann korn (SSJb 1515 f 
22v).

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om Zr.0 som räntar 18 
spann korn, Vi:0 pn, 1 pund och 4 mark smör, 
höns, ägg, ‘/LO dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld 
(ATJb s 91).

1538 byter Gustav I bort 0:0:1 som räntar 0:0:1 pn och 1 
spann korn till kronan (K1DH II nr 11).

1543 har Gustav I en gård om 0:5 som räntar VA pund 
korn (SöH 1543:5).

1559 har aoe-landbon 10 spann utsäde, äng till 16 lass 
och därtill halva Engzholmen. Det andra torpet upp-
ges så 5 spann och ha äng till 20 lass samt god sved- 
jeskog och mulbete (AoE 29 A s 184).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:6 som 
räntar 1:0 pn, 2 pund 7 spann korn, 1 höna, 15 
mark fläsk, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3).

1455 i Steenncesi (RApp 10/4) - 9 I, 7 c.
1455 omnämns Lars i S i Katarina Bengtsdotters 

(Königsmark) testamente bland hennes fordringsä-
gare; hon blev Lars skyldig 0:6 pn för smör (RApp 
10/4).

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Lars i S, med två 
gårdar som sammanlagt räntar 3:0 pn, 4 höns, 40 
ägg, 1:0 dagsverkspn och 0:0:4 pn ättargäld (ATJb s 
90).

Stennäs 
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olaglig, vilket alltså enligt honom inte var fallet. 
(RAp 28/8) 

14 70 byter Sten Pik bort till sin kusin Arvid Trolle en 
gård i S och jord i Grimsta, Svalsta, Åkerby, Ristom-
ta , Lyngsta , Källsta, Grödby, Rangsta, en kvarn i 
Andra och 2 spann kornavgäld i Berga; 'i Lisö': 
*Ledingberg, Brebol, ett torp som 'Olof båtmästare 
bor uppå ', ett torp som 'Gunnar bor uppå', och 
mera i Hästnäs, Svärdsö och Bro, allt i Sorunda sn. 
Sten får jord i Löts sn och i Säby, Arnö sn, Trögds 
hd, samt i Spånga och Stora Ullevi, Bro sn och hd . 
Den jord Sten får i bytet är Erik och Johan Arvids-
söners arv efter modern Kristina Johansdotter 
(Gädda). (HH 31 s 141 f, DMS 1:7 s 57) 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en jord om 0:0 : 1 
som räntar 0:0 : 1 pn och 1 spann korn (SSJb 1515 f 
22v). 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om ½:0 som räntar 18 
spann korn, ½:0 pn , l pund och 4 mark smör, 
höns, ägg, ½:0 dagsverkspn och 0:0:2 pn ättargäld 
(ATJb s 91). 

1538 byter Gustav I bort 0:0: l som räntar 0:0: 1 pn och 1 
spann korn till kronan (KIDH Il nr 11 ). 

1543 har Gustav I en gård om 0:5 som räntar l½ pund 
korn (SöH 1543 :5). 

1559 har aoe-landbon 10 spann utsäde, äng till 16 lass 
och därtill halva Engzholmen. Det andra torpet upp-
ges så 5 spann och ha äng till 20 lass samt god sved -
jeskog och mulbete (AoE 29 As 184). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:6 som 
räntar l :0 pn, 2 pund 7 spann korn, 1 höna, 15 
mark fläsk, 10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3). 

1455 i Steenncesi (RApp 10/4) - 9 I, 7 c. 
1455 omnämns Lars i S i Katarina Bengtsdotters 

(Königsmark) testamente bland hennes fordringsä-
gare; hon blev Lars skyldig 0:6 pn för smör (RApp 
10/4) . 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo, Lars i S, med två 
gårdar som sammanlagt räntar 3:0 pn, 4 höns, 40 
ägg, l :0 dagsverkspn och 0:0 :4 pn ättargäld (ATJb s 
90) . 
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Storbyn

*Str0m

Stutby

Stäket

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:7:2 pn (FoR 3).

1553 Storebyn (SöH 1553:6) - 9 I, 5 d - nuv Torö sn.
UH 6 aoe, 1573 5 aoet (skärtorpare).
1442 och 1475 se Torö.
1559 räntar alla sex gårdarna 'lika som den första’ som 

har 6 spann utsäde och äng till 20 lass (AoE 29 A s 
186).

1573 redovisas sex tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6).

1432 Str0m (RAp 8/11) - låg sannolikt någonstans på Full-
bro malm.

1432 utfärdar lagmannen Nils Erengislesson (Hammers- 
ta-ätten) ett intyg på att torpet S upptagits från Full-
bro och av ålder legat därunder (RAp 8/11).

1446 byter Erland Kagge och Mats Erlandsson (Kagge) 
till sig torpet S av Klara kloster (se Fullbro) (RAp 1/7).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) S till Sten Sture (se 
Fullbro) (RAp 12/1).

1324 de Stutceby (DS 2478) - 10 I 0 d.
UH 1572 1 skuj, 0:2 till Norra Enby.

2 st, 0:6 med skuj i Norra Enby + 0:5:0:4.
1548-51 1 kyuj, 0:2.
1548-50 1 aoe (jt saknas). (Biskopsgårdens rcl) 
Summa jt 1:5:0:4.

1324 är Sven och Johan i S fastar vid en jordtransaktion i 
Strängnäs (DS 2478).

1542 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:0:7'A un-
der Biskopsgårdens rd (K 1 f 56v).

1498 (?) i Stekere (ATJb s 89), 1562 Stäkedh (FoR 3) - 9 I, 7 
c.

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0:10 av- 
radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ‘A:0 
dagsverkspn (ATJb s 89).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:2:2 pn (FoR 3).

1281 in Sundby (DS 712) - 9 I, 8 c.
UH 2 sk, 0:7:2:4 + 0:7:1:4.

Sundby
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Storbyn 

*Strfjm 

Stutby 

Stäket 

Sundby 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
2:7:2 pn (FoR 3). 

1553 Storebyn (SöH 1553:6) - 9 I, 5 d - nuv Torö sn. 
UH 6 aoe, 1573 5 aoet (skärtorpare). 
1442 och 1475 se Torö. 
1559 räntar alla sex gårdarna 'lika som den första' som 

har 6 spann utsäde och äng till 20 lass (AoE 29 A s 
186). 

1573 redovisas sex tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6). 

1432 StrfJm (RAp 8/11) - låg sannolikt någonstans på Full-
bro malm. 

1432 utfärdar lagmannen Nils Erengislesson (Hammers-
ta-ätten) ett intyg på att torpet S upptagits från Full-
bro och av ålder legat därunder (RAp 8/ 11). 

1446 byter Erland Kagge och Mats Erlandsson (Kagge) 
till sig torpet Sav Klara kloster (se Fullbro) (RAp 1/7). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) Still Sten Sture (se 
Fullbro) (RAp 12/1). 

1324 de Stutaby (DS 2478) - 10 I 0 d. 
UH 1572 I skuj, 0:2 till Norra Enby. 

2 st, 0:6 med skuj i Norra Enby + 0:5:0:4. 
1548-51 I kyuj, 0:2. 
1548-50 I aoe Ut saknas). (Biskopsgårdens rd) 
Summajt 1:5:0:4. 

1324 är Sven och Johan i S fastar vid en jord transaktion i 
Strängnäs (DS 2478). 

1542 upptas i Gustav l:sjordebok en gård om 0:0:7½ un-
der Biskopsgårdens rd (K 1 f 56v). 

1498 (?) i Stekere (ATJb s 89), 1562 Stäkedh (FoR 3) - 9 I, 7 
C. 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0: 10 av-
radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1 :2:2 pn (FoR 3). 

1281 in Sundby (DS 712)- 9 I, 8 c. 
UH 2 sk, 0:7:2:4 + 0:7:1:4. 



Sorunda 229

*Sundh

Svalbol

Svalsta

1554 (endast) 1 skuj, 0:0:2 till Grimsta.
1566 1 skuj, 0:0:1:4 till Södra Rangsta.
Summa jt 2:0 (1:7:2:4).

1281 säljer kung Magnus 0:0:0:5 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ två jordar om 0:‘A:0:1 och 
0:0:1:1 till Strängnäs domkyrka (RAp odat nr 26).

1498 (?) har Arvid Trolle en vret 'som Johan Skytte hade 
en stund’ och som räntar 0:0:4 pn och 5 spann korn 
vartannat år (ATJb s 92).

1559 finns i Sundby en aoe-utjord om 0:0:‘/2 som hör till 
Södra Rangsta (AoE 29 A s 186).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp om 0:1:1 som 
räntar 0:0:4 pn, 5 spann korn och Vi pund fläsk 
(FoR 3).

Se *Sigtunae.

1498 (?) i Swalebode (ATJb s 89) - 9 I, 6 c.
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0:10 av- 

radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg, och Vr.O 
dagsverkspn (ATJb s 89).

1331 in Sxvalfsta (DS 2889), 1498 (?) i Swarenstae (ATJb s 
91) - 9 I, 8c.

UH 1 sk, 0:6 med skuj i Grimsta.
1554 (endast) 1 skuj 0:1:1 till sk ovan.
1 fr, 0:7:1 (Björn Pedersson/Bååt/).
Summa jt 1:6:2 (1:5:1).

1331 har Strängnäs biskopsbord O-.VnO-.Vi (DS 2889).
1470 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 

Stenby) (HH 31 s 141).
1498 (?) har Arvid Trolle två gårdar om tillsammans 0:7:1 

som räntar 4 pund korn, 0:7:1 pn, 2 pund och 8 
mark smör, höns, ägg, 1:0 dagsverkspn och 0:0:3 
pn ättargäld (ATJb s 91).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:7:1 som 
räntar 1:0 pn, 3 pund korn, 1 pund fläsk, 1 höna, 
10 ägg och 6 dagsverken (FoR 3).

Svärdsö 1286 insulam dictam Suerz0 (DS 914, avskr), 1296 insulam

*Sundh 

Svalbol 

Svalsta 

Svärdsö 
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1554 (endast) I skuj, 0:0:2 till Grimsta. 
1566 I skuj, 0:0: l :4 till Södra Rangsta. 
Summa jt 2:0 ( l :7 :2:4). 

128 l säljer kung Magnus 0:0:0:5 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter ' två jordar om 0:½:0: l och 
0:0: l : l till Strängnäs domkyrka (RAp odat nr 26). 

1498 (?) har Arvid Trolle en vret 'som Johan Skytte hade 
en stund' och som räntar 0:0:4 pn och 5 spann korn 
vartannat år (ATJb s 92). 

1559 finns i Sundby en aoe-utjord om 0:0:½ som hör till 
Södra Rangsta (AoE 29 As 186). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp om 0: l: 1 som 
räntar 0:0:4 pn , 5 spann korn och ½ pund fläsk 
(FoR 3). 

Se *Sigtun~. 

1498 (?) i Swalebode (ATJb s 89) - 9 I , 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0: l 0 av-

radspn och 0:0 :2 pn ättargäld, höns, ägg, och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 89). 

133 l in Swalfsta (DS 2889), 1498 (?) i Swarenstae (ATJb s 
91)-91,8c. 

UH I sk , 0:6 med skuj i Grimsta. 
1554 ( endast) I skuj 0: l: l till sk ovan. 
I fr, 0:7: l (Björn Pedersson /Bååt/). 
Summajt 1:6:2 (l:5 :1). 

133 l har Strängnäs biskopsbord 0:½:0:½ (DS 2889). 
14 70 byter Sten Pik bort en gård till Arvid Trolle (se 

Stenby) (HH 31 s 141). 
1498 (?) har Arvid Trolle två gårdar om tillsammans 0:7: 1 

som räntar 4 pund korn, 0:7: 1 pn, 2 pund och 8 
mark smör, höns, ägg, 1 :0 dagsverkspn och 0:0:3 
pn ättargä ld (ATJb s 91). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:7:1 som 
räntar 1 :0 pn, 3 pund korn, 1 pund fläsk, l höna, 
l 0 ägg och 6 dagsverken (FoR 3). 

1286 insulam dictam Suerz~ (DS 914, avskr), 1296 insulam 
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Söderby,
Nedre

Söderby,
Övre

Suers0 (DS 1156), 1430 Swederss00 (RAp 23/1) -91,5 
d - nuv Torö sn.

1286 donerar kung Magnus S till bröderna Andreas och 
Israel Anderssöner (And) (DS 914).

1296 säljer Ramfrid Gustavsdotter (lejon) jord i Tensta 
sn, Norunda hd, som hon tidigare har bytt till sig 
mot halva S (DS 1156, DMS 1:3 s 180).

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre sjöblad) halva 
S, som ger 0:7 pn avgäld, till sin måg Gilkin Hå-
kansson (se Karshamra, Grödinge sn) (RAp 23/1).

1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe) till sin systers 
man, Halsten Jonsson (lilja), sin jord i S och Oxnö 
som av ålder legat under Körunda, Ösmo sn, och 
tillfallit henne vid arvskifte efter modern Cecilia 
Ingemundsdotter (vinkelsnitt) (RAp 11/4).

1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-
by) (HH 31 s 142).

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0:6 pn av- 
radspn och 'A:0 pn dagsverkspn (ATJb s 90).

1543 har Johan Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 2:0 
avradspn och 8 dagsverken; gården har äng till 20 
lass och sår 1 pund (EbA auts 37).

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare på S (UH 
1573:6).

1428 i Suderby (PRAp 29/5) - 9 I, 9 d.
UH 3 sk, 0:7:1 +0:4:1 + 0:4:1, med var sin skuj i Norra 

Rangsta.
Summa jt 2:0.

1428 är Olof i S faste på Yttre Törs häradsting (PRAp 
29 5); kan möjligen avse Övre S.

1479 är Anders i S nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51); kan möjligen avse Övre S.

1554 omnämns Nils Persson i S som en av arvingarna till 
Olof köttmånglare i Stockholm (StTb s 60, 70); kan 
möjligen avse Övre S.

1554 Sörby (UH 1554:30), 1566 Söderby (UH 1566:24) - 
10 I, Oe.

UH 3 sk, 0:3 + 0:2:1 + 0:2:1, med var sin skuj i *Med- 
thalby; 1566 0:6:1 + 0:6:1 (1572 0:5:2) + 0:6. 
Summa jt 0:7:2 (2:2:2).

230 Sotholms härad 

Söderby, 
Nedre 

Söderby, 
ÖVre 

Suersf1 (DS 1156), 1430 Swederssf1f1 (RAp 23/1) - 9 I , 5 
d - nuv Torö sn . 

1286 donerar kung Magnus S till bröderna Andreas och 
Israel Anderssöner (And) (DS 914) . 

1296 säljer Ramfrid Gustavsdotter (lejon) jord i Tensta 
sn , Norunda hd, som hon tidigare har bytt till sig 
mot halva S (DS 1156, DMS 1 :3 s 180). 

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre sjöblad) halva 
S, som ger 0:7 pn avgäld, till sin måg Gilkin Hå-
kansson (se Karshamra, Grödinge sn) (RAp 23/1 ). 

1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe) till sin systers 
man, Halsten Jonsson (lilja), sin jord i S och Oxnö 
som av ålder legat under Körunda, Ösmo sn, och 
tillfallit henne vid arvskifte efter modern Cecilia 
Ingemundsdotter (vinkelsnitt) (RAp 11/4). 

1470 byter Sten Pik bort ett torp till Arvid Trolle (se Sten-
by) (HH 31 s 142). 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 0:6 pn av-
radspn och ½:O pn dagsverkspn (ATJb s 90) . 

1543 har Johan Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 2:0 
avradspn och 8 dagsverken; gården har äng till 20 
lass och sår 1 pund (EbA auts 37). 

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare på S (UH 
1573:6). 

1428 i Suderby (?RAp 29/5) - 9 I , 9 d. 
UH 3 sk, 0:7:1 + 0:4:1 + 0:4:1, med var sin skuj i Norra 

Rangsta. 
Summajt 2:0. 

1428 är Olof i S faste på Yttre Törs häradsting (?RAp 
29/5); kan möjligen avse Övre S. 

14 79 är Anders i S nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51); kan möjligen avse Övre S. 

1554 omnämns Nils Persson i S som en av arvingarna till 
Olof köttmånglare i Stockholm (StTb s 60, 70) ; kan 
möjligen avse Övre S. 

1554 Sörby (UH 1554:30), 1566 Söderby (UH 1566:24) -
101,0e . 

UH 3 sk, 0:3 + 0:2 : 1 + 0:2: 1, med var sin skuj i *Med-
thalby; 1566 0:6:1 + 0:6:1(15720:5:2) + 0:6. 
Summajt 0:7:2 (2:2 :2). 
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Söderängs-
torp

*S0rby

Tibble

1553 Södereng (SöH 1553:6), 1573 Söderby eng (UH 1573:6) 
- 10 1,0 c.

U> 1553 1 aoet.
1553 meddelas att S har legat öde och är 'nyss upptaget’ 

(SöH 1553:6).
1559 har torpet äng till 5 lass hö (AoE 29 A s 186).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en landbo i S0rby 
som räntar 2:0 avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, 2 
höns, 20 ägg och ]A:0 dagsverkspn; enl marg-ant 
från 1500-talet är gården 'borta' (ATJb s 89). - S låg 
troligen söder om Kalvnäs och sydväst om Frönäs.

1281 Thycb0lce (DS 712) - 9 I, 8 d.
U> 1 sk, 1:2.

1 pb, 0:4:2, 1572 1 ky.
1566 3 kykvarn.
Summa jt 1:7:1.

1281 säljer kung Magnus två jordar om 0:1 och 0:0:0:11 
till biskopen i Strängnäs och hans kyrka (se Jursta, 
Ösmo sn) (DS 712).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:2 till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0\Vr, enl tillägg från 
1400-talet har Nora prebenda i domkyrkan 0:0:14 
(DS 2889).

1385 får biskop Tord 0:0:1 av Botvid i T för 6 mark i sak-
ören (RAp e 17/6, SRP 2129).

1466 stadfästs på lagmansting en förlikning mellan Peder 
Nilsson i T och hans farbror Uars i T gällande den 
förstnämndes arv, som var 1:0 i T och jord i Boda, 
Södra Enby, Uyngsta, Ullevi och Understa, vilket 
Peder bevisade med ett dombrev, givet 1463 på hä-
radstinget av lagmannen Erengisle Nilsson; Peder 
klagade över att Lars sökt 'tränga honom’ från arvet 
och rätten löser nu tvisten genom att ge Lars en an-
del av Ullevi och Peder rätt till 'hjordgång och ved-
brand’ i Södra Enby (SvHoA E VI a 2 aa, vol 498).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok 0:0:7 som räntar 
7 spann korn och 0:0:7 pn, Vi pund smör, höns och 
ägg (ATJb s 91).

1525 är Nils i T faste på häradstinget (LSBp 31/10).

Söderängs-
torp 

•s~rby 

Tibble 
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1553 Södereng (SöH 1553:6), 1573 Söderby eng (UH 1573:6) 
-101,0c. 

UH 1553 1 aoet . 
1553 meddelas att S har legat öde och är 'nyss upptaget' 

(SöH 1553:6) . 
1559 har torpet äng till 5 lass hö (AoE 29 A s 186). 

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en landbo i S~rby 
som räntar 2:0 avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, 2 
höns , 20 ägg och ½:0 dagsverkspn; enl marg-ant 
från 1500-talet är gården 'borta' (ATJb s 89) . - S låg 
troligen söder om Kalvnäs och sydväst om Frönäs. 

1281 Thycb~l(I! (DS 712)- 9 I, 8 d. 
UH 1 sk, 1:2. 

1 pb , 0:4:2 , 1572 1 ky. 
1566 3 kykvarn. 
Summajt 1:7:1. 

1281 säljer kung Magnus två jordar om 0: I och 0:0:0: 11 
till biskopen i Strängnäs och hans kyrka (se Jursta, 
Ösmo sn) (DS 712) . 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:2 till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:½; enl tillägg från 
1400-talet har Nora prebenda i domkyrkan 0:0:14 
(DS 2889) . 

1385 far biskop Tord 0:0:l av Botvid i T för 6 mark i sak-
ören (RAp e 17/6, SRP 2129). 

1466 stadfästs på lagmansting en förlikning mellan Peder 
Nilsson i T och hans farbror Lars i T gällande den 
förstnämndes arv, som var l :0 i T och jord i Boda, 
Södra Enby , Lyngsta, Ullevi och Understa, vilket 
Peder bevisade med ett dombrev, givet 1463 på hä-
radstinget av lagmannen Erengisle Nilsson; Peder 
klagade över att Lars sökt 'tränga honom' från arvet 
och rätten löser nu tvisten genom att ge Lars en an-
del av Ullevi och Peder rätt till 'hjordgång och ved-
brand' i Södra Enby (SvHoA E VI a 2 aa, vol 498). 

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok 0:0:7 som räntar 
7 spann korn och 0:0:7 pn, ½ pund smör, höns och 
ägg (ATJb s 91). 

1525 är Nils i T faste på häradstinget (LSBp 31/10). 
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Torp

Torpet

Torö

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:0:7 som 
räntar 0:2:1, 7 spann korn och pund fläsk (FoR 
3).

1450 (omkr) i Torp (RAp odat nr 167), 1511 i Torp (StTb s 
191) - 9 I, 9 d.

UH 6 kr, 0:3 + 0:3 4- 0:3 + 0:3 + 0:3 + 0:3 med kruj i 
Ullevi.
Summa jt 2:2.

1450 (omkr) är Knut i T faste på häradstinget (RAp odat 
nr 167). - Knut i T omnämns 1455 (RApp 10/4).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:0:4 (utan ort-
namn) 'som prästen har’ till Sten Sture (se Fullbro) 
(RAp 12/1).

1497 är Anders Knutsson i T faste på häradstinget (B 19 
nr 66).

1511 omnämns Anders Nilsson i T som en av arvingarna 
till Jon skräddare i Stockholm (StTb s 191).

1525 är Jöns i T faste på häradstinget (LSBp 31/10).
1554 säljer Olof köttmånglares arvingar, varav en är 

Olofs brors svärson Bengt i T, fastigheter i Stock-
holm (StTb s 60, 70).

1566 brukas en utjord eller 'ett torpställe’ hörande till T 
av prästen i Sorunda (UH 1566:24).

1562 Thorpedh (FoR 3) - 9 I, 7 c; läge söder om Stennäs, 
väster om Brebol.

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:6:2 pn (FoR 3).

1300 (omkr) deinde Thorce (Dit s 48), 1335 in Thor0, insula 
Thor0 (DS 3122).

1300 (omkr) omnämns T som landmärke i 'det danska 
itinerariet’ (Dit s 48)

1335 testamenterar Erengisle Jonsson (båt) och hans 
hustru Birgitta Larsdotter 4:0 (utan ortnamn) på 
ön T till Strängnäs domkyrka med villkor att T ska 
kunna återlösas av deras barn genom att de i stället 
ger 1:0 i en eller flera byar där årligen avgår pengar 
och korn (se Berga, Grödinge sn) (DS 3122) - Av 
biskop Styrbjörns brev 1342 framgår att arvingarna 
löst ön T i utbyte mot sammanlagt 1:0 i byarna

232 Sotholms härad 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård om 0:0:7 som 
räntar 0:2: 1, 7 spann korn och ½ pund fläsk (FoR 
3) . 

Torp 1450 (omkr) i Torp (RAp odat nr 167), 1511 i Torp (StTb s 

Torpet 

Torö 

191)-91,9d. 
UH 6 kr, 0:3 + 0:3 + 0:3 + 0:3 + 0:3 + 0:3 med kruj i 

Ullevi. 
Summajt 2:2. 

1450 (omkr) är Knut i T faste på häradstinget (RAp odat 
nr 167). - Knut i T omnämns 1455 (RApp 10/4). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:0:4 (utan ort-
namn) 'som prästen har' till Sten Sture (se Fullbro) 
(RAp 12/1). 

1497 är Anders Knutsson i T faste på häradstinget (B 19 
nr 66). 

1511 omnämns Anders Nilsson i T som en av arvingarna 
till Jon skräddare i Stockholm (StTb s 19 l ). 

1525 är Jöns i T faste på häradstinget (LSBp 31/ 10). 
1554 säljer Olof köttmånglares arvingar, varav en är 

Olofs brors svärson Bengt i T, fastigheter i Stock-
holm (StTb s 60, 70). 

1566 brukas en utjord eller 'ett torpställe' hörande till T 
av prästen i Sorunda (UH 1566:24). 

1562 Thorpedh (FoR 3) - 9 I, 7 c; läge söder om Stennäs, 
väster om Brebol. 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1 :6:2 pn (FoR 3). 

1300 (omkr) deinde Thorce (Dit s 48), 1335 in ThortJ, insula 
ThortJ (DS 3122). 

1300 (omkr) omnämns T som landmärke i 'det danska 
itinerariet' (Dit s 48) 

1335 testamenterar Erengisle Jonsson (båt) och hans 
hustru Birgitta Larsdotter ½:O (utan ortnamn) på 
ön T till Strängnäs domkyrka med villkor att T ska 
kunna återlösas av deras barn genom att de i stället 
ger 1 :0 i en eller flera byar där årligen avgår pengar 
och korn (se Berga, Grödinge sn) (DS 3122) - Av 
biskop Styrbjörns brev 1342 framgår att arvingarna 
löst ön T i utbyte mot sammanlagt 1 :0 i byarna 
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Trollsta

Trävik

Tyrved

Berga, Ytterselö sn, Stymninge, Ösmo sn, Vaskhus, 
Ytterjärna sn, Tälleby, Överjärna sn, och Tibble, 
Tveta sn (DS 3632).

1440 testamenterar Nils Erengislesson (Hammersta-ät- 
ten) T till sin hustru Katarina Knutsdotter (Grip) 
(SMR1197).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) sju gårdar och 
tre torp (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127); 
sannolikt avses sex gårdar i Storbyn och en i Väster-
byn samt torp i Norrskog, Trävik och Västankärr.

1475 donerar Birgitta Olofsdotter tio 'gårdar’ på T till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11).

1494 köper Sten Sture av Birgitta Olofsdotter 10 'besutt-
na gårdar’ på T, vilka tillsammans räntar 291^:2 av- 
radspn, 2 pund och 3 mark smör, 7 lamm och 70 
ägg, samt var och en 6 dagsverken (SSJb 1515 f 23).

1559 tillhör skärbönderna på T följande holmar: Medeell- 
skär, Gumman (Gumman), Bottenholmen (Botnehol- 
men), Grässkär (Grässkär), Broskäär, Läskär (Ceedh- 
skär), Äspskär (Aspeskär), Mulskähr, Skomakarskär 
(Skomackerskär), Rönnskähr, Revskär (Räffueskähren) 
och Fugleskär (?) (AoE 29 A s 188).

1490 Trolsta (BjörkAp 19/6) - 9 I, 9 d.
UH 2 sk, 0:4 med skuj i Åby + 0:4 med skuj i Grödby 

och Norra Rangsta.
Summa jt 1:0.

1504 i Treewijck (StTb s 37) - 9 I, 4 d - nuv Torö sn.
U> laoet.
1442 och 1475 se Torö.
1504 är Per Eriksson i T edgärdsman vid Stockholms 

rådstugurätt (StTb s 37).
1559 är torpets årliga utsäde 12 spann och det har har 

äng till 20 lass hö (AoE 29 A s 186).

1281 Torcewi (DS 712) - 9 I, 9 c.
UH 1 sk, 0:6:2.

1 ky, 0:5.
Summa jt 1:3:2.

Trollsta 

Trävik 

Tyrved 
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Berga, Ytterselö sn, Stymninge, Ösmo sn, Vaskhus, 
Ytterjärna sn, Tälleby, Överjärna sn, och Tibble, 
Tveta sn (DS 3632). 

1440 testamenterar Nils Erengislesson (Hammersta-ät-
ten) T till sin hustru Katarina Knutsdotter (Grip) 
(SMR 1197). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) sju gårdar och 
tre torp (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127); 
sannolikt avses sex gårdar i Storbyn och en i Väster-
byn samt torp i Norrskog, Trävik och Västankärr. 

14 7 5 donerar Birgitta Olofsdotter tio 'gårdar' på T till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11 ). 

1494 köper Sten Sture av Birgitta Olofsdotter 10 'besutt-
na gårdar' på T, vilka tillsammans räntar 29½:2 av-
radspn, 2 pund och 3 mark smör, 7 lamm och 70 
ägg , samt var och en 6 dagsverken (SSJb 1515 f23). 

1559 tillhör skärbönderna på T följande holmar: Medeell-
skär, Gumman (Gumman), Bottenholmen (Botnehol-
men), Grässkär (Grässkär), Broskäär, Läskär (Leedh-
skär), Äspskär (Aspeskär), Mulskähr, Skomakarskär 
(Skomackerskär), Rönnskähr, Revskär (Räffueskähren) 
och Fugleskär (?) (AoE 29 As 188). 

1490 Trolsta (BjörkAp 19/6)- 9 I, 9 d. 
U H 2 sk, 0:4 med skuj i Åby + 0:4 med skuj i Grödby 

och Norra Rangsta. 
Summajt 1:0. 

1504 i Treewijck (StTb s 37)- 9 I, 4 d - nuv Torö sn. 
UH 1 aoet. 
1442 och 1475 se Torö. 
1504 är Per Eriksson i T edgärdsman vid Stockholms 

rådstugurätt (StTb s 37). 
1559 är torpets årliga utsäde 12 spann och det har har 

äng till 20 lass hö (AoE 29 A s 186). 

1281 nra!Wi (DS 712)- 9 I, 9 c. 
UH 1 sk, 0:6:2. 

1 ky, 0:5. 
Summajt 1:3:2. 
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Tåbol

Ullevi

Ulvesta

1281 säljer kung Magnus ‘/i:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1498 (?) i Tageboll (ATJb s 90), 1562 Thobole (FoR 3) - 9 I, 
7 c; okänt läge på Lisö.

1498 (?) har Arvid Trolle en landbogård som räntar 0:14 
avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och Vi:0 
dagsverkspn (ATJb s 90).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:6:2 pn (FoR 3).

1400-talets mitt (?) Wllaui (DS 2889), 1452 i Wllawi, i 
Vllawy (RAp 7/10) - 9 I, 8 d.

UH 1566 1 skuj, 0:0:2 till Hoxla.
1 kyuj, 1572 1 kruj, 0:2 till Torp.
Summa jt 0:2:2.

1400-talets mitt (?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-
kyrka 0:0:1 (DS 2889, odat tillägg).

1452 byter Jakob Johansson, kanik i Strängnäs, bort 0:0:1 
till Ingevald Eskilsson och Mats Erlandsson (Kagge) 
(se Understa) (RAp 7/10).

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till l/i:0 i U, varav hans farbror Lars dock 
skall erhålla 0:2 mot att Peder får rätt till 'hjord-
gång och vedbrand’ i Södra Enby (se Tibble) 
(SvHoA E VI a 2 aa, vol 498).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:0:2 till Sten Sture 
(se Fullbro) (RAp 12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en jord 'som präs-
ten har’ om 0:2:0:4, som räntar 0:2 pn och (SSJb 
1515 f 22v).

1538 byter Gustav I bort 0:0:5'/2 som räntar 0:0:2 pn till 
kronan (K1DH II nr 11).

1559 meddelas att utjorden i U ligger för 0:6 och innehas 
av prästen (AoE 29 A s 186).

1281 in Olwistum (DS 712), 1554 Vlffvesta (UH 1554:30) - 
9 I, 8 d; gammal bytomt (RAA 137) ca 800 m norr 
om Lyngsta.

UH 1 skuj, 0:0:1 till Lyngsta.
1566 3 skuj, 0:3:0:4 (1573 0:3:1:4) till Blista nr 1 + 
0:0:1:1 till Blista nr 3 + 0:0:0:4 till Blista nr 2.
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Tåbol 

Ullevi 

Ulvesta 

1281 säljer kung Magnus ½:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se J ursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1498 (?) i Tageboll (ATJb s 90), 1562 Thobole (FoR 3) - 9 I, 
7 c; okänt läge på Lisö. 

1498 (?) har Arvid Trolle en landbogård som räntar 0: 14 
avradspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 90). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1 :6:2 pn (FoR 3). 

1400-talets mitt (?) Wllaui (DS 2889), 1452 i Wllawi, i 
Vllawy (RAp 7/10) - 9 I, 8 d. 

UH 1566 1 skuj, 0:0:2 till Hoxla. 
l kyuj, 1572 1 kruj, 0:2 till Torp. 
Summajt 0:2:2. 

1400-talets mitt(?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-
kyrka 0:0: 1 (DS 2889, odat tillägg). 

1452 byter Jakob Johansson, kanik i Strängnäs, bort 0:0: 1 
till Ingevald Eskilsson och Mats Erlandsson (Kagge) 
(se Understa) (RAp 7/10). 

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till ½:0 i U, varav hans farbror Lars dock 
skall erhålla 0:2 mot att Peder får rätt till 'hjord-
gång och vedbrand' i Södra Enby (se Tibble) 
(SvHoA E VI a 2 aa, vol 498). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) 0:0:2 till Sten Sture 
(se Fullbro) (RAp 12/1). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en jord 'som präs-
ten har' om 0:2:0:4, som räntar 0:2 pn och (SSJb 
1515 f22v). 

1538 byter Gustav I bort 0:0:5½ som räntar 0:0:2 pn till 
kronan (KIDH Il nr 11). 

1559 meddelas att utjorden i U ligger för 0:6 och innehas 
av prästen (AoE 29 As 186). 

1281 in Olwistum (DS 712), 1554 Vlffvesta (UH 1554:30) -
9 I, 8 d; gammal bytomt (RAÄ 137) ca 800 m norr 
om Lyngsta. 

UH l skuj, 0:0: 1 till Lyngsta. 
1566 3 skuj, 0:3:0:4 (1573 0:3:1:4) till Blista nr 1 + 
0:0: 1: 1 till Blista nr 3 + 0:0:0:4 till Blista nr 2. 
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1554 (endast) 1 stuj.
Summa jt 0:4:0:1 (0:3:2:1).

1281 säljer kung Magnus 0:0:1 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:1 (DS 2889).

Understa 1330 (omkr) in Vndystum (RAp odat nr 26), 1383 i Hun- 
dastom, Hundastum (RAp e 29/9, SRP 1967-68), 1452 
i Wndasthom (RAp 7/10) - 9 I, 8 d.

UH 1 skuj, 0:1:1:4 till Lyngsta (1554 felaktigt i Ulvesta). 
1 stuj, 0:1:1:4 till st i Berga; efter 1554 inräknad ijt 
för Berga.
1 ky, 0:3.
Summa jt 0:6.

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0:5:12 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26).

1383 är Jakob i U faste på häradstinget (SRP 1967).
1385 är Peder i U faste på häradstinget (SRP 2129, 2163, 

2164).
1400-talets mitt (?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-

kyrka 0:3 (DS 2889, odat tillägg).
1452 byter Jakob Johansson, kanik i Strängnäs, på Nora 

prebendas vägnar, bort 0:3 i U och jord i Ullevi till 
Ingevald Eskilsson, prebendat i Strängnäs, och 
väpnaren Mats Erlandsson (Kagge) mot jord i Kjula 
sn (RAp 7/10).

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till 0:0:8 i U (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498).

1511 omnämns Lars Jakobsson i U som en av arvingarna 
till Jon skräddare i Stockholm (StTb s 191).

*Vesterby 1554 Vesterby (UH 1554:30) - låg strax nordväst om 
Lyngsta och nordöst om Blista (LmV A 97-35:1).

UH 6 skuj, 0:4:2:3, 1566 0:5:0:4 till Berga + 0:3:1 till 
Blista nr 2 + 0:0:2, 1566 0:2 till Lyngsta nr 1 
+ 0:1:2 till Blista nr 1 +0:1:1 till Lyngsta nr 2 + 
0:1 till Blista nr 3.
Summa jt 1:4:2:3 (1:6:1:4).

Vika 1497 i Vicom (B 19 nr 66, avskr), 1552 Wika (UH 1552:27)
-9 I, 7 c.

Understa 

*Vesterby 

Vika 
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1554 (endast) l stuj. 
Summa jt 0:4:0: 1 (0:3:2: 1 ). 

1281 säljer kung Magnus 0:0: 1 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se J ursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0: 1 (DS 2889). 

1330 (omkr) in Vndystum (RAp odat nr 26), 1383 i Hun-
dastom, Hundastum (RAp e 29/9, SRP 1967-68), 1452 
i Wndasthom (RAp 7/10) - 9 I, 8 d. 

UH l skuj, 0: 1: 1 :4 till Lyngsta (1554 felaktigt i Ulvesta). 
l stuj, 0: 1: 1 :4 till st i Berga ; efter 1554 inräknad i jt 
för Berga. 
l ky, 0:3 . 
Summajt 0 :6. 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:5: 12 till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26). 

1383 är Jakob i U faste på häradstinget (SRP 1967) . 
1385 är Peder i U faste på häradstinget (SRP 2129, 2163, 

2164). 
1400-talets mitt (?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-

kyrka 0:3 (DS 2889, odat tillägg). 
1452 byter Jakob Johansson, kanik i Strängnäs, på Nora 

prebendas vägnar, bort 0:3 i U och jord i Ullevi till 
Ingevald Eskilsson , prebendat i Strängnäs, och 
väpnaren Mats Erlandsson (Kagge) motjord i Kjula 
sn (RAp 7/10) . 

1466 stadfästs på lagmansting Peder Nilssons i Tibble 
arvsrätt till 0:0:8 i U (se Tibble) (SvHoA E VI a 2 aa, 
vol 498). 

1511 omnämns Lars J akobsson i U som en av arvingarna 
till Jon skräddare i Stockholm (StTb s 191 ). 

1554 Vesterby (UH 1554:30) - låg strax nordväst om 
Lyngsta och nordöst om Blista (Lm VA 97-35: 1 ). 

UH 6 skuj, 0:4 :2:3, 1566 0:5:0:4 till Berga + 0:3:1 till 
Blista nr 2 + 0:0:2, 1566 0:2 till Lyngsta nr 1 
+ 0: 1 :2 till Blista nr 1 + 0: 1: 1 till Lyngsta nr 2 + 
0: 1 till Blista nr 3. 
Summa jt 1 :4:2:3 (1 :6: 1 :4). 

1497 i Vicom (B 19 nr 66, avskr), 1552 Wika (UH 1552 :27) 
- 9 I, 7 c. 
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Vreta

Väfsla

Väggarö

UH 1 st, 0:2, 1566 0:2:1, med stuj i Stymninge, Ösmo 
sn.
1552-54 1 ky.
1 aoeuj, 1556 1 aoet.

1497 är Knut Bengtsson i V faste på häradstinget (B 19 
nr 66).

1559 har torpet 4 spann utsäde och äng till 15 lass; det 
sägs ha varit Ture Erikssons (Bielke) köpegods som 
han inhandlat av Hans Medelborg, borgare i Stock-
holm (AoE 29 A s 186).

1498 (?) Vrethe (ATJb s 89), 1562 Wredta (FoR 3) - 9 I, 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 0:14 av-

radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och Vi\0 
dagsverkspn (ATJb s 89).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1:6:2 pn (FoR 3).

1330 (omkr) in Vexallum (RAp odat nr 26), 1458 i Wcef- 
scella (UUBp 22/1)-9 1, 8 c.

U> 1 sk, 1:4.
1566 (endat) 1 skuj, 0:0:1 till Blista.
Summa jt 1:4.

1330 (omkr) ger ’herr Peter’ 0:0:1 till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26).

1458 är Påvel i V faste på häradstinget (UUBp 22/1).
1525 är Lars Knutsson i V faste på häradstinget (LSBp 

31/10).

1281 in villa Wegycerghirh (DS 724), 1367 in Vagerghum 
(DS 7578) - 9 1, 8 d.

UH 1 sk, 1:1:2 (1556 1:1).
1 skuj, 0:0:1 till Körunda, Ösmo sn, från 1554 till 
Lyngsta.
1st, 0:3:1,1566 0:3, 1572 1 stuj.
1 kr, 0:3, 1566 0:4:1.
1 ky, 0:7.
Summa jt 2:7:1 (3:0:1).

1281 överlåter kung Magnus 0:1, som herr Nils Mikaels- 
son ägt, till Peter, prost i Tören, att fortsatt äga med 
ärftlig rätt (DS 724).

1367 säljer Filip Bosson (okänt sigill) till Torsten Gjurds-
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Vreta 

Väfsla 

Väggarö 

UH l st, 0:2 , 1566 0:2: l, med stuj i Stymninge , Ösmo 
sn . 
1552-54 l ky. 
l aoeoj , 1556 l aoet . 

1497 är Knut Bengt sson i V faste på häradstinget (B 19 
nr 66). 

1559 har torpet 4 spann utsäde och äng till 15 lass; det 
sägs ha varit Ture Erikssons (Bielke) köpeg ods som 
han inhandlat av Hans Medelborg, borgare i Stock-
holm (AoE 29 As 186) . 

1498 (?) Vrethe (ATJb s 89), 1562 Wredta (FoR 3) - 9 I, 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en gård som räntar 0: 14 av-

radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:O 
dagsverkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 
1 :6:2 pn (FoR 3). 

1330 (omkr) in Vexallum (RAp odat nr 26), 1458 i Wcef-
scella (UUBp 22/ 1)- 9 I, 8 c. 

UH l sk, 1:4. 
1566 (endat) l skoj, 0:0: 1 till Blista. 
Summajt 1:4. 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:0:1 till Strängnäs domkyr-
ka (RAp odat nr 26) . 

1458 är Påvel i V faste på häradstinget (UUBp 22/1). 
1525 är Lars Knutsson i V faste på härads tinget (LSBp 

31/10). 

1281 in villa Wegycerghirh (DS 724) , 1367 in Vcegerghum 
(DS 7578) - 9 I , 8 d. 

UH l sk, 1:1:2 (1556 1:1). 
l skoj, 0:0: 1 till Körunda , Ösmo sn, från 1554 till 
Lyngsta. 
l st, 0:3: 1, 1566 0:3, 1572 l stoj. 
l kr, 0:3, 1566 0:4 : 1. 
l ky, 0:7. 
Summajt 2:7:1 (3:0:1). 

1281 överlåter kung Magnus 0: 1, som herr Nils Mikaels-
son äg t, till Peter , prost i Tören, att fortsatt äga med 
ärftlig rätt (DS 724) . 

1367 säljer Filip Bosson (okänt sigill) till Torsten Gjurds-
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son (Oxenstierna) 0:0:1:11 i V och jord i Vansta, 
Ösmo sn (DS 7578).

1383 är Lars och Peder i V fastar på häradstinget, Peder 
även 1384 (SRP 1966-67, 2029).

Västankärr 1554 Vestanker (SöH 1554:2) - 9 I, 4 d - nuv Torö sn.
UH 1 aoet (skärtorpare).
1442 och 1475 se Torö.
1559 är gårdens utsäde 7 spann och den har äng till 45 

lass (AoE 29 A s 186).

Västerby 1490 i Vcesterby (BjörkAp 19/6) - 10 I 0 e.
UH 1 sk, 1:2:2, 1556 1:2, 1566 1:3:1.

Västerbyn 1554 Vesterby (SöH 1554:2) - nuv Torö sn - osäkert läge, 
möjligen ca 500 m väster om Bråten (9 I, 4 d), där 
bebyggelselämningar finns (RAA Torö nr 10-11). 

UH 1 aoet (skärtorpare).
1442 och 1475 se Torö.
1559 har torpet 1 pund utsäde och äng till 40 lass (AoE 

29 As 186).

Åby 1413 i Aby (SD 1701) -9 1,9 e.
UH 1 sk, 0:6:2.

1 skuj, 0:1:1 till Trollsta.
Summa jt 1:0.

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0:2 av 
Vadstena kloster (se Norra Rangsta) (SD 1701). - 
Jorden hade Birgitta och hennes medarvingar efter 
Sten Stensson (Bielke) 1409 bytt bort till klostret (se 
Fågelsta, Salems sn) (SD 1098).

Åkerby 1470 i Åkerby (HH 31 s 142)-9 I, 8 d.
UH 1 skuj, 0:1:2 till sk nr 1 i Berga.

1 skuj, 0:0:2, 1566 0:1, till sk nr 2 i Berga, 1566 till 
sk nr 2 i Blista.
1554 (endast) 1 stuj, 0:1:2 till Berga; därefter inräk-
nad i jt för Berga.
1552-55 1 fr (Björn Pedersson/Bååt).
Summa jt 0:4 (0:2:2).

1470 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol- 
le (se Stenby) (HH 31 s 142).
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son (Oxenstierna) 0:0: 1: 11 i V och jord i Vansta, 
Ösmo sn (DS 7578). 

1383 är Lars och Peder i V fastar på häradstinget, Peder 
även 1384 (SRP 1966-67, 2029). 

Västankärr 1554 Vestanker (SöH 1554 :2) - 9 I, 4 d - nuv Torö sn. 

Västerby 

Västerbyn 

Åby 

Åkerby 

UH 1 aoet (skärtorpare). 
1442 och 1475 se Torö. 
1559 är gårdens utsäde 7 spann och den har äng till 45 

lass (AoE 29 As 186). 

1490 i Va:sterby (BjörkAp 19/6)- 10 I 0 e. 
UH 1 sk, 1:2:2, 1556 1:2, 1566 1:3:1. 

1554 Vesterby (SöH 1554 :2) - nuv Torö sn - osäkert läge, 
möjligen ca 500 m väster om Bråten (9 I, 4 d), där 
bebyggelselämningar finns (RAÄ Torö nr 10-11). 

UH 1 aoet (skärtorpare). 
1442 och 1475 se Torö. 
1559 har torpet 1 pund utsäde och äng till 40 lass (AoE 

29 As 186) . 

1413 i Aby (SD 1701) - 9 I, 9 e. 
UH 1 sk, 0:6:2. 

1 skuj, 0: 1: 1 till Trollsta. 
Summajt 1:0. 

1413 byter Birgitta Magnusdotter (Porse) till sig 0 :2 av 
Vadstena kloster (se Norra Rangsta) (SD 1701). -
Jorden hade Birgitta och hennes medarvingar efter 
Sten Stensson (Bielke) 1409 bytt bort till klostret (se 
Fågelsta, Salems sn) (SD 1098) . 

1470 i Äkerby (HH 31 s 142)- 9 I, 8 d. 
U H 1 skuj , 0: 1 :2 till sk nr 1 i Berga. 

1 skuj, 0:0:2, 1566 0:1, till sk nr 2 i Berga, 1566 till 
sk nr 2 i Blista . 
1554 (endast) 1 stuj , 0:1:2 till Berga; därefter inräk-
nad i jt för Berga . 
1552-55 1 fr (Björn Pedersson /Bååt). 
Summajt 0:4 (0:2:2). 

14 70 byter Sten Pik bort en gård till sin kusin Arvid Trol-
le (se Stenby) (HH 31 s 142). 
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1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:2 som räntar 12 
spann korn, 0:2 avradspn, lpund smör, höns, ägg, 
‘A:0 dagsverkspn Och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91).

Ärnäs 1498 (?) i /Emes (ATJb s 89) - 9 I, 6 c.
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 2:0 av-

radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och 2:0 

dagsverkspn (ATJb s 89).
1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 2:0:2 

pn (FoR 3).

Öja 1300 (omkr) Inde Uth0i (Dit s 48), 1504 0ya (StTb s 37) -
(nu Landsort) 9 I, 3 d; byn flyttad; övergiven by tomt vid Norra 

udden (RAA Torö 49).
1300 (omkr) upptas Ö som landmärke i ’det danska itine- 

rariet’ (Dit s 48).
1504 är Olof Björnsson i Ö edgärdsman vid Stockholms 

rådstugurätt (StTb s 37).
1559 har Öja ’by’ 'A spann utsäde och äng till 10 lass; där-

till hör ett fiske som indragits till kronan från Hans 
Brask (AoE 29 As 188).

Österby 1497 i Österby (B 19 nr 66, avskr), 1535 Österby (UH 1535:1) 
- 10 I, Oe.

UH 1 sk, 0:4:1:4, 1566 1:0, med skuj i Lundby och Nor-
ra Rangsta.

1497 är Nils i Ö faste på häradstinget (B 19 nr 66).

Torö socken
Torö socken hade en kaplan från senast omkring 1650 och blev egen 
jordebokssocken 1889. Till socknen överfördes då från Sorunda sn: 
Herrhamra, Norrskog, Oxnö, Storbyn, Svärdsö, Trävik, Västankärr, 
Västerbyn och Öja (Landsort). Byarna redovisas här i den ursprungliga 
socknen.

y ö socken
Tyresö socken blev eget pastorat 1636 och egen jordebokssocken 1707. 
Till socknen överfördes då från Österhaninge sn: Alby, Brevik, Båthuset, 
Dyvik, Gimmersta, Kumla, Näsby, Raksta, Rundmar, Solberga, Strand, 
Trinntorp, Tyresö, Uddby, Vissvass, Åva och Älmora. Byarna redovisas 
här i den ursprungliga socknen.
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Ärnäs 

1498 (?) har Arvid Trolle en gård om 0:2 som räntar 12 
spann korn, 0:2 avradspn, lpund smör, höns, ägg, 
½:0 dagsverkspn Och 0:0:2 pn ättargäld (ATJb s 91). 

1498 (?) i ,Ernes (ATJb s 89) - 9 I, 6 c. 
1498 (?) har Arvid Trolle en landbo som räntar 2:0 av-

radspn och 0:0:2 pn ättargäld, höns, ägg och ½:0 
dagsverkspn (ATJb s 89). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) ett torp som räntar 2:0:2 
pn (FoR 3). 

Öja 1300 (omkr) Inde UthfJi (Dit s 48), 1504 0ya (StTb s 37)-
(nu Landsort) 9 I, 3 d; byn flyttad; övergiven bytomt vid Norra 

udden (RAÄ Torö 49). 

Österby 

1300 (omkr) upptas Ö som landmärke i 'det danska itine-
rariet' (Dit s 48). 

1504 är Olof Björnsson i Ö edgärdsman vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 37). 

1559 har Öja 'by'½ spann utsäde och äng till 10 lass; där-
till hör ett fiske som indragits till kronan från Hans 
Brask (AoE 29 A s 188). 

1497 i Oster&y (B 19 nr 66, avskr), 1535 Öster&y (UH 1535:1) 
-101,0e. 

UH I sk, 0:4: 1 :4, 1566 1 :0, med skuj i Lundby och Nor-
ra Rangsta. 

1497 är Nils i Ö faste på häradstinget (B 19 nr 66) . 

Torö socken 
Torö socken hade en kaplan från senast omkring 1650 och blev egen 
jordebokssocken 1889. Till socknen överfördes då från Sorunda sn: 
Herrhamra, Norrskog, Oxnö, Storbyn, Svärdsö, Trävik, Västankärr, 
Västerbyn och Öja (Landsort). Byarna redovisas här i den ursprungliga 
socknen. 

Tyresö socken 
Tyresö socken blev eget pastorat 1636 och egen jordebokssocken 1 707. 
Till socknen överfördes då från Österhaninge sn: Alby, Brevik, Båthuset, 
Dyvik, Gimmersta, Kumla, Näsby, Raksta, Rundmar, Solberga, Strand, 
Trinntorp, Tyresö, Uddby, Vissvass, Åva och Älmora. Byarna redovisas 
här i den ursprungliga socknen. 
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Utö socken
Utö socken hade egen kaplan från senast 1726 och blev egenjordeboks- 
socken 1889. Till socknen överfördes då från från Österhaninge sn: Byle, 
Ede, Storbyn, Söderby, Trema och Underskog - från Ösmo sn: Nåttarö, 
Rånö och Alö. Byarna redovisas här i de ursprungliga socknarna.

Ösmo socken
1281 in parochia 0zmo (DS 712).
1331 in 0zmce sokn (DS 2889).
1351 ecclesie 0zmo (DS 4739).
1379 i 0dzmo sokn (RAp 15/2, SRP 1405).
Omfattning: Nuvarande Ösmo socken (1950) har huvudsakligen sam-
ma omfattning som under medeltiden och 1500-talet. Nåttarö, Rånö 
och Alö samt Mällstens fiske avskildes från socknen 1889 och lades till 
Utö socken (Kbr 24/5).

Kyrkan: Under 1100-talet uppfördes ett romanskt långhus och något 
senare ett torn. Bevarade rester av tornet antyder en nedre utvändig 
bredd av omkr 9 meter. Under 1300-talet tillbyggdes kyrkan, varvid det 
romanska koret revs och ett nytt kor byggdes med en utvändig bredd av 
ca 12 meter. Kyrkorummet täcktes av ett treklöverformat trätunnvalv. 
Det är inte klart när långhuset byggdes ut till sin nuvarande bredd, möj-
ligen redan under 1300-talet. Under 1400-talet genomgick kyrkan om-
fattande reparationer och tillbyggnad. Långhus och kor välvdes och ett 
vapenhus byggdes. Valven och väggarna pryddes med kalkmålningar 
på 1460-talet. Tornet höjdes och breddades något åt söder, troligen i 
slutet av 1400-talet. Av medeltida inventarier har bevarats ett triumfkru-
cifix från omkr 1475, sannolikt tillverkat i Liibeck, samt några träskulp-
turer från ca 1500. Bland kalkmålningarna finns ett flertal senmedeltida 
vapensköldar, bl a släkterna Tott, Hammersta-ätten och Ulv. (SvK 152)
Runstenar: Sö 248 Björsta, 249 Fors (fragment, försvunnet), 250 Jursta, 
251 Söderbv (Klastorp), 252 Säby, 253 (försvunnen) och 254 Vansta, 
255 Vidby och 256-58 Älby. Efter publiceringen av Södermanlands run-
inskrifter har två runfynd gjorts - en runsten vid Hammersta (Fv 1948 s 
297 11) och en vid Säby (Fv 1971 s 207 fl). *

* Aaren 1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far Aaren
som räntar Vi tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82, avskr).

Utö - Ösmo 239 

Utö socken 
U tö socken hade egen kaplan från senast 1726 och blev egen jordeboks-
socken 1889. Till socknen överfördes då från från Österhaninge sn: Byle, 
Ede , Storbyn, Söderby, Trema och Underskog - från Ösmo sn: Nåttarö, 
Rånö och Alö. Byarna redovisas här i de ursprungliga socknarna. 

Ösmo socken 
1281 in parochia 0zmo (DS 712). 
1331 in 0zmce sokn (DS 2889). 
1351 ecclesie 0zmo (DS 4739). 
1379 i 0dzmo sokn (RAp 15/2, SRP 1405). 

Omfattning: Nuvarande Ösmo socken ( 1950) har huvudsakligen sam-
ma omfattning som under medeltiden och 1500-talet. Nåttarö, Rånö 
och Ålö samt Mällstens fiske avskildes från socknen 1889 och lades till 
Utö socken (Kbr 24/5). 

Kyrkan: Under 1100-talet uppfördes ett romanskt långhus och något 
senare ett torn. Bevarade rester av tornet antyder en nedre utvändig 
bredd av omkr 9 meter. Under 1300-talet tillbyggdes kyrkan, varvid det 
romanska koret revs och ett nytt kor byggdes med en utvändig bredd av 
ca 12 meter. Kyrkorummet täcktes av ett tre klöverformat trätunn valv. 
Det är inte klart när långhuset byggdes ut till sin nuvarande bredd, möj-
ligen redan under 1300-talet. Under 1400-talet genomgick kyrkan om-
fattande reparationer och tillbyggnad. Långhus och kor välvdes och ett 
vapenhus byggdes. Valven och väggarna pryddes med kalkmålningar 
på 1460-talet. Tornet höjdes och breddades något åt söder, troligen i 
slutet av 1400-talet. Av medeltida inventarier har bevarats ett triumfkru-
cifix från omkr 14 7 5, sannolikt tillverkat i Liibeck, samt några träskulp-
turer från ca 1500. Bland kalkmålningarna finns ett flertal senmedeltida 
vapensköldar, bl a släkterna Tott, Hammersta-ätten och Ulv. (SvK 152) 

Runstenar: Sö 248 Björsta, 249 Fors (fragment, försvunnet), 250 Jursta, 
251 Söderby (Klastorp), 252 Säby, 253 (försvunnen) och 254 Vansta, 
255 Vidby och 256-58 Älby. Efter publiceringen av Södermanlands run-
inskrifter har två runfynd gjorts - en runsten vid Hammersta (Fv 1948 s 
297 fl) och en vid Säby (Fv 1971 s 207 fl). 

*Aaren 1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far Aaren 
som räntar ½ tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82, avskr). 



Antal jordeboksenheter UH 1547 (1573)
skskujststujkykyujpb/bifrfrt  'h fr aoeaoet

Banksta 1(1) 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Bennbol -- -- -- -- -- -- -- 1(0) -- 2(0) 0(1)
Berga ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- O (2) ----- ----- -----
'Biscopsgardhen — — — — — — 2 (2) — — — —
Björsta 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Blista — — — — — — — 1(1) — — —
Dala -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Djursnäs — — — — — — 1(1) — — — —
Dyvik — — — — — — — 1(1) — — —
Ekeby 0(1) 2(0) -- 1(0)
Ekullsvik -- -- -- -- -- -- -- 1(0) -- -- 0(1)
Eknäs ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Eneby ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Estö -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Fors1 -- 1(0) 2(2) -- -- -- 1(1) 2(1) -- 0(1)
Grava — — — — — — — — 1(1) — —
Gryt 1(1) -- -- 1(0) -- 1(2)
Gränja 3 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Grönvik -- -- -- -- -- -- -- 1(0) 0(1)
Hacktorp — — — — — — — 1(0) 0(1) — —
Hamnvik — — — — — — — 1(1) — — —
Hassla — — — — — — — 1(1) — — —
Hultö -- -- -- -- -- -- 1(1)
Jursta 1(1) 2(1) -- -- 1(1) -- -- 1(1)
Kalvö 1(1) -- -- -- -- -- -- 2 (3)
Karlsta — — — — — — — 2(0) — — —
Klövsta 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kogersta — — — — — — — 1(0) — — —
Kolbotten -- -- -- -- -- -- -- 1(0) -- 0(1)
Krällinge ----- 2(0) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Källberga 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Kängsta 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 0 (1)
Käringboda ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2(1) ----- ----- -----
Körunda 1(0) ----- 0(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Lida -- -- -- 1(0) -- 1(1)
Lund -- -- -- -- -- -- -- 4(1) 0(1) 0(2)
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Antal jordeboksenheter UH 1547 (1573) I\:) 

sk skuj stuj ky kyuj pb/bi fr frtl ½ fr 
0 

st aoe aoet 
Banksta 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (/) 

0 
Bennbol - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - 2 (0) 0 (1) g. 
Berga - - - - - - - - - - - - - - 0 (2) - - - - - - 0 

*Biscopsgardhen - - - - - - - - - - - - 2 (2) - - - - - - - - 3 
(/) 

Björsta 2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ';j 

Blista - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - D,): 

iil Dala - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - a. 
Djursnäs - - - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Dyvik - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Ekeby 0 (1) 2 (0) - - 1 (0) - - - - - - - -
Ekullsvik - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - - - 0 (1) 
Eknäs - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Eneby - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Estö - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Fors1 - - 1 (0) 2 (2) - - - - - - 1 (1) 2 (1) - - 0 (1) 
Grava - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Gryt 1 (1) - - - - 1 (0) - - 1 (2) 
Gränja 3 (2) - - - - - - - - - -
Grönvik - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
Hacktorp - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 0 (1) 
Hamnvik - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Hassla - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Hultö - - - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Jursta 1 (1) 2 (1) - - - - 1 (1) - - - - 1 (1) 
Kalvö 1 (1) - - - - - - - - - - - - 2 (3) 
Karlsta - - - - - - - - - - - - - - 2 (0) 
Klövsta 1 (1) - - - - - - - - - - - - - -
Kogersta - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
Kolbotten - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - 0 (1) 
Krällinge - - 2 (0) - - - - - - - - - - - -
Källberga 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Kängsta 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Käringboda - - - - - - - - - - - - - - 2 (1) 
Körunda 1 (0) - - 0 (1) - - - - - -
Lida - - - - - - 1 (0) - - 1 (1) 
Lund - - - - - - - - - - - - - - 4 (1) 0 (1) - - 0 (2) 



Längholm ----- — — ----- — ----- — 2 (2)
Mälby 1(1) -- -- -- -- -- -- 1(1)
Nibble -- -- -- -- - - 1(1) -- 2 (2)
Norsbol ----- — — ----- ----- ----- ----- — 1(1) ----- —
Norvik ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) — ----- —
Ogesta - - 1 (1) - - 1 (0) - - - - - - 3 (0) - - 0 (1)
Ottinge ----- ----- 1(0) 0(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rassa -- -- -- -- - - -- -- 1(0) -- -- 0(2)
*Rink -- -- -- -- -- 1(1) -- 1(0)
Sandhamn ----- ----- ----- ----- — ----- ----- 1(1) ----- ----- —
Sittesta 2(1) -- 0(1)
Själv1 2 -- 1(0) -- -- -- -- -- 4(0) -- 0(4)
'Skäringe 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- —
Slätta -- -- -- -- -- -- -- 1(1)
Solberga ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- 1(0) —
Solsa ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Stockbonäs ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- —
Stymninge ----- 2(2) ----- 1(1) ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- -----
Styvik -- -- -- -- -- -- 1(1)
Säby ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3 (3) ----- ----- ----- -----
Söderby 1(1) 1(0) -- 1(1) -- -- 1(1) 1(1)
Tottnäs — — — — — — — 1(1) — — —
Uppeby ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(2) ----- ----- -----
Valla 1(2) 1(0)
Valsjö -- -- -- -- -- -- -- 1(0) -- 0(1)
Vansta 1 (2) - - - - - - - - 1 (1) - - 2 (2)
Vidby 1 (1) 1 (0) 0 (1) 1 (0)
Vårdbergstorp ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- -----
Västervik ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1(0) ----- 0(1) -----
Yxlö 1(1) 1(1) 1(0) 1(0) 1(0) -- -- -- -- -- 0(1)
Åby 1(2) -- 1(0) -- 1(1)
Ålö -- -- -- -- -- -- -- 2 (2)
Älby 1(1) 1(0) -- 1(0) -- -- -- 1(1) -- 0(1)

skskilUststuUkykyuUpb/bifrfrt/1h fr aoeaoet

Summa23(25) 18(8) 5(5) 9(3) 3(2) 5(6) 11(11) 58(39) 2(5) 3(11) 0(7)

k>
1 Över- och Nederfors Dessutom redovisar längderna: stäng: Lund 1 (1) - kr: Älby 1 (0).
2 inkluderar Norrsjälv

Ö
sm

o

sk skuj st stuj ky kyuj pb/bi fr frt/ ½ fr aoe aoet 
Långholm - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Mälby 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Nibble - - - - - - - - - - 1 (1) - - 2 (2) 
Norsbol - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Norvik - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Ogesta - - 1 (1) - - 1 (0) - - - - - - 3 (0) - - 0 (1) 
Ottinge - - - - 1 (0) 0 (1) - - - - - - - - - - - -
Rassa - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - - - 0 (2) 
' Rink - - - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (0) 
Sandhamn - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Sittesta 2 (1) - - 0 (1) - - - - - - - - - -
Själv2 - - 1 (0) - - - - - - - - - - 4 (0) - - 0 (4) 
'Skäringe 1 (1) - - - - - - - - - - - - - -
Slätta - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Solberga - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - 1 (0) 
Solsa - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Stockbonäs - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Stymninge - - 2 (2) - - 1 (1) - - - - 1 (1) 
Styvik - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Säby - - - - - - - - - - - - 3 (3) 
Söderby 1 (1) 1 (0) - - 1 (1) - - - - 1 (1) 1 (1) 
Tottnäs - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Uppeby - - - - - - - - - - - - - - 1 (2) 
Valla 1 (2) 1 (0) - - - - - - - - - - - -
Valsjö - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - 0 (1) 
Vansta 1 (2) - - - - - - - - 1 (1) - - 2 (2) 
Vidby 1 (1) 1 (0) 0 (1) 1 (0) 
Vårdbergstorp - - - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Västervik - - - - - - - - - - - - - - 1 (0) - - 0 (1) 
Yxlö 1 (1) 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) - - - - - - - - - - 0 (1) 
Åby 1 (2) - - 1 (0) - - 1 (1) 
Ålö - - - - - - - - - - - - - - 2 (2) 
Älby 1 (1) 1 (0) - - 1 (0) - - - - - - 1 (1) - - 0 (1) - - o, 

Summa 23 (25) 18 (8) 5 (5) 9 (3) 3 (2) 5 (6) 11 (11) 58 (39) 2 (5) 3 (11) 0 (7) en 
3 

1 Över- och Nederfors Dessutom red ovisar längdern a: stäng : Lund I (I) - kr: Älby I (0). 
0 

2 inklud erar Norrsjä lv I\) 
.i,. ..... 
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244 Sotholms härad

Banksta

Bedarön

Bennbol

Berga

*Biscops-
gardhen

1281 in ... Bankcestum (DS 712) - 9 I, 8 e.
UH 1 sk, 1:0:0:4 med skuj i Jursta.

1 skuj, 0:2:0:4 till Jursta.
Summa jt 1:2:1.

1281 säljer kung Magnus 0:1 i B till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1479 är Anders i B nämndeman på lagmansting och 
1497 är han faste på häradstinget (B 19 nr 51, 66).

1509 Bädemä (B 19 nr 82, avskr), 1562 Bädhare (FoR 3) - 
9 I, 6e.

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far B 
som räntar Vi tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82).

1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar 1 tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3).

1539 Belebol (UH 1539:1) - 9 I, 6 d.
UH 1 frt (Karin Axelsdotter/Tott/), 1554 1 aoet.
1559 är gårdens årliga utsäde 6 spann och den har äng 

till 14 lass samt gott fiskevatten, därtill hör också 
Porkholman (AoE 29 A s 183).

1560-talet meddelas att en holme som heter Cagnholm hör 
till gården (AoE 42:8)

1511 i Berga (StTb s 224) - 9 I, 7 e.
UH 2 aoe (Fullbro rd), 0:1:1 + 0:1:1; 1545-56 2 fr (Ivar 

Fleming).
Summa jt 0:2:2.

1511 erkänner Per Nilsson i B m fl vid Stockholms råd- 
stugurätt att de ’i minsta penning’ fått det arv som 
tillkom dem efter framlidne Lasse Hwass, förutom 
det som kunde finnas i Liibeck (StTb s 224).

1540 (omkr) köper Gustav I två gårdar i B, som samman-
lagt räntar 9 pund korn, och jord i Solberga av Staf-
fan Sasse (K 6 f 178).

1545 (?) byter Gustav I bort två gårdar om tillsammans 
0:0:8 till Ivar Fleming (AoE 29 C f 29v).

1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar 1:0 
pn, 2 pund korn och 8 dagsverken (FoR 3).

1409 Biscops gardhen (SD 1192) - inlagt i Djursnäs.
UH 2 bi (Biskopsgårdens rd).

244 Sotholms härad 

Banksta 

Bedarön 

Bennbol 

Berga 

*Biscops-
gardhen 

1281 in ... Bank<Estum (DS 712)- 9 I, 8 e. 
UH l sk, 1 :0:0:4 med skuj i Jursta. 

l skuj, 0:2:0:4 till Jursta. 
Summajt 1:2:1. 

1281 säljer kung Magnus 0: 1 i B till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se J ursta) (DS 712). 

14 79 är Anders i B nämndeman på lagmans ting och 
1497 är han faste på häradstinget (B 19 nr 51, 66). 

1509 Bädernä (B 19 nr 82, avskr), 1562 Bädhare (FoR 3) -
9 I, 6 e. 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far B 
som räntar ½ tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82). 

1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar 1 tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3). 

1539 Belebol (UH 1539:1)- 9 I , 6 d. 
UH l frt (Karin Axelsdotter ffott/), 1554 l aoet. 
1559 är gårdens årliga utsäde 6 spann och den har äng 

till 14 lass samt gott fiskevatten, därtill hör också 
Porkholman (AoE 29 As 183). 

1560-talet meddelas att en holme som heter Lagnholm hör 
till gården (AoE 42 :8) 

1511 i Berga (StTb s 224)- 9 I, 7 e. 
UH 2 aoe (Fullbro rd), 0:1:1 + 0:1:1; 1545-56 2 fr (Ivar 

Fleming). 
Summajt 0 :2:2. 

1511 erkänner Per Nilsson i B m f1 vid Stockholms råd-
stugurätt att de 'i minsta penning' lätt det arv som 
tillkom dem efter framlidne Lasse Hwass, förutom 
det som kunde finnas i Liibeck (StTb s 224). 

1540 (omkr) köper Gustav I två gårdar i B, som samman-
lagt räntar 9 pund korn, och jord i Solberga av Staf-
fan Sasse (K 6 f 178). 

1545 (?) byter Gustav I bort två gårdar om tillsammans 
0:0:8 till Ivar Fleming (AoE 29 C f29v). 

1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar l :0 
pn, 2 pund korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

1409 Biscops gardhen (SD 1192) - inlagt i Djursnäs . 
UH 2 bi (Biskopsgårdens rd). 
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1409 avslår ett räfsteting kronans och skatteböndernas i 
Aby krav på torpet Hultö och dömer det till bisko-
pen i Strängnäs, eftersom torpet och ett därtill hö-
rande fiske av ålder legat under B (SD 1192).

Biskopsgårdens rättardöme omfattade Strängnäs biskops-
bords jordar i Sotholms härad. Rättardömet hörde under 
1540-talet till Gripsholms fögderi (AL) och redovisas fram 
till 1550-talet i SöH. När redovisningen övergår till UH, 
redovisas jorden alltid som prebendegods. Till rd hörde 
ursprungligen 12 enheter i Ösmo och 1 i Sorunda (i Stut- 
by), varav den sistnämnda utgår under 1540-talet; senare 
tillkom en gård i Mälby, Västerhaninge (i nuv Muskö sn) 
sn, och rd omfattade enligt K 1 följande 1542 (jordetal 
och avrad anges inte i UH, de redovisas i förekommande 
fall enligt K 1):

avradspn ättargäld fårpn korn smör tullmjöl

'Biscopsgardhen
'Biscopsgardhen
Styvik
Säby
Säby
Säby
Fors (Överfors)
Fors kvarn
Mälby
Djursnäs
Hultö
Söderby
Stymninge
Stutby

SUMMA

0:4
0:4
0:4
1:0

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

0\'A
0:'A
0:'/2

0:'A
0:'/2

0:‘A
0:A

4:0
4:0
0:12
A:0
4:0

A:0
14:0

3:0:7
2:0
0:12
114:0
2:0

20:0:7 0:3'4

0:0:7
0:0:7
0:0:7
0:0:7
0:0:7
0:0:7
0:0:7

1A pd 1 pd —
1A pd 1 pd —
1 'A pd 1 pd —
2 pd 1 pd —

— — — — 2 pd
— — — 1 pd —
— 0:0:7 — — —

0:0:7

2:5

1 pd 1 pd

7'A pd 6 pd 2 pd

Björsta 1279 (omkr) In Biarnestvm (DS 666, odat), 1330 (omkr) in
Baristce (RAp odat nr 26), 1331 in Biomastum (DS 
2889), 1383 i By0rnistom (RAp 29/9, SRP 1966) -9 1, 
7 e.

UH 2 sk, 0:6:1:4 + 0:5:1:4 (1539 0:5:1:6) med skuj i Äl- 
by.
Summa jt 1:4.

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson med sina släkting-
ars samtycke 0:2 i B och jord i Älby, Aby och Vansta 
till Törens prost Peter (DS 666).

·siscopsgardhen 
·siscopsgardhen 
Styvik 
Säby 
Säby 
Säby 
Fors (Överfors) 
Fors kvarn 
Mälby 
Djursnäs 
Hultö 
Söderby 
Stymninge 
Stutby 

SUMMA 

Björsta 
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1409 avslår ett räfsteting kronans och skatteböndernas i 
Åby krav på torpet Hultö och dömer det till bisko-
pen i Strängnäs, eftersom torpet och ett därtill hö-
rande fiske av ålder legat under B (SD 1192). 

Biskopsgårdens rättardöme omfattade Strängnäs biskops-
bords jordar i Sotholms härad. Rättardömet hörde under 
1540-talet till Gripsholms fögderi (AL) och redovisas fram 
till 1550-talet i SöH. När redovisningen övergår till UH, 
redovisas jorden alltid som prebendegods. Till rd hörde 
ursprungligen 12 enheter i Ösmo och 1 i Sorunda (i Stut-
by), var av den sistnämnda utgår under 1540-talet; senare 
tillkom en gård i Mälby, Västerhaninge (i nuv Muskö sn) 
sn , och rd omfattade enligt K 1 följande 1542 (jordetal 
och avrad anges inte i UH, de redovisas i förekommande 
fall enligt K 1 ): 

jt 

0:4 
0:4 
0:4 
1:0 

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

avradspn ättargäld 
4:0 0:½ 
4:0 0:½ 
0:12 0:½ 
½:0 0:½ 
½:0 0:½ 
½:0 0:½ 
½:0 0:½ 

3:0:7 
2:0 
0:12 
1½:0 
2:0 

20:0:7 0:3½ 

fårpn korn smör tullmjöl 
0:0:7 
0:0:7 
0:0:7 
0:0:7 1½ pd 1 pd 
0:0:7 1½ pd 1 pd 
0:0:7 1½ pd 1 pd 
0:0:7 2 pd 1 pd 

2 pd 
1 pd 

0:0:7 

0:0 :7 
1 pd 1 pd 

2:5 7½ pd 6 pd 2 pd 

1279 (omkr) In Buernestvm (DS 666, odat) , 1330 (omkr) in 
Baristce (RAp odat nr 26), 1331 in Biornastum (DS 
2889), 1383 i By~rnistom (RAp 29/9, SRP 1966)- 9 I, 
7 e. 

UH 2 sk, 0:6 :1:4 + 0 :5:1:4 (1539 0 :5:1:6) med skuj i Äl-
by. 
Summajt 1:4. 

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson med sina släkting-
ars samt ycke 0:2 i B och jord i Älby, Åby och Vansta 
till Törens prost Peter (DS 666). 
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1281 säljer kung Magnus 'A:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:lA till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26).

1331 har Strängnäs biskopsbord A:0 (DS 2889).
1383 och 1384 är Bengt i B faste på häradstinget (SRP 

1966, 2029).
1539 samlas häradsnämnden hos Olof i B för skattlägg-

ning av Sotholms härad (UH 1539:1).

Blista 1450 Blidstadhaness (EbAp 21/10), 1539 Blista (UH 1539:1)
-9 1, 7 e.

UH 1544 1 fir, 0:4 (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming).
1450 omnämns B näs i en konungsskiljedom mellan 

Gotskalk Bengtsson (Ulv) och Ingemund Arvidsson 
(vinkelsnitt) (se Bröta, Grödinge sn) (EbAp, ShSp 
21/10).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 20 spann korn och ^:0 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming en gård om 1A:0 som räntar 4:0 
pn, 2'A pund korn och 8 dagsverken (FoR 3).

*Bo Se Hammersta 1362 och 1385.

*Botolffs torp 1475 Botolffs torp (RAp 30/11) - okänt läge, i närheten av 
Hammersta.

UH 1544 1 frt (Gustav Kafle), 1553 1 aoet; saknas där-
efter.

1475 donerar Birgitta Olofsdotter B, som är ett avgärda- 
torp under Hammersta, till Uppsala domkyrka (se 
Hammersta) (RAp 30/11).

1495 (?) upptas B i Sten Stures jordebok med räntan 0:12 
pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 22).

1531 byter Gustav I bort B till Gustav Kafle (se Ham-
mersta) (F 1:1 f 365, GR 7 s 396).

Brunnsvik 1509 Brundzwiik (B 19 nr 82, avskr), 1562 Brunsswijck 
(FoR 3) - läge norr om nuv Nynäshamn, innanför 
Brunnsviksholmen (9 I, 7 e).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far B 
som räntar Vi tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82).

246 Sotholms härad 

Blista 

*Bo 

1281 säljer kung Magnus ½:0 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se J ursta) (DS 712). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0:½ till Strängnäs domkyrka 
(RAp odat nr 26). 

1331 har Strängnäs biskopsbord ½:0 (DS 2889). 
1383 och 1384 är Bengt i B faste på häradstinget (SRP 

1966, 2029). 
1539 samlas häradsnämnden hos Olof i B för skattlägg-

ning av Sotholms härad (UH 1539: 1 ). 

1450 Blidstadhaness (EbAp 21/10), 1539 Blista (UH 1539:1) 
- 9 I, 7 e. 

UH 1544 1 fr, 0:4 (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming). 
1450 omnämns B näs i en konungsskiljedom mellan 

Gotskalk Bengtsson (Ulv) och Ingemund Arvidsson 
(vinkelsnitt) (se Bröta , Grödinge sn) (EbAp, ShSp 
21/ 10). 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 20 spann korn och ½:0 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming en gård om ½:0 som räntar 4:0 
pn, 2½ pund korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

Se Hammersta 1362 och 1385. 

*Botolffs torp 1475 Botolffs torp (RAp 30/11) - okänt läge, i närheten av 
Hammersta. 

UH 1544 1 frt (Gustav Kafle), 1553 1 aoet; saknas där-
efter. 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter B, som är ett avgärda-
torp under Hammersta, till Uppsala domkyrka (se 
Hammersta) (RAp 30/11). 

1495 (?) upptas B i Sten Stures jordebok med räntan 0 : 12 
pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f22) . 

1531 byter Gustav I bort B till Gustav Kafle (se Ham-
mersta) (F I : 1 f 365, GR 7 s 396). 

Brunnsvik 1509 Brundzwiik (B 19 nr 82, avskr), 1562 Brunsswijck 
(FoR 3) - läge norr om nuv Nynäshamn, innanför 
Brunnsviksholmen (9 I, 7 e). 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far B 
som räntar ½ tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82). 
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1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar Vi tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3).

Dala 1544 Dale (UH 1544:12) - 9 I, 7 d.
UF1 1 fr (Lars Turesson /Tre rosor/, 1566 Hans Klasson 

/Bielkenstierna/).

Degerholmen 1449 Dygherholm (RAp 1/5) - 9 I, 5 d.
U> 1553-54 1 aoe.
1449 se Valsjö.
1495 (?) upptas D i Sten Stures jordebok (SSJb 1515 f23).
1531 byter Gustav I bort D till Gustav Kafle (se Ham- 

mersta) (F 1:1 f 365, GR 7 s 396)
1559 har D äng till 20 lass (AoE 29 A s 183).

Djursnäs 1539 Djuzeng (?UH 1539:1), 1542 Diursnäs (K 1 f 56) - 9 
I, 7 d; ursprungligen benämning på en äng under 
*Biscopsgardhen; sedermera får den sätesgård som 
byggs på *Biscopsgardhens ägor namnet D.

UH 1 bi (Biskopsgårdens rd).

Dyvik 1539 Diuffuick (UH 1539:1) - 9 I, 6 d.
UH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort D som räntar 

2:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) 
(Rött nr 436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Akesdotters arvegods; det 
räntar 2:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 12 lass 
och 1 pund utsäde (EbA auts 37).

1563 se Vansta.

Ekeby 1428 i Eke (RAp 29/5), 1535 Ekeby (UH 1535:1) - 9 I, 9 e.
UH 1548 1 sk, 0:5:2, 1551 0:5:2:6, 1566 0:5:2:4.

1539 (endast) 1 skuj, 0:3:1 till Uppeby.
1538-48 1 skuj (1539 1 sk), 0:2:2 till sk i Gränja. 
1538-47 1 stuj, 0:1:1 till Gränja, sammanslås 1548 
kameralt med den sk ovan som samma år flyttas hit 
från Gränja.
Summa jt 0:7:1 (0:5:2:4).

1428 är Mikael i E nämndeman på häradstinget (RAp 
29/5).
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1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar ½ tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3). 

Dala 1544 Dale (UH 1544: 12) - 9 I, 7 d. 
UH I fr (Lars Turesson ffre rosor / , 1566 Hans Klasson 

/Bielkenstierna/). 

Degerholmen 1449 Dygherholm (RAp l/5) - 9 I, 5 d. 

Djursnäs 

Dyvik 

Ekeby 

U H l 553-54 I aoe. 
1449 se Valsjö. 
1495 (?) upptas Di Sten Stures jordebok (SSJb 1515 f23). 
l 53 l byter Gustav I bort D till Gustav Kafle (se Ham-

mersta) (F I: l f 365, GR 7 s 396) 
1559 har Däng till 20 lass (AoE 29 As 183) . 

1539 Djuzeng (?UH 1539:1) , 1542 Diursnäs (K l f 56) - 9 
I , 7 d; ursprungligen benämning på en äng under 
*Biscopsgardhen; sedermera far den sätesgård som 
byggs på *Biscopsgardhens ägor namnet D. 

UH I bi (Biskopsgårdens rd) . 

1539 Diuffuick (UH 1539 :1)- 9 I, 6 d. 
UH I fr Oohan Pedersson /Bååt/). 
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort D som räntar 

2:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) 
(Rött nr 436) . 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 2:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 12 lass 
och l pund utsäde (EbA auts 37). 

1563 se Vansta. 

1428 i Eke (RAp 29/5), 1535 Ekeby (UH 1535 :1)- 9 I, 9 e. 
UH 1548 I sk, 0 :5:2, 1551 0:5:2:6, 1566 0 :5 :2:4. 

1539 (endast) I skuj, 0:3: 1 till Uppeby. 
1538-48 I skuj (1539 I sk), 0:2:2 till sk i Gränja . 
1538-47 I stuj , 0:1:1 till Gränja, sammanslås 1548 
kameralt med den sk ovan som samma år flyttas hit 
från Gränja. 
Summajt 0:7 : l (0:5:2:4) . 

l 428 är Mikael i E nämndeman på häradstinget (RAp 
29/5). 
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Eknäs

Ekulsvik

Eneby

Estö

Fors
(Neder- och 
Över-)

1504 i Ekenes (StTb s 37), 1514 Eekenes (RAp 7/3) - 9 I, 6 d.
UH 1 fr (Nils Ryning).
1504 är Anders Elefsson i E edgärdsman vid Stockholms 

rådstugurätt (StTb s 37).
1514 ärver Erik Rynings hustru, Anna Bengtsdotter (Lil- 

lie), jord som räntar 3:0 pn (se Tyresö, Österha- 
ninge sn) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn, 1 får 
och 6 dagsverken (FoR 3).

1450 Ekelswiik (EbAp 21/10) - 9 I, 5 d.
UH 1 fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1554 1 aoet (öde 

1573).
1450 tilldöms Ingemund Arvidsson genom konungsskil- 

jedom torpet E som ligger under Valsjö ’på Rassa 
näs’ (se Bröta, Grödinge sn) (EbAp, ShSp 21/10).

1559 har torpet 6 spann utsäde, äng till 18 lass, gott fiske-
vatten och Braxholmen (Blaxholmen) (AoE 29 A s 
183).

1544 Eneby (UH 1544:12) - 9 I, 7 e - nuv Klösta på plat-
sen för E gamla bytomt (RAA Nynäshamn 24).

UH 1 fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming).
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 10 spann korn och ‘/2:0 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 0:4 pn, 10 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3).

1514 Esthöö (RAp 7/3), 1539 Esthö (UH 1539:1) - 9 I, 6 e; 
gammal bebyggelseplats (RAA Nynäshamn 9) ca 
300 m norr om Hamnviken.

UH 1 fr (Nils Ryning); saknas vissa år.
1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie)jord som räntar 3:0 

pn, 2 pund smör och 1 lamm (se Tyresö, Österha- 
ninge sn) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn, 1 får 
och 6 dagsverken (FoR 3).

1281 in ... Forsum, Forse (DS 712), 1292 in Forse (DS 
1737), 1451 Forsa quarn (RAp 10/8), 1540 Öffuer- 
ffårs, Nederfförs (UH 1540:8) - 9 I, 8 e.
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Eknäs 

Ekulsvik 

Eneby 

Estö 

Fors 
(Neder- och 
Över-) 

1504 i Ekenes (Stlb s 37), 1514 Eekenes (RAp 7/3) - 9 I, 6 d. 
UH l fr (Nils Ryning). 
1504 är Anders Elefsson i E edgärdsman vid Stockholms 

rådstugurätt (Stlb s 37). 
1514 ärver Erik Rynings hustru, Anna Bengtsdotter (Lil-

lie), jord som räntar 3:0 pn (se Tyresö, Österha-
ninge sn) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn , 1 ~r 
och 6 dagsverken (FoR 3). 

1450 Ekelswiik (EbAp 21/ 10) - 9 I, 5 d . 
UH l fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1554 l aoet (öde 

1573) . 
1450 tilldöms Ingemund Arvidsson genom konungsskil-

jedom torpet E som ligger under Valsjö 'på Rassa 
näs ' (se Bröta, Grödinge sn) (EbAp, ShSp 21/10). 

1559 har torpet 6 spann utsäde , äng till 18 lass, gott fiske-
vatten och Braxholmen (Blaxholmen) (AoE 29 A s 
183). 

1544 Eneby (UH 1544:12)- 9 I, 7 e - nuv Klösta på plat-
sen för E gamla bytomt (RAÄ Nynäshamn 24). 

UH l fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming) . 
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 10 spann korn och ½:O pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 0:4 pn, 10 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

1514 Esthöö (RAp 7/3 ), 1539 Esthö (UH 1539:1)- 9 I, 6 e; 
gammal bebyggelseplats (RAÄ Nynäshamn 9) ca 
300 m norr om Hamnviken. 

UH l fr (Nils Ryning); saknas vissa år. 
1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie)jord som räntar 3:0 

pn, 2 pund smör och 1 lamm (se Tyresö, Österha-
ninge sn) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn, l ~r 
och 6 dagsverken (FoR 3) . 

1281 in .. . Forsum, Forse (DS 712) , 1292 in Forse (DS 
1737), 1451 Forsa quarn (RAp 10/8) , 1540 Öffuer-

ff llrs, Neder/förs (UH 1540:8) - 9 I, 8 e. 
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UH 1538 (endast) 1 skuj, 0:0:1:4 till Kängsta.
1 st, 0:2 (Nederfors).
1 st, 0:2 (Överfors) (1538 0:1:1:4 med st i Ogesta). 
1554-56 (endast) 1 krkvarn (Överfors).
1 bi + bikvarn (Överfors). (Biskopsgårdens rd)
1 fr (Nederfors) (Karin Axelsdotter /Tott/, 1566 
Erik Tönnesson /Tott/).
1 fr (Olof Dyster), 1:0, 1551 1 aoe, 1573 öde.

1281 säljer kung Magnus 0:2 och 0:‘/> i F till biskopen i 
Strängnäs och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sin egen-
dom i F till Sorunda kyrka (DS 1737).

1350 är Ingel i F faste vid en jordtransaktion (DS 4600).
1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe), änka efter Jo-

han Fredebern, jord och en kvarn till sin morbror 
Ingevald Ingemundsson (vinkelsnitt), prebendat i 
Strängnäs (RAp 10/8).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok 0:2 som räntar VA 
pund korn, 0:2 pn, 1 mark smör och 6 dagsverken 
(SSJb 1515 f 22).

1526 byter Gustav I bort 0:6:1:4 i F till Knut i F mot jord 
i Gillberga, Sorunda sn (GR 3 s 176).

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i Överfors och 
tre i Nederfors (UH 1573:6).

=rava 1539 Graua (UH 1539:1) - 9 I, 6 d.
UH 1 frt (Johan Pedersson Bååt ).
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 

hans arvegods en gård som räntar 2:0 avradspn, 
0:12 pn för gästning och 8 dagsverken; gården har 
äng till 14 lass och 1 pund utsäde (EbA auts 37).

1551 skänker Peder Botvidson i G till sin dotter och måg 
en gård på Norrmalm i Stockholm och 'skeppspar- 
ten’ som han ärvt av sin kusin Kristina (StTb s 111). 
1553 framträder han vid Stockholms rådstugurätt 
(StTb s 238); 1557 skänker han en tomt med källare 
i Stockholm till änkan Karin (StTb s 197).

=ryt 1281 in ... Gr0te (DalsD 20), 1350 in Gryte (DS 4600) -9 1,
8 e.

L H 1 sk, 0:6:0:5 med skuj i Älby.
1 stuj, 0:1 till Yxlö, 1545 1 kruj, 1566 till prästbor-
det, 1572 1 kyuj.

Grava 

Gryt 

UH 1538 (endast) 1 skuj, 0:0: 1:4 till Kängsta. 
1 st, 0:2 (Nederfors). 
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1 st , 0:2 (Överfors) (1538 0:1:1:4 med st i Ogesta). 
1554-56 (endast) 1 krkvarn (Överfors) . 
1 bi + bikvarn (Överfors). (Biskopsgå.rdens rd) 
1 fr (Nederfors) (Karin Axelsdotter /Tott/, 1566 
Erik Tönnesson /Tott/). 
1 fr (Olof Dyster), 1 :0, 1551 1 aoe, 1573 öde. 

1281 säljer kung Magnus 0:2 och 0:½ i F till biskopen i 
Strängnäs och hans kyrka (se Jursta) (DS 712). 

1292 testamenterar Magnus Johansson (Ängel) sin egen-
dom i F till Sorunda kyrka (DS 1737) . 

1350 är Ingel i F faste vid en jordtransaktion (DS 4600). 
1451 säljer Kristina Sonesdotter (Pampe), änka efter Jo-

han Fredebern, jord och en kvarn till sin morbror 
lngevald Ingemundsson (vinkelsnitt), prebendat i 
Strängnäs (RAp 10/8). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok 0:2 som räntar 1 ½ 
pund korn , 0:2 pn, 1 mark smör och 6 dagsverken 
(SSJb 1515 f22). 

1526 byter Gustav I bort 0:6 : 1 :4 i F till Knut i F mot jord 
i Gillberga, Sorunda sn (GR 3 s 176). 

1573 redovisas två. tiondepliktiga brukare i Överfors och 
tre i Nederfors (UH 1573 :6). 

1539 Craua (UH 1539: 1) - 9 I, 6 d. 
UH 1 frt Qohan Pedersson /Bå.å.t/). 
1543 upptas i Johan Pederssons (Bå.å.t) jordebok bland 

hans arvegods en gå.rd som räntar 2:0 avradspn, 
0: 12 pn för gästning och 8 dagsverken; gå.rden har 
äng till 14 lass och 1 pund utsäde (EbA auts 37). 

155 1 skänker Peder Botvidson i G till sin dotter och må.g 
en gå.rd på. Norrmalm i Stockholm och 'skeppspar-
ten ' som han ärvt av sin kusin Kristina (StTb s 11 l ). 
1553 framträder han vid Stockholms rå.dstugurätt 
(StTb s 238); 1557 skänker han en tomt med källare 
i Stockholm till änkan Karin (StTb s 197). 

1281 in . . . CrfJte (DalsD 20), 1350 in Gryte (DS 4600) - 9 I, 
8 e. 

UH 1 sk, 0:6:0:5 med skuj i Älby. 
1 stuj , 0:1 till Yxlö, 1545 1 kruj, 1566 till prästbor-
det , 1572 1 kyuj. 
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=ränja

=rönvik

>acktorp

>ammersta

1547 1 kyuj, 0:3:1:2.
Summa jt 1:2:1:7.

1281 säljer kung Magnus 0:1/2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1327 är Johan Kolle och Olof i G fastar vid ett jordbyte 
på Öknebo häradsting vid Tälje kyrka (DS 2618); 
kan även avse Gryt, Västerhaninge sn.

1350 är Johan i G faste vid jordtransaktion i socknen (DS 
4600).

1458 är Johan i G faste på häradstinget (UUBp 22/1). 
1525 se Gryt, Västerhaninge sn.

1525 i Grenie (LSBp 31/10) - 9 I, 9 e.
UH 1 sk, 1:0:2:2, 1556 0:7:1:6, med skuj i Yxlö från 

1543.
1 sk, 0:4, 1556 0:6:2, med skuj/sk i Ekeby 1538-48; 
öde 1572 (se Ekeby).
1538-47 1 sk, 0:4:1:6 med stuj i Ekeby tom 1547. 
Summa jt 2:1:1 (1:6:0:6).

1525 är Olof i G faste vid häradstinget (LSBp 31/10).

1510 (omkij Grönäwiich (TidöA vol 499 f 9), 1539 Grö- 
neuich (UH 1539:1)-9 I, 7 e.

UH 1 fr (Axel Nilsson /Banér/, 1566 Per Axelsson /Ba- 
nér/), 1572 Vi fr.

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde- 
bok en gård som räntar 0:14 pn (TidöA vol 499 f 9).

1509 Haketorp (B 19 nr 82, avskr), 1539 Hakatorp (UH 
1539:1)-9 1, 7 e.

UH 1 fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming), 1566 Vi fr. 
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far H 

som räntar 'A tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82).

1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar A tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3).

1345 in Hamarstum (DS 3978) - 9 I, 9 f.
UH 1539-44 3 fr (Olof Skovgård).

1544 (endast) 1 frt (Olof Skovgård).
Hammersta är sätesgård för Nils Erengislesson (Ham- 
mersta-ätten) 1434 (SMR 116), hans son Erengisle Nils-
son 1442-67 (GiBr s 127, RAp 1/7) och den sistnämndes
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Gränja 

Grönvik 

Hacktorp 

1547 l kyuj, 0:3:1 :2. 
Summajt 1:2:1:7. 

1281 säljer kung Magnus O:½ till biskopen i Strängnä s 
och hans kyrka (se J urs ta) (DS 712). 

1327 är Johan Kolle och Olof i G fastar vid ett jordb yte 
på Öknebo häradsting vid T älje kyrka (DS 2618); 
kan även avse Gryt, Västerhaninge sn. 

1350 är Johan i G faste vidjordtransaktion i socknen (DS 
4600). 

1458 är Johan i G faste på häradstinget (UUBp 22/1) . 
1525 se Gryt, Västerhaninge sn. 

1525 i Grenie (LSBp 31/ 10) - 9 I, 9 e. 
UH l sk, 1:0:2:2, 1556 0:7:1 :6, med skuj i Yxlö från 

1543. 
l sk, 0:4, 1556 0:6:2, med skuj/sk i Ekeby 1538-48; 
öde 1572 (se Ekeby). 
1538-4 7 l sk, 0:4: 1 :6 med stuj i Ekeby t o m 154 7. 
Summajt 2: 1: 1 (1 :6:0:6) . 

1525 är Olof i G faste vid häradstinget (LSBp 31/10). 

1510 (omkr) Grönäwiich (TidöA vol 499 f 9), 1539 Grö-
neuich (UH 1539:1)- 9 I, 7 e. 

UH l fr (Axel Nilsson /Baner / , 1566 Per Axelsson /Ba-
ner /), 1572 ½ fr . 

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde-
bok en gård som räntar 0: 14 pn (TidöA vol 499 f9). 

1509 Hak etorp (B 19 nr 82, avskr), 1539 Hakatorp (UH 
1539 :1)- 9 I , 7 e. 

UH l fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming) , 1566 ½ fr . 
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far H 

som räntar ½ tunna strömming (se Nynäs) (B 19 nr 
82). 

1562 har Lars Fleming ett skärtorp som räntar ½ tunna 
strömming och 8 dagsverken (FoR 3). 

Hammersta 1345 in Hamar stum (DS 3978) - 9 I, 9 f. 
UH 1539-44 3 fr (OlofSkovgård) . 

1544 (endast) l frt (Olof Skovgård) . 

Hammersta är sätesgård för Nils Erengislesson (Ham-
mersta-ätten) 1434 (SMR 116), hans son Erengisle Nils-
son 1442-67 (GiBr s 127, RAp 1/7) och den sistnämndes 



änka Birgitta Olofsdotter (Tott) 1471-94 (RAp 1471 
21/12, 1494 12/1) som fick H i morgongåva. H tillfaller 
1528 Gustav I såsom arv efter Sten Sture cl ä och förlänas 
sedan till Olof Skovgård (avhuggen lindgren) (UH). Se-
nast 1554 blir H huvudenhet för arv och eget i Sotholms 
härad, varvid löran Nilsson utnämns till fogde där (UH 
1554:30).
1345 omnämns Botvid i H vid en jordtransaktion i Tälje 

(DS 3978).
1350 är Holme i H faste vid jordtransaktion i socknen 

(DS 4600).
1362 byter Anders Naglason till sig 0:6 i H, i den delen 

som kallas Boo, av Nils Turesson (Bielke) mot jord i 
Häringe och Östnora, Västerhaninge sn, samt i 
Björkö, Adelsö sn (DS 6605, DMS 1:7 s 224).

1383 och 1385 är Nils i H fäste på häradstinget; vid det 
senare tillfället kallas han Nils i Bo (SRP 1967, 
2130-31).

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) i mor-
gongåva till Katarina Knutsdotter (Grip) 4:0 i H och 
jord i Själv, Kängsta och *Risavi (LSBp 20/8).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) sin gård H och 
jord i Själv, Kängsta, Jursta och Älby, vidare på 
Torö, Sorunda sn, på Utö, Ede, Trema, Fjärdlång, 
Varnö, Gålö och Blista, Österhaninge sn, på Sånö, 
Västerhaninge sn, samt i Byrsta, Grödinge sn (GiBr 
s 127). - 1446 förnyas morgongåvan (DRAp 1484 
10/9, vid).

1449 byter Erengisle Nilsson till sig H av sonen Algot mot 
sin sätesgård Ulvåsa, Ekebyborna sn (RAp 7/2).

