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Förord

Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien beslöt år 1960 att till
sätta en kommitté för utarbetande och utgivning av verket Det medeltida Sve
rige. Arbetet förlädes till Historiska institutionen vid Stockholms universitet 
och leddes av kommitténs sekreterare, professor Gunnar T Westin, som i 
ett föredrag på Svenska historiska föreningen 1962 (tryckt i HT 1962 s 121- 
140) presenterade de allmänna övervägandena bakom verket. Med Vitter
hetsakademien 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 medel
tida Sverige till Riksantikvarieämbetet. Vid överföringen knöts en rådgivan
de kommitté till utgivningsarbetet med representanter för ämbetet, Vitter
hetsakademien och universiteten. I kommittén ingick fram till Riks
antikvarieämbetets omorganisation den 1 juli 1995: professor Hans An
dersson, professor Thorsten Andersson, avdelningsdirektör Helmer Gus- 
tavson (sekreterare), professor Staffan Helmfrid, professor Sven Lundkvist, 
professor Herman Schück, docent Klas-Göran Selinge, professor Ulf Spor- 
rong och avdelningschef Gustaf Trotzig (ordförande). Efter om
organisationen har Gustaf Trotzig ersatts av avdelningschef Ulf Bertilsson 
(ordförande) och Helmer Gustavson av enhetschef Ingrid Sjöström (sek
reterare) . Med Riksantikvarieämbetet som huvudman har hittills fem häf
ten för Uppland publicerats (DMS 1:2, 1:5, 1:6, 1:7 och 1:8) och två för 
Småland (DMS 4:1 och 4:2).

Det nu föreliggande häftet av Det medeltida Sverige (DMS 4:3) behandlar 
Oland. Författare är fil kand Roger Axelsson, fil kand Kaj Janzon och fil 
mag Sigurd Rahmqvist. Roger Axelsson har utarbetat beskrivningen av öns 
södra del (Algutsrums, Möckleby, Hulterstads och Gräsgårds härader), Kaj 
Janzon beskrivningen av öns norra del (Åkerbo, Förbo, Slättbo och Run
stens härader). Sigurd Rahmqvist har redigerat häftet och utarbetat de all
männa inledningarna. Kyrko beskri vn ingar n a har utarbetats av fil dr Ragn
hild Boström, avsnittet om fornlämningar av docent Klas-Göran Selinge. 
Kartorna har renritats av Annica Boklund.



Arbetet har till dels möjliggjorts genom att länsstyrelsen i Kalmar, på ini
tiativ av länsantikvarie Britt-Marie Hammarskiöld, sedan den 1 juli 1994 be
kostat en heltidstjänst, så att genom projektanställning en ny medarbetare 
kunnat knytas till redaktionen.

Ett värdefullt hjälpmedel under arbetet har varit det provhäfte ("Det me
deltida Öland”, Uppsala 1953) som för Det medeltida Sverige utarbetats av 
Herman Schück. Denne har granskat manuskriptet till föreliggande häfte 
och därvid gjort viktiga påpekanden. Av stort värde för arbetet har varit 
den forskning om öländska byar som utförts av docent Sölve Göransson, vil
ken också granskat manuskriptet och givit värdefulla bidrag.

Fil dr Hans Gillingstam har tagit del av arbetsmanuskriptet, och docent 
Jan Brunius vid Riksarkivet och docent Birgitta Fritz vid Svenskt diploma
tarium har vid olika tillfällen varit redaktionen bejälplig.

Stockholm i februari 1996 
Ulf Bertilsson
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Inledning

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

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

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

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

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

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

När det äldsta belägget hämtats ur tryckta källor av god kvalitet, återges 
stavningen enligt trycket utan att den har kontrollerats mot originaldoku
mentet. (I enstaka fall har originaldokumentet granskats, vilket anges med 
"or”, ex ”DS 1051 or”.) Uppgifter som hämtats ur tryckta regestsamlingar 
har regelmässigt kontrollerats mot originalet, vilket markeras genom att 
originalets signum anges, följt av hänvisning till trycket, (ex ”RAp 21/4, 
SRP 932”). Om det äldsta belägget är en avskrift, återges även den äldsta



10 Inledning

originalformen. Det har inte varit möjligt att pröva alla ortnamnsproblem. 
Därför anges varianter av namnet endast undantagsvis, t ex vid kraftig avvi
kelse eller förändring under medeltid och 1500-tal. För övriga äldre namn
former hänvisas till det omfattande excerptmaterialet i Ortnamnsarkivet i 
Uppsala. Ortnamnsförändringar som skett efter 1550-talet har inte heller 
kunnat redovisas inom undersökningens ram. Ortnamnen återges genom
gående med stora begynnelsebokstäver, även i de fall originalen eller de 
tryckta källorna har små. Prepositioner (”in”, ”de” osv) anges, men ”i” och 
”j” återges både med i. Undantag: äldsta belägg hämtade ur 1500-talets ka
merala material 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 of
ficiellt kartmaterial (ekonomiska kartan 1:10 000, topografiska kartan 
1:50 000 eller generalstabskartan 1:100 000) redovisas den under den äldsta 
kända namnformen, vilket markerats med *.

Kartangivelse. Den siffergrupp som avslutar den första avdelningen, hän
visar till det aktuella bladet av den ekonomiska kartan 1:10000; ett rutsys- 
tem med motsvarande kod finns inlagt på den topografiska kartan 1:50 000.

11 Inventeringen av 1500-talets kamerala material bygger på de i Kammar
arkivet förvarade landskapshandlingarna, från de äldsta, omkring 1540, 
fram till omkring 1560. Slutåret varierar något beroende på material till
gången. Exakt uppgift om vilka handlingar, som ligger till grund för bear
betningen framgår av förteckningen över ”Använt SmH-material” (SmH = 
Smålands handlingar). Tiondelängder har som regel inte använts. För fräl
se- och rusttjänstlängderna hänvisas generellt till Almquist J A, Frälsegod- 
sen i Sverige under storhetstiden. Längderna Gärder och hjälper 1535, KA, 
har inte heller använts, då de uppgifter som de lämnar om lokala förhål
landen många gånger förefaller osäkra.

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

1) jordnatur och antal mheter återges med halvfet stil, ex ”1 sk” = ett skatte
hemman.

2) årtal. Om inga årtal nämns innebär det, att uppgifterna om gården 
(motsvarande) är oförändrade under hela den period som täcks av de 
använda landskapshandlingarna. Ett enstaka årtal som föregår jordna
turen, ex ”1548 1 aoe”, anger att gården uppträder första gången detta

Upplöst förkortning markeras ej.
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år och sedan finns perioden ut. Finns en gård enbart en del av perio
den, anges de år den existerar, ex ”1544—50 1 sk”. ”1548 (endast) ” in
nebär att den redovisas endast detta år.

3) vid förändringar i jordnaturen, ex ”1 ky, 1559 1 aoe”, vilket innebär att en
heten från att ha varit kyrko från periodens böljan, 1559 övergår till arv 
och eget (= Gustav I:s privata gods).

4) utjord redovisas under sitt geografiska namn med angivande av den gård 
till vilken den hör. Under huvudgården finns en hänvisning till utjor- 
dens geografiska namn. För årtalen se punkt 2; märk dock att ”1 skuj, 
till sk i Olstorp 1542, till en av sk ovan 1543” innebär, att utjorden vid 
periodens början tillhör ett skattehemman i Olstorp men från 1543 till 
periodens slut tillhör ett skattehemman i den by . Frälsets utjordar redo
visas vanligtvis inte i landskapshandlingarna.

5) för frälsejorden anger jordeböckerna i regel namnet på den adelsperson 
som uppbär räntan (inte alltid = ägaren) fr o m 1544. I sammanställ
ningarna redovisas detta genom att namnet satts inom parentes efter 
jordnaturen, ex ”2 fr, (Svante Sture)”. Däremot anges inte vilka år äga
rens namn redovisas.

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

I de fall en handling endast bevarats i avskrift, finns den ofta i flera ex
emplar i olika samlingar. Hänvisning sker här endast till den avskrift som 
använts som underlag för regesten; uppgifter om övriga avskrifter kan sökas 
i Diplomatariekommitténs samlingar. Vid försäljning och köp anges inte kö
peskillingen, även om uppgift om den finns i dokumentet i fråga. Däremot 
anges eventuell penningränta. Olika myntsorter förekommer i området. I re
gesten anges källans egen uppgift om myntsort, ex ”1 mark gutniska”, ”1 
mark danska”. Når ”mark svenska” förekommer - myntenheten mark med 
underavdelningarna öre, örtug och penning - anges sifferbeloppet med en 
sifferkombination, ex 0:4 pn som betyder 4 öre penningar; en mark =1:0 
pn; 4 örtugar = 0:0:4 pn. Relationerna mellan mark och de övriga enheter
na ar:
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1 mark 8 öre 24 örtugar 192 penningar
1 öre 3 örtugar 24 penningar

1 örtug 8 penningar

Beloppen återges på det sätt de finns i källan, ex ”0:12 pn” fastän det om-
räknat ger 1:4 pn.

Personnamn (förnamn) återges som regel i normaliserad form, ex Anders 
för Andreas, Nils för Nisse. För en och samma person används genomgå
ende samma namnform, oavsett om hans namn växlar i källorna. De latin
ska formerna återges med motsvarande svenska namn.

Släktnamn återges inom ( ), om det inte burits av personen själv. Namn, 
som senare blivit verkliga släktnamn, ex ”Oxenstierna”, ges stor begynnel
sebokstav. Stor bokstav ges även konstruerade namn som vunnit hävd, ex 
”(Lejonbjälke) ”, och sådana som utretts i ÄSF eller annan personhistorisk 
litteratur, ex ”(Gumsehuvud) ”, ”(Ulv) Liten bokstav ges rent sigillbeskri- 
vande namn, ex ”(skyskura)”, "(kvadrerad sköld)”,

Titlark terges inte annat än när de behövs för att identifiera en person el
ler har betydelse för förståelsen av en viss uppgift.

Släktskap mellan i regesterna omnämnda personer anges, när det har be
tydelse för sammanhanget. Den uppgiften finns ofta inte i den aktuella 
handlingen utan har hämtats ur gängse genealogisk litteratur, som regel 
utan att källan särskilt redovisas.

Hänvisning till andra orter görs a) till orter inom samma socken med en
bart ortnamn, b) till övriga med ort- och sockennamn; upplysning om till 
vilket härad de senare hör, ges i ortregistret.

Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av förkortningar 
(se s 327), följda av 1) för källpublikationer med numrerade handlingar: 
handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgåen
de numrerade) delnummer.ordningsnummer, 2) i samtliga övriga fall: sid
nummer.

Citering. ” ” används när ett citet återges ordagrant med bibehållen stav
ning, ’ ’ när det återges med normaliserad stavning och form men ändå an
sluter sig till den direkta ordalydelsen. Upplösta förkortningar markeras inte.

Frågetecken används för att ange att den lämnade uppgiften i något avse
ende är osäker. Det används:
1) i stället för årtal = årtal är okänt, ex ”? (1400-talets början) löser Arent 

Pinnow...”,
2) efter årtal = årtalet är osäkert, ex ”1525(?) får Jöran Turesson...”,
3) före källhänvisning = osäkert om källans namnform avser den ort den 

identifierats med, ex "Ösby 1328 in Øsby (?DS 2683, avskr)”,
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4) före ortnamn i modern form = osäkert om orten avses, ex ”...i 
Ekeby, ?Knutby sn...”,

5) efter direktcitat = osäker läsning, ex ”1409... Øyanom(?) (SD 1160) ”,
6) framför begrepp eller hel sats = osäkert påstående, ex ”herr Peter Räv 

(? = kyrkoherden Peter i Rimbo)

Exempel och kommentarer
Endast för Aron torp tolkas hela artikeln. För övriga exempel förklaras en
dast de uttryck som inte förekommit tidigare.

Arontorps by i Torslunda socken

Arontorp 1406 i Arnatorp (SD 3100, avskr), 1479 i Arnatorp (D 9 f 9), 
1498 (?) i Ametorpp (ATJb s 82) - 4 G, 6 i.

SmH 1 sk.
1 skuj, 15521 sk, förökt 1552-53.33 
1 skkl, obyggd 1544 och från 1551; brukas från 1550 
under Björnhovda.
1 fr (1544 Ture Trolle), med skuj i Algutsrum
1542-50.

1406 erhåller Poul Breyde ett bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp, Algutsrums sn) 
(SD 3100).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 20 ägg, 
1 lamm, | mark arbetspenningar och okänd summa 
landgille (D 9 f 9).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jorde bok en gård som ingår 
i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar 2 mark gutniska (ATJb s 82). 
Gården upptas även i en senare upprättad förteck
ning över fru Birgittas morgongåvegods (X 240, Trol
le, UUB).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 
död 1577) efterlämnade gods en 2 alnars utjord, som 
ligger under en skattegård. Utsädet är 1 tunna och 
ängen ger 2 lass hö; ekeskog till två svin samt god 
bränneved och mulbete. Räntan är 0:l| pn och 0:| pn 
i ’gästeri’. (Rött nr 354)
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Kommentar:
Nuvarande namn är Arontorp. Det omnämns första gången 1406 i Svenskt 
diplomatarium, del IV, s 212, nr 3100 (SD 3100) och stavas då Arnatorp; 
handlingen är bevarad i avskrift från 1600-talet. Namnet omnämns i origi
nalhandlingar första gången 1479 i handskriften D 9 i Riksarkivet (RA), fo
lio 9, och stavas också då Arnatorp. I Arvid Trolles jordebok (ATJb), som är 
tryckt i Historiska handlingar nr 31 (HH 31), s 82, från omkring 1498 stavas 
namnet Arnetorpp. Orten återfinns på ekonomiska kartan 1:10 000, blad 4 
G, 6 i, och på topografiska kartan 1:50 000, blad 4 G Kalmar NO ruta 6 i.

Smålands handlingar (SmH) redovisar 1539-1560 ett skattehemman, en 
skatteutjord som 1552 övergår till halvt skattehemman, ett skänninge klos
terhemman och ett frälsehemman. Klosterhemmanet anges 1544 och från 
1551 vara obyggt och brukas från 1550 av en bonde i Björnhovda by. Fräl
sehemmanet ägs av Ture Trolle, och till det brukas en skatteutjord i Al- 
gutsrums kyrkby 1542-1550. SmH-notisen bygger på Smålands handlingar 
för åren 1539-1560. Vilka handlingar som utnyttjats framgår av förteck
ningen "Använt SmH-material” i slutet av boken.

I det medeltida materialet omnämns Arontorp tre gånger. Den första är 
i ett jordskifte 1406 mellan två frälsemän, om vilket mer finns att läsa under 
Möllstorp i Algutsrums socken. Den andra är 1479 i Kalmar nunneklosters 
uppbörds- och räkenskapsbok (D 9). Den tredje är omkring 1498 i Arvid 
Trolles jordebok, där det framgår att en gård i byn tillhör hans hustru Bir
gitta, som fått den av Arvid i morgongåva, dvs på morgonen efter bröllopet.

I en enskild jordebok från 1578 ges detaljerade uppgifter om en utjord, 
ägd av en frälseman: dess storlek, ränta, utsäde, höavkastning av ängen, till
gång till skog och bete.

Att ”SD” står för Svenskt diplomatarium och ”ATJb" för Arvid Trolles jor
debok framgår av förteckningen ”Förkortningar: källor och citerad littera
tur” i slutet av boken.

*Lerbergha i Föra socken

*Lerbergha 1531 uthi Leerberga (LöKyA C 1 s 18, avskr), 1541 Lerbergha 
(SmH 1541:7) - låg söder om Lofta mosse vid nuv 
Lundebytorp (5 H, 4 c) (Föra /Göransson/ s 95 f).

SmH 1546 1 skhorva, till Emmetorp, 1560 till Arbelunda, 
Löts sn.
1541 (endast) 1 kyuj.

1531 har Alböke kyrka en 3 alnars utjord (LöKyA C 1 s 18).
1541 redovisas en 3 alnars öde utjord som legat till Alböke 

kyrka (SmH 1541:7).



I Löts kyrkas arkiv finns en uppgift om en utjord, som tillhör Alböke kyrka 
och som i jordeboken 1541 anges som öde. Namnet har inte kunnat åter
finnas i det officiella kartmaterialet, vilket anges med * och genom att nam
net stavas i enlighet med första originalbelägget. Härav följer att lägesangi
velse saknas. Ortens läge har dock angivits av S Göransson i uppsatsen 
”Bygd, by och gård i Föra socken i äldre tid”, som ingår i boken "Föra från 
kust till kust”, varvid han bygger på lantmäterikartor och handlingar från 
1600- och 1700-talen. I Smålands handlingar redovisas fr o m 1546 en skat- 
tehorva, som ägs av en skattebonde i Emmetorp under hela perioden utom 
1560.

Hom i Persnäs socken

Horn (nu 1341 (omkr) de Home (Gardell nr 180), 1371 af Horne (DS 
Lilla Horn) X 26), 1375 i Horne (RAp 25/7, SRP 1166), 1427 i

Hom (RAp 17/5), 1510 (omkr) i Deger Horn (SkS, E 
8928 f 43), 1539 Horn, Lille Horn (SmH 1539:1) - 5 H, 
5 d.

SmH 1 sk.
1539-58 1 sk, öde, läggs till Horns kungsgård, Högby 
sn, 1557.
3 fr (Germund Svensson /Somme/ 1, Isak Birgersson 
/Halvhjort/ 1, Måns Pedersson /Stierna/ 1 / öde /).

Exempel 15

I Horn låg en sätesgård för Sigmund av Horn (dryckes
horn) som dog 1341 (Gardell nr 180) - Hemming Swezin 
1371 (DS X 26) och 1387 (B 15 f 96) - Peter Karlsson 
(okänd ätt) 1427 (RAp 17/5). Sannolikt har även Tyrgils 
Nilsson (PBagge av Botorp) haft en sätesgård i H omkr 1370 
(RAp 1375 25/7, SRP 1166).

Smålands handlingar redovisar två skattehemman, varav det ena är öde, 
och tre frälsehemman, som ägs av tre frälse personer.

Det stycke som inleds ”1 Horn låg en sätesgård... ’’ redovisar de frälsemän 
som omtalas ”i Horn”, daterar brev där etc. De kan förmodas ha haft sin sä
tesgård där. Sigmund av Horn är belagd endast genom inskriften på en 
gravsten, som fanns i Persnäs kyrka men som nu är försvunnen. Gravste
nens text och vapenbild är känd genom äldre avritning och är publicerad 
av S Gardell i verket "Gravmonument från Sveriges medeltid” som nr 180.



Öland

900 (omkr) Eowland (Wulfstan s 25).
1178 in Ølandia (DS 74, avskr).
1224 in Ølandia (DS 144, feldat, avskr).
1271 preposito Ølandie (DS 549, avskr).
1281 Terra... CElandice (DS 736, avskr).
1285 in Ølandia (DS 805).
1358 i Ølande (DS 5862).
1367 infra Ølandiam {DS 7582).
1406 vppa Ølande, vppa Ølandh (SD 697-98).
1459 vppa Ølan (RAp 27/12).

Öland är ett eget landskap. Det utgjorde under medeltiden ett självständigt 
fögderi under Borgholms slott; fr o m 1520-talet ingick ön i Kalmar slotts 
län. Av praktiska skäl upptas Öland här i band 4 (Småland).

Geologiska och topografiska huvuddrag
Ölands berggrund utgörs helt av lagrade bergarter, som i ytskiktet i stort 
sett består av en väldig, nästan jämn platå av ordovicisk kalksten, som från 
den kambriska gränsen i väster sluttar mycket svagt mot öster och sydöst. 
Denna gräns bildar grunden för den s k västra landborgen, som mellan 
Borgholm och Degerhamn har formen av en klint mot en lägre, bördig se
dimentslätt längs Kalmarsund men längre norrut bildar klintkust ovanför 
en smal strandzon. Längs landborgen ligger öns högsta partier på omkring 
55 m över havet.

Kalkberggrunden ligger kalt exponerad eller ställvis endast täckt av ett 
tunt lager vittringsjord i de för ön typiska s k alvarmarkerna. Förutom det 
välkända Stora alvaret, som dominerar inlandet söder om en linje Torslun- 
da-Gårdby, finns alvarmarker också innanför den västra klintkusten, mest 
omfattande i Räpplinge och Alböke. Alvarens bebyggelsehistoriska bety
delse kan synas marginell men har varit livligt diskuterad.

För övrigt domineras landformerna av morän och randavlagringar från
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landisen. Dessa jordarter syns emellertid sällan i orörda, glaciala former 
utan är omvandlade genom upprepad, senare svallning från det postglaci- 
ala havet. Ur bebyggelsehistorisk synpunkt har de talrika system av strand
vallar som uppkommit på detta sätt blivit särskilt viktiga. Från norra delen 
av Köpings socken löper Ancylussjöns strandvall en god bit innanför östra 
kusten ned till trakten av Hulterstads kyrka, där den ersätts av den yngre Li- 
torinavallen, som norrut ligger lägre än Ancylusvallen. Dessa vallsystem bil
dar tillsammans den s k östra landborgen, som haft avgörande betydelse för 
lokalisering av bebyggelse, fornlämningar och samfärdsel på öns östra del. 
Motsvarande vallsystem finns också i väster, där de kan återfinnas både på 
och nedanför västra landborgen. Norra Öland, som låg dränkt under An- 
cylussjön, har gott om mindre moränryggar och strandvallar, många med 
utsträckning i nordväst-sydöstlig riktning, som gett lokalt underlag för be
byggelse.

Aven klimatet, som i stort sett utmärks av korta och ofta snöfattiga vin
trar, långa och svala vårar, torra och soliga somrar samt långa och varma 
höstar, har haft stor betydelse för bondekulturens villkor och därmed för 
kulturlandskapets utformning.

Man kan grovt sett (fritt efter Königsson 1968) tala om fem kulturland
skapsregioner på Öland:

1. Längs västra landborgen ligger en linje med radbyar mellan kustslätten 
och alvaret. Några byar finns också på kustslättens fullåkersbygd och 
från Torslunda och norrut även innanför landborgen.

2. En motsvarande, ibland nästan sammanhängande sträcka med radbyar 
finns längs östra landborgen. I Sandby-Gårdbyområdet och i Bredsättra 
finns också byar på den flacka, lägre kustslätten och från Gårdby och 
norrut även innanför strandvallarna.

3. Stora alvaret har ett fåtal mindre och delvis senare byar i randlägen och 
på tunna moränavlagringar, varav flera nu är övergivna. Det består i öv
rigt av utmarker till landborgsbyarna och delas längs mittpartiet av en 
genomgående socken- och häradsgräns.

4. Mellersta Öland, från Torslunda-Gårdby och norrut tom Köpings 
socken, domineras i inlandet av moränjordar och har även delvis beva
rade, glaciala ytformer. Här finns spridd bybebyggelse och landets stör
sta lövskog, den s k mittlandskogen, som sannolikt är ursprunglig även 
om delar varit ängs- eller hagmark i sen tid. Även genom skogen finns 
en något bruten men genomgående central sockengränslinje.

5. Norra Öland är ett i söder öppet och norrut efterhand något skogigare 
kulturlandskap i svag sluttning från klintkusten och österut. Spridd be



byggelse i mindre byar är lokaliserade bl a till de ovannämnda låga ryg
garna. I Böda längst i norr dominerar sandjord, delvis i bundna dyner, 
med tallskog.

De medeltida häraderna är i regel inte naturligt avgränsade från varandra. 
Undantag är följande: Gränsen mellan Slättbo och Runstens härader går i 
sin södra del genom den s k Mittlandsskogen och i sin norra del (mellan 
Köpings och Bredsättra socknar) genom stora sankmarker (Skedemosse). 
Algutsrums härad är på samma sätt avgränsat mot Runstens och Möckleby 
härader genom Mittlandsskogen och mot Slättbo härad genom ett sam
manhängande, obebott skogsområde, som når ut till Stora Rör vid Kalmar
sund. På södra delen av ön utgör Stora alvaret naturlig gräns mellan Borbo 
härad och Hulterstads härad (medeltida omfattning), medan Gräsgårds 
härad omfattar bygder på ömse sidor av Alvaret.

18 Fornlämningar

Översikt över fornlämningsbeståndet
Man har ofta framhållit att fornlämningarna på Öland mera än i andra om
råden visuellt sätter sin prägel på landskapet. Särskilt är det de stora grav
fälten längs landborgarna samt fornborgarna, som bidragit till detta om
döme. Detta beror dock mera på landskapets öppenhet än på att fornläm
ningsbeståndet skulle vara särskilt rikt på monumentala anläggningar.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Öland upprättades i början 
av 1940-talet och reviderades i mitten av 1970-talet. Ur registerteknisk syn
punkt är fornlämningsmaterialet ibland svårhanterligt, dels beträffande de 
stora systemen av stensträngar, främst i mittlandskogen och på strandäng
arna i öster, och dels beträffande serierna av gravfält längs landborgarna, 
där också mellanliggande enstaka fornlämningar samt överodlade och 
borttagna sådana kan ingå. I detta sammanhang har därför vissa justering
ar av lokalindelningen gjorts, och i det följande behandlas de bevarade, 
synliga fornlämningarna enligt vedertagna principer.

Antalet nu registrerade fornlämningar av förhistorisk typ uppgår till ca 
13 600, fördelade på ca 2 400 lokaler. Det innebär en ökning med drygt 50 
procent från förstagångsinventeringens ca 9 000 anläggningar. Ökningen 
berör alla kategorier men torde främst bestå av gravar och stensträngar, 
procentuellt troligen högst för de sistnämnda - bortsett från att boplatser 
under flat mark i sin helhet utgör ett nytillskott. Anteckningar om ca 540 
borttagna fornlämningar finns dessutom, men siffran är givetvis ett mini- 
mivärde.

Antalet registrerade gravar är nära 9 200. Nästan exakt 7 000 av dessa för



delas på 328 gravfält, dvs på lokaler med minst fem bevarade och närlig
gande fornlämningar, medan de övriga ligger enstaka eller i små grupper. 
Drygt 80 lokaler utgörs av boplatser under flat mark. Antalet stensträngar i 
järnålderns hägnadssystem uppgår till ca 2 950 - en siffra som endast kan 
betraktas som ett statistiskt närmevärde, eftersom uppdelningen på enskil
da strängar i de stora systemen kan göras på olika sätt och även påverkas av 
bevaringsförhållandena. De 1 040 husgrunderna med synliga vallformiga 
väggar avjärnåldershus, belägna enstaka eller i grupper, anknyter vanligen 
till stensträngarna. Därutöver finns 138 ovan mark synliga grunder i två 
fornborgar (Ismantorps borg och Träby borg). Härvid bortses från fram
tagna och undersökta grunder i Eketorps borg och som ”crop marks” 
skönjbara grunder i ett par andra borgar, främst Sandby borg. Antalet forn
borgar är 17, vartill kommer ett par platåformade anläggningar av annan 
typ i Glömminge. En tidigare förmodad borg i Högby är av medeltida typ. 
Slutligen ingår 120 älvkvarnsförekomster, några offerplatser, främst Skede
mosse, samt 40 bevarade runstenar. Till de sistnämnda skall läggas minst 28 
förkomna stenar samt ca 70 fragment av tidigmedeltida runristade grav
hällar och gravkistor i Köpings kyrka, gissningsvis kanske ca 20 monument. 
Aven i ett par andra kyrkor, främst Hulterstads, finns sådana.

Fornlämningarna är tämligen jämnt fördelade över landskapet vilket 
sammanhänger med den ensar tade topografien. Den rikaste socknen är 
Köping med 965 fornlämningar. Därnäst följer Räpplinge med 770, Pers- 
näs med 750 och Böda med 712 fornlämningar. Källa, Runsten, Hulterstad, 
Södra Möckleby, Högby och Kastlösa har mellan 600 och 500 fornlämning
ar, och ytterligare sju socknar har mellan 500 och 400 vardera. Köping, 
Räpplinge och Persnäs är också de gravfältsrikaste socknarna med resp 31, 
25 och 24 bevarade gravfält.

Från stenåldern finns 71 registrerade boplatser, men registreringen är 
mycket ojämn och beståndet är med säkerhet avsevärt större, vilket bl a 
framgår av tillgängliga uppgifter om lösfynd. Dessa tycks övervägande vara 
av neolitisk typ. Endast två boplatser är bättre kända, en mesolitisk innanför 
Ancylusvallen vid Alby i Hulterstad och en neolitisk av gropkeramisk typ i 
Köpingsvik, där också gravar ingår i kulturlagret. Vid Mysinge i Resmo finns 
fyra gånggrifter och tidigare uppgifter om ytterligare en. De är de enda i 
Ostsverige och ligger i ett område med gott om neolitiska fynd. Undersök
ningar visar att hällkistor från yngsta stenåldern förekommer, men dessa är 
ofta dolda under yngre anläggningar och kan i andra fall med ögat inte 
skiljas från i markytan synliga kistor från äldre järnåldern.

Bronsåldern på Öland är föga utforskad. Spridda större rösen förekom
mer, vilka i några fall gett dateringar till äldre bronsåldern, t ex det stora

Fornlämningar 19



Blå rör i Borgholm. Bland de 2 175 spridda gravarna i fornlämningsregis- 
tret finns över 400 rösen och stensättningar av kal stenfyllning, vilka ibland 
har ansenlig storlek. De förekommer i flera lägen, dels längs västra land- 
borgsklinten, dels på lägre mark längs stränderna (som Blå rör), dels sprid
da på Alvaret och innanför östra kusten. Åtminstone mindre rösen kan 
dock vara anlagda under järnåldern, bl a längs norra Ölands stränder där 
de också finns i gravfält. Ä andra sidan kan även bronsåldersrösen ingå i 
mindre gravfält, t ex det undersökta Gösslunda rör på Alvaret. Det är också 
fullt möjligt att en del större högar kan härröra från bronsåldern, t ex öns 
största, Tjushög i Gärdslösa, som är 50 m i diameter, vidare Mysinge hög 
och ett par något mindre på ett gravfält i Resmo, en storhög i Gårdby, So- 
tehög i Köping m fl. Även enstaka, stora och flacka stensättningar, t ex en 
grupp på landborgen i Kastlösa, kan tänkas höra hit. Det är i varje fall san
nolikt att den rika bygd som är belagd genom yngre bronsålderns depåfynd 
måste ha en motsvarighet i gravbeståndet. De ojämnt kända älvkvarnsföre- 
komsterna kan också vara samtida men även tillhöra järnåldern.

Den helt dominerande delen av fornlämningsbeståndet tillhör järnål
dern, dvs huvudparten av de enstaka gravarna och troligen alla gravfält samt 
stensträngssystemen, husgrunderna och fornborgarna.

Gravtyperna är rikt varierade och förekommer i samma utformning både 
på och utanför gravfält. Det sägs ofta att de resta stenarna dominerar den 
öländska fornlämningsbilden. Detta gäller dock - i varje fall numera - me
ra visuellt än kvantitativt. Bland de mera än 2 000 spridda gravarna finns 
nämligen drygt 400 resta stenar, i regel i form av kalkstenshällar ("flisor”). 
Men många resta stenar ingår dessutom i stenkretsar, som ofta är rektang
ulära. En del skeppssättningar av resta hällar är monumentala, andra utgör 
låga skeppsformiga stensättningar (t ex den kända ”Noaks ark” vid Karum 
i Högsrum). Runda domarringar består ofta av klumpstenar, ej sällan upp
pallade på underliggare. Ölands största gravfält vid Gettlinge i Södra Möck- 
leby ger en provkarta på dessa karakteristiska typer.

Den dominerande gravtypen är emellertid den övertorvade, flacka sten- 
sättningen, som ursprungligen ofta haft arkitektoniskt väl utarbetade kon
struktioner. De är emellertid ofta så låga att de kräver hårdbetning för att 
synas. Många gravar har också blivit dolda genom översandning och över
odling eller skadade vid täkt. Karakteristiska för äldre järnåldern är t ex vi
da stensättningar med låga mittrösen och flacka brätten med yttre kant
kedja samt låga fyrsidiga stensättningar. Hällkistor för skelettgravar finns 
både i stensättningar och i flat mark men syns sällan före undersökning. 
Högar är relativt ovanliga men kan ibland bli karakteristiska inslag, t ex på 
det stora gravfältet vid Ottenby i Ås. De flesta gravtyper tycks - i varje fall

20 Fornlämningar



Ta
be

ll 1
. Öl

an
ds

 gr
av

fä
lt 

m
ed

 fö
rd

el
ni

ng
 på

 fy
ra

 ty
pe

r a
v l

äg
e o

ch
 fy

ra
 st

or
le

ks
gr

up
pe

r (
se

 vi
da

re
 te

xt
en

)

G
ra

vf
äl

tsl
äg

en
 

To
ta

lt 
an

ta
l Antal 

G
ra

vf
äl

tss
to

rle
k 

G
en

om
sn

itt
s-

 Överodl
ad

e/
gr

av
ar

 
gr

av
fä

lt --------------
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

 storlek 
öv

er
sa

nd
ad

e
5-

19
 

20
-4

9 
50

-9
9 

^ 
10

0 
gr

av
fä

lt

Fornlämningar 21

CD K ID OD CU

lO vo
h- CO LO 00 LO CO t- 00

NOCOM-COloCMCO
r- C\J t- C\J CM T-

^r^oocoocoo
lO<OCOCOr-COCUO)

O)
COo

vo
CO VO

vo
CO NT 
LO r-

o> CO 
CO K 
CXJ

C +-> C 
0 O) 0 O "c p >

:0Q. 0O)
-Q

§ u 0 p O) ^8 $Q. Tö Q. sg Q. 
~ "D 

C (8C0
E

LO o
T- C\J

CD C\J rr CO

COr-
CD

0O):co ęTT 0o oO)
2 E0 ~o "O c > JS



utan ingående bearbetning av undersökningsrapporter - kunna ha använts 
både under äldre och yngre järnåldern. Både under äldre järnålder och vi
kingatid finns dessutom gravar under flat mark på gravfälten, och överlag
ringar av äldre gravar förekommer.

Försök till kronologisk gruppering av gravfälten av samma slag som till- 
lämpats i DMS:s volymer för Uppland är därför meningslösa här. I stället 
prövas en gruppering med hänsyn till gravfältens läge i det nuvarande kul
turlandskapet och deras storlek, båda i fyra grupper. Resultatet framgår av 
tabell 1.

Med ”landborgsläge” avses givetvis att gravfälten ligger på landborgarna. 
De har ofta direkt kontakt med radbyarnas tomter och ligger sträckta utef
ter öns två huvudvägar. Skadegörelsen har ofta varit omfattande, och ett ur
sprungligt gravfält kan därför vara uppdelat på flera registerlokaler, även 
med enstaka gravar. Raden ”reviderade landborgslägen” betyder att vissa lo
kaler sammanlagts av hänsyn härtill, dock utan att normen för avstånd 
överskridits. Ursprungligen har dessa gravfält sannolikt därför varit ännu 
större men färre. Med ”byläge” avses att ett gravfält ligger så nära en annan 
by än en landborgsby att ett samband är troligt, dvs i princip inom dess in- 
ägomark. Bedömningen är gjord utifrån ekonomiska kartan och skulle ha 
varit säkrare om äldre kartmaterial använts. Detsamma gäller ”utmarkslä- 
gen”, som är bedömda på samma sätt. Vissa landborgsgravfält på norra de
len av västra landborgen är i själva verket också utmarksgravfält men är för
da till förra gruppen. ”Strandläge” slutligen är endast ett specialfall av ut- 
marksläge, dvs läge i omedelbar och framför allt nivåmässig närhet till havs
stranden. Många byar saknar kända gravfält i landborgs- eller bylägen. Sis
ta spalten redovisar starkt skadade gravfält, som blivit kända genom under
sökningar - också detta ett minimivärde. De ingår inte i de anförda värde
na.

Det framgår klart, att de flesta gravfälten är små - mellan 60 och 90 pro
cent av alla. Lika tydligt är att landborgsgravfälten och ”bygravfälten” är 
markerat större än utmarksgravfälten, och vid en genomgående revidering 
av de förra skulle de också framstå som klart större än ”bygravfälten”. Bland 
de tretton största gravfälten finns fem som har över 200 gravar - fyra av des
sa är landborgsgravfält på södra ön.

En vanlig hypotes om orsaken bakom gravfältens storlek är att den beror 
på anläggningstiden. En möjlighet att pröva gravfältens datering föreligger 
nu genom de två publicerade volymerna av Ölands järnåldersgravfält, som 
behandlar området från Torslunda-Gårdby i söder till Alböke-Löt i norr. 
Generellt har öländska järnåldersgravar - både på och utanför gravfält - en 
klar dominans för två perioder, dels sen förromersk och romersk järnålder,
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som är den verkliga högkonjunkturen, och dels vikingatid, medan gravfynd 
från folkvandringstid och vendeltid är relativt sällsynta. I tabell 2 anges an
talet gravfält med fynd dels från äldre resp yngre järnålder och dels från bå
da dessa perioder. Här beaktas givetvis också undersökta och borttagna 
gravfält. Endast två kan anses totalundersökta, dels ett landborgsgravfält vid 
Folkeslunda i Långlöt med dateringar från både äldre och yngre järnål
dern och dels ett utmarksgravfält vid Övra Alebäck i Gårdby med datering 
till äldre järnåldern. Dateringar för de övriga kan givetvis kompletteras vid 
ytterligare undersökningar.
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Tabell 2. Daterade gravfält på mellersta Öland enligt Ölands järn- 
åldersgravfält; fördelning på lägen och perioder

Gravfältslägen Datering Summa

Äldre
järnålder

Yngre
järnålder

Äldre + yngre 
järnålder

landborgsläge 14 4 4 22
byläge, övrigt 7 2 2 11
utmarksläge 7 1 8
strandläge 2 1 3

Summa 30 8 6 44

Trots det bräckliga materialet är två tendenser klara: flertalet dateringar är 
från äldre järnåldern, och dateringar till båda perioderna bnns i huvudsak 
på landborgsgravfält. Ett ”bygravfält” i kolumn 3 ligger visserligen på en by
gräns (Sörby—Störlinge i Gärdslösa, Hagberg 1967) men kan p g a närhet 
till bytomten höra till Störlinge. De mindre utmarksgravfälten har alltså 
oavsett period en klar tendens till mera temporär användning, de större in- 
marksgravfälten kan dessutom ha en mera långvarig. Om detta beror på 
förändringar eller olika stabilitet i bebyggelselägena är en öppen fråga.

Antalet husgrunder från järnåldern är som nämnts 1 040. Alla är av den 
rektangulära typ med vallformiga - dvs ursprungligen skalmurade - väggar, 
som vid undersökningar genomgående visat sig ha burit långhus från äldre 
järnåldern (Stenberger 1933). Husgrunderna är talrikast på mellersta och 
norra Öland med Böda, Högby och Runsten som de rikaste socknarna med 
resp 129, 77 och 61 grunder; Persnäs, Köping och Räpplinge har över 50 
grunder. Inga beräkningar har såvitt känt gjorts av hur många gårdar eller 
bebyggelseenheter de totalt representerar, men sådana vore av stort intres
se. Många grupper om en till några grunder vardera synes representera en



gård, men gårdar kan också ha varit olika stora. En blick på kartorna över 
Böda med kronoparkens välbevarade lägen talar för att närmare 50 enhe
ter av växlande storlek funnits här. De största koncentrationerna med ett 
dussintal eller flera grunder tätt tillsammans (t ex Rönnerums fornby i 
Högsrum, Gamla Skogsby i Torslunda samt Ebberskog och Rosendal i Bö
da) måste tolkas så att anhopningar av samtida gårdar bildat en social ge
menskap. Sådana finns främst i mittlandskogen och på norra Öland. Påjor- 
dar med andra förutsättningar kan finnas vitt spridda mindre enheter; så 
har t ex 48 enheter urskiljts på Stora alvaret (Königsson 1968). I registret är 
också upptagna ett dussintal järnåldersboplatser med husgrunder under 
flat mark, som framkommit vid undersökningar (Beskow-Sjöberg 1977).

Husgrunderna måste ses i samband med stensträngssystemen, som de re
gelmässigt förekommer tillsammans med. Ett intressantare mått på dessa 
än det ovan angivna antalet är den totala längden, som uppgår till ca 335 
km. De rikaste socknarna är Runsten, Glömminge, Långlöt och Böda med 
ca 30 km vardera; Högsrum och Persnäs har över 20 km. Det framgår re
dan härav att större förekomster av husgrunder och stensträngar inte alltid 
följer varandra. Stensträngarna har inte heller en jämn spridning över ön. 
De förekommer rikligast inom mittlandskogen med omgivande och in
sprängda odlingsbygder, där de i regel bildar tydliga system i anslutning till 
husgrundsgrupper. Detsamma gäller inom stora delar av norra Öland. På 
vissa håll finns också fragmentariska stensträngssystem intill nuvarande by
ar i dessa områden, här och var också med husgrunder. Den västra kust
slätten nedanför landborgen saknar stensträngar, möjligen p g a bortod- 
ling. På den låglänta östra kustslätten, som i regel utgörs av betade strand
ängar på utmark till radbyarna, finns däremot delvis stora system av sten
strängar, som ofta bildar fållor och fägator men påfallande sällan åtföljs av 
husgrunder. På Alvaret finns däremot mindre stensträngssystem i anslut
ning till de nämnda husgrundsgrupperna. I sällsynta fall kan också frag
ment av stensträngssystem ses på landborgarna kring radbyarna.

Hur representativt är det nuvarande stensträngsbeståndet för det som en 
gång fanns under äldre järnåldern? Man har föreslagit två metoder för att 
spåra nu bortodlade eller dolda stensträngar (Flink 1986). På äldre lant
mäterikartor kan man se spår av former från tiden före laga skiftet, som an
sluter till bevarade stensträngar men bildar betydligt mer omfattande sys
tem än dessa. De kan återspegla bortodlade stensträngar. Inom vissa områ
den finns bevarade formelement i agrarlandskapet, som visar med sten
strängssystemen geometriskt likartade former av oregelbundna fållor och 
fägator m m. Det är vanligen fråga om åkerbegränsningar, oftast med sten- 
gärdsgårdar. Ibland försvinner stensträngar under dessa och kan alltså vara
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överbyggda. Diskordant över dessa former ligger laga skiftets rätlinjiga häg- 
nadssystem. Sådana element finns bl a i småskaliga odlingslandskap i Räpp- 
linge, Högsrum och Köping och kan troligen spåras också på norra Öland.

Man kan också fråga sig hur spridningen av gravfälten förhåller sig till 
husgrunder och stensträngssystem. Minst ett 25-tal gravfält ligger så nära 
husgrunder att det bör bero på att de hör ihop med dessa. Flertalet är ut- 
marksgravfält men i några fall också ”bygravfält”. Enstaka fall inbjuder till 
tolkningen att en äldre husgrundsenhet och en senare boplats på en by
tomt kan ha använt samma gravfält, t ex ett stort gravfält vid Stora Dalby i 
Kasdösa. Trots detta finns förvånande många utmarksgravfält och enstaka 
gravar utan synbar kontakt med vare sig husgrunder eller stensträngar. 
Man kan fråga sig om gravplatserna ibland lokaliserades utifrån andra - t 
ex ideella eller religiösa - skäl än läget av bebyggelsen. Det kan t ex gälla ra
den av små utmarksgravfält på västra landborgen i Räpplinge, Alböke och 
Persnäs snr; i enstaka fall finns också gravfält på östra landborgen, där inte 
bebyggelsen men väl bygränsen följer denna. Man får emellertid inte bort
se från, att det funnits bebyggelser med långhus, vars lämningar nu ligger 
under flat mark (Beskow-Sjöberg 1977).

De öländska fornborgarna har rönt livligt både vetenskapligt och populärt 
intresse och erbjuder viktiga specialproblem. Det saknas anledning att gå 
in på dessa i detta sammanhang. Endast Bårby borg i Mörbylånga har en 
delvis naturlig avspärrning längs västra landborgen, de övriga är av ring
förmig, helt vallomgiven typ. Den senaste översikten (Wegraeus 1976) tar 
upp 16 kända fornborgar, vartill kommer en nyregistrerad, utplöjd i Glöm- 
minge.

Runstenarna saknar i stort sett moderna bearbetningar. Flertalet saknar 
rent bebyggelsearkeologiskt intresse, eftersom högst åtta kan stå på ur
sprunglig plats. Till dessa hör dock den märkliga Karlevistenen i Vickleby, 
rest över en namngiven dansk hövding, som begravts i en nu överodlad hög 
på platsen och hyllats med en strof på det fornvästnordiska versmåttet 
drottkvätt. Den kan ha anknytning till farleden genom Kalmarsund. Flera 
runstenar har stort konstnärligt värde, t ex två stenar vid Sandby kyrka, 
resta inom samma familj.

Järnålderns bebyggelsehistoria på Öland har som bekant ända sedan Mårten 
Stenbergers arbeten på 1930-talet varit livligt diskuterad. Diskussionen har 
dels gällt orsakerna till den äldre stensträngs/husgrundsbygdens övergiv
ande och dels former och tidpunkt för den omlokalisering av bebyggelsen 
(underförstått mot de medeltida byarna) som allmänt antages ha skett där
efter, senast föreslagen till vendeltid (Hagberg 1979). Det vore av intresse 
att mera principiellt ta upp denna diskussion mot bakgrund av ovanståen
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de kvantitativa, rumsliga och kronologiska data, ställda mot landskapets 
kvaliteter, men här är inte platsen för detta. Enligt min mening vore det 
emellertid värt att pröva en hypotes om en i stora drag mera kontinuerlig 
utveckling med bas i områdena med de bästa förutsättningarna för agrar 
bebyggelse.

Oland har också flera märkliga medeltida fornlämningår utöver de nämnda 
tidigmedeltida, runristade gravmonumenten. Minst tre fornborgar har 
spår av medeltida ombyggnader, möjligen kan alla tre ha haft porttorn. In
till den största, Gråborg i AJgutsrum, finns dessutom en kapellruin. Av 
Borgs sockenkyrka i Räpplinge finns en framtagen ruin, liggande i ett om
råde med kulturlager, och delar av Borgholms slottsruin är också medelti
da. I Köpingsvik innehåller hamn- och handelsplatsens kulturlager läm
ningar av både vikingatida och tidigmedeltida verksamhet och bebyggelse. 
Ruiner av medeltida hamnkapell med ödekyrkogårdar finns vid Grankulla- 
vik (f d ’Örehamn’) i Böda, Sikvarp i Bredsättra och Kyrkehamn i Ås; ytter
ligare ett par saknar synliga rester. I Sikvarp finns kulturlager efter bebyg
gelse. I Kyrkehamn finns ca 80 grunder efter bebyggelse inom två områden 
samt ett område med minst lika många gropar, troligen efter lerbottnar vid 
medeltida fiskeläge (Hagberg 1979). På Kåreholm i Löt (nu i Alböke) finns 
en medeltida befästningsanläggning i form av en vall med grav kring ett 
nästan fyrkantigt område. I Högby socken finns på ’Vedborms ö’ rester ef
ter en medeltida befäst gård, och på en liten landfast holme i Hornsviken 
husgrunder efter kungsgården Horn (1550-talet). På norra Öland finns 
slutligen sex resta stenkors, varav ett i Sikvarp.

26 Adminstrativ indelning

Administrativ indelning
Medeltiden
Öland bildade sedan 1200-talets senare del ett fögderi under Borgholm. 
Borgen och fögderiet var i början av 1300-talet underordnade Kalmar. Vid 
hävdaskiftet 1315 tillföll fögderiet hertig Valdemar, vars änka Ingeborg 
Eriksdotter efter 1319 innehade det som livgeding. Vid 1350-talets mitt 
återgick fögderiet till kronan men var under åren 1362-66 pantsatt till 11 
hansestäder. (Fritz 2 s 102 ff, se vidare Borgholm, Slättbo hd, nedan)

1281 utfärdar kung Magnus en stadga för ölänningarnas skatt, sedan des
sa klagat över att de som ansvarar för kungens slott och fästen utkrävt 
extra skatter. Hädanefter skall varje bonde årligen utgöra 4 skäppor 
(om 14 tum) korn och 4 mark smör ’besmansvikt’ (större öländsk
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vikt); vaye samfällighet kallad ’skeppslag’ skall utgöra 8 mark pn för 
att förse slottet (Borgholm) med nöt, får och sill; åtta bönder skall 
tillsammans utgöra ett lass hö eller 8 örtugar pn; två bönder skall till
sammans utgöra ett lass ved om vintern och ett lass ved om somma
ren. Den som inte erlägger detta, helt eller delvis, skall böta 3 öre; 
om alla i byn försummar skall de böta 3 mark; bötesbeloppen är för 
ett fjärdedels härad (’provincia’), halvt härad och helt härad 10, 20 
resp 40 mark. För samtliga penningbelopp gäller 16 penningar på 1 
örtug. (DS 736)

1426 (omkr) skriver Ölands inbyggare till kung Erik och ber att de skall få 
erlägga skatten i ’nötalag och spannmål’ som de har gjort förr, i lik
het med skattebönder i riket när och fjärran. Biskop Knut i Linkö
ping och Peder Ryning, kungens ämbetsman på Öland, har nu till
kännagett att en gutnisk örtug på Öland inte skall räknas för mer än 
3 små svenska penningar.

Bönderna säger sig varken ha svenskt, tyskt eller danskt mynt och 
litet av det gutniska. De hänvisar till en sämja om skatten som tidiga
re gjorts i Egby på Öland med kungens ombud, enligt vilken sämjan 
skulle kunna uppsägas av endera parten ett halvår i förväg. När ölän- 
ningarna förstod att det gutniska myntet skulle avlysas, hade de skri
vit till drottning Filippa, då kungen var utrikes, men hade inte fått 
något svar. Brevet har beseglats av Ölandsprosten, kyrkoherden i Bö- 
da och häradshövdingarna Olof Jonsson (Högsrum-ätten, troligen i 
Slättbo hd) och Jakob Djäkn. (BSH 2:95, odat, Schück 1955 s 73) 

1436 befaller drotsen Kristiern Nilsson (Vasa) och marsken Karl Knutsson 
(Bonde), vilka anammat kungens ämbete, invånarna i Borgholms 
län och på Öland att erlägga skatten dll Nils Jönsson (Oxenstierna) 
och Magnus Gren. Den skatt som hittills utgjorts av fyra bönder till
sammans skall hädanefter utgöras av sex bönder. (UUB C 19 f 159, 
Schück 1991 s 435)

1513 deltar Peder Svensson och Birger skräddare, fogdar i Norra och Sö
dra moten på Öland, i inventering av lösöre i fataburen på Borg
holms slott (se Borgholm, Slättbo hd) (BSH 5:422).

Oland var under medeltiden indelat i 10 härader, vilka dock är kända först 
från senmedeltiden: Åkerbo, Förbo, Slättbo, Runstens, Algutsrums, Möck- 
leby, Gorbo, Hulterstads, Borbo och Gräsgårds härader. Gorbo och Borbo 
härader har, troligen under 1400-talets senare del, upphört som självstän
diga härader och lagts till Möckleby resp Hulterstads härader.
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1540-1560

1500-talets kamerala material redovisar följande indelning:

Åkerbo härad: Högby, Källa och Persnäs socknar; Böda socken redovisas 
som särskilt förvaltningsområde.

Förbo härad: Alböke och Löts socknar samt en mindre del av Köpings sock
en; Föra socken redovisas som särskilt förvaltningsområde.

Slättbo härad: Egby, Högsrums, Köpings (huvuddelen) och Räpplinge sock
nar samt en mindre del av Gärdslösa socken.

Runstens häradBredsättra, Gärdslösa (huvuddelen) och Långlöts socknar 
samt större delen av Runstens socken.

Algutsrums härad: Algutsrums, Glömminge, Torslunda (huvuddelen) och 
Vickleby (huvuddelen) socknar samt en mindre del av Resmo socken.

Möckleby härad: Gårdby, Norra Möckleby och Sandby socknar samt mindre 
delar av Runstens, Stenåsa och Torslunda socknar.

Hulterstads härad: Hulterstads (huvuddelen), Kastiösa, Mörbylånga, Resmo 
(huvuddelen), Smedby och Stenåsa (huvuddelen) socknar samt mindre 
delar av Södra Möckleby, Torslunda och Vickleby socknar.

Gräsgårds härad: Gräsgårds, Södra Möckleby (huvuddelen), Segerstads, 
Ventlinge och As socknar samt en mindre del av Hulterstads socken.

Fögderiindelningen

Oland bildade 1526-37 och 1545-58 ett självständigt fögderi inom Kalmar 
slottslän under Borgholms kungsgård, 1549 under Kalmar slott. 1537-45 
och 1559-64 bildade Södra motet ett eget fögderi.

Förläningar. Nils Hogenskild tilldelades 1537 Norra motet, som han hade 
ännu 1540/41. Åren 1557-60 bildade Öland tillsammans med Kalmars och 
Kronobergs län ett hertigdöme för utvalde kung Erik.

AL 1 s 19 f, 2 s 24-30, SmH.

Judiciella förhållanden
Källorna till områdets judiciella indelning är få. En samlad bild framträder 
egentligen aldrig, men under senmedeltiden torde tingslagen ha motsvarat 
de administrativa häraderna.



Oland var egen lagsaga till omkr 1630, då den sammanfördes med Små
lands lagsaga (ALD s 361 f). I kun g Magnus stadga 1281 för ölänningars 
skatt mm fastställs instansordningen för rättstvister: från häradshövdingar
na till lagmannen på Öland, från denne till östgötalagmannen; vidare hän
visas till landets gamla sedvänja och till häradsnämnden (’de tolv som har 
varit närvarande på tinget’) (DS 736). För lagmännen på Öland se ALD s 
362. Vid en jordtransaktion på Öland 1347 hänvisas till östgötalagen (DS 
4260), vilket tyder på att denna lag gällde före landslagens tillkomst.

Namnet på den rätta tingsstaden2 är känt för Borbo, Möckleby och Slätt
bo härader. Omnämnda tingsplatser vid häradsting, lagmansting och räf- 
steting samt häradshövdingar redovisas nedan:

Åkerbo härad: Tingsplatsen har möjligen legat vid ’Tingskulien” mellan by
arna Kvarnstad och Vi, Källa sn (Göransson 1955).

Häradshövdingar. Helge i Legenäs, Persnäs sn, 1504 (LSBp 12/10) - fogden 
Jöns Nilsson (Slätte) 1532-42 (GR 8 s 138, se vidare ALD s 380).

Förbo härad
Häradshövdingar. Olof Elofsson i Källingemöre, Köpings sn, Slättbo hd, 
1504 (LSBp 12/10) - Erik skrivare 1527 (GR 4 s 264; se Slättbo hd).

Slättbo härad:3 Häradets rätta tingsstad torde ha varit nära Köpings kyrka 
(1360 DS 6325a, a Køpongs thingé), vid runstenen Öl 46, som sedan gam
malt kallas ’Tingsflisan”. Vid Köping hålls lagmansting 1423 (RAp 27/11).

Häradshövdingar. Jöns Djäkn, på Jösse Duvas vägnar, 1360 (DS 6325a) - 
POlof Jonsson (Högsrum-ätten) omkr 1426 (BSH 2:95, odat) - Sven Nils
son i Karum, Högsrums sn, 1480 (RAp 27/3) - Per Elofsson 1501 (LSBp 
25/4) - Lars skrivare, borgare i Kalmar, 1525, även för Runstens hd (GR 2 
s 189) — Erik skrivare 1532 (GR 8 s 74). 1537—58 har häradet gemensam hä
radshövding med Förbo hd (ALD s 378).

Runstens härad: 1406 hålls räfsteting med allmogen av häradet i Runstens 
by; ärendet, som gäller pantsättning och värdering av jord i Spjuterum, 
Runstens sn, har tidigare behandlats av nämnden ’då hon i Høghaby gick’, 
vilket möjligen syftar på att ting hållits vid *Högby, Torslunda sn, Alguts- 
rums hd (SD 697).
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2 Häradstinget skulle hållas på ”rätt tingsstad”, dvs en bestämd plats, medan lagmanstinget of
ta hölls på en för lagmannen med hänsyn till hans resa lämplig plats (ALD s 11).

5 1360 omnämns fastar vid häradstinget från Högsrums och Räpplinge snr (DS 6325a).



Häradshövdingar. Lars skrivare 1525 (GR 2 s 189) - Anders Olsson (Frende) 
1537-49 (GR 11 s 345, 357, se vidare ALD s 379).

Algutsrums härad
Häradshövdingar. Odgisle Pedersson (tupp) i Rälla, Högsrums sn, 1463 
(RAp 28/8) - fogden Jon skrivare 1530-37, även för Hulterstads och Gräs
gårds hdr (GR 7 s 119, se vidare ALD s 382).

Möckleby härad: 1413 hålls häradsting i Möckleby och Gorbo hdr vid Tä- 
velsrum, Torslunda sn (tuppo Thæflesrum thinge) (SD 1661);1 * * 4 tingsplatsen låg 
sannolikt ca 1 km öster om byn (Göransson 1982 s 103, 105). 1437 hålls hä
radstinget i Dörby, Norra Möckleby sn (SMR 503) .5

Häradshövdingar. Gunnar Gaze, för Möckleby och Gorbo hdr, 1413 (SD 
1661) - Olof Skupe 1437 (SMR 503) - Germund Svensson (Somme) 1545, 
även för Algutsrums och Hulterstads hdr (ÄSF s 253, se vidare ALD s 383).

Gorbo härad: se Möckleby härad.

Hulterstads härad: 1406 hålls räfsteting med häradet i Skärlövs by, Hulter
stads sn;6 ärendet, som gäller ett jordbyte i Hulterstads by, har tidigare be
handlats då lagmannen Sten Bengtsson (Bielke) höll räfsteting i Västerstad, 
Kastlösa sn (SD 698). 1473 hålls lagmansting i Gynge, Resmo sn (UUBp 
23/11).

Häradshövdingar. Per Henriksson 1501 (LSBp 25/4) — fogden Jon skrivare 
1530 (GR 7 sll9) ; se vidare Algutsrums hd och Möckleby hd, ALD s 383.

Borbo härad: 1393 hålls häradsting ’på rätt tingsstad’ vid Lunda, Kastlösa 
sn (SRP 2693-94).7 Tingsplatsen har troligen legat på alvaret ca 2,3 km 
nordöst om Lunda by, vid fornlämningen "Tingstad flisor” (Göransson 
1982 s 110 f). Häradet har före 1406 i judiciellt avseende samordnats med 
Hulterstads härad (se ovan).

Häradshövding. Ivan Smed, på Nisse Duvas vägnar, 1393 (SRP 2693-94).

Gräsgårds härad: 1481 håller Sten Sture ting i Möckleby kyrkby, Södra 
Möckleby sn, tillsammans med östgötalagmannen Arvid Trolle, tiohärads-

Judiciella förhållanden 31

1 Fastar från Norra Möckleby sn (tre stycken, övriga inte hänförda till byar).
J Fastar från Norra Möckleby sn utom en, som är från Södra Kvinneby, Stenåsa sn, Hulterstads

hd.
Fastar från Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa och Smedby snr samt från Frö, Vickleby sn.
Fastar från Kasdösa och Smedby snr samt från Gettlinge, Södra Möckleby sn.



lagmannen Arvid Knutsson (sparre över stjärna) och flera öländska väpna
re samt borgmästarna och fyra rådmän i Kalmar (RApDRA 8/3).

Häradshövdingar. Mats Pedersson (dubbel ring) 1463-81 (BhSpp 1/11, 
RApDRA 8/3) - fogden Jon skrivare (GR 7 s 119, se vidare ALD s 384).

32 Kyrkliga förhållanden

Kyrkliga förhållanden
Öland tillhörde Linköpings stift fram dll 1557, då delar av Kalmar län bröts 
ut och bildade ett ordinariedöme med kyrkoherden i Kalmar som Ordina
rius. Ordinariedömet lades 1569 till Växjö stift och 1583 till Linköpings stift 
men särskildes åter 1603, då Kalmar län utom Tjust bildade en superinten- 
dentia, som 1678 blev biskopsdöme. Kalmar stift existerade fram till 1915, 
då det fogades till Växjö stift. (KaHe 1 s 9 f, SEL s 189, 593 f)

Öland utgjorde ett eget prosten. En prost, Holmsten, omnämns första 
gången 1271. Som prost fungerade sedan 1300-talets början kyrkoherden i 
Gärdslösa. Kända prostar redovisas i SEL (s 226 f). Prosteriet var sedan 
1300-talet delat i Norra och Södra motet (se nedan).

I en odaterad skrivelse, troligen från omkr 1320, intygar ölandsprosten W 
vad varje kyrka på Öland, enligt Linköpingsbiskopen Henriks (död 1283) 
stadgande, skall erlägga i gengärdsavlösning (cathedraticum) till varje påsk. 
Ölands 34 sockenkyrkor är efter sina inkomster indelade i fyra klasser: 1) 
kyrkor som vardera skall erlägga 2:5:1 pn gutniska: Högby, Persnäs, Köping, 
Gärdslösa, Runsten och Kastlösa — 2) kyrkor som skall erlägga 1:6:2 pn gut
niska: Böda, Föra, Alböke, Bredsättra, Långlöt, Norra Möckleby (’Lång
näs’), Stenåsa, Hulterstad, Gräsgård, Södra Möckleby, Torslunda, Alguts- 
rum, Glömminge och Räpplinge - 3) kyrkor som skall erlägga 1:2:2 pn gut
niska: Källa, Löt, Egby, Sandby, Segerstad, Ventlinge, Smedby, Mörbylånga, 
Resmo, Vickleby och Högsrum - 4) kyrkor som skall erlägga 0:5:1 pn gut
niska: Borg, Gårdby och Ås. (DS 888, odat, SEL s 189 f, 271)

1346 stadfäster Ingeborg, hertiginna av Öland, den stadga mellan Ölands 
allmoge och prästerskap gällande sill tionde som tidigare på året 
gjorts av biskop Peter i Linköping, ölandslagmannen Nils Turesson 
(Bielke) och hennes fogde Elef Sigmundsson i närvaro av tre Linkö- 
pingskaniker och två sockenmän från varje socken på Öland.

De 17 socknarna på Ölands norra del (fr o m Runsten och Glöm
minge i söder), där man bedriver sillfiske och far till Bornholm eller 
andra ställen för att fånga sill, skall till sina kyrkoherdar erlägga 1 val 
färsk sill av varje två nät som kallas manzscetce och bildar en nætiafaar.



Om de inte, så som är att föredra, levererar färsk sill, måste de erläg
ga 1 val salt sill på vintern före påsk; om de inte skulle erlägga sill, 
skall de betala 1 örtug gutniska före påsk.

För de 17 socknarna på Ölands södra del fastställs de olika sed
vänjor gällande tionde i sill som varit rådande i socknarna sedan kyr
kornas grundande: 1 val av varje sillnät: Ås och Ventlinge - de som 
skall erlägga 15 kast:' Södra Möckleby och Gräsgård - de som skall 
erlägga \ val:1 Smedby, Kastiösa, Algutsrum, Gårdby, Hulterstad och 
Segerstad - de som skall erlägga 8 kast:1 Sandby och Stenåsa - de 
som skall erlägga 7 kast:1 Mörbylånga, Resmo, Vickleby, Torslunda 
och Norra Möckleby. (DS 4118)

Stadgan vidimeras och stadfästs 1347 av kung Magnus (DS 4246).

Indelningen av Ölands socknar i två grupper motsvarar den från senme
deltiden kända i Norra och Södra motet.

1435 ålägger biskopen i Linköping kyrkoherdarna i Ölands norra proste- 
ri (borientalis prepositure Ølandié) att under nästkommande Kristi him- 
melsfärdsvecka hålla prästmöte i Löts kyrka. De har pga misshällig- 
heterna mellan kungen och rådet och dyrtiden underlåtit att hålla 
prästmöte, men nu sägs det allmänt att förlikning kommer att äga 
rum. (SMR 239)

Vid samma tid (1430-talet) benämns Norra motet även aquilonaris 
sy nodus och aquilonaris prepositura (UUB C 19 f230v).

1479 omnämns i Kalmar nunneklosters uppbördsbok Södra motet ( i sødra 
motet) och Norra motet (i nørra motit) (D 9 f 9v, lOv).

1506 meddelar Hemming Gadh från Algutsrum tili Svante Nilsson, som 
tydligen befinner sig vid Ölands södra udde, att han sänder tio män 
ajf Södra Motiths fullmäktige att för alla höra riksföreståndarens vilja; 
de aff Norra Motith har offentligt uttalat sitt stöd för denne (BSH 5: 
63).

1507 meddelar Erik Trolle och Nils Bröms från Kolstad, Köpings sn, till 
Svante Nilsson att de denna dag (18/2) sänt ut fyra svenner till var
dera motet för att uppbära gengärden. Erik och Nils ber riksföre
ståndaren att med det snaraste låta sända båtar och skutor, som kan 
hämta gengärden från Rälla, Högsrums sn, och den från Södra mo
tet från Kastlösa, ty man kan nu ingalunda komma över isen. (BSH 5: 
113)

Kyrkliga förhållanden 33

1 val = 20 kast; 1 kast = 4 st.
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1527 är två bönder från Södra motet och tre från Norra motet närvarande 
vid Västerås riksdag (GR 4 s 237).

Indelningen av Öland i två mot är från början av rent kyrklig art. Den har 
före medeltidens slut börjat användas också i andra, icke kyrkliga samman
hang.

Övrigt
1268 testamenterar Jöns Eriksson, bosatt i Västbo hd, 2 mark eller en häst 

av samma värde till ’hospitalet på Öland’ (DS 532, DNov 47).
1469 utfärdar Kristian I ett fundationsbrev för ett kloster avjohannitorden 

på Öland och anslår därtill bl a allt spetalstionde från Öland (DChP 
s 212). 1470(?) upplåter kungen två socknar på Öland och viss jord
egendom till klostrets upprätthållande (ÆDA 4 s 64, feldat). - Se Kö
pings sn, Slättbo hd. Det är osäkert om klosterstiftelsen kommit till 
stånd; möjligen har den ersatts av Kronobäck, Mönsterås sn (KL 7 s 
602 f). Kronobäcks kloster har 1516 spetalsdelen av tiondet från bl a 
Öland (DMS 4:2 s 221).

Annexförhållanden är dokumenterade först på 1510- och 1520-talen. Då är 
Löt annex till Alböke, Egby annex till Köping (belagt redan på 1470-talet), 
Borg annex till Räpplinge, Gårdby annex till Sandby, Resmo annex till 
Vickleby, Stenåsa annex till Hulterstad, Södra Möckleby annex till Smedby, 
Segerstad annex till Gräsgård och Ventlinge annex till As. (SEL s 189 f)

Handel och sjöfart
1220-26 (?) upptas i Lübecks tulltaxa ölänningarna (Oningus) bland dem 

som har tullfrihet i denna stad (ST 1 s 100 not; HT 1978 s 144).
1312 ger Karl Elinesson (Sparre av Aspnäs), fogde på Kalmar slott, och 

borgmästare och borgerskapet i Kalmar, på hertigarna Eriks och Val
demars vägnar, tillstånd för Lübecks borgare att intill nästa Mårtens
fest ohindrat idka sillfiske och handel vid Kalmar, Möre och Öland 
(DS 1859).

1474 definieras i Kalmar recess innebörden av landsköp, som är förbjudet. 
Till landsköp skall inte räknas det som folk på landet köper eller by
ter, såsom korn och råg eller sådana varor som norrlänningar, öster- 
länningar, gutar och ölänningar inför i landet och byter ’sig till bärg
ning och nödtorft”. (Hadorph 1687 s 57)

1474-76 redovisas i Danzigs tullbok att 12, 10 resp 8 skepp från Öland in-
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kommit i Danzigs hamn; lasten bestod till en stor del av hästar, oxar 
och nötkreatur, i övrigt av smör, ost, fläsk, talg, torsk, strömming, vad
mal, skinn och hudar (Lauffer s 17).

1524 ger Gustav I, såsom tidigare kungar i Sverige gjort, tillstånd för dem 
som bor på Öland att för sin bärgning segla till Tyskland varhelst de 
vill med hästar och annan boskap av sin egen avel och även med vad
mal, ryor och vad de kan åstadkomma av eget arbete; för detta får de 
köpa sig salt, humle, kläde och annat som de behöver för sitt uppe
hälle, trots att de inte bor i köpstad eller är borgare (GR 1 s 225).

1527 utfärdar rikets råd, efter klagomål från Kalmars borgare, bestäm
melser om sjöfarten på Öland: där skall vara högst åtta skepp - fyra i 
Södra motet och fyra i Norra motet — ty sådana skepp måste ölän- 
ningarna ha till ’landets förbättring efter gammal sedvänja’, men 
präster, frälsemän och bönder får inte utskeppa andra varor än det 
som kommer från deras egen avel; de får inte köpa annat än salt, 
humle, hampa, lin, öl och mjöl och ingen annan vara till vidare för
säljning. Inga utländska skepp får söka rikets hamnar vid Öland eller 
annorstädes där de gör landsköp. (PRESS 2:38)

1532 utfärdar Gustav I privilegier för Kalmar stad, vars borgare har klagat 
över att landsköp bedrivs på Öland, i Småland och i skärgårdarna. De 
som bor på Öland får hädanefter inte ha mer än sex skepp som de 
seglar till utlandet med — tre i Södra motet och tre i Norra motet — 
och de får inte föra några ’ätande varor’ utrikes utan skall föra dem 
till Kalmar och andra städer inrikes. Tillåtna varor att föra utrikes är 
hästar, hudar, talg och skinn ’som de hava av deras egen avel’ samt tjä
ra, sten och skog, undantaget ekeskog; dock får dessa varor inte bytas, 
köpas eller säljas för vinnings skull. Vidare förbjuds ölänningarna att 
fara in i Möre eller annorstädes för att köpa hästar och annat och fö
ra utrikes. Utländska skepp är strängeligen förbjudna att ligga i nå
gon hamn under Öland och där bedriva köpslagan. (PRESS 2:88)

Oidentifierat gods
1358 byter Anund Hemmingsson (tre sjöblad), fogde på Stockholms slott, 

bort sitt gods på Öland till Nils Turesson (Bielke) och dennes hustru 
Sigrid Håkansdotter mot deras egendom i Båstebo, Skällviks sn (DS
5861-62).

1372 återlämnar Sten Bengtsson (Bielke) till sin kusin (’syster’) Katarina 
Nilsdotter (Bielke) det gods på Öland som hennes make Anund 
Hemmingsson ägt (DS X 178).
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1364 upplåter Klemens Petersson (sparre) allt sitt gods på Öland, som år
ligen räntar 35:0 pn, till Nils Turesson (Bielke). Om godsens avkast
ning skulle vara mindre lovar Klemens att på Nils anmodan träda i 
fängelse tills dess han anvisat denne avkastning från annat gods med 
lika stor avgäld. Klemens ger häradshövdingarna i de härader som 
godsen ligger i fullmakt att fastfara godsen efter landslagen. (DS
7067)

1404 förrättas arvskifte på Bo gård, Lemnhults sn, efter Katarina Peders- 
dotter (båt) mellan hennes son Birger Trolle d ä och hans halvbrors 
dotter Katarina Eriksdotter, gift med Bengt Tomasson (Pipa). På Bir
gers lott faller allt gods som hans mor hade på Öland och jord i Ase- 
da, Alghults, Nottebäcks, Lemnhults och Högsby snr i Småland. (SD 
485, Sjögren s 39 ff)

1410 utfärdar kung Erik frälsebrev för Olof Björnsson i Bölö, Karlstorps 
socken, på allt hans gods på Öland (SD 1364, se ÄSF s 219).

1442 byter Birger Trolle d y till sig jord på Öland av Birgitta Magnusdotter 
(Porse) mot l| attung i Rappestads kyrkby, Valkebo hd (SkSp 6/8).

Källmaterial - viktigare enskilda källor
C 19 (UUB) är en senmedeltida brukshandskrift som tillhört prästen 
Bondo Johannis i Köping (död 1473). Handskriften innehåller bl a ett an
tal av honom kopierade texter gällande öländska förhållanden omkring 
1420-40; en detaljerad utredning av ursprung m m redovisas i Schuck 
1991.

Vadstena klosters jordeböcker är bevarade för åren 1447, 1457, 1465/66 (upp
börds- och utgiftsbok), 1480 och 1502. Klostrets jordegendomar redovisas i 
följande ordning: Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, 
Närke, Västergötland, Värmland, Småland och Öland. 1447 och -57 års jor
deböcker är utgivna i textkritisk utgåva i SSFS 245. 1502 års jordebok år ut
given i HH 16, vartill utdrag ur de äldre jordeböckerna och bevarade åt
komsthandlingar är fogade. Jordeböckerna behandlas i NoVaKl s 13 ff.

Kalmar nunneklosters uppbörds- och utgiftsbok innehåller ekonomiska anteck
ningar från åren 1478-80 och 1484-86. Uppbörd från klostrets landbor re
dovisas 1479 och för vissa även 1480. Den ingår i Riksarkivets (RA) D-serie 
såsom vol 9.

Arvid Trolles jordebok (ATJb) är från 1490-talet. Den färdigställdes troligen
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1498 eller kort därefter. I jorde boken upptas Arvid Trolles och hans hust
rurs gods i Sverige. Deras danska gods var förtecknade i en annan jorde- 
bok. Godsförteckningen är upplagd efter en geografisk princip: först god
sen i Småland, där huvudparten låg, sedan godsen i övriga landskap - Ös
tergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Uppland. Jordeboken 
finns i Riksarkivets C-serie såsom vol 37 och är tryckt i Historiska handling
ar (HH) 31.

Linköpings domkyrkas kopiebok (LSB Kh 54), även kallad ’pappersregistret’, 
upprättades för domkapitlets räkning av dåvarande domprosten Hans 
Brask. Den innehåller politiska texter och administrativa uppgifter (Schück 
1976 s 455 f). I Kh 54 finns även en jordebok över biskopsbordets gods på 
Oland 1515, vilken för vissa gods har kompletterats med marginalanteck
ningar, rörande äldre förhållanden, från en ’slottsbok’, troligen en jorde
bok över Borgholms län från 1400-talets slut.

Smålands handlingar (SmH) 1541:7 är en speciallängd över kyrkogodsen på 
Oland, sammanställd av biskopsfogden Arvid Västgöte. Den redovisar samt
liga kyrkolandbor och utjordar, däribland ett antal som inte kan återfinnas 
i annat SmH-material.

Ebba Eriksdotters (Vasa) jordebok upprättades 1550 och upptar hennes efter
lämnade gods. Jordeboken inte bara redovisar den ränta som skulle utgå 
utan beskriver också ingående de enskilda gårdarna. Där finns t ex uppgif
ter om åker-, ängs-, betes- och skogsmark, läge i byn och fiskerättigheter. 
Jordeboken ingår nu i vol 9 i Kammararkivets serie Frälse- och rusttjänst- 
längder före 1632.



Åkerbo härad

1504 i Agerbo herriitt (LSBp 12/10).
1530 Aåkerboo häradh (HH 11 s 96).

Omfattning: Åkerbo härad omfattar under medeltiden och 1500-talet sock
narna Högby, Källa och Persnäs. Boda socken, som av praktiska skäl redo
visas här, utgjorde ett separat förvaltningsområde utanför den medeltida 
häradsindelningen; Böda var dessutom ett regalt pastorat. I SmH 1539-60 
redovisas jorden enligt ovan och i regel så att Böda socken kommer först, 
därefter Åkerbo härad. I Böda socken i socknens norra del skattebönderna 
erlägger kronoavrad utöver ordinarie årlig skatt. Det sist nämnda gäller 
även fyra byar i Persnäs och en i Källa socken.

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, se inledning
en ovan.

Jfr AF 4:1 s 19 ff, 362 f, AL 2 s 24 ff, 30, DoSk s 322 ff, SU s 271.

Antal jordeboksenheter i Åkerbo härad, SmH 1541/42 (1560)

Böda Högby Källa Persnäs summa

sk 82 (80) 52 (45) 27 (26) 52 (51) 213 (202)
skuj 6 (4) 10 (13) 5 (4) 6 (7) 27 (28)
samuj - - 12 (10) 7 (6) 9 (10) 28 (26)
ky - - - - - - 2 (1) 2 (1)
kyuj - - 0 (1) 0 (3) 2 (7) 2 (11)
al kl - - 6 (6) 1 (1) 12 (11) 19 (18)
aski - - 5 (5) - - - - 5 (5)
roki - - 25 (24) 3 (3) - - 28 (27)
rokluj - - 5 (10) 1 (1) - - 6 (11)
skki - - - - 3 (3) - - 3 (3)
skkluj - - 1 (1) 2 (2) - - 3 (3)
vrkl - - - - - - 1 (1) 1 (1)
aoe 0 (1) 1 (1) - - 1 (1) 2 (3)
aoeuj - - - - 2 (3) - - 2 (3)
fr 18 (17) 1 (0) - - 3 (3) 22 (20)
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Böda socken
1320 (omkr) de Bødhum (DS 888 odat, avskr).
1300-talets förra hälft ecclesie Bødhe (Bödamissalet, RA).
1346 in parochiis...Bødha (DS 4118, avskr).
1360 parochia Bödä sita (DS 6243, avskr).
1426 (omkr) in Bødhum (UUB C 19 f 229v).
1480 iBöta soknn (UUBpp och RApp 19/7, avskr).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950), med undantag för byn Binner- 
bäck som omkring 1649 flyttades till Högby socken. Byn Bocketorp var de
lad mellan Böda och Högby socknar. I följande byar erlägger samtliga skat
tebönder kronoavrad utöver ordinarie skatt: Enerum, Fagerum, Getterum, 
Grankulla, Hunderum, Mellby, Norrböda, Torp och Sjöstorp; i Alvara er
lägger en, vissa år två, av byns nio skattebönder avrad.

1515 uppges i en jordebok över biskopsgodsen på Öland att ’häradsskog’ 
(allmänningsskog) finns endast i Böda (Kh 54 s 200).

Bödaskogens karaktär av allmänning ger, tillsammans med det faktum att 
skattebönderna i de byar som ligger inom och intill skogen betalar avrad 
till kronan, anledning till antagandet att kronans särskilda rättigheter i om
rådet grundar sig på kungens rätt till en tredjedel av almänningar, den s k 
konungstredingen, i Götaland (KL 9 Krongods). Antagandet innebär att 
kronoavraden sannolikt erläggs som ersättning för böndernas utnyttjande 
av allmänningsskogen; kungens/kronans tredjedel torde inte ha skiftats ut. 
Jfr Enerum 1530 - kungens tillstånd gäller samtliga bönder i socknen.

Kyrkan: Böda kyrka var ursprungligen en tornlös absidkyrka uppförd i 
etapper under 1100-talet och 1200-talets början. Absidkoret ersattes tidigt 
med ett rakslutet kor av samma bredd som långhuset. Därefter byggdes två 
profana våningar ovanför hela kyrkan, dels en bostadsvåning och ovanför 
denna en skyttevåning. Klockorna hängdes i en takryttare. En nordlig kors- 
arm byggdes, efter skyttevåningen, under 1200-talets första hälft. Av me
deltida inventarier återstår ett triumfkrucifix och två ljusstakar från senme
deltid, foten till en nattvardskalk från sent 1300-tal och ett koniskt botten
stycke till dopfunt (grå kalksten) från 1200-talets andra hälft, samt det sk 
Böda-missalet från 1300-talets förra hälft (i RA). Kyrkan ombyggdes radi
kalt 1801-1803. (SvK 116/142)

Kyrkby saknas.
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Böda kyrka, klockstapel och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 av J H Rhezelius. 
KB.

1507 (omkr) tar danske kungens ståthållare på Borgholm, Otte Rud, från 
Böda kyrka en stor monstrans, en kalk och en förgylld paten och lovar 
att återlämna allt när det blir fred (HSH 18 s 309 f).