1451 fritar Bo Nilsson sin bror Erengisle Nilsson från allt 
ytterligare tilltal för H med underliggande gods (G 
29).

1470-96 pågår en invecklad rättstvist gällande äganderät-
ten till H; efter Erengisle Nilssons död (1469) ankla-
gar Erengisle Gädda på arvingarnas vägnar Birgitta 
Olofsdotter för urkundsförfalskning. Efterhand 
dras även Uppsala domkyrka och Sten Sture in i 
tvisten, vilket formellt avslutas genom den sist 
nämndes kompensationsdonation till domkyrkan 
(se 1496). (LuSS s 130 ff, Sc 1955-57 s 190 ff, 205 ff,
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änka Birgitta Olofsdotter (Tott) 14 71-94 (RAp 14 71 
21/ 12, 1494 12/1) som fick H i morgongåva. H tillfaller 
1528 Gustav I såsom arv efter Sten Sture d ä och förlänas 
sedan till Olof Skovgård (avhuggen lindgren) (UH). Se-
nast 1554 blir H huvudenhet för arv och eget i Sotholms 
härad, varvid Jöran Nilsson utnämns till fogde där (UH 
1554:30). 

1345 omnämns Botvid i H vid en jordtransaktion i Tälje 
(DS 3978). 

1350 är Holme i H faste vid jordtransaktion i socknen 
(DS 4600). 

1362 byter Anders Naglason till sig 0:6 i H, i den delen 
som kallas Boo, av Nils Turesson (Bielke) mot jord i 
Häringe och Östnora, Västerhaninge sn, samt i 
Björkö, Adelsö sn (DS 6605, DMS 1 :7 s 224). 

1383 och 1385 är Nils i H faste på häradstinget; vid det 
senare tillfället kallas han Nils i Bo (SRP 1967, 
2130-31) . 

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) i mor-
gongåva t.ill Katarina Knutsdotter (Grip) 4:0 i H och 
jord i Själv, Kängsta och *Risavi (LSBp 20/8). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) sin gård H och 
jord i Själv, Kängsta, Jursta och Älby, vidare på 
Torö, Sorunda sn, på Utö, Ede, Trema, Fjärdlång , 
Varnö , Gålö och Blista, Österhaninge sn, på Sånö, 
Västerhaninge sn, samt i Byrsta, Grödinge sn (GiBr 
s 127). - 1446 förnyas morgongåvan (DRAp 1484 
10/9, vid) . 

1449 byter Erengisle Nilsson till sig H av sonen Algot mot 
sin sätesgård Ulvåsa, Ekebyborna sn (RAp 7/2). 

1451 fritar Bo Nilsson sin bror Erengisle Nilsson från allt 
ytterligare tilltal för H med underliggande gods (G 
29) . 

14 70-96 pågår en invecklad rättstvist gällande äganderät-
ten till H ; efter Erengisle Nilssons död (1469) ankla-
gar Erengisle Gädda på arvingarnas vägnar Birgitta 
Olofsdotter för urkundsförfalskning. Efterhand 
dras även Uppsala domkyrka och Sten Sture in i 
tvisten, vilket formellt avslutas genom den sist 
nämndes kompensationsdonation till domkyrkan 
(se 1496) . (LuSS s 130 ff, Se 1955-57 s 190 ff, 205 ff, 
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HT 1958 s 291 ff, Sc 1959 s 108 ff, KL 19 sp 345 f, 
Dahlbäck kas nr 856, GiBr s 127)

1475 donerar Birgitta Olofsdotter, änka efter Erengisle 
Nilsson, sätesgården H och hela det underliggande 
godskomplexet, som är hennes rätta morgongåva 
till Uppsala domkyrka 'till gudstjänstens uppehälle’ 
efter hennes död; förutom H gård och de tre un-
derliggande avgärdatorpen *Botolffs torp, Kolbot-
ten och *Heringe torp, omfattar donationen jord i 
Själv, Kängsta och Älby, i Torö, Rangsta och Gudby, 
Sorunda sn, Utö, Trema, Fjärdlång, Varnö och 
Gålö, Österhaninge sn, samt Sånö och Hyttan, 
Västerhaninge sn (se även 1494 och 1496).

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) till Sten Sture och 
sin kusin Ingeborg Åkesdotter (Tott) huvudgården 
H med alla underliggande jordar (se föregående 
notis), huvudgården Valsjö med dess underliggan-
de jordar enligt vad hennes köpebrev utvisar (se 
Valsjö) och huvudgården Fullbro, Sorunda sn, med 
dess underliggande jordar i Mora, *Str0m, Gudby, 
Ullevi, Frinsö och Fituna, samt alla hennes kö- 
pegods i Sverige, undantaget de som ligger i 
Västergötland och i Marks hd (RAp 12/1).

1496 kompenserar Sten Sture Uppsala domkyrka med 
tre gårdar i Torresta, Kalmars sn, Uppland, då 
hans köp av H omintetgjort Birgitta Olofsdotters ti-
digare donation till domkyrkan (se 1475) (LuSS s 
134, Dahlbäck kas nr 856).

1531 byter Gustav I jord med Gustav Kafle och dennes 
hustru Anna Josefsdotter (Djulö-ätten) vilka får 4:0 
i H, som räntar 4:0 pn och VA läst korn, och jord i 
Kolbotten, *Skyndetorp, *Botolffs torp, Själv, Lax-
holmen, Hemfosa, Valsjö med de två underliggan-
de öarna Degerholmen och Säftholmen i denna 
socken; vidare jord i Valsta, Österhaninge sn, och 
Östnora, Västerhaninge sn, samtÄgnö, Brännkyrka 
sn. Kungen får i gengäld jord i Kärnbo och Turinge 
snr och på Fogdön i Södermanland samt i Löts, 
Boglösa och Nysätra snr i Uppland (F 1:1 f 365 ff, 
GR 7 s 395 ff).

Vid H finns ruinen av det medeltida stenhuset (RAA 314)
ca 700 meter sydsydost om nuvarande gård.
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HT 1958 s 291 ff, Se 1959 s 108 ff, KL 19 sp 345 f, 
Dahlbäck kas nr 856, GiBr s 127) 

14 7 5 donerar Birgitta Olofsdotter, änka efter Erengisle 
Nilsson, sätesgården H och hela det underliggande 
godskomplexet, som är hennes rätta morgongåva 
till Uppsala domkyrka 'till gudstjänstens uppehälle' 
efter hennes död; förutom H gård och de tre un-
derliggande avgärdatorpen *Botolffs torp, Kolbot-
ten och *Heringe torp, omfattar donationen jord i 
Själv, Kängsta och Älby, i Torö, Rangsta och Gudby, 
Sorunda sn, Utö, Trema, Fjärdlång, Varnö och 
Gålö, Österhaninge sn, samt Sånö och Hyttan, 
Västerhaninge sn (se även 1494 och 1496). 

1494 säljer Birgitta Olofsdotter (Tott) till Sten Sture och 
sin kusin Ingeborg Åkesdotter (Tott) huvudgården 
H med alla underliggande jordar (se föregående 
notis), huvudgården Valsjö med dess underliggan-
de jordar enligt vad hennes köpebrev utvisar (se 
Valsjö) och huvudgården Fullbro, Sorunda sn, med 
dess underliggande jordar i Mora, *Str0m, Gudby, 
Ullevi, Frinsö och Fituna, samt alla hennes kö-
pegods i Sverige, undantaget de som ligger i 
Västergötland och i Marks hd (RAp 12/1 ). 

1496 kompenserar Sten Sture Uppsala domkyrka med 
tre gårdar i Torresta, Kalmars sn, Uppland, då 
hans köp av H omintetgjort Birgitta Olofsdotters ti-
digare donation till domkyrkan (se 1475) (LuSS s 
134, Dahlbäck kas nr 856) . 

1531 byter Gustav I jord med Gustav Kafle och dennes 
hustru Anna Josefsdotter (Djulö-ätten) vilka far 4:0 
i H, som räntar 4:0 pn och l½ läst korn, och jord i 
Kolbotten, *Skyndetorp, *Botolffs torp, Själv, Lax-
holmen, Hemfosa, Valsjö med de två underliggan-
de öarna Degerholmen och Säftholmen i denna 
socken; vidare jord i Valsta, Österhaninge sn, och 
Östnora, Västerhaninge sn, samt Ägnö, Brännkyrka 
sn. Kungen far i gengäld jord i Kärnbo och Turinge 
snr och på Fogdön i Södermanland samt i Löts, 
Boglösa och Nysätra snr i Uppland (F 1:1 f 365 ff, 
GR 7 s 395 fI). 

Vid H finns ruinen av det medeltida stenhuset (RAÄ 314) 
ca 700 meter sydsydost om nuvarande gård. 



Hamnvik 1514 Hanawick (RAp 7/3), 1539 Haneuich (UH 1539:1)-9
I, 6e.

UH 1 fr (Nils Ryning)
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil- 

lie) jord som räntar 0:12 pn och 1 lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:12 pn, 1 får 
och 6 dagsverken (FoR 3).

Hassla 1509 i Hasle (B 19 nr 82, avskr), 1539 Hatzla (UH 1539:1)
-9 I, 7 e.

UH 1 fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming)
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 0:12 pn (se Nynäs) (B 19 nr 82).
1562 har Lars Fleming en gård som räntar 2:0 pn och 8 

dagsverken (FoR 3).

♦Heringetorp 1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) avgärdatorpet 
Heringe torp under Hammersta till Uppsala domkyr-
ka (se Hammersta) (RAp 30/11).

Herrön Se Inre Yxlö.

Hultö 1409 Fagraholt (SD 1192), 1539 Hult (UH 1539:1) - 9 I, 7
d.

UH 1 bi (Biskopsgårdens rd).
1409 avslår ett räfstedng kronans och skatteböndernas i 

Aby krav på torpet H och dömer det till Strängnäs 
biskopsbord (se *Biscopsgardhen) (SD 1192).

*Haesleby 1350 (omkr) i Hesleby (ÖsKyA, N 1:1, avskr), 1350 de Has- 
leby (?DS 4600); övergivet bebyggelseläge (RAA Ny-
näshamn 23) vid Källsmo intill vägen på dess västra 
sida.

1350 (omkr) donerar Simon i Hjord till Ösmo kyrka (se 
Lida) (ÖsKyA N 1:1, avskr).

1350 är Karl Sonesson i H vidervaruman vid jord-
transaktion i socknen (?DS 4600).

1563 dömer Erik XIV:s nämnd Erik Larsson, fogde över 
Sotholms och Svartlösa härader och Värmdö sock-
en, till döden för att ha sått 'till sitt eget behov’ i bl a
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1514 Hanawick (RAp 7/3), 1539 Haneuich (UH 1539:1)-9 
I, 6 e. 

UH I fr (Nils Ryning) 
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil-

lie) jord som räntar 0: 12 pn och 1 lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0: 12 pn, 1 ffir 
och 6 dagsverken (FoR 3). 

1509 i Hasle (B 19 nr 82, avskr), 1539 Hatzla (UH 1539: 1) 
-9l,7e. 

UH I fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming) 
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 0: 12 pn (se Nynäs) (B 19 nr 82). 
1562 har Lars Fleming en gård som räntar 2:0 pn och 8 

dagsverken (FoR 3). 

*Heringetorp 14 7 5 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) avgärdatorpet 
Heringe torp under Hammersta till Uppsala domkyr-
ka (se Hammersta) (RAp 30/11). 

Herrön 

Hultö 

*H.eslehy 

Se Inre Yxlö. 

1409 Fagraholt (SD 1192), 1539 Hult (UH 1539:1)- 9 I, 7 
d. 

UH I bi (Biskopsgårdens rd). 
1409 avslår ett räfsteting kronans och skatteböndernas i 

Åby krav på torpet H och dömer det till Strängnäs 
biskopsbord (se *Biscopsgardhen) (SD 1192). 

1350 (omkr) i Hesleby (ÖsK yA, N I: 1, avskr), 1350 de H<Es-
leby (?DS 4600); övergivet bebyggelseläge (RAÄ Ny-
näshamn 23) vid Källsmo intill vägen på dess västra 
sida . 

1350 (omkr) donerar Simon i Hjord till Ösmo kyrka (se 
Lida) (ÖsKyA N 1:1, avskr) . 

1350 är Karl Sonesson i H vidervaruman vid jord-
transaktion i socknen (?DS 4600). 

1563 dömer Erik XIV:s nämnd Erik Larsson, fogde över 
Sotholms och Svartlösa härader och Värmdö sock-
en, till döden för att ha sått 'till sitt eget behov' i bl a 
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Jursta

H (6 spann korn) av kungens spannmål. Han hade 
också låtit Johan Pedersson (Bååt) till Fituna få 30 
sommarlass hö av en konungsäng i Sorunda, som 
denne hade haft i förläning men nu vederkänts. 
(HH 13 s 95; se Älby)

1281 in ... Jurstum (DS 712) - 9 I, 8 e.
UH 1 sk, 0:6:1 med skuj i Banksta.

1 skuj, 0:0:2:4 till Banksta.
1538-39 1 skuj, 0:1 till Kängsta.
1547 1 ky, 0:5.
1 fr (Nils Ryning).
Summa jt 1:5:0:4 (1:4:0:4).

1281 säljer kung Magnus till biskopen i Strängnäs och 
hans kyrka 0:0:10 i J och jord i Banksta, Björsta, 
Fors, Gryt, Kalvö, Klövsta, Källberga, Muskösund, 
Nibble, *Stochaeby, Uppeby, Valla, Vansta, Väster-
vik och Åby i denna socken, Hemfosa, Västerha-
ninge sn, Sorunda sn: i Aska, Frölunda, Källsta, 
(Norra) Enby, Sundby, Tyrved och Ulvesta, ytterli-
gare i Karleby, Tälje sn, och Taxinge, Toresunds 
och Ytterenhörna snr i Södermanland samt i Skå sn 
i Uppland (DS 712, DalsD 20; två brev).

1331 har Strängnäs biskopsbord Vr.Q (DS 2889).
1350 är Johan i J faste vid jordtransaktion i socknen (DS 

4600).
1383 är Ödvast i J faste på häradstinget (SRP 1967).
1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:3 till Sigge Brun (se 

Talby, Salems sn) (UUBp 12/3).
1387 säljer Sigge Brun 0:0:4 i J och jord i Säby till 

Strängnäs domkyrka (RAp 2/7, SRP 2327).
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) en gård i 

morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta) (GiBr s 127).

1490-talet (?) ärver Kirsten Tygesdotter (Lunge) en gård 
efter Anna Olofsdotter (Lindö-ätten) (se Älby) 
(EngsöA ms 1:12, odat lös lapp).

1515 säljer Kirsten Tygesdotter jord som räntar 3:0 pn 
och som var hennes arv efter Anna Olofsdotter (HH 
39 nr 58).

1531 upptas i Gustav I:sjordebok en gård som räntar 1:0 
pn (K 1 f 73v).
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Jursta 

H (6 spann korn) av kungens spannmål. Han hade 
också låtit Johan Pedersson (Bååt) till Fituna fa 30 
sommarlass hö av en konungsäng i Sorunda, som 
denne hade haft i förläning men nu vederkänts. 
(HH 13 s 95; se Älby) 

1281 in ... jurstum (DS 712)- 91, 8 e. 
UH l sk, 0:6: 1 med skuj i Banksta. 

l skuj, 0:0:2:4 till Banksta. 
1538-39 l skuj, 0: 1 till Kängsta. 
1547 l ky, 0:5. 
l fr (Nils Ryning). 
Summajt 1:5:0:4 (1:4 :0:4) . 

1281 säljer kung Magnus till biskopen i Strängnäs och 
hans kyrka 0:0: 10 i J och jord i Banks ta, Björsta, 
Fors, Gryt, Kalvö, Klövsta, Källberga, Muskösund , 
Nibble, *Stoch~by, Uppeby, Valla , Vansta, Väster-
vik och Åby i denna socken, Hemfosa, Västerha-
ninge sn, Sorunda sn: i Aska, Frölunda, Källsta, 
(Norra) Enby, Sundby, Tyrved och Ulvesta, ytterli-
gare i Karleby, Tälje sn, och Taxinge, Toresunds 
och Ytterenhörna snr i Södermanland samt i Skå sn 
i Uppland (DS 712, DalsD 20; två brev). 

1331 har Strängnäs biskopsbord ½:O (DS 2889). 
1350 är Johan i J faste vid jord transaktion i socknen (DS 

4600). 
1383 är Ödvast i J faste på häradstinget (SRP 1967). 
1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:3 till Sigge Brun (se 

Talby, Salems sn) (UUBp 12/3). 
1387 säljer Sigge Brun 0:0:4 i J och jord i Säby till 

Strängnäs domkyrka (RAp 2/7, SRP 2327) . 
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) en gård i 

morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta) (GiBr s 127). 

1490-talet (?) ärver Kirsten Tygesdotter (Lunge) en gård 
efter Anna Olofsdotter (Lindö-ätten) (se Älby) 
(EngsöA ms 1:12, odat lös lapp). 

1515 säljer Kirsten Tygesdotter jord som räntar 3:0 pn 
och som var hennes arv efter Anna Olofsdotter (HH 
39 nr 58). 

1531 upptas i Gustav I:sjordebok en gård som räntar 1:0 
pn (K 1 f 73v). 



Järflotta

Kalvö

1533 byter Gudmund Persson till sig en gård som räntar 
1:0 pn av Gustav I (se Trema, Osterhaninge sn) 
(NRKb nr 3).

1552 beordrar Gustav I fogden Erik Dalkarl att undersö-
ka vilken av de tre gårdarna i J som är Hammersta- 
gods, eftersom den gård som där tidigare indragits 
som sådant enligt Björn Pedersson (Bååt) av ålder 
tillhört Fållnäs och inte Hammersta (GR 27 s 217). 
Följande år återlämnas den indragna gården till 
Nils Ryning, med motivering att den felaktigt in-
dragits av dennes styvfar Gudmund Persson såsom 
förment Hammerstagods; 1561 dömer Erik XIV:s 
nämnd gården formellt från arv och eget till Nils 
Ryning (HH 13 s 2).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 4:4 
pn (FoR 3).

1504 i Gersetta (StTb s 37), 1509 i Gerfflötha (B 19 nr 82, 
avskr), 1562 Gerflotta (FoR 3) - 9 I, 5 e.

1504 är Johan Nilsson i J edgärdsman vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 37).

1509 tillskiftas Elin Nilsdotter (Sparre) en gård som rän-
tar 4 2:0 pn, och som ingått i hennes morgongåva, 
(se Nynäs) (B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 4:0 pn och 8 

dagsverken (FoR 3).

1281 Kalf 0 (DalsD 20) - 9 I, 7 e; gammal bytomt (RAA 
Nynäshamn 532) ca 900 m väster om Norvik.

UH 1 sk, 0:2:2.
2 fr (Ivar Fleming, 1545 Nils Ryning, 1562 Lars Fle-
ming), 1573 1 fr.

1281 säljer kung Magnus 0:1 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712, DalsD 20).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:1 (DS 2889).
1458 är Birger i K faste på häradstinget (RAp 22 1).
1509 får Elin Nilsdotter (Sparre) vid arvskifte två gårdar, 

som sammanlagt räntar 5 pund korn och 2'A:0 pn, 
vilka var en del av hennes morgongåva (se Nynäs) 
(B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar 1:0 
pn, 2 2 pund korn och 8 dagsverken (FoR 3).
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1533 byter Gudmund Persson till sig en gård som räntar 
I :0 pn av Gustav I (se Trema, Österhaninge sn) 
(NRKb nr 3). 

1552 beordrar Gustav I fogden Erik Dalkarl att undersö-
ka vilken av de tre gårdarna i J som är Hammersta-
gods, eftersom den gård som där tidigare indragits 
som sådant enligt Björn Pedersson (Bååt) av ålder 
tillhört Fållnäs och inte Hammersta (GR 27 s 217). 
Följande år återlämnas den indragna gården till 
Nils Ryning, med motivering att den felaktigt in-
dragits av dennes styvfar Gudmund Persson såsom 
förment Hammerstagods; 1561 dömer Erik XIV:s 
nämnd gården formellt från arv och eget till Nils 
Ryning (HH 13 s 2). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 4:4 
pn (FoR 3). 

1504 i Gersetta (StTb s 37), 1509 i Gerfflötha (B 19 nr 82, 
avskr), 1562 Gerflotta (FoR 3)- 9 I, 5 e. 

1504 är Johan Nilsson i J edgärdsman vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 37). 

1509 tillskiftas Elin Nilsdotter (Sparre) en gård som rän-
tar 4½:0 pn, och som ingått i hennes morgongåva, 
(se Nynäs) (B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 4:0 pn och 8 
dagsverken (FoR 3). 

1281 Kalf (DalsD 20) - 9 I, 7 e; gammal bytomt (RAÄ 
Nynäshamn 532) ca 900 m väster om Norvik. 

UH I sk, 0:2:2. 
2 fr (Ivar Fleming, 1545 Nils Ryning, 1562 Lars Fle-
ming), 1573 I fr. 

1281 säljer kung Magnus 0: 1 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712, DalsD 20). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0: 1 (DS 2889). 
1458 är Birger i K faste på häradstinget (RAp 22/1 ). 
1509 far Elin Nilsdotter (Sparre) vid arvskifte två gårdar, 

som sammanlagt räntar 5 pund korn och 2½:0 pn, 
vilka var en del av hennes morgongåva (se Nynäs) 
(B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar 1:0 
pn, 2½ pund korn och 8 dagsverken (FoR 3). 
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Karlsta

Klösta

Klövsta

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i K (UH 1573:6).

1514 Kalssthadha (RAp 7/3) 1520 Kalstorp (VikSp 15/6), 
1539 Kalsta (UH 1539:1) - 9 I, 7 e; gammalt bebyg-
gelseläge (RAA Nynäshamn 21) ca 100 m norr om 
nuvarande.

UH 1539-66 2 fr (Nils Ryning), 1566 sammanslagna till 
1 fr; enheterna redovisas ej 1543-56.

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord som räntar 7 
pund korn så när som på 2 spann, 3:0 pn och 3 får 
(se Tyresö) (RAp 7/3).

1520 säljer Erik Ryning till Ture Bengtsson (Liljesparre 
av Händelö) gården K, som räntar 5:0 pn, och jord 
i Hackesta i 'Småland’ (avser möjligen Hakarp, Hak- 
arps sn, Tveta hd) (VikSp 15/6).

1562 besitter Nils Rynings landbo två gårdar om sam-
manlagt 0:12; sammanlagt räntar dessa 0:12 pn, 6 

pund korn, 2 får och 12 dagsverken (FoR 3).

Se Eneby.

1281 Cl0wcestum (DS 712), Clofcestum (DalsD 20) - 9 I, 7 e.
UH 1 sk, 0:4 med stuj i Älby.
1281 säljer kung Magnus 0:0:4 till biskopen i Strängnäs 

och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).
1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:4 (DS 2889).
1437 är Gregers i K nämndeman på lagmansting (SMR 

645) och 1441 ingår han i en 'folklandsnämnd' 
(SMR 1383).

1447 meddelas att Vadstena kloster ägt 0:0:4 som ränta- 
de 0:0:4 pn, 2 tön korn samt 1 pund matukorn. Jor-
den har klostret bytt bort tillsammans med jord i 
Lida och Älby till Nils Erengislesson (Hammersta- 
ätten) mot jord i Glaskulla, Varvs sn, Aska hd (Ös-
tergötland). Vidare meddelas att inget brev utfär-
dats på bytet. (VaKlJb s 40 f)

1458 är Olof i K fäste på häradstinget (UUBp 22/1).
1480 ger väpnaren Ulf Torstensson (tre spetsar) och 

Kristina Sonesdotter (tre musslor) 0:0:5 till Vårfru-
koret i Strängnäs domkyrka och försäkrar därvid 
att jorden har tillfallit dem i rätt arv efter Inge-
mund Arvidsson (vinkelsnitt); ett av de fem örtug-

256 Sotholms härad 

Karlsta 

Klösta 

Klövsta 

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i K (UH 1573:6). 

1514 Kalssthadha (RAp 7/3) 1520 Kalstvrp (VikSp 15/6), 
1539 Kalsta (UH 1539: 1) - 9 I, 7 e; gammalt bebyg-
gelseläge (RAÄ Nynäshamn 21) ca 100 m norr om 
nuvarande. 

UH 1539-66 2 fr (Nils Ryning), 1566 sammanslagna till 
I fr ; enheterna redovisas ej 1543-56. 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord som räntar 7 
pund korn så när som på 2 spann, 3:0 pn och 3 fär 
(se Tyresö) (RAp 7/3). 

1520 säljer Erik Ryning till Ture Bengtsson (Liljesparre 
av Händelö) gården K, som räntar 5:0 pn, och jord 
i Hackesta i 'Småland' (avser möjligen Hakarp, Hak-
arps sn, Tveta hd) (VikSp 15/6). 

1562 besitter Nils Rynings landbo två gårdar om sam-
manlagt 0:12; sammanlagt räntar dessa 0:12 pn , 6 
pund korn, 2 fär och 12 dagsverken (FoR 3). 

Se Eneby. 

1281 Cl~wa!slum (DS 712), Clofa!slum (DalsD 20)- 9 I, 7 e. 
UH I sk, 0:4 med stuj i Älby. 
1281 säljer kung Magnus 0:0:4 till biskopen i Strängnäs 

och hans kyrka (sejursta) (DS 712) . 
1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0 :4 (DS 2889). 
1437 är Gregers i K nämndeman på lagmansting (SMR 

645) och 1441 ingår han i en 'folklandsnämnd' 
(SMR 1383). 

1447 meddelas att Vadstena kloster ägt 0:0:4 som ränta-
de 0:0:4 pn, 2 tön korn samt 1 pund matukorn. Jor-
den har klostret bytt bort tillsammans med jord i 
Lida och Älby till Nils Erengislesson (Hammersta-
ätten) mot jord i Glaskulla, Varvs sn , Aska hd (Ös-
tergötland). Vidare meddelas att inget brev utfär-
dats på bytet. (VaKIJb s 40 f) 

1458 är Olof i K faste på häradstinget (UUBp 22/ 1). 
1480 ger väpnaren Ulf Torstensson (tre spetsar) och 

Kristina Sonesdotter (tre musslor) 0:0:5 till Vårfru-
koret i Strängnäs domkyrka och försäkrar därvid 
att jorden har tillfallit dem i rätt arv efter Inge-
mund Arvidsson (vinkelsnitt); ett av de fem örtug-
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landen sägs vara 'oriktigt frångången’ och ligger nu 
i skattebondens åker i samma by (RAp 30/6).

1502 upptas 0:0:4 i Vadstena klosters jordebok (HH 16 s 
247).

1538 byter Gustav I bort en gård som räntar 3:0 pn till 
kronan (K1DH II nr 11).

Kogersta 1509 i Kogerstada (B 19 nr 82, avskr), 1539 Kogersta (U> 
1539:1) - övergiven bytomt (RAA Nynäshamn 528) 
ca 900 m västnordväst om Norvik.

UH 1539-44 1 fr (Ivar Fleming, öde).
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 12 spann korn och 0:10 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 1:0 pn, 12 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3).

Kolbotten 1475 Kolebotne (RAp 30/11) - 9 I, 9 e.
UH 1 fr (Gustav Kafle), 1543 1 aoe.
1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) avgärdatorpet K 

till Uppsala domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11).
1495 (?) upptas Sten Stures jordebok ett torp som räntar 

0:12 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 22).
1531 byter Gustav I bort torpet K till Gustav Kafle (se 

Hammersta) (F 1:1 s 365, GR 7 s 396).

Krällinge 1383 i Krcdlingce (RAp e 29/9, SRP 1966) - 9 I, 8 d - StO s 
191 f.

UH 1538-39 2 skuj, 0:2 till Vansta + 0:1:0:4 till Åby. 
1539 (endast) 1 skuj, 0:1 till Åby.
Summa jt 0:4:0:4.

1383 köper biskop Tord i Strängnäs 0:0:0:13 och jord i 
Åby av Peter Kompan i Söderby (SRP 1966).

Källberga 1281 in ... Kicelaberstum (DS 712, DalsD 20), 1331 in 
Kicelabiargum (DS 2889) - 9 I, 8 e.

UH 1 sk, 0:4:1:4 (1543-48 0:5).
1 fr, 0:3:1:4 (Nils Ryning).
Summa jt 1:0.

1281 säljer kung Magnus 0:0:4‘/2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:4‘/2 (DS 2889).

Kogersta 

Kolbotten 

Krällinge 

Källberga 
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landen sägs vara 'oriktigt frångången' och ligger nu 
i skattebondens åker i samma by (RAp 30/6). 

1502 upptas 0:0:4 i Vadstena klostersjordebok (HH 16 s 
247). 

1538 byter Gustav I bort en gård som räntar 3:0 pn till 
kronan (KIDH Il nr 11). 

1509 i Kogerstada (B 19 nr 82, avskr), 1539 Kogersta (UH 
1539:1) - övergiven bytomt (RAÄ Nynäshamn 528) 
ca 900 m västnordväst om Norvik. 

UH 1539-44 l fr (Ivar Fleming, öde). 
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 12 spann korn och 0:10 pn (se Ny-
näs) (B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 1 :0 pn, 12 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

1475 Kolebotne (RAp 30/11) - 9 I, 9 e. 
UH l fr (Gustav Kafle), 1543 l aoe. 
14 7 5 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) avgärdatorpet K 

till Uppsala domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11). 
1495 (?) upptas Sten Stures jordebok ett torp som räntar 

0:12 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f22). 
1531 byter Gustav I bort torpet K till Gustav Kafle (se 

Hammersta) (F I: 1 s 365, GR 7 s 396). 

1383 i Krcellingce (RAp e 29/9, SRP 1966) - 9 I, 8 d - StO s 
191 f. 

UH 1538-39 2 skuj, 0:2 till Vansta + 0:1:0:4 till Åby. 
1539 (endast) l skuj, 0:1 till Åby. 
Summajt 0:4:0:4. 

1383 köper biskop Tord i Strängnäs 0:0:0:13 och jord i 
Åby av Peter Kompan i Söderby (SRP 1966). 

1281 in .. . Kicelaberstum (DS 712, DalsD 20), 1331 in 
Kicelabiargum (DS 2889) - 9 I, 8 e. 

UH l sk, 0 :4:1:4 (1543-48 0:5). 
l fr, 0:3: 1 :4 (Nils Ryning). 
Summajt 1 :0. 

1281 säljer kung Magnus 0:0:4½ till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:4½ (DS 2889). 
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Kängsta

1350 är Anders i K faste vid jordtransaktion (DS 4600).
1531 upptas i Gustav I:s iordebok en gård som räntar 2:0 

pn (K 1 f 73v).
1533 byter Gudmund Persson till sig en gård som räntar 

2:0 pn av Gustav I (se Trema, Österhaninge sn) 
(NRKb nr 3).

1562 har Nils Ryning en gård om 0:3‘/2 som räntar 3:0 
pn, 1 får och 6 dagsverken (FoR 3).

1350 in Thycensta (DS 4600), 1362 i Tiängsta (DS 6605, 
avskr), 1538 Tensta, Tengesta (UH 1538:1) - 9 I, 8 e.

UH 1 sk, 0:6:2 med skuj i Nederfors, Jursta och Själv, 
1545 0:5:1:4 med skuj i Ogesta, Jursta och Själv, 
1566 0:7:0:2.
1 skuj, 0:1:1:4 till Skäringe.
1545-48 2 fr (Karin Axelsdotter /Tott/, Björn Pe- 
dersson/Bååt/), 1553 1 aoe, ?0:3:0:4 (öde 1572). 
Summa jt ? 1:3:1.

1350 är Botvid i K faste vid jord transaktion i socknen (DS 
4600).

1362 är Sixten i K faste vid konungsting i Näsby, Öster-
haninge sn (DS 6605).

1408 köper Björn Petersson (Djäkn) 0:0:1 (Prv vol 147; 
se 1475).

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) 0:3 i mor-
gongåva till Katarina Knutsdotter (Grip) (se Ham- 
mersta) (LSBp 20/8).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) en gård i 
morgongåva till Birgitta Olofsdotter (se Hammers- 
ta) (GiBr s 127).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter en gård till Uppsala 
domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11).

1475 tilldöms Erengisle Björnsson (Djäkn) på lagmans-
ting 0:0:1 som Ösmo kyrka tidigare innehaft men 
som Erengisle genom ett gammalt köpebrev styrker 
som sin fars köpegods (Prv vol 147).

1479 hävdar Hebbla Albrektsdotter (Bydelsbach) på lag-
mansting att - ’som alla visste’ - hade Gotskalk 
Bengtsson (Ulv) donerat 0:0:7 till prästbordet i 
Ösmo. På samma ting är Lars Magnusson i K 
nämndeman. (B 19 nr 51)

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:0:9 2,
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Kängsta 

1350 är Anders i K faste vid jord transaktion (DS 4600) . 
1531 upptas i Gustav l:sjordebok en gård som räntar 2:0 

pn (K l f 73v). 
1533 byter Gudmund Persson till sig en gård som räntar 

2:0 pn av Gustav I (se Trema, Österhaninge sn) 
(NRKb nr 3). 

1562 har Nils Ryning en gård om 0:3½ som räntar 3:0 
pn, l får och 6 dagsverken (FoR 3). 

1350 in ThyO!nsta (DS 4600) , 1362 i Tiäng sta (DS 6605, 
avskr), 1538 Tensta , Tengesta (UH 1538: l) - 9 I , 8 e. 

UH l sk, 0:6:2 med skuj i Nederfors, Jursta och Själv, 
1545 0:5: l :4 med skuj i Ogesta , Jursta och Själv, 
1566 0:7 :0:2. 
l skuj, 0: 1: l :4 till Skäringe. 
1545-48 2 fr (Karin Axelsdotter {Tott/ , Björn Pe-
dersson /Bååt/), 1553 l aoe, ?0:3:0:4 (öde 1572). 
Summajt ?l :3: l. 

1350 är Botvid i K faste vid jord transaktion i socknen (DS 
4600) . 

1362 är Sixten i K faste vid konungsting i Näsb y, Öster-
haninge sn (DS 6605). 

1408 köper Björn Petersson (Djäkn) 0:0:1 (Prv vol 147; 
se 1475) . 

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) 0:3 i mor-
gongåva till Katarina Knutsdotter (Grip) (se Ham-
mersta) (LSBp 20/8). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) en gård i 
morgongåva till Birgitta Olofsdotter (se Hammers-
ta) (GiBr s 127). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter en gård till Uppsala 
domk yrka (se Hammersta) (RAp 30/ 11). 

1475 tilldöms Erengisle Björnsson (Djäkn) på lagmans-
ting 0:0 : 1 som Ösmo kyrka tidigare innehaft men 
som Erengisle genom ett gammalt köpebrev styrker 
som sin fars köpegods (Prv vol 14 7). 

14 79 hävdar Hebbla Albrektsdotter (Bydelsbach) på lag-
mansting att - 'som alla visste' - hade Gotskalk 
Bengtsson (Ulv) donerat 0:0:7 till prästbordet i 
Ösmo. På samma ting är Lars Magnusson i K 
nämndeman . (B 19 nr 51) 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en gård om 0:0:9½, 



Käringboda

Körunda

som räntar 2 pund korn, 0:0:9‘/2 pn, Vi'.0 nötepn, 1 
pund smör, 10 ägg och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
22).

1527 klagar Ulf i K m fl hos kungen om de intrång i 
kängstabornas rättigheter som gjorts av Märta 
Bengtsdotters landbo på Inre Yxlö (se Inre Yxlö) 
(GR 4 s 190 f).

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) änka Brita 
en gård till Gustav I som sakfallsgods för att hennes 
dotter Agneta giftmördat fogden över norra Fin-
land, Måns Ivarsson (AoE 29 A s 182).

1556 får fogden Jöran Nilsson instruktioner att inte upp-
bära två års resterande skattehö av Olof i K för en 
äng som blivit Olof fråntagen och lagd till Häringe, 
Västerhaninge sn (GR 26 s 696).

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:4 
pn, 1 pund korn, 15 mark fläsk, 1 höna, 10 ägg och 
6 dagsverken (FoR 3).

1565 ger Erik XIV en gård till sin tjänare Lasse Torstens- 
son och dennes arvingar (Redkomm D I c 2).

1509 i Käringeboda (B 19 nr 82, avskr), 1544 Kerighebodha 
(UH 1544:12)-9 1, 6 e.

UH 2 fr (1544 Ivar Fleming; 1562 Lars Fleming), 1566 
sammanslagna till 1 fr.

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far två 
gårdar som vardera räntar 4:0 pn (se Nynäs) (B 19 
nr 82).

1562 har Lars Fleming två gårdar varav den större räntar 
2:4 pn och den mindre 1:4 pn, vardera räntar 8 

dagsverken (FoR 3).

1434 de K0rende (SMR 116-117, avskr), 1435 af K0rende 
(RAp 3/3, SMR 201), 1451 wppunder Kfirundhe (RAp 
11/4)-9 I, 8 d.

UH 1 st, 1539 1 sk, 0:6 med skuj i Yxlö (1538-48) och 
Väggarö, Sorunda sn.

Körunda är sätesgård för 'rikets skrivare’ Johan Frede-
bern 1434-40 (SMR 116-117, FMU 2347; om Fredebern
se även Schuck 1994) och väpnaren Peder Elofsson (ring)
1480 (RAp 4/7).
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som räntar 2 pund korn, 0:0:9½ pn, ½:0 nötepn, 1 
pund smör, 10 ägg och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
22). 

1527 klagar Ulf i K m fl hos kungen om de intrång i 
kängstabornas rättigheter som gjorts av Märta 
Bengtsdotters landbo på Inre Yxlö (se Inre Yxlö) 
(GR 4 s 190 f). 

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) änka Brita 
en gård till Gustav I som sakfallsgods för att hennes 
dotter Agneta giftmördat fogden över norra Fin-
land, Mäns lvarsson (AoE 29 As 182). 

1556 far fogden Jöran Nilsson instruktioner att inte upp-
bära två års resterande skattehö av Olof i K för en 
äng som blivit Olof fråntagen och lagd till Häringe, 
Västerhaninge sn (GR 26 s 696). 

1562 har Björn Pedersson (Bååt) en gård som räntar 0:4 
pn, 1 pund korn, 15 mark fläsk, 1 höna, 10 ägg och 
6 dagsverken (FoR 3). 

1565 ger Erik XIV en gård till sin tjänare Lasse Torstens-
son och dennes arvingar (Redkomm D I c 2). 

Käringboda 1509 i Käringeboda (B 19 nr 82, avskr), 1544 Kerighebodha 
(UH 1544:12)- 9 I, 6 e. 

UH 2 fr (1544 Ivar Fleming ; 1562 Lars Fleming), 1566 
sammanslagna till I fr. 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far två 
gårdar som vardera räntar 4:0 pn (se Nynäs) (B 19 
nr 82). 

1562 har Lars Fleming två gårdar varav den större räntar 
2:4 pn och den mindre 1 :4 pn, vardera räntar 8 
dagsverken (FoR 3). 

Körunda 1434 de Kfjrende (SMR 116-117, avskr), 1435 af Kfjrende 
(RAp 3/3, SMR 201), 1451 wppunder Kfjrundhe (RAp 
11/4) - 9 I, 8 d. 

UH I st, 1539 I sk, 0:6 med skuj i Yxlö (1538-48) och 
Väggarö, Sorunda sn. 

Körunda är sätesgård för 'rikets skrivare' Johan Frede-
bern 1434-40 (SMR 116-117, FMU 2347; om Fredebern 
se även Schiick 1994) och väpnaren Peder Elofsson (ring) 
1480 (RAp 4/7). 
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Laxholm

Lida

1447 ger Erengisle Björnsson (Djäkn, Björn Peterssons 
ätt) till sin syster Ingeborg Björnsdotter 'till arvs’ en 
full broderdel i allt det gods (utan ortnamn, avser 
troligen bl a K) som dem kan tillfalla i Sverige och 
Nyland efter deras far Björn Djäkn och mor Ingrid 
Ingesdotter (arm) (RAp 28/4, FMU 2697; se ÄSF s 
150).

1451 se Svärdsö, Sorunda sn.
1493 intygas att Birgitta Olofsdotter (Tott) i ett öppet 

brev vittnat om att Erengisle Björnsson infunnit sig 
på tre ordinarie ting i rad för att lösa den tvist om 
0:6 i K som uppstått mellan honom och Kristina 
(Pampe) och hennes svåger Peder Elofsson (ring); 
lagmannen Erengisle Nilsson hade då dömt att om 
Erengisle Björnsson inte fått vederlag inom sex 
veckor, skulle jorden beläggas med kvarstad (RApp 
27/7).

1449 Caxholm (RAp 1/5) - 9 I, 6 d.
U> 1553-54 1 aoeuj.
1449 se Valsjö.
1531 byter Gustav I bort L som räntar 1:0 pn till Gustav 

Kafle (se Hammersta) (F 1:1 f 365, GR 7 s 396).
1558 meddelas att länsmannen i Sorunda försökt jaga 

bort den Staffan Pederson som bor på L 'från hem-
manet’ (GR 28 s 560).

1559 har L äng till 20 lass (AoE 29 A s 182).

1331 in Cydhum (DS 2889) - 9 I, 7 e.
UH 1538-45 1 stuj, 0:2:1 till Ottinge.

1547 1 kyuj ('Lida äng’), 0:5:2 (1549 0:5:1:2).
1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:10 4- 0:0:0:4'/^ (DS 

2889).
1350 (omkr) donerar Simon i *Hassleby 0:0:4 till Ösmo 

kyrka (ÖsKyA, NI).
1447 meddelas att Vadstena kloster ägt 0:0:0:20 i (Lilla) 

L som räntade 0:0:0:20 pn och 10 spann korn (se 
Klövsta) (VaKlJb s 41).

1475 i Cund (Prv, vol 147, avskr), 1538 Cund (UH 1538:1) 
-9 1, 8 e.

UH 1 stäng, 0:0:2 till Ekeby.

Lund
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1447 ger Erengisle Björnsson (Djäkn, Björn Peterssons 
ätt) till sin syster Ingeborg Björnsdotter 'till arvs' en 
full broderdel i allt det gods (utan ortnamn, avser 
troligen bl a K) som dem kan tillfalla i Sverige och 
Nyland efter deras far Björn Djäkn och mor Ingrid 
Ingesdotter (arm) (RAp 28/4, FMU 2697; se ÄSF s 
150). 

1451 se Svärdsö, Sorunda sn. 
1493 intygas att Birgitta Olofsdotter (Tott) i ett öppet 

brev vittnat om att Erengisle Björnsson infunnit sig 
på tre ordinarie ting i rad för att lösa den tvist om 
0:6 i K som uppstått mellan honom och Kristina 
(Pampe) och hennes svåger Peder Elofsson (ring); 
lagmannen Erengisle Nilsson hade då dömt att om 
Erengisle Björnsson inte fltt vederlag inom sex 
veckor, skulle jorden beläggas med kvarstad (RApp 
27/7). 

1449 Laxholm (RAp 1/5) - 9 I, 6 d. 
UH 1553-54 I aoeuj. 
1449 se Valsjö. 
1531 byter Gustav I bort L som räntar 1:0 pn till Gustav 

Kafle (se Hammersta) (F I : 1 f 365, GR 7 s 396). 
1558 meddelas att länsmannen i Sorunda försökt jaga 

bort den Staffan Pederson som bor på L 'från hem-
manet' (GR 28 s 560). 

1559 har L äng till 20 lass (AoE 29 A s 182). 

1331 in Lydhum (DS 2889)- 9 I, 7 e. 
UH 1538-45 I stuj, 0:2: 1 till Ottinge. 

1547 I kyuj ('Lida äng'), 0:5:2 (1549 0:5:1:2) . 
1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0: 10 + 0:0:0:4½ (DS 

2889). 
1350 (omkr) donerar Simon i *H~sleby 0:0:4 till Ösmo 

kyrka (ÖsKyA, N 1). 
1447 meddelas att Vadstena kloster ägt 0:0:0:20 i (Lilla) 

L som räntade 0:0 :0:20 pn och 10 spann korn (se 
Klövsta) (VaKIJb s 41). 

1475 i Lund (Prv, vol 147, avskr), 1538 Lund (UH 1538:1) 
- 9 I, 8 e. 

UH I stäng, 0:0:2 till Ekeby. 
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Långholm

Muskösund

Mälby

2 fr (Torsten Salomonsson /Ram/), 1556 1 aoe + 1 
aoet, 1572 2 aoet.
1 fr (Olof Dyster).
1 fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1572 Vi fr.

1475 uppträder Ingemund i L som Erengisle Björnssons 
(Djäkn) ombud på lagmansting i Ösmo (Prv, vol 
147).

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) arvingar två 
gårdar i L till Gustav I som sakfallsgods för Måns 
Ivarssons död (se Kängsta) (AoE 42:8).

1562 köper kungen ett torp av Olof Dysters arvingar 
(AoE 29 B:2).

1565 ger Erik XIV två gårdar till sin tjänare Lasse Tors- 
tensson och dennes arvingar (Redkomm D I c 2).

1510 (ornkr) Caangholm (TidöA vol 499 f 9), 1539 Cong- 
holm (UH 1539:1)-9 I, 6 e.

UH 2 fr (Axel Nilsson /Banér, 1566 Per Axelsson /Ba- 
nér/).

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde- 
bok två gårdar som sammanlagt räntar 6:0 pn 
(TidöA vol 499 f 9).

1281 In Morsundum (DS 712), 1479 prestens boll i Ösmo (B 
19 nr 51, avskr) - 9 I, 8 e (Prästgården).

1281 säljer kung Magnus 0:0:4'/: till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712; NoB 1950 s 
103).

1496 Medelby (RAp 29/9) - 9 I, 7 d.
UH 1 sk, 0:7:1,

1 fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming).
1543- 44 1 aoeuj, 0:1:1.

1496 byter Håkan Mickelsson till sig en gård av Sten Stu-
re (se Själv) (RAp 29/9).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 14 spann korn och 0:0:10 pn (se 
Nynäs) (B 19 nr 82).

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 0:3:1 pn, 14 
spann korn och 8 dagsverken (FoR 3).

Nederfors Se Fors.
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2 fr (Torsten Salomonsson /Ram/), 1556 1 aoe + 1 
aoet , 15 72 2 aoet . 
1 fr (Olof Dyster). 
1 fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1572 ½ fr . 

1475 uppträder Ingemund i L som Erengisle Björnssons 
(Djäkn) ombud på lagmansting i Ösmo (Prv, vol 
14 7). 

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) arvingar två 
gårdar i L till Gustav I som sakfallsgods för Måns 
Ivarssons död (se Kängsta) (AoE 42:8). 

1562 köper kungen ett torp av Olof Dysters arvingar 
(AoE 29 B:2). 

1565 ger Erik XIV två gårdar till sin tjänare Lasse Tors-
tensson och dennes arvingar (Redkomm D I c 2). 

Långholm 15 10 (omkr) Laangholm (TidöA vol 499 f 9), 1539 Long-
holm (UH 1539: 1)- 9 I, 6 e. 

UH 2 fr (Axel Nilsson /Baner, 1566 Per Axelsson /Ba-
ner /). 

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott)jorde-
bok två gårdar som sammanlagt räntar 6:0 pn 
(TidöA vol 499 f 9). 

Muskösund 1281 In Morsundum (DS 712), 1479 prestens boll i Ösmo (B 
19 nr 51, avskr)- 9 I, 8 e (Prästgården). 

128 1 säljer kung Magnus 0:0:4½ till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712; NoB 1950 s 
103). 

Mälby 1496 Medelby (RAp 29/9) - 9 I, 7 d. 
UH lsk,0 :7:l, 

1 fr (Ivar Fleming, 1562 Lars Fleming). 
1543- 44 1 aoeuj, 0: I: 1. 

1496 byter Håkan Mickelsson till sig en gård av Sten Stu-
re (se Själv) (RAp 29/9). 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 14 spann korn och 0:0: 10 pn (se 
Nynäs) (B 19 nr 82). 

1562 har Lars Fleming en gård som räntar 0:3:1 pn, 14 
spa nn korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

Nederfors Se Fors. 
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Nibble

Norrsjälv

Norsbol

Norvik

1281 in ... Nybili (DS 712 ), N0byli (DalsD 20) - 9 I, 8 e.
UH 2 fr, 0:4 + 0:4, (Johan Pedersson Bååt ).

1547 1 kyuj 0:0:1 till fr ovan.
Summa jt 1:0:1.

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1420 ger Erik Karlsson (tre björnramar) i morgongåva 
till Birgitta Isaksdotter (Banér) 0:12 i N och jord i 
Vindsberga och Ör, Tillinge sn, samt i Sundby, 
Skogs-Tibble sn (SD 2829).

1475 tilldöms prästbordet på lagmansting 0:0:1 som varit 
avhänt Ösmo kyrka en lång tid, trots att det enligt 
kyrkoherden tilldömts kyrkan av ett räfstedng re-
dan ’i kung Eriks tid’ (Prv vol 147).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods två gårdar som sammanlagt räntar 
7:0 pn, 0:24 pn för gästning och 16 dagsverken; 
gårdarna har äng till 80 lass och 3 pund utsäde var-
dera (EbA auts 37).

Se Själv.

1475 i Norsbodha (EbAp 16 5), 1514 Norssabool (RAp 7 3) - 
9 1, 6 d.

UH Yi fr (Johan Pedersson Bååt ), saknas vissa år.
1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) en gård efter Karl 

Eriksson (tre björnramar) (se Fituna, Sorunda sn) 
(EbAp 16 5).

1496 byter Håkan Mickelsson till sig torpet N av Sten 
Sture (se Själv) (RAp 29 9).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord som räntar 0:2 
pn (se Tyresö, Österhaninge sn) (RAp 7 3).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods ett torp som räntar 1:0 pn och 8 

dagsverken; gården har äng till 10 lass och 1 pund 
utsäde (EbA auts 37).

1510 (omkr) Norwich (TidöA vol 499 f 9), 1539 Norduich 
(UH 1539:1)-9 I, 7 e.

UH 1 fr (Axel Nilsson Banér , 1566 Per Axelsson Ba-
nér ).

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde-
bok en gård som räntar 0:12 pn (TidöA vol 499 f 9).
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Nibble 

Norrsjälv 

Norsbol 

Norvik 

1281 in ... Nybili (DS 712 ), Nf1byli (DalsD 20)- 9 I, 8 e. 
UH 2 fr, 0:4 + 0:4, Oohan Pedersson /Bååt/) . 

154 7 I kyuj 0:0: 1 till fr ovan. 
Summa jt 1 :0: 1. 

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (seJursta) (DS 712). 

1420 ger Erik Karlsson (tre björnramar) i morgongåva 
till Birgitta Isaksdotter (Baner) 0: 12 i N och jord i 
Vindsberga och Ör, Tillinge sn, samt i Sundby, 
Skogs-Tibble sn (SD 2829). 

1475 tilldöms prästbordet på lagmansting 0:0:1 som varit 
avhänt Ösmo kyrka en lång tid , trots att det enligt 
kyrkoherden tilldömts kyrkan av ett räfsteting re-
dan 'i kung Eriks tid' (Prv vol 147). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods två gårdar som sammanlagt räntar 
7:0 pn, 0:24 pn för gästning och 16 dagsverken; 
gårdarna har äng till 80 lass och 3 pund utsäde var-
dera (EbA auts 37). 

Se Själv. 

1475 i Norsbodha (EbAp 16/5), 1514 Norssabool (RAp 7/3) -
9 I, 6 d. 

UH ½ fr Oohan Pedersson /Bååt/), saknas vissa år. 
1475 ärver Erland Pedersson (Bååt) en gård efter Karl 

Eriksson (tre björnramar) (se Fituna , Sorunda sn) 
(EbAp 16/5 ). 

1496 byter Håkan Mickelsson till sig torpet N av Sten 
Sture (se Själv) (RAp 29/9). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie)jord som räntar 0:2 
pn (se Tyresö, Österhaninge sn) (RAp 7/3). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods ett torp som räntar 1 :0 pn och 8 
dagsverken; gården har äng till 10 lass och 1 pund 
utsäde (EbA auts 37). 

1510 (omkr) Norwich (TidöA vol 499 f 9), 1539 Norduich 
(UH 1539: 1) - 9 I, 7 e. 

UH I fr (Axel Nilsson /Baner /, 1566 Per Axelsson /Ba-
ner /). 

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde-
bok en gård som räntar 0: 12 pn (TidöA vol 499 f 9). 
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Nynäs 1383 in ... Nyanes (RAp 10/5, SRP 1932) - 9 I, 6 e.
Nynäs är sätesgård för följande personer av släkten Ulv: 
Magnus Bengtsson 1383-85 (RAp 10/5, RAp 4/10) - 
Gotskalk Bengtsson 1437-44 (SMR 649, RAp 11/6) - 
Arent Bengtsson 1459-1477 (?) (RAp 26/5, U 269a s 30) - 
Gotskalk Arentsson 1477 (?)-1496 (omkr) (RApp odat nr 
86, ÄSF s 306) - Elin Nilsdotter (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö), änka efter Gotskalk Arentsson, 1509-45 (B 19 nr 
82, HH 13 s 5) och för hennes dotter Mettas make Ivar 
Fleming 1547 (BFH 3 s 287); de sistnämndas son Lars 
Fleming skriver sig till N senast från 1555 (RAp 3/7).
1449 daterar Knut Bengtsson (Ulv) ett fullmaktsbrev från 

N för sin bror Arent att förvalta gods under Knuts 
frånvaro utomlands (U 269a s 20).

1451 skiftar Gotskalk Bengtsson (Ulv) jord mellan sina 
sonsöner, Bengts barn, så att Arent får N, Knut får 
Stävlö och Sten får Aspnäs (U 269a s 19, DMS 1:4 s 
126, 4:1 s 260).

1477 (?) ber Arent Bengtsson (Ulv) inför sin stundande 
död Gregers Matsson (Lillie) att tillsammans med 
Åke Jönsson (Svarte skåning) bli hans testaments-
exekutör och ta sig an hustrun Hebbla Albrektsdot- 
ter (Bydelsbach) och barnen. Arent ber Gregers om-
besörja att sonen Gotskalk får N på sin arvslott. 
(RApp odat nr 86)

1504 är Staffan Jakobsson vid N kvarn edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (StTb s 37).

1509 skiftas arvet efter Gotskalk Arentsson, varvid änkan 
Elin Nilsdotter erhåller N gård med kvarn, skär och 
öar som sammanlagt räntar 10:0 pn och jord i 
Kalvö, Järflotta och Alö till ett sammanlagt värde av 
800 mark örtug som var hennes fulla morgongåva. 
Hennes dotter Metta får jord i Bedarön, Blista, 
Brunnsvik, Eneby, Hacktorp, Hassla, Kogersta, Kä- 
ringboda, Mälby, Säftholmen, Uppeby, Vidby och 
Älby. Den andra dottern, Kristina, ärver jord i 
Mörkö sn, ?Övergrans sn i Uppland och i Tjust. (B 
19 nr 82)

1561 dömer Erik XIV:s nämnd Gunnarstens (Gunner- 
steens) och Vikstens (Wijksteens) fisken, som Gustav I 
1545 indragit till arv och eget, åter till frälse för att

Nynäs 
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1383 in .. . Nyanes (RAp 10/5, SRP 1932)- 9 I, 6 e. 

Nynäs är sätesgård för följande personer av släkten Ulv: 
Magnus Bengtsson 1383-85 (RAp 10/5, RAp 4/10) -
Gotskalk Bengtsson 1437-44 (SMR 649, RAp 11/6) -
Arent Bengtsson 1459-14 77 (?) (RAp 26/5, U 269a s 30) -
Gotskalk Arentsson 1477 (?)-1496 (omkr) (RApp odat nr 
86, ÄSF s 306) - Elin Nilsdotter (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö), änka efter Gotskalk Arentsson, 1509-45 (B 19 nr 
82, HH 13 s 5) och för hennes dotter Mettas make Ivar 
Fleming 1547 (BFH 3 s 287); de sistnämndas son Lars 
Fleming skriver sig till N senast från 1555 (RAp 3/7). 

1449 daterar Knut Bengtsson (Ulv) ett fullmaktsbrev från 
N för sin bror Arent att förvalta gods under Knuts 
frånvaro utomlands (U 269a s 20). 

1451 skiftar Gotskalk Bengtsson (Ulv) jord mellan sina 
sonsöner, Bengts barn, så att Arent far N, Knut far 
Stävlö och Sten far Aspnäs (U 269a s 19, DMS 1 :4 s 
126, 4: 1 s 260). 

14 77 (?) ber Arent Bengtsson (Ulv) inför sin stundande 
död Gregers Matsson (Lillie) att tillsammans med 
Åke Jönsson (Svarte skåning) bli hans testaments-
exekutor och ta sig an hustrun Hebbla Albrektsdot-
ter (Bydelsbach) och barnen. Arent ber Gregers om-
besörja att sonen Gotskalk far N på sin arvslott . 
(RApp odat nr 86) 

1504 är Staffan Jakobsson vid N kvarn edgärdsman vid 
Stockholms rådstugurätt (StTb s 37) . 

1509 skiftas arvet efter Gotskalk Arentsson, varvid änkan 
Elin Nilsdotter erhåller N gård med kvarn, skär och 
öar som sammanlagt räntar 10:0 pn och jord i 
Kalvö , Järflotta och Ålö till ett sammanlagt värde av 
800 mark örtug som var hennes fulla morgongåva. 
Hennes dotter Metta far jord i Bedarön, Blista, 
Brunnsvik, Eneby, Hacktorp, Hassla, Kogersta, Kä-
ringboda, Mälby, Säftholmen, Uppeby, Vidby och 
Älby. Den andra dottern, Kristina, ärver jord i 
Mörkö sn, ?Övergrans sn i Uppland och i Tjust. (B 
19 nr 82) 

1561 dömer Erik XIV:s nämnd Gunnarstens (Gunn er-
steens) och Vikstens (Wijksteens) fisken, som Gustav I 
1545 indragit till arv och eget , åter till frälse för att 
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Elin Nilsdotter aldrig fått det vederlag hon utlovats. 
Fiskena tillfaller därför hennes dotterson Lars Fle-
ming. (HH 13 s 5)

Nåttarö

Ogesta

Ottinge

Rassa

1300 (omkr) deinde Nutam (Dit s 48), 1543 Nötthamö (EbA 
auts 37 f 19) - 9 I, 6 g - nuv Utö sn.

1300 (omkr) omnämns N som landmärke i ’det danska 
itinerariet’ (Dit s 48)

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
’i skären’ som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods; den räntar 5:0 pn och 8 dagsverken, har äng 
till 12 lass och 1 pund utsäde (EbA auts 37).

1345 in Hostum (DS 3978), 1350 de Oastum (DS 4600) - 9 
I, 8e.

UH 1 skuj, 0:0:2 till Kängsta.
1538 (endast) 1 stuj, 0:0:2 till Överfors.
2 fr (Olof Dyster), 1545 1 fr, 1572 1 aoe (saknas vis-
sa år).
1539-56 1 fr (Torsten Salomonsson /Ram/), 1556 1
aoe.

1345 är Mikael i O faste vid en jordtransaktion i Tälje 
(DS 3978) och 1350 är han vidervaruman i Ösmo 
(DS 4600).

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård om 0:3:2 som 
räntar Wi pund korn, 0:0:8 pn och 1 pund smör (K 
1 f 63).

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) arvingar en 
gård till Gustav I som sakfallsgods (se Kängsta) 
(AoE 42:8).

1562 säljer Olof Dysters arvingar en gård till kungen 
(AoE 29 B:2).

1565 ger Erik XIV en gård till sin tjänare Lasse Torstens- 
son och dennes arvingar (Redkomm D I c 2).

1538 Ottinge (UH 1538:1) - 9 I, 8 e; bebyggelselämningar 
(RAA 548) ca 700 m östnordöst om Valla.

UH 1 st, 0:1:1 med stuj i Lida, 1572 1 stuj.

1449 i Rassencess (RAp 1/5), 1515 Rassce, paa Rasse (SSJb 
1515 f 23v) -9 1, 5-6 d.

UH 1 fr, 1544 2 fr (Karin Axelsdotter /Tott), 1554 2
aoet.
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Nåttarö 

Ogesta 

Ottinge 

Rassa 

Elin Nilsdotter aldrig fätt det vederlag hon utlovats. 
Fiskena tillfaller därför hennes dotterson Lars Fle-
ming . (HH 13 s 5) 

1300 (omkr) deinde Nutarn (Dit s 48), 1543 Nöttharnö (EbA 
auts 37 f 19) - 9 I, 6 g - nuv Utö sn. 

1300 (omkr) omnämns N som landmärke i 'det danska 
itinerariet' (Dit s 48) 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
'i skären' som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods; den räntar 5:0 pn och 8 dagsverken, har äng 
till 12 lass och 1 pund utsäde (EbA auts 37). 

1345 in Hostum (DS 3978), 1350 de Oastum (DS 4600) - 9 
I, 8 e. 

UH l skuj, 0:0:2 till Kängsta. 
1538 (endast) l stuj, 0:0:2 till Överfors. 
2 fr (Olof Dyster), 1545 l fr, 1572 l aoe (saknas vis-
sa år). 
1539-56 l fr (Torsten Salomonsson /Ram/), 1556 l 
aoe. 

1345 är Mikael i O faste vid en jordtransaktion i Tälje 
(DS 3978) och 1350 är han vidervaruman i Ösmo 
(DS 4600) . 

1531 upptas i Gustav l:sjordebok en gård om 0:3:2 som 
räntar 1 ½ pund korn, 0:0:8 pn och 1 pund smör (K 
1 f63). 

1553 överlåter Torsten Salomonssons (Ram) arvingar en 
gård till Gustav I som sakfallsgods (se Kängsta) 
(AoE 42:8). 

1562 säljer Olof Dysters arvingar en gård till kungen 
(AoE 29 B:2). 

1565 ger Erik XIV en gård till sin tjänare Lasse Torstens-
son och dennes arvingar (Redkomm D I c 2). 

1538 Ottinge (UH 1538: 1) - 9 1, 8 e; bebyggelselämningar 
(RAÄ 548) ca 700 m östnordöst om Valla . 

UH l st, 0: 1: 1 med stuj i Lida, 1572 l stuj. 

1449 i Rassen<Ess (RAp 1/5), 1515 Rass<E, paa Rasse (SS]b 
1515 f23v)- 9 I, 5-6 d. 

UH l fr, 1544 2 fr (Karin Axelsdotter /Tott), 1554 2 
aoet. 
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*Rink

*Risavi

Rånö

Sandhamn

1449 säljer Ingemund Arvidsson m fl fyra torp på R näs 
(jfr Ekulsvik) till Erengisle Nilsson (Hammersta-ät- 
ten) (se Valsjö) (RAp 1/5).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok fyra gårdar på R 
som sammanlagt räntar 8‘/2:0 pn och 6 dagsverken 
vardera; till R hör enl tillägg från 1500-talet Phals- 
holm, en holme som räntar Vi:0 pn (SSJb 1515 f 
23v). - De fyra gårdarna är förutom de två i själva R 
en i Bennbol och en i Ekulsvik.

1559 meddelas att en av gårdarna sår 6 spann och har 
äng till 9 lass och gott utrymme och dito fiskevatten, 
samt att Hulförsholmen hör till den; den andra går-
den räntar lika mycket (AoE 29 A s 183).

1539 Rink (UH 1539:1) - sannolikt läge nära prästgår-
den.

UH 1547 1 kyuj, 0:2.
1539 (endast) 1 fr (”herr Simon”), möjligen identisk 
med kyuj ovan.

1356 in Risavi (DS 5588).
1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:8 till Tomas Petersson 

(se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588).
1359 ger Ingeborg Eskilsdotter (Lejonlilja) som själagåva 

till Klara kloster 0:2 i R och jord i bl a Gryttjom, 
Dannemora sn, och Söderby, Norrsunda sn, i Upp-
land (DS 6043).

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) 0:1 i 
morgongåva till Katarina Knutsdotter (se Ham- 
mersta) (LSBp 20/8, or).

1448 säljer Klara kloster 0:2 till Erengisle Nilsson (Ham-
mersta-ätten) (RAp 28/4).

1543 Rånö (EbA auts 37 f 19) - 9 I, 7 h - nuv Utö sn.
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; den 
'ligger för varken öre eller örtug’ men räntar 4:0 
pn, 8 dagsverken och gästning; har äng till 8 lass 
och sår 4 spann (EbA auts 37).

1514 Sanderidh (RAp 7/3), 1539 Sandhamd (UH 1539:1) - 
9 1, 6 e.

*Rink 

*Risavi 
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1449 säljer Ingemund Arvidsson m fl fyra torp på R näs 
Ufr Ekulsvik) till Erengisle Nilsson (Hammersta-ät-
ten) (se Valsjö) (RAp 1/5). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok fyra gårdar på R 
som sammanlagt räntar 8½:0 pn och 6 dagsverken 
vardera; till R hör enl tillägg från 1500-talet Phal.s-
holm, en holme som räntar ½:0 pn (SSJb 1515 f 
23v). - De fyra gårdarna är förutom de två i själva R 
en i Bennbol och en i Ekulsvik. 

1559 meddelas att en av gårdarna sår 6 spann och har 
äng till 9 lass och gott utrymme och dito fiskevatten, 
samt att Hulförsholmen hör till den; den andra går-
den räntar lika mycket (AoE 29 As 183). 

1539 Rink (U H 1539: 1) - sannolikt läge nära prästgår-
den. 

UH 1547 I kyuj, 0:2. 
1539 (endast) I fr ("herr Simon"), möjligen identisk 
med kyuj ovan. 

1356 in Risavi (DS 5588). 
1356 byter Peter Karlsson bort 0:0:8 till Tomas Petersson 

(se Gällsta, Ekerö sn) (DS 5588). 
1359 ger Ingeborg Eskilsdotter (Lejonlilja) som själagåva 

till Klara kloster 0:2 i R och jord i bl a Gryttjom, 
Dannemora sn, och Söderby, Norrsunda sn , i Upp-
land (DS 6043). 

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) 0: l i 
morgongåva till Katarina Knutsdotter (se Ham-
mersta) (LSBp 20/8, or) . 

1448 säljer Klara kloster 0:2 till Erengisle Nilsson (Ham-
mersta-ätten) (RAp 28/4). 

Rånö 1543 Rånö (EbA auts 37 f 19) - 9 I, 7 h - nuv Utö sn. 
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; den 
'ligger för varken öre eller örtug' men räntar 4:0 
pn, 8 dagsverken och gästning; har äng till 8 lass 
och sår 4 spann (EbA auts 37). 

Sandhamn 1514 Sand eridh (RAp 7/3), 1539 Sandhamd (UH 1539:1) -
9 I, 6 e. 
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UH 1 fr (Nils Ryning).
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil- 

lie), jord som räntar 0:10 pn och 1 lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:10 pn, 1 får 
och 6 dagsverken (FoR 3).

Sittesta 1331 in Sithiastum (DS 2889) - 9 I, 8 e.
UH 1 sk, 0:3:1:5 med skuj i Stymninge och Vidby.

1 sk, 0:3:2, 1540 1 st, 1547 1:3.
1545 (endast) 1 skuj till Valla.
Summa jt0:7:0:5 (1:6:1:5).

1331 har Strängnäs biskopsbord OiVz (DS 2889).
1383 och 1384 är Olof i S faste på häradstinget (SRP 

1966, 2029).
1479 är Mickel i S nämndeman på lagmansting (B 19 nr 

51).

Själv 1331 in Skialfby (DS 2882, avskr), 1350 in Skal (DS 4600),
1385 i Skcelff (RAp 17/6) - 9 I, 9 e.

UH 1 skuj, 0:1:2:4 till Kängsta.
3 fr, 0:4 + 0:4 + 0:3:1, (Olof Skovgård 2, Olof Hen-
riksson /Stengavel/ 1), 1556 3 aoe, varav 2 öde 1572. 
1 fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1556 1 aoe; nuv 
Norrsjälv (Öffuerskelffin UH 1539:1).

1331 pantsätter Karl Magnusson (Örnfot) till Erengisle 
Jonsson (båt) jord i Viby och Rogberga snr som han 
tidigare bytt till sig av densamme mot jord i S (DS 
2882).

1350 är Magnus i S faste vid jordtransaktion i socknen 
(DS 4600).

1385 är Botvid i S faste på häradstinget (SRP 2129 och 
2163-64).

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) i mor-
gongåva till Katarina Knutsdotter (Grip) 0:20 i S (se 
Hammersta) (LSBp 20/8).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) fem gårdar och 
tre torp i S (se Hammersta) (GiBr s 127).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter fem gårdar i S till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11).

1494 se Hammersta.

266 Sotholms härad 

Sittesta 

Själv 

UH 1 fr (Nils Ryning). 
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil-

lie),jord som räntar 0:10 pn och I lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:10 pn, 1 får 
och 6 dagsverken (FoR 3). 

1331 in Sithiastum (DS 2889) - 9 I, 8 e. 
UH 1 sk, 0:3:1:5 med skuj i Stymninge och Vidby. 

1 sk, 0:3:2, 1540 1 st, 1547 1:3. 
1545 (endast) 1 skuj till Valla. 
Summajt 0:7:0:5 (1 :6: 1 :5). 

1331 har Strängnäs biskopsbord O:½ (DS 2889). 
1383 och 1384 är Olof i S faste på häradstinget (SRP 

1966, 2029). 
14 79 är Mickel i S nämndeman på lagmans ting (B 19 nr 

51 ). 

1331 in Skialfby (DS 2882, avskr), 1350 in Skal (DS 4600), 
1385 i Skmlff (RAp 17 /6) - 9 I, 9 e. 

UH 1 skoj, 0: l :2:4 till Kängsta. 
3 fr, 0:4 + 0:4 + 0:3:1, (OlofSkovgård 2, Olof Hen-
riksson /StengaveV 1), 1556 3 aoe, varav 2 öde 1572. 
1 fr (Karin Axelsdotter /Tott/), 1556 1 aoe; nuv 
Norrsjälv (Öffuerskelffin UH 1539:1). 

1331 pantsätter Karl Magnusson (Örnfot) till Erengisle 
Jonsson (båt) jord i Viby och Rogberga snr som han 
tidigare bytt till sig av densamme mot jord i S (DS 
2882). 

1350 är Magnus i S faste vid jordtransaktion i socknen 
(DS 4600). 

1385 är Botvid i S faste på häradstinget (SRP 2129 och 
2163-64). 

1426 ger Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) i mor-
gongåva till Katarina Knutsdotter (Grip) 0:20 i S (se 
Hammersta) (LSBp 20/8). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) fem gårdar och 
tre torp i S (se Hammersta) (GiBr s 127). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter fem gårdar i S till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11). 

1494 se Hammersta. 



Ösmo 267

1495 (?) har Sten Sture fem gårdar om 0:5 + 'A:0 + V2:0 
4- V2:0 + 0:0:10. Den förstnämnda räntar 3Z2 pund 
korn, 0:5 avradspn, '/2:0 nötepn, 1 pund 5 mark 
smör, 10 ägg och 6 dagsverken, de tre följande var-
dera 3 pund korn, ‘/>:0 avradspn, Zr.Q nötepn, 1 
pund smör, 10 ägg och 6 dagsverken, och den fem-
te 2'A pund korn. (SSJb 1515 f 22)

1496 byter Håkan Mickelsson bort en gård till Sten Sture 
mot en gård i Mälby med det underliggande torpet 
Norsbol och jord i Älby, och får 'till vänskaps gåvor’ 
en häst värd 12 mark, en sked värd 3 mark och ett 
stycke kläde från Leiden (RAp 29/9). Gården upp-
tas med jordetalet 0:9 ^: 1 i Sten Stures jordebok 
och räntar Vi läst korn, 0:9'/2:l avradspn, '/2:0 
nötepn och 2 pund smör (SSJb 1515 f22).

1504 är Gregers Persson i S edgärdsman vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 37).

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle 1:0 (två gårdar) 
som tillsammans räntar 1:0 pn, V2 läst korn, 2 pund 
smör och 12 dagsverken, samt ytterligare en gård 
om 0:0:10 som räntar 0:0:10 pn, 16 mark smör, 2'A 
pund korn och 6 dagsverken (se Hammersta) (F 1:1 
f 365, GR 7 s 396).

1559 har 'förstegården' 20 spann utsäde och äng till 28 
lass samt 'gott utrymme’, mulbete och svedjeskog; 
alla fyra gårdarna räntar lika mycket (AoE 29 AB s 
181).

1573 redovisas 2 tiondepliktiga brukare i S och en i 
'Översjälv' (UH 1573:6).

*Skyndetorp 1515 Skyndetorp (SSJb 1515 f 22), 1531 Skinnaretorp (GR 7 
s 395).

1495 (?) har Sten Sture ett torp i S som räntar 1:0 pn och 
6 dagsverken (SSJb 1515 f 22).

1531 byter Gustav I gods bort S till Gustav Kafle (se 
Hammersta) (Fl: 1 f 365, GR 7 s 396).

1560 (omkr) innehar kungen åter S (AoE 42:8).

Skäringe 1527 Skäringe, Skäringa (GR 4 s 190, 191), 1538 Skeringe 
(UH 1538:1) - gårdstomt (RAA 455) ca 700 m syd- 
sydöst om Ogesta (jfr StO s 194).

UH 1 sk, 0:5 med skuj i Kängsta.

Ösmo 267 

1495 (?) har Sten Sture fem gårdar om 0:5 + ½:0 + ½:0 
+ ½:0 + 0:0: l 0. Den förstnämnda räntar 3½ pund 
korn, 0:5 avradspn, ½:0 nötepn, l pund 5 mark 
smör, 10 ägg och 6 dagsverken, de tre följande var-
dera 3 pund korn, ½:0 avradspn, ½:0 nötepn, l 
pund smör, 10 ägg och 6 dagsverken , och den fem-
te 2½ pund korn. (SSJb 1515 f22) 

1496 byter Håkan Mickelsson bort en gård till Sten Sture 
mot en gård i Mälby med det underliggande torpet 
Norsbol och jord i Älby, och får 'till vänskaps gåvor' 
en häst värd 12 mark, en sked värd 3 mark och ett 
stycke kläde från Leiden (RAp 29/9). Gården upp-
tas med jordetalet 0:9½: l i Sten Stures jordebok 
och räntar ½ läst korn, 0:9½: l avradspn, ½:0 
nötepn och 2 pund smör (SSJb 1515 f22). 

1504 är Gregers Persson i S edgärdsman vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 37). 

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle 1 :0 (två gårdar) 
som tillsammans räntar l :0 pn, ½ läst korn, 2 pund 
smör och 12 dagsverken, samt ytterligare en gård 
om 0:0:10 som räntar 0:0:10 pn, 16 mark smör, 2½ 
pund korn och 6 dagsverken (se Hammersta) (F I: l 
f 365, GR 7 s 396). 

1559 har 'förstegården' 20 spann utsäde och äng till 28 
lass samt 'gott utrymme', mulbete och svedjeskog; 
alla fyra gårdarna räntar lika mycket (AoE 29 AB s 
181 ). 

1573 redovisas 2 tiondepliktiga brukare i S och en i 
'Översjälv' (UH 1573:6) . 

*Skyndetorp 1515 Skynd etorp (SSJb 1515 f22), 1531 Skinnaretorp (GR 7 
s 395). 

1495 (?) har Sten Sture ett torp i S som räntar 1 :0 pn och 
6 dagsverken (SS Jb 1515 f 22). 

1531 byter Gustav I gods bort S till Gustav Kafle (se 
Hammersta) (FI: 1 f 365, GR 7 s 396). 

1560 (omkr) innehar kungen åter S (AoE 42:8). 

Skäringe 1527 Skäringe, Skäringa (GR 4 s 190, 191), 1538 Skeringe 
(UH 1538:1) - gårdstomt (RAÄ 455) ca 700 m syd-
sydöst om Ogesta Ufr StO s 194). 

UH 1 sk, 0:5 med skuj i Kängsta. 



268 Sotholms härad

Slätta

Solberga

Solsa

*Stochaeby

1527 klagar Anders i S m fl hos kungen om intrång i de-
ras rättigheter på Inre Yxlö (se Inre Yxlö) (GR 4 s 
190 f).

1543 Slätta (EbA auts 37) - gårdsläge ca 1200 m norr om 
nuv Norra Käringboda (EK).

UH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 4:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 30 lass 
och 2 pund utsäde (EbA auts 37).

1504 i Solberga (StTb s 37) - 9 I, 7 e; byn flyttad i sen tid, 
låg tidigare intill gravfalt (RAA Nynäshamn nr 10) 
ca 200 m väster om Hammarhagen.

UH 1 aoe (Fullbro rd), 1:2, 1544 1 fir (Ivar Fleming, 
1566 Lars Fleming).

1504 är Bertil Larsson i S edgärdsman vid rådstugurät- 
ten i Stockholm (StTb s 37).

1511 omnämns Bertil Larsson i S som en av arvingarna 
till Lasse Hwass (se Berga) (StTb s 224).

1540 (omkr) köper Gustav I en gård som räntar 4 pund 
korn av Staffan Sasse (se Berga) (K 6 f 178).

1524 Solösse (Rött nr 436, avskr), 1539 Solelös (UH 1539:1), 
1543 Sollesse (EbA auts 37) - 9 I, 7 d.

UH 1 fir (Johan Pedersson Bååt ).
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort S som räntar 2:0 

pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) (Rött nr 
436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 2:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 20 lass 
och 10 spann utsäde (EbA auts 37).

1563 se Vansta.

1281 säljer kung Magnus 0:1 in Stochceby (in Stuckcehy) till 
biskopen i Strängnäs och hans kyrka (se Jursta) (DS 
712, DalsD 20, två brev).

Stockbonäs 1514 Stockabones (RAp 7/3) - 9 I, 5 e. 
UH 1 fir (Nils Ryning).

268 Sotholms härad 

Slätta 

Solberga 

1527 klagar Anders i S m f1 hos kungen om intrång i de-
ras rättigheter på Inre Yxlö (se Inre Yxlö) (GR 4 s 
190 f). 

1543 Stätta (EbA auts 37) - gårdsläge ca 1200 m norr om 
nuv Norra Käringboda (EK). 

UH I fr Qohan Pedersson /Bååt/). 
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 4:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 30 lass 
och 2 pund utsäde (EbA auts 37). 

1504 i Solberga (StTb s 37) - 9 I, 7 e; byn flyttad i sen tid, 
låg tidigare intill gravfält (RAÄ Nynäshamn nr 10) 
ca 200 m väster om Hammarhagen. 

UH 1 aoe (Fullbro rd), 1:2, 1544 1 fr (Ivar Fleming, 
1566 Lars Fleming). 

1504 är Bertil Larsson i S edgärdsman vid rådstugurät-
ten i Stockholm (StTb s 37). 

1511 omnämns Bertil Larsson i S som en av arvingarna 
till Lasse Hwass (se Berga) (StTb s 224). 

1540 (omkr) köper Gustav I en gård som räntar 4 pund 
korn av Staffan Sasse (se Berga) (K 6 f 178). 

Solsa 1524 Solösse (Rött nr 436, avskr), 1539 Solelös (UH 1539: 1), 
1543 Sollesse (EbA auts 37) - 9 I, 7 d. 

UH 1 fr Qohan Pedersson /Bååt/). 
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort S som räntar 2:0 

pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) (Rött nr 
436). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 2:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 20 lass 
och 10 spann utsäde (EbA auts 37). 

1563 se Vansta. 

*Stocha!by 1281 säljer kung Magnus 0: 1 in Stochceby (in Stuckceby) till 
biskopen i Strängnäs och hans kyrka (se Jursta) (DS 
712, DalsD 20, två brev). 

Stockbonäs 1514 Stockabones (RAp 7/3)- 9 I, 5 e. 
UH 1 fr (Nils Ryning). 



Stymninge

Styvik

Säby

1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Uil- 
lie) jord som räntar 0:14 pn och 1 lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:14 pn, 1 får, 
6 dagsverken (FoR 3).

1330 (omkij in Stwgnyngi (RAp odat nr 26), 1331 in Stym-
ninge (DS 2889) - 9 I, 7 d - StO s 189 f.

UH 2 sknj, 0:2:1:4, 1547 0:2, till Vansta 4- 0:2:1, 1547 
0:3 till Sittesta.
1539-45 1 skuj, 0:2:1 till Aby.
1 stuj, 0:1:1 (nuv Söderstymninge) till Vika, Sorun- 
da sn, 1566 0:1:1:4.
1 bi, 0:4:1:4 (Biskopsgårdens rd).
Summa jt 1:5 (1:3).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:1:0:2 ^ till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:5 (DS 2889).
1342 bekräftas Erengisle Jonssons (båt) och hans hustru 

Birgitta Larsdotters donation av 0:1 till en preben- 
da i Strängnäs domkyrka (se Berga, Grödinge sn) 
(DS 3632).

1350 säljer Arvid Staffansson 0:0:0:3 till biskop Sigmund 
i Strängnäs (se Aby) (DS 4600).

1539 Stuich (UH 1539:1) - 9 I, 6 d.
UH 1 bi (Biskopsgårdens rd).

1384 i Sceby (UUBp 12/3) - 9 I, 8 d.
UH 3 bi 0:4 + 0:4 + 0:4; en gård kallas 1566 Runa går-

den. (Biskopsgårdens rd)
Summa jt 1:4.

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:'A till Sigge Brun (se 
Talby, Salems sn) (UUBp 12/3).

1385 köper biskop Tord i Strängnäs 0:0:0:1 av Anders 
Ester (RAp e 17/6, SRP 2130).

1387 säljer Sigge Brun 0:0:1:6 till Strängnäs domkyrka 
(RAp 2/7, SRP 2327).

1437 är Botvid i S faste på häradstinget (SMR 509a). 
1400-talets mitt (?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-

kyrka 0:0:1 (? DS 2889, odat tillägg).

Ösmo 269Ösmo 269 

1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil-
lie) jord som räntar 0: 14 pn och 1 lamm (se Tyresö, 
Österhaninge sn) (Ri\p 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:14 pn, 1 får, 
6 dagsverken (FoR 3). 

Stymninge 1330 (omkr) in Stwgnyngi (RAp odat nr 26), 1331 in Stym-
ninge (DS 2889) - 9 I, 7 d - StO s 189 f. 

UH 2 skuj, 0:2:1:4 , 1547 0:2, till Vansta + 0:2 :1, 1547 
0:3 till Sittesta. 
1539-45 1 skuj, 0:2 :1 till Åby. 
1 stuj, 0: l : l (nuv Söderstymninge) till Vika, Sorun-
da sn, 15660:l:l:4. 
1 bi , 0:4: l :4 (Biskopsgårdens rd). 
Summa jt l :5 ( 1 :3). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter' 0: 1 :0:2½ till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:5 (DS 2889). 
1342 bekräftas Erengisle Jonssons (båt) och hans hustru 

Birgitta Larsdotters donation av 0: 1 till en preben-
da i Strängnäs domkyrka (se Berga, Grödinge sn) 
(DS 3632). 

1350 säljer Arvid Staffansson 0:0:0:3 till biskop Sigmund 
i Strängnäs (se Åby) (DS 4600). 

Styvik 1539 Stuich (U H 1539: 1) - 9 I, 6 d. 
UH 1 bi (Biskopsgårdens rd). 

Säby 1384 i SCEby (UUBp 12/3)- 9 I, 8 d. 
UH 3 bi 0:4 + 0:4 + 0:4; en gård kallas 1566 Runa går-

den. (Biskopsgårdens rd) 
Summajt l :4. 

1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:½ till Sigge Brun (se 
Talby, Salems sn) (UUBp 12/3). 

1385 köper biskop Tord i Strängnäs 0:0:0: 1 av Anders 
Ester (RAp e 17 /6, SRP 2130) . 

1387 säljer Sigge Brun 0:0: l :6 till Strängnäs domkyrka 
(RAp 2/7, SRP 2327). 

1437 är Botvid i S faste på häradstinget (SMR 509a) . 
1400-talets mitt(?) har Nora prebenda i Strängnäs dom-

kyrka 0:0: l (? DS 2889, odat tillägg). 



270 Sotholms härad

Säftholmen

Söderby

1450 Sewasta holman (EbAp 21/10) - 9 I, 5 d.
1449 se Valsjö.
1450 tilldöms Gotskalk Bengtsson (Ulv) genom konungs- 

skiljedom hela S (se Bröta, Grödinge sn) (EbAp, 
ShSp 21/10).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far ett 
torp som räntar 1:0 pn (se Nynäs) (B 19 nr 82).

1331 in Sudhcerby (DS 2889) - 9 I, 7 d.
UH 1 sk, 0:6:1:4.

1538-39 1 skuj, 0:1 (1539 0:1:1)011 Vansta.
1545 (endast) 1 skuj, 0:0:2 till Åby.
1 stuj, 0:0:1 till Blista, Sorunda sn.
1 bi, 0:3:1:4 (Biskopsgårdens rd), brukas 1545-50 
av sk i Vansta.
1 fir (Ivar Fleming, 1562 Nils Ryning).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:1 (DS 2889).
1350 är Mats och Nils i S fastar vid jordtransaktion i sock-

nen (DS 4600).
1379 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0:10:4 i S och jord 

på flera orter i Österrekarne hd till Strängnäs dom-
kyrka mot jord i Kärnbo och Toresunds snr (SRP 
1405).

1382 säljer Sigge Brun 0:0:2 till biskop Tord i Strängnäs 
(SRP 1677).

1449 säljer Kristina Sonesdotter (tre musslor), änka efter 
Johan Fredebern, 0:0:l'/2 till sin morbror Ingevald 
Ingemundsson (vinkelsnitt) (RAp 14/9).

1458 köper biskop Sigge ’ett gods S’ av Erik Karlsson (tre 
björnramar) (UUBp 22/1).

1462 säljer Kristina Sonesdotter 0:0:1 till Erengisle Nils-
son (Hammersta-ätten) (RAp 20/7).

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort jord i S som 
räntar 4 spann korn och 0:0:4 pn till Märta Bengts- 
dotter (Ulv) (se Vansta) (Rött nr 436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut- 
jord om 0:0:4 som ligger för äng’ och räntar 1:0 pn 
’och inget annat’ (EbA auts 37).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 4:0 pn och 8 
dagsverken (FoR 3).

1563 se Vansta.

270 Sotholms härad 

Säftholmen 1450 Sewasta holman (EbAp 21/10)- 9 I, 5 d . 
1449 se Valsjö . 
1450 tilldöms Gotskalk Bengtsson (Ulv) genom konungs-

skiljedom hela S (se Bröta, Grödinge sn) (EbAp, 
ShSp 21/ 10). 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far ett 
torp som räntar 1 :0 pn (se Nynäs) (B 19 nr 82). 

Söderby 1331 in Sudluerby (DS 2889) - 9 I, 7 d. 
UH 1 sk, 0:6:1:4. 

1538-391 skuj, 0:1(15390:1:1) till Vansta. 
1545 (endast) l skuj, 0:0:2 till Åby. 
l stuj, 0:0: 1 till Blista, Sorunda sn. 
1 bi, 0:3: 1 :4 (Biskopsgå.rdens rd), brukas 1545-50 
av sk i Vansta. 
1 fr (Ivar Fleming, 1562 Nils Ryning). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0: 1 (DS 2889). 
1350 är Mats och Nils i S fastar vid jord transaktion i sock-

nen (DS 4600) . 
1379 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0: 10:4 i S och jord 

på. flera orter i Österrekarne hd till Strängnäs dom-
kyrka mot jord i Kärnbo och Toresunds snr (SRP 
1405). 

1382 säljer Sigge Brun 0:0:2 till biskop Tord i Strängnäs 
(SRP 1677). 

1449 säljer Kristina Sonesdotter (tre musslor), änka efter 
Johan Fredebern, 0:0: l ½ till sin morbror Ingevald 
Ingemundsson (vinkelsnitt) (RAp 14/9). 

1458 köper biskop Sigge 'ett gods S' av Erik Karlsson (tre 
björnramar) (UUBp 22/ 1). 

1462 säljer Kristina Sonesdotter 0:0: 1 till Erengisle Nils-
son (Hammersta -ätten) (RAp 20/7). 

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort jord i S som 
räntar 4 spann korn och 0:0 :4 pn till Märta Bengts-
dotter (Ulv) (se Vansta) (Rött nr 436). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bå.å.t) jordebok en ut-
jord om 0:0:4 som 'ligger för äng' och räntar 1 :0 pn 
'och inget annat' (EbA auts 37). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 4:0 pn och 8 
dagsverken (FoR 3). 

1563 se Vansta. 



Tottnäs

Uppeby

Valla

1524 Toffttenes (Rött nr 436, avskr), 1539 Totthenes (UH 
1539:1)-9 1, 6 d.

UH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort T som räntar 

4:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) 
(Rött nr 436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 4:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 30 lass 
och 10 spann utsäde (EbA auts 37).

1563 se Vansta.

1281 in Vppiby (DS 712) - 9 I, 7 d; övergiven bytomt (RAA 
578) ca 400 m öster om Mälby.

UH 1539-41 1 sk, 0:4 med skuj i Ekeby.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1545 1 fr (Ivar Fleming, 1566 Lars Fleming).

1281 säljer kung Magnus 0:1 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 2 pund korn och 1:0 pn (se Nynäs) 
(B 19 nr 82).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods en gård om 1/2:0, som räntar 3:0 pn, 
0:12 pn för gästning och 8 dagsverken, har äng till 
40 lass och 3 pund i utsäde (EbA auts 37).

1281 in ... Wallum (DS 712) - 9 I, 8 e.
UH 1 sk, 0:6:0: 114 (1545 0:4:2:31/2 med skuj i Sittesta), 

1547 0:6:1:51/2, 1551 0:4:1:51/2, 1556 0:7:0:51/2.
1 st, 1539 1 sk, 0:3:1:51/2, 1556 0:6, 1566 0:6:1 (öde 
1572).
Summa jt 1:1:1:7 (1:5:1:514).

1281 säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1331 byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:2:10 till 
Birger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:2 (DS 2889).
1383 är Lars i V faste vid häradstinget (RAp e 29/9, SRP 

1967-68).
1385 är Nils i V faste vid häradstinget (SRP 2129-31, 

2163-64).

Ösmo 271

Tottnäs 

Uppeby 

Valla 

Ösmo 271 

1524 Toffttenes (Rött nr 436, avskr), 1539 Totthenes (UH 
1539: l) - 9 I , 6 d . 

UH I fr Oohan Pedersson /Bååt/). 
1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort T som räntar 

4:0 pn till Märta Bengtsdotter (Ulv) (se Vansta) 
(Rött nr 436). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok ett torp 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; det 
räntar 4:0 pn och 8 dagsverken, har äng till 30 lass 
och 10 spann utsäde (EbA auts 37). 

1563 se Vansta. 

128 l in Vppiby (DS 712) - 9 I, 7 d; övergiven bytomt (RAÄ 
578) ca 400 m öster om Mälby. 

UH 1539-41 I sk , 0:4 med skuj i Ekeby. 
I fr Oohan Pedersson /Bååt/). 
1545 I fr (Ivar Fleming, 1566 Lars Fleming) . 

128 l säljer kung Magnus 0: l till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712). 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
gård som räntar 2 pund korn och l :0 pn (se Nynäs) 
(B 19 nr 82). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok bland 
hans arvegods en gård om ½:O, som räntar 3:0 pn, 
0: 12 pn för gästning och 8 dagsverken, har äng till 
40 lass och 3 pund i utsäde (EbA auts 37). 

1281 in ... Wallum (DS 712)- 9 I, 8 e. 
UH I sk , 0:6:0:l½ (1545 0:4:2:3½ med skuj i Sittesta), 

1547 0:6: l :5½, 155 l 0:4: l :5½, 1556 0:7:0:5½. 
I st, 1539 I sk, 0:3: l:5½, 1556 0:6, 1566 0:6: 1 (öde 
1572). 
Summajt l:l:l :7 (l:5:1:5½). 

128 l säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712). 

133 l byter Ramborg Ingevaldsdotter bort 0:0:2: 10 till 
Birger Magnusson (se Aska, Sorunda sn) (DS 2857) . 

133 l har Strängnäs biskopsbord 0:2 (DS 2889). 
1383 är Lars i V faste vid häradstinget (RAp e 29/9, SRP 

1967-68). 
1385 är Nils i V faste vid häradstinget (SRP 2129-3 l, 

2163-64). 
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Valsjö 1383 i Valh0 (RAp 29/9, SRP 1966), 1400 i Walsio (RAp 
6/2, SRP 3062), 1454 i Wals0 (RAp 28/7) - 9 I, 7 e; 
äldre bebyggelseläge ca 200 m nordost om nuva-
rande, intill gravfalt (RAA 133).

UH 1 fr (Olof Skovgård), 1553 1 aoe, 1572 öde.
Valsjö är sätesgård för Arvid i V (sparre) 1400-1412 (SRP
3062, SD 1603) och hans son Ingemund Arvidsson (vin-
kelsnitt) 1449-54 (RAp 1/5, RAp 28/7).

1383 och 1384 är Anund i V faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029).

1412 ger Jöns Pedersson Kanna (sparre) sin svärfar Arvid 
i V kvitto på de penningar han mottagit och som ut-
gör den morgongåva hustrun Katarina Arvidsdot- 
ter fått av sin förste man, Jöns Nilsson (okänd ätt) 
(SD 1603).

1449 säljer väpnaren Ingemund Arvidsson (vinkelsnitt), 
hans hustru Anna (Pinnow) och svåger Joakim Pin- 
now till Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) hu-
vudgården V och jord i Västervik, Älby och Rassa 
samt tre holmar: Säftholmen, Degerholmen och 
Laxholmen (RAp 1/5; även RAp 21/6 1450).

1450 bestäms genom konungsskiljedom att Ingemund 
Arvidsson ska behålla de 0:0:0:714 som Gotskalk 
Bengtsson (Ulv) äger i V (se Bröta, Grödinge sn) 
(EbAp, ShSp 21/10).

1454 lämnar Ingemund Arvidsson kvitto på dellikvid för 
V med underliggande gods till Erengisle Nilsson 
(RAp 28/7).

1459 intygar Arent Bengtsson (Ulv), på Erengisle Nils-
sons begäran, att ovannämnda köp har skett enligt 
lagens bestämmelser (RAp 26/5).

1474 mottar väpnaren Nils Ragvaldsson, på sin morbror 
Ulf Torstenssons (tre spetsar) vägnar, slutlikviden 
för ovannämnda transaktion av Birgitta Olofsdotter 
(Tott) (RAp 30/9).

1494 köper Sten Sture V med underliggande jordar av 
Birgitta Olofsdotter (se ovan och Hammersta) (RAp 
12/1).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en huvudgård om 
1:0, som räntar 4 läst korn, 2:0 pn, 2 pund smör 
och 12 dagsverken; till denna hör Säftholmen och
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Valsjö 1383 i Valh/1 (RAp 29/9, SRP 1966), 1400 i Walsio (RAp 
6/2, SRP 3062), 1454 i Wals11 (RAp 28/7) - 9 I, 7 e; 
äldre bebyggelseläge ca 200 m nordost om nuva-
rande, intill gravfält (RAÄ 133). 

UH 1 fr (OlofSkovgård), 1553 1 aoe, 1572 öde. 

Valsjö är sätesgård för Arvid i V (sparre) 1400-1412 (SRP 
3062, SD 1603) och hans son Ingemund Arvidsson (vin-
kelsnitt) 1449-54 (RAp 1/5, RAp 28/7). 

1383 och 1384 är Anund i V faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029). 

1412 ger Jöns Pedersson Kanna (sparre) sin svärfar Arvid 
i V kvitto på de penningar han mottagit och som ut-
gör den morgongåva hustrun Katarina Arvidsdot-
ter fått av sin förste man, Jöns Nilsson (okänd ätt) 
(SD 1603). 

1449 säljer väpnaren Ingemund Arvidsson (vinkelsnitt), 
hans hustru Anna (Pinnow) och svåger Joakim Pin-
now till Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) hu-
vudgården V och jord i Västervik, Älby och Rassa 
samt tre holmar: Säftholmen, Degerholmen och 
Laxholmen (RAp 1/5; även RAp 21/6 1450). 

1450 bestäms genom konungsskiljedom att Ingemund 
Arvidsson ska behålla de 0:0:0:7½ som Gotskalk 
Bengtsson (Ulv) äger i V (se Bröla, Grödinge sn) 
(EbAp, ShSp 21/10). 

1454 lämnar Ingemund Arvidsson kvitto på dellikvid för 
V med underliggande gods till Erengisle Nilsson 
(RAp 28/7). 

1459 intygar Arent Bengtsson (Ulv), på Erengisle Nils-
sons begäran, att ovannämnda köp har skett enligt 
lagens bestämmelser (RAp 26/5 ). 

1474 mottar väpnaren Nils Ragvaldsson, på sin morbror 
Ulf Torstenssons (tre spetsar) vägnar, slutlikviden 
för ovannämnda transaktion av Birgitta Olofsdotter 
(Tott) (RAp 30/9). 

1494 köper Sten Sture V med underliggande jordar av 
Birgitta Olofsdotter (se ovan och Hammersta) (RAp 
12/1 ). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en huvudgård om 
1:0, som räntar ½ läst korn, 2:0 pn, 2 pund smör 
och 12 dagsverken; till denna hör Säftholmen och 



Vansta

Degerholmen som ingår i samma ränta (SSJb 1515 f 
23).