Kapell. 1515 omnämns i en förteckning över kapell i Linköpings stift ett S:t 
Olofs kapell i Böda (Saneli Olani in Bøda). Kapellet saknade kontinuerligt 
tjänstgörande präst. Kapellet låg på Stora Grundet vid Grankullavik. San
nolikt återanvändes kapellets stenmaterial när Norra uddens fyr byggdes 
1845. (Kh 54 s 109, SRS 111:2 s 296, SvK 116, KLÅ 1978 /Boström/, KNS 
/Göransson/ 1980 s 37)

Runsten: Öl 58 i kyrkan (gravhäll).



Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

Böda 41

sk skuj aoe fr

Alvara 9 0) - -

Binnerbäck - - - - - - 3 (3)
Bocketorp 4 (4) - - - - - -
Bränsle - - - - - - 2 (2)
Byrum - - - - - - 4 (4)
Enerum 5 (4) - - - - - -
Fagerum 3 (3) - - - - - -
Getterum 8 (8) - - - - - -
Grankulla 13 (12) 1 O) - - - -
Hunderum 2 (2) - - - - - -
Kyrketorp 3 (3) 1 (1) - - - -
Mellby 3 (3) 2 (0) - - - -
Mellböda 6 (6) - - 0 (1) 3 (3)
Norrböda 8 (8) - - - - - -
Sjöstorp 6 (6) - - - - - -
Skäftekärr - - - - - - 2 (1)
Strandtorp - - - - - - 4 (4)
Torp 12 (12) 2 (2) - - -

Summa 82 (80) 6 (4) 0 (1) 18(17)

Dessutom redovisar längderna: skhorvor: Enerum 2 (2), Getterum 7 (2), Grankulla 3 (2), 
Norrböda 1 (1), Sjöstorp 1 (2), Torp 6 (10).

Alvara 1539 Alffuare (SmH 1539:1) - 5 H, 8 f.
SmH 9 sk, varav en öde 1539-49.

1539 (endast) 3 skhorvor.
1542 redovisas ödegården i A i en av två ’gärder’ om vilka 

det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

Binnerbäck 1360 Bynarabäck (DS 6243, avskr), 1539 Bynnerebæck (SmH 
1539:1) - 5 H, 8 e - nu i Högby sn.

SmH 3 fr (Svante Stensson /Sture/).
1360 byter kung Magnus bort jord i B till Nils Turesson (Bi- 

elke) (seVedborm, Högby sn) (DS 6243).

Bocketorp 1539 Bocktorp, Bocketorp (SmH 1539:1) - 5 H, 8 f.
SmH 4 sk, varav en obyggd från 1552 med del av sk i Mellby.
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Bränsle

Byrum

1360 Branzle (DS 6243, avskr), 1539 Brensle (SmH 1539:1) - 
5 H, 9 e.

SmH 2 fr (Svante Stensson /Sture/).
1360 byter kung Magnus bort jord i B till Nils Turesson (Bi- 

elke) (se Vedborm, Högby sn) (DS 6243).

1360 Byarum (DS 6243, avskr), 1539 Biervm (SmH 1539:1) 
- 5 H, 9 e.

SmH 4 fr (Svante Stensson /Sture/), varav en öde 1539—59, 
och en från 1552 med del av sk i Mellby.

1360 byter kung Magnus bort jord i B till Nils Turesson (Bi- 
elke) (se Vedborm, Högby sn) (DS 6243).
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Skäftekürr Norrböda

Mellböda

□ □ Slrandtorp

Alvara

'Binner. an. Bocketorp

Böda socken (södra delen)

Enerum 1530 i Enerom (GR 7 s 92), 1539 Ännervm (SmH 1539:1) - 6 
H, 0 e.

SmH 4 sk.
1539-53 1 sk, öde.
2 skhorvor.

1530 får Simon Jonson i E och två andra bönder i socknen 
kungens tillstånd att tills vidare för sin bärgning med 
tre skepp, till Danmark eller andra orter, utföra brä
der, läkt, sten och tjära; utförsel av matvaror och oxar 
förbjuds uttryckligen (GR 7 s 92). Nytt tillstånd, den-
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Fager um

Getterum

Grankulla

Hunderum

Kyrketorp

na gång för endast ett skepp, utfärdas av kungen 1544 
med motiveringen att bönderna ’har varken åker el
ler äng till sin nödtorftiga bärgning’; tillståndet gäller 
virke av gran eller furu, kalk, kalksten och tjära men 
inga andra varor ’vid deras livs och gods förlust’ (GR 
16 s 404).

1542 redovisas ödegården i E i en av två ’gärder’ om vilka 
det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

1539 Fagervm (SmH 1539:1) - 5 H, 9 e.
SmH 3 sk, varav en öde 1539-45 och en annan 1542-49.

1539 Gettervm (SmH 1539:1) - 6 H, 0 e.
SmH 8 sk, varav en öde.

1 skhorva, 1542 7 skhorvor, 1556 6 skhorvor.
1542 redovisas ödegården i G i en av två ’gärder’, om vilka 

det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

1539 Grankulla, Granekulle (SmH 1539:1) - 6 H, 1 f; byn låg 
före 1700-talet i skogen några hundra meter söder 
om det nuvarande läget.

SmH 11 sk.
1 sk, öde, 1560 återupptaget.
1539-51 1 sk (öde 1539-49), 1552 lagd till Horns 
kungsgård.
1542 1 skuj, till G, 1550 till Sjöstorp.
2 skhorvor, 1542 3 skhorvor, 1550 2 skhorvor.

1542 redovisas ödegårdarna i G i en av två ’gärder’, om vil
ka det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12).

1539 Hommdarvm (SmH 1539:1) - 6 H, 0 e.
SmH 2 sk.

1539 Kirckietorp (SmH 1539:1) - 5 H, 9 f.
SmH 3 sk, varav en med skuj i K.

1540 1 skuj.



Böda 45

Mellby

Mellböda

Norrböda

1539 Medelby (SmH 1539:1) - 6 H, 0 e.
SmH 1 sk.

1 sk, från 1552 obyggd och brukad av en fr i Byrum 
och en sk i Bocketorp.
1 sk, öde.
1540-58 1 skuj, öde, Ptill Mellböda.
1542 (endast) 1 skuj.

1542 redovisas ödegården i M i en av två ’gärder’ om vilka 
det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

1523 i Medelbøda (Kh 53 f 62) - 5 H, 9 f.
SmH 6 sk, varav en med skuj i Mellby 1540-58, en med skuj 

i M 1540 och en med del av en obyggd sk i Stenninge, 
Persnäs sn, 1554—58.
1540 (endast) 1 skuj till sk ovan.
1 fr (Gustav I och Severin Kil), 1559 1 aoe.
2 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Jöns 
Olofsson /Gyllenhorn/).
1545 1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/); uppges 
1549 vara nyupptaget.

1523 upplåter Ida Månsdotter till Hans Brask ’ett gods’ i M, 
som räntar 2 mark Pstackota vart tredje år; de två övri
ga åren brukade ’Ribbingarna’ (?) bära upp landgil
let (se Spjuterum, Runstens sn) (Kh 53 f 62).

1525 överenskommer Hans Brask och hans landbo Olof 
Galle i M att landgille skall utgå varje år (PD 86). 

1530 får Olof Helgeson i M och två andra bönder öppet 
brev för allmogen i Böda socken (se Enerum) (GR 7 
s 92).

1546 får bonden Mats Larsson skattefrihet i behaglig tid på 
sin gård i M för utförd och framtida trogen tjänst (GR 
18 s 125).

1538/39 har kungen ett ängsbol till 5 lass (1539 6 lass) 
som räntar 1 pund landgillessmör (SmH 1538:4, 
AoE 9).

1539 jSorre Böde, Norböde (SmH 1539:1) - 5 H, 9 e.
SmH 8 sk, varav 3 öde.

1 skhorva (1543 2 skhorvor).
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Sjöstorp

Skäf tekärr

Strandtorp

Torp

*0rehaffn
(nu Gran- 
kullavik)

1539 Siöstorp (SmH 1539:1) - 6 H, 1 f.
SmH 7 sk, varav en öde, 1542 6 sk, en med skuj i Grankulla 

från 1550.
2 skhorvor, 1542 1 skhorva, 1550 2 skhorvor.

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12).

1360 Skäfftesker (DS 6243, avskr), 1539 Skiæfftekier, Skiæpte- 
kicer (SmH 1539:1) - 5 H, 9 e.

SmH 2 fr (Svante Stensson /Sture/, 1 öde), 1560 1 fr.
1360 byter kung Magnus bort jord i S till Nils Turesson (Bi- 

elke) (se Vedborm, Högby sn) (DS 6243).

1539 Trandetorp (SmH 1539:1), 1540 Strandetorp (SmH 
1540:2) - 5 H, 9 f.

SmH 3 fr (Jakob Turesson /Rosengren/), varav 1 öde.
1 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Jöns 
Olofsson /Gyllenhorn/).

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxensti
erna) till Gertrud Narvesdotter (Römer), jord (utan 
ortnamn) i Böda socken som räntar 9 mark gutniska 
(se Bengtstorp, Mörbylånga sn) (UUBpp och RApp 
19/7, avskr).

1530 i Torp (GR 7 s 92) - 6 H, 1 e.
SmH 12 sk, varav 3 öde; två gårdar har var sin skuj i T.

1540 2 skuj.
12 skhorvor, 1542 6 skhorvor, 1560 10 skhorvor.

1530 får jon Andersson i T och två andra skattebönder öp
pet brev för allmogen i Böda socken (se Enerum) 
(GR 7 s 92).

1542 redovisas ödegårdarna i T i en av två ’gärder’, om vil
ka det uppges att gårdarna är öde och bönderna samt 
deras arvingar döda (SmH 1542:12).

1367 apud portum Vöra (ÅDkySB nr 202, avskr), 1444 in 
Ørehaffn (RAp 1/8) - 6 H, 1-2 f.

1367 daterar kung Albrekt ett brev i Ö (ÅDkySB nr 202, 
avskr; se Pirinen s 38-42, GiOV s 161 not 249).



1444 utfärdar kung Kristoffer i Ö ett skyddsbrev för Kalmar 
nunnekloster (RAp 1/8).

1487 kommer kung Hans ’med 40 segel’ till Ö för att möta 
Sten Sture (Sturekrönikan s 113).

Högby 47

Högby socken
1320 (omkr) de Høghaby (DS 888 odat, avskr).
1337 de hijs parochijs...Høghaby in Ølandia (DS 3326).
1346 inparrochiis...Høghaby (DS 4118, avskr).
1358 i Högaby sochn (DS 5860, avskr).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950), med undantag för byn Binner- 
bäck som 1649 överfördes från Böda socken. Byn Bocketorp var delad mel
lan Högby och Böda socknar.

Kyrkan: Högby medeltida kyrka revs 1871, med undantag för tornet som 
dock ombyggdes 1825-26 (det mesta är bevarat). Från början var det en 
tornlös absidkyrka, byggd under 1100-talet. Troligen omkring 1200 bygg-

Högby kyrka och klockstapel, avtecknade på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.



A
nt

al
 jo

rd
eb

ok
se

nh
et

er
 S

m
H

 15
41

/4
2 (

15
60

)

48 Åkerbo härad

CD

CD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(0) 1 1 o.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T- 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E , § 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 (1
)

1 1 1 1 (1
)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l- 1 1 1 1 1 1 1 T-

(1
)

£ 1 S 1 o

1 1 1 1- 1 1 1 t- 1 1 1 1 1 O 1 Cvi 1 m

£^£S§ 1 i (0
)

(1
)

(0
)

(3
) (9) 1 1 ro-'04,

T— T- o CM T- 1 1 T- T- I T- CM 1 tn i 1 1 m
04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 to i i 1 1 S

1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 m

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . i 1 1 S

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 CD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 —

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 o

(2
)

(2
)

(0
) 1 1 1 1 1 1 £ i 1 Q o'

1 1 1 1 CM CM r- 1 1 1 1 1 1 m i 1 CM 04

(1
)

(1
)

(5
) 3 i i i i i cT i S £ CO

1 1 O T- Tf 1 1 i- i i i i i T- 1 T- T- O

(1
)

(6
)

(4
)

(0
)

(3
)

(3
) s s (8)

(e) tn

I Ir- I (O ^ tO rj I Xf I I N CM CO CO

:0
U -E
0 Q)

ó? Ć0

to o
c|

O
CD CD

JDO^ -Q
.a
S 5

ro 0 x ~o ro ii O O

0X)>% 0 r- -Q "öE en cO O
X X ^

E Q-
n O) S "ay- tu 0 ro
o -* ■* ro___^ ̂  c C Ü.•o ^ «5 ro ro .x
J 2 2 X CD CO

Q.
o E 
ro o

_Q 
'C TD

2



Högby 49

Högby socken
Antal gårdar på 1540-talet

skattejord
QJ klosterjord (Alvastra, 

Askeby, Roma)
D frälsejord

des ett västligt klock- och försvarstorn med en unik forsvarsanordning: i 
murtrappans nedersta del döljer sig ett 4 meter djupt schakt som ur
sprungligen täckts av en lucka, tänkt att fungera som en vindbrygga vid fi
entligt anfall. Något senare välvdes långhuset tvåskeppigt, och absidkoret 
ersattes vid mitten av 1200-talet med ett rakslutet kor med sydportal, och ett 
vindsutrymme över valven påbyggdes. Vapenhus uppfördes utanför lång
husets sydportal i mitten av 1200-talet. Något senare tillkom en rektangulär
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byggnad öster om vapenhuset; denna tillbyggnad, som revs i slutet på 1700- 
talet, var troligen det S:t Ottos kapell vars exakta läge länge förblivit oklart. 
Av medeltida inredning återstår väl bevarade skulpturer från 1300- och 
1400-talen, ett triumfkrucifix och två altarskåp samt ett dopfuntsfragment 
av kalksten från 1200-talet. Ett antal målade vapensköldar, troligen från 
1300-talets slut eller 1400-talets början, med ätten Bielkes vapen har fun
nits, troligen i kapellet. (SvK 119)

Kyrkby: Högby.

1337 pantsätter biskop Karl i Linköping sina tionde- och bötesinkomster 
från bl a Högby socken på Öland till sin frände och ämbetsman Hå
kan Karlsson (Bergkvara-ätten) för en treårsperiod (DS 3326, SEL s 
311 f).

1507 (omkr) tar danske kungens ståthållare på Borgholm, Otte Rud, från 
Högby kyrka en liten monstrans, två ’brutna’ kalkar och en paten, en 
hel kalk och paten och en sked på tre lod och ett kvintin silver och 
lovar att återlämna allt när det blir fred (HSH 18 s 309 f).

Kapell: 1515 omnämns i en förteckning över kapell i Linköpings stift ett S:t 
Ottos kapell i Högby (S: Ottonis in Hogaby). Kapellet saknade kontinuerligt 
tjänstgörande präst (Kh 54 s 109, SRS 111:2 s 296); om dess läge se kyrkobe- 
skrivningen.

Runsten: Öl 55 i kyrkan (försvunnen).

Alvedsjö 1539 Alffuessiö (SmH 1539:1) - 5 H, 7 d-e.
SmH 7 sk, varav en med skuj i A och en med skuj i *Edby 

från 1547.
1 skuj.
1551 1 kyuj, till en av skattegårdarna ovan.

1541 redovisas en utjord till Persnäs kyrka som räntar 2 fyr
kar (SmH 1541:7).

Binnerbäck Se Böda sn.

Bläsinge 1539 Blesynge (SmH 1539:1) - 5 H, 7 e.
SmH 6 alkl, varav en obyggd 1539-43 och en annan

1543-49.

Bocketorp 1539 Bocktorp, Bocketorp (SmH 1539:1) — 5 H, 8 f.
SmH 1 rokl, obyggd.



*Bierby

Dödevi

*Edby

Flakeböle

Gaxa
(nu Hagaby)

1544 Bierby gierde (SmH 1544:9) - troligen belägen vid nu
varande Bärbo, 5 H, 8 e.

SmH 1 rokluj, 1550 5 rokluj, från detta år till roki i Dödevi 
(2), Gaxa, Munketorp och Flakeböle.

1550 betecknas *Bierby gärde som ’en utmark’ (SmH 
1550:7).

1539 Döduijck, Döuick (SmH 1539:1), 1542 Dödui (SmH 
1542:12) - 5 H, 8 e-f.

SmH 11 rokl, varav två, från 1552 tre, med rokluj i Ved- 
borm, Högby sn, och två från 1550 med rokluj i 
*Bierby gärde.

1491 klagar abboten i Roma kloster för kung Hans att Sten 
Sture i två år hindrat klostret från inkomsterna från 
dess gods i Högby (WaGo 1 s 56).

1479 i Edby (D 9 f lOv) - läge okänt, troligen vid nuv Löt- 
torps samhälle.

SmH 1 sk.
1547 1 skuj till Alvedsjö.
1544 1 rokluj till Gaxa, 1546-49 kameralt sammansla
gen med rokluj i Högby, 1557 1 rokl.

1479 har Kalmar nunnekloster en landbo som räntar | tun
na sill, 100 spettfisk och 1 mark penningar (D 9 f lOv).

1539 Flackebölle (SmH 1539:1) - 5 H, 8 e.
SmH 1 skuj, till rokl nedan.

2 rokl, varav en med skuj i F och rokluj från 1550 i 
*Bierby.
1 rokluj.

1539 Gaxa (SmH 1539:1) - 5 H, 7 e.
SmH 6 sk (1542-48 5 sk), varav två med var sin samuj i G 

och en med skuj, 1545 med 2 skuj, i G.
1 skuj, 1545 2 skuj, till sk ovan.
2 skuj, till sk i Vedborm (den ena saknas vissa år).
1 skuj, till Kvarnstad, Källa sn.
2 samuj, till var sin sk ovan.
1539-57 1 rokl, 1544—50 med två rokluj i Högby, 1550

Högby 51
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Gudesjö

Hagaby

Horn

med en rokluj i *Edby; gården läggs 1553 till Horns 
kungsgård.
1544 1 rokluj (’Gaxahage’), till Vedborm, 1548 1 rokl, 
från 1550 med rokluj i *Bierby; redovisas från 1558 i 
Munketorp.

1539 Gudyssiö, Gudissiö, Gudessiö (SmH 1539:1) - 5 H, 7 d. 
SmH 4 sk, varav två med samuj i G.

1 samuj, 1542 2 samuj.

Se Gaxa.

1539 Degerhorn, Dehorn, Horn (SmH 1539:1) - 5 H, 8 d. 
SmH 1539-52 6 sk, varav en öde och en med samuj i H;

gårdarna läggs 1551/52 samman till Horns kungs
gård.
1542-49 1 samuj, till sk ovan.

Horns kungsgård uppstår som särskild förvaltningsenhet 
1551, då Nils Jonsson utnämns till fogde för densamma (AL 
2:1 s 30). Kungsgården bildas genom avhysning av byn H 
(SmH). Två regenter daterar brev i Horn: Gustav 11552 och 
1553 (GR 23 s 4, GR 24 s 9) och hertig Erik, sedermera Erik 
XIV, 1558 (GR 28 s 584).

1540 meddelas i saköreslängden för Öland att Tore Pe- 
dersson (skattebonde) i H avrättats genom stegling 
och att hans gård ’skövlats’; all beslagtagen egendom 
har skickats till Borgholms ladugård, förutom 101 lod 
silver som levererats till kungens kammare i Stock
holm (SmH 1540:2).

1542 meddelas att en av gårdarna i H är öde och bonden 
död samt att arvingar inte finns (SmH 1542:12).

1551 skriver kungen till ölandsfogden Sigfrid Jönsson, att 
denne skall skaffa fram kalk, tegel och annat som be
hövs till byggandet vid H, och att det vrakgods som 
bärgats vid H skall levereras till Kalmar (GR 22 
s 254).

1551 meddelas att Horns gård har ett ålfiske i vattendraget 
mellan insjön som gården står ”uppå” och havet, där 
gården har sitt dagliga fiskeri. Vidare omtalas en vä-



derkvarn ’strax vid gården’ och en ekskog ’snart vid 
gården’. Det meddelas också att det fattats beslut om 
att döpa den holme som ’nybyggningen är påbyggt’ 
till Nackholm och att sju stugor där redan byggts under 
ett tak. (SmH 1551:2)

1554 och 1555 befaller kungen Germund Svensson att le
verera den kalk som finns på H gård till Kalmar där 
den behövs bättre (GR 24 s 250, GR 25 s 95).

1555 omnämns H bland kronans slott och gårdar i sam
band med utplacering av hästar på dessa; på H skall 
20 hästar hållas (GR 25 s 71).

1556 skriver kungen till fatburshustrun Anna i Stockholm 
att hon skall ta hand om de skinn och ostar som kom
mit från H och Borgholms ladugårdar när hon kon
trollerat vikten (GR 26 s 545).

1558 omtalas att några personer ligger i borgläger på H 
gård (GR 28 s 568).

1558 redovisas åkrar, ängar, mossar, fisken och kvarnar i rä
kenskaperna för Horns gård (SmH 1558:5). Åkrarna 
sås vartannat år; ängsskörden anges i sommarlass (för 
uppgifter om utsäde och höskörd se uppställning 
nedan) — kvarnar: en kvarn, kallad Eskels Rändei, går 
endast om våren till gårdens eget behov, har ett par 
stenar och är en fotekvarn - ollonskogar: i östra och 
södra gärdet och i utmarken mellan gården och ’väs
tra sjön’ - fisken: skånefiske vid Artehålmen ’under 
Blekinge i Danmark’ med tre sillgarn, tre ström- 
mingsgarn och ett torsksnöre har räntat 4 tnr skåne- 
sill och 1 tna torsk; vid Ölands norra udde rantade 
torskefiske med fyra torsksnören och åtta ström- 
mingsskötar 19; tnr torsk och 1 ma strömming; torsk
fiske vid Jungfrun och ’östanlands’ med två torsk
snören rantade l| tunna torsk; Hornbouiik (Hornsvi
ken) rantade med not, mjärdar och ”stödning’’ l| fjär- 
ding salt gädda, 2 tunnor salt mört, 17 mark torkad 
gädda och l| tunna färsk ’fjällfisk’; en ruddamm ’på 
holmen’ gav 5 fjärding rudor —
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utsäde äng till

Östra gärdet 5Ś pd

(skördat 1557)

109 lass
Västra gärdet 8 pd 7 sp 15 lass
Södra gärdet 8 pd 2 sp låg i träda
Grytewars lyckian 2 pd
Kalckungz lyckian 3 sp 2 lass
Dälia lyckian 3 sp
Suidielandet 8 pd 1 sp 1 lass
Gräshegnaden 14 lass
Alvedsjö hage 18 lass

åkrar och ängar ’i socknarna’:
utsäde äng till

Brandz lyckian 2-2 sp

(skördat 1557)

Gaxa gärde 5 pd
Munke lyckian 1 pd 2 sp
Preste hagan uppgift saknas
Preste träde uppgift saknas
Preste lyckian uppgift saknas
Westre åkra 1 sp 16 lass
Ostre åkra 3 lass
Gaxa träda 4 lass
Sandby gärde 16 lass
Munkegårds gärde 22 lass
Södviks gärde 17 lass
Hombo gierde (=Lilla Horns gärde) 7 lass
Stenninge gärde 3 lass
Hjälmstads gärde 11 lass
Uggletorps gärde 13 lass

mossar:
Alvedsjö 11 lass
Vedby vad 8 lass
Hagelstad 38 lass

summa utsäde: 3 läster 3 pd 3j sp; hö: 328 sommar-
lass.



Högby

*Lyndeberge

Löttorp

Munkegård

Munketorp

Ranstad

På Klosterholmen (= Nackholm, se ovan), nu landfast, ca 
1000 m norr om kungsgården finns murrester och andra 
bebyggelselämningar (RAA Högby nr 24), vilka sannolikt ut
gör rester av 1500-talets kungsgård (se även Rannsakningar 
s 24).

1539 Högeby (SmH 1539:1) - kyrkby - 5 H, 7 e.
SmH 3 sk (saknas vissa år), varav en med skuj i H och Ved- 

by.
1539-48 1 sk (saknas vissa år).
1 skuj, till sk ovan.
1553 1 skuj, till Vedby.
1539-53 1 rokl, obyggd, 1544—50 till prästbordet; 
läggs till Horns kungsgård 1552.
1 rokluj, till roki i Gaxa, 1546-49 kameralt samman
slagen med rokluj i *Edby; läggs 1550 till prästbordet.

1539 Lyndeberge (SmH 1539:1) - låg mellan Flakeböle och 
Munketorp.

SmH 1 rokl.

1539 Löddetorp (SmH 1539:1) - 5 H, 7 e.
SmH 3 sk.

1539-50 1 sk, obyggd.
1 skkluj.

1539 Monckegordt, Möckegordt (SmH 1539:1) - 5 H, 8 e. 
SmH 1539-57 1 rokl, läggs 1554 till Horns kungsgård.

1539 Moncketorp (SmH 1539:1) - 5 H, 8 e.
SmH 2 rokl, 1558 3 rokl (se Gaxa).
1559 befrias Erik Persson i M av hertig Erik från att erlägga 

sina resterande utskylder (GR 29 s 648).

1479 i Randastada (D 9 f lOv) - 5 H, 7 e.
SmH 5 aski.
1479 har Kalmar nunnekloster två landbor i R som vardera 

räntar 3 öre "til gifft” samt 15 öre resp 3 mark och 
7 öre landgillespenningar (D 9 f lOv).

Högby 55
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Sandby

Skriketorp

Vedborm

1523 i Sandby (Kh 53 f 62, avskr), 1539 Sandtby (SmH 
1539:1) - 5 H, 7 e.

SmH 7 sk (vissa år 6 sk), 1556 8 sk, varav en obyggd. 
1539-53 1 skuj.
5 samuj (vissa år 4 samuj).
4 rokl, varav en med skuj i Vedborm och en obyggd 
1544—52, 1559 5 rokl, varav en obyggd.
1539-51 1 rokl, obyggd, läggs till Horns kungsgård 
1552.
1545 1 rokluj.
1551-58 1 aoe.
1 fr (Gustav I och Jon Elofsson /Barkestorpsätten/), 
1559 1 aoe.

1523 upplåter Ida Månsdotter till Hans Brask ’ett gods’ i S 
som räntar |:0 pn vart tredje år (se Spjuterum, Run
stens sn) (Kh 53 f 62).

1538/39 har kungen en liten jord som räntar \ pund 
landgillessmör (1539 15 mark smör) (SmH 1538:4, 
AoE 9).

1539 Skrygetorp (SmH 1539:1) - 5 H, 7 e.
SmH 2 sk.

1360 Wydboruma öö (DS 6243, avskr), 1539 Vidtborm, Viidt- 
borm, Vedtborm (SmH 1539:1) - 5 H, 8 e.

SmH 3 sk, varav en med 2 skuj i Gaxa och en med skuj i V.
1 skuj, till sk ovan.
1557 1 skuj, till rokl i Sandby.
2 rokluj, till Dödevi, den ena från 1552 delad mellan 
två brukare.
1538-55 1 aoe (’ödebol’), 1555 lagd till Horns kungs
gård.

1360 överlåter kung Magnus till Nils Turesson (Bielke) si
na gods på ’Vedborms ö’ och i Byrum, Bränsle, Bin- 
nerbäck och Skäftekärr, Böda sn. I gengäld får 
kungen tre kvarnar och byggnader i forsen Sisse- 
bäck, Villands hd i Skåne (DS 6243). Sannolikt är 
det samma gårdar som omnämns redan i ett tidiga
re brev från 1358 såsom ’vårt gods i Högby socken’, 
då kungarna Magnus och Erik till sin rådgivare Nils
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Turesson (Bielke) upplåter 6 mark penningar i 
’vadmalstal’ att årligen utbetalas av nämnda gods 
som ersättning för de kvarnar och kvarnhus i Sisse- 
bäck vilka herr Nils upplåtit till kungarna (DS 
5860). - ’Vedborms ö’ åsyftar landområdet mellan 
Vedbormeträsk och Vedby träsk, där det Finns be
byggelselämningar (RAA Högby nr 22), sannolikt 
efter en medeltida befäst sätesgård, ca 1600 m väst
sydväst om Vedborms by.

1538/39 har kungen en liten jord som räntar 15 mark (1539 
1 pund) landgillessmör (SmH 1538:4, AoE 9).

Vedby 1539 ViicLtby, Vidtby, Vedtby (SmH 1539:1) - 5 H, 8 e.
SmH 8 sk, varav en med skuj i Högby från 1553.

1 skuj, till Högby.
4 samuj, 1542 2 samuj, ull sk ovan.

Källa socken
1320 (omkr) de Keldo (DS 888 odat, avskr),
1346 in parrochiis...Kceldhe (DS 4118, avskr).
1360 Keldo sokn (DS 6379).
1479 i Keelde sokn (D 9 f 1 Ov).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950). I byn Högenäs erlägger skatte
bönderna kronoavrad utöver ordinarie skatt.

Kyrkan: Källa medeltida kyrka (nu ödekyrka) byggdes i etapper från 
1100-talets senare hälft till 1200-talets mitt. Under 1100-talet lades hela 
grunden till en absidkyrka. Västtornet byggdes först, av allt att döma intill 
en träkyrka. Ett under långhusets golv funnet kollager härrör sannolikt 
från den nedbrunna träkyrkan, liksom två gravar under långhusets nord
östra hörn. Absidkoret ersattes i början av 1200-talet med ett rakslutet 
kor. Samtidigt välvdes långhuset med fyra kryssvalv kring en mittpelare. 
Över långhus och kor byggdes en profan övervåning och ovanför denna 
några decennier senare en skyttevåning, varvid västtornet sänktes i nivå 
med den sistnämnda. Klockorna placerades i en takryttare. I tornet finns 
en medeltida familjegrav, möjligen en s k patronatsgrav. Vapenhuset till
byggdes troligen i mitten av 1200-talet. Tornets nedre del ombyggdes
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Källa kyrka, klockstapel och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 av J H Rhezelius. 
KB.

1760 och långhus- och korvalven revs 1802-1807. Sydöst om kyrkan finns 
byggnadsrester (grundmurar). Av medeltida inredning återstår en altar- 
skiva (i SHM), fragment av en gotländsk kalkstensdopfunt från 1200-talet, 
fragment av flera altarskåp från 1400-talet (ett i nya kyrkan, fragment i 
KLM), en S:t Olofsbild från ca 1300 samt en S:t Erik (båda i KLM). Ett 
stenhuvud från 1200-talets förra hälft, troligen föreställande S:t Olof, på
träffades 1971 (i SHM). Bevarade är också flera medeltida gravstenar, bl a 
en från 1300-talet över Tyrgils, möjligen präst i Källa. I kyrkogårdens 
nordvästra del finns rester av en brunn, sannolikt den källa som gett kyr
kan dess namn. (SvK 128, Sundnér 1974, Sundnér 8c Edling 1978, KLÅ 
1978 /Boström/)

Kyrkby saknas.

Runstenar: Öl 56 (tre fragment bevarade, två på Kalmar slott, ett i sakristi
an) och Ol 57 (försvunnen; tre fragment, varav två med passning, hittade i 
kyrkan 1960) i kyrkogårdsmuren.
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Kvarnstad
■ ■ Hagelstad

Källa socken
Antal gårdar på 1540-talet

Honungstorp

■ skatte
tD kloster (Alvastra, Roma, 

Skänninge)

Hagelstad 1539 Hagelsta (SmH 1539:1) - 5 H, 6-7 d.
SmH 6 sk, 1542 5 sk, varav 3 med kyuj i Långerum 

1553-58.
1 samuj, till Nyby.
1 samuj, till Frönäs, Persnäs sn.
1 samuj, till sk ovan.
1 alkl.

Honungstorp 1539 Hollyngestorp (SmH 1539:1) - 5 H, 6 e.
SmH 2 rokl.
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Högenäs

Kvarnstad

Långerum

1539 Högmes (SmH 1539:1) - 5 H, 6 e.
SmH 5 sk, varav en med rokluj i H.

1539-58 1 sk, öde; det anges uttryckligen att samgäld 
utgörs för gården, som 1558 läggs till Horns kungs
gård.
1 rokluj, till sk ovan.
1542-57 1 samuj, till sk ovan.

1542 ingår ödegården i H i en ’gärd’, om vilken det med
delas att bönderna och deras arvingar är döda (SmH 
1542:12).

1360 i... Quamstapum (DS 6379 or), 1479 i Qiialastada (D 9 
f lOv), 1538 Qualstad (SmH 1538:4), 1539 Qarnsta, 
Quansta (SmH 1539:1), 1541 Quanstadha (SmH 
1541:7) -5 H, 6 e.

SmH 6 sk, en med skuj i Gaxa, Högby sn, och en från 1552 
med kyuj i K.
1552 1 kyuj, till sk i K.
1 skkl, med två skkluj i K.
2 skkluj.
1 aoeuj.

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) allt han äger i K till 
Kalmar nunnekloster (se Vi) (DS 6379).

1479 har Kalmar nunnekloster två landbor, som räntar 15 
öre resp 6 öre pn (D 9 f lOv).

1523 upplåter Ida Månsdotter till Hans Brask ’ett gods’ i K, 
som räntar 16 vita vart tredje år (se Spjuterum, Run
stens sn) (Kh 53 s 62).

1538/39 har kungen en liten jord som räntar | pund land- 
gillessmör och har äng till 2 lass (SmH 1538:4, AoE 
9).

1541 redovisas en utjord som räntar 0:0:16 pn till prästen 
(SmH 1541:7).

1544 omtalas att klosterlandbons två utjordar är 5| aln och
2 alnar (SmH 1544:9).

1539 Longervm (SmH 1539:1) — 5 H, 6 d.
SmH 1 sk, med skuj i L 1539-45 och kyuj i L.

1 samuj, till sk ovan.
1539-45 1 skuj, till sk ovan.
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1553 1 kyuj, nyupptaget 1553, brukas av sk ovan. 
1553-58 3 kyuj, till sk i Hagelstad.

1541 redovisas en utjord till Persnäs kyrka som räntar 2 fyr
kar (SmH 1541:7).

Möcklehorva 1539 Möcklehorffue (SmH 1539:1) - 5 H, 6 e.
SmH 1 rokl.

Nyby

Vi

1479 i Nyaby (D 9 f lOv) - 5 H, 6 e.
SmH 6 sk, varav tre med skuj i N och en med samuj i Ha

gelstad.
2 skuj, till samma sk i N.
1 skuj, till sk ovan, 1559 till Petegärde, Löts sn.
1 skkl.
1 aoeuj, 1554 2 aoeuj.

1479 har Kalmar nunnekloster en landbo, som räntar 2| 
pund ?smör och 5 mark penningar (D 9 f lOv).

1523 upplåter Ida Månsdotter till Hans Brask en liten jord, 
som ligger inne i Harald smeds ’bord’ (= teg) och 
räntar 2 skillingar vart tredje år (se Spjuterum, Run
stens sn) (Kh 53 s 62).

1538/39 har kungen en liten jord som räntar 5 mark land- 
gillessmör och har äng till I5 lass (SmH 1538:4, AoE 
9).

1360 i Wj (DS 6379) - 5 H, 6 e.
SmH 3 sk, varav en med skuj i V och en med två samuj i V.

1 skuj, till sk ovan.
2 samuj, till sk ovan.
1547 1 kyuj, till prästbordet (saknas vissa år).
1 skkl.
1543-58 1 aoeuj.

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till Kalmar nunne
kloster allt han äger i V och Kvarnstad samt en land
bogård i (Övra) Vannborga, Köpings sn, vilka tillsam
mans räntar 20 mark vadmal; därutöver donerar han 
jord i Vickleby och Norra Möckleby socknar som sam
manlagt räntar lika mycket. Allt ges med förbehållet 
att om klostret flyttas eller verksamheten på annat sätt 
upphör så att gudstjänst inte längre kan förrättas där-



slädes, skall godsen med samma villkor övergå till 
Växjö domkyrka. (DS 6379)

1479 har Kalmar nunnekloster en landbo (utan ortnamn) i 
Källa socken som räntar 74 ägg och ’4 mark minus 2 
öre’ (D 9f lOv).

Persnäs 63

Persnäs socken
1320 (omkr) de... Pescnes (DS 888 odat, avskr).
1346 in parrochiis ... Pedznes (DS 4118, avskr).
1404 ecclesiarum ... Petznes (SD 412).
1427 i Peesnes sokn (RAp 17/5).

Omfattning: Socknens nuvarande omfattning (1950) är något mindre än 
under medeltiden och 1500-talet, eftersom Gel, Hjälmstad och Lofta 1891 
överfördes till Föra sn (Kbr 26/1). I följande byar erlägger skattebönderna 
kronoavrad utöver ordinarie skatt: Hallnäs, Hjälmstad, Hörlösa och Lofta.

Kyrkan: Persnäs medeltida kyrka revs 1857; endast västtornet och långhu
sets västgavel återstår. Den äldsta kyrkan bestod av långhus och absidförsett 
kor och byggdes under 1100-talet. Ett västligt försvars-, klock- och bostads
torn tillbyggdes i slutet av 1100-talet i fem våningar, med skyttevåning 
överst. Ett östtorn byggdes ungefär samtidigt ovanpå koret. I mitten av 
1200-talet uppfördes (av Håkan Tanna eller hans krets) korsarmar i norr 
och söder med samtidiga kalkmålningar, och senare tillbyggdes ett vapen
hus i söder och en sakristia och bod i norr. Omkring 1300 insattes ett go
tiskt fönster med masverk i koret. Även under 1400-talet fick kyrkan kalk
målningar. I kyrkan finns flera medeltida inventarier, bl a en madonna, ett 
triumfkrucifix, två helgonskulpturer från 1400-talet och en Maria Magda
lena från ca 1520. I kyrkan finns också en restaurerad gotländsk s k para- 
disfunt av kalksten från 1200-talets andra hälft. Kyrkans senmedeltida 
klocka inköptes 1823 från Gårdveda. Fyra medeltida gravstenar är kända, bl 
a över frälsemannen Sigmund av Horn (död 1341). Ett medeltida stenkors, 
kallat ”Rynings kors”, står ca 1 km sydväst om kyrkan. (SvK 133, 142, Bo
ström 1990 a)

Kyrkby: Persnäs.

Runstenar saknas.

Frönäs 1160 (omkr) i Frönäss (HT 1948 s 26, avskr), 1539 Frögnes
(SmH 1539:1) - 5 H, 5 d.

SmH 1 vrkl, med samuj i Hagelstad, Källa sn.



64 Åkerbo härad

Persnäs klövsadelskyrka, klockstapel och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 av J H 
Rhezelius. KB.

1160 (omkr) ger kung Karl Sverkersson till sin ’fränka och 
sin mor’ Ragnhild 2 attungar som hon sedan donerat 
med sig till ’körtjänst’ i Vreta kloster (HT 1948 s 26).

Gel 1539
SmH

Giell (SmH 1539:1) — 5 H, 4 c — nu i Föra sn
1 sk.

Gillberga 1302
SmH

in Gilbergum (SkoKlJb s 20) — 5 H, 6 d.
6 sk.
2 samuj, till var sin sk ovan.
1541 (endast) 1 ky, öde; ligger till prästbordet.
1549 2 kyuj.
1 aoe.

1302 har Sko kloster aln jord under landbodrift (SkoKlJb
s 20).
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■ skatte 
0 kyrko
CD kloster (Alvastra, Vreta) 
□ frälse (inkl aoe)

Persnäs socken
Antal gårdar på 1540-talet

Hörlösa

SS TrosnäsOO

Persnäs
OIDO
(DOOLundeby

Legends
HallnäsSödvik

■ Lofta

1531 upptas i Gustav I:s jordebok en gård, som han köpt av 
Anders Olsson Frende och som räntar 1 mark danska, 
2 skillingar och 2 vita (K 1 f 135).
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Gunnarstorp

Hallnäs

Hjälms tad

1538/39 har kungen en gård som räntar l| pund landgil- 
lessmör; gården har 7 spannland åker och ängsbol till 
8 lass (SmH 1538:4, AoE 9).

1541 redovisas ett öde kyrkogods som ligger till prästgår
den och räntar 0:0:19 pn (SmH 1541:7).

1544 får Nils Persson i G böta 250 mark, 2 oxar och 15 lod 
silver ’för han var med Däcken’ (SmH 1544:9).

1539 Gvnerstorp, Gvnnerstorp (SmH 1539:1) - 5 H, 6 d.
SmH 2 sk, varav en från 1550 med kyuj i G och 1550-52 i 

Gillberga.
1541 1 kyuj (saknas 1542-49) till sk ovan.

1541 redovisas en utjord som räntar 1 fyrk till kyrkan (SmH 
1541:7).

1539 Hallenes (SmH 1539:1) - 5 H, 5 d.
SmH 9 sk, varav en med skuj i Stenninge, en med skuj i 

Lundeby och en med skuj i H, två med var sin kyuj i H 
och en med två samuj i H; en gård är obyggd.
1 sk, öde; från 1545 erläggs samgäld för gården.
1 skuj, till sk ovan.
2 samuj, till sk ovan.
1548 2 kyuj, till var sin sk ovan.

1541 redovisas två kyrkoutjordar som räntar 3 fyrkar varde
ra till kyrkan (SmH 1541:7).

1542 ingår ödegården i H i en ’gärd’, om vilken det med
delas att bönderna och deras arvingar är döda (SmH 
1542:12).

1544 döms Nils Persson i H till böter ’för han skar upp 
budkavle på Däckens vägnar’ (SmH 1544:9).

1553 daterar Gustav I ett brev i H (GR 24 s 10).
1558 daterar hertig Erik ett brev i H (GR 28 s 585).

1539 Hielmsta (SmH 1539:1) - 5 H, 4 c - nu i Föra sn.
SmH 3 sk, varav en är öde och ’bärgas’ till Horns kungs

gård 1557, en med skuj i H.
1 skuj.

1542 ingår ödegården i H i en ’gärd’, om vilken det med
delas att bönderna och deras arvingar är döda (SmH 
1542:12).
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Horn (nu 
Lilla Horn)

1341 (omkr) de Horne (Gardell nr 180), 1371 af Horne (DS 
X 26), 1375 i Home (RAp 25/7, SRP 1166), 1427 i 
Horn (RAp 17/5), 1510 (omkr) i Deger Horn (SkS, E 
8928 f 43), 1539 Horn, Lille Hom (SmH 1539:1) - 5 H, 
5 d.

SmH 1 sk.
1539-58 1 sk, öde, läggs till Horns kungsgård, Högby 
sn, 1557.
3 fr (Germund Svensson /Somme/ 1, Isak Birgersson 
/Halvhjort/ 1, Måns Pedersson /Stierna/ 1 /öde/). 
Det synes som om namnet ’Deger Horn’ i Persnäs va
rit en lokal benämning på en av gårdarna i H, men se
nast från 1535 har i kamerala längder beteckningen 
använts även för byn Horn i Högby socken; de två 
skattegårdarna kallas H t o m 1551, endast frälsegård- 
arna kallas Lilla Horn. Samtidigt som kungsgården 
Horn anläggs i Högby 1552 börjar man kalla även 
den öde skattegården för Lilla Horn; den bebyggda 
kallas Lilla Horn endast 1559, då ödegården saknas i 
jordeboken. Avsikten med dessa namnförändringar 
har troligen varit att undvika förväxling på central ni
vå av skattehemman i de två byarna Horn.

I Horn låg en sätesgård för Sigmund av Horn (dryckes
horn) som dog 1341 (Gardell nr 180) - Hemming Swezcin 
1371 (DS X 26) och 1387 (B 15 f 96) - Peter Karlsson 
(okänd ätt) 1427 (RAp 17/5). Sannolikt har även Tyrgils 
Nilsson (PBagge av Botorp) haft en sätesgård i H omkr 1370 
(RAp 1375 25/7, SRP 1166).

1443 skiftar Johan Truelsson (Upplanda-ätten) och Bengt 
Håkansson (Bölja från Östbo) arv efter en hustru 
Märta så att de erhåller var sin halva av en huvudgård 
i H och därutöver var sin landbogård i samma by. 
Bengt får vidare en gård i Runsten, två gårdar i Spju- 
terum (Runstens sn) och en lycka vid ’S:ta Margareta 
kyrka’ (S:ta Margaretas kapell i Bjärby, Runstens sn) 
och mera jord i Småland. Johan erhåller vidare en 
gård i Störlinge (Gärdslösa sn), en gård i Spjuter um, 
en gård i Dyestad (Runstens sn) och ytterligare jord i 
Småland. (RAp 20/7, jfr Schück 1955 s 80 f)
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Hörlösa

Knisa

Legenäs

Lofta

1477 ärver Håkan Bengtsson (Bölja) jord efter sin mor, bl a 
på Öland (utan ortnamn) (?Rääf 1 s 275).

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) en gård (”deger 
horn”) i H som han köpt av Hans Jeppsson (till Flens- 
hult) och som räntar 5 mark gutniska (SkS E 8928 f 
43).

1515 säljer Henrik Swessin (sänkta vågskuror) till Bengt 
Abjörnsson (Liljesparre) en gård i H och en gård i 
Störlinge, Gärdslösa sn, som vardera räntar 3:0 pn, 
samt jord i Flinshult, Döderhults sn, och andra orter 
på fastlandet (RAp 18/9).

1542 meddelas att en av skattegårdarna i H är öde och 
bonden död samt att arvingar inte finns (SmH 
1542:12).

1545 får Torsten i H böta 200 mark danska, 16 lod silver 
och 4 oxar ’för han var Nils Dackes fodermarsk’ 
(SmH 1545:13).

1539 Hörlöse (SmH 1539:1) - 5 H, 6 d; äldre byläge troligen 
vid nuvarande Gamleby (Göransson 1984 s 269).

SmH 7 sk.
1 samuj, till sk ovan.

1544 får Olof Simonsson i H böta 90 mark ’för han var 
med Däcken’ (SmH 1544:9).

1539 Knyse (SmH 1539:1) — 5 H, 5 c.
SmH 2 sk.

1499 i Linnæss (ST 563), 1504 i Lynæs (LSBp 12/10), 1539 
Liugnes (SmH 1539:1) - 5 H, 5 c.

SmH 1 sk, från 1547 med kyuj i Södvik.
1499 är Helge i L en av två representanter för Öland vid 

kungaval i Stockholm när kung Hans son Kristian ut
ses till dennes efterträdare som Sveriges kung (ST 
563).

1504 är Helge i L häradshövding i Åkerbo härad (LSBp
12/10).

1436 i Loftom (NoB 1994 s 58), 1539 Löffle (SmH 1539:1) - 
5 H, 4 c - nu i Föra sn.
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Lundeby

Persnäs

Stenninge

Södvik

SmH 3 sk, varav en med skuj i Husballa, Föra sn, och en 
öde 1545-52; 1553 är sistnämnda gård ’förmedlad’ 
och 1557 återupptas den till brukning av en nyinflyt
tad bonde från Djurstad, Föra sn.

1436 är Esbjörn i L bolagsvittne (NoB 1994 s 58).
1558 meddelas att Jon Jerla upptagit ett ödeshemman i L 

till brukning och därför skall få vara skattefri ett år 
(GR 28 s 587).

1539 Lundtby, Lundeby (SmH 1539:1) - 5 H, 5 d.
SmH 2 sk, varav en med skuj i Stenninge.

1 skuj, till Hallnäs.
1550 1 samuj.

1387 in Petznäss (B 15 f 96, avskr), 1515 i Pesnæss (Kh 54 s 
196), 1539 Pesnes (SmH 1539:1) - kyrkby - 5 H, 5 d.

SmH 6 alkl, varav två obyggda (1545-49 3 obyggda), 1559 5 
alkl, varav 1 obyggd.

1515 omnämns Bengta i P, i en avskrift från Borgholms 
slottsbok, såsom tidigare innehavare av 4| aln jord i 
Kläppinge, Bredsättra sn (Kh 54 s 196).

1539 Stenynge (SmH 1539:1) - 5 H, 5 d.
SmH 6 sk, en med kyuj i S 1544-58; en gård obyggd 

1554-58 och till sk i Mellböda, Böda sn, och Berg, 
Resmo sn.
3 skuj, till Lundeby, Hallnäs och Södvik.
1548 1 skuj, till samma sk i Södvik som skuj ovan.
1544-58 1 kyuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyuj.

1541 har en skattebonde en kyrkouyord som räntar 0:0:9 
pn och halv fodring till prästen, en annan bonde har 
en liten kyrkoutjord som räntar en vit till kyrkan 
(SmH 1541:7).

1515 Söderuick (PVikS E 2742, avskr), 1539 Söduick (SmH 
1539:1) -5 H, 5 d.

SmH 7 sk, varav en med skuj och från 1548 två skuj i Sten
ninge; en gård är öde från 1551 och läggs till Borg
holms ladugård 1556.



Trosnäs

4 samuj, varav två till var sin och två till en tredje sk 
ovan.
1 ky, öde 1539-43.
1547 1 kyuj, till Legenäs.
1550 1 kyuj, till sk ovan.

1515 ärver Anne Mouritzdotter (Gyldenstierne) efter sina 
morföräldrar en utjord som räntar 0:0:3 pn (se Lun
degård, Köpings sn, Förbo hd) (PVikS E 2742).

1541 är kyrkolandbons avrad 1 mark danska till kyrkan, 1 
mark danska och fodring till prästen; vidare erlägger 
en skattebonde till kyrkan 2 fyrkar för en utjord 
(SmH 1541:7).

1553 ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som räntar 3 
fyrkar; jorden tillfaller honom även vid förnyat arvs
skifte 1559 då räntan 0:0:0:18 pn anges (se Lunde- 
gård, Köpings socken) (PBiS E 2006, ShSp 12/3 
1559).

1539 Trosnes (SmH 1539:1) - 5 H, 5 e.
SmH 6 alkl.

Persnäs 71



Förbo härad

1504 iFførbo heritt (LSBp 12/10).
1530 Förbo häradh (HH Ils 97).

Omfattning: Förbo härad omfattar under medeltiden och 1500-talet sock
narna Alböke och Löt samt delar av Köpings socken. Föra socken utgjorde 
ett separat förvaltningsområde utanför den medeltida häradsindelningen. 
Området uppdelades på 1690-talet, varvid Förbo härad upplöstes, så att Fö
ra socken lades till Åkerbo härad, Löts socken till Runstens härad och Al
böke socken samt Köpings hithörande del till Slättbo härad. Den kamerala 
indelningen i SmH 1539-60 är enligt ovan. Socknarna Alböke och Löt re
dovisas här i sin helhet. Av Köpings socken redovisas här byarna Dalby, 
Sammelstorp, Hässleby, Lundegård samt Nedra och Övra Vannborga.

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, se inledning
en ovan.

Jfr AF 4:1 s 19 ff, 357, AL 2 s 24 ff, DoSk s 322 ff, SU s 271.

Antal jordeboksenheter i Förbo härad, SmF11541/42 (1560)

Alböke Föra Köping Löt summa

sk 19 (19) 29 (29) 18 (18) 29 (29) 95 (95)
skuj 3 (3) 5 (6) 2 (2) 5 (6) 15 (17)
samuj 3 (3) - - 2 (2) 0 (2) 5 (7)
kr 9 (9) - - - - - - 9 (9)
ky 2 (1) 1 (1) 2 (1) - - 5 (3)
kyuj 4 (4) 15 (7) 0 (1) 2 (3) 21 (15)
skkl - - - - 0 (1) - - 0 (1)
vrkl 2 (2) 3 (3) - - - - 5 (5)
fr 4 (3) 1 (1) 2 (3) 2 (1) 9 (8)
2 fr - - - - 2 (2) - - 2 (2)



Alböke socken
1320 (omkr) de ... Alboeke (DS 888 odat, avskr).
1346 inparrochiis ... Albøke (DS 4188, avskr).
1360 Alboekis sokn (DS 6379).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950), med undantag för Karse och 
Törnstubbe som infördes under Alböke socken i jb 1777, varigenom Albö
ke uppges ha fått en östkust; det nuvarande Karse redovisas dock redan un
der 1500-talet i Löts sn som ett fiske, benämnt Karstorp, delvis ägt av bön
der i Alböke sn (Istad).

Kyrkan: Alböke medeltida kyrka revs 1861. Den byggdes under 1100-talet 
som en absidkyrka med västtorn. Tornet hade en övervåning som torde ha 
varit herrskapsläktare. Senare byggdes koret om till ett östtorn. Omkring 
1240 välvdes långhuset med fyra kryssvalv omkring en mittkolonn och 
ovanför valven inrättades profana utrymmen. Vapenhuset och sakristian är 
odaterade. Omkring 1300 insattes ett stort, spetsbågigt, tvådelat fönster på 
långhusets södra sida. I kyrkan finns muralmålningar med krigsscener. Av
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Alböke klövsadelskyrka och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 av J H Rhezelius. 
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medeltida inventarier återstår en gotiändsk dopfunt av kalksten från 1200- 
talets förra hälft med figurscener, delar av ett triumfkrucifix från ca 1300 
(dels i kyrkan, dels i KLM), ett par madonnabilder från 1400-talet och en 
piscina. Två gravstenar från tidig medeltid finns också kvar. En befäst kyr
kogårdsmur, med rester av kalkbruk, möjligen uppförd omkr 1500-1510, 
är delvis bevarad; muren hade en ursprunglig höjd på ca 3,5 m och var ut
rustad med skyttegång och skottgluggar. (SvK 108, Fv 1959 /Boström/, Bo
ström 1970, KLA 1979 /Marryat/)

Kyrkby: Alböke.

Runstenar: Öl 53 i Unnestad (nu på Kalmar slott). Till gravsten under 
1100-talet omhuggen runsten funnen på kyrkogården 1932.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj kr ky kyuj vrkl fr

Alböke - - - - - - - - - - - - - _2(2)
Askelunda - - - - - - 5 (5) - - - - - - __
Ebbegärde - - - - - - - - - - 1(0) - - - -
Gillsby - - - 0(1) - - - - - - - -
Haglunda 4 (4) - - 1 (1) - - 1 (0) 1 (1) - - 1 (1)
Istad, Lilla - - - - - - - - - - - - -| (-j) _ _
Istad, Stora 2 (2) - - - - - - - - 1 (1) - - 1 (0)
Knäppinge 2 (2) - - - - - - - - - - - _ __
Korntorp - - - - - - - - - - -
Ormöga 2 (2) 1 (1) - - - - - - 1 (1) - - - -
Stacketorp - - - - - - 4 (4) - - - - - - _ _
Staretorp 1 (1) 2 (2) - - - - 1 (1) 0 (1) - - - -
Unnestad 4 (4) - - - - - - - - __ __ __
Äleklinta 4 (4) - - 2(1) - - - - - - - - _ _

Summa 19 (19) 3 (3) 3 (3) 9 (9) 2 (1) 4 (4) 2 (2) 4 (4)

Alböke 1491 i Albøges gærde (RAp oviss dag), 1515 Alböcke kyrkeby
(VikS E 2742, avskr), 1539 Albeeck (SmH 1539:1) - 
kyrkby - 5 H, 2 b.

SmH 2 fr (Ture Pedersson /Bielke/, Jakob Turesson /Ro
sengren/); Jakob Turessons gård är öde 1539-40 
(obyggd 1547).

1460/70 upptas i en förteckning över Lundegårds gods en 
gård (utan ortnamn) som räntar 3 mark och 6 öre 
gutniska (PSFSS 40 s 81).
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Alböke socken
Antal gårdar på 1540-talet

oj Korntorp
oo
oAskelunda

Ebbegarde —
■ Äleklinta

StacketorpooooOrmöga ■

Staretorp

Lilla Istad

o Istad
5 Knäppinge

■ skattejord 

O kronojord 

tD klosterjord (Vreta) 

D frälsejord

■□Haglunda

Unnestad

1491 säljer Truls Pedersson i Unnestad till Ingegärd Kör- 
ningsdotter (Kyrning) 6 alnar jord i A:s gärde som 
hans far Peder Djärve pantsatt till Nils Siggesson 
(RAp oviss dag).

1515 ärver Peder Turesson (Bielke) efter sina föräldrar en 
gård som räntar 4 mark och l| öre gutniska (se Lun
degård) (VikS E 2742).
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1520-talet (?) ärver Ture Pedersson (Bielke) efter sina för
äldrar en gård som räntar 4 mark och 1| öre gutnis- 
ka. Gården tillfaller honom även vid förnyade arv
skiften 1553 och 1559. Vid andra arvskiftet anges 
räntan 0:122 Pn och den är oförändrad 1559 (se Lun
degård, Köpings sn). (VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 
12/3 1559)

1525 (?) har sockenkyrkan \l\ aln åker och äng i A:s gärde, 
fördelat i två bol (LöKyA C 1 s 17).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en gård som har åker till 8 
tunnor utsäde, äng till 30 lass, gott mulbete och en 
’ålgård’; gården räntar 0:6 landgillespn, 2| pund 
smör, 1 får, 6 årliga hästar och 7 dagsverken, samt hål
ler fodernöt. (Rött nr 354 f 18v)

Askelunda 1539 Askelundt (SmH 1539:1), 1549 Askelunde (SmH 1549:2) 
- 5 H, 3 c.

SmH 5 kr, en obyggd (1542-43 öde).

Ebbegärde 1531 uthi Ebbegerde (LöKyA C 1 s 18, avskr), 1541 Æbba 
gicerde (SmH 1541:7) - 5 H, 3 c.

SmH 1541 (endast) 1 kyuj, öde.
1531 har sockenkyrkan 6 alnar jord (LöKyA C 1 s 18).
1541 redovisas en 6 alnars öde utjord som räntar 1 vit till 

kyrkan (SmH 1541:7).

Gillsby 1531 uthi Gelesby (LöKyA C 1 s 18, avskr), 1560 Gyllby (SmH 
1560:17) - 5 H, 3 c; jfr Löt (Göransson) s 112.

SmH 1560 1 samuj, till Stacketorp.
1531 har sockenkyrkan 5 alnar jord av ’ödebyns’ totalt 16 

(LöKyA C 1 s 18).

Haglunda
(Stora och 
Lilla)

1480 i Hagalwnda (RApp 19/7, avskr), 1539 Hagelundt 
(SmH 1539:1), 1541 Södra Hagalundha, Norre Haga- 
lundha (SmH 1541:7) - 5 H, 2 b.

SmH 4 sk, varav en med samuj i H.
1 samuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 ky (’Norra H’), öde.
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Istad, Lilla

Istad, Stora

1541 (endast) 1 kyuj (’Södra H’).
1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/), obyggd från 
1544 (1552-53 öde), från 1554 brukas gården av en 
bonde i Unnestad.
1558 1 kyuj, nyupptagen, dll ky i Staretorp.

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxen
stierna) till Gertrud Narvesdotter (Römer) en gård 
som räntar 2\ mark (se Bengtstorp, Mörbylånga sn) 
(UUBpp och RApp 19/7, avskr).

1531 har sockenkyrkan 17 alnar jord i Norra H, i åker- och 
ängstegar (LöKyA Cl s 18, avskr).

1541 redovisas en 17 alnars ödejord i Norra H och en 3 al
nars utjord i Södra H; den sistnämnda räntar lj fyrk 
(SmH 1541:7).

1231 In ... Istath (Valdjb f 29v), 1266 in Histet (DS 432), 
1539 Neder Ystade (SmH 1539:1) - 5 H, 2 c.

SmH lvrkl.
1231 upptas i Valdemar II:s jordebok 4 attungar bland hans 

svenska besittningar, det s k Sigridlev. Godsen har ti
digare tillhört den svenske kungen Sverker den äldre 
och sedan ärvts i tur och ordning av först hans son 
Burislev och sedan dennes halvsyster Sofia, tillika Val
demar II:s mor. Från Valdemar har godsen gått till 
hertig Knut av Reval (död 1260), som var hans illegi
time son med Guttorm jarls dotter Helena. (Valdjb f 
29v, ÄSF s 258)

1266 donerar hertig Knuts son Svantepolk 3 attungar i I 
och jord i Kvinneby, Stenåsa sn, till Vreta kloster (DS 
432, feldat).

1525 (?) i Ista gerde, 1531 ut hi Isstada gerde (LöKyA C 1 s 
171), 1539 Öffra Ystade (SmH 1539:1) - 5 H, 2 c.

SmH 2 sk, varav den ena är öde men utgör samgäld från 
1545, den andra från 1544 med kyuj i I och från 1554 
med del av fiske i Karse, Lots sn.
1541 1 kyuj (saknas 1542-43) till sk ovan, 1545 till ky 
i Staretorp.
1539-50 1 fr (Ture Pedersson /Bielke/), obyggd, öde 
från 1542.
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1525 (?) har sockenkyrkan en åker på l| skäppland i I:s 
gärde (LöKyA C 1 s 17).

1531 har sockenkyrkan 4 alnar jord i I:s gärde, förutom 
ovannämnda (LöKyA C 1 s 18).

1541 är avraden på kyrkoutjorden 0:0:4 pn och halv fod
ring (SmH 1541:7).

1546 uppges att en skattegård i I ingår i en ’gärd’ omfat
tande 5 sk vilka är öde ’och länge varit’ (SmH 
1546:13).

1554 och 1556 uppges att för gårdarna i den ödegärd som 
nämns ovan utgöres samgäld, det senare året att för 
fyra av gårdarna, däribland I, erläggs samgäld (SmH 
1554:14, 1556:2).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en nyupptagen halvgård 
som tidigare varit en 12 alnars utjord till Tures land
bogård i Alböke. Gården har åker till 4 tunnor, äng 
till 12 lass och god fämark, samt en 3 alnars utjord 
som tidigare legat under Stare torp och då räntat 1 
öre; ränta för gården uppges ej. (Rött nr 354 f 18v)

Knäppinge 1525 (?) uthi Kneppinge gerde (LöKyA C 1 s 17, avskr), 1539 
Knæpynge (SmH 1539:1) - 5 H, 2 b.

SmH 2 sk (en saknas ijb 1554—57).
1525 (?) har sockenkyrkan ’pukåkern’ och ’prästhagen’ i 

K:s gärde (LöKyA C 1 s 17).

Korntorp 1436 i Koratorp (UUB C 19 f 231v), 1539 Kometarp (SmH 
1539:1) - 5 H, 3 c.

SmH 1 vrkl.
1436 är Peder Tyrgilsson i K bolagsvittne (NoB 1994 s 58).

Ormöga 1428 i Ormøghum (UUB C 19 f 229) - 5 H, 2 b.
SmH 2 sk, varav en med kyuj i Staretorp från 1550 och en i

0 från 1558.
1 skuj, till Stacketorp.
1541 (endast) 1 kyuj.
1558 1 kyuj, till sk ovan (nyupptagen).

1428 kungör biskop Knut Bosson att den nu avlidne Snäre 
iOmfl friats för ett mord som de tidigare (troligen



Stacketorp

Staretorp

Unnestad

Äleklinta

på 1390-talet), pga mened, blivit fällda för (se även 
Hässleby, Köpings sn) (UUB C 19 f 229).

1525 (?) har sockenkyrkan en åker på 4 skäppland i 0:s 
gärde (LöKyA C 1 s 17).

1541 redovisas en utjord som räntar 1 vit till kyrkan (SmH 
1541:7).

1539 Stacketorp (SmH 1539:1) - 5 H, 2 c.
SmH 4 kr, varav en med skuj i Ormöga och en med samuj i 

Gillsby 1560; en gård anges vara obyggd 1556.

1515 i Staretårp (VikS E 2742, avskr), 1525 (?) uthi Staretorps 
gärde (LöKyA C 1 s 17, avskr), 1539 Staretorp (SmH 
1539:1) - 5 H, 2 c.

SmH 1 sk.
2 skuj, till Äleklinta.
1 ky, med en kyuj i Istad från 1545 och en kyuj i Hag- 
lunda från 1558.
1550 1 kyuj, till sk i Ormöga.

1515 ärver Anne Mouritzdotter (Gyldenstierne) efter sina 
morföräldrar ett ödebol som räntar 0:0:12 pn och en 
utjord som räntar 0:0:3 pn (se Lundegård, Köpings 
sn) (VikS E 2742).

1525 (?) har sockenkyrkan ’en åker och äng’ i S:s gärde 
(LöKyA C 1 s 17).

1541 är kyrkolandbons avrad till sockenkyrkan 15 fyrkar 
och fodring (SmH 1541:7).

1553 ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som räntar 
0:1 pn; jorden tillfaller honom även vid ett senare arv
skifte 1559 (se Lundegård, Köpings sn) (BiS E 2006, 
ShSp 12/3 1559).

1578 meddelas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods att en 3 alnars utjord som ti
digare legat under S har lagts till en nyupptagen halv
gård i (Stora) Istad (Rött nr 354 f 18v).

1491 i Vnastade (RAp oviss dag) - 5 H, 2 b.
SmH 4 sk, varav en brukar en fr i Haglunda 1554—60.

1539 Älleklyntte, Älleklynte (SmH 1539:1) - 5 H, 3 b.
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SmH 4 sk, varav en öde, en med två samuj i Ä och skuj i Sta
retorp, en med skuj i Staretorp och en med skuj i 
Grönslunda, Föra sn; för ödegården erläggs samgäld 
från 1549.
2 samuj till en av sk ovan; sammanslås 1553 till 1 samuj.

1546 uppges att ödegården i Ä ingår i en ’gärd’ omfattan
de 5 sk vilka är öde ’och länge varit’ (SmH 1546:13).

1554 och 1556 uppges att för gårdarna i den ödegård som 
nämns ovan utgöres samgäld, det senare året att fyra 
av gårdarna, däribland Ä, erlägger samgäld (SmH 
1554:14, 1556:2).

Föra socken
1320 (omkr) de ... Fyrum (DS 888 odat, avskr).
1346 inparrochiis ... Fyrø (DS 4118, avskr).
1539 Före socknn (SmH 1539:1).

Omfattning: Socknens nuvarande omfattning (1950) är något större än un
der medeltiden och 1500-talet, eftersom Gel, Hjälmstad och Lofta 1891 
(Kbr 26/1) överfördes hit från Persnäs sn.

Kyrkan: Föra medeltida stenkyrka revs 1828, utom västtornet, och den nu
varande kyrkan byggdes. Före den första stenkyrkan fanns i Föra en träkyr
ka, varav återanvända delar i den nuvarande kyrkans torn daterats (C 14) 
till senast år 1070. Under 1100-talet byggdes först ett absidkor av sten vid 
träkyrkan och därefter ett långhus och västtorn omkring träkyrkan. När 
bygget nått upp till tornets första våning, har träkyrkan nedmonterats och 
virket återanvänts för rumsindelning i första tornvåningen. Västtornet har 
i första hand byggts som försvars- och klocktorn, men har också under 
långa perioder varit bebott (en privet är bevarad); en dörröppning har en 
gång fört ut till en herrskapsläktare. När västtornets mellersta parti var fär
digbyggt, byggdes koret om till östtorn. Långhus och kor välvdes omkring 
1240 och fick då en övervåning, samtidigt som västtornet förhöjdes och fick 
en direkt dörröppning ut till kyrkvinden. Vapenhus och sakristia har ej 
kunnat dateras. Av medeltida inventarier återstår en dopfunt av gotländsk 
kalksten från 1200-talets förra hälft, senmedeltida träskulpturer och altar- 
skivan. Flera gravstenar från 1100-talet och yngre finns också kvar. Strax sö
der om kyrkan vid den s k Kors hor van står ett medeltida minneskors över
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Föra klövsadelskyrka och klockstapel, avtecknade på sommaren 1634 avJH Rhezelius. KB.

prästen Martin, som enligt inskrift blev dräpt på platsen 1431. (SvK 142, 
151, Andersson 1960, Boström 1996)

Kyrkby: Föra.

Runstenar saknas.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj ky kyuj vrkl fr

Djurstad 3 (3) 1 (1)
Emmetorp 1 (1) - -
Fol berga 1 (1) - -
Föra 6 (6) - - - - 4 (2) - - 1 (1)
Greda, Södra 4 (4) - - - - 1 (0) - — - _
Greda, Östra 3 (3) - - - - 3 (1) - - - -

Grönslunda 1 (1) 2 (2) - - 2 (0) - - - -
Husballa 3 (3) 1 O) 1 O) - - - - - -
Ingelstad - - - - - - - - 3 (3) - -
'Lerbergha - - - - - - 1 (0) - - - -
Marsjö 4 (4) - -
Torp 2 (2) - - - - 2 (1) - - - -
Uggletorp 2 (2) - -
Vässby, Västra 1 (1) 2 (2) - - 1 (1) - - - -
Vässby, Östra 2 (2) 0 (1) - - 0 (1) - - - -

Summa 33 33) 5 (6) 1 (1) 15 (7) 3 (3) 1 (1)

Dessutom redovisar längderna: skhorva: 'Lerbergha 0 (1) - kyäng: Föra 1 (0).
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Föra socken
Antal gårdar på 1540-talet

Östra Vässby
Lerbergha

Husballa
Ostra Gredo

Uggletorp
■ ■

Grönslunda" ■ Emmetorp
■ Folberga

- ■■ —
Södra Greda —

skatte
Djurstnd

kloster (Vreta)

D frälse

Djurstad 1539 Dyresta (SmH 1539:1) - 5 H, 3 c.
SmH 3 sk, varav en med kyuj i D från 1553.

1541 1 kyuj (saknas 1542-52).
1541 redovisas en utjord som räntar 2 fyrkar till sockenkyr

kan (SmH 1541:7).
1548 återdöms till Jon Jerla i D de 12 alnar ’anstrak’ (slät 

golvsten) som en bonde i Aleklinta tagit av honom 
(SmH 1547:2).

Emmetorp 1539 Ämmetorp (SmH 1539:1) - 5 H, 3-4 c.
SmH 1 sk, med skuj i Västra Vässby och från 1546 skhorva i 

*Lerbergha.

1539 Folleberge (SmH 1539:1) - 5 H, 3 c.
SmH 1 sk.

Folberga



Föra

Gel

Greda, Södra

Greda, Östra

1480 i Formen, i För men (RApp och UUBpp 19/7, avskr), 
1539 Före (SmH 1539:1) - kyrkby- 5 H, 4 c.

SmH 6 sk, varav en med skuj i Västra Vässby och två från 
1553 med var sin kyuj i F.
1541 (endast) 4 kyuj.
1553 2 kyuj (uppges vara nyupptagna), till sk ovan. 
1541 (endast) 1 kyäng.
1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/ och Jon Elofsson 
/Barkestorps-ätten/, 1559Jakob Turesson), från 1553 
obyggd.

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxen
stierna) till Gertrud Narvesdotter (Römer) jord i F 
som räntar i mark och 4 penningar gutniska (se 
Bengtstorp, Mörbylånga sn) (UUBpp och RApp 
19/7, avskr).

1541 redovisas fyra utjordar som räntar 4+2+1+1 fyrkar och 
en äng som räntar en vit, allt till sockenkyrkan (SmH 
1541:7).

Se Persnäs sn.

1539 Dyergre (SmH 1539:1), 1541 Degragredhe (SmH 
1541:7), 1559 Södre Qredue (SmH 1559:3) - 5 H, 3 c. 

SmH 4 sk, varav en obyggd 1548-57.
1541 (endast) 1 kyuj.

1541 redovisas en utjord som räntar 1 fyrk till sockenkyr
kan (SmH 1541:7).

1531 uthi Alby gredha (?) (LöKyA C 1 s 18, avskr), 1539 
Abblegre (SmH 1539:1), 1541 Abbarnagredhe (SmH 
1541:7) -5 H, 4 d.

SmH 3 sk, varav en med kyuj i G, en (från 1553) med kyuj i 
Östra Vässby och en med ky i Husballa.
1541 (endast) 3 kyuj.
1553 1 kyuj, till sk ovan.

1531 har Alböke kyrka en 2 alnars utjord i G (LöKyA C 1 s 
18).

1541 redovisas en 2 alnars öde utjord som tillhört Alböke 
kyrka och ytterligare två kyrkoutjordar med osäkert 
läge (i Albronna) till gårdar i G; de sistnämnda räntar

Föra 83
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4 respektive 2 fyrkar till Föra kyrka (SmH 1541:7); 
möjligen låg de två sistnämnda kyrkojordarna i Östra 
Vässby (jfr Föra /Göransson/ s 90).

Grönslunda

Hjälmstad

Husballa

Ingelstad

*Lerbergha

1531 uthi Grönslunda gäre (LöKyA C 1 s 17, avskr), 1539 
Grenslundha, Grenslundt (SmH 1539:1), 1541 Gröns- 
lundha (SmH 1541:7) - 5 H, 4 c.

SmH 1 sk.
1 skuj, till Aleklinta, Alböke sn.
1 skuj, till Uggletorp.
1541 (endast) 2 kyuj.

1531 har Alböke kyrka en 6 alnars utjord i G (LöKyA C 1 s 
17).

1541 redovisas en utjord som räntar 2 fyrkar till sockenkyr
kan och dessutom en 6 alnars öde utjord som legat 
till Alböke kyrka (SmH 1541:7).

Se Per snäs sn.

1539 Husballe (SmH 1539:1) - 5 H, 4 d.
SmH 3 sk, varav en obyggd från 1552.

1 skuj, till Lofta, Persnäs sn.
1 ky (obyggd), till Östra Greda.

1541 är kyrkolandbons avrad 0:0:9 pn till kyrkan och 0:0:9 
pn samt fodring till prästen (SmH 1541:7).

1539 Ingelsta (SmH 1539:1) - 5 H, 4 c.
SmH 3 vrkl, varav en obyggd.

1531 uthi Leerberga (LöKyA C 1 s 18, avskr), 1541 Lerber- 
gha (SmH 1541:7) - låg söder om Lofta mosse vid 
nuv Lundebytorp (5 H, 4 c) (Föra /Göransson/ 
s 95 f).

SmH 1546 1 skhorva, till Emmetorp, 1560 till Arbelunda, 
Löts sn.
1541 (endast) 1 kyuj.

1531 har Alböke kyrka en 3 alnars utjord (LöKyA Cl s 18). 
1541 redovisas en 3 alnars öde utjord som legat till Alböke 

kyrka (SmH 1541:7).



*Lijslatorp Se Torp.
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Lofta 

Marsj ö

*Södratorp

Torp

Uggletorp

Vässby,
Västra

Vässby,
Östra

Se Persnäs sn.

1539 Maryssiö (SmH 1539:1) - 5 H, 4 c.
SmH 4 sk (en öde 1539), varav en med skuj i Östra Vässby 

från 1552.

Se Torp.

1539 Torp (SmH 1539:1) -5 H, 3 c.
SmH 2 sk, varav en med kyuj i T från 1553.

1541 (endast) 2 kyuj.
1553 1 kyuj till sk ovan.

1541 uppges att det finns två kyrkoutjordar i T och att de, 
eller de gårdar till vilka de brukas, heter Lijslatorp och 
Södratorp och räntar 1 vit resp 2 fyrkar till sockenkyr
kan (SmH 1541:7).

1539 Vgletorp (SmH 1539:1) - 5 H, 4 c.
SmH 2 sk, varav en öde och en med skuj i Grönslunda; öde

gården läggs till Borgholms ladugård 1557.

1539 Vesby (SmH 1539:1), 1559 vester Wesby (SmH 1559:3) - 
5H, 4 c.

SmH 1 sk.
2 skuj, till Föra och till Emmetorp.
1 kyuj, till sk ovan.

1541 redovisas en utjord som räntar 4 fyrkar till sockenkyr
kan (SmH 1541:7).

1539 Vesby (SmH 1539:1), 1552 öster Vesby (SmH 1552:2) - 5 
H, 4 d.

SmH 2 sk.
1552 1 skuj, till Marsjö.
1553 1 kyuj, till Östra Greda.
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Köpings socken
Omfattning: Sockendelen omfattar (fram till omkr 1690) följande byar: 
Dalby, Hässleby, Lundegård, Sammelstorp samt Nedra och Övra Vannbor- 
ga. För fullständig sockenredovisning och kyrkobeskrivning se under Slätt
bo hd.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj ky skkl fr hr

Dalby 2 (2) 1 (1) i (1) 1 (1)
Hässleby 4 (4)
Lundegård - 1 (1) - -

Sammelstorp 3 (3) - - 0 (1)
Vannborga, Nedra 4 (4) 1 (1) 1 (0) - - - - 1 (2) - -

Vannborga, Övra 5 (5) - - - - 1 (0) 0 (1) - - 2 (2)

Summa 18 (18) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 0 (1) 2 (3) 2 (2)

Dessutom redovisar längderna: kyuj: Övra Vannborga 0 (1).

Dalby (Stora 
och Lilla)

1525 (?) uthi Daalby (LöKyA C 1 s 17, avskr), 1539 Dalby 
(SmH 1539:1) -5 H, 1-2 b.

SmH 2 sk, varav en med samuj i D.
1 skuj, till Övra Vannborga.
1 samuj, till sk ovan.
1 ky (obyggd), brukas av sk i D, 1558 till prästbordet. 

1525 (?) har Alböke kyrka 4| alnar jord i D (LöKyA C 1 s 
17, avskr).

1541 erlägger två bönder i avrad för kyrkojorden vardera 4j 
fyrkoch halv fodring (SmH 1541:7).

Hässleby 1428 i Hæslaby (UUB C 19 f 229) -5H, 1 b.
SmH 4 sk.
1428 kungör biskop Knut Bosson att Torsten Owagx i H, 

Högulv i Karås m fl genom falskt vittnesmål (sanno
likt på 1390-talet) fått flera personer dömda för mord 
och att Torsten och övriga, numera avlidna vittnen 
och nämndemän, skall ’uppgrävas och utkastas’ från 
vigd jord (se även Ormöga, Alböke sn) (UUB C 19 f 
229, Schuck 1991 s438).



Lundegård 1398 in Lundagardh (UUB C 19 f 231v), 1404 deLundagardh 
(SD 412), 1420 Lumdagardhm (SD 2739), 1460/70 aff 
Lvndagaardz gooz (SPSS 40 s 81) - 5 H, 1 b; jfr Nedra 
Vannborga.

SmH 1 fr (Ture Pedersson /Bielke/).

Lundegård kan under sitt tidigare namn Vannborga beläg
gas som sätesgård för Nils Knutsson (sparre) 1371 (se Nedra 
Vannborga) och under namnet L för densamme 1398 och 
1404 (UUB C 19 f 231v, SD 412).

1420 överflyttar Karl Nilsson (sparre) panträtten till ’hu
vudgården’ L med dess underlydande gods från sin 
fostermor Sestrid (Magnusdotter, Bergkvara-ätten) 
till Ture Stensson (Bielke); Karl uppger att hans far 
pantsatt godset till Sestrid för de gods han ’för henne 
utsatt’. (SD 2739; se även DMS 4:2 s 108).