1531 byter Gustav I bort en gård om 1:0 och de två hol-
marna till Gustav Kafle (se Hammersta) (F 1:1 f 365, 
GR 7 s 396).

1556 befriar Gustav I Jon i V från den avrad som pga 
eldsvåda inte kunnat utbetalas (GR 26 s 700).

1279 (omkr) in Vansta (DS 666, odat), 1331 in villa Wanz- 
sta (DS 2889) - 9 I, 8 d.

UH 1 sk, 0:7:1:4 med skuj i Krällinge och Stymninge, 
1543 1:6:1, vilken 1545 uppdelas på 2 sk, 0:7:1:4, 
1572 0:7:1:5, med skuj i Stymninge + 0:4, 1572 
0:7:0:5, som 1545-50 brukar bi i Söderby.
1 kyuj, 0:1:1:4.
2 fr, 0:4 + 0:4, (Olof Dyster, Johan Pedersson /Bååt/, 
1562 Björn Pedersson /Bååt/, Johan Pedersson). 
Summa jt 2:1 (3:0:0:6).

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson 0:0:2:4 till Törens 
prost Peter (se Björsta) (DS 666).

1281 säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:7‘A (DS 2889).
1364 överlåter väpnaren Klemens Petersson (sparre) all 

sin egendom i V, 0:7 till Torsten Gjurdsson (Oxen-
stierna) som betalning för 30 mark lödigt silver, 
som Torsten lämnat till Klemens när denne var 
kung Albrekts fånge (DS 7066).

1367 säljer väpnaren Filip Bosson 0:0:3*/2 i V och jord i 
Väggarö, Sorunda sn, till Torsten Gjurdsson (DS 
7578).

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre blad) ‘/2:0 till 
sin måg Gilkin Håkansson (se Karshamra, Grö- 
dinge sn) (RAp 23/1).

1432 är Tegne i V nämndeman på lagmansting (RAp
8/11).

1435 tilldöms Johan Fredebern en gård som han och Elin 
(Ingemundsdotter), Henrik Nilssons (Örboholms- 
ätten) änka, tvistat om (RAp 3/3, SMR 201).

1450 meddelar Ingevald Ingemundsson (vinkelsnitt), 
prebendat i Strängnäs, att han till sina arvingar 
köpt lika mycket jord i V (0:9) som han i Mysinge,

Ösmo 273

Vansta 

Ösmo 273 

Degerholmen som ingår i samma ränta (SSJb 1515 f 
23) . 

1531 byter Gustav I bort en gård om I :0 och de två hol-
marna till Gustav Kafle (se Hammersta) (F I: I f 365, 
GR 7 s 396). 

1556 befriar Gustav I Jon i V från den avrad som pga 
eldsvåda inte kunnat utbetalas (GR 26 s 700). 

1279 (omkr) in Vansta (DS 666, odat), 1331 in villa Wanz-
sta (DS 2889) - 9 I, 8 d. 

UH 1 sk, 0:7 : I :4 med skuj i Krällinge och Stymninge, 
1543 1:6:1, vilken 1545 uppdelas på 2 sk, 0:7:1:4, 
1572 0:7:1:5 , med skuj i Stymninge + 0:4, 1572 
0:7:0:5, som 1545-50 brukar bi i Söderby. 
1 kyuj, 0:1 :1:4. 
2 fr, 0:4 + 0:4, (OlofDyster,Johan Pedersson /Bååt/, 
1562 Björn Pedersson /Bååt/,Johan Pedersson). 
Summa jt 2: I (3:0:0:6). 

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson 0:0:2:4 till Törens 
prost Peter (se Björsta) (DS 666) . 

1281 säljer kung Magnus 0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:7½ (DS 2889). 
1364 överlåter väpnaren Klemens Petersson (sparre) all 

sin egendom i V, 0:7 till Torsten Gjurdsson (Oxen-
stierna) som betalning för 30 mark lödigt silver, 
som Torsten lämnat till Klemens när denne var 
kung Albrekts fange (DS 7066) . 

1367 säljer väpnaren Filip Bosson 0:0:3½ i V och jord i 
Väggarö, Sorunda sn, till Torsten Gjurdsson (DS 
7578). 

1430 pantsätter Elin Ingemundsdotter (tre blad) ½:0 till 
sin måg Gilkin Håkansson (se Karshamra, Grö-
dinge sn) (RAp 23/ 1). 

1432 är Tegne i V nämndeman på lagmansting (RAp 
8/ 11 ). 

1435 tilldöms Johan Fredebern en gård som han och Elin 
(Ingemundsdotter), Henrik Nilssons (Örboholms-
ätten) änka , tvistat om (RAp 3/3, SMR 201). 

1450 meddelar Ingevald Ingemundsson (vinkelsnitt), 
prebendat i Strängnäs, att han till sina arvingar 
köpt lika mycket jord i V (0:9) som han i Mysinge, 
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Vidby

Vårdbergs-
torp

Fittja sn, donerat till Vårfuprebendan i Strängnäs 
domkyrka (RAp 25/7).

1464 donerar Torsten Johansson 0:2 och ett torp till S:ta 
Annas och Marias altare i Stockholms dominikan- 
kloster (Stjb s 452).

1505 är Olof Jonsson i V förlikningsvittne vid Stockholms 
rådstugurätt (StTb s 100).

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort till Märta 
Bengtsdotter (Ulv), änka efter Åke Jöransson (Tott), 
en gård i V, som räntar 2 pund korn och 0:6 pn, 
och jord i Dyvik, Solsa, Söderby, Tottnäs och 
Västervik i denna sn samt i Oxnö, Sorunda sn; i 
gengäld får han jord på Kållandsö i Västergötland 
och i Värmland (Rött nr 436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om '/2:0 som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods; den räntar 3:0 pn och 8 dagsverken, har äng 
till 20 lass och 2 pund utsäde (EbA auts 37).

1562 dömer Erik XIV:s nämnd den jord Nils Klasson sålt 
till Märta Bengtsdotter från aoe till Johan Peders- 
son (Bååt); det uppges att sedan jorden saknat en 
'husbonde’ i fyra år och ingen avrad erlagts, hade 
jorden beslagtagits av Gustav I (HH 13 s 70 f).

1562 har Björn och Johan Pederssöner (Bååt) var sin 
gård om /i:0; Johans räntar 3:0 pn och 6 dagsver-
ken, Björns räntar 0:4 pn, IA pund korn och 6 
dagsverken (FoR 3).

1350 in Vigby (DS 4600), 1538 Wigby (UH 1538:1)-9 I, 7 e.
UH 1 sk, 0:4:2, 1572 0:4:1:2.

1538-39 1 skuj, 0:0:2 till Sittesta.
1566 1 st, 0:2, 1573 0:5:1.
1538-45 1 stuj (1543 1 skuj), 0:4:1:4 till Yxlö, 1545 
till PGryt.
Summa jt 1:1:2:4 (1:1:2:2).

1350 är Ödmund i V faste vid en jordtransaktion i sock-
nen (DS 4600).

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
öde gård som räntat 2'A spann korn och 1 pund 
smör (se Nynäs) (B 19 nr 82).

1514 Valborsthorp (RAp 7/3), 1539 Walborgtorp (UH 1539:1) 
- 9 I, 7 e.
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Vidby 

Vårdbergs-
torp 

Fittja sn, donerat till Vå.rfuprebendan i Strängnäs 
domkyrka (RAp 25/7). 

1464 donerar Torsten Johansson 0:2 och ett torp till S:ta 
Annas och Marias altare i Stockholms dominikan-
kloster (StJb s 452). 

1505 är Olof Jonsson i V förlikningsvittne vid Stockholms 
rå.dstugurätt (StTb s 100). 

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort till Märta 
Bengtsdotter (Ulv), änka efter Åke Jöransson (Tott), 
en gård i V, som räntar 2 pund korn och 0:6 pn, 
och jord i Dyvik, Solsa, Söderby, Tottnäs och 
Västervik i denna sn samt i Oxnö, Sorunda sn; i 
gengäld fär han jord på. Kå.llandsö i Västergötland 
och i Värmland (Rött nr 436). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bå.å.t) jordebok en gård 
om ½:0 som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods; den räntar 3:0 pn och 8 dagsverken , har äng 
till 20 lass och 2 pund utsäde (EbA auts 37). 

1562 dömer Erik XlV:s nämnd den jord Nils Klasson så.It 
till Märta Bengtsdotter från aoe till Johan Peders-
son (Bå.å.t); det uppges att sedan jorden saknat en 
'husbonde' i fyra år och ingen avrad erlagts, hade 
jorden beslagtagits av Gustav l (HH 13 s 70 f). 

1562 har Björn och Johan Pederssöner (Bå.å.t) var sin 
gård om ½:0; Johans räntar 3:0 pn och 6 dagsver-
ken, Björns räntar 0:4 pn, 1 ½ pund korn och 6 
dagsverken (FoR 3). 

1350 in Vigby (DS 4600), 1538 Wigby (UH 1538:1)- 91, 7 e. 
UH l sk, 0:4:2, 1572 0:4 :1:2. 

1538-39 l skuj, 0:0 :2 till Sittesta. 
1566 l st, 0:2, 1573 0:5:1. 
1538-45 l stuj ( 1543 l skuj), 0:4: 1 :4 till Yxlö, 1545 
till ?Gryt. 
Summajt 1:1:2:4 (1:1:2:2). 

1350 är Ödmund i V faste vid en jordtransaktion i sock-
nen (DS 4600) . 

1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 
öde gård som räntat 2½ spann korn och 1 pund 
smör (se Nynäs) (B 19 nr 82). 

1514 Valborsthorp (RAp 7/3), 1539 Walborg torp (UH 1539: 1) 
- 9 1, 7 e. 
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Västervik

Yxlö

Yxlö, Inre
(nu Herrö)

UH I fr (Nils Ryning).
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil- 

lie) ett torp som räntar 3:0 pn (se Tyresö) (RAp 7/3).
1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn och 1 får 

(FoR 3).

1281 Wasterwic (DalsD 20) - 9 I, 7 d.
UH 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/), 1553 1 aoe.
1281 säljer kung Magnus 0:0:1 till biskopen i Strängnäs 

och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).
1449 säljer väpnaren Ingemund Arvidsson m fl V till 

Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) (se Valsjö) 
(RAp 1/5).

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort V som räntar 2 
pund korn och 0:2:6 pn till Märta Bengtsdotter 
(Ulv) (se Vansta) (Rött nr 436).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om Vi:0 som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods; den räntar 3:0 pn, 1 pund smör och 8 dags-
verken, har äng till 30 lass och 20 spann utsäde 
(EbA auts 37).

1562 se Vansta.

1300 (omkr) usque Oslcesund (Dit s 51, avskr), 1428 i 0slo 
(LSBp 29/5), 1538 Ögxlo (UH 1538:1)-9 I, 7 f.

UH 1538-48 I skuj, 0:1:1 till Körunda.
1545 1 skuj, 0:1:1 till Gränja.
1 st, 1539 1 sk, 1:2:2, 1539 0:6, 1543 1:2:1:4, 1566 
0:4:1, med skuj i Vidby t o m 1544.
1539-41 1 st (jt saknas).
1538-51 1 stuj, 0:2:2 till Gränja.
1572 1 aoet.
Summa jt 1:6:2 (0:5:2).

1300 (omkr) nämns Yxlösund i ’det danska itinerariet’ 
(Dit s 51).

1428 är Halvid i Y nämndeman på häradstinget (LSBp 
29/5).

1559 meddelas att aoe-torpet tidigare innehafts av Olof 
Dyster (AoE 29 A s 182).

1479 Inder Öxla (B 19 nr 51, avskr), 1527 Indra Öxsla, Ind-
ra Öxslce (GR 4 s 190 f) - 9 I, 7 f.

Västervik 
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UH I fr (Nils Ryning). 
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil-

lie) ett torp som räntar 3:0 pn (se Tyresö) (RAp 7/3). 
1562 har Nils Ryning en gård som räntar 3:0 pn och l far 

(FoR 3). 

1281 Wcesterwic (DalsD 20) - 9 I, 7 d. 
UH I fr Oohan Pedersson /Bååt/), 1553 I aoe . 
1281 säljer kung Magnus 0:0: 1 till biskopen i Strängnäs 

och hans kyrka (se J ursta) (DS 712). 
1449 säljer väpnaren Ingemund Arvidsson m f1 V till 

Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) (se Valsjö) 
(RAp 1/5). 

1524 byter Nils Klasson (Stola-ätten) bort V som räntar 2 
pund korn och 0:2:6 pn till Märta Bengtsdotter 
(Ulv) (se Vansta) (Rött nr 436). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om ½:O som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
gods ; den räntar 3:0 pn, 1 pund smör och 8 dags-
verken, har äng till 30 lass och 20 spann utsäde 
(EbA auts 37) . 

1562 se Vansta. 

Yxlö 1300 (omkr) usque Oslcesund (Dlt s 51, avskr), 1428 i {,()sto 

Yxlö, Inre 
(nu Herrö) 

(LSBp 29/5), 1538 Ögxlo (UH 1538:1)- 9 I, 7 f. 
UH 1538-481 skuj , 0:1 :1 till Körunda . 

1545 I skuj, 0:1:l till Gränja. 
I st, 1539 I sk , 1:2:2, 1539 0:6, 1543 1:2:l:4, 1566 
0:4: l, med skuj i Vidby t o m 1544. 
1539-41 I st Ut saknas) . 
1538-51 I stuj , 0:2 :2 till Gränja. 
1572 I aoet . 
Summa jt l :6:2 (0:5:2). 

1300 (omkr) nämns Yxlösund i 'det danska itinerariet' 
(Dlts5l). 

1428 är Halvid i Y nämndeman på häradstinget (LSBp 
29/5). 

1559 meddelas att aoe-torpet tidigare innehafts av Olof 
Dyster (AoE 29 A s 182). 

1479 Inder Öxla (B 19 nr 51, avskr), 1527 Indra Öxsla, Ind-
ra Öxslce (GR 4 s 190 f) - 9 I, 7 f. 
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Åby

UH 1547-51 1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
1479 kärar Hebbla Albrektsdotter (Bydelsbach) mot Olof 

PAdilsson som flyttat ett stängsel ('stacka gård’), som 
markerade gränsen mellan deras ägor, in på hen-
nes landbotorp. Olof hävdade, med stöd av ett gam-
malt dombrev, äganderätt till en del av såväl torpet 
som motsvarande del av bolbyn, vilket fru Hebbla 
'strax' bestred. Efter att noggrant granskat brevet 
dömde rätten till fru Hebblas fördel (se Kängsta; jfr 
1527). (B 19 nr 51)

1524 byter Märta Bengtsdotter (Ulv) till sig jord av Nils 
Klasson (Stola-ätten (HH 13 s 70 f).

1527 utfärdar Gustav I ett dombrev, i vilket Märta 
Bengtsdotter beordras att antingen flytta sin landbo 
på Y därifrån till Kängsta, där de andra delägarna 
till ön bor, eller också låta sig nöja med den del av 
ön som tillfaller henne, enligt vad ett tidigare dom-
brev av Erik Nipertz och Åke Jönsson (Svarte skå-
ning) utvisar (jfr 1479). De som klagat hos kungen 
om intrång i sina rättigheter är Torsten Salomons- 
son (Ram), Ulf i Kängsta och Anders i Skäringe. 
(GR 4 s 190)

1562 dömer Erik XIV:s nämnd åter ett torp till Johan Pe-
dersson (Bååt) eftersom detta tidigare indragits till 
arv och eget genom en förväxling med ett torp på 
Yxlö som innehafts av Olof Dyster (se Dyvik) (HH 
13 s 70).

1279 (omkr) In Aby (DS 666, odat) - bebyggelselämningar 
på kulle ca 500 m nordost om Säby (RAA 235).

UH 1 sk, 0:4:2 med skuj i Krällinge (1545 i Krällinge 
och Söderby).
1 st, 1539 1 sk, 0:5:2 med skuj i Krällinge (1545 
med skuj i Krällinge och Stymninge).
1 ky, 0:2:2 (1548 0:3:2), öde 1572.
Summa jt 1:5.

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson 0:0:1 till Törens 
prost Peter (se Björsta) (DS 666).

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta) (DS 712).

1330 (omkr) ger 'herr Peter’ 0:0:2:? till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26).
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som motsvarande del av bolbyn, vilket fru Hebbla 
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1527). (B 19 nr 51) 
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till ön bor, eller också låta sig nöja med den del av 
ön som tillfaller henne, enligt vad ett tidigare dom-
brev av Erik Nipertz och Åke Jönsson (Svarte skå-
ning) utvisar (jfr 1479) . De som klagat hos kungen 
om intrång i sina rättigheter är Torsten Salomons-
son (Ram), Ulf i Kängsta och Anders i Skäringe . 
(GR 4 s 190) 

1562 dömer Erik XIV:s nämnd åter ett torp till Johan Pe-
dersson (Bååt) eftersom detta tidigare indragits till 
arv och eget genom en förväxling med ett torp på 
Yxlö som innehafts av Olof Dyster (se Dyvik) (HH 
13 s 70). 

Åby 1279 (omkr) In Aby (DS 666, odat)- bebyggelselämningar 
på kulle ca 500 m nordost om Säby (RAÄ 235) . 

UH l sk, 0:4:2 med skuj i Krällinge (1545 i Krällinge 
och Söderby). 
l st, 1539 l sk, 0:5:2 med skuj i Krällinge (1545 
med skuj i Krällinge och Stymninge). 
l ky, 0:2 :2 (1548 0:3:2), öde 1572. 
Summajt 1:5. 

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson 0:0:1 till Törens 
prost Peter (se Björsta) (DS 666) . 

1281 säljer kung Magnus 0:0:2 till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (sejursta) (DS 712). 

1330 (omkr) ger 'herr Peter ' 0:0:2:? till Strängnäs dom-
kyrka (RAp odat nr 26). 
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1350 säljer Arvid Staffansson (tre mantelsnitt) till biskop 
Sigmund i Strängnäs 0:0:5'/2 i Å och jord i Stym- 
ninge och i Vreta, Grödinge sn (DS 4600).

1383 köper biskop Tord i Strängnäs 0:0:1:2 och jord i 
Krällinge av Peder Kompan i Söderby (SRP 1966).

1385 köper biskop Tord 0:0:1 av Nils i Häringe, 
Västerhaninge sn (SRP 2131).

1409 se Hultö.
1432 och 1437 är Olof i A nämndeman på lagmansting 

(RAp 8/11, SMR 645).

1300 (omkr) Deinde Olce (Dit s 48, avskr), 1543 Ållö (EbA 
auts 37 f 19) - nuv Utö sn - 9 I, 7 h.

UH 2 fr (Johan Pedersson /Bååt/, 1562 Lars Fleming).
1300 (omkr) nämns A som landmärke i ’det danska itine- 

rariet’ (Dit s 48).
1509 tillskiftas Elin Nilsdotter (Sparre), som en del av 

hennes morgongåva, två gårdar som räntar 8:0 pn 
(se Nynäs) (B 19 nr 82).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok två 
gårdar ’i skären’ och är hustrun Kristina Åkesdot- 
ters arvegods; tillsammans räntar de 8:0 pn och 16 
dagsverken; gårdarna har äng till 24 lass och 14 
spann utsäde (EbA auts 37).

1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar 4:0 
pn och 8 dagsverken (FoR 3).

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare på Å (UH 
1573:6).

1279 (omkr) In Ellibyv (DS 666, odat), 1409 i AZleby (SD 
1192-93) -9 1, 7 e.

UH 1 sk, 0:5:1:4, 1543 0:7, 1572 0:7:1:4.
1538-45 1 skuj, 0:1:1 till Gryt; från 1572 inräknat i 
sk ovan.
1538-45 1 stuj, 0:0:2 till Klövsta; från 1572 inräk-
nat i sk ovan.
1 kr, 0:6, 1572 1 aoe.
1 fr (Arvid Trolle, 1562 Lars Fleming).

1279 (omkr) säljer Magnus Geresson 0:1:0:14 till Törens 
prost Peter (se Björsta) (DS 666).

1409 ingår Lasse i Ä i räfstetingsnämnd (SD 1192-93).
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(RAp 8/11, SMR 645). 
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gårdar 'i skären' och är hustrun Kristina Åkesdot-
ters arvegods; tillsammans räntar de 8:0 pn och 16 
dagsverken; gårdarna har äng till 24 lass och 14 
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1562 har Lars Fleming två gårdar som vardera räntar 4:0 
pn och 8 dagsverken (FoR 3). 

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare på Å (UH 
1573:6). 

Älby 1279 (omkr) In Ellibyv (DS 666, odat), 1409 i k:leby (SD 
1192-93)- 9 I, 7 e. 

UH 1 sk, 0:5:1:4 , 1543 0:7, 1572 0:7:1:4 . 
1538-45 1 skuj, 0:1:l till Gryt; från 1572 inräknat i 
sk ovan. 
1538-45 1 stuj, 0:0:2 till Klövsta; från 1572 inräk-
nat i sk ovan. 
1 kr, 0:6, 1572 1 aoe. 
1 fr (Arvid Trolle, 1562 Lars Fleming). 
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1437 är Tord i Ä nämndeman på lagmansdng (SMR 
645).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) en gård i 
morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta) (GiBr s 127).

1447 meddelas att Vadstena kloster har haft 0:0:7:214 
som räntade 0:0:7 pn och 15 spann korn (se Klöv- 
sta) (VaKlJb s 40).

1449 säljer Ingemund Arvidsson m fl 0:3:0:5 till Erengis-
le Nilsson (se Valsjö) (RAp 1/5, även 1459 26/5).

1462 säljer Kristina Sonesdotter (tre musslor), änka efter 
Johan Fredebern, 0:0:4 till Erengisle Nilsson (RAp 
20/7).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta) (RAp 30/11).

1490 (omkr) skiftas arv efter Anna Olofsdotter (Lindö-ät- 
ten), varvid på Axel Brahes (danska ätten, död 
1487) del faller en gård i Ä, på Vincent Ivarssons 
(Dyre) del jord i Jursta och i Uppland; enligt en jor- 
deboksanteckning från 1537 av Arvid (joakimsson) 
Trolle var gården i Ä om 0:5:1 och räntade 0:20 pn 
och 2 fodernöt (EngsöA ms 1:12, odat lös lapp, 
DMS 1:4 s 226). Axel Brahe och Vincent var gifta 
med halvsystrar till Anna Olofsdotter (PHT 1953 s 
53).

1494 se Hammersta.
1496 byter Håkan Mickelsson till sig en gård av Sten Stu-

re (se Själv) (RAp 29/9).
1502 har Vadstena kloster 0:0:7:2 2 i Ä samt en ö som till-

hör hela byn och kallas Höössöö (HH lös 247).
1509 ärver Metta Gotskalksdotter (Ulv) efter sin far en 

gård som räntar 10 spann korn och 0:0:10 pn (se 
Nynäs) (B 19 nr 82).

1527 skänker Peder Larsson till Gustav I en gård i Ä och 
jord i Hallunda och Nackdala, Botkyrka sn (GiBr s 
143).

1559 meddelas att arv och eget-gården har 20 spann ut-
säde och äng till 30 lass, passlig skog, mulbete och 
fiskevatten (AoE 29 A s 183).

1562 har Lars Fleming en gård, som räntar 1:0 pn, 2 
pund 6 spann korn och 8 dagsverken, och en utjord
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om 0:1:1 som brukas av kronolandbon i Ä och rän-
tar 0:6 avradspn, 0:1:1 gengärdspn och 4 spann 
korn (FoR 3).

1563 anklagas fogden i Sotholm och Svartlösa, Erik Lars-
son, bl a för att han låtit så sitt eget hemman i Ä 
med 3 pund korn och 4 spann havre av kronans 
spannmål (HH 13 s 95).

Överfors Se Fors.

?ästerhaninge socken
1314 (?) de Westrahanunge (DS 1947 odat, avskr)
1331 in parrochia Vestrcehanungh (DS 2889).
1384; Vestrahanunge sokn (UUBp 12/3).
Omfattning: Socknens nuvarande omfattning (1950) är något mindre 
än under medeltiden och 1500-talet, eftersom Muskö avsöndrades och 
bildade egen socken 1889 (Kbr 24/5).
Kyrkan: Ursprungligen byggdes på 1100- eller 1200-talet en romansk 
kyrka som senare fick ett kor av samma bredd som långhuset, en tegel- 
välvd sakristia och ett vapenhus som revs efter en förödande eldsvåda 
1831. Vid något tillfälle under medeltiden har långhuset förlängts åt 
väster och ett smalare torn byggts ovanpå avlastningsbågar på samma 
sätt som i Österhaninge kyrka. De senmedeltida valven har rekonstrue-
rats efter branden på 1800-talet. Av medeltida inventarier återstår en-
dast ett ciborium (nu i Strängnäs kyrkomuseum). (SöKy 84)
Runstenar: Sö 236 Alvsta, 237 och 238 (försvunnen) Fors, 239 Häringe, 
240 Ribby, 241 Skogs-Ekeby, 242-43 (fragment) Stav, 244 Tuna, 245 
Tungelsta (fragment), 246 Vreten och 247 Ålsta (fragment, försvunnet).

Alvsta 1401 i Aluastrom (SD 105), 1539 Aluesta (UH 1539:3)- 10
I- Ig-

UH 2 sk, 1:1:1:5 + 1:0:2.
Summa jt 2:2:0:5.

1401 testamenterar Ödgerd, Jöns Borros dotter, sin arve- 
jord om sammanlagt 0:3 i A och Berga till 
Vårfruberga kloster med förbehållet att hennes ar-
vingar kan återlösa jorden om de så önskar (SD 
105).

Överfors 
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om 0: I: I som brukas av kronolandbon i Ä och rän-
tar 0:6 avradspn, 0: I: I gengärdspn och 4 spann 
korn (FoR 3). 

1563 anklagas fogden i Sotholm och Svartlösa, Erik Lars-
son , bl a för att han låtit så sitt eget hemman i Ä 
med 3 pund korn och 4 spann havre av kronans 
spannmå l (HH 13 s 95). 

Se Fors. 

Västerhaninge socken 
1314 (?) de Westrahanunge (DS 194 7 odat, avskr) 
1331 in parrochia Vestr<Ehanungh (DS 2889). 
1384 i Vestrahanunge sokn (UUBp 12/3). 

Omfattning: Socknens nuvarande omfattning ( 1950) är något mindre 
än under medeltiden och 1500-talet, eftersom Muskö avsöndrades och 
bildade egen socken 1889 (Kbr 24/5 ). 

Kyrkan: Ursprungligen byggdes på 1100- eller 1200-talet en romansk 
kyrka som senare fick ett kor av samma bredd som långhuset, en tegel-
välvd sakristia och ett vapen hu s som revs efter en förödande eldsvåda 
183 l. Vid något tillfälle under medeltiden har långhuset för längts åt 
,·äster och ett smalare torn byggts ovanpå avlastningsbågar på samma 
sätt som i Österhaninge kyrka . De senmedeltida valven har rekonstrue-
rats efter branden på 1800-talet. Av medeltida inventarier återstår en-
dast ett ciborium (nu i Strängnäs kyrkomuseum). (SöKy 84) 

Runstenar: Sö 236 Alvsta, 237 och 238 (försvunnen) Fors, 239 Häringe, 
240 Ribby, 241 Skogs-Ekeby , 242-43 (fragment) Stav, 244 Tuna, 245 
Tungelsta (fragment), 246 Vreten och 247 Ålsta (fragment, försvunnet). 

Alvsta 1401 i Aluastrom (SD 105), 1539 Aluesta (UH 1539:3) - 10 
I , I g. 

UH 2 sk, 1:1:1:5 + 1:0:2. 
Summajt 2:2:0:5. 

140 I testamenterar Ödgerd, Jöns Borros dotter , sin arve-
jord om samman lagt 0:3 i A och Berga till 
Vårfruberga kloster med förbehå llet att hennes ar-
vmgar kan åter lösa jorden om de så önskar (SO 
105). 
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Antal jordeboksenheter UH 1554 (1573)
sk st kr ky kyuj pb/bi fr aoe aoet 

Alvsta 2~(2) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Arbottna -- -- 3(3) 1(0) 0(1)
Berga 4(4) -- -- 1(0) 0(1)
Dalby 2 (2)
Ekeby 3 (3)
Fors 3(2) -- -- -- -- -- 1(1) 0(1)
Fållbrunna 1(1) — — 1(1) — — — — —
Gansta 1(2)------ ------------ ------------------------- ------------------------- -------------------------
Gryt 2 (2)
Guldboda — — — — — — — — 0(1)
Flemfosa 2 (2)----- ------------------------- ------------ ------------------------- -------------------------
Hyttan ----- ------------ ------------------------- ------------------------- ------------ -------------0(1)
Kappekeby 2 (2)----- ------------------------- ------------ ------------------------- ------------ -------------
Krigslida 1(1)------ ------------------------- ------------------------- ------------ -------------------------
Kullsta 2 (2)
Mickrum ----- ------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0(4)
Mulsta 1(1) 1(1) -- 1(0) 0(1) 1(1)
Mälby1 ----- ------------------------- ------------ ------------ 0(1)------------ ------------ ------------
'Maeringe 2 (2)----- ------------ ------------ ------------------------- ------------------------- ------------
Näset 1(1) — — — — — — — —
Nödesta 3 (3)------ ------------ ------------ ------------------------- ------------------------- ------------
Ormsta 1 (1) 1 (1) - - - - - - - - 1 (1)
Ribby 1(1) -- -- -- -- -- -- 0(1)
Rumme ----- -------------1(1)------------ ------------------------- ------------------------- ------------
Skarpa — — 2 (3) — — — — — —
Skogs-Ekeby -- -- -- -- 1(1) 2(1) 1(1)
Stav 2 (2)
Sund -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
Sånö -- -- 1(1) -- -- -- -- -- 0(1)
Söderby 1(1)----- ------------ ------------------------- ------------ ------------------------- -------------
Torpet ----- -------------1(1)------------ ------------ ------------------------- -------------------------
Tuna -- -- -- -- -- 2(0) 0(2)
Tungelsta 1(2) — — — — — — — —
Utlida 2 (2)
Valinge ----- ------------ 2 (2)------------ ------------ ------------------------- -------------------------
Vidså -- - - -- -- -- -- 1(0)
Välsta -- -- -- 1(1) -- -- 2(1) 0(2)
Västnora 3 (3)----- ------------ ------------------------- ------------ --------------------------------------
Alsta 4 (2)
Östnora 1(1) — — — — — — — —

Summa 48(47) 2(2) 10(11) 5(2) 1(4) 5(3) 6(7) 0(4) 0(8)

1 redovisas i jordeboken under Ösmo sn (Biskopsgårdens rd).
Dessutom redovisar längderna: stuj: Mulsta 0 (1)
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Skarpa 2 (3) 
Skogs-Ekeby 1 (1) 2 (1) 1 (1) 
Stav 2 (2) 
Sund 0 (1) 
Sånö 1 (1) 0 (1) 
Söderby 1 (1) 
Torpet 1 (1) 
Tuna 2 (0) 0 (2) 
Tungelsta 1 (2) 
Utlida 2 (2) 
Valinge 2 (2) 
Vidså 1 (0) 
Välsta 1 (1) 2 (1) 0 (2) 
Västnora 3 (3) 
Ålsta 4 (2) 
Östnora 1 (1) 

Summa 48 (47) 2 (2) 10 (11) 5 (2) 1 (4) 5 (3) 6 (7) 0 (4) 0 (8) 
1 redovisas i jordeboken under Ösmo sn (Biskopsgårdens rd). 
Dessutom redovisar längderna: stuj : Mulsta O (I) 
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Arbottna

Berga

Dalby

Ekeby

*Ene

1409 är Lars i A nämndeman vid räfsteting i Strängnäs 
med allmogen av Yttre Tör (SD 1189, 1192-93). 

1475 är Erik i A nämndeman vid häradstinget (Prv, vol 
147).

1544 Arbonen (UH 1544:12), 1545 Arbottna (UH 1545:11)
- 9 I, 8 g - nuv Muskö sn.

UH 1 ky, 0:1:2:4, 1572 1 kyuj.
3 kr (skärbönder).

1554 säljer Olof köttmånglares arvingar, däribland bro-
derns svärson Jon Månsson i A, hans fastigheter i 
Stockholm (StTb s 60, 70).

1401 i Dygraberghom (SD 105), 1437 i Berghom (SMR 509 a)
- 10 I, 0 g.

UH 4 sk, 1:0 + 0:7:1:4 + 0:7:1 + 0:7:1.
1 kyuj, 1551 1 ky, 1572 1 kyuj, 0:2.
Summa jt 4:0:0:4.

1401 seAlvsta.
1458 se Berga, Sorunda sn.

1437 i Dalby (SMR 509a) - 10 I, 0 g.
UH 2 sk, 2:1:1 + 0:6.

Summa jt 2:7:1.
1437 säljer Kristina Arvidsdotter i D 0:5, som är hennes 

rätta fäderne- och mödernearv, till Mikael i Berga 
(SMR 509a).

1525 är Johan i D faste vid häradstinget (LSBp 31/10).

1383 in Akceby (RAp 29/9, SRP 1967), 1539 Vtth Ekeby, 
Vtthekeby (UH 1539:3) - 10 I, 0 f.

UH 3 sk, 0:7 (1556 1:0:2) + 1:1 + 0:7 (1572 1:0). 
Summa jt 2:7.

1383 och 1385 är Livsten i E faste på häradstinget (SRP 
1967,2129,2164).

1409 är Lasse i E nämndeman vid räfsteting i Strängnäs 
(SD 1189).

1458 är Peder i E faste vid häradstinget (UUB 22/1).

1554 Enne (UH 1554:29), 1556 Ene (UH 1556:2).
UH 1556 (endast) 1 fr.
1557 köper Gustav I en gård av Cecilia Matsdotter i Rib- 

by (se Stadsberga, Österhaninge sn) (AoE 22 c, 29 
AB).

Arbottna 

Berga 

Dalby 

Ekeby 

*Ene 
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1409 är Lars i A nämndeman vid räfsteting i Strängnäs 
med allmogen av Yttre Tör (SD 1189, 1192-93) . 

1475 är Erik i A nämndeman vid häradstinget (Prv, vol 
147). 

1544 Arbonen (UH 1544:12), 1545Arbottna (UH 1545:11) 
- 9 I , 8 g - nuv Muskö sn . 

UH l ky, 0:1:2:4 , 1572 l kyuj. 
3 kr (skärbönder) . 

1554 säljer Olof köttmånglares arvingar , däribland bro-
derns svärson Jon Månsson i A, hans fastigheter i 
Stockholm (StTb s 60, 70). 

1401 i Dygraberghom (SD 105), 1437 i Berghom (SMR 509 a) 
-101,0g. 

UH 4 sk, 1:0 + 0:7:1:4 + 0:7:1 + 0:7 :1. 
l kyuj, 1551 l ky, 1572 l kyuj, 0:2. 
Summajt 4:0:0:4. 

1401 se Alvsta . 
1458 se Berga , Sorunda sn . 

1437 i Dalby (SMR 509a) - 10 I, 0 g. 
UH 2sk , 2:l:1+0:6. 

Summajt 2:7:1. 
1437 säljer Kristina Arvidsdotter i D 0:5, som är hennes 

rätta fäderne- och mödernearv , till Mikael i Berga 
(SMR 509a) . 

1525 är Johan i D faste vid häradstinget (LSBp 31/10). 

1383 in k: kceby (RAp 29/9, SRP 1967), 1539 Vtth Ekeby, 
Vtthekeby (UH 1539:3) - 10 I, 0 f. 

UH 3 sk, 0:7 (1556 1:0:2) + 1:1 + 0:7 (1572 1:0). 
Summajt 2:7. 

1383 och 1385 är Livsten i E faste på häradstinget (SRP 
1967 , 2129, 2164) . 

1409 är Lasse i E nämndeman vid räfsteting i Strängnäs 
(SD 1189) . 

1458 är Peder i E faste vid häradstinget (UUB 22/1). 

1554 Enne (UH 1554:29) , 1556 Ene (UH 1556:2). 
UH 1556 (endast) l fr . 
1557 köper Gustav I en gård av Cecilia Matsdotter i Rib-

by (se Stadsberga, Österhaninge sn) (AoE 22 c, 29 
AB). 
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Fors

Fållbrunna

Gansta

1327 in Forssce (?DS 2618, avskr), 1428 i Forsse (RAp, 
LSBp 29/5), 1437 i Fors (SMR 645) - 10 1,0 g.

UH 2 sk, 1:0 + 1:1:2.
1 sk, 1:7:1, 1573 1 aoe.
1 fr, 1:0 (1562 Hans Kyle), 1572 öde.
Summa jt 5:1.

1327 är Björn i F faste vid ett jordbyte på Öknebo hä-
radsting vid Tälje kyrka (?DS 2618).

1385 är Jöns i F faste på häradstinget (SRP 2129, 2163- 
64).

1428 är Erik i F domare i häradet (RAp, LSBp 29/5).
1477 är Magnus i F svarande inför Stockholms råd- 

stugurätt; Holmsten och Olof i F är hans edgärds- 
män (StTb s 134).

1479 är Magnus i F nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51).

1497 är Anders och Staffan i F fastar på häradstinget (B 
19 nr 66).

1560 byter Anders Sigfridsson (Rålamb) bort 0:11:1 till 
kungen mot kungsgården i Norrala socken i 
Hälsingland (K 6 f 163). Anders hade endast en 
kort tid före bytet (fastebrevet på hans förvärv är 
daterat efter bytesbrevet) köpt jorden i F av Arvid 
Andersson, dennes hustru Ingeborg Anundsdotter 
och hennes faster hustru Elin; F var de två sist-
nämndas arvejord; i sammanhanget framgår att av 
jorden låg 0:3 i Nödesta och 0:0:4 i *Krakstae (RålS 
vol 172 s 295, 303).

1562 har Hans Kyle en gård om 1:0 som räntar 1:0 pn, 4 
pund korn och 3 dagsverken (FoR 3).

1331 in Fulabrunna; (DS 2889) - 10 I, 0 f.
UH 1 sk, 0:4.

1 ky, 0:3:2.
Summa jt 0:7:2.

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:1 (DS 2889).
1437 är Peter i F vidervaruman på häradstinget (SMR 

509 a).

1327 in Gancestum (DS 2618, avskr), 1383 i Ganastom (RAp 
29/9, SRP 1967)- 10 1, 0 f-g.

UH 1 sk, 1:0, som delas 1572 i 2 sk, 0:4 + 0:4.
Summa jt 1:0.
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Fors 1327 in Forssce (?DS 2618, avskr), 1428 i Forsse (RAp, 
LSBp 29/5), 1437 i Fors (SMR 645) - 10 I, 0 g . 

UH 2 sk, 1:0 + 1:1:2. 
l sk, 1:7:1, 1573 l aoe. 
l fr, 1:0 (1562 Hans Kyle), 1572 öde. 
Summajt 5:1. 

1327 är Björn i F faste vid ett jordbyte på Öknebo hä-
radsting vid Tälje kyrka (?DS 2618). 

1385 är Jöns i F faste på häradstinget (SRP 2129, 2163-
64) . 

1428 är Erik i F domare i häradet (RAp, LSBp 29/5). 
1477 är Magnus i F svarande inför Stockholms råd-

stugurätt; Holmsten och Olof i F är hans edgärds-
män (StTb s 134). 

14 79 är Magnus i F nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51). 

1497 är Anders och Staffan i F fastar på häradstinget (B 
19 nr 66). 

1560 byter Anders Sigfridsson (Rålamb) bort 0: 11: I till 
kungen mot kungsgården i Norrala socken i 
Hälsingland (K 6 f 163). Anders hade endast en 
kort tid före bytet (fastebrevet på hans förvärv är 
daterat efter bytesbrevet) köpt jorden i F av Arvid 
Andersson, dennes hustru Ingeborg Anundsdotter 
och hennes faster hustru Elin; F var de två sist-
nämndas arvejord; i sammanhanget framgår att av 
jorden låg 0:3 i Nödesta och 0:0:4 i *Krakst.e (RålS 
vol 172 s 295, 303). 

1562 har Hans Kyle en gård om 1:0 som räntar 1:0 pn, 4 
pund korn och 3 dagsverken (FoR 3). 

Fållbrunna 1331 in Fulabrunnce (DS 2889) - I O I, 0 f. 
UH l sk, 0:4. 

l ky, 0:3:2. 
Summajt 0:7:2. 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0: I (DS 2889). 
1437 är Peter i F vidervaruman på häradstinget (SMR 

509 a). 

Gansta 1327 in Gancestum (DS 2618, avskr), 1383 i Ganastom (RAp 
29/9, SRP 1967) - I O I, 0 f-g. 

UH l sk, 1:0, som delas 1572 i 2 sk, 0:4 + 0:4. 
Summajt 1:0. 
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1327 är Johan Bock i G faste vid ett jordbyte på Öknebo 
häradsting vid Tälje kyrka (DS 2618).

1383 är Påvel i G faste på häradstinget (SRP 1967-68).

Gryt 1525 i Gryt (LSBp 31/10) - 10 I, 0 f.
UH 2 sk, 1:4 (sammanlagt), 1556 0:4:0:5 + 0:5:1:2; 

1573 är båda öde.
Summa jt 1:4 (1:1:1:7).

1327 se Gryt, Ösmo sn.
1525 är Lars i G faste på häradstinget (LSBp 31/10); be-

lägget kan avse Gryt, Ösmo sn.

Guldboda 1495 Gulboda (RAp 6/11) - 9 I, 8 f-g - nuv Muskö sn.
UH 1556 1 aoet (skärtorpare).
1495 byter Sten Sture till sig G som räntar 0:6 pn av 

biskopsbordet (se Häringe) (RAp 6/11).
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; den 
ligger 'varken för öre eller örtug’ och räntar 3:0 pn 
och 8 dagsverken, har äng till 15 lass och 3 spann 
utsäde (EbA auts 37).

1559 upptas i en aoe-jordebok G som har 3 spann utsäde 
och ger 16 lass hö; därtill hör Skipsholmenn, Berghol- 
menn, Saltängien (på nuv Saltholmen), Skiulsvik och 
Skyllerholmen (Skiolsholmen) (AoE 29 A s 180).

Hemfosa 1281 in Hemfoso (DS 712) - 10 I, 0 e-f.
UH 2 sk, 0:5 + 0:5.

1556 (endast) 1 aoeuj.
Summa jt 1:2.

1281 säljer kung Magnus 0:0:2'/i till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (se Jursta, Ösmo sn) (DS 712).

1383 är Nils och Mickel i H fastar på häradstinget (SRP 
1967-68).

1437 är Botvid i H nämndeman på lagmansting (SMR 
645).

1484 tillkännager Erik Staffansson i H m fl vid Stock-
holms rådstugurätt att de av Jöns Andersson motta-
git allt de ärvt efter hustru Anna Hoppeners (StTb s 
36).

1531 byter Gustav I bort ett torp, som räntar 0:0:2 pn 
och Vi pund korn till Gustav Kafle (se Hammersta, 
Ösmo sn) (F 1:1 f 365, GR 7 s 396).

Gryt 

Guldboda 

Hemfosa 
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1327 är Johan Bock i G faste vid ettjordbyte på Öknebo 
häradsting vid Tälje kyrka (DS 2618). 

1383 är Påve! i G faste på häradstinget (SRP 1967-68) . 

1525 i Gryt (LSBp 31/10)- 10 I, 0 f. 
UH 2 sk, 1:4 (sammanlagt), 1556 0:4:0 :5 + 0:5 :1:2; 

1573 är båda öde. 
Summajt 1:4 (1:1:1:7). 

1327 se Gryt, Ösmo sn. 
1525 är Lars i G faste på häradstinget (LSBp 31/10); be-

lägget kan avse Gryt, Ösmo sn . 

1495 Gulboda (RAp 6/ 11)- 9 I, 8 f-g- nuv Muskö sn. 
UH 1556 I aoet (skärtorpare). 
1495 byter Sten Sture till sig G som räntar 0 :6 pn av 

biskopsbordet (se Häringe) (RAp 6/11). 
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; den 
ligger 'varken för öre eller örtug' och räntar 3:0 pn 
och 8 dagsverken, har äng till 15 lass och 3 spann 
utsäde (EbA auts 37). 

1559 upptas i en aoe-jordebok G som har 3 spann utsäde 
och ger 16 lass hö ; därtill hör Skipsholmenn , Berghol-
menn, Saltängien (på nuv Saltholmen), Skiulsvik och 
Skyllerholmen (Skiolsholmen) (AoE 29 As 180). 

1281 in Hemfoso (DS 712)- 10 I, 0 e-f. 
UH 2 sk, 0:5 + 0 :5. 

1556 ( endast) I aoeuj. 
Summajt 1:2. 

1281 säljer kung Magnus 0:0:2½ till biskopen i Strängnäs 
och hans kyrka (seJursta, Ösmo sn) (DS 712). 

1383 är Nils och Mickel i H fastar på häradstinget (SRP 
1967-68). 

143 7 är Botvid i H nämndeman på lagmans ting (SMR 
645). 

1484 tillkännager Erik Staffansson i H m fl vid Stock-
holms rådstugurätt att de av Jöns Andersson motta-
git allt de ärvt efter hustru Anna Hoppeners (StTb s 
36). 

1531 byter Gustav I bort ett torp, som räntar 0:0:2 pn 
och ½ pund korn till Gustav Kafle (se Hammersta, 
Ösmo sn) (F I: I f 365, GR 7 s 396). 



286 Sotholms härad

Hyttan

Häringe

Sten Sture

1475 Hytta torpanom (RAp 30/11), 1515 Hytten (SSJb 1515 
f 23) - 9 I, 9h - nuv Muskö sn.

UH 1556 1 aoet (skärtorpare).
1442 ingår ett torp (utan ortnamn) i Birgitta Olofsdotters 

(Tott) morgongåva (se Sånö) (GiBr s 127).
1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) ett torp till Upp-

sala domkyrka (se Sånö) (RAp 30/11).
1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0:14 pn och 6 

dagsverken (SSJb 1515 f23).
1559 meddelas att gården saknar jordetal, har 5 spann 

utsäde och äng till 20 lass; därtill hör Ersholmen 
(Endzholmen) (AoE 29 AB s 179).

1278 iuxta Hceringe (DS 636) - 9 I, 9 f- StO s 198 f.
Häringe är sätesgård för Peder Larsson (Hård av Hä-
ringe) 1534 (ST 4:26) och Johan Pedersson (Bååt) 1541-
53 (GR 13 s 327, UUBp 1553 26/3).

Åke Axelsson == Märta Bengtsdotter
(Tott) (Vinstorpa-ätten)

== Ingeborg Jöran == Bengta Simonsdotter
(Körning)

Åke Jöransson Märta Bengtsdotter 
(Ulv)

1 2
Peder Hård == Kristina == Johan Pedersson

(Bååt)

Källor. EÄ 1 s 700, ÄSF s 276 f, 284.

1278 nämns H som geografisk bestämning i samband 
med en godstransaktion på Muskön (DS 636).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:11:1:2‘/2 (DS 2889).
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Hyttan 

Häringe 

1475 Hytta torpanom (RAp 30/11), 1515 Hytten (SSJb 1515 
f 23) - 9 I, 9h - nuv Muskö sn. 

UH 1556 I aoet (skärtorpare). 
1442 ingår ett torp (utan ortnamn) i Birgitta Olofsdotters 

(Tott) morgongåva (se Sånö) (GiBr s 127). 
1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) ett torp till Upp-

sala domkyrka (se Sånö) (RAp 30/11). 
1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0: 14 pn och 6 

dagsverken (SSJb 1515 f23). 
1559 meddelas att gården saknar jordetal, har 5 spann 

utsäde och äng till 20 lass; därtill hör Ersholmen 
(Endzholmen) (AoE 29 AB s 179). 

1278 iuxta Hceringe (DS 636)- 91, 9 f- StO s 198 f. 

Häringe är sätesgård för Peder Larsson (Hård av Hä-
ringe) 1534 (ST 4:26) och Johan Pedersson (Bååt) 1541-
53 (GR 13 s 327, UUBp 1553 26/3). 

Åke Axelsson == Märta Bengtsdotter 
1v;,s10,pa-ätt,,) 

Sten Sture == Ingeborg Jöran == Bengta Simonsdotter 
(Körning) 

Åke Jöransson == Märta Bengtsdotter 
(Ulv) 

1 2 
Peder Hård Kristina == Johan Pedersson 

(Bååt) 

Källor. EÄ 1 s 700, ÄSF s 276 f, 284. 

1278 nämns H som geografisk bestämning i samband 
med en godstransaktion på Muskön (DS 636). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0: I I: I :2½ (DS 2889). 



Gästerhaninge 287

1362 byter Anders Naglason bort 0:l:2:12 2 (0:2 minus 
0:0:0:2‘ 2 - 15 pnl örtl) till Nils Turesson (se Ham- 
mersta, Ösmo sn); Staffan i H omnämns som faste 
(DS 6605).

1383 förvärvar biskop Tord i Strängnäs tre jordar av 
Halsten i *Malma, Grödinge sn, nämligen 0:' ä> och 
0:0:0:5 som han köpt, och 0:lA, vilket Halsten läm-
nat som böter för ett brott i Botkyrka sn (SRP 1967- 
68).

1384 byter biskop Tord till sig 0:1 av Johan Baggesson i 
*Skielby, Huddinge sn (se *Skielby, Huddinge sn) 
(SRP 2029).

1385 köper biskop Tord 0:0:0:4‘ 2 av Peter i Valla, Ösmo 
sn (SRP 2163).

1397 är Lars i H faste på landsting (EbAp 13 10).
1428 är Jakob i H nämndeman på häradstinget (RAp 

29 5).
1432 är Lars i H nämndeman på lagmansting (RAp 8 11) 

och 1437 är han vidervaruman på häradstinget 
(RAp 26 1, SMR 509 a).

1487 lovar Johan Persson i H m fl västerhaningebönder 
att betala stockholmsfogden för en tunna salt som 
stulits (se Mälby) (StTb s 215 ff).

1495 byter Sten Sture till sig av strängnäsbiskopen Kort 
Rogge och biskopsbordet 0:12:2 i H, som räntar 1 
läst 4> 2 spann korn, 0:12:2 pn, 3 pund smör, 2 får 
och 0:0:41 2 pn ättargäld, och jord i Guldboda, Mick- 
rum och Nödesta mot jord i Ytterselö och Överselö 
snr (RAp 6 11, två brev).

1496 byter Sten Sture och hans hustru Ingeborg Åkes- 
dotter (Tott) till sig tre gårdar i H om 0:19 (2‘ L0 
minus 0:1) och jord i Mälby 'under Häringe på 
Muskön’ av fyra bönder 'som bodde i H’: Johan 
Persson, Anders Olofsson, Lasse Mickelsson och 
Erik Staffansson, mot jord i Ytter- och Överjärna 
snr vilken är Stens hustrus fäderne och möderne 
(RAp 29 9, två brev).

1502 skriver svenska riksrådet till det danska att H och 
Svartsjö kungsgård blivit 'skinnade och rövade’ av 
kung Hans tyska knektar (SA nr 1498).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 4:0, som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
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1362 byter Anders Naglason bort 0:1:2:12½ (0:2 minus 
0:0:0:2½ - 15 pnl /örtl) till Nils Turesson (se Ham-
mersta, Ösmo sn); Staffan i H omnämns som faste 
(DS 6605). 

1383 förvärvar biskop Tord i Strängnäs tre jordar av 
Halsten i *Malma, Grödinge sn, nämligen O:½ och 
0:0:0:5 som han köpt, och 0:½, vilket Halsten läm-
nat som böter för ett brott i Botk yrka sn (SRP 1967-
68). 

1384 byter biskop Tord till sig 0: 1 av Johan Baggesson i 
*Skielby, Huddinge sn (se *Skielby, Huddinge sn) 
(SRP 2029). 

1385 köper biskop Tord 0:0:0 :4½ av Peter i Valla, Ösmo 
sn (SRP 2163). 

1397 är Lars i H faste på landsting (EbAp 13/ 10). 
1428 är Jakob i H nämndeman på häradstinget (RAp 

29/5). 
1432 är Lars i H nämndeman på lagmansting (RAp 8/11) 

och 1437 är han vidervaruman på häradstinget 
(RAp 26/1, SMR 509 a). 

1487 lovar Johan Persson i H m fl västerhaningebönder 
att betala stockholmsfogden för en tunna salt som 
stulits (se Mälby) (StTb s 215 fI). 

1495 byter Sten Sture till sig av strängnäsbiskopen Kort 
Rogge och biskopsbordet 0: 12:2 i H , som räntar 1 
läst 4½ spann korn, 0: 12:2 pn, 3 pund smör, 2 tär 
och 0:0:4½ pn ättargäld, och jord i Guldboda, Mick-
rum och Nödesta mot jord i Ytterselö och Överselö 
snr (RAp 6/ 11, två brev). 

1496 byter Sten Sture och hans hustru Ingeborg Åkes-
dotter (Tott) till sig tre gårdar i H om 0: 19 (2½:0 
minus 0: 1) och jord i Mälby 'under Häringe på 
Muskön' av fyra bönder 'som bodde i H': Johan 
Persson , Anders Olofsson, Lasse Mickelsson och 
Erik Staffansson , mot jord i Ytter- och Överjärna 
snr vilken är Stens hustrus fäderne och möderne 
(RAp 29/9, två brev) . 

1502 skriver svenska riksrådet till det danska att H och 
Svartsjö kungsgård blivit 'skinnade och rövade ' av 
kung Hans tyska knektar (SA nr 1498). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
om 4:0, som är hustrun Kristina Åkesdotters arve-
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Kappekeby

♦Krakstae

Krigslida

Kullsta

gods; den räntar 16 pund korn, 1:0 pn och 1 pund 
smör; gården har äng till 30 lass och 5 pund utsäde 
(EbA auts 37).

1553 indras H till arv och eget såsom tillhörande den 
tredjedel av Sten Stures köpegods som hans hustrus 
arvingar dittills fått behålla enligt makarnas inbör-
des testamente (AoE 42, AL 1 s 63 fl). Johan Peders- 
son flyttar med anledning av detta till Fituna, 
Sorunda sn.

1331 in Ekeby (DS 2889), 1442 i Skarpekeby (RAp 7/1), 
1556 Kapeckeby (UH 1556:2) - 10 I, 0 g.

UH 2 sk, 1:6 (sammanlagt).
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:4:4‘/2 (DS 2889).
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:4:0:4'/2 av 

S:t Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1).

1331 in Krakstee (DS 2889), 1383 i Crcekastom (RAp e 29/9, 
två brev) - möjligen helt eller delvis identiskt med 
nuv Fors Östergård som har ett gärde kallat Kråk- 
staden (Nyström s 34).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:0:6 (DS 2889).
1383 är Torsten i K faste vid häradstinget (RAp e 29/9, 

två brev).
1560 se Fors.

1331 in Cidhum (?DS 2889), 1540 Chrisseliden (UH 1540:8) 
- 10 I, 1 f; första belägget kan möjligen avse Utlida.

UH 1 sk, 0:7.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0:1 

(?DS 2889).

1487 i Kwllestom (StTb s 216) - 10 I, 0 f.
UH 2 sk, 0:5 + 0:5.

Summa jt 1:2.
1487 lovar Anders Olsson i K m fl västerhaningebönder 

att betala stockholmsfogden för en tunna salt som 
stulits (se Mälby) (StTb s 215 ff).

1525 är Lars i K faste vid häradstinget (LSBp 31/10).

Ludvigsberg Se Skarpa.
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gods; den räntar 16 pund korn, 1 :0 pn och 1 pund 
smör; gården har äng till 30 lass och 5 pund utsäde 
(EbA auts 37). 

1553 indras H till arv och eget såsom tillhörande den 
tredjedel av Sten Stures köpegods som hans hustrus 
arvingar dittills fått behålla enligt makarnas inbör-
des testamente (AoE 42, AL 1 s 63 ff). Johan Peders-
son flyttar med anledning av detta till Fituna, 
Sorunda sn. 

Kappekeby 1331 in Ekeby (DS 2889), 1442 i Skarpekeby (RAp 7/1), 
1556 Kapeckeby (UH 1556:2)- 10 I, 0 g. 

UH 2 sk, l :6 (sammanlagt). 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:4:4½ (DS 2889). 
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0 :4:0:4½ av 

S:t Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1). 

*Krakstre 1331 in Krakstce (DS 2889), 1383 i Crcekastom (RAp e 29/9, 
två brev) - möjligen helt eller delvis identiskt med 
nuv Fors Östergård som har ett gärde kallat Kråk-
staden (Nyströms 34). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:0 :6 (DS 2889). 
1383 är Torsten i K faste vid häradstinget (RAp e 29/9, 

två brev). 
1560 se Fors. 

Krigslida 1331 in Lidhum (?DS 2889), 1540 Chrisseliden (UH 1540:8) 

Kullsta 

- 10 I, 1 f; första belägget kan möjligen avse Utlida . 
UH I sk , 0:7. 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0:1 

(?DS 2889) . 

1487 i Kwllestom (StTb s 216)- 10 I, 0 f. 
UH 2 sk, 0:5 + 0:5 . 

Summajt 1:2. 
1487 lovar Anders Olsson i K m fl västerhaningebönder 

att betala stockholmsfogden för en tunna salt som 
stulits (se Mälby) (StTb s 215 ff). 

1525 är Lars i K faste vid häradstinget (LSBp 31/10). 

Ludvigsberg Se Skarpa. 



Mickrum

Mulsta

Muskö

1495 m M0klarwm (RAp 6/11), 1525 i Myclarum (LSBp 
31/10) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn.

UH 1556 4 aoet (skärtorpare).
1495 byter Sten Sture till sig fyra gårdar av Strängnäs 

biskopsbord; gårdarna räntar vardera 4 pund smör, 
0:1 pn, 1 får och 0:‘/2 pn i ättargäld (se Häringe) 
(RAp 6/11).

1525 är Lasse Ingevaldsson i M vittne när Kristina i M 
säljer sin arvejord (se Stav) (LSBp 31/10).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok fyra går-
dar som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; 
sammanlagt räntar de 0:15:1 pn, 16 pund smör och 
32 dagsverken; vidare uppges att var och en av 
gårdarna har äng till 16 lass och 9 spann utsäde 
(EbA auts 37).

1559 meddelas att en aoe-gård sår 6 spann och har äng 
till 14 lass, de övriga räntar lika med den första 
(AoE 29 As 180).

1331 in Mulistum (DS 2889) - 10 I, 1 f.
UH 1 sk, 1:2.

1 st, 0:5 med stuj i M.
1556 1 stuj, 0:1:1 till st ovan.
1 ky, 0:4, 1572 1 kyuj.
1 pb, 0:4:2.
Summa jt 3:1.

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:lA och Tuna preben- 
da i domkyrkan har 0:0:10:4 (DS 2889).

1341 donerar Karl, kanik vid Strängnäs domkyrka och 
kyrkoherde i S:t Nicolai i Nyköping, 0:2: 4 till Tuna 
prebenda (DS 3569).

1278 in insula Musk.0 (DS 636).
1278 donerar kung Magnus en del av ön M som tillhört 

hertigdömet och räntar 1:0 pn till biskop Anund i 
Strängnäs; kungen förbinder sig att till hertigdömet 
överlåta Vi:0 (på annat håll) som ersättning (DS 636; 
se Fritz 1971 s 337 f).

1309 ger hertigarna Erik och Valdemar hela M i förlä- 
ning till strängnäsbiskopen med all dess avkastning 
och avgifter (DS 1616).
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Mulsta 

Muskö 
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1495 in Mi;klarwm (RAp 6/11), 1525 i Myclarum (LSBp 
31/10) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn. 

UH 1556 4 aoet (skärtorpare). 
1495 byter Sten Sture till sig fyra gårdar av Strängnäs 

biskopsbord; gårdarna räntar vardera 4 pund smör, 
0: 1 pn, 1 far och 0:½ pn i ättargäld (se Häringe) 
(RAp 6/ 11). 

1525 är Lasse Ingevaldsson i M vittne när Kristina i M 
säljer sin arvejord (se Stav) (LSBp 31/10). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok fyra går-
dar som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; 
sammanlagt räntar de 0: 15: 1 pn, 16 pund smör och 
32 dagsverken; vidare uppges att var och en av 
gårdarna har äng till 16 lass och 9 spann utsäde 
(EbA auts 37). 

1559 meddelas att en aoe -gård sår 6 spann och har äng 
till 14 lass, de övriga räntar lika med den första 
(AoE 29 A s 180). 

1331 in Mulistum (DS 2889)- 10 I, 1 f. 
UH lsk,1 :2. 

l st, 0:5 med stuj i M. 
1556 l stuj, 0: 1: 1 till st ovan. 
l ky, 0:4, 1572 l kyuj. 
l pb, 0:4:2. 
Summajt 3:1. 

133 1 har Strängnäs biskopsbord 0:0:½ och Tuna preben-
da i domkyrkan har 0:0: 10:4 (DS 2889). 

1341 donerar Karl, kanik vid Strängnäs domkyrka och 
kyrkoherde i S:t Nicolai i Nyköping, 0:2:½ till Tuna 
prebenda (DS 3569). 

1278 in insula Muskc (DS 636). 
1278 donerar kung Magnus en del av ön M som tillhört 

hertigdömet och räntar 1 :0 pn till biskop Anund i 
Strängnäs; kungen förbinder sig att till hertigdömet 
överlåta ½:0 (på annat håll) som ersättning (DS 636; 
se Fritz 1971 s 337 f). 

1309 ger hertigarna Erik och Valdemar hela M i förlä -
ning till strängnäsbiskopen med all dess avkastning 
och avgifter (DS 1616). 
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Mälby

*Maeringe
(nu Närings- 
berg)

Näringsberg

Näset

Nödesta

1487 i Medelby (StTb s 216) - 9 I, 8g- nuv Muskö sn.
UH 1 bi (Biskopsgårdens rd).
1487 stjäl Håkan Persson i M en tunna salt i Stockholm, 

för vilken Olof Håkansson i M m fl västerha- 
ningebönder utfaster sig att nästkommande Martini 
dag till fogden erlägga 10 mark (StTb s 215 fl).

1496 byter Sten Sture till sig en gård som räntar 2:0 pn 
av fyra bönder som bor i Häringe (se Häringe) 
(RAp 29/9).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
som är hustrun Kristina Akesdotters arvegods; den 
räntar 6:0 pn, 1 pund smör och 8 dagsverken; den 
har 2 pund utsäde och äng till 26 lass (EbA auts 37).

1562 har Johan Pedersson en gård som räntar 9:6 pn, 1 
pund smör och 8 dagsverken (FoR 3).

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i M (UH 1573:6).

1385 i Maringe (RAp e 17/6, SRP 2129) - 10 I, 0 g - StO 
s 201 f.

UH 2 sk, 0:7:1:4, 1556 0:6:2 + 0:4 (öde 1572).
Summa jt 1:3:1:4 (1:2:2).

1385 är Peder i M faste på häradstinget (SRP 2129, 2163- 
64).

1479 är Håkan i M nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51).

Se *Maeringe.

1554 Näsedh (UH 1554:29) - 10 I, 0 f.
UH 1 sk, 0:3:2:4.

1331 in Nyduestum (DS 2889), 1384 i Nyastom (UUBp 12/3), 
1539 Nydestom (UH 1539:3)- 10 I, 1 g.

UH 3 sk, 1:6:2 + 1:2 + 0:7:1:4.
Summa jt 4:0:0:4.

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:0:9 (DS 2889).
1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0:2 till Sigge Brun 

(se Ladvik, Salems sn) (UUBp 12/3).
1432 är Holmsten i N nämndeman på lagmansting (RAp

8/11).
1495 byter Sten Sture till sig 0:0:8, som räntar 0:6 pn, av 

biskopsbordet (se Häringe) (RAp 6/11).
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Mälby 

*Mreringe 
(nu Närings-
berg) 

1487 i Medelby (Stlb s 216) - 9 I , 8 g- nuv Muskö sn. 
UH 1 bi (Biskopsgårdens rd) . 
1487 stjäl Håkan Persson i M en tunna salt i Stockholm, 

för vilken Olof Håkansson i M m fl västerha-
ningebönder utfäster sig att nästkommande Mar tini 
dag till fogden erlägga 10 mark (StTb s 215 fl). 

1496 byter Sten Sture till sig en gård som räntar 2:0 pn 
av fyra bönder som bor i Häringe (se Häringe) 
(RAp 29/9). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; den 
räntar 6:0 pn, 1 pund smör och 8 dagsverken ; den 
har 2 pund utsäde och äng till 26 lass (EbA auts 37). 

1562 har Johan Pedersson en gård som räntar 9:6 pn, 1 
pund smör och 8 dagsverken (FoR 3). 

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i M (UH 1573:6). 

1385 i Ma"ringe (RAp e 17/6, SRP 2129)- 10 I, 0 g- StO 
s 201 f. 

UH 2 sk, 0:7: 1 :4 , 1556 0:6:2 + 0:4 (öde 1572). 
Summajt 1:3:1:4 (1:2:2) . 

1385 är Peder i M faste på häradstinget (SRP 2129, 2163-
64). 

14 79 är Håkan i M nämndeman på lagmans ting (B 19 nr 
51). 

Näringsberg Se *M~ringe. 

Näset 

Nödesta 

1554 Näsedh (UH 1554:29) - 10 I, 0 f. 
UH 1 sk, 0:3:2:4. 

1331 in Nydia'stum (DS 2889), 1384 i Nyastom (UUBp 12/3), 
1539 Nydestom (UH 1539:3) - 10 I, 1 g. 

UH 3 sk, 1:6:2 + 1:2 + 0:7:1:4. 
Summajt 4:0:0:4. 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:0:9 (DS 2889). 
1384 byter Bo Jonsson (Grip) bort 0:0:2 till Sigge Brun 

(se Ladvik, Salems sn) (UUBp 12/3) . 
1432 är Holmsten i N nämndeman på lagmansting (RAp 

8/11 ). 
1495 byter Sten Sture till sig 0:0:8, som räntar 0:6 pn, av 

biskopsbordet (se Häringe) (RAp 6/ 11). 
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Ormsta

Ribby

Rumme

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut- 
jord om 0:3, som räntar 1:0 pn; jorden är Kristina 
Akesdotters arvegods (EbA auts 37).

1560 se Fors.
1562 har Hans Kyle en landbo som räntar 1:0 pn och 6 

dagsverken (FoR 3).

1331 in Ormistum (DS 2889) - 10 I, 1 g.
UH 1 sk, 1:0.

1 st, 0:5:2.
1 fr (Johan Pedersson /Bååt/).
Summa jt 1:5:2.

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:1:12 och S:t Botvids 
prebenda har 0:0:13:3 (DS 2889).

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:13:3 av 
S:t Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1).

1525 är Johan i O faste vid häradstinget (LSBp 31/10).
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

om 0:6:1 som räntar 13 spann korn, ^:0:1 pn och 6 

dagsverken; gården, som är hustrun Kristina Åkes- 
dotters arvegods, har äng till 14 lass och 1 pund ut-
säde (EbA auts 37).

1562 har Johan Pedersson en gård om 0:4:1 som räntar 
0:4 pn, 13 spann korn och 9 dagsverken (FoR 3).

1364 de Ryby (DS 7066), 1473 i Ryby (RAp 6/5) - 10 I, 1 g.
UH 1 sk, 1:0:1.

1573 1 aoe.
1364 far Johan i R fullmakt av Klemens Petersson (spar- 

re) att överlämna jord som denne sålt i Vansta, 
Ösmo sn (DS 7066).

1473 är Lars Bengtsson i R faste på häradstinget (RAp 6/ 
5).

1557 köper Gustav I av Cecilia Matsdotter (halv bock) en 
sätesgård i R som räntar 5 pund korn och 0:10 pn 
(se Stadsberga, Österhaninge sn) (AoE 22 c, AoE 
41).

1515 Ciarum (SSJb 1515 f 23), 1554 Rummedh (UH 
1554:29) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn (se Sånö).

UH 1 kr (skärbonde).

Ormsta 

Ribby 

Rumme 
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1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut-
jord om 0:3, som räntar 1 :0 pn; jorden är Kristina 
Åkesdotters arvegods (EbA auts 37). 

1560 se Fors. 
1562 har Hans K yle en landbo som räntar 1 :0 pn och 6 

dagsverken (FoR 3). 

1331 in Ormistum (DS 2889) - 10 I, 1 g. 
UH lsk,1:0. 

I st, 0:5:2. 
I fr (Johan Pedersson /Bååt/). 
Summajt 1:5:2. 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0: 1: 12 och S:t Botvids 
prebenda har 0:0: 13:3 (DS 2889). 

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:13:3 av 
S:t Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1). 

1525 är Johan i O faste vid häradstinget (LSBp 31/10). 
1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en gård 

om 0:6: 1 som räntar 13 spann korn, ½:O: 1 pn och 6 
dagsverken; gården, som är hustrun Kristina Åkes-
dotters arvegods, har äng till 14 lass och 1 pund ut-
säde (EbA auts 37). 

1562 har Johan Pedersson en gård om 0:4:1 som räntar 
0:4 pn, 13 spann korn och 9 dagsverken (FoR 3). 

1364 de Ryby (DS 7066), 1473 i Ryby (RAp 6/5) - 10 I, 1 g. 
UH I sk, 1:0:1. 

1573 I aoe. 
1364 får Johan i R fullmakt av Klemens Petersson (spar-

re) att överlämna jord som denne sålt i Vansta, 
Ösmo sn (DS 7066). 

1473 är Lars Bengtsson i R faste på häradstinget (RAp 6/ 
5). 

1557 köper Gustav I av Cecilia Matsdotter (halv bock) en 
sätesgård i R som räntar 5 pund korn och 0: 10 pn 
(se Stadsberga, Österhaninge sn) (AoE 22 c, AoE 
41). 

1515 Liarum (SSJb 1515 f 23), 1554 Rummedh (UH 
1554:29) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn (se Sånö). 

UH I kr (skärbonde). 
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Skarpa(nu
Ludvigsberg)

Skogs-Ekeby

Slåboda

Stav

1495 (?) innehar Sten Sture en gård som är köpegods och 
som räntar 0:11:1 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
23).

1554 Skarpa (UH 1554:29) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn.
UH 2 kr (skärbönder), 1556 4 kr, 1572 3 kr.

1331 in Ekeby (DS 2889), 1510 (omkr) Skogekeby (TidöA 
vol 499 f 9), 1544 Skoekeby (UH 1544:12) - 10 I, 1 f.

UH 2 pb, 0:5:1 + 0:5:1; sammanslås 1572 till 1 pb.
1 kyuj, 0:0:1.
1 fr (Per Axelsson /Banér/).
Summa jt 1:3.

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 0:12 och 
S:t Botvids prebenda har 0:0:13 (DS 2889).

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:13 av S:t 
Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka (se Vidså) 
(RAp 7/1).

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde- 
bok en gård som räntar 1:0:12 ^ pn (TidöA vol 499 
f 9).

1562 har Per Axelsson (Banér) en gård om 0:4:1 som 
räntar 3:3:1 pn (FoR 3).

1469 Slodhabodha (EbAp 9/2) - 10 I, 2 f.
UH 1 frt (endast tl 1550).
1469 säljer och upplåter kung Karl ett kronotorp ('torp-

ställe’) liggande i Hanveden (pa Hanawedz skoogh) till 
skattebonden Johan Johansson i Uppsala, Hud-
dinge sn (EbAp 9/2).

1432 Staff (RAp 8/11) - 10 I, f-g.
UH 2 sk, 1:2:1 + 1:5:2.

Summa jt 3:0.
1432 hålls lagmansting i S (RAp 8/11).
1437 är Nils i S nämndeman på lagmansting (RAp 4/11, 

SMR 645).
1473 är Uasse Andersson i S faste på häradstinget (RAp 6/5).
1497 är Anders i S vidervaruman på häradstinget (B 19 

nr 66).
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1495 (?) innehar Sten Sture en gård som är köpegods och 
som räntar 0: 11: 1 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
23). 

Skarpa (nu 1554 Skarpa (UH 1554:29) - 9 I, 9 g- nuv Muskö sn . 
Ludvigsberg) UH 2 kr (skärbönder), 1556 4 kr, 1572 3 kr. 

Skogs-Ekeby 1331 in Ekeby (DS 2889), 1510 (omkr) Skogekeby (TidöA 

Slåboda 

Stav 

vol 499 f9), 1544 Skoekeby (UH 1544:12)- 10 I, 1 f. 
UH 2 pb, 0:5: 1 + 0:5: 1; sammanslås 1572 till l pb. 

l kyuj, 0:0: 1. 
l fr (Per Axelsson /Baner/). 
Summajt 1:3. · 

1331 har Tuna prebenda i Strängnäs domkyrka 0: 12 och 
S:t Botvids prebenda har 0:0: 13 (DS 2889). 

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0: 13 av S:t 
Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka (se Vidså) 
(RAp 7/1). 

1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde-
bok en gård som räntar 1 :0: 12½ pn (TidöA vol 499 
f9). 

1562 har Per Axelsson (Baner) en gård om 0:4: 1 som 
räntar 3:3: 1 pn (FoR 3). 

1469 Slodhabodha (EbAp 9/2) - 10 I, 2 f. 
UH l frt (endast tl 1550). 
1469 säljer och upplåter kung Karl ett kronotorp ('torp-

ställe') liggande i Hanveden (pa Hanawedz skoogh) till 
skattebonden Johan Johansson i Uppsala, Hud-
dinge sn (EbAp 9/2). 

1432 Staff (RAp 8/11) - 10 I, f-g. 
UH 2 sk, 1:2:1 + 1:5:2. 

Summajt 3:0. 
1432 hålls lagmansting i S (RAp 8/11). 
1437 är Nils i S nämndeman på lagmansting (RAp 4/11, 

SMR 645). 
14 73 är Lasse Andersson i S faste på härads tinget (RAp 6/5 ). 
1497 är Anders i S vidervaruman på häradstinget (B 19 

nr 66). 
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Sund

Sånö

Söderby

1525 säljer Kristina i Mickrum 'som kom från S’ till Staf-
fan i S sin arvejord (bakarv) som är 0:5:1 'västan av-
sides vid Staffans åker’ (LSBp 31/10).

1515 Swndh (SSJb 1515 f 23) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn.
UH 1573 1 aoet (skärtorpare).
1495 (?) har Sten Sture en gård som är köpegods och 

som räntar 0:14 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
23).

1557 köper Gustav I av Cecilia Matsdotter (halv bock) en 
gård som räntar 0:15 avradspn och 0:4 gengärdspn 
(se Stadsberga, Österhaninge sn) (AoE 22 c).

1373 San0 (DS X 226, avskr), 1475 pa Saan0 (RAp 30/11) 
- 9 I, 9 g - nuv Muskö sn.

UH 1 kr (skärbonde).
1573 1 aoet (skärtorpare).

1373 byter kaniken Magnus Tyrgilsson (Färla) bort en 
stång jord på ön S till Torsten Gjurdsson (Oxen-
stierna) och dennes hustru Bengta Eriksdotter (se 
Husby, Österhaninge sn) (DS X 226).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård och två 
torp (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) två torp på S, 
varav ett i Hyttan, till Uppsala domkyrka (se Ham-
mersta, Ösmo sn) (RAp 30/11).

1477 är Magnus i S edgärdsman vid Stockholms råd- 
stugurätt (StTb s 134).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en 'stångejord' 
som räntar Vi-.O pn (SSJb 1515 f23).

1559 har aoe-torpet 6 spann utsäde och äng till 20 lass; 
till torpet hör Tilleholmen (AoE 29 A s 180).

1327 in Sudherby (?DS 2618, avskr) 1428 i Suderby (RAp 
29/5)- 101, 0 g.

UH 1 sk, 1:2:1.
1327 är Ringvid i S faste vid ett jordbyte på Öknebo hä-

radsting vid Tälje kyrka (?DS 2618); det är osäkert 
om belägget avser S.

Västerhaninge 293 

1525 säljer Kristina i Mickrum 'som kom från S' till Staf-
fan i S sin arvejord (bakarv) som är 0:5: l 'västan av-
sides vid Staffans åker' (LSBp 31/10) . 

Sund 1515 Swndh (SSJb 1515 f23)- 9 I, 9 g- nuv Muskö sn. 

Sånö 

Söderby 

UH 1573 1 aoet (skärtorpare) . 
1495 (?) har Sten Sture en gård som är köpegods och 

som räntar 0: 14 pn och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 
23). 

1557 köper Gustav I av Cecilia Matsdotter (halv bock) en 
gård som räntar 0: 15 avradspn och 0:4 gengärdspn 
(se Stadsberga , Österhaninge sn) (AoE 22 c). 

1373 San~ (DS X 226, avskr), 1475 pa Saan~ (RAp 30/1 l) 
- 9 I, 9 g- nuv Muskö sn. 

UH 1 kr (skärbonde). 
1573 1 aoet (skärtorpare). 

1373 byter kaniken Magnus Tyrgilsson (Färla) bort en 
stång jord på ön S till Torsten Gjurdsson (Oxen-
stierna) och dennes hustru Bengta Eriksdotter (se 
Husby, Österhaninge sn) (DS X 226). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård och två 
torp (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) två torp på S, 
varav ett i Hyttan, till Uppsala domkyrka (se Ham-
mersta, Ösmo sn) (RAp 30/11). 

1477 är Magnus i S edgärdsman vid Stockholms råd-
stugurätt (StTb s 134). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok en 'stångejord' 
som räntar ½:O pn (SSJb 1515 f23). 

1559 har aoe-torpet 6 spann utsäde och äng till 20 lass; 
till torpet hör Tilleholmen (AoE 29 A s 180). 

1327 in Sudh erby (?DS 2618, avskr) 1428 i Suderby (RAp 
29/5)- 10 I, 0 g. 

U H 1 sk, l : 2: l. 
1327 är Ringvid i S faste vid ett jordbyte på Öknebo hä-

radsting vid Tälje kyrka (?DS 2618); det är osäkert 
om belägget avser S. 
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Torpet

Tuna

Tungelsta

1362 är Nils i S faste på konungsting i Näsby, Österha- 
ninge sn (DS 6605).

1385 är Johan i S faste på Yttre Törs häradsting (?SRP 
2129, 2163-64).

1428 och 1437 är Olof i S faste på häradstinget (RAp 29/5, 
SMR 509a).

1525 i Torp (LSBp 31/10) - 9 I, 9 g - nuv Muskö sn.
UH 1 kr (skärbonde).
1525 är Olof Andersson i T vittne vid jordtransaktion i 

socknen (LSBp 31/10).

1314 (?) de prebenda Thuna (DS 1947 odat, avskr), 1331 cu- 
riam et bona Tunce (DS 2828) — 10 I, 1 f.

UH 2 pb, 0:4 + 0:4; 1572 2 fr.
Summa jt 1:0.

1314 (?) nämns T prebenda i samband med den s k sex- 
årsgärden (DS 1947).

1330 donerar Ramfrid Styrbjörnsdotter en gård till ett 
'kanonikat’ vid Strängnäs domkyrka (B 31 s 33).

1331 kungör biskop Styrbjörn i Strängnäs att Tuna pre-
benda instiftats av hans faster Ramfrid Styrbjörns-
dotter genom gåva av hennes huvudgård och gods 
T. Vidare meddelas att fru Ramfrids arvingar i fort-
sättningen skall inneha rätten att föreslå innehavare 
till prebendan samt att Västerhaninge kyrka med 
domkapitlets bifall lagts till prebendan. (DS 2828) - 
Samma år upptas i en jordförteckning 1:0 för T 
prebenda (DS 2889).

1437 är Anund i T faste på häradstinget (SMR 509a).

1383 i Thvngirsta (RAp e 29/9, SRP 1966), 1397 i Thwng- 
erstorn (EbAp 13/10), 1539 Tunglesta (UH 1539:3) - 
10 I, 1 f.

UH 1 sk, 1572 2 sk,1:3 + 1572 1:0 (jfr Utlida).
1383-85 är Holvast i T vid tre tillfällen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131).
1397 är Nils i T faste på landsting (EbAp 13/10).

Utekeby Se Ekeby.
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Torpet 

Tuna 

Tungelsta 

Utekeby 

1362 är Nils i S faste på konungsting i Näsby, Österha-
ninge sn (DS 6605 ). 

1385 är Johan i S faste på Yttre Törs häradsting (?SRP 
2129, 2163-64). 

1428 och 1437 är Olof i S faste på häradstinget (RAp 29/5, 
SMR 509a). 

1525 i Torp (LSBp 31/10)- 9 I, 9 g- nuv Muskö sn. 
UH 1 kr (skärbonde). 
1525 är Olof Andersson i T vittne vid jordtransaktion i 

socknen (LSBp 31/10). 

1314 (?) de prebenda Thuna (DS 194 7 odat, avskr), 1331 cu-
riam et bona Tun<E (DS 2828) - 10 I, 1 f. 

UH 2 pb, 0:4 + 0:4; 1572 2 fr . 
Summa jt l :0. 

1314 (?) nämns T prebenda i samband med den sk sex-
årsgärden (DS 194 7). 

1330 donerar Ramfrid Styrbjörnsdotter en gård till ett 
'kanonikat' vid Strängnäs domkyrka (B 31 s 33). 

1331 kungör biskop Styrbjörn i Strängnäs att Tuna pre-
benda instiftats av hans faster Ramfrid Styrbjörns-
dotter genom gåva av hennes huvudgård och gods 
T. Vidare meddelas att fru Ramfrids arvingar i fort-
sättningen skall inneha rätten att föreslå innehavare 
till prebendan samt att Västerhaninge kyrka med 
domkapitlets bifall lagts till prebendan. (DS 2828) -
Samma år upptas i en jordförteckning l :0 för T 
prebenda (DS 2889). 

1437 är Anund i T faste på häradstinget (SMR 509a). 

1383 i Thvngi,rsta (RAp e 29/9, SRP l 966) , l 397 i Thwng-
erstom (EbAp 13/ 10), 1539 Tunglesta (UH 1539:3) -
101,lf. 

UH 1 sk, 1572 2 sk,1:3 + 1572 1:0 (jfr Utlida). 
1383-85 är Holvast i T vid tre tillfällen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131 ). 
1397 är Nils i T faste på landsting (EbAp 13/10). 

Se Ekeby. 
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Utlida

Valinge

Vidså

Välsta

1554 Cidha (UH 1554:29) - 10 I, 0 f.
UH 1 sk, 1572 2 sk, 1:1, som 1572 delas på 0:5:1 + 

0:3:2.
1554—66 1 sk, 0:7:1:4; upptas i jb från 1572 i Tung- 
elsta.
Summa jt 2:0:1:4 (1:1).

1487 i Valingom, i Walingom (StTb s 216, 218) - 9 I, 9 g - 
nuv Muskö sn.

UH 2 kr (skärbönder) (1572 3 kr).
1487 uppges en västerhaningebonde ha stulit en tunna 

salt i Stockholm. Flera andra namngivna bönder, bl 
a Lars i V, lovar betala fogden för detta (StTb s 215
fl).

1331 in Vidhusum (DS 2889), 1442 Widhusa qwem (RAp 7/1)
-10 1,0 g.

UH 1554-56 1 fr.
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:7:51/2 (DS 2889).
1383 är Björn i V faste på häradstinget (SRP 1967-68). 
1437 kärar Erik domare i Fors på lagmanstinget till Hans 

Magnusson, kanik i Strängnäs, för att denna olagli-
gen låtit bygga en 'dammgård’ vid V kvarn. Nämn-
den förkastar efter rannsakan kärandens talan. 
(SMR 645)

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) jord med Hans 
Magnusson, kanik i Strängnäs (på S:t Botvids pre- 
bendas vägnar), varvid Gotskalk får 0:4: ^ och en 
kvarn i V och jord i Kappekeby, Ormsta, Skogs- 
Ekeby och Välsta samt i Stadsberga, Österhaninge 
sn; Hans får jord i Näsby, Botkyrka sn, Merlänna, 
Länna sn, och Näsby, Härads sn (RAp 7/1).

1562 har Nils Ryning en gård om 0:6 som räntar 0:6 pn, 
12 spann korn och 8 dagsverken (FoR 3).

1331 in Wcelistum, Vcelistum (DS 2889) - 10 I, 1 f.
UH 1 ky, 1:2.

2 fr, 1556 1 fr (1562 Per Axelsson /Banér/).
1573 2 aoe (jfr Alsta).

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0:1 och S:t Botvids 
prebenda i domkyrkan 0:0:7:2 (DS 2889).

Utlida 

Valinge 

Vidså 

Välsta 
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1554 Lidha (UH 1554:29) - 10 I, 0 f. 
UH I sk, 1572 2 sk, 1:1, som 1572 delas på 0:5:1 + 

0:3:2. 
1554-66 I sk, 0:7:1:4; upptas ijb från 1572 i Tung-
elsta. 
Summajt 2:0:1:4 (1:1). 

1487 i Valingom, i Walingom (StTb s 216, 218) - 9 I, 9 g -
nuv Muskö sn. 

UH 2 kr (skärbönder) (1572 3 kr). 
1487 uppges en västerhaningebonde ha stulit en tunna 

salt i Stockholm. Flera andra namngivna bönder, bl 
a Lars i V, lovar betala fogden för detta (StTb s 215 
fl). 

1331 in Vidhusum (DS 2889), 1442 Widhusa qwern (RAp 7/1) 
-101,0g. 

UH 1554-56 I fr. 
1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 

0:0:7:5½ (DS 2889). 
1383 är Björn i V faste på häradstinget (SRP 1967-68). 
1437 kärar Erik domare i Fors på lagmanstinget till Hans 

Magnusson, kanik i Strängnäs, för att denna olagli-
gen låtit bygga en '<lammgård' vid V kvarn. Nämn-
den förkastar efter rannsakan kärandens talan. 
(SMR 645) 

1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) jord med Hans 
Magnusson, kanik i Strängnäs (på S:t Botvids pre-
bendas vägnar), varvid Gotskalk far 0:4:½ och en 
kvarn i V och jord i Kappekeby, Ormsta, Skogs-
Ekeby och Välsta samt i Stadsberga, Österhaninge 
sn; Hans far jord i Näsby, Botkyrka sn, Merlänna, 
Länna sn, och Näsby, Härads sn (RAp 7/1). 

1562 har Nils Ryning en gård om 0:6 som räntar 0:6 pn, 
12 spann korn och 8 dagsverken (FoR 3). 

1331 in Wcelistum, Vcelistum (DS 2889)- 10 I, 1 f. 
UH I ky, 1:2. 

2 fr, 1556 I fr ( 1562 Per Axelsson /Baner/). 
1573 2 aoe (jfr Ålsta). 

1331 har Strängnäs biskopsbord 0:0: 1 och S:t Botvids 
prebenda i domkyrkan 0:0:7:2 (DS 2889). 



1437 se Valsta, Österhaninge sn.
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:8:2 av S:t 

Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1).
1477 är Magnus i V edgärdsman vid Stockholms råd- 

stugurätt (StTb s 134).
1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde- 

bok en gård som räntar 1:0:8 pn (TidöA vol 499 f 
9).

1562 har Per Axelsson (Banér) ett torp om 0:2:2 som rän-
tar 2:0:2 pn (FoR 3).

Västnora 1383 i Vastre Norum (RAp e 29/9, SRP 1966) - 10 I, 0 f.
UH 3 sk, 0:4:2 + 0:5:1 + 0:4:1.

Summa jt 1:6:1.
1383-84 är Peder i V vid tre tillfallen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131).
1397 är Mickel ”gultkarae” i V faste på landsting vid 

Hammersta, Osmo sn; dombrevet utfärdas i V av 
Nils domare (EbAp 13/10).

in Alis tum (DS 2889), 1539 Ålesta (UH 1539:3) - 10 
I, 1 f.
2 sk, 1:2 4- 0:7.
1554-66 2 sk, 1:4 4- 1:0; redovisas ijb 1573 troligen 
som aoe i Välsta.
Summa jt 4:5.
har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0:'/2 

(DS 2889).
är Olof i Å nämndeman på lagmansting (RAp 8/11). 
är Nils i Å nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
5i).

förmedlas tre skattehemman i A till halva skatten på 
grund av vådeld (GR 25 s 338). 
förmedlas ett skattehemman i A på grund av vådeld 
till halva skatten, undantaget fodringen och dags-
verken (GR 26 s 712).

Östnora 1327 i Norom (?DS 2618, avskr), 1362 i 0sternorom (DS 
6605, avskr), 1383 i Norum (RAp e 29/9, SRP 1966) 
- 10 I, 0 f.
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Ålsta 1331

UH

1331

1432
1479

1555

1556

296 Sotholms härad 

Västnora 

1437 se Valsta, Österhaninge sn. 
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:8:2 av S:t 

Botvids prebenda (se Vidså) (RAp 7/1). 
1477 är Magnus i V edgärdsman vid Stockholms råd-

stugurätt (Stlb s 134). 
1510 (omkr) upptas i Ingeborg Larsdotters (Tott) jorde-

bok en gård som räntar 1 :0:8 pn (TidöA vol 499 f 
9). 

1562 har Per Axelsson (Baner) ett torp om 0:2:2 som rän-
tar 2:0:2 pn (FoR 3). 

1383 i V{1lstre Norum (RAp e 29/9, SRP 1966) - 10 I, 0 f. 
UH 3 sk, 0:4:2 + 0:5: 1 + 0:4: 1. 

Summajt 1 :6: 1. 
1383-84 är Peder i V vid tre tillfällen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131 ). 
1397 är Mickel "gultkar.e" i V faste på landsting vid 

Hammersta, Ösmo sn; dombrevet utfärdas i V av 
Nils domare (EbAp 13/ 10). 

Ålsta 1331 in Alistum (DS 2889), 1539 Älesta (UH 1539:3) - 10 

Östnora 

I, 1 f. 
UH 2 sk, 1:2 + 0:7. 

1554-66 2 sk, 1 :4 + 1 :O; redovisas i jb 1573 troligen 
som aoe i Välsta. 
Summajt 4:5. 

1331 har S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka 0:0:½ 
(DS 2889). 

1432 är Olof i Å nämndeman på lagmans ting (RAp 8/ 11 ). 
14 79 är Nils i Å nämndeman på lagmans ting (B 19 nr 

51). 
1555 förmedlas tre skattehemman i Å till halva skatten på 

grund av vådeld (GR 25 s 338). 
1556 förmedlas ett skattehemman i Å på grund av vådeld 

till halva skatten, undantaget fodringen och dags-
verken (GR 26 s 712). 

1327 i Norom (?DS 2618, avskr), 1362 i (/)stemorom (DS 
6605, avskr), 1383 i Norum (RAp e 29/9, SRP 1966) 
-101,0f. 
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UH 1 sk, 0:7:1:4.
1327 är Ingemund i Ö faste vid ett jordbyte på Öknebo 

häradsting vid Tälje kyrka (?DS 2618).
1362 byter Anders Naglason bort 0:0:1:5 till Nils Tures- 

son (se Hammersta, Ösmo sn) (DS 6605).
1383-85 är Anders i Ö vid tre tillfällen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131).
1450 (omkr) är Olof i Ö faste (RAp odat nr 167).
1495 (?) har Sten Sture 0:0:2 som hör till Valsta, Österha- 

ninge sn, och räntar Zi pund korn och 0:0:2 pn 
(SSJb 1515 f23v).

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle 0:0:2, som rän-
tar 0:0:2 pn och Vi pund korn (se Hammersta, 
Ösmo sn) (GR 7 s 396).

9sterhaninge socken
1314 (?)de 0strahanunge (DS 1947 odat, avskr).
1331 in 0strahanunge (DS 2889).
1335 ecclesie 0strahanungh (DS 3122).
1382 i 0strahaninge (RAp 15/9, SRP 1754).
1397 i 0sterhanungce sokn (EbAp 13/10).
Omfattning: Socknens nuvarande omfattning (1950) är betydligt mind-
re än under medeltiden och 1500-talet, då den även omfattade huvud-
delen av nuvarande Tyresö socken som blev egen jordebokssocken 1707 
(Sö jb) samt de nuvarande socknarna Dalarö, Nämdö, Ornö och Utö, 
vilka avsöndrades 1889 (Kbr 24/5 och 4/7).

Kyrkan: Den tidigmedeltida gråstenskyrkan har en svårbedömd bygg-
nadshistoria. Ursprungligen hade den ett smalare, rakslutet kor. Senare 
byggdes en avlång sakristia intill koret och nedre delen av ett planerat, 
jämnbrett torn tillfogades i väster, möjligen redan under 1200-talet. 
Takstolarna över långhuset och den västra delen timrades dock ca 1320. 
Under 1400-talet breddades koret till sin nuvarande storlek, sakristian 
byggdes om och ett vapenhus uppfördes. Omkring 1500 slogs valv i kyr-
kan och först därefter byggdes övre delen av tornet, som gjordes smala-
re än ursprungligen planerat. Tornspiran har förmodligen färdigställts 
1587. Av medeltida inventarier återstår en gotländsk dopfunt från 
1200-talets mitt, ett triumfkrucifix och en förmodad Mikaelsskulptur 
från 1200-talets slut (båda i SHM), en madonnabild från omkring 1300 
samt rester av ett altarskåp och några träskulpturer från 1400-talets slut. 
(SöKy 49)

Österhaninge 297 

UH lsk,0 :7:1:4. 
1327 är Ingemund i Ö faste vid ett jordbyte på Öknebo 

häradsting vid Tälje kyrka (?DS 2618) . 
1362 byter Anders Naglason bort 0:0: 1 :5 till Nils Tures-

son (se Hammersta, Ösmo sn) (DS 6605). 
1383-85 är Anders i Ö vid tre tillfällen faste på hä-

radstinget (SRP 1966, 2029, 2131 ). 
1450 (omkr) är Olof i Ö faste (RAp odat nr 167). 
1495 (?) har Sten Sture 0:0 :2 som hör till Valsta, Österha-

ninge sn, och räntar ½ pund korn och 0:0:2 pn 
(SSJb 1515 f23v). 

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle 0:0:2, som rän-
tar 0:0:2 pn och ½ pund korn (se Hammersta, 
Ösmo sn) (GR 7 s 396). 

Österhaninge socken 
13 14 (?) de 0 strahanung e (DS 194 7 odat, avskr) . 
133 1 in 0 strahanun ge (DS 2889). 
1335 ecclesie 0 strahanungh (DS 3122) . 
1382 i 0 strahaninge (RAp 15/9, SRP 1754). 
1397 i 0 sterhanung a! sokn (EbAp 13/10). 

Omfattning: Socknens nuvarande omfattning ( 1950) är betydligt mind-
re än under medeltiden och 1500-talet , då den även omfattade huvud-
delen av nuvarande T yresö socken som blev egen jordebokssocken 1707 
(Sö jb ) samt de nuvarande socknarna Dalarö , Nämdö, Ornö och Utö, 
vilka avsöndrades 1889 (Kbr 24/5 och 4/7). 