1460/70 upptages L med underliggande gårdar på Öland i 
handlingar härrörande från arvstvisten mellan Erik 
Eriksson (Gyllenstierna) d ä och Ture Turesson 
(Bielke). Lundegårdsgodsen utgjorde en del av det 
mer omfattande Kråkerumskomplexet. Förutom L, 
som räntar 8 mark gutniska, omfattar ölandsgodset 
två gårdar i Nedra Vannborga, två gårdar i Övra Vann
borga, en gård (utan ortnamn) i Alböke, Alböke sn, 
en jord i Långöre, Bredsättra sn, samt en gård i Arbe- 
lunda, Löts sn. Totalt räntar ölandsgodset 27 mark, 5 
öre och ’1 gutnisk’. De två sistnämnda enheterna av
skiljs under processen från komplexet och tillfaller 
omsider Kristina Karlsdotters (Bonde) arvingar. 
(SFSS 40 s 73 f, 81, RAp 25/1 1500, DMS 4:2 s 224 f) 

1515 skiftas arvet efter Ture Turesson (Bielke) och hans 
hustru Ingegerd Körningsdotter (Kyrning). Då flera 
av deras barn redan är döda och en av de levande, 
Sten Turesson, själv saknar levande barn skiftas arvs
lotterna mellan barnbarnen, varvid ölandsgodsen 
tillfaller den fortfarande levande sonen Peder Tures- 
sons barn och hans systerdotter Anne Mouritzdotter 
(Gyldenstierne). - Peder och hans barn ärver däri
genom L, som räntar 6 mark och 6 örtugar gutniska, 
samt jord i Nedra och Övra Vannborga, Alböke, Al-
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böke sn, och Lerkaka, Runstens sn — Anne ärver jord 
i Övra och Nedra Vann borga, Staretorp, Alböke sn, 
PSödvik, Persnäs sn, Lerkaka, Runstens sn, och Stora 
Smedby, Smedby sn. (VikS E 2742; arvskiftet, som i 
DMS 4:2 daterats till 1520-talet och endast redovisats 
fragmentariskt, omfattar även Kråkerumskomplexet 
och en mängd andra jordar i Småland och övriga 
landet)

1520-talet(?) skiftas arv efter Peder Turesson (Bielke) och 
hans hustru Karin Nilsdotter (Sparre av Ellinge). Vid 
skiftet tillfaller sonen Ture Pedersson på Öland: L 
samt jord i Nedra och Övra Vannborga, Alböke, Albö
ke sn, Karum och Vipetorp, Högsrums sn, Norra 
Gärdslösa, Gärdslösa sn, Lerkaka och Övra Bägby, 
Runstens sn, Norra Bäck och Vanserum, Runstens sn, 
Möckleby hd, *Getungstad, Räpplinge sn, Norra Näs
by, Sandby sn, och Dörby, Norra Möckleby sn. L till
faller Ture även vid förnyade arvskiften 1553 och 
1559 (se nedan). (VikS E 2742; se även DMS 4:2 s 224 
ff)

1553 skiftas arvet efter Ture Pederssons föräldrar ånyo ef
ter att hans syster Anna dött 1551. Vid detta skifte er
håller Ture L, som räntar 0:18 pn, samt jord i Nedra 
och Ovra Vannborga, Alböke och Staretorp, Alböke 
sn, Karum och Rönnerum, Högsrums sn, PSödvik, 
Persnäs sn, Lerkaka, Spjuterum och Övra Bägby, Run
stens sn, Norra Bäck och Vanserum, Runstens sn, 
Möckleby hd, Norra Näsby, Sandby sn, Dörby, Norra 
Möckleby sn, och i Ryd, Glömminge sn. (BiS E 2006)

1559 skiftas arvet efter Ture Pederssons föräldrar en tredje 
gång efter att hans moster Pernilla Nilsdotter (död fö
re 1557) och hans syster Margareta (död 1557) avli
dit. Vid detta skifte behåller Ture på Öland samma 
jord han erhöll vid skiftet 1553. (ShSp 12/3 1559)

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en helgård som har åker till 
10 tunnor utsäde, äng till 20 lass och humlegård till 5 
pund. Vidare har gården ek- och hasselskog ’inom 
gärde’ till 20 svin och ’passeligt’ med bränneskog och 
fämark samt en trädgård. Gården räntar 0:11 pn, 2



pund smör, 1 får, 1 pund fläsk, 6 årliga hästar, 7 dags
verken, 1 tunna äpplen och håller fodernöt (Rött nr 
354 f 17).

Köping 89

Sammelstorp 1539 
(Salmonstorp) SmH

1546

1554

Salmostorp, Salmestorp (SmH 1539:1) -5 H, 1 b.
3 sk, varav en öde men erlägger samgäld från 1547. 
1544 1 samuj, till sk ovan, öde senast från 1553. 
uppges att ödegården i S ingår i en ’gärd’ omfattande 
5 sk som är öde ’och länge varit’ (SmH 1546:13). 
och 1556 uppges att för gårdarna i den ödegård som 
nämns ovan utgöres samgäld, det senare året att fyra 
av gårdarna, däribland S, erlägger samgäld (SmH 
1554:14, 1556:2).

Vannborga, 1315 de Wanborum (DS 2034), 1371 affWanborum, apud cu-
Nedra riam Wanbora (DS X 26), 1401 aff Wanborgh (SD 49),

1460/70 i Vatnburghom (SFSS s 81), 1515 Nedre Van- 
bårg (VikS E 2742, avskr), 1539 Neder Vandtborg, Neder 
Vanborge (SmH 1539:1) - 5 H, 2 b.

SmH 4 sk, varav en med skuj och en med samuj i N.
1 skuj.
1539-51 1 samuj.
1 fr, 1547 2 fr, (Ture Pedersson /Bielke/).

Den sydligaste gården i V, som vid 1300-talets slut avsöndras 
från byn och får namnet Lundegård, är 1315 sannolikt sä
tesgård för Holmsten av Vannborga (DS 2034); omkr 
1350-67 är V sätesgård för Filip (Erengislesson) Bonde som 
i ett av Offe Nilsson (sparre) 1401 utfärdat överlåtelsebrev 
kallas ’Filip Bonde av Vannborga’ (SD 49). Offes far Nils 
Knutsson (sparre) skriver sig till V 1371 (DS X 26) och se
nast från 1398 till Lundegård.

1315 dömer Holmsten av V vid Köpings kyrka i en arvstvist 
mellan Birger Petersson (Finsta-ätten) och Folke 
Jonssons (Fånö-ätten) arvingar angående Johan 
Angels efterlämnade gods i Östergötland och Små
land (DS 2034).

1371 får Nils Knutsson (sparre) i V av Nils Svensson, på 
jungfru Ingrid Magnusdotters (?Bergkvara-ätten) väg
nar, kvitto brev på allt han uppburit av hennes gods se-
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Vannborga,
Övra

dan hon kom i hans beskydd och bröd (se även Lun
degård) (DS X 26).

1460/70 redovisas i handlingar rörande en arvstvist mellan 
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d ä och Ture Turesson 
(Bielke) två gårdar i V som räntar 4 mark minus 5 
gutniska örtugar resp 4 mark minus 10 gutniska (se 
Lundegård) (SESS 40 s 81).

1495 ingår i Peder Turessons (Bielke) morgongåva till Ka
rin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) två gårdar som sam
manlagt räntar 7 mark stackota (RAp 25/11, DMS 4:2 
s 227 f).

1515 ärver Peder Turesson (Bielke) efter sina föräldrar en 
gård som räntar 0:8:0:16 pn och hans systerdotter An
ne Mouritzdotter (Gyldenstierne) ärver ett ödebol 
som räntar 4 mark gutniska (se Lundegård) (VikS E 
2742).

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård som 
räntar 4 mark, I5 öre och 4 penningar gutniska. Vid 
förnyade arvskiften 1553 och 1559 tillfaller ytterligare 
en gård Ture. Vid de senare skiftena anges räntan 
0:10 pn för vardera. (VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 
12/3 1559)

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods två helgårdar. Båda gårdar
na har åker till 10 tunnor utsäde, äng till 16 lass, litet 
’skavelskog’, ’passelig’ bränneskog och fämark samt 
humlegårdar till 5 lispund; den ena gården har dess
utom en liten trädgård. Båda räntar 0:4 landgillespn, 
2 pund smör, 1 pund fläsk, 6 årliga hästar och 7 dags
verken samt håller fodernöt. (Rött nr 354 f 17v)

1360 i Vanburum (DS 6379), 1460/70 i Öfra Vatnburga 
(SPSS 40 s 81), 1495 i Øwer Vanborgh (RAp 25/11) - 5 
H, 2 b.

SmH 5 sk, varav en med skuj i Dalby.
1 ky, 1544 1 skkl, obyggd.
1544 1 kyuj.
2 fr (Ture Pedersson /Bielke/).

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till Kalmar nunne
kloster en landbogård i V (se Vi, Källa sn) (DS 6379).
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1460/70 redovisas i handlingar rörande arvs tvisten mellan 
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d ä och Ture Turesson 
(Bielke) två gårdar som räntar 3 mark och 3 öre gut- 
niska resp 3 mark gutniska (se Lundegård) (SESS 40 
s 81).

1479 har Kalmar nunnekloster en jord som räntar 10 öre 
landgillespn (D 9 f 10).

1495 ingår i Peder Turessons (Bielke) morgongåva till Ka
rin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) en halv gård som 
rån tar 2 mark stackota (RAp 25/11, DMS 4:2 s 227 f).

1515 årver Peder Turesson (Bielke) och hans systerdotter 
Anne Mouritzdotter (Gyldenstierne) efter den först
nämndes föräldrar var sin gård som rån tar 5 mark 
gutniska (se Lundegård) (VikS E 2742).

1520-talet(?) årver Ture Pedersson (Bielke) en gård som 
rån tar 5 mark gutniska. Vid förnyade arvskiften 1553 
och 1559 erhåller Ture ytterligare en gård. Vid de se
nare skiftena anges räntan 0:10 pn för vardera. (VikS 
E 2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559; se Lundegård)

1578 upptas i en jorde bok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods två helgårdar. Båda gårdar
na har åker till 6 tunnor utsäde, äng till 18 lass, litet 
ek- och hasselskog, bränneskog och ’passelig’ fämark. 
Gårdarna räntar vardera 0:4 landgillespn, 2 pund 
smör, 1 pund fläsk, 6 årliga hästar och 7 dagsverken 
samt håller fodernöt. (Rött nr 354 f 17v)

Löts socken
1320 (omkr) de ... Løøt (DS 888 odat, avskr).
1346 inparrochiis ... Løth (DS 4118, avskr).
1420 (omkr) de Løth, de Løt (UUB C 19 f 71v).
1435 Løt (SMR 239).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950), med undantag för Karse som ijb 
förs över till Alböke sn 1777.

Kyrkan: Hela Löts medeltida kyrka, utom tornet, revs 1842 och ersattes med 
den nuvarande kyrkan. En absidkyrka uppfördes under 1100-talet, och ett 
västtorn i fyra våningar, alla välvda med tunnvalv, tillbyggdes senast omkring
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«édfSit.

Löts kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av JH Rhezelius. KB.

1200; senast omkring 1390 byggdes ytterligare en våning (dendrokronolo- 
giskt daterad). Tornet tjänade främst ett försvarssyfte, vilket bl a visas av en 
högt över markytan sittande ingång, men var även klocktorn. Troligen nå
gra årtionden in på 1200-talet välvdes kyrkan med tunnvalv på murpelare 
och en profan övervåning byggdes. Samtidigt gjordes en dörröppning mel
lan kyrkvinden och tornets andra våning. Av medeltida inventarier återstår 
en gotländsk dopfunt av kalksten från 1200-talets förra hälft, delar av ett sen
medeltida altarskåp (i KLM) och en madonna-skulptur från 1400-talets bör
jan (i KLM). Tre gravstenar från 1100-1200-talen är kända, varav två beva
rade. (SvK 163, Hikuin 17 /Boström & Bartholin/, Löt /Boström/)

Kyrkby saknas.

Runstenar saknas.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj kyuj fr

Arbelunda 5 (5) 0 (1) 2 (2) 2 (1)
Hjärpestad 4 (4) 1 (2) - -

Lundby 1 (1) - - - -

Mörby 6 (6) 2 (2) - -

Petegärde 1 (1) - - - _ _
Tjurlösa 6 (6) 1 O) - _ _ _
Valsnäs 6 (6) 1 O) 0 (1) 0 (1) - -

Summa 29 (29) 5 (6) 0 (2) 2 (3) 2 (1)

Dessutom redovisar längderna: skfiske: Karse 0 (1).
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[Kåreholm

lårehamn

Arbelunda

Tjurlöso

BB
■ B Valsnäs

■ skattejord 

□ frälsejord

Löts socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

Arbelunda 1460/70 i Arbolunda (SFSS 40 s 81), 1500 Albrwnde (RAp 
25/1), 1539 Arbelundt (SmH 1539:1) - 5 H, 2 c.

SmH 5 sk, varav en öde och en med kyuj från 1544; för öde
gården erläggs samgäld från 1549 då en granne ’upp
tar’ den.
1549 1 samuj, till en av sk ovan.
1541 2 kyuj (saknas 1542-43), till två av sk ovan; den 
ena utjorden brukas från 1544 av fr nedan.
1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/), med kyuj i A.
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Hjärpestad

Karse

1540-59 1 fr, öde (Ture Trolle, 1558 Karl Eriksson 
/ Gyllenstierna/).

1460/70 redovisas i handlingar rörande ar vs tvisten mellan 
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d ä och Ture Turesson 
(Bielke) en jord som räntar 10 öre gutniska (se Lun
degård) (SESS 40 s 74, 81).

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxen
stierna) en gård som räntar 2| mark till Gertrud 
Narvesdotter (Römer) (se Bengtstorp, Mörbylånga 
sn) (UUBpp och RApp 19/7, avskr).

1500 årver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y efter sin mor, 
Kristina Karlsdotter (Bonde), en jord som rån tar 
0:0:8 pn (se Klinta, Smedby sn, och Lundegård) (RAp 
25/1).

1531 har Alböke kyrka 6 alnar jord i A: s gårde (LöKyA C 1 
s 18).

1541 redovisas en u tjord till sockenkyrkan som rån tar 14 
örtugar och fodring och en utjord till Alböke kyrka 
som räntar 6 fyrkar och halv fodring (SmH 
1541:7).

1546 uppges att en öde skattegård ingår i en ’gärd’ omfat
tande 5 sk vilka länge varit öde (SmH 1546:13).

1554 och 1556 uppges att för gårdarna i den ödegård som 
nämns ovan utgöres samgäld, det senare året att går
den i A ’bärgas’ till Borgholms ladugård (SmH 
1554:14, 1556:2).

1539 Jerpesta (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c.
SmH 4 sk, varav två med var sin skuj i H; en sk brukar kr i 

Sandby, Egby sn, 1550-56 och en ky där 1554—56.
1 skuj, till sk ovan.
1554 1 skuj, till sk ovan.

1554 Karstorp (SmH 1554:14) - 5 H, 3 c.
SmH 1554 1 skfiske, till Istad, Alböke sn, och Petegärde. 
1554 har en bonde i Istad (Alböke sn) och en i Petegärde 

ett gemensamt fiske vid K som detta år upptages ijor- 
deboken och påläggs skatt med 2 pund torra gäddor 
(SmH 1554:14; jfr Löt /Göransson/ s 112 f) -



Kårehamn/
Kåreholm

Lundby

Mörby

1440 Curahampn (Karlskrönikan s 226), 1457 Kwrholm (ST 
495d) - 5 H, 2-3 d.

1440 kommer marsken Karl Knutsson (Bonde) med sin 
flotta till Kårehamn på väg för att återta Borgholm 
(Karlskrönikan s 226).

1457 omnämns Kåreholm tillsammans med Öland, Borg
holm och Älvsborg ’och alla de land och län därtill 
ligga’, vilka skall återlämnas till svenskarna, i kung 
Kristians försäkran inför det svenska kungavalet (ST 
495 a, d). Sammanhanget tyder på att K var en befäst 
stödjepunkt.

1487 kommer Sten Sture till K för att invänta ett möte med 
kung Hans (Sturekrönikan s 113).

1487 kallar det svenska riksrådet Hansan till möte på K an
gående sjöröveriet på Östersjön (HR 3:2 nr 130).

1508 uppger Hemming Gadh i ett brev till Svante Nilsson 
att Nils Bosson (Grip) låtit föra sina tillhörigheter 
(’80 lass’) från Borgholm till K och lasta det på skepp 
där (BSH 5:204).

1508 daterar Nils Bosson sitt uppsägelsebrev till kung Hans 
från K (GAA 4 s 345; se Borgholm).

1539 Lundeby (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c.
SmH 1 sk, en med skuj i Mörby.

1539 Mörby (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c.
SmH 6 sk, varav en öde, en med skuj och samuj i byn, en 

med skuj i Valsnäs 1542-57.
1 skuj, till sk ovan.
1 skuj, till Lundby.
1543-44 1 samuj, till sk ovan, nyupptagen.

1546 uppges att en öde gård ingår i en ’gärd’ omfattande 5 
sk vilka länge varit öde (SmH 1546:13).

1554 och 1556 uppges att för gårdarna i den ödegård som 
nämns ovan utgöres samgäld, det senare året att fyra 
av gårdarna, däribland M, erlägger samgäld (SmH 
1554:14, 1556:2).
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Petegärde

Tjurlösa
(nu Norrby)

Valsnäs

1539 Pettegerde (SmH 1539:1) — 5 H, 2 c.
SmH 1 sk, från 1554 med del av fiske i Karse, 1559 med skuj 

i Nyby, Källa sn.

1539 Tiuderlöse (SmH 1539:1) - 5 H, 2 c.
SmH 6 sk, varav en med skuj i T och en med kyuj i 

Valsnäs endast 1550.
1 skuj.

Vid lan trevisionen 1682-83 kostaterades att byns ägor var 
fördelade på två skifteslag. Den norra bydelens gårdar kalla
des Norrby (senare Tjurlösa Norrby, nu oegentligt Norra 
Norrby), vilket senare blev det officiella namnet på hela 
byn. (Löt /Göransson/ s 126)

1525 (?) uthi Hvalsnääs (LöKyA C 1 s 17, avskr), 1539 
Hualsnes (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c.

SmH 6 sk, varav en med skuj i V 1539-40 och från 1558.
1 skuj, till sk ovan (1542-57 till Mörby).
1552 1 samuj, till sk ovan.
1544 1 kyuj (1548 öde); brukas av sk ovan, 1550 till 
Tjur lösa, 1551 till prästbordet, från 1554 förlänad till 
ölandsfogden Sigfrid Jönsson.
1560 1 kyuj, nyupptagen 1559.

1525 (?) har Alböke kyrka 12 alnar jord i V (LöKyA C 1 
s 17).



Slättbo härad

1360 i Sletboheradh (DS 6325a).
1480 i Slætbo barrade (RAp 27/3).

Omfattning: Slättbo härad omfattar under medeltiden och 1500-talet sock
narna Räpplinge, Högsrum och Egby samt huvuddelen av Köpings socken 
och en mindre del av Gärdslösa socken. Den medeltida Borgs socken (DS 888 
o dat, DS 4118, RAp 19/1 1513) kan ej beläggas i SmH. Denna har troligen be
stått av Borgholms slott och dess omedelbara omgivning, inklusive byarna *Ge- 
tungstad och Tryggestad i nuv Räpplinge sn. Egby sn flyttades till Runstens hd 
vid 1690-talets böljan. Skatte- och kronojorden redovisas i SmH 1539-60 så att 
Räpplinge, Högsrum och Egby i sin helhet redovisas under Slättbo härad. Av 
Köpings socken redovisas här allt utom byarna Dalby, Sammelstorp, Hässleby, 
Lundegård samt Övra och Nedra Vannborga, vilka redovisas under Förbo hä
rad. Av Gärdslösa socken redovisas följande byar under Slättbo: Galltorp, Hag
by, Jämjö, Lindby och Sörby, resten i Runstens härad.

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledningen. 

Jfr AF 4:1 s 19 ff, 360 f, AL 2 s 24 ff, 29, DoSk s 322 ff, SU s 269 ff.

Antal jordeboksenheter i Slättbo härad, SmH 1541/42 (1560)

Egby Gärdslösa Högsrum Köping Räpplinge summa

sk 6 (6) 15 (15) 14 (12) 37 (37) 34 (31) 106 (101)
skuj - - 2 (3) 3 (2) 5 (4) 3 (2) 13 (11)
samuj - - - - 1 (1) 2 (2) 2 (2) 5 (5)
kr 16 (15) - - 1 (0) 12 (8) - - 29 (23)
kruj 0 (1) - - - - - - - - 0 (1)
ky 
i ky

1 (1) 6 (6) 2 (2) 2 (1) 4 (4) 15 (14)
- - 1 (0) - - - - - - 1 (0)

kyuj - - 1 (0) 2 (4) - - 2 (0) 5 (4)
l bi - - - - 1 (0) - - - - 1 (0)
biuj - - 0 (1) - - - - - - 0 (1)
vakl - - 3 (3) - - - - 1 (1) 4 (4)
\ vakl - - - - 1 (1) - - - - 1 (1)
aoe - - - - 9 (7) 1 (1) 0 (3) 10 (11)
jaoe - - - - 0 (3) - - - - 0 (3)
fr - - 4 (4) 16 (11) 5 (4) 6 (3) 31 (22)
2 fr - - - - 1 (2) 0 (1) - - 1 (3)
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Borgs socken
1320 (omkr) de Borgh (DS 888 odat, avskr).
1346 in parrochiis ... Borgh (DS 4118, avskr).
1513 i Borgha sokn (RAp 19/1).

Omfattning: Socknen har troligen bestått av Borgholms slotts näromgiv
ning med byarna * Ge tungstad och Tryggestad. Senast i början av Gustav I:s 
regering upplöstes socknen och lades samman med Räpplinge.

Kyrkan: Borgs medeltida kyrka sprängdes under Kalmarkriget, varvid även 
ett stort antal medeltida gravstenar från tidig medeltid förstördes. Kyrkans 
grundmurar finns i en kulle intill slottsruinen. Under 1100-talets förra hälft 
uppfördes en absidkyrka. Absidkoret ombyggdes omkring 1200 till ett torn 
med samma bredd som långhuset. Detta förlängdes omkring 1240 6,5 me
ter åt väster. Vid korets/tornets norra sida uppfördes omkring 1300 en sa
kristia. Kyrkan hade en storlek som var normal för en vanlig landskyrka, 
8 x 25 m i utbyggt skick. Rester av en kyrkogård med flera gravar har åter
funnits. (KLA 1975 /Johnson & Jönsson/)

1320 (omkr) är Borgs socken ålagd att i likhet med övriga öländska socknar er
lägga en särskild avgift (cathedraticum) vaije påsk (DS 888, se s 32). 

1346 nämns Borgs socken bland andra öländska socknar när hertiginnan 
Ingeborg stadfäster en stadga om den öländska allmogens avgifter 
till prästerskapet (DS 4118).

1513 säljer Peder Slätte, med sin hustru Lucia Andersdotters (Högsrum- 
ätten) tillstånd, jord i Borgs socken till Peder Turesson (Bielke) (se 
Tryggestad, Räpplinge socken) (RAp 19/1).

Borgholm
1285 Borgholm (DS 815, avskr).
1307 Borckholm (DD 2:6 nr 86, avskr).
1308 castrorum ...et Borgholma (ST 165, avskr).
1315 pro castro ... Borgholm (DS 2032, avskr).
1345 datum Borgholmis (DS 3888, avskr).
1346 datum Borgholm (DS 4118, avskr).
1347 Borgholm (DS 4246, avskr).
1353 datum Borgholmis (DS 4966).
1371 Borgholmahwss (DS X 75).

Borgen byggdes under 1200-talets senare del och torde ha stått klar 1281



(DS 736, jfr Fritz 2 s 102). Under krigen mellan Sverige och Danmark för
stördes slottet i början av 1500-talet och upprustades inte förrän under Jo
han III:s regeringstid. Följande regenter har utfärdat brev från B: Magnus 
Birgersson 1285 (DS 815) - Albrekt av Mecklenburg 1367, utanför B under 
belägring av detsamma (DS 7579, 7605, 7607, APS 717) - Erik av Pommern 
1412 (SD 1580) och 1414 (SD 1923) - Karl Knutsson 1448 (BSH 3:1) - Sten 
Sture d ä 1474 (RAp 18/9), 1478 (RAp 19/3), 1490 (BSH 4:90) och 1491 
(BSH 4:99) - Sten Sture d y 1513 (BSH 5:422) - Gustav I daterar brev på 
B:s kungsgård/ladugård 1532, 1533, 1537 och 1546 (GR 8 s 138, 299, GR 
Ils 343, GR 18 s 100, 102, 119, 121). Hertiginnan Ingeborg Eriksdotter ut
färdar brev på B 1345 (DS 3888) och 1346 (DS 4118) och hertig Erik lika
ledes 1558 (GR 28 s 583).

Borgholms kungsgård/ladugård omnämns 1515 och benämns ’kungsgård’ 
första gången 1531. Kungsgården torde inledningsvis ha bestått av de går
dar/jordar som tidigare legat under slottet. Som egen förvaltningsenhet 
uppstår kungsgården 1533, då Mårten Larsson utnämns till fogde över den
samma. (Kh 54 s 197, GR 7 s 409, AL 2:1 s 26)

1307 tillfaller B och hela Öland kung Birger när han ingår förlikning med 
sina bröder (DD 2:6 nr 86).

1308 omtalas Karl Tydiske såsom fogde på både B och Kalmar slott (ST 165).
1315 överenskommer hertigarna Erik och Valdemar vid ett hävdaskifte 

sinsemellan att den senare skall inneha B och hela Öland i fem år 
och i gengäld till Erik avstå gods i Uppland (DS 2032).

1316 uppges att hertig Valdemar med familj flyttat in på B (ASMA s 284, 
372).

1346 är Elef Sigmundsson hertiginnan Ingeborgs fogde på B (DS 4118). 
1353 utfärdar Anund Hatt d ä ett intyg på B i egenskap av kung Magnus 

och hertiginnan Ingeborgs fogde på Öland (DS 4966).
1356-59 pantsätter kung Erik Magnusson B och Öland samt sin huvudgård 

Tuna, Tuna sn, till Sune Håkansson (två nedvända sparrar) som skall 
bekosta underhållet för B och dess besättning med inkomsterna från 
Öland och avräkna 600 mark pn årligen från pan tesumman (14 000 
mark svenska); om Sune låter utföra större byggnadsarbeten på B el
ler åsamkas andra större utgifter för B skall detta beräknas av gode 
män. Sune befrias från all redovisning därutöver gällande Öland, 
och kungen förbinder sig att ersätta honom med annan lämplig pant 
om han själv skulle bestämma sig för att använda B som residens för 
sig eller drottningen. (DS 5678, odat)

1357 utfärdar hertig Albrekt av Mecklenburg och greve Adolf av Holstein
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en skiljedom, mellan kungarna Magnus och Erik, innebärande att 
bl a Öland med tillhörande fögderi tillfaller kung Magnus. Medlarna 
förbehåller sig dock allt som vid hertiginnan Ingeborgs död funnits 
på B och allt som därefter uppburits av Öland, undantaget det som 
förbrukats på slottet och till landets gagn eller givits i testamente. 
(DS 5730)

1361 uppges att Valdemar Atterdag på väg till Gotland erövrar B och till
sätter egna fogdar på Öland (ADMA s 188).

1362 pantförskriver kungarna Magnus och Håkan med riksrådets sam
tycke B och Öland till hansestäderna Lübeck, Wismar, Rostock, Stral
sund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Hamburg, Bremen och 
Kiel och övriga med dessa förbundna stader; pantförskrivningen er
sätter föregående års pantsättning av Bohus och Varberg (ST 358).

1363 omnämns Johannes Gletzow och Johannes Fleming som hansans hö- 
vitsmän på B (DS 6749, 6794, 6830).

1363 beslutas på hansedag i Greifswald att Johannes Gletzow skall hem- 
kallas från B samt att Lübeck skall överta ansvaret och utse ny hövits- 
man, men Lübeck vägrar rätta sig efter de övriga hansestädernas 
önskemål (DS 6870).

1364 redovisar rådet i Rostock hur de krigsomkostnadsbidrag använts som 
staden erhållit av Lübeck och Stralsund; bl a har 100 mark lübska ut
betalats till rådmannen i Wismar, tillika förre hövitsmannen på B, Jo
hannes Gletzow, och 22| mark till Henrik Baur, ’soldenär’ i B. (DS 
7110 b)

1365 upptas på hansedag i Stralsund frågan om B:s eventuella återinlö- 
sande, varom kungarna av Sverige och Norge skrivit till Hansan. Rä
kenskap erlades av Stralsund för den tid Johannes Gletzow och Det- 
hard Sachtelevent haft B och Öland i sin värjo; av redovisningen 
framgår att Dethards utgifter kraftigt överstiger inkomsterna. Stral
sund ombeds fortsätta förvaltandet av B till kommande midsommar, 
men dess ombud vill rådgöra med hemstadens råd; om dessa inte 
kommer överens ber man enhälligt Rostock att åtaga sig förvalt
ningen, men även dess ombud vill rådgöra med sitt råd. Senare sam
ma år beslutas på hansedag i Rostock att Rostock skall svara för B till 
nästa midsommar och sedan lämna över till Greifswald och Stettin. 
Lübeck och Kiel skall under tiden försöka finna en ’bra karl’ till be
fälhavare på slottet, och de olika städernas råd skall var för sig över
lägga om slottets framtida öde. (DS 7163, 7241)

1366 vid midsommar samlas de vendiska och pommerska sjöstäderna i Lü
beck, varvid Stettin begär bistånd med tillsättandet av hövitsman på
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B och befrielse från den skuld man ådragit sig för slottets underhåll. 
Stadens begäran avslås vad gäller dess och Greifswalds rest för B, 
men hövitsmannen på B, Fredrik Suderland, skall ombedjas att kvar- 
stanna på sin post till Mickelsmässan. (DS 7360)

1366 överlåter hanseaternas hövitsman på B, rostockaren Fredrik Suder- 
land, slottet till kung Håkan, vilket föranleder de övriga hansestä- 
derna att överväga huruvida hans ursäkter skall godtas eller om han, 
alternativt staden Rostock, skall åtalas. Rådet i Lübeck anser att Ros
tocks råd är ansvarigt för de stora skador som städerna lidit genom 
förlusten av B. (DS 7465, 7467)

1370 upptas B som en punkt bland kung Håkans klagomål under för
handlingar med hanseaternas fullmäktige i Bohus. Kungen klagar 
över att under det vapenstillestånd (ingicks 1362 i Söderköping; ST 
359) som B varit upplåtet till städerna har dessa konfiskerat hans 
’mäns och tjänares’ gods på Öland och överlåtit dem till hans fien
der och dessutom satt hans tjänare i stocken. Vidare har man utnytt
jat B som bas för krigståg, vilket gjort att kungens fiender kunnat för
orsaka honom skada; några av fienderna nämns vid namn: Erik Gly- 
sing, Filip Bonde, Anund Brynjulfsson och Karl Abrahamsson.

Under det nämnda stilleståndet har många av kungens män förlo
rat sina gods på Öland, nämligen biskop Gotskalk (avser biskopsbor
dets gods), Erengisle Sunesson (båt), Anund Hemmingsson (tre sjö
blad), magister Nils Jonsson (Ricke by-ätten), Peter (Erengislesson) 
Bonde, Klemens Petersson (sparre), herr Filip Karlsson, Jöns Bruds
son (Lejonansikte), Magnus och Mats Håkanssöner (Bergkvara-ät- 
ten) och Ragvald Erengislesson (Bonde). (ST 395c)

1371 överlåter kung Albrekt till rikets råd alla rikets ’slott och land’, där
ibland B som innehas av Bo Jonsson (Grip) (DS X 75).

1372/73 meddelar Bo Jonssons fogde på B (?Sten Bosson) att kungen lagt 
en skatt på alla Ölands ’frälsehjon’ och sagt till dessa att Bo Jonsson 
och biskop Gotskalk rått honom därtill. Landborna vägrade betala 
skatten och menade att om kungen skulle driva in den fick han göra 
det med våld. (DS X 195)

1375 lämnar Ficke von Vitzen d ä till kung Albrekt kvitto på del av den 
summa för vilken han haft halva B i pant (BSH 1: 56).

1396 utfärdar Björn Olofsson i egenskap av hövitsman på B ett brev om 
sjöröveriets bekämpande till rådet i Danzig (BSH 2:11).

1412 omnämns Gert Ryning som fogde på B (SD 1561).
1425 redovisar fogden på B, Peder Ryning, inför drottning Filippa sin 

uppbörd och utgift för tre räkenskapsår, 1422-25 (BSH 2: 89).
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1436 befaller drotsen Kristiern Nilsson (Vasa) och marsken Karl Knutsson 
(Bonde) alla skatte- och kronobönder som bor i B:s län och Öland 
att erlägga sina skatter och avgifter till Nils Jönsson (Oxenstierna) 
och Magnus Gren (UUB C 19 f 159v).

1440 seglar marsken Karl Knutsson till Öland med en ’stor här’, lämnar si
na största skepp vid Kårehamn, Löts sn, och fortsätter till B med min
dre skepp. Efter dagtingan överlämnar Magnus Gren slottet till mar
sken, eftersom han inte inom utsatt tid fått någon undsättning av 
kung Erik. (Karlskrönikan s 226 f)

1440 pantsätter rikets råd B och Öland till Karl Knutsson för 20 000 mark 
stockholmskt mynt (SMR 1226).

1441 pantsätter rikets råd ånyo B och Öland till Karl Knutsson, denna 
gång för 40 000 mark stockholmsmynt, varefter kung Kristoffer 
överlåter B och Öland till Karl såsom pantlän (SMR 1411, 
1473-74).

1444 är Jöns Mattson (orre) Karl Knutssons fogde på B (Bio Frende).
1447 överenskommer Kristina Karlsdotter (Bonde) med sin far Karl 

Knutsson att hennes arvedel av de 200 nobler han lovat hennes mor 
som morgongåva skall han ’slå kvitt’ med ’det första fulla årets upp
börd’ av B:s ränta (RAp 23/6).

1448 sluter Birger Trolle på kung Karl Knutssons vägnar, och kung Eriks 
kommissarier på den sistnämndes vägnar, ett fredsfördrag, enligt vil
ket B och Öland skall överlämnas till kung Erik för hans livstid men 
återgå till Sveriges krona efter hans död (ST 488 a).

1449 stadfäster kung Karl ovannämnda fredsfördrag och befaller sin måg 
Erik Eriksson (Gyllenstierna) att överlämna B och Öland när han 
mottagit brevet (RAp 25/2).

1450 föreslår de svenska sändebuden vid ett möte i Halmstad bl a att B, 
Kalmar och Alvsborg med tillhörande underhållsområden skall åter
lämnas till Sverige (DN 5:765).

1456 lämnar hövitsmannen på B, Erik Eriksson (Gyllenstierna), tio pant
fångar och förbinder sig att överlämna B till kung Kristian av Dan
mark om han inte inom angiven tid fått undsättning av kung Karl. 
Enligt överenskommelsen skall följande födoämnen överlämnas 
med slottet: så mycket råg som där finns, 1 läst mjöl, 4 läster malt, 40 
fläsksidor, 60 nöt- och 80 fårkroppar. Vidare förbinder sig Erik att 
överlämna lika många och goda vapen som han själv fick när han 
övertog befälet, samt fullgod bryggutrustning och dito köksredskap. 
Under väntetiden lovar Erik avstå från att ytterligare befästa B på nå
got sätt. (DChP s 75 f)
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1456 är Magnus Gren åter hövitsman på B (ÄSF s 59).
1457 omnämns B i kung Kristians försäkran till svenskarna inför det sven

ska kungavalet (ST 495 d).
1464 utfärdar påvens fullmäktige, Marinus de Fregeno, på B ett avlats- 

brev för riddaren Magnus Grens dotter Filippa som belöning för 
hennes insatser i krigen mot de otrogna turkarna. Brevet ger Fi
lippa rätt att välja en skriftfader som ’en gång i hennes liv och en 
gång i hennes dödsstund’ kan ge henne full syndaförlåtelse. (APS 
1350)

1467 dör ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) på B (ASMA s 312).
1469 utfärdar broder Olof Nilsson, prior i Eskilstuna kloster, på B ett del- 

aktighetsbrev i Johanniterordens privilegier m m för riddaren Magnus 
Gren och dennes hustru Gertrud Narvesdotter (Römer) (DN 16 s 240).

1472/73 uppger Erik Eriksson (Gyllenstierna) som svar på Ture Turessons 
(Bielke) tilltal att det lösöre han tillägnat sig i Kråkerum och låtit fö
ra till B har han där mist tillsammans med ’mycket mera av sitt eget’. 
Vidare uppger Erik att när han 1460 tillfångatogs på B av kung Kris
tian beslagtog denne hans arkiv och överlämnade det till Ture. 
(SFSS 40 s 18, 25, RAp 1472 22/8, RAp 1473 19/8; se även DMS 4:2 
s 224 f)

1487 förhandlar Sten Sture på B med Ivar Axelsson (Tott), som innehar 
slottsloven; förhandlingarna bryter samman och det uppges i Sture- 
krönikan att herr Ivar ’begynner ett kiv’ genom att låta gripa två av 
herr Stens tjänare, varefter dennes anhängare sätter eld på slottet. 
Krönikan uppger vidare att Ivar Axelsson lämnar B nattetid genom 
en lönnport och flyr till Godand. (Sturekrönikan s 108 f, 174)

1494 omnämns Arvid Trolle som hövitsman på B (RAp 21/12).
1497 uppges i länsregistret att Arvid Trolle innehaft B och Öland. Arvid 

meddelar att han ej kan redovisa spisningen till slottet, då han inte 
har slottsböckerna tillhanda - penningskatten anger Arvid vara 1 
400 mark, varav kvittas 700 mark i ’fä, får, smör, malt, råg’, 700 mark 
får Arvid i penningar. (HSH 18 s 185, Westin s 145)

1504 överenskommer kung Hans och danska riksrådet med det svenska 
riksrådets tillresta sändebud i Köpenhamn att Nils Bosson (Grip), 
som håller B för kung Hans räkning, skall förbli vid slottsloven tills 
ett överenskommet möte mellan de tre nordiska rikenas råd skall äga 
rum i Kalmar påföljande år (ST 567).

1506 skriver Hemming Gadh till Svante Nilsson om något nytt han nu vet 
om B, nämligen att Nils Bosson där har en besättning på endast 40 
man (BSH 5:102).
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1508 lämnar Nils Bosson B och danska kronans tjänst efter att kung Hans 
överlåtit slottsloven till Otte Rud. - Otte har i Köpenhamn felaktigt 
påstått att Nils inte hade mer än 40 man på slottet (jfr föregående 
notis), varför Nils till sitt uppsägelsebrev bifogar en namnförteck
ning på samtliga ’svenner’. — Nils beklagar sig också över att Otte 
gripit en av hans tjänare och beslagtagit hans hustrus arvegods och 
annat gods som Nils hade i sin värj o, som hörde till Erik Karlssons 
(Vasa) barn (se s 239), och som Nils ’hade en part uti’. (GAA 4 s 
345)

1510 skriver Måns Gren (28/10), som leder belägringen av B, till Svan
te Nilsson att den ’blidmästare’ han har tillgång till ’undervisat’ 
honom om att med en fullt utrustad smed, ett fatjärn och 100 
famnar tross ’så tjockt som en tum eller något tjockare’ kan han 
ha en ’blida’ (kastmaskin) klar ’utanför slottet nu om måndag 
nästkommande och göra sitt bästa med den’. Den 27/11 under
rättar Svante Nilsson från B två rådmän i Lübeck att han personli
gen lett slottets och Ölands framgångsrika erövring och därvid till
fångatagit 133 knektar samt några danska frälsemän. (BSH 5: 326, 
330)

1511 meddelar Jöns Larsson, fogde på B, att han låtit bygga två jakter vid 
B och föreslår att dessa skall bestyckas med ’4 svåra stenbössor, gan
ska sköna’, som redan finns på plats (BSH 5:358).

1513 beviljar Sten Sture med öppet brev sin fogde på B, Jöns Larsson, full 
ansvarsfrihet för den ’förvandling’ som genomförts på slottet efter 
Svante Nilssons död. Herr Sten har nämligen låtit denna genomfö
ras av 13 av honom särskilt tillkallade personer, däribland 4 odal
bönder. De tillkallade har inventerat fataburen på B i två dagar och 
delat sängkläder, köksredskap, eldkar, handfat, ljusstakar m m i tre 
delar, med särskild hänsyn till den tredjedel som änkan Metta Ivers- 
dotter (Dyre) hade rätt till efter herr Svante. Hennes del har låsts in 
i ’lilla fataburen’ för att i sinom tid upplåtas till hennes rätta ombud. 
(BSH 5:422; Westin 1957 s 301 f)

1515 kungör Sten Sture att han lovat riksrådet att obrottsligen hålla den 
förlikning som han året innan i Södertälje ingått med fru Metta, in
nebärande att hon förutom sin morgongåva skulle erhålla den ovan
nämnda tredjedelen av B:s fatabur (HH 39:41).

1519 (15/7) skriver Sören Norby till Kristian II svar på dennes befallning 
att han skall kvarstanna på Öland med sitt folk och belägra B. Sö
ren begär med anledning av detta förstärkning med 400 ryttare 
och lika mycket fotfolk och därutöver att dessa skall få lön och



’kost och fetalie’ samt mera eldvapen, bly och krut. Vidare medde
lar Sören att han inte litar på de öländska bönderna som brukar 
hålla på den sida som har övertaget för tillfället; ett 40-tal av bön
derna uppges ’driva i skogen’ och slå ihjäl alla danskar de får tag 
på. (BSH 5:490)

Den 17/9 meddelar Sten Sture rådet i Danzig att danskarna tagit 
B, som uppgivits utan nöd genom förräderi (BSH 5:491).

I ett brev (25/9) från Sören Norby till kung Kristian omnämns i 
samband med ett misslyckat svenskt anfall Kwretornith vid B. Sören 
anser att det vore bäst om kungen sände skepp och folk till Öland 
och ’bränna det av alltsamman och taga där av ko och so’, eller an
nars att kungen sänder dit så mycket folk, att de kan försvara ön mot 
svenskarna när isen lägger sig. Han anser att alla de som bor på 
Öland är förrädare och håller inget löfte. (BSH 5: 492)

1519 förlänar Kristian II B och Öland till Stefan von Weberstedt (HH 40: 
1142).

1523 befaller Gustav I den nyutnämnde hövitsmannen på Kalmar, Berndt 
van Melen, att bygga ett hus vid tornet i B; kungen befaller också sin 
hövitsman på Öland, Olof Larsson, att bistå van Melen med detta 
’utan all försummelse’ (GR 1 s 96).

Borgholm 105

Hamnen

1440 seglar Karl Knutsson mot Borgahampn (Karlskrönikan s 226; se ovan).
1512 skriver Johan Månsson (Natt och Dag) till Sten Sture om dennes 

skepp Kristoffer, att Jöns Larsson bett om att det skulle seglas dll 
Borgholm, eftersom två av kungens jakter patrullerade strax utanför 
kusten; i samma brev omtalas ett skepp, tillhörande Klaus Boy, som 
ligger i B. (BSH 5:400)

1559 skriver hertig Erik till Hans Helsing om det skepp som är under 
byggnad ’på Borgholm’; när skeppet är färdigt skall det komma till 
Kalmar med timmermän och båtsmän (GR 29 s 649).

Kungs- och ladugården

1515 ladugarden (Kh 54 s 197), 1531 Kongxgarden på Öland (GR 7 s 409) - 
5 H, 1 a.

1515 uppges att Nils Bosson (Grip) tagit bort ladan från en gård i Övra 
Sandby, Bredsättra sn, och ’satt henne i ladugården’ (Kh 54 s 197).



1531 uppmanar kungen ölandsfogden att förestå ’kungsgården på Öland 
med dess avel’ (GR 7 s 409).

1545 befaller kungen ståthållaren på Kalmar, Germund Svensson (Som
me), att till skäligt pris försöka byta till sig ”en hoop” salt av någon 
holländare i sundet mot den stora mängd spannmål som lagrats vid 
ladugården. Enligt kungen är behovet av salt stort men han påpekar 
också att spannmålen nu är dyr i riket, så Germund bör se till att 
”han icke orner eller brinner tilsamens, eller elliest förderffwes”. 
Kungen meddelar också att han fått veta att kvickskatten från Öland 
inte transporterats till Kalmar utan slaktats vid ladugården där köttet 
nu förvaras. Han skriver vidare att han fått inventarierna över ladu
gården och Kalmar som Germund skickat och att han är tillfreds 
med att Germund på hans vägnar utnämnt Sigfrid Jönsson till fogde 
över hela Öland. (GR 17 s 185 f)

1545 skriver kungen till Germund Svensson om den bärgarlön som Nils 
Krok har på Borgholm. I samma brev nämns ett skepp som förlist vid 
södra Öland och blivit helt sönderslaget så att dess last, bl a peppar
kakor, blivit fördärvat. (GR 17 s 587 f)

1547 skriver kungen åter till Germund Svensson och begär upplysningar 
om hur det går med aveln på ladugården och de övriga öländska 
kungsgårdarna. Vidare meddelas i ett annat brev, till fogden Mickel 
Olsson, att aveln vid ladugården skall förestås av Esbjörn Holm. (GR 
18 s561, 705)

1555 omnämns B bland kronans slott och gårdar i samband med inplace
ring av hästar på dessa. På B skall 16 hästar hållas. (GR 25 s 71)

1556 skriver kungen till hustru Anna, fatburshustru i Stockholm, att hon 
skall mottaga de skinn och ostar som kommit från B och Horns 
kungsgård när hon prövat vikten m m (GR 26 s 545).

1558 redovisas åkrar, ängar, mossar, fisken och kvarnar i räkenskaperna 
för Borgholms gård (SmH 1558:20) — kvarnar: en vattenkvarn som 
endast går om våren och ’när floder är’; det är en överfallskvarn 
med två par stenar och den rantade detta år 2 pund tullbjuggmjöl - 
fisken: vid Ölands norra udde rantade torskefiske med två torsksnö
ren 7 tunnor torsk; vid Långöre rantade fiske med två torskesnören 
och fyra skötar 1 tunna strömming och 4 tunnor torsk; i Sandby fjärd 
erhölls med ’gårdsens not’, mjärdar och ”stödning” 4 tunnor salt ab
borre och 3§ pund torkad abborre; Borgehamn rantade med två ål- 
hommor | skäppa salt ål och | pund torr ål -
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åkrar (sås årligen):

Ladugårdsgärde t

utsäde

6 pd 4 sp
*Getungstads gärde 8 pd 4 sp

Norre Trädet 13 pd 2 sp
Södre Trädet 10 pd
Kolstads gärde, en åker 1 pd
Diure Hagan 6 sp

summa utsäde: 3 laster 4 pd

ängar och mossar:
lass hö

Ladugårds ängen 450
* Ge tungstads äng 200
Halltorps äng 192
Diure hagan 66
Kolstads äng 40
Arbelunda gärde 20
Quarne mässen 50
Räpplinge mosse 60
Vlffue mässan 40
Törneby mosse 30

summa hö: 1138 lass

Eg by socken
1320 (omkr) de ... Ekby (DS 888 odat, avskr).
1346 in parrochiis...Ekby (DS 4118, avskr).
1470 (?) Egby sogenn och cappelle (ÆDA 4 s 64, avskr).
1539 Ågby socknn (SmH 1539:1).

Omfattning: Socknen har under medeluden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Egby medeltida kyrka byggdes om radikalt 1818, då alla valv revs, 
murarna sänktes, ett trätunnvalv byggdes över kyrkorummet och ett torn
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Egby kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.

byggdes i väster. Den medeltida kyrkan uppfördes som en liten tornlös 
absidkyrka under 1100-talets förra hälft. Kyrkan välvdes omkring 1200 
med tunnvalv på murpelare över långhuset och lågt kryssvalv över koret; 
samtidigt inrättades en forsvarsvåning på kyrkvinden. Klockorna hängde 
i en takryttare. Ett vapenhus i söder byggdes vid 1200-talets mitt och i slu
tet av samma århundrade en sakristia vid korets nordmur. Av de medelti
da inventarierna återstår en gotländsk dopfunt (omkr 1170-1180) av 
sandsten, och en pietä (nordtysk) från tidigt 1400-tal (nu i KLM). Två me
deltida gravmonument är kända men ej bevarade. (SvK 163, KöEg /Bo
ström/)

Kyrkby: Egby.

1470 (?) upplåter kung Kristian socknen och kyrkan (’Egby socken och 
kapell’) till S:tJohannes orden (se Köpings sn) (ÆDA 4 s 64).

1472 erhåller Ivar Axelsson (Tott) Egby och Köpings socknar (’bägge 
socknar på Öland’) i förläning (Huitfeldt 1652 s 935).

1539-40 uppges kronobönderna i Egby sn vara förlänade till Hans Rede
sven, 1544-48 till herr Jöran Bartoldi (1543-45 enl AL) och 1550-58 
till Jon Elofsson (Barkestorps-ätten) (SmH).

Runstenar saknas.
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Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk kr kruj ky

Egby - - 8 (7) 0 (1) - -

Laxeby 3 (3) - - - - - -
Sandby - - 8 (8) - - 1 (1)
Ytterby 3 (3) - - - - - -

Summa 6 (6) 16 (15) 0 (1) 1 (1)

Egby 1426 (omkr) iEkby (UUB C 19 f 229v, BSH 2:95), 1539 Åg
by (SmH 1539:1) - kyrkby - 5 H, 1 c.

SmH 8 kr, 1540 7 kr, 1542-50 en med skuj i Hörninge, Kö
pings sn.
1 kr, 1544-50 1 ky, 1550 till prästbordet, redovisas ej 
därefter.
1550 1 kruj.

1426 se s 27.
1534 förlänar kungen en gård i E till Hans Helgesson (GR 

9 s 232).
1537 förlänar kungen kronans dagsverken från E till An

ders Olsson Frende (GR Ils 343).
1538 förlänar kungen kronobyn E till Hans Redesven (GR 

12 s 63).

Laxeby 1539 Laxaby (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c. 
SmH 3 sk.

Egby socken 
Antal gårdar på 
1540-talet (SmH)

■ skattejord 
O kronojord 
0 kyrkojord

V Söderby 
(Ytterby)

ooor 
oo o Sandby

O0 Egby
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Sandby 1539 Sandtby (SmH 1539:1) - 5 H, 1 c.
SmH 7 kr, 1540 8 kr; 1550—56 är en obyggd och brukas av 

sk i Hjärpestad, Löts sn.
1541 1 ky, obyggd från 1554 och brukas 1554-56 av 
samma sk i Hjärpestad som brukar kr ovan, därefter 
av kr ovan.

1534 förlänar kungen en gård i S till Hans Helgesson (GR 
9 s 232).

1537 förlänar kungen kronans dagsverken från S till An
ders Olsson Frende (GR Ils 343).

1538 förlänar kungen kronobyn S till Hans Redesven (GR 
12 s 63).

1541 meddelas att avraden för kyrkojorden är | mark dan
ska och att Hans Redesven uppbär fodringen (SmH 
1541:7).

Ytterby 1539 Söderby (SmH 1539:1), 1560 Yterby (SmH 1560:17) -5 
H, 1 c; kallas Söderby före 1560.

SmH 3 sk.

Gärdslösa socken
Omfattning: Sockendelen omfattar följande byar/gårdar: Galltorp, Hagby, 
Jämjö, Lindby och Sörby. För fullständig sockenredovisning och kyrkobe- 
skrivning se under Gärdslösa sn, Runstens härad.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj ky {ky kyuj biuj vakl fr

Galltorp - - - - - - - - - - - -
Hagby 5 (5) 1 (2) 1 (1) - - - - - - - - 2 (2)
Jämjö 2 (2) - - -- - - - - - - 3 (3) - -
Lindby 2 (2) 1 (1) 2 (2) - - - - - - - - 1 (1)
Sörby 6 (6) - - 3 (3) 1 (0) 1 (0) 0 (1) - - - -

Summa 15 (15) 2 (3) 6 (6) 1 (0) 1 (0) 0 (1) 3 (3) 4 (4)

Galltorp 1423 i Galtathorp (RAp 27/11) - 4 H, 9 a.
SmH 1 fr (Sten Bengtsson /Ulv/, 1562 Anund Stens

son/Ulv/).
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Hagby

Jämjö

1423 intygar Ture Stensson (Bielke), Peder Ryning och 
Jeppe Djäkn (lilja) att för dem på lagmanstinget i Kö
ping blivit vittnat att framlidne Somar Eriksson sedan 
han ’fick hustru Elsevi’, som nu är död, köpt G och 
jord i (Norra) Gärdslösa och i Kolstad, Köpings sn, 
samt i Binnaretorp och Buttekulla, Ryssby sn, och i 
Pelarne sn (RAp 27/11).

1459 ger Knut Somarson i morgongåva till sin hustru Bir
gitta en gård i G (se Norra Gärdslösa) (RAp 27/12). 

1480 se Norra Gärdslösa, Gärdslösa sn, Runstens hd.

1406 i Hagby (SD 3100, avskr), 1500 Hageby (RAp 25/1) - 4 
H, 9 a.

SmH 5 sk, varav två med skuj i H, den ena från 1556.
1 skuj, till sk ovan.
1556 1 skuj, till sk ovan.
1 ky.
2 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, Ture Trolle); 
1543-51 brukar Jons landbo även en obyggd gård i 
Lindby.

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med sin svåger Erik 
Ummereise 2 öresbol i H som är hans hustru Katari
nas arvejord (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100, 
avskr); H har tidigare oriktigt identifierats som Södra 
Hagby, Hagby sn, Södra Möre hd (DMS 4:1 s 45). 

1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y en gård som 
räntar 0:0:16 pn (se Klinta, Smedby sn) (RAp 25/1). 

1541 räntar kyrkolandbon 1 mark danska och fodring till 
Köpings kyrka (SmH 1541:7).

1447 i Jæmgydhe (VaKlJb s 75) — 4 H, 9 a.
SmH 2 sk.

3 vald, varav en med samuj i Abbantorp, Högsrums 
sn, 1539-49.

1447 har Vadstena kloster fyra landbor. Dessa har vardera 6 
öresbol och avraden är sammanlagt 6 mark penning
ar. (VaKlJb s 75)

1457 har Vadstena kloster fyra landbor som sammanlagt 
räntar 6 mark penningar och 6 får (VaKlJb s 110). 

1466 erlägger Vadstena klosters fyra landbor var och en i
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Lindby

Sörby

avrad 12 öre penningar, 1 får, 2 skäppor korn, 10 
bröd, 1 höns och 1 ost; alla ger dessutom 1 pund 
smör till Kyrkehamn, Ås sn (HH 16 s 159).

1480 är klosterlandbornas penningavrad oförändrad, i öv
rigt erlägger de 1 pund smör, 5 ostar, 5 höns och 5 
skäppor malt (HH 16 s 159).

1502 är klosterlandbornas avrad 2:0 pn och den fjärde gården 
är lagd de andra tre till hjälp; vidare meddelas att klos- 
terlandborna i J och Rönnerum, Högsrums sn, tillsam
mans skall utgöra 50 bröd, 1 pund och 5 mark smör, 5 
ostar, 5 höns och 5 skäppor malt (HH 16 s 159 f).

1498 (?) i Linby (ATJb s 81), 1539 Lingby, Lyngby (SmH 
1539:1) - 4 H, 9 b.

SmH 2 sk, varav en med skuj i L.
1 skuj, till sk ovan.
2 ky, varav en brukar fr nedan från 1552.
1 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/), från 1542 
obyggd, 1543 brukad av fr i Hagby, 1552 av ky ovan. 

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en ’liten gård’ 
som räntar 5 örtugar och är hans hustru Brita Tures- 
dotters (Bielke) morgongåvegods (ATJb s 81).

1541 räntar den ena kyrkolandbon 0:8| pn och 1 fyrk samt 
fodring, den andra räntar 1 mark danska och fodring, 
allt till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1384 i Södhrby (AoE 41, avskr), 1539 Sörby, Söderby (SmH 
1539:1) - 4 H, 9 b.

SmH 6 sk.
3 ky, varav en obyggd.
1540-58 f ky, från 1544 obyggd, 1556 lagd till Gärds- 
lösa kungsgård.
1541 (endast) 1 kyuj.
1558 1 biuj, nyupptagen.

1384 skänker Margareta Jönsdotter till S:t Jakobs kapell i 
Linköpings domkyrka all sin arvejord i S och jord i 
Harg, Vikingstads sn (AoE 41).

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med sin svåger Erik 
Ummereise 5 örtugsbol i S som är hans hustrus arve
jord (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100, avskr).



1541 räntar de tre kyrkolandbogårdarna, varav en är öde, 
vardera 0:6j pn och 1 fyrk samt fodring, allt till sock
enkyrkan; utjorden räntar 0:0:6 pn till Högsrums kyr
ka (SmH 1541:7).

Högsrum 113

Högsrums socken
1320 (omkr) de ... Høsgrume (DS 888 o dat, avskr).
1346 in parrochiis ... Høxrum (DS 4188, avskr).
1381 i Høgxruma sokn (RAp 15/9, SKP 1625).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950), med undantag för byn Karås (nu 
i Räpplinge socken) som i SmH 1539 förs hit. De kyrkliga sockengränserna 
avviker från detta på så sätt att byarna Karås och Sörby är delade mellan 
Högsrums och Räpplinge socknar (SmH 1535:1, SmH 1560:17 ti).

Kyrkan: Högsrums medeltida kyrka revs, förutom tornet, och den nuva
rande kyrkan byggdes 1822; tornets överdel ombyggdes 1840. Under 
1100-talets förra hälft uppfördes en tornlös absidkyrka, vars västgavel är 
bevarad i tornet. Senast omkring 1200 byggdes ett kraftigt klock- och för- 
svarstorn, något smalare än långhuset, med ingång endast från det sist
nämnda. Omkring 1240 välvdes långhuset tvåskeppigt på två kolonner, en 
profan övervåning byggdes och dessutom en skyttevåning överst på tor-

Högsrums ky rka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.
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skattejord
kyrkojord
biskopsjord
klosterjord
(Vadstena)
kronojord
frälsejord 
(inkl aoe)

Högsrums socken 
Antal gårdar på 1540-talet

Högsrum 115

net. Senare tillbyggdes i söder dels en stenbyggnad, dels ett timrat vapen
hus. Av de medeltida inventarierna återstår två madonnabilder, varav en 
från 1200-talets förra hälft och den andra från ca 1400 (senare ändrad till 
en Birgitta-bild, båda i SHM), och ett triumflkrucifix från 1400-talet. Ett 
stort antal gravstenar från 1200-talet och yngre, varav en med vapensköld 
(tre sjöblad, Högsrum-ätten). (Boström 1973, 1982, 1984a, Högsrum 
/Boström/)

Kyrkby: Högsrum.

Runstenar saknas.

Abbantorp 1302 in Abyornathorpi (SkoKlJb s 20), 1531 Albernetorp (K 1 f 
135) -4H, 8 a.

SmH 1 samuj, till Jämjö, Gärdslösa sn, från 1550 till Vedby. 
1 aoe, 1553 \ aoe, från 1541 med kyuj i Vedby.



116 Slättbo härad

1 fr (1544 1 aoe) (1545 Ture Trolle, 1550 Verner Siat- 
te).

1302 har Sko kloster | attung under landbodrift (SkoKlJb 
s 20).

1531 upptas i Gustav Lsjordebok en gård som han köpt av 
Anders Olsson Frende och som räntar 12 skillingar 
och 1 vit, samt ett bol i samma by som räntar 14 skil
lingar och 2 vita (K 1 f 135).

1538/39 har kungen en gård som räntar 3 pund (1539
2 pund) landgillessmör; gården har 9 spannland 
åker och ängsbol till 10 lass; en liten äng som är lagd 
under gården räntar \ pund smör (SmH 1538:4, AoE 
9).

*Cristierns arue Se Högsrum.

*Crwisgerde 1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en jord (aff Crwis- 
gerde) som räntar l| örtug och är hans hustru Brita 
Turesdotters (Bielke) morgongåvegods (se Vedby) 
(ATJb s 82).

Ekerum 1368 jnnan Egherum (DS 7765), 1419 Ekerum (SD 2688) — 4 
G, 9 j.

SmH 1539-50 5 bi; uppges 1542 vara nyupptagen, 1544-47 
obyggd och brukas av sk i Högsrum, läggs 1547 till 
Rälla kungsgård.
1539-50 2 aoe, läggs 1547 till Rälla kungsgård.

1368 pantsätter Henrik Svinakula till Kalmar nunnekloster 
allt sitt gods i E (DS 7765).

1419 ärver Iliana Arvidsdotter efter sin man Magnus Sture 
en gård som räntar 6 öre (se Halltorp) (SD 2688).

1480 ger Odgisle Pedersson (tupp) sin tomt i E till bis
kopsbordet i Linköping mot det tionde från Glöm- 
minge biskop Henrik unnat honom och hans hustru 
för deras livstid (RAp 27/3).

1495 (?) har Sten Sture två gårdar som han bytt till sig av 
kronan mot sitt rätta arvegods; gårdarna uppges ligga 
för 4 ^ markland (SSJb 1515 f 3).

1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 
Öland en landbogård som räntar 10 örtugar men ti



* Gærde 

Halltorp

digare rantat 2 mark Pstackota (Kh 54 s 199).
1526 upptas i Gustav I:s jordebok två gårdar, varav den 

’sunnerste’ räntar 1 mark Pstackota, 2 skillingar och 2 
vita; den ’nordeste’ räntar lika mycket (AoE 9).

1531 har kungen två gårdar, varav en räntar 1 mark danska, 
1 skilling och 1 vit, den andra 1 mark danska, 5 skil
lingar och 1 vit (K 1 f 134).

1538/ 39 har kungens två gårdar vardera 6 spannland åker 
och ängsbol till 20 lass; den ena gården har egen ol
lon/ skavelskog, den andra ollon i Rälla skog; vardera 
gården räntar 3 pund landgillessmör. (SmH 1538:4, 
AoE 9)

1547 skriver Gustav I till till aoe-fogden på Öland, Mickel 
Olsson, att denne skall leda byggnadsarbetena vid E 
och att Germund Svensson (Somme) skall vara ho
nom behjälplig (GR 18 s 705).

1455 i Gærde (EbAp 14/2) — se Högsrum.

1419 Halathorp (SD 2688) - 4 G, 9 j.
SmH 1539-58 1 sk, läggs 1550 till Rälla kungsgård, 1557 till 

Borgholms ladugård.
1539-50 1 sk, läggs 1550 till Rälla kungsgård.
1539-50 1 kr, läggs 1547 till Rälla kungsgård.
1560 1 ky + 2 kyuj.
1539-50 1 fr (Ture Trolle), läggs 1550 till Rälla 
kungsgård.

1419 skiftas arv efter Magnus Sture (gumsehuvud), var vid 
änkan Iliana Arvidsdotter (Lejonansikte, Bengt Nils
sons ätt) av hans avlingegods ärver en gård i H som 
räntar 12 öre, en gård i Ekerum och jord på fastlan
det; vid samma skifte ärver även Bengt Sture jord på 
Öland, i Gärdslösa socken (SD 2688, 2689).

1464 pantsätter Elef Lasse (okänd ätt) sin gård i H till Mag
nus Gren för 120 mark gutniska (RAp 2/2).

1495 (?) har Sten Sture en gård som han bytt till sig av kro
nan mot sitt rätta arvegods; den uppges ligga för 4 ör- 
tugland och räntar 0:0:4 pn (SSJb 1515 f 3).

1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y en gård som 
räntar 1:0:4 pn (se Klinta, Smedby sn) (RAp 25/1).
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1526 upptas i Gustav I:sjordebok ’nordligaste gården’ som 
räntar 8 vita (AoE 9).

1531 har kungen ett bol som räntar 2 skillingar och 2 vita 
(Kl f 134).

1538/39 har kungen en liten jord, ett ängsbol, som ger 2 
lass (1539 4 lass) hö och räntar 5 pund landgillessmör 
(SmH 1538:4, AoE 9).

*Holvastahage Se Högsrum.

Högsrum 1360 i Høghsrume (DS 6325a) - 4 G, 8 j.
SmH 2 sk.

1 sk, med skuj i H; brukar 1544-47 5 bi i Ekerum. 
1539-56 1 skuj, till sk ovan.
1 skuj, till sk i Tryggestad.
1 aoe.

Frälsegården i Högsrum, ibland kallad Gærde (EbAp 1455 
14/2), har troligen omkring 1400 varit sätesgård för Högs- 
rum-ättens stamfader Jon Olofsson (samtida belägg saknas) 
och de följande två generationerna: Olof Jonsson, belagd ca 
1420 (UUB C 19 f 71v) och Anders Olofsson, belagd

Jon Olofsson ’i Gärde’

Olof = Lucia Jöns Matsson (orre) = Runa 
i Räpplinge

Jöns = Anna Abjörnsdotter Ingeborg Anders = Brita

Birgitta
r

Elin
~~r

Gertrud = Sven Nilsson
T
Anna

1
Lucia

— II ------U ------ |f i Karum II II
Måns Sander Olof leppe Jönsson Peder Slätte

Jonsson Jönsson Jonsson i Högsrum

"I
Ida = Lasse Tyste Lasse Anders (Olsson) Frende = Birgitta Jonsdotter 

i Torp

Källor: Schück 1955 s 72-76, HBSb s 188 f.



1455-64 (EbAp 1455 14/2, RAp 1464 25/1); H har också va
rit sätesgård för Jeppe Jönsson och hans hustru Anna
Andersdotter (Högsrum-ätten) omkr 1500-1520. (SKHRA
vol 2, SkS E 8687, Kh 53 f 77, HBSb s 188, se Schück 1955 s 
72)

1360 får Nils Botvida fasta på 2 örtugsbol som han köpt av 
Cecilia, hustru till Bengt i *Bierghe och som ligger i 
’femörtugbolet’och på ytterligare 1 örtugsbol i H lig
gande i Cristierns arue (DS 6325a).

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med sin svåger Erik 
Ummereise ett bol i H som är hans hustru Katarinas 
arvejord (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100).

1520 säljer Ida Månsdotter till Hans Brask ett halvt ödebol 
i H och ett ödebol i Vedby som förut sammanlagt ran
tat 5 mark gutniska (se Kastlösa, Kastlösa sn) (Kh 53 f 
64).

1520 säljer Anna Andersdotter (Högsrum-ätten) till Hans 
Brask sin halvdel av den gård som ligger nordostligast 
i byn. Halvdelen är 9| öresbol, obyggd och räntar 19 
örtugar. Vidare säljer Anna sin del av två hagar, Gærde 
och Holvastahage, och jord i Vedby; därutöver skänker 
hon till domkyrkan och biskopsbordet jord i Sörby. 
Hennes bördemän ger sitt samtycke härtill och inty
gar att Anna först hembjudit jorden till dem. (Kh 53 f 
38v, 39, 41)

1526 upptas i Gustav I:s jordebok en jord i H:s gärde som 
räntar 8 vita (AoE 9).

1531 har kungen en jord i H:s gärde som räntar 2 skilling
ar och 2 vita (Kl).

1537 befriar kungen sin landbo Jöns Larsson i H från städ- 
selöre i sju år och fastställer avraden till 2 mark dan
ska i årligt landgille (GR Ils 343).

1538/39 har kungen en gård som räntar 6 pund landgil- 
lessmör; gården har 16 spannland åker och ängsbol 
till 40 lass (1539 42 lass); därutöver har han ett ängs
bol ’inne med den andra gården’ som ger 2 lass hö 
och räntar 5 pund smör, samt *Holvastahage som har 
äng till 2 lass och räntar \ pund smör. (SmH 1538:4, 
AoE 9)
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Karuni

1560-talet(?) uppges att bland de Anders Olsson Frendes 
gods som Gustav I lät vederkännas finns den gård i H 
som tidigare kallades ’Gärde’; gården har åker till 10 
tunnor och äng till 30 lass (SKHRAvol 2).

1360 i Katerum (DS 6325a), 1480 i Kattarum (RAp 27/3) - 
4 H, 9 a.

SmH 1 fr (Anders Olsson Frende), 1556 1 aoe.
1 fr (Ture Pedersson /Bielke/).

Karuin kan 1480 beläggas som sätesgård för Sven Nilsson 
(okänt sigill) (RAp 27/3) och 1536 för Birgitta Jonsdotter 
som erhöll en sätesgård i K som morgongåva av sin första 
man Anders Olsson Frende (död 1549); genom att hon gif
te om sig med en ofrälse man förlorade gården sedermera 
sin frälsestatus (Bio Frende, SKHRA vol 2).

1360 är Elef Bankesson, Johan Karre, Olof och Erland i K 
fastar på Slättbo häradsting (DS 6325a).

1513 säljer Peder Slätte med sin hustru Lucia Andersdotters 
(Högsrum-ätten) tillstånd till Peder Turesson (Bielke) 
en gård som räntar 6 mark gutniska och en gård i Tryg
gestad, Borgs sn (nu i Räpplinge sn) (RAp 19/1). 

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård som 
räntar 6 mark gutniska och ytterligare en gård med 
okänd ränta. Den förstnämnda gården tillfaller ho
nom även vid förnyade arvsskiften 1553 och 1559. Vid 
de senare skiftena anges räntan 0.T2 pn (se Lunde- 
gård, Köpings sn, Förbo hd). (VikS E 2742, BiS E 
2006, ShSp 12/3 1559)

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en helgård med 11 alnar 
jord, som har åker till 7 tunnor utsäde, äng till 12 lass, 
ek- och hasselskog till 2 svin, god bränneskog och gott 
mulbete samt ett litet kvarnfall. Gården räntar 1:0 
landgillespn, 1 pund smör, 1 får, 6 årliga hästar, 4 
dagsverken och håller fodernöt. (Rött nr 354 f 19)

1428 i Karaas (UUB C 19 f 229, avskr), 1539 Karos, Karås 
(SmH 1539:1) — 4 H, 9 a - nu i Räpplinge sn.

SmH 2 sk.

Karås



Raila

1428 kungör biskop Knut Bosson att Högulv (”Hyggølf- 
wer”) i K mfl som avgett falskt vittnesmål i ett mord
mål (sannolikt på 1390-talet) skulle uppgrävas och 
’utkastas’ från vigd jord (se även Ormöga, Alböke sn, 
och Hässleby, Köpings sn) (UUB C 19 f 229).

1455 i Ralle (EbAp 14/2), 1480 i Ramiom (RAp 27/3) -4 G,
8j-

SmH 1541 (endast) 1 kyuj.
1539-50 2 aoe, bildar från 1547 huvudenhet i R 
kungsgård.

Rälla kan beläggas som sätesgård för väpnaren Odgisle Pe- 
dersson (tupp) 1455-1480 (EbAp 14/2 1455, UUBp 23/11 
1473, RAp 27/3 1480).

Rälla låg som aoe-gods först under Grönskogs kungsgård 
(Fliseryds sn, Handbörds hd) men bildade 1547 en ny 
kungsgård, under vilken de följande åren inlades de intillig
gande byarna Ekerum och Halltorp samt en gård i Vipe- 
torp. Från 1549 hade kungsgården egen gårdsfogde (Jöns 
Persson). Rälla gård lades 1555 under gemensam förvalt
ning med Gärdslösa kungsgård, varvid ovannämnda fogde 
flyttade till den sistnämnda orten. (SmH 1538:4, DMS 4:2 s 64, 
AL 2:1 s 29) Gustav I daterar ett brev i R 1534 (GR 9 s 240).

1507 skriver Erik Trolle och Nils Bröms till Svante Nilsson 
och ber att han skall sända båtar och skutor till R för 
att hämta den gengärd som skall drivas in från Norra 
motet (BSH 5:113).

1526 upptas i Gustav Lsjordebok två gårdar, varav den ’väs
terste’ räntar 2| mark ? stacko ta och den andra 2 mark 
Pstackota 2 skillingar 2 vita (AoE 9).

1531 har kungen två gårdar, varav den ena räntar 2| mark 
danska och den andra 2 mark danska (Kl).

1538/39 har den ena av kungens två gårdar 10| spannland 
åker (1539 12 spannland), ängsbol till 36 lass, 7 bi
stockar samt ollonskog i Rälla skog och räntar 4 pund 
landgillessmör; den andra gården har 12 spannland 
(1539 13 spannland) åker, äng till 40 lass samt ’ska- 
velskog’ och räntar 4| pund landgillessmör. (SmH 
1538:4, AoE 9)
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1541 redovisas en kyrkoutjord i R gärde som räntar 2 fyrkar 
till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1547 skriver Gustav I till ståthållaren i Kalmar, Germund 
Svensson (Somme), och begär upplysningar om hur 
det går med aveln m m på R och de övriga öländska 
kungsgårdarna (GR 18 s 561).

1551 redovisas uppgifter om åkrar, utsäde och skörd vid 
Rälla kungsgård - åkrar: Rälla gärde, Ekerums gärde 
och Halltorps gärde samt ’lyckor’ i Högsrum, Vipe- 
torp och Ekerum - ängar: Rälla åkers gärde, Ekerums 
gärde, Rälla tomt, Halltorps bol och Kongs engh - Vis
sa uppgifter om produktionsresultat lämnas: i Högs
rums och Vipetorps lyckor såddes 27 | tnr råg och 
skördades 112 tnr och 1 skäppa; i Ekerums lyckor och 
i Halltorps gärde såddes 69 tnr och 3 skäppor korn 
och där skördades 164 tnr. (SmH 1551:12)

1553 bärgas i Rälla, Ekerums och Halltorps gärden 232 
sommarlass hö, men intet från Rälla tomt eller Kongs 
mgh- vidare meddelas att sommarens torskfiske ’med 
snöret’ i havet givit 12 tnr (saltad) torsk och 20 pund 
torkad torsk — en ollonskog i gårdens gärde omtalas 
men ’var ollon inga anno 52’. Vid ett tillfälle under 
året bespisas på R kungen och hans hovfolk, sam
manlagt 429 personer. (SmH 1553:3)

122 Slättbo härad

Rönnerum 1347 colonias meas ... Runtzrum nomine (DS 4245) - 4 G, 8j.
SmH I vakl, 1544-52 obyggd och brukad av fr nedan.

15471 aoe, obyggd, troligen avsöndrad från fr nedan. 
15541 aoe, obyggd.
4 fr (Ture Trolle), varav en också brukar Trolles | fr 
nedan.
1 fr (Ture Pedersson /Bielke/, Ture Trolle och Gus
tav I, 1547 Ture Pedersson och Ture Trolle), från 
1553 obyggd; det är kungens andel som från 1547 re
dovisas som 5 aoe ovan.
1 fr, 1554 I fr, (Svante Stensson /Sture/ och Ebba 
Eriksdotter /Vasa/, 1553 Svante Sture och Axel Eriks
son /Bielke/), obyggd.
1542 I fr (Ture Trolle), nyupptagen, från 1544 
obyggd; brukas av en Trolle-landbo ovan.



1347 byter Mats Halstensson (Likvidssönernas ätt) bort till 
sin släkting Johan Hemmingsson (Lejonansikte) sina 
landbogårdar eller bol (colonias) i R (DS 4245; se 
DMS 4:2 s 108).

1381 byter Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) bort till 
Vadstena kloster en åttondel av hela byn R och därtill 
1 öresbol i samma by (se Övra Alebäck, Gårdby sn) 
(RAp 15/9, SRP 1625).

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med svågern Erik Um- 
mereise ett bol i R som är hans hustru Katarinas arve- 
jord (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100).

1447 har Vadstena kloster en gård som ligger för ett halvt 
bol och ytterligare 1/8 bol (”1 ffiærdwngh aff eno 
halffwo boole") vilka sammanlagt räntar 2 mark 
(VaKlJb s 75).

1457 har Vadstena kloster en landbo som räntar 2 mark 
och 1 får (VaKlJb s 110).

1466 räntar klostrets landbo 2 mark penningar, 1 får, 2 
skäppor korn, 10 bröd, 5 mark smör, 1 ost och 1 höns 
(HH 16 s 160).

1480 är klosterlandbons avrad 2 mark gutniska (HH 16 s 
160, or).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok sju gårdar som är 
hans hustru Brita Turesdotters (Bielke) morgongåve- 
gods och som räntar enligt följande: tre gårdar räntar 
vardera 4 mark, tre gårdar räntar 2 mark och en gård 
räntar 5$ mark (ATJb s 82).

1502 räntar klosterlandbon 0:0:16 pn; klosterlandborna i R 
och Jämjö har att tillsammans utgöra 50 bröd, 1 pund 
och 5 mark smör, 5 ostar, 5 höns och 5 skäppor malt 
(HH 16 s 160).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) en gård i R (se Blä- 
singe, Torslunda sn) (VikS E 2739).

1528 upptas en gård som räntar 1 mark danska i Ture Trol
les jorde bok bland hans mödernegods (Rött nr 300).

1530/40 upptas i en godsförteckning över Trolle-gods en 
gård som räntar 3 mark gutniska (UUB X 240, Trolle).

1538/39 har kungen en liten jord som räntar 1 pund land- 
gillessmör och har 4 spannland åker och ängsbol till 5 
lass (1539 6 lass) (SmH 1538:4, AoE 9).
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1544 får Olof Påvelsson i R böta 100 mark för att han följt 
med Nils Dacke (SmH 1544:9).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en ’rumpejord’ som ligger för 1 ’öresland’ sandjord 
och räntar 1 pund smör. Bonden som brukar jorden 
sår 1 tunna och 2 skäppor och har äng till 4 lass; ull jor
den hör god ollonskog och gott mulbete men inget fis
kevatten. Avraden är 5 pund smör (Beteby rd). (FoR 9)

1553 ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som räntar 
0:6 pn; jorden tillfaller honom även vid förnyat arv
skifte 1559 (se Lundegård, Köpings sn, Förbo hd) 
(BiS E 2006, ShSp 12/3 1559).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en gård, vari kungen äger 
en andel på 4 alnar, kronan (?) 4 alnar, Magdalena 
Eriksdotter (Gyllenstierna) 4 alnar och änkan Sigrid 
Sture 8 alnar. Gården har åker till 4 tunnor utsäde, 
äng till 12 lass, god brännved och gott mulbete samt 
ekskog till 2 svin inne i gärdet och ytterligare ekskog i 
allmänningen. Fru Sigrids del räntar 5 pund smör och 
1 pund fläsk. (Rött nr 354 f 19v)
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Sörby 1360 i Sudherby (DS 6325a), 1406 i Sudherby (SD 3100, 
a vs kr) - 4 G, 9 j.

SmH 3 sk, varav en med skuj i S.
1 skuj, till sk ovan.
1 kl, 1540 1 sk (öde 1539-49).
1 aoe, obyggd från 1543.
1 fr (Anders Olsson Frende), 1556 1 aoe, lagd till 
Gärdslösa kungsgård samma år.
1 fr (Ture Trolle).
1 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/); 1548-49 de
lad på två brukare, obyggd 1553-54.

1360 är Mats i S faste på Slättbo häradsting (DS 6325a). 
1384 skänker Margareta Jönsdotter till S:t Jakobs kapell i 

Linköpings domkyrka jord i S och i Harg, Vikingstads 
sn (AoE 41).

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med svågern Erik Um- 
mereise ett bol i S som är hans hustru Katarinas arve- 
jord (se Möllstorp, Al gutsrums sn) (SD 3100, avskr).



Vedby

1420 skiftas gods i Söderköping mellan Olof Haraldssons 
barn som är sonen Skering och dottern Cecilia, före
trädd av hennes ’beskedlig man’ Gert Johansson; den 
sistnämnde tillfaller på Öland 2 mark ”skipan” (avrad) 
av den västra gården i S och jord i Vipetorp (SD 2734).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som rän
tar mark och är hans hustru Brita Turesdotters 
(Bielke) morgongåvegods (ATJb s 82).

1520 skänker Anna Andersdotter (Högsrum-ätten) som 
själagåva till Linköpings domkyrka 11 öresbol i S (’i 
Räpplinge socken’) som räntar 22 örtugar (se Högs
rum) (Kh 53 f 41).

1538/39 har kungen en liten jord som räntar 1 pund land- 
gillessmör och består av 7 spannland åker och äng till 
5 lass (1539 6 lass) (SmH 1538:4, AoE 9).

1360 i Widhby (DS 6325a) - 4 H, 8 a.
SmH 3 sk, varav en med kyuj i V och en från 1550 med 

samuj i Abbantorp. 
lky (1541 2 ky).
1541 1 kyuj (saknas 1542-43) till aoe i Abbantorp. 
1544 1 kyuj, till sk ovan.
2 aoe; en obyggd, brukas av den andra senast från 
1551.

1360 är Nils och Gudsten i V fastar på Slättbo häradsting 
(DS 6325a).

1398 pantsätter Nils Knutsson (sparre) 1 ’markland’ iV till Jo
hannes Borra, kyrkoherde i Köping (UUB C 19 f 231v).

1404 skänker Nils Knutsson (sparre) sin jord i V (?2 mar- 
kabol) som han ärvt efter sin hustru Lucia, till Kö
pings kyrka och dess prästbol för sin, sin hustrus och 
deras barns själar (SD 412).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som rän
tar 10 örtugar och därtill hörande Crwisgerde som bå
da är hans hustru Brita Turesdotters (Bielke) mor
gongåvegods (?ATJb s 82).

1520 säljer Ida Månsdotter till Hans Brask ett ödebol i V 
och ett halvt ödebol i Högsrum som förut samman
lagt räntat 5 mark gutniska (se Kastlösa, Kastlösa sn) 
(Kh 53 f 64).
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1520 säljer Anna Andersdotter (Högsrum-ätten) till Hans 
Brask två ödebol i V, varav det ena är 8 öresbol som rän
tar 2 mark gutniska och det andra är 7 öresbol som rän
tar 14 örtugar (se Högsrum) (Kh 53 f 38v, 39).