Kyrkan: Den tidigmedeltida gråstenskyrkan har en svårbedömd bygg-
nadshistoria. Ursprungligen hade den ett smalare, rakslutet kor. Senare 
byggdes en avlång sakristia intill koret och nedre delen av ett planerat, 
jämnbrett torn tillfogades i väster , möjligen redan under 1200-talet. 
Takstolarn a över långhuset och den västra delen timrades dock ca 1320. 
Under 1400-talet breddades koret till sin nuvarande storlek, sakristian 
byggdes om och ett vapenhus uppfördes . Omkring 1500 slogs valv i kyr-
kan och först därefter byggdes övre delen av tornet, som gjordes smala-
re än ursprungligen planerat. Tornspiran har förmodligen färdigställts 
1587. Av medeltida inventarier återstår en gotländsk dopfunt från 
1200-talets mitt , ett triumfkrucifix och en förmodad Mikaelsskulptur 
från 1200-talets slut (båda i SHM) , en madonnabild från omkring 1300 
samt rester av ett altar skåp och några träskulpturer från 1400-talets slut. 
(SöKy 49) 
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Antal jordeboksenheter UH 1543/47 (1573)
skskujststtstujkrkyujfrfrtaoeaoet

Alby 2(1) -- -- -- -- -- 0(1)
Askvik ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- ----- -----
Berga 1(2) -- -- -- 2(1) -- 0(1)
Berget — — — — — — — — 0(1) — —
Beteby 2(2) 1(0) -- -- -- -- 1(1) 1(1)
Björkö ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
Blista -- -- -- -- -- -- 1(0) 4 (3)
Brevik(Ornö) — — — — — 1(1) — — — — —
Broby 1(1) -- -- 1(0) -- -- -- 1(1)
Båthuset — — — 1(1) — — — — — — —
Degernäs — — — — — 1(1) — — — — —
Ede -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
Fiversättra — ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Fjärdlång — — — — — — — — 0(1) — —
Fåglarö — — — — — 1(1) — — — — —
Gillinge — — — — — 1(1) — — — — —
Gudö 1(1) -- -- -- -- -- -- 1(1)
Hammarby 1(1) ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hasslinge ----- ----- ----- 2(0) 0(1) ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
Hässlingby 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Husby -- -- -- -- -- -- -- 2(0) -- 0(2)
Hässelmara — — — — — 1(1) — — — — —
Högsta 1(1) — — — — — — 1(0) — — —
Kalvsvik 3 (3) 1 (0) - - - - - - - - 1 (1)
Klena 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Korp Norrby 2(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2(1) ----- ----- -----
Kråkmora ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
Kumla 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kymmendö ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Lervassa — — — — — — — — 0(1) — —
Liåker ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
Lundby 3(3) ----- ----- — ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- -----
Långvik (Ornö) ----- ----- ----- ----- ----- 2(2) ----- ----- 0(1) ----- -----
Långvik (Nämdö)-----  ----- ----- — ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Lännåker 2 (2) ----- ----- ----- ----- ----- 1(0) ----- ----- ----- -----
Mörby 2 (2)
Mörby (Ornö) ----- ----- ----- — ----- 1(1) — ----- ----- ----- -----
Mörtö ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) — ----- ----- ----- -----

300 
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s härad
Antal jordeboksenheter UH 1543/47 (1573) 

sk skuj st stt stuj kr kyuj fr frt aoe aoet w 
0 

Alby 2 (1) - - - - - - - - - - 0 (1) - - - - - - - - 0 

Askvik - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - - - - - (/) 
Berga 1 (2) - - - - - - 2 (1) - - 0 (1) - - - - - - - - 0 -Berget - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - - - ::::1" 

0 
Beteby 2 (2) 1 (0) - - - - - - - - 1 (1) 1 (1) - - - - - - 3 
Björkö - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) - - - - (J) 

Blista 1 (0) 4 (3) ::::1" - - - - - - - - - - - - - - - - - - SlJ, 
Brevik (Ornö) 1 (1) 

.., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SlJ 
Broby 1 (1) 1 (0) 1 (1) a. - - - - - - - - - -
Båthuset - - - - - - 1 (1) 
Degernäs - - - - - - - - - - 1 (1) 
Ede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Fiversättra - - - - - - - - - - 1 (1) 
Fjärd lång - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Fåglarö - - - - - - - - - - 1 (1) 
Gillinge - - - - - - - - - - 1 (1) 
Gudö 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Hammarby 1 (1) - - - - - - - - - - - - - -
Hasslinge - - - - - - 2 (0) 0 (1) - - - - - - 0 (1) 
Hässl ingby 1 (1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Husby - - - - - - - - - - - - - - 2 (0) - - 0 (2) 
Hässelmara - - - - - - - - - - 1 (1) - - - -
Högsta 1 (1) - - - - - - - - - - - - 1 (0) 
Kalvsvik 3 (3) 1 (0) - - - - - - - - 1 (1) 
Klena 2 (2) - - - - - - - - - - - -
Korp Norrby 2 (1) - - - - - - - - - - - - 2 (1) 
Kråkmora - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Kumla 2 (2) 
Kymmendö - - - - - - - - - - 1 (1) 
Lervassa - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Liåker - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Lundby 3 (3) - - - - - - - - - - 1 (1) - - - -
Långvik (Ornö) - - - - - - - - - - 2 (2) - - - - 0 (1) 
Långvik (Nämdö) - - - - - - - - - - 1 (1) - -
Lännåker 2 (2) - - - - - - - - - - 1 (0) 
Mörby 2 (2) - - - - - - - - - -
Mörby (Ornö) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Mörtö - - - - - - - - - - 1(1) 



skskujststtstujkrkyujfrfrtaoeaoet
Nor -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0(1)
Norrbyn — — ----- — ----- 0(1) — — ----- — —
Näsby 1(1) -- 0(1) -- -- -- -- 1(1)
Opp-Norrby ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Oxnö — ----- ----- ----- ----- ----- — — 0(1) — —
Rörstrand — ----- ----- ----- ----- 1(1) — ----- ----- — —
Sanda 4 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- — ----- — -----
Sandemar ----- ----- ----- 3 (2) — ----- — 2 (2) ----- ----- —
Småhamra 1(2) ----- ----- ----- ----- ----- — ----- ----- ----- —
Stadsberga 2(2) -- -- -- -- -- -- 2(1) -- 0(1)
Stegsholm ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- — ----- 0(1) ----- -----
Storbyn ----- ----- ----- ----- — 3 (3) — ----- ----- ----- —
Stymninge 2(2) ----- ----- ----- — ----- — 1(1) ----- ----- —
Sundby -- -- -- -- -- 5 (5)
Sunnansund ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Svinåker ----- ----- ----- ----- ----- 2 (2) ----- ----- ----- ----- —
Söderby (Utö) — — — — — — — — — — 0(1)
Söderby ----- ----- ----- 0(1) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tjursta 2 (2) ----- ----- ----- — ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomta ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(1) ----- -----
Trema ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0(2) ----- ----- -----
Tyresta 1(1) 1(0)
Täckeråker 2(2) ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- -----
Underskog — — — — — 1(1) — — — — —
Valsta 3 (2) -- -- -- -- -- -- 1(1)
Varnö -- -- -- -- -- 1(2) -- -- 0(1) -- 0(1)
Vendelsö 1(1) -- 1(0) 1(0) -- -- -- 1(1)
Villinge — — — — — 1(1) — — — — —
Vinåker 3 (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- —
Vissvass — — — 0(2) — — — — — — —
Väsby 2(1) — — — — — — — — — —
Västanvik ----- ----- ----- ----- ----- 1(1) ----- ----- ----- ----- -----
Västerby ----- ----- ----- ----- ----- 4 (4) ----- ----- ----- ----- —
Åbrunna 2 (2) — — — — — — — — — —

Åvassa — — — — — 1(1) — — 0(1) —
Ösby 3 (2) 1(0)
Östanvik —[[[[[[[ - -------------- ----- ----------- -[[[[[[[[[ ~z[[[[[[[1 (1)[[[[[[[[--[[[[[[[ [[[[[[[[[[[ --[[[[[[[ —

Summa57(53) 4(0) 2(2) 10(8) 2(2) 33(35) 6(6) 20(17) 0(13) 0(3) 0(4)

Dessutom redovisar längderna: stäng: Söderby 0(1)- krt: Lättinge 1(1), Ede 1(0).
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sk skuj st stt stuj kr kyuj fr frt aoe aoet 

Nor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Norrbyn - - - - - - - - - - 0 (1) - - - -
Näsby 1 (1) - - 0 (1) - - - - - - - - 1 (1) 
Opp-Norrby - - - - 1 (1) 
Oxnö - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Rörstrand - - - - - - - - - - 1 (1) 
Sanda 4 (3) 
Sandemar - - - - - - 3 (2) - - - - - - 2 (2) 
Småhamra 1 (2) - - - - - - - - - - - - - -
Stadsberga 2 (2) - - - - - - - - - - - - 2 (1) - - 0 (1) 
Stegsholm - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - 0 (1) 
Storbyn - - - - - - - - - - 3 (3) - - - -
Stymninge 2 (2) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Sundby - - - - - - - - - - 5 (5) 
Sunnansund - - - - - - 1 (1) - - - -
Svinåker - - - - - - - - - - 2 (2) 
Söderby (Utö) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Söderby - - - - - - 0 (1) 
Tjursta 2 (2) - - - - - -
Tomta - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (1) 
Trema - - - - - - - - - - - - - - 0 (2) 
Tyresta 1 (1) 1 (0) - - - - - - - - - -
Täckeråker 2 (2) - - - - - - - - - - 1 (1) 
Underskog - - - - - - - - - - 1 (1) 
Valsta 3 (2) - - - - - - - - - - - - 1 (1) 
Varnö - - - - - - - - - - 1 (2) - - - - 0 (1) - - 0 (1) 
Vendelsö 1 (1) - - 1 (0) 1 (0) - - - - - - 1 (1) 
Villinge - - - - - - - - - - 1 (1) 
Vinåker 3 (3) 
Vissvass - - - - - - 0 (2) 
Väsby 2 (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q : 
Västanvik - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - (J) ro Västerby - - - - - - - - - - 4 (4) - - - - - - - - - - 3-
Åbrunna 2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q) 

Ava 
::::, 

2 (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s· 
Avassa - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - 0 (1) - - - - CC 

(!) 
9sby 3 (2) 1 (0) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ostanvik - - - - - - - - - - 1 (1) - - - - - - - - - - w 

0 
Summa 57 (53) 4 (0) 2 (2) 10 (8) 2 (2) 33 (35) 6 (6) 20 (17) 0 (13) 0 (3) 0 (4) ..... 

Dessutom redovisar längde rn a: stäng : Söderby O (I) - krt : Lättinge I ( I), Ede 1(0). 
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Runstenar: Sö 259 Alby (fragment), 260-61 Beteby, 262 Blista, 263 
* Broby, 264 Hässlingby, 265 Högsta, 266 Sanda, 267 Småhamra (frag-
ment, försvunnet), 268-69 Söderby, 270 Tyresta, 271 Täckeråker (för-
svunnen), 272 Opp-Norrby och 273 Valsta. Efter publiceringen av Sö-
dermanlands runinskrifter har följande nyfynd gjorts: en runhäll vid 
Berga (Sörmlandsbygden 1965) och en runsten vid Lövhagen på 
Kalvsviks ägor (Fv 1959 s 260 fl).
Fisken:
>uvudskär 1450 pä Hufwudh skiär (SFSS 13 s 298), 1515 Hwtsker 

(SSJb 1515 f 23) - 10 J, 8 b - nuv Ornö socken.
1450 utfärdar Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten), på 

kung Karls vägnar, en hamnstadga (”en hampne- 
skrå”) på H (SFSS 13 s 298 ff).

1495 (?) innehar Sten Sture H, vars fiske räntar 100 
spettfisk av varje snöre och 1 val strömming av varje 
’varp’ (SSJb 1515 f 23).

1531 upptas H i Gustav Lsjordebok och räntar som tidi-
gare (K 1 f 63v).

1533 byter Gudmund Persson på Tyresö till sig H fiske 
av Gustav I, ’i detta byte’ taxerad till motsvarande 2 
pund korn/år (NRKb).

1553 upptas i jordeboken ett 'allmänningsfiske’ vid H 
(SöH 1553:6). 1556 kallas H 'allmänligt kungsfiske- 
grund’ under Fjärdlång (SöH 1556:14A).

1561 dömer Erik XIV:s nämnd fisket vid H åter från arv 
och eget till frälse (Nils Ryning) (HH 13 s 2).

Sadelöga 1425 Saarl0ga (RAp 9/10) -9 1, 8 j.
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

ett fiske vid S av Karl (Karlsson) Öra (se Blista) 
(RAp 9/10).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok skäret S som rän-
tar 100 spettfisk av varje snöre och 1 val strömming 
av varje ’varp’ och AZllemce som räntar en fjärdedel 
av alla ”fötae” fisken (SSJb 1515 f 23).

1495 (?) har Sten Sture ett skär som kallas T (Troyen) och 
räntar 100 spettfisk av varje snöre och 1 val ström-
ming av varje varp (SSJb 1515 f 23).

Tröja
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Runstenar: Sö 259 Alby (fragment), 260-61 Beteby, 262 Blista , 263 
*Brob y, 264 Hässlingby, 265 Högsta, 266 Sanda, 267 Småhamra (frag-
ment , försvunnet), 268-69 Söderby , 270 Tyresta , 271 Täckeråker (för-
svunnen), 272 Opp-Norrby och 273 Valsta. Efter publiceringen av Sö-
dermanlands runinskrifter har följande nyfynd gjorts : en runhäll vid 
Berga (Sörm land sbygde n 1965) och en runsten vid Lövhagen på 
Kalvsviks ägor (Fv 1959 s 260 fI). 

Fisken: 
Huvudskär 

Sadelöga 

Tröja 

1450 på H ufwud h skiär (SFSS 13 s 298) , 1515 Hwt sker 
(SSJb 15 15 f23)- 10 J , 8 b- nuv Ornö socken. 

1450 utfärd ar Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten), på 
kung Karls vägnar, en hamnstadga ("en hampne-
skrå") på H (SFSS 13 s 298 fI) . 

1495 (?) inneh ar Sten Sture H , vars fiske räntar 100 
spettfisk av varje snöre och 1 val strömming av varje 
'var p ' (SSJb 1515 f23). 

153 1 upptas H i Gustav 1:s jordebok och räntar som tidi-
gare (K 1 f 63v). 

1533 byter Gudmund Persson på Tyresö till sig H fiske 
av Gustav I , 'i detta byte ' taxerad till motsvarande 2 
pund korn /år (NRKb). 

1553 uppta s i jordeboken ett 'a llmänningsfiske' vid H 
(SöH 1553:6). 1556 kallas H 'a llmänligt kungsfiske-
gru nd ' under Fjärdlång (SöH 1556: 14A). 

156 1 dömer Erik XIV:s nämnd fisket vid H åter från arv 
och eget till frälse (Nils Ryning) (HH 13 s 2). 

1425 SaarlfJga (RAp 9/10) - 9 I, 8 j. 
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

ett fiske vid S av Karl (Karlsson) Öra (se Blista) 
(RAp 9/ 10). 

1495 (?) uppt as i Sten Stures jordebok skäret S som rän-
tar 100 spettfisk av varje snöre och 1 val strömming 
av varje 'var p ' och /Ellern<E som räntar en fjärdedel 
av alla "li,;t;.e" fisken (SSJb 1515 f23). 

1495 (?) har Sten Sture ett skär som kallas T (Troyen) och 
räntar 100 spettfisk av varje snöre och 1 val ström-
ming av varje varp (SSJb 1515 f23). 



306 Sotholms härad

Alby 1362 in Alby (DS 6605, avskr), 1385 i Almby (RAp 4/5, SRP
2116), 1539 Alby (UH 1539:1)- 10 I, 2 h.

UH 2 sk, 1572 1 sk, 0:6 med skuj i Broby 1549-51 + 0:6 
med stuj i Lundby 1544-56; 1572 1:4.
1572 1 kyuj till Broby.
Summa jt 1:4.

1362 är Mikael i A faste på konungsting (DS 6605).
1385 pantsätter Olof Karlsson (tre fyrkanter) och hans 

hustru Cecilia Filipsdotter (Folkungaättens oäkta 
gren) 0:0:8 till Håkan Nilsson för det de kan vara 
honom skyldiga, varvid varje örtugland jord skall 
vara pant för 3 mark (RAp 4/5, SRP 2116).

1479 är Mats i A nämndeman på lagmansting (B 19 nr 
51).

1554 meddelas i jb att Olof i A och (en av två) Olof i 
Lundby är 'samme Olof’ (UH 1554:29).

i/Eleby (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn. 
dömer ett räfsteting V2:0 i A att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189).
upptas i Gregers Matssons räkenskaper Hans i A 
som erlägger 7 spann avrad 'till svinen’ och får be-
talt 1 spann korn för två hudar han barkat (C 30 f 
lOv, 15).
ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 3 pund korn och 0:7 pn (se Tyresö) 
(RApp 5/11).
ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 
har Nils Ryning en gård som räntar 1:0 pn, 3 pund 
korn, 2 höns och 10 ägg (FoR 3).

Askvik 1467 to Asschewick (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 i Askawik
(C 14f4v)- 10 1, 1 i.

UH 1572 1 fr (skärbonde).
1467 säljer Tyska orden fem gårdar, som var och en rän-

tar 0:22 pn och 2'A pund smör till Erik Axelsson 
(Tott) (se Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok fyra gårdar 
och torpet Tomta som vardera räntar 0:22 pn, 2 
pund och 5 mark smör, 0:2 byggningspn, 2 höns, 9

Alby 1409
1409

1471

1494

1514

1562

306 Sotholms härad 

Alby 1362 in Alby (DS 6605, avskr), 1385 i Almby (RAp 4/5, SRP 

Alby 

Askvik 

2116) , 1539Alby (UH 1539:1)- 10 I , 2 h. 
UH 2 sk , 1572 1 sk, 0:6 med skuj i Broby 1549-51 + 0:6 

med stuj i Lundby 1544-56; 1572 1:4. 
1572 1 kyuj till Broby. 
Summajt 1:4. 

1362 är Mikael i A faste på konungsting (DS 6605). 
1385 pantsätter Olof Karlsson (tre fyrkanter) och hans 

hustru Cecilia Filipsdotter (Folkungaättens oäkta 
gren) 0:0:8 till Håkan Nilsson för det de kan vara 
honom skyldiga, varvid varje örtugland jord skall 
vara pant för 3 mark (RAp 4/5 , SRP 2116) . 

14 79 är Mats i A nämndeman på lagmans ting (B 19 nr 
51). 

1554 meddelas i jb att Olof i A och (en av två) Olof i 
Lundby är 'samme Olof ' (UH 1554:29). 

1409 i /Eleby (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn. 
1409 dömer ett räfsteting ½:0 i A att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189). 
1471 upptas i Gregers Matssans räkenskaper Hans i A 

som erlägger 7 spann avrad 'till svinen' och får be-
talt 1 spann korn för två hudar han barkat (C 30 f 
10v, 15). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 3 pund korn och 0:7 pn (se Tyresö) 
(RApp 5/11 ). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 1 :0 pn, 3 pund 
korn, 2 höns och 10 ägg (FoR 3). 

1467 to Asschewick (UUBp 31/3, lågtyska), 14 76 i Askawik 
(C 14 f 4v) - 10 I , 1 i. 

UH 1572 1 fr (skärbonde). 
1467 säljer Tyska orden fem gårdar, som var och en rän-

tar 0:22 pn och 2½ pund smör till Erik Axelsson 
(Tott) (se Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok fyra gårdar 
och torpet Tomta som vardera räntar 0:22 pn, 2 
pund och 5 mark smör, 0:2 byggningspn , 2 höns, 9 



Berga

Berget

Beteby

dagsverken och därutöver vart fjärde år Vi:0 nötepn 
(C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) två gårdar som 
vardera räntar 3:0 pn, Vi tunna strömming, 1 får, 2 
höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken; en gård 
räntar dessutom Wi pund smör (FoR 3).

1539 Berga (UH 1539: 1) - 10 I, 1 h; gammalt bebyggel-
seläge (RAA 77) ca 800 m nordnordost om Sanda. 

UH 1 sk 0:4:2, 1545 0:5:2, 1554 0:5, 1556 0:6:2 (öde 
1572).
1543 1 sk, 0:6 med skuj i Lundby.
1540 1 stuj, 0:1 till Sanda, 1547 1 kyuj: enheten re-
dovisas ijb 1547-72 i Sanda.
1547-56 1 stuj 0:0:2 till Hässlingby.
1 stuj, 0:3 (vissa år 0:3:1) till Sanda, 1573 till Opp- 
Norrby; redovisas 1544 (endast) i Valsta och 1548- 
56 i Sanda, sammanslagen med sk nr 4 där.
Summa jt 1:7:1 (1:5).

1562 Berg (FoR 3) - 10 I, 1 i.
UH 1572 1 frt.
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn, Zi tunna strömming, Wi pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1465 i Bceteby, i Beteby (Stjb s 325) - 10 1,1 h.
UH 2 sk, 0:6:2:4 + 0:6:1.

1539-45 1 skuj, 0:1 till Broby.
1547 1 kyuj, 0:0:0:4.
1 fr (1539 öde).
Summa jt 1:6:0:4 (1:5:1).

1465 är Jon Jonsson i B vittne vid en jordtransaktion i 
Stockholm (Stjb s 325).

1467 säljer Tyska orden 0:0:10 till Erik Axelsson (Tott) 
(se Arsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 
0:0:10 som räntar 2 pund korn, 0:0:10 pn, 0:1 ät- 
targäld och näverpn, 1 pund smör, 1 höns, 10 lass 
ved, 0:2 byggningspn och 6 dagsverken samt dess-
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dagsverken och därutöver vart fjärde år ½:O nötepn 
(C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) två gårdar som 
vardera räntar 3:0 pn , ½ tunna strömming, I får, 2 
höns , 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken; en gård 
räntar dessutom I½ pund smör (FoR 3). 

1539 Berga (UH 1539: I) - 10 I, I h; gammalt bebyggel-
seläge (RAÄ 77) ca 800 m nordnordost om Sanda. 

UH I sk 0:4:2, 1545 0:5:2, 1554 0:5 , 1556 0:6:2 (öde 
1572). 
1543 I sk, 0:6 med skuj i Lundby . 
1540 I stuj, 0: I till Sanda, 154 7 1 kyuj: enheten re-
dovisas ijb 1547-72 i Sanda. 
1547-56 I stuj 0:0:2 till Hässlingby . 
I stuj, 0:3 (vissa år 0:3: I) till Sanda, 1573 till Opp-
Norrby; redovisas 1544 (endast) i Valsta och 1548-
56 i Sanda , sammanslagen med sk nr 4 där. 
Summajt 1:7:l (1:5). 

1562 Berg (FoR 3)- 10 I, 1 i. 
UH 1572 I frt . 
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn , ½ tunna strömming, I½ pund smör, 1 
far, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1465 i B<1!teby, i Beteby (Stjb s 325)- 10 I, 1 h. 
UH 2 sk, 0:6:2:4 + 0:6: 1. 

1539-45 I skuj , 0: 1 till Broby. 
1547 I kyuj , 0:0:0:4. 
I fr (1539 öde). 
Summa jt 1:6:0 :4 ( 1 :5: 1 ). 

1465 är Jon Jonsson i B vittne vid en jord transaktion i 
Stockholm (Stjb s 325). 

1467 säljer T yska orden 0:0:10 till Erik Axelsson (Tott) 
(se Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 
0:0: 10 som räntar 2 pund korn , 0:0: 10 pn , 0: 1 ät-
targäld och näverpn, 1 pund smör, 1 höns, 10 lass 
ved, 0:2 byggningspn och 6 dagsverken samt dess-
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utom vart fjärde år '/LO nötepn. Till gården hör en 
del i både östra och västra Edholmen (pstherste Eth 
holme, westherste Eth holmen) med Tiskeri’. (C 14 f lv)

Björkö

Blista

1409 Byork0 (SD 1189) - 9 I, 9 i-j - nuv Ornö sn.
UH 1572 1 firt (skärtorp).
1409 dömer ett räfsteting torpet B att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189).
1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 

som räntar 0:10 pn, 1 pund smör och 1 ’klova’ fisk 
(se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 0:9 pn, 1 pund 
smör, 1 fjärding strömming och 2 dagsverken (FoR 
3).

1331 in Blyustum, in Blistce (DS 2889) - 10 I, 1 h.
UH 1547-56 1 kyuj, 0:0:1.

4 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, 1545 Hans Staffans- 
son, 1562 Hans Klasson /Bielkenstierna/), varav 1 
öde, 1572 3 fr.
1554 (endast) 1 aoe.

1331 har Strängnäs biskopsbord 1:0:1 och S:t Botvids 
prebenda i domkyrkan 0:3:2:4 (DS 2889).

1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
0:0:13 i B och jord i Nor på Gålön, Varnö, Ede, 
*Grynby, Söderby samt Sadelöga fiske av Karl 
(Karlsson) Öra och dennes hustru Cecilia Staffans- 
dotter (Stangenberg) mot jord i Björkviks sn, i 
Bjärsätter och Danby med underliggande torp 
(RAp 9/10).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar 
i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1467 säljer Tyska orden 0:12 till Erik Axelsson (Tott) (se 
Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två gårdar: 
den sunnersta gården om 0:61/2 räntar 4 pund 7 
spann korn och 2:0 pn, den västersta om 0:51/2 rän-
tar 2 pund 1 spann korn och 0:1014 pn; vardera
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Björkö 

Blista 

utom vart fjärde år ½:O nötepn. Till gården hör en 
del i både östra och västra Edholmen (fJstherste Eth 
holme, westherste Eth holmen) med 'fiskeri'. (C 14 f 1 v) 

1409 ByorkfJ (SD 1189) - 9 I, 9 i-j - nuv Ornö sn. 
UH 1572 1 frt (skärtorp). 
1409 dömer ett räfsteting torpet B att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189). 
1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 

som räntar 0: 10 pn, 1 pund smör och 1 'klova' fisk 
(se Tyresö) (RApp 5/11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 0:9 pn, 1 pund 
smör, 1 fjärding strömming och 2 dagsverken (FoR 
3). 

1331 in Blyustum, in Blistce (DS 2889)- 10 I, 1 h. 
UH 1547-56 1 kyuj, 0:0:l. 

4 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, 1545 Hans Staffans-
son, 1562 Hans Klasson /Bielkenstierna/), varav 1 
öde, 1572 3 fr. 
1554 (endast) 1 aoe. 

1331 har Strängnäs biskopsbord 1 :0: 1 och S:t Botvids 
prebenda i domkyrkan 0:3:2:4 (DS 2889). 

1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
0:0: 13 i B och jord i Nor på Gålön, Varnö, Ede, 
*Grynby, Söderby samt Sadelöga fiske av Karl 
(Karlsson) Öra och dennes hustru Cecilia Staffans-
dotter (Stangenberg) mot jord i Björkviks sn, i 
Bjärsätter och Danby med underliggande torp 
(RAp 9/10). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar 
i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1467 säljer Tyska orden 0: 12 till Erik Axelsson (Tott) (se 
Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två gårdar: 
den sunnersta gården om 0:6½ räntar 4 pund 7 
spann korn och 2:0 pn, den västersta om 0:5½ rän-
tar 2 pund 1 spann korn och 0: 10½ pn; vardera 
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Brevik

Brevik

gården räntar 0:2 byggningspn, 2 pund smör, 2 

höns, 9 dagsverken och 10 lass ved samt vart fjärde 
år '/LO nötepn; i penningavraden är inräknat gen-
gärd, ättargäld och näverpn. Under gårdarna lig-
ger tre 'hästarum’ i Kalvholmen, en del i Cwnden i 
skog och äng samt en del i Frönäs (Fr0nass 10 I, 0 h) 
i skog och skjul. - Lars Axelsson har vidare två går-
dar om tillsammans 0:7'/L0:ll, som är köpegods 
och som räntar 5‘A pund korn, 0:7:1 pn, 2 pund 
smör och 12 dagsverken; vardera gården håller ett 
fodernöt att föda årligen. Under gårdarna ligger 
två 'hästarum’ i Kalvholmen och en del i Cwnden i 
Frönäs. (C 14 f 1, 5v)

1553 indras två frälsegårdar till arv och eget (AoE 29 A).
1561 återgår arv och eget-gårdarna till frälse (Flans Klas- 

son /Bielkenstierna/) genom Erik XIV:s nämnds 
dom, eftersom Hans med hjälp av Lars Axelssons 
(Tott) jordebok kunnat bevisa sin hustrus, Karin 
Axelsdotters (Tott), arvsrätt till gårdarna (HH 13 s 
59).

1562 har Hans Klasson en gård om 0:6Vi som räntar 0:10 
pn, 4 pund korn, 1 pund smör och 6 dagsverken 
(FoR 3).

1409 Bredhawiik (SD 1189), 1539 Bredeuick (UH 1539:3)- 
10 I, 3 j - nuv Tyresö sn.

1409 dömer ett räfstedng torpet B att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 1:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett skärtorp (FoR 3).

1467 Browick (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Bredewik 
(C 14 f 4v) - 10 I, 0j - nuv Ornö sn.

UH 1 kr (skärbonde).
1467 säljer Tyska orden jord som räntar 1:0 pn och 1 

pund smör till Erik Axelsson (Tott) (UUBp 31/3).
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0:0:10 pn, 1 pund smör och 3 dagsverken 
samt 1 höns vart fjärde år (C 14 f 4v).

Brevik 

Brevik 
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gården räntar 0:2 byggningspn, 2 pund smör, 2 
höns, 9 dagsverken och 10 lass ved samt vart fjärde 
år ½:0 nötepn; i penningavraden är inräknat gen-
gärd, ättargäld och näverpn. Under gårdarna lig-
ger tre 'hästarum' i Kalvholmen, en del i Lwnden i 
skog och äng samt en del i Frönäs (FrtJruess 10 I, 0 h) 
i skog och skjul. - Lars Axelsson har vidare två går-
dar om tillsammans 0:7½:0 : 11, som är köpegods 
och som räntar 5½ pund korn, 0:7: 1 pn, 2 pund 
smör och 12 dagsverken; vardera gården håller ett 
fodernöt att föda årligen. Under gårdarna ligger 
två 'hästarum ' i Kalvholmen och en del i Lwnden i 
Frönäs . (C 14 f 1, 5v) 

1553 indras två frälsegårdar till arv och eget (AoE 29 A). 
1561 återgår arv och eget-gårdarna till frälse (Hans Klas-

son /Bielkenstierna/) genom Erik XIV:s nämnds 
dom, eftersom Hans med hjälp av Lars Axelssons 
(Tott) jordebok kunnat bevisa sin hustrus, Karin 
Axelsdotters (Tott), arvsrätt till gårdarna (HH 13 s 
59). 

1562 har Hans Klasson en gård om 0:6½ som räntar 0: 10 
pn, 4 pund korn, 1 pund smör och 6 dagsverken 
(FoR 3). 

1409 Bredhawiik (SD 1189), 1539 Bredeuick (UH 1539:3) -
10 I, 3 j- nuv Tyresö sn. 

1409 dömer ett räfsteting torpet B att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 1 :0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning ett skärtorp (FoR 3). 

1467 Browick (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Bredewik 
(C 14 f 4v) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn . 

UH l kr (skärbonde). 
1467 säljer Tyska orden jord som räntar 1:0 pn och 1 

pund smör till Erik Axelsson (Tott) (UUBp 31/3) . 
14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0:0 : 10 pn, 1 pund smör och 3 dagsverken 
samt 1 höns vart fjärde år (C 14 f 4v). 



310 Sotholms härad

Broby

Byle

Båthuset

1562 har Hans Klasson (Bielkensderna) en gård, som 
räntar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, 1 pund smör, 
Vi får, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken, 
och Nils Ryning har ett torp som räntar 1:0 pn 
(FoR 3).

1437 i Broby (RAp 26/1, SMR 509a) - gammal bytomt 
(RAA 65) ca 500 m nordväst om nuv Södra Beteby.

UH 1 sk, 0:4 med skuj i Beteby och Ösby (endast 1539). 
1 stt, 0:3 till Kalvsvik, 1540 2 stuj till Kalvsvik och 
Stadsberga, 1544 2 skuj, 0:1 + 0:1:1:4, båda till 
Kalvsvik; 1545-51 1 skuj, 0:3 till Kalvsvik, 1549-51 
till Alby.
1 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, 1562 Hans Klasson 
/Bielkensderna/).
Summa jt 0:7.

1437 är Peter i B faste på häradstinget (SMR 509a).
1458 är Botvid i B faste på häradstinget (UUBp 22/1).
1467 säljer Tyska orden 0:0:11 till Erik Axelsson (Tott) 

(UUBp 31/3).
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 

0:0:11, som räntar 12 spann korn, 0:0:11 pn, 6 

dagsverken och vart fjärde år lA:0 nötepn; under 
gården ligger Skynnare enghen (ränta 0:2 pn) och 
Broby eengh på Gålön (C 14 f 4).

1562 har Hans Klasson (Bielkensderna) en gård som rän-
tar 2:2 pn, VA pund korn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3).

1562 Böle (FoR 3) - nuv Utö sn, ca 2,5 km sydväst om 
Edesnäs (EK).

1562 har Hans Klasson (Bielkensderna) en gård som rän-
tar 3:4 pn, !A tunna strömming, VA pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1470 in Bathusumm (C 29 f 1), 1477 i Bathuse (C 29 f 14v), 
1539 Botthus (UH 1539:1) - 10 I, 2 j - nuv Tyresö 
sn.

UH 1 stt.
1543-56 1 stt.
1545-1556 1 stuj, 0:0:2.
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Broby 

Byle 

Båthuset 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård, som 
räntar 1 :4 pn , 1 fjärding strömming , 1 pund smör, 
½ får , 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dags verken, 
och Nils Ryning har ett torp som räntar 1 :0 pn 
(FoR 3). 

1437 i Broby (RAp 26/ 1, SMR 509a) - gammal bytomt 
(RAÄ 65) ca 500 m nordväst om nuv Södra Beteby. 

UH l sk, 0:4 med skuj i Beteby och Ösby (endast 1539) . 
l stt, 0:3 till Kalvsvik, 1540 2 stuj till Kalvsvik och 
Stadsberga , 1544 2 skuj, 0:1 + 0:1:1:4 , båda till 
Kalvsvik; 1545-51 l skuj, 0:3 till Kalvsvik, 1549-51 
till Alby. 
1 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, 1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/). 
Summajt 0:7 . 

1437 är Peter i B faste på häradstinget (SMR 509a). 
1458 är Botvid i B faste på häradstinget (UUBp 22/1). 
1467 säljer Tyska orden 0:0 : 11 till Erik Axelsson (Tott) 

(UUBp 31/3). 
14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 

0:0: 11, som räntar 12 spann korn , 0:0: 11 pn , 6 
dagsverken och vart fjärde år ½:O nötepn; under 
gården ligger Skynnar e enghen (ränta 0:2 pn) och 
Broby tengh på Gålön (C 14 f 4). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:2 pn, l½ pund korn, l pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3). 

1562 Böle (FoR 3) - nuv Utö sn , ca 2,5 km sydväst om 
Edesnäs (EK). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:4 pn , ½ tunna strömming, l ½ pund smör , l 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1470 in Bathusumm (C 29 f I), 1477 i Bathuse (C 29 f 14v), 
1539 Botthus (UH 1539:1) - 10 I , 2 j - nuv Tyresö 
sn . 

UH 1 stt. 
1543-56 1 stt. 
1545-1556 1 stuj, 0:0:2. 



Österhaninge 311

Dalarö

Degemäs

*Diupabaek

Dyvik

Ede
(nu Edesnäs)

1470 upptas Peder i B i Gregers Matssons räkenskaper 
för 0:6 pn och 4 mark skeppsvist; vidare meddelas 
att han ska lämna Olof i Åva 1 mark av B (för full 
settingsskatt); 1471 antecknas Peder för 0:0:2 pn i 
skeppsvist och ättargäld (C 29 f 1, 6, 14v; se även C 
31 f 9v).

1476 pa Dalarna (C 14 f 4) - se Sandemar.

1539 Degemäs (UH 1539:3) - 10 J, 0 a - nuv Ornö sn.
UH 1 kr (skärbonde).
1556-57 bebos D av herr Anders, kaplan på Ornö (Coll- 

mar 2 s 777).

1450 Diupabcek (Stjb s 197) - okänt läge, sannolikt intill 
Stadsberga.

1450 ger Olof Andersson och hans hustru ett torp till S:t 
Nicolai kyrka i Stockholm (se Stadsberga) (Stjb s 
197).

1409 Thyufwawiik (SD 1189) - 10 I, 3 j - nuv Tyresö sn.
1409 dömer ett räfsteting torpet D att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189).
1471 upptas i Gregers Matssons räkenskaper Vi tunna 

fisk med vilket Tyrgils i D betalar halva sin skatt; 
därtill ger han 1:0 pn lybska (C 30 f 3).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 2:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett skärtorp som räntar 2:0 pn 
(FoR 3).

1425 Eedh (RAp 9/10), 1515 Edöö (SSJb 1515 f 23v), 1543 
Edetorp (UH 1543:13) - 9 I, 7 i - nuv Utö sn.

UH 1 krt (skärtorp), 1554 1 aoet.
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och hans hustru Ce-
cilia Staffansdotter (se Blista) (RAp 9/10).

1442 ingår E i Birgitta Olofsdotters (Tott) morgongåva 
(se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).
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1470 upptas Peder i B i Gregers Matssons räkenskaper 
för 0:6 pn och 4 mark skeppsvist; vidare meddelas 
att han ska lämna Olof i Åva I mark av B (för full 
settingsskatt); 14 71 antecknas Peder för 0:0:2 pn i 
skeppsvist och ättargäld (C 29 f 1, 6, 14v; se även C 
3 1 f9v). 

Dalarö 14 7 6 pa Dalarna ( C 14 f 4) - se Sandemar. 

Degernäs 1539 Degemäs (UH 1539:3)- 10 J, 0 a - nuv Ornö sn. 
UH 1 kr (skärbonde). 
1556-57 bebos D av herr Anders, kaplan på Ornö (Coll-

mar 2 s 777). 

*Diupaba!k 1450 Diupaba?k (Stjb s 197) - okänt läge, sannolikt intill 
Stadsberga. 

1450 ger Olof Andersson och hans hustru ett torp till S:t 
Nicolai kyrka i Stockholm (se Stadsberga) (Stjb s 
197). 

Dyvik 1409 Thyufwawiik (SD 1189) - 10 I , 3 j - nuv Tyresö sn. 
1409 dömer ett räfsteting torpet D att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189). 
14 71 upptas i Gregers Matssons räkenskaper ½ tunna 

fisk med vilket Tyrgils i D betalar halva sin skatt; 
därtill ger han 1:0 pn lybska (C 30 f3). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 2:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning ett skärtorp som räntar 2:0 pn 
(FoR 3). 

Ede 1425 Eedh (RAp 9/10), 1515 Edöö (SSJb 1515 f23v), 1543 
(nu Edesnäs) Edetorp (UH 1543: 13) - 9 I, 7 i - nuv Utö sn. 

UH 1 krt (skärtorp), 1554 1 aoet. 
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och hans hustru Ce-
cilia Staffansdotter (se Blista) (RAp 9/ 10). 

1442 ingår E i Birgitta Olofsdotters (Tott) morgongåva 
(se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 
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1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0:10 pn till Erik 
Axelsson (Tott) (se Arsta) (UUBp 31/3).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter en gård till Uppsala 
domkyrka (RAp 30/11).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård 
som räntar 0:10 pn, Zi pund smör, 3 dagsverken 
och vart fjärde år 0:2 nötepn (C 14 f 4).

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0:10 av- 
radspn, 1 pund sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken 
(SSJb 1515 f 23v).

1556 har lohan Pedersson (Bååt) en gård (se Utö 1543) 
(X 265h UUB).

1559 har gården VA spann utsäde och äng till 16 lass 
(AoE 29 As 177).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 0:10 pn, 1 fjärding strömming, lA får, 1 höna, 5 
ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 3).

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i E (UH 1573:6).

Edholmen Se Beteby 1476.

Fiversättra 1539 Ffiuersätra (UH 1539:3) - 10 J, 0 a - nuv Ornö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

Fjärdlång 1442 vppå Fiederlång (GiBr s 127, avskr), 1475 paa Ficeder- 
lang (RAp 30/11), 1515 Fiethcerlangh (SSJb 1515 f 
23v) - 10 J, 9 b - nuv Ornö sn.

UH 1553 1 aoe (skärbonde), 1572 1 frt (Nils Ryning).
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar 

i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter två gårdar till Uppsala 
domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 30/11).

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 3'A:0 pn, 'A:0 
gengärdspn, S'A pund smör, 2 pund sälspäck, ett 
får eller ett lamm (vartannat år), 20 ägg och 12 

dagsverken (SSJb 1515 f 23v).
1533 byter Gudmund Persson till sig F av kronan (AF 1 s 

459).
1553 meddelas att på F finns ett ålfiske (SöH 1553:6).
1559 har F 6 spann utsäde och äng till 24 lass; vidare lig-

ger därtill ägor från Narisboda till Huvudskär, vida-

312 Sotholms härad 

1467 säljer Tyska orden tord som räntar 0: 10 pn till Erik 
Axelsson (Tott) (se Arsta) (UUBp 31/3). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter en gård till Uppsala 
domkyrka (RAp 30/11). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård 
som räntar 0: 10 pn, ½ pund smör, 3 dagsverken 
och vart fjärde år 0:2 nötepn (C 14 f 4). 

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0: 10 av-
radspn, 1 pund sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken 
(SSJb 1515 f23v). 

1556 har Johan Pedersson (Bååt) en gård (se Utö 1543) 
(X 265h UUB). 

1559 har gården 1 ½ spann utsäde och äng till 16 lass 
(AoE 29 A s 177). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 0: 10 pn, 1 fjärding strömming,½ får, 1 höna, 5 
ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 3). 

1573 redovisas tre tiondepliktiga brukare i E (UH 1573:6). 

Edholmen Se Beteby 1476. 

Fiversättra 1539 Ffiuersätra (UH 1539:3) - 10 J , 0 a - nuv Ornö sn. 
UH l kr (skärbonde) . 

Fjärdlång 1442 vppå Fiederlång (GiBr s 127, avskr), 1475 paa Ficeder-
lang (RAp 30/11), 1515 Fiethcerlangh (SS]b 1515 f 
23v) - 10 J , 9 b - nuv Ornö sn. 

UH 1553 l aoe (skärbonde), 1572 l frt (Nils Ryning). 
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar 

i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) (se 
Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter två gårdar till Uppsala 
domkyrka (se Hammersta , Ösmo sn) (RAp 30/11). 

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 3½:0 pn, ½:0 
gengärdspn, 3½ pund smör, 2 pund sälspäck, ett 
får eller ett lamm (vartannat år), 20 ägg och 12 
dagsverken (SSJb 1515 f 23v). 

1533 byter Gudmund Persson till sig F av kronan (AF 1 s 
459). 

1553 meddelas att på F finns ett ålfiske (SöH 1553:6). 
1559 har F 6 spann utsäde och äng till 24 lass; vidare lig-

ger därtill ägor från Narisboda till Huvudskär , vida-
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Fåglarö

=illinge

=immersta

*=rynby

=udö

re till Kiperskär (?) och Trätskär (Truttaskär), samt 
Trasköö och Numdzskäär (AoE 29 A s 177).

1539 Ffuglare (UH 1539:1), Ffoglar (UH 1539:3) - 10 I, 1 
j - nuv Ornö sn.

UH 1 kr (skärbonde).

1539 Gelinge (1539:1), Gedlingöö (UH 1539:3) - 10 J, 1 c- 
nuv Nämdö sn; bebyggelselämningar finns vid G 
gamla tomt (RAA Nämdö 21).

UH 1 kr (skärbonde); saknas vissa år.

1409 i Gymmistom (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn.
1409 dömer ett räfsteting 'A-.O i G att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189).
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 2:0 pn (FoR 3).

1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
en gård i Gnynby (sannolikt på Utö) av Karl Karlsson 
Öra och hans hustru Cecilia Staffansdotter (se Blis- 
ta) (RAp 9/10).

1409 i Gudh00 (SD 1189) - 10 I, 3 h.
UH 1 sk, 0:4 (1544 0:4:1:2, 1545 0:4:2:3), med skäng i 

*Arhambra.
1 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, 1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/).

1409 dömer ett räfsteting torpet G att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189).

1467 säljer Tyska orden 0:0:8 till Erik Axelsson (Tott) (se 
Årsta) (UUBp 31/3).

1470 har Jordan i G 0:4:2:7 jord som är skattlagd för en 
setting med T0 öre till hjälp’; för detta ger han sam-
ma år 0:10 pn, 1 pund och 5 mark mata samt 5 fjär- 
dingar korn (C 29 f 1, 5v); 1478 ingår han i nämn-
den när Vinåker skattläggs (C 29 f 4v).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok den östra 
gården i G, om 0:0:8, som räntar 12 spann korn, 
0:0:8 pn, 0:2 byggningspn, 1 pund smör och 6 

dagsverken (se Årsta) (C 14 f lv).

Fåglarö 

Österhaninge 313 

re till Kiperskär (?) och Trätskär (Truttaskär), samt 
Trasköö och Numdz.skäär (AoE 29 As 177). 

1539 Ffuglare (UH 1539: l), Ffoglar (UH 1539:3) - 10 I, l 
j - nuv Ornö sn. 

UH 1 kr (skärbonde). 

Gillinge 1539 Gelinge (1539:1), Gedlingöö (UH 1539:3)- 10 J, 1 c -
nuv Nämdö sn; bebyggelselämningar finns vid G 
gamla tomt (RAÄ Nämdö 21). 

UH 1 kr (skärbonde); saknas vissa år. 

Gimmersta 1409 i Gymmistom (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn. 
1409 dömer ett räfsteting ½:O i G att förbli under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189). 
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 2:0 pn (FoR 3). 

*Grynby 1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
en gård i Grynby (sannolikt på Utö) av Karl Karlsson 
Öra och hans hustru Cecilia Staffansdotter (se Blis-
ta) (RAp 9/ 10). 

Gudö 1409 i Gudhcc (SD 1189) - 10 I, 3 h. 
UH 1 sk, 0:4 (1544 0:4:1:2, 1545 0:4:2:3), med skäng i 

*Århambra. 
1 fr (Ivar Månsson /Liljeörn /, 1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/) . 

1409 dömer ett räfsteting torpet G att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189). 

1467 säljer Tyska orden 0:0:8 till Erik Axelsson (Tott) (se 
Årsta) (UUBp 31/3). 

1470 har Jordan i G 0:4:2:7 jord som är skattlagd för en 
setting med '10 öre till hjälp'; för detta ger han sam-
ma år 0: 10 pn, 1 pund och 5 mark mata samt 5 fjär-
dingar korn (C 29 f 1, 5v); 1478 ingår han i nämn-
den när Vinåker skattläggs (C 29 f 4v). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok den östra 
gården i G, om 0:0:8, som räntar 12 spann korn, 
0:0:8 pn , 0:2 byggningspn, 1 pund smör och 6 
dagsverken (se Årsta) (C 14 f 1 v). 



314 Sotholms härad

=ålö

>ammarby

>asslinge

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård om 
0:2:1:4 som räntar 0:4:1 pn, 9 spann korn, 1 pund 
smör, 4 stockar och 6 dagsverken (FoR 3).

1300 (omkr) inde usque Gardq (Dit s 48, avskr), 1425 oppa 
Gardhq (RAp 9/10).

1300 (omkr) upptas G som landmärke i det 'danska itine- 
rariet’ (Dit s 48).

1425 se Nor.
1442 ingår tre gårdar på G i Erengisle Nilssons (Ham- 

mersta-ätten) morgongåva till Birgitta Olofsdotter 
(Tott) (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1397 i Hamberby, i Hamerby (EbAp 13/10) - 10 I, 2 h.
UH 1 sk, 1:0 (1548-49 0:6:1:4, jfr grannbyn Högsta).
1397 köper Rutger Crouwel dels 0:0:4 av Birger Blåpan-

na (se Älta, Brännkyrka sn), dels 0:0:2 av Peder 
Gislesson i Vinåker och Lars Abjörnsson i Åva; vid 
lagtinget är Mikael i H faste (EbAp 13/10).

1465 säljer Anders i H m É1 österhaningebönder en tomt 
på Södermalm till 'själakoret' i Stockholms storkyr-
ka (Stjb s 324).

1471 upptas Anders i H i Gregers Matssons räkenskaper 
för att han fått 3'A spann korn och en gryta som 
vägde 12 mark som betalning för en häst (C 30 f 15).

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i H (UH 1573:6).

1467 Hasselynge (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Has- 
linghe (C 14 f 4v) - 10 I, 1 i.

UH 1 stt (skärtorpare), 1572 1 stuj till Stadsberga.
1 stt (skärtorpare), 1572 1 frt (1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/).

1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 
räntar 1:0 pn (se Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp i H 
som räntar 1:0 pn och 3 dagsverken (C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, Vj får, 1 pund 
smör, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3).

314 Sotholms härad 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård om 
0:2: 1 :4 som räntar 0:4: 1 pn, 9 spann korn, 1 pund 
smör, 4 stockar och 6 dagsverken (FoR 3). 

Gålö 1300 (omkr) inde usque Gard~ (Dit s 48, avskr), 1425 oppa 
Gardh~ (RAp 9/10). 

1300 (omkr) upptas G som landmärke i det 'danska itine-
rariet' (Dit s 48). 

1425 se Nor. 
1442 ingår tre gårdar på G i Erengisle Nilssons (Ham-

mersta-ätten) morgongåva till Birgitta Olofsdotter 
(Tott) (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

Hammarby 1397 i Hamberby, i Hamerby (EbAp 13/ 10) - 10 I, 2 h. 
UH I sk, 1:0 (1548-49 0:6:1:4,jfr grannbyn Högsta). 
1397 köper Rutger Crouwel dels 0:0:4 av Birger Blåpan-

na (se Älta, Brännkyrka sn), dels 0:0:2 av Peder 
Gislesson i Vinåker och Lars Abjörnsson i Åva; vid 
lagtinget är Mikael i H faste (EbAp 13/10). 

1465 säljer Anders i H m fl österhaningebönder en tomt 
på Södermalm till 'själakoret ' i Stockholms storkyr-
ka (Stjb s 324). 

1471 upptas Anders i H i Gregers Matssons räkenskaper 
för att han fått 3½ spann korn och en gryta som 
vägde 12 mark som betalning för en häst (C 30 f 15). 

1573 redovisas två tiondepliktiga brukare i H (UH 1573:6). 

Hasslinge 1467 Hasselynge (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Has-
linghe (C 14 f 4v) - 10 I, 1 i. 

UH I stt (skärtorpare) , 1572 I stuj till Stadsberga . 
I stt (skärtorpare), 1572 I frt (1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/). 

1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 
räntar 1 :0 pn (se Årsta) (UUBp 31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp i H 
som räntar 1:0 pn och 3 dagsverken (C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, ½ får, 1 pund 
smör, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3). 



>usby 1373 Hwsaby (DS X 226, avskr), 1457 Husseby (C 7 f 10 v),
1458 Hwsby (RAp 20/1) -10 1,1 g.

UH 2 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/), 1572 2 aoe.
1373 byter Torsten Gjurdsson (Oxenstierna) och hans 

hustru Bengta Eriksdotter (sparre) till sig 0:12 och 
jord på ön Sånö, Västerhaninge sn, av Magnus Tyr- 
gilsson (Färla), kanik i Uppsala, mot jord i Ansta 
och Äs, Romfartuna sn (DS X 226).

1457 upptas i kung Karl Knutssons jordebok två gårdar 
om sammanlagt 0:12 som räntar 9 pund korn och 
0:12 pn (C 7 flOv).

1458 säljer Eggert Krummedige en gård till Klaus Rön- 
now (RAp 20/1).

1459 byter Klaus Rönnow bort sin gård, som ligger för 
0:12 och räntar 3 pund korn, 2 pund mata och 0:12 
pn till Truls Matsson (tre gäddkäkar) och Gud-
mund Munk (två gäddkäkar) mot jord i Frötuna sn 
(RAp 24/8).

1468 säljer Truls Mattson och Gudmund Munk med sina 
hustrurs samtycke sina två gårdar till Erik Axelsson 
(Tott) (RAp 24/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok bland kö- 
pegods två gårdar om tillsammans 0:12 som räntar 
7 pund korn, 1:0 pn och 2 pund mata (C 14 f 5v).

1545 sänder Gustav 1 en stämning till Hans Klasson 
(Bielkenstierna) att svara inför kung eller råd för di-
verse oegentligheter och 'synnerligen’ de som har 
med H att göra (GR 17 s 118 f).

1558 köper Gustav I två gårdar, vardera med 3 pund ut-
säde, av Anna Stensdotter (arm), sondotters dotter 
till Truls Mattsson; Hans Klasson bekänner i sam-
manhanget att det köp av samma gårdar som hans 
hustrus (Karin Axelsdotter /Tott/) farföräldrar ge-
nomfört inte vunnit laga kraft och att Anna därför 
har rätt att lagligen 'återbörda' gårdarna av Karin 
och sälja dem till kungen (AoE 29 A s 180, Rött nr 
436).

>uset 1554 Husett (UH 1554:30) - låg ca 400 m sydost om Nor
(EK).

UH 1554 (endast) 1 kr (skärbonde).

Österhaninge 315

Husby 

Huset 

Österhaninge 315 

1373 Hwsaby (DS X 226, avskr), 1457 Husseby (C 7 f 10 v), 
1458 Hwsby (RAp 20/ 1) - 10 I, 1 g. 

UH 2 fr (Ivar Månsson /Liljeörn /), 1572 2 aoe. 
1373 byter Torsten Gjurdsson (Oxenstierna) och hans 

hustru Bengta Eriksdotter (sparre) till sig 0: 12 och 
jord på ön Sånö , Västerhaninge sn, av Magnus Tyr-
gilsson (Färla), kanik i Uppsala , mot jord i Ansta 
och Äs, Romfartuna sn (DS X 226) . 

1457 upptas i kung Karl Knutssons jordebok två gårdar 
om sammanlagt 0: 12 som räntar 9 pund korn och 
0:12 pn (C 7 f 10v). 

1458 säljer Eggert Krummedige en gård till Klaus Rön-
now (RAp 20/ 1 ). 

1459 byter Klaus Rönnow bort sin gård, som ligger för 
0: 12 och räntar 3 pund korn, 2 pund mata och 0: 12 
pn till Truts Matsson (tre gäddkäkar) och Gud-
mund Munk (två gäddkäkar) mot jord i Frötuna sn 
(RAp 24/8). 

1468 säljer Truls Mattson och Gudmund Munk med sina 
hu strur s samtycke sina två gårdar till Erik Axelsson 
(Tott) (RAp 24/3). 

14 76 upptas i Lar s Axelssons (Tott) jordebok bland kö-
pegods två gårdar om tillsammans 0:12 som räntar 
7 pund korn, 1 :0 pn och 2 pund mata (C 14 f 5v). 

1545 sänder Gustav I en stämning till Hans Klasson 
(Bielkenstierna) att svara inför kung eller råd för di-
verse oegentligheter och 'synnerligen' de som har 
med H att göra (GR 17 s 118 f). 

1558 köper Gustav I två gårdar, vardera med 3 pund ut-
säde, av Anna Stensdotter (arm), sondotters dotter 
till Truts Mattsson; Hans Klasson bekänner i sam-
manhanget att det köp av samma gårdar som hans 
hustrus (Karin Axelsdotter /Tott/) farföräldrar ge-
nomfört int e vunnit laga kraft och att Anna därför 
har rätt att lagligen 'återbörda' gårdarna av Karin 
och sälja dem till kungen (AoE 29 As 180, Rött nr 
436) . 

1554 Husett (UH 1554:30) - låg ca 400 m sydost om Nor 
(EK). 

UH 1554 (endast) l kr (skärbonde) . 



316 Sotholms härad

>ässelmara

>ässlingby

>ögsta

Kalvsvik

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, 14 tunna strömming, 1 pund smör, 1 får, 
2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken (FoR 3).

1467 Hesselmar (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torpet Hesle- 
rnare (C 14 f 4v) - 10 I, Oj - nuv Ornö sn.

UH 1 kr (skärbonde).
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 

räntar 0:12 pn och 114 pund smör (se Arsta) (UUBp 
31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:12 pn, 114 pund smör, 0:2 byggningspn, 6 

dagsverken och 2 höns samt vart fjärde år 14:0 
nötepn (C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:3:1 pn, 14 tunna strömming, 114 pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 6 dagsverken 
(FoR 3).

1539 Heslingeby (UH 1539:1)- 10 I, 1 h.
UH 1 sk, 1:2 med stuj i Berga.

1428 i H0xta (RAp 29/5) -10 1,2 h.
UH 1 sk, 0:6:1:4 (1548-49 1:0, jfr grannbyn Hammar-

by), 1572 1:1.
1539-54 1 fr (Hans StafFansson) (1539 öde).

1428 är Jon i H nämndeman på häradstinget (RAp 29/5). 
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn (FoR 3).

1335 in villa Kalswi (DS 3122), 1539 Kalzuich (UH 1539:1)
-10 1, 1 g.

UH 2 sk, 2:1:2 (sammanlagt), 1543 2:2:2; 1544 1:0:1:4, 
1545 1:0:2:214, med skuj i Broby + 1:0:1:4, 1545 
1:0:2:214, med skuj i Broby.
1 sk, 1:4:1 med skuj i Broby 1545-48.
1539-47 1 skuj, 0:7:1 till Sanda, därefter kameralt 
sammanslagen med densamma; 1545 även redovi-
sad i Valsta.
1547 1 kyuj, 0:4 (vissa år 0:1).
Summa jt 5:1:1 (4:1:2:5).

316 Sotholms härad 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, ½ tunna strömming, 1 pund smör, 1 far, 
2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken (FoR 3). 

Hässelmara 1467 Hesselmar (UUBp 31/3, lågtyska), 14 76 torpet Hesle-
mare (C 14 f 4v) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn. 

UH I kr (skärbonde). 
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 

räntar 0: 12 pn och l ½ pund smör (se Årsta) (UUBp 
31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:12 pn, lV2 pund smör, 0:2 byggningspn, 6 
dagsverken och 2 höns samt vart fjärde år ½:0 
nötepn (C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:3:l pn, ½ tunna strömming, l½ pund smör, l 
far, 2 höns, l 0 ägg, 4 stockar och 6 dagsverken 
(FoR 3). 

Hässlingby 1539 Heslingeby (UH 1539:l)- 10 I, l h. 
UH I sk, l :2 med stuj i Berga. 

Högsta 1428 i HfJxta (RAp 29/5) - 10 I, 2 h. 
UH I sk, 0:6:l:4 (1548-49 1:0,jfr grannbyn Hammar-

by), 1572 l:l. 
1539-54 I fr (Hans Staffansson) (1539 öde). 

1428 är Jon i H nämndeman på häradstinget (RAp 29/5). 
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn (FoR 3). 

Kalvsvik 1335 in villa Kalswi (DS 3122), 1539 Kalzuich (UH 1539: l) 
-101,lg. 

UH 2 sk, 2:1:2 (sammanlagt), 1543 2:2:2; 1544 1:0:1:4, 
1545 1 :0:2:2½, med skuj i Broby + 1 :0: 1 :4, 1545 
1:0:2:2½, med skuj i Broby. 
I sk, 1 :4: 1 med skuj i Broby 1545-48. 
1539-4 7 I skuj, 0:7: 1 till Sanda, därefter kameralt 
sammanslagen med densamma; 1545 även redovi-
sad i Valsta. 
1547 I kyuj, 0:4 (vissa år 0:1). 
Summajt5 :l:l (4:1:2:5). 



Österhaninge 317

1335 testamenterar Erengisle Jonsson (båt) och hans 
hustru Birgitta Larsdotter till Österhaninge kyrka 
och prästens uppehälle ett stycke jord med 3 töns 
utsäde och en liten äng som ger 3 lass hö (DS 3122).

1338 stadfästs Erengisle Jonssons donation av 0:0:4 till 
prästbordet i Österhaninge (B 31 s 220).

1345 är Jakob i K faste vid en jordtransaktion i Tälje (DS 
3978).

1385 är Lars i K faste på häradstinget (SRP 2163).
1397 är Jeppe i K faste på lagting (EbAp 13/10).
1409 dömer ett räfsteting Vr.0 att förbli under frälse (se 

Tyresö) (SD 1189); bonden Sven i K ingår i 
räftsetingsnämnden vid samma ting (1192, 1193).

1437 är Magnus i K nämndeman på lagmansting (SMR 
645).

1450 (omkr) är Magnus i K faste på häradstinget (RAp 
odat nr 167).

1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare i K (UH 1573:6).

Klena 1385 i Klamw (RAp e 29/9, SRP 2164), 1470 i Clenum, i
Clena (C 29 fl, 5v), 1539 Klena (UH 1539:1)- 10 I, 
3 g (Lill-Klena).

UH 2 sk, 1:0 + 1:0.
Summa jt 2:0.

1385 är Lars i K faste på häradstinget (SRP 2164).
1470 upptas i Gregers Matssons räkenskaper Ingemar i 

K, vars gård är 2:0 och räntar 0:18 pn, ’5 mark 
mindre än’ 5 pund mata och 4 spann korn (C 29 f 1, 
4v).

1482 erlägger Ingemar i K skatt: 6 lass ved och 2 lass hö 
’på holmen’ (C 31 f 9).

Korp Norrby 1467 Carpenorboe (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 Korppanor- 
by (C 14 f lv) - 10 I, 2 h.

UH 2 sk, 1547 I sk, 0:6:1 + 0:3:2:4 (redovisas från och 
med 1547 i Småhamra).
2 fr, (Karin Axelsdotter /Tott/, Ivar Månsson /Lilje- 
örn/), 1566 1 fr, öde 1572.
Summa jt 1:2:0:4, (0:6:1).

1467 säljer Tyska orden 0:0:17 i K till Erik Axelsson 
(Tott) (se Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok 'östligaste

Klena 
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1335 testamenterar Erengisle Jonsson (båt) och hans 
hustru Birgitta Larsdotter till Österhaninge kyrka 
och prästens uppehälle ett stycke jord med 3 töns 
utsäde och en liten äng som ger 3 lass hö (DS 3122). 

1338 stadfästs Erengisle Jonssons donation av 0:0:4 till 
prästbordet i Österhaninge (B 31 s 220) . 

1345 är Jakob i K faste vid en jord transaktion i Tälje (DS 
3978). 

1385 är Lars i K faste på häradstinget (SRP 2163). 
1397 är Jeppe i K faste på lagting (EbAp 13/10). 
1409 dömer ett räfsteting ½:0 att förbli under frälse (se 

Tyresö) (SD 1189); bonden Sven i K ingår i 
räftsetingsnämnden vid samma ting (1192, 1193). 

1437 är Magnus i K nämndeman på lagmansting (SMR 
645) . 

1450 (omkr) är Magnus i K faste på häradstinget (RAp 
odat nr 167). 

1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare i K (UH 1573:6). 

1385 i Klmnw (RAp e 29/9, SRP 2164), 1470 i Clenum, i 
Clena (C 29 f 1, 5v), 1539 Klena (UH 1539:1)- 10 I, 
3 g (Lill-Klena) . 

UH 2 sk, 1:0 + 1:0. 
Summajt 2:0. 

1385 är Lars i K faste på häradstinget (SRP 2164). 
1470 upptas i Gregers Matssons räkenskaper Ingemar i 

K, vars gård är 2:0 och räntar 0: 18 pn , '5 mark 
mindre än' 5 pund mata och 4 spann korn (C 29 f 1, 
4v). 

1482 erlägger Ingemar i K skatt: 6 lass ved och 2 lass hö 
'på holmen' (C 31 f 9). 

Korp Norrby 1467 Carpenorboe (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 Korppanor-
by (C 14 f I v) - I 0 I, 2 h. 

UH 2 sk, 1547 l sk, 0:6: 1 + 0:3:2:4 (redovisas från och 
med 1547 i Småhamra). 
2 fr, (Karin Axelsdotter /Tott/, Ivar Månsson /Lilje-
örn /), 1566 l fr, öde 1572. 
Summajt 1:2:0:4, (0:6:1). 

1467 säljer Tyska orden 0:0: 17 i K till Erik Axelsson 
(Tott) (se Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok 'östligaste 
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Kråkmora

Kumla

gården’ som räntar 0:0:17 pn, 17 spann korn, 0:2 
byggningspn, 1 pund [smör] och 6 dagsverken (C 
14 f Iv).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 0:5:2 pn, 1 pund korn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3).

1467 Crakemode (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet 
Kroghmor (C 14 f4) - 10 I, Oj - nuv Ornö sn.

UH 1572 1 frt (skärtorpare).
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 

räntar 0:10:2 pn (se Årsta) (UUBp 31/3).
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0:11 pn, 0:1 byggningspn, 1 pund smör, 1 

höns, 3 dagsverken, samt vart fjärde år 0:2 nötepn 
(C 14 f 4).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, 15 mark smör, Vi 
får, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 
3).

1465 i Komleby (Stjb s 324), 1470 i Cumbla, i Kumbla (C 29 
f 1) - 10 I, 3 h - nuv Tyresö sn.

UH 2 sk, 0:4 + 0:4.
Summa jt 1:0.

1465 säljer Simon och Peder i K m fl bönder från Oster- 
haninge en tomt på Södermalm till själakoret i 
Stockholms storkyrka (Stjb s 324).

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 
gård som räntar 1:0 pn, 1 pund mata och 3 fjär- 
dingar korn (C 29 f 1).

1478 ingår Peder i K i en nämnd som skattlägger Vin-
åker och han erlägger själv 0:12 pn i skatt (C 29 f 
4v, 6v).

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 2 spann skatteråg 
av Peder Kappe i K (C 31 f 2v).

1513 ingår Anders Persson och Anders Jonsson, båda 
från K, förlikning i Stockholm, gällande arvet efter 
hustru Marit, den förstämndes syster och moster till 
den senare. Förlikningen gäller 'löst och fast, innan- 
och utanför staden’. (StTb s 295)
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Kråkmora 

Kumla 

gården' som räntar 0:0: 17 pn, 17 spann korn, 0:2 
byggningspn, 1 pund [smör] och 6 dagsverken (C 
14flv). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 0:5:2 pn, 1 pund korn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3). 

1467 Crakemode (UUBp 31/3, lågtyska), 14 76 torppet 
Kroghmor (C 14 f 4) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn. 

UH 1572 l frt (skärtorpare). 
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) jord som 

räntar 0: 10:2 pn (se Årsta) (UUBp 31/3). 
14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0: 11 pn, 0: 1 byggningspn, 1 pund smör, 1 
höns, 3 dagsverken, samt vart fjärde år 0:2 nötepn 
(C 14 f4). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1 :4 pn, 1 fjärding strömming, 15 mark smör, ½ 
får, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 
3). 

1465 i Komleby (St]b s 324), 14 70 i Cumbla, i Kumbla (C 29 
f 1)- 10 I, 3 h - nuv Tyresö sn. 

UH 2 sk, 0:4 + 0:4. 
Summajt 1:0. 

1465 säljer Simon och Peder i K m fl bönder från Öster-
haninge en tomt på Södermalm till själakoret i 
Stockholms storkyrka (Stjb s 324). 

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 
gård som räntar 1 :0 pn, 1 pund mata och 3 fjär-
dingar korn (C 29 f 1). 

14 78 ingår Peder i K i en nämnd som skattlägger Vin-
åker och han erlägger själv 0: 12 pn i skatt (C 29 f 
4v, 6v). 

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 2 spann skatteråg 
av Peder Kappe i K (C 31 f2v). 

1513 ingår Anders Persson och Anders Jonsson, båda 
från K, förlikning i Stockholm, gällande arvet efter 
hustru Marit, den förstämndes syster och moster till 
den senare. Förlikningen gäller 'löst och fast, innan-
och utanför staden'. (StTb s 295) 



Kymmendö

Lervassa

Liåker

Lundby

1539 Tymmendö (UH 1539:1) - 10 J, 1 a - nuv Ornö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

1467 Ceerwasse (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Cer- 
wasse (C 14 f 4) - 10 J, 0 a - nuv Ornö sn.

UH 1572 1 frt (skärtorpare).
1467 köper Erik Axelsson (Tott) jord i L som räntar 2:0 

pn och VA pund smör av Tyska orden (se Årsta) 
(UUBp 31/3)

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 2:0 pn, I/2 pund smör, 0:2 byggningspn, 6 
dagsverken, 2 höns, samt vart fjärde år Vi:0 nötepn. 
Till torpet hör 2A av Byholmen (nu Lervassaholmen) 
med underliggande fiskevatten. (C 14 f 4)

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:3:1 pn, Vi tunna strömming, IV2 pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1467 Cyack (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Cyach (C 
14 f 4v) -10 1,0 h.

UH 1554 1 aoet (skärtorpare), 1572 1 frt.
1467 köper Erik Axelsson (Tott) jord, som räntar 0:14 pn 

och VA pund smör av Tyska orden (se Årsta) 
(UUBp 31/3, lågtyska).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:14 pn, V/2 pund smör, 0:2 byggningspn, 2 
höns, 6 dagsverken, samt vart fjärde år Vr.0 nötepn 
(C 14 f 4v).

1559 upptas i aoe-jordeboken en gård som saknarjorde- 
tal, har utsäde till 3 spann och äng till 10 lass; vidare 
har gården del i Högholmen (Höökholmen) och 
Långgarn (Congeren) (AoE 29 A s 178).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:2:1 pn, V2 tunna strömming, 1 pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1383 i Cundby (RAp e 29/9, SRP 1967-68) - 10 I, 1 h 
(Lundby gärden, bytomten bortbyggd).

UH 1 sk, 1:2:1.
1 sk, 0:6 med skuj i Valsta.
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Kymmendö 1539 Tymmendö(UH 1539:1)- lOJ, 1 a-nuvOrnösn. 
UH l kr (skärbonde). 

Lervassa 1467 Leerwasse (UUBp 31/3, lågtyska), 14 76 torppet Ler-
wasse (C 14 f 4)- 10 J, 0 a - nuv Ornö sn. 

UH 1572 l frt (skärtorpare). 
1467 köper Erik Axelsson (Tott) jord i L som räntar 2:0 

pn och 1 ½ pund smör av Tyska orden (se Årsta) 
(UUBp 3 1/3) 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 2:0 pn, 1 ½ pund smör, 0:2 byggningspn, 6 
dagsverken , 2 höns, samt vart fjärde år ½:0 nötepn . 
Till torpet hör ½ av Byholmen (nu Lervassaholmen) 
med underliggande fiskevatten . (C 14 f 4) 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:3: 1 pn, ½ tunna strömming, l½ pund smör, 1 
får, 2 höns , 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

Liåker 1467 Lyack (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Lyach (C 

Lundby 

14 f4v)-10 I, 0 h. 
UH 1554 1 aoet (skärtorpare), 1572 1 frt . 
1467 köper Erik Axelsson (Tott) jord, som räntar 0: 14 pn 

och 1 ½ pund smör av Tyska orden (se Årsta) 
(UUBp 31/3, lågtyska). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:14 pn, l½ pund smör, 0:2 byggningspn, 2 
höns, 6 dagsverken, samt vart fjärde år ½:0 nötepn 
(C 14 f 4v). 

1559 upptas i aoe -jordeboken en gård som saknar jorde-
tal , har utsäde till 3 spann och äng till 10 lass; vidare 
har gården del i Högholmen (Höökholmen) och 
Långgarn (Longeren) (AoE 29 As 178). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:2: I pn, ½ tunna strömming , 1 pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1383 i Lundby (RAp e 29/9, SRP 1967-68) - 10 I, 1 h 
(Lundby gärden, bytomten bortbyggd) . 

UH l sk, 1:2:l. 
1 sk, 0:6 med skuj i Valsta. 



320 Sotholms härad

Långvik

Långvik

Lännåker

1 sk, 1544 2 sk, 0:6; 1544 0:3 (redovisas ej 1547-56) 
+ 0:3 som i jordeboken (ej här) redovisas i Alby. 
1544-56 1 stuj, 0:1:1 till Berga.
1548-56 1 stuj, 0:1:1 till Alby.
1547 1 kyuj, 0:1:2, som brukas av sk i Lundby. 
Summa jt 3:2:2 (3:0).

1383 är Peder i L faste på häradstinget (SRP 1967-68); 
belägget kan möjligen avse Lundby, Sorunda sn.

1473 är Olof i L vittne vid en jordtransaktion i Strängnäs 
(RAp 6/5).

1525 är Olof Gudmundsson i L faste på häradstinget 
(LSBp 31/10).

1554 meddelas i jordeboken att Olof i Alby och en (av 
två) Olof i L är 'samme Olof’, och vidare att en av 
de två Olof i L är den Olof som 'var i Berga’ (UH 
1554:29).

1467 i Cangewick (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 i Cangawik 
(C 14 f 4), 1539 Congeuick (UH 1539:3) - 10 J, 0 a 
(nuv Väster- och Södergården) - nuv Ornö sn.

UH 2 kr (skärbönder).
1572 1 fft.

1467 köper Erik Axelsson (Tott) två torp, som samman-
lagt räntar 4:0 pn och 3 pund smör, av Tyska orden 
(se Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två torp 
som tillsammans räntar 4:0 pn, 3 pund smör, Vj-.O 
byggningspn, 12 dagsverken, 4 höns och en hare 
samt vart fjärde år 1:0 nötepn (C 14 f 4).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) ett torp (FoR 3).

1539 Conguiick (UH 1539:3) - 10 J, 3 d - nuv Nämdö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

1428 i Ccennaker (RAp 29/5), 1442 i Cennaker (VrAp 30/5) 
- 10 I, 1 h; gammal bytomt (RAA 542) ca 300 m ös-
ter om nuv bebyggelse.

UH 2 sk, 1:2:2 + 0:5:1.
1544-56 1 kyuj, 0:1, som brukas av sk ovan.
Summa jt 2:0.

1428 är Birger i L nämndeman på häradstinget (LSBp 
29/5) och 1432 på lagmansting (RAp 8/11).
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Långvik 

Långvik 

Lännåker 

l sk, 1544 2 sk, 0:6; 1544 0:3 (redovisas ej 1547-56) 
+ 0:3 som i jordeboken (ej här) redovisas i Alby. 
1544-56 l stuj, 0: 1: 1 till Berga. 
1548-56 l stuj, 0:1:1 till Alby. 
1547 l kyuj, 0:1:2, som brukas av sk i Lundby. 
Summajt 3:2:2 (3:0). 

1383 är Peder i L faste på häradstinget (SRP 1967-68); 
belägget kan möjligen avse Lundby, Sorunda sn. 

14 73 är Olof i L vittne vid en jord transaktion i Strängnäs 
(RAp 6/5). 

1525 är Olof Gudmundsson i L faste på häradstinget 
(LSBp 31/10). 

1554 meddelas i jordeboken att Olof i Alby och en (av 
två) Olof i L är 'samme Olof', och vidare att en av 
de två Olof i L är den Olof som 'var i Berga' (UH 
1554:29). 

1467 i Langewick (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 i Langawik 
(C 14 f 4), 1539 Longeuick (UH 1539:3) - 10 J, 0 a 
(nuv Väster- och Södergården) - nuv Ornö sn . 

UH 2 kr (skärbönder). 
1572 l frt. 

1467 köper Erik Axelsson (Tott) två torp, som samman-
lagt räntar 4:0 pn och 3 pund smör, av Tyska orden 
(se Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två torp 
som tillsammans räntar 4:0 pn, 3 pund smör, ½:O 
byggningspn, 12 dagsverken, 4 höns och en hare 
samt vart fjärde år 1 :0 nötepn (C 14 f 4). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) ett torp (FoR 3). 

1539 Longuiick (UH 1539:3)- 10 J, 3 d- nuv Nämdö sn. 
UH l kr (skärbonde). 

1428 i Lamnaker (RAp 29/5), 1442 i Lennaker (VrAp 30/5) 
- 10 I, 1 h; gammal bytomt (RAÄ 542) ca 300 mös-
ter om nuv bebyggelse. 

UH 2 sk, 1:2:2 + 0:5:1. 
1544-56 l kyuj, 0:1, som brukas av sk ovan. 
Summajt 2:0. 

1428 är Birger i L nämndeman på häradstinget (LSBp 
29/5) och 1432 på lagmansting (RAp 8/11). 



Lättinge

Mörby

Mörby

Mörtö

Nor

1477 är Gudmund i L edgärdsman inför Stockholms råd- 
stugurätt (StTb s 118).

1539 Cettinge (UH 1539:1) - 9 I, 9 j - nuv Ornö sn.
UH 1 krt (skärtorpare).

1397 i Moreby (EbAp 13/10) -10 1,2 i.
UH 2 sk, 0:7:1 + 0:6:2.

Summa jt 1:6.
1397 köper Rutger Crouwel 0:'/2 av Birger Blåpanna (se 

Älta, Brännkyrka sn) (EbAp 13/10).
1470 upptas i Gregers Matssons räkenskaper Peder i M 

som erlägger 0:12 pn, 17‘/2 mark mata och 'lite 
mindre’ än 1 spann korn (C 29 f 1).

1478 ingår Lars i M i nämnden vid skattläggning av Vin-
åker; samma år har han och Nils i M 'båda' 0:0:13‘/2 
jord, för vilken de taxeras till en setting och 0:12 pn 
'till hjälp’ (C 29 f 4v, 5).

1482 uppbärs av Lars i M 1 famn ved och 2 lass hö (C 31 
f 9).

1551 utfärdas 'förskrift' för två änkor, Karin i M och Sig-
rid i Ösby, att de av prästen herr Lars skall erhålla 
var sin spann utsädeskorn som kungen har skänkt 
dem av Österhaninge 'kyrkohärbärge' (GR 22 s 
163).

1539 Mörby (UH 1539:3) - 10 I, Oj - nuv Ornö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

1539 Mörtö (UH 1539:3) - 10 J, 2 c - nuv Nämdö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

1425 Noor (RAp 9/10), 1515 Nor (SSJb 1515 f 23v) - 10 I, 
1 i.

UH 1554 1 aoet (skärtorp).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
Cecilia Staffansdotter (se Blista) (RAp 9/10).

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård (utan 
ortnamn) (GiBr s 127).
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Lättinge 

Mörby 

Mörby 

Mörtö 
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1477 är Gudmund i L edgärdsman inför Stockholms råd-
stugurätt (StTb s l l 8). 

1539 Lettinge (UH 1539: l) - 9 I, 9 j - nuv Ornö sn. 
UH I krt (skärtorpare). 

1397 i MfJreby (EbAp 13/10) - 10 I, 2 i. 
UH 2 sk, 0:7: 1 + 0:6:2. 

Summa jt 1 :6. 
1397 köper Rutger Crouwel 0:½ av Birger Blåpanna (se 

Älta, Brännkyrka sn) (EbAp 13/ 10). 
14 70 upptas i Gregers Matssons räkenskaper Peder i M 

som erlägger 0: 12 pn, 17½ mark mata och 'lite 
mindre' än 1 spann korn (C 29 f 1). 

1478 ingår Lars i M i nämnden vid skattläggning av Vin-
åker; samma år har han och Nils i M 'båda' 0:0: 13½ 
jord, för vilken de taxeras till en setting och 0: 12 pn 
'till hjälp' (C 29 f 4v, 5). 

1482 uppbärs av Lars i M 1 famn ved och 2 lass hö (C 31 
f9) . 

1551 utfärdas 'fö rskrift' för två änkor, Karin i M och Sig-
rid i Ösby, att de av prästen herr Lars skall erhålla 
var sin spann utsädeskorn som kungen har skänkt 
dem av Österhaninge 'kyrkohärbärge' (GR 22 s 
163). 

1539 Mörby (UH 1539:3) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn. 
UH I kr (skärbonde). 

1539 Mörtö (UH 1539:3) - 10 J, 2 c - nuv Nämdö sn. 
UH I kr (skärbonde). 

1425 Noor (RAp 9/ 10), 1515 Nor (SSJb 1515 f23v)- 10 I, 
1 i. 

UH 1554 I aoet (skärtorp). 
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
Cecilia Staffansdotter (se Blista) (RAp 9/10). 

1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-
gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård (utan 
ortnamn) (GiBr s 127). 
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Norrby
(nu Opp- 
(Norrby)

Norrbyn

Nämdö

Näsby

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 2Vr.2 pn, 1 
pund smör och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 23v).

1559 har aoe-gården som saknar jordetal, 14 spann utsä-
de och äng till 13 lass: vidare har gården del i Hög-
holmen (Höökholmen) och Långgarn (Congeren) (AoE 
29 AB fl 78).

1494 i Norby (C 34 f 16v), 1539 Nörreby (UH 1539:1) - 
10 1,3 g.

UH 1 st, 1:0, 1543 0:6, 1572 med stt och del i stäng i Sö-
derby och 1573 med stuj i Berga; gården redovisas 
1545 och 1549 som stuj till Stadsberga.

1494 uppbär Gregers Matssons (Lillie) fogde 2 pund fläsk 
av Nils i N (C 34fl6v).

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans kö- 
pegods, under Västerhaninge sn, en gård om 0:15, 
som räntar 5 pund korn, 0:15 pn och 6 dagsverken; 
gården hade köpts av Erengisle Nilsson och Birgitta 
Olofsdotter (Tott); enl senare marg-ant tillfaller den 
Ingeborg Åkesdotters (Tott) arvingar (?SSJb 1515 f 
23v).

1573 Nårby (UH 1573:6) - låg ca 500 meter sydost om 
Underskog (EK) - nuv Utö sn.

UH 1573 1 kr (skärbonde, endast i tiondelängd).

1300 (omkr) Inde Nefffi (Dit s 48, avskr), 1476 i Nempna 
(StTb s 80), 1484 i Nempnöö (StTb s 40).

1300 (omkr) upptas N som landmärke i ’det danska itine- 
rariet’ (Dit s 48).

1476 döms en dräng 'från N’ (egentligen från Varnö) till 
böter i Stockholm (StTb s 40, 80) och 1484 besöker 
hans husbonde Stockholm (se Varnö) (StTb s 40).

1362 i Nessby (DS 6605, avskr), 1397 i Nesby (EbAp 13/10) 
- nuv Tyresö sn, inlagt i Kumla.

UH 1 sk, 0:6:1:4.
1547 1 st, 0:4.
1 fr (Nils Ryning).
Summa jt 0:6:1:4 (1:2:1:4).

1362 hålls konungsting i N (DS 6605).
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Norrby 
(nu Opp-
(Norrby) 

Norrbyn 

Nämdö 

Näsby 

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 2½:2 pn , 1 
pund smör och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 23v). 

1559 har aoe-gården som saknar jordetal, 14 spann utsä-
de och äng till 13 lass: vidare har gården del i Hög-
holmen (Höökholmen) och Långgarn (Longeren) (AoE 
29 AB f 178). 

1494 i Norby (C 34 f 16v), 1539 Nörreby (UH 1539: 1)-
10 I, 3 g. 

UH l st, 1:0, 1543 0:6, 1572 med stt och del i stäng i Sö-
derby och 1573 med stuj i Berga; gården redovisas 
1545 och 1549 som stuj till Stadsberga. 

1494 uppbär Gregers Matssons (Lillie) fogde 2 pund fläsk 
av Nils i N (C 34 f 16v). 

1495 (?) upptas i Sten Stures jordebok bland hans kö-
pegods, under Västerhaninge sn, en gård om 0: 15, 
som räntar 5 pund korn, 0: 15 pn och 6 dagsverken; 
gården hade köpts av Erengisle Nilsson och Birgitta 
Olofsdotter (Tott); enl senare marg-ant tillfaller den 
Ingeborg Åkesdotters (Tott) arvingar (?SSJb 1515 f 
23v) . 

1573 NIJ,rby (UH 1573:6) - låg ca 500 meter sydost om 
Underskog (EK) - nuv Utö sn. 

UH 1573 l kr (skärbonde, endast i tiondelängd). 

1300 (omkr) Inde Nej/, (Dit s 48, avskr), 1476 i Nempna 
(StTb s 80), 1484 i Nempnöö (StTb s 40) . 

1300 (omkr) upptas N som landmärke i 'det danska itine-
rariet' (Dit s 48) . 

1476 döms en dräng 'från N' (egentligen från Varnö) till 
böter i Stockholm (StTb s 40, 80) och 1484 besöker 
hans husbonde Stockholm (se Varnö) (StTb s 40). 

1362 i Nessby (DS 6605, avskr), 1397 i Nesby (EbAp 13/10) 
- nuv Tyresö sn, inlagt i Kumla. 

UH l sk, 0:6: 1 :4. 
1547 l st, 0:4. 
l fr (Nils Ryning). 
Summa jt 0:6: 1 :4 ( 1 :2: 1 :4). 

1362 hålls konungsting i N (DS 6605) . 



Opp-Norrby

Omö

Oxnö

1385 är Johan i N fäste på häradstinget (SRP 2129, 2163- 
64).

1397 köper Rutger Crouwel 1/2:0 av Jöns i N och Björn 
Kallesson och en fjärding av N ström av Kalle i N 
(se Älta, Brännkyrka sn) (EbAp 13/10).

1432 och 1437 är Gudmund i N nämndeman på lag-
mansting (RAp 8/11, SMR 645).

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper jord 
i N som räntar 0:6 pn, 1 pund och 16 mark mata 
och 5 fjärdingar korn (C 29 f 1).

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 3 fjärdingar 
skeppsråg av Simons måg i N och VA spann skepps- 
råg av Gudmund sammastädes (C 31 f 2v).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 3'A pund korn och 0:5 pn (se Tyresö) 
(RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:5:0:5 pn, 3 
pund korn, 2 höns, 20 ägg, 10 lass ved och 9 dags-
verken (FoR 3).

1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare i N (UH 1573:6).

Se Norrby.

1300 (onikr) deinde Omce (Dit s 48, avskr), 1476 Orn00 (C 
14 f 4).

1300 (omkr) upptas O som landmärke i det 'danska itine- 
rariet’ (Dit s 48).

1467 Vxenoe (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet 0x00 (C 
14 f 4v) -10 1,0 h.

UH 1554 (endast) 1 aoe, 1572 1 frt (skärtorpare).
1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0:20 pn och VA 

pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Årsta) 
(UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:20 pn, VA pund smör, 0:2 byggningspn, 2 
höns, 6 dagsverken, samt vart fjärde år A:0 nötepn 
(C 14 f 4v).

1561 dömer Erik XIV:s nämnd åter till Hans Klasson 
(Bielkenstierna) en gård som 1553 indragits till arv
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1385 är Johan i N faste på häradstinget (SRP 2129, 2163-
64). 

1397 köper Rutger Crouwel ½:0 av Jöns i N och Björn 
Kallesson och en fjärding av N ström av Kalle i N 
(se Älta , Brännk yrka sn) (EbAp 13/ 10). 

1432 och 1437 är Gudmund i N nämndeman på lag-
mansting (RAp 8/ 11, SMR 645) . 

14 70 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper jord 
i N som räntar 0:6 pn , 1 pund och 16 mark mata 
och 5 fjärdingar korn (C 29 f 1). 

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 3 fjärdingar 
skepp s råg av Simons måg i N och 1 ½ spann skepps-
råg av Gudmund sammastädes (C 31 f 2v). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 3½ pund korn och 0:5 pn (se Tyresö) 
(RApp 5/11 ). 

15 14 ärver Ann a Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far ; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning en gård som räntar 0:5:0:5 pn , 3 
pund korn, 2 höns , 20 ägg , 10 lass ved och 9 dags-
verken (FoR 3). 

1573 redovisas fyra tiondepliktig a brukare i N (UH 1573:6). 

Opp-Norrby Se Norrb y. 

Ornö 

Oxnö 

1300 (omkr) deinde Orrue (Dit s 48 , avskr), 1476 Ornpp (C 
14 f 4) . 

1300 (omkr) upptas O som landmärke i det 'danska itine-
rariet ' (Dit s 48) . 

1467 Vxenoe (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Oxpp (C 
14f4v)-10l,0h. 

UH 1554 (endast) 1 aoe, 1572 1 frt (skärtorpare). 
1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0:20 pn och 1 ½ 

pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Årsta) 
(UUBp 31/3) . 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:20 pn, 1 ½ pund smör, 0:2 byggningspn, 2 
höns , 6 dagsverken, samt vart fjärde år ½:0 nötepn 
(C 14 f 4v). 

1561 dömer Erik XIV:s nämnd åter till Hans Klasson 
(Bielkenstierna) en gård som 1553 indragits till arv 
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*Paellafiskara'
thorpp

Raks ta

Rundmar

Rörstrand

Sanda

och eget med förevändningen att den skulle ha va-
rit Hammerstagods (HaKnAp 12/3).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:4:1 pn, lA tunna strömming, 1 pund smör, 1 
får, 2 höns och 10 ägg (FoR 3).

■1409 Pcellafiskarathorpp (SD 1189) - nuv Tyresö sn.
1409 dömer ett räfsteting P att förbli under frälse (se Ty-

resö) (SD 1189).

1562 Rackesta (FoR 3) - 10 I, 3 i - nuv Tyresö sn.
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3).

1409 halfft Renmar (SD 1189), 1494 Rodhmar (RApp 5/11) 
- 10 I, 3 i - nuv Tyresö sn.

1409 dömer ett räfsteting halva R att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 2:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som ovan (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 2:0 pn (FoR 3).

1539 Rörstrandh (UH 1539:3) - låg ca 700 m västsydväst 
om nuv Östanvik (EK) - nuv Nämdö sn.

UH 1 kr (skärbonde).

1362 i Sandum (DS 6605, avskr), 1385 i Sandum (RAp e 
17/6, SRP 2130), i Sandom (RAp e 17/6, SRP 2131) - 
10 I, 1 h; övergiven bytomt (RAA 250) ca 200 m 
norr om nuv herrgården.

UH 1 sk, 0:7 med skuj i Kalvsvik; enheterna samman-
slås 1548 kameralt till 1 sk, 1:6; gården ägs av jon 
Jonsson i S, länsman i Österhaninge.
2 sk, 0:6:1 + 0:6:1 med stuj i Berga.
1539-1556 1 sk 0:3:1, 1548 sammanslagen med stuj 
nr 3 i Berga till 1 sk, 0:6:1; över tid redovisar jorde- 
boken starkt varierande jordetal och olika kamerala 
sammanslagningar berörande samtliga enheter i S, 
dels av uppenbart 'skattetekniska’ skäl, dels pga att
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och eget med förevändningen att den skulle ha va-
rit Hammerstagods (HaKnAp 12/3). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:4:1 pn, ½ tunna strömming, 1 pund smör, 1 
får, 2 höns och 10 ägg (FoR 3). 

•P~llafiskara-1409 Pmllafiskarathorpp (SD 1189) - nuv Tyresö sn. 
thorpp 1409 dömer ett räfsteting P att förbli under frälse (se Ty-

Raksta 

Rundmar 

Rörstrand 

Sanda 

resö) (SD 1189). 

1562 Rackesta (FoR 3) - 10 I , 3 i - nuv Tyresö sn. 
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3). 

1409 halfft Renmar (SD 1189), 1494 Rodhmar (RApp 5/ 11) 
- 10 I , 3 i - nuv Tyresö sn. 

1409 dömer ett räfsteting halva R att förbli under frälse 
(se Tyresö) (SD 1189). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 2:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/ 11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som ovan (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 2:0 pn (FoR 3). 

1539 Rörstrandh (UH 1539:3) - låg ca 700 m västsydväst 
om nuv Östanvik (EK) - nuv Nämdö sn. 

UH l kr (skärbonde). 

1362 i Sandum (DS 6605, avskr), 1385 i Sandum (RAp e 
17/6, SRP 2130), i Sandom (RAp e 17/6, SRP 2131) -
10 I, 1 h; övergiven bytomt (RAÄ 250) ca 200 m 
norr om nuv herrgården. 

UH l sk, 0:7 med skuj i Kalvsvik; enheterna samman-
slås 1548 kameralt till l sk, 1 :6; gården ägs av Jon 
Jonsson i S, länsman i Österhaninge. 
2 sk, 0:6: 1 + 0:6: 1 med stuj i Berga . 
1539-1556 l sk 0:3:1, 1548 sammanslagen med stuj 
nr 3 i Berga till l sk, 0:6: 1; över tid redovisar jorde-
boken starkt varierande jordetal och olika kamer ala 
sammanslagningar berörande samtliga enheter i S, 
dels av uppenbart 'skattetekniska' skäl, dels pga att 



Sandemar

en del av den i S kameralt redovisade jorden i verk-
ligheten finns i Berga.
Summa jt 2:7 (2:3:2).

1362 är Mikael i S faste på konungsting (DS 6605, avskr).
1385 är Gyrger i S faste på häradstinget (SRP 2130-31).
1409 är Lars i S nämndeman på räfsteting (SD 1189, 

1192).
1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6).

1467 Sandemar (UUBp 31/3, lågtyska), 1470 i Sandmar, i 
Sandamar (C 29 f 1) - 10 I, 1 j; byn låg dels ca 700 m 
nordnordväst om nuv herrgård, dels ca 800 m 
nordväst om herrgården (RAA 521).

U> 3 stt, 1572 2 stt.
2 fr (Ivar Månsson /Liljeörn/, Nils Ryning, 1562 
Hans Klasson /Bielkenstierna/, Nils Ryning).
1548 (endast) 1 fr.

1467 säljer Tyska orden 0:0:4 i S till Erik Axelsson (Tott) 
(se Årsta) (UUBp 31/3).

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper Olof 
Jappsson, Elin, Nils, Jöns och Peder skomakare i S, 
vilka erlägger 0:6 + 0:5 + 0:4'A + 0:1 + 0:5 pn i av-
rad (C 29 fl).

1471 byter Gregers Matsson till sig 1 tunna strömming 
för en ko av Peder skomakares son i S (C 30 f 3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 
0:0:4, som räntar 'A pund korn, 0:0:4 pn, 1:0 pn för 
'det småplock’, 1 pund smör, 3 dagsverken och vart 
fjärde år 0:2 nötepn; under gården ligger Nor(?) 
'vid Vinåker’ och en gård på Dalarö (C 14 f lv, 4).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord i S 
som räntar 2:0 pn (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1515 värjer Lars i S sig med sexmannaed vid Stockholms 
rådstugurätt, varvid fyra av de sex värjomännen är 
bönder från S (StTb s 56).

1519 får bönder från S vid två tillfallen betalt av Stock-
holms stad för 'hammarband' de levererat (StSb s 
82, 115).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård, som 
räntar 1:3:1 pn, 4 spann korn, 1 pund smör, 10 lass
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en del av den i S kameralt redovisade jorden i verk-
ligheten finns i Berga . 
Summajt 2:7 (2:3:2). 

1362 är Mikael i S faste på konungsting (DS 6605, avskr). 
1385 är Gyrger i S faste på häradstinget (SRP 2130-31 ). 
1409 är Lars i S nämndeman på räfsteting (SD 1189, 

1192). 
1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6). 

1467 Sandemar (UUBp 31/3, lågtyska), 1470 i Sandmar, i 
Sandamar (C 29 f 1) - 10 I, 1 j; byn låg dels ca 700 m 
nordnordväst om nuv herrgård, dels ca 800 m 
nordväst om herrgården (RAÄ 521). 

UH 3 stt , 1572 2 stt. 
2 fr (Ivar Månsson /Liljeörn /, Nils Ryning, 1562 
Hans Klasson /Bielkenstierna/, Nils Ryning). 
1548 (endast) 1 fr. 

1467 säljer Tyska orden 0:0:4 i Still Erik Axelsson (Tott) 
(se Årsta) (UUBp 31/3). 

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper Olof 
Jappsson , Elin, Nils, Jöns och Peder skomakare i S, 
vilka erlägger 0:6 + 0:5 + 0:4½ + 0: 1 + 0:5 pn i av-
rad (C 29 f 1). 

14 71 byter Gregers Matsson till sig 1 tunna strömming 
för en ko av Peder skomakares son i S (C 30 f 3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 
0:0:4, som räntar ½ pund korn , 0:0:4 pn, 1 :0 pn för 
'de t småplock', l pund smör, 3 dagsverken och vart 
fjärde år 0:2 nötepn; under gården ligger Nor(?) 
'vid Vinåker' och en gård på Dalarö (C 14 f lv, 4). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord i S 
som räntar 2:0 pn (RApp 5/11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1515 värjer Lars i S sig med sexmannaed vid Stockholms 
rådstugurätt, varvid fyra av de sex värjomännen är 
bönder från S (StTb s 56). 

1519 får bönder från S vid två tillfällen betalt av Stock-
holms stad för 'hammarband' de levererat (StSb s 
82, 115). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård, som 
räntar 1 :3: 1 pn, 4 spann korn , 1 pund smör, 10 lass 
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Silverberg

Skogsbyn

Småhamra

Solberga

ved och 6 dagsverken, och Nils Ryning har en gård 
som räntar 2:0 pn, 3 stockar, 10 lass ved och 6 dags-
verken (FoR 3).

1573 redovisas fem tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6).

1467 Siluerenborch (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet 
Silffbergh (C 14 f4v) - 10 I, Oj - nuv Ornö sn.

1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0:12 pn till Erik 
Axelsson (Tott) (se Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:10 pn, 3 dagsverken och vart fjärde år 0:2 
nötepn (C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, Zi får, 1 höna, 5 
ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 3).

Se Underskog.

1299 in Smahambrum (DS 1261), 1539 Småhambra (UH 
1539:3)- 10 I, 2 h.

UH 1 sk, 0:6:1:4.
1547 1 sk, 0:3:2:4 (redovisas före detta år i Korp 
Norrby), 1572 0:3:0:2.
Summa jt 1:2:1 (1:1:1:6).

1299 testamenterar Andreas (okänt sigill) 0:5 till sin 
hustru Botild; av jorden är 0:3 morgongåva och 0:2 
förvärvad jord (DS 1261).

1465 säljer Jon i S m fl österhaningebönder en tomt på 
Södermalm i Stockholm (Stjb s 324).

1471 byter Sten Sture på kronans vägnar till sig 0:0:1 \'/i 
skattejord av Jon Olofsson i Uddby (se Näs, Grö- 
dinge sn) (VikSp 29/11).

1473 byter kronan bort 0:0:ll'/2 till Gregers Matsson (Lil- 
lie) (se Gällsta, Ekerö sn) (RAp 6/5).

1409 halft Solbcergha (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn.
1409 dömer ett räfsteting halva S att bli kvar under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189).
1471 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper 6 

band vårvete som tröskats av 1 fjärding och till utsä-
de för S (C 30 f löv).
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ved och 6 dagsverken, och Nils Ryning har en gård 
som räntar 2:0 pn, 3 stockar, 10 lass ved och 6 dags-
verken (FoR 3). 

1573 redovisas fem tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6). 

Silverberg 1467 Siluerenborch (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet 
Silffbergh (C 14 f 4v) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn. 

1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0: 12 pn till Erik 
Axelsson (Tott) (se .Årsta) (UUBp 31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0: 10 pn, 3 dagsverken och vart fjärde år 0:2 
nötepn (C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1 :4 pn, 1 fjärding strömming, ½ får, 1 höna, 5 
ägg, 2 stockar och 4 dagsverken (FoR 3). 

Skogshyn Se Underskog. 

Småhamra 1299 in Srnahambrum (DS 1261), 1539 Smdhambra (UH 

Solherga 

1539:3) - 10 I, 2 h. 
UH 1 sk, 0:6: 1 :4. 

1547 1 sk, 0:3:2:4 (redovisas före detta år i Korp 
Norrby), 1572 0:3:0:2. 
Summajt 1:2:1 (l:l:1:6). 

1299 testamenterar Andreas (okänt sigill) 0:5 till sin 
hustru Botild; av jorden är 0:3 morgongåva och 0:2 
förvärvad jord (DS 1261 ). 

1465 säljer Jon i S m f1 österhaningebönder en tomt på 
Södermalm i Stockholm (StJb s 324). 