1538/39 har Gustav I en gård som räntar 3 pund landgil- 
lessmör och har 11 spannland åker, ängsbol till 6 lass 
och ’skavelskog’; därutöver har kungen en liten jord 
som räntar 1 pund smör och har 4 spannland åker 
samt äng till 3 lass (1539 4 lass) (SmH 1538:4, AoE 9).

1541 redovisas en kyrkolandbo som räntar 14 fyrkar och 
fodring till sockenkyrkan och en landbo till Köpings 
kyrka som räntar 5 mark danska och fodring samt en 
utjord till sockenkyrkan som brukas av frälsebonden i 
Abbantorp och räntar 0:2 pn och halv fodring (SmH 
1541:7).

Vipetorp 1406 i Wibotorp (DS 3100, avskr), 1420 i Wipatharpe (SD 2734, 
avskr), 1498(?) Wijbytorpp (ATJb s 82) - 4 G, 8-9j.

SmH 2 fr (Ture Trolle, Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 
1550 Ture Trolle, Verner Slätte).
1 fr (Anders Olsson Frende), 1556 1 aoe.

1406 erhåller Poul Breyde vid skifte med svågern Erik Um- 
mereise ’åtta bol’ som är hans hustru Katarinas arve- 
jord (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100, avskr).

1420 ärver Gert Johansson, på sin hustrus vägnar, 12 öres 
”skipan” (avrad) (se Sörby) (SD 2734).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som räntar 
3 mark och är hans hustru Brita Turesdotters (Bielke) 
morgongåvegods (ATJb s 82).

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård (se 
Lundegård, Köpings sn, Förbo hd) (VikS E 2742).

1551 beordrar Gustav I fogden Sigfrid Jönsson att köpa en 
gård i V och lägga den till Rälla kungsgård (GR 22 s 
440).

Köpings socken
1315 aput Køpungskyrkiu (DS 2034).
1346 in parrochiis ... Køpunge (DS 4118, avskr). 
1423 i Køpung (RAp 27/11).
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Omfattning: Socknens omfattning under medeltiden och 1500-talet avviker 
något från det nuvarande. Borgholm flyttades hit från Räpplinge sn 1777 
(Kbr 14/11). Borgholm blev stad 1816 (Kbr 20/8) och eget pastorat 1878 
(Kbr 12/4). Vissa mindre områden av Köpings sn införlivades med Borg
holms stad 1929 (Kbr 15/3).

Kyrkan: Köpings medeltida kyrka revs 1805, med undantag för delar av väs
tra och norra långhusmurarna. Kyrkan var byggd i etapper, den äldsta an
läggningen var ett stort absidkor som byggdes i början av 1100-talet, troli
gen intill en träkyrka. Kyrkan fullbordades med ett brett (14 m) långhus 
med portaler i norr och söder och ett västtorn. Färdig var kyrkan 42 meter 
lång. Höjning av långhusets murar och välvning av detsamma i tre skepp 
ägde rum omkring 1240. Samtidigt moderniserades sydportalen, korets 
murar förstärktes på insidan och ett östtorn restes på detta underlag. Va
penhuset tillbyggdes troligen under 1200-talet. På kyrkogårdens sydvästra 
del har stått en byggnad, troligen ett gilleshus, som var ruin redan på 1630- 
talet. Av de medeltida inventarierna återstår två gotländska dopfuntsfrag- 
ment, det ena av sandsten från 1100-tal, det andra av kalksten från 1200-ta- 
lets senare del, samt av mellansvensk kalksten från 1200-tal. Senmedeltida 
träskulpturer av hög kvalitet har också bevarats (i KLM och SHM). Rester 
(skärvor) av glasmålningar från 1200-talet har hittats (i SHM). Ett stort an-

Köpings klövsadelskyrka, klockstapel, ruin av ett gilleshus samt bogårdsmur, avtecknade 
på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.
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tal gravstenar från medeltiden är också bevarade. Ett 60-tal runstensfrag- 
ment, många med färgrester, har hittats (de flesta förvaras i tornet, några i 
SHM). (SvK 170, KöEg /Boström/)

Kyrkby saknas.

Runstenar: Öl 46 (”Tingsflisan”) på häradets tingsplats intill kyrkan, Öl 48 
i kyrkan (fragment nu inmurat i sakristians nordmur), Öl 47 och 49-52 på 
kyrkogården (49 nu försvunnen).

Övrigt
1428 ärver Erik Gjurdssons barn gods (utan ortnamn) i Köpings och 

Gärdslösa socknar och mera jord på fastlandet efter sin farfar Gjurd 
Matsson (sjuuddig stjärna) (se DMS 4:2 s 56) (RAp 10/2, avskr).

1469 utfärdar kung Kristian ett fundationsbrev för ett S:tJohanneskloster och 
upplåter därtill kyrkan i Köping samt allt spetalstionde av Öland med 
villkor att bröderna åtar sig vården av de spetälska på ön (DChP s 212).

1470 (?) upplåter kung Kristian till ovannämnda klosters upprätthållande 
Köpings och Egby kyrkor och socknar, inklusive Klinta by i Köpings 
sn, samt ön Vinö, PLofta sn (’i Stäkeholms skären’) (ÆDA 4 s 64).

1472 erhåller Ivar Axelsson (Tott) Köpings och Egby socknar (’bägge 
socknar på Öland’) i förläning (Huitfeldt 1652 s 935).

1507 upplyser Svante Nilsson brevledes riksrådet mfl om att kung Hans 
hövitsman på Öland Otte Rud ’beskansat’ kyrkorna i K Räpplinge 
och Torslunda för den händelse att svenskarna skulle anfalla (HSH 
20 s 202).

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
sk skuj samuj kr ky aoe fr 12 fr

Hörninge 3 (3) 1 (1) 2 (2) 1 O) i o) 1 (1) _

Kalleguta 2 (2)
Klinta 0 (1) - - - - 12 (8)
Kolstad 6 (5) 1 (0) - - 3 (2) 0 (1)
Källingemöre 6 (6) 1 (1) - -
Pinnekulla 1 (1)
Ramsättra 8 (8) 1 (0) - -
Solberga 5 (5)
Törneby 5 (5) 2 (2)
Äsa 1 (1)
öj - 1 (1) - -

Summa 37 (37) 5 (4) 2 (2) 12 (8) 2 (1) i o) 5 (4) 0 (1)



■ skattejord 
0 kronojord 
tD kyrkojord
O klosterjord 

(Skänninge)
D frälsejord 

(inkl aoe)
+ —+ häradsgräns 
— — — osäker gräns

Köpings socken 
Antal gårdar på 1540-talet

Köping 129

Dalby Se Köpings sn, Förbo hd.

Hässleby Se Köpings sn, Förbo hd.

Hörninge 1299 in Hyrlinge, in Hyrninge (DS 1262, 1289) - 5 H, 0 b.
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Lundegård

Kalleguta

Klinta

SmH 3 sk.
1 skuj, till Ramsättra (1542-51 till Egby, Egby sn).
2 samuj, till var sin sk i Ramsättra.
1 ky.
1 aoe.
1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/).

1299 donerar Henrik, präst i Runsten, 1 attung med alla 
hus och hälften av lösöret till Sko kloster; den andra 
hälften av lösöret skall bryten behålla (DS 1262, 
1289). Jorden upptas utan ortnamn i Sko klostersjor- 
debok 1302 (SkoKlJb s 20).

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Krisdernsson (Oxen
stierna) en jord i H som räntar l| mark och 2 örtugar 
gutniska till Gertrud Narvesdotter (Römer) (se 
Bengtstorp, Mörbylånga sn) (UUBpp och RApp 
19/7, avskr).

1531 upptas i Gustav Lsjordebok en gård, som räntar 2 mark 
danska, köpt av Anders Olsson Frende (K 1 f 135). 

1538/39 har kungen en gård som räntar 4 pund landgil- 
lessmör; gården har 12 spannland åker och ängsbol 
till 36 lass (1539 35 lass) (SmH 1538:4, AoE 9).

1541 är kyrkolandbons avrad 1:0 pn ’minus en vit’ samt 
fodring till kyrkan (SmH 1541:7).

Se Köpings sn, Förbo hd.

1539 Kallegutte, Kallengutte (1539:1) - 5 H, 1 b.
SmH 2 sk.

1470 (?) Clinte bye (ÆDA 4 s 64, avskr), 1530 i Clinta sogn 
(HH II s 101), 1539 Klyntte (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b. 

SmH 8 kr; 3 obyggda, från 1550 4 obyggda.
4 kr (en obyggd); läggs 1547 samman till 1 sk.

1470 (?) anslår kung Kristian K till det nygrundade S:t Jo- 
hannesklostrets i Köping uppehälle (ÆDA 4 s 64). 

1530 uppges att kronobönderna i K ’socken’ räntar 11 
mark och 6 skillingar (HH 11 s 101).

1549 meddelas att den nybildade skattegården i K givits till 
Björn i *Getungstad, Räpplinge sn, som kompensa-



Kolstad

Källingemöre

Pinnekulla

tion för att hans gård lagts under Borgholms ladu
gård (SmH 1549:2B).

1423 i Kolastadhum (RAp 27/11) - 5 H, 0 a.
SmH 6 sk, varav en 1553 lagd till Borgholms ladugård, 1559 

5 sk.
1539-58 1 ky, är 1539-53 obyggd och brukas av sk i K, 
läggs 1554 till Borgholms ladugård.
1550-59 1 kyuj, brukas 1550-53 av samma sk som 
brukar ky ovan, 1556 läggs jorden till prästbordet.
2 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/).
1542 1 fr, 1544 | fr (Sten Bengtsson /Ulv/); öde 
1539-43.

1423 intygas att framlidne Somar Eriksson köpt en gård i K 
(se Galltorp, Gärdslösa sn) (RAp 27/11).

1459 ger Knut Somarson i morgongåva till sin hustru Bir
gitta en gård i K (se Norra Gärdslösa, Gärdslösa sn, 
Runstens hd) (RAp 27/12).

1480 se Norra Gärdslösa, Gärdslösa sn, Runstens hd.
1506 skriver Hemming Gadh ull Svante Nilsson inför den

nes ’tåg’ till Öland och upplyser bl a om truppsam
ling vid K ’framför slottet’ (BSH 5:63).

1507 daterar Svante Nilssons utsända på Öland, Erik Trolle 
och Nils Bröms, tre brev i K (BSH 5:113, 114, 117).

1541 är kyrkolandbons avrad 0:0:12 pn och fodring till kyr
kan; för utjorden erläggs 5 fyrkar till kyrkan (SmH 
1541:7).

1504 i Kær Unge møre (LSBp 12/10), 1539 Kiellingemöre, Kiel- 
lyngemöre (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b.

SmH 6 sk, en med skuj i Törneby.
1 skuj, till Solberga.

1504 är Olof Elofsson i K häradshövding i Förbo härad 
(LSBp 12/10).

1539 Pynnekulle (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b.
SmH 1 sk.

1539 Ramssette (SmH 1539:1) - 5 H, 0 b.
SmH 8 sk, en med skuj i R 1539-57, en med skuj i Hör-

Köping 131

Ramsättra



ninge från 1551 och två med var sin samuj i Hör
ninge.
1539-57 1 skuj, till sk ovan.

Sammelstorp Se Köpings sn, Förbo hd.
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*Skärpinge 1515 Skærpinge (Kh 54 s 199) - nu inlagd i Hörninge (KöEg 
/Göransson/ s 64); läge vid Skärpingen (5 H, 0 a) ca 
1 000 m sydöst om Hörninge.

1515 har linköpingsbiskopen 12 öresbol som är öde (Kh 54 
s 199).

Solberga 1539 Solberge (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b.
SmH 5 sk, en med skuj i Källingemöre.

Törneby 1539 Tornneby (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b.
SmH 6 sk, 1542 5 sk, en med skuj i T.

1 skuj till sk ovan.
1 skuj till Källingemöre.

Vannborga Se Köpings sn, Förbo hd.

Åsa 1539 Asse (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b.
SmH 1 sk.

öj 1463 i Øø (RAp 28/8), 1539 Öije (SmH 1539:1) - 5 H, 1 b. 
SmH 1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/).
1478 stadfäster Ivar Gren sin fader Magnus Grens gåva av 

Oj till S:t Johannes ordensbröder (RApp 15/7).

Räpplinge socken
1320 (omkr) de... Ræplinge (DS 888 or, odat, avskr).
1346 in parrochiis ... Ræplinge (DS 4118, avskr).
1376 i Ræpplingis sokn (RAp 21/10).

Omfattning: Socknens omfattning under medeltiden och 1500-talet var nå
got mindre än den nuvarande, eftersom Borgholm flyttades härifrån till 
Köpings sn 1777 (Kbr 14/11). Vidare redovisas byn Karås i SmH under



Högsrums socken. Till Räpplinge kyrksocken hörde halva byn Karås och 
delar av Sörby i Högsrums sn (SmH 1535:1, SmH 1560:17 tl).

Kyrkan: Räpplinge medeltida kyrka byggdes om radikalt 1802, då endast 
delar av väst- och sydmurarna behölls; 1820 byggdes västtornet om och va
penhuset revs 1905. Kyrkan uppfördes under 1100-talets förra hälft som en 
tornlös absidkyrka, kort därefter kompletterad med västtorn. Den byggdes 
sedan på etappvis fram till ca 1200; långhuset välvdes i två skepp med två 
parallella tunnvalv och en profanvåning inrättades, västtornet komplette
rades med en skyttevåning och absidkoret förstärktes på utsidan som bas 
för ett östtorn. Omkring 1250 byggdes ett kapell vid långhusets norra sida. 
Vapenhuset tillkom ungefär samtidigt, sakristian troligen under 1300-talet. 
Kapellet välvdes på 1300-talet med två kryssvalv, och både valv och väggar 
pryddes med målade vapensköldar (bla Bielke, båt, sjuuddig stjärna). Av 
de medeltida inventarierna återstår en altarskiva. Ett tiotal medeltida grav
stenar har också bevarats. (Fv 1959 /Boström/, Räpplinge /Boström/) 

Kyrkby: Räpplinge.

Kapell: 1515 omnämns i en förteckning över kapell i Linköpings stift ett S:t 
Elavs kapell vid Borgholm (Elaui Borcholm). Kapellet saknade kontinuerligt 
tjänstgörande präst. Kapellet, med yttermått ca 6,3 x 8,3 m (ruinen revs 
1820), låg på byn Kolstads (Köpings sn) utägor på en (dåvarande) holme

Räpplinge 133

Räpplinge klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.
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strax norr om Borgholms hamn (”Borgahampn ”). På samma plats anlades 
under 1880-talet Borgholms kyrkogård. (Kh 54 s 109, SRS III:2 s 296, KöEg 
/Göransson/ s 72, SvK 177, KLA 1978 /Boström/, Boström 1982)

1507 upplyser Svante Nilsson riksrådet mfl om att Otte Rud ’beskansat’ 
kyrkan i R (se Köpings sn) (HSH 20 s 202).

Runsten: Ol 45 vid Långbro (nu försvunnen).

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj ky kyuj vakl aoe fr

*Getungstad 3 (0) 1 (0)
Greby 6 (6) 1 (0)
Räpplinge 6 (5) - - 1 (1) 1 (1) - - - - 0 (2) 2 (0)
Svarteberga 4 (4) - - 1 (1) 1 (1)
Tomteby 5 (6) 1 (0)
Tryggestad 6 (6) 2 (2) - - 1 (1) 2 (2)
Åketorp 2 (2) 1 (1) - - - -

Äpplerum 2 (2) - - - - 1 (1) - - - - 0 (1) 2 (1)

Summa 34 (31) 3 (2) 2 (2) 4 (4) 2 (0) 1 (1) 0 0) 6 (3)

Dessutom redovisar längderna: kyäng: Greby 1 (0).

* Getungs tad 1376 i Getungstadhum (RAp 21/10, SRP 1226), 1520-talet(?)
Getingxstade (VikS E 2742), 1539 Giedysta, Giedista 
(SmH 1539:1) - bytomt sannolikt nära Getstadåsens 
nordöstra del, ca 1 000 m nordnordväst om Trygges
tad (?RAA Räpplinge nr 160).

SmH 1539-50 2 sk, varav en öde och en med skkluj i G från 
1544; 1547 läggs gårdarna till Borgholms ladugård. 
1539-58 1 sk, läggs 1547 till Borgholms ladugård. 
1541 (endast) 1 kyuj.
1544—50 1 skkluj, till sk ovan, läggs 1547 till Borg
holms ladugård.

1376 ger Katarina Petersdotter (båt) allt hon äger i G till 
Kalmar nunnekloster som ingift för en nunna, Kristi
na Holmstensdotter (RAp 21/10, SRP 1226). 

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård som 
räntar 4 mark gutniska (se Lundegård, Köpings sn, 
Förbo hd) (E 2742).
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Räpplinge socken 
Antal gårdar på 1540-talet

Borg
/4>+

/Borgholm

MĘ ' / V
---f *Getungstod J
Jff.' ) ■ ■0 j-Ę / ■■g Tryggestad

I

\s

0BB . .BB Svartberga

(
. §É

j
:

Räpplinge.

i Greby

.Åke

I skattejord 
1 kyrkojord 
I klosterjord 

(Vadstena) 
D frälsejord 

(inkl aoe) 
A kungsgård 
"$■ slott

— ----  osäker
gräns

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 2 fyrkar 
(SmH 1541:7).

1549 får Björn i G annan jord som kompensation för att 
hans gård lagts under Borgholms ladugård (se Klinta, 
Köpings sn) (SmH 1549:2B).

1360 i Ońdby (DS 6325a) - 4 G, 9 j, 4 H, 9 a.
SmH 6 sk, varav en med skuj iG.

1539-56 1 skuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyäng.

Greby
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Karås

Räpplinge

Svarteberga

1360 är Sven Jakobsson, ’Vessing’, Mats Krak och Sverker i 
G fastar på Slättbo häradsting (DS 6325a).

1541 har sockenkyrkan en äng i G gärde som räntar 0:1 pn 
(SmH 1541:7).

Se Högsrums sn.

1381 i Repplinge (RAp 15/9, SRP 1625) - kyrkby - 5 H, 0 a. 
SmH 5 sk, varav en med samuj i R.

1542-50 1 sk, redovisas övriga år i Tomteby.
1 samuj, till sk ovan.
1 ky, obyggd, från 1542 till prästbordet.
2 fr (Anders Olsson Frende), 1556 2 aoe.

Räpplinge var under 1440- och 1450-talen sätesgård för Jöns 
Mattsson (orre) (Bio Frende, E 8676 f 276v, jfr RAp 27/12 
1459) och sedan för hans mågar Per Nilsson (eget sigill) och 
Helsing (eget sigill), vilka 1464 skriver sig till R (RAp 2/2).

1381 byter Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) bort en 
gård till Vadstena kloster (se Övra Ålebäck, Gårdby 
sn) (RAp 15/9, SRP 1625).

1440 får Jöns Matsson (orre) frälse på alla sina gods på 
Öland av marsken Karl Knutsson (Bonde) (Bio Fren
de, E 8676 f 276v).

1447/57 har Vadstena kloster ett 6 öresbol och 4 pennings- 
bol som räntar 5 mark (VaKlJb s 75, 110).

1480 upptas i Vadstena klosters jordebok ett ’hemul’ (av
rad \ mark) som bortbytts till Kastlösa, Kastlösa sn 
(VaKlJb 1480 or, saknas i HH 16).

1513 meddelas att Sten Sture d y hållit landsting vid R och 
då bl a utfärdat förbud mot fri försäljning av oxar 
(BSH 5:428).

1526 skriver Hans Brask till Arvid Västgöte om sina beslag
tagna gods och hänvisar därvid till en tidigare över
enskommelse i R (HSH 16 s 13 f).

1530 omtalas en riksrådsdom i R ’i herr Stens tid’, gällande 
ett ålfiske (sannolikt i Tunaläns härad) (HH 11 s 91).

1539 Suartteberge (SmH 1539:1) - 5 H, 0 a.
SmH 4 sk, varav en med samuj i S.
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Tomteby

Tryggestad

1 samuj, till sk ovan.
1 ky, från 1542 till prästbordet.

1541 är kyrkolandbons avrad 0:l| pn till kyrkan och \ mark 
danska samt fodring dll prästen (SmH 1541:7).

1539 Tompteby (SmH 1539:1) - 4 H, 9 a.
SmH 5 sk.

1551 1 sk (redovisas 1542-50 i Räpplinge).
1541 (endast) 1 kyuj.

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 0:1 pn (SmH 
1541:7).

1480 i Tryggestada (RApp 19/7, avskr), 1513 i Tryggestadha 
(RAp 19/1) -5 H, 0 a.

SmH 6 sk, varav två med var sin skuj i T och en med skuj i 
Högsrum.
2 skuj, till sk ovan.
1 ky.
1 fr (Ture Pedersson /Bielke/).
1 fr (Måns Pedersson /Stierna/, 1550 Verner Slätte). 

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxen
stierna) till Gertrud Narvesdotter (Römer) jord i T 
som räntar | mark (se Bengtstorp, Mörbylånga sn) 
(UUBpp och RApp 19/7, avskr).

1513 säljer Peder Slätte med sin hustru Lucia Andersdot- 
ters (Högsrum-ätten) tillstånd till Peder Turesson 
(Bielke) en gård i T ”i Borgha sokn” som räntar 4 
mark gutniska (se Karum, Högsrums sn) (RAp 
19/1).

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en gård som 
räntar 4 mark gutniska; gården tillfaller honom även 
vid förnyade arvsskiften 1553 och 1559 då räntan an
ges till 1:0 pn (se Lundegård, Köpings sn, Förbo hd) 
(VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559).

1541 är kyrkolandbons avrad 1 mark danska till kyrkan och 
0:0:10 pn samt fodring till prästen (SmH 1541:7). 

1565 indras en del av Verner Slättes ölandsgods som sak- 
fallsgods till kronan, nämligen en gård i T och jord i 
Bjärby, Runstens sn, och i Gunnarstorp, Norra Mö ek
le by sn (Afkontpp 1/2).



1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en helgård som har åker till 
6 tunnor utsäde, äng till 12 lass och ek- och hassel
skog till 6 svin samt ’passeligt’ mulbete; gården räntar 
0:6 landgillespn, 1 pund smör, 1 lamm, 1 pund fläsk, 
6 årliga hästar, 7 dagsverken och håller fodernöt 
(Rött nr 354 fl 8).
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Åketorp 1457 Achatorp (RAp 3/9) - 4 H, 9 a.
SmH 2 sk.

1 vakl.
1457 ger Erik Pederssons (Urup) änka, Birgitta Bengtsdot- 

ter (båt), en gård, som hennes make köpt, till Vadste
na kloster i utbyte mot den gård i Njudung som hen
nes mormor Birgitta Magnusdotter (Aspenäs-ätten) 
givit klostret men som arvingarna vill behålla (RAp 
3/9).

1466-1502 har Vadstena kloster en landbo som räntar 4 
mark (1502 1:0:8 pn) (HH 16 s 159).

Äpplerum 1510 (omkr) iEblerwm (SkS E 8928 f 43) - 5 H, 0 a.
SmH 2 sk.

1 ky.
1 fr (Anders Olsson Frende), 1556 1 aoe.
1 fr (Birger Nilsson /Grip/).

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) en öde gård som rän
tar 1 mark och som han köpt av Jeppe Jönsson och 
dennes hustru (SkS E 8928 f 43).

1541 är kyrkolandbons avrad 0:0:9 pn till kyrkan och 0:2 pn 
samt fodring till prästen (SmH 1541:7).

1562 har Birger Nilsson (Grip) en gård som räntar 2 pund 
smör (BNJb).



Runstens härad

1406 innan Runosten ... i sama hærade (SD 697).

Omfattning: Runstens hårad omfattar under medeltiden och 1500-talet 
socknarna Bredsättra och Långlöt i deras helhet samt huvuddelen av 
Gärdslösa och Runstens socknar. På 1690-talet lades Lots sn till häradet. Av 
Gärdslösa hörde G alltorp, Hagby, Jämjö, Lindby och Sörby till Slättbo hä
rad. Av Runstens socken hörde byarna Norra och Södra Bäck, Vanserum 
och Åkerby till Möckleby härad men överfördes till Runstens härad 1885 
(Kbr 20/3).

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden, se inledning
en ovan.

Jfr AF 4:1 s 19 ff, 358 ff, AL 2 s 24 ff, 29, DoSk s 322 ff, SU s 269 ff.

Antal jordeboksenheter i Runstens härad, SmH 1541/42 (1560)

Bredsättra Gärdslösa Långlöt Runsten summa

sk 17 (17) 40 (40) 31 (31) 42 (42) 130 (130)
skuj 3 (3) 1 (1) 3 (3) 10 (12) 17 (19)
samuj - - 3 (3) - - 1 (1) 4 (4)
ky 4 (2) 7 (7) 3 (3) 5 (2) 19 (14)
iky 0 (2) - - - - - - 0 (2)
kyuj 6 (2) - - 3 (0) 11 (13) 20 (15)
bi 26 (24) - - - - - - 26 (24)
biuj 5 (5) - - - - - - 5 (5)
kapuj - - - - - - 0 (5) 0 (5)
alki - - 1 (1) - - - - 1 (1)
vakl - - - - - - 1 (1) 1 (1)
vrkl 1 (0) 6 (0) 1 (1) 3 (3) 11 (4)
ivrkl 0 (1) - - - - - - 0 (1)
aoe - - 0 (1) - - 0 (3) 0 (4)
fr 1 (0) 16 (8) 1 (1) 20 (18) 38 (27)
l fr 0 (1) - - - - - - 0 (1)



Bredsättra socken
1320 (omkr) de... Brechaseche (DS 888 odat, avskr).
1346 inparrochiis ... Bredhasæter (DS 4118, avskr).
1351 de Bredhasæter (APS 425).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Bredsättra medeltida kyrka, utom västtornet, revs 1848. Det var 
från början en tornlös absidkyrka med långhusportaler i nord och syd. Ett 
västligt försvars- och klocktorn tillbyggdes omkring 1202-1207 (dendro- 
kronologisk datering) med tunnvalv, bjälklag och murtrappor. Tornet har 
en högt upp (8,5 m) sittande ingång. Koret byggdes vid okänd tidpunkt på 
till ett östtorn; långhus och kor välvdes möjligen samtidigt och en profan 
övervåning tillkom. Vapenhuset byggdes omkring 1250, sakristian möjligen 
något senare. Av de medeltida inventarierna återstår en gotländsk dopfunt 
av kalksten från 1200-talets förra hälft, delar av altarskåp från omkring 
1475, troligen från Sikvarps kapell, en ljusstake av trä och järn, samt fyra 
stavkorshällar från 1200-talet eller yngre. (SvK 183, Boström 1984b)

Kyrkby: Bredsättra.

140 Runstens härad

Bredsättra klövsadelskyrka, klockstapel och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 av 
J H Rhezelius. KB.
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Kapell: 1515 omnämns i en förteckning över kapell i Linköpings stift ett ka
pell i Sikvarphamn (Sikawarp in Ølandid), på nuvarande Kapelludden nära 
Långöre. Det var ett kapell som saknade kontinuerligt tjänstgörande präst. 
Kapellet (nu ruin) kan dateras till 1200-talets början. Det är en enhetlig 
byggnad, stor som en landskyrka, bestående av ett brett långhus och rak
slutet, smalare kor, vid vars norra sida en smal välvd sakristia byggdes sam
tidigt. Ingångar fanns i söder och väster. Koret var välvt och korvinden var 
åtkomlig från långhuset genom en dörröppning norr om triumfbågen. 
Byggnaden har haft tegeltak, vilket av kostnadsskäl var sällsynt under me
deltiden. Frågan om till vilket helgon kapellet är byggt är inte löst. Kapel
lets anknytning i traditionen till den heliga Birgitta är av betydligt senare 
datum än själva kapellet, nämligen från 1400-talets slut. Utanför kapellet 
står ett stenkors, möjligen från 1200-talet, omgivet av en mur av kvaderste- 
nar. (Kh 54 s 109, SRS 111:2 s 296, KLÅ 1978 /Boström/, Boström 1982)

Gille: 1413 omnämns ett S:ta Katarinas gille i Bredsättra (pro Convivio Sane
le Kätenne in Bredæsethr) (ASMA s 330).

Runsten: Ol 44 i Bo (senare förd till Skedemosse, nu försvunnen).

Biskopsgodset omfattade under medeltiden ett 30-tal landbogårdar (24 vid 
medeltidens slut), vilka huvudsakligen låg inom Bredsättra sn; huvudenhet 
var Bo som var säte för biskopens ridfogde. Byarna Övra och Nedra Sandby 
(11 gårdar) och Skedstad (6 gårdar) hörde i sin helhet till biskopsbordet. 
De till komplexet hörande övriga enheterna låg i Gåtebo, Bredsättra, Orm
öga, Långöre och Kläppinge samt i *Skärpinge, Köpings socken, Ekerum, 
Högsrums socken, Runsbäck, Torslunda socken, samt Brunneby och Sten- 
åsa i Stenåsa socken. (Kh 54; SEL s 286 f)

Bo 1355 curia nostra Boo (DS 5111), 1515 Biscopsboo, sielffua 
hwwdgardenom i Biscopsboo (Kh 54 s 195, 200) — 5 H, 
0 b.

SmH 1 bi, med biuj i *Boeshage; 1546-58 brukar landbon 
dessutom en bi i Nedra Sandby.

1178 utfärdas skyddsbrev för Linköpings stift vari bl a om
talas biskopsgodsen (utan ortnamn) på Öland (DS 
74).

1355 utfärdar linköpingsbiskopen Nils Markusson ett brev 
från sin huvudgård Bo (DS 5111).

1515 omfattar Bo 3 markabol jord, som är delad i två delar 
och räntar 2 mark Pstackota. Tidigare brukade två
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Bredsättra socken 
Antal gårdar 
på 1540-talet (SmH)

■ skattejord 
0 kyrkojord
B biskopsjord 

(Linköpings 
domkyrka)

CD klosterjord 
(Vreta)

□ frälsejord

Bredsättra

so Långöre

lØGåtebo JL 
æ ggKläppinge

BB

Skedstad

^ÖvraSandty
BB Nedra Sandby

landbor dela på jorden, vilka vardera rantade 11| öre, 
8 skäppor bjugg och 12 mark smör. Vidare ligger till 
gården en ängshage (se *Boeshage) som ger 10 lass 
hö och räntar 8 örtugar. Enl annan notis utgår av själ
va huvudgården 2 mark Pstackota och 13 örtugar. - 
Landborna skall leverera det de har att ’göra till spett
fisk’ till rättaren (i Bo) före olofsmässan.

Det meddelas vidare att år 1479, i biskop Henriks 
tid, då biskopsgodsen i Bredsättra var väl besuttna, er- 
lade de årligen 80 mark gutniska och 24 hundraden 
spettfisk i gengärd; denna skulle årligen av landbor
nas eget bud föras till Linköping före S:ta Birgittas 
mässa. Vid försening av fiskleveransen var bönderna 
skyldiga att erlägga ’dubbelt eller tvefalt’. Samma 
landbor lämnade ’här över notalott’. För de ovan
nämnda penningarna köpte landborna ytterligare 
spettfisk för 6 örtugar hundradel.
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Strikta restriktioner för landbornas skogsawerk- 
ning meddelas: eftersom det inte finns någon härads- 
skog på Öland utom i Böda får landborna köpa ved 
av de bönder som har sådan på sin egen jord. Land
borna får ej hugga ek eller andra träd utom till ved
brand av ’dödved’ och till sitt eget husbygge därest 
husen tillhör biskopen. (Kh 54 s 195, 200)

1558 befaller hertig Erik landbon på B, Hans Månsson, att 
leverera lika mycket sten till Kristoffer Eichelberger 
som det fanns i det gamla stenhuset på B som Hans 
’nerrivit och sålt har’ (GR 28 s 580).

1559 har Kristoffer Eichelberger en del av biskopsgodset, 
nämligen B med *Boeshage, hela Skedstad och en 
gård i Nedra Sandby, i förläning (SmH 1559:3).

*Boeshage 1544 Boeshage (SmH 1544:9).
SmH 1544 1 biuj, till Bo, 1551-58 förlänat till Sigfrid Jöns

son (se Långlöt, Långlöts sn).

*Boosgæff 1515 Boosgceff(Kh 54 s 196) - se Skedstad.
SmH 1546 1 biuj (saknas vissa år).
1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 

Öland en äng B som ligger i Skedstad och räntar 3 ör- 
tugar (Kh 54 s 196).

Bredsättra 1515 Bredsæther, Bredesæther (Kh 54 s 195, 200), 1539 Breset- 
ter, Bresette (SmH 1539:1) - 5 H, 0 b.

SmH 3 sk, varav en med ky och en med kyuj i byn, en öde 
1551-52.
1541 1 ky (saknas 1542-43), till sk ovan, obyggd.
1541 1 kyuj (saknas 1542-43), till sk ovan, obyggd, 
öde 1551-52.
1541 (endast) 1 kyuj.
1539-58 2 bi, en obyggd, från 1551 är båda obyggda, 
bärgas från 1552 till Borgholms ladugård, från 1556 
till Gärdslösa kungsgård.

1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 
Öland jord i B som tidigare omfattat 3 bol men nu 
uppges vara öde för att Otte Rud har sålt stugan från 
S:t Pers gods’ i västra gården. Vidare uppges att B nu
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Gåtebo

Kläppinge

räntar 3 mark Pstackota men att det förut för varje 
markabol rantat 5 öre och 18 penningar, 4 skäppor 
korn och 6 mark smör. (Kh 54 s 195)

1541 redovisas en kyrkojord som räntar 5 mark danska och 
fodring till kyrkan och ytterligare två jordar som rän
tar 5 fyrkar och halv fodring resp 1 fyrk (SmH 
1541:7).

1555 se Norra Gärdslösa, Gärdslösa sn.

1515 Gutwboda (Kh 54 s 195) - 5 H, 0 b-c.
SmH 3 ky, 1544 1 + 5 ky (obyggd), 1550 i + i ky, den ena 

obyggd men brukas från 1551 av en biskopslandbo i 
Kläppinge.
1 bi.
1 vrkl, 1544 | vrkl (obyggd), brukas från 1551 av en 
biskopslandbo i Kläppinge.

1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 
Oland G som av ålder är 3 markabol men som nu rän
tar ’ej mera än’ 4^ mark gutniska (Kh 54 s 195).

1541 redovisas en kyrkolandbo som räntar 16 fyrkar till 
prästbordet i Mörbylånga (SmH 1541:7).

1515 Kleppinge (Kh 54 s 196) - 5 H, 0 c.
SmH 3 sk, varav en med skuj i K 

1 skuj, till sk ovan.
1541 (endast) 2 kyuj.
3 bi, 1540 5 bi, varav 2 öde, 1544 4 bi; 1540 är två går
dar öde och 1542 är en av dessa fortfarande obyggd 
men brukas till den andra och sammanslås 1544 med 
den till ’ett gods’ eftersom det så ’tillförne’ varit; från 
1551 brukar en av landborna | vrkl och 5 ky i Gåtebo, 
samt 1551-59 1 bi i Ne dr a Sandby.

1515 upptas tre gårdar i K i en jordebok över biskopsbordets 
gods på Öland. Om dessa meddelas att två är besuttna 
och en öde för att Nils Bosson (Grip) låtit ta bort stu
gan och uppsätta den ovanpå ”krookællaren”. Den ena 
gården räntar 16 örtugar för sin jord och 20 örtugar för 
ödebolet, den andra räntar 1 mark Pstackota för sitt rät
ta bol och 10 örtugar för ödebolet; det meddelas att for
dom satt 4 landbor i K med var sitt markabol och rän-
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*Lywng

tade var och en 5 öre 18 penningar, 4 skäppor korn och 
6 mark smör. Biskopsbordet har även 3 halva markabol 
som vardera av ålder räntar 8 örtugar och 5 penningar, 
3 mark smör och 2 skäppor kom, samt 7 öresbol som 
räntar 5 öre, 3| skäppor korn och 4| mark smör. Vidare 
meddelas att ’all jord’, dvs all biskopsjord, i byn 1515 
sammanlagt omfattar l\ markabol och 1 öresbol.

I marginalen redovisas även äldre (delvis över
strukna) uppgifter från Borgholms slottsbok, enligt 
vilken jorden i K omfattar totalt 72 alnar jord som 
räntar 10| öre. Emellertid uppger samma källa även 
att K omfattar 11 markabol, varav går ’1 mark 1 gut- 
nisk och 2 penningar’. De 72 alnarna redovisas som 
följer (här i fallande storleksordning): Truls Klemets- 
son 24, Torsten Kursa 19, Jeppe Holmsten 12, Olof 
Pedersson 65, Peder Ingelsson 5 5 och Benkta i Pers- 
näs 45; summan blir 7l| alnar. Utöver detta redovisas 
även uppgifter om jordinnehav (i markabol) från ett 
troligen något senare tidsavsnitt:

1) 3| markabol och 2 öresbol (Gudbjörn)
2) 3 markabol och 2 öresbol (Hans Röd i Gåtebo)
3) 22 öresbol och 1 örtugbol (Johan Skägge)
4) 5 öresbol, 1 örtugbol och 2 penningsbol (Gud

sten Månsson)
5) 8 örtugbol (Olof Månsson)
6) 8 örtugbol (Nisse Storm)

(Kh 54 s 196; jfr Göransson 1971 B:10)

1541 redovisas två kyrkoutjordar som räntar 2 resp 1 fyrk 
till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1544 får Anders Olsson i K böta 200 mark, 6 lod silver och 
6 oxar för att han anslutit sig till Nils Dacke (SmH 
1544:9).

1500 Lywng (RAp 25/1) - troligen del av Långöre.
1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y en utjord som 

räntar 6 örtugar (se Långöre) (RAp 25/1).

Långöre 1460/70 Langaaøre, Langarum (SPSS 40 s 74, 81), 1515 Lang
te (Kh 54 s 196), 1539 Longäre (SmH 1539:1) - 5 H, 0 c.
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SmH 3 sk, varav en med skuj i L.
1 skuj, till sk ovan.
1544 i ky (obyggd), 1546 1 ky, jfr 1544 nedan.
1541 (endast) 1 kyuj.
1541 1 kyuj (saknas 1542-45), från 1546 till bi nedan. 
1544 1 bi, med kyuj i L från 1546.
1 fr, 1544| fr, (1545 Ture Trolle); obyggd från 1550. 

1460/ 70 omnämns i samband med arvstvisten mellan Erik 
Eriksson (Gyllenstierna) d ä och Ture Turesson 
(Bielke) en gård i L som räntar 6 öre (se Lundegård, 
Köpings sn, Förbo hd) (SPSS 40 s 74, 79, 81).

1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y två utjordar i 
?L, Lyumg och Øredetorp, som räntar 6 resp 8 örtugar 
(se Klinta, Smedby sn) (?RAp 25/1).

1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 
Öland ett besuttet markabol i L som nu räntar 2 mark 
gutniska men tidigare, då dår satt två landbor, ranta
de dessa vardera 2 skäppor korn och 2 mark smör 
’med penningar’. I marginalen redovisas äldre upp
gifter från ’slottsboken’ enligt vilken L är totalt 10 
markabol och 2 öresbol som räntar 13| gutniska. Jor
darna redovisas enligt följande:

1) 20 öresbol
2) 13 öresbol och 2 örtugbol
3) 5| öresbol
4) 21 öresbol
5) l| öresbol
6) 3 markabol, 2 öresbol och 3 penningsbol

Vidare meddelas att det hår går 4 örtugar i alnen. 
(Kh 54 s 196)

1541 redovisas två kyrkoutjordar, varav den större räntar 16 
fyrkar och fodring, den mindre 2 fyrkar (SmH 
1541:7).

1544 meddelas att frälselandbon i L (identisk med kyrko- 
landbon därstädes) som tidigare antecknats för ett 
frälsegods bara har ett halvt; den andra halvan redo
visas därefter som kyrkojord (SmH 1544:9).
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Melösa

Ormöga

Prästgården

Sandby,
Nedra

Sandby, Övra

1436 i Medaløsom (NoB 1994 s 58), 1539 Medellöse (SmH 
1539:1) -5 H, 0 c.

SmH 7 sk, en med skuj i M.
1 skuj, till en av sk ovan.

1436 är Gudsten i M bolagsvittne (NoB 1994 s 58).

1515 Ormøge (Kh 54 s 195) - 5 H, 0 c.
SmH 1 sk.

1 bi.
1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 

Öland 12 öresbol som fordom brukat ränta 1 mark 
och 15 penningar, 9 mark smör och 6 skäppor korn 
men som nu räntar 4 mark gutniska. Vidare meddelas 
att gården är väl besutten och att husen tillhör bon
den. I marginalen redovisas uppgifter från ’slottsbo- 
ken’, enligt vilken O är totalt 6 markabol, varav går 5 
öre (troligen per markabol). Gårdarna redovisas en
ligt följande:

1) 18 öresbol och 2 örtugbol
2) 6 öresbol
3) 6 öresbol och 1 örtugbol
4) 10 öresbol
5) 7 öresbol och 1 örtugbol 

(Kh 54 s 195)

1515 in manso sacerdotali... Bredasceter (DS 5678) - 5 H, 0 c.
1515 vidimeras i P, på begäran av biskop Hans Brask, av 

påvlige notarien Petrus Benedicti ett pantbrev på kro- 
nogods, utfärdat av kung Erik omkring 1356-59 (se 
Borgholm, Slättbo hd) (DS 5678).

1515 Nedra Sandby (Kh 54 s 197) - 4 H, 9 c.
SmH 5 bi, varav två obyggda och brukas av var sin bi i Bo 

1546-58 resp Kläppinge 1551-59.
1515 se Övra Sandby.

1515 Øffra Sandby (Kh 54 s 198) - 5 H, 0 b.
SmH 5 bi, varav en obyggd och brukas av en annan.
1515 upptar en jordebok över biskopsbordets gods på
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Sikvarphamn

* Skaff ta - 
græffua

Öland fem gårdar i Nedra S, varav tre är besuttna och 
två öde. Av vaije gård utgår 1 mark Pstackota, 1 skil
ling och ’av alla fem’ en vit. En av gårdarna uppges 
Nils Bosson (Grip) ha lagt öde och tagit bort ladan, 
som biskop Henrik betalat med sina egna pengar, och 
’satt henne i ladugården’. Vidare meddelas att Nils 
Bruse, Ottes (Rud) fogde, tagit bort ett stekarehus, 
som biskop Henrik köpt för egna pengar, och givit 
detsamma dll Lasse Jönsson i Störlinge, varvid en 
Mats Jönsson uppges ha tagit 15 mark gutniska för 
huset (jfr A 7 s 107v).

Övra S består av tre besuttna och två ödesbol, varav 
Otte Rud uppges ha lagt ett öde och fört alla husen 
till skattejord. Av hela byn går 16 mark gutniska.

Nedra och Övra S har 10 landbor som sammanlagt 
äger 11 markabol, varav det elfte är ett ödebol. Av 
dessa brukade fordom utgå av varje bol 5 öre och 18 
penningar, 4 skäppor korn och 6 mark smör. Nu går 
av varje markabol 2 mark gutniska och av vaije halvt 
markabol 1 mark gutniska. Till Övra S hör också 3 
öresbol i Gärdslösa socken (troligen i Sörby) som rän
tar 2 örtugar men tidigare rantat 6 örtugar. (Kh 54 s 
197 f)

1519 överlåter Sone skinnare sitt hus i S till biskopsbor
det i vittnens närvaro som är herr Mårten, domkyr
kans syssloman i Linköping, herr Olof i Bredsättra, 
Inge Olsson, Anders Matsson och Hans i Bo (Kh 54 
s 198).

1493 ad partum ... Sikawarp dictum (BL s 172), 1515 Sikar 
warp i Ølandia (Kh 54 s 109, SRS 111:2 s 296) - 5 H, 0 c.

1493 uppges i det s k linköpingsbreviariet att S var den 
plats där den heliga Birgittas kvarlevor först fördes i 
land vid återkomsten till Sverige (BL s 172).

1515 omnämns S såsom plats för ett kapell (Kh 54 s 109, 
SRS 111:2 s 296).

1515 Skafftagrceffua (Kh 54 s 196) - se Skedstad.
SmH 1 biuj (saknas vissa år).
1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på
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*Skallan

Skedstad

*Twffwan

*0redetorp

Öland en äng S som ligger i Skedstad och räntar 12 
penningar (Kh 54 s 196).

1515 Skallan (Kh 54 s 196) - se Skedstad.
SmH 1 biuj (saknas vissa år).
1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 

Öland en äng S som ligger i Skedstad och räntar 7 
gutniska (Kh 54 s 196).

1515 Skedestada, i Skedestad (Kh 54 s 196, 200) - 5 H, 0 c.
SmH 6 bi.
1515 upptar en jordebok över biskopsbordets gods på 

Öland fyra landbor i S och meddelar samtidigt att där 
fordom suttit sex. Nils Bosson (Grip) uppges ha lagt 
’det femte’ öde och tagit bort ”laduna aff clara eek 
nya”. De fyra återstående gårdarna ligger vardera för 
1 markabol och räntar 2 mark gutniska. I S ligger ock
så fyra ängar: *Boosgæff, *Skafftagræffua, *Skallan 
och *Twffwan. Vidare meddelas att i S ligger tre ängs- 
håpar som är skiftade mellan sex landbor så att var 
och en för sin del ger 10 gutniska årligen och är dess
utom skyldiga att varje år plantera 10 träd vardera. 
(Kh 54 s 196, 200)

1515 Twffwan (Kh 54 s 196) - se Skedstad.
SmH 1 biuj (saknas vissa år).
1515 upptas i en jordebok över biskopsbordets gods på 

Öland en äng T som ligger i Skedstad, är \ markabol 
och räntar 8 örtugar (Kh 54 s 196).

1500 Øredetorp (RAp 25/1) - troligen del av Långöre.
1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y en utjord som 

räntar 8 örtugar (se Långöre) (RAp 25/1).



Gärdslösa socken
1283 de Geerisløso (DS 771).
1311 Gerisløsuæ ... (Gardell nr 138).
1346 in parrochiis ... Geerisløso (DS 4118, avskr).
1396 in Gyeerisløso (RAp 25/4).
1424 i Gerdzløsa sokn (RAp 8/3).

Omfattning: Gärdlösa kyrksocken har under medeltiden och 1500-talet 
samma omfattning som den nuvarande socknen (1950). Sockendelen med 
byarna/gårdarna Galltorp, Hagby, Jämjö, Lindby och Sörby hörde admi
nistrativt till Slättbo härad.

Kyrkan: Gärdslösa kyrka var under medeltiden ölandsprostens kyrka. Un
der tidig medeltid byggdes en östtornskyrka med ovanligt djup absid och 
en sakristia vid norra kormuren. Senare under 1100-talet byggdes ett väst- 
torn vars östra mur vilar på långhusets västgavel. Ovanpå västtornets klock- 
våning byggdes ca 1200 en skyttevåning. I mitten av 1200-talet utvidgades 
kyrkan med två korsarmar med övervåningar av Håkan Tanna eller någon 
i hans krets. Sydportalen är en exakt replik i f skala av motsvarande i Got
hems kyrka på Gotland. I slutet av 1200-talet ersattes östtornet av ett stort, 
rakslutet kor, vars trappgavel i öster efterbildar stadskyrkorna i Skänninge 
och Söderköping. Det gamla koret revs och långhuset förenades med det

151

Gärdslösa kyrka och bogårdsmur samt ruinen av ett gilleshus, avtecknade på sommaren 
1634 avJH Rhezelius. KB.



152 Runstens härad

nya genom sidomurar. Långhusets murar höjdes därefter och långhuset 
välvdes. På 1300-talet byggdes en sakristia norr om koret.

I kyrkan finns kalkmålningar, de äldsta från 1200-talets mitt, bl a före
ställande S:ta Margareta; 1498 målades kyrkan av Magnus Ingelsson, med 
bl a apostlar, S:ta Birgitta, evangelistsymboler, ornamentik, invigningskors 
m m. På norra korväggen finns två målade vapensköldar (Anund Stensson 
/Ulv/) från 1570-talet. Av de medeltida inventarierna återstår ett triumf
krucifix från tidigt 1300-tal och en madonnabild från omkring 1500; rester 
av en medeltida dopfunt av kalksten ingår nu i en solvisare. En skadad grav
häll över prosten Olof (död 1311) är bevarad, liksom två gavelhällar till 
gravmonument från 1200-talet. En primklocka i koret kan troligen dateras 
till 1300-talet. (SvK 177, KNS 56 /Boström/, Boström 1990 a)

Kyrkby: Norra Gärdslösa.

Gille: Väster om och intill kyrkogårdsmuren finns grundmurarna av ett 
glleshus av sten, som byggts vid okänd tidpunkt (SvK 177 s 11, 13). En 
namnförteckning från omkr 1420, vilken upptar kyrkoherden i Gärdslösa 
(som första namn), prosten i Runsten, andra öländska präster, klosterbrö
der och lågfrälse män, sammanlagt 36 namn, avser troligen ett gille i Gärds
lösa (UUB C 19 f 71v, Schück 1991 s 442 ff).

Runstenar: Öl 39-41 i Bägby - texten på 41 namnger tre män som rest ste
nen och byggt en ’bro’, Öl 42 på bro vid kyrkan (nu försvunnen), Öl 43 i 
kyrkan (i tre delar).

1428 ärver Erik Gjurdssons barn gods (utan ortnamn) i Gärdslösa och Kö
pings socknar och mera jord på fastlandet efter sin farfar Gjurd 
Matsson (sjuuddig stjärna) (se DMS 4:2 s 56) (RAp 10/2).

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj ky aski vrkl aoe fr

Bägby, Nedra 4 (4) - - - - - - - - - - o (1) — —
Bägby, Övra 2 (2) - - - - - - 1 (1) - - - - 2 (1)
Gärdslösa, Norra - - - - - - - - - 6(0) - -7(0)
Gärdslösa, Södra 5 (5) - - - - 5 (5) - - - - - - - -
Jordsläta 4 (4)- - - - - - - - - - - - - -
Runsberga 5 (5)- - - - - - - - - - - - - -
Störlinge 11 (11) - - - - - - - - - - - - 5 (5)
Sättra 2 (2) - - - - 1 (1) - - - - - - 2 (2)
Tjusby 7 (7) 1 (1) 3 (3) 1 (1) - - - - - - - -

Summa 40 (40) 1 (1) 3 (3) 7 (7) 1 (1) 6 (0) 0 (1) 16 (8)
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Gärdslösa socken 
Antal gårdar på 1540-talet

skattejord
kyrkojord
klosterjord 
(Askeby, Vreta, 
Vadstena)
frälsejord 
(inkl aoe) 
sätesgård 
häradsgräns

Bägby, Nedra 1302

SmH

1302

1531

1538

in Begby (SkoKlJb s 20), 1539 Neder Beckby (SmH 
1539:1) -4H, 8 b.
4 sk.
1544 1 aoe.
har Sko kloster | attung och 2 öresbol under landbo
drift (SkoKlJb s 20).
upptas i Gustav I:s jordebok en gård i B som han köpt 
av Anders Olsson Frende och som räntar 12 skillingar 
(Kl f 135).
har kungen en gård som räntar ll pund smör; gården 
har åker till 7\ spann och äng till 7 lass (SmH 1538:4).



154 Runstens härad
Bägby, Övra 1491 i Bäckeby (Bio Frende, regest), 1539 Öffra Beckby, Öffra

Begby (SmH 1539:1) - 4 H, 8 b.
SmH 2 sk, varav en brukar fr och en aski i B.

1 aski, obyggd, brukad av sk ovan.
1 fr (1545 Ture Trolle, 1550 Ture Pedersson /Biel- 
ke/); obyggd, brukad av sk ovan.
1542-43 1 fr, uppges 1542 vara nyupptagen.

1491 säljer Lasse Sandersson 6 öresbol till sin moster Lu
cia Andersdotter (Högsrum-ätten) (Bio Frende, re
gest).

1520- talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som 
räntar 12 örtugar gutniska. Jorden tillfaller honom 
även vid förnyade arvskiften 1553 och 1559, då rän
tan är 0:3 pn (se Lundegård, Köpings sn, Förbo hd). 
(VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559)

Galltorp Se Gärdslösa sn, Slättbo hd.

Gärdslösa,
Norra

1423 i Gersløso (RAp 27/11), 1539 Norre Gierslöse, Norre 
Gerslöse (SmH 1539:1), 1540 Kirckebien (SmH 1540:2) 
- kyrkby - 4 H, 9 b.

SmH 1539—57 6 vrkl, 1556 lagda till Gärdslösa kungsgård. 
1544-57 1 vrkluj, 1556 lagd till Gärdslösa kungsgård. 
7 fr, 1556-57 7 aoe, (Anders Olsson Frende 4, Sten 
Bengtsson /Ulv/ 3), varav en av Sten Bengtssons går
dar är obyggd och brukas av andra landbor i G; går
darna läggs under Gärdslösa kungsgård 1556.

Gärdslösa kungsgård uppstår som särskild förvaltningsenhet 
1555 då Jöns Persson utnämns till gårdsfogde för densam
ma; samtidigt läggs Rälla kungsgård i Högsrums sn, där Jöns 
från 1549 varit gårdsfogde, under gemensam förvaltning 
med Gärdslösa (AL 2:1 s 29). Kungsgården bildas genom av- 
hysning av Norra Gärdslösa by och prästgården (SmH, GR 
25 s 577). Kung Gustav I daterar 1546 ett brev i Gärdslösa 
(GR 18 s 118).

1423 vittnar bl a Jösse och Simon i G att framlidne Somar 
Eriksson köpt en gård där (se Galltorp) (RAp 27/11). 

1459 ger Knut Somarson som morgongåva till sin hustru 
Birgitta Magnusdotter (spets från vänster) tre gårdar i



Gärdslösa 155

G och jord i Gall torp och Kolstad, Köpings sn, och 
Ryd, Glömminge sn (RAp 27/12).

1480 tilldömer riksrådet Ivar Gren och Magnus Grens an
ka, Gertrud Narvesdotter (Römer), de gods (utan 
ortnamn) på Oland som Birgitta, änka efter Knut So- 
marson, hade sålt till Magnus Gren. Gods i Tjust, 
Ydre, och annorstädes som också ingått i köpet tillfal
ler däremot Birgittas systerdotters barn Nils Månsson 
(Yxta-ätten) och Birgitta Månsdotter, gift med Anders 
Ravaldsson (Stubbe av Valsta). (Råäf 1 s 276 f)

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) fyra gårdar (se 
Lundegård, Köpings sn, Förbo hd) (VikS E 2742).

1555 omnämns G bland kronans slott och gårdar i sam
band med utplacering av hästar på dessa; på G skall 
14 hästar hållas (GR 25 s 71).

1555 befaller Gustav I att ölandsfogden Sigfrid Jönsson 
skall lägga något nytt gods till prästgård i Gärdslösa i 
stället för den gård som tidigare varit prästgård. Se
nare samma år meddelar kungen, att gärdslösapräs- 
ten ’må bli sittande i Bredsättra’. (GR 25 s 577, 602)

1556 meddelas att det vid kungsgården finns en trädgård 
som dock inte räntat något detta år (SmH 1556:15).

1558 redovisas åkrar, vretar, ängar, fisken och kvarnar i rä
kenskaperna för Gärdslösa gård (SmH 1558:6) - 
kvarnar: en öde vattenkvarn i Högtomta, en väder
kvarn och en vattenkvarn som gårdens säd mals på - 
fisken: i Tjusby fjärd till fem notevarp som räntar 4 
tnr och I5 fj sik, 3 tnr abborre, 3 fj gädda och 9 lisp 
och 4 marker färsk gädda - ollonskog: i Rälla skog 
och Högtomta skog -

åkrar och vretar:
utsäde 1

Nörre giärdet 
Södre giärdet 
Medel giärdet 
Bredesängs urrett 
Kasys wret 
Presta wret 
Trädis wret 
Störlinge vret

1 läst 4 pd 6 sp
2 läster 1 pd 7 sp

1 5 pd
1 pd 7 sp

2 sp
1 pd 6 sp 2 1 fj
1 I pd

6 sp
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angar:
lass hö

Gärdslösa äng 210
62

110
240

24 
30 
42
25

Kloster skogz änng
Högtomta äng 
Rälla äng
Bredsättra äng 
Sörby äng
Störlinge mosse 
Långebro mosse

summa hö: 743 lass

Gärdslösa,
Södra

Hagby

Högtomta

Jordsläta

1539 Södre Gierslöse (SmH 1539:1) - 4 H, 9 b.
SmH 5 sk.

5 ky, varav en obyggd (1544-46 två obyggda).
1541 redovisas fem kyrkolandbogårdar; två gårdar räntar 

vardera 20 fyrkar och fodring, den ena till den egna 
sockenkyrkan och den andra dll prästen i Högsrum; 
tre gårdar, varav en är öde, räntar var och en I65 fyr
kar och fodring till kyrkan (SmH 1541:7).

1544 får Frende Persson i G böta 30 mark för att han trots 
förbud seglat till Tyskland (SmH 1544:9).

Se Gärdslösa sn, Slättbo hd.

1536 Höijtompta (GR 11 s 183, 192), 1549 Högetompthe 
(SmH 1549:2B) - 4 H, 8 a.

Högtomta kan 1536-49 beläggas som sätesgård för Anders
Olsson Frende (GR 11 s 183, 192, SmH 1549:2B).

1536 utfärdar Gustav I ett brev för Anders ”Frende” (Ols
son) på H som är dennes arvegods men en tid har le
gat under kronan (GR 11 s 183, 192).

1528 i Hiorttslätte (VikS E 2739, avskr), 1539 Hiordtslcett, 
Hiordtzslætt (SmH 1539:1) - 4 H, 9 a.

SmH 4 sk.
1528 ärver Svante Stensson (Sture) en utjord som ligger till 

hans gårdar i Störlinge (se Bläsinge, Torslunda sn) 
(VikS E 2739).

Gärdslösa,
Södra

Hagby

Högtomta

Jordsläta
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Jämjö

Lindby

Runsberga

Störlinge

Sättra

Se Gärdslösa sn, Slättbo hd.

Se Gärdslösa sn, Slättbo hd.

1539 Ronesberge (SmH 1539:1) - 4 H, 8 b.
SmH 5 sk.

1443 i Stødhlinge (RAp 20/7), 1515 Støfflinge (RAp 18/9) -
4 H, 9 b.

SmH 11 sk, varav en med skuj i Tjusby och två med var sin 
samuj i Tjusby.
5 fr (Hans Kyle 1, Germund Svensson /Somme/ 1, 
Svante Stensson /Sture/ 2, Ture Trolle 1).

1443 ärver Johan Truelsson (Upplanda-ätten) en gård (se 
Horn, Persnäs sn) (RAp 20/7).

1498(?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som räntar 
4 mark och är hans hustru Brita Turesdotters (Biel- 
ke) morgongåvegods (ATJb s 81).

1508 (omkr) får Lasse Jönsson i S ett stekarehus av fogden 
Nils Bruse som flyttat bort detsamma från Nedra 
Sandby (Kh 54 s 197, jfr A 7 s 208).

1515 säljer Henrik Swessin d y en gård till Bengt Abjörns
son (Liljesparre) (se Horn, Persnäs sn) (RAp 18/9). 

1523 omnämns i samband med Ida Månsdotters skuldbe
talning till Hans Brask en jord i S som räntar 3| 
mark gutniska; uppgiften är överstruken i doku
mentet, vilket tyder på att någon överlåtelse inte 
har ägt rum; sannolikt är den åsyftade gården iden
tisk med den som Idas släkting Henrik Swessin sål
de redan 1515 (se även Spjuterum, Runstens sn) 
(Kh 53 f 62).

1528 ärver Svante Stensson (Sture) två gårdar i S och en 
underliggande utjord i Jordsläta (se Bläsinge, Tors- 
lundasn) (VikSE2739).

1419 Sætræ (SD 2689) - 4 H, 9 a.
SmH 2 sk.

1 ky.
2 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, Ture Trolle). 

1419 ärver Bengt Sture (gumsehuvud) efter sin far Magnus
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Tjusby

Sture en gård som räntar 10| öre (se Halltorp, Hög
srums sn) (SD 2689).

1424 ärver Knut Karlsson Sture (gumsehuvud) en gård 
som räntar 18 öre (se Möckleby, Norra Möckleby sn) 
(RAp 3/8).

1500 ärver Erik Eriksson (Gyllenstierna) d y en uyord som 
räntar 0:0:18 pn (se Klinta, Smedby sn) (RAp 25/1). 

1541 har sockenkyrkan en gård som räntar 16 fyrkar och 
fodring (SmH 1541:7).

1539 Tiuffzby, Tyuffzby (SmH 1539:1) - 4 H, 9 b.
SmH 7 sk.

1 skuj, till Störlinge.
3 samuj, varav en till sk i T, två till var sin sk i Stör
linge.
1 ky.

1541 har sockenkyrkan en gård som räntar 0:2 pn till kyr
kan och 0:2 pn samt fodring till prästen (SmH 
1541:7).

Långlöts socken
1320 (omkr) de... Langaløøt (DS 888 odat, avskr).
1335 in Langoløt (Gardell nr 174, nu försvunnen gravsten).
1346 in parrochiis ... Longaløt (DS 4118, avskr).
1420 (omkr) deLongaløth (UUB C 19 f 7lv, Schuck 1991 s 442).
1500 i Långelödh (HH 31 s 254, avskr).

Omfattning: Socknen har under medeltiden och 1500-talet samma omfatt
ning som den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Långlöts medeltida kyrka genomgick en grundlig ombyggnad 
1795-96, då valven revs och nordmuren flyttades ut. Kyrkan byggdes ur
sprungligen som tornlös absidkyrka på 1120-talet (C 14 datering). Sekun
därt använt virke i kyrkan har C 14 daterats till senast 1080, vilket troligen 
innebär att den haft en träkyrka som föregångare. Senast på 1160-talet 
kompletterades kyrkan med ett lågt västtorn med ursprunglig portal. Om
kring 1200 byggdes ett rakslutet kor med lågt kryssvalv öster om absidkoret 
och västtornet försågs med en klockvåning. Vid 1200-talets mitt (senast
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Långlöts klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.

1255, C 14 datering) byggdes kyrkan om av Håkan Tanna eller någon i 
hans krets: över koret byggdes ett torn, västtornet förhöjdes till sin nuva
rande höjd och långhuset välvdes; över valven inrättades en profanvåning, 
och en ny sydlig långhusportal med ursprunglig solvisare tillbyggdes. I kyr
kan finns spår av kalkmålningar från omkring 1250 och glasmålningsfrag- 
ment från 1300-talet (i SHM). Av de medeltida inventarierna återstår en 
dopfunt av gotländsk sandsten från ca 1200 och ett stort antal fragment, bl 
a delar av ett Limoges-krucifix (i SHM). Ett stort antal mynt, det äldsta från 
1084-88, har hittats i kyrkan (förvaras i Myntkabinettet). (SvK 151, Bo
ström 1990 a)

Runstenar saknas, men runstensfragment har påträffats i kyrkan (1969).

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj ky kyuj vrkl fr

Björkerum 5 (5) 1 (1) - - 1 (0) - - - -

Folkeslunda 7 (7) 1 (1) - - 1 (0) - - - -
Himmelsberga 3 (3)
Ismantorp 3 (3) - - - - 1 (0) - - - -
Kvistorp 1 (1)
Långlöt 9 (9) 1 (1) 2 (2) - - 1 (1) 1 (1)
Åstad 3 (3) - - 1 (1) - - - - - -

Summa 31 (31) 3 (3) 3 (3) 3 (0) 1 (1) 1 (1)



160 Runstens härad

Långlöts socken 
Antal gårdar på 1540-talet

■ skattejord 
0 kyrkojord
tD klosterjord (Vreta) 
O frälsejord

Kvisto rp

\a Långlöt

Ismantorp
Himmelsberga

BjörkerumZ
■■■■
eeeFolkeslunda

Björkerum 1513 aff Berkerom (BSH 5:426), 1539 Byrckerum, Birckerum 
(SmH 1539:1) -4 H, 7 a.

SmH 5 sk, varav en med skuj i B.
1 skuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyuj till prästbordet.

1513 meddelas att Per Månsson i B m fl ölandsbönder flytt 
(’rymt’) från sina gårdar och nu uppehåller sig på 
fastlandet i Kalmartrakten (BSH 5:426).

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar l| fyrk och lig
ger under prästbordet (SmH 1541:7).

Folkeslunda 1539 Fölckeslundt (SmH 1539:1), 1541 Ffolkeslundha (SmH 
1541:7) -4 H, 7 b.

SmH 7 sk.
1542 1 skuj, till ky i Långlöt, 1557 till ölandsfogden. 
1541 (endast) 1 kyuj.

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 7\ fyrk (SmH 
1541:7).
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1539 Hemelsberge, Hemesberge (SmH 1539:1) - 4 H, 8 b.
SmH 3 sk.

Ism an torp 1539 Ysmundetorp (SmH 1539:1), 1541 Ismatorp (SmH 
1541:7) - 4 H, 8 a.

SmH 3 sk.
1539 (endast) 1 skuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyuj.

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 2 fyrkar till 
kyrkan och 2 till prästen (SmH 1541:7).

Kvistorp 1539 Quextm-p (SmH 1539:1) - 4 H, 8 a.
SmH 1 sk.

Långlöt 1432 in Longøløt (UUB C 19 f 230v), 1463 i Langholöth i stho
ra bynom (BeS s 514, avskr), 1500 i kyrckiebyn i Långe- 
lödh (HH 31 s 254, avskr), 1510 (omkr) Langelød (SkS 
E 8928 f 43) - kyrkby - 4 H, 8 b.

SmH 9 sk, varav en öde 1544-50.
1 skuj, till ky nedan, 1546 till Åstad.
2 ky, varav en med skuj i L 1542-45 och i Folkeslunda 
1542-56.
1 vrkl.
1 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Verner 
Slätte).

1432 utfärdar Johan, ’scolaris’ i Linköping, en fullmakt för 
sig, sin bror och Helena, änka efter Bertil i L, gällan
de arvet efter hans far Ingeld smed från Öland som 
omkommit på ett skepp utanför ’Samland’ (Preus
sen) (UUB C 19 f 230v, Schück 1991 s 439).

1463 pantsätter Peder Magnusson (ginbalk) en gård i L, 
som räntar 5 mark penningar och en spann malt, till 
Mats Pedersson (dubbel ring), varvid överenskom- 
mes att om Peder vill återinlösa gården skall han gott- 
göra Mats med 10 eller 20 mark penningar av avra
den ’som hans makt kan vara’ och Mats skall behålla 
gården tills han fått igen alla sina pengar (BeS s 514, 
BhSpp 1/11).

1500 överlåter Kristina Pedersdotter (Psparre över blad) till 
Arvid Trolle inlösningsrätten till sin gård i L och flera
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Åstad

andra jordar i Småland som hon och hennes avlidne 
make, Peder Magnusson (ginbalk), tidigare pantsatt 
till Arvid Knutsson (sparre över stjärna) och Mats Pe- 
dersson. Samtidigt dödar Kristina de tidigare brev på 
samma gods hon givit Per Månsson (Stierna) i Säby, 
Bäckaby sn, eftersom denne inte betalat henne enligt 
överenskommelse. (HH 31 s 253 f)

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) en gård som räntar 5 
mark gutniska och en spann malt; gården uppger 
han sig ha fått av Erik Salomonsson för skatt denne 
undanhållit i flera år (SkS E 8928 f 43).

1541 räntar den ena kyrkolandbon 1 mark danska och en 
fyrk samt fodring till sockenkyrkan, den andra räntar 
16 fyrkar till kyrkan och 2 öre samt fodring till präs
ten (SmH 1541:7).

1558 får ölandsfogden Sigfrid Jönsson (som är bosatt i L) 
prästgården i förläning (GR 28 s 587).

1539 Åsysta, Åsista (SmH 1539:1), 1541 Ååstadha (SmH 
1541:7) -4H, 8 a.

SmH 3 sk, varav en med skuj i Långlöt från 1546.
1539 (endast) 1 skuj, till en av sk ovan.
1 ky.

1541 räntar kyrkolandbon 12 fyrkar till kyrkan och 12 fyr
kar samt fodring till prästen (SmH 1541:7).

Runstens socken
1299 in Ronasten (DS 1262).
1299 in Runæsten (DS 1289).
1346 in parrochiis Ronsten (DS 4118, avskr).
1404 ecclesiarum ... et Runostene curatorum (SD 412).
1415 scriptum parochie Rvnosteen (SD 2037).

Omfattning: Runstens kyrksocken har under medeltiden och 1500-talet 
samma omfattning som den nuvarande socknen (1950). Sockendelen med 
byarna Norra och Södra Bäck, Vanserum och Åkerby hörde administrativt 
till Möckleby härad.
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Runstens klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av JH Rhezelius. KB.

Kyrkan: Runstens medeltida kyrka revs parallellt med att den nya byggdes 
norr om den 1835-38. Den äldsta kända kyrkan byggdes som en tornlös ab
sidkyrka under 1100-talet (ett fyrpassfönster från absiden sitter i den nuva
rande kyrkans östgavel). Ett klocktorn, liknande dem i Långlöt och Gärds- 
lösa, uppfördes kort därefter. Omkring 1200 förstärktes koret och förhöj
des till torn i ett par etapper. Över västtornet byggdes också ett par för- 
svarsvåningar. Under 1200-talet välvdes långhuset tvåskeppigt på två pelare 
(nu grindstolpar) och försågs med en övervåning. En sakristia byggdes om
kring 1300 vid korets nordsida och 1497 byggdes en sydlig sakristia, samti
digt som den norra sakristie-ingången murades igen och en yttre ingång 
gjordes i stället. Kyrkan saknade vapenhus under medeltiden. Av kyrkans 
medeltida inventarier återstår en dopfunt av gotländsk kalksten från 1200- 
talets förra hälft, ett sakramentskåp med unika beslag, altarkrucifix av Li- 
moges-emalj från 1200-talet, madonnabild av tyskt ursprung från 1300-ta-



164 Runstens härad

lets förra del och en ’helig konung’ (S:t Erik eller S:t Olof) från 1200-talets 
slut (i KLM). En till gravsten omhuggen runsten (Öl 31) är bevarad. (SvK 
188, Strömbom 1942)

Kyrkby: Södra Runsten.

Runstenar: Öl 31 omhuggen till gravsten (i kyrkan), Öl 33 i Södra Runstens 
västra gärde (försvunnen), Öl 36 i Bjärby, Öl 37 och 38 (fragment) i Lerka- 
ka.

Kapell: 1443 ärver Bengt Håkansson (Bölja) en lycka som ligger vid S:ta 
Margaretas ’kyrka’ (Sanda Margitta kirkio) i Runstens sn (RAp 20/7; se 
Horn, Persnäs sn). 1515 omnämns kapellet (S: Margarete in Ronsten) i en 
förteckning över kapell i Linköpings stift. Kapellet saknade kontinuerligt 
tjänstgörande präst. Det var beläget på en tomt i byn Bjärby och dess plan 
uppskattades 1872, då endast en låg ruinkulle återstod, till ca 21 x 9 m. Kul
len har inte undersökts i modern tid. (Kh 54 s 109, SRS III:2 s 296, Runsten 
/Göransson/ s 73, KLA 1978 /Boström/)

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj ky kyuj vrkl kapuj aoe fr

Bjärby 4 (4) 1 (2) — - 1 (2) 0 (3) 0 (1) 4 (3)
Dyestad 8 (8) - - 1 (0) 1 (0) - - 0 (1) - - 0 (1)
Lerkaka 4 (4) 1 (1) - - 1 (0) - - 0 (1) - - 1 (1)
Lopperstad 3 (3) 2 (2) - - 0 (1)
Runsten, Norra 3 (3) - - - - 1 (3) 1 (1)
Runsten, Södra - - - - 1 (1) 1 (0) 7 (7)
Spjuterum 1 (1) - - - - 3 O) 3 (3) - - 0 (2) 6 (4)

Summa 23 (23) 4 (5) 2 (1) 8 (7) 3 (3) 0 (5) 0 (3) 19 (17)

Bjärby 1424 Bierby, By erby (RAp 8/3) - 4 H, 7 a-b.
SmH 4 sk, varav en obyggd 1539-54, en brukar aoe i B 

1550-53.
1 skuj, till Dyestad.
1553 1 skuj, till Lerkaka.
1541 (endast) 1 kyuj.
1544 2 kyuj, till fr nedan.
1549 3 kapuj, till var sin sk i Lerkaka.
2 fr (Johan Pedersson /Bååt/), med var sin kyuj i B; 
obyggda från 1550.
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Runstens socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet B kyrkojord

CD klosterjord (Vadstena, Vreta) 
D frälsejord (inkl aoe)

■h —+ häradsgräns

■■■ Dyestod Lerkaka

■ ■ Norra 
■° Runsten

oooSpdra 
ød Runsten

Spjuferum
Domom 

'x OODI

Vanserum

.y Lopperstad

■■ Norra
■■ Bäck

■ Back

1 fr (Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Verner 
Slätte), från 1551 med kapuj i Lerkaka.
1542 1 fr (återupptagen ödegård), 1544 1 aoe, 
obyggd 1544—53 och brukas då först av fr i Spjuterum 
och sedan 1550-53 av sk ovan.

1000- talet reses en runsten i B som omtalar att Fastulv är 
begravd ’i kyrkan’ (Öl 36).

1424 ärver Sigrid och Katarina Karlsdöttrar (Sture, gumse- 
huvud) var sin halva gård som räntar 1 mark pen
ningar (se Möckleby, Norra Möckleby sn) (RAp 8/3).
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Bäck

Dyestad

Lerkaka

1443 ärver Bengt Håkansson (Bölja) en lycka vid S:ta Mar
garetas kapell (se Horn, Persnäs sn) (RAp 20/7).

1482 se Norra Runsten.
1523 upplåter Ida Månsdotter till Hans Brask ett ’ödegods’, 

bestående av jord i byns västra gärde som räntar 1 
mark danska och jord i östra gärdet som räntar 5 
mark danska; jordarna hör till en och samma gård i 
byn (se Spjuterum) (Kh 53 f 61v).

1541 redovisas en kyrkoutjord som räntar 0:2 pn och halv 
fodring till prästen (SmH 1541:7).

1550-talets slut upptas i Gustav I:s jordebok en gård som 
räntar 3 pund landgillesmör (AoE 9).

1565 indras Verner Slättes gård till kronan som sakfallsgods 
(se Tryggestad, Räpplinge sn) (Afkontpp 1/2).

Se Runstens sn, Möckleby hd.

1443 iDyastadhum (RAp 20/7) - 4 H, 7 a.
SmH 8 sk, varav en med skuj i Lerkaka, en med skuj i Bjär- 

by och en med skuj i Åkerby samt en från 1553 med 
kapuj i D.
1 ky, 1544 1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/, 1560 
Måns Pedersson /Stierna/), med kapuj i D.
1541 (endast) 1 kyuj.
1549 1 kapuj, till fr ovan, 1553 till sk ovan.

1443 ärver Johan Truelsson (Upplanda-ätten) en gård (se 
Horn, Persnäs sn) (RAp 20/7).

1480 upplåter Ivar Gren och Bengt Kristiernsson (Oxen
stierna) till Gertrud Narvesdotter (Römer) jord som 
räntar 3 mark gutniska (se Bengtstorp, Mörbylånga 
sn) (UUBpp och RApp 19/7, avskr).

1499 ärver Bengt Ryning en gård som räntar 1 mark (se 
Mysinge, Resmo sn) (NRKb nr 8).

1541 redovisas en kyrkoutjord som räntar 1 fyrk till prästen 
(SmH 1541:7).

1467 min gaard Leerkaghce (UUBp 16/5), 1467 Leerkaka 
(RAp 16/6), 1473 Lerkake (UUBp 23/11) - 4 H, 7 b.

SmH 4 sk, en med skuj i Bjärby och tre med var sin kapuj i 
Bjärby.
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Lopperstad

1 skuj, till Dyestad.
1541 (endast) 1 kyuj, till sk ovan.
1550 1 kapuj, från 1551 till fr i Bjärby.
1 fr (Ture Trolle, 1550 Ture Pedersson /Bielke/).

1000-talet omtalas att Unn ägde halva byn (runsten Öl 37).
1467 säljer Birgitta, Olof Boks änka, till Ture Turesson 

(Bielke) en gård i L och jord i Spjuterum, Vanserum 
och Norra Bäck, samt i Isgärde, Glömminge sn, och 
Näsby, Sandby sn (UUBp 16/5). En månad senare 
godkänner Birgittas fyra tillkallade anhöriga godsför
säljningen (RAp 16/6). 1473 får Ture Turesson trans
aktionen lagfäst på lagmansting i Gynge, Resmo sn 
(UUBp 23/11).

1495 ingår i Peder Turessens (Bielke) morgongåva till Ka
rin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) en halv gård som 
räntar 3 mark stackota (RAp 25/11, DMS 4:2 s 227 f).

1515 ärver Peder Turesson (Bielke) och hans systerdotter 
Anne Mouritzdotter (Gyldenstierne), efter den först
nämndes föräldrar, var sin halva av en gård som rän
tar 8 mark gutniska och Anne ärver dessutom en ut- 
jord som räntar 0:0:4 pn (se Lundegård, Köpings sn, 
Förbo hd) (VikSE2742).

1520-talet(?) ärver Ture Pedersson (Bielke) efter sina för
äldrar hälften av en gård som räntar 8 mark gutniska. 
Vid förnyade arvskiften 1553 och 1559 tillfaller hela 
gården Ture. Vid de senare skiftena anges räntan 2:0 
pn. (VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559)

1541 redovisas en kyrkoutjord som räntar 2 fyrkar till präs
ten (SmH 1541:7).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en helgård på 26 alnar jord 
som har åker till 8| tunnor utsäde, äng till 17 lass, litet 
bränneskog och gott mulbete. Gården räntar 1:0 
landgillespn, 3 pund smör, 1 får, 1 pund fläsk, 6 årliga 
hästar, 7 dagsverken och fodernöt. (Rött nr 354 f 19)

1539 Lopersta (SmH 1539:1) — 4 H, 6 a.
SmH 3 sk, varav en med skuj i Vanserum, en 1546-50 med 

kyuj i Norra Runsten och en från 1552 med skuj i L.
1 skuj, till Norra Runsten, 1552 till sk ovan.



168 Runstens härad

Runsten,
Norra

Runsten,
Södra

Spj uterum

1 skuj, till Vanserum.
1551 1 kyuj, till sk ovan, från 1552 till vrkl i Spjute- 
rum.

1406 innan Runosten (SD 697), 1443 i Ronastene (RAp 
20/7), 1539 Nørre Ronesten (SmH 1539:1) — 4 H, 7 a. 

SmH 3 sk, varav en 1539-51 med skuj i Lopperstad, från 
1550 med kyuj i R.
1544 1 kyuj, 1546 2 kyuj, från 1546 till ky i Södra Run
sten.
1546-50 1 kyuj, till sk i Lopperstad, redovisas därefter 
därstädes.
1550 1 kyuj, till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyuj.
1 fr (Isak Birgersson /Halvhjort/ och Jakob Turesson 
/Rosengren/, 1560 Isak Birgersson).

1443 ärver Bengt Håkansson (Bölja) en gård, som Nisse 
hovman bodde på (se Horn, Persnäs sn) (RAp 20/7). 

1482 säljer bröderna Ivar, Påvel, Peter, Lars och Nils Olofs- 
söner (Måby-ätten) och deras svåger Knut Petersson 
(Schack av Skylvalla) till Johan Kyle en gård i ’Run
sten’ (se Frösslunda, Stenåsa sn) (?B 19 nr 55); beläg
get avser möjligen en gård i nuvarande Bjärby.

1541 har sockenkyrkan en utjord som erlägger fodring och 
därutöver en ’ljusgård’ till kyrkan då ’ljus göras’ 
(SmH 1541:7).

1406 innan Runosten (SD 697), 1539 Söder Ronesten (SmH 
1539:1) - kyrkby - 4 H, 7 a.

SmH 1 ky, med två kyuj i Norra Runsten från 1546.
1541 (endast) 1 kyuj.
7 fr (Jakob Turesson /Rosengren/).

1541 räntar kyrkolandbon 0:5 pn till kyrkan och 0:5 pn 
samt fodring till prästen; därutöver har sockenkyrkan 
en utjord som räntar 5 fyrkar (SmH 1541:7).

1406 i Spytarume (SD 697), 1443 i Spiwtarume (RAp 20/7) - 
4 H, 7 a.

SmH 1 sk, från 1549 med kyuj i S.
1549 1 kyuj, till sk ovan.
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1541 (endast) 3 kyuj.
3 vrkl, varav en obyggd och en från 1551 med kyuj i 
Lopperstad.
4 fr (Jakob Turesson /Rosengren/ 2, Måns Pedersson 
/Stierna/ 2).
1 fr (saknas 1544-50), 1550 1 aoe.
1542 1 fr (återupptagen ödegård), 1544 1 aoe.

1406 döms på räfsteting ett oinlöst pantgods i S till Torsten 
Karlsson som kärat för att Magnus Sture (gumsehu- 
vud) hindrat honom från att ta jorden i besittning. 
Torstens far Karl hade till Birger Jonsson lånat en 
rustning värd 40 mark med jorden i S som säkerhet. 
Panten hade inte lösts i tid och Karl hade dessutom 
till Birgers arvingar betalat de 20 mark som gården 
’bättre än harnesket var’. (SD 697)

1443 skiftas arv mellan Johan Truelsson (Upplanda-ätten) 
och Bengt Håkansson (Bölja) varvid Bengt erhåller 
två gårdar och Johan en gård, ’som Torsten Räv sitter 
uppå’; Bengts landbor heter båda Nils Pedersson (se 
Horn, Persnäs sn) (RAp 20/7).

1467 säljer Birgitta, Olof Boks änka, 1 öresbol till Ture Tu
resson (Bielke) (se Lerkaka) (UUBp 16/5).

1477 se Horn, Persnäs sn.
1523 upplåter Ida Månsdotter, änka efter Lasse Tyste i 

Torp, som skuldreglering för 180 mark Pstackota till 
Hans Brask en gård i S, som räntar 2 mark danska, 
och jord i Bjärby, i Kvinneby och Slagerstad, Stenåsa 
sn, i Kvarnstad och Nyby, Källa sn, i Sandby, Högby sn, 
och i Mellböda, Böda sn (Kh 53 f 61v, 62; om Ida se vi
dare Schück 1955).

1541 redovisas tre kyrkoutjordar, varav två räntar 0:1 resp 
0:l| pn till kyrkan, den tredje räntar 0:2 pn och halv 
fodring till prästen (SmH 1541:7).

1553 ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som räntar 
0:l| pn; utjorden tillfaller honom även vid ett senare 
arvskifte 1559 (se Lundegård, Köpings sn, Förbo hd) 
(BiS E 2006, ShSp 12/3 1559).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (död 
1577) efterlämnade gods en 2 alnars utjord, beståen
de av åker till 1 tunna utsäde, äng till 2| lass och gott
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Vanserum

Åkerby

mulbete. Jorden räntar 0:2 pn, 1 pund smör och 3 år
liga hästar. (Rött nr 354 f 21v)

Se Runstens sn, Möckleby hd.

Se Runstens sn, Möckleby hd.
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1447 ... Aasgudzrwmprouincia (VaKlJb s 75).
1463 i Algudhzrum hærdhæ (RAp 28/8).
1530 Algutzrum håradh (HH lis 100).

Omfattning: Häradet omfattade under 1500-talet socknarna Al gutsrum, 
Glömminge, Torslunda (utom Kalkstads och Lenstads byar), Vickleby (ut
om Stora Frö) samt Kleva och Berg i Resmo sn. Österskog flyttades 1884ju- 
diciellt, kameralt och kyrkligt från Slättbo härad och Högsrums socken till 
Glömminge socken (Kbr 30/12). (SmH 1539:1, Lagerstedt s 58)

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledning
en.

Jfr AF 4:1 s 21 f, AL 2 s 25, 27, DoSk s 322-26, SU s 268.

Antal jordeboksenheter i Algutsrums härad, SmH 1541/42 (1560)

Algutsrum Glömminge Resmo Torslunda Vickleby summa

sk 21 (22) 30 (27) 4 (6) 26 (26) 22 (23) 103 (104)
\ sk - - 5 (3) 2 (0) 1 (2) 2 (2) 10 (7)
skuj 2 (1) 5 (5) - - 2 (1) - - 9 (7)
samuj 0 (1) 0 (3) 0 (2) 1 (3) 0 (5) 1 (14)
kr - - 1 (2) - - 3 (4) - - 4 (6)
ky 3 (2) 3 (2) - - 4 (4) 1 (1) 11 0)
kyuj 0 (4) 7 (2) 1 (1) 2 (3) 4 (1) 14 (11)
pb 3 (3) 3 (3)
Pbuj - - - - - - 0 (1) - - 0 (1)
kakluj - - - - - - 0 (1) - - 0 (1)
skkl 2 (2) - - 0 (1) 5 (5) 4 (4) 11 (12)
skkluj - - 0 (1) - - - - - - 0 (1)
vakl 1 (1) 1 (1) - - - - 1 (1) 3 (3)
alki - - - - - - 3 (3) - - 3 (3)
aoe - - 1 (1) - - 1 (2) 1 (1) 3 (4)
fr 13 (13) 3 (2) - - 15 (14) 4 (3) 35 (32)
i fr - - 1 (1) - - - - 0 (1) 1 (2)
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1320 (omkr) de ... Asgustzrume (DS 888, odat, avskr).
1345 i Asguzrvm (Gardell nr 191).
1346 in Asgudzrum (DS 4118, avskr).
1498 (?) Allgwdtzrommæ soken (ATJb s 82).
1515 in Algutzrum (Kh 54 f 109).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950).

Kyrkan: Omkring 1100 uppfördes en absidkyrka med kort kor, en vid absid 
prydd med blindarkader, och trång triumfbåge. Västtornet, som uppfördes 
samtidigt eller något senare, innehöll både klock- och skyttevåning. Sand- 
stenskolonnetter från detta är återanvända i den nuvarande sakristians in
gång. Omkring 1300 fick tornet två spetsbågiga fönster; samtidigt ändrades 
sydportalen till spetsbågig form. Dess kapital- och basband är återanvända 
i en klivstätta öster om kyrkan. 1822 skedde en ombyggnad och 1864 ersat
tes det medeltida västtornet med det nuvarande. Av medeltida inventarier 
återstår en dopfunt av gotländsk sandsten från slutet av 1100-talet, en ma
donnabild från omkring 1300, ett krucifix från 1400-talet samt en natt- 
vardskalk och en primklocka. Flera gravstenar från 1300-talet är bevarade. 
Från S:t Knuts kapell i Borg kommer en stavkorshäll från 1200-talet och ett 
Birgittaskåp från omkring 1475. (Boström 1984b, Algutsrum /Boström/) 

Kyrkby: Algutsrum.
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Algutsrums kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av JH Rhezelius. KB.
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S:t Knuts kapell. Avtecknad 1750 av PFrigelius. Kalmar stadsbibliotek.

Kapeli: Ruinen efter S:t Knuts kapell är belägen ett par hundra meter från 
ingången till fornborgen Gråborg. Kapellet uppfördes i slutet av 1100-talet 
som en tornlös byggnad med absidkor. Koret, som avsmalnar något mot ös
ter, var försett med fönster med rundstav och skråkantsockel. Omkring 
1515 omtalas kapellet (S: Kanuti in Algutzrum) i en förteckning över kapell 
i Linköpings stift. Kapellet saknade kontinuerligt tjänstgörande präst. An
gående medeltida inventarier se Algutsrums kyrka. Sedan kapellet lämnats 
öde konfiskerade kronan dess enda klocka år 1560. (Kh 54 f 109, SU s 268, 
Algutsrum /Boström/)

Runsten: Öl 2 (försvunnen) Algutsrums kyrka.

Algutsrum 1370 i Aasgodzrwm (DS 8045), 1403 i Asguzrume, i Asguzrwm 
(SD 394), 1424 Asgudzrum (RAp 8/3) — kyrkby — 4 G, 
6 i.

SmH 3 sk, 1544—49 en obyggd.
1542 1 skuj till fr i Arontorp 1542-50, 1551 till en skkl
nedan.
1 ky, 1552 (endast) obyggd, 1553 förökt.
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sk skuj ky kyuj skkl vakl fr

Algutsrum 3 (3) 1 (1) 1 (1) - - 2 (2) - - 3 (3)
Borg - - - - - - - - - - 1(1)--
Holmetorp 4 (4) - - - - - - - - - - 4 (4)
Hult - - - - - - - - - - - - 1 (1)
Hässleby 2 (3) - - 1 (0) 0 (2) - - - - - -
Hönstorp 2 (2) - - -- -- -- - - - -
Jordtorp 4 (4) - - - - 0 (1) - - - - 1 (1)
Möllstorp - - -- -- -- -- - - 4 (4)
Törnbotten 4 (4) 1 (0) 1 (1) 0 (1) - - - - - -
Övetorp 2 (2) -- -- -- -- - - - -

Summa 21 (22) 2 (1) 3 (2) 0 (4) 2 (2) 1 (1) 13 (13)

Dessutom redovisar längderna: samuj: Hässleby 0 (1).

Algutsrums socken 
Antal gårdar på 1540-talet

Jtolmetorp'
■oo z □o (

Hässleby/ Jordtorp

.øStD
ODD

St «nuts'
Tömbotten'

a Möllstorp

Höns torp1

2 km

■ skattejord 
0 kyrkojord
(D klosterjord (Skänninge, Vadstena) 
O frälsejord (inkl aoe)



Borg

2 skid, 1543-44 en obyggd, 1554 en obyggd; 1551 en 
med skuj ovan.
3 fr, (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle).

Under senare delen av 1300-talet bör frälsemannen Jöns
Strömming ha haft sin sätesgård i A (se nedan 1403).

1370 byter Staffan Avidsson (tre sjöblad) åtskilligt gods 
med Bo Jonsson (Grip), varvid han erhåller tredjede
len av dennes gods i A och tredjedelen i Frösslunda, 
Stenåsa sn (DS 8045). Detta gods hade Bo Jonsson 
1369 förvärvat från Nils Kettilsson (Vasa), som i sin 
tur, på sin hustrus vägnar, ärvt godset efter hennes 
morbror Jon Kettilsson (Puke) (DS 7956, GiOV s 
167).

1403 pantsätter Bonde Nilsson (halv vädur) och hans hus
tru Estrid, dotter till Jöns Strömming som förut bod
de i A, sin andel i A med förbehåll om återlösnings- 
rätt, till Kalmar nunnekloster (SD 394).

1406 erhåller Poul Breyde ett bol i A vid jordskifte med 
Erik Ummereise (se Möllstorp) (SD 3100).

1424 får Ingeborg Karlsdotter vid skifte efter sina föräldrar 
Karl Sture och Märta Eriksdotter en gård som räntar 
1:0 pn (se Möckleby, Norra Möckleby sn) (RAp 8/3).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 20 öre 
och 1 lamm; 1480 uppges den ränta 20 ägg (D 9 f 8, 
10).

1506 skriver Hemming Gadh till Svante Nilsson om militä
ra förflyttningar på Öland, om möte med norra och 
södra motets allmoge, och om utskrivning av en gärd. 
Brevet är daterat ’då [klockan] ett slog, med tomman 
mage i A’. (BSH 5:63)

1541 räntar kyrkolandbon 0:0:14 pn och 2 hästars fodring 
till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1371 i Borgh (DS X 42), 1447 Bakkaborgh (VaKlJb s 75), 
1539 Borg (SmH 1539:1) - 4 G, 6j.

SmH 1 vakl, redovisas 1539 (endast) under Algutsrums 
kyrkby.

1371 skänker Botild Bänesdotter allt vad hon äger i B till
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Vadstena kloster (se Bröttorp, Norra Möckleby sn) 
(DS X 42).

1447 har Vadstena kloster en gård som förut rantade 2 tun
nor salt men nu ger 2 mark; den anges ligga utanför 
”haa och hampn”. Klostret har även en ’tillgång’ i Ai
gu tsrums skog (i Aasgudhzrwma skoge) som räntar 
0:0:1 pn. (VaKlJb s 75)

1457-80 har Vadstena kloster en gård som räntar 2 mark; 
tillgången i Algutsrums skog räntar 1457 1 mark och 
14801 öre gutniska (VaKlJb s 110, HH 16 s 159).

1502 har Vadstena kloster en gård som räntar 0:0:16 pn 
och 1 får med ’ull och skinn’; tillgången räntar 
0:0:0:4 pn (HH 16 s 158).

I anslutning till Borg ligger en oregelbundet formad forn- 
borg från folkvandringstid. Dess största diameter är 210 me
ter och minsta 162 meter. Muren som består av kalkstens- 
block i jämna skift är 4,5-6 meter hög och 9-11 meter bred. 
Under medeltiden (ca 1200) genomfördes omfattande för
stärkningar på muren som breddades och höjdes till nuva
rande mått. Två portar med tunnvalv och tornliknande 
överbyggnader uppfördes. Försänkningar i marken antyder 
en vattenfylld vallgrav. (RAA Algutsrum nr 16, Wallin 1975 s 
30 f)

Holmetorp 1498 (?) i Hønnetorpp (?) (ATJb s 82), 1539 Holmetorp (SmH 
1539:1) -4 G, 7j.

SmH 4 sk.
3 fr (1544 Ture Trolle); 1542 en obyggd.
1 fr (1544 Ture Pedersson /Bielke/, 1550 Nils Pe- 
dersson /Bielke/); kallas 1559 för Hoffgårdenn.

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok tre gårdar vilka 
ingår i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); de räntar 3 mark 6 öre, 4 mark 4 pen
ningar resp 5 mark, allt i gutniskt mynt; den sist
nämnda kallas ’den stora gården’ (ATJb s 82). Går
darna upptas även i en senare upprättad förteckning 
över fru Birgittas morgongåvegods (X 240, Trolle, 
UUB).

1501 säljer Peter Jönsson (?Flishults-ätten) tre gårdar i Al-



Hovgården

Hult

Hässleby

Hönstorp

gutsrums sn och en gård i Torslunda sn till Peder Tu
ressen (Bielke), av vilka de tre gårdarna i Algutsrum 
eventuellt kan identifieras med Hovgården i H, en 
gård i Hult och en i Möllstorp (BiSp 28/9; jfr Alguts
rum /Göransson/ s 50, 52, 59).

1562 ger Ulf Pederson (halvhjort) Hovgården samt gods i 
Tveta och Mörlunda socknar till kungen för det brott 
mot kungabalkens 16:e kapitel han begått (KAp 13/5).

Se Holmetorp.

1406 i Hult (SD 3100, avskr), 1539 Hult (SmH 1539:1) - 4 
G, 7 i.

SmH 1 fr (1544 Ture Pedersson /Bielke/); redovisas 
1543-49 underjordtorp.

1406 erhåller Poul Breyde fyra bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp) (SD 3100).

1501 se Holmetorp.
1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 

död 1577) efterlämnade gods en gård om 16 alnar 
jord som har 8 tunnors utsäde och 10 lass hö; en 
humlegård ger 12 marker; ekeskog finns till 6 svin 
men ingen bränneskog och inget mulbete. Räntan är 
0:3 pn, 2 pund smör, 1 pund fläsk, 6 hästars fodring 
och 7 dagsverken; gården håller fodernöt. (Rött nr 
354)

1406 iHeslaby (SD 3100, avskr), 1539 Hesleby (SmH 1539:1) 
- 4 G, 6 j.

SmH 2 sk, 1560 3 sk.
1544 1 samuj till Vanserum, Runstens sn.
1541 (endast) 1 ky, 1544 1 kyuj, 1549 2 kyuj.

1406 erhåller Poul Breyde ett bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp) (SD 3100).

1541 räntar en kyrkolandbo, förutom 2 hästars fodring, 0:4 
pn till sockenkyrkan och 0:2 pn till Glömminge kyrka 
(SmH 1541:7).

1539 Hönystorp (SmH 1539:1) - 4 G, 6j.
SmH 2 sk.
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Jordtorp 1539 Giordełorp (SmH 1539:1) - 4 G, 6 j.
SmH 4 sk.

1551 1 kyuj.
1 fr (1544 Sten Bengtsson /Ulv/, 1556 Anund Stens
son /Ulv/, 1557 Sten Bengtsson, 1559 Anund Stens
son); 1544 obyggd, redovisas 1558 (endast) under 
Glömminge sn.

Möllstorp 1406 i Mylstörp (SD 3100, avskr), 1449 i Miølsatørp (KTb s 
161), 1498 (?) iMølsetorpp (ATJb s 82) - 4 G, 6 i.

SmH 2 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Verner Slätte); 1542 en obyggd.
1 fr (1544Ture Trolle).
1 fr (1544 Ture Pedersson /Bielke/); obyggd 1544 
och från 1551.

1406 skiftar Erik Ummereise gods och lösöre med sin sys
ter Katarina och hennes man Poul Breyde, varvid 
Poul och Katarina får huvudgården (”hoffgarden”) 
i M och jord i Algutsrum, Hässleby och Hult, i Is
gärde, Kvigerälla och Ryd, Glömminge sn, i Aron- 
torp, Torslunda sn, i Rönnerum, Sörby och Vipe- 
torp, Högsrums sn, i Hagby och Sörby, Gärdslösa 
sn, och i flera socknar i Möre. (SD 3100, se DMS 4:1 
s 182)

1449 får Klemet i M burskap som borgare i Kalmar (KTb s 
161).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som ingår 
i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar 3| mark gutniska (ATJb s 82). 
Gården upptas även i en senare upprättad förteck
ning över fru Birgittas morgongåvegods (X 240, Trol
le, UUB).

1501 se Holmetorp.
1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 

död 1577) efterlämnade gods en gård med 5 tun
nors utsäde och 10 lass hö; ekeskog finns till fyra 
svin, men ingen bränneskog eller mulbete; foder
nöt hålles. Räntan är 1 pund smör, 0:5 pn, 1 pund 
fläsk, 6 hästars fodring och 7 dagsverken. (Rött nr 
354)
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Törnbotten 1539 Tornnebått (SmH 1539:1) - 4 G, 6j.
SmH 4 sk, varav en med skuj nedan 1542-49.

1542-49 1 skuj till en av sk ovan.
1541 1 ky; 1544 (endast) obyggd.
1544-52 1 ky; obyggd 1544 och från 1550.
1551 1 kyuj.

1541 räntar en kyrkolandbo 9 fyrkar och 1 hästs fodring till 
sockenkyrkan (SmH 1541:7).

Övetorp 1539 Öuetorp (SmH 1539.T) - 4 G, 7j. 
SmH 2 sk.

Glömminge socken
1320 (omkr) de... Glöminge (DS 888, odat, avskr).
1330-talet (?) Glømenge (APS 311).
1346 in parrochiis... Gløminge (DS 4118, avskr).
1381 i Gløminge sokn (RAp 15/9).
1437 apud ecclesiam Gløminge (UUB C 19 f 160, SMR 532).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen, med undantag av Osterskog som överfördes från Högs
rums socken 1884 (Kbr 30/12).

Kyrkan: Under 1100-talets andra del uppfördes en stenkyrka bestående av 
långhus, ett smalare kor med absid samt ett västtorn med rektangulär plan 
och ett högt utvecklat system av tunnvalv och bjälklag. Långhusets tjocka 
nordmur har troligen innehållit en trappa. Tornets bottenvåning saknade 
direkt ingång och i bottenvåningens tunnvalv finns ett runt hål genom vil
ket man med hjälp av en stege kunde ta sig upp i dess övre våningar. I and
ra våningens södra mur finns en dörröppning omkring 8 meter över mark
ytan. Under denna dörr har en yttre plattform i tröskelhöjd funnits. Vid 
1200-talets mitt byggdes en stor korsarm på södra sidan av Håkan Tanna el
ler hans krets. Något senare ersattes absidkoret med ett större, rakt avslutat 
och lika brett som långhuset. Det pryddes i början av 1400-talet med mål
ningar vilka i slutet av århundradet doldes av ett kryssvalv. Kyrkan har sedan 
dess tillbyggts vid ett antal tillfällen. Vid ombyggnad 1819 placerades en 
lan ternin över tornet. Enligt förteckning från 1500-talets slut hade kyrkan 
medeltida inventarier, vilka dock förstördes vid danska häijningar 1611 och 
1677. Vid ombyggnaden 1819 slogs flera gamla gravstenar sönder och an
vändes som byggnadsmaterial. Dit hörde troligen den numera försvunna
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Glömminge kyrka och bogårdsmur, avtecknade på sommaren 1634 avJH Rhezelius. KB.

stenen över Cecilia, ’herr Halvdans moder’, från 1342 (Gardell nr 182).
(Boström 1984a och 1990b)

Kyrkby: Glömminge.

1504 meddelar Hemming Gadh att fienden begravt mer än 67 man, sol
dater och ryttare (?), i Glömminge vilka stupat vid undsättningen av 
Kalmarslott (BSH 5:11).

1558 får ölandsfogden Sigfrid Jönsson brev på hälften av de gods som herr 
Lars i Glömminge förbrutit (GR 28 s 584). Aret därpå får han även 
brev på halvparten av herr Lars boskap och bohag vilket denne ’med 
sitt hor förbrutit’ (GR 29 s 638).

Brostorp 1539 Brostorp (SmH 1539:1), 1542 Broderstorp (SmH 
1542:12) -4 G, 7j.



Glömminge socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet (SmH) ø kyrkojord

Glömminge 181

0 12 km ® klosterjord

7 sk (1560 4 sk), varav fyra har kyuj nedan och en 
samuj nedan från 1553. 
f+| sk (15601 sk).
1542 1 skuj till Isgärde.
1547 1 samuj till Kvigerälla, från 1553 till en sk ovan. 
1 ky, 1548 (endast) obyggd; brukar ky i Kvigerälla 
1559.
1541 (endast) 1 ky.
1541 (endast) 4 kyuj till sk ovan. 
räntar en kyrkolandbo 10 öre och fodring till socken
kyrkan; den andra som betecknas som ’ödegods’ rän
tar endast fodring; av kyrkoutjordarna räntar tre 
stycken en vit vardera och den fjärde 2 fyrkar (SmH 
1541:7).

Böle 1539 Böle (SmH 1539:1) - 4 G, 7 i.
SmH 1 sk med skuj och kyuj nedan.

SmH

1541
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Gillsättra

Glömminge

Isgärde

1542 1 skuj till sk ovan.
1541 (endast) 1 kyuj till sk ovan.

1541 räntar kyrkoutjorden 1 fyrk till sockenkyrkan (SmH 
1541:7).

1539 Gyldessetter (SmH 1539:1), 1542 Gillesetter (SmH 
1542:12) -4 G, 7j.

SmH 6 sk (1542 5 sk).

1513 aff Glöminge (BSH 5:426) - kyrkby - 4 G, 7 i.
SmH 1 sk.

1544 1 samuj till Ryd.
1513 skriver fogden på Öland till hövitsmannen på Kalmar 

slott om några skattebönder som lämnat sina gårdar 
öde och nu uppehåller sig på fastlandet, däribland 
Asser i G. Fogden anser att bönderna ska skaffa andra 
bönder som kan bruka gårdarna eller återvända, 
helst till nästa mantalsting. (BSH 5:426)

1406 i Ysagårde (SD 3100, avskr), 1463 i Ysagicerdh (RAp 
28/8), 1467 i Yssegerde (UUBp 16/5), 1513 aff Yse- 
gcerdhe (BSH 5:426) - 4 G, 8 j.

SmH 6 sk + i sk.
1542 1 skuj.
1542 1 aoe (redovisas 1547-50 iTorslunda sn).

1406 erhåller Poul Breyde ett bol vid jordskifte med Erik 
Ummereise (se Möllstorp, Algutsrums sn) (SD 3100). 

1463 säljer Peder Jönsson i Öj, Köpings sn, jord till Mats 
Pedersson (dubbel ring) i Ekeby, Högsby sn (se Ryd) 
(RAp 28/8).

1467 upplåter Birgitta Nilsdotter, änka efter Olof Bok, ett 
litet bol till Ture Turesson (Bielke) (se Lerkaka, Run
stens sn) (UUBp 16/5).

1472 säljer Mats Pedersson i Ekeby jord till Ture Turesson 
(Bielke) (se Ryd) (UUBp 25/11; jfr felaktig identifie
ring i DMS 4:2 s 141).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok ett bol som räntar 
3 örtugar gutniskt mynt och ingår i hustrun Birgitta 
Turesdotters (Bielke) morgongåva (ATJb s 82).

1507 uppger Karl Krok på ting i Norra Möre att han varit i
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I och hämtat vissa brev som Anna Arvidsdotters (Trol
le) amma på Borgholm haft om hand (BSH 5:165).

1513 skriver fogden på Öland till hövitsmannen på Kalmar 
slott om några skattebönder som lämnat sina gårdar 
öde och nu uppehåller sig på fastlandet. Bland dessa 
finns Lasse Mickelsson i I som sägs uppehålla sig hos 
Truls Hemmingsson i Skäggenäs, Ryssby sn. Fogden 
anser att bönderna ska skaffa andra bönder som kan 
bruka gårdarna eller återvända, helst till nästa man
talsting. (BSH 5:426)

1526/31 har Gustav I en gård som tillhör hans arvegods 
och räntar 1 mark danska (AoE 9, K 1).

1538/39 har Gustav I en gård med 9 spannland åkerjord, 
som ger 16 lass hö och har ållonskog; 1538 har går
den 3 bistockar; räntan är 3 pund smör (SmH 1538:4, 
AoE 9).

1553 upptas i en jordebok över Gustav I:s arvegods en gård 
som räntar 0:6 pn (VikS E 2741).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 
död 1577) efterlämnade gods 1 aln jord som ska rän
ta 0:1 pn. Då man efterfrågat i byn om jordens läge 
har ingen av bönderna kunnat redogöra för detta; 
ingen ränta utgår av jorden. (Rött nr 354)

Kvigerälla 1406 i Quigarydhe (SD 3100, avskr), 1498 (?) i Qwirille (ATJb 
s 82), 1539 Quyröle (SmH 1539:1) - 4 G, 7j.

SmH 3 sk.
1542-45 I sk, 1544 obyggd.
1 kr, 1553 obyggd, brukas av en sk ovan.
1 ky, obyggd alla år utom 1539 och 1548, brukas av ky 
i Brostorp 1559.
1541 1 kyuj (saknas 1542-50).
1544 1 skkluj.
1 fr, 1544 1 kr.

1406 erhåller Poul Breyde två bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp, Algutsrums sn) 
(SD 3100).

1480 ärver Magnus Grens barn i andra giftet jord som rän
tar 2:0:2 pn (se Bengtstorp, Mörbylånga sn) (RApp 
19/7).



1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en jord som ingår 
i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar 6 gutniska (?örtugar) (ATJb s 
82). Jorden upptas även i en senare upprättad för
teckning över fru Birgittas morgongåvegods (X 240, 
Trolle, UUB).

1541 räntar kyrkoutjorden 1 vit till sockenkyrkan (SmH 
1541:7).

1544 anges en kronogård förut ha varit frälse, men då man 
upptäckte att den var byggd på kronotomt tilldömdes 
den kronan (SmH 1544:9).

1381 i Riudhe (RAp 15/9, SRP 1625), 1406 i Rydhe (SD 
3100, avskr), 1459 i Riidh (RAp 27/12), 1463 i Rydh 
(RAp 28/8) - 4 G, 7-8 j.

SmH 7 sk +1 sk (obyggd 1560), varav en med samuj i Glöm
minge och en med kyuj nedan.
1542 2 skuj, varav en till Isgärde.
1544 1 samuj.
1541 (endast) 1 kyuj, till sk ovan.
1551 2 kyuj.
1 vakl, obyggd från 1544.
2 fr (1544 Ture Trolle).
1542 1 fr (1544 Sten Bengtsson /Ulv/, 1556 Anund 
Stensson /Ulv/); obyggd från 1548.

1381 byter Vadstena kloster jord med Kristina Ulfsdotter 
(Sparre av Tofta) och får \ attung jord och 1 öresbol 
(RAp 15/9, SRP 1625).

1406 erhåller Poul Breyde tre bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp, Algutsrums sn) 
(SD 3100).

1447/57 har Vadstena kloster 6 öresbol som räntar 12 öre 
(VaKlJb s 75, 110).

1459 ger Knut Somarsson fyra ’hemul’ (motsvarande en 
gård), på ett och samma ställe i R, i morgongåva till 
sin hustru Birgitta Magnusdotter (se Norra Gärds- 
lösa, Gärdslösa sn) (RAp 27/12).

1463 säljer Peder Jönsson i Oj, Köpings sn, sin och sin hus
trus delar i R och Isgärde, vilka de fått av den nu av
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lidna hustru Ingeborg, till Mats Pedersson (dubbel 
ring) i Ekeby, Högsby sn (RAp 28/8).

1466 har Vadstena kloster en landbo som räntar 12 öre 
(HH 16 s 160).

1472 säljer Mats Pedersson i Ekeby sina andelar i R och Is
gärde, samt Anhult, Virserums sn, till Ture Turesson 
(Bielke) (UUBp 25/11).

1480 har Vadstena kloster en landbo som räntar 12 öre gut- 
niska; tillagt med yngre hand att den ränta som vanli
gen betalas in natura utgörs med 14 öre gutniska 
(VaKlJb 1480, HH 16 s 160).

1480 dömer rikrådet jord till Ivar Gren och Gertrud Nar- 
vesdotter (Römer) (se Norra Gärdslösa, Gärdslösa 
sn) (Rääf 1 s 276 f).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka 
ingår i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); de räntar 6 mark gutniska, och därtill 
3 öre gutniska utslaget på båda gårdarna (ATJb s 82). 
Gårdarna upptas även i en senare upprättad förteck
ning över fru Birgittas morgongåvegods där den ena 
räntar 6 mark lg öre gutniska och den andra saknar 
avradsuppgift (X 240, Trolle, UUB).

1502 har Vadstena kloster ett bol som räntar 0:0:12 pn; det 
är lagt till Rönnerum, Högsrums sn (HH 16 s 160).

1507 daterar Erik Trolle, Holger Karlsson (Gera) och Nils 
Bröms brev i R till Svante Nilsson (BSH 5:119).

1528 ärver Svante Sture en utjord (se Bläsinge, Norra 
Möckleby sn) (VikS E 2739).

1541 räntar en kyrkoutjord 1 fyrk, och ’en lycka’ 3 vita, till 
sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1553 får Ture Pedersson (Bielke, död 1577) en utjord som 
räntar 0:3 pn vid arvskifte med sina syskon; den till
faller honom även i förnyat arvskifte 1559 (VikS E 
2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons efterläm
nade gods en gård vilken ägs gemensamt av hans än
ka Sigrid Sture (6 alnar), Magdalena Eriksdotter (Gyl- 
lenstierna) (15 alnar), Vadstena kloster (5 alnar), Eb
ba Axelsdotter (Bielke) (jord som räntar 3 mark 
smör). Gården har årligen 3 tunnor utsäde och äng
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till 6 lass hö, god tillgång på bränneved och mulbete; 
ekskog finns till 2 svin. Fru Sigrids del i gården räntar 
5 pund smör och 1 pund fläsk. (Rött nr 354)

Röhälla 1507 skriver Erik Trolle och Holger Karlsson (Gera) från
Kolstad, Köpings sn, till riksföreståndaren Svante Nils
son och meddelar att gengärden från de tre om
kringliggande häraderna (troligen Algutsrum, Run
sten och Slättbo hdr) dag för dag förs ned till Röhäl
la (Röde hell, Röde hal, 4 G, 7 i), dit de hoppas att gär
den skall vara framförd före den 15 mars. Det finns 
stor plats för båtar, kornet skall snart sändas till riks
föreståndaren och höet skall föras ned till stranden. 
Om höet inte är avhämtat, när Erik och Holger reser 
från Öland, kommer Nils Bosson (Grip) att låta brän
na det eller föra det till Borgholms slott. (BSH 5: 117)

Resmo socken
Omfattning: Sockendelen omfattade endast byarna Berg och Kleva. För 
fullständig sockenbeskrivning se Resmo socken, Hulterstads härad.

Berg 1533 vnder Berg (GR 8 s 278), 1539 Berge (SmH 1539:1),
1552 Vnderberge (SmH 1552:2) - 4 G, 3 h.

SmH 1 sk, med kyuj i Kleva 1541; med del i obyggd sk i 
Stenninge, Persnäs sn, 1554-58.

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Berg var ursprungligen en gård i Kleva. Då denna by under 
medeltiden flyttade sina tomter 1,2 km västerut kom Berg 
att ligga kvar på den gamla byplatsen (Göransson 1982 s 
269).

Kleva 1369 in Clewm (DS 8000, avskr), 1391 til Klefuæ (DD 4:4 nr
354), 1539 Kleffue (SmH 1539:1) - 4 G, 3 h.

SmH 3 sk + I sk + I sk, 1550 5 sk.
1544 2 samuj, varav en anges vara ’liten och nyuppta
gen’.
1541 1 kyuj till Berg, saknas 1542-43, förökt 1552.
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1544-48 1 pbuj (Själakors prebende) (se skkl). 
1544—56 1 skkluj till Resmo (se skkl).
1557 1 skkl (obyggd), som bildats av pbuj och skkluj.

1369 ger Harald Karlsson (Stubbe) en landbogård (”vnam 
coloniam”) i K som räntar 1:0 pn samt ytterligare sju 
landbogårdar i Småland och Östergötland, till pre- 
bendan Crucis minoris i Linköpings domkyrka (DS 
8000).

1391 överlåter Ficke van Vitzen den rättighet i K han haft i 
pant, först hos ”Swansee” och senare hos Erik Karls
son (Örnfot), till drottning Margareta (DD 4:4 nr 
354).

1533 får Jöns Matsson i Berg brev på att han får behålla kyr- 
kobolet i K gårde ("Cleuegerde”), och därför betala 
den ’rättighet’ som brukar utgå (GR 8 s 278).

1541 erlägger Jöns Mattsson i Berg 16 fyrkar och 2 hästars 
fodring för en kyrkoutjord i K gärde (SmH 1541:7).

1567 anges fyra skattegårdar vara brända (1567:12A).

Torslunda socken
1320 (omkr) de... Thorslundom (DS 888, odat, avskr).
1346 in Torslundhum (DS 4118, avskr).
1389 innan Thorslunda sokn (RAp 29/8).
i501 Torslwnde (BiSp 28/9). 1

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socken (1950). Judiciellt och administrativt hörde Kalkstad till 
Hulterstads härad och Lenstad till Möckleby härad.

Kyrkan: En tornlös absidkyrka byggdes under tidigt 1100-tal. Av denna är 
nordmuren med en portal och delar av västmuren bevarade och ingår i 
den nuvarande kyrkan. Ett stort östtorn restes senare ovanpå koret och ett 
galleritorn av gotländskt snitt tillbyggdes vid västgaveln. Under 1200-talet 
välvdes långhuset och fick en profan övervåning. Samtidigt förhöjdes tor
nen med skyttevåningar. Vid 1200-talets mitt byggdes ett större, rakt avslu
tat kor. Södra sidoskeppet med en spetsbågig portal byggdes omkring 1300. 
1776 ombyggdes kyrkan och fick sin nuvarande karaktär av salkyrka. Av me
deltida inventarier återstår ett Birgittaskåp från 1400-talets senare del. En
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sigillstamp med omskrift i minuskier (’SvenoJohannis, präst’) från 1400-ta- 
lets senare del har hittats i anslutning Ull kyrkan. (Algutsrum /Boström/, 
Boström 1972, 1984b, 1990a)

Kyrkby: Torslunda.

1501 säljer Peter Jönsson (PFlishults-ätten) en icke namngiven gård i Tors
lunda sn till Peder Turesson (Bielke) (se Holmetorp, Algutsrums sn) 
(BiSp 28/9).

1507 uppges att kung Hans hövitsman på Öland Otte Rud ’beskansat’ 
Torslunda kyrka (se Köpings kyrka) (HSH 20 s 202 f).

Runstenar saknas.

Arontorp 1406 i Arnatorp (SD 3100, avskr), 1479 i Arnatorp (D 9 f 9), 
1498 (?) i Ametorpp (ATJb s 82) - 4 G, 6 i.

SmH 1 sk.
1 skuj, 1552 1 sk, förökt 1552-53.
1 skkl, obyggd 1544 och från 1551; brukas från 1550 
under Björnhovda.
1 fr (1544 Ture Trolle), med skuj i Algutsrum 
1542-50.
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Torslunda socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

Kalkstad ligger i Hulterstads hd 
Lenstad ligger i Möckleby hd.

■ skattejord 
O kronojord 

0 kyrkojord 
tD klosterjord 

(Alvastra, 
Skannings) 

O frälsejord 
(inkl aoe)

t-+ häradsgrän
-------- osäker

häradsgräf1

1406 erhåller Poul Breyde ett bol vid jordskifte med svå
gern Erik Ummereise (se Möllstorp, Algutsrums sn) 
(SD 3100).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 20 ägg, 
1 lamm, | mark arbetspenningar och okänd summa 
landgille (D 9 f 9).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som ingår 
i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar 2 mark gutniska (ATJb s 82). 
Gården upptas även i en senare upprättad förteck-
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Björnhovda

Eriksöre

ning över fru Birgittas morgongåvegods (X 240, Trol
le, UUB).

1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 
död 1577) efterlämnade gods en 2 alnars utjord, som 
ligger under en skattegård. Utsädet är 1 tunna och 
ängen ger 2 lass hö; ekeskog till två svin samt god 
bränneved och mulbete. Räntan är 0:1g pn och 0:j pn 
i ’gästeri’. (Rött nr 354)

1375 i Biornhofde (RAp 25/7, SRP 1166), 1539 Biöm- 
nehoffuet (SmH 1539:1) - 4 G, 6 i.

SmH 5 sk, varav en med skuj och en med samuj i B 
1542-43.
1 skuj till sk ovan.
1542-43 1 samuj till sk ovan.
1 ky, med kyuj nedan 1551.
1551 1 kyuj till ky ovan.
1 skkl.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Hol
gersson /Gera/).

1375 ger Hemming Djäkn 7 örtugbol i Birger Skörings bol 
och 4 örtugbol i Klemet Ceciliassons bol, som han 
köpt av Tyrgils Nilsson i Horn, Persnäs sn, till Nydala 
kloster; av dessa utgår årligen 0:11 pn (se Tävelsrum) 
(RAp 25/7, SRP 1166).

1541 räntar kyrkolandbon 18 fyrkar och 2 hästars fodring 
till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

Byn låg ursprungligen på landborgen ca 1 km öster om den 
nuvarande byplatsen. Därifrån har avgärdabyn *Haqunathor- 
pe utflyttat. Under senmedeltiden har sedan även moderbyn 
flyttat till det nuvarande byläget och tagit det gamla bynam
net med sig, varvid bynamnet *Haqunathorpe undanträngts 
och fallit i glömska. (Göransson 1968)

1377 i Eriksrør (LSBp 11/7, Rääf 1 s 179), 1458 i Erikxør
(RApp 10/7, avskr), 1539 Äricksöör (SmH 1539:1) - 4
G, 5 i.

SmH 2 skkl.



2 fr (1551-54 2 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1556 Svante Sture).
2 fr (1544 Ebba Eriksdotter, 1552 Axel Eriksson 
/Bielke/).
2 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Hol
gersson /Gera/); en obyggd från 1544.
3 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Axel 
Eriksson, 1559 Knut Haraldsson /Soop/ 2, Axel 
Eriksson 1).
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter , 1556 Måns Svens
son /Somme/).

1377 tillkännager Sten Stensson (Bielke) att Nils Turesson 
(Bielke) i hans barndom, i egenskap av hans förmyn
dare, förrättade jordskifte mellan honom och Peder 
Porse varvid Sten erhöll halva byn E som var Peder 
Porses möderne; han ger Peder Porse ytterligare gods 
på fastlandet i fyllnad för bytet (LSBp 11/7, Rääf 1 s 
179).

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) tre gårdar efter 
sin bror Algot, vilka räntar 0:11 pn och 0:16 5 pn; upp
gift om den tredje gårdens ränta saknas (se Åby, 
Sandby sn) (RApp 10/7).

1479 har Kalmar nunnekloster två gårdar som vardera rän
tar 20 ägg, 1 ost, 1 lamm och | mark arbetspenningar; 
den ena gården räntar dessutom ’4 5 (?) mark minus 
10 gutniska’ (Pörtugar) (D 9 f 9v).

1484 får Birgitta Knutsdotter (Ulv), gift med Johan Bese, 
vid arvsuppgörelse med sina bröder Bengt och Gus
tav gods som räntar 11 mark gutniska, 4 spann korn,
2 spann råg och 2 pund smör (se Norra Sandby, Sand
by sn) (RAp 22/9).

1514 upptas i Gunhild Johansdotters (Bese) jordebok fyra 
gårdar som tillsammans räntar 11 mark gutniska, 4 
spann korn, 2 spann råg och 2 pund smör (C 21 f 20). 

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
fyra gårdar som vardera har en byggningstomt 50 al
nar bred, har 8 tunnor i utsäde och bärgar 17 vinter
lass hö. Jorden är lera, sandjord och svartmylla (en 
gård endast lera och sandjord). Marken ligger hög
länt och ’dalfällt’; gårdarna har god ollonskog och li-
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te skog till vedbrand (en gård har ene till gårdafång); 
inget mulbete och ’utrymme’. Fiskevatten finns bara i 
öppna havet. De två gårdar som ligger längst norrut i 
byn tillhör Eriksöres rättardöme. De två andra går
darna, som anges ligga söderut i byn, den ena ’två 
gårdar sunnan före’, och den andra längst i söder, till
hör Beteby rättardöme. Räntan för varje gård är 3 
pund smör förutom fodringen. (FoR 9)

1553 upptas i jordebok över Gunhild Johansdotters efter
lämnade gods fyra gårdar, som vardera räntar 2 pund 
smör och 1 får; tre gårdar ger 4 hästars fodring och 
1:0 gästningspn (Eriksöres rd) (BiS E 1986).

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) två gårdar, som 
vardera har 8 tunnors utsäde och äng till 14 lass hö, 
god vedbrand och ollonskog, gott mulbete och fiske
vatten nog (BiS E 1986).

1560 får Johan Axelsson (Bielke) jord som räntar 3 pund 
smör i arv efter sin mor Anna Eriksdotter (se Näsby, 
Ås sn) (BiS E 1986).

Eriksöres rättardöme omfattar 1550 Ebba Eriksdotters (Va
sa) jord i E och i Lilla Bårby, Stora Bårby och Mörbylånga, 
Mörbylånga sn, i Norra Näsby, Skarpa Alby och Yttra Åle- 
bäck, Sandby sn, i Slagerstad, Stenåsa sn, i Mellstaby, Gräs
gårds sn, i Parboäng, Ventlinge sn, i Rösslösa, Kastlösa sn, 
samt i Bröttorp och Långerälla, Norra Möckleby sn. Rättar- 
dömet med samma namn (1553, Gunhild Johansdotter) 
omfattar jord i E och i Norra och Södra Sandby, Norra Näs
by och Skarpa Alby, Sandby sn, samt i Näsby och Enetri, Ås 
sn.

Färjestaden 1389 widh Femostadha (RAp 29/8, SRP 2418), 1424 Fceńa- 
stadha (RAp 9/8), 1432 Færiastadhen (RAp 26/4), 
1434 aff than Færiastadhen (RAp 4/4, SMR 53), 1442 
em Feriostad (SkSp 1/2) - 4 G, 6 i.

1406 upptas ett bol i F bland de gods som Erik Ummereise 
och hans svåger Poul Breyde inte skiftat sinsemellan 
(SD 3101).

1424 skriver Gert Ryning till kung Erik att Kristiern Nils-
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*Haquna-
thorpe

*Högby

son (Vasa) och hans arvingar åter ska komma i be
sittning av F som Gert dem med orätt ’avhägnat och 
byggt haver till herrskapsens (= kronans) behov’ 
(RAp 9/8).

1432 kvitterar Karl Kristiernsson (Vasa) 120 mark gutniska 
som han mottagit av Peder Ryning, fogde på Borg
holm, och Gert Ryning som ersättning för den skada 
han lidit, i form av utebliven avrad med mera, för att 
de med orätt fråntog hans mormor Katarina Gly- 
singsdotter (Glysing) F (RAp 26/4).

1434 tillkännager Karl Kristiernsson (Vasa) att den skada 
han och hans mormor lidit för det gods F som för 20 
år sedan fråntogs mormodern av dåvarande ölands- 
fogden Gert Ryning nu gottgjorts i och med att Peder 
Ryning betalat honom 40:0 pn (RAp 4/4, SMR 53).

1442 återger kung Kristoffer F, Karl Kristiernssons möder
negods, till dennes änka Ebba Eriksdotter (Krum
medige) (SkSp 1/2).

Kettil Glysing (d omkr 1363)

Katarina = Johan Molteke 
(d 1389)

Margareta = Kristiern Nilsson
(d 1413) (Vasa) (d 1442)

I
Bengta = Johan Ummereise

, 1 . ,

dotter Erik Ummereise
= Poul Breyde (d omkr 1440)

Karl = Ebba Eriksdotter (Krummedige) 

Källor: GiOV s 178, ÄSF s 54.

1375 i Haqunathorpe (RAp 25/7, SRP 1166) - se Björn- 
hovda.

1375 ger Hemming Djäkn 12^ örtugbol, som räntar 
0:0:121 pn, till Nydala kloster (se Tävelsrum) (SRP 
1166).

1406 i Høghaby (?SD 697), 1528 Högby (VikS E 2739).
1528 ärver Svante Sture ’en gård i H, Torslunda socken’ 

(se Bläsinge, Norra Möckleby sn) (VikS E 2739). Den
na gård är sannolikt identisk med något av Svante
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Stures frälsehemman i Skogsby, den enda by i Tors
lunda sn där han ägde jord utan känt ursprung.

H har troligen legat i södra delen av Skogsby, nära gravfäl
ten med flera högar och resta stenar (RAA Torslunda nr 
81-85).

*Jessemarck 1531 Jerffmarken (?) (GR 7 s 409), 1545 Jessemarck (SmH 
1545:13).

1531 utfärdar Gustav I brev till den nyutnämnde ölands- 
fogden om hö på J vid Färjestaden (GR 7 s 409).

1545 bärgas 80 lass hö ’på en äng i Torslunda socken be
nämnd J’ till kungens behov (SmH 1545:13).

I Geomjb G 1 omtalas ’en kronans äng som kallas Gärdes- 
marken’ belägen i Eriksöre bys gärde. 1682 omtalas den 
som ’kungsängen eller kronans äng som kallas Gärdesmar- 
ken’ (Geomjb G 3). Enligt EK (4 G, 5 i) heter det obebygg
da området runt Fäijestaden idag Strandskogsmarken. J 
har uppenbarligen varit namnet på ett område som åt
minstone sträckte sig längs stranden från Färjestaden till 
Eriksöre.

Kalks tad Se Torslunda sn, Hulterstads hd.

Kråketorp 1539 Krocketorp (SmH 1539:1) - 4 G, 5 i.
SmH 1 kr (1560 2 kr, varav en obyggd).

Kåtorp 1539 Koddetorp (SmH 1539:1) - 4 G, 5 i.
SmH 3 sk.

1559 1 samuj (förökt).
1 ky, 1543 obyggd.
1551 1 kyuj.

1541 räntar kyrkolandbon 0:5 pn och 2 hästars fodring till 
sockenkyrkan (SmH 1541:7).

Lenstad

Runsbäck

Se Torslunda sn, Möckleby härad.

1389 i Raansbek, Raansbæk (RAp 29/8, SRP 2415, 2418), 
1515 Ronsbech (Kh 54 f 200), 1539 Ronesbæck (SmH 
1539:1) -4 G, 5 i.

Runsbäck
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Skogsby

SmH 1 sk.
2 kr, varav en med kakluj nedan.
1 ky, obyggd 1544 och från 1550.
1541 (endast) 1 kyuj.
1544 1 pbuj (Själakors prebende), till ky ovan.
3 alki, en obyggd 1550-51 och från 1556.
1544 1 kakluj (förut skriven som biskopsgods), till kr 
ovan.

1389 testamenterar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) gods till 
Alvastra kloster som själagift för sin son Knut och sin 
syster Kristina, båda avlidna; på Öland ges systerns del 
i R (se Kastlösa, Kastlösa sn) (RAp 29/8, SRP 2415). 

1515 har Linköpings biskopsbord en landbo (Kh 54 s 200). 
1541 räntar kyrkolandbon 8 fyrkar och en hästs fodring till 

sockenkyrkan; dessutom räntar en utjord 1 fyrk 
(SmH 1541:7).

1375 i Skogxby (RAp 25/7, SRP 1166), 1479 i Skoxby (D 9 f 
9) - 4 G, 5 i.

SmH 5 sk.
1 ky.
1 skkl (1544-56 obyggd).
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1551 Svante Stu
re); obyggd från 1557.
1 fr (1551-54 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter, 1556 
Svante Sture).
1559 (endast) 1 fr (Måns Persson /Stierna/); ’för- 
ökt’.

1375 ger Hemming Djäkn 6 öresbol som räntar 18 öre gut- 
niska och sin lott ”aff bolatræm” (timmerträd) till 
Nydala kloster (se Tävelsrum) (RAp 25/7, SRP 
1166).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 19 örtu- 
gar i landgille, 1 får och 1 lamm (D 9 f 9).

1528 se *Högby.
1541 räntar kyrkolandbon 16 fyrkar och 2 hästars fodring 

till prästen i Mörbylånga (SmH 1541:7).
1550 upptas i jordebok över Ebba Eriksdotters (Vasa) gods 

en gård, som är passligt byggd; byggningstomten lig
ger mitt i byn och är 40 alnar bred, men gården är
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Torslunda

Tveta

Tävelsrum

flyttad längst söderut i byn ’in uppå åkeijorden’ för 
utrymmes skull. På åkern, som är svartmylla och sand
jord, sås 7 tunnor årligen. Gården har äng till 14 vin
terlass hö, god skog till gårdafång och vedbrand, pass- 
lig ollonskog, gott mulbete och ’utrymme’ men intet 
fiskevatten. Räntan är 2 pund smör (Beteby rd). (FoR
9)

1539 Torslundt (SmH 1539:1) - kyrkby - 4 G, 5 i.
SmH 3 sk.

1544 1 samuj.

1539 Tuette (SmH 1539:1) -4 G, 6j.
SmH 1 sk +1 sk (saknas 1560).

1544 1 samuj.
1541 1 kyuj (saknas 1542-50).

1541 räntar en utjord 2 fyrkar till sockenkyrkan (SmH 
1541:7).

1375 i Tæflisrume (RAp 25/7, SRP 1166), 1413 xvppa Theef- 
lesrum (hinge (SD 1661), 1539 Teffuelsrume (SmH 
1539:1) -4 G, 5 j.

SmH 2 sk, en saknas 1542-45.
1546 i sk, obyggd och brukas till en sk ovan.
1 fr (1544 Måns Pedersson /Stierna/, 1545 Måns Pe- 
dersson och Gustav I), 1546 1 aoe.

1375 ger Hemming Djäkn allt sitt gods på Öland till Nyda
la kloster och får i gengäld ’mat och kläder’ så länge 
han lever. Godset omfattar sjättedelen (”siætungen’’) 
av T, som räntar 6 mark gutniska årligen, samt jord i 
Skogsby, Biörnhovda och *Haqunathorpe. (RAp 
25/7, SRP 1166)

1538/ 39 har Gustav I en halv gård med 4 spannland åker 
och 6 lass hö årligen; räntan är l| pund smör (SmH 
1538:4, AoE 9).

1560—talet (?) upptas bland det Anders Olsson Frendes och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna, en 
gård som räntar l| pund smör, 1 lamm, ett halvt ”snö
re får”, en halv foderoxe och 3 dagsverken förutom 
fodringen (SKHRA2).
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Vickleby socken
1320 (omkr) de ... Wekulby (DS 888, odat, avskr).
1346 parrochie Vekulby (DS 4041).
1346 apud ecclesiam Vekulby (DS 4054).
1360 Vekolby sokn (DS 6379).

Omfattning: Kyrksocknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den 
nuvarande socknen (1950). Judiciellt och administrativt tillhörde Stora Frö 
Hulterstads hårad.

Kyrkan: En kapellbyggnad från tiden omkring 1100 tillbyggdes och för
längdes omkring 1150 så att kapellets sy dmur kom att ingå i det nya lång
husets sydmur. Ett smalare absidkor uppfördes samtidigt. Långhuset var se
kundärt välvt med ett langsgående tunnvalv buret av väggpilastrar. Det ha-

o
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I

Vickleby kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.



de både syd- och nordportaler. I anslutning till västgaveln uppfördes om
kring 1200 ett 13 meter högt försvars- och klocktorn, våningsindelat med 
valv och bjälklag samt med huv av obekant utseende. Tornet innehåller ett 
par tunnvälvda celler och en skattgömma. Klockvåningen, som var kryss- 
välvd, bevarar ännu delar av en ursprunglig klockstol. Skyttevåningen bygg
des under första delen av 1200-talet, och i slutet av århundradet insattes en 
gotisk portal i västfasaden. 1759 byggdes en välvd sakristia vid korets norra 
sida och 1778 ersattes koret med ett rakslutet kor, lika brett som långhuset; 
långhusets stenvalv ersattes med ett plant trätak. 1818 byggdes tornets över
sta del om och försågs med lan ternin. Av medeltida inventarier återstår en 
dopfunt av Kalmarsunds-sandsten från 1100-talets senare del, två gravstenar 
som ligger i vapenhusets golv och en under flisläggningen utanför sydpor
talen. Lillklockan är troligen från omkring 1400. (SvK 193)

Kyrkby: Stora Vickleby.

Runsten: Öl 1 Karlevi.

Frö, Stora Se Vickleby sn, Hulterstads hd.

Karlevi 1346 bona mea ... Karllawi (DS 4041), 1360 i Karlæuj (DS
6379), 1515 (omkr) Karllewii (SSJb 1515 f 3) - 4 G, 4 
i.

SmH 8 sk, varav en med kyuj i Skarpa Alby, Sandby sn.
1542 1 skuj.
1 ky.
1541 4 kyuj (saknas 1542—43), 1544 1 kyuj.
1 pb (S:t Jöran i Kalmar); obyggd från 1544.
2 skkl.
1 aoe, 1546-49 och 1557 obyggd, 1559 förökt.
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Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk ky pb skkl aoe fr 2 fr

Karlevi 8 (8) 1 (1) 1 (1) 2 (2) i o)
Vickleby, Lilla 2 (3) 2 (1) 0 (1)
Vickleby, Stora 5 (5) - * 2 (2) 1 (1) - - 2 (2) - -

Summa 15 (16) 1 (1) 3 (3) 3 (3) i di 4 (3) 0 (1)

Dessutom redovisar längderna: skuj: Karlevi 1 (1) - samuj: Lilla Vickleby 0 (1), Stora Vick
leby 0 (1) - kyuj: Karlevi 4 (1).
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skattejord
kyrkojord

Vickleby socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

prebendejord 
klosterjord (Skänninge, 
Vadstena)
frälsejord 
(inkl aoe)
häradsgräns

Stora Frö tillhör Hulterstads hd.

1346 skänker Lars Karlsson (Sparre av Aspnäs), på sin av
lidne bror Arvids vägnar, gods till en prebenda vid 
Linköpings domkyrka (se Stora Vickleby) (DS 
4040-41).

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till själagagn för sig 
och sina hustrur gods på Öland till Kalmar nunne
kloster, bl a allt han äger i K som tillsammans med tre 
gårdar i Bröttorp, Möckleby och Strandtorp i Norra 
Möckleby sn räntar 20 mark vadmal årligen (se Vi, 
Källa sn) (DS 6379).

1479 har Kalmar nunnekloster två landbor som båda rän
tar arbetspenningar av icke uppgiven storlek; en gård 
ger dessutom ett får (D 9 f 10).
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Vickleby,
Lilla

Vickleby,
Stora

1495 (?) är en gård om 7 alnar jord som räntar 0:0:15 pn 
upptagen bland arvegodsen i Sten Stures jordebok 
(SSJb 1515 f 3).

1526/ 31 har Gustav I en gård som tillhör hans arvegods 
och räntar 5 mark danska och 2 vita (AoE 9, K 1).

1538/ 39 har Gustav I ett hemul med 6 spannland åker, äng 
till 8 lass hö och ’ollonskog till svinen’; räntan är 1| 
pund smör (SmH 1538:4, AoE 9).

1541 räntar kyrkolandbon 1 mark danska och 2 hästars 
fodring till sockenkyrkan. Dessutom räntar 4 utjordar 
som följer: en räntar 12 fyrkar och 2 hästars fodring; 
två räntar 0:1 pn vardera och en räntar 1 fyrk. (SmH 
1541:7)

1544-45 och 1549 anges prebendegården vara förlänad till 
mäster Jöran Hermansson samt 1546 och 1550-60 till 
Germund Svensson (Somme) (SmH).

1553 upptas i en jordebok över Gustav I:s arvegods en gård 
som räntar 0:3| pn (VikS E 2741).

1550-talets slut (?) har Gustav I en utjord som han dragit in 
från Linköpings domkyrka; den räntar 0:4 pn i land
gille och 0:6 i gästningspenningar (AoE 9).

1458 i Lille Wekulby (RApp 10/7, avskr), 1539 Lille Vickleby 
(SmH 1539:1) -4 G, 4 h.

SmH 2 sk.
1544 2 samuj till Stora Frö, Vickleby sn, 1554 1 sk. 
1544 1 samuj till en sk ovan.
1 fr (1544 Isak Birgersson /Halvhjort/).
1 fr, 1544 I fr (1544Jöran Åkesson /Tott/, 1545 Isak 
Birgersson, 1550 Jöran Åkesson, 1559 Karl Holgers
son /Gera/); 1548 och från 1554 obyggd.

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 
1:0 pn efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 
10/7).

1567 anges två skatte- och ett frälsehemman vara brända 
(SmH 1567:12A).

1346 bona mea Vekulby (DS 4041), 1458 i Stora Vekulby (RApp
10/7, avskr), 1479 i Wiklaby (D 9 f 10), 1539 Store Vick
leby (SmH 1539:1)-4 G, 4 i.
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SmH 5 sk.
1544 1 samuj till en sk ovan.
2 pb (Srtjöran i Kalmar).
1 skkl.
2 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1545 Isak Birgers- 
son /Halvhjort/, 1546Jöran Åkesson, 1559 Karl Hol
gersson /Gera/).

1346 anhåller Lars Karlsson (Sparre av Aspnäs) hos bisko
pen i Linköping om att i stället för de gods i Tjust 
som hans bror Arvid 1340 testamenterat till domkyr
kan få lämna lika gott gods i V och Karlevi. Biskopen 
bifaller och förordnar att två mässor i månaden ska lä
sas över Arvid av innehavaren av den prebenda vilken 
godset tillfallit. (DS 4040-41)

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) tre gårdar efter 
sin bror Algot, vilka räntar 3:1 pn, 3:2 pn och 0:20 pn 
(se Åby, Sandby sn) (RApp 10/7).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 3 mark 
i landgille och arbetspenningar (D 9 f 10).

1546 anges prebendegårdarna vara förlänade till Germund 
Svensson (Somme), 1549 till mäster Jöran Hermans
son, åter till Germund Svensson 1550-60 (SmH). 

1567 anges två skatte- och ett prebendehemman vara brän
da (SmH 1567:12A).



Möckleby härad

1390 i Myklabo hæradhe (RAp 9/10, SRP 2520).
1437 innan Myclabo hærædh (RAp 10/1, SMR 503).

Omfattning: Möckleby härad omfattade på 1500-talet socknarna Gårdby, 
Norra Möckleby och Sandby, södra delen av Runstens socken (byarna Nor
ra och Södra Bäck, Van se rum och Åkerby), byn Frösslunda i Stenåsa sock
en och byn Lenstad i Torslunda socken. Runstens sockendel sammanfördes 
1885 med Runstens härad. (SmH, Lagerstedt s 58)

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledning
en.

Jfr AF 4:1 s 21 f, AL 2 s 24 f, 27, DoSk s 322-26, SU s 268 f.

Gårdby socken
1320 (omkr) de... Gorby (DS 888, odat, avskr).
1346 in Gorby (DS 4118, avskr).
1381 i Gorby sokn (RAp 15/9, SRP 1625).

Omfattning: Gårdby socken omfattade under medeltiden och 1500-talet 
den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: En absidkyrka med kort kor byggdes under 1100-talet. Absiden var 
välvd, vid och hade trång triumfbåge. Omkring 1200 restes ett kraftigt för- 
svarstorn med tunnvalv över bottenvåningen, bjälklag över nästa, därefter 
langsgående tunnvalv, ovanför detta ännu ett bjälklag. Den översta våning
en var skyttevåning. Via en murtrappa i södra muren kom man upp till för
sta våningen. Från första till andra våningen gick en murtrappa i norra mu
ren, med dörröppningen mitt för bjälklaget, som mynnade över valvet i 
nästa våning. Under 1200-talets första hälft välvdes långhuset och koret. 
Over valven tillkom en profan övervåning med flera små gluggar. Valven er-
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[4^^: cticgZAi.

i

Gårdby kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av] H Rhezelius. KB.

sattes troligen 1746 med ett plant innertak över långhus och kor. 1841 revs 
kyrkan och ersattes med den nuvarande. Av medeltida inventarier är en 
dopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talets förra hälft bevarad. (Boström 
1982, 1984a, KLÅ 1982 /Boström/)

Kyrkby: Gårdby.

Runstenar: Öl 28 och 29 (försvunnen) Gårdby kyrka.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk ky pb skkl vakl vrkl aoe fr

Gårdby 5 (5) 1 O) 1 (0) - - 1 (0) - - 0 (2) 1 (0)

Torp 2 (2)
Ullevi 5 (5) - - - - 0 (1) - - 0 (1) - - 2 (2)
Ålebäck, Nedra 2 (2)
Ålebäck, Övra 1 (1) 2 (2) - - - - 3 (3) - - - - 1 (2)

Summa 15 (15) 3 (3) 1 (0) 0 (1) 4 (3) 0 (1) 0 (2) 4 (4)

Dessutom redovisar längderna: skuj: Ullevi 1 (1), Övra Ålebäck 1 (1) - kyuj: Övra Ålebäck 

1 (1) -1 pb: Gårdby 0 (1) - fruj: Gårdby 0 (1).
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Gårdby socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet ø kyrkojord

prebendejord 
CD klosterjord

(Vadstena, Vreta)
□ frälsejord

OvraX^
Åleback

■ ø
ØCDCD
(DO

Gårdby 1381 i Garby (RAp 15/9, SRP 1625) - kyrkby - 4 H, 4-5 a.
SmH 5 sk, varav en med fruj i byn 1559; en obyggd vissa år.

1 ky.
1 pb, 1557 I pb; obyggd från 1545.
1 vakl, 1559 1 aoe.
1 fr, 1556 1 aoe, (1544 Anders Olsson Frende och Jon 
Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Anders Olsson 
Frende); obyggd från 1545.
1559 1 fruj (Jöns Olofsson /Gyllenhorn/), till sk 
ovan.

1381 byter Vadstena kloster till sig 1 1/8 attung jord av 
Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) (se Övra Ale- 
bäck) (SRP 1625).

1390 donerar Bengta Glysingsdotter (Glysing) 5 attung till 
Vadstena kloster (se Bläsinge, Norra Möckleby sn) 
(SRP 2520).

1447/57 har Vadstena kloster två landbor som brukar 1 at
tung och 6 alnar och räntar 4| mark; dessutom har 
klostret 9 alnar som räntar 10 öre. 1457 är räntan 6 
mark 6 öre samt 2 får. (VaKlJb s 76, 110)



1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) jord i G som rän
tar 0:2 pn, efter sin bror Algot (se Aby, Sandby sn) 
(RApp 10/7).

1480 har Vadstena kloster tre landbor som räntar 8 mark 2 
öre samt (skrivet med yngre hand) 7 öre kornpen
ningar (se Övra Ålebäck) (VaKlJb 1480, HH 16 s 
154).

1502 har Vadstena kloster två gårdar som borde vara en 
’och ej mer’. De ligger för 34 alnar jord och räntar 
1§:0 pn och 6 örtugar kornpenningar; därtill räntar 
vaije gård 13 bröd, 1 får, 1 höns, 7 mark smör, 1 ost 
samt 1 tunna öl som utgöres gemensamt av alla till
sammans med klostrets landbor i Övra Ålebäck. (HH 
16 s154)

1559/60 har Gustav I två gårdar som han återbördat från 
Vadstena kloster efter Bengta Glysingsdotter. Ena går
den räntar 0:5:0:10 pn, 2 pund 15 mark smör, 1 pund 
fläsk, 1 får, 3 skäppor råg, 2 skäppor (Pkorn) och 6 
dagsverken; den andra räntar 2| pund smör, 1 får, 6 
dagsverken, ett halvt ”snörefåår” och en halv foder
oxe. (AoE 9)

1560-talet (?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna, en 
gård om 16 alnar jord vilken räntar 0:2 pn, 1 pund 
smör, 1 lamm, | pund fläsk, 2 hästars fodring och 4 
dagsverken (SKHRA2).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Torp 1530/33 fór Ulvistorp (HH 11 s 98), 1539 Torp, Oluestorp
(SmH 1539:1), 1554 Torp (SmH 1554:14) - 4 H, 5 a.

SmH 2 sk, varav en med kyuj i Skarpa Alby, Sandby sn, från 
1549.

1530/33 ska enligt undervisningen om rikets ränta T och 
Bettorp, Norra Möckleby sn, betala 3 mark, 6 skilling
ar och 2 vita i samgäld (HH 11 s 98).

1559/60 har Gustav I en utjord i ’Ulvistorps gärde’ som rän
tar 0:8 pn (AoE 9).

208 Möckleby härad

Ullevi 1448 i Vllawi (RAp 16/10), 1498 (?) i Wllewij (ATJb s 82) - 
4 G, 5 j.



Ålebäck,
Nedra

Ålebäck,
Övra

SmH 5 sk, 1554 6 sk, 1560 5 sk, varav en med skuj i byn; 
från 1548 en obyggd.
1 skuj, 1542 till en sk ovan.
1547 1 skkl.
1544 1 vrkl.
1 fr (1545 Jakob Turesson /Rosengren/).
1 fr (1544 Anders Olsson Frende), 1556 1 aoe.

1448 omnämns en Olof Klasson i U (RAp 16/10, DMS 4:1 
s 240).

1498 (?) upptas i Ao'vid Trolles jordebok en halv gård vil
ken påstås ingå i hans morgongåva till Birgitta Tures- 
dotter (Bielke). Samma källa uppger dock att Birgitta 
köpt gården av Anna Jönsdotter (orre) i Räpplinge 
(ATJb s 82). Gården upptas även i en senare upprät
tad förteckning över fru Birgittas morgongåvegods 
och uppges då ränta ?1 mark gutniska (X 240, Trolle, 
UUB).

1546 upptas i Joakim Trolles jordebok en halv gård som är 
Arvid Trolles och hans frus köpegods och som räntar
1 mark danska (E 6187).

1560-talet(?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna, en 
gård om 14 alnar vilken räntar 0:2 pn, 1 pund smör, 1 
lamm, \ pund fläsk, 2 hästars fodring och 3 dagsver
ken (SKHRA 2).

1539 Nedre Allebeck (SmH 1539:1) — jfr Nedra Ålebäck, 
Sandby sn.

SmH 2 sk.

1381 i Alabekke (RAp 15/9, SRP 1625), 1447 i Norra Aalabæk 
(VaKlJb s 76), 1458 Store Ålebæk (?RApp 10/7, avskr) - 
4 H, 5 a.

SmH 1 sk, med skuj nedan.
1542 1 skuj till sk ovan.
2 ky, 1559 en förökt.
1541 1 kyuj till ky ovan; saknas 1542-49.
3 vald, varav en obyggd från 1542.
1 fr, 1560 2 fr, (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ät- 
ten/, 1550 Jöns Olofsson /Gyllenhorn/).
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1381 byter Vadstena kloster jord med Kristina Ulfsdotter 
(Sparre av Tofta) och får l| attung i A samt jord i 
Gårdby, i Norra Näsby, Sandby sn, i Dörby, Norra 
Möckleby sn, och i Ryd, Glömminge sn, samt jord i 
Åkerbo och Slättbo hdr. I utbyte får Kristina godsen 
Mörbylånga, Mörbylånga sn, och Frö, PVickleby sn, 
som hennes mor Märta Sunesdotter (båt) testamen
terade till klostret på sin dödsbädd. (SRP 1625)

1447/57 har Vadstena kloster 2 attungar och 3| aln jord 
som brukas av tre landbor. Avraden är 4§ mark. 1457 
är räntan densamma och därtill 2 får. (VaKlJb s 76, 
110)

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) jord i ’Stora Å’ 
som räntar 2:0 pn efter sin bror Algot (se Äby, Sandby 
sn) (PRApp 10/7).

1466 har Vadstena kloster tre gårdar, varav en är öde. De 
räntar 4 | mark samt vardera 1 får, 2 skäppor korn, 5 
mark smör, 10 bröd, 1 ost och 1 höns (HH 16 s 155).

1480 har Vadstena kloster tre gårdar som räntar 7\ mark 
(enligt senare anteckning dessutom 3 gutniska Pörtu- 
gar); därtill ger de tillsammans med klostrets landbor 
i Gårdby 5 får, 1 tunna öl, 5 höns, 5 ostar, 58 bröd, 2 
pund smör och 9 öre kornpenningar (VaKlJb 1480, 
HH 16 s 155).

1502 har Vadstena kloster tre landbor som räntar 2^:0:3 pn 
och 0:0:9 kornpenningar; därtill räntar vaije gård 13 
bröd, 1 får, 1 höns, 7 mark smör, 1 ost samt 1 tunna öl 
som utgöres gemensamt av alla tillsammans med 
klostrets landbor i Gårdby (HH 16 s 154 f).

1541 räntar en kyrkolandbo 1 mark örtug och 2 hästars 
fodring till prästen i Mörbylånga, en annan räntar 
0:10 pn och en tredje (Putjord) räntar 0:2 pn och 1 
hästs fodring, båda till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1567 anges två kyrko- och två klosterhemman vara brända 
(SmH 1567T2A).
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Norra Möckleby socken
1320 (omkr) de ... Langancess (DS 888, odat, avskr).
1343 ecclesie Myklceby in Ølandia (DS 3730).
1346 in Myklaby (DS 4118, avskr).
1381 i Myklaby sokn (RAp 15/9, SRP 1625).
1429 i Østra Myklaby sokn (RAp 20/5).
1447 Parochia Myclaby Longness (VaKlJb s 75).
1479 Möklaby östra (D 9 f 9).
1525 in Mycleby Longanääs (A 7 f 108).

Omfattning: Norra Möckleby socken omfattade under medeltiden och 
1500-talet den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: Under den nuvarande kyrkans golv ligger resterna av den medelti
da klövsadelskyrkan som, med undantag för västtornet, revs 1824. Den ha
de ett långhus med sekundär övervåning samt ett absidförsett kor, över vil
ket ett likaledes sekundärt östtorn reste sig. Västtornet har daterats till 
1100-talets senare del och var äldre än långhusets övervåning. Västportalen 
har attributerats till Håkan Tanna eller hans krets ca 1240. Av medeltida in
ventarier finns bevarade huvudet av ett triumfkrucifix från 1300-talets bör-

Norra Möckleby klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.
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Norra Möckleby socken 
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

Norra Möckleby 213

□□Gunnorstorp
Strandtorg

^JLongrälla

■ ØØCD

ggggBläsinge
ooo

2 km

skattejord
kyrkojord
klosterjord
(Skänninge,
Vadstena)
frälsejord 
(inkl aoe)

jan, en piscina i sakristian samt mellanstycket till en dopfunt med uttöm- 
ningshål i gotländsk kalksten från ca 1250. Dessutom har det funnits tre 
medeltida gravstenar som alla numera saknas (Gardell nr 97, 133, 195). 
(Boström 1978a, 1982)

Kyrkby: Möckleby.

Runsten: Öl 30 (försvunnen) Norra Möckleby kyrka.

Bettorp 1371 i Betathorpe (DS X 42), 1447 i Beethatorppe (VaKlJb s
75) - 4 H, 6 a.

SmH 3 sk, varav en med skuj i B 1542-59 och 1560, en med 
skuj i Bröttorp 1559 och en med skuj i Långrälla från 
1546.
1560 1 skuj, till sk ovan.
1542 1 skuj, till sk ovan, till Bröttorp 1560.
1550 1 kyuj, till fr nedan.



214 Möckleby härad

Bläsinge

1 vald.
1 fr 1556 1 aoe, (1544 Anders Olsson Frende), med 
kyuj ovan från 1550 och kyuj i Skarpa Alby, Sandby sn, 
från 1552.

1371 ger Botild Bänesdotter allt hon äger i B till Vadstena 
kloster (se Bröttorp) (DS X 42-43).

1447/ 57 har Vadstena kloster två landbor som räntar 3| 
mark och ligger för 4 fjär dings attungar; 1457 har 
klostret tre landbor med samma ränta och därtill 3 
får (VaKlJb s 75, 110).

1466 har Vadstena kloster en landbo (’voro 3 landbor’) 
som räntar 3 mark, 1 får, 1 lamm, | pund smör, 15 
bröd, 2 ostar, 2 höns och 3 skäppor korn (HH 16 s
156) .

1480 har Vadstena kloster en landbo som räntar 3 mark 3 
öre - tillagt med yngre hand: ’5 öre och 1 gutnisk’ i 
korn penningar (se Bröttorp) (VaKlJb 1480, HH 16 s
157) .

1502 har Vadstena kloster en landbo (som förut var två 
bol) som räntar 1:0:3 pn och 0:0:5 kornpenningar (se 
Bröttorp) (HH 16 s 156).

1530/33 ska enligt undervisningen om rikets ränta B och 
Torp, Gårdby sn, betala 3 mark, 6 skillingar och 2 vita
1 samgäld (HH Ils 98).

1560-talet upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna, en 
gård om 14 alnar jord vilken räntar 0:2:0:1 pn, 1 pund 
smör, 1 får, 1 pund fläsk, 4 hästars fodring och 4 dags
verken (SKHRA 2). Till gården brukas dessutom två 
utjordar som tillsammans räntar | pund smör (Bio, 
Frende).

1343 in Blæsinghe (DS 3730), 1390 i Blæsinghe (RAp 9/10, 
SRP 2520) - 4 H, 5 a.

SmH 3 sk.
1541 (endast) 1 ky.
2 skkl.
1544 1 skkluj, brukas till skkl i Strandtorp.
1 vald, 1544 | vakl, obyggd.
2 fr (1544Jakob Turesson /Rosengren/).



2 fr, 1560 1 fr, (1544 Svante Sture); 1542-59 en öde.
1343 testamenterar Ulvid Birgersson (Likvidsönernas ätt) 

den jord han äger i B till Möckleby kyrkas prästbord 
(DS 3730).

1390 donerar Bengta Glysingsdotter (Glysing) | attung i B 
och jord i Gårdby, Gårdby sn, till Vadstena kloster 
som själagift för sin man Johan Ummereise (SRP 
2520).

1413 omnämns Sille och Klemet i B som fastar vid härads
ting i Tävelsrum, Torslunda sn (SD 1661).

1437 ges fasta på 32 alnar jord i B som Peder Ryning tillbytt 
sig av Henrik Swessin mot jord i Kastlösa, Kastlösa sn. 
Bland fastarna nämns Elof Kare, Johan Klemetsson, 
Peter Zela, Osten, Jöns Kärling och Bole, alla i B. 
(RAp 10/1, SMR 503)

1447/57 har Vadstena kloster | attung ’fullan och fastan’ 
som räntar 12 öre. 1457 är räntan densamma och där
till 1 får. (VaKlJb s 76, 110)

1479 har Kalmar nunnekloster tre landbor som i tur och 
ordning räntar: 20 ägg, 1 lamm samt 3 § mark och 2 
öre gutniska; 20 ägg, 1 mark och 22 örtugar gutniska 
arbetspenningar; 5 mark arbetspenningar, 3 mark 6 
öre gutniska ?och en tunna torsk. 1480 uppges i upp
börds- och utgiftsboken att alla som bor i B har ’deras 
ägg ute’. (D 9 f 8v, 9v)

1466/80 har Vadstena kloster en landbo som räntar 12 öre 
(HH 16 s 158).

1502 har Vadstena kloster ett bol om 12 alnar jord som rän
tar 0:0:12 pn. Av bolet ska även utgå 6 bröd, 4 mark 
smör, 1 höns och 1 ost. (HH 16 s 157 f)

1528 ärver Svante Sture vid skifte med sin mor Kristina 
Nilsdotter (Gyllenstierna) efter Sten Sture d y bl a B 
rättarlag, som omfattar en gård i B och jord i Ryd, 
Glömminge sn, *Högby, Torslunda sn, Jordsläta och 
Störlinge, Gärdslösa sn, och Rönnerum, Högsrums 
sn; rättarlaget räntar tillsammans 6 pund smör och 0:| 
pn (VikSE 2739).

1541 räntar en kyrkolandbo 0:3 pn, hälften till sockenkyr
kan och hälften till prästen, och 2 hästars fodring 
(SmH 1541:7).
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1559/60 har Gustav I en gård som han återbördat från Vad
stena kloster efter Bengta Glysingsdotter; den räntar 
0:3:0:5 pn, 15 mark smör, 1 skäppa råg, 1 skäppa malt, 
1 lamm och 3 dagsverken (AoE 9).
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Bostorp 1539 Bostorp (SmH 1539:1) - 4 H, 5 a.
SmH 2 sk.

1 fr (1544 Hans Kyle, 1550 Verner Slätte).

Bröttorp 1360 i Bruddathorpe (DS 6379), 1447 i Bruddatorppe (VaKlJb 
s 76) — 4 H, 6 a - jfr Möckleby.

SmH 1 sk, med skuj i Bettorp 1560.
1 skuj, 1550 till Långrälla, 1559 ull Bettorp.
1 samuj.
2 ky (1545 obyggda), 1547 1 ky med kyuj i Hagby från 
1550; jfr kyuj nedan.
5 ky, obyggd 1545, med samuj ovan.
1547 1 kyuj, 1550 2 kyuj, båda till vakl nedan (den 
ena brukas 1548-49 av fr nedan).
1 skkl, obyggd 1544 och 1547; 1556 förökt.
4 vakl, varav två med kyuj ovan 1550, en med vakl i 
Hagby 1544, en annan med skkl i Strandtorp 1559.
1 vakl, 1559 | vald, obyggd.
1 vakluj.
1 fr, 1556 1 aoe, (1544 Anders Olsson Frende).

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till själagagn för sig 
och sina hustrur gods på Öland till Kalmar nunne
kloster, bl a en gård i B som tillsammans med tre går
dar i Karlevi, Vickleby sn, Möckleby och Strandtorp 
räntar 20 mark vadmal årligen (se Vi, Källa sn) (DS 
6379).

1371 skänker Botild Bänesdotter av Broxvik, Gränna sn, till 
det under byggnad varande klostret i Vadstena sina 
morgongåvogods, två gårdar (’västra och östra’) i B 
och gods i Dörby. Utöver dessa skänker hon allt hon 
äger i Bettorp och i Borg, Algutsrums sn, som hon 
ärvt efter sin son Lars. (DS X 42-43)

1413 får Vadstena kloster, vid ett jordbyte med Ragvald i 
Dörby, ?8| aln i B mot 8 alnar i Dörby; klostret får yt
terligare 5 aln jord och 12:0 pn då det har full tomt



och Ragvald endast halv; Mats i B omnämns som faste 
(SD 1661).