14 71 byter Sten Sture på kronans vägnar till sig 0:0: 11 ½ 
skattejord av Jon Olofsson i Uddby (se Näs, Grö-
dinge sn) (VikSp 29/11). 

14 73 byter kronan bort 0:0: 11 ½ till Gregers Matsson (Lil-
lie) (se Gällsta, Ekerö sn) (RAp 6/5). 

1409 halft Solbcergha (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn. 
1409 dömer ett räfsteting halva S att bli kvar under frälse 

(se Tyresö) (SD 1189). 
1471 upptas i Gregers Matssans (Lillie) räkenskaper 6 

band vårvete som tröskats av 1 fjärding och till utsä-
de för S (C 30 f 16v). 
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Stadsberga 1362 i Staffzberga (DS 6605, avskr), 1428 i Staffsbergum 
(RAp 29/5) -10 1,1 h; gammal tomt (RAA 544).

UH 2 sk, sammanlagt jt 1:6:1; 1543 1:2, 1545 1:2:0:7 4- 
0:7:1:3, 1545 0:7:0:6 (1572 0:7:1) med stuj i Opp- 
Norrby 1545 och 1549.
1 fr (Nils Ryning).
1 fr (Sven Birk), 1572 1 aoe, med stuj i Hasslinge. 
Summa jt 1:6:1 (2:1:1:5).

1362 är Botvid i S faste på konungsting (DS 6605).
1428 är Mikael i S nämndeman på häradstinget (RAp 29/5).
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0:1214 av 

S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka (se Vid- 
så, Västerhaninge sn) (RAp 7/1).

1450 ger Olof Andersson och hans hustru Ingrid ett 
'landsgods' i S och torpet *Diupabaek till S:t Nicolai 
kyrka i Stockholm (Stjb s 197).

1458 är Arvid i S faste på häradstinget (UUBp 22/1).
1514 ärver Erik Rynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil- 

lie) jord som räntar 3 pund korn och 6 öre (se Ty-
resö) (RAp 7/3).

1535 utfärdar Gustav I ett brev för Cecilia Matsdotter 
(halv bock) på en gård, som varit given 'undan hen-
nes börd’ till Stockholms bykyrka (GR 10 s 230).

1557 köper Gustav I en gård och jord i Ribby, Sund och 
*Ene, Västerhaninge sn, av Cecilia Matsdotter (AoE 
22c, 29 AB s 177).

Stegsholm 1467 Stekessholm (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Stex- 
holm (C 14 f 4v), 1539 Stegzholm (UH 1539:1) - 10 I, 
1 i.

UH 1 stt (skärtorpare).
1572 1 frt ( skärtorpare).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska orden jord som 
räntar 0:10 pn och V/2 pund smör (se Arsta) (UUBp
31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:10 pn, V/2 pund smör, 0:1 byggningspn, 2 
höns, 6 dagsverken, samt vart fjärde år 0:2 nötepn 
(C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:0 pn, 1 fjärding strömming, V2 får, 1 pund
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Stadsberga 1362 i Staffzberga (DS 6605, avskr), 1428 i Staffsbergum 
(RAp 29/5) - 10 I, 1 h; gammal tomt (RAÄ 544). 

Stegsholm 

UH 2 sk, sammanlagtjt 1:6:1; 1543 1:2, 1545 1:2:0:7 + 
0:7:1:3, 1545 0:7:0:6 (1572 0:7:1) med stuj i Opp-
Norrby 1545 och 1549. 
1 fr (Nils Ryning). 
1 fr (Sven Birk), 1572 1 aoe, med stuj i Hasslinge. 
Summajt 1:6:1 (2:1:1:5). 

1362 är Botvid i S faste på konungsting (DS 6605). 
1428 är Mikael i S nämndeman på häradstinget (RAp 29/5). 
1442 byter Gotskalk Bengtsson (Ulv) till sig 0:0: 12½ av 

S:t Botvids prebenda i Strängnäs domkyrka (se Vid-
så, Västerhaninge sn) (RAp 7/1) . 

1450 ger Olof Andersson och hans hustru Ingrid ett 
'landsgods' i S och torpet *Diupab~k till S:t Nicolai 
kyrka i Stockholm (Stjb s 197). 

1458 är Arvid i S faste på häradstinget (UUBp 22/1). 
1514 ärver Erik R ynings hustru Anna Bengtsdotter (Lil-

lie) jord som räntar 3 pund korn och 6 öre (se Ty-
resö) (RAp 7/3). 

1535 utfärdar Gustav I ett brev för Cecilia Matsdotter 
(halv bock) på en gård, som varit given 'undan hen-
nes börd' till Stockholms bykyrka (GR 10 s 230). 

1557 köper Gustav I en gård och jord i Ribby, Sund och 
*Ene, Västerhaninge sn, av Cecilia Matsdotter (AoE 
22c, 29 AB s 177). 

1467 Stekessholm (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Stex-
holm (C 14 f 4v), 1539 Stegzholm (UH 1539: 1) - 10 I, 
1 i. 

UH 1 stt (skärtorpare). 
1572 1 frt ( skärtorpare). 

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska ordenjord som 
räntar 0: 10 pn och 1 ½ pund smör (se Årsta) (UUBp 
31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:10 pn, l½ pund smör, 0:1 byggningspn, 2 
höns, 6 dagsverken, samt vart fjärde år 0:2 nötepn 
(C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1 :0 pn, 1 fjärding strömming, ½ får, 1 pund 
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smör, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3).

Storbyn

Strand

Stymninge

1539 Storby (UH 1539:3) - kallas även Västerby, låg öster 
om Byviken (EK) - nuv Utö sn.

U> 3 kr (skärbönder), 1551 5 kr, 1572 4 kr, 1573 3 kr.
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn, V/2 pund smör, V2 tunna strömming, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1471 i Forstrandh (C 30 f 15), 1514 Strand (RAp 7/3) - 10 I, 
4 i - nuv Tyresö sn.

1471 får Anders i S 1 spann korn för kol han levererat till 
Tyresö (C 30 f 15).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 1:0 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3).

1383 i Stymmingce (RAp e 29/9, SRP 1966), 1458 i Stimb- 
linge (UUBp 22/1), 1476 i Stymlinghe (C 14 f 1) - 10 
I, 1 h - StO s 205.

UH 2 sk, 0:5:1 med stuj i S + 0:3:2.
1544-56 1 stuj, 0:0:1 till sk ovan.
1 fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/).
Summa jt 1:1.

1383 och 1384 är Peter i S faste vid häradstinget (SRP 
1966, 2029).

1458 är Nils i S faste på häradstinget (UUBp 22/1).
1467 säljer Tyska orden 0:0:5 till Erik Axelsson (Tott) (se 

Årsta) (UUBp 31/3).
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 

0:0:5 som räntar 0:0:5 pn, 10 spann korn, 0:2 gen- 
gärdspn, 0:1 byggningspn, 1 höns, V2 pund smör, 5 
dagsverken, 5 lass ved, samt vart fjärde år 0:2 i 
nötepn; under gården är lagd en del i Årsta äng 
som räntar ^:0 pn (C 14 f 1).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård om 
0:1:1:4 som räntar 0:4 pn, 1 pund korn och 3 dags-
verken (FoR 3).

Sundby 1467 Sundeboe (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Sumde-
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smör, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3). 

Storbyn 1539 Storby (UH 1539:3) - kallas även Västerby, låg öster 
om Byviken (EK) - nuv Utö sn. 

UH 3 kr (skärbönder), 1551 5 kr , 1572 4 kr, 1573 3 kr. 
1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-

tar 3:0 pn, l½ pund smör, ½ tunna strömming, 1 
fflr, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

Strand 1471 i Forstrandh (C 30 f 15), 1514 Strand (RAp 7/3)-10 I, 
4 i - nuv Tyresö sn. 

14 71 fflr Anders i S 1 spann korn för kol han levererat till 
Tyresö (C 30 f 15). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 1 :0 (se Tyresö) (RAp 7/3) . 

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1 :0 pn (FoR 3). 

Stymninge 1383 i Stymmingce (RAp e 29/9, SRP 1966), 1458 i Stimb-
linge (UUBp 22/ 1), 1476 i Stymlinghe (C 14 f 1) - 10 
I, 1 h - StO s 205. 

UH 2 sk, 0:5: 1 med stuj i S + 0:3:2. 
1544-56 l stuj, 0:0: 1 till sk ovan . 
l fr (Hans Klasson /Bielkenstierna/). 
Summajt 1:1. 

1383 och 1384 är Peter i S faste vid häradstinget (SRP 
1966 , 2029) . 

1458 är Nils i S faste på. häradstinget (UUBp 22/1). 
1467 säljer Tyska orden 0:0:5 till Erik Axelsson (Tott) (se 

Årsta) (UUBp 31/3). 
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård om 

0:0 :5 som räntar 0:0 :5 pn , 10 spann korn , 0 :2 gen-
gärdspn, 0: 1 byggningspn, 1 höns, ½ pund smör, 5 
dagsverken, 5 lass ved, samt vart fjärde år 0:2 i 
nötepn; under gården är lagd en del i Årsta äng 
som räntar ½:0 pn (C 14 f 1). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård om 
0: 1: 1 :4 som räntar 0:4 pn, 1 pund korn och 3 dags -
verken (FoR 3). 

Sundby 1467 Sundeboe (UUBp 31/3, lågtyska) , 14 76 torppet Swnde-
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Sunnansund

Svinåker

Söderby

by (C 14 f 4), 1539 Sundby (UH 1539:3) - 9 I, 9 j - 
nuv Ornö sn; byn stod sannolikt på den plats där 
1600-talssäteriet senare byggdes (RAA Ornö nr 1).

UH 5 kr (skärbönder), 1543 3 kr, 1551 5 kr; under S lig-
ger krt i Lättinge.

1467 säljer Tyska orden ett torp, som räntar 0:0:20 pn 
och 14 pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Arsta) 
(UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:0:20 pn, \Yi pund smör, 0:2 byggningspn, 
6 dagsverken, 2 höns, samt vart fjärde år 14:0 
nötepn.

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, 14 tunna strömming, 114 pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1573 redovisas sex tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6).

1539 Suinesund (UH 1539:1)- 10 I, 0 h.
UH 1 stt (skärtorpare).

1467 Swinack (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 torppet Swinach 
(C 14 f4v), 1539 Suinaker (UH 1539:3) - 10 J, 1 a- 
nuv Ornö sn.

UH 2 kr (skärbönder).
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) ett torp 

som räntar 0:12 pn och 1 pund smör (se Årsta) 
(UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:12 pn, 1 pund smör, 3 dagsverken samt 
vart fjärde år 0:2 pn (C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4 pn, 1 fjärding strömming, 14 får, 14 pund 
smör, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3).

1425 Swdherby (RAp 9/10) - läge sydöst om Byviken (EK) 
- nuv Utö sn.

UH 1554 1 aoet (skärtorpare).
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
Cecilia StafFansdotter (se Blista) (RAp 9/10).

Österhaninge 329 

by (C 14 f 4), 1539 Sundby (UH 1539:3) - 9 I, 9 j -
nuv Ornö sn; byn stod sannolikt på den plats där 
1600-talssäteriet senare byggdes (RAÄ Ornö nr 1 ). 

UH 5kr(skärbönder), 15433kr, 15515kr;underSlig-
ger krt i Lättinge. 

1467 säljer Tyska orden ett torp, som räntar 0:0:20 pn 
och ½ pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Årsta) 
(UUBp 31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:0:20 pn, 1 ½ pund smör, 0:2 byggningspn, 
6 dagsverken, 2 höns, samt vart fjärde år ½:O 
nötepn. 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, ½ tunna strömming, l½ pund smör, 1 
far, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1573 redovisas sex tiondepliktiga brukare i S (UH 1573:6). 

Sunnansund 1539 Suinesund (UH 1539: 1)- 10 I, 0 h. 

Svinåker 

Söderby 

UH I stt (skärtorpare). 

1467 Swinack (UUBp 31/3, lågtyska) , 14 76 torppet Swinach 
(C 14 f 4v), 1539 Suinaker (UH 1539:3) - 10 J, 1 a -
nuv Ornö sn. 

UH 2 kr (skärbönder). 
1467 säljer Tyska orden till Erik Axelsson (Tott) ett torp 

som räntar 0: 12 pn och 1 pund smör (se Årsta) 
(UUBp 31/3). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott)jordebok ett torp som 
räntar 0:12 pn , 1 pund smör, 3 dagsverken samt 
vart fjärde år 0:2 pn (C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1 :4 pn , 1 fjärding strömming, ½ far, ½ pund 
smör, 1 höna , 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3). 

1425 Swdherby (RAp 9/10) - läge sydöst om Byviken (EK) 
- nuv Utö sn . 

UH 1554 I aoet (skärtorpare). 
1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 

en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
Cecilia Staffansdotter (se Blista) (RAp 9/ 10). 
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Söderby

Tjur sta

Tomta

Tor  snäs

Trema

1442, 1475, 1495 och 1543 se Utö.
1559 meddelas att aoe-torpet saknar jordetal, har 4'/2 

spann utsäde och äng till 16 lass (AoE 29 AB f 177).

1539 Söderby (UH 1539:1) - 10 I, 2 g.
UH 1543 1 stäng, 0:4 till Täckeråker, 1545 1 stuj, 1:1 till 

Täckeråker, 1572 till Täckeråker och Opp-Norrby. 
1572 1 stt, 0:2 till Opp-Norrby.

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut- 
jord om 0:0:4 som är hustrun Kristina Åkesdotters 
arvegods; den är lagd till äng, räntar 1:0 pn ’och 
inget mer’ (EbA auts 37).

1558 omnämns S äng i ett länsregister såsom hörande till 
den del av Sotholms härad som Mats skrivare skulle 
svara för (AL 3:4 s 203).

1397 i Thwrestom (EbAp 13/10), 1539 Tiuresta (UH 1539:1)
- 10 I, 1 h.

UH 2 sk, 1:1 + 0:6:2.
Summa jt 1:7:2.

1397 är Holmsten i T vittnesman på lagting (EbAp 13/10).

1476 torppet Thompta (C 14 f 4v) - 10 I, 1 i.
UH 1572 1 frt (skärtorpare).
1467 se Askvik.
1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0:2:0:20 pn, 2 pund och 5 mark smör, 0:2 
byggningspn, 2 höns, 9 dagsverken samt vart fjärde 
år Zr.0 nötepn (C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, Zi tunna strömming, 1 får, 1'A pund 
smör, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1556 Torsnestorp (UH 1556:2) - 10 I, Oj - nuv Ornö sn.
UH 1556 (endast) 1 krt (skärtorpare).

1442 vppa Threma (GiBr s 127, avskr), 1475 pa Trema 
(RAp 30/11) - 9 I, 7 i - nuv Utö sn.

U> 1556 2 aoet (skärtorpare), 1573 2 fr.
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar
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Söderby 

Tjursta 

Tomta 

Torsnäs 

Trema 

1442, 1475, 1495 och 1543 se Utö. 
1559 meddelas att aoe-torpet saknar jordetal, har 4½ 

spann utsäde och äng till 16 lass (AoE 29 AB f 177). 

1539 Söderby (UH 1539:1)- 10 I, 2 g. 
UH 1543 l stäng, 0:4 till Täckeråker, 1545 l stuj, 1:1 till 

Täckeråker, 1572 till Täckeråker och Opp-Norrby. 
1572 l stt, 0:2 till Opp-Norrby. 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok en ut-
jord om 0:0:4 som är hustrun Kristina Åkesdotters 
arvegods; den är lagd till äng, räntar 1 :0 pn 'och 
inget mer' (EbA auts 37). 

1558 omnämns S äng i ett länsregister såsom hörande till 
den del av Sotholms härad som Mats skrivare skulle 
svara för (AL 3:4 s 203). 

1397 i Thwrestom (EbAp 13/10), 1539 Tiuresta (UH 1539:1) 
-101,lh. 

UH 2 sk, 1:1 + 0:6:2. 
Summajt 1:7:2. 

1397 är Holmsten i T vittnesman på lagting (EbAp 13/10). 

14 76 torppet Thompta (C 14 f 4v) - 10 I, 1 i. 
UH 1572 l frt (skärtorpare). 
1467 se Askvik. 
14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 

räntar 0:2:0:20 pn, 2 pund och 5 mark smör, 0:2 
byggningspn, 2 höns, 9 dagsverken samt vart fjärde 
år ½:0 nötepn (C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, ½ tunna strömming, 1 fär, l½ pund 
smör, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1556 Torsnestorp (UH 1556:2) - 10 I, 0 j - nuv Ornö sn. 
UH 1556 (endast) l krt (skärtorpare). 

1442 vppa Threma (GiBr s 127, avskr), 1475 pa Trema 
(RAp 30/11)- 9 I, 7 i - nuv Utö sn. 

UH 1556 2 aoet (skärtorpare), 1573 2 fr. 
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) två gårdar 



Trinntorp

Ty resta

i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (se Hammer- 
sta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) två gårdar till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11).

1495 (?) har Sten Sture två gårdar som vardera räntar 
0:18 pn, l'/2 pund och 5 mark smör, 1 pund 
sälspäck, omväxlande 1 får eller 1 lamm, 20 ägg och
6 dagsverken (SSJb 1515 f 23v).

1531 förlänas ’ett kronogods’ i T till Olof Björnsson (GR
7 s 278)

1533 byter Gudmund Persson på Tyresö till sig av Gustav 
I två gårdar som räntar 4lA:0 pn, 3Vi pund smör, 2 
får och 1:0 dagsverkspn och 40 ägg, och jord i Käll- 
berga och Jursta, Ösmo sn, Gränö, Brännkyrka sn, 
och i Täby sn; kungen får i gengäld jord i Rekarne 
(NRKb nr 3).

1559 uppges att på de två aoe-torpen sås 4'A spann och 
att det finns äng till 20 lass och att följande holmar 
hör till: Gruusholmen, Pedersholme, Fruholmen, Rudma, 
Finnholmen (?), Grusseskähr (?), Conghskäär, Rumings- 
holmen (?), Svijnskähr. (AoE 29 A s 177).

1561 dömer Erik XIV:s nämnd två gårdar från arv och 
eget åter till frälse (HH 13 bil s 2).

1494 Trynatorp (RApp 5/11), 1514 Thrintorp (RAp 7/3) - 
10 I, 4 j - nuv Tyresö sn.

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far T som 
räntar 1:0 (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3).

1362 i Thyristum (DS 6605, avskr), 1383 i Thyristom (RAp e 
29/9, SRP 1966), 1470 i T0nstum (C 29 f 1), 1478 i 
Tyresthe (C 29 f 4v), 1539 Thöresta (UH 1539:1) - 10 
I, 2 h.

UH 1 sk, 0:5:1:4, 1572 1:1.
1 skuj, 0:3:1:4 till Vendelsö, som 1572 läggs till sk 
ovan.
Summa jt 1:1.

1362 är Botolf i T faste på konungsting (DS 6605, avskr).
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Tyresta 
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i morgongåva till Birgitta Olofsdotter (se Hammer-
sta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) två gårdar till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/ 11). 

1495 (?) har Sten Sture två gårdar som vardera räntar 
0: 18 pn, 1 ½ pund och 5 mark smör, 1 pund 
sälspäck, omväxlande 1 får eller 1 lamm, 20 ägg och 
6 dagsverken (SSJb 1515 f 23v). 

1531 förlänas 'e tt kronogods' i T till Olof Björnsson (GR 
7 s 278) 

1533 byter Gudmund Persson på Tyresö till sig av Gustav 
I två gårdar som räntar 4½:0 pn, 3½ pund smör, 2 
får och 1 :0 dagsverkspn och 40 ägg, och jord i Käll-
berga och J urs ta, Ösmo sn, Gränö, Brännkyrka sn, 
och i Täby sn; kungen får i gengäld jord i Rekarne 
(NRKb nr 3). 

1559 uppges att på de två aoe-torpen sås 4½ spann och 
att det finns äng till 20 lass och att följande holmar 
hör till: Gruusholmen, Pedersholme, Fruholmen, Rudma, 
Finnholmen (? ), Grusseskähr (? ), Longhskäär, Rumings-
holmen (? ), Svijnskähr. (AoE 29 A s 177). 

1561 dömer Erik XIV:s nämnd två gårdar från arv och 
eget åter till frälse (HH 13 bils 2). 

1494 Trynatorp (RApp 5/11), 1514 Thrintorp (RAp 7/3) -
10 I, 4j - nuv Tyresö sn. 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far T som 
räntar 1:0 (se Tyresö) (RApp 5/11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 
räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3). 

1362 i Thyristum (DS 6605, avskr), 1383 i Thyristom (RAp e 
29/9, SRP 1966), 1470 i nristum (C 29 f 1), 1478 i 
Tyresthe (C 29 f 4v), 1539 Thöresta (UH 1539: 1) - 10 
I, 2 h . 

UH 1 sk, 0:5:1:4, 1572 1:1. 
1 skuj, 0:3: 1 :4 till Vendelsö , som 1572 läggs till sk 
ovan. 
Summajt 1:1. 

1362 är Botolf i T faste på konungsting (DS 6605, avskr). 



1383 och 1384 är Johan i T faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029).

1470 omnämns Johan i T i Gregers Matssons (Lillie) rä-
kenskaper då han betalar sin skatt om 2 pund och 4 
mark mata, 2 spann korn ’och litet’(?) (C 29 f 1). 

1478 ingår Johan i T i en skattläggningsnämnd och har 
då själv 0:9 vilket tillsammans med 0:0:5, som till-
hör Olof i Åva, taxeras till en setting (C 29 f 5).

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 2 pund fläsk av Jo-
han i T (C 31 f 2v).

Tyresö 1369 i Thyrisedh (RAp 24/6, SRP 876) - 10 I, 4 i - nuv Ty-
resö sn.

Tyresö kan beläggas som sätesgård för Katarina Erengis- 
lesdotter (Hammersta-ätten) 1432-1440 (RAp 1432 16/9, 
SMR 1187) - Gregers Matsson (Lillie) 1463-93 (RAp 1463 
9/10, ULdb s 115) - Bengt Gregersson (Lillie) 1494-96 
(RApp 1494 5/11, UUBpp 1496 1/2) - Metta Arentsdotter 
(Ulv), änka efter Bengt Gregersson, 1501-1512 (RAp 
1501 12/3, RApp 1512 15/5) - Anna Bengtsdotter (Lillie) 
1527-28 (GR 4 s 188, GR 5 s 205) - Gudmund Persson 
1526-33 (NRKb nr 11, GR 8 s 172) - Nils Ryning 1544- 
78 (UUBp 1544 15/11, StTb s 331).
1369 säljer riddaren Erik Karlsson (Örnfot) till sin kusin 

Sten Bengtsson (Bielke) godset T med underliggan-
de landbogods i Yttre och Övre Tör, sammanlagt 
14:2. Godset hade tidigare tillhört Eriks framlidne 
morbror Nils Turesson (Bielke) som förvärvat jor-
den av Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten). Med 
köpesumman, 600 mark lödiga i Stockholms vikt, 
gäldar Erik Nils Turessons skuld med dennes ar-
vingars goda minne. (DS 7906)

1409 döms på räfsteting med allmogen i Sotholms härad 
huvudgården T med underliggande gods att kvar-
stå under frälse. Käranden, stockholmsfogden An-
ders Ingvarsson, hävdar inför rätten att godsen 
olagligen 'skiftats’ med skattejord så att kronans 
skatteintäkter minskat, vilket påstående tillbakavisas 
av nämnden. Godset, som riddaren Gustav Leksson 
(kvadrerad sköld) har i sin värjo på sin hustrus, Ka-
tarina Erengislesdotters, vägnar omfattar huvud-
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Tyresö 

1383 och 1384 är Johan i T faste på häradstinget (SRP 
1966, 2029). 

1470 omnämns Johan i T i Gregers Matssons (Lillie) rä-
kenskaper då han betalar sin skatt om 2 pund och 4 
mark mata, 2 spann korn 'och litet '(?) (C 29 f 1). 

1478 ingår Johan i T i en skattläggningsnämnd och har 
då själv 0:9 vilket tillsammans med 0:0:5, som till-
hör Olof i Åva, taxeras till en setting (C 29 f 5). 

1482 uppbär Gregers Matssons fogde 2 pund fläsk av Jo-
han i T (C 31 f2v). 

1369 i Thyrisedh (RAp 24/6, SRP 876) - 10 I, 4 i - nuv Ty-
resö sn. 

Tyresö kan beläggas som sätesgård för Katarina Erengis-
lesdotter (Hammersta-ätten) 1432-1440 (RAp 1432 16/9, 
SMR 1187) - Gregers Matsson (Lillie) 1463-93 (RAp 1463 
9/10 , ULdb s 115) - Bengt Gregersson (Lillie) 1494-96 
(RApp 1494 5/11, UUBpp 1496 1/2)- Metta Arentsdotter 
(Ulv), änka efter Bengt Gregersson, 1501-1512 (RAp 
1501 12/3, RApp 1512 15/5) -Anna Bengtsdotter (Lillie) 
1527-28 (GR 4 s 188, GR 5 s 205) - Gudmund Persson 
1526-33 (NRKb nr 11, GR 8 s 172) - Nils Ryning 1544-
78 (UUBp 1544 15/11, StTb s 331). 

1369 säljer riddaren Erik Karlsson (Örnfot) till sin kusin 
Sten Bengtsson (Bielke) godset T med underliggan-
de landbogods i Yttre och Övre Tör , sammanlagt 
14:2. Godset hade tidigare tillhört Eriks framlidne 
morbror Nils Turesson (Bielke) som förvärvat jor-
den av Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten). Med 
köpesumman, 600 mark lödiga i Stockholms vikt, 
gäldar Erik Nils Turessons skuld med dennes ar-
vingars goda minne. (DS 7906) 

1409 döms på räfsteting med allmogen i Sotholms härad 
huvudgården T med underliggande gods att kvar-
stå under frälse. Käranden , stockholmsfogden An-
ders Ingvarsson, hävdar inför rätten att godsen 
olagligen 'skiftats' med skattejord så att kronans 
skatteintäkter minskat, vilket påstående tillbakavisas 
av nämnden . Godset, som riddaren Gustav Leksson 
(kvadrerad sköld) har i sin värjo på sin hustrus, Ka-
tarina Erengislesdotters, vägnar omfattar huvud-



Österhaninge 333

Täckeråker

gården T om 1:0 med två namnlösa avgärdatorp 
'strax intill gården’, samt jord i Alby, Björkö, Bre- 
vik, Dyvik, Gimmersta, Gudö, Kalvsvik, *Pasllafis- 
karathorpp, Rundmar, Solberga, Uddby, och All- 
mora; under T ligger även *Waetinge ström och 
kvarn. (SD 1189)

1471 sås på T gård vintersäd: 19 spann årsgammal råg 
och 3 spann dito vete samt en ospecificerad mängd 
'ny' råg; samma år skördas på gården 274 skylar 
råg, 116 skylar korn, 121 skylar vintervete och 14 
skylar vårvete sånär som på 6 band (kärvar); i tion-
de uppbärs 17 spann råg, 1 pund korn, 2 spann 
vintervete och Vi spann vårvete (C 30 f 16). Samma 
år uppbärs spannmål (Pskatt) av Follbinks (F0le- 
brinch) och Fcetinghe kvarnar (jfr *Waetinge) (C 30 f 
16).

1494 skiftas arv efter Gregers Matsson (Lillie), varvid 
hans son Bengt ärver T som räntar 2 läster korn 
och jord i Alby, Björkö, Brevik, Dyvik, Näsby, 
Rundmar, Sandemar, Uddby och Uddby kvarn, 
Trinntorp, *Waetinge, och Ällmora samt ytterligare 
jord i Järfälla sn (RApp 5/11).

1514 skiftas arv mellan Erik Rynings och Bengt Gyltas 
hustrur, Anna och Birgitta Bengtsdöttrar (Lillie), 
varvid på Annas del faller T, som räntar 2 läster 
korn, och jord i Alby, Björkö, Brevik, Dyvik, Näsby, 
Rundmar, Sandemar, Stadsberga, Strand, Trinn-
torp, Uddby med kvarn, *Wastinge och Ällmora, i 
Ösmo sn: Eknäs, Estö, Hamnvik, Karlsta, Norsbol, 
Sandhamn, Stockbonäs och Vårdbergstorp, *Skar- 
pa, Brännkyrka sn, samt ytterligare jord i Uppland 
och Småland. Birgitta får jord i Västermo socken 
samt i Öster- och Västergötland (RAp 7/3, två brev).

1573 har Nils Rynings landbor under T  ganska ringh 
åker, en part ingen åker” (UH 1573:6).

Det medeltida stenhuset låg vid åns utlopp i Kalvfjärden
väster om det nuvarande slottet; bebyggelselämningar
har hittats vid utgrävning på platsen (Sällström 1935).

1473 i Tcekkeraker (RAp 6/5) - 10 I, 3 g.
UH 2 sk, 0:6:2 (1544 1:0:2:4), 1545 0:6:2:4 + 0:3:2:4 

(1544 0:5:2, 1572 0:4); gård 1 har 1543-56 en stäng
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gården T om 1 :0 med två namnlösa avgärdatorp 
'strax intill gården', samt jord i Alby, Björkö, Bre-
vik, Dyvik, Gimmersta, Gudö, Kalvsvik, *P,dlafis-
karathorpp, Rundmar, Solberga, Uddby, och Äll-
mora; under T ligger även *W.etinge ström och 
kvarn. (SO 1189) 

14 71 sås på T gård vintersäd: 19 spann årsgammal råg 
och 3 spann dito vete samt en ospecificerad mängd 
'ny' råg; samma år skördas på gården 274 skylar 
råg, 116 skylar korn, 121 skylar vintervete och 14 
skylar vårvete sånär som på 6 band (kärvar); i tion-
de uppbärs 17 spann råg, 1 pund korn, 2 spann 
vintervete och ½ spann vårvete (C 30 f 16). Samma 
år uppbärs spannmål (?skatt) av Follbinks (F~le-
brinch) och Fmtinghe kvarnar (jfr *W.etinge) (C 30 f 
16). 

1494 skiftas arv efter Gregers Matsson (Lillie), varvid 
hans son Bengt ärver T som räntar 2 läster korn 
och jord i Alby, Björkö, Brevik, Dyvik, Näsby, 
Rundmar, Sandemar, Uddby och Uddby kvarn, 
Trinntorp, *W.etinge, och Ällmora samt ytterligare 
jord i Järfälla sn (RApp 5/11). 

1514 skiftas arv mellan Erik R ynings och Bengt Gyltas 
hustrur, Anna och Birgitta Bengtsdöttrar (Lillie), 
varvid på Annas del faller T, som räntar 2 läster 
korn, och jord i Alby, Björkö, Brevik, Dyvik, Näsby, 
Rundmar, Sandemar, Stadsberga, Strand, Trinn-
torp, Uddby med kvarn, *W.etinge och Ällmora, i 
Ösmo sn: Eknäs, Estö, Hamnvik, Karlsta, Norsbol, 
Sandhamn, Stockbonäs och Vårdbergstorp, *Skar-
pa, Brännkyrka sn, samt ytterligare jord i Uppland 
och Småland. Birgitta far jord i Västermo socken 
samt i Öster- och Västergötland (RAp 7/3, två brev). 

1573 har Nils Rynings landbor under T "ganska ringh 
åker, en part ingen åker" (UH 1573:6). 

Det medeltida stenhuset låg vid åns utlopp i Kalvfjärden 
väster om det nuvarande slottet; bebyggelselämningar 
har hittats vid utgrävning på platsen (Sällström 1935). 

Täckeråker 1473 i Tmkkeraker (RAp 6/5) - 10 I, 3 g. 
UH 2 sk, 0:6:2 (1544 1:0:2:4), 1545 0:6:2:4 + 0:3:2:4 

(1544 0:5:2, 1572 0:4); gård 1 har 1543-56 en stäng 
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i Söderby, 1572 en andel i samma stäng, gård 2 har 
1572 del i samma stäng.
1 kyuj, 0:0:1.
Summa jt 1:2:2:4 (1:3).

1473 är Anders i T faste (RAp 6/5).

Uddby 1409 i Vdby (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn.
1409 dömer ett räfsteting 0:7 i U och U kvarn att förbli 

under frälse (se Tyresö) (SD 1189).
1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 

gård som räntar 0:12 pn, 1 pund och 12'A mark 
mata samt VA spann och 1/12 fjärding korn samt 2 
höns och 2 mark 'ljusgarn’ (C 29 f 1, 6).

1471 byter Sten Sture på kronans vägnar till sig 0:0:7'A 
skatteiord av lon Olofsson i U (se Näs, Grödinge sn) 
(VikSp 29/11).

1473 byter kronan bort 0:0:7Vi till Gregers Matsson (se 
Gällsta, Ekerö sn) (RAp 6/5).

1494 uppbär Gregers Matssons fogde kvarntull av U 
kvarn (C 34 f 16v).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 8 pund korn och 4:0 pn och en kvarn 
som räntar 16:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) efter sin far jord 
och en kvarn; räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).

1525 byter Gustav I på kronans vägnar till sig en skatte-
gård om 0:0:19 av Ulf Larsson i Kängsta (Ösmo sn), 
mot tre kronogårdar i Eldtomta, Grödinge sn, som 
sammanlagt är 1:0, men det uppges att ’ i U är mer 
och bättre utrymme’ (GR 2 s 48).

1527 förlänas Hans hammarsmed en gård ’som han nu 
sitter på’ (GR 4 s 187 f).

1558 byter Gustaf I bort en gård om 1:0 till Nils Ryning 
mot en gård om 0:12 i i Bergshamra, Solna sn (GR 
28 s 143).

1562 har Nils Ryning två gårdar som sammanlagt räntar 
0:10 pn, 6 pund korn, 4 höns, 20 ägg, 20 lass ved, 8 
stockar och 12 dagsverken (FoR 3).

Underskog 1539 under skogen (UH 1539:3) - gården låg ca 1000 m 
öster om Kråknäsudden, där bebyggelselämningar 
finns (RAA Utö 96) - nuv Utö sn.
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i Söderb y, 1572 en andel i samma stäng, gård 2 har 
1572 del i samma stäng . 
l kyuj, 0:0 : 1. 
Summajt 1:2:2 :4 (1:3). 

1473 är Anders i T faste (RAp 6/5). 

Uddby 1409 i Vdby (SD 1189) - 10 I, 4 i - nuv Tyresö sn. 
1409 dömer ett räfsteting 0:7 i U och U kvarn att förbli 

under frälse (se Tyresö) (SD 1189). 
1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 

gård som räntar 0: 12 pn, 1 pund och 12½ mark 
mata samt 1 ½ spann och 1/ 12 fjärding korn samt 2 
höns och 2 mark 'ljusgarn' (C 29 f 1, 6). 

1471 byter Sten Sture på kronans vägnar till sig 0:0:7 ½ 
skattejord av Jon Olofsson i U (se Näs, Grödinge sn) 
(VikSp 29/11) . 

1473 byter kronan bort 0:0:7½ till Gregers Matsson (se 
Gällsta, Ekerö sn) (RAp 6/5). 

1494 uppbär Gregers Matssons fogde kvarntull av U 
kvarn (C 34 f 16v). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far jord 
som räntar 8 pund korn och 4:0 pn och en kvarn 
som räntar 16:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/ 11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) efter sin far jord 
och en kvarn; räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1525 byter Gustav I på kronans vägnar till sig en skatte-
gård om 0:0: 19 av Ulf Larsson i Kängsta (Ösmo sn), 
mot tre kronogårdar i Eldtomta, Grödinge sn, som 
sammanlagt är 1 :0, men det uppges att ' i U är mer 
och bättre utrymme ' (GR 2 s 48) . 

1527 förlänas Hans hammarsmed en gård 'som han nu 
sitter på ' (GR 4 s 187 f). 

1558 byter Gustaf I bort en gård om 1:0 till Nils Ryning 
mot en gård om 0:12 i i Bergshamra, Solna sn (GR 
28 s 143). 

1562 har Nils Ryning två gårdar som sammanlagt räntar 
0: 10 pn, 6 pund korn, 4 höns, 20 ägg , 20 lass ved, 8 
stockar och 12 dagsverken (FoR 3). 

Underskog 1539 und er skogen (UH 1539:3) - gården låg ca 1000 m 
öster om Kråknäsudden, där bebyggelselämningar 
finns (RAÄ Utö 96) - nuv Utö sn. 



Utö

Valsta

UH 1 kr (skärbonde).

1442 på Vtö (GiBr s 127, avskr), 1475 paa Vt00 (RAp 30/11).
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-

gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) två gårdar (utan 
ortnamn) på U, troligen i Söderby (se Hammersta, 
Ösnio sn) (GiBr s 127).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska orden två torp 
som räntar 514:0 pn, 3 pund smör, 4 höns och 1 
hare (se Arsta) (UUBp 31/3).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) tre gårdar på U, 
troligen i Söderby, möjligen en i *Grynby, till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två gårdar 
på U som tillsammans räntar 514:0 pn, 3 pund 
smör, 4 höns, en hare och 6 dagsverken samt vart 
fjärde år 1:0 nötepn (C 14 f 4).

1495 (?) har Sten Sture två gårdar på U (troligen i Söder-
by), varav en räntar 0:14 pn, 14 pund smör, 1 pund 
sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken, den andra rän-
tar 2:0 pn, 1 pund smör, 1 pund sälspäck, 20 ägg 
och 6 dagsverken (SSJb 1515 f 23v).

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok tre går-
dar (utan ortnamn, två i Söderby, en i Ede) på U 
som är hustrun Kristina Akesdotters arvegods; en 
räntar 2:0 pn, 1 pund smör, 1 pund sälspäck, 20 
ägg och 8 dagsverken, ”andra gården” räntar 0:14 
pn, i övrigt lika, den tredje räntar 0:10 pn, 1 pund 
sälspäck, 20 ägg och 8 dagsverken; vardera gården 
har äng till 13 lass och 9 spann utsäde (EbA auts 
37).

1362 i Wällinsta (?DS 6605, avskr), 1437 i Hwcelinsta (SMR 
645), 1476 i Hwelinsta (C 14 f lv), 1539 Hualsta (UH 
1539:1) - 10 I, 1 h; äldre bebyggelseläge intill 
gravfält (RAA 444) ca 500 m sydväst om Tjursta.

UH 1539-1544 3 sk, 0:7:2, 1543 1:0 (saknas 1544), med 
stuj i Valsta + 0:6:1:4, 1543 1:1 (två brukare) + 0:6:2 
(jt sammanlagt med en gård i Tjursta).
1545 2 sk, 1:0:1 + 0:6:1, 1572 0:6:2.
1543-56 1 stuj, 0:0:1 till V, 1547 till Lundby.
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Valsta 
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UH 1 kr (skärbonde). 

1442 på Vtö (GiBr s 127, avskr), 1475 paa Vt~~ (RAp 30/11). 
1442 ger Erengisle Nilsson (Hammersta-ätten) i morgon-

gåva till Birgitta Olofsdotter (Tott) två gårdar (utan 
ortnamn) på U, troligen i Söderby (se Hammersta, 
Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska orden två torp 
som räntar 5½:0 pn, 3 pund smör, 4 höns och 1 
hare (se Årsta) (UUBp 31/3). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) tre gårdar på U, 
troligen i Söderby, möjligen en i *Grynby, till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok två gårdar 
på U som tillsammans räntar 5½:0 pn, 3 pund 
smör, 4 höns, en hare och 6 dagsverken samt vart 
fjärde år 1 :0 nötepn (C 14 f 4). 

1495 (?) har Sten Sture två gårdar på U (troligen i Söder-
by), varav en räntar 0:14 pn, ½ pund smör, 1 pund 
sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken, den andra rän-
tar 2:0 pn, 1 pund smör, 1 pund sälspäck, 20 ägg 
och 6 dagsverken (SSJb 1515 f23v). 

1543 upptas i Johan Pederssons (Bååt) jordebok tre går-
dar (utan ortnamn, två i Söderby, en i Ede) på U 
som är hustrun Kristina Åkesdotters arvegods; en 
räntar 2:0 pn, 1 pund smör, 1 pund sälspäck, 20 
ägg och 8 dagsverken, "andra gården" räntar 0: 14 
pn, i övrigt lika, den tredje räntar 0: 10 pn, 1 pund 
sälspäck, 20 ägg och 8 dagsverken; vardera gården 
har äng till 13 lass och 9 spann utsäde (EbA auts 
37). 

1362 i Wällinsta (?DS 6605, avskr), 1437 i Hwmlinsta (SMR 
645 ), 14 76 i Hwelinsta (C 14 fl v), 1539 Hualsta (UH 
1539:1) - 10 I, 1 h; äldre bebyggelseläge intill 
gravfält (RAÄ 444) ca 500 m sydväst om Tjursta. 

UH 1539-1544 3 sk, 0:7:2, 1543 1:0 (saknas 1544), med 
stuj i Valsta + 0:6: 1 :4, 1543 1: 1 (två brukare) + 0:6:2 
Ut sammanlagt med en gård i Tjursta). 
1545 2 sk, 1 :0: 1 + 0:6: 1, 1572 0:6:2. 
1543-56 1 stuj, 0:0:1 till V, 1547 till Lundby. 
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Varnö

1 fr (Hans StafFansson).
Summa jt 2:4:2:4 (1:7).

1362 är Mats i V faste på konungsting i Näsby (?DS 6605, 
avskr); belägget kan även avse Välsta i Västerha-
ninge sn.

1437 är Ragvald i V nämndeman på lagmansting (SMR 
645).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) 0:5:2 av Tyska orden (se 
Årsta) (UUBp 31/3).

1476 upptas två gårdar i Lars Axelssons (Tott) jordebok: 
östersta gården, om 0:0:10, räntar 0:0:10 pn, 20 
spann korn, lA:0 gengärdspn, 0:1 pn ättargäld och 
näverpn, 0:2 byggningspn, 1 pund smör, 2 höns, 6 
dagsverken, 10 lass ved, samt vart fjärde år 0: 4 
nötepn; västersta gården, om 0:0:7'A, räntar 0:0:714 
pn, 15 spann korn och i övrigt samma som den 
andra gården (C 14 f lv).

1495 (?) har Sten Sture en gård, om 0:0:13, som räntar 13 
spann korn, 0:0:13 pn och 6 dagsverken; till gården 
hör också en utjord i Östnora, Västerhaninge sn 
(SSJb 1515 f 23v).

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle en gård, om 
0:0:13, som räntar 0:0:13 pn, 13 spann korn och 6 
dagsverken (se Hammersta, Ösmo sn) (GR 7 s 395).

1425 Waarn0 (RAp 9/10) - 9 I, 9 j - nu v Ornö sn.
UH 1 kr (skärbonde), 1551 2 kr.

1572 1 frt (skärtorpare).
1554 1 aoet (skärtorpare).

1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
(se B lista) (RAp 9/10).

1442 ingår en gård i Birgitta Olofsdotters (Tott) morgon-
gåva (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska orden ett torp 
som räntar 0:14 pn och 1 pund smör (se Årsta) 
(UUBp 31/3).

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) ett torp till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård 
som räntar 0:10 pn, 0:1 byggningspn, 1 pund smör,
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Varnö 

l fr (Hans Staffansson). 
Summajt 2:4:2:4 (1:7). 

1362 är Mats i V faste på konungsting i Näsby (?DS 6605, 
avskr); belägget kan även avse Välsta i Västerha-
nmge sn. 

1437 är Ragvald i V nämndeman på lagmansting (SMR 
645). 

1467 köper Erik Axelsson (Tott) 0:5:2 av Tyska orden (se 
Årsta) (UUBp 31/3). 

1476 upptas två gårdar i Lars Axelssons (Tott) jordebok: 
östersta gården, om 0:0: 10, räntar 0:0: 10 pn, 20 
spann korn, ½:0 gengärdspn, 0: 1 pn ättargäld och 
näverpn, 0:2 byggningspn, 1 pund smör, 2 höns, 6 
dagsverken, 10 lass ved, samt vart fjärde år 0:½ 
nötepn; västersta gården, om 0:0:7½, räntar 0:0:7½ 
pn, 15 spann korn och i övrigt samma som den 
andra gården (C 14 f lv). 

1495 (?) har Sten Sture en gård, om 0:0: 13, som räntar 13 
spann korn, 0:0: 13 pn och 6 dagsverken; till gården 
hör också en utjord i Östnora, Västerhaninge sn 
(SSJb 1515 f23v). 

1531 byter Gustav I bort till Gustav Kafle en gård, om 
0:0: 13, som räntar 0:0: 13 pn, 13 spann korn och 6 
dagsverken (se Hammersta, Ösmo sn) (GR 7 s 395). 

1425 Waarn~ (RAp 9/10) - 9 I, 9 j - nuv Ornö sn. 
UH l kr (skärbonde), 1551 2 kr. 

1572 l frt (skärtorpare). 
1554 l aoet (skärtorpare). 

1425 byter Nils Erengislesson (Hammersta-ätten) till sig 
en gård av Karl (Karlsson) Öra och dennes hustru 
(se Blista) (RAp 9/10). 

1442 ingår en gård i Birgitta Olofsdotters (Tott) morgon-
gåva (se Hammersta, Ösmo sn) (GiBr s 127). 

1467 köper Erik Axelsson (Tott) av Tyska orden ett torp 
som räntar 0: 14 pn och 1 pund smör (se Årsta) 
(UUBp 31/3). 

1475 donerar Birgitta Olofsdotter (Tott) ett torp till 
Uppsala domkyrka (se Hammersta, Ösmo sn) (RAp 
30/11 ). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård 
som räntar 0: 10 pn, 0: 1 byggningspn, 1 pund smör, 



Vendelsö

2 höns och 3 dagsverken samt vart fjärde år 0:2 
nötepn (C 14 f 4).

1484 värjer Jöns Torkelsson i V sig med sexmannaed vid 
Stockholms rådstugurätt för anklagelsen att ha köpt 
fisk ”til mongs”, dvs för att sälja den vidare med 
vinst (StTb s 40).

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0:14 pn, 1 
pund sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken samt fisken 
vid skären Sadelöga och Tröja (SSJb 1515 f 23).

1554 meddelas att vid Borgen (Borgenn) utanför V ligger 
ett allmänningsfiske (SöH 1554:2).

1559 har aoe-torpet Varnö 6 spann utsäde och äng till 18 
lass; därtill hör skären Tröja {Tröja), Sadelöga (Sial- 
öghe), Cuniaskär, Karskär (Karrskär), Marbäling 
(Marbelmghz skiär), Långbäling (Congebällnigz skäär) 
och Grönskär (Granskähr) (AoE 29 A s 178).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:4:1 pn, 1 fjärding strömming, 15 mark smör, 

2 får, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3).

1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare på V (UH 
1573:6).

1470 i Wendel00, Vendel00 (C 29 f 1), 1478 i Vendels00 (C 29 
f 6v) - 10 I, 3 h.

UH 1 sk, 0:7:1:4 med skuj i Tyresta, 1554-56 0:6, 1572 
0:3:2:4.
1539-1541 1 st, 0:1:1 till skovan.
1539 (endast) 1 stt.
1 fr, (Ivar Månsson Liljeörn ; 1562 Hans Klasson 
Bielkenstierna ), (1572 öde).

1467 köper Erik Axelsson (Tott) 0:0:1 VA av Tyska orden 
(se Arsta) (UUBp 31 3).

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 
gård som räntar 0:10 pn, 17Vi mark mata och 3A 
spann korn så när som på en fjärding (C 29 f 1).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok en gård, om 
0:0:10, som ligger i 'båda ändelagen östers och 
västers’ och räntar 0:0:10 pn, 10 spann korn, 0:1 ät- 
targäld och näverpn, 1 pund smör, 0:2 bygg- 
ningspn, 6 dagsverken samt vart fjärde år Vi\0 
nötepn; Lars Axelsson har även 0:0:2 som är kö-
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2 höns och 3 dagsverken samt vart fjärde år 0:2 
nötepn (C 14 f 4). 

1484 värjer Jöns Torkelsson i V sig med sexmannaed vid 
Stockholms rådstugurätt för anklagelsen att ha köpt 
fisk "til mongs", d v s för att sälja den vidare med 
vinst (StTb s 40). 

1495 (?) har Sten Sture en gård som räntar 0: 14 pn, 1 
pund sälspäck, 20 ägg och 6 dagsverken samt fisken 
vid skären Sadelöga och Tröja (SSJb 1515 f 23). 

1554 meddelas att vid Borgen (Borg enn ) utanför V ligger 
ett allmänningsfiske (SöH 1554:2) . 

1559 har aoe-torpet Varnö 6 spann utsäde och äng till 18 
lass; därtill hör skären Tröja (Troja), Sadelöga (Sial-
öghe), Lunia skär, Karskär (Karrskär), Marbäling 
(Marbelinghz skiär), Långbäling (Longebällnigz skäär) 
och Grönskär (Granskähr) (AoE 29 As 178). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1 :4: 1 pn, 1 fjärding strömming, 15 mark smör, 
½ får, 1 höna, 5 ägg, 2 stockar och 4 dagsverken 
(FoR 3). 

1573 redovisas fyra tiondepliktiga brukare på V (UH 
1573:6) . 

1470 i Wende[fJfJ, Vende[fjfJ (C 29 f 1), 1478 i Vendels/111 (C 29 
f6v)-10 I , 3 h . 

UH l sk, 0:7:1:4 med skuj i Tyresta , 1554-56 0:6, 1572 
0:3:2:4 . 
1539-1541 I st, 0:1:l till sk ovan. 
1539 ( endast) l stt. 
I fr, (Ivar Månsson /Liljeörn /; 1562 Hans Klasson 
/Bielkenstierna/), (1572 öde). 

1467 köper Erik Axelsson (Tott ) 0:0: 11 ½ av Tyska orden 
(se Årsta) (UUBp 31/3). 

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 
gård som räntar 0: 10 pn, 17½ mark mata och ¾ 
spann korn så när som på en fjärding (C 29 f 1). 

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott)jordebok en gård, om 
0:0: l 0, som ligger i 'båda ändelagen östers och 
västers' och räntar 0:0: 10 pn, 10 spann korn, 0: l ät-
targäld och näverpn, 1 pund smör, 0:2 bygg-
ningspn, 6 dagsverken samt vart fjärde år ½:0 
nötepn; Lars Axelsson har även 0:0:2 som är kö-
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Villinge

Vinåker

Vissvass

pegods och räntar 2 spann korn och 0:0:2 pn (C 14 
f lv, 5v).

1513 är Lars i V god man när förlikning i en arvstvist in-
gås i Stockholm (StTb s 295).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:0 pn, 12 spann korn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3).

1539 Welinge (UH 1539:1)- 10 J, lc-nuv Nämdö sn.
UH 1 kr (skärbonde).

1397 aaf Winaaker (EbAp 13/10) — 10 I, 2j — nuv Dalarö 
sn.

UH 3 sk, 0:3:2 + 0:3:2 + 0:3:1:4 (en av bönderna 
uppges 1543 vara 'borta’); sammanslås 1544 till 2 sk 
0:5:0:4 + 0:2:2, men uppdelas 1556 åter i 3 sk, var-
av två sammanslagna till samma jordetal, den tredje 
taxerad till 1:0 sammanlagt med två gårdar i Åva; 
1572 0:2:2 + 0:2:2 + 0:2:2.
1544 (endast) 1 stt.
Summa jt 1:2:2:4 (1:0).

1470 upptas två gårdar i Gregers Matssons (Lillie) rä-
kenskaper, varav den ena räntar 0:5 pn och den an-
dra 0:15'/2 pn, och tillsammans räntar de 2 pund 
skeppsvist och 2 spann korn (C 29 f 1).

1478 genomför Gregers Mattson skattläggning i V, var-
vid Staffan i V som har 0:0:17‘4 taxeras till en set-
ting med ’1 mark till hjälp’ och får för detta erlägga 
1 pund korn och 2 spann råg (C 29 f 4v).

1479 byter Magnus mjölnare ’i Tören’ till sig 0:2 av Lars 
Andersson mot en gård med hus och källare i 
Stockholm (Stjb s 49).

1515 är Anders och Lasse i V värjomän i rätten i Stock-
holm för Lars Månsson i Sandemar (StTb s 56).

1470 Wideswas (C 29 f lv) - 10 I, 3 j - nuv Tyresö sn.
UH 1543 1 stt, 1545 2 stt.
1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 

gård varav 1478 går 0:12 pn, 1 pund korn, 2 höns 
och 2 mk ljusvekegarn (C 29 f lv, 6).

Väsby 1470 Vesby, Wesby  4 29 f 1) - 10 I" 2 i.
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Väsby 

pegods och räntar 2 spann korn och 0:0 :2 pn (C 14 
f lv, 5v). 

1513 är Lars i V god man när förlikning i en arvstvist in-
gås i Stockholm (StTb s 295 ). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 1:0 pn, 12 spann korn, 1 pund smör och 6 dags-
verken (FoR 3). 

1539 Welinge (UH 1539:1)- 10 J, 1 c- nuv Nämdö sn. 
UH 1 kr (skärbonde). 

1397 aaf Winaaker (EbAp 13/10) - 10 I, 2 j - nuv Dalarö 
sn. 

UH 3 sk, 0:3:2 + 0:3 :2 + 0:3: 1 :4 (en av bönderna 
uppges 1543 vara 'borta'); sammanslås 1544 till 2 sk 
0:5:0 :4 + 0:2:2, men uppdelas 1556 åter i 3 sk, var-
av två sammanslagna till sammajordetal, den tredje 
taxerad till 1 :0 sammanlagt med två gårdar i Åva; 
1572 0:2:2 + 0:2:2 + 0:2:2 . 
1544 ( endast) l stt. 
Summajt 1:2:2:4 (1:0). 

1470 upptas två gårdar i Gregers Matssons (Lillie) rä-
kenskaper, varav den ena räntar 0:5 pn och den an-
dra 0: 15½ pn, och tillsammans räntar de 2 pund 
skeppsvist och 2 spann korn (C 29 f 1). 

14 78 genomför Gregers Mattson skattläggning i V, var-
vid Staffan i V som har 0:0: 17¼ taxeras till en set-
ting med ' l mark till hjälp' och tär för detta erlägga 
1 pund korn och 2 spann råg (C 29 f 4v). 

1479 byter Magnus mjölnare 'i Tören' till sig 0:2 av Lars 
Andersson mot en gård med hus och källare i 
Stockholm (Stjb s 49). 

1515 är Anders och Lasse i V värjomän i rätten i Stock-
holm för Lars Månsson i Sandemar (StTb s 56). 

14 70 Wideswas (C 29 f 1 v) - 10 I, 3 j - nuv Tyresö sn . 
UH 1543 l stt, 1545 2 stt. 
1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper en 

gård varav 14 78 går 0: 12 pn, 1 pund korn, 2 höns 
och 2 mk ljusvekegarn (C 29 f 1 v, 6). 

1470 Vesby, Wesby (C 29 f 1) - 10 I, 2 i. 



UH 2 sk, 1572 1 sk, 0:3:1:4, 1544 0:2:2, 1545 0:4:2 4- 
0:2:1:4; 1572 0:7, öde.
Summa jt 0:6 (0:7).

1470 är en gård förlänad under Tyresö (C 29 f 1).

Västanvik 1539 Vestanuick (UH 1539:3) - 10 J, 3 d - nuv Nämdö sn.
UH 1 kr (skärbonde).
Till Västanvik skriver sig Knut Larsson 1555 (RAp 3/7).
1543-56 (omkr) är gården befriad från avrad (se Östan-

vik).

Västanvik 1476 (?) Wessttarvik (C 14 f4), 1562 Westhenwick (FoR 3) - 
10 J, 0 a - nuv Ornö sn.

1480-talet (?) upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok V 
som räntar 4:0 pn, 2 pund smör, 6 dagsverken och 
2 höns samt vart fjärde år >:0 nötepn (C 14 f 4, 
odat tillägg, troligen efter Lars död 1483).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn, i/2 tunna strömming, Wi pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

Västerby 1539 Vesterby (UH 1539:3) - 10 J, 3 c - nuv Nämdö sn.
UH 4 kr (skärbönder).

Västerby 1543 Westerby (UH 1543:13) - nuv Utö sn, se Storbyn.

*Laetinge 1409 Weetingis str0m oc ena qwcem (SD 1189 or), 1471 af
Wcethinge, i Vetinge (C 30 f 15v) - låg intill nuv Ny-
fors mellan Flaten och Albysjön.

1409 dömer ett räfsteting en kvarn vid V ström att förbli 
under frälse (se Tyresö) (SD 1189).

1471 uppbär Gregers Matsson av V kvarn 9 spann korn 
och 5 spann råg mellan Olofsmässan och Eskilsmäs- 
san samt 2Vi spann råg och 1 pund 'blandsäd’ tors-
dagen före Mårtensmäss (jfr Tyresö) (C 30 f 15).

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far V som 
räntar 5:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) V efter sin far; rän-
tar som ovan (se Tyresö) (RAp 7/3).

1548 förlänas hammarsmedjan vid V Joakim Horn 'på 
någon tid’ (GR 19 s 34).
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*Wretinge 

Österhaninge 339 

UH 2 sk, 1572 I sk , 0:3 : 1 :4, 1544 0:2:2, 1545 0:4:2 + 
0:2: 1 :4; 1572 0:7, öde. 
Summajt 0:6 (0:7). 

1470 är en gård förlänad under Tyresö (C 29 f 1). 

1539 Vestanuick (UH 1539 :3) - 10 J, 3 d - nuv Nämdö sn. 
UH I kr (skärbonde). 

Till Västanvik skriver sig Knut Larsson 1555 (RAp 3/7). 

1543-56 (omkr) är gården befriad från avrad (se Östan-
vik). 

1476 (?) Wessttarvik (C 14 f 4), 1562 Westhenwick (FoR 3) -
10 J, 0 a - nuv Ornö sn. 

1480-talet (?) upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok V 
som räntar 4:0 pn , 2 pund smör, 6 dagsverken och 
2 höns samt vart fjärde år ½:0 nötepn (C 14 f 4, 
odat tillägg , troligen efter Lars död 1483). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 3:0 pn , ½ tunna strömming, 1 ½ pund smör, 1 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1539 Vesterby (UH 1539:3) - 10 J, 3 c - nuv Nämdö sn. 
UH 4 kr (skärbönder). 

1543 Westerby (UH 1543:13)- nuv Utö sn, se Storbyn. 

1409 W<etingis strf1m oc ena qw<ern (SD 1189 or), 1471 af 
W<ethinge, i Vetinge (C 30 f 15v) - låg intill nuv Ny-
fors mellan Flaten och Albysjön . 

1409 dömer ett räfsteting en kvarn vid V ström att förbli 
under frälse (se Tyresö) (SD 1189). 

1471 uppbär Gregers Matsson av V kvarn 9 spann korn 
och 5 spann råg mellan Olofsmässan och Eskilsmäs-
san samt 2½ spann råg och 1 pund 'blandsäd' tors-
dag en före Mårtensmäss Ufr Tyresö) (C 30 f 15). 

1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far V som 
räntar 5:0 pn (se Tyresö) (RApp 5/ 11). 

1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) V efter sin far; rän-
tar som ovan (se Tyresö) (RAp 7/3). 

1548 förlänas hammarsmedjan vid V Joakim Horn 'på 
någo n tid ' (GR 19 s 34) . 
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1562 döms V från arv och eget åter till frälse, närmare 
bestämt till Nils Ryning, vars mor Anna Bengtsdot- 
ter fått lämna det ifrån sig till kungen, varvid åbe-
ropas ett brev från 1494 (se ovan), enligt vilket Nils 
morfar Bengt Gregersson (Lillie) ärvt V efter sin far 
(HH 13 s 58).

Åbrunna 1327 in Abrunnum (DS 2618, avskr), 1539 Åbrunna (UH 
1539:1)- 10 I, 1 g.

UH 2 sk, 0:7:1:4 + 0:7:1:4.
Summa jt 1:7.

1327 är Frode i Å faste vid ett jordbyte i Tälje (DS 2618). 
1497 är Olof och Lars i Å fastar vid Yttre Törs häradsting 

(B 19 nr 66).

*Århambra 1543 Århambra, Århambla (UH 1543:13) - okänt läge.
UH 1543-44 1 skäng, 0:2:2 till Gudö och Kumla.

Årsta 1308 in Aristvm, (HiSi 2, 203), 1355 i Arstee (DS 5085,
avskr), 1382 de curia Arista (RAp 15/9), 1389 innan 
Aarsta (RAp 6/6), 1476 huffwodgharden Aarsta (C 14 f
1)- 10 I, 1 h.

Årsta var Tyska ordens säte för dess svenska komtur från 
senast 1308 (HiSi 2, 203) fram till 1467, då orden sålde 
samtliga sina svenska gods till Erik Axelsson (Tott) 
(UUBp 31/3). Å kan därefter beläggas som sätesgård för 
Lars Axelsson (Tott) 1474-83 (RAp 30/9, FMU 5 s 56) - 
Axel Larsson (Tott) 1512-15 (UUBp 20/7, 1513 27/2 fel- 
dat, GIOV s 619 not 650) - Hans Klasson (Bielkenstierna) 
1553-64 (RAp 25/5, HH 13 s 172).
1310 omnämnes i ett brev, gällande delningen av riket 

mellan kung Birger Magnusson och hans bröder, 
de öar i Sverige som innehas av Henrik ”Borgravio 
de Strömberg”, Tyska ordens komtur i Sverige (DS 
1690).

1355 dömer kung Magnus Eriksson i ett mål mellan 
domkyrkan i Strängnäs och Lars Trogh, Tyska or-
dens komtur i Å (DS 5085).

1382 intygar ärkebiskop Birger att under den tid han var 
präst i Osterhaninge socken uppbar han det första 
året 4 pund korn i prästtionde från Å, det andra
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1562 döms V från arv och eget åter till frälse, närmare 
bestämt till Nils Ryning, vars mor Anna Bengtsdot -
ter fätt lämna det ifrån sig till kungen, varvid åbe-
ropas ett brev från 1494 (se ovan), enligt vilket Nils 
morfar Bengt Gregersson (Lillie) ärvt V efter sin far 
(HH 13 s 58). 

Åbrunna 1327 in Abrunnum (DS 2618, avskr), 1539 Äbrunna (UH 
1539:1)- 10 I, 1 g. 

UH 2 sk, 0:7:1:4 + 0:7:1:4. 
Summajt 1:7. 

1327 är Frode i Å faste vid ettjordbyte i Tälje (DS 2618). 
1497 är Olof och Lars i Å fastar vid Yttre Törs häradsting 

(B 19 nr 66). 

*Århambra 1543 Ärhambra, Ärhambla (UH 1543: 13) - okänt läge. 
UH 1543-44 l skäng, 0:2:2 till Gudö och Kumla . 

Årsta 1308 in Aristvm (HiSi 2, 203), 1355 i Arstm (DS 5085, 
avskr), 1382 de curia Arista (RAp 15/9), 1389 innan 
Aarsta (RAp 6/6), 1476 hwffwodgharden Aarsta (C 14 f 
1)-101, 1 h. 

Årsta var Tyska ordens säte för dess svenska komtur från 
senast 1308 (HiSi 2, 203) fram till 1467, då orden sålde 
samtliga sina svenska gods till Erik Axelsson (Tott) 
(UUBp 31/3). Å kan därefter beläggas som sätesgård för 
Lars Axelsson (Tott) 1474-83 (RAp 30/9, FMU 5 s 56) -
Axel Larsson (Tott) 1512-15 (UUBp 20/7, 1513 27/2 fel-
dat, GIOV s 619 not 650)- Hans Klasson (Bielkenstierna) 
1553-64 (RAp 25/5, HH 13 s 172). 

1310 omnämnes i ett brev, gällande delningen av riket 
mellan kung Birger Magnusson och hans bröder, 
de öar i Sverige som innehas av Henri k "Borgravio 
de Stromberg", Tyska ordens kom tur i Sverige (DS 
1690). 

1355 dömer kung Magnus Eriksson i ett mål mellan 
domkyrkan i Strängnäs och Lars Trogh, Tyska or-
dens komtur i Å (DS 5085). 

1382 intygar ärkebiskop Birger att under den tid han var 
präst i Österhaninge socken uppbar han det första 
året 4 pund korn i prästtionde från Å, det andra 
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året 2 pund råg och det tredje året, efter omför-
handling med Tyska ordens komtur Lars Trogh, 10 
pund av så väl råg som vete och korn. Vidare inty-
gar ärkebiskopen att hans företrädare (som socken-
präster), Frende och Ulf, samt hans närmaste efter-
trädare, Hartlev, under en sammanlagd tid av mer 
än 25 år uppburit tionde av Å utan att någon för-
sökt hindra detta på något sätt. (RAp 15/9)

1389 omnämns Reyneke van den Wolde som komtur på 
Å (RAp 6/6).

1428 är herr Tomas, komtur i A, faste i Tälje (RApDRA 
6/7)

1461 klagar ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 
m fl biskopar och prelater över att 'gudsriddaren’ 
Gerd van Welij inte vill utgöra tionde för Å med 
hänvisning till sin ordens privilegier. Som stöd för 
sina krav uppvisar kyrkoherden Helge Petri ett 
gammalt pergamentsbrev (se 1382 ovan) enligt vil-
ket tidigare ordenskomturer i A erlagt tionde. 
Komturen beviljas anstånd till nästkommande jul 
med att bevisa sin rätt till befrielse från tionde. (RAp 
9/1)

1467 säljer Tyska orden A som omfattar 4:0 och alla dess 
underliggande gods till Erik Axelsson (Tott) för 
5 700 mark Rigamynt; förutom huvudgården säljs 
jord i Stymninge, Blista, Beteby, Broby, Vendelsö, 
Gudö, Valsta, Korp Norrby, Sandemar, Utö, Ede, 
Varnö, Kråkmora, Sundby, Lervassa, Långvik, 
Hässelmara, Silverberg, Svinåker, Liåker, Ävassa, 
Brevik, Oxnö, Askvik, Stegsholm och Hasslinge; vi-
dare Vårsta och *Malma i Grödinge socken och 
jord i Helgona, Kattnäs, Råby, Vagnhärads, Väster-
ljungs, Överjärna och Ytterjärna snr samt i Öster-
götland (UUBp 31/3).

1468 överlåter Erik Axelsson A med underliggande gods 
till sin bror Lars förvaltning (ÅSp 12/9).

1476 upptas huvudgården A i Lars Axelssons (Tott) jor- 
debok; därtill hör Å äng, Stora Vassholmen (Walz- 
holmen), holmen Mejsgarn (Meyensgam) och halva 
Kalvholmen (Kalffwaholmen 10 1, 1 i) (C 14 f 1).

1527 utfärdar Gustav I ett brev för Ivar Månsson (Lilje- 
örn) på alla de gods som ligger under Å i samband
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året 2 pund råg och det tredje året, efter omför-
handling med Tyska ordens komtur Lars Trogh , 10 
pund av så väl råg som vete och korn. Vidare inty-
gar ärkebiskopen att hans företrädare (som socken-
präster) , Frende och Ulf, samt hans närmaste efter-
trädare , Hartlev, under en sammanlagd tid av mer 
än 25 år uppburit tionde av Å utan att någon för-
sökt hindra detta på något sätt. (RAp 15/9) 

1389 omnämns Reyneke van den Wolde som komtur på 
Å (RAp 6/6). 

1428 är herr Tomas, komtur i Å, faste i Tälje (RApDRA 
6/7) 

1461 klagar ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 
m fl biskopar och prelater över att 'gudsriddaren' 
Gerd van Welij inte vill utgöra tionde för Å med 
hänvisning till sin ordens privilegier. Som stöd för 
sina krav uppvisar kyrkoherden Helge Petri ett 
gammalt pergamentsbrev (se 1382 ovan) enligt vil-
ket tidigare ordenskomturer i Å erlagt tionde . 
Komturen beviljas anstånd till nästkommande jul 
med att bevisa sin rätt till befrielse från tionde. (RAp 
9/1) 

1467 säljer Tyska orden Å som omfattar 4:0 och alla dess 
underliggande gods till Erik Axelsson (Tott) för 
5 700 mark Rigamynt; förutom huvudgården säljs 
jord i Stymninge, Blista, Beteby, Broby, Vendelsö, 
Gudö, Valsta, Korp Norrby, Sandemar, Utö, Ede, 
Varnö, Kråkmora, Sundby, Lervassa, Långvik, 
Hässelmara, Silverberg, Svinåker, Liåker, Åvassa, 
Brevik , Oxnö, Askvik, Stegsholm och Hasslinge; vi-
dare Värsta och *Malma i Grödinge socken och 
jord i Helgona, Kattnäs, Råby, Vagnhärads, Väster-
ljungs, Överjärna och Ytterjärna snr samt i Öster-
götland (UUBp 31/3). 

1468 överlåter Erik Axelsson Å med underliggande gods 
till sin bror Lars förvaltning (ÅSp 12/9). 

1476 upptas huvudgården Å i Lars Axelssons (Tott) jor-
debok ; därtill hör Å äng, Stora Vassholmen (Walz-
holmen), holmen Mejsgarn (Meyensgarn) och halva 
Kalv holmen (Kalffwaholmen 10 I, 1 i) (C 14 f 1 ). 

1527 utfärdar Gustav I ett brev för I var Månsson (Lilje-
örn) på alla de gods som ligger under Å i samband 
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med att denne gifter sig med Karin Axelsdotter 
(Tott). Enligt brevet skall Ivar dock innan han till-
träder A överenskomma med Staffan Sasse om er-
sättning för de utlägg som Staffan haft till gårdens 
förbättring (GR 4 s 1 f).

Norr om nuvarande herrgård finns rester av två byggna-
der, med yttermåtten 6x8 resp 7 x 18 m. Troligen är 
byggnaderna uppförda under 1500-talet, möjligen av 
Staffan Sasse under den tid på 1520-talet då han inne-
hade Å, alternativt av Hans Klasson (Bielkenstierna) som 
tidvis skrev sig till Å.

Åva 1299 in Aua (DS 1261), 1470 i Affwa (C 29 f 1), 1478 i
Affwe (C 29 f 4v), 1539Åua (UH 1539:3) - 10 I, 2 i - 
nuv Tyresö sn.

UH 2 sk, 0:4 + 0:4.
Summa jt 1:0.

1299 testamenterar Andreas (okänt sigill) 0:0:5 till sin 
mor Margareta för hennes livstid (DS 1261).

1470 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper två 
gårdar; en gård räntar 0:9 pn, 1 pund skeppsvist 
och 1 spann korn, den andra räntar 1:0 pn, 16 
mark skeppsvist och 1 spann korn (C 29 f 1).

1478 är de två gårdarna taxerade till 0:0:1 VA och 0:0:12'/2 
(tillsammans 1:0); de två bönderna, Bengt och Olof, 
ingår i den nämnd som lägger skatten. På annat 
ställe anges att Bengt i Å (? 1477) betalar 0:0:2 pn i 
skeppsvist och ättargäld. (C 29 f 6, 4v, 14)

1482 uppbär Gregers Matssons fogde av Olof i Å 2 pund 
fläsk, 7 mark fläsk, 7 mark smör, 1 gås, 2 höns och 
2'A spann råg (C 31 f lv).

Åvassa 1467 Auasse (UUBp 31/3, lågtyska), 1476 Awasse (C 14 f 4v),
1539Åuassa (UH 1539:1)-10 J, 0 a - nuv Ornö sn. 

UH 1 kr (skärbonde), saknas vissa år.
1572 1 frt (skärtorpare).

1467 säljer Tyska orden jord som räntar 0:14 pn och VA 
pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Årsta) 
(UUBp 31/3).

1476 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0:10 pn, VA pund smör, 0:2 byggningspn, 6
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Åva 

Åvassa 

med att denne gifter sig med Karin Axelsdotter 
(Tott). Enligt brevet skall Ivar dock innan han till-
träder Å överenskomma med Staffan Sasse om er-
sättning för de utlägg som Staffan haft till gårdens 
förbättring (GR 4 s 1 f). 

Norr om nuvarande herrgård finns rester av två byggna-
der, med yttermåtten 6 x 8 resp 7 x 18 m. Troligen är 
byggnaderna uppförda under 1500-talet, möjligen av 
Staffan Sasse under den tid på 1520-talet då han inne-
hade Å, alternativt av Hans Klasson (Bielkenstierna) som 
tidvis skrev sig till Å. 

1299 in Aua (DS 1261), 1470 i Affwa (C 29 f 1), 1478 i 
Affwe (C 29 f 4v), 1539 Äua (UH 1539:3) - 10 I, 2 i -
nuv Tyresö sn. 

UH 2 sk, 0:4 + 0:4. 
Summajt 1:0. 

1299 testamenterar Andreas (okänt sigill) 0:0:5 till sin 
mor Margareta för hennes livstid (DS 1261). 

14 70 upptas i Gregers Matssons (Lillie) räkenskaper två 
gårdar; en gård räntar 0:9 pn, 1 pund skeppsvist 
och 1 spann korn, den andra räntar 1 :0 pn, 16 
mark skeppsvist och 1 spann korn (C 29 f 1). 

14 78 är de två gårdarna taxerade till 0:0: 11 ½ och 0:0: 12½ 
(tillsammans 1 :O); de två bönderna, Bengt och Olof, 
ingår i den nämnd som lägger skatten. På annat 
ställe anges att Bengt i Å (?1477) betalar 0:0:2 pn i 
skeppsvist och ättargäld. (C 29 f 6, 4v, 14) 

1482 uppbär Gregers Matssons fogde av Olof i Å 2 pund 
fläsk, 7 mark fläsk, 7 mark smör, 1 gås, 2 höns och 
2½ spann råg (C 31 f 1 v). 

1467 Auasse (UUBp 31/3, lågtyska), 1476Awasse (C 14 f 4v), 
1539Äuassa (UH 1539:1)-10 J, 0 a-nuv Ornö sn. 

UH l kr (skärbonde), saknas vissa år. 
1572 l frt (skärtorpare). 

1467 säljer Tyska ordenjord som räntar 0:14 pn och l½ 
pund smör till Erik Axelsson (Tott) (se Årsta) 
(UUBp 31/3). 

14 76 upptas i Lars Axelssons (Tott) jordebok ett torp som 
räntar 0: 10 pn, 1 ½ pund smör, 0:2 byggningspn, 6 



Ällmora

Ösby

Östanvik

dagsverken, 2 höns, samt vart fjärde år ^:0 nötepn 
(C 14 f 4v).

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:2 pn, lA tunna strömming, VA pund smör, A 
får, 2 höns, 10 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3).

1409 /Elemor (SD 1189) - 10 I, 3 j - nuv Tyresö sn.
1409 beslutar ett räfsteting att torpet Ä ska förbli under 

frälse (se Tyresö) (SD 1189).
1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far Ä som 

räntar 0:10 pn (se Tyresö) (RApp 5/11).
1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 

räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3).
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3).

1345 in 0sby (DS 3978), 1470 i 0sby (C 29 f 1) - 10 I, 2 i.
UH 3 sk, 0:4:1, 1548 0:5 + 0:4:0:4, 1544 0:4 + 0:3:1, 

1544 0:4:0:2, 1548 0:4:2; 1572 sammanslagna till 2 
sk, 0:6:1:4 4- 0:6 (1572 öde).
1539 (endast) 1 skuj, 0:3:2 till Broby.
Summa jt 1:7:1:4 (1:4:1:4).

1345 är Rangvald i Ö faste vid en jordtransaktion i Tälje 
(DS 3978).

1470 upptas i Gregers Matssons räkenskaper en gård 
som räntar 0:12 pn, 1 pund och 7 mark skeppsvist 
och VA spann korn (C 29 f 1).

1478 taxeras gården i Ö vid en skattläggning till 0:0:16, 
varav går 1 pund kornavrad (C 29 f 4v).

1525 är Lars och Gert i Ö fastar på häradstinget (LSBp 
31 10).

1539 Östanuiik (UH 1539:3) - 10 J, 3 d; äldre bebyggelse-
läge ca 500 m väster om nuvarande (EK) - nuv 
Nämdö sn.

UH 1 kr (skärbonde).
1539-57 bebos en gård i Ö av Knut Larsson, kaplan på 

Nämdö, som har uppvisat brev på skattefrihet (UH 
1540:8). Knut (Larsson), som själv var ofrälse, var 
gift med Karin Eriksdotter (björnlår) och innehade 
också Västanvik (AH s 91). Gården räntade 4:0 pn,
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dagsverken , 2 höns , samt vart fjärde år ½:0 nötepn 
(C 14 f 4v). 

1562 har Hans Klasson (Bielkenstierna) en gård som rän-
tar 2:2 pn, ½ tunna strömming, l ½ pund smör, ½ 
får, 2 hön s, I 0 ägg, 4 stockar och 8 dagsverken 
(FoR 3). 

1409 .-Elemor (SD 1189) - 10 I , 3 j - nuv Tyresö sn. 
1409 beslutar ett räfsteting att torpet Äska förbli under 

frälse (se Tyresö) (SD 1189). 
1494 ärver Bengt Gregersson (Lillie) efter sin far Ä som 

räntar 0: I 0 pn (se T yresö) (RApp 5/11 ). 
1514 ärver Anna Bengtsdotter (Lillie) jord efter sin far; 

räntar som 1494 (se Tyresö) (RAp 7/3). 
1562 har Nils Ryning ett torp som räntar 1:0 pn (FoR 3). 

1345 in f/)sby (DS 3978), 14 70 i f/)sby (C 29 f 1) - 10 I, 2 i. 
UH 3 sk, 0:4:1, 1548 0:5 + 0:4:0 :4, 1544 0:4 + 0:3:1, 

1544 0:4:0:2 , 1548 0:4:2 ; 1572 sammanslagna till 2 
sk, 0:6:1:4 + 0:6 (1572 öde). 
1539 (endast) I skuj, 0:3 :2 till Brob y. 
Summajt 1:7:1:4 (1:4:1:4). 

1345 är Rangva ld i Ö faste vid en jord transaktion i Tälje 
(DS 3978). 

1470 uppt as i Gregers Matssons räkenskaper en gård 
som räntar 0: 12 pn, 1 pund och 7 mark skeppsvist 
och 1 ½ spann korn (C 29 f I). 

14 78 taxe ras gården i Ö vid en skattläggning till 0:0: 16, 
varav går I pund kornavrad (C 29 f 4v). 

1525 är Lars och Gert i Ö fastar på häradstinget (LSBp 
3 1/10). 

1539 Östanuiik (UH 1539:3) - 10 J, 3 d; äldre beb yggelse-
läge ca 500 m väster om nuvarande (EK) - nuv 
Nämdö sn . 

UH I kr (skärbonde). 
1539-57 bebo s en gård i Ö av Knut Larsson , kaplan på 

Nämdö, som har uppvisat brev på skattefrihet (UH 
1540:8). Knut (Larsson), som själv var ofrälse, var 
gift med Kari n Eriksdotter (björnlår) och innehade 
också Västanvik (AH s 91) . Gården ränt ade 4:0 pn, 
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'/2 tunna torsk, ett lamm, 20 ägg och Vi hare (Coll- 
mar 2 s 777); jfr AH s 91.

1551 utfärdar kungen ett brev på en gård i Ö till Knut 
Larsson ’så länge han kan göra rätt och skäl’ för 
densamma (GR 22 s 170).

344 Sotholms härad 

½ tunna torsk, ett lamm, 20 ägg och ½ hare (Coll-
mar 2 s 777);jfr AH s 91. 

1551 utfärdar kungen ett brev på en gård i Ö till Knut 
Larsson 'så länge han kan göra rätt och skäl' för 
densamma (GR 22 s 170). 



Svartlösa härad

Botkyrka, Brännkyrka, Huddinge,
Salem, Tälje Grödinge Ekerö

UH sk st kr ky pb kl
1538:11 x x~
1539:12 x x
1539:3 o o
1540:8 o o
1541:17 o o
1543:13 x x
1544:123 x x
1545:114 x x
1547:3 x x
1548:12 x x
1549:15 x x
1551:35 x x
1554:29® x x
1556:27 x x
1557:11® x x
1572:209 x x
1572:2210 x o
1573:39 x x

X - - - 
X - - -
o - - - 
o - - - 

o - - - 

x - - - 
X @ @ 0 
X @ @ 0 
XXX- 
XXX- 
XXX- 
XXX- 
X X o - 
x o o - 
X X o - 
X X o - 
XXX- 

X X o -

sp aoe fr

- - o

o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o - 0
0-0 
0-0 
-00 
0-0 
0 0 0
X 0 0
0 0 0

sk st kr ky pb sp aoe fr st kr fr
xxx----- xx-
-------- xxo
-------- oo-
-------- oo-
-------- oo-
-------- XX-

---XX 

---XX 

---XX 

---XX 

- - - X 0
0-000
---oo
X - 0 0 0

X - 0 0 0

0
0

0

0 0

0

0
1 Salems och Tälje snr saknas; Botkyrka endast kr.
2 Under rubriken frälselandbor redovisas även andra landbor (ky, pb, sp).
3 Ägare eller räntetagare till frälsejord namngivna.
4 Se not 3.
5 Sp redovisas som pb (utan jt).
6 Sp redovisas som pb (utan jt); pb med jt endast i Huddinge.
7 Innehåller förutom jordebok (årlig ränta) längder över särskild kostgärd, vilka redovisar alla gårdar 
(utan jt). I kostgärdslängden för Grödinge redovisas både kr och aoe under rubriken frälselandbor.
8 Sp redovisas som kl. Krono- och kyrkojord ofullständigt redovisad beträffande jt.
9 Botkyrka sn saknas.
10 Endast Botkyrka sn.

>
3
<
M):
3

3M)
O
M)

Källor" litteratur och förkortningar
Svartlösa härad 

Botkyrka , Brännkyrka , Huddinge, 
)> Salem, Tälja Grödinge Ekerö 

UH sk st kr ky pb kl sp aoe fr sk st kr ky pb sp aoe fr st kr fr :::::, 0,): < 
1538 :1 X X X - - - - - - X X X - - - - - X X - D): --
1539 :12 X X X - - - - - 0 - - - - - - - - X X 0 :::::, 0 -1539:3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - C 1540 :8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - :::c 
1541 :17 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - I 

1543 :13 3 r-+ 
X X X - - - - - - - - - - - - - X X - r-+ 

1544:12 3 X X X 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - D) CD -1545 :114 X X X 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - (D 
1547:3 X X X X X - 0 - 0 - - - X X - - - - - - ~- 0,) 
1548 :12 

D) r-+ 
X X X X X - 0 - 0 - - - X X - - - - - - - C 1549 :15 X X X X X - 0 - 0 - - - X X - - - - - -

1551 :35 X X X X X - 0 - 0 - - - X X - - - - - - 0 1554:29 6 X X X X 0 - 0 - 0 - - - X 0 - - - - - -
1556 :27 X X X 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - (") 
1557:11 8 X X X X 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - - - :::r 
1572 :209 X X X X 0 - 0 0 0 X - 0 0 0 0 - 0 - - - ....... 
1572:22 10 X 0 X X X - X 0 0 - - - - - - - - - - - Q: 
1573 :39 X X X X 0 - 0 0 0 X - 0 0 0 0 - 0 - - -
1 Salems och Tälje snr saknas; Botkyrka endast kr. 

;,:;:-
0 2 Under rubriken frälselandbor redov isas även andra landbor (ky, pb, sp). 

3 Ägare eller räntetagare till frälsejord namngivna . r-+ 
4 Se not 3. :::::, -5 Sp redovisas som pb (utanjt). :::::, 
6 Sp redovisas som pb (uta n jt); pb med jt endast i Huddinge. <O 7 Innehåller förutom jordebok (årlig ränta) längder över särskild kostgärd, vilka redovisar alla gårdar 0,) 
(utanj t). I kostgärdslängden för Gröd inge redovisas både kr och aoe und er rubriken frälselandbor. 
8 Sp redovisas som kl. Krono- och kyrkojord ofu llständ igt redovisad beträffande jt. 
9 Botkyrka sn saknas . 
IO Endast Botkyrka sn. 
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6kerö
UH st/sk kr ky se [pb[
1544:9
1545:4
1546:3
1548:10
1549:11
1550:11
1551:14
1552:21
1553:28
1554:2
1555:19* 1
1556:251
1557:71
1566:4A1
1567:9
1568:9
1569:20

x = jordetal anges o = jordetal saknas 
1 Längden är brandskadad.

Sotholms härad1

UH sk st kr ky fr2

1538:1
1539:13
1539:3
1540:8
1541:17
1543:13
1544:12
1545:11
1547:3
1548:12
1549:15
1551:3
1552:27
1554:29
1554:304
1555:2
1556:2
1557:11
1566:244
1569:254
1572:20
1573:6

x = jordetal anges o = jordetal saknas
1 Flera av längderna i UH och särskilt i SöH är mer eller mindre brandskadade. Sorunda 
och Västerhaninge snr var förlänta under början av undersökningsperioden och redovi-
sas därför inte i UH före 1554, med undantag för viss kyrklig jord.
2 Räntetagare anges från 1544/45.
3 Under rubriken frälselandbor redovisas även andra landbor (ky, pb).
4 Endast Sorunda och Ösmo snr.

346 UH-material 

Ekerö 
UH st/sk kr ky se 
1544 :9 X X 0 0 
1545:4 X 0 0 
1546:3 X 0 0 
1548:10 X 0 0 
1549 :11 X 0 0 0 
1550 :11 X 0 0 0 
1551 :14 X 0 0 0 
1552 :21 X 0 0 0 
1553 :28 X 0 0 0 
1554 :2 X 0 0 
1555 :191 X 0 0 
1556 :25 1 X 0 0 
1557 :71 X 0 
1566 :4A 1 X X X X 
1567 :9 X X X X 
1568:9 X X X X 
1569 :20 X X X X 

x = jordetal anges o = jordetal saknas 
1 Längden är brandskadad . 

Sotholms härad1 

UH sk st kr ky 
1538 :1 X X X 
1539 :13 X X X 
1539 :3 0 0 0 
1540 :8 0 0 0 
1541 :17 0 0 0 
1543 :13 X X X 
1544 :12 X X X 
1545 :11 X X X 
1547 :3 X X X X 
1548:12 X X X X 
1549 :15 X X X X 
1551 :3 X X X X 
1552 :27 X X X X 
1554 :29 X X X X 
1554 :304 X X X X 
1555 :2 X X X X 
1556 :2 X X X X 
1557:11 X X X X 
1566 :244 X X X X 
1569 :254 X X X X 
1572 :20 X X X X 
1573 :6 X X X X 

x = jordetal anges o = jordetal saknas 

pb 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

fr2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

kl fr 
0 
0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 
0 

X 0 
X 0 
X 0 
X 0 

1 Flera av längdern a i UH och särskilt i SöH är mer eller mindr e brandskadade . Sorunda 
och Västerhaninge snr var förlänta under början av undersökningsperioden och red ovi-
sas därför inte i UH före 1554, med und antag för viss kyrklig jord. 
2 Räntetagare anges från 1544/45. 
3 Under rubriken frälselandbor redovisas även andra landbor (ky, pb) . 
4 Endast Sorun da och Ösmo snr. 
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Särskilda längder
Arv och eget finns i alla områdets socknar utom Brännkyrka. AoE- 
jorden i Ekerö sn ingår i Asknäs rd, hemmanen i Sorunda, Grödinge 
och Salems snr i Fullbro rd, hemmanen i Tälje sn i Mältveta rd. AoE- 
jord redovisas i Södermanlands handlingar (SöH) 1542:3 (Fullbro rd), 
43:2, 43:5Ao B (Asknäs, Fullbro och Mältveta rd), 44:2, 45:1, 50:5 (Ask-
näs, Fullbro och Mältveta rd), 53:6, 54:2, 55:10A, 56:14A, 59:1 o 18 
(brandskadade), 62:36, 66:10, 68:5, 68:10 och 70:12 samt dessutom i 
UF1 1553:10 och 1557:31 (endast Sotholms hd).

I SöH finns även längder över prebende- och biskopshemman i Sot-
holms hd (Biskopsgårdens rd): 1543:2, 44:2, 48:8, 50:7 (även kyrko- och 
prästlandbor) och 53:10.
För >ammersta och >äringe gårdar finns särskilda längder i UH 
1554:30, 55:2, 66:24, 68:24, 70:22, 71:16 och 72:16.
Sankt Eriks-gods: UH 1539:6, 1541:9 (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 Sanda rd (Ekerö sn).
För Danvikens hospitals gods finns särskilda längder: UH 1549:20, 
51:17 och 72:12.
För Vårfruberga klosters gods finns särskild jordebok i SöH 1542:3.
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Särskilda längder 
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(bra ndskadade) , 62:36, 66:10, 68:5, 68:10 och 70:12 samt dessutom i 
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holms hd (Biskopsgårdens rd) : 1543:2, 44:2, 48:8, 50:7 (även kyrko- och 
prästlandbor) och 53: l 0. 
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1554:30, 55 :2, 66:24, 68:24, 70:22, 71:16 och 72 :16. 

Sankt Eriks-gods: UH 1539:6, 1541:9 (endast räkenskap), 42 :10, 43:7 
(jt sakn as), 44:4, 45:2, 46:4 (jt saknas), 47:11 och 48:4. Jorden, som 
tillhört Uppsala domk yrka, ingår i Sanda rd (Ekerö sn). 

För Danvikens hospitals gods finns särskilda längder: UH 1549:20, 
5 1:17 och 72 :12. 

För Vårfruberga klosters gods finns särskild jordebok i SöH 1542 :3. 
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Tiondelängder
6fter Cegister över Södermanlands tiondelängder 1543-1630 och Fpp-
lands tiondelängder 1540-1630" KA.
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1567:9
1568:15
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1572:20
1572:22
1573:3
1573:6
1573:13

x = längd som redovisar de enskilda tiondegivarna
1 Uppsala stift.
2 skadad.
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Tiondelängder 
Efter Register över Södermanlands tiondelängder 1543-1630 och Upp-
lands tiondelängder 1540-1630, KA. 
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.><'. C: cii ;g-o~ ::, E 7ii * ö ,ro 0 ai .><'. ,._::, ro (J) ,ro 
Cll w Cl I Cl) Cl) ,o > ,o 

Prt 1550 X X X 
1555 X X 

Prt 11 1553 X 
1555 X 

UH 1557:72 X 
1565:28 X X X X X X 
1566:4 X 
1566:15 X 
1566:24 X 
1567:9 X 
1568:15 X 
1569:25 X X 
1572:20 X X X X X X 
1572:22 X 
1573:3 X 
1573:6 X X X X X X 

1573:13 X 

x = längd som redovisar de enskilda tiond eg ivarna 
1 Upp sala stift. 
2 skadad. 
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Förkortningar: källor och citerad litteratur
Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av nedan-
stående förkortningar följda av 1) för källpublikationer med numrerade 
handlingar: handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är 
genomgående numrerade) delnummer: ordningsnummer, 2) i samtliga öv-
riga fall: sidnummer.

A 15 Liber ecclesie Strengnensis, RA.
AF Almquist J A, Frälsegodsen i Sverige under stor-

hetstiden. 1-4. Sthlm 1931-76.
AH Almquist J E, Herrgårdarna i Sverige under refor-

mationstiden. Sthlm 1960.
AL Almquist J A, Den civila lokalförvaltningen i Sverige

1523-1630. 1-4. Sthlm 1917-23.
ALD Almquist J E, Lagsagor och domsagor i Sverige. 1-

2. Sthlm 1954-55.
Ambrosiani 1964 Ambrosiani B, Fornlämningar och bebyggelse. Stu-

dier i Attundalands och Södertörns förhistoria, 
VHAA, Up 1964.

Ambrosiani 1991 ----- , Bygden växer fram. Haninges historia, järnål-
dern. Haninge 1991.

AoE Arv och eget-serien, KA.
APS Acta Pontificum Svecica. Acta cameralia. Utg av L M

Bååth. 1:1-2, I:II. Sthlm 1936-57.
ArTb Arboga stads tänkebok 1451-1569. Utg av E No-

reen m fl, SFSS, Lund, Up 1935-51.
ASB Sjödin L, Arvid Siggessons brevväxling. Kommen-

tar. Gamla papper angående Mora socken 2. 
Västerås 1932.

AStHist Ahnlund N, Stockholms historia före Gustav Vasa.
Sthlm 1953.

ATJb Arvid Trolles jordebok 1498. Utg av J A Almquist.
HH 31. Sthlm 1938.

B 2 Smärre avskriftssamlingar, RA.
B 15, 16 Lars Eriksson Sparres kopiebok, RA. Kopieböcker-

na, B 14-16, är troligen framställda mellan åren 
1635 (ev 1628) och 1643 (Sjögren s 359 ff, Lied- 
gren J i Archivistica et Mediaevistica s 253, Schef- 
fer C G U i Arkivvetenskapliga studier 4 s 331 fl).

B 19 Äldre avskrifter ur medeltidshandlingar, RA.
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Bååth. I: 1-2, 1:11. Sthlm 1936-57. 
Arboga stads tänkebok 145 1-1 569. Utg av E No-

reen m fl, SFSS, Lund, Up 1935-5 1. 
Sjöd in L, Arvid Siggessons br evväx ling. Kommen-

tar. Gam la papper ang ående Mora socken 2. 
Västerås 1932. 

Ahnlund N, Stockho lms historia före Gustav Vasa . 
Sthlm 1953. 
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HH 31. Sth lm 1938. 
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1635 (ev 1628) och 1643 (Sjögrens 359 ff, Lied-
gren J i Archivistica et Medi.evistica s 253 , Schef-
fer C G U i Arkivvete nskap liga studier 4 s 33 1 ff). 

Äldre avskrifter ur medeltidshandlingar, RA. 
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B 31

BEK

Bennet 1982

Bergström 1977

BFH 3

BhS(p)
B HT
Bio
BiS
BjörkA(p)
Bolin 1933

Broström 1996

BrÅ
BSH

Regester av Strängnäs domkyrkas medeltida jorde- 
brev från 1500-talets mitt, RA.

Beskrivning till kartor upprättade i Rikets ekono-
miska (allmänna) kartverk. - Aktuella häften: 
Stockholms län: Färentuna härad 1905 (Sthlm 
1906), Sotholms härad 1912 (Sthlm 1912), Svart- 
lösa härad 1910 (Sthlm 1910), Öknebo härad 
och Södertälje stad 1909 (Sthlm 1912).

Bennet R, Huddinge kyrkor och präster. Hud-
dinges historia 2. Huddinge 1982.

Bergström N, Ekerö kyrka. Kortfattad beskrivning. 
Ekerö 1977.

Ivar Flemings jordebok. Utg av Roos J E i Bidrag 
till Finlands historia 3. Helsingfors 1959.

Bergshammarssamlingen (pergamentsbrev), RA.
Bebyggelsehistorisk tidskrift. 1981-
Biographica, RA.
Bielkesamlingen, RA.
Björksunds arkiv (pergamentsbrev), Tystberga sn.
Bolin G, Stockholms uppkomst. Studier och under-

sökningar rörande Stockholms förhistoria. Up 
1933.

Broström S-G, Inventering av stenåldersboplatser 
på västra Södertörn. Stenålder i Stockholms län 
(red P Bratt). Sthlm 1996.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. 1930-.
Bidrag till Skandinaviens historia. Utg af C G Styffe. 

1-5. Sthlm 1859-84.

C 7

C 11 

C 14 

C 21

C 22

Karl Knutssons (Bonde) jordebok över gods i Upp-
land, Södermanland, Västmanland och Närke, 
1457. C- serien, RA.

Karl Knutssons jordebok över Färingö 1452-54(?). 
C-serien, RA. (DMS 1:7 s 35 1)

Lars Axelssons (Tott) jordebok, 1470-talets slut. C- 
serien, RA.

Förteckning över Gunhild Johansdotters (Bese) och 
Erik Turessons (Bielke) gods, 1514. C-serien, 
RA.

Birgitta Stensdotters (Bielke) uppbörds- och utgifts- 
bok 1445-53. C-serien, RA.
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C 24 

C 29 

C 30 

C 31 

C 34 

C 39

Carlsson 1951
C1M
Collmar

Jordebok och räkenskaper över Magdalena Karls-
dotters (Bonde) gods, 1488-90. C-serien, RA.

Gårdsräkenskaper för Tyresö 1470-78. C-serien, 
RA (SFSS 263).

Gårdsräkenskaper för Tyresö 1471-79. C-serien, 
RA (SFSS 263).

Gårdsräkenskaper för Tyresö 1480-talet. C-serien, 
RA (SFSS 263).

Folke Gregerssons (Lillie) räkenskaper, 1490-talet. 
C-serien, RA (SFSS 263).

Gustav Karlssons (Gumsehuvud) jordebok över 
gods i Uppland, Östergötland, Småland och 
Västergötland, 1486. C-serien, RA. (NoB 1956 s 
lff).

Carlsson G, Ätten Gädda i Gäddeholm. PHT 1951.
Nordberg J A, S Clarae minne. Sthlm 1727.
Collmar M, Strängnäs stifts herdaminne 1-2. Nykö-

ping 1965-77.

Dahlbäck

Dahlbäck kas 

DalsD

Damell 1987

DD
Dit

DK

DMS 
DMS 1:1 
DMS 1:3

DMS 1:4

Dahlbäck G, Uppsala domkyrkas godsinnehav med 
särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Studier 
till Det medeltida Sverige 2. Sthlm 1977.

Dahlbäck G, Kasuistik till Uppsala domkyrkas gods-
innehav. Stencil, DMS.

Dalslands diplomatarium. Utg av P-A Wiktorsson 
och E Odelman. Åmål 1996.

Damell D, Siffror kring sörmländsk bronsålder. 
7000 år på 20 år. Arkeologiska undersökningar i 
Mellansverige. Sthlm 1987.