1447/ 57 har Vadstena kloster 4 attungar jord och 10 alnar 
minus 1 penningsbol som brukas av sju landbor och 
räntar 13 mark. Därtill räntar den jord som givits av 
Bengt Sture 100 spettfisk. 1457 är räntan densamma 
och därtill 7 får. (VaKlJb s 76, 110)

1466 har Vadstena kloster sex landbor och ett ödebol vilka 
räntar enl följande: två gårdar 2 mark vardera, två 12 
öre vardera, en 15 öre, en 14 öre minus 1 ’gutnisk’ 
och ödebolet 8| öre, i gutniska penningar. Varje land
bogård räntar också 1 får, 2 skeppor korn, 5 mark 
smör, 10 bröd, 1 ost och 1 höns, medan ödebolet rän
tar 1 lamm, 1 skäppa korn, 3 mark smör, 5 bröd, 1 ost 
och 1 höns. För den jord Bengt Sture gav ska utgå 100 
spettfisk, men detta utgår ej. (HH 16 s 156)

1479 har Kalmar nunnekloster en landbo som räntar 
§ mark arbetspenningar, 20 öre landgille, 40 ägg, 1 
lamm och 1 ost (D 9 f 9).

1480 har Vadstena kloster åtta landbor som räntar 13 mark 
3 öre (tillagt med yngre hand: ’minus 1 gutnisk’) 
samt 3 mark och ’ 1 gutnisk’ i kornpenningar. Dessut
om utgörs tillsammans med klostrets landbor i Bet
torp, Åkerby och Långrälla 2 tunnor öl, 9 får, 3 lamm, 
9 höns, 12 ostar, 105 bröd och 2§ pund 2 mark smör. 
(VaKlJb 1480, HH 16 s 156)

1502 har klostret 101f aln jord, som brukas av åtta landbor 
och som bör ränta 4:0:5:6 pn och 0:0:21 kornpen
ningar. Dessutom utgörs tillsammans med klostrets 
landbor i Bettorp, Åkerby och Långrälla naturaavrad 
lika stor som 1480. (HH 16 s 155 f)

1541 räntar en kyrkolandbo 16 fyrkar och 2 hästars fodring 
till prästen i Runsten (SmH 1541:7).

1548 är en kyrkoutjord lagd till Möckleby prästgård i enlig
het med Germund Svenssons (Somme) dom; den 
brukas dock till en frälsegård i byn 1548-49, och från 
1550 till Vadstena klosters landbo (SmH).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en rumpjord som ligger för 4 alnar. Jorden är sand
jord, örjord och svartmylla. Utsädet är 1 tunna och
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Dörby

ängen ger 3 vinterlass hö. Avraden är | pund smör. 
(FoR 9)

1559/60 har Gustav I en gård och en utjord vilka han indra
git från Vadstena kloster. Gården räntar 1 pund smör, 
1 får, 3 dagsverken och en halv foderoxe; utjorden 
räntar 2 pund smör, 1 pund fläsk, 1 skäppa råg, 3 
skäppor malt, 3 dagsverken och ett halvt ”snörefåår”. 
(AoE 9)

1560 får Johan Axelsson (Bielke) jord som räntar 5 pund 
smör vid arvskifte efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1560-talet(?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna en 
gård om 23 alnar jord vilken räntar 0:5 pn, 1 pund 
smör, 1 får, 1 pund fläsk, 4 hästars fodring och 6 dags
verken (SKHRA 2).

1352 curiam meamDuthraby (DS 4848), 1371 iDudherby (DS 
X 42) - 4 H, 5 a.

SmH 4 sk, varav en med skuj i byn.
1 sk, upptas endast spridda år.
1542 1 skuj, till sk ovan.
1 aoe.

1352 byter Anund Hemmingsson (tre sjöblad) bort sina 
huvudgårdar D på Öland och Hanåsa, Högsby sn, 
med alla tillägor samt dessutom landbogårdar eller 
nybyggen (”coloniis”) på Öland och i Kalmar fögderi, 
vilka tillsammans räntar 20:0 pn, till Nils Turesson 
(Bielke) mot dennes huvudgård Rönö i Östergötland 
(DS 4848).

1371 skänker Botild Bänesdotter sitt ’gods’ i D till Vadstena 
kloster (se Bröttorp) (DS X 42-43).

1381 byter Vadstena kloster till sig 2/3 attung av Kristina 
Ulfsdotter (Sparre av Tofta) (se Övra Ålebäck, Gård
by sn) (RAp 15/9, SRP 1625).

1413 får Ragvald i D, vid ett jordbyte med Vadstena kloster, 
8 alnar i D mot jord i Bröttorp (SD 1661).

1437 omnämns Mats Romp, Jöns Abrahamsson, Folke 
Frende och Bengt Frende, alla i D, som fastar vid hä
radsting i D (SMR 503).



Gunnarstorp

Hagby

1447/57 har Vadstena kloster 9| aln jord som räntar 9 öre, 
1457 därtill 1 får (VaKlJb s 76, 110).

1466 har Vadstena kloster en landbo som räntar 9 öre och 
därtill 1 lamm, 1 skäppa korn, 3 mark smör, 5 bröd, 1 
ost och 1 höns (UUB C 32 f 66).

1553 ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord som räntar 
0:3 pn. Han erhåller den även i förnyat arvskifte 1559. 
1578 anges den vara 9 alnar. Räntan är då 1 pund 
smör och 1 får. (BiS E 2006, ShSp 12/3 1559, Rött nr 
354)

1539 Gunerstorp (SmH 1539:1) - 4 H, 6 a.
SmH 1 sk.

1 aoe.
2 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Verner Slätte); en brukar skid i Strandtorp 1544—58, 
en obyggd 1544, öde från 1545.
1542-49 1 fr (1544Jon Elofsson), öde; 1542 anges att 
den ’till förene öde var’.

1560-talet(?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna en 
gård som räntar 2 pund smör, 1 får, ett halvt ”snöre 
får”, en halv foderoxe och 6 dagsverken förutom fod
ringen (SKHRA2).

1565 indras Verner Slattes gård som sakfallsgods till kronan 
(se Tryggestad, Räpplinge sn) (Afkontpp 1/2).

1437 i Haghaby (RAp 10/1, SMR 503) - 4 H, 5 a.
SmH 2 sk, varav en med skuj nedan.

1 skuj till sk ovan 1544-49.
1 ky, förökt 1553.
1539-59 I ky (obyggd från 1545); brukas till Bröttorp 
1559. Jfr fr nedan.
1 kyuj till Bröttorp från 1550.
1 vakl (obyggd från 1544), till vakl i Bröttorp.
1560 5 fr (Jöns Olofsson/Gyllenhorn/).

1437 omnämns Klas Gase i H som faste vid häradsting i 
Dörby (SMR 503).

1447/57 äger Vadstena kloster ett bol om 11 alnar jord, 1 
penningsbol mindre, som räntar 10 öre 18 örtugar.
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Långrälla

1457 är räntan densamma och därtill 1 får. (VaKlJb s 
76, 110)

1466/ 80 har Vadstena kloster en landbo som räntar 12 öre 
och därtill 1 får, 2 skäppor korn, 5 mark smör, 10 
bröd, 1 ost och 1 höns (HH 16 s 157).

1502 äger Vadstena kloster ett bol om 12 alnar jord som 
räntar 0:0:12 pn och 1 får eller 100 spettfisk; bolet är 
lagt till Bröttorp (HH 16 s 157).

1541 räntar en kyrkolandbo 0:10 pn och 2 hästars fodring 
till prästen i Runsten (SmH 1541:7).

1348 in Langrvdlvm (Gardell nr 195, avskr), 1429 i Langa- 
rødhlom (RAp 20/5), 1447 i Langharødhelom (VaKlJb s 
75), 1542 Longeröle, Longröle (SmH 1542:12) - 4 H, 6 a. 

SmH 3 sk, 1560 4 sk, en med skuj i Bröttorp 1550-58 och 
samuj nedan.
1 skuj, till Bettorp från 1546.
2 samuj, varav en till sk ovan, den andra till Gynge, 
Resmo sn.
1 skkl, obyggd från 1548.
1 vald.

1348 dog enligt avritad gravsten i kyrkan Nils i L den 17/8 
(Gardell nr 195).

1429 ärver Knut Sture (gumsehuvud) jord i L, som räntar 
|:0 pn efter Elin, Magnus Stures avlidna änka (se Gett- 
linge, Södra Möckleby sn) (RAp 20/5).

1447/57 äger Vadstena kloster 5 alnar och 15 penningsbol 
jord som räntar 15 öre. 1457 är räntan densamma 
och därtill 1 får. (VaKlJb s 75, 110)

1466 har Vadstena kloster en landbo som räntar 17 öre 
samt 1 får, 2 skäppor korn, 5 mark smör, 10 bröd, 1 
ost och 1 höns (HH 16 s 157).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 11 öre 
landgille och arbetspenningar samt 1 får (D 9 f 10).

1480 har Vadstena kloster en gård som räntar 17 öre; tillagt 
med yngre hand: 3| öre gutniska i kornpenningar (se 
Bröttorp) (HH 16 s 157).

1502 har Vadstena kloster en gård om 8 | alnar som räntar 
0:0:17 pn och därtill 0:0:3 kornpenningar (se Bröt
torp) (HH 16 s 157).



Norra Möckleby 221

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en rumpjord alvaijord (”alwir iordh”) som ligger sid- 
länt och ligger för 4 alnar jord. Utsädet är 1 tunna 
och ängen ger 3 vinterlass hö. Avraden utgår i smör, 
uppgift saknas om mängd (Eriksöres rd). (FoR 9) 

1560 får Johan Axelsson (Bielke) jord som räntar 5 pund 
smör i arvskifte efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

Möckleby 1360 i MykUeby (DS 6379), 1424 Møklaby (EMU 2545) - 
kyrkby - 4 H, 6 a; under senmedeltiden införlivades 
M med Bröttorp (Göransson 1982 s 99).

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till själagagn för sig 
och sina hustrur gods på Öland till Kalmar nunne
kloster, bl a en gård i M, som tillsammans med tre går
dar i Karlevi, Vickleby sn, Bröttorp och Strandtorp 
räntar 20 mark vadmal årligen (se Vi, Källa sn) (DS 
6379).

1424 görs arvskifte efter Karl Sture (gumsehuvud) och 
hans hustru Märta Eriksdotter. På Öland får dottern 
Ingeborg en gård i M som räntar 3:0 pn och en gård i 
Algutsrum, Algutsrums sn. De andra syskonen får 
jord i Bjärby, Runstens sn, och Sättra, Gärdslösa sn. 
(RAp 8/3)

1443 skänker Erik Puke (Bonde) allt sitt fasta gods i M 
kyrkby, som han ärvt efter sina föräldrar och sin bror 
Karl, till Nådendals kloster (EMU 2545).

1507 förvärvar Vadstena kloster det gods som Nådendals 
kloster ägt, då detta låg mycket avslägset från sist
nämnda kloster (DiVa s 289). I Vadstena klosters 
jordebok från 1502 finns en senare införd minnes
anteckning att klostret har en gård i kyrkbyn som 
det fick av Nådendals kloster (D 12 f 127, HH 16 s 
155).

Prästgården 1343 ad mensam presbiteri (DS 3730) - 4 H, 6 a - se Bläsinge.

Strandtorp 1360 i Strandathorpe (DS 6379), 1479 i Strandatorp (D 9 f 10) 
- 4 H, 6 a.

SmH 2 sk, med samuj nedan och i Åkerby, Runstens sn.
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1 skuj till Södra Bäck från 1548, till Möckleby präst
gård 1560.
2 samuj, varav en till sk ovan.
1 skkl, obyggd från 1544, brukas av fr i Gunnarstorp, 
från 1559 av vakl i Bröttorp; till gården hör en utjord 
i Bläsinge.

1360 skänker Erengisle Sunesson (båt) till själagagn för sig 
och sina hustrur gods på Öland till Kalmar nunne
kloster, bl a en gård i S som tillsammans med tre går
dar i Karlevi, Vickleby sn, Bröttorp och Möckleby rän
tar 20 mark vadmal årligen (se Vi, Källa sn) (DS 
6379).

1479 har Kalmar nunnekloster en gård som räntar 65 aln 
vadmal, 100 flakfisk för 5 örtugar och 1 får (D 9 f 10).

Runstens socken
Omfattning: Sockendelen omfattade byarna Norra och Södra Bäck samt 
Vanserum och Åkerby. För fullständig sockenbeskrivning se Runstens sn, 
Runstens hd.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj ky kyuj vakl fr

Norra Bäck 5 (5) 2 (2) 0 (2)
Södra Bäck 3 (3) 1 (1) - - 2 (0) 2 (2) - - — —

Vanserum 5 (5) 2 (2) - - 1 (1) 0 (1) - - - -

Åkerby 6 (6) 1 (2) 1 ni - - 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Summa 19 (19) 6 (7) 1 o) 3 (1) 3 (6) 1 (1) 1 (1)

Bäck, Norra 1467 i Nørre Bekke (UUBp 16/5) - 4 H, 6 a.
SmH 5 sk, en med kyuj nedan från 1548, en med kyuj i 

Vanserum från 1547, en med skuj nedan.
1 skuj till Vanserum från 1542.
1542 1 skuj, till en sk ovan.
1548 1 kyuj, till en sk ovan.
1550 1 kyuj till Vanserum.

1467 upplåter Birgitta Nilsdotter, änka efter Olof Bok, 6



Bäck, Södra

öresbol i B till Ture Turesson (Bielke) (se Lerkaka, 
Runstens sn) (UUBp 16/5).
skriver fogden på Öland till hövitsmannen på Kalmar 
slott om några skattebönder som lämnat sina gårdar 
öde och nu uppehåller sig på fastlandet, däribland 
Per Andersson i B (Norra eller Södra). Fogden anser 
att bönderna ska skaffa andra bönder som kan bruka 
gårdarna eller återvända, helst till nästa mantalsting. 
(BSH 5: 426)
talet ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord efter si
na föräldrar Peder Turesson och Karin Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge). Den tillfaller honom även vid för
nyade arvskiften 1553 och 1559 då den räntar 0:3 pn. 
1578 anges den vara 3 alnar, ha åker till 2 skäppor och 
äng till 3 lass. Den brukas till en skattegård i byn och 
räntan är 0:2 pn, \ pund smör och 2 årliga hästar. 
(VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 12/3 1559, Rött nr 
354)

1458 Bæk (RApp 10/7, avskr), 1539 Södre Back (SmH 
1539:1) -4 H, 6 a.

SmH 3 sk, varav en med skuj i Strandtorp från 1548, två 
med kyuj nedan.
1 skuj, till fr i Aby 1547-50, därefter till sk ovan.
1541 (endast) 2 ky, brukas till två sk ovan.
1541 2 kyuj (saknas 1542-44), till två sk ovan, 1545 
1 kyuj, 1550 2 kyuj till två sk ovan.

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 0:14 
pn efter sin bror Algot (se Aby, Sandby sn) (RApp 
10/7, se Runsten s 56).

1513 se Norra Bäck.
1541 räntar en kyrkolandbo 9j fyrkar och 2 hästars fodring 

till Räpplinge kyrka samt 10 fyrkar till prästen i Mör- 
bylånga; den andre räntar 16 fyrkar och 2 hästars fod
ring till sockenprästen; två utjordar räntar 1 fyrk resp 
0:1 pn till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1560-talet(?) upptas bland de gods Gustav I vederkänt från 
Anders Olsson Frende ’en utjord i ”Bäckegärde” lig
ger nu till Gunnarstorp’, som räntar 0:6 pn och 1 
pund smör (?Bio, Frende).

Runsten 223

1513

1520-



Vanserum 1415 i Wanzrum (SD 2037), 1467 i Want(z)rom (UUBp 
16/5) - 4 H, 7 a.

SmH 5 sk, varav en med skuj i Norra Bäck från 1542, en 
med skuj nedan, en med skuj i Lopperstad och en 
med samuj i Hässleby, Algutsrums sn.
1542 2 skuj, en till sk i byn, en till Lopperstad.
1 ky, med kyuj i Norra Bäck från 1550.
1547 1 kyuj, till sk i Norra Bäck.

1415 säljer Nils Larsson i V gods i Ljungby sn till Kalmar 
nunnekloster (SD 2037, se DMS 4:1 s 84).

1467 upplåter Birgitta Nilsdotter, änka efter Olof Bok, 1 
markabol till Ture Turesson (Bielke) (se Lerkaka, 
Runstens sn) (UUBp 16/5).

1520-talet ärver Ture Pedersson (Bielke) två utjordar efter 
sina föräldrar Peder Turesson och Karin Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge). De tillfaller honom även vid för
nyade arvskiften 1553 och 1559 då de räntar 0:2 pn 
tillsammans. 1578 anges den ena vara 3 alnar och rän
ta 0:2 pn, 5 pund smör och 2 årliga hästar. Den andra 
är 1 aln och räntar 0:| pn. (VikS E 2742, BiS E 2006, 
ShSp 12/3 1559, Rött nr 354)

1530/40 (?) anges i en godsförteckning över Trolle-gods 
jord som räntar 1 örtug (X 240, Trolle, UUB).

1541 räntar kyrkolandbon 0:5 pn och 2 hästars fodring 
till sockenkyrkan; därtill 0:l| pn som ena året utges 
till prästen och andra till sockenkyrkan (SmH 
1541:7).
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Åkerby 1367 i Akræby (DS 7564), 1447 i Aakerby (VaKlJb s 75) - 4 H, 
6 a.

SmH 5 sk, en obyggd från 1544.
1 sk, 1544 1 sk + 1 skuj; obyggd vissa år.
1542 1 skuj, till Dyestad.
1 samuj, till sk i Strandtorp, Norra Möckleby sn.
1541 1 kyuj (saknas 1542-49), till fr nedan.
1 vald.
1 fr (Jakob Turesson /Rosengren/), med kyuj ovan. 

1367 kungör Nils Glysing att han betalat sin skuld till Erik 
Kettilsson (Puke) med den jord i A som han själv köpt 
(DS 7564).



1390 skänker Erik Kettilsson (Puke) allt han äger i Å till 
Vadstena kloster (RAp 1/8, SRP 2501).

1396 stadfäster Axel Kettilsson (Krognos) och hans hustru 
Erik Kettilssons (Puke) gåva till Vadstena kloster, där 
han valt sin lägerstad; jorden hade Erik själv köpt av 
Nils Glysing (RAp 20/9, SRP 2827).

1447/57 har Vadstena kloster en gård om 16g aln som rän
tar 2 mark; 1457 är räntan densamma och 2 får därtill 
(VaKlJb s 75, 110).

1466 har Vadstena kloster en gård som räntar 2 mark, 1 får, 
1 höns, 5 mark smör, 2 skäppor korn, 10 bröd och 1 
ost (HH 16 s 158).

1480 har Vadstena kloster ett bol som räntar 2 mark gut- 
niska; tillagt med yngre hand: 3g öre gutniska i korn
penningar (se Bröttorp, Gårdby sn) (HH 16 s 158).

1502 har Vadstena kloster en gård om 16 alnar jord som 
räntar 16 örtugar och 3 örtugar kornpenningar (se 
Bröttorp, Gårdby sn) (HH 16 s 158).

1541 räntar kyrkoutjorden 1 fyrk (SmH 1541:7).
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Sandby socken
1320 (omkr) de ... Sandby (DS 888, odat, avskr).
1346 in Sandby (DS 4118, avskr).
1381 i Sanby sokn (RAp 15/9, SRP 1625).

Omfattning: Sandby socken har under medeltiden och 1500-talet samma 
omfattning som den nuvarande socknen (1950). Byn Nedra Alebäck är de
lad mellan denna sn och Gårdby sn.

Kyrkan: En sannolikt tornlös kyrka med rakt avslutat kor byggdes under 
1100-talets förra hälft. Efter 1170 välvdes kyrkan i två skepp med valv bur
na av två fyrkantiga pelare. En profan våning inrättades över kyrkorum
met. Troligen byggdes samtidigt ett östtorn ovanpå koret. Ett kraftigt väst- 
torn, lika brett som långhuset, byggdes omkring 1250. Ett toppigt kryssvalv 
över bottenvåningen antyder att tornet inte haft samma for tifi ka tor iska 
uppgifter som östtornet. Före 1634 byggdes västtornet om, eventuellt på 
grund av ett ras. Den östra muren ersattes med en lätt trävägg som ställdes 
ovanpå valvet. Detta gjorde tornets överdel smalare. Den medeltida kyrkan
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revs och den nuvarande byggdes omkring den gamla 1860. Av medeltida 
inventarier återstår en dopfunt av gotländsk kalksten med uttömningshål 
från förra delen av 1200-talet. Under läktaren ligger ett runstensfragment, 
påträffat vid nuvarande kyrkans restaurering 1961, och en gravsten från 
1200-talet (se Brunneby, Stenåsa sn). (Boström 1984a, KLA 1982 /Bo
ström/)

Kyrkby: Norra Sandby.

Runstenar: Öl 25 Dröstorp, 26 och 27 Sandby kyrkogård.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk ky kyuj skkl vakl fr \ fr

Ekelunda 2 (2) - - 0 (1) - - - - 1 (1) - -
Näsby, Norra 2 (2) - - 0 (1) - - 1 (1) 2 (1) 0 (1)
Näsby, Södra 4 (4) - - - - - - - - 2 (2) — —
Rumpetorp - - - - - - - - - 2(2)--
Sandby, Norra - - - - - - - - - - 4 (4) - -

Sandby, Södra 2 (2) 1 (1) - - - - - - 3 (3) - -
Skarpa Alby - - - - 0 (2) - - - - 4 (4) — —
Åby 2 (2) ------- - 2 (2) - -
Ålebäck, Nedra - - - - - - 1 (0) - - 3 (3) — —

Summa 12 (12) 1 (1) 0 (4) 1 (0) 1 (1) 23 (22) 0 (1)

Dessutom redovisar längderna: fruj: Nedra Ålebäck 0 (1).
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Ekelunda 1421 i Ekelundom (KTb s 48), 1539 Ægelundt (SmH 1539:1) 
-4G,4j.

SmH 2 sk, varav en med kyuj nedan.
1552 1 kyuj, till sk ovan.
1 fr (1544 Måns Pedersson /Stierna/); anges flera år 
vara obyggd.

1421 får Jöns Matsson och Birger Kristiernsson i E, Mats 
präst samt borgarna i Kalmar Vineke Hartman och 
Lars skräddare i egenskap av arvingar efter en fru 
Elin 200 mark svenska av hennes man borgmästaren 
Olof Bennesson, vilken tagit arvet i besittning (KTb s 
48).

1567 anges ett skattehemman vara bränt (SmH 1567:12A).

Näsby, Norra 1381 i Næsby nørra (RAp 15/9, SRP 1625), 1447 i Nesby nor
ra (VaKlJb s 76), 1467 Nesby (UUBp 16/5) - 4 H, 4 a. 

SmH 2 sk.
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1552 1 kyuj till vakl nedan.
1 vakl, med kyuj ovan.
1 fr, 1560 I fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 
1556 Axel Eriksson /Bielke/).
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/ och Jöran Åkes
son /Tott/, 1554 Axel Eriksson /Bielke/ och Jöran 
Åkesson, 1559 Axel Eriksson).

1381 byter Vadstena kloster till sig f attung jord av Kristina 
Ulfsdotter (Sparre av Tofta) (se Övra Ålebäck, Gård
by sn) (SRP 1625).

1447/57 har Vadstena kloster två landbor om 18 alnar jord 
som räntar 21 öre; 1457 är räntan densamma och där
till 2 får (VaKlJb s 76, 110).

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 
2:0 pn efter sin bror Algot (se Åby) (RApp 10/7).

1467 upplåter Birgitta Nilsdotter, änka efter Olof Bok, till 
Ture Turesson (Bielke) bl a 4 alnar jord i N (se Ler- 
kaka, Runstens sn, Runstens hd) (UUBp 16/5).

1480 endast omnämns N i Vadstena klosters jordebok; 
1502 har det ett bol om 21 alnar jord, som är lagt till 
Gårdby och som räntar 0:0:20:4 pn (HH 16 s 155).

1520-talet ärver Ture Pedersson (Bielke) en utjord efter si
na föräldrar Peder Turesson och Karin Nilsdotter 
(Sparre av Ellinge). Den tillfaller honom även vid 
förnyade arvskiften 1553 och 1559 då den räntar 0:3 
pn. 1578 anges den vara 6 alnar, ha åker till 2 tunnor 
och 1 skäppa samt äng till 9 lass hö. Räntan är då 1 
pund smör och 1 får. (VikS E 2742, BiS E 2006, ShSp 
12/3 1559, Rött nr 354)

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en gård, passligt byggd, som ligger mitt i byn; bygg- 
ningstomten är 34 alnar bred. Sädesjorden är örjord 
som ligger höglänt och ’dalfällt’. Utsädet är 4 tunnor 
och ängen ger 20 vinterlass hö. Ingen skog eller ’ut
rymme’. Skarpt mulbete. Inget fiskevatten utom i 
öppna havet. Avraden är 2 pund smör. (Eriksöres rd) 
(FoR 9)

1553 upptas i jordebok över Gunhild Johansdotters efter
lämnade gods en gård, som räntar 1 pund smör, 1 får 
och 2 hästars fodring (Eriksöres rd). Gården ärvs av



sonen Axel Eriksson (Bielke) och uppges 1554 ha ut
säde till 2$ tunna och 1 skäppa, äng till 10 lass, ingen 
skog eller humlegård men gott mulbete och fiske
vatten nog. (BiS E 1986)

1554 ärver Axel Erikssons barn efter sin morfar Erik Abra- 
hamsson (Leijonhufvud) en gård, som har utsäde till 

tunna och 1 skäppa, äng till 10 vinterlass hö, ingen 
skog eller humlegård men gott mulbete och fiske
vatten (BiS E 1986).

1567 anges klosterhemmanet, ett skatte- och ett frälsehem
man vara brända (SmH 1567-.12A).

Näsby, Södra 1539 Södre Nesby (SmH 1539:1) — 4 H, 4 a.
SmH 4 sk (två förs till Norra Näsby flera år under 1550-ta

let, en tredje förs vissa år till Södra Sandby).
2 fr (1544 Gustav Larsson /sparre korsad av pil/); en 
obyggd.

1567 anges tre skattehemman vara brända (SmH 
1567:12A).

Rumpetorp 1458 i Røpetor(p) (RApp 10/7, avskr), 1539 Rompetorp (SmH 
(nu Sandbäck) 1539:1) - 4 H, 4 a (Rumpetorpshorvan).

SmH 2 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/, 1560 Åke Bengtsson /Färla/).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) två gårdar som rän
tar 5:0 pn efter sin bror Algot (se Åby) (RApp 10/7).

1458 i Kerkesandby (RApp 10/7, avskr), 1514 i Sandbykirkkia- 
by (C 21 f 20), 1516 i Sandby kirckeby (HH 39:230), 
1539 Norre Sandtby (SmH 1539:1) - kyrkby - 4 H, 4 a. 

SmH 2 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Axel 
Eriksson /Bielke/).
1 fr (1544Johan Pederson /Bååt/).
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) två gårdar som rän
tar 3 mark(?) gutniska vardera efter sin bror Algot (se 
Åby) (RApp 10/7).

1484 får Birgitta Knutsdotter (Ulv), gift med Johan Bese, 
vid arvsuppgörelse med sina bröder Bengt och Gus-
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tav om gods som Birgitta Haraldsdotter (Änga-ätten) 
1482 gav deras mor Anna Gustavsdotter (Änga-ätten), 
jord i Sandby sn som räntar 15 mark 1 öre gutniska, 1 
pund 4 mark smör, 1$ spann korn, 4 skäppor råg, 4 
skäppor korn och 2 skäppor råg samt ett nöt till 41 
marks värde och 7 får; därtill får hon gods i Nåsby, Ås 
sn, Eriksöre, Torslunda sn, och ett stort antal gårdar i 
Småland (RAp 22/9).

1514 upptas i Gunhild Johansdotters (Bese) jordebok två 
gårdar i S kyrkby, som tillsammans med jord i ’Sand- 
bytorp’ (Södra Sandby) räntar 15 mark 1 öre gutnis
ka, 1 pund smör, l| spann korn, 4 skäppor råg, 4 skäp
por korn, 2 skäppor råg. Därtill gör alla ett nöt så gott 
som 4\ mark och 7 får. (C 21 f 20)

Det godskomplex som återfinns i jordeboken (sam
manlagt 21 gårdar i S, Skarpa Alby och ’Sandbytorp’ 
samt i Eriksöre, Torslunda sn, och Näsby, Ås sn) kan 
arvsmässigt följas tillbaka till Birgitta Haraldsdotter 
(Änga-ätten) som var barnlös. Komplexet ärvdes 
1482 av hennes kusin Anna Gustavsdotter (Änga-ät
ten), vars dotter Birgitta vid skilsmässa 1493 från- 
dömdes alla sina gods till förmån för maken Johan 
Bese. (RAp 22/9 1484, RApp 28/6 1493)

1516 återlöser Gunhild Johansdotter två gårdar, en hel och 
en halv, som förut innehafts av Elin Hansdotter 
(Stiernsköld) (se Näsby, Ås sn) (HH 39:230).

1553 upptas i jordebok över Gunhilds efterlämnade gods 
två gårdar, som vardera räntar 2 pund smör, 1 får och 
4 hästars fodring (Eriksöres rd). Gårdarna ärvs av so
nen Axel Eriksson (Bielke) och uppges 1554 ha utsä
de till 3 tunnor, äng till 16 lass hö, ingen skog eller 
humlegård men gott mulbete och fiskevatten nog. 
(BiS E 1986)

1560 ärver Johan Axelsson (Bielke) en gård som räntar 2 
pund smör och 1 får efter sin far Axel Eriksson; Elsa 
Axelsdotters (Posse) barn med Axel ärver en gård 
med samma ränta (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).
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Gustav

Sandby,
Södra

Lars Ölfsson (Änga-ätten)

Harald Gustav

Birgitta Anna = Knut Bengtsson
I (Ulv) * 1

Bengt Katarina ='Johan Bese (d 1505) =s Birgitta
II Johans-

Elin Hansdotter dotter
(Stiernsköld) (Gädda)

Gunhild = Erik Turesson 
I (Bielke)

Axel Eriksson

Källor: LaMV, s 437 ff, EÄ 1 s 358 f, ÄSF s 307.

1458 Sudresandby (RApp 10/7, avskr), 1514 i Sandbytorp (C 
21 f 20), 1539 Södre Sandtby (SmH 1539:1) - 4 H, 4 a. 

SmH 2 sk.
1 ky (upptas 1542-44 oriktigt under Södra Näsby).
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Axel 
Eriksson /Bielke/).
1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle, 1560 Johan Pedersson /Bååt/); obyggd 
från 1554.
1 fr (1544Johan Pedersson); obyggd från 1547.

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 0:15 
pn efter sin bror Algot och därtill en jord *Sande- 
bouelle (Norra eller Södra Vället väster om S, 4 G, 4 
j), som räntar 6 öre gutniska (se Aby) (RApp 10/7). 

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) två gårdar i ’Sand
bytorp’ (se Norra Sandby) (C 21 f 20).

1541 räntar kyrkolandbon 1 mark danska och 2 hästars 
fodring till sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1553 upptas i jordebok över Gunhild Johansdotters efter
lämnade gods en gård, som räntar 1 pund smör, 1 får 
och 2 hästars fodring (Eriksöres rd). Gården ärvs av so-
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Sandbäck 

Skarpa Alby

nen Axel Eriksson (Bielke) och uppges 1554 ha utsäde 
till 2 tunnor, äng till 8 lass, ingen skog eller humlegård 
men gott mulbete och fiskevatten nog. (BiS E 1986).

1560 får Elsa Axelsdotters (Posse) barn jord som räntar 1 
pund smör och 1 får vid arvskifte efter Axel Eriksson 
(Bielke) (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986)

1567 anges hela byn utom ett frälsehemman vara bränd 
(SmH 1567:12A).

Se Rumpetorp.

1458 i Skarppe Alby (RApp 10/7, avskr), 1514 Skarpa Alby (C 
21 f 20), 1516 i Skarppealby (HH 39:230) - 4 G, 4j.

SmH 1549 1 kyuj till fr i Bettorp.
1549 1 kyuj till sk i Karlevi, Vickleby sn, 1559 till 
Möckleby prästgård.
2 fr (1544Johan Pedersson /Bååt/); obyggda.
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Måns 
Svensson /Somme/).
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1556 Axel Eriks
son /Bielke/).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) en gård, som räntar 
0:18 pn) samt | attung som räntar 12 öre efter sin 
bror Algot (se Åby) (RApp 10/7).

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) okänd mängdjord i 
S (se Norra Sandby) (C 21 f 20).

1516 återlöser Gunhild Johansdotter en gård som förut in
nehafts av Elin Hansdotter (Stiernsköld) (se Näsby, 
Ås sn) (HH 39:230).

1549 anges kyrkoutjordarna vara nyupptagna; den ena rån- 
tar 6 öre och den andra 5 skillingar (SmH 1549:2B).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jorde- 
bok en gård, som ligger mitt i byn och är illa byggd; 
byggningstomten är 72 alnar bred; jorden är ’alvar- 
jord, ond sädesjord, högjord och jämn’. Utsädet är 4 
tunnor 2 skäppor, och ängen ger 24 vinterlass hö. 
Ingen skog, lite videskog. Skarpt mulbete och gott 
’utrymme’; inget fiske utom i havet. Avraden är 2| 
pund smör och 2 hästars fodring (Eriksöres rd). 
(FoR 9)



1553 upptas i jordebok över Gunhild Johansdotters efter
lämnade gods en gård, som räntar 2 pund smör, 1 får 
och 4 hästars fodring (Eriksöres rd) (BiS E 1986).

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) en gård, som har 
8 tunnors utsäde och äng till 16 lass hö; den uppges 
ha alls ingen skog, inget mulbete och ingen humle
gård men fiskevatten nog (BiS E 1986).

1560 får Johan Axelsson (Bielke) en gård som räntar 2| 
pund smör vid arvskifte efter sin mor Anna Eriksdot- 
ter (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1567 anges en kyrkoutjord vara bränd (SmH 1567:12A).

1458 Aby gordh (RApp 10/7, avskr), 1539 Åby (SmH 1539:1) 
- 4 H, 4 a.

SmH 2 sk.
2 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/); den ena landbon brukar skuj i Södra 
Bäck, Runstens sn, 1547-50. I

I Åby låg huvudgården för Algot Gustavssons (Sture) öländ
ska godskomplex, bestående av gods som han ärvt av sin ku
sin Johan Ummereise (se nedan och GiOV s 351 ff). Dessa 
gods hamnade vid skifte 1458 i Algots syster Elins ägo. Då 
hon avled utan bröstarvingar, övergick godsen till systern 
Birgitta och hennes ättlingar. Arvsgången kan följas i vidstå- 
ende slåkttabell.

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture), gift med Erik Axels
son (Tott), Åby gård som räntar 20 mark gutniska, ef
ter sin bror Algot Gustavsson. I Elins arvslott ingår 
dessutom på Öland jord i Södra Bäck, Runstens sn, i 
Gårdby och Övra Älebäck, Gårdby sn, i Rumpetorp, 
Norra och Södra Sandby, Skarpa Al by och Nedra Åle- 
bäck, denna sn, i Lilla Brunneby, Stenåsa sn, i Hulter
stad, Hulterstads sn, i Seby, Segerstads sn, i Möckleby, 
Södra Möckleby sn, i Eketorp, Gammalsby, Kvinns- 
gröta och Solberga, Gräsgårds sn, samt i Enetri, Ås sn. 
Jord som inte kunnat identifieras finns i *Gernboda 
(?), vilken räntar 6 öre, i *Fredilobol (?) med räntan 
5 mark och i *Jöns Bodelsons bode (?) som räntar 6
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gutniska. Allt detta gods sägs ligga ’östenlands på 
Öland’.

En annan lott, vilken tillfaller Elins syster Birgitta, 
gift med David Bengtsson (Oxenstierna), innehåller 
jord i Norra Näsby och i Albrunna, Södra Möckleby 
sn, i Lilla Dalby, Kastlösa sn, i Gynge och Mysinge, 
Resmo sn, i Lilla och Stora Vickleby, Vickleby sn, samt 
i Eriksöre, Torslunda sn. Erik Axelsson avhänder sig 
dock de öländska godsen till David Bengtsson. (RApp 
10/7)

Enligt brev två dagar senare återgick dock allt 
ölandsgods till Erik Axelsson mot att David Bengtsson 
fick det gods i Möre, bland annat sätesgården Björnö,

Bengta Glysingsdotter Algot Magnusson (Sture)
=Johan Ummereise

Erik = Märta Gustav

I----------------------- 1------
Johan Ummereise Algot Elin

(d omkr 1440) (d omkr 1458) = Erik
Axelsson 
(Tott)

Kristina = Bengt Arentsson (Ulv)

I ]
Märta = Åke Jöransson Erik Abrahamsson

I (Tott) (d 1520) (Leijonhufvud)

1
Jöran

~r~
Kerstin

1
Bengta

1
Anna =

1
Abraham

~l
Sten

(d 1555) =Johan r- = Bengt (d 1552) (d 1556)
Pedersson Nilsson
(Bååt) (Färla)

Åke Kristina = Karl Holgersson
(Gera)

Birgitta 
= David 
Bengtsson 
(Oxenstierna)

Källor: GiOV s 352, ÄSF s 142 f, 284 f, 303 ff, EÄ 4 s 546 f.



Ålebäck,
Nedra

Åby sn, som fallit på Elins arvslott (RApp 12/7, GiOV 
s 350 f).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567-.12A).

1458 Lille Ålebæk, Vndre Ålebæk (RApp 10/7, avskr), 1539 
Nedre Ållebeck (SmH 1539:1), 1550 Yttra Ållebeck (FoR 
9) - 4 H, 4—5 a -jfr Nedra Ålebäck, Gårdby sn.

SmH 1539-47 1 skkl.
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1556 Axel Eriks
son /Bielke/).
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter, 1558 Svante Sture); sak
nas 1551-57.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/).
1560 1 fruj (Karl Holgersson /Gera/).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord i ’Lilla Å’ som 
räntar 6 mark och 2 gutniska samt jord som räntar 3 
penningar gutniska och som ligger i ’Undre Å’ (se 
Åby) (RApp 10/7).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en gård i ’Yttra Å’ som är passligt byggd och ligger ös
ter- och söderut i byn. Byggningstomten är 31 alnar 
bred och gården ligger för 1 attung jord. Jorden är 
örjord och sandjord och ligger sidlän t. Utsädet är 6 
tunnor 4 skäppor, och ängen ger 16 vinterlass hö. 
Skog, mulbete och fiskevatten saknas. Räntan är 2j 
pund smör och 2 hästars fodring (Eriksöres rd).

En annan gård med 31 alnar bred byggningstomt 
ligger bredvid den ’östersta’ gården, är passligt byggd 
och ligger för 1 attung. Jorden är sandjord och örjord 
som ligger sidlänt. Utsädet är 6 tunnor 4 skäppor, och 
ängen ger 16 vinterlass hö. Ingen skog, inget mulbete 
eller ’utrymme’ och inget fiske utom på öppna havet. 
Räntan är 2| pund smör och 2 hästars fodring (Bete
by rd). (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons barn efter sin morfar Erik Abra- 
hamsson (Leijonhufvud) en gård i ’Yttra Å’, som har 
utsäde till 6 tunnor och 2 skäppor, äng till 16 lass hö, 
ingen skog eller humlegård, inget mulbete men fis
kevatten nog (BiS E 1986).
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1560 får Johan Axelsson (Bielke) en gård som räntar 2| 
pund smör vid arvskifte efter sin mor Anna Eriksdot- 
ter (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).
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Stenåsa socken
Omfattning: Sockendelen omfattade endast Frösslunda by. För fullständig 
sockenbeskrivning se Stenåsa sn, Hulterstads hd.

Frösslunda 1312 inFrøslundum (DS 1833), 1319 in villa Frøslundum (DS 
2203) -4 G, 3 j.

SmH 4 sk, en obyggd 1547-51, då den brukas till Risinge, 
Mörbylånga sn.
2 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 Ver
ner Slatte); en med skuj i Norra Kvinneby, en obyggd.
1 fr (1544Jon Elofsson, 1550 Verner Slätte, 1559 Jöns 
Olofsson /Gyllenhorn/).

1312 intygar Erik och Likvid Kristiernssöner (Kristierns 
från Öland ätt) och deras svåger Nils Jonsson (Ricke- 
by-ätten) att Kristiern Kristiernsson (Kristierns från 
Öland ätt) har givit all sin egendom i F med skogar, 
ängar, fisken och andra tillagor till Vårfruberga klos
ter (DS 1833).

1319 byter Nils Jonssons änka Kristina Kristiernsdotter till 
sig 1 attung i F av Vårfruberga kloster mot jord i 
Svartinge, Sollentuna sn (DS 2203).

1370 erhåller Staffan Avidsson (tre sjöblad) vid godsbyte 
med Bo Jonsson (Grip) tredjedelen av dennes gods i 
F (se Algutsrum, Algutsrums sn) (DS 8045).

1482 säljer bröderna Ivar, Påvel, Peter, Lars och Nils Olofs- 
söner (Måby-ätten) och deras svåger Knut Petersson 
(Schack av Skylvalla) till sin frände Johan Kyle fyra 
gårdar i F och jord i Kvinneby, Stenåsa sn, i Runsten, 
Runstens sn, Gösslunda, Hulterstads sn, samt jord i 
Norra Möre och Blekinge, som allt är deras rätta mö
derne (B 19 nr 55, se DMS 4:1 s 243).

1559 skriver Gustav I till fogden Peder Andersson att Börje 
Jönssons son i F är förskonad från båtsmanstjänsten 
(GR 29 s 645).



1567 anges tre skatte- och ett frälsehemman vara brända 
(SmH 1567:12A).

Släktskapen mellan personerna i 1482 års jordförsäljning 
och frälseägarna i SmH-redovisningen framgår enligt föl
jande:

Stenåsa - Torslunda 237

Herman Kyle (d 1406/07)

Klas Kyle Greta = Peder Ulf

Ingrid

Johan Kyle Påvel Kyle 

Klas Kyle

Margareta = Olof Ingevaldsson 
(Måby-ätten)

Ivar Påvel Peter Lars Lucia Nils
= Knut Petersson 
(Schack av Skylvalla)

Karin = Verner Slatte Sigrid = Jöns Olofsson Anna = Jon Elofsson
(Gyllenhorn) (Barkestorps-åtten)

Källor: EÄ 4 s 367 f, HBSb s 122, PHT 1947 s 14, SBL 21 s 736.

Torslunda socken
Omfattning: Sockendelen omfattade endast Lenstads by. För fullständig 
sockenbeskrivning se Torslunda sn, Algutsrums hd.

Lenstad 1539 Ledyngsta (SmH 1539:1) - 4 H, 5 j.
SmH 4 sk.
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Gorbo härad
1390 i Gorbohæradhe (RAp 9/10, SRP 2520).
1413 innan Myclabo och Gorby heret (SD 1661).
1447 Gorby hærat (VaKlJb s 76).

1390 doneras jord i Gårdby by i Gorbo hd (SRP 2520).
1413 fastfar häradshövdingen ‘i Möckleby och Gorbo hd’ på Tävelsrums 

ting ett jordabyte i Dörby och Bröttorp, Norra Möckleby sn (SD 
1661, se Judiciella förhållanden).

1447 redovisas Vadstena klosters jord i Gårdby och Övra Ålebäck, Gårdby 
sn, och i Norra Näsby, Sandby sn, under Gorbo härad (VaKlJb s 76).

Endast dessa belägg har påträffats. Häradet har före 1413 i judiciellt avse
ende samordnats med Möckleby härad och torde ha omfattat socknarna 
Gårdby och Sandby.



Hulterstads härad

1406 Hulterstadha hærædh (SD 698).
1501 iHwUherstaa (LSBp 25/4).

Omfattning: Hulterstads härad omfattade under 1500-talet socknarna Hul
terstad (utom sju gårdar i Skärlövs by), Stenåsa (utom Frösslunda by), Kast
lösa, Smedby, Mörbylånga och Resmo (utom Kleva och Berg); därutöver en 
by i Vickleby (Stora Frö), en i Torslunda (Kalkstad), och två i Södra Möck- 
leby (Getdinge och Sörby). Omkring 1720 splittrades häradet så att Resmo 
och Mörbylånga snr lades till Algutsrums hd, Stenåsa och Hulterstad till 
Möckleby hd och Kastiösa och Smedby till Gräsgårds hd. Mörbylånga sn in
nefattade även nuvarande Mörbylånga köpings område. Köpingen tillkom 
1820 (Kbr 13/10).

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledning
en ovan.

Jfr AF 4:1 s 21 f, AL 2 s 25, 28, DoSk s 322-26, SU s 268.

Ebba Eriksdotters öländska gods

1458 uppges vid redovisning av den uppbörd som Karl Kristiernssons (Va
sa) barn har efter styvfadern Erik Nipertz och modern Ebba Eriks- 
dotter (Krummedige) att Karl i morgongåva givit Ebba gods på 
Öland och i Möre till ett värde av 1000 stockholmsmark (RAp 24/3).

1461 hålls arvskifte efter Johan Karlsson (Vasa), varvid hans bror Erik får 
’48 (Pgårdar) på Öland och i Möre’ (RAp 8/12).

1508 beslagtar kung Hans fogde Otte Rud, i samband med att han övertar 
slottsloven på Borgholm, Nils Bossons (Grip) hustru Beata Karls
dotters (Vasa) arvegods på Öland och annat gods som Nils hade i sin 
värjo, ’som hörde Erik Karlssons barn till’ och som även Nils hade 
del i (se Kårehamn, Lots sn) (GAA 4 s 345).

1537 utfärdar Gustav I frihetsbrev för Ebba Eriksdotters (Vasa) landbor i
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Småland och på Oland från den hjälpskatt i silver och oxar som på- 
lysts sistiidna vinter (GR 11 s 315).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters jordebok 48 bebyggelseenheter på Oland 
och i Möre fördelade på 41 gårdar, 3 rumpjordar, 1 nybygge, 1 odes
bol, 1 tomt och 1 ålabro (FoR 9).

1555 skriver Gustav I till sin landbofogde i Småland att denne inte ska ’be
fatta sig med’ Beteby rättardöme på Öland, då han fått vederlag för 
detta i ’Ålems härad’ (GR 25 s 18).

1556 uppges att Svante Sture vederkänts de gods på Öland som tillfallit 
drottning Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) efter Ebba Eriks- 
dotter (Vasa). Fogden som hade dessa gods i befallning ber att få by
ta resterande ölandsgods mot befallning över kungens egna landbor 
i Ydre. (GR 26 s 855)

Det öländska gods som Erik Karlsson (Vasa) ärvde efter sin bror 1461 torde 
till större delen motsvaras av de gårdar som omnämns i hans dotter Ebba 
Eriksdotters jordebok 1550. Eventuellt kan godskomplexet spåras ytterliga
re en generation tillbaka och bör då ha ingått i den morgongåva som Ebba 
Eriksdotter (Krummedige) fick av Karl Krisdernsson (död 1440).

Godskomplexet var 1550 indelat i Beteby och Eriksöres rättardömen, om 
ungefär 20 attungar vardera. För omfattningen av dessa rättardömen se 
resp by (Eriksöre, Torslunda sn, och Beteby, Mörbylånga sn).

Hulterstad 241

Hulterstads socken
1320 (omkr) de ... Hulterstadhum (DS 888, odat, avskr).
1346 in Holterstadhum (DS 4118, avskr).
1380 i Hooltistadhom (UUBp 6/6).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950). Judiciellt och administrativt tillhörde en del av 
byn Skärlöv Gräsgårds härad.

Kyrkan: Rester av en stavkyrka från 1000-talet, bl a i form av väggplankor 
med profilerad kant, är bevarade i det nuvarande tornets bottenvåning. De 
ingår i resterna av en gjutform för en avlastningsbåge under en murtrappa. 
I tornet förvaras också ett antal runstenar. Delar av grundmuren till den 
medeltida stenkyrkan ligger, i eller under markytan, omkring den nuva
rande kyrkans västra delar. Den bestod ursprungligen av en treskeppig ba-
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31

Hulterstads kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.

silika utan tvärskepp. Både koret och sidoskeppen avslutades i öster av ab
sider. I väster reste sig ett s k tvillingtorn med en tunnvälvd förhall, vilken 
med två rundbågar öppnade sig mot mittskeppet. Virke använt vid byggan
det av kyrkans västra del har dendrokronologiskt daterats till år 1168 ± 5 år. 
De östra delarna påböljades dock några decennier tidigare.

Omkring 1200 raserades tvillingtornet och ett nytt kvadratiskt planerat 
torn uppfördes över mittskeppets västligaste travé. Det uppvisar flera forti- 
fikatoriska drag. I dess sydvästra hörn utsparades ett kastschakt mellan tor
nets två nedersta våningar från vilket man kunde försvara murtrappan. 
Trappans nedersta lopp består av trekantiga trappsteg placerade med va
rannan ände smal och varannan bred, så att man måste gå ”i takt” för att in
te falla omkull. I södra tornmuren, mellan andra och tredje våningarna, ut
sparades en liten vaktcell med trekantig glugg. Vid samma tid murades för
hallens rundbågar igen. I stället gjordes två nya rundbågar, skilda åt av en 
kraftig murpelare, i det nya tornets östmur. De rektangulära dörröppning
arna i första tornvåningens östra mur antyder att kyrkans patronus härifrån 
kan ha bevistat gudstjänsten. Omkring 1240 omvandlades långhuset till en 
hallkyrka och såväl mittskepp som sidoskepp välvdes, sedan sidoskeppens 
sträckmurar höjts och en rektangulär dörröppning brutits upp i tornets ös
tra mur. En sakristia byggdes före 1753 på norra sidan, vilken delvis spolie
rade norra sidoskeppet. Sal kyrkan och dess sakristia uppfördes 1803. Av 
den nuvarande kyrkan är endast tornet medeltida. Av medeltida inventari-
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er återstår endast resterna av en dopfunt från 1100-talets andra hälft i got
ländsk sandsten. (Boström 1967, 1983b och 1990d)

Kyrkby: Hulterstad.

Runstenar: Öl 19-21 Hulterstads kyrka, Öl 22 Hulterstads by.

Hulterstads socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet (SmH) ø kyrkojord

CD klosterjord
(Skänninge, Vadstena)

D frälsejord (inkl aoe)
+ — + häradsgräns

Gösslundo

Triberga

■omm Hulterstod
po



Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
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sk ky skkl vakl aoe fr

Al by 5 (5)
Gösslunda 2 (2)
Hulterstad 1 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (1) 4 (3)
Skärlöv 2 (2) - - - - 1 (1) - - - -

Triberga 7 (7) 1 (1) - - 2 (2) - - - -

Summa 17 (17) 3 (2) 1 O) 4 (4) 0 (1) 4 (3)

Dessutom redovisar längderna: skuj: Alby 1 (1), Skärlöv 1 (1) - samuj: Alby 0 (2), Skärlöv 
2 (2) - kyuj: Alby 0 (1).

Alby 1387 i Alby (B 15 f 95, avskr), 1539 Alby (SmH 1539:1) - 4
G. 2 j.

SmH 5 sk, varav en med skuj och samuj i Södra Kvinneby, 
Stenåsa sn.
1542 1 skuj till Gösslunda.
1544 1 samuj, 1560 2 samuj, till Gösslunda.
1552 1 kyuj, nyupptagen.

1387 byter Erland Knutsson (Vederslövs-ätten) bort 3 alnar 
jord till Hemming Swezcin. I annat brev en vecka se
nare byter Karl Holmgersson (Krognos) bort 3 alnar 
till Erland. (B 15 f 95v, 96; se Hulterstad)

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Gösslunda 1482 i Giödzlunde (B 19 nr 55, avskr), 1539 Göslundt (SmH 
1539:1) -4 G, 2 i.

SmH 2 sk, varav en med skuj och samuj i Alby.
1482 säljer bröderna Ivar, Påvel, Peter, Lars och Nils Olofs- 

söner och deras svåger Knut Petersson jord till Johan 
Kyle (se Frösslunda, Stenåsa sn) (B 19 nr 55).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Hulterstad 1380 i Hooltistadhom i kyrkiobynom (UUBp 6/6), 1406 i Hul- 
terstadha (SD 698) - kyrkby - 4 G, 1 j.

SmH 1 sk.
1 ky.
1539-43 1 ky; saknas 1541, obyggd 1542-43.
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1 vakl (1551 2 vakl).
1 skid, obyggd från 1544.
2 fr (1544 Jakob Turessen /Rosengren/).
1 fr, 1552 1 aoe, (1544 Gustav Olsson /Stenbock/).
1 fr (1544 Olof Arvidsson /PRosenbielke/, 1550 Sten 
Bengtsson /Ulv/, 1556 Anund Stensson /Ulv/, 1557 
Sten Bengtsson, 1559 Anund Stensson, 1560 Jöns 
Jönsson).

1380 byter Peder Larsson Bagge bort 2 attungar och 4 al
nar jord till Bo Jonsson (Grip) (UUBp 6/6).

1387 byter Karl Holmgersson (Krognos), med sin hustru 
Katarinas samtycke, bort l\ alnar jord i H och jord i 
Alby med alla tillägor etc utom 1 öre gutniska som till
hör Kastlösa kyrka till Erland Knutsson (Vederslövs-ät- 
ten) mot en gård i Marskog, Alghults sn, vilken var 
Karls fäderne; jorden i H och Alby var Katarinas rätta 
fäderne (B 15 f 95v). I ett brev sju dagar tidigare byter 
Hemming Swezcin i Horn, Persnäs sn, till sig samma 
jord i H och Alby av Erland Knutsson mot jord i 
Odenslanda, Vederslövs sn, och Bergkvara, Bergunda 
sn (B 15 f 96).

1406 intygas vid räfsteting i Hulterstads härad att det gods i 
H som Bengt Nilsson (Lejonansikte) köpt av Hem
ming Swezcin och som denne bytt till sig av Erland 
Knutsson senare vid räfsteting dömts under kronan, 
varför Hemming ersätter Bengt med sin och sin hus
trus arvejord i Bergunda och Vederslövs snr (SD 
698-99).

1427 donerar Peter Karlsson i Horn, Persnäs sn, l\ alnar 
jord till Kalmar nunnekloster (RAp 17/5).

1447- 1502 har Vadstena kloster en gård i H kyrkby om 14| 
alnar jord som räntar 14| öre gutniska (1502 0:0:14| 
pn); 1457 därtill 1 får. 1480 och 1502 ger gården av
rad in natura tillsammans med andra gårdar (se Tri- 
berga 1480 och 1502). (VaKlJb s 76, 111, HH 16 s 
154)

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 1:0 pn
efter sin bror Algot (se Aby, Sandby sn) (RApp 10/7).

1478 har Kalmar nunnekloster en landbo som räntar 1
mark och 1 får (D 9 f 10).
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Skärlöv

Triberga

1541 räntar en kyrkolandbo 0:10 pn och 2 hästars fodring 
till prästen i Halltorp, Södra Möre (SmH 1541:7).

1552 byter Gustav Olsson (Stenbock) bort en gård till Gus
tav I mot en gård med samma ränta i Valunda, Norra 
Åsarps sn (GR 23 s 288).

1559/ 60 har Gustav I en gård som sägs vara gammalt klos
tergods och som räntar | pund smör, 6 dagsverken, 1 
tunna torsk, 1 får, ett halvt ”snörefår” och en halv fo
deroxe (AoE 9).

1567 anges hela byn, utom ett kyrko- och ett frälsehem
man, vara bränd (SmH 1567:12A).

1406 i Skerløfs by (SD 698), 1447 i Skerleeff ('VaKlJb s 76) - 4 
G, 0-1 j -jfr Skärlöv, Hulterstads sn, Gräsgårds hd.

SmH 2 sk, varav en med två samuj nedan.
1542 1 skuj, till sk i Lunda, Kastlösa sn.
2 samuj (1545 3 samuj) till en sk ovan; en samuj re
dovisas vissa år som skuj.
1 vakl.

1447/ 57 har Vadstena kloster en landbo som brukar 14| aln 
jord och räntar 14| öre; 1457 därtill 1 får (VaKlJb s 76, 
111).

1480 har Vadstena kloster en landbo och ett torp som rän
tar 3 mark 3 öre (se Triberga) (VaKlJb 1480, HH 16 s 
153).

1502 har Vadstena kloster en gård och ett torp samt 3 al
nar jord som lagts till från Mellby gärde. Gården 
ligger för 20 alnar jord och den sammanlagda avra
den är 1:0:3 pn; för övrig avrad se Triberga. (HH 16 
s 153)

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1406 i Tryberghe (SD 698) - 4 G, 2 j.
SmH 7 sk, varav en med samuj i Södra Kvinneby, Stenåsa 

sn.
1 ky.
2 vakl.

1406 omnämns Erik i T som nämndeman vid räfsteting i 
Hulterstads härad (SD 698).

1447/57 har Vadstena kloster 1 attung och 11 alnar jord



som brukas av två landbor. Avraden är 4 mark 3 öre; 
1457 därtill 2 får. (VaKlJb s 76, 111)

1480- 1502 har Vadstena kloster två landbor som räntar 4 
mark 3 öre gutniska (1502 1:0:11 pn); dessutom ska 
klostrets landbor i T, Hulterstads kyrkby, Skärlöv och 
Mellby, Segerstads sn, tillsammans utge 1 pund 5 
mark smör, 5 ostar, 50 bröd, 5 höns, 10 skäppor malt 
och 5 får (VaKlJb 1480, HH 16 s 154).

1541 räntar kyrkolandbon 6 fyrkar och 1 hästs fodring till 
sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1567 anges byn, utom två skattehemman, vara bränd (SmH 
1567:12A).

Kastlösa 247

Kastlösa socken
1272 Datum Kasterløso (DS 564, avskr).
1312 Ecclesie Castelløso (DS 1851).
1346 in Kasterløso (DS 4118, avskr).
1402 ecclesie Casterløso (KTb s 7).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950) med undantag av huvuddelen av Parteby som ju- 
diciellt, kameralt och kyrkligt överfördes från Smedby socken 1885 (Kbr 
13/2).

Kyrkan: En absidkyrka med portaler och fönster i långhusets södra och nor
ra sida byggdes under 1100-talets senare del. Det är oklart om östtornet 
tillhörde den ursprungliga anläggningen eller om det från början endast 
var ett lågt absidkor. Ett kraftigt västtorn av försvarskaraktär tillbyggdes i slu
tet av 1100-talet. Det hade murtrappor och flera välvda våningar. Ett stort 
fönster på tornets östra sida tyder på en herrskapsläktare i tornets första vå
ning. Omkring 1300 upptogs ett stort, gotiskt fönster på södra sidan av 
långhuset. På långhusväggen fanns ännu på 1630-talet kalkmålningar i 
form av två sköldhållare med tillhörande sköldar (Fc 4 f 1, se Övra Väster
stad). Uppgifter om eventuella valv i kor och långhus saknas. På 1700-talet 
bestod dock innertaket av ett plant trätak. Absiden revs 1816, kyrkan i öv
rigt 1855, då den nuvarande uppfördes. Av medeltida inventarier återstår 
foten av en dopfunt i gotländsk sandsten från omkring 1200. Foten, som 
pryds av motiv ur Sigurds-sagan, fick ny cuppa av öländsk kalksten på 1200- 
talet. Dessutom finns en primklocka från 1300- eller 1400-talet och flera 
gravstenar - en defekt och sönderslagen från 1400-talet märkt med ett mi
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Kastlösa klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av] H Rhezelius. KB.

nuskel-zz inskrivet i en triangel (Gardell nr 322). Dessutom har det funnits 
en gravtumba, vars täckhäll hade identisk ornering, på kyrkogården invid 
västra gaveln; den är nu förkommen liksom tre andra tumbor. (Boström 
1974 och 1982)

Kyrkby: Kastlösa.

Runsten: Öl 9 Kastlösa kyrka.

Bjärby 1393 i Bicerby (RAp 10/10, SRP 2694), 1406 i Byarrby (SD 
698) - 4 G, 1 h.

SmH 6 sk (1552 7 sk).
1541 1 kyuj (saknas 1542-44 och från 1558).
3 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle); en obyggd från 1542.

1393 omnämns Nils Vind i B som faste vid häradsting i Bor- 
bo härad (SRP 2694).

1406 omnämns Peder Isaksson i B som nämndeman vid 
räfstedng i Hulterstads härad (SD 698).

1469 är Isak i B fasteman vid godsköp (se Mörbylånga, 
Mörbylånga sn) (RAp 4/10).

1541 har sockenprästen en utjord som räntar 6 fyrkar och
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Kastlösa socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

o Rösslöso

Bredinge

siii»

■ Lunda/ ■■mm/ w .... mmmm / ixQSnOSQmmmm mao o □ □□

Lilla Dalby

Bjärbyeee

■ skattejord
0 kyrkojord
tD klosterjord (Vadstena, Vreta) 
D frälsejord (inkl aoe)

1 hästs fodring samt en äng som räntar | mark danska 
(SmH 1541:7).

1567 anges hela byn, utom ett halvt skattehemman, vara 
bränd (SmH 1567:12A).

Bredinge 1469 i Bredinge (RAp 4/10) - 4 G, 2 h.
SmH 6 sk; en gård är öde från 1542 och brukas av en skat

tebonde i Tve ta, Torslunda sn.
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1544 1 samuj, nyupptagen, öde från 1548.
1545 1 samuj till Dalby, nyupptagen.
1 ky (obyggd), 1552 1 kyuj.
1 ky, obyggd från 1554.
1550 2 kyuj.
1553-54 1 kyuj, nyupptagen.
2 fr (1544 Birger Nilsson /Grip/).

Enligt biskop Hans B rasks släktbok från 1520-talet låg i B un
der första delen av 1400-talet en sätesgård för Abjörn i B 
(HBSb s 188). Den ärvdes sedan av svärsonen Jeppe Ralofs- 
son, för vilken B är belagd som sätesgård 1469 (RAp 4/10). 
1510 (omkr) tillhörde B Nils Bosson (Grip) som dels köpt 
en gård, dels indragit en som saköre, av Jeppes dotter Ida 
och hennes man Måns Gudmundsson (se notis nedan). 
Abjörn i B var troligen son till Olof Abjörnsson, fasteman 
och nämndeman i Kastlösa sn, belagd 1393-1406 (SRP 
2693-94, SD 698). I släktkretsen ingick även Per Henriks
son, häradshövding i Hulterstads hd 1501 (LSBp 25/4), och 
Gustav Larsson (sparre korsad av pil). Släktskapen är enligt 
följande:

Abjörn i Bredinge = Ida

1
Beata

1
Ida

1
Anna

---- II = Per =Jöns Olsson
Jeppe

Ralofsson
Henriksson (Högsrum-ätten)

Olof

- - - -  II.
Sigrid 

Persdotter 
(sparre över 

blad)

Ida = Måns Gudmundsson Lasse Olsson (sparre korsad av pil)

Brita Gustav Larsson (d omkr 1570)

Källor: HBSb s 188, Schuck 1955 s 76, DMS 4:2 s 135.

1510 (omkr) har Nils Bosson (Grip) två gårdar i B. Den 
ena, som räntar 8 mark gutniska, köpte han av Ida, 
Jeppe Ralofssons dotter. Den andra fick han av hen-
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nes man Måns Gudmundsson som saköre för mord 
på deras dotter Britas nyfödda barn. Både Måns, hans 
hustru och svärmor sägs ha varit inblandade i mord
et. (SkS E 8928 f 43)

1516 ber Nils Bosson i brev till Sten Sture d y om försvars
brev på Måns Gudmundssons sätesgård vilken han 
fått som saköre för ett barnamord (HH 39:302).

1533 får Olof i B kungens tillstånd att behålla den ödetomt 
i B som han hittills haft och utgjort skatt för (GR 8 s 
278).

1537 får Olof i B fritt på behaglig tid den malt han ger ’för 
fodring’(GR Ils 345).

1541 har sockenkyrkan två landbor som räntar 14 fyrkar 
och 2 hästars fodring resp 5 fyrkar och 1 hästs fodring 
(SmH 1541:7).

1544 skriver borgarna i Kalmar till Gustav I att de önskar 
utöka antalet borgare i staden: Olof i B som svurit sin 
borgared i Kalmar vill inte bo i staden, påstående att 
kungen tillåtit honom detta. På detta svarar kungen 
nekande och menar att Olof bör flytta till Kalmar. 
(GR 16 s 603)

1560 (omkr) har Birger Nilsson (Grip) två gårdar, som 
1562 räntar 6 pund smör, 2 tunnor malt och 1:6 pn i 
landgille (Långhults rd) (BNJb).

Dalby, Lilla 1458 i Lille Dalby (RApp 10/7, avskr), 1539 Dalby (SmH 
1539:1) -4 G, 1 h.

SmH 1 sk, med skuj nedan.
1542 1 skuj, till sk ovan.
1 samuj, till Lunda.
1 ky.

1406 se Stora Dalby.
1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) jord i Lilla D som 

räntar 0:2 pn efter sin bror Algot (se Aby, Sandby sn) 
(RApp 10/7).

1469 se Stora Dalby.
1541 har sockenkyrkan en landbo (Putjord) som räntar 2 

fyrkar (SmH 1541:7).
1567 anges skattehemmanet och dess utjord vara brända 

(SmH 1567:12A).
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Dalby, Stora

Kastlösa

1406 i Dalby (SD 698), 1469 in opido Dalby (RAp 4/10), 
1539 Store Dalby (SmH 1539:1) - 4 G, 2 h.

SmH 3 sk, med varsin skuj nedan.
1542 4 skuj, 1543 3 skuj, till sk ovan.

1406 omnämns Erik och ’Othugen’ i D som nämndemän 
vid räfsteting i Hulterstads härad; notisen kan även 
avse Lilla D (SD 698).

1469 dateras ett köpebrev i D (Stora eller Lilla) (se Mörby- 
långa, Mörbylånga sn) (RAp 4/10).

1567 anges skattehemmanen vara brända (SmH 
1567:12A).

1271 cuńam suam ... in Kastarløso (DS 549), 1312 bona in 
Castæløso, in Castelløso (DS 1851), 1386 i Kasterløso 
(RAp 4/10, SRP 2269), 1393 i Kastaløso (RAp 10/10, 
SRP 2693-94) - kyrkby - 4 G, 1 h.

SmH 2 sk.
1545 1 samuj, 1554 till Parteby, Smedby sn, från 1556 
till en av vakl nedan.
10 vakl.
1 vrid.
3 aoe.
2 fr (1544 Ture Trolle); 1542 båda obyggda, från
1543 en obyggd.
1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1551 
Hans Kyle, 1560 Gustav Larsson /sparre korsad av 
pil/); saknas 1550.

1271 bilägger kung Valdemar en tvist mellan en G och bis
kop Henrik i Linköping om en huvudgård i K, som 
G:s far herr Sigge givit styvmodern Ingrid Elofsdotter 
(Elofssönernas ätt) i morgongåva och som hon sena
re sålt till ölandsprosten Holmsten och Linköpings 
domkyrka utan att först hembjuda gården till när
maste släktingar. Domkyrkan betalar G och släkting
arna 40 mark och får därmed behålla gården. (DS 
549)

1312 stadfäster Holmstens brorson Torsten, kan i k i Lin
köping, i sitt testamente giltigheten av det köp av K 
hans farbror gjort för domkyrkans räkning och för
bjuder sin egen släkt att i framtiden resa några krav
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på godset i fråga; Johan, Torstens bryte i K, får 3 mark 
gutniska (DS 1851; SEL s 226, 416 f).

1386 skanker Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) en stuga 
i K till Kalmar nunnekloster (RAp 4/10, SRP 2269).

1389 testamenterar Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) gods till 
Vadstena kloster som själagift för sin son Knut och sin 
syster Kristina, båda avlidna. På Öland ges Kristinas 
och modern Märta Sunesdotters (båt) gård i K och 
allt vad de för övrigt ägt med undantag för Runsbäck 
som redan borttestamenterats till Alvastra kloster. 
(RAp 29/8, SRP 2418)

1393 utfärdas fastebrev på jordabyte där Vadstena kloster 
ger Arvast i K 8 alnar jord, som ligger intill hans 
egen åkerjord, i utbyte mot 8 alnar av klostrets åker
jord i samma by. Samma dag utfärdas ett annat brev 
där fasta ges på 5 alnar minus 1 penningsbol i K, 
som klostret givit till Holmsten Blomma i utbyte 
mot lika mycket av Holmstens åker i samma by. 
Bland fastarna omtalas Gjurd och Holmger i K. 
(SRP 2693-94)

1410-talet (?) skänker Jakob Elefsson (Pbomärke) och hans 
hustru Agata sitt hus i K, där de ’nu bygger’, att ägas 
av Vadstena kloster efter deras död (RAp odat nr 94).

1437 får Henrik Swessin 24 alnar jord i K i utbyte mot 32 al
nar jord i Bläsinge, Norra Möckleby sn, av Peder Ry- 
ning (RAp 10/1, SMR503).

1447/ 57 har Vadstena kloster sju landbor som brukar 6 at- 
tungar och 7 alnar jord minus 1 penningsbol; räntan 
är 18 mark 5 öre. Om godset sägs också att ’där är nå
got av ekeskog’. 1457 anges att landborna i Koch Frö, 
?Vickleby sn, ska utgöra 6 lass ved till Össby, Gräs
gårds sn, ’då där ligger klostrets bud om hösten’; rän
tan är då 18 mark 6 öre. (VaKlJb s 77, 111)

1480 har Vadstena kloster tio landbor som räntar 19| mark 
(enl senare tillägg 19| mark, 2 öre och 1 örtug gut
niska) och 3| mark 2 öre kornpenningar; därtill 9 får, 
1 lamm, 2 pund smör, 10 ostar, 10 höns, 2 tunnor öl 
och 100 bröd tillsammans (VaKlJb 1480).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka in
går i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdot-
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Lunda

ter (Bielke); de räntar 14 öre gutniska vardera (ATJb 
s 81). Gårdarna upptas även i en senare upprättad 
förteckning över fru Birgittas morgongåvegods (X 
240, Trolle, UUB).

1502 har Vadstena kloster tio landbor som räntar tillsam
mans 6§:0:2 pn och 1:0:6 kornpenningar. Dessutom 
utgår 9 får, 1 lamm, 2 pund smör, 10 ostar, 10 höns, 2 
tunnor öl och 100 bröd. Jorden ligger för 155 alnar. 
(HH 16 s 160)

1507 skriver Nils Bröms och Erik Trolle till Svante Nilsson 
att han ska skicka ’båtar och skutor’ till K för att häm
ta den gengärd som drivits in av Södra motet (BSH 
5:113).

1520 säljer Ida Månsdotter, änka efter Lasse Tyste, stora 
gården i K som hon har i arv efter Henrik Swessin d y 
och jord i Högsrums sn till Hans Brask (Kh 53 f 64).

1523 ger Ida Månsdotter lilla gården i K till Hans Brask, 
dels för det salig Henrik Swessin d y var skyldig och 
dels för det hon själv är skyldig Brask (Kh 53 f 65).

1529 utfärdar Gustav I besittningsbrev för de gods som Las
se Bröms, i egenskap av Nils Swessins närmaste ar
vinge, löst till sig av kronan. De omfattar Kastlösa rät- 
tardöme på Öland och sätesgården Upplanda, Vet
landa sn, och motsvarar de gods som Ida Månsdotter 
överlät till Hans Brask. (GR 6 s 292)

1538/39 har Gustav I två gårdar och ett hemul av vilka går
darna vardera har 16 spannland åker, 24 lass hö årli
gen och en ränta på 4 pund smör; hemulet har 6 
spannland åker, 10 lass hö och en ränta på 1 pund 5 
mark smör (SmH 1538:4, AoE 9).

1560-talet (?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav 11531 låtit vederkän
na, en gård som räntar 1 pund 5 mark smör, 1 lamm, 
ett halvt ”snöre får", en halv foderoxe och 3 dagsver
ken förutom fodringen (SKHRA 2).

1567 anges ett vadstenaklosterhemman och två frälsehem
man vara brända (SmH 1567:12A).

1393 a Lwndho thinghe (RAp 10/10, SRP 2694), 1412 i Lun
den (PSD 1580) - 4 G, 1 i.
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Parteby

Rösslösa

SmH 3 sk, varav en med samuj i Lilla Dalby och en med två 
skuj nedan samt skuj i Skärlöv, Hulterstads sn.
1542 2 skuj till sk ovan.

1412 utfärdar kung Erik av Pommern frälsebrev på Borg
holms slott för Jöns Jakobsson i L (PSD 1580).

Se Smedby sn.

1498 (?) i Ritzsløsæ (ATJb s 81) - 4 G, 2 h.
SmH 4 sk, varav en med skuj och kyuj nedan.

1542 1 skuj, till en sk ovan.
1541 1 kyuj till en sk ovan; saknas 1542-43.
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1552 Axel Eriks
son /Bielke/).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok ett bol som ingår i 
hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); det räntar 1 mark gutniska (ATJb s 81).

1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 5 fyrkar och 1 
hästs fodring (SmH 1541:7).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
ett nybygge med en 30 alnar bred byggningstomt, 
vars jord är sandjord och örjord vilken ligger höglänt 
och ’dalfällt’. Utsädet är 3 tunnor årligen. Skarpt 
mulbete, gott ’utrymme’ men inget fiske utom i öpp
na havet. Räntan än 12 mark smör (Eriksöres rd). 
(FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) en gård, som har
2 tunnors utsäde och äng till 4 lass hö, god vedbrand, 
gott mulbete, fiskevatten nog men ingen humlegård 
(BiSE 1986).

1560 får Anna Axelsdotter (Bielke) jord som räntar 12 
mark smör i arv efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1560-talet (?) upptas i en godsförteckning en utjord som 
räntar 12 mark smör. Den uppges vara del i Axel 
Erikssons (död 1559) änka Elsa Axelsdotters (Posse) 
arv efter ’salig jungfru’ Gunhild, troligen hennes 
dotter, vilken i sin tur ärvt den efter Anna Axelsdot-



ter, hennes halvsyster på fädernet.1 (X 240, Trolle, 
UUB)

Västerstad, 1402 i Westelstadha (SD 239), 1406 i Vesterstadha (SD 698), 
Övra 1469 i Westerstade (RAp 4/10) - 4 G, 1 h.

SmH 1 sk.
2 ky, obyggda från 1544; en ky brukas 1560 till Lilla 
Smedby, Smedby sn.
1541 (endast) 1 kyuj till fr i Mysinge, Resmo sn.
1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle).
1560 1 fr (Jon Elofsson); obyggd.

Till V skriver sig väpnaren Mats Pedersson (dubbel ring) 
1469-96 (RAp 4/10, UUBp 1473 23/11, UUBp 1483 16/9, 
HH 31 s 234 och RAp 1496 23/8).2 I Kastlösa gamla kyrka 
fanns på 1630-talet två vapensköldar vilkas ägare sades ha 
bott på V; byns frälsehemman kallades då fortfarande för 
’knapegården’ (Fc 4a). Den ena skölden (en röd räv på gult 
fält) har eventuellt tillhört en medlem av släkten van Vitzen 
(SMV s 328).

1402 och 1406 omnämns Brud i V som testamentsvittne vid 
Gräsgårds kyrka resp nämndeman vid räfsteting i 
Hulterstads härad (SD 239, 698).

1472 (?) säljer Kerstin Pedersdotter en gård till Elseby Gä- 
vertsdotter (Krukow), Peder Bagges änka, med villko
ret att hon eller brodern Mats Pedersson, då någon av 
dem har ekonomisk möjlighet, ska få återköpa går
den (BhSpp, feldat, avskr).

1541 räntar en kyrkolandbo 5 mark danska och 2 hästars 
fodring till sockenkyrkan; därtill räntar en utjord i V 
gärde 14 fyrkar (SmH 1541:7).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).
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'Jfr EÄ 1 s 359, där Anna Axelsdotter felaktigt placerats i Axel Erikssons andra äktenskap 
(se DMS 1:8 s 57) och halvsystern Gunhild saknas.
2 Mats Pedersson hade även sätesgård i Ekeby, Högsby sn, vilken han erhållit genom gifte 
med en dotter till Peder Nilsson (sparre över blad) i Berga (HBSb s 162). Dit skrev han sig 
bl a 1463 (RAp 28/8) och 1472 (UUBp 25/11). Jfr DMS 4:2 s 141 och NoB 1994 s 62 f.
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Södra Möckleby socken
Omfattning: Sockendelen omfattade byarna Gettlinge och Sörby. För full
ständig sockenbeskrivning se Södra Möckleby sn, Gräsgårds hd.

Gettlinge 1393 i Getlynghe (RAp 10/10, SRP 2694), 1429 i Geetlinge 
(RAp 20/5) - 4 G, 0 h.

SmH 3 sk, med två skuj, från 1558 tre skuj nedan.
1542 2 skuj till sk ovan.
1544 1 skuj till Dalby, Kastlösa sn, till sk ovan 1558.
3 samuj till Hammarby, Smedby sn.
1542 1 fr (1544 Jakob Turesson /Rosengren/, 1557 
Ture Pedersson /Bielke/, 1560 Jakob Turesson); 
obyggd 1544-49, 1551-59.

1393 omtalas Kettilmund i G som faste vid häradsting i Bor- 
bo härad (SRP 2694).

1429 gör Peder Ryning, Magnus Gren och Knut Sture 
(gumsehuvud), de två första på sina hustrurs vägnar, 
arvskifte med Katarina Karlsdotter om vad de ärvt ef
ter Elin, Magnus Stures (gumsehuvud) avlidna änka, 
och efter Karl Stures (gumsehuvud) avlidna änka 
Märta. Magnus Gren får efter fru Elin bl a jord i G, 
som räntar IO5 öre. (RAp 20/5)

1567 anges hela byn utom en skatteutjord vara bränd 
(SmH 1567T2A).

Sörby (gärde) 1541 i Södraby (SmH 1541:7), 1544 for Söderby (SmH 
1544:9) - 3 G, 9 h; S gärde beläget mellan Perstorp, 
Olstorp och Möckleby.

SmH 1544-49 1 samuj (öde) till Årsvik.
1546 1 samuj till Hammarby, Smedby sn.
1546 1 samuj till Möckleby.
1541 (endast) 1 kyäng.

1541 har sockenkyrkan en äng i S gärde, som räntar 8 fyr
kar (SmH 1541:7).
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Mörbylånga socken
1320 (omkr) Myriby (DS 888, odat, avskr).
1346 in Myreby (DS 4118, avskr).
1467 i Mörby longga sokn (HH 31 s 140).
1501 i Mørbylange (VikSp 25/5).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950). Mörbylånga köping tillkom 1820 (Kbr 13/10) 
och blev egen kommun 1881 (Lagerstedt s 58).

Kyrkan: Av den äldsta stenkyrkan, en tornlös kyrka med en liten och låg 
absid, återstår ovanjord västgaveln, på vilken det nuvarande tornets östra 
mur rider. Den övriga murverksgrunden ligger under det nuvarande lång
husets golv där den gamla absiden når fram till det nuvarande koret. En
dast ett litet fönster fanns i vardera långhus- och kormurarna på södra si
dan, och absiden hade troligen ett litet rundfönster rakt mot öster. Om
kring 1200 byggdes ett kraftigt torn av försvarskaraktär som med sin östra 
mur vilar på långhusets västgavel. Det saknade yttre ingång. Ursprungliga 
löphål i valven visar att tornet dessutom skulle göra tjänst som klocktorn. 
En portal nära tornet i södra långhusmuren, med en skulpterad ros, till-

Wrde Telkasi
1__r . Js\ - * £\ . y/\

p

Mörbylånga kyrka och en gravsten, avtecknade på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.
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kom i mitten av 1200-tale t. Den flyttades på 1700-talet till en nyupptagen 
våstingång. Under andra hälften av 1200-talet tillkom även ett tvådelat, go
tiskt fönster med masverk i korets sydmur. Kyrkans takstol var från början 
öppen men 1811, då den gamla kyrkan revs, var den täckt av ett plant trä
tak. En välvd sakristia kan också ha uppförts under medeltiden. Av medel
tida inventarier är en stor Kristusbild, som tillhört ett triumfkrucifix, från 
böljan av 1200-talet bevarad. Några medeltida gravstenar finns kvar, där
ibland en över Peter Folkesson (Rossviks-ätten) (Gardell nr 201). Hans va
penbild (en båt) var också målad i den gamla kyrkans kor. (Boström 
1983a, SvK 220)

Kyrkby: Mörbylånga.

Runstenar: Öl 5 Bårby (försvunnen), Öl 6, 7 och 8 (försvunna) Mörbylånga 
kyrka.

Mörbylånga socken ■ skattejord



Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
Mörbylånga 261

sk ky pb skkl vakl aoe fr

Bengtstorp
Beteby
Bårby
Mörbylånga
Risinge

1(1) 
3 (3)

1 (1) 2 (1) - - - - - - 1 (2) 6 (6)
3 (3) 3 (3) 1 (1) - - 5 (5) - - 6 (6)
- - - - - - 2 (2) - - - - 4 (4)

Summa 4 (4) 5 (4) 1 (1) 2 (2) 5 (5) 1 (2) 20 (20)

Dessutom redovisar längderna: samuj: Mörbylånga 0 (2) - kyuj: Bårby 1 (1), Mörbylånga
0(1).

Bengtstorp 1469 Bænitztorp (RAp 4/10), 1480 Benktztorp (RApp 19/7, 
avskr), 1525 in Bencktztörp (A 7 f 108) - 4 G, 3 h.

SmH 1 fr (1545 Jakob Turesson /Rosengren/); saknas 
1544.

1469 säljer väpnaren Germund Ingemarsson (triangel) i 
Mörbylånga jord i B till Magnus Gren (se Mörby
långa) (RAp 4/10).

1480 tillkännager Ivar Gren och Bengt Kristiernsson 
(Oxenstierna) att de skiftat gods med Ivars styvmor 
och Bengts mors styvmor, Gertrud Narvesdotter (Rö
mer) , så att godsen de har efter Ingeborg Karlsdotter 
(Sture, gumsehuvud) tillfaller Gertrud och hennes 
barn med Magnus Gren. De öländska godsen är B, 
som räntar 9 mark gutniska, Mörbylånga och My
singe, Resmo sn, samt jord i Böda, Föra, Glömminge 
och Högsrums snr. (RApp 19/7)

1482 säljer Arvid Trolle en rumpejord, som räntar 7 öre 
gutniska, till bröderna Magnus och Tord Bonde (se 
Bårby) (HH31 s215).

1557 dras ’en liten äng’ i B gärde som tillhör Magnus Bon
de in till arv och eget som sakfall; den räntar \ öre 

(AoE 9).
1559/60 har Gustav I en kyrkoutjord som han dragit in till 

arv och eget och som räntar 0:5:0:15 pn (AoE 9).

Beteby 1347 bona... in Betaby sita (DS 4243, avskr), 1349 bona... in 
Beetaby (DS 4469, avskr), 1364 curias seu maneria ...Be-
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taby in Olandia (APS 689, DS 7071, avskr), 1498(?) i 
Betheby (ATJb s 81) - 4 G, 2 h.

SmH 2 fr (1544 Ture Trolle).
1 fr (1551-57 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1559 Svante Sture); saknas 1558.

1347 överlåter Peter Eriksson (tre kors) sitt och sin bror 
Bengts barns gods i B till Nils Turesson (Bielke) (DS 
4243).

1349 byter Ulf Filipsson (Ulv) bort sina barns egendomar, 
både löst och fast, i B och i Fröneskruv, Hälleberga 
sn, och Tingby, Dörby sn, till Sten Turesson (Bielke) 
mot jord i Selebo hd, Södermanland, och Dals hd, 
Östergötland (DS 4469).

1350 intygar Ingeborg Nilsdotter (Sparre av Tofta) att hen
nes avlidne make Sten Turesson nyligen överlåtit alla 
sina egendomar i B till sin bror Nils Turesson som be
talning av en skuld (DS 4619).

1364 beslagtar den apostoliska kammaren, med kung Al- 
brekts medgivande, den avlidne Nils Turessons lösa och 
fasta egendom, däribland hans huvudgård B, för de 
skulder han har till påvestolen. Inkomsterna av egen
domen ska tillfalla påvestolen tills dess att skulderna är 
återbetalda. (APS 689, DS 7071; se DMS 4:2 s 226 f)

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka in
går i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdot- 
ter (Bielke); de räntar vardera 4 mark gutniska (ATJb 
s 81). Gårdarna upptas även i en senare upprättad 
förteckning över fru Birgittas morgongåvegods (X 
240, Trolle, UUB).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en välbyggd gård om 2 attungar som ligger för en 
’odel’. Jorden är lera och örjord. Utsädet är 14 tunnor 
och ängen ger 16 vinterlass hö; god skog till gårdafång 
och vedbrand, god ollonskog, litet mulbete och ’ut
rymme’. Passligt fiskevatten med not, glip och stödje- 
fiske. Räntan är 5 pund smör (Beteby rd). (FoR 9)

Beteby rättardöme omfattar 1550 Ebba Eriksdotters (Vasa)
gods i Beteby och Mörbylånga, denna sn, i Eriksöre och
Skogsby, Torslunda sn, i Nedra Ålebäck, Sandby sn, i Norra



Bårby

Kvinneby och Slagerstad, Stenåsa sn, i Kvinnsgröta och Mell- 
staby, Gräsgårds sn, i Träby, Segerstads sn, och i Rönnerum, 
Högsrums sn.

1319 bona mea ... in Borgby sita (B 14 f 9, avskr), 1336 in 
Borghby (DS 3189), 1412 Borby (SD 1560) - 4 G, 2 h. 

SmH 1 sk.
1 ky.
1539-58 1 ky (obyggd från 1545).
1541 1 kyuj, saknas 1542—43 och 1547.
1 aoe.
2 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1552 Axel Eriks
son /Bielke/).
1 fr (1544 Gustav Larsson /sparre korsad av pil/).
1 fr (1544 Tord Bonde, 1558 Jöns Bonde).
1 fr (saknas 1557-58), 1559 1 aoe (obyggd), (1544 
Tord Bonde).
1 fr (1544 Tord Bonde, 1558 Ture Pedersson /Biel
ke/).
1560 1 fr (Karl Holgersson/Gera/); obyggd.

Enligt uppgift från omkr 1510 låg Lasse Olssons (sparre kor
sad av pil) sätesgård på Öland i B (SkS E 8928 f 44; jfr DMS 
4:2 s 135).

1319 pantsätter Filip Ulfsson (Ulv) sitt gods i B till Sune 
och Peter Jonssöner (båt) som ersättning för en skuld 
till dessa (B 14 f 9).

1336 byter Hemming och Johan, Ragvald Sibbessons söner, 
bort 14 örtugland jord i B mot lika mycket jord i 
Hammarby och *Dunsta, Överenhörna sn, till Not- 
holm Eggertsson (Bralstorp) (DS 3189).

1412 ger Ramborg Magnusdotter, Peter Erengislessons 
(Bonde) änka, all sin morgongåva i B till Vadstena 
kloster (SD 1560).

1414 ger Filip Bonde I5 attung i B och jord Hagby, Söderåkra 
och Voxtorps snr i Möre i morgongåva till sin hustru 
Elin Stensdotter (blad) (SD 1943, se DMS 4:1 s 185). 

1442 ingår Filip Bonde förlikning med Vadstena kloster, 
varvid han bl a erhåller B som givits till klostret av 
hans mor (RAp 12/3).
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1467 säljer Magnus (Filipsson) Bonde en gård, som räntar 
5 mark gutniska och 100 spettfisk, till Birger Trolle 
(HH 31 s 139, se DMS 4:1 s 185).

1482 säljer Arvid Trolle till Magnus och Tord (Filipssöner) 
Bonde jord som dessa tidigare sålt till Birger Trolle, 
däribland tre gårdar i B, som vardera räntar 4 \ mark 
och 100 spettfisk, och jord i Bengtstorp (HH 31 s 215).

1510 (omkr) uppges att Lasse Olsson (sparre korsad av pil) 
’på egen begäran’ bytt bort sin sätesgård B mot en 
gård i Fåglebo, Högsby sn, och en i Åkerö, Mörlunda 
sn, till Nils Bosson (Grip) (SkS E 8928 f 44). Eftersom 
Lasses son Gustav senare äger en gård i B bör detta 
sammanställas med det brev från 1525 där Lasse Ols
sons änka återfår de gods som Nils Bosson fråntog 
hennes man (GR 2 s 176).

1541 har sockenprästen två landbor och en utjord som rän
tar 1:0 resp 0:5^ pn och 1 fyrk; utjorden räntar 0:2 pn; 
båda landborna ger 2 hästars fodring (SmH 1541:7).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
två gårdar, en i ’Stora’ och en i ’Lilla’ B, som båda lig
ger nordligast i sin by (Eriksöres rd). Gården i Stora B 
är väl byggd, har en 70 alnar bred byggningstomt och 
ligger för 1 attung lerjord. Utsädet är 6 tunnor och 
ängen ger 14 vinterlass hö årligen. Hasselskog och ris
skog till gårdafång och vedbrand, liten ollonskog, 
skarpt mulbete och gott ’utrymme’. Räntan är 2| 
pund smör.

Gården i Lilla B har en 80 alnar bred byggnings
tomt, 6 tunnors utsäde och äng till 16 vinterlass hö. 
Passlig ollonskog, skarpt mulbete och gott ’utrymme’. 
Räntan är 2| pund smör. Båda gårdarna saknar fiske 
utom på öppna havet. (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) två gårdar: den 
ena (Stora B) har 6 tunnors utsäde och äng till 16 vin
terlass hö, ingen skog men gott mulbete och fiske
vatten; den andra (Lilla B) har 6 tunnors utsäde och 
äng till 14 vinterlass, god vedbrand, gott mulbete, nå
gon ollonskog, humlegård till 5 mark (humle) och 
fiskevatten nog (BiS E 1986).
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1557 dras en frälsegård tillhörig Magnus Bonde in till arv 
och eget som sakfall (AoE 9).

1560 får Anna Axelsdotter (Bielke) en gård i Stora B som 
räntar l| pund smör i arv efter sin mor Anna Eriks- 
dotter (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1567 anges skattehemmanet vara bränt (SmH 1567:12A). 
1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 

död 1577) efterlämnade gods en gård med 7| tunnors 
utsäde och 10 lass hö årligen. Gården har ekskog till 4 
svin men bränneskog och mulbete saknas; en humle
gård ger 2 mark humle. Räntan är 2:0 pn, 2 pund 
smör, 1 pund fläsk, 1 får, 6 hästars fodring och 7 dags
verken; gården håller fodernöt. (Rött nr 354)

Omkring 1 km söder om Bårby ligger en halvcirkelformad 
fornborg från folkvandringstid som i väster begränsas av 
landborgsbranten. Dess största diameter är 160 och dess 
minsta 80 meter. Vallen som är 12 meter bred och 2-3,5 me
ter hög består till större delen av övertorvad kalksten. På 
borgens östra sida finns en, delvis igenrasad, 3 meter bred 
ingång med murade sidor, sannolikt byggd under medelti
den. (RAA Mörbylånga nr 17)

1330 in Myrebylanga (DS 2799, avskr), 1381 Myraby (RAp 
15/9, SRP 1625), 1447 iMørabylangha (VaKlJb s 77) - 
kyrkby - 4 G, 3 h.

SmH 3 sk.
1545-54 1 samuj till sk i Rösslösa, Kastlösa sn.
1546 1 samuj, 1556 2 samuj.
3 ky.
1552 1 kyuj.
1 pb.
4 vakl (1550-51 5 vakl); en eller två vakl obyggda vis
sa år, från 1552 två öde.
1 vald, obyggd från 1543, sambrukas av två av byns 
vakl från 1551.
3 fr (1544 Jakob Turesson /Rosengren/); från 1542 
en obyggd, från 1544 två obyggda.
2 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1552 Axel Eriks
son /Bielke/).
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1 fr (1551-58 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1559 Svante Sture).

Till M skriver sig 1469 väpnaren Germund Ingemarsson
(triangel) (RAp 4/10) -jfr 1480 nedan.

1330 donerar Sverker Haraldsson (Stubbe) sitt gods i M dll 
Linköpings domkyrka (DS 2799).

1331 donerar Karl Haraldsson (Stubbe) sitt mödernegods i 
M till Linköpings domkyrka (DS 2830).

1381 erhåller Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) vid jord
byte med Vadstena kloster jord i M (se Övra Ålebäck, 
Gårdby sn) (SRP 1625).

1447/57 har Vadstena kloster fem landbor som brukar 3 at- 
tungarjord och räntar 9 mark tillsammans; 1457 där
till 5 får (VaKlJb s 77, 111).

1469 säljer Germund Ingemarsson (triangel) i M och hans 
syster Margareta två gårdar till Magnus Gren. Den 
ena gården, som omfattar 24 alnar jord, sitter Ger
mund själv på; till den hör även 3 alnar som Per 
Bengtsson i M brukar. Den andra gården, som omfat
tar okänt antal alnar jord, bor Anders Erlandsson på. 
I köpet ingår även jord i Bengtstorp och i Mysinge, 
Resmo sn. (RAp 4/10, skadat).

1480 har Vadstena kloster fem landbor som räntar 9 mark 
gutniska; enligt yngre hand: 9 mark 3 öre gutniska, 12 
öre kornpenningar, 5 ostar, 5 höns, 1 får, 1 bröd av 
varje aln jord, 1 tunna öl, 1 pund smör och 5 lass ved 
(VaKlJb 1480, HH 16 s 161).

1480 ärver Magnus Grens barn i andra giftet två gårdar i M 
som räntar 3 resp 3j mark gutniska; den större gården 
kallas ’Germunds gård’ (Germundz gårdh) (se Bengts
torp) (RApp 19/7, avskr).

1499 ärver Bengt Ryning en gård, som räntar 2:0 pn, efter 
sina föräldrar Erik Ryning och Kristina Eriksdotter 
(Urup) (se Mysinge, Resmo sn) (NRKb nr 8).

1502 har Vadstena kloster fem landbor som vardera räntar 
3:0:3 pn, i kornpenningar 0:0:12 pn och därtill 5 os
tar, 5 höns, 1 får, 1 bröd för varje aln jord, 1 tunna öl, 
1 pund smör och 5 lass ved (HH 16 s 161).

1541 har prästen i Mörbylånga tre landbor, av vilka två rän



Risinge

tar 5 mark danska vardera och en räntar 1 mark örtug; 
alla tre utger 2 hästars fodring (SmH 1541:7).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
tre gårdar i M kyrkby. Den ena ligger sydväst ut i byn 
och har en 35 alnar bred byggningstomt. Jorden är le
ra och örjord som besås med 5 tunnor; ängen ger 8 
vinterlass hö. Ingen skog förutom ollonskog och ris
skog till gårdafång och vedbrand. Litet mulbete och 
’utrymme’. Gården har en ålabro. Räntan är 2 pund 
smör och 1 pund torr ål (Eriksöres rd).

Den andra gården ligger sydöst ut i byn, är lite be
byggd och har också en 35 alnar bred byggningstomt. 
Jorden är lera och örjord och har 5 tunnors utsäde; 
ängen ger 8 vinterlass hö. Endast risskog till gårda
fång och vedbrand; passlig ollonskog, litet mulbete 
och ’utrymme’. Gården har en liten ålabro. Räntan 
är 2 pund smör och 5 pund torr ål (Eriksöres rd).

Den tredje gården ligger norr om kyrkan och är 
passligt byggd. Dess byggningstomt är 76 alnar bred. 
Jorden är lera och örjord med 5 tunnors utsäde; äng
en ger 8 vinterlass hö. Endast risskog och lite ekskog; 
litet mulbete och ’utrymme’. Räntan är 2 pund smör 
(Beteby rd). Alla tre gårdarna sägs ha passligt fiske 
med not, glip och stödjefiske. (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) två gårdar, som 
vardera har 4 tunnors utsäde och äng till 8 vinterlass 
hö, god vedbrand, gott mulbete, någon ollonskog, fis
kevatten nog men ingen humlegård (BiS E 1986).

1560 får Johan Axelsson (Bielke) två gårdar, som räntar 2 
pund smör vardera, i arv efter sin mor Anna Eriks- 
dotter (se Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1567 anges hela byn, utom fyra frälsehemman, vara bränd 
(SmH 1567:12A).

1391 en howd gard ... Risinge (DD 4:4 nr 354) — 4 G, 2 h.
SmH 2 skld.

4 fr (1544 Ture Trolle).
1391 säljer och överlåter Ficke van Vitzen d y och hans sys

ter Märta allt sitt arve- och köpegods i Sverige till
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drottning Margareta. Arvegodset, som tillfallit dem 
efter brorsdottern Märta Arentsdotter (van Vitzen), 
omfattar en huvudgård i R samt jord i Frö, PVickleby 
eller Resmo sn. Dessutom överlåts pantgods i Kleva, 
Resmo sn. (DD 4:4 nr 354; se DMS 4:1 s 128 f).

1401 bekräftar kung Erik och riksrådet drottning Margare
tas j ordagåvor till kloster och kyrkor, bland dessa R 
med ’dess tilliggelse’ som hon fick av Ficke van Vitzen 
och som hon enligt brev givit till nunneklostret i Kal
mar (NDM 5:1 s 5).

1408 stadfäster kung Erik drottning Margaretas donation 
till Kalmar nunnekloster av det gods som ligger till R 
’som är Frö och flera tillägor uppå Öland’ (SD 1003).

1433 omnämns Birger skrivare i R i samband med jord
transaktioner i Kalmar stad (KTb s 70).

1448 stadfäster kung Karl Knutsson drottning Margaretas 
gåvobrev till Kalmar nunnekloster (RAp 18/9).

1478 har Kalmar nunnekloster två landbor som räntar 1 
lamm och okänd summa arbetspenningar resp 1 
lamm, 4 mark landgille och okänd summa arbetspen
ningar (D 9 f 10).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok fyra gårdar vilka 
ingår i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); de räntar vardera 3 mark 6 öre gut- 
niska (ATJb s 81). Gårdarna upptas även i en senare 
upprättad förteckning över fru Birgittas morgongåve- 
gods (X 240, Trolle, UUB).

Resmo socken
1320 (omkr) de ... Rysme (DS 888, odat, avskr).
1346 in Rysme (DS 4118, avskr).
1447 Parochia Risme (VaKlJb s 77).
1452 i Risme sokn (RAp 2/8).
1525 Resme (A 7 f 109).

Omfattning: Resmo kyrksocken omfattade under medeltiden och 1500-ta- 
let den nuvarande socknen (1950). Judiciellt och administrativt tillhörde 
Berg och Kleva Algutsrums hd.
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Kyrkan: Under slutet av 1000-talet lades grunden till en ovanligt stor absid
kyrka med västtorn. Bindbjälkarna i långhusets takstol har dendrokronolo- 
giskt daterats till 1100-talets första år. Västtornet, ett klocktorn, fullborda
des först omkring 1200 av sockenborna själva efter andra ritningar än de 
ursprungliga. Senare under 1200-talet byggdes kyrkan om till försvarskyrka. 
Koret och västtornets bottenvåningar välvdes och korets murar förstärktes 
på insidan. På detta underlag byggdes ett östtorn. Långhuset har två porta
ler och västtornet en. En rundbåge mellan tornets bottenvåning och lång
huset utgjorde eventuellt, efter dansk modell, kyrkans patronus’ kontakt 
med kyrkorummet. Långhusets takstol var öppen fram till senare delen av 
1500-talet, då en panel spikades på bindbjälkarna och en dörröppning

Resmo klövsadelskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.



bröts upp genom västtornets östra mur. 1826 revs östtornets över koret be
lägna del och västtornet försågs med en lanternin. Resmo är av allt att dö
ma det medeltida Sveriges äldsta ännu i bruk varande kyrka.

Flera kalkmålningar är bevarade, varav de äldsta är av mycket hög kvali
tet. Från tidigt 1100-tal finns i absiden och koret en Majestas Domini, äng
lar och ornament. Från 1100-talets slut är, i triumfbågen och på dess mot 
väster vända sida, är målningar bevarade med Kain och Abel som motiv. I 
innersmygen till det förstorade absidfönstret finns målningar från mitten 
av 1200-talet av S:t Nicolaus och S:t Dionysius. På långhusväggarna finns 
målningar från slutet av 1500-talet tillskrivna Johan III:s målare Arend Lam- 
precht. Med danskarnas skovling 1677 försvann kyrkans medeltida inven
tarier, bl a en klocka med minuskelskrift. En gravsten från 1200-talets slut, 
med vapenbild i form av ett flikigt blad, över Sigmund Elefsson, finns upp
ställd i vapenhuset (Gardell nr 30). Åtminstone två andra har funnits, men 
är nu förkomna; den ena från 1300-talets början över en Elef (med samma 
vapenbild som Sigmund ovan), den andra från 1344 över Pprästen Lang. 
(SvK203, Boström 1990c, 1996a och 1996b)

Kyrkby: Resmo.

Runstenar: Öl 3 (försvunnen), Öl 4 och Öl 59 (försvunnen) Resmo kyrka.

1505-10 (?) har Erik Trolle en äng i Resmo socken som är hans möderne 
och som räntar 4 vita (ETJb, odat).
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Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk skuj samuj skkl vakl fr

Frö, Lilla 
Gynge 
Mysinge 
Resmo

4 (4)
3 (3)

1 (0)
0 (1)

1 (1)

4 (4)

1 (1)
4 (4) 
6 (6) 
2 (2)

Summa 7 (7) 1 (0) 0 (1) 5 (5) 1 (1) 12 (12)

Berg Se Resmo sn, Algutsrums hd.

Frö, Lilla 1447 i Litlaffrøø (VaKlJb s 77) - 4 G, 4 h.
SmH 4 sk.

1 skkl.
1 vald.

För medeltida belägg se Stora Frö, Vickleby sn.
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Resmo socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet (SmH) ø klosterjord

(Skänninge, Vadstena)
Q frälsejord
--------  osäker I

häradsgräns
Lilla Frö

Gynge □□□

Kleva och Berg hör till Algutsrums hd

Gynge 1436 i Gynge (SMR 488, avskr), 1453 i Gynge (HH 31 s 127)
- 4 G, 3 h.

SmH 3 sk.
1544 1 samuj (1546-49 2 samuj) tili Kleva; Panges 
1557-58 vara belägen i Kleva.
2 fr (1544 Ture Trolle); 1539 en öde, från 1542 
obyggd.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/).
1 fr (1544 Truls skrivare /Ravnäs-ätten/, 1556 Jöran 
Trulsson /Ravnäs-ätten/, 1559 Hans Garstenberg). 

1436 säljer Elin Gudmarsdotter 2 attungar till biskop Nils 
Ragvaldsson i Växjö (se Mysinge) (SMR 488).

1453 överlåter biskop Lars Mickelsson i Växjö 2 attungar 
till Birger Trolle (se Mysinge) (HH 31 s 127).

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) en gård, som rän
tar 3:0 pn, efter brodern Algot (se Äby, Sandby sn) 
(RApp 10/7).
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Kleva

Mysinge

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka in
går i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); de räntar vardera 4| mark gutniska 
(ATJb s 81). Gårdarna upptas även i en senare upp
rättad förteckning över fru Birgittas morgongåvegods 
(X 240, Trolle, UUB).

1567 anges hela byn, utom ett skatte- och ett frälsehem
man, vara bränd (SmH 1567:12A).

Se Resmo sn, Algutsrums hd.

1402 i Mysinge (KTb s 2) - 4 G, 3 h.
SmH 1542 1 skuj, 1558 1 samuj, förökt samma år.

3 fr (1544 Jakob Turesson /Rosengren/); en obyggd 
från 1542.
2 fr (1544 Ture Trolle); en obyggd och en med kyuj i 
Övra Västerstad, Kastlösa sn, endast 1541.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/, 1560 Ture Trolle); 1539-46 öde, obyggd 
från 1550.

Till Mysinge skriver sig knapen Peder 1402 (KTb s 2 f). Hans
änka Elin Gudmarsdotter bodde sannolikt där in på 1430-ta-
let (se nedan 1436).

1436 säljer Elin Gudmarsdotter, änka efter Peder i M, tre 
gårdar i M och jord i Gynge till biskop Nils Ragvalds- 
son i Växjö (SMR 488).

1452 ger Birgitta Bengtsdotter (båt), änka efter Erik Pe- 
dersson (Urup), sitt gods i M som räntar 3:0 pn till 
Vadstena kloster i vederlag för jord i Njudung som 
hennes mormor Birgitta Magnusdotter (Aspenäs-ät- 
ten) testamenterat till klostret men som detta inte be
kommit (RAp 2/8; jfr SRP 2916).

1453 överlåter biskop Lars Mickelsson i Växjö tre gårdar i 
M och jord i Gynge, vilka tidigare ägts av Peder i M, 
till Birger Trolle, då han är rätt bördeman till dessa 
(HH 31 s 127).

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) en gård, som rän
tar 2:0 pn, efter brodern Algot (se Åby, Sandby sn) 
(RApp 10/7).
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Prästgården

Resmo

1469 säljer väpnaren Germund Ingemarsson (triangel) i 
Mörbylånga 6 alnar jord i M till Magnus Gren (se 
Mörbylånga, Mörbylånga sn) (RAp 4/10).

1473 säljer Magnus Gren 6 alnar jord, med återköpsrätt, till 
Arvid Trolle. I köpet ingår även jord i Norrvidinge 
och Uppvidinge hdr. (HH 31 s 148)

1480 ärver Magnus Grens barn i andra giftet jord som rän
tar l| mark gutniska (se Bengtstorp, Mörbylånga sn) 
(RApp 19/7).

1484 omnämns Lars i M, borgare i Kalmar (HH 31 s 226).
1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka in

går i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); de räntar 9 mark 7 öre (ATJb s 81).

1499 får Bengt Ryning vid arvskifte efter sina föräldrar Erik 
Ryning och Kristina Eriksdotter (Urup), förutom 91 
gårdar i Småland och Östergötland, tre gårdar i M, av 
vilka två räntar 3 mark 6 öre vardera och en 2 mark. 
På Öland ärver han dessutom en gård i Mörbylånga, 
Mörbylånga sn, och en i Dyestad, Runstens sn. (NRKb 
nr 8)

1515/21 har Mats i M en gård i Kalmar (SvK 158 s 329).
1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1525 in curia curatj ecclesie Risme (A 7 f 109) — 4 G, 3 h.

1315 (omkr) curiam meam in Rismee (RAp odat nr 19), 1498 
(?) i Rismee (ATJb s 81) - 4 G, 3 h.

SmH 4 skkl, en obyggd från 1542.
2 fr (1544 Ture Trolle).

1315 (omkr) ger Henrik Glysing till Kalmar nunnekloster 
som ingift med dottern Kristina sin huvudgård och 
kvarn i R samt jord i Hossmo sn, Möre (RAp odat nr 
19, DMS 4:1 s67).

1479 har Kalmar nunnekloster fyra landbor (utan ortsan- 
givelse) som i tur och ordning räntar: 1 lamm, 20 ägg 
och okänd summa arbetspenningar; 3 mark (?gården 
kallas Flødesmør); 1 lamm, 20 ägg och okänd summa 
arbetspenningar; 20 ägg (D 9 f 9v, 10).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok två gårdar vilka 
ingår i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures-
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dotter (Bielke); de räntar 4 mark gutniska vardera 
(ATJb s 81). Gårdarna upptas även i en senare upp
rättad förteckning över fru Birgittas morgongåvegods 
(X 240, Trolle, UUB).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Smedby socken
1312 de Smydaby (DS 1851).
1346 in Smydhaby (DS 4118, avskr).
1446 i Smedhiaby (KTb s 87).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950) med undantag av att Parteby judiciellt, kameralt 
och kyrkligt 1885 överflyttades till Kastlösa socken (Lagerstedt s 58).

Kyrkan: En tornlös absidkyrka byggdes under första delen av 1100-talet.

1

Smedby kyrka, avtecknad pä sommarm 1634 av J H Rhezelius. KB.



Den hade vid absid, trång triumfbåge, mycket små fönster samt långhus
portaler både i norr och söder. Endast absiden hade valv. I slutet av 1100-ta- 
let välvdes kyrkan och ett försvarstorn uppfördes med kyrkans västra del 
som bottenvåning. Förbindelsen mellan tornet och kyrkorummet bestod av 
två rundbågar delade av en pelare. När denna skiljemur under 1700-talet, i 
syfte att bereda fler sittplatser i kyrkans västra del, ändrades, försvagades 
tornet och störtade ned 1774. Det slog då sönder det trätak som, ovisst när, 
ersatt stenvalven. Den medeltida kyrkan ersattes 1852 av den nuvarande. Av 
medeltida inventarier återstår en dopfunt av gotländsk kalksten från 1200- 
talets förra hälft. Ett altarskåp med framställningar av Jesu lidandes histo
ria, förmodligen medeltida, fanns kvar ännu på 1700-talet men ersattes 
1755 av en altaruppsats. En halv stavkorshäll från 1200-talet ligger i den nu
varande kyrkans västra yttertrappa. Fragment av en gravsten, en s k liljesten, 
från 1200-talet fanns fortfarande på 1870-talet men är nu försvunnen. (Bo
ström 1964, 1984a, KLA 1978 /Boström/)

Kyrkby: Stora Smedby.

Runstenar: Öl 10 (försvunnen) och Öl 11 (fragment) Alvlösa, Öl 12 Smed
by kyrka (försvunnen).

Smedby 275

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
sk skuj samuj ky riski fr

Alvlösa 2 (2) 1 (1) i (1)
Hammarby 4 (4) - - 0 (1) 1 (1) 1 (1) - -
Klinta 4 (4) 1 (0) 1 (1) - - - - 1 (1)
Parteby 3 (3) - - - - - - - - 1 (1)
Smedby, lilla 2 (2) 0 (1)
Smedby, Stora 4 (4) 1 (1) - - - - - - 1 (1)
Västerstad, Nedra 2 (2) - - 1 (1)

Summa 21 (21) 3 (3) 2 (3) 1 O) 1 (1) 4 (4)

Dessutom redovisar längderna: kyuj: Klinta 3 (1).

Alvlösa 1539 Aluarløse (SmH 1539:1), 1542 Alffuarløse (SmH
1542:12)-4 G, O h.

SmH 2 sk, varav en med skuj i Lilla Smedby.
1542 1 skuj, till Lilla Smedby.
1 samuj, till Lilla Smedby.

1567 anges byns utjordar vara brända (SmH 1567:12A).
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Smedby socken ■ skattejord
Antal gårdar på 1540-talet (SmH) 0 kyrkojord

ID klosterjord

□ frälsejord

Ned ro ■■ 
Vösterstod 0 5 Alv lösa 

Lilla Smedby

Hammarby

Hammarby 1498 (?) i Hammerby (ATJb s 81) - 4 G, 0 h.
SmH 4 sk.

1544 1 samuj, till Klinta.
1 ky, obyggd från 1545.
1 riski, obyggd från 1547, brukas till Perstorp, Södra 
Möckleby sn.

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en jord som ingår
1 hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar | mark gutniska; enl tilläggsnotis 
(?1530-talet) utgår ingen ränta och rättaren kan inte 
redogöra därför (ATJb s 81). Jorden upptas även i en 
senare upprättad förteckning över fru Birgittas mor- 
gongåvegods (X 240, Trolle, UUB).

1541 har sockenkyrkan en landbo som räntar 10 fyrkar och
2 hästars fodring (SmH 1541:7).

1567 anges hela byn, utom ett skattehemman, vara bränd 
(SmH 1567:12A).

Klinta 1393 i Klynthe (RAp 10/10, SRP 2694), 1406 i Klinte (SD
698) - 4 G, 0 h.

SmH 4 sk, med skuj, kyuj och samuj nedan.
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Parteby

Smedby,
Lilla

Smedby,
Stora

1 skuj till en sk ovan.
1542 1 samuj till en sk ovan.
1541 (endast) 3 kyuj.
1552 1 kyuj, nyupptagen, till en sk ovan.
1 fr (1544 Karl Eriksson /Gyllenstierna/).

1393 och 1406 omnämns Tjälve och Ingolf i K som faste
man vid Borbo häradsting resp nämndemän vid 
räfsteting i Hulterstads härad (SRP 2694, SD 698). 

1500 ärver Erik Eriksson d y (Gyllenstierna) vid arvskifte 
efter Kristina och Magdalena Karlsdöttrar (Bonde) 
en gård i K som räntar 1:0:8 pn, och jord i Halltorp, 
Högsrums sn, Hagby och Sättra, Gärdslösa sn, Lång
öre, Bredsätra sn, och Arbelunda, Löts sn (RAp 
25/1).

1541 har sockenkyrkan två utjordar som räntar 2 resp 3 fyr
kar; Resmo kyrka har en utjord som räntar 3 fyrkar 
(SmH 1541:7).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1469 i Parteby (RAp 4/10) - 4 G, 1 h.
SmH 3 sk.

1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle); obyggd alla år utom 1545-49.
1546-49 1 fr (Jon Elofsson); obyggd.

1469 är en man (oläsligt namn p g a skadat brev) från P fas
te vid gårdsköp i Dalby, Kastlösa sn (se Mörbylånga, 
Mörbylånga sn) (RAp 4/10).

1567 anges skattehemmanen vara brända (SmH 
1567:12A).

1539 Smedtby Lille (SmH 1539:1) — 4 G, 0 h.
SmH 2 sk, varav en brukar ky i Övra Västerstad, Kastlösa sn, 

1560.
1544 1 skuj, till Alvlösa.

1406 och 1513 se Stora Smedby.
1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1406 i Smidhaby (SD 698), 1474 i kyrkiobyn i Smidhaby (RAp 
4/8), 1513 off Smeddiaby (BSH 5:426), 1539 Smedtby 
(SmH 1539:1) - kyrkby - 4 G, 0 h.
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Västerstad,
Nedra

SmH 4 sk, varav en med skuj nedan.
1542 1 skuj, till sk ovan.
1 fr (1544 Ture Pedersson /Bielke/, 1548 Karl Eriks
son /Gyllenstierna/, 1549 Ture Pedersson).

1406 omnämns Amund i S som nämndeman vid räfsteting 
i Hulterstads härad; notisen kan även gälla Lilla S (SD 
698).

1474 säljer Hans Clausson (hjul), borgmästare i Åhus, en 
gård till Ture Turesson (Bielke) som hans svärmor 
Elin ärvt efter sin bror Jon Galle, kanik i Lund (RAp 
4/8).

1513 skriver fogden på Öland till hövitsmannen på Kalmar 
slott om några skattebönder som lämnat sina gårdar 
öde och nu uppehåller sig på fastlandet, däribland 
Per Påvelsson i S. Fogden anser att bönderna ska skaf
fa andra bönder som kan bruka gårdarna eller åter
vända, helst till nästa mantalsting; notisen kan även 
gälla Lilla S. (BSH 5:426)

1515 ärver Anne Mouritzdotter (Gyldenstierne) en gård 
som räntar 2 mark danska efter sina morföräldrar Tu
re Turesson (Bielke) och Ingegärd Körningsdotter 
(Kyrning) (se Lundegård, Köpings sn) (VikSE2742).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).
1578 upptas i en jordebok över Ture Pederssons (Bielke, 

död 1577) efterlämnade gods en gård med 5 tunnors 
utsäde och 10 lass hö. Gården har passligt mulbete 
och håller fodernöt. Räntan är 0:9 pn, 1 pund smör, 1 
får, 6 hästars fodring och 3 dagsverken. (Rött nr 354)

1539 Södre Vestersta (SmH 1539:1) - 4 G, 1 h.
SmH 2 sk.

1 fr (1544 Måns Pedersson /Stierna/); 1549 öde.
1567 anges ett skattehemman vara bränt (SmH 1567:12A).
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Stenåsa socken
1320 (omkr) de... Stenhusom (DS 888, odat, avskr).
1346 in Stenwsum (DS 4118, avskr).
1458 i Stenose sokon (RApp 10/7, avskr).
1525 in Stenosa (A 7 f 109).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950).

Kyrkan: En tornlös absidkyrka uppfördes på 1100-talet, murad omkring 
och tätt intill en äldre träkyrka. Senare restes ett torn med flera våningar 
över långhusets västra del. Omkring 1240 ersatte Håkan Tanna absiden 
med ett rymligt, rakt avslutat kor. Han signerade sitt arbete med en latinsk

G CHDT*Mlt' VTf^WOL'KANf
dm- wesiwi
n A/itrA. nr» t CTT» Tx rZ*rcS

Stenåsa kyrka och bogårdsmur samt en klockinskrift, avtecknade på sommaren 1634 av J H 
Rhezelius. KB.
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inskrift som i översättning löd: 'Detta är Håkan Tannas byggnad’. Med kor
bygget blev kyrkan dubbelt så lång. Koret hade i öster ett tredelat fönster 
med glasmålningar och kalkmålningar i fönstersmygen föreställande S:t 
Olof och Maria Magdalena. 1830 lades grunden till den nya kyrkan om
kring den gamla, som började rivas samtidigt. Den nya kyrkan stod klar 
1831 med den gamla kyrkans grundmurar under golvet. Den medeltida al- 
tarskivan är bevarad och ligger idag som trappsten vid flygeln till den gam
la komministergården i Södra Kvinneby. Kyrkan har haft två medeltida 
dopfuntar. Av den första finns ett sandstensfragment från 1100-talet beva
rat. Den andra är en s k paradisfunt med fyrpassform i gotländsk kalksten. 
Åtminstone en gravsten med ringkors, daterad till 1200-talet, har funnits 
men är numera försvunnen. (Andersson 1960, Boström 1975b, 1990a, SvK 
108)

Kyrkby: Stenåsa.

Runstenar: Öl 23 och 24 (försvunna) Stenåsa kyrka.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk ky i ky bi vrkl aoe fr

Brunneby, L i (1) 1 (1) - - 0 (1) 1 (1)
Brunneby, St 4 (4)
Ebbelunda - - - - - - 0 (1) - - - - - -

Kvinneby, N 2 (2) 1 (1) 1 (1) - - 1 (1) - - 2 (2)
Kvinneby, S 3 (3) - i (1) 2 (2)
Slagerstad 1 (1) 1 (1) - - - - - - i (1) 2 (2)
Stenåsa - - - - - - 5 (5) - - - - - -

Summa 11 (11) 3 (3) 1 (1) 5 (7) 1 (1) 2 (2) 7 (7)

Dessutom redovisar längderna: skuj: Lilla Brunneby 1 (1), Norra Kvinneby 1 (1), Södra Kvin
neby 1 (1) - samuj: Lilla Brunneby 1 (1), Södra Kvinneby 1 (3).

Brunneby, 1458 Brvnby (RApp 10/7, avskr), 1515 Brunnaby (Kh 54 
Lilla s 199), 1552 Södre Brönneby, Lille Bröndby (SmH

1552:2C) - 4 G, 3j.
SmH 1 sk.

1 skuj till Stora Brunneby.
1542 1 samuj till Stora Brunneby.
1 ky, öde från 1544.
1547 1 bi.
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Stenåsa socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

■ skattejord 
0 kyrkojord 
tD klosterjord (Vreta) 
8 biskopsjord 
Q frälsejord (inkl aoe)

1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1545 Johan Pe- 
dersson /Bååt/); öde från 1542.

1200-talet (?) se Stora Brunneby.
1367 och 1372 se Stenåsa.
1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord i B som räntar 

3:0 pn efter brodern Algot (se Aby, Sandby sn) (RApp 
10/7).

1515 har Linköpings biskopsbord 2/3 attung och 1 aln 
jord som räntar 2:5 pn (Kh 54 s 199).
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Brunneby,
Stora

Ebbelunda

Frösslunda

Kvinneby,
Norra

1545 anges att kyrkohemmanet i byn ’bor ingen på och var 
heller aldrig besuttet’ (SmH 1545:13).

1567 anges skattehemmanet och utjordarna vara brända 
(SmH 1567:12A).

1200-talet(?) de Brvnby (Gardell nr 29), 1539 Norre 
Bröndeby (SmH 1539:1) - 4 G, 3 j.

SmH 4 sk, varav två med skuj och samuj i Lilla Brunneby. 
1200-talet(?) enligt en gravsten i Sandby kyrka är prästen 

Sigge, son till Vibjörn i B, begraven där; notisen kan 
även gälla Lilla B (Gardell nr 29).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1552 Äbbelunde (SmH 1552:2) - 4 G, 3 j.
SmH 1552 1 bi.
E:s ägogränser visar att gården är avgärda från Stenåsa (jfr 
Stenåsa 1515).

Se Stenåsa sn, Möckleby hd.

1266 in Quinnæby (DS 432), 1406 i Quinneby (SD 698), 1539 
Norre Quynneby (SmH 1539:1) — 4 G, 3 j.

SmH 2 sk.
1542 1 skuj till Frösslunda.
2 ky, 1542 lky + fky.
1 vrkl, obyggd från 1544.
1 fr (1551-54 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1556 Svante Sture); obyggd från 1544.
1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Jöns Olofsson /Gyllenhorn/).

1266 donerar Svantepolk Knutsson (Svantepolk Knutssons 
ätt) 1 attung till Vreta kloster (se Istad, Alböke sn) 
(DS 432, feldat).

1406 omnämns Lars Almundsson och Odbjörn i K som 
nämndemän vid räfsteting i Hulterstads härad; noti
sen kan även gälla Södra Kvinneby (SD 698).

1482 säljer bröderna Ivar, Påvel, Peter, Lars och Nils Olofs- 
söner (Måby-ätten) och deras svåger Knut Petersson en 
gård till sin frän de Johan Kyle (se Frösslunda, Stenåsa 
sn) (B 19 nr 55; kan även gälla Södra Kvinneby).
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Kvinneby
Södra

Slagerstad

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
två ödebol med 42 resp 21 alnar breda byggnings- 
tomter; den bonde som har ödebolen sår 6 tunnor år
ligen och har äng till 9 vinterlass hö. Ingen skog, 
skarpt mulbete, litet ’utrymme’ och inget fiskevatten. 
Räntan är 2 pund smör (Beteby rd). (FoR 9)

1567 anges hela byn, utom kyrkohemmanen, vara bränd 
(SmH 1567:12A).

1437 innan Suclhra Quennoby (RAp 10/1, SMR 503) - 4 G,
2j.

SmH 3 sk.
1 skuj till Alby, Hulterstads sn.
1544 1 samuj till Triberga, Hulterstads sn.
1 samuj, 1558 2 samuj till Alby, Hulters tads sn.
1 aoe.
1 fr (1544 Gustav Larsson /sparre korsad av pil/).
1 fr (1544 Jon Elofsson /Barkestorps-ätten/, 1550 
Hans Kyle).

1406 se Norra Kvinneby.
1437 är Johan Abrahamsson i K faste vid Möckleby härads

ting (RAp 10/1, SMR503).
1482 se Norra Kvinneby.
1523 säljer Ida Månsdotter en gård som räntar 2 mark dan

ska till Hans Brask (se Spjuterum, Runstens sn) (Kh 
53 f 61).

1538/39 har Gustav I en gård med 13 spannland åkerjord 
och äng till 20 lass hö (1539 21 lass); räntan är 4 pund 
smör (SmH 1538:4, AoE 9).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1523 i Slagerstada (Kh 53 f 62) - 4 G, 2 j.
SmH 1 sk.

1 ky.
1 aoe.
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 1550 Johan Pe- 
dersson /Bååt/, 1552 Axel Eriksson /Bielke/, 1558 
Johan Pedersson, 1559 Axel Eriksson).
1 fr (1551-54 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/,
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Stenåsa

1550Johan Pedersson, 1556 Svante Sture).
1549-51 1 fr (Gustav Larsson /sparre korsad av pil/).

1523 säljer Ida Månsdotter en gård som räntar l| mark 
danska och 8 vita till Hans Brask (se Spjuterum, Run
stens sn) (Kh 53 f 62).

1538/39 har Gustav I en gård med 12 spannland åker och 
äng till 16 lass hö; räntan är 3 5 pund smör (SmH 
1538:4, AoE 9).

1541 räntar kyrkolandbon 5 tunna torsk och 2 hästars fod
ring till prästen i Kasdösa (SmH 1541:7).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
två gårdar, varav en är väl byggd, ligger mitt i byn och 
ligger för 1 attung, ’24 alnar uti attungen’; den andra 
är ’nedrutten’ och ligger näst den ’syndersta’ i byn. 
Båda har 57 alnar bred byggningstomt; åkern som be
står av sandjord och svartmylla ligger höglänt och 
’dalfällt’ och besås årligen med 6 tunnor vardera; går
darna har äng till 12 vinterlass hö var. Ingen skog, 
skarpt mulbete, inget fiske utom i öppna havet. Rän
tan är 2| pund smör vardera (den förra i Eriksöres rd, 
den senare i Beteby rd). (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) en gård, som har 
6 tunnors utsäde och äng till 12 lass hö, ingen skog el
ler humlegård men gott mulbete och fiskevatten (BiS 
E 1986).

1560 får Johan Axelsson (Bielke) en gård som räntar 2$ 
pund smör i arv efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1560-talet (?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna en 
gård som räntar 3 \ pund smör, 1 får, ett halvt "snöre 
får”, en halv foderoxe och 6 dagsverken förutom fod
ringen (SKHRA2).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1515 Steenhusa (Kh 54 s 199), 1542 Stenåse (SmH 1542:12) - 
kyrkby - 4 G, 3j.

SmH 5 bi, varav två obyggda 1542-47, från 1548 en obyggd.
1515 har Linköpings biskopsbord sex landbor på 5| attung



jord; av varje halv attung avgår 0:11 pn; räntan blir 
15:1 pn (Kh 54 s 199).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1367 överlåter kung Albrekt till Erik Karlsson (Örnfot), för 
de förluster han lidit i kungens och kronans tjänst, al
la de gods på Öland som fru Elisa, änka efter Anund 
Hatt d ä, ägde, p g a att hon valt att bosätta sig hos 
kungens fiender (DS 7579). En vecka senare överlå
ter Erik Karlsson och hans arvingar alla Elisas egen
domar på Öland, som kungen givit honom, till Fader 
Bengtsson (sparre) (DS 7582).

1372 donerar Håkan Fadersson (stjärnbåt), som är laglig 
arvinge till sin blodsfrände Fader Bengtsson, till Lin
köpings domkyrkas fabrica de gods som Fader 
Bengtsson förvärvat i krigstjänst och som tidigare till
hört Elisa (DS X 158).

Fru Elisas ospecificerade gods på Öland är troligen den jord 
i Stenåsa och Lilla Brunneby som Linköpings biskopsbord 
innehar på 1500-talet. Detta förutsätter att det mellan 1372 
och 1515 gjorts ett internt byte mellan domkyrkans fabrica 
och biskopsbordet. 1372 års brev, vid vilket 1367 års två brev 
i avskrift varit vidfästade, har bevarats i domkyrkans arkiv.

Torslunda 285

Torslunda socken
Omfattning: Sockendelen omfattade endast Kalkstads by. För fullständig 
sockenbeskrivning se Torslunda sn, Algutsrums hd.

Kalkstad 1538 Kalkstada (SmH 1538:4), 1539 Kaista (SmH 1539:1) - 
4 G, 5 i.

SmH 6 sk.
1 aoe, obyggd 1547 och från 1554.

1538/39 har Gustav I en jord i K gärde som räntar g pund 
smör (SmH 1538:4, AoE 9).

1560-talet (?) upptas bland det Anders Olssons Frende och 
hans ättlingars gods som Gustav I låtit vederkänna en 
utjord som räntar 1 pund smör och en halv fogdehäst 
i fodring (SKHRA 2).
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Vickleby socken
Omfattning: Sockendelen omfattade endast Stora Frö. För fullständig sock
enbeskrivning se Vickleby sn, Algutsrums hd.

Frö, Stora 1381 Frø (RAp 15/9, SRP 1625), 1447 iDigraffrøø (VaKlJb s 
77), 1457 Digra Ffrøø (VaKlJb s 111), 1513 i Stora Fröö 
(BSH 5:426) - 4 G, 4 h.

SmH 7 sk, varav en med samuj nedan.
1542 1 skuj, till Lilla Vickleby, 1559 till Stora Vickleby. 
1544 4 samuj, varav en till sk ovan, 1545 3 samuj.
1 skkl.
1 vakl.

Till Frö skriver sig 1469 (RAp 4/10) och 1480 (RAp 27/3) 
Nils Pedersson (delad sköld, övre delen ginstyckad).

Byns klosterjord redovisas i medeltidsmaterialet, och så 
långt fram som i 1539 års jordebok, konsekvent under Res- 
mo sn. Från 1542 och framåt anges den ligga i Vickleby sn. 
På grund av att medeltidsmaterialet, med undantag för Vad
stena klostersjordeböcker, inte skiljer på Stora och Lilla Frö 
redovisas båda byarnas medeltidsbelägg nedan.

1381 byter Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta) till sigjord 
i F av Vadstena kloster (se Övra Ålebäck, Gårdby sn) 
(SRP 1625).

1391 och 1401 se Risinge, Mörbylånga sn.
1406 omnämns Peder Bengtsson i F som nämndeman vid 

räfsteting i Hulterstads härad (SD 698).
1408 stadfäster kung Erik drottning Margaretas donation 

av F till Kalmar nunnekloster (se Risinge, Mörbylånga 
sn) (SD 1003).

1447/ 57 har Vadstena kloster en landbo i Stora F om 14 al
nar jord och 3/4 penningsbol, som räntar 4 mark, 2 
öre och 17 pn. I Lilla F har klostret två landbor som 
ligger för 15 alnar och 3 penningsbol och som räntar 
4 mark, 6 öre och 9 pn (1457 4 mark, 5 öre och 9 pn); 
för övrig ränta se Kastlösa, Kastlösa sn. (VaKlJb s 77, 
Hl)

1448 stadfäster kung Karl drottning Margaretas gåvobrev 
till Kalmar nunnekloster (RAp 18/9).
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1450 (omkr) får Östen i F burskap som borgare i Kalmar; 
1460/65 är han löftesmän vid burskapsgivning (KTb s 
123, 163).

1466 ska Vadstena kloster ha två landbor i Stora F (men 
har endast en) som ska ränta 4 mark, 2 öre och 17 pn. 
Räntan som utgår är 4 mark 2 öre, 3 skäppor korn, 1 
får, 1 lamm, l\ mark smör, 15 bröd och 1 ost. I Lilla F 
har klostret en landbo som ska ränta 4 mark, 5 öre 
och 9 pn. Han erlägger 5 mark minus 3 ’gota’, 2 skäp
por korn, 1 får, 6 mark smör, 10 bröd och 1 ost. (UUB 
C 32 f 67, HH 16 s 161 f)

1479 har Kalmar nunnekloster en landbo som räntar 3 
mark 3 öre. Dessutom ger Torgils Brage i Karlevi ’sitt 
lamm och arbetspenningar’ för jord han brukar i Frö. 
(D 9 f 10).

1480 har Vadstena kloster en landbo i Stora F som räntar 4 
mark 2 öre landgille. Dessutom har framkommit att 
en halv husrad ull en skattegård med stuga, lada och 
nöthus inkräktar på landbons tomt, för vilket skatte
bonden utgör 3 öre gutniska årligen. Dessutom anges 
en Börje (Psamma person) ha hus på klostrets jord, 
för vilket han räntar 1 öre. I Lilla F har klostret en 
gård, som anges ligga i Vickleby sn (!), om 14 alnar 
och 3/4 penningsbol som räntar 4 mark 5 öre. 
(VaKlJb 1480, HH 16 s 161 f)

1502 har klostret en gård i Stora F som räntar 1:0:10 pn. I 
Lilla F har klostret en gård (’Vickleby sn’), som räntar 
l|:0:l pn, 28 bröd, 13| mark smör och 2 ostar. Till
sammans utgör gårdarna dessutom 1 lass ’klovträ till 
spettfisken’ och 1 lass ved. (HH 16 s 161 f)

1513 daterar Birger Olsson, fogde på Öland, ett brev i Sto
ra Frö (BSH 5:426).

1533 daterar Gustav I brev i Frö (GR 8 s 278).
1559 anges hela byn utom skatteutjorden och två sam- 

gäldsutjordar vara bränd (SmH 1559:2).
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Borbo härad
1393 i Borbo hærædhe (RAp 10/10, SRP 2693-94).
1447 Broby hærat (VaKlJb s 77).
1452 i Borboheeradhe (RAp 2/8).

1393 behandlas på häradstinget (samma dag) två jordtransaktioner i Kast
lösa by; bland fastarna omnämns bönder från denna by och från 
Bjärby, Kastlösa sn, Klinta, Smedby sn, och Getdinge, Södra Möckle- 
bysn (SRP 2693-94).

1447 redovisas Vadstena klosters jord i Mörbylånga by och i Lilla och 
Stora Frö (nu i Resmo resp Vickleby sn) under Mörbylånga sn, Bor- 
bo hd (VaKlJb s 77).

1452 doneras jord i Mysinge ’i Resmo sn och i Borbo härad’ (RAp 2/8).

Endast dessa belägg har påträffats. Häradet har före 1406 i judiciellt avse
ende samordnats med Hulterstads härad (se Judiciella förhållanden), i vil
ket det sannolikt före 1473 uppgått. Häradet har omfattat socknarna Mör
bylånga, Resmo, Kastlösa och Smedby samt Getdinge by i Södra Möckleby 
sn; möjligen har också Vickleby socken, eller del därav, ingått i häradet (se 
ovan 1447).

1447 redovisas Vadstena klosters jord i Kasdösa by under rubriken ”Paro
chia Kasterløsa / Item Smidhiæby hærat” (VaKlJb s 76). Uppgiften 
om ett ’Smedby härad’ torde vara ett skrivarfel, eftersom Kasdösa be
visligen låg i Borbo härad.



Gräsgårds härad

1447 Græsgaardz hærat (VaKlJb s 74).
1481 i Gresgardshæredhe (RApDRA 8/3).

Omfattning: Gräsgårds härad omfattade på 1500-talet socknarna Gräsgård, 
Segerstad, Ventlinge och As samt större delen av Södra Möckleby socken. 
Dessutom ingick större delen av Skärlövs by, Hulterstads socken. Vid upp
delningen av Hulterstads härad omkring 1720 lades Kastlösa och Smedby 
socknar till Gräsgårds härad. (SmH 1539:1, Lagerstedt s 58)

Administrativ indelning, judiciella och kyrkliga förhållanden se inledningen.

Jfr AF 4:1 s 21 f, AL 2 s 24 f, 28, 30, DoSk s 322-26, SU s 267 f.

Antal jordeboksenheter i Gräsgårds härad, SmH 1541/42 (1560)

Gräsgård Hulter
stad

Södra
Möckleby

Seger
stad

Ventlinge Ås summa

sk 23 (23) 5 (5) 17 (18) 13 (13) 11 (12) 1 (1) 70 (72)
1 sk 0 (1) - - 0 (1)
skuj 7 (1) - - 3 (5) 9 (2) 2 (0) - - 21 (9)
samuj 0 (7) - - - - 0 (7) 0 (1) - - 0 (15)
kr - - 19 (0) 19 (0)
ky 3 (3) 1 (1) 3 (3) 4 (4) 3 (3) - - 14 (14)
kyuj - - - - 2 (3) - - 1 (1) - - 3 (4)
al kl 1 (1) - - - - - - - - 1 (1) 2 (2)
aski - - - - - - - - 3 (3) - - 3 (3)
riski - - - - - - - - 7 (6) 1 (1) 8 (7)
vakl 8 (8) - - - - 1 (1) - - 9 (8) 18 (17)
vakluj 0 (1) 0 (1) 0 (2)
aoe - - 1 (1) 1 (1)
fr 10 (11) - - 5 (4) 2 (2) 1 (1) 12(12) 30 (30)
i fr - - - - - - 1 (1) - - - - 1 (1)
fruj 0 (1) - - 0 (2) - - - - - - 0 (3)



Gräsgårds socken
1279 iuxta Gresgard (?DS 661-62, DNov 54-55).
1324 ecclesiam suam Greesgardh (DS 2459).
1346 ecclesia Gresgardh (DS 4049).
1374 i Græsgardha sokn (RAp 15/1).
1453 Græsgardz kyrkio (RAp 24/6).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950).

Kyrkan: Under 1100-talet uppfördes en absidkyrka med ett västtorn som 
saknade direkt ingång. Långhuset hade både syd- och nordportal. Tornet 
hade ett väl utvecklat system av tunnvalv, bjälklag och murtrappor. I dess 
första våning finns ännu bevarade rester av tre parallella tunnvalv som kan 
ha ingått i en herrskapsläktare. Dess rektangulära plan antyder att det från 
böljan haft två spiror. Tornet skyddades från anfall genom en murtrappa av 
trekantiga trappsteg med varannan ände smal och varannan bred, så att 
man måste gå i takt för att inte falla omkull. Absidkoret ersattes omkring 
1240 av ett stort välvt, rektangulärt kor av Håkan Tanna eller hans krets. 
Möjligen välvdes långhuset samtidigt omkring en mittkolonn. 1823 revs kor
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Gräsgårds kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.



och långhus och ersattes med den nuvarande salkyrkan, varvid tornet och 
långhusets därmed sammanhängande gavel bevarades. 1884 ombyggdes 
tornet till oigenkännlighet. Medeltida inventarier saknas. En votivgåva i 
form av en silversill, syftande på det rikliga sillfisket, konfiskerades av Gus
tav I. (Boström 1979b, 1982 och 1984c)

Kyrkby: Gräsgård.

1324 försäkrar prästen Nils i Smedby i brev till abboten i Nydala, av vilken 
han fått löfte om G pastorat, att han årligen skall betala den förut be
stämda avgiften ‘6 mark gutniska i svenskt mynt’ till klostret för 
nämnda församling (DS 2459).

1346 utfärdar biskopen i Linköping ett brev att G kyrka och kyrkoherde 
på grund av minskat sillfiske blivit så fattiga att de inte längre kan be
tala sin avgift till Nydala kloster. Därför ska man årligen fjärdedag 
påsk nedlägga 8 mark vadmal i kyrkkistan som deposition. Om den
na summa borttages eller minskas, skall den gamla avgiften, 12 mark 
vadmal, erläggas senast nästa 15:e augusti. (DS 4049)

1453 se Prästgården.

Kapell: Ett S:t Stefans eller S:ta Barbaras kapell i Gräsgårds socken 
(B Stephani Grcesgaard alias Barbarę) omtalas omkring 1515 i en förteckning 
över kapell i Linköpings stift. Flera platser är utpekade, men troligen ligger 
dess grund i en åker nordväst om Össby. Den uppmättes i slutet av 1800-ta- 
let till 15 x 11 meter. Idag är resterna bortodlade. En medeltida silversked 
med runt blad och kort skaft har hittats i anslutning till kapellet. Kapellet 
saknade kontinuerligt tjänstgörande präst. (Kh 54 s 109, Boström 1979b 
och 1984c)

Runsten: Öl 16 (försvunnen) Gräsgårds kyrka.
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Eketorp 1396 in Ekathørp (RAp 25/4, SRP 2812), 1402 i Ekathorp 
(SD 239), 1458 i Eketorp (RApp 10/7, avskr) - 3 G, 8 i. 

SmH 2 sk.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1546 Ture Trolle, 
1553 Jöran Åkesson, 1559 Karl Holgersson /Gera/). 

1396 och 1402 omtalas Tore Stålhammar i E som socken
man resp testamentsvittne (SRP 2812, SD 239).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) en gård som räntar 
3:0 pn efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 
10/7).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:I2A).



Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
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sk skuj samuj ky alkl vakl fr

Eketorp 2 (2) --------- - 1 (1)
Gammalsby 2 (2) 2 (0) 0 (2) 1 (1) - - - - 1 (1)
Gräsgård - - 3 (1) 0 (2) - - - - - - 4 (5)
Kvinnsgröta 6 (6) - - - - 1 (1) - - - - 1 (1)
Mellstaby 1 (1) - - 0 (1) - - - - - - 3 (3)
Seby 6 (6) 1 (0) 0 (1) ----- - - -
Solberga 5 (5) 1 (0) 0 (1) 1 (1) - - - - - -
Össby 1 (1) - - - - - - 1 (1) 8 (8) - -

Summa 23 (23) 7 (1) 0 (7) 3 (3) 1 (1) 8 (8) 10 (11)

Dessutom redovisar längderna: j sk: Mellstaby 0 (1) - vakluj: Össby 0 (1) - fruj: Kvinnsgrö
ta 0 (1).

Omkring 1 km öster om Eketorps by finns en fornborg med 
dubbla murar och två ingångar (portaler). Räknat från den 
yttersta muren mäter den 115-120 m i diameter. Dess me
deltida byggnadsfas (Eketorp III) påbörjades på 1000-talet 
efter det att borgen legat öde i omkring 400 år. Innanför 
den äldre borgmuren har man hittat spår av skiftesverkshus 
byggda i cirkel med en öppen plats i borgens mitt. I områ
det mellan den yttre och inre muren, utanför sydvästporta
len, har man hittat spår av smidesverksamhet. De arkeolo
giska fynden från Eketorp III omspänner tiden omkring 
1000-1300.

Då ortnamnet Eketorp är av senare datum har en teori 
framkastats att borgens forntida namn varit Gräsgård och 
att den sedermera givit namn åt häradet. Under förutsätt
ning att detta är korrekt skulle en källa från 1279, där kyr
korna i Ottenby (nuv As sn) och Södra Möckleby anges lig
ga nära Gräsgård (iuxta Gresgard DS 661-62, DNov 54—55) 
kunna vara belägg för fornborgen (se t ex HT 1978 s 322 f). 
För diskussionen om fornborgens roll som eventuell han
delsplats och garnison se Göransson 1982 s 110 och där an
förd litteratur. (RAA Gräsgård nr 45)

Gammalsby 1396 in Gamalsby (RAp 25/4, SRP 2812), 1458 i Gambelsby 
(RApp 10/7, avskr) - 3 G, 8 i.



Gräsgårds socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)
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skattejord

kyrkojord

klosterjord 
(Alvastra, Vadstena)

frälsejord

fornborg

SmH 2 sk, varav en med skuj i Gräsgård från 1542.
1542 2 skuj, 1548 2 samuj, dll Seby.
1 ky, obyggd från 1544, sambrukas 1553-57 av tre 
brukare, varav två sk ovan, 1558 av två brukare, varav 
en sk i Seby.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Hol
gersson / Gera/).

1396 omtalas sockenmannen Bonde i G (SRP 2812).
1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) en gård som räntar 

3:0 pn efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 
10/7).



1541 har sockenkyrkan en landbo som räntar 65 fyrkar och 
1 hästs fodring (SmH 1541:7).

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12A).
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Gräsgård 1498 (?) i Gressgaard (ATJb s 81) - kyrkby - 3 G, 8 i.
SmH 1 skuj, till Segerstad, Segerstads sn, 1542, från 1544 

till Kvinnsgröta.
1542 2 skuj, 1548 2 samuj, varav en till Gammalsby 
och en till Mellby, Segerstads sn.
3 fr, 1558 4 fr, (1544 Ture Trolle); från 1548 en 
obyggd (1549-50 öde), 1558 två obyggda.
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Hol
gersson /Gera/).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok tre gårdar vilka in
går i hans morgongåva till hustrun Birgitta Tures- 
dotter (Bielke); två räntar 3| mark gutniska och den 
tredje 18 öre gutniska (ATJb s 81). Gårdarna upptas 
även i en senare upprättad förteckning över fru Bir
gittas morgongåvegods, där den ena saknar avrads- 
uppgift och de båda andra räntar 3| mark och 14 öre 
(X 240, Trolle, UUB).

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Kvinnsgröta 1396 i Quinskrøte (RAp 25/4, SRP 2812), 1458 Quin- 
nieskrødcB (RApp 10/7, avskr) - 3 G, 8 i.

SmH 6 sk; 1553-54 brukas en gård till Årsvik, Södra Möck- 
leby sn; en sk har skuj i Gräsgård, en annan skuj i 
Mellstaby från 1544.
1 ky (redovisas vissa år under Gammalsby).
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/); från 1544 obyggd, brukas från 1559 av 
Karls landbo i Gräsgård.
1559 1 fruj (Svante Sture), till Mellstaby.

1396 omtalas sockenmännen Ingolf och Jon smed samt 
kyrkvärden Inge i K (SRP 2812).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 0:9 
pn efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 
10/7).

1541 räntar sockenkyrkans landbo 13g fyrkar och 2 hästars 
fodring (SmH 1541:7).



Melis taby

Prästgården

1567 anges fyra skattehemman vara brända (SmH 
1567:12A).

1539 Medelstaby (SmH 1539:1) - 3 G, 8 i.
SmH 1 sk.

1558 j sk, förökt samma år.
1544 1 skuj, 1548 1 samuj, till Kvinnsgröta.
2 fr (1551-54 2 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1556 Svante Sture).
1 fr (1544 Ebba Eriksdotter, 1552 Axel Eriksson 
/Bielke/).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
två illa byggda gårdar som båda ligger längst norrut i 
byn; de har båda byggningstomter om 18 alnars 
bredd. Jorden, som ligger sidlänt, består av lerjord 
och svartmylla. Utsädet är 6 tunnor och 4 skäppor 
och ängen ger 14 vinterlass hö per gård. Räntan är 2 
pund smör vardera. Den ena gården tillhör Eriksöres, 
den andra Beteby rättardöme.

En tredje gård ligger mitt i byn och är passligt 
byggd. Byggningstomten mäter 24 alnar och jorden, 
som ligger sidlänt, består av lera och svartmylla. Utsä
det är 8 tunnor årligen och ängen ger 16 vinterlass 
hö. Räntan är 2| pund smör (Beteby rd). Gårdarna 
saknar skog och har skarpt mulbete; fiske saknas ut
om i öppna havet. (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) en gård, som har 
6 tunnor och 2 skäppors utsäde och äng till 16 lass 
hö, ingen skog eller humlegård men gott mulbete 
och fiskevatten nog (BiSE 1986).

1560 får Anna Axelsdotter (Bielke) en gård, som räntar 2 
pund smör, i arv efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1567 anges ett skattehemman och samgäldsutjorden vara 
brända (SmH 1567:12A).

1453 i Præstagardeno (RAp 24/6) - 3 G, 8 i.
1396 upprättar herr Mats, kyrkoherde i Gräsgård, på Ny

dala klosters vägnar en förteckning på de inventarier
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Seby

han mottagit efter företrädaren herr Folke: en oxe, 
två kor, nio svin, elva gäss, två sängar, två bolster, två 
kuddar, ett grovt ylletäcke, tre dynor, två gamla vägg
bonader, tre borddukar, två handdukar, fyra linnela
kan, ett bänkkläde, två ljusstakar, två järnstörar, två 
borr, tre yxor, fyra skåror, fyra liar, en jordhacka, två 
grytor, en stor kittel och två mindre, en tennkanna, 
en så, en trästånka och en kokpanna. Förteckningen 
är upprättad av Mats själv i närvaro av åtta socken
män. (SRP2812)

1453 förbinder sig Bonde, präst i Gräsgård, att ge 12 mark 
och 4 öre gutniska till klostret varje midsommar och 
hålla ett härbärge ”medh laass ok lykkiä" i prästgår
den för Nydala klosters svenner från midsommar till 
mickelsmässan (RAp 24/6).

1346 in villa Sæbv (DS 4054), 1396 in Seby (RAp 25/4, SRP 
2812), 1402 i Seby (SD 239) - 3 G, 9 i-j -jfr Seby, Se
gerstads sn.

SmH 6 sk, varav en saknas vissa år, en öde från 1539.
1542 1 skuj, 1548 1 samuj, till Solberga.

1346 se Ottenby, As sn.
1396 omtalas sockenmannen Styrbjörn i S (RAp 25/4, SRP 

2812).
1402 testamenterar Martin i S och hans hustru Margit allt de 

äger i hus och husgeråd till Nydala kloster (SD 239).
1567 anges två skattehemman och samgäldsutjorden vara 

brända (SmH 1567:12A).

Solberga 1458 Solbærgom (RApp 10/7, avskr), 1539 i Solberge (SmH 
1539:1)-3 G, 9 i.

SmH 5 sk, varav en med skuj i Träby, Segerstads sn, en med 
skuj i Seby och en med skuj nedan, samtliga från 
1542.
1542 1 skuj, 1548 1 samuj, till sk ovan.
1 ky.

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 0:3 pn
efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 10/7).

1541 räntar sockenkyrkans landbo 12? fyrkar och 2 hästars
fodring (SmH 1541:7).



1567 anges tre skattehemman och kyrkohemmanet vara 
brända (SmH 1567:12A).

1315 curiam nostram Østby (DS 2019), in Øsby (DS 2024), 
1447 i Østby (VaKlJb s 74) - 3 G, 7 i.

SmH 1 sk.
1 alkl.
8 vakl, varav en med vakluj nedan; 1539 två öde, 1552 
en öde.
1544 1 vakluj.

1315 ger hertigarna Erik och Valdemar sin huvudgård O 
till sin släkting Margareta Bengtsdotter (Vingad pil) 
men förbehåller sig rätten till strandvrak; kung Birger 
stadfäster gåvan (DS 2019, 2024). 1319 bekräftar 
Ingeborg, hertig Valdemars änka, gåvan (PD E 102a 
f 389, Gen 75f84v).

1374 skänker Ingeborg Eriksdotter (Bielke) 6 attungar i O 
samt åtskillig jord i Östergötland till Vadstena kloster 
som själagift för sin avlidne man Kettil Glysing (SKP 
1077).

Följande uppställning visar släktrelationerna mel
lan de personer som ägde frälsejorden i Ö innan den 
1374 skänktes till Vadstena kloster.
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Ingrid Ylva (d 1251)

Birger jarl Elof

Magnus ladulås Bengt Elofsson (Vingad pil)

Birger Erik Valdemar Margareta
= Erik Turesson (Bielke)

Ingeborg Eriksdotter 
= Kettil Glysing 
(d om kr 1363)

Källor: EÄ 1 s 355, SBL 16 s 261, 264, ÄSF s 26, 54.



1423 byter Vadstena kloster bort så mycket jord i Ö som Al
vastra klosters landbo byggt sitt hus och sin gård på, 
för vilket han betalar 0:2 pn, samt jord i Isberga, He
da sn, till Alvastra kloster mot jord i Ullevid, Örberga 
sn, Ostnässja, Nässja sn, Huvudstad, Vadstena sn, och 
Granby, Klåstads sn (RAp 21/3).

1447 har Vadstena kloster 6 attungar och 4 alnar jord. An
talet landbor ‘skulle vara’ 12. Varje attung räntar 3 
mark, 3 korgar (”meesa”) sill, 2 höns, 2 ostar, 8 mark 
smör, 20 bröd, 2 skäppor korn och 1 lamm. Därtill 
skall landborna tillsammans utgöra 2 tunnor öl och 2 
lass hö. Klostret har dessutom en gård, där klostrets 
ombud bor; den skall ränta 200 spettfisk vart annat år 
när klostrets ombud inte är där. 6 lass ved för Kloster
gårdens räkning erhålls från landborna i Frö, PVickle- 
by sn, och Kastlösa, Kastlösa sn, när klostrets bud är i 
O. Ett hemul som är byggt på svinvallen räntar 200 
spettfisk. (VaKlJb s 74, 77)

1453 är skeppar Gumme och Olof Tute i O sigrillvittnen 
(RAp 24/6).

1457 har klostret 12 landbor som tillsammans räntar 18 
mark, 3 korgar sill, 2 tunnor öl, 2 lass hö, 12 höns, 8 
mark smör, 20 bröd, 12 lamm, 12 skäppor korn och 
12 ostar. Klostergården (Clostergardhin) får ved från 
Frö och Kasdösa enligt 1447 års notis. Klostergården 
och hemulet på svinvallen räntar 200 spettfisk varde
ra. (VaKlJb s 109, 111)

1466 har Vadstena kloster 8 landbor (antalet har varit 12) 
som ska ränta enligt 1457 års notis. 11 enheter utger 
ränta enligt följande:
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pn gutn Smör Bröd Spett (?) Spettfisk Ost Höns

Gård 1 0:17 6 mk 14 8 100 1 1
Gård 2 0:17 6 mk 14 8 100 1 1
Gård 3 0:12 4 mk 10 - 90 1 1
Gård 4 0:18 6 mk 15 15 100 1 1
Gård 5 0:18 6 mk 15 15 100 1 1
Gård6 0:18 6 mk 15 15 100 1 1
Gård 7 0:12 4 mk 10 - 90 1 1
Övra gården 0:18 6 mk 15 15 100 1 1
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pn gutn Smör Bröd Spett (?) Spettfisk Ost Höns

12 alnar jord 0:12 4 mk 10 90 1 1
'svinvallen’ 1:0 - - - 200 - -

Klostergården - - - - 200 - -

Summa 18:2 48 mk 118 76 1270 9 9

Dessutom utgår 2 tunnor öl och 6 lamm till Kyrke- 
hamn (se Kyrkehamn, Ås sn). (UUB C 32 f 63v , 64, 
HH 16 s 150 f)

1480 har Vadstena kloster 8 landbor som räntar 8 (av yngre 
hand ändrat till 11) tunnor ‘fylling’ huvudskuren 
torsk. Dessutom finns två avradsuppgifter, en av äldre 
hand: 7 får, 2 lamm, 2 pund 8 mark smör, 104 bröd, 8 
ostar, 8 höns, 2 tunnor öl och 1100 spettfisk - av yng
re hand: 5 lamm, 2 tunnor öl, 8 ostar, 8 höns, 2 pund 
6 mark smör, 144 bröd, 800 spettfisk, 3| fjärdingstun- 
nor spettfisk i landgille och 250 spettfisk i lega för en 
bod i byn. (VaKlJb 1480, HH 16 s 151)

1502 har Vadstena kloster 7 landbor som räntar 11 tunnor 
‘fylling’ huvudskuren torsk, 6 lamm, 2 tunnor öl, 8 os
tar, 8 höns, 2 pund 6 mark smör, 148 bröd, 800 spett
fisk och 3t> fjärding spettfisk i landgille. Jorden ligger 
för 148 alnar. Dessutom räntas 0:0:8 pn resp 0:0:4 pn 
för två lyckor som båda ligger utanför alntalet. (HH 
16 s 149 f)

1567 anges skattehemmanet, alvastraklosterhemmanet, tre 
vadstenaklosterhemman och klosterutjorden vara 
brända (SmH 1567:12A).

Hulterstads socken
Omfattning: Sockendelen omfattade större delen av Skärlövs by. För full
ständig sockenbeskrivning se Hulterstads sn, Hulterstads hd.

Skärlöv 1302 in Skerkp (SkoKlJb s 20), 1531 Skerlöff(K 1) - 4 G, Oj -
jfr Skärlöv, Hulterstads sn och hd.

SmH 5 sk (1542-53 4 sk).
1 ky.
1 aoe.



1302 har Sko kloster l| attung under landbodrift (SkoKlJb 
s 20).

1531 har Gustav I två bol, som räntar 14 skillingar och 2 vi
ta vardera och som han köpt av Anders Olsson Fren
de (Kl).

1538/ 39 har Gustav I en gård med 20 spannland åker och 
äng till 16 lass hö; räntan är 4 pund smör (SmH 
1538:4, AoE 9).

1541 räntar kyrkolandbon 0:10 pn och 2 hästars fodring till 
sockenkyrkan (SmH 1541:7).

1567 anges fyra skattehemman vara brända (SmH 
1567:12A).
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Södra Möckleby socken
1279 ecclesie de Myklæby (DS 662, DNov 55).
1312 deMykloby (DS 1851).
1346 in Myklaby (DS 4118, avskr).
1429 i Sydhra Myklaby sokn (RAp 20/5).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950). Judiciellt och administrativt tillhörde Gettlinge 
och Sörby Hulterstads härad.

Kyrkan: En stenkyrka med mycket djup, lisenprydd absid uppfördes under 
1100-talets förra hälft. Långhuset hade öppen takstol, portaler och små 
fönster både i norr och i söder. Koret var kort och triumfbågen smal. Om
kring 1200 byggdes koret om som bottenvåning till ett östtorn med tunn
valv och trappa i nordvästra hörnet. Även i väster byggdes ett kraftigt för- 
svarstorn med många välvda våningar. Långhuset välvdes och över kyrko
rummet inrättades en profan övervåning. För dennas yttertak högg man in 
en slits i västtornets östra mur, ännu synlig från den nuvarande kyrkans 
vind. Östtornet revs före 1630-talet och långhusvalven ersattes på 1700-talet 
med ett plant trätak. Kyrkan, utom västtornet, revs 1850 och ersattes med 
den nuvarande. Det medeltida altarets skiva påträffades 1950 tillsammans 
med den gamla kyrkans grund under golvet i samband med kyrkans res
taurering. (Boström 1982)

Kyrkby: Möckleby.
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Södra Möckleby kyrka, avtecknad på sommaren 1634 avJH Khezelius. KB.

1279 ger biskop Henrik i Linköping M kyrka till Nydala kloster som pat
ronat, på grund av dess brist på sill, att ägas i den utsträckning det 
med tanke på deras ordensbestämmelser för andliga och världsliga 
tillgångar är tillåtet för dem att äga den (DS 662, DNov 55).

Runstenar: Ol 13 (försvunnen), 14 (fragment) och 15 (försvunnen) Södra 
Möckleby kyrka.

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
sk skuj ky kyuj fr fruj

Albrunna 5 (5) 0 (1) 1 (1) 0 (2) 1 (0) 0 (1)
Gårdstorp 3 (3) 1 (1) - - - - - - - -
Möckleby 4 (5) 1 (1) 1 (1) 0 (1) 2 (2) 0 (1)
Olstorp 1 (1) 0 (1) - - - - - - - -

Perstorp 1 (1) - - - - 1 (0) - - - -

Årsvik 3 (3) 1 (1) 1 O) 1 (0) 1 O) - -

Summa 17 (18) 3 (5) 3 (3) 2 (3) 5 (4) 0 (2)

Albrunna 1339 inElucebronh (DS 3440), 1458 i Ælffuabryna (?) (RApp 
10/7, avskr) - 3 G, 8 h.
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Södra Möckleby socken 
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

skattejord 

kyrkojord 

frälsejord 

— — — osäker häradsgräns

Gettlinge och Sörby räknas till 
Hulterstads hd.

SmH 4 sk, 1542 5 sk, varav en med skuj nedan.
1543 1 skuj, till sk ovan.
1 ky.
1545 1 ky (obyggd), 1552 1 kyuj.
1549 1 kyuj, nyupptagen, till sk i Ventiinge, Ventiinge 
sn.
1 fr (1545 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/); 1551-54 obyggd, från 1556 öde, saknas
1560.



1559 1 fruj (Jakob Turesson /Rosengren/), till My
singe, Resmo sn.

1339 skriver abboten i Nydala kloster till invånarna på 
Öland om det osannfärdiga rykte som utspridit sig att 
han skulle ha försålt de hus i A som Erengisle Näs- 
konungsson (delad sköld) skänkt till klostret; denne 
hade lagligen förvärvat husen av en Peter ”Cugh” 
(DS 3440).

1458 ärver Birgitta Gustavsdotter (Sture) 4 alnar jord i A, 
som räntar 1:0 pn och 2 ”eig” (?ägg), efter sin bror Al
got (se Åby, Sandby sn) (RApp 10/7).

1541 har sockenkyrkan en landbo som räntar 14 fyrkar och 
2 hästars fodring; Halltorps kyrka i Södra Möre har 
en landbo som räntar | tunna torsk och 2 hästars fod
ring (ŚmH 1541:7).

1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Gettlinge Se Södra Möckleby sn, Hulterstads hd.
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Gårdstorp 1539 Gordetorp (SmH 1539:1) - 3 G, 9 h.
SmH 3 sk, varav en med skuj nedan.