Diplomatarium Danicum. Kbh 1938-.
Gallén J, Det ”Danska itinerariet”. Franciskansk ex- 

pansionsstrategi i Östersjön. Utg av J Lind. Hel-
singfors 1993.

Diplomatariekommittén(s samlingar), RA (Svenskt 
diplomatarium).

Det medeltida Sverige.
----- 1:1: Uppland, Norra Roden. Sthlm 1972.
----- 1:3: Uppland, Tiundaland: Bälinge, Norunda

och Rasbo härader. Sthlm 1982.
----- 1:4: Uppland, Tiundaland: Tierps, Våla, Ven-

dels, Olands och Närdinghundra härader. Sthlm 
1974.
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DMS 1:5

DMS 1:6

DMS 1:7

DMS 4:2

DMS 4:3 
DMS 11 
DN

DoSk

DRA(p)
DS

E
E 2739 
E 6187 
EbA(auts) 
EbA(p) 
EdA(pp)
EK
EngsöA
Erikskrönikan

ESb

ETJb

EÄ

Fat

F 1:1 
Fb 6
Ferenius 1984 
Ferenius 1999

------ 1:5: Uppland, Attundaland: Lyhundra och
Sjuhundra härader, Sthlm 1986.

------1:6: Uppland, Tiundaland: Hagunda härad.
Sthlm 1988.

----- 1:7: Uppland, Attundaland: Bro och Sollentu-
na härader, Färingö tingslag och Adelsö socken. 
Sthlm 1992.

------4:2: Småland, Handbörd och Stranda. Sthlm
1990.

----- 4:3: Öland. Sthlm 1996.
----- 11: Gästrikland. Sthlm 1998.
Diplomatarium Norvegicum. Utg af C R Unger m 

fl. I-XX: 1. Kristiania 1849-1919.
Dovring F, De stående skatterna på jord 1400- 

1600. Lund 1951.
Danska Rigsarkivet (pergamentsbrev).
Diplomatarium Suecanum. Utg af J G Liljegren m 

fl. I-IX, X: 1-2. Sthlm 1828-,

Enskilda arkiv, RA.
Arvskiften efter Sten Sture d y mm.VikS, RA.
Släkten Trolles papper, RA.
Ericsbergsarkivet (autografsamlingen).
Ericsbergsarkivet (pergamentsbrev).
Edsbergs slottsarkiv (pappersbrev), DK fot.
Se Kartor nedan.
Engsö-arkivet, RA.
Erikskrönikan. SFSS 68. Utg av R Pipping. Up 1963 

(nytryck).
Bjurling O, Das Steuerbuch König Eriks XIII. Ver- 

such einer Rekonstruktion. Lund 1962.
Erik Trolles iordebok. Släkten Trolles papper, E 

6187, RA.
Elgenstierna G, Den introducerade svenska adelns 

ättartavlor. I-IX. Sthlm 1925-36.

Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen. 
1931-,

”Gamla bytesboken”, Byteskontoret, KKA.
Aschaneus M, Investigatio antiquitatis. KB.
Se Nordström 1984.
Ferenius J, Brännkyrkas förhistoria. Brennekyrkia
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keologi i Sverige 1981. Sthlm 1984.

Finlands medeltidsurkunder. Utg genom R Hau- 
sen. I—VIII. Helsingfors 1910-35.

Frälse- och rusttjänstlängder, KA.
Forssell H, Anteckningar om Sveriges jordbruksnä-

ring i sextonde seklet. Sthlm 1884.
Fritz B, Hus, land och län. 1-2. Sthlm 1972-73.
Fritz B, Jarladömet - sveahertigdömet. HT 1971.
Fornvännen. 1906-.

'Gamle herr Stens jordebok’, LSB. - Avskrift av Ras-
mus Ludvigsson, troligen 1550-talet (DK).

Se F 1:1.
Gardell S, Gravmonument från Sveriges medeltid. 

I:Text. Gbg 1945.
Genealogica, RA.
Geometriska jordeböckerna, LmV.
Brev ur askan. De i slottsbranden 1697 eller på an-

nat sätt förlorade miscellaneabreven enligt äldre 
arkivförteckningar, Johan Peringskiölds anteck-
ningar m m. Utg av H Gillingstam. Sthlm 1996.

Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under 
medeltiden. Sthlm 1952-53.

Gillingstam H, Ätten Siöblads medeltida släktför-
bindelser och äldsta historia. Skr utg av Genealo-
giska föreningen, 4. Gävle 1949.

Konung Gustaf I:s registratur. Utg genom V Gran-
lund m fl. 1-29. Sthlm 1861-1916.

Gustavson H, Runsk latinitet. Medeltida skrift- och 
språkkultur. R&M. Sthlm 1994.

Haninge kommunarkiv (pergamentsbrev).
Hallberg F, Fornborgar i Södertörn - replipunkter 

i ett historiskt försvar. Täljebygden.
Hammar D och Wikell R, 250 nyupptäckta stenål- 

derslokaler på Södertörn. Stenålder i Stock-
holms län (red P Bratt). Sthlm 1996.

Hyenstrand Å, Igelsta i Östertälje. Ett sörmländskt 
bronsålderskomplex. Fv 1966.
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Flink 1984 

FMU 

FoR 
Forssell 1884 

Fritz 
Fritz 1971 
Fv 

G 29 
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Sochn . Socknen vid staden (Ferenius J och Gus-
tafsson H) . Sthlm 1999. 

Flink G, Fornlämningar i Stockholms skärgård. Ar-
keologi i Sverige 1981. Sthlm 1984. 

Finlands medeltidsurkunder. Utg genom R Hau-
sen. I-VII I. Helsingfors 1910-35. 

Frälse- och rusttjänstlängder, KA. 
Forssell H, Anteckningar om Sveriges jordbruksnä-

ring i sextonde seklet. Sthlm 1884 . 
Fritz B, Hus, land och län. 1-2. Sthlm 1972-73. 
Fritz B, Jarladömet - sveahertigdömet. HT 1971. 
Fornvännen. 1906-. 

'Gamle herr Stens jordebok', LSB. -Avskrift av Ras-
mus Ludvigsson, troligen 1550-talet (DK). 

Gamla bytesboken Se F I : 1. 
Gardell Gardell S, Gravmonument från Sveriges medeltid. 

Gen 
Geomjb 
GiBr 

GiOV 

GiSi 

GR 

Gustavson 1994 

HaKnA (p) 
Hallberg 195 l 

Hammar 1996 

H yenstrand 1966 

1:Text. Gbg 1945. 
Genealogica, RA. 
Geometriska jordeböckerna, Lm V. 
Brev ur askan. De i slottsbranden 1697 eller på an-

nat sätt förlorade miscellaneabreven enligt äldre 
arkivförteckningar, Johan Peringskiölds anteck-
ningar m m. Utgav H Gillingstam. Sthlm 1996. 

Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under 
medeltiden . Sthlm 1952-53. 

Gillingstam H, Ätten Siöblads medeltida släktför-
bindelser och äldsta historia. Skr utg av Genealo-
giska föreningen, 4 . Gävle 1949. 

Konung Gustaf I:s registratur. Utg genom V Gran-
lund m fl. 1-29. Sthlm 1861-1916 . 

Gustavson H, Runsk latinitet. Medeltida skrift- och 
språkkultur. R&M. Sthlm 1994. 

Haninge kommunarkiv (pergamentsbrev) . 
Hallberg F, Fornborgar i Södertörn - replipunkter 

i ett historiskt försvar. Täljebygden. 
Hammar D och Wikell R, 250 nyupptäckta stenål-

derslokaler på Södertörn. Stenålder i Stock-
holms län (red P Bratt) . Sthlm 1996. 

H yenstrand Å, Igelsta i Östertälje . Ett sörmländskt 
bronsålderskomplex . Fv 1966. 
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HBSb

HH 
HH 11

HH 13 

HH 16

HH 31

HH 39

HHLG

HiSi

HoTu
HSH
HT

Jaanusson 1981

K
KA
KAp
Karlskrönikan

KB 
Kbr 
K KA 
KL

Biskop Hans Brasks släktbok. Utg av Personhisto-
riska Samfundet genom H Gillingstam och G 
Setterkrans. Sthlm 1970.

Historiska handlingar.
------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.

------16:1: Vadstena klosters jordebok 1500 jämte
tillägg ur klostrets äldre jordeböcker m m. Sthlm 
1897. - Se även VaKlJb.

-------31: Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åt-
komsthandlingar 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. Sthlm 1967-69.

Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stock-
holm I-III. Utg av I Collijn. Sthlm 1921-30.

Svenska sigiller från medeltiden. Utg av B E Hilde- 
brand. Sthlm 1862-67.

Holmberg K A, De svenska tuna-namnen. Up 1969.
Handlingar rörande Skandinaviens historia.
Historisk tidskrift. 1881—.

Jaanusson H, Hallunda. A study of Pottery from a 
Late Bronze Age Settlement in Central Sweden. 
The museum of National Antiquities, Studies 1. 
Sthlm 1981.

Serien Kungl arkiv, RA.
Kammararkivet, sedan 1922 ingående i Riksarkivet.
Kammararkivets pergamentsbrev.
Nya eller Karls-krönikan. Utg af G E Klemming. 

SFSS 17:2. Sthlm 1866.
Kungliga biblioteket.
Kungligt brev.
Kammarkollegiets arkiv, KA.
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Mal-

mö 1956-78.
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KA 
KAp 
Karlskrönikan 

KB 
Kbr 
KKA 
KL 

Biskop Hans Brasks släktbok . Utg av Personhi sto-
riska Samfundet genom H Gillingst am och G 
Setterkrans . Sthlm 1970. 

Historiska handlingar. 
- - - 11:1: Undervisning om rikets ränta 1530-33 . 

Utg af Hans Fors sell . 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. 

- - - 16: 1: Vadstena klosters jordebok 1500 jämte 
tillägg ur klostrets äldre jordeböcker m m. Sthlm 
1897. - Se även VaKIJb. 

- - - 31: Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åt-
komsthandlingar 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 . Sthlm 1967-69 . 

Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stock-
holm 1-111. Utgav I Collijn . Sthlm 1921-30 . 

Svenska sigiller från medeltiden . Utgav BE Hilde-
brand. Sthlm 1862-67 . 

Holmberg K A, De svenska tuna-namnen. U p 1969. 
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 
Historisk tidskrift. 1881-. 

Jaanusson H, Hallunda . A stud y of Potter y from a 
Late Bronze Age Settlement in Central Sweden . 
The museum of National Antiquities, Studies l. 
Sthlm 1981. 

Serien Kungl arkiv , RA. 
Kammararkivet, sedan 1922 ingående i Riksarkivet. 
Kammararkivets pergamentsbrev . 
Nya eller Karls-krönikan. Utg af G E Klemming. 

SFSS 17:2. Sthlm 1866. 
Kungliga biblioteket. 
Kungligt brev. 
Kammarkollegiets arkiv, KA. 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid . Mal-

mö 1956-78. 
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K.1DH
KyA

Lagerstedt

Liedgren 1970

Lm\’
Lovén

LSB(p)

Lundström 1988

LuSS

NBJb

Ner man 1961

NMU

NoB

Nordström 1982

Nordström 1984

No Va Kl

NRKb
Nyström

Olsson 1996

KlockhoffA, Danviks hospital I—II. Up 1935.
Kyrkoarkiv.

Lagerstedt T, Den civila lokalförvaltningens grän-
ser 1630-1952. Meddelanden från kulturgeogra-
fiska institutionen vid Sthlms universitet, nr B 
24. Up 1973.

Liedgren I, Nyfunna medeltidsbrev om Ulvsunda. 
BrÅ 1970.

Lantmäteriverkets arkiv.
Lovén Ch, Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige. VHAAH. Sthlm 1996.
Linköpings Stifts- och Landsbibliotek (pergaments-

brev).
Lundström A, Thirteen Studies on Helgö. The mu-

seum of National Antiquities. Studies 7. Sthlm 
1988.

Lundholm, K-G, Sten Sture den äldre och stormän-
nen. Lund 1956.

Nils Bossons (Grip) jordebok, omkr 1510, SkS, E 
8928.

Nerman B, Till vilken ätt ha de stora gravhögarna 
vid Norsborg i Botkyrka socken hört? Fv 1961.

Närkes medeltida urkunder. Utg av K G Grandins- 
son. Sthlm 1935.

Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. 
1913-,

Nordström A, Forntid och urbefolkning. Botkyrka-
bygd. Från mälarstrand till österhav (red E 
Sundström). Tumba 1982.

----- och Ferenius J, Huddinge forntid. Huddinges
historia 5. Huddinge 1984.

Norborg, L-A, Storföretaget Vadstena kloster. 
Lund 1958.

Nils Rynings kopiebok. I r 17, KB.
Nyström S, Ortnamn i Haninge. Västerhaninge 

1990.

Olsson E, Neolitikum i Stockholms län - källmate-
rial och forskningsläge. Stenåldersboplatser i 
Stockholms län (red P Bratt). Sthlm 1996.

KIDH 
KyA 

Lagerstedt 

Liedgren 1970 

LmV 
Loven 

LSB(p) 

Lundström 1988 

LuSS 

NBJb 

Nerman 1961 

NMU 

NoB 

Nordström 1982 

Nordström 1984 

oVaKI 

NRKb 
Nyström 

Olsson 1996 
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Klockhoff A, Danviks hospital 1-11. Up 1935. 
Kyrkoarkiv . 

Lagerstedt T, Den civila lokalförvaltningens grän-
ser 1630-1952. Meddelanden från kulturgeogra-
fiska institutionen vid Sthlms universitet, nr B 
24. Up 1973. 

Liedgren J, Nyfunna medeltidsbrev om Ulvsunda. 
BrÅ 1970. 

Lantmäteriverkets arkiv. 
Loven Ch , Borgar och befästningar i det medeltida 

Sverige. VHAAH. Sthlm 1996. 
Linköpings Stifts- och Landsbibliotek (pergaments-

brev) . 
Lundström A, Thirteen Studies on Helgö. The mu-

seum of National Antiquities. Studies 7. Sthlm 
1988. 

Lundholm, K-G, Sten Sture den äldre och stormän-
nen. Lund 1956. 

Nils Bossons (Grip) jordebok, omkr 1510, SkS, E 
8928. 

Nerman B, Till vilken ätt ha de stora gravhögarna 
vid Norsborg i Botkyrka socken hört? Fv 1961. 

Närkes medeltida urkunder. Utgav KG Grandins-
son . Sthlm 1935. 

Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. 
1913-. 

Nordström A, Forntid och urbefolkning. Botkyrka-
bygd . Från mälarstrand till österhav (red E 
Sundström). Tumba 1982. 

- - - och Ferenius J, Huddinge forntid. Huddinges 
historia 5. Huddinge 1984. 

Norborg, L-A, Storföretaget Vadstena kloster. 
Lund 1958. 

Nils Rynings kopiebok. I r 17, KB. 
Nyström S, Ortnamn i Haninge. Västerhaninge 

1990. 

Olsson E, Neolitikum i Stockholms län - källmate-
rial och forskningsläge. Stenåldersboplatser 
Stockholms län (red P Bratt). Sthlm 1996. 



Olsson-Åkerlund Olsson E och Åkerlund A, Stenåldersundersökning- 
ar i östra Mellansverige. 7000 år på 20 år. Arkeo-
logiska undersökningar i Mellansverige. Sthlm 
1987.

356 Förkortningar

Pact Revue du Réseau Européen de Sciences et Tech-
niques appliquées au Patrimoine Culturel. Bel-
gien. 1977-.

PD Peringskiölds diplomatarium. VHAA.s deposition,
RA.

PHT Personhistorisk tidskrift. 1898-.
PRFSS Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. I-

III. Sthlm 1927-39.
Prt Prostarnas tionderäkenskaper, Strängnäs stift, KA.
Prv Prästverket för Strängnäs stift av år 1696. Första

provinsialkontoret, KKA.

RA
Rahmqvist 1996 

RAp
RApDRA

RApp
RAÄ

Redkomm
R&M
Rydén 1991

RålS
Rääf

Rött nr

Riksarkivet.
Rahmqvist S, Sätesgård och gods. UFT 53. Up 

1996.
Riksarkivets pergamentsbrev.
Pergamentsbrev överförda från danska rigsarkivet, 

RA.
Riksarkivets pappersbrev.
Riksantikvarieämbetets fornminnessregister till eko-

nomiska kartan. - Hänvisning sker till socken 
och fornlämningsnummer.

Reduktionskommissionen, KA.
Runica et Mediaevalia, Riksantikvarieämbetet.
Rydén R, Jordbrogravfaltet - inte Sveriges största 

men kanske mest varierade. Arkeologi i Sverige, 
ny följd 1. Sthlm 1991.

Rålambska samlingen in folio, KB.
Rääf L F, Samlingar och anteckningar till en be-

skrivning öfver Ydre härad i Östergötland 1-5. 
Linköping 1856, Örebro 1859-65, 1875.

Serien Röda nummer, KA.

SA Sturearkivet, RA.
SBL Svenskt biografiskt lexikon. Sthlm 1918—.
Schnell 1930 Schnell I, Södertörn under stenåldern. Bidrag till

Södermanlands äldre kulturhistoria XX. Utg av 
Fornminnesföreningen, Strängnäs.
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Olsson E och Åkerlund A, Stenåldersundersökning-
ar i östra Mellansverige. 7000 år på 20 år. Arkeo-
logiska undersökningar i Mellansverige . Sthlm 
1987. 

Revue du Reseau Europeen de Sciences et Tech-
niques appliquees au Patrimoine Culturel. Bel-
gien. 1977-. 

Peringskiölds diplomatarium . VHAA:s deposition , 
RA. 

Personhistorisk tidskrift. l 898- . 
Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. 1-

111. Sthlm 1927-39 . 
Prostarnas tionderäkenskaper, Strängnäs stift, KA. 
Prästverket för Strängnäs stift av år 1696. Första 

provinsialkontoret, KKA. 

Riksarkivet. 
Rahmqvist S, Sätesgård och gods. UFT 53. Up 

1996 . 
Riksarkivets pergamentsbrev . 
Pergamentsbrev överförda från danska rigsarkivet, 

RA. 
Riksarkivets pappersbrev. 
Riksantikvarieämbetets fornminnessregister till eko-

nomiska kartan. - Hänvisning sker till socken 
och fornlämningsnummer. 

Reduktionskommissionen , KA. 
Runica et Medi~valia , Riksantikvarieämbetet. 
Ryden R, Jordbrogravfältet - inte Sveriges största 

men kanske mest varierade. Arkeologi i Sverige, 
ny följd 1. Sthlm 1991. 

Rålambska samlingen in folio, KB. 
Rääf L F, Samlingar och anteckningar till en be-

skrivning öfver Ydre härad i Östergötland 1-5. 
Linköping 1856, Örebro 1859-65, 1875 . 

Serien Röda nummer, KA. 

Sturearkivet , RA. 
Svenskt biografiskt lexikon . Sthlm 1918- . 
Schnell I, Södertörn under stenåldern. Bidrag till 

Södermanlands äldre kulturhistoria XX. Utgav 
Fornminnesföreningen , Strängnäs. 
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Schiick 1994 

SD

Selinge 1993

SFSS

SFSS 13

SFSS 39 
SFSS 263

SFSS 245

SGL 4

ShS(p)
Sjögren

SKHRA
SKHVL

SkoKlJb

SkS(p)
SMP
SMR

SMV

Snaedal 1990

SoH

Sporrong 1985

Schiick H, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och 
författaren. VHAAF1. Sthlm 1994.

Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg 
genom C Silfverstolpe och K H Karlsson. I- 
IV: 1-2. Sthlm 1875-1904.

Selinge K-G, Vendel Period - Age of Settlement 
Expansion? Sources and Resources. Studies in 
Honour of Birgit Arrhenius. Pact 38, 1993.

Samlingar utgivna av svenska fornskriftssällskapet. 
Sthlm 1844-.

------ 13: Skrå-ordningar. Utg av G E Klemming.
Sthlm 1856.

----- 39: Upplands lagmansdombok. Se ULdb.
-----  263: Gregers Matssons räkenskaper. Utg av Z

Alvered. Up 1996.
-----  245: Vadstena klosters två äldsta jordeböcker.

Utg av A Larsson. Up 1971. = D 11, se VaKlJb.
Samling af Sveriges gamla lagar 4: Södermannala- 

gen. Utg af C J Schlyter. Lund 1838.
Säfstaholmssamlingen (pergamentsbrev), RA.
Sjögren P, Släkten Trolles historia intill år 1505. Up 

1944.
Strödda kamerala handlingar, RA.
Skrifter utg av Kungl Humanistiska Vetenskaps-

samfundet i Lund.
Sko klosters medeltida jordeböcker (D 7, D 5, D 6). 

Utg av A Peetre, SVSL. Lund 1953.
Skoklostersamlingen (pergamentsbrev), RA.
Sveriges medeltida personnamn. Up 1967-.
Svenska medeltidsregester. Förteckning över ur-

kunder till Sveriges historia 1434-1441. Utg av S 
Tunberg. Sthlm 1937.

Raneke J, Svenska medeltidsvapen 1-3. Lund 
1982-85.

Snaedal Th, Från Järnatullen till Gårdarike. En bok 
om Södertäljetraktens runinskrifter. Södertälje 
1990.

Släkt och Hävd. Utg av Genealogiska föreningen. 
Sthlm 1950-.

Sporrong U, Mälarbygd. Agrar bebyggelse och od-
ling ur ett historisk-geografiskt perspektiv. Med-

Schuck 1994 

so 

Selinge l 993 

SFSS 

SFSS 13 

SFSS 39 
SFSS 263 

SFSS 245 

SGL4 

ShS(p) 
Sjögren 

SKHRA 
SKHVL 

SkoKIJb 

SkS(p ) 
SMP 
SMR 

SMV 

Sncedal l 990 

SoH 

Sporrong l 985 
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Schuck H, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och 
författaren. VHAAH. Sthlm l 994. 

Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg 
genom C Silfverstolpe och K H Karlsson. I-
IV : l-2 . Sthlm 1875-1904. 

Selinge K-G, Vendel Period - Age of Settlement 
Expansion? Sources and Resources. Studies in 
Honour of Birgit Arrhenius. Pact 38, 1993. 

Samlingar utgivna av svenska fornskriftssällskapet. 
Sthlm l 844-. 

- - - 13: Skrå-ordningar. Utg av G E Klemming . 
Sthlm 1856. 

- - - 39 : Upplands lagmansdombok. Se ULdb. 
- - - 263 : Gregers Matssons räkenskaper. Utgav Z 

Alvered. Up 1996. 
- - - 245 : Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. 

Utgav A Larsson. Up l 97 l. = D 11, se VaKIJb. 
Samling af Sveriges gamla lagar 4: Södermannala-

gen. Utg afCJ Schlyter. Lund 1838. 
Säfstaholmssamlingen (pergamentsbrev), RA. 
Sjögren P, Släkten Trolles historia intill år 1505. Up 

1944. 
Strödda kamerala handlingar, RA. 
Skrifter utg av Kungl Humanistiska Vetenskaps-

samfundet i Lund. 
Sko klosters medeltida jordeböcker (D 7, D 5, D 6). 

Utgav A Peetre , SVSL. Lund 1953. 
Skoklostersamlingen (pergamentsbrev), RA. 
Sveriges medeltida personnamn. Up 1967-. 
Svenska medeltidsregester. Förteckning över ur-

kunder till Sveriges historia 1434-144 l. U tg av S 
Tunberg. Sthlm 1937. 

Raneke J , Svenska medeltidsvapen 1-3. Lund 
1982-85. 

Sncedal Th, Från Järnatullen till Gårdarike . En bok 
om Södertäljetraktens runinskrifter. Södertälje 
1990. 

Släkt och Hävd. Utg av Genealogiska föreningen . 
Sthlm 1950- . 

Sporrong U, Mälarbygd. Agrar bebyggelse och od-
ling ur ett historisk-geografiskt perspektiv. Med-
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Sporrong 1987

SRA

SRP

SS
SSA
SSJb
SSJb 1515

ST

Stjb

StO

Strid

StSb

StTb

Ståhle 1948 
Ståhle 1950

SU

SvHoA
SvK

delanden serie B 61, Kulturgeografiska institu-
tionen, Stockholms universitet.

------, Kulturlandskap i Huddinge. Huddinges his-
toria 7. Huddinge 1987.

Svenska riksdagsakter 1521-1718, ser I. Sthlm 
1887-1938.

Svenska riks-archivets pergamentsbref från och 
med år 1351. Förtecknade med angifvande af 
innehållet (av N A Kullberg). I—III. Sthlm 1866- 
1872.

Sandbergska samlingen, KA.
Stockholms stadsarkiv.
Sten Stures jordeböcker, AoE 42.
Jordebok över Sten Sture d ä:s gods omkr 1495, 

upprättad 1515. AoE 42.
Sveriges Traktater. Utg af O S Rydberg m fl. I-IV. 

Sthlm 1877-83.
Stockholms stadsböcker från äldre tid: I: 1-2. Stock-

holms stads jordebok 1420-98. Utg genom H 
Hildebrand. Sthlm 1876, 1889-1914.

Ståhle, C I, Studier över de svenska ortnamnen på 
-inge. Lund 1946.

Strid J P, Ortnamnen i Huddinge. Huddinges his-
toria 1. Huddinge 1981.

Stockholms stadsböcker från äldre tid: 111:1-3. 
Stockholms stads skottebok 1460-1525. Utg ge-
nom E Hildebrand m fl. Sthlm 1926-. - Hänvis-
ning sker till StSb och avser den volym som mot-
svaras av det årtal som anges i notisen.

Stockholms stadsböcker från äldre tid: II: 1-: Stock-
holms stads tänkeböcker 1474-. Utg genom E 
Hildebrand m fl. Sthlm 1917-, - Hänvisning
sker till StTb och avser den volym som motsvaras 
av det årtal som anges i notisen.

Ståhle C I, Om vår äldsta jordebok. NoB 1948.
-------, Sockenbildningen i Törens prosteri. NoB

1950.
Styffe C G, Skandinavien under unionstiden, 3:e 

uppl. Sthlm 1911.
Svea hovrätts arkiv, RA.
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Utg 

av Sigurd Curman m fl. Uppland VI: Färentuna
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Sporrong 1987 

SRA 

SRP 

ss 
SSA 
SSJb 
SSJb 1515 

ST 

Stjb 

StO 

Strid 

StSb 

StTb 

Ståhle 1948 
Ståhle 1950 

su 

SvHoA 
SvK 

delanden serie B 61 , Kulturgeografiska institu-
tionen, Stockholms universitet. 

- - - , Kulturlandskap i Huddinge. Huddinges his-
toria 7. Huddinge 1987. 

Svenska riksdagsakter 1521-1718, ser I. Sthlm 
1887-1938. 

Svenska riks-archivets pergamentsbref från och 
med år 1351. Förtecknade med angifvande af 
innehållet (av N A Kullberg) . 1-111. Sthlm 1866-
1872 . 

Sandbergska samlingen, KA. 
Stockholms stadsarkiv. 
Sten Stures jordeböcker , AoE 42. 
Jordebok över Sten Sture d ä :s gods omkr 1495, 

upprättad 1515 . AoE 42 . 
Sveriges Traktater. Utg af OS Rydberg m fl . I-IV. 

Sthlm 1877-83. 
Stockholms stadsböcker från äldre tid : I: 1-2 . Stock-

holms stads jordebok 1420-98 . Utg genom H 
Hildebrand . Sthlm 1876, 1889-1914 . 

Ståhle, C I, Studier över de svenska ortnamnen på 
-inge . Lund 1946. 

Strid J P, Ortnamnen i Huddinge . Huddinges his-
toria l. Huddinge 198 l. 

Stockholms stadsböcker från äldre tid : 111: 1-3. 
Stockholms stads skottebok 1460-1525 . Utg ge-
nom E Hildebrand m fl . Sthlm 1926- . - Hänvis-
ning sker till StSb och avser den volym som mot-
svaras av det årtal som anges i notisen . 

Stockholms stadsböcker från äldre tid : Il: 1- : Stock-
holms stads tänkeböcker 1474-. Utg genom E 
Hildebrand m fl . Sthlm 1917- . - Hänvisning 
sker till StTb och avser den volym som motsvaras 
av det årtal som anges i notisen . 

Ståhle C I , Om vår äldstajordebok. NoB 1948 . 
- - -, Sockenbildningen i Törens prosteri . NoB 

1950. 
Styffe C G, Skandinavien under unionstiden, 3:e 

uppi. Sthlm 191 l. 
Svea hovrätts arkiv, RA. 
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Utg 

av Sigurd Curman m fl . Uppland VI: Färentuna 
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SVSL
Sällström 1935 
Sö

SöH
SöKv

Thålin 1970 
TidöA

U

U 269 a

UFT
UH
ULA
ULdb

UpDkyPb

UpDkyR

URR

UUB(p,-pp)

härad (U VI: 1), Stockholm VIII: Stockholms 
kyrkor (St VIII:3), Södermanland III: Sotholms 
härad (Sö 111:1-2), Södermanland IV: 1 (161). 
Sthlm 1954-75.

Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund.
Sällström F, Tyresö hus. Fat 1935.
Södermanlands runinskrifter. Granskade och tolka-

de av E Brate och E Wessén 1-3. Sthlm 1924-36.
Södermanlands handlingar, KA.
Sörmländska kyrkor. Utg av Södermanlands hem-

bygds- och museiförbund, Nyköping. 4 (1999), 
21 (1988), 49 (1944), 56 (1956, 1972), 84 (1962).

Thålin L, En sörmländsk hällkista. Fv 1970.
Tidöarkivet, RA.

Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade av 
E Wessén och S B F Jansson 1-4. Sthlm 1943-58.

Åke Bengtsson Färlas förteckning över Jöran Åkes-
sons (Tott) jordebrev, daterad Eka den 12 april 
1572, UUB.

Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1871-.
Upplands handlingar, KA.
Uppsala landsarkiv.
Upplands lagmansdombok 1490-94. SFSS 39. 

Sthlm 1907.
Jordeböcker över prebenden i Uppsala domkyrka. 

VHAA:s deposition, RA.
Uppsala domkyrkas räkenskaper 1-6, RA: 1. 1417 

räkenskap, 1480 jordebok; 2. 1497, 1498, 1499 
jordeböcker (tidigare D 16); 3. 1503, 1504, 1505, 
1506, 1507 jordeböcker, 1502 räkenskap (tidiga-
re D 17); 4. 1509 jordebok; 5. 1535, 1536, 1537 
jordeböcker; 6. 1533, 1535, 1536, 1574-84, 
1592-93 räkenskaper. - Uppsala domkyrkas jor-
debok 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.

Undervisning om rikets ränta 1530 och 1533, 
Räntekammarbok 3 och 4, KA. (Jfr HH 11)

Uppsala universitetsbibliotek (pergaments-, pap-
persbrev).

SVSL 
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SöH 
SöKy 
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TidöA 
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Södermanlands handlingar, KA. 
Sörmländska kyrkor. Utg av Södermanlands hem-

bygds- och mu seiförbund, Nyköping . 4 (1999), 
21 (1988), 49 (1944), 56 (1956, 1972), 84 (1962). 

Thålin L, En sörmländsk hällkista . Fv 1970. 
Tidöarkivet, RA. 

Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade av 
E Wessen och S B F Jansson 1-4. Sthlm 1943-58 . 

Åke Bengt sson Färlas förteckning över Jöran Åkes-
sons (Tott) jordebrev, daterad Eka den 12 april 
1572, UUB . 

Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1871- . 
Upplands handlingar, KA. 
Uppsala landsarkiv. 
Upplands lagmansdombok 1490-94. SFSS 39 . 

Sthlm 1907. 
J or deböcker över prebenden i Uppsala domkyrka. 

VHAA:s deposition , RA. 
Uppsala domk yrkas räkenskaper 1-6, RA: 1. 1417 

räkenskap, 1480 jordebok ; 2. 1497, 1498 , 1499 
j ordebö cker (tidigare D 16); 3. 1503, 1504, 1505 , 
1506, 1507 jordeböcker , 1502 räkenskap (tidiga-
re D 17); 4. 1509 jordebok ; 5. 1535, 1536, 1537 
jordeböcker ; 6. 1533, 1535, 1536, 1574-84 , 
1592-93 räkenskaper. - Uppsala domkyrkas jor-
debok 1509, KA (tidigare UH 1509:l) åren 1504, 
1505 , 1507-09 . - Hänvisning sker till UpDkyR 
och avser de volymer (inkl jordeboken 1509) 
som motsvar as av de årtal som anges i notisen. 

Undervisning om rikets ränta 1530 och 1533, 
Räntekamm ar bok 3 och 4, KA. Qfr HH 11) 

Uppsala universitetsbibliotek (pergaments- , pap-
persbrev) . 



UUB C Medeltida handskrifter, C-serien, UUB.
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VaKlJb

Welinder 1977

Westin

VHAA

VHAAH 
VikS(p) 
Winroth 1987

VrA(p)
VSLA
VåKlJb

Vadstena klosters jordeböcker: 1447 och 1457, D 
11, RA. - 1466 (uppbördsbok), C 32, UUB. - 
1480, KA. - 1502, D 12, RA. (NoVaKl s 13 ff) - 
Se även HH 16 och SFSS 245.

Welinder S, The Mesolithic Stone Age of Eastern 
Middle Sweden. Antikvariskt arkiv 65. Sthlm 
1977.

Westin G T, De s k länsregistren från medeltidens 
slut. Maktkamp i senmedeltidens Sverige. Upp-
satser och studier. Sthlm 1971 (nytryck, tidigare 
tryckt i Sc 1951-52).

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien.

Vitterhetsakademiens handlingar.
Viksamlingen (pergamentsbrev), RA.
Winroth A, Den världsliga grundvalen för Guds- 

berga kloster. BHT 13, 1987.
Vreta gårdsarkiv (pergamentsbrev), RA.
Vetenskapssocietetens i Lund årsbok.
Vårfruberga klosters jordebok. Utg av F Ossiannils- 

son, VSLÅ. Lund 1945. - Se även Ståhle 1948.

X 240 
X 265 h

Ymer

Åkerlund 1996

ÅkKb

ÅS(p)

Äijä 1985 

ÄSF

ÖD
ÖsKyA

Släkten Trolles papper, UUB.
Johan Pederssons (Bååt) jordebok från 1556, UUB.

Ymer. 1881-.

Åkerlund A, Human Responses to Shore Displace- 
ment. Living by the Sea in Eastern Middle Swe-
den during the Stone Age. Sthlm 1996.

Åkermarcks kopiebok (-böcker), Redkomm D I c 
2:1, KA.

o

Arstasamlmgen (pergamentsbrev), RA.

Äijä K, Det stora gravfaltet vid Åby i Västerhaninge 
och dess märkliga gravformer. Fv 1985.

Äldre svenska frälsesläkter. 1:1-3, 11:1. Sthlm 1957—
2001.

Örnhielms diplomatarium. VHAA:s deposition, RA.
Ösmo kyrkoarkiv, SSA.
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Vadstena klosters jordeböcker : 1447 och 1457, D 
11, RA. - 1466 (uppbördsbok), C 32, UUB. -
1480, KA. - 1502, D 12, RA. (NoVaKI s 13 fl) -
Se även HH 16 och SFSS 245 . 

Welinder S, The Mesolithic Stone Age of Eastern 
Middle Sweden. Antikvariskt arkiv 65. Sthlm 
1977. 

Westin G T, De s k länsregistren från medeltidens 
slut. Maktkamp i senmedeltidens Sverige. Upp-
satser och studier. Sthlm 1971 (nytryck, tidigare 
tryckt i Se 1951-52) . 

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien . 

Vitterhetsakademiens handlingar. 
Viksamlingen (pergamentsbrev), RA. 
Winroth A, Den världsliga grundvalen för Guds-

berga kloster. BHT 13, 1987. 
Vreta gårdsarkiv (pergamentsbrev), RA. 
Vetenskapssocietetens i Lund årsbok. 
Vårfruberga klostersjordebok.Utgav F Ossiannils-

son, VSLÅ. Lund 1945. - Se även Ståhle 1948. 

Släkten Trolles papper, UUB . 
Johan Pederssons (Bååt) jordebok från 1556 , UUB. 

Ymer . 1881- . 

Åkerlund A, Human Responses to Shore Displace-
ment. Living by the Sea in Eastern Middle Swe-
den <luring the Stone Age. Sthlm 1996. 

Åkermarcks kopiebok (-böcker), Redkomm D I c 
2:1 , KA. 

Årstasamlingen (pergamentsbrev), RA. 

Äijä K, Det stora gravfältet vid Åby i Västerhaninge 
och dess märkliga gravformer. Fv 1985. 

Äldre svenska frälsesläkter. I: 1-3, Il: 1. Sthlm 1957-
2001 . 

Örnhielms diplomatarium. VHAA:s deposition, RA. 
Ösmo kyrkoarkiv , SSA. 
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Förkortningar, allmänna
* se s 10

anm
aoe, -t, -uj 
avskr

anmärkning
arv- och eget-hemman (landbo), -torp, -utjord 
avskrift

bi, -uj

bil 
bl a

biskops-hemman (landbo), -utjord (Strängnäs dom-
kyrka) 

bilaga
bland annat (andra)

ca cirka

d
dasp, -t, -uj 
dy 
d ä

död
Danvikens hospital-hemman (landbo), -torp, -utjord 
den yngre 
den äldre

etc
ex

etcetera
exempelvis

f

f, ff 
f Kr 
fot
fr, -t, -uj 
fr o m 
frman

fodring; folio, r(ecto) anges normalt inte, v(erso) 
däremot alltid 

följande sida sidor 
före Kristus 
fotostat(-samling)
frälse-hemman (landbo), -torp, -utjord
från och med
frälseman

Gbg Göteborg
gd gård

hd, -r
hdshövd
hn

härad, härader 
häradshövding 
hemman

inkl inklusive

jb jordebok
jfr jämför
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bland annat (andra) 
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Danvikens hospital-hemman (landbo), -torp , -utjord 
den yngre 
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exempelvis 

fodring; folio, r(ecto) anges normalt inte, v(erso) 
däremot alltid 
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före Kristus 
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jämför 



362 Förkortningar 

Jt

Kbh
kl
klakl
km
kr, -t, -uj
ky, -t, -uj, -kvarn
kyherde

m
m m

n
nr
nuv

o
odat
omkr
or

P
pb, -t, -uj, -kvarn 

pd
pn, -1 
PP

r
rd
rdr
resp

s
se, -t 

SHM
sk, -nybygge, -t, 
-uj, -äng, -kvarn 
s k 
sn, -r

jordetal

Kpbenhavn
klosterhemman (landbo)
Klara kloster-hemman (landbo) 
kilometer
krono-hemman (landbo), -torp, -utjord 
kyrko-hemman (landbo), -torp, -utjord, -kvarn 
kyrkoherde

meter 
med mera

not
nummer
nuvarande

och
odaterad
omkring
original

pergamentsbrev
prebende-hemman (landbo), -torp, -utjord, -kvarn 

(Strängnäs domkyrka) 
pund
penning, -land 
pappersbrev

recto (se f, folio) 
rättardöme 
riddare 
respektive

sida
Sankt Eriks-hemman (landbo), -torp (Uppsala dom-

kyrka)
Statens historiska museum
skattehemman (bonde), -nybygge, -torp, -utjord, 
-äng, -kvarn 
så kallad(e) 
socken,socknar
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pund 
penning, -land 
pappersbrev 
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sp spann; spalt; spetals-hemman
st, -t, -uj, -äng stadge-hemman, -torp, -utjord, -äng
Sthlm Stockholm

t ex 
tl
t o m 
tr

till exempel 
tiondelängd 
till och med 
tryckt

u d 
U
uj
utg
Up

utan datum
Uppland
utjord
utgiven
Uppsala

vakl, -uj, -fiske
vid
vol
vpn
våkl

verso (se f, folio)
Vadstena kloster-hemman (landbo), -utjord, -fiske
vidimation
volym
väpnare
Vårfruberga kloster-hemman (landbo)

äbi ärkebiskop

ört, -1 örtug, -land

Kartor
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta (EK). Skala 1:50 000.

Stockholms län: Färentuna härad 1901-02. Sotholms härad 1906. 
Svartlösa härad 1869-71 och 1906. Öknebo härad 1906.

Ekonomisk karta över Sverige (EK 1:10 000). Skala 1:10 000.
Enligt hänvisning för resp ort (jfr s 10). Stockholms län: flygfotogra-
feringen utförd 1941-42, 1945, 1948 o 1950, kartläggningen slutförd 
1951-52, 1957-58; ny, reviderad utgåva tryckt 1980-82.

Topografisk karta över Sverige. Skala 1:50 000.
9 I Nynäshamn SV, NV, NO, SO.
9 J Huvudskär NV.

sp 
st, -t, -uj, -äng 
Sthlm 

tex 
tl 
tom 
tr 

ud 
u 
UJ 
utg 
Up 

V 

spann; spalt; spetals-hemman 
stadge-hemman, -torp, -utjord , -äng 
Stockholm 

till exempel 
tionde längd 
till och med 
tryckt 

utan datum 
Uppland 
utjord 
utgiven 
Uppsala 

verso (se f, folio) 

Kartor 363 

vak!, -uj, -fiske 
vid 

Vadstena kloster-hemman (landbo), -utjord, -fiske 
vidimation 

vol volym 
vpn väpnare 
våkl Vårfruberga kloster-hemman (landbo) 

äbi ärkebiskop 

ört, -I örtug, -land 

Kartor 
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta (EK). Skala 1 :50 000 . 

Stockholms län : Färentuna härad 1901-02. Sotholms härad 1906. 
Svartlösa härad 1869-71 och 1906. Öknebo härad 1906. 

Ekonomisk karta över Sverige (EK 1: 10 000) . Skala 1: 10 000. 
Enligt hänvi sning för resp ort (jfr s 10). Stockholms län : flygfotogra-
feringen utförd 1941-42 , 1945, 1948 o 1950 , kartläggningen slutförd 
1951-52, 1957-58 ; ny, reviderad utgåva tryckt 1980-82 . 

Topografisk karta över Sverige. Skala 1:50 000 . 
9 I Nynäshamn SY, NY, NO, SO. 
9 J Huvudskär NV. 
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10 I Stockholm SV, NV, NO, SO.
10 J Värmdö SV.

Kartbladen rekognoscerade 1953-55, 1960.

Kartor i Lantmäteriverkets arkiv (LmV).
Enligt hänvisning i varje särskilt fall. Hänvisning till använd karta 
sker genom angivande av länsbokstav/sockennummer - bynummer : 
aktnummer. Ex ”LmV A 64 - 15:1”.

Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning. Utg av General-
stabens litografiska anstalt. Sthlm 1932-52.

364 Kartor 

10 I Stockholm SV, NV , NO, SO. 
10 J Värmdö SV. 

Kartbladen rekognoscerade 1953-55, 1960. 

Kartor i Lantmäteriverkets arkiv (Lm V). 
Enligt hänvisning i varje särskilt fall. Hänvisning till använd karta 
sker genom angivande av länsbokstav/sockennummer - bynummer : 
aktnummer. Ex "LmV A 64- 15:1". 

Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning . Utg av General-
stabens litografiska anstalt. Sthlm 1932-52. 
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9rtregister
Ortregistret är uppdelat i två avdelningar: I Orter i Sotholms och Svartlösa 
hdr och II Övriga orter. I det förra är ortnamnen alfabetiskt ordnade, i 
det senare regionalt (men alfabetiskt inom varje större område). Ort-
namnen inom parentes är sockenangivelse, varvid 1500-talets kamerala 
indelning avses (som regel anges dock även senare förändringar). De 
kursiverade siffrorna anger var den utförliga beskrivningen av orten i 
fråga finns. Om en ort förekommer flera gånger på samma sida, har det 
inte anmärkts särskilt. För förkortningar och * se s 361 ff.

I 9rter i Sotholms och 
Svartlösa härader
*Aaren (Ösmo) 239 
»Affrulta (Botkyrka) 48, 53, 115, 174, 

189
.\lby (Botkyrka) 49, 51 f, 61 
.Alby (Österhaninge) 305, 306, 320 
.Alby (Österhaninge, nuv Tyresö) 238, 

306, 333 
Albyberget 23 
.Albysjön 31. 339 
.Alvsta (Västerhaninge) 279/ 
*Andersta (Huddinge) 62,151-4, 160, 

163
.Andra (Sorunda) 199 f, 227 
.Ankarudden (Sorunda, nuv Torö) 217 
Anneberg (Sorunda) 199 
Arbottna (Västerhaninge, nuv Muskö) 

283
.Aska (Sorunda) 199 f, 205, 210 f, 216, 

254
.Asknäs (Ekerö) 32, 99f, 109, 112 
.Asknäs rättardöme 100 
.Askvik (Österhaninge) 306 f, 341 
Askö 39 
Aspberget 23 
*.Astieness (Ekerö) 117

Balingsta (Huddinge) 154, 164 
Banksta (Ösmo) 244, 254 
Bedarön (Ösmo)244, 263 
Bennbol (Ösmo) 244 
*Berg (Brännkyrka) 72 
Berga (Grödinge) 28, 125, 129, 171 
Berga (Salem) 28, 63, 167, 168, 172, 

175, 187
Berga (Sorunda) 199, 204, 207, 209, 

220, 223, 227, 235, 237

Berga (Ösmo) 211,244 
Berga (Västerhaninge) 28, 204, 279, 

283
Berga (Österhaninge) 305, 307, 316, 

320, 321, 324 
Bergaholm (Salem) 168 
Berget (Österhaninge) 307 
*Bergh (Botkyrka) 50, 57, 64, 115 
Bergsättra (Salem) 176 
Beteby (Österhaninge) 305, 307/, 310, 

341
Betsholmen 37
Billsta (Sorunda) 199, 205, 219 
*Biscopsgardhen (Ösmo) 244 f, 247 
Biskopsgårdens rättardöme 245 
*Biwrawik (Grödinge) 130, 143 
Björksta (Grödinge) 129, 130 
Björksättra (Huddinge) 154 
Björkö (Österhaninge, nuv Ornö) 

308, 333
Björsta (Ösmo) 239, 245f, 254 
Blista (Sorunda) 28, 31, 199 f, 205, 

209, 220, 234 ff, 270 
Blista (Ösmo) 246, 263 
Blista (Österhaninge) 251, 305, 308f 

341
Blistanäs (Ösmo) 131, 246 
Blåsut 140 
*Bo (Ösmo) 251 
Bockholmssundet 106 
Bockholmssättra (Salem) 168 
Boda (Sorunda) 205, 207 f, 231 
Bona (Ekerö) 106 
Bondberga (Grödinge) 129, 130 
Borgen (Österhaninge, nuv Ornö) 

337
*Borgh (Botkyrka) 50 
* Borgaskog 107

365 

Ortregister 
Ortregistret är uppdelat i två avdelningar: I Orter i Sotholms och Svartlösa 
hdr och Il övriga orter. I det förra är ortnamnen alfabetiskt ordnade, i 
det senare regionalt (men alfabetiskt inom varje större område). Ort-
namnen inom parentes är sockenangivelse, varvid 1500-talets kamerala 
indelning avses (som regel anges dock även senare förändringar). De 
kursiverade siffrorna anger var den utförliga beskrivningen av orten i 
fråga finns . Om en ort förekommer flera gånger på samma sida, har det 
inte anmärkts särskilt. För förkortningar och* ses 361 ff. 

I Orter i Sotholms och 
Svartlösa härader 
*Aaren (Ösmo) 239 
* Affrulta (Botkyrka) 48, 53, 115, 174, 

189 
Alby (Botk yrka) 49 , 51 f, 61 
Alby (Österhaninge) 305, 306, 320 
Alby (Österhaninge , nuv Tyresö) 238, 

306 , 333 
Albyberget 23 
Albysjön 31 , 339 
Alvsta (Västerhaninge) 279 f 
*Andersta (Huddinge) 62 , 151-4, 160, 

163 
Andra (Sorunda) 199 J, 227 
Ankarudden (Sorunda, nuv Torö) 217 
Anneberg (Sorunda) 199 
Arbotma (Västerhaninge , nuv Muskö) 

283 
Aska (Sorunda) 199 f , 205, 210 f, 216 , 

254 
Asknäs (Ekerö) 32, 99 f, 109, 112 
As knäs rättardöme l 00 
Ask vik (Österhaninge) 306 f, 34 l 
Askö 39 
Aspberget 23 
*Astieness (Ekerö) 117 

Balingsta (Huddinge) 154, 164 
Banksta (Ösmo) 244, 254 
Bedarön (Ösmo) 244, 263 
Bennbol (Ösmo) 244 
*Berg (Brännk yrka) 72 
Berga (Grödinge) 28,125,129 , 171 
Berga (Salem) 28 , 63 , 167, 168 , 172, 

175, 187 
Berga (Sorunda) 199, 204, 207, 209, 

220 , 223,227 , 235 , 237 

Berga (Ösmo) 21 l, 244 
Berga (Västerhaninge) 28, 204, 279, 

283 
Berga (Österhaninge) 305, 307, 316, 

320,321,324 
Bergaholm (Salem) 168 
Berget (Österhaninge) 307 
*Bergh (Botkyrka) 50, 57, 64 , 115 
Bergsättra (Salem) 176 
Beteby (Österhaninge) 305,307 J, 310, 

341 
Betsholmen 37 
Billsta (Sorunda) 199, 205, 219 
*Biscopsgardhen (Ösmo) 244 J, 247 
Biskopsgårdens rättardöme 245 
*Biwrawik (Grödinge) 130, 143 
Björksta (Grödinge) 129, 130 
Björksättra (Huddinge) 154 
Björkö (Österhaninge , nuv Ornö) 

308,333 
Björsta (Ösmo) 239 , 245 J, 254 
Blista (Sorunda) 28, 31 , 199 f, 205, 

209,220,234ff,270 
Blista (Ösmo) 246, 263 
Blista (Österhaninge) 251, 305, 308[, 

341 
Blistanäs (Ösmo) 131, 246 
Blåsut 140 
*Bo (Ösmo) 251 
Bockholmssundet l 06 
Bockholmssättra (Salem) 168 
Boda (Sorunda) 205,207 f, 231 
Bona (Ekerö) 106 
Bondberga (Grödinge) 129, 130 
Borgen (Österhaninge, nuv Ornö) 

337 
*Borgh (Botkyrka) 50 
* Borgaskog l 07 
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Bornsjön 19, 29, 187 
Bornö (Salem) 167,168, 173, 176, 189 
Botkyrka sn 18ff, 27, 31, 34 f, 37 f, 

45-68, 287
*Botolffs torp (Ösmo) 246, 252 
Bottenholmen (Sorunda) 233 
Braxholmen (Ösmo) 248 
Brebol (Sorunda) 206, 227 
*Bredhabool (Grödinge) 130, 143 
Bredstäk (Sorunda) 206 
Brevik (Österhaninge, nuv Ornö) 

309f 341
Brevik (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,309, 333 
Bro (Sorunda) 206, 227 
Broby (Österhaninge) 305, 306 i, 310, 

316, 341, 343
*Brodhersonsbool (Grödinge) 130, 

143
*Broskäär (Sorunda) 233 
Brubbhamra (Grödinge) 130f, 132, 

134, 137 f, 143
*Brunby (Brännkyrka) 26, 72/, 75, 

89, 90, 171
*Brwncketorp (Sorunda) 206 
Brunn (Ösmo) 23 
Brunna (Botkyrka) 35, 50, 51 
Brunnsberga (Sorunda) 52, 189, 199, 

206f, 210
Brunnsvik (Ösmo) 246f, 263 
Brunnsviksholmen (Ösmo) 246 
Brygga (Ekerö) 100 f, 103, 117 
Bråten (Sorunda) 237 
Brännkyrka sn 19, 24 ff, 33 fF, 37 f, 

45, 68-96, 82,211 
Bröta (Grödinge) 125, 131 f, 148 
Bröttsta (Grödinge) 75, 131, 132, 139, 

193
Bullsta (Grödinge) 132, 147 
*Byholmen (Österhaninge) 318 
Byviken (Österhaninge, nuv Utö) 327, 

329
Byle (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

310
Byrsta (Grödinge) 75 f, 133 f, 137 f, 

146, 251
Båthuset (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,370/
*Bägersta (Brännkyrka) 73/ 171 

Dala (Ösmo) 247

Dalarö 311, 325 
Dalarö sn 20, 78,197, 297 
Dalarösund 39 
Dalby (Västerhaninge), 283 
Degerholmen (Ösmo) 247, 252, 272 f 
Degernäs (Österhaninge, nuv Ornö) 

311
*Dijgham (Sorunda) 207 
*Diupabaek (Österhaninge) 311, 326 
Djursnäs (Ösmo) 247 
Drevinge (Brännkyrka, nuv Nacka) 

69, 74, 165 
Drevviken 19, 31 
Dyvik (Ösmo) 247, 274 
Dyvik (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,377, 333
Dåstorp (Grödinge) 134 f, 138

Eby (Sorunda) 207, 210 
Ede (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

251, 308, 310, 377/ 335, 341 
Edeby (Sajem) 168, 181 
Edetorp (Österhaninge, nuv Utö) 311 
Edesnäs (Österhaninge, nuv Utö) 311 
Edholmen (Österhaninge) 308 f, 312 
*Eesta skär (Ekerö) 100 
* Ekeby (Ekerö) 42, 64,101 f, 115 f 
Ekeby (Ösmo) 247f, 250, 260 
Ekeby (Västerhaninge) 28, 283 
Ekebyhov (Ekerö) 102 
Ekerön 19 f, 34, 48, 105, 106, 109, 

117, 120
Ekerö sn 26 ff, 34 f, 37 f, 42, 45, 96- 

124, 165,184 ff 
Ekholmen (Ösmo) 39 
Eknäs (Ösmo) 248, 333 
Ekulsvik (Ösmo) 131,248 
Eldtomta (Grödinge) 125, 135, 139, 

143, 334
Enby (Botkyrka) 50 
Enby, Norra (Sorunda) 207, 216, 226, 

228, 254
Enby, Södra (Sorunda) 204, 205, 

207f, 220, 231, 234 
*Ene (Västerhaninge) 283, 327 
Eneby (Ösmo) 248, 263 
*Engzholmen (Sorunda) 213, 222, 

227
Enskede (Brännkyrka) 73, 74 f, 84, 

87, 171
Ensta (Grödinge) 135, 145, 149
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Bornsjön 19, 29, 187 
Bornö (Salem) 167,168,173,176,189 
Botkyrka sn 18 ff, 27, 31, 34 f, 37 f, 

45-68 , 287 
*Botolffs torp (Ösmo) 246, 252 
Bottenholmen (Sorunda) 233 
Braxholmen (Ösmo) 248 
Brebol (Sorunda) 206, 227 
*Bredhabool (Grödinge) 130, 143 
Bredstäk (Sorunda) 206 
Brevik (Österhaninge, nuv Ornö) 

309 f, 341 
Brevik (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,309,333 
Bro(Sorunda)206,227 
Broby (Österhaninge) 305, 306 f, 310, 

316,341,343 
*Brodhersonsbool (Grödinge) 130, 

143 
*Broskäär (Sorunda) 233 
Brubbhamra (Grödinge) 130 f, 132, 

134, 137 f, 143 
*Brunby (Brännkyrka) 26, 72 f, 75, 

89, 90, l 71 
*Brwncketorp (Sorunda) 206 
Brunn (Ösmo) 23 
Brunna (Botkyrka) 35, 50, 51 
Brunnsberga (Sorunda) 52, 189, 199, 

206/, 210 
Brunnsvik (Ösmo) 246 f, 263 
Brunnsviksholmen (Ösmo) 246 
Brygga (Ekerö) 100 f, l 03, 117 
Bråten (Sorunda) 237 
Brännkyrka sn 19, 24 ff, 33 ff, 37 f, 

45, 68-96 , 82, 21 l 
Bröta (Grödinge) 125, 131 f, 148 
Bröttsta (Grödinge) 75, 131, 132, 139, 

193 
Bullsta (Grödinge) 132, 147 
*Byholmen (Österhaninge) 318 
Byviken (Österhaninge, nuv Utö) 327, 

329 
Byle (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

310 
Byrsta (Grödinge) 75 f, 133 f, 137 f, 

146,251 
Båthuset (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,310 f 
*Bägersta (Brännkyrka) 73 f, 171 

Dala (Ösmo) 247 

Dalarö 31 l, 325 
Dalarö sn 20, 78, 197, 297 
Dalarösund 39 
Dalby (Västerhaninge) , 283 
Degerholmen (Ösmo) 247, 252, 272 f 
Degernäs (Österhaninge , nuv Ornö) 

311 
*Dijgham (Sorunda) 207 
*Diupaba!k (Österhaninge) 311, 326 
Djursnäs (Ösmo) 247 
Drevinge (Brännkyrka, nuv Nacka) 

69, 74,165 
Drevviken 19, 31 
Dyvik (Ösmo) 247, 274 
Dyvik (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 311, 333 
Dåstorp (Grödinge) 134 f, 138 

Eby(Sorunda)207,210 
Ede (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

25l,308,310,311f, 335,341 
Edeby (Salem) 168, 181 
Edetorp (Österhaninge, nuv Utö) 31 l 
Edesnäs (Österhaninge, nuv Utö) 31 l 
Edholmen (Österhaninge) 308 f, 312 
*Eesta skär (Ekerö) 100 
*Ekeby (Ekerö) 42, 64, 101 f, 115 f 
Ekeby (Ösmo) 247 f, 250, 260 
Ekeby (Västerhaninge) 28, 283 
Ekebyhov(Ekerö) 102 
Ekerön 19 f, 34, 48, l 05 , l 06, 109, 

117, 120 
Ekerö sn 26 ff, 34 f, 37 f, 42, 45, 96-

124, 165, 184 ff 
Ekholmen (Ösmo) 39 
Eknäs (Ösmo) 248, 333 
Ekulsvik (Ösmo) 131,248 
Eldtomta (Grödinge) 125, 135, 139, 

143,334 
Enby (Botkyrka) 50 
Enby, Norra (Sorunda) 207, 216, 226, 

228,254 
Enby, Södra (Sorunda) 204, 205, 

207 f, 220, 231, 234 
*Ene (Västerhaninge) 283, 327 
Eneby (Ösmo) 248,263 
*Engzholmen (Sorunda) 213, 222, 

227 
Enskede (Brännkyrka) 73, 74 f , 84, 

87, l 71 
Ensta (Grödinge) 135, 145, 149 



Ersdala (Salem) 169, 170, 181 f 
Ersholmen (Västerhaninge) 286 
Ersta (Brännkyrka) 27, 75 f, 89, 92, 

133
Erstavik (Brännkyrka, nuv Nacka) 69, 

76 f, 86, 95, 165 
Erstaviken 19 
Estbröte (Ekerö) 100 
Estö (Ösmo) 248, 333

Farsta (Brännkyrka) 72, 77 f, 95, 171 
Fifång 39
*Finnholnten (Österhaninge) 331 
Fisksätra (Brännkyrka, nuv Nacka) 

69, 78, 165
Fittja (Botkyrka) 19, 48, 51 f, 53, 61, 

67, 68, 157, 171
Fituna (Sorunda) 32, 208 f, 211, 213, 

252, 288
Fiversättra (Österhaninge, nuv Ornö) 

312
Fjällsta (Botkyrka) 49, 52, 61, 157, 189 
Fjärdlång (Österhaninge, nuv Ornö)

251 f, 305, 5/2/
Flaten 339
Flemingsberg (Huddinge) 154
*Fogletorp (Ekerö) 102
Follbrink (Österhaninge, nuv Tyresö)

333
Fornkullen (Grödinge) 144 
Fors (Ösmo) 215, 239, 248f, 254, 258, 

264
Fors (Västerhaninge) 37, 279, 284, 

288, 295
*Friidztorp (Sorunda) 233
Frinsö (Sorunda) 204, 209f, 211 ff,

252
*Fruholmen (Österhaninge) 331 
Fräcksta (Sorunda) 199, 206, 209, 210 
Frölunda (Sorunda) 199, 207, 210, 

226, 254
Frönäs (Sorunda) 210, 231 
Frönäs (Österhaninge) 308 f 
*Fugleskär (Sorunda) 233 
Fullbro (Sorunda) 67, 84, 210, 211-3, 

224, 228, 252 
Fullbro malm 228 
Fullbro rättardöme 211 
Fullersta (Huddinge) 154 f, 158 f 
Fågelsta (Salem) 169-71, 172, 175

Fåglarö (Österhaninge, nuv Ornö) 
313

Fållbrunna (Västerhaninge) 284 
Fållnäs (Sorunda) 211,213-5, 255

Gansta (Västerhaninge) 284 f
Gillberga (Sorunda) 215
Gillinge (Österhaninge, nuv Nämdö)

313
Gimmersta (Österhaninge, nuv Ty-

resö) 238, 313, 333 
Gladö (Huddinge) 77, 155-7, 161 
Gladövik 162 
Glasberga (Tälje) 30, 190 
Glasby (Tälje) 190 f, 194 
Glömsta (Huddinge) 36, 51, 52, 151, 

157, 158, 160, 162 
Golväng (Botkyrka) 52, 62 
*Gottafiellen (Ekerö) 121, 124 
Grantorp (Huddinge) 157 f 
Grava (Osmo) 249 
Grimsta (Sorunda) 215 f, 227, 229 
*Grusseskähr (Österhaninge) 331 
*Gruusholmen (Österhaninge) 331 
*Grynby (Österhaninge) 308, 313, 335 
Gryt (Ösmo) 218, 249f, 254, 274, 277 
Gryt (Västerhaninge) 250, 285 
Gränja (Ösmo) 247, 250, 275 
Gränö (Brännkyrka, nuv Dalarö) 78 f, 

84, 331
Grässkär (Sorunda) 233 
Grödby (Sorunda) 170, 199, 207, 216, 

224, 227, 233
Grödinge sn 19 ff, 26, 34 f, 37 f, 45, 

125-50, 142, 211 
Grödingenäs (Grödinge) 64, 135 
Grönskär (Österhaninge) 337 
Grönvik (Ösmo) 250 
Gudby (Sorunda) 211, 213, 216 f, 252 
Gudö (Österhaninge) 313 f, 333, 340, 

341
Guldboda (Västerhaninge, nuv Muskö) 

285, 287
Gullhamra (Grödinge) 65, 136, 138 
Gumman (Sorunda) 233 
Gunnarsten (Ösmo) 263 
Gålö (Österhaninge) 39, 251 f, 310,

314
Gåsö (Brännkyrka, nuv Saltsjöbaden) 

69, 79, 82, 92 
Gällsta (Ekerö) 102-6, 108
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Ersdala (Salem) 169, 170, 181 f 
Ersholmen (Västerhaninge) 286 
Ersta (Brännkyrka) 27, 75 f, 89, 92, 

133 
Erstavik (Brännkyrka, nuv Nacka) 69 , 

76/, 86, 95 , 165 
Erstaviken 19 
Estbröte (Ekerö) 100 
Estö (Ösmo) 248, 333 

Farsta (Brännkyrka) 72, 77 f, 95, 171 
Fifäng 39 
*Finnholmen (Österhaninge) 331 
Fisksätra (Brännkyrka, nuv Nacka) 

69 , 78,165 
Fittja (Botkyrka) 19, 48, 51 f, 53, 61, 

67, 68, 157, 171 
Fituna (Sorunda) 32, 208/, 211,213, 

252 , 288 
Fiversättra (Österhaninge, nuv Ornö) 

312 
Fjällsta (Botkyrka) 49 , 52, 61, 157, 189 
Fjärdlång (Österhaninge, nuv Ornö) 

251 f,305 ,3 12/ 
Flaten 339 
Flemingsberg (Huddinge) 154 
*Fogletorp (Ekerö) 102 
Follbrink (Österhaninge, nuv Tyresö) 

333 
Fornkullen (Grödinge) 144 
Fors (Ösmo) 215,239,248 f, 254,258, 

264 
Fors (Västerhaninge) 37, 279, 284, 

288,295 
*Friidztorp (Sorunda) 233 
Frinsö (Sorunda) 204, 209 f, 211 ff, 

252 
*Fruholmen (Österhaninge) 331 
Fräcksta (Sorunda) 199, 206, 209, 210 
Frölunda (Sorunda) 199, 207, 210, 

226,254 
Frönäs(Sorunda)210 , 231 
Frönäs (Österhaninge) 308 f 
*Fugleskär (Sorunda) 233 
Fullbro (Sorunda) 67, 84,210, 211-3, 

224,228,252 
Fullbro malm 228 
Fullbro rättardöme 211 
Fullersta (Huddinge) 154 f, 158 f 
Fågelsta (Salem) 169-71, 172, 175 
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Fåglarö (Österhaninge, nuv Ornö) 
313 

Fållbrunna (Västerhaninge) 284 
Fållnäs (Sorunda) 211, 213-5, 255 

Gansta (Västerhaninge) 284 f 
Gillberga (Sorunda) 215 
Gillinge (Österhaninge, nuv Nämdö) 

313 
Gimmersta (Österhaninge, nuv Ty-

resö) 238,313, 333 
Gladö (Huddinge) 77, 155-7, 161 
Gladövik 162 
Glasberga (Tälje) 30, 190 
Glasby (Tälje) 190 f, 194 
Glömsta (Huddinge) 36, 51, 52, 151, 

157, 158, 160, 162 
Golväng (Botkyrka) 52, 62 
*Gottafiellen (Ekerö) 121, 124 
Grantorp (Huddinge) 157 f 
Grava (Osmo) 249 
Grimsta (Sorunda) 215 f, 227,229 
*Grusseskähr (Österhaninge) 331 
*Gruusholmen (Österhaninge) 331 
*Grynby (Österhaninge) 308,313, 335 
Gryt (Ösmo) 218,249 f, 254,274,277 
Gryt (Västerhaninge) 250,285 
Gränja (Ösmo) 247,250,275 
Gränö (Brännkyrka, nuv Dalarö) 78 f, 

84,331 
Grässkär (Sorunda) 233 
Grödby(Sorunda) 170,199,207,216, 

224,227,233 
Grödinge sn 19 ff, 26, 34 f, 37 f, 45, 

125-50, 142,211 
Grödingenäs (Grödinge) 64, 135 
Grönskär (Österhaninge) 337 
Grönvik (Ösmo) 250 
Gudby (Sorunda) 211 , 213,216 f, 252 
Gudö (Österhaninge) 313 f, 333, 340, 

341 
Guldboda (Västerhaninge, nuv Muskö) 

285 , 287 
Gullhamra (Grödinge) 65, 136, 138 
Gumman (Sorunda) 233 
Gunnarsten (Ösmo) 263 
Gålö (Österhaninge) 39, 251 f, 310, 

314 
Gåsö (Brännkyrka, nuv Saltsjöbaden) 

69, 79,82,92 
Gällsta (Ekerö) 102-6, 108 
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Gällstaö 103, 105, 108, 118 
Gärtuna (Tälje) 28, 191 f 
Göta landsväg 31, 33

Hacktorp (Ösmo) 250, 263 
Haga (Huddinge) 158, 164 
»Haghaby (Tälje) 181,192 
Hall (Tälje) 28, 147, 192f, 194, 196, 

199
Hallinge (Salem) 51,171, 172, 177 
Hallinge rättardöme 171 
Hallsfjärden 190 
Hallsveden (Grödinge) 125 
Hallunda (Botkyrka) 24, 28, 32, 48, 

51,55, 278
Hammarby (Botkyrka) 53 
Hammarby (Brännkyrka) 79 f, 81, 87, 

92
Hammarby (Österhaninge) 93, 313, 

316
Hammarby sjö 34 
Hammarhagen 268 
Hammersta (Ösmo) 32, 35, 37, 72, 84, 

88, 95, 164, 197, 239, 250-2, 253, 
255

Hamnvik (Ösmo) 253, 333 
Hamnviken 248 
Hamra (Botkyrka) 48, 53 f, 58 
Hamra (Grödinge) 131, 137 
Handen 19 
Haninge 19
Hanveden 19, 22, 31, 162, 292 
Harstäket (Baggensstäket) 39, 85 
Hassla (Ösmo) 253, 263 
Hasslinge (Österhaninge) 314, 327, 

341
Helgö (Ekerö) 29 f, 32, 106 f 
Helgötorp (Ekerö) 108 
Hemfosa (Västerhaninge) 252, 254, 

285
*Heringetorp (Ösmo) 252, 253 
Herrhamra (Sorunda, nuv Torö) 39, 

217, 238
Herrö (Ösmo) 276 
Himmerfjärden 30 
Hjälmsättra (Salem) 171 
Hovgården (Ekerö) 101, 102, 108 
Hoxeltorp (Salem) 171 
Hoxla (Sorunda) 218, 234 
Huddinge sn 19 ff, 27, 33 ff, 37 f, 45, 

82, 86, 88, 140,150-65, 157

*Hulforsholmen (Ösmo) 265 
Hultö (Ösmo) 245, 253 
Hundhamra (Botkyrka) 32, 48, 50, 

54 f, 56, 60, 100 
Husby (Grödinge) 136 
Husby (Österhaninge) 28, 32, 315 
Huset (Österhaninge) 315 f 
Huvudskär (Österhaninge, nuv Ornö) 

305, 312
*Hygnesbodha (Botkyrka) 56 
Hyttan (Västerhaninge, nuv Muskö) 

252, 286, 293 
Håga (Tälje) 193
Hågelby (Botkyrka) 48, 56, 60, 63, 

199 f
Hågelby (Tälje) 48, 192 
Hägersten (Brännkyrka) 75, 80, 90 f, 

92, 95, 132, 133, 135, 142, 153 f, 
175

Häggelunda (Salem) 63,172, 178, 181 
f

Häggsta (Botkyrka) 22 
Häringe (Västerhaninge) 32, 37, 42, 

81, 160, 197, 251, 259, 277, 279, 
286-8, 290

*Hassleby (Ösmo) 253 f, 260 
Hästholmen (Botkyrka) 52, 56 
Hässelmara (Österhaninge, nuv Ornö) 

316, 341
Hässlingby (Österhaninge) 28, 305, 

307, 316
Hästnäs (Sorunda) 218, 227 
Högantorp (Salem) 172 
Högholmen (Österhaninge) 319, 322 
Högsta (Österhaninge) 305, 313, 316 
Högtorp (Botkyrka) 59 
Hörningsnäs (Grödinge) 136, 144 
*Höössöö (Ösmo) 278

Idholmen (Ekerö) 99 
Igelsta (Tälje) 23 f, 132, 190 f, 193 f, 

195
Igelstaviken 190
Igeltorp (Salem) 171, 172
Iselsta (Grödinge) 136 f, 142 f, 148

Jordbro 19, 27, 32 
*Jungfruhamn 105 f 
Jungfruholmen (Ekerö) 102 
Jungfrusund 105 f
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Gällstaö 103,105,108,118 
Gärtuna (Tälje) 28, 191 f 
Göta landsväg 31, 33 

Hacktorp (Ösmo) 250, 263 
Haga (Huddinge) 158, 164 
*Haghaby (Tälje) 181, 192 
Hall (Tälje) 28 , 147, 192/, 194, 196, 

199 
Hallinge (Salem) 51 , 171, 172, 177 
Hallinge rättardöme 171 
Hallsfjärden 190 
Hallsveden (Grödinge) 125 
Hallunda (Botkyrka) 24, 28, 32, 48, 

51,53,278 
Hammarby (Botkyrka) 53 
Hammarby (Brännkyrka) 79 f, 81, 87, 

92 
Hammarby (Österhaninge) 93, 313, 

316 
Hammarby sjö 34 
Hammarhagen 268 
Hammersta (Ösmo) 32, 35, 37, 72, 84, 

88, 95 , 164, 197, 239, 250-2, 253 , 
255 

Hamnvik (Ösmo) 253 , 333 
Hamnviken 248 
Hamra (Botkyrka) 48, 53 f, 58 
Hamra (Grödinge) 131, 137 
Handen 19 
Haninge 19 
Hanveden 19, 22 , 31, 162,292 
Harstäket (Baggensstäket) 39, 85 
Hassla (Ösmo) 253, 263 
Hasslinge (Österhaninge) 314 , 327, 

341 
Helgö (Ekerö) 29 f, 32, 106 f 
Helgötorp (Ekerö) 108 
Hemfosa (Västerhaninge) 252, 254, 

285 
*Heringetorp (Ösmo) 252,253 
Herrhamra (Sorunda , nuv Torö) 39, 

217,238 
Herrö (Ösmo) 276 
Himmerfjärden 30 
Hjälmsättra (Salem) 171 
Hovgården (Ekerö) 101,102 , 108 
Hoxeltorp (Salem) 171 
Hoxla (Sorunda) 218, 234 
Huddinge sn 19 ff, 27, 33 ff, 37 f, 45 , 

82,86,88 , 140,150-65, 157 

*Hulförsholmen (Ösmo) 265 
Hultö (Ösmo) 245 , 253 
Hundhamra (Botkyrka) 32, 48 , 50, 

54 f, 56, 60 , 100 
Husby (Grödinge) 136 
Husby (Österhaninge) 28 , 32,315 
Huset (Österhaninge) 315 f 
Huvudskär (Österhaninge , nuv Ornö) 

305 , 312 
*Hygnesbodha (Botk yrka) 56 
Hyttan (Västerhaninge, nuv Muskö) 

252,286 , 293 
Håga (Tälje) 19 3 
Hågelby (Botkyrka) 48, 56 , 60, 63, 

199 f 
Hågelby (Tälje) 48, 192 
Hägersten (Brännkyrka) 75 , 80, 90 f, 

92, 95 , 132, 133, 135, 142, 153 f, 
175 

Häggelunda (Salem) 63, 172, 178, 181 
f 

Häggsta (Botkyrka) 22 
Häringe (Västerhaninge) 32, 37, 42 , 

81, 160, 197, 251, 259, 277 , 279, 
286-8 , 290 

*H~sleby (Ösmo) 253 f, 260 
Hästholmen (Botkyrka) 52, 56 
Hässelmara (Österhaninge, nuv Ornö) 

316, 341 
Hässlingby (Österh aninge) 28 , 305, 

307,316 
Hästnäs (Sorunda) 218, 227 
Högantorp (Salem) 172 
Högholmen (Österhaninge) 319,322 
Högsta (Österhaninge) 305 , 313,316 
Högtorp (Botkyrka) 59 
Hörningsnäs (Grödinge) 136, 144 
*Höössöö (Ösmo) 278 

Idholmen (Ekerö) 99 
Igelsta (Tälje) 23f, 132, 190f , 193/ , 

195 
Igelstaviken 190 
Igeltorp (Salem) 171, 172 
Iselsta (Grödinge) 136 f, 142 f, 148 

Jordbro 19, 27, 32 
*Jungfruhamn 105 f 
Jungfruholmen (Ekerö) 102 
Jungfrusund I 05 f 
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Juringe (Huddinge) 158, 164 
Jursta (Ösmo) 181, 239, 244, 251, 

254f, 258, 278, 331 
Järflotta (Ösmo) 255, 263 
Järlasjön 34

Kaggeholm (Ekerö) 108 
Kagghamra (Grödinge) 130, 134,

137 f, 147 
Kaggfjärden 19, 30 
Kalvfjärden 333
Kalvholmen (Österhaninge) 309, 341 
Kalvnäs (Sorunda) 218, 231 
Kalvsvik (Österhaninge) 305, 310, 

316 f, 324, 333
Kalvvik (Ekerö) 100, 108-10, 114 f 
*Kalvvikstorp (Ekerö) 110 
Kalvö (Ösmo) 254, 255 f, 263 
Kanan (Ekerö) 99
Kappekeby (Västerhaninge) 288, 295 
Karleby (Tälje) 194 /, 254 
Karlsta (Ösmo) 256, 333 
Karshamra (Grödinge) 136, 138f 
Karskär (Österhaninge) 337 
*Kiperskär (Österhaninge) 313 
Kisala (Huddinge) 158, 159 
Klena (Österhaninge) 317 
Klippsta (Grödinge) 137, 139, 143, 

147
Klösta (Ösmo) 256 
Klövsta (Ösmo) 254, 256 f, 277 
Kogersta (Ösmo) 257, 263 
Kolbotten (Ösmo) 252, 257 
Korp Norrby (Österhaninge) 317f, 

326,341 
Korsnäs 23
*Krakstje (Västerhaninge) 284, 288 
Krigslida (Västerhaninge) 288 
Kråkmora (Österhaninge, nuv Ornö) 

318, 341
Kråknäsudden 334 
Kråkstaden (Västerhaninge) 288 
Krällinge (Ösmo) 257, 273, 276 f 
Kullsta (Västerhaninge) 288 
Kumla (Botkyrka) 56 
Kumla (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,318, 322,340 
Kvarnsjön 48
Kymmendö (Österhaninge, nuv 

Ornö), 319
Kyrkbyn (Botkyrka) 56

Kyrkbyn (Salem) 178 
Källberga (Ösmo) 254, 257f, 331 
Källsmo 253
Källsta (Sorunda) 211,217,218 f, 224, 

227, 254
Kängsta (Ösmo) 135, 249, 251 f, 254, 

258f, 264, 266 f, 276, 334 
Käringboda (Ösmo) 259, 263, 268 
Kärsby (Botkyrka) 57, 64 
Kärsö (Ekerö) 96, 110 
Kästa (Huddinge) 143, 153, 154, 157, 

158 f
Körunda (Ösmo) 230, 236, 259/, 275

*Laboda (Salem) 172 
Ladholmen (Sorunda) 213, 221 
Ladvik (Salem) 167, 168, 173 f, 176, 

181 f
*Lagnholm (Ösmo) 244 
Laxholm (Ösmo) 252, 260, 272 
Lindhov (Botkyrka) 57 
Landfjärden 37 
Landsort 219
*Ledingberg (Sorunda) 219, 227 
Lervassa (Österhaninge, nuv Ornö) 

319, 341
Lida (Ösmo) 256, 260, 264 
Lideby (Salem) 36, 48, 65, 174 f, 177, 

180 ff, 189
Lill-Tumba (Botkyrka) 50 
Linasundet 32 
*Lisla Böla (Sorunda) 213 
Lissma (Huddinge) 151, 157 f, 159, 

164
Lisö (Sorunda) 206 f, 211, 219 f, 227, 

234
Liåker (Österhaninge) 319, 341 
*Longewreta (Salem) 175 
*Longhskäär (Österhaninge) 331 
Ludvigsberg (Västerhaninge, nuv 

Muskö) 288 
Lund (Ösmo) 260f 
Lundby (Salem) 168, 175, 181, 188 
Lundby (Sorunda) 220, 238, 319 
Lundby (Österhaninge) 306 f, 319 f 

335
Lunden (Österhaninge) 308 
Lunderåker (Grödinge) 132, 135,139, 

144, 148
*Luniaskär (Österhaninge) 337

Juringe (Huddinge) 158, 164 
Jursta (Ösmo) 181, 239 , 244 , 251 , 

254 f, 258 , 278, 33 l 
Järflotta (Ösmo) 255, 263 
Järlasjön 34 

Kaggeholm (Ekerö) 108 
Kagghamra (Grödinge) 130, 134, 

137 f, 147 
Kaggfjärden 19, 30 
Kalvfjärden 333 
Kalvholmen (Österhaninge) 309,341 
Kalvnäs (Sorunda)218, 231 
Kalvsvik (Österhaninge) 305, 310, 

316/, 324,333 
Kalvvik (Ekerö) 100, 108-10, 114 f 
*Kalvvikstorp (Ekerö) 110 
Kalvö (Ösmo) 254, 255 f, 263 
Kanan (Ekerö) 99 
Kappekeby (Västerhaninge) 288, 295 
Karleby (Tälje) 194 f, 254 
Karlsta (Ösmo) 256, 333 
Karshamr_a (Grödinge) 136, 138 f 
Karskär (Osterhaninge) 337 
* Kiperskär (Österhaninge) 313 
Kisala (Huddinge) 158, 159 
Klena (Österhaninge) 317 
Klippsta (Grödinge) 137, 139, 143, 

147 
Klösta (Ösmo) 256 
Klövsta (Ösmo) 254, 256 f, 277 
Kogersta (Ösmo) 257, 263 
Kolbotten (Ösmo) 252, 257 
Korp Norrby (Österhaninge) 317 f, 

326,341 
Kor snäs 23 
*Krakst.:e (Västerhaninge) 284,288 
Krigslida (Västerhaninge) 288 
Kråkmora (Österhaninge, nuv Ornö) 

318, 341 
Kråknäsudden 334 
Kråkstaden (Västerhaninge) 288 
Krällinge (Ösmo) 257, 273, 276 f 
Kullsta (Västerhaninge) 288 
Kumla (Botkyrka) 56 
Kumla (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,318 , 322,340 
Kvarnsjön 48 
Kymmendö (Österhaninge, nuv 

Ornö) , 319 
Kyrkbyn (Botkyrka) 56 
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Kyrkbyn (Salem) 178 
Källberga (Ösmo) 254,257 f , 331 
Källsmo 253 
Källsta (Sorunda) 211, 217 , 218 f, 224, 

227,254 
Kängsta (Ösmo) 135, 249, 251 f, 254, 

258 f, 264, 266 f, 276, 334 
Käringboda (Ösmo) 259, 263, 268 
Kärsby (Botkyrka) 57, 64 
Kärsö (Ekerö) 96, 110 
Kästa (Huddinge) 143, 153, 154, 157, 

158/ 
Körunda (Ösmo) 230,236,259 f, 275 

*Laboda (Salem) 172 
Ladholmen (Sorunda) 213, 221 
Ladvik (Salem) 167, 168, 173 f, 176, 

181 f 
*Lagnholm (Ösmo) 244 
Laxholm (Ösmo) 252, 260, 272 
Lindhov (Botkyrka) 57 
Landfjärden 37 
Landsort 219 
*Ledingbe~g(Sorunda)219,227 
Lervassa (Osterhaninge, nuv Ornö) 

319, 341 
Lida (Ösmo) 256, 260, 264 
Lideby (Salem) 36, 48, 65, 174 f, 177, 

180 ff, 189 
Lill-Tumba (Botkyrka) 50 
Linasundet 32 
*Lisla Böla (Sorunda) 213 
Lissma (Huddinge) 151, 157 f, 159, 

164 
Lisö (Sorunda) 206 f, 211 , 219 f, 227, 

234 
Liåker (Österhaninge) 319, 341 
*Longewreta (Salem) 175 
*Longhskäär (Österhaninge) 331 
Ludvigsberg (Västerhaninge, nuv 

Muskö) 288 
Lund (Ösmo) 260 f 
Lundby (Salem) 168,175, 181, 188 
Lundby(Sorunda)220,238,319 
Lundby (Österhaninge) 306 f, 319 f, 

335 
Lunden (Österhaninge) 308 
Lunderåker (Grödinge) 132,135,139, 

144, 148 
*Luniaskär (Österhaninge) 337 
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Lyngsta (Sorunda) 204 f, 207, 220, 
227, 231, 234 f

Långbro (Brännkyrka) 81, 83, 92, 94 
Långbäling (Österhaninge) 337 
Långgarn (Österhaninge) 319, 322 
Långholm (Ösmo) 261 
Långvik (Österhaninge, nuv Nämdö) 

320
Långvik (Österhaninge, nuv Ornö)

320, 341
Länna (Huddinge) 159 f 
Lännåker (Österhaninge) 320f 
Läskär (Sorunda) 233 
Lättinge (Österhaninge, nuv Ornö)

321, 329

Magelungen 31
*Malma (Grödinge) 138, 140, 141, 

146, 287, 341 
Malmsjön 19, 140 
Marbäling (Österhaninge) 337 
*Marem (Grödinge) 130, 140f 
Marieberg (Grödinge) 140 
Marsta (Sorunda) 220f 
Maskbol (Sorunda) 221 
Masmo (Huddinge) 23 
*Medeellskär (Sorunda) 233 
*Medthalby (Sorunda) 221 
Mellanberg (Salem) 177 
Menhammar (Ekerö) 110, 114 f 
Mejsgarn (Österhaninge) 341 
Mickrum (Västerhaninge, nuv Muskö) 

287, 289, 293
Mora (Sorunda) 211, 213, 227/, 224, 

252
Mosstorp (Botkyrka) 48 
♦Mulskähr (Sorunda) 233 
Mulsta (Västerhaninge) 289 
Muskö 29, 33, 286 f, 289 
Muskö sn 20, 197, 198, 279 
Muskösund (Ösmo) 254, 261 
Mälaren 18 f, 32, 56 
Mälardalen 30
Mälby (Västerhaninge, nuv Muskö) 

245, 287, 290
Mälby (Ösmo) 261, 263, 267 
Mällsten 39, 239 
Männö (Salem) 29, 170, 175 
*Maeringe (Västerhaninge) 290 
Mörby (Österhaninge) 93, 321 
Mörby (Österhaninge, nuv Ornö) 321

Mörtö (Österhaninge, nuv Nämdö) 
321

Nacka (Brännkyrka, nuv Nacka) 81, 
165, 186

Nacka sn 19 f, 68,165 
Nackdala (Botkyrka) 57/ 209, 278 
*Narisboda (Österhaninge) 312 
Nederfors (Ösmo) 248 
Neglinge (Brännkyrka, nuv Saltsjöba-

den) 69, 81 f, 92, 165 
Nibbla (Ekerö) 99, 110 f 
Nibble (Botkyrka) 58 
Nibble (Ösmo) 254, 262 
Nolinge (Grödinge) 125, 141 f, 143 
Nor (Österhaninge) 308, 315, 321 f, 

325
Norrby (Österhaninge) 305, 307, 316, 

322, 327, 330
Norrbyn (Österhaninge) 322 
Norrga (Grödinge) 136, 141, 142, 149 
Norrsjälv (Ösmo) 262 
Norrskog (Sorunda, nuv Torö) 222, 

233, 238
Norsbol (Ösmo) 209, 262, 267, 333 
Norsborg (Botkyrka) 58 
Norvik (Ösmo) 255, 257, 262 
*Numdzskäär (Österhaninge) 313 
Nyboda (Brännkyrka) 82 f, 90 f 
Nyckelby (Ekerö) 64, 111 f, 115 
Nyfors 338
Nynäs (Ösmo) 28, 263 f 
Nynäshamn 23, 246 
Nytorpet (Ekerö) 108 
Nåttarö (Ösmo, nuv Utö) 39, 239, 264 
Nämdö (Österhaninge) 39, 322 
Nämdö sn 20, 197, 198, 297 
Näringsberg (Västerhaninge) 290 
Närlunda (Ekerö) 65, 102 f, 112 f, 119 
Näs (Grödinge) 42, 137, 142-4, 145, 

148
Näsby (Botkyrka) 58 f, 65, 295 
* Näsby (Salem) 168, 176, 182, 189 
Näsby (Österhaninge, nuv Tyresö) 37, 

238, 258, 294, 322f, 333, 336 
Näset (Sorunda) 222 
Näset (Västerhaninge) 290 
Näslandet (Grödinge) 125 
Nödesta (Västerhaninge) 181, 284, 

287, 290f
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Lyngsta (Sorunda) 204 f, 207, 220, 
227,231,234 f 

Långbro(Brännkyrka)81,83,92,94 
Långbäling (Österhaninge) 337 
Långgarn (Österhaninge) 319,322 
Långholm (Ösmo) 261 
Långvik (Österhaninge, nuv Nämdö) 

320 
Långvik (Österhaninge, nuv Ornö) 

320, 341 
Länna (Huddinge) 159 f 
Lännåker (Österhaninge) 320 f 
Läskär (Sorunda) 233 
Lättinge (Österhaninge, nuv Ornö) 

321,329 

Magelungen 31 
*Malma (Grödinge) 138, 140, 141, 

146,287,341 
Malmsjön 19, 140 
Marbäling (Österhaninge) 337 
*Marem (Grödinge) 130, 140 f 
Marieberg (Grödinge) 140 
Marsta (Sorunda) 220 f 
Maskbol (Sorunda) 221 
Masmo (Huddinge) 23 
*Medeellskär (Sorunda) 233 
*Medthalby (Sorunda) 221 
Mellanberg (Salem) 177 
Menhammar (Ekerö) 110, 114 f 
Mejsgarn (Österhaninge) 341 
Mickrum (Västerhaninge, nuv Muskö) 

287,289,293 
Mora (Sorunda) 211 , 213, 221/, 224, 

252 
Mosstorp (Botkyrka) 48 
*Mulskähr (Sorunda) 233 
Mulsta (Västerhaninge) 289 
Muskö 29, 33, 286 f, 289 
Muskö sn 20,197,198,279 
Muskösund (Ösmo) 254, 261 
Mälaren 18 f, 32, 56 
Mälardalen 30 
Mälby (Västerhaninge, nuv Muskö) 

245,287,290 
Mälby (Ösmo) 261 , 263 , 267 
Mällsten 39 , 239 
Männö (Salem) 29, 170, 175 
*M~ring~ (Västerhaninge) 290 
Mörby (Osterhaninge) 93, 321 
Mörby (Österhaninge, nuv Ornö) 321 

Mörtö (Österhaninge , nuv Nämdö) 
321 

Nacka (Brännkyrka, nuv Nacka) 81, 
165, 186 

Nacka sn 19 f, 68, 165 
Nackdala (Botkyrka) 57 f, 209, 278 
*Narisboda (Österhaninge) 312 
Nederfors (Ösmo) 248 
Neglinge (Brännkyrka, nuv Saltsjöba-

den) 69 , 81 f, 92, 165 
Nibbla (Ekerö) 99, 110 f 
Nibble (Botkyrka) 58 
Nibble (Ösmo) 254,262 
Noling~ (Grödinge) 125,141 f, 143 
Nor (Osterhaninge) 308, 315, 321 f , 

325 
Norrby (Österhaninge) 305 , 307, 316, 

322,327,330 
Norrbyn (Österhaninge) 322 
Norrga (Grödinge) 136,141,142, 149 
Norrsjälv (Ösmo) 262 
Norrskog (Sorunda , nuv Torö) 222 , 

233,238 
Norsbol (Ösmo) 209 , 262 , 267,333 
Norsborg: (Botkyrka) 58 
Norvik (Osmo) 255,257,262 
*Numdzskäär (Österhaninge) 313 
Nyboda (Brännkyrka) 82 f, 90 f 
Nyckelby (Ekerö) 64 , 111 f, 115 
Nyfors 338 
Nynäs (Ösmo) 28, 263 f 
Nynäshamn 23,246 
Nytorpet (Ekerö) 108 
Nåttarö (Ösmo, nuv Utö) 39 , 239 , 264 
Nämdö (Österhaninge) 39, 322 
Nämdö sn 20,197 , 198,297 
Näringsberg (Västerhaninge) 290 
Närlunda (Ekerö) 65 , 102 f, 112/, 119 
Näs (Grödinge) 42, 137, 142-4, 145, 

148 
Näsby (Botkyrka) 58 f, 65, 295 
*Näsby (Salem) 168,176, 182, 189 
Näsby (Österhaninge, nuv T yresö) 37 , 

238, 258, 294 , 322 f, 333, 336 
Näset (Sorunda) 222 
Näset (Västerhaninge) 290 
Näslandet (Grödinge) 125 
Nödesta (Västerhaninge) 181, 284, 

287 , 290 f 



Ogesta (Ösmo) 258, 264, 267 
*01afflangsbool (Grödinge) 143, 144 
Olberga (Grödinge) 139, 143, 144, 

145
Opp-Norrby (Österhaninge) 323 
Orhem (Brännkyrka) 83, 87 
Orlången 31
Orlångsjö (Huddinge) 157, 160 
Ormsta (Västerhaninge) 291, 295 
Ormsättra (Salem) 169, 172, 174, 

176 f, 181 f, 189 
Ornö (Österhaninge) 39, 323 
Ornö sn 20, 197, 198, 297 
Ottersta (Sorunda) 211, 222f 
Ottinge (Ösmo) 260, 264 
Oxelby (Salem) 65, 167, 174,177, 180, 

187, 188, 189
Oxnö (Sorunda, nuv Torö) 204, 209,

223 f, 230, 238, 274 
Oxnö (Österhaninge) 323, 341

*Pedersholnte (Österhaninge) 331 
*Phalsholm (Ösmo) 265 
Pipartorp (Sorunda) 223 
*Porkholman (Ösmo) 244 
Prästgården (Brännkyrka) 81,83 
Prästgården (Botkyrka) 59 
Prästgården (Ekerö) 99, 112,113, 118 
Pålamalm 19
*Paellafiskarathorp (Österhaninge) 

324, 333

Ragnhildsholmen 32 
Raksta (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 324
Rangsta, Norra (Sorunda) 67, 170, 

218, 224,227, 233
Rangsta, Södra (Sorunda) 138, 211,

224 f, 229, 252
Rassa (Ösmo) 248, 264 f, 272 
Rasta (Ekerö) 113 f 
Rastaborg (Ekerö) 113 
Revskär 233
Ribbv (Västerhaninge) 24, 279, 283, 

291, 327
Riksten (Botkyrka) 59, 102 
Ristomta (Sorunda) 225, 227 
*Rink (Ösmo) 265 
*Risavi (Ösmo) 102, 251, 265 
*Rudma (Österhaninge) 330 
*Rumingsholmen (Österhaninge) 331

Rumme (Västerhaninge, nuv Muskö) 
291 f

* Runagården (Ösmo) 269 
Rundmar (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,324, 332 f 
*Runhamer (Ekerö) 114 
Råby (Grödinge) 144 f, 149 
Rånö (Ösmo, nuv Utö) 239, 265 
*Räftorp (Botkyrka) 59 
*Raefzaengh (Botkyrka) 59 
Rävskär 39
Rävtorp (Salem) 171,177 
*Rönnskähr (Sorunda) 233 
Rörstrand (Österhaninge, nuv 

Nämdö) 324

Sadelöga (Österhaninge) 305, 308, 
337

Salems sn 19, 21 ff, 34 f, 37 f, 45, 47 f, 
96, 159,165-89, 190, 192, 211 

Saltholmen (Västerhaninge) 285 
Saltsjöbaden 68, 165 
*Saltängien (Västerhaninge) 285 
Sanda (Ekerö) 108, 110,114 f 
Sanda rättardöme 115 
Sanda (Österhaninge) 305, 307, 316, 

324 f
Sandemar (Österhaninge) 325f, 333, 

338, 341
Sandhamn (Ösmo) 265/ 333 
*Saphambrum (Grödinge) 145 
Segersby (Botkyrka) 59 
Sibble (Grödinge) 28, 143 f, 145, 148 
*Sigtunae (Sorunda) 225 
Sillvik (Botkyrka) 59 f 
Silverberg (Österhaninge, nuv Ornö) 

326, 341
*Sinapstraedha (Grödinge) 143, 145 
*Siondas (Brännkyrka) 74, 83 f 
Sittesta (Ösmo) 266, 271, 274 
Själv (Ösmo) 251 f, 258, 266/ 
Skarlunda (Tälje) 146, 195 
*Skarpa (Brännkyrka) 77, 84f, 87, 

90 f, 92, 171, 333 
Skarpa (Västerhaninge) 292 
Skarpbrunna (Botkyrka) 60, 62 
Skarpnäck (Brännkyrka) 84 
*Skebodatorp (Salem) 172 
Skedängen (Sorunda) 199, 210, 225/ 
*Skielby (Huddinge) 157, 160 f, 287 
*Skinnarängen (Österhaninge) 310
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Ogesta (Ösmo ) 258 , 264 , 267 
*Olaffiangsbool (Grödinge) 143, 144 
Olberga (Grödinge) 139, 143, 144, 

145 
Opp-Norrby (Österhaninge) 323 
Orhem (Brännk yr ka) 83, 87 
Orlången 31 
Orlångsjö (Huddinge) 157, 160 
Ormsta (Västerhaninge) 291, 295 
Ormsättra (Salem) 169, 172, 174, 

176[ , 181 f, 189 
Ornö (Oster haninge) 39, 323 
Ornö sn 20, 197, 198,297 
Ottersta (Sorunda) 211 , 222 f 
Ottinge (Ösmo) 260, 264 
Oxelb y (Salem) 65 , 167, 174, 177 , 180, 

187, 188, 189 
Oxn ö (Sorunda, nuv Torö) 204 , 209, 

223[ , 230 , 238 , 274 
Oxnö (Öster haninge) 323, 341 

*Pedersholme (Österhaninge) 331 
*Phalsholm (Ösmo) 265 
Pipartorp (Sorunda ) 223 
*Porkholman (Ösmo) 244 
Prästgården (Brännk yrka) 81 , 83 
Prästgården (Botkyrka) 59 
Prästgården (Ekerö) 99, 112, 113, 118 
Pålamalm 19 
* Pa:llafiskarathorp 

324,333 
(Österhaninge) 

Ragn hild sholmen 32 
Raksta (Öster haninge, nuv Tyresö) 

238,324 
Ran gsta, Norra (Sorunda) 67, l 70, 

218 , 224 , 227,233 
Rang sta, Södra (Sorunda) 138, 211 , 

224 [, 229 , 252 
Rassa (Osmo) 248 , 264 f, 272 
Rasta (Ekerö) 113 f 
Rastaborg (Ekerö) 113 
Revskär 233 
Ribby (Väster haninge) 24 , 279 , 283 , 

291 , 327 
Riksten (Botkyrka) 59, l 02 
Ristomta (Soru nda) 225, 227 
*Rink (Ösmo) 265 
*Risavi (Ösmo) I 02 , 251,265 
*Rudma (Öster haninge) 330 
*Rumingsholmen (Österhaninge) 331 
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Rumme (Västerhaninge, nuv Muskö) 
291/ 

*Runagården (Ösmo) 269 
Rundmar (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 324, 332 f 
*Runhamer (Ekerö) 114 
Råby (Grödinge) 144 f, 149 
Rånö (Ösmo, nuv Utö) 239, 265 
*Räftorp (Botkyrka) 59 
*Ra:fza:ngh (Botkyrka) 59 
Rävskär 39 
Rävtorp (Salem) l 7 l , 177 
*Rönnskähr(Sorunda)233 
Rörstrand (Österhaninge, nuv 

Nämdö) 324 

Sadelöga (Österhaninge) 305, 308 , 
337 

Salems sn 19, 21 ff, 34 f, 37 f, 45, 47 f, 
96 , 159, 165-89, 190,192 ,2 11 

Saltholmen (Västerhaninge) 285 
Saltsjöbaden 68, 165 
*Saltängien (Västerhaninge) 285 
Sanda (Ekerö) 108, 110, 114 f 
Sanda rättardöme 115 
Sanda (Österhaninge) 305, 307, 316, 

324/ 
Sandemar (Österhaninge) 325 f , 333, 

338,341 
Sandhamn (Ösmo) 265 f, 333 
*Saphambrum (Grödinge) 145 
Segersby (Botkyrka) 59 
Sibble (Grödinge) 28, 143 f, 145 , 148 
*Sigtuna: (Sorunda) 225 
Sillvik (Bot~yrka) 59 f 
Silverberg (Osterhaninge, nuv Ornö) 

326, 341 
*Sinapstra:dha (Grödinge) 143, 145 
*Sionda: (Brännkyrka) 74, 83 f 
Sittesta (Ösmo) 266,271,274 
Själv (Ösmo) 251 f, 258, 266 f 
Skarlunda (Tälje) 146, 195 
*Skarpa (Brännkyrka) 77, 84 f, 87, 

90 f, 92,171,333 
Skarpa (Västerhaninge) 292 
Skarpbrunna (Botkyrka) 60, 62 
Skarpnäck (Brännkyrka) 84 
*Skebodatorp (Salem) 172 
Skedängen(Sorunda) 199,2 10,225/ 
*Skielby (Huddinge) 157, 160 f, 287 
*Skinnarängen (Österhaninge) 310 
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*Skipsholmenn (Västerhaninge) 285 
*Skiulsvik (Västerhaninge) 285 
Skogsbyn (Österhaninge) 326 
Skogs-Ékeby (Västerhaninge) 279, 

292, 295
Skogsö (Brännkyrka, nuv Saltsjöba-

den) 69, 85, 165 
Skomakarskär 233 
Skrubba (Brännkyrka) 85 f, 93, 95 
Skrähäll (Sorunda) 226 
Skrävsta (Botkyrka) 56 f, 60 f, 62, 64, 

65, 67
♦Skyllestum (Botkyrka) 61 
Skyllerholmen (Västerhaninge) 285 
*Skyndetorp (Ösmo) 252, 267 
Skytteholm (Ekerö) 115 
Skårby (Salem) 23, 177 f, 181 f 
Skälby (Grödinge) 125, 135, 140, 

145 f, 160, 184, 195 
Skäringe (Ösmo) 258, 267f, 276 
Skärlinge (Sorunda) 226 
Skärvsta (Tälje) 194, 195 
Sköndal (Brännkyrka) 86 
Slagsta (Botkyrka) 24, 51 f, 61 f 
Slumnäs (Brännkyrka, nuv Nacka) 69, 

86, 165
Slåboda (Västerhaninge) 292 
Slätta (Ösmo) 268 
Smista (Huddinge) 161 
Småhamra (Österhaninge) 105, 143, 

305, 317,526
*Sneckeuick (Grödinge) 139, 146 
Snäckstavik (Grödinge) 146 
Solberga (Brännkyrka) 86 
Solberga (Grödinge) 146 
Solberga (Ösmo) 211, 244, 268 
Solberga (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 326, 333 
Solsa (Ösmo) 268, 274 
Somran 149
Sorunda sn 18ff, 34 f, 37 f, 81, 84, 

179, 185, 197,198-238, 249, 260 
Sotholms hd 18, 20 fT, 33 ff, 37, 39, 

41,44,82, 125,197-344 
Sotholmen (tingsplats) 197 
Spåntorp (Botkyrka) 48 
Stadsberga (Österhaninge) 295, 310, 

311, 314, 321,327, 333 
Stav (Västerhaninge) 37, 279, 292f 
Stav(sund) (Ekerö) 48, 50, 64, 99, 

115 f, 118, 120

Stegsholm (Österhaninge) 327f, 341 
Stenbacken (Sorunda) 221,226 
Stenby (Sorunda) 207, 210 f, 215, 226 
Stendörren (Brännkyrka, nuv Da- 

larö) 78, 82, 86 
Stennäs (Sorunda) 227f, 232 
Stensättra (Huddinge) 75, 161 
♦Stentorp (Huddinge) 161 
*Stobbe engh (Botkyrka) 60 
*Stochaeby (Ösmo) 254, 268 
Stockbonäs (Ösmo) 268f 333 
*Stora B0le (Sorunda) 213, 221 
Stora Vassholmen (Österhaninge) 341 
Storborgsberget 30 
Storbyn (Sorunda, nuv Torö) 228, 

233, 238
Storbyn (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

328
Strand (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 328, 333
Ström (Grödinge) 134, 146f 
*Str0m (Sorunda) 212 f, 228, 252 
Sturehov 62
Stutby (Sorunda) 199, 207, 228, 245 
Stuvsta (Huddinge) 52, 67, 75, 161 f 
Stymninge (Ösmo) 129, 233, 236, 266, 

269, 273, 276 f, 340 
Stymninge (Österhaninge) 309, 328, 

34 i
Styvik (Ösmo) 269 
Stäket (Sorunda) 228 
Sund (Västerhaninge, nuv Muskö) 

293, 327
Sundby (Ekerö) 100, 116, 169 
Sundby (Grödinge) 139, 147, 148, 

155, 192
Sundby (Huddinge) 161, 162 
Sundby (Sorunda) 199, 215, 224 f, 

228f, 254
Sundby (Österhaninge, nuv Ornö) 

328f, 341
*Sundh (Sorunda) 229 
Sunnansund (Österhaninge) 329 
Svalbol (Sorunda) 206, 229 
Svalsta (Sorunda) 216, 227, 229 
Svartlösa hd 18 ff, 33 ff, 37 f, 40, 43, 

45-196, 253, 279, 332 
Svartlöten (Botkyrka) 35, 183 
*Svijnskähr (Österhaninge) 331 
Svinåker (Österhaninge, nuv Ornö) 

329, 341
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*Skipsholmenn (Västerhaninge) 285 
*Skiulsvik (Västerhaninge) 285 
Skogsbyn (Österhaninge) 326 
Skogs-Ekeby (Västerhaninge) 279, 

292,295 
Skogsö (Brännkyrka, nuv Saltsjöba-

den) 69, 85 , 165 
Skomakarskär 233 
Skrubba (Brännkyrka) 85 J, 93 , 95 
Skrähäll (Sorunda) 226 
Skrävsta (Botkyrka) 56 f, 60 f , 62 , 64 , 

65,67 
*Skyllestum (Botkyrka) 61 
Skyllerholmen (Västerhaninge) 285 
*Skyndetorp (Ösmo) 252, 267 
Skytteholm (Ekerö) 115 
Skårby (Salem) 23 , 177 f , 181 f 
Skälby (Grödinge) 125, 135, 140, 

145/, 160,184 , 195 
Skäringe (Ösmo) 258, 267 J, 276 
Skärlinge (Sorunda) 226 
Skärvsta (Tälje) 194, 195 
Sköndal (Brännk yrka) 86 
Slagsta (Botkyrka) 24, 51 f , 61 f 
Slumnäs (Brännkyrka, nuv Nacka) 69, 

86 , 165 
Slåboda (Västerhaninge) 292 
Slätta (Ösmo) 268 
Smista (Huddinge) 161 
Småhamra (Österhaninge) 105, 143, 

305 , 317 , 326 
*Sneckeuick (Grödinge) 139, 146 
Snäckstavik (Grödinge) 146 
Solberga (Brännkyrka) 86 
Solberga (Grödinge) 146 
Solberga (Ösmo) 211 , 244,268 
Solberga (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238,326,333 
Solsa (Ösmo) 268, 274 
Somran 149 
Sorunda sn 18 ff, 34 f, 37 f, 81 , 84 , 

179,185, 197, 198-238 , 249 , 260 
Sotholms hd 18, 20 ff, 33 ff, 37, 39 , 

41,44,82 , 125,197-344 
Sotholmen (tingsplats) 197 
Spåntorp (Botkyrka) 48 
Stadsberga (Österhaninge) 295, 310, 

311 , 314 , 321,327, 333 
Stav (Västerhaninge) 37 , 279,292 f 
Stav(sund) (Ekerö) 48, 50 , 64 , 99, 

115/, 118,120 

Stegsholm (Österhaninge) 327 J, 341 
Stenbacken (Sorunda) 221 , 226 
Stenby (Sorunda) 207, 210 f , 215,226 
Stendörren (Brännkyrka, nuv Da-

larö) 78, 82, 86 
Stennäs (Sorunda) 227 f, 232 
Stensättra (Huddinge) 75, 161 
*Stentorp (Huddinge) 161 
*Stobbe engh (Botkyrka) 60 
*Stoch.eb y (Ösmo) 254 , 268 
Stockbonäs (Ösmo) 268 f, 333 
*Stora B~le (Sorunda) 213, 221 
Stora Vassholmen (Österhaninge) 341 
Storborgsberget 30 
Storbyn (Sorunda, nuv Torö) 228, 

233,238 
Storbyn (Österhaninge , nuv Utö) 239 , 

328 
Strand (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238 , 328 , 333 
Ström (Grödinge) 134, 146/ 
*Str~m (Sorunda) 212 f, 228 , 252 
Sturehov 62 
Stutby (Sorunda) 199, 207, 228 , 245 
Stuvsta (Huddinge) 52, 67 , 75, 161 f 
Stymninge (Ösmo) 129, 233 , 236, 266, 

269, 273 , 276 f, 340 
Stymninge (Österhaninge) 309 , 328 , 

341 
Styvik (Ösmo) 269 
Stäket (Sorunda) 228 
Sund (Västerhaninge, nuv Muskö) 

293,327 
Sundby (Ekerö) 100, 116, 169 
Sundby (Grödinge) 139, 147, 148, 

155, 192 
Sundby (Huddinge) 161, 162 
Sundby (Sorunda) 199, 215 , 224 f, 

228/ , 254 
Sundby (Österhaninge, nuv Ornö) 

328/, 341 
*Sundh(Sorunda)229 
Sunnansund (Österhaninge) 329 
Svalbol (Sorunda) 206 , 229 
Svalsta (Sorunda) 216, 227, 229 
Svartlösa hd 18 ff, 33 ff, 37 f , 40, 43 , 

45-196,253,279,332 
Svartlöten (Botkyrka) 35, 183 
*Svijnskähr (Österhaninge) 331 
Svinåker (Österhaninge, nuv Ornö) 

329, 341 
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Svärdsfjärden (Sorunda) 39 
Svärdsund (Sorunda) 39 
Svärdsö (Sorunda, nuv Torö) 138, 

227, 229f, 238 
Sylta (Ekerö) 103, 116 f 
Sånö (Västerhaninge, nuv Muskö) 

251 f, 293, 315
Säbv (Salem) 115, 167, 171, 172, 177,

178 f, 212
Säby (Ösmo) 28, 181, 239, 269, 276 
Säftholmen (Ösmo) 252, 263, 270, 272 
Sätra (Brännkyrka) 51, 86, 150, 157, 

181
Sätra (Huddinge) 162 
Sättra (Salem) 179
Söderby, Nedre (Sorunda) 199, 224, 

230'
Söderby, Övre (Sorunda) 75, 221,230 
Söderby (Salem) 23, 28, 62, 167, 170,

179 f
Söderby (Ösmo) 205, 239, 257, 270, 

273,'274, 277
Söderby (Västerhaninge) 293 f 
Söderby (Österhaninge) 28, 305, 321, 

330, 333
Söderby (Österhaninge, nuv Utö) 308, 

329f, 334, 335 
Söderängstorp (Sorunda) 231 
*Sörby (Sorunda) 231

Talby (Salem) 169, 174, 176 f, 180-3 
Tappström (Ekerö) 103, 108, 117 
Tappsund (Ekerö) 117 
Tattby (Brännkyrka, nuv Saltsjöba-

den) 69, 87, 165 
‘Tegskogh (Ekerö) 121, 124 
‘Telleby (Ekerö) 117 f 
‘Telgedj 34
*Thorslundum (Ekerö) 111, 113,118 
*Thrasuingae (Salem) 183 
Tibble (Sorunda) 28, 205, 208, 220, 

231 f, 234 f
*Tilleholmen (Västerhaninge) 293 
Tjursta (Österhaninge) 28, 330, 335 
Tomta (Österhaninge) 330 
Tomtberga (Botkyrka) 35, 53, 62 
Tornberget 19
Torp (Sorunda) 32, 199, 213, 232, 234 
Torpet (Sorunda) 232 
Torpet (Västerhaninge, nuv Muskö) 

294

*Torsholmen (Ekerö) 102 
Torsnäs (Österhaninge, nuv Ornö) 

330
Torö (Sorunda) 29, 39, 129, 232f, 251 

f
Torö sn 20, 197, 198,238 
Tottnäs (Ösmo) 271, 274 
*Tranarna00 (Ekerö) 103, 118 
*Trasköö (Österhaninge) 313 
Trema (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

251 f,330f
Trinntorp (Österhaninge, nuv Ty-

resö) 238, 331, 333 
Trulltorp (Grödinge) 134, 137 f, 147 
Trollsta (Sorunda) 75, 199, 216, 224, 

233
Träkvista (Ekerö) 102 f, 112,118-20 
Trätskär (Österhaninge) 313 
Trävik (Sorunda, nuv Torö) 233, 238 
Trönninge (Ekerö) 42, 108, 115, 120f 
Tröja (Österhaninge) 305, 337 
Tullinge (Botkyrka) 19, 52, 56, 62f, 

151
Tullingesjön 31
Tumba (Botkyrka) 57, 63 f, 168, 172 
Tumba rättardöme 64 
Tuna (Botkyrka) 65 
Tuna (Västerhaninge) 279, 294 
Tungelsta (Västerhaninge) 279, 294 f 
Tyresta (Österhaninge) 305, 331 f, 

337
Tyresö (Österhaninge, nuv Tyresö) 

32, 78, 84, 219, 238, 305, 328,
332 f, 339

Tyresö sn 19 f, 68 f, 197, 198, 238, 
297

Tyrved (Sorunda) 233 f, 254 
Tysslinge (Tälje) 192 f, 195 f 
Tyttinge (Grödinge) 125,147 
Tåbol (Sorunda) 234 
Täckeråker (Österhaninge) 305, 330,

333 f
Tälje sn 24 ff, 34, 37 f, 45, 143, 181, 

189, 190-6
Tören 18, 73, 182, 209, 236, 245, 273, 

276 f, 338

Uddby (Österhaninge, nuv Tyresö) 
105, 135, 143, 238, 326, 333, 334 f 

Udden (Sorunda) 199 
*Vlghamar (Ekerö) 122

Svärdsfjärden (Sorunda) 39 
Svärdsund (Sorunda) 39 
Svärdsö (Sorunda, nuv Torö) 138, 

227, 229 J, 238 
Sylta (Ekerö) 103, 116/ 
Sånö (Västerhaninge, nuv Muskö) 

251 f, 293,315 
Säby (Salem) 115, 167, 171, 172, 177, 

178[, 212 
Säby (Osmo) 28, 181,239,269, 276 
Säftholmen (Ösmo) 252,263 , 270, 272 
Sätra (Brännkyrka) 51, 86, 150, 157, 

181 
Sätra (Huddinge) 162 
Sättra (Salem) 179 
Söderby, Nedre (Sorunda) 199, 224, 

230 
Söderb y, Övre (Sorunda) 75,221,230 
Söderby (Salem) 23 , 28, 62 , 167, l 70 , 

179 J 
Söderb y (Ösmo) 205, 239, 257, 270, 

273,274,277 
Söderby (Västerhaninge) 293 J 
Söderb y (Österhaninge) 28, 305, 321, 

330,333 
Söderb y (Österhaninge, nuv Utö) 308, 

329 J, 334 , 335 
Söderängstorp (Sorunda) 231 
*S0rb y (Sorunda)231 

Talby (Salem) 169, 174, 176 f, 180-3 
Tappström (Ekerö) 103,108,117 
Tappsund (Ekerö) 117 
Tattb y (Brännk yrka , nuv Saltsjöba-

den) 69 , 87 , 165 
*Tegskogh (Ekerö) 121, 124 
*Telleby (Ekerö) 117 J 
*Telgedj 34 
*Thorslundum (Ekerö) 111, 113, 118 
*Thra:uinga: (Salem) 183 
Tibble (Sorunda) 28, 205, 208 , 220 , 

231 J, 234 f 
*Tilleholmen (Västerhaninge) 293 
Tjursta (Österhaninge) 28, 330, 335 
Tomta (Österhaninge) 330 
Tomtberga (Botkyrka) 35, 53, 62 
Tomberget 19 
Torp(Sorunda)32, 199,213,232,234 
Torpet(Sorunda)232 
Torpet (Västerhaninge , nuv Muskö) 

294 
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*Torsholmen (Ekerö) 102 
Torsnäs (Österhaninge, nuv Ornö) 

330 
Torö (Sorunda) 29, 39, 129,232 J, 251 

f 
Torö sn 20, 197,198,238 
Tottnäs (Ösmo) 271, 274 
*Tranarna00 (Ekerö) 103, 118 
*Trasköö (Österhaninge) 313 
Trema (Österhaninge, nuv Utö) 239, 

251 f, 330 f 
Trinntorp (Osterhaninge, nuv Ty-

resö) 238,331, 333 
Trulltorp (Grödinge) 134, 137 f, 147 
Trollsta (Sorunda) 75, 199, 216, 224, 

233 
Träkvista (Ekerö) 102 f, 112, 118-20 
Trätskär (Österhaninge) 313 
Trävik (Sorunda, nuv Torö) 233, 238 
Trönninge (Ekerö) 42, 108, 115, 120 J 
Tröja (Österhaninge) 305, 337 
Tullinge (Botkyrka) 19, 52, 56, 62 J, 

151 
Tullingesjön 31 
Tumba (Botkyrka) 57, 63 J, 168, 172 
Tumba rättardöme 64 
Tuna (Botkyrka) 65 
Tuna (Västerhaninge) 279, 294 
Tungelsta (Västerhaninge) 279, 294 J 
Tyresta (Österhaninge) 305, 331 J, 

337 
Tyresö (Österhaninge, nuv Tyresö) 

32, 78, 84, 219, 238, 305, 328, 
332 J, 339 

Tyresö sn 19 f, 68 f, 197, 198, 238, 
297 

Tyrved (Sorunda) 233 J, 254 
Tysslinge (Tälje) 192 f, 195 J 
Tyttinge (Grödinge) 125, 147 
Tåbol (Sorunda) 234 
Täckeråker (Österhaninge) 305, 330, 

333/ 
Tälje sn 24 ff, 34, 37 f, 45, 143, 181, 

189,190-6 
Tören 18, 73, 182, 209, 236, 245, 273, 

276 f, 338 

Uddby (Österhaninge, nuv Tyresö) 
105,135, 143,238,326,333,334/ 

Udden (Sorunda) 199 
*Vlghamar (Ekerö) 122 
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Ullevi (Sorunda) 28, 213, 218, 231 f, 
234, 235, 252

*Wlleåker (Grödinge) 132, 147 
Ulvesta (Sorunda) 205, 220, 234 f, 254 
Underskog (Österhaninge, nuv Utö) 

239, 322, 334 f
Understa (Sorunda) 204, 220, 231, 

235
Uppeby (Ösmo) 247, 254, 263,271 
Uppinge (Grödinge) 125,147 
Uppsala (Huddinge) 162, 292 
Uppsalaåsen 19
Uringe (Grödinge) 125, 131, 136, 148 
Utekeby (Västerhaninge) 294 
Utlida (Västerhaninge) 28, 294, 295 
Uttran 19, 48
Uttringe (Salem) 56, 141, 146, 148, 

183J
Utö (Österhaninge) 29, 33, 251 f, 335, 

341
Utö sn 20, 197, 239, 297

Valinge (Västerhaninge, nuv Muskö) 
295

*Walla (Botkyrka) 65, 181 
Valla (Brännkyrka) 74, 83, 84, 87, 

102, 179, 181
Valla (Ösmo) 199, 254, 264, 266, 271, 

287
Valsjö (Ösmo) 131, 248, 252, 272f 
Valsta (Österhaninge) 252, 297, 305, 

307, 316, 319,335f, 341 
Vansta (Ösmo) 28, 138, 237, 239, 245, 

254, 257, 269 f, 273 f, 291 
Vantörs sn 68
Varnö (Österhaninge, nuv Ornö) 

251 f, 308, 322, 336f 341 
Vendelsö (Österhaninge) 19, 331, 

337f, 341
*Veppsta (Botkyrka) 48, 50, 57, 59 f, 

62, 64, 65f, 67, 136, 174, 177 
*Vesterby (Sorunda) 204 f, 220, 235 
*Vettersjö (Ekerö) 122 f 
Viad (Grödinge) 28, 139, 143, 145, 

147,148, 150
Vidby (Ösmo) 239, 263, 266, 274, 275
Vidja (Huddinge) 162
Vidså (Västerhaninge) 295
Vik (Salem) 175, 184
Vika (Sorunda) 23, 235f, 269
Viksberg (Salem) 184

Viksten (Ösmo) 263
Villinge (Österhaninge, nuv Nämdö)

338
Vinåker (Österhaninge, nuv Dalarö) 

197, 313, 318, 320, 325,755 
Vissvass (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 338
Vista (Huddinge) 102, 115, 157, 162 f 
Vistaberg 162 
Vitsgarnsund 39
Vreta(berg) (Grödinge) 148f, 184, 

277
Vreta (Sorunda) 236 
Vreten (Västerhaninge) 279 
Vårby (Huddinge) 28, 158, 161, 163 f 
Vårbybäcken 161 
Vårdbergstorp (Ösmo) 274 f, 333 
Värsta (Grödinge) 135,149, 341 
Väfsla (Sorunda) 205, 236 
Väggarö (Sorunda) 220, 236f, 259, 

273
Vällinge (Salem) 96, 99 f, 101, 108, 

113 f, 116, 119, 121, 123, 124, 165, 
168,184-7, 189

Välsta (Västerhaninge) 295 f, 336 
Väsby (Ekerö) 102 f, 123 f 
Väsby (Österhaninge) 338f 
Västankärr (Sorunda, nuv Torö) 233, 

237, 238
Västanvik (Österhaninge, nuv 

Nämdö) 339, 343
Västanvik (Österhaninge, nuv Ornö) 

198,339
Västberga (Brännkyrka) 72, 87-9, 90, 

94
Västerby (Sorunda) 75, 199, 237 
Västerby (Österhaninge, nuv Nämdö)

339
Västerby (Österhaninge, nuv Utö) 339 
Västerbyn (Sorunda, nuv Torö) 233, 

237, 238
Västerhaninge sn 19, 21 ff, 27, 34 f, 

37 f, 125, 197,279-97, 321 
Västertälje sn, se Tälje sn, Öknebo hd 
Västervik (Ösmo) 254, 272, 274, 275 
Västnora (Västerhaninge) 37, 296 
*Waetinge (Österhaninge, nuv Tyresö) 

333, 339f

Yttergåla (Botkyrka) 65 
Ytterfors (Ösmo) 248
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Ullevi (Sorunda) 28 , 213, 218, 231 f, 
234,235,252 

*Wlleåker (Grödinge) 132, 147 
Ulvesta (Sorunda) 205,220 , 234 f, 254 
Underskog (Österhaninge, nuv Utö) 

239, 322, 334 f 
Understa (Sorunda) 204, 220, 231, 

235 
Uppeby (Ösmo) 247,254,263,271 
Uppinge (Grödinge) 125,147 
Uppsala (Huddinge) 162,292 
Uppsalaåsen 19 
Uringe (Grödinge) 125, 131, 136,148 
Utekeby (Västerhaninge) 294 
Utlida (Västerhaninge) 28, 294, 295 
Uttran 19, 48 
Uttringe (Salem) 56, 141, 146, 148, 

183/ 
Utö (Österhaninge) 29, 33, 251 f, 335, 

341 
Utö sn 20, 197,239, 297 

Valinge (Västerhaninge , nuv Muskö) 
295 

*Walla (Botkyrka) 65, 181 
Valla (Brännkyrka) 74 , 83 , 84, 87, 

102, 179, 181 
Valla (Ösmo) 199, 254, 264, 266 , 271 , 

287 
Valsjö (Ösmo) 131,248,252, 272/ 
Valsta (Österhaninge) 252, 297, 305, 

307,316,319,335 f, 341 
Vansta (Ösmo) 28, 138, 237, 239, 245, 

254,257,269 f, 273 f, 291 
Vantörs sn 68 
Varnö (Österhaninge, nuv Ornö) 

251 f, 308 , 322,336 f, 341 
Vendelsö (Österhaninge) 19, 331, 

337 f, 341 
*Vep psta (Botkyrka) 48 , 50, 57, 59 f, 

62 , 64,65/,67, 136,174 , 177 
*Vesterby (Sorunda) 204 f, 220,235 
*Vettersjö (Ekerö) 122 f 
Viad (Grödinge) 28, 139, 143, 145, 

147,148,150 
Vidby (Ösmo) 239 , 263, 266, 274, 275 
Vidja (Huddinge) 162 
Vidså (Västerhaninge) 295 
Vik (Salem) 175, 184 
Vika (Sorunda) 23,235 f, 269 
Viksberg (Salem) 184 

Viksten (Ösmo) 263 
Villinge (Österhaninge , nu v Nämdö) 

338 
Vinåker (Österhaninge, nuv Dalarö) 

197,313 , 318,320,325,338 
Vissvass (Österhaninge , nuv Tyresö) 

238,338 
Vista (Huddinge) 102, 115, 157, 162 f 
Vistaberg 162 
Vitsgarnsund 39 
Vreta(berg) (Grödinge) 148 f, 184, 

277 
Vreta (Sorunda) 236 
Vreten (Västerhaninge) 279 
Vårby (Huddinge) 28, 158, 161, 163 f 
Vårbybäcken 161 
Vårdbergstorp (Ösmo) 274 f, 333 
Värsta (Grödinge) 135, 149, 341 
Väfsla (Sorunda) 205, 236 
Väggarö (Sorunda) 220, 236 f, 259 , 

273 
Vällinge (Salem) 96, 99 f, 101, 108, 

113 f, 116, 119, 121, 123, 124, 165, 
168, 184-7 , 189 

Välsta (Västerhaninge) 295 f, 336 
Väsby (Ekerö) 102 f, 123 f 
Väsby (Österhaninge) 338 f 
Västankärr (Sorunda, nuv Torö) 233, 

237,238 
Västan vik (Österhaninge , nuv 

Nämdö) 339 , 343 
Västanvik (Österhaninge, nuv Ornö) 

198, 339 
Västberga (Brännkyrka) 72, 87-9, 90, 

94 
Västerby (Sorunda) 75 , 199, 237 
Västerby (Österhaninge, nuv Nämdö) 

339 
Västerby (Österhaninge , nuv Utö) 339 
Västerbyn (Sorunda, nu v Torö) 233, 

237 , 238 
Västerhaninge sn 19, 21 ff, 27, 34 f, 

37 f, 125, 197, 279-97, 321 
Västertälje sn, se Tälje sn, Öknebo hd 
Västervik (Ösmo) 254 , 272, 274 , 275 
Västnora (Västerhaninge) 37,296 
*Wa!tinge (Österhaninge, nuv Tyresö) 

333,339 f 

Yttergåla (Botkyrka) 65 
Ytterfors (Ösmo) 248 
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Yxlö (Ösmo) 249 f, 259, 274, 275 
Yxlö, Inre (Ösmo) 259, 268, 275 f 
Yxlösund 39, 275

Abrunna (Österhaninge) 340 
*.\by (Brännkyrka) 72, 89 
*Abv (Salem) 168, 187f 
Åby (Sorunda) 170, 224, 233, 237 
Åbv (Ösmo) 245, 253, 254, 257, 269 f, 

276/
Aby (Västerhaninge) 21, 27 
Agesta (Huddinge) 94, 151,154, 159, 

164 f
».Åkerby (Salem) 48, 174, 175, 177, 

181 f, 188 f
.Åkerby (Sorunda) 204 f, 227, 237f 
.Ålhagen (Botkyrka) 52 
Alsta (Västerhaninge) 159, 279, 296 
Ålö (Ösmo, nuv Utö) 39, 239, 263, 277 
»Arhambra (Österhaninge) 313, 340 
Årsta (Brännkyrka) 72, 75, 87, 89-92, 

95, 132, 133, 135, 142, 153 f, 164, 
193

.Årsta (Österhaninge) 32, 309, 340-2 
Årstafältet 33 
Arstaviken 34
Ava (Österhaninge, nuv Tyresö) 238, 

311, 314, 332, 338,542 
Åvassa (Österhaninge, nuv Ornö) 341, 

342 f
Avinge (Grödinge) 142, 144, 149f

Ågnö (Brännkyrka, nuv Tyresö) 69, 
82, 84, 92/, 252 

*.Tkn0 (Ekerö) 124 
Älby (Ekerö) 99, 124 
Älby (Ösmo) 28, 239, 245, 249, 251 f, 

256, 263, 267, 272,277-9 
Ålgö (Brännkyrka, nuv Saltsjöbaden) 

69,82,92,93
Ållmora (Österhaninge, nuv Tyresö) 

238, 333, 340, 343
Älta (Brännkyrka, nuv Nacka) 69, 74, 

93, 165
Älvesta (Botkyrka) 51, 52, 54, 58, 59, 
.. 67f
Älvnäs (Ekerö) 124 
Älvsjö (Brännkyrka) 88, 93 f, 115 
Älvsnabben 33, 39 
Ängsbacken (Salem) 171 
.Årnäs (Sorunda) 206, 238

Äspskär (Sorunda) 233

Öja (Sorunda, nuv Torö) 39, 238
*0n (Sorunda) 219
Örby (Brännkyrka) 77, 94/
Ösby (Österhaninge) 310, 321,343 
Ösmo sn 21 ff, 26, 34 f, 37 f, 81, 197, 

211,217,239-79
Östanvik (Österhaninge, nuv Nämdö) 

324, 343 f
Östberga (Brännkyrka) 73, 93, 95, 

171
Österby (Grödinge) 150 
Österby (Sorunda) 159, 220, 224, 238 
Österhaninge sn 19, 21 ff, 26, 35, 37 f, 

197,297-344
Östertälje sn se Tälje sn, Svartlösa hd 
Östnora (Västerhaninge) 251 f, 296f, 

336
Överby (Brännkyrka, nuv Nacka) 69, 

95 f, 165
Överfors (Ösmo) 248 
»Övergården (Salem) 184, 189

II Övriga orter
Finland 
Finland 39 
Nyland 260

Hälsingland
Kungsgården (Norrala) 285 

Närke
Askers härad

Dimbo (Lännäs) 193 
Göksholm (Stora Mellösa) 106 

Grimstens härad 
Viby sn 266 

Hardemo härad
Nalavi (Kräklinge) 106 

Kumla härad
Sanna (Kumla) 134, 181 

Närke 224 
Sköllersta härad

Almbro (Gällersta) 193 
Örebro härad

Kåvi (Hovsta) 51

Yxlö (Ösmo) 249 f, 259,274,275 
Yxlö, Inre (Ösmo) 259, 268, 275 f 
Yxlösund 39, 275 

Åbrunna (Österhaninge) 340 
*Åby (Brännk yrka) 72, 89 
*:\by (Salem) 168, 187 f 
Åby (Sorunda ) 170, 224 , 233,237 
Åby (Ösmo ) 245, 253 , 254, 257, 269 f, 

276/ 
Åby (Västerhanin ge) 21, 27 
Ågesta (Huddin ge) 94 , 151,154, 159, 

164 f 
*Åkerby (Salem) 48, 174, 175, 177, 

18 1 f, 188/ 
Åkerby (Sorunda ) 204 f, 227,237 f 
Ålhagen (Botkyrka) 52 
.Å.Jsta (Väste rhanin ge) 159,279 ,296 
Ålö (Ösmo, nuv Utö) 39 , 239,263,277 
*Århambra (Österhaninge) 313,340 
Årsta (Brännk yrka) 72, 75, 87, 89-92 , 

95, 132, 133, 135, 142, 153 f, 164, 
193 

J\rsta (Österhaning e) 32, 309, 340-2 
Årstafä ltet 33 
Årstaviken 34 
Åva (Österhaninge, nuv Tyresö) 238, 

3 11,3 14,332,338,342 
Åvassa (Österhanin ge, nuv Ornö) 341, 

342/ 
Åvinge (Grödinge) 142, 144, 149 f 

Ägnö (Brännk yrka , nuv T yresö) 69, 
82, 84, 92 f, 252 

*!Ekn~ (Ekerö) 124 
Älby (Eker ö) 99, 124 
Älby (Ösmo) 28, 239, 245, 249, 251 f , 

256,263,267,272,277 -9 
Älgö (Brännk yrka , nuv Saltsjöbaden) 

69 , 82,92 , 93 
Ällmora (Österh aninge , nuv Tyresö) 

238,333,340,343 
Älta (Brännk yrka , nuv Nacka) 69, 74, 

93, 165 
Älvesta (Botk yrka) 51, 52, 54, 58, 59, 

67/ 
Älv näs (Eker ö) 124 
Älvsjö (Brännk yrka) 88 , 93 f, 115 
Älvsnabben 33, 39 
Ängsbacken (Salem) 171 
Ärnäs(Sorunda)206,238 
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Äspskär(Sorunda)233 

Öja (Sorunda, nuv Torö) 39, 238 
*0n (Sorunda) 219 
Örby (Brännkyrka) 77, 94 f 
Ösby (Österhaninge) 310,321,343 
Ösmo sn 21 ff , 26, 34 f, 37 f, 81, 197, 

211,217,239-79 
Östanvik (Österhaninge, nuv Nämdö) 

324 , 343 f 
Östberga (Brännkyrka) 73, 93 , 95, 

171 
Österby (Grödinge) 150 
Österby (Sorunda) 159,220 , 224 ,238 
Österhaninge sn 19, 21 ff, 26, 35, 37 f, 

197,29 7-344 
Östertälje sn se Tälje sn, Svartlösa hd 
Östnora (Västerhaninge) 251 f , 296 f, 

336 
Överby (Brännkyrka , nuv Nacka) 69, 

95 f, 165 
Överfors (Ösmo) 248 
*Övergården (Salem) 184, 189 

Il Övriga orter 
Finland 
Finland 39 
Nyland 260 

Hälsingland 
Kungsgården (Norrala) 285 

Närke 
Askers härad 

Dimbo (Lännäs) 193 
Göksholm (Stora Mellösa) I 06 

Grimstens härad 
Viby sn 266 

Hardemo härad 
Nalavi (Kräklinge) 106 

Kumla härad 
Sanna (Kumla) 134, 181 

Närke 224 
Sköllersta härad 

Almbro (Gällersta) 193 
Örebro härad 

Kåvi (Hovsta) 5 I 
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Småland
Aspelands härad

Virserum (Virserum) 181 
Handbörds härad

Granskata (Fagerhult) 119 
Guttemåla (Fagerhult) 119 

Jönköping 107 
Kinda härad 153 
Norra Möre härad 

Stävlö (Åby) 263 
Småland 333 
Tjusts härad

Krejstad (Gamleby) 181 
Nelhammar (Ukna) 181 
Ramstad (Gamleby) 181 
Tjusts hd 263 

Tveta härad
Hakarp (Hakarp) 256 
Rogberga sn 266 

Upp vidinge härad 
Börsås (Åseda) 119

Stockholm
Stockholm 33, 36, 39, 59, 72, 73, 74, 

75 f, 77 f, 79, 80, 81 f, 83, 84, 85, 
88, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 114, 
133 f, 137, 140, 142, 143, 146, 154, 
157, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 
171, 172, 173, 175, 176, 177, 178 f, 
180, 182, 184, 185 ff, 188, 191, 
205, 215, 217, 219, 221, 230, 232, 
233, 235, 236, 238, 244, 248, 249, 
255, 263, 267, 268, 274, 283, 284, 
285, 290, 293, 295, 296, 307, 318, 
321, 322, 325, 326, 327, 337, 338 
Norrmalm 249 
Skanstull 34 
Skeppsgården 186 
Stadsgården 33
Södermalm 73, 89, 91, 101, 164, 
314, 318, 326 
Söderport 91

Södermanland 
Daga härad

♦Aall (Frustuna) 103 
Frustuna sn 226, 340 
Hundsgrana (Gryt) 68 
Kattnäs sn 341 
Klövsta (Kattnäs) 150 
Lund (Kattnäs) 103

Nässelsta (Gryt) 68 
♦Odenswij (Kattnäs) 103 
Oppeby (Frustuna) 212 
Solberga (Gryt) 68 
Tibble (Björnlunda) 212 
Vängsö (Gåsinge) 207 
Åshammar (Kattnäs) 207 
Älghammar (Björnlunda) 68 

Eskilstuna 121
Eskilstunaån/Hyndevadsström 188 
Hölebo härad 33 fF, 37 f, 125 

Berga (Mörkö) 204, 207 
Grävsta (Hölö) 67 
Hillesta (Västerljung) 57 
Hörningsholm (Mörkö) 185, 217 
Lida (Hölö) 196 
Mörkö sn 37, 125, 217, 263 
Nöckna (Mörkö) 68, 92, 204 
Smedsta (Hölö) 181 
Sund (Vagnhärad) 137 
Tormesta (Mörkö) 148 
Trosa sn 37, 144, 155, 165, 208 
Vagnhärads sn 37, 341 
Västerljungs sn 37, 341 
Yttre Hölö sn 37 
Åby (Hölö) 101 
Örsta (Mörkö) 57 
Österby (Hölö) 196 
Övre Hölö sn 37 

Jönåkers härad
Bjärsätter (Björkvik) 308 
Danby (Björkvik) 308 
Minninge (S:t Nicolai) 104 f 
Råsta (Kila) 104 f 
S:t Nicolai sn 289 

Nyköping 33 f, 289 
Oppunda härad

Båresta (Lerbo) 67, 181 
Hjälmsäter (Julita) 51 
Kulsta (Blacksta) 181 
Löta (Bettna) 102 

”Naeria aa” se Eskilstunaån 
Rönö härad

Berga (Bogsta) 68 
Bullersta (Helgona) 102 
Ekeby (Helgona) 102 
Ekla (Bogsta) 68 
Helgona sn 341 
Hovra (Helgona) 102 
Hässelby (Bogsta) 68 
Läggesta (Torsåker) 207

376 Ortregister 

Smdwnd 
Aspelands härad 

Virserum (Virserum) 181 
Handbörds härad 

Granskata (Fagerhult) 119 
Guttemåla (Fagerhult) 119 

Jönköping 107 
Kinda härad 153 
Norra Möre härad 

Stävlö (Åby) 263 
Småland 333 
Tjusts härad 

Krejstad (Gamleby) 181 
Nelhammar (Ukna) 181 
Ramstad (Gamleby) 181 
Tjust s hd 263 

Tveta härad 
Hakarp (Hakarp) 256 
Rogberga sn 266 

Uppvidinge härad 
Börsås (Åseda) 119 

Stockholm 
Stockholm 33, 36, 39 , 59, 72, 73, 74, 

75 f, 77 f, 79, 80, 81 f, 83 , 84, 85, 
88, 89 , 91 , 95, 99, 101, 105, 114, 
133 f, 137, 140, 142, 143, 146, 154, 
157, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 
171,172, 173, 175,176,177, 178 f, 
180, 182, 184, 185 ff, 188, 191, 
205, 215, 217, 219, 221, 230, 232 , 
233,235 , 236,238,244,248,249 , 
255,263,267,268,274 , 283,284, 
285 , 290,293 , 295,296 , 307,318, 
321,322,325 , 326,327,337,338 
Norrmalm 249 
Skanstull 34 
Skeppsgården 186 
Stadsgården 33 
Södermalm 73, 89, 91, 101, 164, 
314,318,326 
Söderport 91 

Södermanl,and 
Daga härad 

* Aall (Frustuna) l 03 
Frustuna sn 226, 340 
Hundsgrana (Gryt) 68 
Kattnäs sn 341 
Klövsta (Kattnäs) 150 
Lund (Kattnäs) 103 

Nässelsta (Gryt) 68 
*Odenswij (Kattnäs) 103 
Oppeby (Frustuna) 212 
Solberga (Gryt) 68 
Tibble (Björnlunda) 212 
Vängsö (Gåsinge) 207 
Åshammar (Kattnäs) 207 
Älghammar (Björnlunda) 68 

Eskilstuna 121 
Eskilstunaån/H yndevadsström 188 
Hölebo härad 33 ff, 37 f, 125 

Berga (Mörkö) 204, 207 
Grävsta (Hölö) 67 
Hillesta (Västerljung) 57 
Hörningsholm (Mörkö) 185,217 
Lida (Hölö) 196 
Mörkö sn 37,125,217,263 
Nöckna (Mörkö) 68, 92, 204 
Smedsta (Hölö) 181 
Sund (Vagnhärad) 137 
Tormesta (Mörkö) 148 
Trosa sn 37, 144, 155, 165, 208 
Vagnhärads sn 37, 341 
Västerljungs sn 37, 341 
Yttre Hölö sn 37 
Åby (Hölö) 101 
Örsta (Mörkö) 57 
Österby (Hölö) 196 
Övre Hölö sn 37 

Jönåkers härad 
Bjärsätter (Björkvik) 308 
Danby (Björkvik) 308 
Minninge (S:t Nicolai) 104 f 
Råsta (Kila) l 04 f 
S:t Nicolai sn 289 

Nyköping 33 f, 289 
Oppunda härad 

Båresta (Lerbo) 67, 181 
Hjälmsäter (J ulita) 51 
Kulsta (Blacksta) 181 
Löta (Bettna) 102 

"N~ria aa" se Eskilstunaån 
Rönö härad 

Berga (Bogsta) 68 
Bullersta (Helgona) 102 
Ekeby (Helgona) l 02 
Ekla (Bogsta) 68 
Helgona sn 341 
Hovra (Helgona) 102 
Hässelby (Bogsta) 68 
Läggesta (Torsåker) 207 
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Nlembro (Runtuna) 102 
Snesta (Spelvik) 207 
Sörby (Torsåker) 111 
Tystberga sn 94 
Valla (Bogsta) 68 

Selebo härad
Berga (Ytterselö) 129, 233 
Fjällsta (Ytterselö) 50 
Gripsholm (Kärnbo) 104, 245 
Herresta (Toresund) 137 
Hornby (Ytterselö) 50 
Krågesta (Ytterselö) 50 
Kärnbo sn 252, 270 
Näsby (Kärnbo) 104 
Selaön 170 
Skälby (Överselö) 123 
Snista (Toresund) 119 
Taxinge sn 37, 254 
Toresunds sn 254, 270 
Tuna (Ytterselö) 181 
Lllunda (Ytterselö) 160 
Ytterselö sn 287 
Åby (Taxinge) 212 
Aleby (Ytterselö) 50 
Aleby (Överselö) 50 
Överselö sn 287

Strängnäs 33, 47, 51, 52, 54, 61, 74, 
95. 101, 104, 106 f, 112, 119 f, 123, 
129. 130, 140, 141, 148, 149, 155, 
157, 159, 160, 164, 170, 173, 175, 
192. 194 f, 199, 207, 209, 210, 218, 
220, 226, 228, 229, 231, 234, 235, 
244, 245, 246, 249, 254, 255, 256, 
257. 261, 262, 268, 269, 270, 271, 
273. 275, 276 f, 283, 285, 287, 289, 
294, 295, 320 

Södermanland 199, 226 
Södertälje 30, 33, 62, 101, 140, 144, 

146, 156, 159, 174, 190, 193 f, 196, 
251, 264, 340, 341, 343 

Tälje län 34 
Yillåttinge härad

Forsa(by) (Forssa) 68, 181 
Västerrekarne härad

Hyndevadskvarn (Gillberga) 193 
Kälby (Fors) 193 
*Rönvvndha (kvarnström) 187 
Tumboås (tingsplats) 188 
Västermo sn 333 
Västerrekarne hd 188

Åkers härad
Edeby, Östra (Helgarö) 189 
Fogdön 252 
Kinger (Vansö) 212 
Lagnö (Vansö) 150 
Merlänna (Länna) 295 
Näsby (Härad) 295 
Skedinge (Strängnäs) 129 
Vältesta (Vansö) 132 

Öknebo härad
*Brandaborg 143 
Berga (Turinge) 121 
Billsta (Överjärna) 169 
Bårsta (Tälje) 190 
Enhörna 143 
Geneta (Tälje) 190 
Gillberga (Ytterenhörna) 132 
Hansta (Tälje) 190 
Jursta (Överenhörna) 132 
Järna 182
Kjulsta (Ytterjärna) 207
Kumla (Turinge) 207
Kämsta (Tälje, nu i Turinge) 190,
194
Lida (Ytterenhörna) 194 
Lina (Tälje) 190 
Mörby (Tälje) 155, 190 
Nibble (Turinge) 143, 194 
Näsby (Tälje) 190 
Orrsättra (Överjärna) 207 
*Roknadal (Tälje) 155 
Saltskog (Tälje) 190 
Stångarö (Tälje, nu i Turinge) 190 
Södertuna (Överjärna) 207 
Tavesta (Överjärna) 52 
Tibble (Tveta) 129, 189, 233 
Turinge sn 37 f, 190, 252 
Tveta sn 37 f, 116, 144, 183, 194 
Tälleby (Överjärna) 129, 169, 233 
*Walby (Vårdinge) 181 
Valsta (Vårdinge) 150 
Varneby (Ytterenhörna) 117, 194 
Vaskhus (Ytterjärna) 129, 233 
Vinberga (Ytterenhörna) 103, 194 
Vårdinge sn 37 f, 182 
Väsby (Vårdinge) 181 
Ytterenhörna sn 37 f, 254 
Ytterjärna sn 37, 225, 287, 341 
Ånsta (Tälje, nu i Turinge) 171, 
190, 192, 194
Öknebo hd 33, 37 f, 132, 181, 190,

Membro (Runtun a) 102 
Snesta (Spelvik) 207 
Sörb y (Torsåker) 111 
Tystberga sn 94 
Valla (Bogsta) 68 

Selebo härad 
Berga (Ytterselö) 129, 233 
Fjällsta (Ytterse lö) 50 
Gr ipsholm (Kärnb o) 104, 245 
Herresta (Tores und) 137 
Hornb y (Yttersel ö) 50 
Kråges ta (Ytterselö) 50 
Kärnb o sn 252, 270 
Näsby (Kärnb o) 104 
Selaön 170 
Skälby (Överselö) 123 
Snista (T ores und ) 119 
Taxinge sn 37, 254 
Toresunds sn 254, 270 
Tuna (Ytterselö) 18 1 
Ullunda (Yttersel ö) 160 
Ytterselö sn 287 
.'\by (Taxi nge) 212 
Äleby (Ytter selö) 50 
Aleb y (Överselö) 50 
Överselö sn 287 

Sträng näs 33, 47, 5 1, 52, 54, 61, 74, 
95, 101, 104, 106f , 112, 119f , 123, 
129, 130, 140, 14 1, 148, 149, 155, 
157, 159, 160, 164, 170, 173, 175, 
192, 194 f, 199,207,209,2 10, 218 , 
220,226,228,229,23 1,234, 235 , 
244,245,246,249,254,255,256, 
257,26 1, 262 , 268,269,270,271 , 
273, 275, 276 f, 283 , 285,287 , 289, 
294,295,320 

Söder manland 199, 226 
Södertälje 30, 33, 62, 101, 140, 144, 

146 , 156, 159, 174, 190, 193 f, 196, 
251 , 264 , 340,34 1,343 

Tälje län 34 
Villått inge här ad 

Forsa(by) (Forssa) 68 , 181 
Västerrekarne hära d 

Hynde vads kvarn (Gillber ga) 193 
Kälby (Fors) 193 
*Rl}nwndha (kvarnstr öm) 187 
Tumboås (tingspl ats) 188 
Väste rm o sn 333 
Västerre karne hd 188 
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Akers härad 
Edeby, Östra (Helgarö) 189 
Fogdön 252 
Kinger (Vansö) 212 
Lagnö (Vansö) 150 
Merlänna (Länna) 295 
Näsby (Härad) 295 
Skedinge (Strängnäs) 129 
Vältesta (Vansö) 132 

Öknebo härad 
*Brandaborg 143 
Berga (Turinge) 121 
Billsta (Överjärna) 169 
Bårsta (Tälje) 190 
Enhörna 143 
Geneta (Tälje) 190 
Gillberga (Ytterenhörna) 132 
Hansta (Tälje) 190 
Jursta (Överenhörna) 132 
Järna 182 
Kjulsta (Ytterjärna) 207 
Kumla (Turinge) 207 
Kämsta (Tälje, nu i Turinge) 190, 
194 
Lida (Ytterenhörna) 194 
Lin a (Tälje) 190 
Mörby (Tälje) 155, 190 
Nibble (Turinge) 143, 194 
Näsby (Tälje) 190 
Orrsättra (Överjärna) 207 
*Roknadal(Tälje) 155 
Saltskog (Tälje) 190 
Stångarö (Tälje, nu i Turinge) 190 
Södertuna (Överjärna) 207 
Tavesta (Överjärna) 52 
Tibble (Tveta) 129, 189, 233 
Turinge sn 37 f, 190, 252 
Tvetasn37f , 116, 144, 183, 194 
T älleby (Överjärna) 129, 169, 233 
*Walby (Vårdinge) 181 
Valsta (Vårdinge) 150 
Varneby (Ytterenhörna) 117, 194 
Vaskhus (Ytterjärna) 129, 233 
Vinberga (Ytterenhörna) 103, 194 
Vårdinge sn 37 f, 182 
Väsby (Vårdinge) 181 
Ytterenhörna sn 37 f, 254 
Ytterjärna sn 37,225,287,341 
Ansta (Tälje, nu i Turinge) 171, 
190, 192, 194 
Öknebo hd 33, 37 f, 132, 181, 190, 
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191, 194, 207, 250, 284, 285, 293, 
297
Överenhörna sn 37 f, 116, 183, 
194
Överjärna sn 37, 287, 341 

Österrekarne härad 
Almby (Jäder) 181 
Hedemora, Östra (Ärla) 175 
Himmelsända (Kjula) 212 
Kjula sn 235 
Rossvik (Husby) 212 
Österrekarne hd 182, 270, 330

Uppland
Attundaland 21, 33 
Bälinge härad

Forkarby (Bälinge) 90 
Bro härad 

Bro hd 185 
Spånga (Bro) 227 
Ullevi, Stora (Bro) 227 

Danderyds skeppslag
Bergshamra (Solna) 334 
Danviken (Solna) 80 
Duvnäs (Solna) 34, 80 
Järla (Solna) 34, 80 
*Liderne (Solna) 65, 74, 80 
Sickla (Solna) 34 
Sicklaön 34, 165 
Skuru (Solna)
Solna sn 33 f, 165,211 
Duvnäsviken 34 

Frötuna och Länna skeppslag 
Frötuna sn 314

Färingö tingslag, nuv Färentuna hä-
rad
Berga (Lovö) 114 f 
Björkö (Adelsö) 54, 115, 251 
Eknäs (Sånga) 112 
Eneby (Färentuna) 107 
Färentuna sn 123 
Färingön 42, 103 
Färingö tingslag 45, 96, 185 
*Glia (Lovö) 35, 88 
Högsta (Lovö) 63, 113 
*Huseby Wingru 120 
*Huggersta se Högsta 
Lindön (Lovö) 103 
Lovön 35, 103, 185 
*Ostae se Högsta 
Rinkeby (Lovö) 92

Skå sn 254
Svartsjö (Sånga) 48, 120, 123,
185 fF, 287 
Säby (Skå) 114 f 
*Wicby (Lovö) 92 
Väntholnren (Hilleshög) 187 
Väsby (Skå) 108 
*Torvesund (Lovö) 35, 55, 64 
Tuna (Skå) 185 

Hagunda härad
Sundby (Skogs-Tibble) 262 
Vreta (Dalby) 108 

Håbo härad
Haknäs (Vassunda) 90 
Håbo hd 185 
Håtuna (Håtuna) 55 
Torresta (Kalmar) 252 
Övergrans sn 263 
Sko 106, 122, 174, 211, 220 

Lagunda härad
Mysinge (Fittja) 273 
Nysätra sn 252 

Långhundra härad 
Salby (Kårsta) 181 
Uthamra (Närtuna) 90 

Norunda härad
Gryttjom (Dannemora) 265 
Sommaränge (Viksta) 141 
Tensta sn 230 

Olands härad 
Alunda sn 21 

Seminghundra härad 
Markims sn 212 

Sigtuna 33 
Sjuhundra härad 

Rö sn 204 
Sollentuna härad

Beckomberga (Bromma) 173 
Björkeby (Järfälla) 89 
Glia (Bromma) 173 
Järfälla sn 333 
Nälsta (Spånga) 173, 182 
Ranhammar (Bromma) 179 
Riksby (Bromma) 173 
Sollentuna hd 135 
Sundby (Bromma) 65 
Vålberga (Järfälla) 163 
Ålsten (Bromma) 51 
Ängby (Bromma) 87 

Trögds härad 
Boglösa sn 252

378 Ortregister 

19 l, 194, 207, 250, 284 , 285 , 293 , 
297 
Överenhörna sn 37 f, 116, 183, 
194 
Överjärna sn 37 , 287 , 341 

Österrekarne härad 
AJmby Qäder) 181 
Hedemora, Östra (Ärla) 175 
Himmelsända (Kjula) 212 
Kjula sn 235 
Rossvik (Husby) 212 
Österrekarne hd 182, 270, 330 

Uppl,and 
Attundaland 21 , 33 
Bälinge härad 

Forkarby (Bälinge) 90 
Bro härad 

Bro hd 185 
Spånga (Bro) 227 
Ullevi, Stora (Bro) 227 

Danderyds skeppslag 
Bergshamra (Solna) 334 
Danviken (Solna) 80 
Duvnäs (Solna) 34, 80 
Järla (Solna) 34 , 80 
*Liderne (Solna) 65, 74, 80 
Sickla (Solna) 34 
Sicklaön 34, 165 
Skuru (Solna) 
Solna sn 33 f, 165, 21 l 
Duvnäsviken 34 

Frötuna och Länna skeppslag 
Frötuna sn 314 

Färingö tingslag, nuv Färentuna hä-
rad 
Berga (Lovö) 114 f 
Björkö (Adelsö) 54, 115, 251 
Eknäs (Sånga) 112 
Eneby (Färentuna) 107 
Färentuna sn 123 
Färingön 42, 103 
Färingö tingslag 45, 96 , 185 
*Glia (Lovö) 35, 88 
Hogsta (Lovö) 63, ll3 
*Huseby Wingru 120 
*Huggersta se Hogsta 
Lindön (Lovö) 103 
Lovön 35, 103, 185 
*Osta: se Hogsta 
Rinkeby (Lovö) 92 

Skå sn 254 
Svartsjö (Så.nga) 48 , 120, 123, 
185 ff, 287 
Säby (Skå) l l 4 f 
*Wicby (Lovö) 92 
Väntholmen (Hilleshög) 187 
Väsby (Skå) 108 
*Torvesund (Lovö) 35, 55, 64 
Tuna (Skå) 185 

Hagunda härad 
Sundby (Skogs-Tibb le) 262 
Vreta (Dalby) 108 

Håbo härad 
Haknäs (Vassunda) 90 
Håbo hd 185 
Håtuna (Håtuna) 55 
Torresta (Kalmar) 252 
Övergrans sn 263 
Sko 106,122,174,211,220 

Lagunda härad 
Mysinge (Fittja) 273 
Nysätra sn 252 

Långhundra härad 
Salby (Kårsta) 18 l 
Uthamra (Närtuna) 90 

Norunda härad 
Gryttjom (Dannemora) 265 
Sommaränge (Viksta) 141 
Tensta sn 230 

Olands härad 
AJunda sn 21 

Seminghundra härad 
Markims sn 212 

Sigtuna 33 
Sjuhundra härad 

Rö sn 204 
Sollentuna härad 

Beckomberga (Bromma) 173 
Björkeby Qärfälla) 89 
Glia (Bromma) 173 
Järfälla sn 333 
Nälsta (Spå.nga) 173, 182 
Ranhammar (Bromma) 179 
Riksby (Bromma) 173 
Sollentuna hd 135 
Sundby (Bromma) 65 
Vålberga Qärfälla) 163 
Ålsten (Bromma) 51 
Ängby (Bromma) 87 

Trögds härad 
Boglösa sn 252 
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Ekholmen (Veckholm) 105 
Husby (Vallby) 160 
Löts sn 204, 227, 252 
Sundby (Veckholm) 83 
Säby(Arnö)227 
Trögds hd 104 f, 185 

Ulleråkers härad
Gränberga (Bondkyrka) 54, 67 
Hässelby (Börje) 173 

Uppland 18, 25, 90, 104, 278, 333 
Uppsala 47, 53 
Vallentuna härad

Mörby (Vallentuna) 56 
Smedby (?Hammarby) 163 
Täby sn 331 

Vendels härad
Örby (Vendel) 55 

Våla härad
Aspnäs (Östervåla) 122, 263 

Värmdö skeppslag 34 
Björknäs (Värntdö) 171 
Fagerholm (Värmdö) 82, 92 
Lännersta (Värmdö) 179 
Mensättra (Värmdö) 171 
Rensättra (Värmdö) 171 
Runmarö 39 
Vindö 39 
Värmdö sn 253 

Åkers skeppslag
Dyvik (Österåker) 181 

Asunda härad
Vindsberga (Tillinge) 262 
Ör (Tillinge) 262 

Ärlinghundra härad
Arenberga (Husby) 163 
Krogsta (Norrsunda) 173 
Söderby (Norrsunda) 265

1 ärmland 
Värmland 274

Västerbotten 
Piteå sn 170

1 'ästmanland 
Arboga 188 
Köping 163 
Norrbo härad

Ansta (Romfartuna) 315 
As (Romfartuna) 315

Siende härad
Bjuggsta (Kungsåra) 119 
Frösåker (Kärrbo) 211 
Uindö (Kärrbo) 137 
Kärrbo sn 120 

Tjurbo härad
Salberget (Sala gruva) 186 

Tuhundra härad
Horn (Stora Rytterne) 119 

Västerås 122

Västergötland 
Kullings härad 

Herrljunga 85 
Kållandsö 274 
Marks härad 252 
Västergötland 252, 333

Öland 
Öland 153

Östergötland 
Aska härad

Glaskulla (Varv) 256 
Trästad (Fivelstad) 153 
Ulvåsa (Ekebyborna) 251 

Bankekinds härad
Vimarka (Vårdsberg) 57 
Slevringe (Atvid) 181 

Björkekinds härad 
Övergård (Ö Ny) 57 

Bobergs härad
Hageby (Fornåsa) 121 
Häckla (Klockrike) 121 
Kårby (Ekebyborna) 67 

Bråbo härad
Ingelstad (Ö Eneby) 57 
Svärtinge (Ö Eneby) 57, 153 

Göstrings härad 
Bjälbo (Bjälbo) 55 

Linköping 100, 110 
Memmings härad 

Ål (Vånga) 153 
Vångaberg 185 

Motala 120 
Norrköping 120 
Skänninge 33, 90, 149 
Vadstena 82, 157 
Vifolka härad

Braxstad (Ö Tollstad) 120 
Karleby (PHerrberga) 67

Ekholmen (Veckholm) 105 
Husb y (Vallby) 160 
Löts sn 204,227, 252 
Sundby (Veckholm) 83 
Säby(Arnö)227 
Trögds hd I 04 f, 185 

Ulleråkers härad 
Gränberga (Bondkyrka) 54, 67 
Hässelb y (Börje) 173 

Cppland 18, 25, 90, 104,278,333 
Uppsala 47, 53 
Vallentuna härad 

Mörby (Vallentuna) 56 
Smedby (?Hammarby) 163 
Täby Sil 33 1 

Vendels härad 
Örby (Vendel) 55 

Våta härad 
Asp näs (Östervåla) 122, 263 

Värmdö skeppslag 34 
Björkn äs (Värmdö) 171 
Fagerholm (Värmdö) 82, 92 
Lännersta (Värmdö) 179 
Mensättra (Värmdö) 171 
Rens ättra (Värmdö) 171 
Runmarö 39 
Vindö 39 
Värmdö sn 253 

.-\kers skeppslag 
Dyvik (Osteråker) 181 

.-\sunda härad 
Vindsberga (Tillinge) 262 
Ör (T illinge) 262 

Arlinghundra härad 
Arenberga (Husby) 163 
Krogsta (Norrsunda) 173 
Söderby (Norrsunda) 265 

Vännland 
Värmland 274 

Västerbotten 
Piteå sn 170 

Västmanland 
Arboga 188 
Köping 163 
Norrbo härad 

Ansta (Romfartuna) 315 
Äs (Romfartuna) 315 
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Siende härad 
Bjuggsta (Kungsåra) 119 
Frösåker (Kärrbo) 211 
Lindö (Kärrbo) 137 
Kärrbo sn 120 

Tjurbo härad 
Salberget (Sala gruva) 186 

Tuhundra härad 
Horn (Stora Rytterne) l l 9 

Västerås 122 

Västergötland 
Kullings härad 

Herrljunga 85 
Kållandsö 274 
Marks härad 252 
Västergötland 252, 333 

Öland 
Öland 153 

Östergötland 
Aska härad 

Glaskulla (Varv) 256 
Tråstad (Fivelstad) 153 
Ulvåsa (Ekebyborna) 251 

Bankekinds härad 
Vimarka (Vårdsberg) 57 
Slevringe (Åtvid) 181 

Björkekinds härad 
Övergård (Ö Ny) 57 

Bobergs härad 
Hageby (Fornåsa) 121 
Håckla (Klockrike) 121 
Kårby(Ekebyborna)67 

Bråbo härad 
Ingelstad (Ö Eneby) 57 
Svärtinge (Ö Eneby) 57, 153 

Göstrings härad 
Bjälbo (Bjälbo) 55 

Linköping I 00, 110 
Memmings härad 

Ål (Vånga) 153 
Vångaberg 185 

Motala 120 
Norrköping 120 
Skänninge 33, 90 , 149 
Vadstena 82, 157 
Vifolka härad 

Braxstad (Ö Tollstad) 120 
Karleby (?Herrberga) 67 
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Mjölby sn 153 
*Vppe 153
Östergötland 120, 224, 333, 341 

Åland
Mångstäkta (Sund) 164 
Åland 39

Blekinge 
Utlängan 38

Skåne
Falsterbo 81 
Malmö 96 
Skanör 81 
Skåne 137

Danmark 
Köpenhamn 84 
Vallö på Själland 84

Belgien
Antwerpen 47

Estland 
Reval 39, 81

Italien 
Rom 178

Nederländerna 
Leiden 267

Tyskland 
Danzig 81 
Greifswald 81 
Elbing 81
Lubeck 81, 167, 199, 239, 244 
Thorn 81 
Stralsund 81
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Mjölby sn 153 
*Vppe 153 
Östergötland 120, 224, 333, 341 

Äland 
Mångstäkta (Sund) 164 
Åland 39 

Blekinge 
Utlängan 38 

Skdne 
Falsterbo 81 
Malmö 96 
Skanör 81 
Skåne 137 

Danmark 
Köpenhamn 84 
Vallö på Själland 84 

Belgien 
Antwerpen 4 7 

Estland 
Reva! 39, 81 

Italien 
Rom 178 

N ederliinderna 
Leiden 267 

Tyskland 
Danzig 81 
Greifswald 81 
Elbing 81 
Liibeck 81, 167, 199, 239, 244 
Thorn 81 
Stralsund 81 
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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. - Beträffan-
de personnamn, titlar och släktskap se även inledningen s 13 f. För-
kortningar se s 361 ff.

Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta) 
106

Abraham på Näset, landbo 222 
Agneta, dotter till Brita 259 
Agnhammars-ätten se Botvid Larsson 
.Albrekt av Mecklenburg, kung 76, 81, 

107. 209. 211 f, 273 
.Algot Erengislesson (Hammersta-ät- 

ten) 251
.And se .Andreas Andreae, Israel .An-

dersson
.Anders (.Andreas), se även Djäkn, Es-

ter. Ruska, Skytte
- . frman 326, 342
- . kaplan på Ornö 311
- . son till Peder Andersson i Stock-

holm 75 f
- i Banksta 244
- i Enskede 75
- i Fors 284 
-i Hall 192
- i Hallinge 171
- i Hammarby 314
- i Hundhamra 55
- i Källberga 258
- i Långbro 81
- i *Marem 141
- i Närlunda 113
- i Näs 143
- i Riksten 59
- i Skårby 178
- i Skäringe 268, 276
- i Slagsta 61
- i Stav 292
- i Stensättra 161
- i Strand 328
- i Stuvsta 162
- i Söderby 230

- i Täckeråker 334
- i Uppinge 147 
-i Viad 148
- i Vinåker 338 
-i yista 163
- i Östnora 297
- Andreae (And), domprost 230
- Botesson 217
- Elefsson i Eknäs 248
- Ingvarsson (ankare) 83, 332
- Johannis, prebendat 90 
-Jonsson, Pfrman 114 
-Jonsson i Kumla 318 
-Jönsson, biskop i Strängnäs 123
- Knutsson i Gillberga 215
- Knutsson i Torp 232
- Larsson i Talby 181
- Larsson i Uttringe 183
- Matsson (Hålbonäs-ätten) 54
- Naglason 251,287,297
- Nilsson i Torp 232
- Olofsson i Häringe 287
- Olsson i Kullsta 288
- Persson i Kumla 318
- Sigfridsson (Rålamb) 284
- Simonsson, borgmästare 75 f, 142 
ankare se Anders Ingvarsson 
Anna, se även Hoppeners
- Arvidsdotter (Trolle) 138, 213 f
- Bengtsdotter (Lillie) 85, 248, 253,

256, 262, 266, 269, 275, 306, 308, 
309, 311, 323, 324, 325, 327, 328, 
331, 332 f, 334, 340, 343

- Eskilsdotter (Hegle) 137
- Hansdotter (Kröpelin) 89
- Josefsdotter (Djulö-ätten) 252
- Markvardsdotter (Sten stolpe ) 75,

85
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hänvisas till gängse genealogisk litteratur samt för släktförhållanden - i 
den mån de har betydelse för sakförhållandena - till framställningen 
här. Un dantag 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. - Beträffan-
de personnamn, titlar och släktskap se även inledningen s 13 f. För-
kortningar se s 361 ff. 

Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta) 
106 

Abraham på Näset , landbo 222 
Agne ta, dotter till Brita 259 
Agnhammars-ätten se Botvid Larsson 
Albrekt av Mecklenburg , kung 76, 81, 

107, 209 , 211 f, 273 
Algot Erengislesson (Hammersta-ät-

ten) 251 
And se Andreas Andre~ , Israel An-

dersson 
Anders (Andreas), se även Djäkn , Es-

ter , Ruska, Skytte 
- , frman 326, 342 
- , kaplan på Ornö 311 
- , son till Peder Andersson Stock-

holm 75 f 
- i Banksta 244 
- i Enskede 75 
- i Fors 284 
- i Hall 192 
- i Hallinge I 71 
- i Hammarb y 314 
- i Hundhamra 55 
- i Källberga 258 
- i Långbro 81 
- i *Marem 141 
- i Nä rlunda I 13 
-i Näs 143 
- i Riksten 59 
- i Skårb y 178 
- i Skäringe 268 , 276 
- i Slagsta 61 
- i Stav 292 
- i Stensättra 161 
- i Strand 328 
- i Stuvsta 162 
- i Söderby 230 

- i Täckeråker 334 
- i Uppinge 147 
- i Viad 148 
- i Vinåker 338 
- i Vista 163 
- i Östnora 297 
- Andre~ (And), domprost 230 
- Botesson 217 
- Elefsson i Eknäs 248 
- Ingvarsson (ankare) 83, 332 
- Johannis , prebendat 90 
- Jonsson , ?frman 114 
- Jonsson i Kumla 318 
- Jönsson , biskop i Strängnäs 123 
- Knutsson i Gillberga 215 
- Knutsson i Torp 232 
- Larsson i Talby 181 
- Larsson i U ttringe 183 
- Matsson (Hålbonäs-ätten) 54 
- Naglason 251,287,297 
- Nilsson i Torp 232 
- Olofsson i Häringe 287 
- Olsson i Kullsta 288 
- Persson i Kumla 318 
- Sigfridsson (Rålamb) 284 
- Simonsson, borgmästare 75 f, 142 
ankare se Anders Ingvarsson 
Anna, se även Hoppeners 
-Arvidsdotter (Trolle) 138,213 f 
- Bengtsdotter (Lillie) 85, 248, 253, 

256,262,266,269,275,306,308, 
309, 311, 323, 324, 325, 327 , 328, 
331, 332 f, 334, 340, 343 

- Eskilsdotter (Hegle) 137 
- Hansdotter (Kröpelin) 89 
- Josefsdotter (Djulö-ätten) 252 
- Markvardsdotter (Sten /stolpe /) 75, 

85 
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- Olofsdotter (Lindö-ätten) 254, 278
- Pinnowsdotter (Pinnow) 272
- Stensdotter (arm) 315 
Antonius, kyherde i Färentuna 123 
Anund, biskop i Strängnäs 106, 289
- i Tuna 294
- i Valsjö 272
- i Västberga 88
- i Västerby 75
- i Ågesta 164 f
- i Ånsta 192, 194
- Finvidsson (Stallare) 119, 183
- köpsven 116
-Stensson (Ulv) 102, 119, 120 f, 122, 

123, 124
Apollonia, Påvel krögares hustru 188 
Arent Bengtsson (Ulv) 94, 131, 263, 

272
arm se Anna Stensdotter 
Arvid, se även Trolle
- i Neglinge 81
- i Stadsberga 327
- (sparre) i Valsjö 272
- i 'Övergården’ 185
- Andersson 284
- Larsson 134
- StafFansson (tre mantelsnitt) 148,

269, 277
Aspenäs-ätten se Bengt Jonsson, Gre- 

gers Bengtsson, Ingeborg Gregers- 
dotter, Knut Bengtsson, Kristina 
Knutsdotter, Märta Gregersdotter 

Axel, se även Brahe
- Larsson (Tott) 340
- Nilsson (Banér) 92, 250, 261, 262 
-Olofsson (Skanke) 131, 133, 137,

147

Babbe, Henrik 65, 178 f, 188
- , Peder, i Klippsta 139 
Bagge, Jakob 87
balk belagd med sparre se Johan Lars-

son
Banér se Axel Nilsson, Birgitta Isaks- 

dotter, Dorotea Knutsdotter, Eskil 
Isaksson, Isak Isaksson, Knut Es- 
kilsson, Per Axelsson, Sigrid Eskils- 
dotter

Barbara, Staffans i Oxelby piga 177 
Beata Ivarsdotter (Tott) 137, 214 
Beneka Andersson, kanik 119

Bengt, se även Gylta, Königsmark, 
Smålänning

- i Björsta 246 
-i Håga 193
- i Kalvnäs 218
- i Tappström, landbo 117
- i Torp 232
- i Värsta 149
- i Åva 342 
-Arvidsson 107
- Birgersson, junker, hertig, biskop i

Linköping 106, 110
- Bosson, frman 212
- Bosson (egen ätt) 33
- Gotskalksson (Ulv) 131, 263
- Gregersson (Lillie) 85, 306, 308,

309, 311,323, 324, 325, 331, 332 f, 
334, 340, 343

- Hansson, borgare och rådman i
Sthlm 75 f, 92, 133, 142 

-Jonsson (Aspenäs-ätten) 214 
-Jönsson (Oxenstierna) 170
- Kristiernsson (Oxenstierna) 153,

158
- Larsson, frman 163
- Larsson i Erstavik, frman 76
- Larsson i Årsta 91
- Laurensson (Björnlår) 60, 65, 169,

172, 173, 174, 176, 177, 182, 189
- Magnusson (Svarte) 194
- Mickelsson 89
- Nilsson (Oxenstierna) 106 f
- Stensson (Oxenstierna) 91 f 
Bengta Abrahamsdotter (tjurhuvud)

177, 189
- Bengtsdotter 120
- Bengtsdotter (Oxenstierna) 170,

180, 216, 224
- Eriksdotter (sparre) 293, 315
- Simonsdotter (Körning) 286
Bertil Andersson, Hans Kröpelins 

dräng 91
- Larsson i Solberga 268
- målare 99
Bese se Gunhild Johansdotter 
Beurreus, Dionysius 35, 55, 59 f, 99, 

110, 184, 186 f
Bielke se Birgitta Stensdotter, Erik 

Stensson, Erik Turesson, Knut 
Stensson, Nils Pedersson, Nils Tu-
resson, Peder Turesson, Sten
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- Olofsdotter (Lindö-ätten) 254, 278 
- Pinnowsdotter (Pinnow) 272 
- Stensdotter (arm) 315 
Antonius, kyherde i Färentuna 123 
Anund , biskop i Strängnäs 106, 289 
-i Tuna 294 
- i Valsjö 272 
- i Västberga 88 
- i Västerby 75 
- i Ågesta 164 f 
-iÅiista 192, 194 
- Finvidsson (Stallare) 119, 183 
- köpsven 116 
-Stensson (Ulv) 102,119, 120f , 122, 

123, 124 
Apollonia, Påvel krögares hustru 188 
Arent Bengtsson (Ulv) 94, 131, 263, 

272 
arm se Anna Stensdotter 
Arvid, se även Trolle 
- i Neglinge 81 
- i Stadsberga 327 
- (sparre) i Valsjö 272 
- i 'Övergården' 185 
- Andersson 284 
- Larsson 134 
- Staffansson (tre mantelsnitt) 148, 

269 , 277 
Aspenäs-ätten se Bengt Jonsson, Gre-

gers Bengtsson, Ingeborg Gregers-
dotter, Knut Bengtsson , Kristina 
Knutsdotter, Märta Gregersdotter 

Axel, se även Brahe 
- Larsson (Tott) 340 
- Nilsson (Baner) 92,250,261,262 
-Olofsson (Skanke) 131, 133, 137, 

147 

Babbe, Henrik 65, 178 f, 188 
- , Peder, i Klippsta 139 
Bagge, Jakob 87 
balk belagd med sparre se Johan Lars-

son 
Baner se Axel Nilsson , Birgitta Isaks-

dotter, Dorotea Knutsdotter, Eskil 
Isaksson , Isak Isaksson, Knut Es-
kilsson, Per Axelsson, Sigrid Eskils-
dotter 

Barbara, Staffans i Oxelby piga 177 
Beata lvarsdotter (Tott) 137,214 
Beneka Andersson, kanik 119 

Bengt, se även Gylta, Königsmark, 
Smålänning 

- i Björsta 246 
- i Håga 193 
- i Kalvnäs 218 
- i Tappström, landbo 117 
- i Torp 232 
- i Värsta 149 
- i Åva 342 
- Arvidsson 107 
- Birgersson, junker , hertig, biskop i 

Linköping 106, 110 
- Bosson , frman 212 
- Bosson (egen ätt) 33 
- Gotskalksson (Ulv) 131,263 
- Gregersson (Lillie) 85, 306, 308, 

309 , 311, 323 , 324, 325 , 331 , 332 f, 
334,340 , 343 

- Hansson, borgare och rådman 
Sthlm 75 f, 92 , 133, 142 

- Jonsson (Aspenäs-ätten) 214 
- Jönsson (Oxenstierna) 170 
- Kristiernsson (Oxenstierna) 153, 

158 
- Larsson, frman 163 
- Larsson i Erstavik, frman 76 
- Larsson i Årsta 91 
- Laurensson (Björnlår) 60, 65, 169, 

172, 173, 174, 176, 177, 182, 189 
- Magnusson (Svarte) 194 
- Mickelsson 89 
- Nilsson (Oxenstierna) 106 f 
- Stensson (Oxenstierna) 91 f 
Bengta Abrahamsdotter (tjurhuvud) 

I 77, 189 
- Bengtsdotter 120 
- Bengtsdotter (Oxenstierna) 170, 

180,216,224 
- Eriksdotter (sparre) 293, 315 
- Simonsdotter (Körning) 286 
Bertil Andersson, Hans Kröpelins 

dräng 91 
- Larsson i Solberga 268 
- målare 99 
Bese se Gunhild Johansdotter 
Beurreus , Dionysius 35, 55 , 59 f, 99 , 

110, 184, 186 f 
Bielke se Birgitta Stensdotter, Erik 

Stensson, Erik Turesson, Knut 
Stensson, Nils Pedersson, Nils Tu-
resson, Peder Turesson, Sten 
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Bengtsson, Sten Stensson, Sten 
Turesson, Ture Eriksson, Ture Pe- 
dersson, Ulf Stensson 

Bielkenstierna se Hans Klasson 
Birger, se även Blåpanna, Trolle
- i Kalvö 255
- i Lännåker 320
- (Eriksson) i Uttringe, vpn 148, 183 f
- Gregersson (Malsta-ätten), äbi 340
- Magnusson, kung 33, 55, 214, 340
- Magnusson (Magnus Marinassons

ätt) 56, 192, 199, 205, 207, 210, 
213 f, 271

- Matsson, Pfrrnan 60, 65
- Nilsson (Grip) 131, 133 f, 137 f, 146,

147
- Nilsson (Sparre av Hjulsta och

Ängsö) 52, 67, 119, 137, 183, 194, 
195

- Nilsson (sparre) 208
- Petersson (Finsta-ätten) 53 
Birgitta (Brita)
- , Torsten Salomonssons änka 259
- i*Skarpa 85
- Bengtsdotter (Lillie) 333
- Erlandsdotter (Bååt) 208
- Gustavsdotter (Sture) 105
- Isaksdotter (Banér) 208, 262
- Knutsdotter (Lejonbjälke) 106
- Kristiernsdotter (Oxenstierna) 89,

91 f
- Kristiernsdotter (Vasa) 55, 64
- Lambrektsdotter, Mickel Bengtssons

hustru 89
- Larsdotter, Erengisle Jonssons hust-

ru 129. 232, 269, 317
- Magnusdotter (Natt och Dag) 188
- Magnusdotter (Porse) 139, 170,

213 f, 216, 222, 224, 237
- Nilsdotter (Grip) 213 f
- Nilsdotter (två spetsar uppifrån) 208
- Olofsdotter (Tott) 78, 84, 86, 93,

133, 204, 209, 212, 217, 221, 225, 
228, 232, 233, 234, 246, 251 f, 253, 
254, 257, 258, 260, 266, 272, 278, 
286. 293, 308, 311, 312, 314, 321, 
322, 331, 335, 336

-Stensdotter (Bielke) 105, 109, 113,
118

Birk, Sven 327
bjälke, en se Nils Gregersson

Björn, son till Sven i Hammarby 53
- i*Brunby 73
- i Fors 284
- i Fågelsta 170
- i Gällsta 103
- i Nolinge 143
- i Tullinge 62
- i Vidså 295
- Ingolfsson 108, 114, 120 
-Jönsson (Pukehorn) 173
- Kallesson 323
- laxkarl 82
- Pedersson (björnram) 169
- Pedersson (Bååt) 35, 36, 58, 106 f,

108, 122, 137, 199, 206, 208, 210, 
213 ff, 216, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 232, 234, 236, 237, 238, 255, 
258 f, 273 f

- Petersson (Djäkn) 258, 260 
Björnlår se Bengt Laurensson, Karl

Laurensson
björnlår se Karin Eriksdotter 
björnram se Björn Pedersson 
Björnram från Västergötland se Nils 

Ottesson
björnramar, tre se Erik Karlsson, Jo-

han Karlsson, Karl Eriksson 
Blåpanna, Birger Jonsson 93, 95, 314, 

321
- , Esbjörn 179, 187 f 
Bo i Byrsta 133
-Jonsson (Grip) 51, 60, 65, 67 f, 77, 

86, 87, 106 f, 120, 156, 168, 169, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 181 f, 
189, 192, 194, 211 f, 221, 224, 254, 
269, 270, 290

- Nilsson (Hammersta-ätten / Grip)
68,251

Boberg, Lars 51 
Bock, Johan, i Gansta 285 
bock, halv se Cecilia Matsdotter 
Bonde, se även Karl Knutsson
- , Peter 85
”Bordstac” se Magnus Gudmundsson 
Borisk, Karin Hansdotter, änka efter 

Klas skräddare i Sthlm 137 
Borro, Jöns 279 
Botild, Andreas hustru 326 
Botolf i Tyresta 331 
Botvid, se även Brun

Bengtsson , Sten Stensson, Sten 
Turesson, Ture Eriksson , Ture Pe-
dersson , Ulf Stensson 

Bielkenstierna se Hans Klasson 
Birger , se även Blåpanna, Trolle 
- i Kalvö 255 
- i Lännåker 320 
- (Eriksson) i Uttringe , vpn 148, 183 f 
- Gregersson (Malsta-ätten), äbi 340 
- Magnusson, kung 33, 55,214,340 
- Magnusson (Magnus Marinassons 

ätt) 56, 192, 199, 205, 207, 210, 
213 f, 271 

- Matsson , ?frman 60 , 65 
- Nilsson (Grip) 131, 133 f, 137 f, 146, 

147 
- Nilsson (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) 52 , 67, 119, 137, 183, 194, 
195 

- Nilsson (sparre) 208 
- Petersson (Finsta-ätten) 53 
Birgitta (Brita) 
- , Torsten Salomonssons änka 259 
- i *Skarpa 85 
- Bengtsdotter (Lillie) 333 
- Erlandsdotter (Bååt) 208 
- Gustavsdotter (Sture) I 05 
- Isaksdotter (Baner) 208 , 262 
- Knutsdotter (Lejonbjälke) 106 
- Kristiernsdotter (Oxenstierna) 89, 

91 f 
- Kristiernsdotter (Vasa) 55, 64 
- Lambrektsdotter, Mickel Bengtssons 

hustru 89 
- Larsdotter , Erengisle Jonssons hust-

ru 129,232,269,3 17 
- Magnusdotter (Natt och Dag) 188 
- Magnusdotter (Porse) 139, 170, 

213 f, 216,222 , 224,237 
- Nilsdotter (Grip) 213 f 
- Nilsdotter (två spetsar uppifrån) 208 
- Olofsdotter (Tott) 78 , 84, 86, 93, 

133, 204, 209, 212, 217, 221, 225, 
228 , 232 , 233, 234, 246, 251 f, 253, 
254,257,258,260,266,272,278, 
286, 293, 308, 311, 312, 314, 321 , 
322 , 331,335,336 

- Stensdotter (Bielke) 105, 109, 113, 
118 

Birk , Sven 327 
bjälke , en se Nils Gregersson 
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222,223,224,225,226,227,228, 
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258 f, 273 f 

- Petersson (Djäkn) 258, 260 
Björnlår se Bengt Laurensson, Karl 

Laurensson 
björnlår se Karin Eriksdotter 
björnram se Björn Pedersson 
Björnram från Västergötland se Nils 

Ottesson 
björnramar, tre se Erik Karlsson, Jo-

han Karlsson, Karl Eriksson 
Blåpanna, Birger Jonsson 93, 95, 314, 

321 
- , Esbjörn 179, 187 f 
Bo i Byrsta 133 
- Jonsson (Grip) 51, 60, 65, 67 f, 77, 

86, 87, 106 f, 120, 156, 168, 169, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 181 f, 
189, 192,194,211 f, 221 , 224,254, 
269,270,290 

- Nilsson (Hammersta-ätten / Grip) 
68,251 

Boberg, Lars 51 
Bock,Johan, i Gansta 285 
bock, halv se Cecilia Matsdotter 
Bonde, se även Karl Knutsson 
- , Peter 85 
"Bordstac" se Magnus Gudmundsson 
Borisk, Karin Hansdotter, änka efter 

Klas skräddare i Sthlm 13 7 
Borro , Jöns 279 
Botild, Andreas hustru 326 
Botolf i Tyresta 331 
Botvid, se även Brun 



384 Personregister

- , helgon 47, 167
- i Broby 310 
-i Hall 193
- i Hammersta 251
- i Hemfosa 285
- i Kängsta 258
- i Nyckelby 111
- i Näsby 58
- i Själv 266
- i Stadsberga 327
- i Sylta 116
- i Säby 269 
-i Tibble 231
- i Tullinge 52, 56
- i Åby 101
- Larsson (Agnhammars-ätten) 186 
Brahe (danska ätten), Axel (Pedersen)

278
- , Niels (Pedersen) 137, 217 
Brasinthorp, Kort 87 
Brask, Hans, biskop 238 
Broke, Nils 168, 173, 176, 189 
Brun, se även Märta Siggesdotter
- , Botvid, frman 52
- , Olof (delad sköld, sex rutor i nedre

fältet) 53 f, 67, 118
- , Sigge 51, 60, 65, 67 f, 86, 87, 107,

168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 181 f, 189, 208, 211, 221, 224, 
254, 269, 270, 290 

Brynjulf, kanik 155, 164 
Bröms, Olof, kammarmästare 141, 

164
Bydelsbach se Hebbla Albrektsdotter 
båt se Erengisle Jonsson, Katarina 

Axelsdotter
Bååt se Björn Pedersson, Brita Er- 

landsdotter, Erland Pedersson, 
Gustav Björnsson, Henrik Erlands-
son, Johan Pedersson, Peder Er-
landsson, Ulf Henriksson 

Bänkfrid, hustru till Sven i Hammar-
by 53

bölja se Dan Ragvaldsson

Cecilia i Skälby 140, 145
- i Äleby 50
- Filipsdotter (Folkungaättens oäkta

gren) 306
- Hansdotter, Klas Staffanssons änka

155

- Ingemundsdotter (vinkelsnitt) 230
- Matsdotter (halv bock) i Ribby 283,

291, 293, 327
- Olofsdotter (Lossa-ätten) 170, 175
- Staffansdotter (Stangenberg) 308,

311, 313, 321, 329
Crouwel, Rutger, borgare i Sthlm 37, 

74, 79, 84, 93, 95, 314, 321, 323 
Cruus af Edeby se Erik Nilsson, Nils 

Jespersson

Dalkarl, Erik, fogde 255 
Dan Nilsson (svin) 107
- Ragvaldsson (bölja) 217, 219 
Daniel, borgare i Sthlm 178 
Didrik myntmästare 55 
Djulö-ätten se Anna Josefsdotter 
djur, halvt, se Jon Jönsson
Djäkn, Björn Peterssons ätt se Björn 

Petersson, Erengisle Björnsson, 
Ingeborg Björnsdotter 

Djäkn, Anders 193
- , Filip (trana) 170, 175
- , Gudmund Jakobsson (vinge) 181
- , Jöns, Bojonssons sven 194
- , Nils, i *Andersta, frman 151
- , Olof, i Ormsättra, frman 168, 169,

172, 174, 176, 177, 181, 189 
-, Olof (Pilstjärna) 100, 103 f, 113, 

116, 117, 118, 119, 123 
Dorotea Knutsdotter (Banér) 50, 57, 

60 f, 63 f, 66
Dyre se Metta Ivarsdotter, Vincent 

Ivarsson
Dyster, Anders 146
- , Hans, i Södertälje 140, 146
-, Olof, borgare i Sthlm 140, 146, 

184, 195, 249, 261, 264, 273, 275, 
276

Ebba Eriksdotter (Vasa) 187 
Egisl (Ödgisle) Birgersson (Likvidssö- 

nernas ätt), biskop i Västerås 74 
Eka-ätten se Gregers Magnusson, Jo-

han Magnusson, Karl Magnusson, 
Magnus Trottesson, Märta Mag- 
nusdotter, Trötte Petersson 

Elef Håkansson (tre blomvippor balk- 
vis) 79, 87, 88 

Elin, abbedissa i Sko 122
- , Ingeborg Anundsdotters faster 284
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- , Ingeborg Anundsdotters faster 284 
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- i Sandemar 325
- Arvidsdotter (Oxenstierna) 170
- Eriksdotter (Färla, Karl Erikssons

ätt) 188, 212
- Gregersdotter (Sandbro-ätten) 213 f
- Ingemundsdotter (tre sjöblad) 136,

138, 140. 224, 230, 273
- Karlsdotter (två vinkelhakar) 100,

103 f, 116, 117, 118
- Matsdotter (Hålbonäs-ätten) 130
- Nilsdotter (Sparre av Hjulsta och

Ängsö) 255, 263 f, 277
- PSvensdotter 54
Elise Eskilsdotter (Hegle) 137 
Elof i Hallunda 53 
Erengisle, se även Gädda
- i Källsta 219
- Björnsson (Djäkn) 258, 260, 261 
-Jonsson (båt) 129, 130, 232, 266,

269, 317
- Nilsson d ä (Hammersta-ätten) 332
- Nilsson d v (Hammersta-ätten) 37,

68. 78, 84, 93, 133, 212, 231, 233, 
250 IT, 254, 258, 260, 265, 266,
270. 272, 275, 278, 293, 305, 308, 
312. 314, 321, 322, 330, 335

Erik. se även Dalkarl, Kagge, van Li- 
pen, Nipertz, Ryning, Strabuch, 
Trolle

- av Pommern, kung 105, 262 
-XIV 55, 79, 80, 185, 187, 253, 255,

259, 261, 263, 264, 274, 276, 305, 
323, 331

- i »Aflrulta 48, 174, 189
- i Alvsta 283
- i Brunnsberga 207
- i Fors. domare 37, 284, 295
- i *Haghabv 192
-i Lideby 48, 174, 189
- i Nolinge 142
- i Råby 145
- i Stav 115
- i Stenbacken 226 
-i Vreta 148
- i Älby 124
- Andersson i *Ekebv 101 
-.Axelsson (Tott) 140, 149, 306, 307,

308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 
317. 318, 319, 320, 323, 325, 326, 
327. 328, 329, 335, 336, 337, 340 f, 
342

- Birgersson (Vinäs-ätten), kanik, bis-
kop i Strängnäs 51, 52, 61, 129

- Botvidsson i Ladvik 173 
-Jakobsson, fogde 34
- Karlsson (Gyllenstierna) 67
- Karlsson (tre björnramar) 208, 262,

270
- Karlsson (Örnfot) 332
- Larsson, fogde 156 f
- Larsson, fogde (1563) 253, 279
- Magnusson, hertig 33 f, 55, 214, 289
- Magnusson, kung 185
- Magnusson i Nibble, frman 58
- Matsson i Sundby 116
- Månsson i Sylta 116
- Nilsson (Cruus af Edeby) 139
- Pedersson i Bröttsta 132
- Persson i Tumba 63
- Staffansson i Hemfosa 285
- Staffansson i Häringe 287
- Stensson (Bielke) 170, 214 
-Turesson (Bielke) 48, 84
- Tönnesson (Tott) 249 
Erland, se även Kagge
- Larsson, länsman 120
- Pedersson d ä (Bååt) 50, 58, 204,

205, 208 f, 210, 223, 262
- Pedersson d y (Bååt) 208 
Erling i Trönninge 121 
Esbjörn, se även Blåpanna
- i *Ekeby 101
- i Smista 161
- i Västberga 88
Eskil Isaksson (Banér) 104
Ester, Anders 269
Estrid, Peder Nilssons änka 79

Falk av Vallö se Katarina Jensdotter 
Fargalt se Peder Ragvaldsson, Rag- 

vald Nilsson
Filip Bosson, frman 212, 236, 273
- Olofsson (Pilstjärna) 87, 103 f
- Olsson (hjärta) 141, 182 1'
Finkenow, Karl 83
- , Lars 83
- , Nils, i Hallinge 171 
Finsta-ätten se Birger Petersson, Is-

rael Petersson
Finvid Magnusson (Magnus Mari- 

nassons ätt) 150
Fleming, Ivar 223, 244, 246, 248, 250,

- i Sandemar 325 
- Arvidsdotter (Oxens tierna) 170 
- Eriksdotter (Färla , Karl Erikssons 

ätt) 188,2 12 
- Gregersdotter (Sandbro-ätten) 213 f 
- lng em undsdotter (tre sjöblad) 136, 

138, 140,224,230, 273 
- Karlsdotter (två vinkelhakar) I 00, 

I 03 f , I I 6, 11 7, 118 
- Matsdotter (Hålbonäs-ätten) 130 
- Nilsdotter (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) 255, 263 f, 277 
- ?Svensdotter 54 
Elise Eskilsdotter (Hegle) 137 
Elof i Hallunda 53 
Erengisle, se även Gädda 
- i Källsta 219 
- Björnsson (Djäkn) 258 , 260 , 261 
- Jonsson (båt) 129, 130, 232, 266, 

269,317 
- Nilsson d ä (Hammersta-ätten) 332 
- Nilsson d y (Hammersta-ätten) 37, 

68, 78, 84, 93, 133, 212, 231, 233 , 
250 ff, 254 , 258 , 260, 265, 266, 
270,272,275,278,293,305,308 , 
3 12,3 14,32 1,322,330,335 

Erik, se även Dalkarl , Kagge , van Li-
pen, Nipertz, Ryning, Strabuch, 
Trolle 

- av Pommern, kung 105,262 
- XIV 55, 79 , 80, 185, 187, 253, 255, 

259,261,263,264,274,276,305, 
323,33 1 

- i *Affrulta 48, 174, I 89 
- i Alvsta 283 
- i Brunnsberga 207 
- i Fors , domare 37, 284, 295 
- i * Haghab y 192 
- i Lideby 48, 174, 189 
- i Nolinge 142 
- i Råby 145 
- i Stav 115 
- i Stenbacken 226 
- i Vreta 148 
- i Älby 124 
-Andersson i *Ekeby 101 
-Axelsson (Tott) 140, 149, 306, 307, 

308, 309, 3 10, 312, 313, 314, 316, 
3 17,3 18,3 19,320,323,325,326, 
327,328,329,335,336,337,340~ 
342 
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- Birgersson (Vinäs-ätten), kanik, bis-
kop i Strängnäs 51, 52, 61, 129 

- Botvidsson i Ladvik 173 
- Jakobsson, fogde 34 
- Karlsson (Gyllenstierna) 67 
- Karlsson (tre björnramar) 208, 262 , 

270 
- Karlsson (Örnfot) 332 
- Larsson, fogde 156 f 
- Larsson , fogde ( 1563) 253, 279 
- Magnusson, hertig 33 f, 55,214,289 
- Magnusson, kung 185 
- Magnusson i Nibble, frman 58 
- Matsson i Sundby 116 
- Månsson i Sylta 116 
- Nilsson (Cruus afEdeby) 139 
- Pedersson i Bröttsta 132 
- Persson i Tumba 63 
- Staffansson i Hemfosa 285 
- Staffansson i Häringe 287 
- Stensson (Bielke) 170, 214 
- Turesson (Bielke) 48 , 84 
- Tönnesson (Tott) 249 
Erland, se även Kagge 
- Larsson, länsman 120 
- Pedersson d ä (Bååt) 50, 58, 204, 

205 ,208 f, 210,223,262 
- Pedersson d y (Bååt) 208 
Erling i Trönninge 121 
Esbjörn, se även Blåpanna 
- i *Ekeby 101 
- i Smista 161 
- i Västberga 88 
Eskil Isaksson (Baner) I 04 
Ester, Anders 269 
Estrid , Peder Nilssons änka 79 

Falk av Vallö se Katarina Jensdotter 
Fargalt se Peder Ragvaldsson, Rag-

vald Nilsson 
Filip Bosson , frman 212,236,273 
- Olofsson (Pilstjärna) 87, I 03 f 
- Olsson (hjärta) 141, 182 f 
Finkenow , Karl 83 
- , Lars 83 
- , Nils, i Hallinge 171 
Finsta-ätten se Birger Petersson, Is-

rael Petersson 
Finvid Magnusson (Magnus Mari-

nassons ätt) 150 
Fleming, Ivar 223, 244, 246, 248, 250, 
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253, 255, 257, 259, 261, 263, 268, 
270, 271

- ,Jakob 91
- , Lars 174, 223, 244, 246, 247, 248,

250, 253, 255, 257, 259, 261, 263 f, 
268, 271, 277 f

Folke Jonsson (Fånö-ätten) 199 
Folkungaättens oäkta gren se Cecilia 

Filipsdotter, Karl Magnusson, Pe-
ter Magnusson

Fossert, Herman, borgmästare 73 f 
Fot, Jöns, i Näs 143 
Fredebern, Johan 249, 259, 270, 273, 

278
Frende, kyherde i Österhaninge 341 
Frode i Åbrunna 340 
fyrkanter, tre se Olof Karlsson 
Fågel, Lars, fogde 217 
Fånö-ätten se Folke Jonsson 
Färla, Karl Erikssons ätt, se Elin Eriks- 

dotter, Ingrid Karlsdotter, Johan 
Karlsson, Karl Eriksson 

-, Orestes Keldorssons ätt, se Röd 
Keldorsson

-, Tyrgils Klemenssons ätt, se Kle-
mens Tyrgilsson, Magnus Tyrgils- 
son, Nils Tyrgilsson, Tyrgils Kle- 
mensson

Gabriel Kristersson (Oxenstierna) 57, 
65, 79, 80, 81, 82, 84, 85 f, 89, 92, 
168, 169, 171, 172, 176, 177, 181, 
183,

Galle, Magnus 116 
Gera se Karl Knutsson 
Gerdar i Slagsta 61
- Gerdarsson 61
Gerder, biskop i Strängnäs 47 
Gert i Ösby 343
Gertrud, dotter till Olof Dyster 146
- , hustru till PÖjar Jakobsson 95
- , änka efter Erland Kagge 138
- Birgersdotter (sparre) 208
- Mickelsdotter 89
- Narvesdotter (Römer) 153 
Gilius bössgjutare 55
Gilkin Håkansson (hjorthorn) 136, 

138, 140, 225, 230, 273 
ginbalk belagd med tre liljor se Peter 

Karlsson
Gismund i Aska 204

Gotskalk Arentsson (Ulv) 263 
-Bengtsson (Ulv) 58, 77, 131, 246, 

258, 263, 270, 272, 288, 291, 292, 
295, 296, 327 

Gregers i PHogsta 113
- i Klövsta 256 
-i Viad 148
- i Västberga 88
- Bengtsson (Aspenäs-ätten) 104
- Folkesson (Lillie) 219
- Magnusson (Eka-ätten) 104, 123
- Matsson (Lillie) 103 ff, 263, 306,

311, 314, 317, 318, 321, 322, 323, 
325, 326, 332 f, 334, 337, 338, 339, 
342, 343

- Persson i Själv 267
- Styrbjörnsson (Sandbro-ätten) 214 
Gren, se även Märta Magnusdotter 
-, Ivar 153, 158
- , Magnus 153, 160
Greta, styvdotter till Mats Larsson 65
- Fickesdotter (Molteke) 168, 173, 176 
Grip se Birger Nilsson, Bo Jonsson,

Bo Nilsson, Brita Nilsdotter, Kata-
rina Knutsdotter, Marina Nilsdot-
ter, Nils Bosson, Peder Nilsson 

Gudmund, se även Djäkn, Munk
- i Lännåker 321
- i Näsby 323
- i Ågesta 164
- Persson i Tyresö 74, 78 f, 93, 255,

258, 305, 312, 331, 332 
Gumsehuvud se Gustav Karlsson, 

Karl Ormsson, Katarina Karlsdot-
ter

Gunhild Hemmingsdotter (Lejonan-
sikte, Hemming Ödgislasons ätt) 
119, 183

- Johansdotter (Bese) 94 
Gunnar i Lyngsta 220
- , torpare på Lisö 227
- på Näset, landbo 222 
Gustav, se även Kafle, Sture
-1 34, 38, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 73, 78 f, 
80, 93, 100, 102, 105, 108, 109, 
110, 111, 113, 116, 117, 118, 120, 
121, 123, 130, 132, 134, 135, 136, 
141, 142, 145, 146, 148 f, 155, 156, 
158, 161, 164, 170, 180, 184, 185, 
188, 195, 204, 209, 213, 215, 217,
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342,343 
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- Styrbjörnsson (Sandbro-ätten) 214 
Gren, se även Märta Magnusdotter 
- , Ivar 153, 158 
- , Magnus 153, 160 
Greta, styvdotter till Mats Larsson 65 
- Fickesdotter (Molteke) 168, 173, 176 
Grip se Birger Nilsson, Bo Jonsson , 

Bo Nilsson, Brita Nilsdotter, Kata-
rina Knutsdotter, Marina Nilsdot-
ter, Nils Bosson, Peder Nilsson 

Gudmund, se även Djäkn, Munk 
- i Lännåker 321 
- i Näsby 323 
- i Ågesta 164 
- Persson i Tyresö 74, 78 f, 93, 255, 

258,305,312,331,332 
Gumsehuvud se Gustav Karlsson , 

Karl Ormsson, Katarina Karlsdot-
ter 

Gunhild Hemmingsdotter (Lejonan-
sikte, Hemming Ödgislasons ätt) 
119, 183 

- Johansdotter (Bese) 94 
Gunnar i Lyngsta 220 
- , torpare på Lisö 227 
- på Näset, landbo 222 
Gustav, se även Kafle, Sture 
- I 34, 38, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 73, 78 f, 
80, 93, 100, 102, 105, 108, 109, 
110, 111, 113, 116, 117, 118, 120, 
121, 123, 130, 132, 134, 135, 136, 
141, 142, 145, 146, 148 f, 155, 156, 
158, 161, 164, 170, 180, 184, 185, 
188, 195, 204, 209, 213,215 , 217, 
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220. 221 f, 223, 225, 227, 228, 234, 
244. 246, 247, 249, 251 f, 254 f, 
257, 258, 260, 261, 263, 264, 267, 
268, 273, 274, 276, 278, 283, 285, 
291, 293, 297, 305, 315, 327, 331, 
334, 336. 341

- Birgersson (Sparre av Hjulsta och
Ängsö) 141

- Björnsson (Bååt) 58 
-Johansson (Tre rosor) 50, 57, 61,64,

66
- Karlsson (Gumsehuvud) 103 ff. 116
- Leksson (kvadrerad sköld) 83, 87,

103 f, 332
Gyllenstierna se Erik Karlsson, Karl 

Eriksson. Kristina Nilsdotter, Mag-
dalena Eriksdotter 

Gylta, Bengt 333 
Gyrger i Sanda 325 
Gädda, se även Katarina Johansdot- 

ter, Kristina Johansdotter
- , Erengisle 94, 251 
-.Johan 94, 213 f
- . Karl 35. 62, 208 
gäddkäkar, två se Gudmund Munk
- , tre se Truls Matsson

Halsten i *Malma 140, 287 
-Jonsson (lilja) 223, 230 
Halvid i Yxlö 275
Hanimersta-ätten se Algot Erengis- 

lesson, Bo Nilsson, Erengisle Nils-
son. Ingevald Estridsson, Katarina 
Erengislesdotter, Nils Erengisles- 
son

Hampe, Jakob, borgare i Sthlm 94 
Hans, se även Brask, Dyster, Krank, 

Kröpelin, Kyle, Medelborg, 
Snapphane, Wippenförde, Zander

- . kung 34, 287
- i Alby 306 
-iLadvik 173
- i Arsta 91
- i Örby 95
- i Östberga 95
- dalkarl, fogde 55
- hammarsmed i Uddby 334 
-Jappsson i *Skarpa 77
- Klasson (Bielkenstierna) 59, 66, 140,

149, 155, 163, 169, 187, 247, 307, 
308, 309, 310, 312. 313, 314, 315,

316, 318, 319, 320, 323 f, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 337, 338, 339, 
340, 342, 343

- Larsson 76
- Magnusson, kanik, biskop i Sträng-

näs 52, 61, 101, 104, 129, 156, 157, 
160, 195, 295

- skräddare 117
- Staffansson 308, 316, 336 
Harald, se även Kase
- Eriksson i Vällinge 100, 113, 184-87 
Hartlev Hartlevsson, kyherde i Öster-

haninge 341
Hebbla Albrektsdotter (Bydelsbach) 

258, 263, 276
Hegle se Anna Eskilsdotter, Elise Es- 

kilsdotter
Helena, Johan Skeringssons syster 

111
Helge Petri, kyherde i Österhaninge 

341
Helpten, van, Gise 212 
Hemming i Älvesta, landbo 68 
Henrik, se även Babbe, Svinge
- , biskop i Uppsala 47
- , kyherde i Ekerö 101
- , magister, bror till Tidekin Rump

74
- de Strömberg 340
- i Ersdala 169
- i Hundhamra 55
- på Näset, landbo 222
- Arvidsson 60,
- Erlandsson (Bååt) 208
- Nilsson (Örboholms-ätten) 34, 273
- Persson i Tattby 87 
Herman, dominikanbroder 178 
Hermund (i Säby) 167
Hjort, Lasse, vpn 193, 195 
hjorthorn se Gilkin Håkansson, Ing-

rid Larsdotter
- , två se Kristiern Esbjörnsson 
Hjorthorn se Håkan Håkansson 
hjälm, vingad se Sigrid Jonsdotter 
hjärta se Filip Olsson
Holme i Hall 193
- i Hammersta 251 
Holmger i Asknäs 99
- i Billsta 205, 219 
Holmsten i Fors 284
- i Nödesta 290

220 , 221 f , 223, 225, 227, 228, 234, 
244 , 246, 247, 249, 251 f , 254 f, 
257 , 258 , 260,261 , 263,264 , 267, 
268 , 273 , 274 , 276,278,283,285 , 
291 , 293 , 297, 305 , 315, 327, 331 , 
334 ,3 36, 341 

- Birgersson (Sparre av Hjulsta och 
Ängsö) 141 

- Björnsson (Bååt) 58 
- Johansson (Tre rosor) 50, 57, 61, 64, 

66 
- Karlsson (Gumsehuvud) 103 ff, 116 
- Leksson (kvadrerad sköld) 83, 87, 

103 f, 332 
Gyllenstierna se Erik Karlsson , Karl 

Eriksson , Kristina Nilsdotter, Mag-
dalena Eriksdotter 

Gylta , Bengt 333 
Gyrger i Sanda 325 
Gädda , se även Katarina Johansdot-

ter. Kristina Johansdotter 
- , Erengisle 94 , 251 
- , Johan 94 , 213 f 
- , Karl 35 , 62 , 208 
gäddkäkar , två se Gudmund Munk 
- , tre se Truls Matsson 

Halsten i *Malma 140, 287 
- Jonsson (lilja) 223 , 230 
Halvid i Yxlö 275 
Hammersta-ätten se Algot Erengis-

lesson , Bo Nilsson , Erengisle Nils-
son, Ingevald Estridsson , Katarina 
Erengislesdotter , Nils Erengisles-
son 

Hampe , Jakob , borgare i Sthlm 94 
Hans , se även Brask , Dyster, Krank, 

Kröpelin , Kyle, Medelborg, 
Snapphane , Wippenförde, Zander 

- , kung 34 , 287 
- i Alby 306 
- i Ladvik 173 
-iÅrsta91 
- i Örb y 95 
- i Östberga 95 
- dalkarl , fogde 55 
- hammarsmed i Uddby 334 
- Jappsson i *Skarpa 77 
- Klasson (Bielkenstierna) 59 , 66, 140, 

149, 155, 163, 169, 187, 247 , 307, 
308, 309 , 310, 312 , 313,314 , 315, 

Personregister 387 

316, 318, 319, 320, 323 f, 325, 326, 
327,328,329,330,337,338,339, 
340,342,343 

- Larsson 76 
- Magnusson, kanik, biskop i Sträng-

näs 52, 61, 101, 104,129,156, 157, 
160,195,295 

- skräddare 11 7 
- Staffansson 308, 316, 336 
Harald, se även Kase 
- Eriksson i Vällinge 100, 113, 184-87 
Hartlev Hartlevsson, kyherde i Öster-

haninge 341 
Hebbla Albrektsdotter (Bydelsbach) 

258 , 263,276 
Hegle se Anna Eskilsdotter, Elise Es-

kilsdotter 
Helena, Johan Skeringssons syster 

111 
Helge Petri, kyherde i Österhaninge 

341 
Helpten, van , Gise 212 
Hemming i Älvesta, landbo 68 
Henrik, se även Babbe, Svinge 
- , biskop i Uppsala 47 
- , kyherde i Ekerö 10 I 
- , magister, bror till Tidekin Rump 

74 
- de Stromberg 340 
- i Ersdala 169 
- i Hundhamra 55 
- på Näset , landbo 222 
- Arvidsson 60, 
- Erlandsson (Bååt) 208 
- Nilsson (Örboholms-ätten) 34, 273 
- Persson i Tattby 87 
Herman, dominikanbroder 178 
Hermund (i Säby) 167 
Hjort, Lasse, vpn 193, 195 
hjorthorn se Gilkin Håkansson, Ing-

rid Larsdotter 
- , två se Kristiern Esbjörnsson 
Hjorthorn se Håkan Håkansson 
hjälm, vingad se Sigrid Jonsdotter 
hjärta se Filip Olsson 
Holme i Hall 193 
- i Hammersta 251 
Holmger i Asknäs 99 
- i Billsta 205, 2 I 9 
Holmsten i Fors 284 
- i Nödesta 290 
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- i Tjursta 330 
Holvast i Enby 208
- i Farsta 77
- i Lyngsta 220
- i Stuvsta 52, 67, 162
- i Trollsta 75
- i Tungelsta 294 
Homman, Olof, borgmästare 79 
Hoppeners, Anna, Hans Hoppeners

änka 285
Horn, Joakim 339
Horst, van der, se Märta Johansdotter 
Hwass, Lasse 244, 268 
Håkan i *Maeringe 290
- Abrahamsson, frman 181
- Elefsson 102
- Håkansson i Näs 130, 143, 144, 145
- Håkansson (Hjorthorn) 106 f 
-Jonsson (Läma) 67
- Magnusson, kung 188, 212
- Mickelsson 261, 262, 267, 278
- Nilsson 306
- Persson i Mälby 290 
Hålbonäs-ätten se Anders Matsson,

Elin Matsdotter, Ingrid Matsdot-
ter, Karl Matsson

Hård (av Häringe), Peder (Larsson) 
35, 286

Ingeborg, Jöns Esbjörnssons änka 155
- Anundsdotter, Arvid Anderssons

hustru 284
- Björnsdotter (Djäkn) 260
- Ermundsdotter 99
- Eskilsdotter (Lejonlilja) 265
- Gregersdotter (Aspenäs-ätten) 104
- Gregersdotter (Sandbro-ätten) 214
- Haraldsdotter, Dionysius Beurreus

hustru 99
-Jönsdotter, hustru till Johan Mats-

son i Näs 143
- Karlsdotter (Sture) 153, 158
- Larsdotter (Tott) 250, 261, 262, 292,

296
- Nilsdotter (Sparre av Tofta) 106
- Ulfsdotter (Ulv) 106
- Åkesdotter (Tott) 78, 86, 252, 286 f,

322
Ingegerd Olofsdotter 175 
Ingel i Fors 249
- i PHogsta 63

Ingemar i Klena 317 
-Jönsson, kyherde i Sthlm 63 
Ingemund i Hamra 54
- i Lund 261
- i Nora (PÖstnora) 297 
-i Tappström 108, 117
- Arvidsson (vinkelsnitt motsols) 37,

131, 246, 248, 256, 265, 272, 275, 
278

- Ingevaldsson i Riksten 59 
Ingevald i Hamra 54
-i Husby 136
- på Näset, landbo 222
- i Olberga 144
- Eskilsson, prebendat 234, 235
- Estridsson (Hammersta-ätten) 67
- Ingemundsson (vinkelsnitt), preben-

dat 249, 270, 273
- Magnusson (Magnus Marinassons

ätt) 149
Ingolf borgare i Sthlm 89
Ingrid, Johan Skeringssons syster 111
- , Olof Anderssons hustru 327
- , Olof Kettilvastssons hustru 110 
-Gregersdotter (Örnflycht) 193, 195
- Ingesdotter (arm) 260
- Karlsdotter (Färla, Karl Erikssons

ätt) 178, 188, 212
- Larsdotter (hjorthorn) 54, 56, 129
- Leksdotter (kvadrerad sköld) 104
- Matsdotter (Hålbonäs-ätten) 226 
-Olofsdotter, mor till Sigge Brun 51,

60, 65, 67 f, 211, 221, 224
- Ragvaldsdotter, Anders Ruskas

hustru 187 f 
Ingvar i Värsta 149
- i Älsta 159
Isak Isaksson (Banér) 208 
Israel Andersson (And) 230
- Petersson (Finsta-ätten), kanik 53,

67
Ivan Jönsson i 'Hovgården’ 108 
Ivar Månsson (Liljeörn) 308, 310, 313, 

315, 317, 325, 336, 341 f

Jakob, se även Bagge, Fleming, Ham-
Pe- , prost, kyherde i Grödinge 38

- i *Bägersta 73
- i Hallinge 171
- i Hammarby 79
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- i Häringe 287
- i Kalvsvik 317
- i Lundby 175
- i Nyckelby 111
- i Understa 235
- Erlandsson i Tullinge 63 
-Johansson, kanik 234, 235
- Nilsson i Vårby 164
- Tomasson i Häggelunda 172
- Turesson (Rosengren) 55
- Ulfsson (örnfot), äbi 87, 179 
Jap i Bornö 168
- i Hammarby 79
- i Vårby 164
- i .Älvsjö 94 
Jeppe i Iselsta 136
- i Kalvsvik 317
- i Skarlunda 195
Joakim, se även Horn, Pinnow
- Björnsson (Västerby-ätten) 209 
Johan (Johannes, Jon), se även Bock,

Fredebern, Gädda, Kolle, Krok, 
Skvtte, Slaweka, Stokleet(?)

- III 76
- . präst i Frustuna 226 
-i Gryt (1350) 250
-i Gryt (1458) 250
- i Gudö 313
- i Hallinge, frman 171 
-i Hoxla218
- i Högsta 316
- i Jursta 254
- i Lundby 175
- i *\larem 141
- i Näsby 323
- i Ormsta 291 
-i Ribby 291
- i *Skielby eller Skälby 160
- i Småhamra 326
- i Stutby 228
- i Söderby 294
- i Tyresta (1383/84) 332
- i Tyresta (1470/82) 332
- i Valsjö 273 
-i Viad 143
- Baggesson i *Skielby 160, 287
- Esbjörnsson (två vädurhorn) 82
- Hemmingsson (Lejonansikte, Hem-

ming Ödgislasons ätt) 74, 119
- Hildulfsson, frman 58, 65, 112 
-jarl 100

-Johansson, Johan Skeringssons sys-
terson 111

-Johansson i Uppsala 162, 292 
-Jonsson i Beteby 307 
-Jonsson i Sanda, länsman 324 
-Jönsson (halvt djur) 36, 77, 155, 157 
-Karlsson (1333) 181
- Karlsson (1413) 65
- Karlsson i Bornö, vpn 168, 173, 176
- Karlsson (Färla, Karl Erikssons ätt)

129, 226
- Karlsson (?tre björnramar) 168
- Knutsson i Enby 207
- Kristiernsson (Vasa) 105
- Larsson (Pbalk belagd med sparre) i

Uttringe 183
- Magnusson (Eka-ätten) 104
- Matsson i Näs 130, 143
- Månsson i Arbottna 283
- Nilsson i Gullhamra 66, 136
- Nilsson i Järflotta 255
- Olofsson i Uddby 143, 326, 334
- Pedersson i Uttringe, vpn 141, 183
- Pedersson (Bååt) 35, 37, 53 f, 63 f,

83 f, 94, 111 f, 113, 114, 120 f, 124, 
151, 157, 158 f, 160, 173 f, 208 f, 
210, 215, 222, 223, 230, 247, 249, 
254, 262, 264, 265, 268, 270, 271, 
273 f, 275, 276, 277, 285, 286 ff, 
289, 290, 291, 312, 330, 335

- Persson i Häringe 287
- Skeringsson (kluven sköld, högra

fältet tre gånger styckat, vänstra 
rutat) 111, 118

- skräddare i Stockholm 215, 232, 235
- stallsven 187
Johannes se Hans, Johan, Jöns 
Jordan målare 99
Jöns (Jösse), se även Borro, Djäkn, 

Fot, Kanna, Lang
- i *Andersta 153, 163
- i Bröta (1369) 131
- i Bröta (1490/92) 132
- i Fors 284
- i Gladö 156
- i Gullhamra 136
- i Hallinge 171
- i Helgö 107
- i Kästa 158 
-i Lida 196
- i Lundby 175
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- i Lyngsta 220
- i Nyckelby 111
- i Näsby 323
- i Orlångsjö 160
- i Sandemar 325
- i *Saphambrum 145 
-iSibble 145
- i Skälby 145
- (lång) i Skärvsta 195
- i *Telleby 118
- i Torp 232
- i Tysslinge 196
- i Tyttinge 147
- Andersson (1361) 103, 113, 119, 123 
-Andersson (1484) 285 
-Andersson (1514) 59, 66 
-Andersson i Ladvik 173
- Bengtsson (Oxenstierna), äbi 226,

341
- Björnsson (Pukehorn) 173
- Botesson i Näsby 59, 66
- Esbjörnsson 155
- Esbjörnsson i * Ekeby 101
- finne i Fågelsta 170
- Gerdarsson 61 
-Jappsson i Söderby 180
- Larsson, kanik 160, 163
- Larsson i Säby 177, 179
- Nilsson, frman 272
- Olofsson i Nyckelby 111
- Olofsson i Väsby 123
- Olsson i Ersdala 169
- Pedersson i Hågelby 63
- Torkelsson i Varnö 337 
Jöran Nilsson, fogde 81, 251, 259 
-Åkesson (Tott) 286

Kafle, Gustav 93, 246, 247, 252, 257, 
260, 267, 273, 285, 297, 336 

Kagge, se även Karin Ragvaldsdotter 
-, Erik 138
- , Erland, d ä 36, 134, 136, 138, 209,

212, 217, 219, 228
- , Erland, d y 212
- , Mats (Erlandsson) 138, 209, 212,

228, 234, 235
- , Mats (Nilsson) 139
- , Ragvald 138 
Kalle i Näsby 323
Kanna, Jöns (Pedersson) (sparre) 204, 

272

Kappe se Peder i Kumla
Karl, se även Finkenow, Gädda, Öra
-53
- , kanik, kyherde i Nyköping 289
- , kyherde i Tälje 143
- i Asknäs 112
- i Hallunda 53
- Dansson (stjärnbiälke eller Stjärn-

balk) 163
- Eriksson, vpn 122
- Eriksson (Färla, Karl Erikssons ätt)

212
- Eriksson (Gyllenstierna) 67
- Eriksson d ä (tre björnramar) 218 f
- Eriksson d y (tre björnramar) 50, 58,

204, 205, 208 f, 210, 223, 262 
-Jakobsson i Kagghamra, frman 137
- Knutsson (Bonde) 62, 72, 73, 88,

100, 104, 129, 130, 143, 144, 145, 
160, 292, 305, 315

- Knutsson (Gera) 212
-Larsson i Bornö, frman 168, 181, 

189
- Laurensson (Björnlår) 182
- Magnusson 67
- Magnusson (Eka-ätten) 119 f
- Magnusson (Folkungaättens oäkta

gren) 67
- Magnusson (Örnfot) 266
- Matsson (Hålbonäs-ätten) 63
- murmästare, borgare i Sthlm 95
- Nilsson i *Marem 141
- Ormsson (Gumsehuvud) 104
- Ragnesson (Stallare) 103
- Sonesson i *Haesleby 253
- Styrkarsson (lilja) 87, 103 f 
Kase, Harald 163 f
Katarina (Karin), se även Borisk
- , Anders Simonssons änka 75 f
- , Harald Olssons änka 249
- , Klemens hustru 112
- , Olof Bröms hustru 164
- i Kästa 143
- i Mörby 321
- Arvidsdotter 272
- Axelsdotter (båt) 217 
-Axelsdotter (Tott) 109, 221, 222,

244, 248, 249, 258, 261, 264, 266, 
315,317,342

- Bengtsdotter (Königsmark) 227
- Erengislesdotter (Hammersta-ätten)
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79, 82, 86, 87, 92. 93, 103 f, 332
- Eriksdotter (Bielke) 214
- Eriksdotter (björnlår) 343
- Gustavsdotter (kvadrerad sköld) 104
- Henningsdotter (Königsmark) 77 
-Jensdotter (Falk) 84
- Johansdotter 94
- Karlsdotter (Gumsehuvud) 104 
-Knutsdotter (Grip) 133, 233, 251,

258, 265, 266
- Nilsdotter (Kraghe) 80 
-Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 111,

118
- Olofsdotter (Pilstjärna) 100, 103 f,

116, 117, 118
- Ragvaldsdotter (Kagge) 138 
Kettilbjörn Ingvarsson (två spetsar

uppifrån) 217
Kirsten Tygesdotter (Lunge) 254 
Klas (Klaus), se även Kyle, van der Li- 

pen, Rönnow
- i Tullinge 62
-Jöransson (Stiernsköld) 67 f, 106 f
- skräddare i Stockholm 137
- Staffansson (sköld delad av tre man-

telsnitt) 155 
-Åkeson (Tott) 216 f 
Klemens 112
- i Stuvsta 162
- Petersson (sparre) 273, 291 
-Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens-

sons ätt) 65
Klement Hansson (Oliveblad), sekre-

terare 158, 161, 164 
Knut i Farsta 78 
-i Fors 215, 249
- i Närlunda 112 f
- i Torp 232
-.Andersson (Fillie af Ökna) 168, 173, 

175, 176, 178 f, 181, 184, 189
- Bengtsson i Vika 236
- Bengtsson (Ulv) 263
- Eskilsson (Banér) 50, 57, 60 f, 63 f,

66
- Farsson i Västanvik 339, 343 f
- Matsson (Fejonbjälke) 106
- Stensson (Bielke) 72 
Kolle. Johan, i Gryt 250 
Kompan, Peder, i Söderby 257, 277 
Kraffse, Nils, i Bro 206
Kraghe se Katarina Nilsdotter

Krank, Hans, i Stockholm 186 
Kristiern i *Siondae 74, 84
- Bengtsson (Oxenstierna) 89
- Esbjörnsson (två hjorthorn) 130 
Kristina (Kerstin, Kristin), se även

Tyska
- , dotter till Botvid Brun 52
- , dotter till Johan Hildulfsson 65
- , kusin till Peder Botvidsson 249
- i Ekeby, Olof Bruns hustru 118
- i Mickrum 288, 293
- i Agesta 164
- Arvidsdotter i Dalby 283
- Gotskalksdotter (Ulv) 263 
-Johansdotter (Gädda) 215, 227
- Knutsdotter (Aspenäs-ätten) 214
- Nilsdotter (delad sköld) 141 
-Nilsdotter (Gyllenstierna) 64, 115,

121
- Sonesdotter (Pampe) 223, 230, 249,

256, 260, 270, 278
-Åkesdotter (Tott) 84, 94, 111, 113, 

114, 121, 124, 154, 159, 173, 223, 
247, 264, 265, 268, 271, 274, 275, 
277, 285, 286 f, 289, 290, 291, 330 

Krok, Jon, i Hamra 54 
-, Kettilvast (pil och pilbåge), hds- 

hövd 37, 215
- , Olof, frman 182 
Krummedige, Eggert 315 
Kruse, Gise 81
- , Kristoffer 79, 81, 86, 92, 93 
-, Peter 79,81,86, 92,93
- , Sivert 51
Kröpelin, se även Anna Hansdotter
- , Hans d ä 80, 82, 84, 90
- , Hans d y (Oxenstierna), kanik 79,

82 f, 86, 89, 91
Kunigunda, Tideman Rumps änka 74 
kvistar, två se Anders Ruska 
Kylans, Margit, hustru till Herman 

Kyle 219
Kyle, Hans 76, 78, 82, 85, 86, 93, 96, 

284, 291
- , Klas 36, 76
- , Påvel 85
Königsmark, se även Katarina Bengts- 

dotter, Katarina Henningsdotter
- , Bengt 77
Körning, se även Bengta Simonsdot- 

ter
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- Sonesdotter (Pampe) 223, 230, 249, 

256,260,270,278 
-Åkesdotter (Tott) 84, 94, 111, 113, 

114, 121, 124, 154, 159, 173,223 , 
247 , 264 , 265 , 268 , 271 , 274,275 , 
277,285 , 286 f, 289 ,2 90,291, 330 

Krok, Jon , i Hamra 54 
- , Kettilvast (pil och pilbåge), hds-

hövd 37,215 
- , Olof , frman 182 
Krummedige, Eggert 315 
Kruse, Gise 81 
- , Kristoffer 79, 81, 86, 92, 93 
- , Peter 79 , 81, 86, 92, 93 
- , Sivert 51 
Kröpelin , se även Anna Hansdotter 
- , Hans d ä 80, 82 , 84, 90 
- , Hans d y (Oxenstierna), kanik 79, 

82 f, 86, 89, 91 
Kunigunda , Tideman Rumps änka 74 
kvistar, två se Anders Ruska 
Kylans , Margit, hustru till Herman 

Kyle 219 
Kyle, Hans 76, 78, 82, 85, 86, 93, 96, 

284 , 291 
- , Klas 36 , 76 
- , Påve! 85 
Königsmark , se även Katarina Bengts-

dotter , Katarina Henningsdotter 
- , Bengt 77 
Körning, se även Bengta Simonsdot-

ter 



- , Simon 37

Lambrekt Matsson 35 
Lang, Jöns, köttmånglare i Sthlm 95 
Lars (Lasse), se även Boberg, Finke- 

now, Fleming, Fågel, Hjort, 
Hwass, Trogh

- i Alvsta 283
- i Berga 204
- i *Brunby 73
- i Ekeby 283
- i Ensta (1436-45) 135
- i Ensta (1514) 135
- (unge) i Gladö 156
- i Gryt 285
- i Gullhamra 136
- i Hammarby 81
-i Häringe (1397) 287 
-i Häringe (1432-37) 287
- i Kalvsvik 317
- i Karleby 194 
-i Klena 317
- i Kullsta 288
- i Kumla 56
- i Lideby 36, 174 f
- i Mörby 321
- i Norrga 142
- i Sanda 325
- i Sandemar 325
- i Slagsta 62
- i Smista 161
- i Stennäs, landbo 227
- i Stensättra 75, 161
- (Toresson) i Söderby 180 
-i Tibble 231,234
- i Tysslinge 196
- i Valinge 295 
-i Valla 271
- i Vendelsö 338
- i Viad 148
- i Vinåker 338
- i Väggarö 237
- i Åbrunna 340
- i Ågesta 165
- i Älby 277
- i Ösby 343
- i Österby 150
- i Österby 196
- Abjörnsson i Åva 314
- Andersson 338 
-Andersson, domare 37
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- Andersson i Stav 292
-Axelsson (Tott) 140, 149, 306, 307, 

308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 323, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 335, 336, 
337, 339, 340 f, 342

- Bengtsson i Ribby 291
- Birgersson 204, 205
- Eriksson i Vårby 163
- Filipsson (lejon och lilja) 52, 67, 183,

194, 195
- finne i Skärlinge, landbo 226
- Germundsson (Likvidssönernas ätt)

119
- Hermansson redesven 218
- Holmstensson i Berga 204
- Håkansson på Näset, landbo 222
- Ingevaldsson i Mickrum 289
- Ingevaldsson i Riksten 59 
-Jakobsson i Understa 235
- Knutsson i Väfsla 236
- Knutsson i Örby 95
- Magnusson i Kängsta 258
- Matsson i Nacka, krutskrivare 81
- Matsson i Vällinge 99, 101, 108, 114,

116, 118, 119, 121, 124, 184 f
- Mickelsson i Häringe 287
- Månsson i Sandemar 338
- Mårtensson, borgare i Sthlm 87
- organist 164
- Pedersson (?i Söderby) 75
- Persson i Näs 131, 137, 143 f, 145
- Petersson, kyherde i Österhaninge

321
- Siggesson d y (Sparre af Rossvik)

216
- Skäringsson (lilja) 138 
-Tomasson i *Vettersjö 123 
-Tomasson (Årby-ätten) 134, 136,

138
-Torstensson 259, 261, 264 
-Turesson (Tre rosor) 173, 247 
Laurentius Andreas i Strängnäs 170, 

175
Leijonhufvud se Märta Eriksdotter, 

Sten Eriksson
lejon se Ramfrid Gustavsdotter 
lejon och lilja se Lars Filipsson 
Lejonansikte, Hemming Ödgislasons 

ätt, se Gunhild Hemmingsdotter, 
Johan Hemmingsson
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- , Simon 37 

Lambrekt Matsson 35 
Lang, Jöns, köttmånglare i Sthlm 95 
Lars (Lasse), se även Boberg, Finke-

now, Fleming, Fågel, Hjort, 
Hwass, Trogh 

- i Alvsta 283 
-i Berga 204 
- i *Brunby 73 
-i Ekeby 283 
- i Ens ta ( 1436-45) 135 
-i Ensta (1514) 135 
- (unge) i Gladö 156 
- i Gryt 285 
- i Gullhamra 136 
- i Hammarby 81 
- i Häringe (1397) 287 
- i Häringe (1432-37) 287 
- i Kalvsvik 317 
- i Karleby 1 94 
-i Klena 317 
- i Kullsta 288 
-i Kumla 56 
- i Lideby 36, 174 f 
-i Mörby 321 
- i Norrga 142 
-i Sanda 325 
- i Sandemar 325 
- i Slagsta 62 
- i Smista 161 
- i Stennäs, landbo 227 
- i Stensättra 75, 161 
- (Toresson) i Söderby 180 
- i Tibble 231, 234 
- i Tysslinge 196 
- i Valinge 295 
- i Valla 271 
- i Vendelsö 338 
- i Viad 148 
- i Vinåker 338 
- i Väggarö 237 
- i Åbrunna 340 
- i Ågesta 165 
-i Älby 277 
-i Ösby 343 
- i Österby 150 
- i Österby 196 
- Abjörnsson i Åva 314 
- Andersson 338 
- Andersson, domare 37 

- Andersson i Stav 292 
-Axelsson (Tott) 140, 149, 306 , 307, 

308, 309, 310, 312, 313, 314, 315 , 
316, 317, 318, 319,320,323, 325, 
326,327,328,329,330,335 , 336, 
337,339, 340 f, 342 

- Bengtsson i Ribby 291 
- Birgersson 204, 205 
- Eriksson i Vårby 163 
- Filipsson (lejon och lilja) 52, 67, 183, 

194, 195 
- finne i Skärlinge, landbo 226 
- Germundsson (Likvidssönernas ätt) 

119 
- Hermansson redesven 218 
- Holmstensson i Berga 204 
- Håkansson på Näset , landbo 222 
- Ingevaldsson i Mickrum 289 
- Ingevaldsson i Riksten 59 
- Jakobsson i Understa 235 
- Knutsson i Väfsla 236 
- Knutsson i Örby 95 
- Magnusson i Kängsta 258 
- Matsson i Nacka , krutskrivare 81 
- Matsson i Vällinge 99, 101, 108, 114, 

116, 118, 119, 121, 124, 184 f 
- Mickelsson i Häringe 287 
- Månsson i Sandemar 338 
- Mårtensson, borgare i Sthlm 87 
- organist 164 
- Pedersson (?i Söderby) 75 
- Persson i Näs 131, 137, 143 f, 145 
- Petersson, kyherde i Österhaninge 

321 
- Siggesson d y (Sparre af Rossvik) 

216 
- Skäringsson (lilja) 138 
-Tomasson i *Vettersjö 123 
-Tomasson (Årby-ätten) 134, 136, 

138 
-Torstensson 259,261 , 264 
-Turesson (Tre rosor) 173, 247 
Laurentius Andre.e i Strängnäs 170, 

175 
Leijonhufvud se Märta Eriksdotter, 

Sten Eriksson 
lejon se Ramfrid Gustavsdotter 
lejon och lilja se Lars Filipsson 
Lejonansikte , Hemming Ödgislasons 

ätt, se Gunhild Hemmingsdotter, 
Johan Hemmingsson 
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Lejonbjälke se Birgitta Knutsdotter, 
Knut Matsson

Lejonlilja se Ingeborg Eskilsdotter 
Lek Ofradsson (kvadrerad sköld) 104 
Lemnius, Vilhelm, läkare 55, 56 
Likvidssönernas ätt se Egisl Birgers- 

son, Lars Germundsson 
lilja se Halsten Jonsson, Karl Styrkars- 

son, Lars Skäringsson, Nils Rag- 
valdsson

Liljesparre av Händelö se Ture 
Bengtsson

Liljeörn se Ivar Månsson 
Lillie af Gregers Matssons ätt se Anna 

Bengtsdotter, Bengt Gregersson, 
Birgitta Bengtsdotter, Gregers Fol- 
kesson, Gregers Matsson, Mats 
Gregersson, Mats Ödgislesson 

Lillie af Ökna se Knut .Andersson 
lindgren, avhuggen se Olof Skovgård 
Lindö-ätten se .Anna Olofsdotter 
Lipen. van. Erik 83
- , van der, Klaus 178, 188, 212 
Livsten i Blista 205
- i Ekeby 283
Lossa-ätten se Gecilia Olofsdotter 
Lucia Henriksdotter (Örboholms-ät- 

ten) 138
- Pedersdotter, hustru till Håkan Hå-

kansson i Näs 143 
Lunge se Kirsten Tygesdotter 
Lv, van der, Henning 178 
Liittich, von, Valentin, sekreterare 52, 

55.60,61,62,66, 180 
Läma se Håkan Jonsson

Magdalena Eriksdotter (Gvllenstierna) 
100, 117

- Olofsdotter (Skanke) 131, 133, 137,
147, 217

Magnus, se även Galle, Gren, Porse 
-i »Ekeby 101
- i Farsta 77
- i Fors 284
- i Kalvsvik 317
- i Lundby 175
- i Rasta 113
- i Själv 266
- i Sånö 293
- i Träkvista 119
- i Välsta 296

- Bengtsson (Natt och Dag) 188
- Bengtsson (Ulv) 263
- Birgersson, kung 48, 106, 194, 199,

207, 210, 218, 229, 230, 231, 234, 
235, 236, 244, 246, 249, 250, 254, 
255, 256, 257, 261, 262, 268, 271, 
273, 275, 276, 285, 289

- Birgersson (Magnus Marinassons
ätt) 214

- Eriksson, kung 185, 188, 340
- Geresson, frman 245, 273, 276, 277
- Gudmundsson ”Bordstac” 67
- Håkansson (Magnus Marinassons

ätt) 35, 209, 211
-Johansson (Ängel) 211, 214, 220, 

249
- Marinassons ätt se Birger Magnus-

son, Finvid Magnusson, Ingevald 
Magnusson, Magnus Birgersson, 
Magnus Håkansson, Nils Magnus-
son

- mjölnare ’i Tören’ 338
- Trottesson (Eka-ätten) 87, 100, 103 f,

117
-Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens- 

sons ätt) 65, 293, 315 
Malsta-ätten se Birger Gregersson 
Margareta (Märta)
- , hustru till Johan Hildulfsson 65
- , hustru till Ture 225
- , mor till Andreas 342
- Ambrosiusdotter, hustru till Bengt

Hansson, sedan till Mats Pedersson 
76, 92

- Bengtsdotter (Vinstorpa-ätten) 286
- Bengtsdotter (Ulv) 223, 247, 259,

268, 270, 271, 274, 275, 276, 286
- Björnsdotter (Pukehorn) 208
- Eriksdotter (Leijonhufvud) 50
- Gregersdotter (Aspenäs-ätten) 104
- Halvardsdotter, nunna 209, 211
- Johansdotter (van der Horst) 173
- Johansdotter (Slaweka) 92
- Karlsdotter, Olof Djäkns i Ormsättra

hustru 181
- Magnusdotter (Eka-ätten) 104
- Magnusdotter (Gren) 89
- Magnusdotter (Roos av Horshaga)

188
- Olofsdotter (Krok) 182
- Siggesdotter (Brun) 208

Lejonbjälke se Birgitta Knutsdotter, 
Knut Matsson 

Lejonli lja se In geborg Eskilsdotter 
Lek Ofradsson (kvadrerad sköld ) 104 
Lemnius, Vilhelm , läkare 55 , 56 
Likvidssönernas ätt se Egisl Birgers-

son, Lars Germundsson 
lilja se Halsten Jonsson , Karl Styrkars -

son, Lars Skär ingsson , Nils Rag-
valdsson 

Liljesparre av Händelö se Ture 
Bengtsson 

Liljeörn se Ivar Månsson 
Lillie af Grege 1·s Matssons ätt se Anna 

Bengtsdotter , Ben gt Gregersson, 
Birgitta Bengtsdotter, Gregers Fol-
kesson, Gregers Matsson, Mats 
Gregersson, Mats Ödgislesson 

Lillie af Ökna se Knut Andersson 
lindgren , avhuggen se OlofSkovgård 
Lindö-ätten se Anna Olofsdotter 
Lipen, van , Erik 83 
- , van der, Klaus 178, 188,2 12 
Livsten i Blista 205 
- i Ekeby 283 
Lossa-ätten se Cecilia Olofsdotter 
Lucia Henriksdotter (Örboho lms-ät-

ten) 138 
- Pedersdotter, hustru till Håkan Hå-

kansson i Näs 143 
Lunge se Kirsten Tygesdotter 
Ly, van der, Henning 178 
Li.ittich, von , Valent in , sekreterare 52, 

55 , 60,61,62,66, 180 
Läma se Håkan Jonsson 

Magdalena Eriksdotter (Gyllenst ierna) 
100, 117 

- Olofsdotter (Skanke) 131, 133, 137, 
147,217 

Magnus , se även Galle, Gren, Porse 
- i *Ekeby 10 1 
- i Farsta 77 
- i Fors 284 
- i Kalvsvik 3 17 
- i Lundby 175 
-iRasta113 
- i Själv 266 
- i Sånö 293 
- i Träkvista 119 
- i Välsta 296 
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- Bengtsson (Natt och Dag) 188 
- Bengtsson (Ulv) 263 
- Birgersson, kung 48, l 06, 194, 199, 

207, 2 10, 218, 229, 230, 231, 234, 
235,236,244,246,249,250,254, 
255,256,257,261,262,268,271, 
273,275,276,285 , 289 

- Birgersson (Magnus Marinassons 
ätt) 2 14 

- Eriksson, kung 185, 188, 340 
- Geresson, frman 245, 273, 276, 277 
- Gudmu nd sson "Bordstac" 67 
- Håkansson (Magnus Marinassons 

ätt) 35 , 209, 211 
- Johansson (Ängel) 2 11, 214, 220, 

249 
- Marinassons ätt se Birger Magn us-

son, Finvid Magnusson, Ingev ald 
Magnusson, Magnus Birger sson, 
Magnus Håkansson, Nils Magnus-
son 

- mjölnare 'i Tören ' 338 
- Trottesson (Eka-ätten) 87, 100, 103 f, 

117 
- Tyrgilsson (Färla, Tyrgils Klem ens-

sons ätt) 65, 293 , 3 15 
Malsta-ätten se Birger Gregersson 
Margareta (Märta) 
- , hu stru till J ohan Hildulfsson 65 
- , hustru till Ture 225 
- , mor till Andreas 342 
-Ambrosiu sdotter, hu stru till Bengt 

Hansson, sedan till Mats Peder sson 
76,92 

- Bengtsdotter (Vinstorpa-ätten) 286 
- Beng tsdotter (Ulv) 223, 24 7, 259, 

268,270,271,274,275,276,286 
- Björnsdotter (Pu kehorn) 208 
- Eriksdotter (Leijonhufvud) 50 
- Gregersdo tter (Aspenäs-ätten) I 04 
- Halvardsdotter, nunna 209, 211 
- Johansdotter (van der Hor st) 173 
- J ohansdo tter (Slaweka) 92 
- Karlsdotter, Olof Djäkns i Ormsättra 

hu stru 18 1 
- Magnusdotter (Eka-ätten) l 04 
- Magnusdotter (Gren) 89 
- Magnusdotter (Roas av Hor shaga) 

188 
- Olofsdotter (Krok) 182 
- Siggesdotter (Brun ) 208 
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- Valdemarsdotter, drottning 81 
Margit, se även Kylans
- , Peder Sonessons hustru 91
- Johansdotter, Nils Brokes hustru

189
- Matsdotter i Sanda, Anders Jonssons

änka 109, 110, 114 
Marina Nilsdotter (Grip) 67 
Marit Persdotter 318 
Markus hammarsmed i Vällinge 184 

fT
Markvard Stensson 77 
Mats (Mattias), se även Kagge
- i Alby 306
- i Brunnsberga 52, 189
- i Farsta 77
- i Fjällsta 50
- i Hallinge 171
- i Hågelby 56
- i Stuvsta 75, 162
- i Söderby 270 
-i Talby 182
- i Valsta (eller Välsta) 336
- Björnsson i *Brunby 75
- Gregersson 189
- Gregersson (Lillie) 219 
-Jönsson, Lars Perssons i Näs syster-

son 143
- Larsson 65
- Pederson, borgmästare 75 f, 134
- skrivare, fogde 142, 330
- Ödgislesson (Lillie) 104 
Medelborg, Hans, borgare i Sthlm

221, 236
Metta Arentsdotter (Ulv) 332
- Gotskalksdotter (Ulv) 239, 244, 246,

248, 250, 253, 257, 259, 261, 263, 
270, 271, 274, 278

- Ivarsdotter (Dyre) 185 
Mikael (Mickel)
- i Alby 306
- i Berga 283
- i Ekeby 247
- i Hammarby 314
- i Hemfosa 285
- i Karleby 195
- i Ogesta 264
- i Olberga 144
- i Sanda 325
- i Sittesta 266
- i Stadsberga 327

- i Uringe 148
- Bengtsson, borgmästare 88 f
- ”gultkarae” i Västnora 296
- Mickelsson 123
- skomakare på Näset, landbo 222 
Molder, de, Jan, bildhuggare 47 
Molteke se Greta Fickesdotter 
Munk, Gudmund (två gäddkäkar) 315 
musslor, tre se Kristina Sonesdotter

(Pampe)
Måns i Gärtuna 192
- i 'Hovgården’ 108
- på Näset, landbo 222
- i Uringe 148
- Ivarsson, fogde 259, 261 
Mårten i Farsta, borgare i Sthlm 78
- i Träkvista 119
- skomakare i Stav 115 
Märta se Margareta

Natt och Dag se Birgitta Magnusdot- 
ter, Magnus Bengtsson, Nils Stens-
son

Navne 34
Nils (Niels, Nisse, Niklas, Niklis), se 

även Brahe, Broke, Djäkn, Finke- 
now, Kraffse, Ryning

- i Balingsta 154
- i*Brunby 72
- i Bullsta 132
- i Fullersta 155 
-i Hall 193
- i Hammersta 251
- i Hemfosa 285
- i Häringe 277
- i Hästnäs 218
- i Igelsta 194
- i Lissma 157
- i Lundby 175
- i Mörby 321
- i Nolinge 142
- i Sandemar 325
- i Stav 292
- i Stymninge 328
- i Sundby 116
- i Söderby 270
- i Söderby 294 
-i Tibble 231
- i Tungelsta 294
- i Uringe 148 
-i Valla 271
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- Valdemarsdotter, drottning 81 
Margit, se även Kylans 
- , Peder Sonessons hustru 91 
- Johansdotter, Nils Brokes hustru 

189 
- Matsdotter i Sanda, Anders Jonssons 

änka 109,110,114 
Marina Nilsdotter (Grip) 67 
Marit Persdotter 318 
Markus hammarsmed i Vällinge 184 

ff 
Markvard Stensson 77 
Mats (Mattias), se även Kagge 
- i Alby 306 
- i Brunnsberga 52, 189 
- i Farsta 77 
- i Fjällsta 50 
- i Hallinge 171 
- i Hågelby 56 
- i Stuvsta 75, 162 
- i Söderby 270 
- i Talby 182 
- i Valsta (eller Välsta) 336 
- Björnsson i *Brunby 75 
- Gregersson 189 
- Gregersson (Lillie) 219 
- Jönsson, Lars Perssons i Näs syster-

son 143 
- Larsson 65 
- Pederson, borgmästare 75 f, 134 
- skrivare, fogde 142,330 
- Ödgislesson (Lillie) 104 
Medelborg, Hans, borgare Sthlm 

221,236 
Metta Arentsdotter (Ulv) 332 
- Gotskalksdotter (Ulv) 239, 244, 246 , 

248,250,253,257,259,261,263 , 
270,271,274,278 

- lvarsdotter (Dyre) 185 
Mikael (Mickel) 
- i Alby 306 
- i Berga 283 
- i Ekeby 247 
- i Hammarby 314 
- i Hemfosa 285 
- i Karleby 195 
- i Ogesta 264 
- i Olberga 144 
- i Sanda 325 
- i Sittesta 266 
- i Stadsberga 327 

- i Uringe 148 
- Bengtsson, borgmästare 88 f 
- "gultkara:" i Västnora 296 
- Mickelsson 123 
- skomakare på Näset, landbo 222 
Molder, de, Jan, bildhuggare 47 
Molteke se Greta Fickesdotter 
Munk , Gudmund (två gäddkäkar) 315 
musslor, tre se Kristina Sonesdotter 

(Pampe) 
Måns i Gärtuna 192 
- i 'Hovgården' 108 
- på Näset , landbo 222 
- i Uringe 148 
- lvarsson, fogde 259 , 261 
Månen i Farsta, borgare i Sthlm 78 
- i Träkvista 119 
- skomakare i Stav 115 
Märta se Margareta 

Natt och Dag se Birgitta Magnusdot-
ter, Magnus Bengtsson, Nils Stens-
son 

Navne 34 
Nils (Niels, Nisse, Niklas , Niklis), se 

även Brahe, Broke, Djäkn, Finke-
now, Kraffse, Ryning 

- i Balingsta 154 
- i *Brunby 72 
- i Bullsta 132 
- i Fullersta 155 
- i Hall 193 
- i Hammersta 251 
- i Hemfosa 285 
- i Häringe 277 
- i Hästnäs 218 
- i Igelsta 194 
- i Lissma 157 
- i Lundby 175 
- i Mörby 321 
- i Nolinge 142 
- i Sandemar 325 
- i Stav 292 
- i Stymninge 328 
- i Sundby 116 
- i Söderby 270 
- i Söderby 294 
- i Tibble 231 
- i Tungelsta 294 
- i Uringe 148 
- i Valla 271 
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- ?i Viad 148
- i Väsby 123
- i Västberga 88
- i Agesta 165
- i Alsta 296
- i Avinge 150
- i Österby 159
- i Österby 238
- Abjörnsson (Sparre av Tofta) 106 f,

141
- Allesson, äbi 108
- Anundsson i Västberga 88
- Birgersson (Sparre av Hjulsta och

.Ängsö), dekan 194
- Birgersson (sparre) 209 
-Bosson (Grip) 37, 51, 57, 63, 68,

107, 108, 123, 138, 214
- domare 37, 296
- Erengislesson (Hammersta-ätten)

133, 208, 214, 228, 233, 250 f, 256, 
258, 265. 266, 305, 308, 311, 313, 
321, 329, 336

- Gregersson (en bjälke) 63 
-Jespersson (Cruus af Edebv) 134,

136, 138 f. 146 
-Jonsson, frman 169 
-Jönsson (Oxenstierna) 170
- Klasson (Stola-ätten) 223, 247, 268,

270, 271, 274, 275, 276
- Larsson, Björn laxkarls dräng 82
- Magnusson (Magnus Marinassons

ätt), domprost 112
- Nlikaelsson, riddare 236
- Ottesson (Björnram från Väster-

götland) 76
- Pedersson (Bielke) 111, 118
- Persson, borgmästare 83
- Persson i Söderby 230
- Ragvaldsson, vpn 272
- Ragvaldsson (lilja), äbi 90, 101
- Stensson (Natt och Dag) 72 
-Turesson (Bielke) 76 f, 119, 251,

287, 297, 332
-Tvrgilsson (Färla, Tyrgils Klemens- 

sons ätt) 65 
Nipertz. Erik 121, 276

Oliveblad se Klement Hansson 
Olof (Olle), se även Brun, Bröms, 

Djäkn, Dvster, Homman, Krok, 
Rvning, Skovgård. Sommar

- i Alby 306, 320
- i Asknäs 99
- i Balingsta 154
- i »Berg 72
- i Berga 320
- i Björsta 246
- i Blista 205
- i Blöta (Östra) 131 
-i »Ekeby (1356) 101 
-i »Ekeby (1445) 101
- i Enby 208
- i Fittja 51, 157
- i Fituna 209
- i Fors 284
- i Fullersta 155
- i Glömsta 36, 52, 157, 160
- i Gryt 250
- i Gränja 250
- i Gränö 78
- i Klippsta 139
- i Klövsta 256
- i Kängsta 259
- i Kärsby 57
- i Lissma 159
- i Lundby(1473) 320
-i Lundby (1554) 306,320
- i Länna 159
- i Maskbol, landbo 221
- i Menhammar 110
- i Orhem 87
- i Orlångsjö (1433) 160
- i Orlångsjö (1471/90) 160
- i Rangsta 225
- i Rasta 113
- i Sittesta 266
- i »Skielby 160
- i Sätra 86,
- i Söderby 230
- i Söderby 294 
-i »Telleby 118
- i Uppsala 162
- i Vreta 148
- i Vårby 164
- i Åbrunna 340
- i Åby 277
- i Ålsta 296
-i Åva 311, 331, 342
- i Österby 150
- i Östnora 297
- PAdilsson 276
- Andersson 311, 327

- ?i Viad 148 
- i Väsby 123 
- i yästberga 88 
- i Agesta 165 
- i Ålsta 296 
- i Åvinge 150 
- i Österby 159 
- i Österby 238 
- Abjörnsso n (Sparre av Tofta) 106 f, 

141 
- Allesson , äbi I 08 
- Anundsson i Västberga 88 
- Birgersson (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) , dekan 194 
- Birgersson (sparre) 209 
- Bosson (Gr ip) 37 , 5 1, 57, 63, 68, 

107. 108, 123, 138,2 14 
- domare 37,296 
- Erengis lesson (Hammersta -ätten) 

133. 208 , 2 14,228,233,250 f, 256, 
258 . 265, 266 , 305 , 308, 3 I I , 3 I 3, 
321. 329, 336 

- Gregersson (en bjälke) 63 
- Jespersson (Cruus af Edeby) 134, 

136. 138 f, 146 
- Jonsson, frman 169 
- Jönsson (Oxenst ierna) 170 
- Klasson (Stola-ätten) 223, 24 7, 268, 

270,271 , 274,275 , 276 
- Larsson, Björn laxkar ls dräng 82 
- Magn usson (Magn us Marinassons 

ätt) , domprost 112 
- Mikaelsson, riddare 236 
- Ottesson (Björnram frå n Väster-

götland) 76 
- Pedersson (Bielke) 111, 118 
- Persson, borgmästare 83 
- Persson i Söderby 230 
- Ragvaldsson , vpn 272 
- Ragvaldsson (lilja), äbi 90 , I O I 
- Stensson (Natt och Dag) 72 
- Turesson (Bielke) 76 f, 119, 25 1, 

287,297 , 332 
- Tyrgilsson (Färla , Tyrgils Klemens-

sons ätt) 65 
Nipertz, Er ik 12 1, 276 

Oliveblad se Klement Hansson 
Olof (Olle) , se även Brun, Bröms, 

Djäkn , Dyster , Hornman , Krok , 
Ryning, Skovgård , Sommar 

Personregister 395 

- i Alby 306, 320 
- i Asknäs 99 
- i Balingsta 154 
- i *Berg 72 
- i Berga 320 
- i Björsta 246 
- Blista 205 
- Bröta (Östra) 13 1 
- *Ekeby (1356) 101 
- *Ekeby (1445) 101 
- Enby 208 
- Fitrja 5 l , 15 7 
- Fituna 209 
- i Fors 284 
- i Fullersta 155 
- i Glömsta 36, 52, 157, 160 
- i Gryt 250 
- i Gränja 250 
- i Grä nö 78 
- i Klippsta 139 
- i Klövsta 256 
- i Kängsta 259 
- i Kärsby 57 
- i Lissma 159 
- i Lundby (1473) 320 
- i Lundby (1554) 306, 320 
-i Länna 159 
- i Maskbol, landbo 221 
- i Menhammar 110 
- i Orhem 87 
- i Orlångsjö (1433) 160 
- i Orlångsjö ( 1471/90) 160 
- i Rangsta 225 
- i Rasta 113 
- i Sittesta 266 
- i *Skielby 160 
- i Sätra 86, 
- i Söderby 230 
- i Söderby 294 
- i *Telleby 118 
- i Uppsa la 162 
- i Vreta 148 
- i Vårby 164 
- i Åbru nn a 340 
- i Åby 277 
- i Ålsta 296 
- i Åva 3 11,33 1,342 
- i Österby 150 
- i Östnora 297 
- ?Adilsson 276 
- Andersso n 31 1, 327 
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-Andersson i *Näsby 176
- Andersson i Torpet 294
- Andreae, kanik 156
- Axelsson (Tott) 84
- Björnsson 331
- Björnsson, äbi 54, 67, 106
- Björnsson i Tullinge 63
- Björnsson i Öja 238
- båtmästare, torpare på Lisö 227
- Eskilsson i Vårby 164
- Gudmundsson i Lundby 320
- Henriksson (Stengavel) 266
- Håkansson i Mälby 290
- Ingemarsson i Trönninge 121
- Ingevaldsson i Balingsta 154
- Ingridsson i PHogsta 113 
-Jappsson i Helgö, landbo 107
- Jappsson i Sandemar 325 
-Jonsson i Vansta 274
-Jonsson (kluven sköld med halv örn 

och två dubbla sågskuror) 189 
-Jönsson i Rasta 114
- Karlsson (tre fyrkanter) 306
- Kettilvastsson, frman 110
- Knutsson i Asknäs 99
- köttmånglare i Stockholm 230, 232,

283
- Larsson, äbi 90
- Magnusson, domprost 122
- Månsson i Sanda 114
- Pedersson i Glasby 191
- Pedersson i Kalvnäs 218
- Pedersson i Ladvik, frman 173
- Persson, kyherde i Ekerö 185
- Persson, Lars Perssons i Näs bror

143
- Persson i Erstavik, landbo 77
- Ragvaldsson i Enskede 75
- Tegnesson i Västberga 88 
Oxenstierna se Bengt Jönsson, Bengt

Kristiernsson, Bengt Nilsson, 
Bengt Stensson, Bengta Bengts- 
dotter, Birgitta Kristiernsdotter, 
Elin Arvidsdotter, Gabriel Kristers- 
son, Hans Kröpelin, Jöns Bengts-
son, Kristiern Bengtsson, Nils 
Jönsson, Sten Kristiernsson, Tor-
sten Gjurdsson

Parnpe, se även Kristina Sonesdotter
- , Ragvald, i Stockholm 169, 182 f

Pelle i Berga 129
- i Byrsta 133
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 

91
Peter (Peder, Per), se även Babbe, 

Bonde, Hård, Kompan, Kruse, 
Porse, Ulf

-, Pkyherde 205, 206, 210, 220, 221, 
224, 229, 231, 235, 236, 246, 269, 
276

- , prost i Tören 38, 236, 245, 273,
276, 277

- i Alby 49
- i *Andersta 153
- i Asknäs 99
- i Broby 310
- i *Brunby 72
- i Bröttsta 132
- i Båthuset 311
- i Ekeby 283
- i Ersdala 169
- i Fållbrunna 284
- i Glasby 191
- i Hammarby 79
- i Kalvvik 109
- (Kappe) i Kumla 318
- i Klippsta se Per Olsson
- i Lissma 159
- i Lundby 320
- i Länna 159
- i *Maeringe 290
- i Mörby 321
- i Riksten 59
- i *Skarpa, landbo 84
- i Skrubba, landbo 86
- i Stuvsta 162
- i Stmninge 328
- i *Telleby 118
- i Tomtberga 62
- i *Vlghamar 122
- i Understa 235
- i Valla 287
- i Värsta 149
- i Väggarö 237
- i Vällinge 185
- i Västnora 296
- i Älvesta 68
- i Örby 95
-Andersson, borgmästare 36, 53, 72, 

73, 75 f, 133, 142
- Andersson i Näs (två personer) 144
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- Andersson i *Näsby I 76 
-Andersson i Torpet 294 
-Andrea:, kanik 156 
-Axelsson (Tott) 84 
- Björnsson 331 
- Björnsson, äbi 54, 67 , 106 
- Björnsson i Tullinge 63 
- Björnsson i Öja 238 
- båtmästare , torpare på Lisö 227 
- Eskilsson i Vårby 164 
- Gudmundsson i Lundby 320 
- Henriksson (Stengavel) 266 
- Håkansson i Mälby 290 
- Ingemarsson i Trönninge 121 
- Ingevaldsson i Balingsta 154 
- I ngridsson i ? Hogsta 113 
- Jappsson i Helgö , landbo 107 
- Jappsson i Sandemar 325 
- Jonsson i Vansta 274 
- Jonsson (kluven sköld med halv örn 

och två dubbla sågskuror) 189 
- Jönsson i Rasta 114 
- Karlsson (tre fyrkanter) 306 
- Kettilvastsson, frman I 10 
- Knutsson i Asknäs 99 
- köttmånglare i Stockholm 230, 232, 

283 
- Larsson , äbi 90 
- Magnusson , domprost 122 
- Månsson i Sanda 114 
- Pedersson i Glasby 19 l 
- Pedersson i Kalvnäs 218 
- Pedersson i Ladvik, frman 173 
- Persson, kyherde i Ekerö 185 
- Persson, Lars Perssons i Näs bror 

143 
- Persson i Erstavik, landbo 77 
- Ragvaldsson i Enskede 7 5 
-Tegnesson i Västberga 88 
Oxenstierna se Bengt Jönsson, Bengt 

Kristiernsson, Bengt Nilsson, 
Bengt Stensson , Bengta Bengts-
dotter , Birgitta Kristiernsdotter, 
Elin Arvidsdotter, Gabriel Kristers-
son, Hans Kröpelin, Jöns Bengts-
son, Kristiern Bengtsson, Nils 
Jönsson, Sten Kristiernsson , Tor-
sten Gjurdsson 

Pampe , se även Kristina Sonesdotter 
- , Ragvald , i Stockholm 169, 182 f 

Pelle i Berga 129 
- i Byrsta 133 
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 

91 
Peter (Peder, Per) , se även Babbe, 

Bonde, Hård, Kompan , Kruse, 
Porse , Ulf 

- , ?kyherde 205, 206, 210, 220, 22 l, 
224,229,231,235,236,246,269, 
276 

- , prost i Tören 38, 236, 245, 273, 
276,277 

-i Alby 49 
- i *Andersta 153 
- i Asknäs 99 
- i Broby 310 
- i *Brunby 72 
- i Bröttsta 132 
- i Båthuset 31 l 
- i Ekeby 283 
- i Ersdala 169 
- i Fållbrunna 284 
- i Glasby I 91 
- i Hammarby 79 
- i Kalvvik l 09 
- (Kappe) i Kumla 318 
- i Klippsta se Per Olsson 
- i Lissma 159 
- i Lundby 320 
- i Länna 159 
- i *Ma:ringe 290 
- i Mörby 321 
- i Riksten 59 
- i *Skarpa, landbo 84 
- i Skrubba, landbo 86 
- i Stuvsta 162 
- i Stmninge 328 
- i *Telleby 118 
- i Tomtberga 62 
- i *Vlghamar 122 
- i Understa 235 
- i Valla 287 
- i Värsta 149 
- i Väggarö 237 
- i Vällinge 185 
- i Västnora 296 
- i Älvesta 68 
-i Örby 95 
-Andersson, borgmästare 36, 53, 72, 

73, 75 f, 133, 142 
- Andersson i Näs (två personer) 144 
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Andersson i Skårby 178 
Axelsson (Banér) 250, 261, 262, 292, 
295 f

Björnsson i *Brunby, sedan i Brötts- 
ta 75

Björnsson i Tullinge 62 
Botesson i Hall 193 
Botolfsson i Hamra 54 
Botvidsson i Grava 249 
Elefsson, domare 36 
Elofsson (ring) 259 f 
Eriksson i Hågelby 63 
Eriksson i Stensättra 161 
Eriksson i Söderby 180 
Eriksson i Träkvista 119 
Eriksson i Trävik 233 
Erlandsson (Bååt) 36, 198, 208 
Finvidsson, domare 36 
Gislesson i Vinåker 314 
Gregersson i Frönäs, landbo 210 
Hemmingsson i Ersdala 169 
Ingevaldsson i Söderby 75 
Jappsson i Talby 182 
Johansson i Agesta 94 
Jönsson i Enskede 75 
Jönsson i Talby 177, 182 
Jönsson i *Aby 188 
Karlsson (Pginbalk belagd med tre 
liljor) 59, 87, 102, 113, 119, 123, 
163, 265

Larsson 53, 58, 278 
långe i Ersdala 169 
Magnusson, fogde 88 
Magnusson (Folkungaättens oäkta 
gren)174

Markusson i Balingsta 154 
Nilsson, borgare i Sthlm 79 
Nilsson i Berga 244 
Nilsson i Tibble 205, 208, 220, 231, 
234, 235

Nilsson (Grip) 213 f
Olofsson i Hall 193
Olsson i Klippsta 131, 137, 139, 143
Olsson i Länna 159
Olsson i Rasta 114
Ragvaldsson (Fargalt) 36, 76, 85
Ragvaldsson i Hågelby 56
Simonsson i Norrga 142
skomakare i Sandemar 325
Sonesson, borgare i Sthlm 91
Svensson (Svart) 155, 157, 161, 162

-Torstensson i Uttringe 184 
-Turesson (Bielke) 111, 118
- Turesson 117
- Vikingsson i Klippsta 139
Pik, Sten 199, 204, 206, 216, 218, 219, 

220, 222, 224, 225, 227, 229, 230, 
237

Pilstjärna se Filip Olofsson, Katarina 
Olofsdotter, Olof Djäkn 

Pinnow, se även Anna Pinnowsdotter 
-.Joakim 272
Porse, se även Birgitta Magnusdotter
- , Magnus 204,205, 213 f
- , Peter 106 f
Puke, se även Ida Ragvaldsdotter
- , Ragvald 75, 85
Pukehorn se Björn Jönsson, Jöns 

Björnsson, Märta Björnsdotter 
Påvel, se även Kyle
- i Gansta 285
- i Hallunda 53
- i Sätra 51, 86, 157
- i Väfsla 236
- krögare, borgare i Arboga 178, 188 

Ragnar i Alby 49
Ragvald, se även Kagge, Pampe, Puke 
-i Alby 49, 51, 52, 61
- i Eldtomta 135
- i Enhörna 143
- i Enskede (1409) 74 
-i Enskede (1462) 75
- i Fittja 51
- i Gullhamra 136
- i Nacka 81
- i Orlångsjö (1442/59) 160
- i Orlångsjö (1530) 157
- i Skärvsta 195
- i Stav 115
- i Valsta 336
- Nilsson (Fargalt) 163 f 
Ragvast i Eldtomta 135 
Ram se Torsten Salomonsson 
Ramborg, Johan Skeringssons syster

111
- Ingevaldsdotter (Värmske) 56, 192,

199, 205, 207, 210, 271 
Ramfrid Gustavsdotter (lejon) 230
- Styrbjörnsdotter 294 
Rangvald i Ösby 343
- Nilsson 112

- Andersson i Skårby 178 
-Axelsson (Baner ) 250 , 261,262,292 , 

295 f 
- Björnsso n i *Brunby, sedan i Brötts-

ta 75 
- Björnsso n i Tullinge 62 
- Botesson i Hall 193 
- Botolfsson i Hamra 54 
- Botvidsson i Grava 249 
- Elefsson, domare 36 
- Elofsson (ring) 259 f 
- Eriksson i Håge lby 63 
- Erik sson i Stensättra 161 
- Erik sson i Söderby 180 
- Eriksson i Träkvista 119 
- Erik sson i Trävik 233 
- Erlandsson (Bååt) 36, 198, 208 
- Finvidsson, domare 36 
- Gislesson i Vinåker 3 14 
- Gregersson i Frönäs, landbo 210 
- Hemmings son i Ersdala 169 
- Ing evaldsson i Söderb y 75 
- Japp sson i Talby 182 
- J ohansson i Ågesta 94 
- Jöns son i Enskede 75 
- Jön sson i Talby 177, 182 
- Jöns son i *Åby 188 
- Karlsson (?ginbalk belagd med tre 

liljor) 59, 87, 102, 113, 119, 123, 
163, 265 

- Lar sson 53, 58, 278 
- lån ge i Ersdala 169 
- Magnusson , fogde 88 
- Magnusson (Folkun gaä tten s oäkta 

gren) 174 
- Markusson i Baling sta 154 
- Nilsson, bor gare i Sthlm 79 
- Nilsson i Berga 244 
- Nilsson i Tibble 205, 208 , 220 , 231, 

234,235 
- Nilsson (Grip) 213 f 
- Olofsson i Hall 193 
-Ol sson i Klipp sta 13 1, 137, 139, 143 
- Olsson i Länna 159 
- Olsson i Rasta 114 
- Ragva ldsson (Fargalt) 36, 76, 85 
- Ragvaldsson i Hå gelby 56 
- Simonsson i Norrga 142 
- skomakare i Sand emar 325 
- Sonesson , borgare i Sthlm 91 
- Svensson (Svart) 155, 157, 161, 162 
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- Torstensson i Uttringe 184 
- Turesson (Bielke) 111, 118 
- Turesson 117 
- Vikingsson i Klippsta 139 
Pik, Sten 199, 204 ,2 06,2 16, 218,219, 

220,222,224,225,227,229,230, 
237 

Pilstjärna se Filip Olofsson, Katarina 
Olofsdotter, Olof Djäkn 

Pinnow , se även Anna Pinnowsdotter 
- , Joakim 272 
Porse, se även Birgitta Magnusdotter 
- , Magnus 204 , 205, 213 f 
- , Peter 106 f 
Puke , se även Ida Ragvaldsdotter 
- , Ragvald 75, 85 
Pukehorn se Björn Jönsson, Jöns 

Björnsson , Märta Björn sdotter 
Påve!, se även Kyle 
-i Gansta 285 
- i Hallunda 53 
- i Sätra 51, 86, 157 
- i Väfsla 236 
- krögare, borgare i Arboga 178, 188 

Ragnar i Alby 49 
Ragvald, se även Kagge, Pampe , Puke 
- i Alby 49, 51 , 52, 61 
- i Eldtomta 135 
- i Enhörna 143 
- i Enskede (1409) 74 
- i Enskede (1462) 75 
- i Fittja 51 
- i Gullhamra 136 
- i Nacka 81 
- i Orlångsjö ( 1442/59) 160 
- i Orlångsjö (1530) 157 
- i Skärvsta 195 
- i Stav 115 
- i Valsta 336 
- Nilsson (Fargalt) 163 f 
Ragvast i Eldtomta 135 
Ram se Torsten Salomonsson 
Ramborg , Johan Skeringssons syster 

1 1 1 
- Ingevald sdotter (Värmske) 56, 192, 

199,205 , 207,210,271 
Ramfrid Gustavsdotter (lejon) 230 
- Styrbjörnsdotter 294 
Rangvald i Ösby 343 
- Nilsson 112 
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Ravast i Berga 204 
Rikmund i Nolinge 142 
ring se Peder Elofsson 
Ringvid i Söderby 293 
Rode, Hermen, bildhuggare 167 
Rogge, Kort, biskop i Strängnäs 140, 

141, 287
Roos av Horshaga se Märta Magnus- 

dotter
Rosengren se Jakob Turesson 
Rump, Tidekin 74
- , Tideman 74
Rumpa, Gjurd, ärkedjäkne 107 
Ruska, Anders (två kvistar) 187
- , Johan, kanik 192
Ryning, Erik 85, 248, 253, 256, 266, 

269, 275, 327, 333
-, Nils 74, 78, 81, 84, 93, 199, 248, 

253, 254, 255, 256, 257 f, 266, 
268 f, 270, 275, 295, 305, 306, 308, 
309, 311, 312, 313, 322 f, 324, 
325 f, 327, 328, 331, 332 f, 334, 
340, 343 

-, Olof91
Rålamb se Anders Sigfridsson 
Röd Keldorsson (Färla, Orestes Kel- 

dorssons ätt) 33
Römer se Gertrud Narvesdotter 
Rönnow, Klaus 315 
Rörik i Blista 205

Sandbro-ätten se Elin Gregersdotter, 
Gregers Styrbjörnsson, Ingeborg 
Gregersdotter

Sander Leksson, borgare i Sthlm 88 
Sasse, Staffan 244, 268, 342 
Sigge, se även Brun
- Ulfsson (Sparre av Hjulsta och

Ängsö), biskop i Strängnäs 173, 
226, 270

Sigmund, biskop i Strängnäs 148, 269, 
277

Sigrid i Ösby 321
- Eskilsdotter (Banér) 60, 63, 121 
-Jonsdotter (vingad hjälm) 107, 181 f 
Simon, Pkaplan, kyherde i Västerha-

ninge 265
- , syssloman 120
- i »Hassleby 253, 260
- i Kumla 318
- i Näsby 323

Sixten i Kängsta 258 
sjöblad, tre se Elin Ingemundsdotter 
Skanke se Axel Olofsson, Magdalena 

Olofsdotter
Skovgård, Olof (avhuggen lindgren) 

250 f, 266, 272
Skute, Sven, borgare i Vadstena 157 
Skytte, Anders, i *Andersta 153
- , Johan 229
sköld, delad se Kristina Nilsdotter 
-, delad av tre mantelsnitt se Klas 

Staffansson
-, kluven, med halv örn och två 

dubbla sågskuror se Olof Jonsson 
-, kluven, högra fältet tre gånger 

styckat, vänstra rutat se Johan Ske- 
ringsson

- , kvadrerad se Gustav Leksson, Ing-
rid Leksdotter, Katarina Gustavs- 
dotter, Lek Ofradsson 

Slaweka, se även Märta Johansdotter
- ,Johan 79
Smålänning, Bengt, borgmästare 83 
Snakenborg se Sofia Gerhardsdotter 
Snapphane, Hans 187 
Sofia Gerhardsdotter (Snakenborg) 

214
Sommar, Olof, i Olberga 139, 143, 

144, 145
sparre se Arvid i Valsjö, Bengta Eriks- 

dotter, Birger Nilsson, Gertrud 
Birgersdotter, Jöns Kanna, Kle-
mens Petersson, Nils Birgersson 

Sparre av Ellinge se Karin Nilsdotter, 
Pernilla Nilsdotter

- av Hjulsta och Ängsö se Birger Nils-
son, Elin Nilsdotter, Gustav Bir-
gersson, Nils Birgersson, Sigge 
Ulfsson

- af Rossvik se Lars Siggesson
- av Tofta se Abjörn Sixtensson, Inge-

borg Nilsdotter, Nils Abjörnsson 
Sperring, Sven, i Glasby 191 
spetsar, två, uppifrån se Birgitta Nils-

dotter, Kettilbjörn Ingvarsson
- , tre se Ulf Torstensson 
Staffan, se även Sasse
- 175
- , doktor, minister 179
- i Fors 284
- i Häringe 287
- i Oxelby 177
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- , doktor , minister l 79 
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- i Oxelby 177 
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- i Stav 293
- i Vinåker 338
-Jakobsson vid Nynäs kvarn 263 
-Jonsson på Näset, landbo 222
- Pedersson i Laxholm 260
- Ulfsson d ä (Ulv) 163
- Ulfsson d y (Ulv) 103
Stallare se Anund Finvidsson, Karl 

Ragnesson
Stangenberg se Cecilia Staffansdotter
Stefan, äbi 47
Sten. se även Pik, Sture
- Bengtsson (Bielke) 332
- Bengtsson d ä (Ulv) 263
- Bengtsson d y (Ulv) 122, 207
- Eriksson (Ueijonhufvud) 187 f
- Kristiernsson (Oxenstierna) 91, 153,

158
-Stensson d ä (Bielke) 170, 216, 218, 

224, 237
- Stensson d y (Bielke) 170
- Turesson d ä (Bielke) 72, 89
- Turesson d y (Bielke) 137, 153, 159 
Sten se Anna Markvardsdotter 
Stengavel se Olof Henriksson 
Stiernsköld se Klas Jöransson 
stjärnbjälke (Stjärnbalk) se Karl Dans-

son
stjärnor, tre, stolpvis se Sven Jönsson 
Stokleet(P), Johan 77, 156 
Stola-ätten se Nils Klasson 
stolpe se -Anna Markvardsdotter 
Strabuch, Erik 185 
Strakla, Hartman 77 
Sture, se även Birgitta Gustavsdotter, 

Ingeborg Karlsdotter, Svante Nils-
son

-.Gustav 72. 109, 113, 118
- , Sten d ä 34, 77, 78, 86, 93, 99,

104 f, 109, 116, 132, 134, 142, 143, 
145. 159, 204, 209, 212 f, 217, 219, 
221, 223, 225, 227, 228, 232, 233, 
234, 246, 247, 249, 251 f, 257, 258, 
261, 262, 265, 267, 272, 278, 285, 
286 ff, 289. 290, 292, 293, 297, 
305, 312, 322, 326, 331, 334, 335, 
336, 337

- , Sten d y 50, 57, 61, 63 f, 66, 115
- . Svante Stensson 35, 48, 50, 52, 53,

55, 57, 60 f. 63 f, 65 f, 94, 101 f, 
111 f, 115 f, 120 f, 144, 163, 207, 
209

Styrbjörn, biskop i Strängnäs 129, 
141, 149, 232, 294 

Styrkar 104 
Sune i Iselsta 136 
Svante, se även Sture
- Nilsson (Sture) 145, 185, 217 
Svart se Per Svensson
Svarte se Bengt Magnusson 
Svarte Skåning se Åke Jönsson 
Sven, se även Birk, Skute, Sperring
- i Berga 204
- i Hammarby 53
- i Kalvsvik 317
- i Uideby 174
- i Nyboda, landbo 82
- i Stutby 228
-Jönsson (tre stjärnor stolpvis) 81
- svarte, borgare i Sthlm 157 
Sverker i Nolinge 142
- i Norrga 142 
svin se Dan Nilsson
Svinge, Henrik, borgare i Sthlm 178

Tegne i Vansta 273 
Ternewitz, Tideka 178 
Tideka i PBrubbhamra 131
- i Uppinge 147
tjurhuvud se Bengta Abrahamsdotter 
Tomas, Tyska ordens komtur 341
- Petersson 59, 87, 102, 113, 119, 123,

163, 265
- Simonsson, biskop i Strängnäs 123 
Tord i Älby 278
- Gunnarsson, biskop i Strängnäs 160,

194, 218, 231, 257, 269, 270, 277, 
287

Torkel Karlsson 86 
Torsten i *Krakstae 288
- i Örby 95
- Gjurdsson (Oxenstierna) 107, 236 f,

273, 293, 315 
-Johansson 274
- Salomonsson (Ram) 259, 261, 264,

276
Tott se Axel Uarsson, Beata Ivarsdot- 

ter, Birgitta Olofsdotter, Erik Ax-
elsson, Erik Tönnessonj Ingeborg 
Uarsdotter, Ingeborg Akesdotter, 
Jöran Åkesson, Karin Axelsdotter, 
Klas Åkesson, Kristina Åkesdotter, 
Uars Axelsson, Olof Axelsson, Åke 
Axelsson, Åke Jöransson

- i Stav 293 
- i Vinåker 338 
- Jakobsson vid Nynäs kvarn 263 
- Jonsson på Näset, landbo 222 
- Pedersson i Laxholm 260 
- Ulfsson d ä (Ulv) 163 
- Ulfsson dy (Ulv) 103 
Stallare se Anund Finvidsson, Karl 

Ragnesson 
Stangenberg se Cecilia Staffansdotter 
Stefan , äb i 4 7 
Sten , se även Pik, Sture 
- Bengtsson (Bielke) 332 
- Bengtsson d ä (Ulv) 263 
- Bengtsson d y (Ulv) 122, 207 
- Eriksson (Leijonhufvud) 187 f 
- Kristiernsson (Oxenstierna) 91, 153 , 

158 
-Stenssond ä (Bielke) 170,216 , 218 , 

224 , 237 
- Stensson d y (Bielke) 170 
- Turesson d ä (Bielke) 72, 89 
- Turesson dy (Bielke) 137, 153, 159 
Sten se Anna Markvardsdotter 
Stengave l se Olof Henriksson 
Stiernskö ld se Klas Jöransson 
stjärnbjälke (Stjärnba lk) se Karl Dans-

son 
stjärnor , tre, stolpvis se Sven Jönsson 
Stokleet(?),Johan 77, 156 
Stola-ätten se Nils Klasson 
stolpe se Anna Markvardsdotter 
Strabuch, Erik 185 
Strakla , Hartman 77 
Sture , se även Birgitta Gustavsdotter, 

Ingeborg Karlsdotter , Svante Nils-
son 

- , Gustav 72, 109, 113, 118 
- , Sten d ä 34 , 77, 78, 86, 93, 99, 

104 f, 109, 116, 132, 134, 142, 143, 
145, 159,204,209 , 212 f , 2 17,2 19, 
221 , 223, 225 , 227 , 228, 232, 233 , 
234 , 246 , 247 , 249 , 251 f , 257 , 258, 
261 , 262 , 265 , 267 , 272,278 , 285, 
286 ff, 289, 290, 292 , 293, 297 , 
305 , 312 , 322 , 326 , 331, 334, 335, 
336 , 337 

- , Sten d y 50, 57 , 61 , 63 f, 66, 115 
- , Svante Stensson 35 , 48, 50 , 52 , 53, 

55 , 57, 60 f, 63 f, 65 f, 94 , 101 f, 
111 f, 115 f, 120 f, 144, 163, 207 , 
209 
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Styrbjörn, biskop i Strängnäs 129, 
141, 149, 232,294 

Styrkar 104 
Sune i Iselst a 136 
Svante, se även Sture 
- Nilsson (Sture) 145,185,217 
Svart se Per Svensson 
Svarte se Bengt Magnusson 
Svarte Skåning se Åke Jönsson 
Sven, se även Birk, Skute, Sperring 
- i Berga 204 
- i Hammarby 53 
- i Kalvsvik 317 
- i Lideby 174 
- i Nyboda, land bo 82 
- i Stutby 228 
- J önsso n (tre stjärnor stolpvis) 81 
- svarte, borgare i Sthlm 157 
Sverker i Nolinge 142 
- i Norrga 142 
svin se Dan Nilsson 
Svinge, Henrik, borgare i Sthlm 178 

Tegne i Vansta 273 
Ternewitz, Tideka 178 
Tideka i ?Brubbhamra 13 1 
- i Upp inge 147 
tjurhuvud se Bengta Abrahamsdotter 
Tomas, Tyska ordens komtur 341 
- Petersson 59, 87, 102, 113, 119, 123, 

163,265 
- Simon_sson, biskop i Strängnäs 123 
Tord i Alby 278 
- Gunnarsson, biskop i Strängnäs 160, 

194, 218, 231, 257, 269, 270 , 277, 
287 

Torkel Karl sson 86 
Torsten i *Krakst.e 288 
- i Örby 95 
- Gjurd sson (Oxenstierna) 107, 236 f, 

273,293,315 
- Johansson 274 
- Salomonsson (Ram) 259, 261, 264, 

276 
Tott se Axel Larsson, Beata lvarsdot-

ter, Birgitt a Olofsdotter, Erik Ax-
elsson, Erik Tönnesson 9 _ Ingeborg 
Larsdotter, Ingeborg Akesdotter, 
J öran Åkesson, Karin Axelsdotter, 
Klas Åkesson, Kristina Åkesdotter, 
Lar s Axelsson, Olof Axelsson , Åke 
Axelsson, Åke Jör ansso n 
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trana se Filip Djäkn 
Tre rosor se Lars Turesson 
Trogh, Lars 340 f 
Trolle, se även Anna Arvidsdotter 

Arvid (Birgersson) 79, 131, 133, 
137 f, 147, 199, 204, 206, 207, 210, 
214 f, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 234, 236, 237, 238

- , Arvid (Joakimsson) 170, 277 f
- , Birger 79, 214
- , Erik (Arvidsson) 222, 227
- , Johan (Arvidsson) 227 
Trötte Petersson (Eka-ätten) 67 
Truls Matsson (tre gäddkäkar) 315 
Ture 225
- Bengtsson (Liljesparre av Händelö)

256
- Eriksson (Bielke) 221, 236
- Pedersson (Bielke) 80 
Tyrgils i Dyvik 311
- Klemensson (Färla, Tyrgils Kle-

menssons ätt) 58, 65, 112 
Tyska, Kristina, Magnus Galles änka 

116

Ulf, Peter 129
Ulf, kyherde i Österhaninge 341 
-i Bullsta (1364) 132 
-i Bullsta (1433) 132
- i Kängsta 259, 276 
-Andersson, borgare i Sthlm 143 
-Henriksson (Bååt) 168, 174, 175,

176, 179, 183, 184, 189
- Larsson i Kängsta 135, 334
- Stensson (Bielke) 170 
-Torstensson (tre spetsar) 256, 272 
Ulv se Anund Stensson, Arent Bengts-

son, Bengt Gotskalksson, Gotskalk 
Arentsson, Gotskalk Bengtsson, 
Ingeborg Ulfsdotter, Knut Bengts-
son, Kristina Gotskalksdotter, Met-
ta Gotskalksdotter, Magnus 
Bengtsson, Märta Bengtsdotter, 
Staffan Ulfsson, Sten Bengtsson

Valdemar Magnusson, hertig 55, 89, 
214, 289

Vasa se Birgitta Kristiernsdotter, Ebba 
Eriksdotter, Johan Kristiernsson 

Vaste Eriksson 134 
Welij, van, Gerd 341 
Vendela Bryggarsdotter 108 
Vilhelm, biskop i Strängnäs 47 
Vincent Ivarsson (Dyre) 278 
vinge se Gudmund Djäkn 
vinkelhakar, två se Elin Karlsdotter 
vinkelsnitt motsols se Ingemund Ar-

vidsson, Ingevald Ingemundsson 
Vinstorpa-ätten se Märta Bengtsdot-

ter
Vinäs-ätten se Erik Birgersson 
Wippenförde, Hans 79 
Wolde, van den, Reyneke 341 
vädurhorn, två se Johan Esbjörnsson 
Värmske se Ramborg Ingevaldsdotter 
Västerby-ätten se Joakim Björnsson

Zander, Hans 88

Åke Axelsson (Tott) 286 
-Jönsson (Svarte Skåning) 104, 263, 

276
-Jöransson (Tott) 274, 286 
Årby-ätten se Lars Tomasson

Ängel se Magnus Johansson

Ödgerd, Jöns Borros dotter 279 
Ödgisle se Egisl 
Ödmund i Vidby 274 
Ödulf i Brunna 50, 51
- i Fullersta 155, 159 
Ödvast i Hoxla 218
- i Jursta 254 
Öjar i Oxelby 177 
-Jakobsson 95
Öra, Karl (Karlsson) 305, 308, 311, 

313,321,329,336
Örboholms-ätten se Henrik Nilsson, 

Lucia Henriksdotter 
Örnfot se Erik Karlsson, Karl Mag-

nusson
örnfot se Jakob Ulfsson 
Örnflycht se Ingrid Gregersdotter 
Östen i Hamra 54
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Register över kyrkliga institutioners godsinnehav
Registret avser kyrkors, klosters och andra kyrkliga institutioners gods-
innehav inom undersökningsområdet under medeltiden. Hänvisningar 
till dessa organisationers (liksom kronans) godsinnehav efter reforma-
tionen kan erhållas i tabellerna över antalet jordeboksenheter (s 40 f och 
resp sockenindelning). Dessa tabeller utgör ett viktigt komplement till 
nedanstående register, eftersom kyrkorna och klostrens godsinnehav till 
stora delar är känt endast genom efterreformatoriskt material.

Ekerö kvrka: 101 (*Ekeby), 108 (Kalvvik)
Eskilstuna kloster: 121 (Trönninge)
Klara kloster: 79 (Hammarby), 87 f (Valla, Västberga), 89 (*Åby), 91 (Årsta), 110 

(Menhammar), 111 (Nibbla), 118 (*Thorslunda), 209 (Frinsö), 211 (Full-
bro), 228 (*Str0m), 265 (*Risavi)

Riseberga kloster: 193 (Hall)
Sko kloster: 106 (Helgö), 122 (*Vlghamar), 174 (Lideby), 211 (Fullbro) 
Skänninge kloster: 90 (Arsta), 149 (Vreta)
Sorunda kyrka: 249 (Fors)
Stockholm:

bykyrkan (Storkyrkan, S:t Nicolai): 63 (Tumba), 72 (*Brunby), 73 (*Bägersta), 
80 (Hägersten), 89 (*Åby), 95 (Östberga), 178 (Säby), 311 (*Diupabask), 314 
(Hammarby), 318 (Kumla), 327 (Stadsberga) 
dominikankonventet: 274 (Vansta)
franciskankonventet: 54 (Hamra), 56 (*Hygnesbodha), 87 (Valla), 116 (Sylta), 
179 (Sättra)
helgeandshuset: 74 (*Bägersta), 77 f (Farsta), 112 (Närlunda), 129 (Berga), 130 
(Björksta), 173 (Ladvik), 176 (*Näsby)
S:ta Mana Magdalena kapell (på Södermalm): 164 (juringe, Vårby)
S:t Johannes kyrka: 157 (Gladö)
S:t Örjans hospital'. 85 (Skogsö), 123 (Väsby)

Strängnäs domkyrka:
ospecificerat: 120 (Trönninge), 218 (Hoxla, Källsta), 220 f (Lyngsta, *Medthal- 
by), 224 ('Rangsta’), 229 (Sundby), 232 (Torö), 234 (Tyrved), 236 (Väfsla), 
244 (Banksta), 250 (Gryt), 262 (Nibble), 268 (*Stochaeby), 271 (Uppeby), 
276 f (Aby), 285 (Hemfosa)
biskopsbordet: 194 f (Karleby), 203 (Aska), 205 (Blista) 206 f (Brunnsberga, 
Norra Enby), 229 (Svalsta), 231 (Tibble), 235 (Ulvesta), 245 f (*Biscops- 
gardhen, Björsta), 249 (Fors), 254 (Jursta), 255 (Kalvö), 256 (Klövsta), 257 
(Källberga), 260 (Lida), 266 (Sittesta), 269 (Stymninge, Säby), 270 (Söderby), 
271 (Valla), 273 (Vansta), 284 (Fållbrunna), 285 (Guldboda), 286 (Häringe), 
288 (*Krakstae), 289 (Mickrum, Mulsta, Muskö), 290 (Nödesta), 291 (Orm- 
sta), 295 (Välsta), 308 (Blista)
ospecificerat prebendegods: 119 f (Träkvista), 123 (Väsby), 129 (Berga)
S:ta Annasprebenda: se prebenda Oppaby
S:t Botvids prebenda: 48 (*Affrulta), 50 (Enby), 51 (Fittja), 52 (Fjällsta), 56 (Hå- 
gelby, Kumla), 58 (Nibble, Näsby), 60 (Skarpbrunna, Skrävsta), 61 (Slagsta), 
62 (Tomtberga), 65 (*Veppsta), 86 (Sätra), 132 (Bröttsta), 153 (*Andersta), 
155 f (Gladö), 157 f (Glömsta, Haga), 160 (*Skielby), 162 f (Sundby, Vista), 
173 f (Ladvik. Lideby), 178 (Säby), 180 (Söderby), 189 (*Åkerby), 288 (Kapp-
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ekeby, Krigslida), 291 f (Ormsta, Skogs-Ekeby), 295 f (Vidså, Välsta, Ålsta), 
308 (Blista), 327 (Stadsberga)
Frölunda prebenda: 210 (Frölunda)
Helga lekamens prebenda: 130 (Björksta), 178 f (Säby), 212 (Fullbro), 226 (Sten-
by)
S:t Johannes prebenda: 170 (Fågelsta)
S:t Martins prebenda: 178 (Säby), 212 (Fullbro)
Nora prebenda: 210 (Fräcksta), 231 (Tibble), 234 f (Ullevi, Understa), 269 (Sä-
by)
Oppaby prebenda (S:ta Anna): 191 f (Glasby, Gärtuna)
Quinque vulnerum prebenda: 140 f (*Malma, *Marem)
Tuna prebenda: 136 (Husby), 141 (Nolinge), 150 (Åvinge), 289 (Mulsta), 292 
(Skogs-Ekeby), 294 (Tuna)
Vårfru kor ytterst: 256 (Klövsta)

Tyska orden: 306 (Askvik), 307 (Beteby), 308 (Blista), 309 (Brevik), 310 (Broby), 
312 (Ede), 313 (Gudö), 314 (Hasslinge), 316 (Hässelmara), 317 (Korp Norr-
by), 318 (Kråkmora), 319 (Lervassa, Liåker), 320 (Långvik), 323 (Oxnö), 
325 f (Sandemar, Silverberg), 327 (Stegsholm), 328 (Stymninge), 329 (Sund- 
bv, Svinåker) 330 (Tomta), 335 (Utö), 336 (Varnö), 337 (Vendelsö), 340 f 
(Årsta), 342 (Åvassa)

Tälje kyrka: 143 (Näs), 189 (*Akerby), 192 (Gärtuna)
Uppsala domkyrka:

4:e vicarian: 53 f (Hamra), 67 (Älvesta)
6:eprebendan ( Angelorum”): 211 (Fullbro), 214 (Fållnäs), 220 (Lisö)
11 :e prebendan (prebenda Ducum): 83 (Nyboda), 89 f (Årsta, Hägersten, *Skar- 
pa)
I8:e prebendan (Törne Karlssons prebenda): 122 (*Vlghamar)
’S:t Eriks prebenda’: se ll:e prebendan
fabrica och S:t Eriks-gods: 108 f (Kalvvik), 110 (Menhammar), 114 (Sanda), 178 
f (Säby)

Vadstena kloster: 66 (*Veppsta), 120 (Trönninge), 170 (Fågelsta), 178 (Säby), 
180 (Söderby), 216 (Grödby), 224 (Norra Rangsta), 237 (Aby), 256 (Klövsta), 
260 (Lida), 278 (Älby)

Vårfruberga (Fogdö) kloster: 52 (Fjällsta), 119 f (Träkvista), 141 (Nolinge), 177 
(Oxelby), 183 (*Thraeuingae), 189 (*Åkerby), 279 (Alvsta, Berga)

Ösmo kyrka: 258 (Kängsta), 260 (Lida), 261 (Muskösund), 262 (Nibble) 
Österhaninge kyrka 317 (Kalvsvik)
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Register över sätesgårdar
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid nå-
got tillfälle under medeltiden eller åren 1520-1570 finns belagda som 
sätesgårdar .Artalen anger det första och det sista året som sådana upp-
gifter finns; streck (-) mellan årtalen anger att gården kan antas ha varit 
sätesgård under hela den mellanliggande perioden, komma (,) mellan 
årtalen avskiljer enstaka uppgifter.

Svartlösa 
Botkyrka sn

Hamra 1317, s 53 
Nibble 1353, s 58 

Brännkvrka sn
Erstavik 1356, ? 1473/74, 1480-99, 1532, 1544-, s 76 
Årsta ? 1443, ?1450, 1481-95, 1514-21, s 89 

Ekerö sn
Helgö (Bona) ? 1283, s 106 
Sanda 1489, s 114 

Grödinge sn
Kagghamra 1350, s 137 

Huddinge sn
Gladö 1503-17, 1553-, s 155 

Salems sn
Bornö 1338-40, 1357, 1403, 1444, s 168
Hallinge 1357, 1461, s 171
Ladvik 1413, s 173
Ormsättra 1382, s 176
Uttringe 1426, 1480-81, 1529-38, s 183
Yällinge 1564, s 184 f

Sotholrn 
Sorunda sn

Fituna 1384, 1536-38, 1557-, s 208
Fållnäs 1350 (omkr), 1387, 1413-45, 1447, 1528-33, 1535, 1538-69, s 213 
Grimsta 1362/63, s 215 

Ösmo sn
Hammersta 1434, 1442-67, 1471-94, s 250 f 
Körunda 1434-10, 1480, s 259
Nynäs 1383-85, 1437-44, 1459-96 (omkr), 1509-45, 1547, 1555-, s 263 
Valsjö 1400-54, s 272 

Västerhaninge sn
Häringe 1534, 1541-53, s 286 

Österhaninge sn
Tvresö 1432-40, 1463-1512, 1526-33, 1544-, s 332 
.Årsta 1308-1467, 1474-83, 1512-15, 1553-64, s 340
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Register över sätesgårdar 
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid nå-
got tillfälle under medeltiden eller åren 1520-1570 finns belagda som 
sätesgårdar Årtalen anger det första och det sista året som sådana upp-
gifter finns; streck(-) mellan årtalen anger att gården kan antas ha varit 
sätesgård under hela den mellanliggande perioden, komma (,) mellan 
årtalen avskiljer enstaka uppgifter. 

Sva ,tl ösa 
Botk yrka sn 

Hamr a 13 17,s53 
Nibble 1353 , s 58 

Brännk yr ka sn 
Erstavik 1356, ?1473/74, 1480-99, 1532, 1544-, s 76 
.<\rsta ?1443, ?1450, 1481-95 , 1514-21, s 89 

Ekerö sn 
Helgö (Bona) ? I 283, s I 06 
Sanda 1489, s 114 

Grödinge sn 
Kagg hamra 1350,s 137 

Huddinge sn 
Gladö 1503-17, 1553-, s 155 

Salems sn 
Bornö 1338-40, 1357, 1403, 1444, s 168 
Hallinge 1357, 1461, s 171 
Ladvik 1413, s 173 
Ormsättra 1382, s 176 
Uttringe 1426, 1480-81 , 1529-38, s 183 
Vällinge 1564,s 184f 

Sotholm 
Sorunda sn 

Fituna 1384, 1536-38 , 1557-, s 208 
Fållnäs 1350 (omkr), 1387, 1413-45, 1447, 1528-33, 1535, 1538-69, s 213 
Grimsta I 362/63, s 2 I 5 

Ösmo sn 
Hammer sta 1434, 1442-67 , 1471-94, s 250 f 
Körunda 1434-40, 1480, s 259 
Nynäs 1383-85, 1437-44 , 1459-96 (omkr), 1509-45, 1547, 1555- , s 263 
Valsjö 1400- 54, s 272 

Västerhaninge sn 
Häringe 1534, 1541-53, s 286 

Österhaninge sn 
Tyresö 1432-40, 1463-1512 , 1526-33 , 1544- , s 332 
Årsta 1308-1467, 1474-83, 1512-15, 1553-64, s 340 
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