1 skuj, till sk i Olstorp 1542, till sk ovan från 1543. 
1567 anges hela byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Möckleby 1458 i Miokleby(?) (RApp 10/7, avskr), 1481 i Mykl[a- 
bykir\kioby (RApDRA 8/3, skadat), 1496 i Myklaby 
(RApp 20/5) - kyrkby - 3 G, 9 h.

SmH 4 sk (1553 en obyggd), varav en med skuj nedan, en 
med skuj i Olstorp 1546-49, en med samuj i Vent- 
linge, Ventlinge sn, 1550-56.
1559 1 sk, obyggd.
1 skuj, till en av sk ovan.
1 ky, brukas till Albrunna 1560.
1552 1 kyuj till fr nedan.
1 fr (1545 Jakob Turesson /Rosengren/).
1 fr (1545 Ture Trolle, 1558 Ture Pedersson /Biel- 
ke/, 1559 Ture Trolle); obyggd från 1545, brukar 
kyuj i M.
1560 1 fruj (Jakob Turesson).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord, som räntar 0:6 pn, 
efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 10/7).



1496 säljer Birgitta Kristiernsdotter (Oxenstierna) en gård 
som räntar 1 mark danska till Bengt Ryning; i köpet 
ingår också gods i Vreta klosters och Alems snr (RApp 
20/5).

1541 har sockenkyrkan en landbo som räntar 18 fyrkar och 
2 hästars fodring (SmH 1541:7).

1560- talet (?) upptas i en längd över Birgitta Turesdotters 
(Bielke) morgongåvegods en gård som räntar ?4 
mark gutniska (X 240, Trolle, UUB).

1567 anges kyrkohemmanet och två skatteutjordar vara 
brända (SmH 1567:12A).
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Olstorp 1539 Olestorp (SmH 1539:1) - 3 G, 9 h.
SmH 1 sk, med skuj i Gårdstorp 1542 och skuj nedan från 

1550.
1546 1 skuj, till Möckleby, 1550 till sk ovan.

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Perstorp 1539 Perstorp (SmH 1539:1) - 3 G, 9 h.
SmH 1 sk, med kyuj nedan 1541 och i Arsvik från 1552.

1541 (endast) 1 kyuj till sk ovan.
1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 0:1 pn (SmH 

1541:7).
1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Sörby Se Södra Möckleby sn, Hulterstads hd.

Årsvik 1486 i Ormßwig (HH 31 s 234), 1498 (?) i Ormeswiig (ATJb s 
81), 1539 Orsuig (SmH 1539:1) - 3 G, 9 h.

SmH 3 sk, varav en med skuj nedan 1542-48, en annan 
med skuj nedan från 1543.
1542-48 1 skuj, till en sk ovan.
1543 1 skuj (saknas 1546-48) dll en sk ovan.
1 ky.
1541 (endast) 1 kyuj.
1552 1 kyuj, nyupptagen, dll Perstorp.
1 fr (1545 Ture Trolle).

1486 säljer Mats Pedersson (dubbel ring) i Västerstad, Kast
lösa sn, en gård som är hans rätta mödernegods och
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räntar 12 örtugar till Arvid Trolle och dennes hustru 
Beata Ivarsdotter (Tott) (HH 31 s 234).

1498 (?) upptas i Arvid Trolles jordebok en gård som ingår 
i hans morgongåva till hustrun Birgitta Turesdotter 
(Bielke); den räntar 4 mark gutniska (ATJb s 81).

1541 har sockenkyrkan en landbo och en utjord; landbon 
räntar 18 fyrkar och 2 hästars fodring och utjorden 
räntar 2 fyrkar (SmH 1541:7).

1546 är en gård som räntar 3| mark gutniska upptagen i 
Joakim Trolles jordebok (E 6187).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567.T2A).

Segerstads socken
1285 parrochie Sigarstad (DS 801).
1330-talet (?) Sygherstadhe (APS 311).
1346 in Siærstadhum (DS 4118, avskr).
1480 i Syastada sokn (D 9 f 19).

Omfattning: Segerstads socken omfattade under medeltiden och 1500-talet 
den nuvarande socknen (1950).

Kyrkan: En 16 meter lång östtornskyrka utan absid byggdes före 1170. Den 
hade en trång triumfbåge, kanske omgiven av sidoaltarnischer. I slutet av 
1100-talet välvdes långhuset med fyra valv burna av en välhuggen mittko
lonn med veckkapitäl, av gotländsk kalksten. En profan övervåning över

I

Segerstads östtornskyrka, avtecknad på sommaren 1634 av] H Rhezelius. KB.



valvet tillkom samtidigt, i söder belyst av en liten glugg. 1751 förlängdes 
kyrkan mot väster samtidigt som valven ersattes med ett plant trätak. 1839 
revs hela kyrkan och den nya byggdes omkring den gamla. Av medeltida in
ventarier återstår cuppan till en dopfunt av gotländsk kalksten från 1200-ta- 
lets förra hälft. Som fotstycke används den forna mittkolonnens kapital; ett 
par kolonntrummor är återanvända i solvisaren söder om kyrkan. En Kris
tusbild från 1300-talet förvaras på Kalmar läns museum. Ett medeltida al
tarskåp har funnits, men det försvann i början av 1700-talet. (Andersson 
1960, Boström 1978b, KLA 1978 /Boström/)

Kyrkby: Segerstad.

Runstenar: Öl 17 (försvunnen) och 18 Seby.
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Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
sk skuj samuj ky vakl fr i fr

Mellby 5 (5) 4 (2) 0 (2) - - 1 O) - - - -

Seby 1 (1) - -
Segerstad 6 (6) 3 (0) 0 (3) 4 (4) - - - - 1 (1)
Träby 2 (2) 2 (0) 0 (2) - - - - 1 (1) - -

Summa 13 (13) 9 (2) 0 (7) 4 (4) 1 (1) 2 (2) 1 (1)

Mellby 1285 in Mcedalbythorp (DS 801), 1447 i Myklaby och Myklabo-
torpp (?) (VaKlJb s 75), 1466 Mædhelby oc Mædhilby 
thorp (UUB C 32 f 65), 1525 i Medelby (A 7 f 108) - 4 
G, Oj.

SmH 5 sk, varav en med skuj i Gräsgård, Gräsgårds sn, från 
1542.
2 skuj, till Skärlöv, Hulterstads sn, en till Segerstad 
från 1544, åter till Skärlöv 1550.
1542 2 skuj, 1548 2 samuj, varav en till Skärlöv, Hul
terstads sn.
1 vald.

1285 bekräftar Johan Elofsson (Elofssönernas ätt) en långt 
tidigare gjord donation av 1 stång jord, med 5 alnar i 
stången, i Mellby torp till Nydala kloster (DS 801). 

1447/57 har Vadstena kloster 25 alnar jord som brukas av 
två landbor och räntar 5 mark 6 öre (VaKlJb s 75, 
110).



Segerstads socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)
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■ ■Mellby

Mellbytorp

000 Segerstad
0O

■ •Träby■ skattejord 

0 kyrkojord 

tD klosterjord (Vadstena) 

□ frälsejord 

— — — osäker gräns

1466 har Vadstena kloster en landbo som räntar 4 mark, 1 
får, 1 spann korn, 5 pund smör, 18 bröd, 1 ost och 1 
höns (HH 16 s 153).

1480 är avraden för Vadstena klosters gård och torp 4 mark 
(se Triberga, Hulterstads sn) (VaKlJb 1480, HH 16 s 
153).

1502 har Vadstena kloster en landbo som räntar 1:0:8 pn; 
förut var där två bol, men nu är allt lagt under en bru
kare som har 18 alnar jord; dessutom anges att 3 al
nar jord i Mellby gärde lagts till Skärlöv, Hulterstads 
sn (se Triberga, Hulterstads sn) (HH 16 s 153).



1567 anges hela byn, utom klosterhemmanet, vara bränd
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(SmH 1567:12A).

Mellbytorp Se Mellby.

Seby 1458 Sæby (RApp 10/7, avskr) - 3 G, 9 i-j -jfr Seby, Gräs
gårds sn.

SmH 1 fr (1544 Måns Pedersson /Stierna/).
1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) jord som räntar 2 

mark efter sin bror Algot (se Aby, Sandby sn) (RApp 
10/7).

Segerstad 1539 Segersta (SmH 1539:1) - kyrkby - 3 G, 9 i-j.
SmH 6 sk, varav en med skuj i Gräsgård, Gräsgårds sn, 

1542-44 och en med skuj i Mellby 1544—49.
1542 3 skuj, 1548 3 samuj, varav en till Seby, Gräs
gårds sn, och en till Skärlöv, Hulterstads sn.
3 ky.
1 ky, 1544 öde, från 1546 obyggd; redovisad under 
Mellby 1539-53.
f fr (1544Jakob Turesson /Rosengren/).

1541 har sockenkyrkan tre landbor vilka i penningränta 
ger 15 fyrkar, 18 fyrkar resp 1 mark örtug; alla ger 2 
hästars fodring. Sockenprästen har en landbo ‘vid 
kyrkan’ som räntar 5 tunna torsk och 2 hästars fod
ring. (SmH 1541:7)

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Träby 1480 in Træby (D 9 f 19) - 3 G, 9 i.
SmH 2 sk, varav en med skuj nedan.

1542 2 skuj, 1548 2 samuj, varav en till Solberga, Gräs
gårds sn, och en till sk ovan.
1 fr (1551-54 1 aoe), (1544 Ebba Eriksdotter /Vasa/, 
1556 Svante Sture).

1480 omnämns Birger ”Ambo’’(?) i T i Kalmar nunneklos
ters uppbördsbok som den som sålt torsk till klostret 
(D9f 19).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en gård som ligger mitt i byn och är passligt byggd; 
byggningstomten är 12 alnar bred. Jorden, som är al-



varjord, är ond sädesjord. Utsädet är 4 tunnor och 4 
skäppor, och ängen ger 12 vinterlass hö. Ingen skog, 
gott mulbete och ‘utrymme’; fiske saknas utom på 
öppna havet. Räntan är l| pund smör (Beteby rd). 
(FoR 9)

1567 anges ett skattehemman vara bränt och samgäldsut- 
jordarna öde (SmH 1567:12A).
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Ventlinge socken
1320 (omkr) de ...Wentlinge (DS 888, odat, avskr).
1346 de Wæntlinge (DS 4118, avskr).
1539 Venttlynge sockenn (SmH 1539:1).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950).

Kyrkan: En liten tornlös absidkyrka uppfördes under 1100-talet. Det korta 
koret hade också en portal, något som var mycket ovanligt på Öland. Lång
husets sydportal var av samma ålderdomliga slag som den ännu bevarade 
nordportalen i Resmo. Västtornet, som tillbyggdes omkring 1200, indelas 
av en kombination av tunnvalv och bjälklag, till vilka murtrappor i södra 
muren leder. Trappstegen är ordnade så att vartannat steg har den breda si-

Ventlinge kyrka, avtecknad på sommaren 1634 av J H Rhezelius. KB.



dan åt vänster, vartannat åt höger, för att försvåra uppgången. Ett kast
schakt i nedersta trappan skulle skydda mot intrång. Omkring 1240 försågs 
tornet med en portal i Håkan Tannas stil. Kyrkan som var helgad åt S:t Lars 
hade ännu 1634 dennes bild på det södra sidoaltaret. 1812 revs koret och 
kyrkan förlängdes mot öster till en salkyrka. 1825 byggdes tornets översta 
del om och fick en lanternin. Av medeltida inventarier återstår foten av en 
gotländsk dopfunt av kalksten från 1200-talets början, vilken förvaras i Kal
mar läns museum. Rester av två skulpterade gravmonument, det ena in
murat i östgaveln, det andra liggande löst uppe i tornet, finns kvar. (Ström
bom 1942, Boström 1976, 1983b och 1984a)

Kyrkby: Ventlinge.

Runstenar saknas.
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Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)
sk skuj ky aski riski fr

Lindby 3 (4) 2 (0) 1 (1)
Lunda - - - - - - - - 4 (3) - -

Mörbylilla 3 (3) - - - - - - 1 (1) - -

Parboäng - - 1 O)
Sebberneby - - - - - - 3 (3) - - - -

Svibo - - - - - - - - 2 (2) - -

Ventlinge 5 (5) - - 2 (2) - - - -

Summa 11 (12) 2 (0) 3 (3) 3 (3) 7 (6) 1 (1)

Dessutom redovisar längderna: samuj: Ventlinge 0 (1) - kyuj: Mörbylilla 1 (1).

Lindby 1539 Lundtby (SmH 1539:1), 1541 Lindby (SmH 1541:7) -3
G, 7 i.

SmH 2 sk + 1 skuj + 1 skuj, 1542 3 sk.
1542 2 skuj, 1544 1 skuj, 1548 1 samuj, 1552 1 sk.
1 ky (från 1557 obyggd).

1541 har sockenkyrkan en landbo som räntar 18 fyrkar och
2 hästars fodring (SmH 1541:7).

1567 anges två skattehemman vara brända (SmH 
1567T2A).

1530 Lundöö (HH Ils 144), 1539 Lunde (SmH 1539:1) - 3
G, 7 h-i.

Lunda
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Ventlinge socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

■ skattejord 
0 kyrkojord
tD klosterjord 

(Alvastra, 
Riseberga)

O frälsejord

SmH 2 riski; en obyggd 1539-49.
2 riski (öde), 1544 1 riski (öde, från 1552 obyggd); 
gården brukas från 1552 av de två gårdarna ovan. 

1224 se Svibo.
1530 har Riseberga kloster jord i L (se Svibo) (HH Ils 

144, NMU I s 165).
1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

Mörbylilla 1539 Mörby (SmH 1539:1), 1542 Mörbi lille (SmH 1542:12) 
- 3 G, 8 h.

SmH 3 sk.
1 ky (1541 1 kyuj), obyggd från 1542, 1560 1 kyuj till 
sk i Ventlinge.
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Parboäng

Sebberneby

Svibo

1 riski (obyggd) till Svibo.
1224 se Svibo.
1541 har sockenkyrkan en utjord som räntar 8 fyrkar och 1 

hästs fodring (SmH 1541:7).
1567 anges ett skattehemman, klosterhemmanet och kyr- 

koutjorden vara brända (SmH 1567:12A).

1539 Perbeng (SmH 1539:1), 1549 Perboeng (SmH 1549:2B) 
- 3 G, 7 h.

SmH 1 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1552 Axel 
Eriksson /Bielke/, 1560 Johan Axelsson /Bielke/).

1550 upptas i Ebba Eriksdotters (Vasa, död 1549) jordebok 
en gård som är väl byggd och ligger för en ‘odel’; jor
den, som består av sandjord, är ond sädesjord. Utsä
det är 3 tunnor och på ängen bärgar man 40 vinter
lass hö årligen. Gården har ingen skog men gott mul
bete och ‘utrymme’ samt passligt fiskevatten i havet 
som ligger inför gården. Räntan är 3 pund smör 
(Eriksöres rd). (FoR 9)

1554 ärver Axel Erikssons (Bielke) barn efter sin morfar 
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) en gård, som har 
4 tunnors utsäde och äng till 60 vinterlass hö, ingen 
skog eller humlegård men gott mulbete och fiske
vatten nog (BiS E 1986).

1560 får Anna Axelsdotter (Bielke) en gård, som räntar 3 
pund smör, i arv efter sin mor Anna Eriksdotter (se 
Näsby, Ås sn) (BiS E 1986).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

1539 Sibbernaby (SmH 1539:1) - 3 G, 8 i.
SmH 3 aski.
1567 anges två hemman vara brända (SmH 1567:12A).

1220 in Sueaboth (DS 185), 1224 villam ... nomine Sweabodh 
(DS 144, avskr, feldat), 1344 in Sweibotho (DS 3856), 
1530 Svedaboda (HH Ils 144), 1539 Swidebode (SmH 
1539:1)-3 G, 7 h-i.

SmH 2 riski med riski i Mörbylilla.
1220 ger kung Johan Sverkersson sina egendomar i S, som 

förut innehafts av jarlen Birger brosa och därefter av



en herr Ulf (?Ulf fase), till Riseberga kloster (DS 
185).

1224 bekräftar kung Erik Eriksson på sin kroningsdag ge
nom förnyad donation gåvan från 1220 av sitt gods i 
byn (”villam”) S om 12 attungar jord dll Riseberga 
kloster (DS 144, feldat). I donationen ingår säkert 
även den jord i häradet som klostret äger på 1500-ta- 
let, nämligen i Lunda och Mörbylilla samt i Sviboäng, 
As sn.

1344 stadfäster kung Magnus den frihet från utlagor som 
Riseberga kloster hittills åtnjutit för de gods i S som 
kung Erik skänkte (DS 3856).

1359 tillkännager kung Erik Magnusson att Riseberga klos
ters landbor på Öland, vilka tidigare inte varit befria
de från ordinarie och extraordinarie skatter, med 
hänsyn till jordens ofruktbarhet och nunnornas fat
tigdom fri tagits från ordinarie och extraordinarie ut- 
skylder (DS 6062).

1530 har Riseberga kloster två gårdar i S, en i Sviboäng, Ås 
sn, och jord i Lunda som förut rantade 12 mark gut- 
niska tillsammans; godsets utsäde är 24 tunnor (HH 
11 s 144, NMUIs 165).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).

För den diskussion som förts om orten S och dess betydelse
hänvisas till NoB 1947 s 85 f, Rosén 1949 s 27 foch Ås /Gö
ransson/ s 75-80 samt i dessa verk anförd litteratur.

Ventlinge 313

Ventlinge 1481 i Ventlinge (RApDRA 8/3) - kyrkby - 3 G, 7 h.
SmH 5 sk, varav en med kyuj i Albrunna, Södra Möckleby 

sn, från 1549, en med samuj nedan från 1557.
1550 1 samuj, till Möckleby, Södra Möckleby sn, 1557 
till V.
2ky.

1541 har sockenkyrkan två landbor, av vilka den ena räntar 
5 mark danska och den andra 16 fyrkar; båda utger 2 
hästars fodring (SmH 1541:7).

1556 får Jöns Jönsson sin skattegård fri från skatten på be
haglig tid (GR 26 s 766).

1567 anges byn vara bränd (SmH 1567:12A).



Ås socken
1279 ecclesie de Othanby, Ottanby (DS 661, DNov 54).
1320 (omkr) de... Aas (DS 888, odat, avskr).
1346 in Aas (DS 4049).
1393 i Aas sokn (RAp 26/9).

Omfattning: Socknen omfattade under medeltiden och 1500-talet den nu
varande socknen (1950).

Kyrkan: Under 1100-talet byggdes en liten stenkyrka, helgad åt S:ta Katari
na, med ett försvarstorn över koret, lika brett som långhuset. Korets bot
tenvåning är välvd med tre tvär ställ da tunnvalv, ett högre och bredare i mit
ten samt två lägre och smalare på sidorna. Övervåningarna har varit inde
lade med bjälklag. Till första våningen leder en murtrappa i södra muren, 
ursprungligen åtkomlig endast inifrån koret. På södra sidan i första torn
våningen finns resterna av två celler, den ena över den andra och skilda åt 
av ett bjälklag. Den övre cellens bjälklag har legat i samma nivå som det 
bjälklag som skilt första och andra tornvåningarna åt och har säkert varit 
osynligt från andra våningen. Förbindelsen mellan första, andra och tredje 
våningarna har varit en murtrappa i norra muren. Översta våningen har 
haft manshöga skottöppningar åt alla fyra väderstrecken, vilka 1820 när 
den nuvarande lanterninen byggdes omändrades till ljudportar. Långhuset 
förlängdes 8 meter åt väster omkring 1775 och försågs samtidigt med ett 
trätunnvalv. Av medeltida inventarier återstår foten till en dopfunt av got
ländsk kalksten från 1200-talet. Ett triumfkrucifix från 1400-talet förvaras 
numera i Kalmar läns museum. I golvet till det södra vapenhuset ligger en 
medeltida stavkorshäll. (SvK 108, As /Boström/, Boström 1984a)

Kyrkby: Prästtorp.

314 Gräsgårds härad

+4

Ås östtornskyrka, avtecknad på sommaren 1634 avJH Rhezelius. KB.
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1279 ger biskop Henrik i Linköping ‘Ottenby kyrka’ till Nydala kloster 
som patronat, på grund av dess brist på sill, att ägas i den utsträck
ning det med tanke på deras ordensbestämmelser för andliga och 
världsliga tillgångar är tillåtet för dem att äga den (DS 661, DNov 
54).

Kapell: Ett kapell med rektangulär plan byggdes under 1200-talets senare 
del vid Kyrkehamn. Materialet bestod av kalksten och något gråsten, utom 
i de tre portalernas omfattningar som bestod av enkla formtegel. Portaler
na var placerade i söder, väster och norr. I östgaveln fanns ett rosettfönster 
och på sadeltaket en takryttare med klocka. Altaret stod på ett podium pla
cerat 1,3 meter från östmuren. Gravar har vid utgrävning påträffats både in
ne i och utanför kapellet. Det omtalas som ‘S:t Johannes i Kyrkehamn’ (B 
Johannis in Kyrkiohaffnis) omkring 1515 i en förteckning över kapell i Lin
köpings stift. Kapellet saknade kontinuerligt tjänstgörande präst. (Kh 54 s 
109, Ås /Borg/, KLA 1978 /Hagberg/)

Antal jordeboksenheter SmH 1541/42 (1560)

sk kr al kl riski vakl vakluj fr

Enetri 1 (1) - - - - - - - - - - 2 (2)
Kärra - - - - 1(1) - - - - - - - -
Näsby - - - - - - - - 9 (8) 0 (1) 9 (9)
Ottenby - - 19 (0) - - - - - - - - - -
Prästtorp - - - - - - - - - - - - 1(1)
Sviboäng - - - - - - 1(1) - - - - -

Summa 1 (1) 19 (0) 1 (1) 1 (1) 9 (8) 0 (1) 12 (12)

Enetri 1458 i Encke (?) (RApp 10/7, avskr), 1514 Enethre (C 21 f 
20), 1516 iEnethræ (HH 39:230), 1539 Ännetree (SmH 
1539:1)-3 G, 7 i.

SmH 1 sk.
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Axel 
Eriksson /Bielke/, 1560 Johan Axelsson /Bielke/).
1 fr (1544 Jöran Åkesson /Tott/, 1559 Karl Holgers
son /Gera/, 1560 Åke Bengtsson /Färla/).

1458 ärver Elin Gustavsdotter (Sture) en gård som räntar 6 
mark efter sin bror Algot (se Åby, Sandby sn) (RApp 
10/7).
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Ås socken
Antal gårdar på 1540-talet (SmH)

m m cd
CD CD CD

CD CD O
□ □ □□ oo

oooooyooo

skattejord
klosterjord
(Alvastra, Skänninge)
frälsejord
kronojord

1514 har Gunhild Johansdotter (Bese) en gård som räntar 
300 spettfisk (C 21 f 20).

1516 återlöser Gunhild Johansdotter en gård som förut in
nehafts av Elin Hansdotter (Stiernsköld) (se Näsby) 
(HH 39:230).

1553 upptas i jordebok över Gunhilds efterlämnade gods 
en gård, som räntar 600 spettfisk, 1 lamm och 4 häs
tars fodring (Eriksöres rd). Gården ärvs av sonen Ax
el Eriksson (Bielke) och uppges 1554 ha utsäde till 10 
tunnor och äng till 12 lass hö. Den har ingen skog el



Kyrkehamn

ler humlegård men gott mulbete och fiskevatten nog.
(BiS E 1986)

1560 får Elsa Axelsdotters (Posse) barn jord som räntar 
600 spettfisk i arv efter sin far Axel Eriksson (Bielke) 
(se Näsby) (BiS E 1986).

1567 anges skattehemmanet och ett frälsehemman vara 
brända (SmH 1567:12A).

1447 A Kyrkio hampn (VaKlJb s 74), 1457 wppa Kyrkiohampn 
(VaKlJb s 109), 1491 wedh Kirckie hampn (UUBpp 
27/6), 1498 i Kiörkio hampn (C 36 f 64), 1515 (omkr) 
in Kyrkiohaffnis (Kh 54 s 109) - 3 G, 6 h - se Blomkvist 
1982 s 47 f.

1447/ 57 har Vadstena kloster en gård i K, som Peder skep
pare har skänkt. Den lejes ut för 200 ‘fiskar’ årligen. 
Bakom gården, intill stekhuset, är byggt ett litet sten
hus som räntar 100 fiskar. Intill stugorna ligger en 
med stenmur inhägnad kålgård som då den lejes ut 
räntar 50 fiskar. (VaKlJb s 74, 109)

1466 anges att klostrets landbor i Näsby, ‘vid Ås’ och i Öss- 
by, Gräsgårds sn, utgör sin avrad i fisk till den som 
upphandlar klostrets fisk och en gång om året kom
mer till K (HH 16 s 151 f).

1480 har Vadstena kloster en gård och tre bodar som rän
tar 3 mark gutniska (VaKlJb 1480, HH 16 s 152).

1498 upptas i Jöns Ulfssons (Roos av Ervalla) jordebok sju 
gårdar på Öland som Erik Eriksson (Gyllenstierna) 
dy har i pant; ‘somliga’ ligger i K (C 36 f 64).

1502 har Vadstena kloster en gård och tre bodar i K som 
räntar 1:0 pn (HH 16 s 151).

1533 ger Gustav I fullmakt till sin befallningsman på Öland 
att den avgift på fisket i K som tidigare uttagits ska 
återinföras, då fisken nu åter gått till (GR 8 s 309).

1544 anges i lånsregistret att Germund Svensson (Somme) 
bland mycket annat har att redogöra för fisket på K 
(AL 3 s 193).

1551 levererar kronans fiske i K 13| tunnor torsk och 2700 
spettfisk till kungsgården i Ottenby (SmH 1551:13).

1553 utfärdar Gustav I en förordning för ‘K fiskeri’ där oli
ka bötessatser fastslås för ‘vem som tager annan mans
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Kärra

Näsby

fiskebåt ... öskar ... åror ... torskasnöre eller torska- 
krok’ m m; därtill en instruktion om hur ‘tullfisken’ 
ska utges (M 107, KB).

1558 har kronan två fiskare i K som levererar 16 tunnor 
torsk, 1050 spettfisk, 3 tunnor färsk torsk, 10 lispund 
fårska gäddor och 3 lispund 10 mark sälspäck till Ot- 
tenby kungsgård. Bland fiskarnas utrustning upptas 2 
Ptorsknot, 2 ljuster och 8 sälspjut. (SmH 1558:7)

1539 Kierre (SmH 1539:1) - 3 G, 7 i.
SmH 1 alkl.
1567 anges gården vara bränd (SmH 1567:12A).

1393 Næsby (RAp 26/9, SRP 2689), 1484 affNesby swnnan 
(RAp 22/9) - 3 G, 7 i.

SmH 8 vald, 1542 7 vald.
2 vald (öde), 1544 2 vakluj, 1547 1 vakl + 1 vakluj; en 
brukas till Prästtorp.
3 fr (1544 Gunhild Johansdotter /Bese/, 1556 Måns 
Svensson /Somme/).
2 fr (1544 Gunhild Johansdotter, 1556 Axel Eriksson 
/Bielke/, 1560 Karin Eriksdotter /Gyllenstierna/).
2 fr (1544 Gunhild Johansdotter, 1556 Axel Eriksson, 
1560Johan Axelsson /Bielke/).
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter, 1556 Axel Eriksson, 
1559 Karin Eriksdotter /Bielke/).
1 fr (1544 Gunhild Johansdotter, 1556 Axel Eriksson, 
1559 Knut Haraldsson /Soop/).

1393 säljer Mats Håkansson (Bergkvara-ätten) och hans 
son Håkan Matsson sin hälft i N till sin frände Torkel 
Haraldsson (Gren) (RAp 26/9, SRP 2689).

1409 dels säljer och dels skänker Gotskalk Bengtsson (Ulv) 
halva N, som han ärvt efter Mats Håkanssons (Berg
kvara-ätten) barn, till Vadstena kloster. Den del som 
Mats Håkansson pantförskrivit till Torkel Haraldsson 
(Gren), som i sin tur skänkt panten till klostret, avstår 
Gotskalk från att lösa in. (SD 1049)

1447 har Vadstena kloster 4 attungar jord som räntar 16 
mark, 16 korgar sill (”mesa sildh”), 2 tunnor öl och 2 
lass hö. Där skall vara 10 landbor, vilka var och en bör
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utgöra 1 lamm, 1 höns, 1 ost, 1 skäppa korn, 10 bröd 
och 4 mark smör. Klostret har även ett bol vid kyrkan, 
som räntar 1 mark, och en lycka kallad *Ancholl- 
gaerdhe som räntar \ mark, alternativt att de räntar 
200 fiskar tillsammans. En ‘allmänning’ som räntar 1 
öre anges även den ligga till N. (VaKlJb s 74)

1457 har Vadstena kloster 10 landbor som tillsammans rän
tar 16 mark, 16 korgar sill, 2 tunnor öl, 10 lamm, 10 
höns, 10 skäppor korn, 2 lass hö, 20 bröd, 10 ostar 
och var man 3 mark smör. Vid As kyrka ligger en hor
va som lejes ut för 1 mark; *Anchollgærdhes lycka 
räntar 5 mark. (VaKlJb s 109)

1466 ska Vadstena kloster ha 10 landbor vilka ska ge sam
ma avrad som 1457. Atta landbor redovisas av vilka 
fem vardera räntar 2 mark gutniska, 100 spettfisk, 1 
får, 6 mark smör, 12 bröd, 1 ost och 1 höns; en landbo 
räntar 1 mark, 50 spettfisk, 1 lamm, 3 mark smör, 6 
bröd, 1 ost och 1 höns; en annan räntar 2 mark, 100 
spettfisk, 1 får, 6 mark smör, 12 bröd, 1 ost och 1 
höns; Olof Jute utgör hela sin avrad i form av 2 tun
nor ‘fyllinga’ huvudskuren och stjärthuggen torsk 
med tillägget att ‘den stadgan gjorde Jon Olsson och 
Jöns Andersson’. Landborna utgör 2 tunnor öl till
sammans. Horvan vid As kyrka räntar 1 mark; *An- 
chollgærdhes lycka räntar | mark och är lagd till Olof 
Jutes gård. (UUB C 32 f 64, HH 16 s 152 f; se Kyrke- 
hamn)

1480 har Vadstena kloster 7 landbor som räntar 8 ‘fyllinga’ 
tunnor torsk, en jord om 6 alnar som räntar 1 mark 
gutniska, en horva vid kyrkan som räntar 1 mark gut
niska samt *Anchollgærdhes lycka som saknar avrads- 
uppgift (VaKlJb 1480, HH 16 s 153).

1484 får Birgitta Knutsdotter (Ulv), gift med Johan Bese, 
vid arvsuppgörelse med sina bröder Bengt och Gus
tav jord som räntar 4 tunnor torsk värderad till 4 
mark gutniska per tunna, 16 tunnor ‘fylling’ (torsk) 
värderad till l| mark gutniska per tunna samt 1300 
spettfisk värderad till 6 öre gutniska per hundrade (se 
Norra Sandby, Sandby sn) (RAp 22/9).

1502 har Vadstena kloster 8 gårdar som ligger för 112 alnar



jord och räntar 8 tunnor ‘fyllinga’ huvudskuren torsk, 
1100 spettfisk, 7 får, 2 lamm, 2 pund 8 mark smör, 104 
bröd, 8 ostar, 8 höns och 2 tunnor öl; därtill har klost
ret två jordar om 6 alnar vardera (HH 16 s 152).

1514 upptas i Gunhild Johansdotters (Bese) jordebok 12 
gårdar som räntar 4 tunnor torsk, 16 tunnor ‘fylling’ 
och 1300 spettfisk tillsammans (C 21 f 20).

1516 återlöser Gunhild Johansdotter de öländska ‘gods 
och gårdar’ som hennes bror Knut Bese pantsatt till 
Elin Hansdotter (Stiernsköld), Bengt Knutssons 
(Ulv) änka, vilka består av sex gårdar i N, och jord i 
Enetri och Prästtorp samt i Sandby och Skarpa Alby, 
Sandby sn (HH 39:230).

1553 upptas i jordebok över Gunhilds efterlämnade gods 
tio gårdar i N, vilka räntar enl följande (BiS E 1986):
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färsk torsk spettfisk övrigt

1. l| tna 100
2. 5fj 100 -

3. 5fj 100 -

4. l| tna 100 1 får
5. l| tna 100 1 får
6. l| tna 100 1 får
7. 5fj 100 1 får
8. 5fj 100 1 får
9. I5 tna 100 1 får

10. - 200 1 lamm

summa 12! tnr 1 100 6 får, 1 lamm

Varje gård ger dessutom 4 hästars fordring utom nr 
10, som ger 2 hästar.

1554 upptas bland de gods som Axel Eriksson (Bielke) ärvt 
efter sin mor Gunhild Johansdotter (Bese) två gårdar. 
Den ena sår årligen 6 tunnor och har äng till 14 lass 
hö, den andra sår 8 tunnor och har äng till 18 lass hö. 
Gårdarna har ingen humlegård eller skog men gott 
mulbete och fiskevatten nog. (BiS E 1986)

1560 förrättas arvskifte efter Axel Eriksson (Bielke) och
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Ottenby

hans första hustru Anna Eriksdotter (Leijonhufvud) 
mellan Axels änka Elsa Axelsdotters (Posse) barn och 
hans barn i första äktenskapet: Johan, Anna (ogift) 
och Margareta, gift med Johan Åkesson (Natt och 
Dag). Av fädernegodset tillfaller därvid Elsas barn en 
gård i N, som räntar 5 Qärdingar torsk och 100 spett
fisk, och jord i Enetri och i Norra och Södra Sandby, 
Sandby sn. Johan Axelsson får en gård i N, som räntar 
2j fjärding torsk och 50 spettfisk, och jord i Norra 
Sandby, Sandby sn, medan hans syster Anna får en 
gård i N (’Norra N’), som räntar l| tunna torsk och 
100 spettfisk.

Vid skifte av Johans och Annas mödernegods er
håller Johan jord i Nedra Ålebäck och Skarpa Alby 
Sandby sn, i Bröttorp och Långrälla, Norra Möckleby 
sn, i Mörbylånga, Mörbylånga sn, i Eriksöre, Torslun- 
da sn, och i Slagerstad, Stenåsa sn. Anna får jord i 
Parboäng, Ventlinge sn, i Bårby, Mörbylånga sn, i 
Mellstaby, Gräsgårds sn, och i Rösslösa, Kastlösa sn. 
(BiS E 1986)

1567 anges alla vadstenaklosterhemman och sex frälse
hemman vara brända (SmH 1567:12A).

1282 in Ottamby (DS 737), 1285 Kiirkio Øtenby (DS 805), 
1293 curia mea Othamaby (DS 1095), 1346 in Otamby 
(DS 4054), 1456 Odenby (UUBp 18/9), 1491 Odelby 
(UUBpp 27/6) - 3 G, 6 h.

SmH 1539-48 19 kr.
1282 bekräftar biskop Henrik i Linköping den donation av 

en mindre jordegendom i O som den avlidne Holm- 
sten, prost på Öland, gjort till Nydala kloster (DS 
737).

1285 lämnar Johan Elofsson (Elofssönernas ätt) O med 
hus och fruktträdgård till Nydala kloster i utbyte mot 
klostrets gods på Selaön i Södermanland (DS 805).

1293 överlåter Kristina Johansdotter (Elofssönernas ätt) i 
sitt testamente den summa pengar som hennes man 
Birger Petersson (Finsta-ätten) fått vid försäljning av 
hennes huvudgård O till honom och fadern att an
vändas till hennes själs fromma (DS 1095).



1323 vidimerar biskop Karl i Linköping företrädaren Hen
riks intyg på jord som skänkts till Nydala kloster (DS 
2410).

1346 rannsakar biskop Peter i Linköping i en tvist mellan 
sockenborna i Gräsgård och Nydala kloster om gods 
som Holmsten, prost över Öland, skänkt. Sockenbor
na anser jorden ligga i Seby medan klostrets talesman 
anser den ligga i O. Biskopen ger klostret rätt. (DS 
4054)

1402 överlåter riddaren Claus Dowt och hans hustru Ihana 
Akesdotter (båt) sitt gods i O till drottning Margareta 
(SD 141).

1423 säljer Iliana Akesdotter och hennes son Ulf Staffan s- 
son (Ulv) åtskilligt gods till dottern Kristina Staffans- 
dotter och hennes man Bengt Uddsson (Vinstorpa-ät- 
ten) men undantar sin ägodel i O (UUBp 16/3).

1456 förlänar Kristian I O till sin ‘hofsind och tjänare’ Staf
fan Bengtsson (Vinstorpa-ätten) för hans trohet och 
tjänstvillighet (UUBp 18/9).

1458 ger Staffan Ulfsson (Ulv) allt han äger i O till sin ku
sin Staffan Bengtsson (UUBp 7/2).

1458 avsäger sig Erik Axelsson (Tott) och Gregers Matsson 
(Lillie) på sina hustrurs vägnar den arvedel de hade i 
O till förmån för deras frände Staffan Bengtsson 
(UUBp 15/6).

1471 kungör Sten Sture att han, efter påtryckningar från 
den västgötska allmogen för det att Staffan Bengtsson 
stred på kung Kristians sida vid Öresten, beslagtagit 
alla dennes gods som han därmed förbrutit under 
kronan och tilldömt dem brodern Karl som förut all
tid visat sig kronan och kung Karl trogen (BSH 
3:134).

1491 tilltalar Karl Bengtsson (Vinstorpa-ätten) riksföre
ståndaren Sten Sture om O som med orätt fråntagits 
honom och hans föräldrar; Sten Sture hävdar kro
nans lagliga rätt till godset, och det bestäms att rann
sakning ska genomföras vid riksrådets möte i Kalmar 
(UUBpp 27/6).

1530/ 33 ska enligt undervisning om rikets ränta av O utgå 
10 mark 2 skillingar och 1 vit i landgille (HH Ils 99).
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1544 skriver Gustav I till ståthållaren i Kalmar, Germund 
Svensson (Somme), att han bör skaffa 2-300 engelska 
får att utplacera på O marker, där en röjning för ha
gar ska göras. Därtill ska byggas lador och ‘vältäckta 
och mossade fårhus’. (GR 16 s 547 f)

1547 skriver Gustav I till Germund Svensson och förhör sig 
om hur aveln på kronans ladugårdar i O och Rälla ar
tar sig och påpekar samtidigt att man borde inför
skaffa några tyska ‘rumpefår’ till dessa gårdar (GR 18 
s 561). Samma år uppges att fogden Sigfrid Jönsson 
hösten 1546 sådde 3 pund 6 spann korn, vilket den 
nye fogden Herman Hansson redovisar i 1547 års 
uppbörd. Våren 1547 sås 22j pund 2j spann korn. 
(SmH 1547:5)

1551 befaller Gustav I Germund Svensson att från Möre 
skaffa så mycket timmer som fogden på O gård på 
kungens vägnar begär (GR 22 s 437).

1551 redovisas kungsgårdens höskörd enligt följande 
(SmH 1551:13):

Södre vdden 
Skogz mgm 
Norre gerdeth 
Preste gerdeth 
Södre gerdeth

400 sommarlass 
800 sommarlass 
350 sommarlass 

25 sommarlass 
50 sommarlass

1552 redovisas i ladugårdsräkenskap utsäde och skörd på 
kungsgårdens åkrar enligt följande (SmH 1552:2B):

utsäde skörd
‘Prästgärdet’ 34 tunnor råg 126 tunnor
‘Södra gärdet’ 34 tunnor råg (uppgift saknas)
‘Norra gärdet’ 60 tunnor korn 150 tunnor

Dessutom redovisas utsädet för några mindre åkrar:

Spink horffue i ‘Norra gärdet’ 5 tunnor korn 
Vestre lyckion 2 tunnor råg och 3 tunnor korn 
Roffue lyckion 7 skäppor råg

1555 skriver Gustav I till Jakob Henriksson (Hästesko) om
hur kungens hästar ska fördelas på olika slott och går
dar. På O placeras 20 hästar. (GR 25 s 71)
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1558

Prästtorp 1516

SmH

1516

Sviboäng 1530

SmH
1224
1530

1539

1567

redovisas uppgifter om kungsgårdens utsäde enligt 
följande:

‘Norra gärdet’, sås årligen 
‘Södra gärdet’, sås vart annat år 
‘Prästgärdet’, sås vart annat år 
‘Västra gärdet’ (Vestregerdet), 

ligger åkern öde

1 läst 2 pd 2 sp 
11 pd 6 sp 

8 pd 2 sp

1 pd 6 sp

Dessutom bärgas hö på ytterligare två ängar, förutom 
de ovan nämnda, nämligen ‘Västra gärdet’ och ett 
gärde ‘östan skogen’. Därtill nämns att kronan hade 
en väderkvarn samt två fiskare i Kyrkehamn som leve
rerade fisk till kungsgården (se Kyrkehamn). (SmH 
1558:7)

Uppgifter om O kungsgård, motsvarande de ovan
nämnda, finns i kungsgårdarnas räkenskaper from 
1547 (se Använt SmH-material, Särskilda längder).

i Kyrckebyn liggendes i Aass sogn (HH 39:230), 1539 
Prestetorp (SmH 1539:1), 1559 i Aß (SmH 1559:2) - 
kyrkby - 3 G, 6 i.
1 fr (1545 Gunhild Johansdotter/Bese/, 1556 Axel 
Eriksson /Bielke/, 1559 Karin Eriksdotter /Bielke/, 
1560 Axel Eriksson), med va kluj i Näsby, 
återlöser Gunhild Johansdotter en halv gård som för
ut innehafts av Elin Hansdotter (Stiernsköld) (se Näs
by) (HH 39:230).

Svedhabodha äng (HH 11 s 144), 1539 Suidebodeng 
(SmH 1539:1) -3 G, 6 i.
1 riski.
se Svibo, Ventiinge sn.
har Riseberga kloster en gård i S (se Svibo, Vendinge 
sn) (HH 11 s 144, NMU Is 165). 
har Riseberga kloster en gård och en utjord som kal
las Gamlegärde (Gambia gerde - 3 G, 7 h-i) (NMU I s 
172 not 35).
anges gården vara bränd (SmH 1567:12A).



Källor, litteratur och förkortningar

Använt SmH-material
SmH sk kr ky bi pb’ kl2 aoe3 fr

1539:1 X X X X X X X X
1540:2= X X X X X X X X
1541:7 - - X - - - - -

1542:12 X X X X X X X X
1543:3 X X X X X X X X
1544:9 X X X X X X X X
1545:13 X X X X X X X X
1546:13 X X X X X X X X
1547:2 X X X X X X X X
1548:5 X X X X X X X X
1549:2 X X X X X X X X
1550:7 X X X X X X X X
1551:16 X X X X X X X X
1552:2 X X X X X X X X
1553:8 X X X X X X X X
1554:14 X X X X X X X X
1556:2 X X X X X X X X
1557:5 X X X X X X X X
1558:14 X X X X X X X X
1559:2 X X X X X X X X
1559:3 X X X X X X X X
1560:17 X X X X X X X X
1560:19 X X X X X X X X

’ Redovisas som ky före 1544.
2 De olika klostrens jordar särskiljs inte före 1544.
3 Redovisas som fr före 1544.
4 Ägare till frälsejorden anges from 1544.
5 Endast Norra motet.
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Särskilda längder
För de öländska kungsladugårdarna finns särskilda längder i SmH:

Borgholm: 1540:3, 42:4, 43:2A, 44:1, 45:7, 46:1, 47:6, 48:8, 49:10A, 51:18, 
52:2A, 53:12, 54:12, 55:6, 56:1, 57:20, 58:20, 59:25 och 60:8.

Gärdslösa: 1555:14, 56:15, 57:11, 58:6, 59:23 o 29 och 60:4.

Hom: 1551:2, 52:7, 53:4, 54:18, 55:8, 56:12, 57:17, 58:5, 59:16 och 60:3.

Rälla: 1547:12, 48:12, 49:11, 51:12, 52:11, 53:3 och 55:14.

Ottenby: 1547:5, 49:13, 50:4, 51:13, 52:2B, 53:2, 54:1 B, 55:10, 56:5, 57:6, 58:7, 
59:18 och 60:2.

Arv och eget finns i samtliga härader utom i Förbo. Aoejord redovisas i 
SmH 1538:4, 40:8, 41:11, 42:11, 43:10, 44:12, 46:12, 47:12, 48:12, 49:12, 
50:9, 51:14, 52:13, 53:15, 54:8A o B, 55:12B o 16, 56:9, 16, 58:16, 59:29 o 36.

Tiondelängder för samtliga socknar finns i SmH 1557:5, 58:14, 59:2-3 och 
60:17 o 19. Tionderäkenskaper finns i prostarnas räkenskaper 1551-53 
(1551-52 publicerade i Forssell 1884 littera A s 66).

Uppgifter om brända gårdar och ödeläggelse i samband med danska härj
ningar under nordiska sjuårskriget finns i SmH 1567:12A. Dessa uppgifter 
redovisas i notisform under respektive by. Längden har inte inarbetats i 
SmH-redovisningen.
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Förkortningar: källor och citerad litteratur
Käll- och litteraturhänvisningar sker genom användande av nedanstående 
förkortningar följda av 1) för källpublikationer med numrerade handlingar: 
handlingens ordningsnummer eller (om handlingarna inte är genomgående 
numrerade) delnummer: ordningsnummer, 2) i samüiga övriga fall: sidnummer.

A7
AD MA
AF

Hans Brasks registratur, RA.
Annales Danici medii aevi, ed E Jørgensen. Kbh 1920. 
Almquist J A, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. 

I-III. Sthlm 1931-47.
Afkont(pp) Advokatfiskalkontorets arkiv (pappersbrev), KKA, kansli

arkivet.
AH Almquist J E, Herrgårdarna i Sverige under reforma

tionstiden. 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.
Algutsrum Algutsrum, en sockenbeskrivning. Utg av Algutsrums 

hembygdsförening. Algutsrum (Emmaboda) 1985.
Andersson 1960 Andersson I, Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp. Antikva-

AoE
APS

riskt arkiv 14. Sthlm 1960.
Arv och eget-serien, KA.
Acta Pontificum Svecica. Acta cameralia. Utg av L M 

Bååth. 1:1-2, II. Sthlm 1936-57.
ATJb Arvid Trolles jordebok 1498. Utg avj A Almquist. HH 31. 

Sthlm 1938.

B 14, 15, 16 Lars Eriksson Sparres kopie bok, RA. Kopieböckerna, B

B 19
BeS

14—16, är troligen framställda mellan åren 1635 (ev 
1628) och 1643 (Sjögren s 359 ff, Liedgren J i Archivis- 
tica et Mediævistica s 253, Scheffer C G U i Arkivveten
skapliga studier 4 s 331 ff).

Äldre avskrifter ur medeltidshandlingar, RA.
Bergianska avskriftssamlingen, Vetenskapsakademiens 

bibliotek.
Beskow-
Sjöberg

Beskow-Sjöberg M, The Archaeology of Skedemosse IV. 
The iron age settlement of the Skedemosse Area on 
Öland, Sweden. Sthlm 1977.
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BhS(p, pp)

BHT
Bio
BiS
BL

Blomkvist 1982 

BNJb
Boström 1964 
Boström 1967

Boström 1970 
Boström 1972

Boström 1973 
Boström 1974

Boström 1975 
Boström 1976

Boström 1978a

Boström 1978b 
Boström 1979

Boström 1982

Boström 1983a

Boström 1983b

Boström 1984a

Boström 1984b

Bergshammarssamlingen (pergamentsbrev, pappers
brev), RA.

Bebyggelsehistorisk tidskrift. 1981-,
Biographica, RA.
Bielkesamlingen, RA.
Breviarium Lincopense. Utg av K Peters. Laurentius 

Petri sällskapets Urkundsserie 5. Lund 1950-58.
Blomkvist N, Samhällsekonomi och medeltida stadstill- 

växt. BHT 3 (1982).
Birger Nilssons (Grip) jordebok 1562, FoR 32.
Boström R, Smedby kyrka, Ölandsbladet 22/12 1964.
-------, Ar Hulterstads kyrka en dansk anläggning? Konst

historiska studier tillägnade Armin Tuulse. Sthlm 
1967.

-------, Alböke kyrka. KNS 46. Up 1970.
-------, Ölands försvarskyrkor, en översikt. RAA rapport A

2. Sthlm 1972.
-------, Högsrums kyrka. En vägledning. Kalmar 1973.
-------, Sigurd Fafnesbane på Öland. Iconografisk post

1974:2. Sthlm 1974.
-------, Stenåsa kyrka, KNS 50, Up 1975.
-------, Ventlinge kyrka. Ventiinge — en sockenbeskrivning.

Utg av Ventlinge hembygdsförening. Kalmar 1976.
-------, Kyrkorna i Norra Möckleby. Norra Möckleby, en

ölandssocken förr och nu. Utg av Norra Möcklebys 
hembygdsförening. Kalmar 1978.

-------, Segerstads kyrka, KNS 53, Up 1978.
-------, Adam Sidén och Ölands konstminnen, KNS 54,

Up 1979.
-------, Ölands kyrkor. Svenska fornminnesplatser 53. Ud

devalla 1982.
-------, Mörbylånga kyrka. Mörbylånga: en öländsk socken

i ord och bild, i helg och söcken. Mörbylånga 1983.
-------, Ölands medeltida kyrktorn, Hikuin 9, Viborg

1983.
-------, Några öländska kastaltorn... . Matts Dreijer 80 år

1981. Mariehamn 1984.
-------, Medeltida Birgittabilder på Öland. Den ljusa me

deltiden. Studier tillägnade Aron Andersson. Uddeval
la 1984.



Boström 1984c 
Boström 1990a

Boström 1990b

Boström 1990c 

Boström 1996a 

Boström 1996b 

BSH

Bödamissalet

C 19, UUB 
C 21

C 36

C 32, UUB

D 9 
D 12

DChP

DD
DiVa

DMS 
DMS 1:7

DMS 1:8

DMS 4:1

-------, Gräsgårds kyrka, KNS 56, Up 1984.
-------, Förbindelserna Gotland - Öland under romansk

tid i den kyrkliga konsten. Gotlandia irredenta. Fest
schrift für Gunnar Svahnström. Sigmaringen 1990.

-------, Glömminge kyrka. Glömminge socken: en ölands-
socken förr och nu. Utg av Glömminge hembygdsföre
ning. Borgholm 1990.

-------& Bartholin, Dendrokronologisk datering av några
öländska kyrkor, Hikuin 17, Viborg 1990.

-------, Försvarskyrka, Klövsadelkyrka. Medeltidens ABC.
Sthlm 1996.

-------, Ar Resmo kyrka den äldsta stenkyrkan i det dåva
rande Sverige? Hikuin 21, Viborg 1996.

Bidrag till Skandinaviens historia. Utg af C G Styffe. 1-5. 
Sthlm 1859-84.

Missale Lincopense ecclesie Böda. Cod fragm mi 45, KA.

Medeltida ’ brukshandskrift’, UUB (se Schück 1991).
Förteckning över GunhildJohansdotters (Bese) och Erik 

Turessons (Bielke) gods, 1514. C-serien, RA.
Jöns Ulfssons (Roos av Ervalla) jordebok 1498. C-serien, 

RA.
Vadstena klosters uppbörds- och räkenskapsbok 

1465/66, UUB.

Kalmar klosters uppbörds- och räkenskapsbok, RA.
Vadstena klosters jordebok 1502, RA. Se även HH 16 och 

VaKlJb.
Diplomatarium Christierni primi. Utg av H Knudsen. 

Kbh 1856.
Diplomatarium Danicum. Kbh 1938-.
Diarium Vadstenense. The Memorial Book of Vadstena 

Abbey. Utg av C Gejrot. Sthlm 1988.
Det medeltida Sverige.
-------1:7: Uppland, Attundaland: Bro och Sollentuna hä

rader, Färingö tingslag och Adelsö socken. Sthlm 1992.
-------1:8: Uppland, Fjädrundaland: Simtuna och Torsoi

na härader. Sthlm 1994.
-------4:1: Småland, Möre: Norra och Södra Möre och

Kalmar stad. Sthlm 1987.
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DMS 4:2 -------4:2: Småland, Handbörd och Stranda. Sthlm 1990.
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DN Diplomatarium Norvegicum. Utg af C R Unger m fl. I- 
XX: 1. Kristiania 1849-1919.

DNov Diplomata Novevallensia. The Nydala Charters 
1172-1280. Utg av C Gejrot. Sthlm 1994.

DoSk Dovring F, De stående skatterna på jord 1400-1600. 
Lund 1951.

DS Diplomatarium Suecanum. Utg af J G Liljegren m fl. 
i-vm, IX: 1-2, X:l-2. Sthlm 1828-,

E
E 6187
EK

Enskilda arkiv, RA.
Släkten Trolles papper, RA.
Ekonomiska (Allmänna) kartverkets karta. Skala 1:50 

000. Se Kartor nedan.
EK 1:10 000 Ekonomisk karta för Sverige. Skala 1:10 000. Se Kartor 

nedan.
Eketorp Eketorp, fortification and settlement on Öland. The Mo

nument och The Setting. Sthlm 1976-79.
ETJb Erik Trolles jordebok. Släkten Trolles papper, E 6187, 

RA.
EÄ Elgenstierna G, Den introducerade svenska adelns ättar

tavlor. I-IX. Sthlm 1925-36.

Fc 4a Rhezelius Vapenbok med avritningar från Smålands och 
Ölands kyrkor, KB.

Flink 1986 Flink G, Ölands stensträngsområden och den justinian- 
ska pesten. BHT 11 (1986).

EMU Finlands medeltidsurkunder. Utg genom R Hausen. 
I—VIII. Helsingfors 1910—35.

FoR
Fritz
Forssell 1884

Frälse- och rusttjänstlängder, KA.
Fritz B, Hus, land och län 1-2. Sthlm 1972-73.
Forssell H, Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i 

sextonde seklet. Sthlm 1884.
Fv
Föra

Fornvännen.1906-.
Föra från kust till kust. Red B Palm. Borgholm 1986.

GAA Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, 1-7. 
Utg av C F Wegener m fl. Kbh 1852-83.

Gardell Gardell S, Gravmonument från Sveriges medeltid. I: 
Text. Gbg 1945.
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Gen
Geomjb
GiOV

GR

Göransson 1955

Göransson 1968

Göransson 1971

Göransson 1982 
Göransson 1984

Hadorph 1687 
Hagberg 1967

Hagberg 1979 

HBSb

HH 
HH 11

HH 16

HH 31

Genealogica, RA.
Geometriska jordeböckerna, LmV.
Gillingstam H, Ätterna Oxenstierna och Vasa under me

deltiden. Sthlm 1952-53.
Konung Gustaf I:s registratur. Utg genom V Granlund m 

fl. 1-29. Sthlm 1861-1916.
Göransson S, En okänd fornborg i Källa socken. Öländsk 

bygd. Åkerbo hembygdsförenings årsbok. Böda (Kal
mar) 1955.

-------, Björnhovda och Håkanstorp. Fallet med de för
svunna byarna. Forskningsrapporter från Kulturgeo
grafiska institutionen, Uppsala universitet. Up 1968.

-------, Tomt och teg på Öland. Om byamål, laga läge och
territoriell indelning. Up 1971.

-------, Härad, socken och by på Öland. BHT 4 (1982).
-------, Bebyggelseförändringar och namnkronologi på

Öland. NORNA-rapporter 26. Up 1984.

Hadorph J, Några gambla stadgar. Sthlm 1687.
Hagberg U E, The Archaeology of Skedemosse II. The 

votive Deposits in the Skedemosse Fen and their rela
tion to the Iron Age Settlement on Öland, Sweden. 
Sthlm 1967.

-------, Öland during the Iron Age and Early Middle Ages.
Eketorp, The Setting. Sthlm 1979.

Biskop Hans Brasks släktbok. Utg av Personhistoriska 
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.

-------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 åtkomst
handlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. 
Utg genom J A Almquist. Sthlm 1938.
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HH 39 ------- 39:1: Handlingar till Nordens historia 1515-juni

HH 40
1518. Utg genom L Sjödin. Sthlm 1967-69.

-------40:2: Handlingar till Nordens historia juli 1518- de
cember 1519. Utg genom L Sjödin. Sthlm 1979.

HH 41 -------41: Handlingar till Nordens historia januari-de
cember 1520. Utg genom L Sjödin. Sthlm 1979.

HSH
HSH 16

Handlingar rörande Skandinaviens historia.
-------16: Handlingar hörande till Medeltidens Historia.

Sthlm 1831.
HSH 18 -------18:1: Registratur å publike årender, som blifvit för

handlade mellan Riksföreståndaren Sten Sture den äl

HSH 20
dre och Ärkebiskopen Jacob Ulfsson. Sthlm 1833. 

-------20:1: Handlingar hörande till medeltidens historia.

HT
Huitfeldt 1652 
Högsrum

Herr Svante Stures Acta och Handlingar. Sthlm 1835. 
Historisk tidskrift. 1881-,
Huitfeldt A, Danmarks riges krønika. Kbh 1652. 
Högsrum - en sockenbeskrivning. Kalmar 1979.

K
KA
KA(p)
KaHe

Serien Kungl arkiv, RA.
Kammararkivet, sedan 1922 ingående i Riksarkivet. 
Kammararkivet (pergamentsbrev).
Kalmar stifts herdaminne 1-5. Utg av B Olsson och O 

Bexell. Kalmar 1951—80.
Karlskrönikan Nya eller Karls-krönikan. Utg af G E Klemming. SPSS 44, 

46, 47. Sthlm 1866.
KB
Kbr
Kh 53
Kh 54

Kungliga biblioteket.
Kungligt brev.
Biskop Hans Brasks kopiebok, LSB.
Linköpings domkyrkas kopiebok (’pappersregistret’), 

LSB.
KKA
KL

Kammarkollegii arkiv.
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö

KLÅ
1956-78.

Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygds
vård. (Tidigare kallad Meddelanden från Kalmar läns 
fornminnesförening). 1898—.

KNS
KTb

Kalmar nations skriftserie. Up.
Kalmar stads tankebok. Utg av I Modéer och S Engström. 

SPSS häfte 193, 201. Up 1945-49.



KySn

KöEg

Königsson

Lagerstedt

LaMV

Lauffer

LmV
LSB(p)
LuSS

LöKyA
Löt

M 107, KB

NDM
NMU

NoB
NoVaKl
NRKb

PD
PHT
Pirinen

Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till Det 
medeltida Sverige 5. Red O Ferm. Sthlm 1991.

En bok om Köping och Egby. Red B Palm. Borgholm 
1986.

1968 Königsson L K, The holocene History of the Great Alvar 
of Öland. Acta Phytogeographica Suecia 55. Up 1968.

Lagerstedt T, Den civila lokalförvaltningens gränser 
1630-1952. Meddelanden från kulturgeografiska insti
tutionen vid Sthlms universitet, nr B 24. Up 1973. 

Larsson L-O, Det medeltida Värend. Studier i det små
ländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. 
Lund 1964, nytryck Växjö 1975.

Lauffer V, Danzigs Schiffs- und Waarenverkehr am ende 
des XV. Jahrhunderts. Zeitschrift des Westpreussischen 
Geschichtsvereins 33. Danzig 1894.

Lantmäteriverkets arkiv.
Linköpings Stifts- och Landsbibliotek (pergamentsbrev). 
Lundholm, K-G, Sten Sture den äldre och stormännen.

Lund 1956.
Löts kyrkoarkiv, VLA.
Löt. En ölandssocken och dess människor. Red K Lundh. 

Borgholm 1991.

A G Ahlqvists samling, KB.

Nye Danske Magazin 1-6. Kbh 1794—1826.
Närkes medeltida urkunder. Utg av K G Grandinsson. 

Sthlm 1935.
Namn och Bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. 1913- 
Norborg L A, Storföretaget Vadstena kloster. Lund 1958. 
Nils Rynings kopiebok. I r 17, KB.

Peringskiölds diplomatarium. VHAA:s deposition, RA. 
Personhistorisk tidskrift. 1898-,
Pirinen K, Från konung Albrekts tider. Det förgyllda 

stamträdet. Finska historiska uppsatser valda av P Ren
vall. Sthlm 1964.

Privilegier och resolutioner för Sveriges städer. I—III. 
Sthlm 1927-39.
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RA Riksarkivet.
RAp
RApDRA
RApp
RAÄ

Riksarkivets pergamentsbrev.
Pergamentsbrev överförda från danska rigsarkivet, RA. 
Riksarkivets pappersbrev.
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister till ekono

miska kartan. - Hänvisning sker till socken och forn- 
lämningsnummer.

Rannsakningar Rannsakningar efter antikviteter III. Utg av N-G Stahre. 
VHAA, Sthlm 1992.

Rosén 1949 Rosén J, Kronoavsöndringar under äldre medeltid. 
SKHVL 46. Lund 1949.

Runsten Runsten. En öländsk sockenbok. Red B Palm. Borgholm 
1988.

Rääf Rääf L F, Samlingar och Anteckningar till en beskrifning 
öfver Ydre Härad i Östergötland. 1-5. Linköping 1856, 
Örebro 1859-65, 1875.

Rött nr Serien Röda nummer, KA.

SBL
Sc
Schück 1955

Svenskt biografiskt lexikon. Sthlm 1918-.
Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 1928—.
Schück H, Olof Jonssons i Högsrum ättlingar - en 

öländsk frälsesläkt. PHT 1955:1-2.
Schück 1991 En öländsk sockenprästs textskatt. Bondo Johannis och 

handskriften C 19 i Uppsala. KySn.
SD Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg ge

nom C Silfverstolpe och KH Karlsson. I-IV:l-2. Sthlm 
1875-1904.

SEL Schück H, Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpings- 
kyrkan under medeltiden och Gustav Vasa. Sthlm 1959.

SESS Samlingar utgivna av svenska fornskrift-sällskapet. Sthlm 
1844-,

SESS 40 -------40: Arfstvisten mellan Erik Eriksson (Gyllenstierna)
och Ture Turesson (Bielke) 1451-1480. Utg af KH 
Karlsson. Sthlm 1908.

SESS 245 ------- 245: Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Utg
av Anna Larsson. Up 1971. = D 11, se Vakljb.

ShS(p)
Sjögren
SKHRA
SKHVL

Säfstaholmssamlingen (pergamentsbrev), RA.
Sjögren P, Släkten Trolles historia intill år 1505. Up 1944. 
Strödda kamerala handlingar, RA.
Skrifter utg av Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet



Förkortningar 335

SkoKlJb

SkS(p)
SmH
SMP
SMR

SMV
SRP

SRS

SSJb
SSJb 1515 

ST

Stenberger 1933 

Strömbom 1942

Sturekrönikan

SU

Sundnér1974 
Sundnér 
& Edling 1978 
SvK
SvK 108 
SvK 116 
SvK 119 
SvK 128 
SvK 133 
SvK 142 
SvK 151

i Lund.
Sko klosters medeltida jordeböcker (D 7, D 5, D 6). Utg 

avAPeetre, SVSL. Lund 1953.
Skoklostersamlingen (pergamentsbrev), RA.
Smålands handlingar, KA.
Sveriges medeltida personnamn. Up 1967-,
Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder 

till Sveriges historia 1434-1441. Utg av S Tunberg. 
Sthlm 1937.

Raneke J, Svenska medeltidsvapen 1-3. Lund 1982-85.
Svenska riks-archivets pergamentsbref från och med år 

1351. Förtecknade med angifvande af innehållet (av N 
A Kullberg). I-III. Sthlm 1866-1872.

Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. I-III. Up 
1818-76.

Sten Stures jordeböcker, AoE 42.
Jordebok över Sten Sture d ä:s gods omkr 1495, upprät

tad 1515. AoE 42.
Sveriges Traktater. Utg af O S Rydberg m fl. I-IV. Sthlm 

1877-95.
Stenberger M, Öland under äldre järnåldern. En bebyg

gelsehistorisk undersökning. Sthlm 1933.
Strömbom R, Calcarius, en gotländsk stenhuggareverk

stad under 1100-talets slut och 1200-talets förra hälft. 
Konsthistorisk tidskrift, Sthlm 1942.

Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna. Utg 
af G E Klemming. SFSS 47, 48, 51. Sthlm 1867-68.

Styffe C G, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl. 
Sthlm 1911.

Rapport från Kalla kyrka. Öländsk bygd. Kalmar 1974.
Arkeologisk undersökning av Källa ödekyrka 1971-72. 

RAA och SHM rapport 1978:31.
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium.
Ölands kyrkor, av R Boström. Sthlm 1966.
Böda och S:t Olof, av R Boström. Sthlm 1968.
Högby kyrkor, av R Boström. Sthlm 1968.
Källa kyrkor, av R Boström. Sthlm 1969.
Persnäs kyrkor, av R Boström. Sthlm 1970.
Föra kyrkor, av R Boström. Sthlm 1972.
Långlöts kyrkor, av R Boström. Sthlm 1973.
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SvK 158 Kalmar storkyrka, av M Olsson. Sthlm 1974.
SvK 163
SvK 170
SvK 177
SvK 183
SvK 188
SvK 193
SvK 203
SvK 220
SVSL

Löt och Egby, av R Boström. Sthlm 1975.
Köpings kyrkor, av R Boström. Sthlm 1977.
Gärdslösa kyrka, av R Boström. Sthlm 1978.
Bredsättra kyrkor, av R Boström. Sthlm 1980.
Runstens kyrkor, av R Boström. Sthlm 1982.
Vickleby kyrka, av R Boström. Sthlm 1983.
Resmo kyrka, av R Boström. Sthlm 1988.
Mörbylånga kyrka, av R Boström. Sthlm 1996.
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund.

URR Undervisning om rikets ränta 1530 och 1533, Ränte
kammarbok 3 och 4, KA. (Jfr HH 11)

UUB(p,-pp) Uppsala universitetsbibliotek (pergaments-, pappers
brev) .

UUBC Medeltida handskrifter, C-serien, UUB.

WaGo
VIA
Wallin 1975

Wallin J, Gothländska samlingar 1. Sthlm 1747.
Vadstena landsarkiv.
Wallin C, Knutsgillena i det medeltida Sverige. Kring kul

ten av de nordiska helgonkungarna. KVHAA 16. Lund 
1975.

Valdjb
VaKlJb

Kong Valdemars jordebog. Utg S Aakjaer. Kbh 1926-43. 
Vadstena klosters jordeböcker: 1447 och 1457, Dll, RA. - 

1466 (uppbördsbok), C 32, UUB. - 1480, KA. - 1502, D 
12, RA, (NoVaKl s 13 ff) - Se även HH 16 och SPSS 245.

Wegraeus 1976 Wegraeus E, The Öland Ring-forts. Eketorp, The Monu
ment. Sthlm 1976.

Westin Westin G T, De s k länsregistren från medeltidens slut. Sc 
1951-52.

Westin 1957 
VikS(p)
Wulfstan

Westin, G. Riksföreståndaren och makten. Sthlm 1957. 
Viksamlingen (pergamentsbrev), RA.
Ottar og Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden. 

Oversat og kommenteret af N Lund. Roskilde 1983.

X 240 Släkten Trolles papper, UUB.

ÅDkySB Åbo domkyrkas svartbok. Utg av R Hausen. Helsingfors 
1890.

Ås Äs - socknen på Ölands sydspets. Utg av Ås hembygds-



förening. Nacka 1975.
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ÆDA De ældste danske archivregistraturer. Utg av Det kongeli
ge danske selskab for fædrelandets historie og sprog. 
Kbh 1854-1910.

ÄSF Äldre svenska frälsesläkter. 1:1-3. Sthlm 1957-89.

Öl Ölands runinskrifter. Granskade och tolkade av S Söder

Östenson
berg. Sthlm 1900-06.

Östenson, S, Randanmärkningar ull biskop Hans Brasks 
släktbok. PHT 1973 och 1975.

Förkortningar, allmänna
* se s 10

alkl
anm
aoe, -t
aski
avskr

Alvastra kloster-hemman (landbo) 
anmärkning
arv- och eget-hemman (landbo), -torp
Aske by kloster-hemman (landbo) 
avskrift

bi, -uj 
bl a

biskops-hemman (landbo), -utjord 
bland annat (andra)

ca cirka

dy 
d ä

den yngre 
den äldre

etc etcetera

f fodring; folio, r(ecto) anges normalt inte, v(erso) däremot 
alltid

f,ff
Q
f Kr

följande sida/sidor
Qärding 
före Kristus



fr frälse-hemman (landbo)
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frman frälseman

Gbg
gd

Göteborg
gård

hd, -r
hdshövd

härad, härader 
häradshövding

jb
jfr

jordebok
jämför

kakluj
kapuj
Kbh
KLM
km
kr
ky, -uj, -äng 
kyherde

Kalmar kloster-utjord 
kapellutjord
København
Kalmar läns museum
kilometer
krono-hemman (landbo)
kyrka; kyrkohemman (landbo), -utjord, -äng
kyrkoherde

m
mk

meter
mark(pund)

m m med mera

n not
nr nummer
nuv nuvarande

o
odat
omkr

och
odaterad
omkring

or original

P
pb
pd
Pga
pn
PP

pergamentsbrev 
prebendehemman (landbo) 
pund
på grund av
penning
pappersbrev
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r
rd
rdr

recto (se f, folio) 
rättardöme
riddare

resp
riski 
roki, -uj

respektive
Riseberga kloster-hemman (landbo)
Roma kloster-hemman (landbo), -utjord

s sida
samuj
SHM
sk, -uj, -horva, 

-fiske
s k
skkl, -uj 
skoki

samgäldsutjord
Statens historiska museum
skattehemman (bonde), -utjord, -horva, -fiske

så kallad(e)
Skänninge kloster-hemman (landbo),-utjord 
Sko kloster-hemman (landbo)

sn, -r socken,socknar
sp
st
Sthlm

spann
stycken
Stockholm

t ex
tl
tna (tnr)
tom
tr

till exempel 
tiondelängd 
tunna (tunnor) 
till och med 
tryckt

uj
utg
Up

utjord
utgiven
Uppsala

v
vakl, -uj 
vid
vol

verso (se f, folio)
Vadstena kloster-hemman (landbo), -utjord
vidimation
volym

vpn
vrkl

väpnare
Vreta kloster-hemman (landbo)
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Kartor
Ekonomisk karta för Sverige (EK 1:10 000). Skala 1:10 000.

Enligt hänvisning för resp ort (jfr s 10). Kalmar län: flygfotograferingen ut
förd 1938, kartläggningen slutförd 1941; ny reviderad edition publicerad 
1976-78, flygfotograferingen utförd 1972-73.

Topografisk karta över Sverige. Skala 1:50 000.
3 G Kristianopel NO.
4 G Kalmar SO, NO (Edition 2).
4 H Runsten NV (Edition 1).
5 H Borgholm SV, NV.
6 H Kråkelund SV.

Kartbladen rekognoscerade 1972, 1975, reviderade 1984.

Generalstabens karta över Sverige. Skala 1:100 000.
12 Ottenby, 17 Kalmar, 22 Borgholm, 29 Oskarshamn. Kartbladen uppmät
ta 1841-42, 1872, 1920.

Karta öfver Kalmar län och Öland. Utg af Geografiska Inrättningen 1818. Ska
la 1:200 000.

Svenska Orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning. Utg av Generalstabens 
litografi ska anstalt. Sthlm 1932-52.
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Ortregister
Ortregistret är delat i två avdelningar: I Orter på Öland och II Orter utanför 
Öland. I den första är ortnamnen alfabetiskt ordnade, i den andra regionalt 
(men alfabetiskt inom varje större område). Ortnamnen inom parentes är 
sockenangivelse, varvid 1500-talets kamerala indelning avses (som regel an
ges dock även senare förändringar). Då en sockens eller ett härads namn 
utnyttjats enbart för lägesbestämning, har det inte införts i registret. De 
kursiverade siffrorna anger utförligare beskrivning. Om en ort förekom
mer mer än en gång på samma sida, har det inte anmärkts särskilt. För för
kortningar och * se s 10.

I Orter på Öland
Abbantorp (Högsrum) 111, 114, 115 f 

125 f
*Albronna (Föra) 83 
Albrunna (Södra Möckleby) 234, 301 

ff 313
Alby (Hulterstad) 19, 244, 245, 283 
Alböke sn 16, 22, 25, 28, 34, 72, 72-80, 

83 f, 86, 91, 94, 96 
Alböke (Alböke) 74 ff, 78, 87 f 
Algutsrum (Algutsrum) 33, 173ff, 176, 

178, 189, 221
Algutsrums hd 18, 27, 29 ff, 171-203, 

238 f, 268, 285 f
Algutsrums sn 29, 32 f, 171, 172-179 
Alvara (Böda) 39, 41 
Alvedsjö (Högby) 48, 50, 51, 54 
Alvlösa (Smedby) 275, 277 
*Anchollgaerdhe (Ås) 319 
Arbelunda (Löt) 84, 87, 92, 93f, 107, 

277
Arontorp (Torslunda) 173, 178, 189ff 
Askelunda (Alböke) 74, 76

Bengtstorp (Mörbylånga) 261, 264,
266

Berg (Resmo) 70, 171, 187, 188, 239, 
268

Beteby (Mörbylånga) 261 ff 
Beteby rättardöme 241, 262f 
Bettorp (Norra Möckleby) 208, 212, 

213 f, 216 f, 220, 232 
*Bierby (Högby) 48, 51, 52

*Bierghe 119
Binnerbäck (Böda, nu i Högby) 39, 41, 

47, 56
Bjärby (Kastlösa) 248ff, 288 
Bjärby (Runsten) 68, 138, 164ff, 167 

ff, 221
Björkerum (Långlöt) 159, 160 
Björnhovda (Torslunda) 189, 191, 192, 

198
Blå Jungfrun 53 
Blå rör 20
Bläsinge (Högby) 48, 50 
Bläsinge (Norra Möckleby) 212, 214 ff, 

222
Bo (Bredsättra) 141 ff 148 f 
Bocketorp (Böda) 39, 41, 45, 47 
Bocketorp (Högby) 39, 47 f, 50 
*Boeshage (Bredsättra) 141 f, 144 
♦Boosgæff (Bredsättra) 144, 150 
Borbo hd 18, 27, 30 f, 248, 277, 288 
Borg (Algutsrum) 174, 175f, 216 
Borgehamn 105,106, 134 
Borgholm 16, 26 f, 29, 37, 40, 50, 52,

70, 85, 94 f, 97 ff, 98-107,127,131, 
133 ff, 144,149, 184, 187,195, 256 

Borgs sn 26, 32, 34, 97, 98,137 
Bostorp (Norra Möckleby) 212, 216 
*Brandz lyckian (Högby) 54 
*Bredesängs wrett (Gärdslösa) 155 
Bredinge (Kastlösa) 249, 250ff 
Bredsättra sn 17 f, 29, 32, 139, 140-150, 

155



Bredsättra (Bredsättra) 140 f, 143, 144 
f 156

Brostorp (Glömminge) 180 f 182, 184 
Brunneby, Lilla (Stenåsa) 234, 280ff, 

285
Brunneby, Stora (Stenåsa) 141, 280, 

282
Bränsle (Böda) 41, 42, 56 
Bröttorp (Norra Möckleby) 194, 201, 

212, 216ff 219 ff, 229, 238, 321 
Byrum (Böda) 41, 42, 45, 56 
Bårbo (Högby) 51
Bårby (Mörbylånga) 25, 194, 229, 260 

f, 263ff 321
Bäck, Norra (Runsten) 88, 139, 162, 

167, 204, 222f 224 
Bäck, Södra (Runsten) 139,162, 204, 

222, 223, 233 f
Bägby, Nedra (Gärdslösa) 152, 153 
Bägby, Övra (Gärdslösa) 88, 152, 154 
Böda sn 19, 23 f, 27 f, 32, 38, 39-47, 

144, 261
Böle (Glömminge) 181 ff

*Cristierns arue (Högsrum) 116, 119 
*Crwisgerde (Högsrum) 116, 125

Dalby (Köping) 72, 86, 90, 97 
Dalby, Lilla (Kastlösa) 234, 249, 252, 

256
Dalby, Stora (Kastlösa) 25, 249, 251, 

253, 258, 277 
Degerhamn 16 
*Diure Hagan 107 
Djurstad (Föra) 70, 81, 82 
Dyestad (Runsten) 68, 164, 166, 167, 

224, 273
*Dälia lyckian (Högby) 54 
Dödevi (Högby) 48, 51 
Dörby (Norra Möckleby) 31, 88, 210, 

212,216, 218 f 238

Ebbegärde (Alböke) 74, 76 
Ebbelunda (Stenåsa) 280, 282 
Ebberskog (Böda) 24 
*Edby (Högby) 48, 50, 51, 52, 55 
Egby (Egby) 27, 108, 109 
Egby sn 28, 32, 34, 97, 107ff, 129
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Ekelunda (Sandby) 226, 227 
Ekerum (Högsrum) 114, 116f 118,

121 f, 141
Eketorp (Gräsgård) 19, 234, 291 f 
Emmetorp (Föra) 81, 82, 84 f 
Enerum (Böda) 39, 41, 43f 
Enetri (Ås) 194, 229, 234, 315ff, 321 
Eriksöre (Torslunda) 191, 192ff, 196, 

229 f, 234, 262, 321 
Eriksöres rättardöme 194, 241

Fagerum (Böda) 39, 41, 44 
Flakeböle (Högby) 48, 51, 55 
*Flødesmør (Resmo) 273 
Folberga (Föra) 81, 82 
Folkeslunda (Långlöt) 23, 159, 160,

161
*Fredilobol 234 
Frö (Resmo)
Frö (Vickleby) 31, 210, 254, 268, 298? 
Frö, Lilla (Resmo) 268, 270, 286 ff 
Frö, Stora (Vickleby) 171, 199, 202, 

239, 286f 288 
Frönäs (Persnäs) 60, 63f, 65 
Frösslunda (Stenåsa) 175, 204, 236f 

239, 282
Färjestaden (Torslunda) 194f 196 
Föra sn 29, 32, 63, 67, 69, 72, 80-85,

261
Föra (Föra) 81, 83, 85 
Fårbo hd 27, 30, 72-96, 97,132

*Gærde (Hågsrum) 117, 118 ff 
Galltorp (Gärdslösa) 97, 110 f, 139, 

151, 155
Gamleby (Persnäs), se Hörlösa 
Gammalsby (Gräsgård) 234, 292ff 
Gaxa (Högby) 48, 51 f, 54 f, 61 
Gel (Persnäs) 63, 64, 65, 80 
*Germundz gårdh (Mörbylånga) 266 
♦Gernboda234 
Getstadås (Räpplinge) 134 
Getterum (Böda) 39, 41, 44 
Gettlinge (Södra Möckleby) 20, 31, 

239, 258, 288, 300
* Ge tungstad (Räpplinge) 88, 97 f, 107, 

131, 134 f
Gillberga (Persnäs) 64 ff



Gillsby (Alböke) 74, 76, 79 
Gillsättra (Glömminge) 182, 183 
Glömminge (Glömminge) 180, 182, 

183, 185
Glömminge sn 19, 24 f, 29, 32, 116, 

171,177 f, 179-188, 261 
Gorbo hd 27, 30 f, 238 
Grankulla (Böda) 39, 41, 44, 46 
Grankullavik 26, 40, 46f 
Greby (Räpplinge) 134, 135f 
Greda, Södra (Föra) 81, 83 
Greda, Östra (Föra) 81, 83 f 85 
* Gryte wars lyckian (Högby) 54 
Gråborg (Algutsrum) 26, 172 
Gråsgård (Gräsgård) 291 ff, 294, 306 
Gräsgårds hd 18, 27, 29, 31, 239, 241, 

258, 289-324
Gräsgårds sn 29, 32 f, 34, 257, 289, 

290-299, 322
*Gräshegnaden (Högby) 54 
Grönslunda (Föra) 80 f, 84, 85 
Gudesjö (Högby) 48, 52 
Gunnarstorp (Norra Möckleby) 138, 

212, 219, 222 f
Gunnarstorp (Persnäs) 65, 67 
Gynge (Resmo) 31, 167, 220, 234, 270, 

271 f, 273
Gårdby (Gårdby) 205, 207f 210, 215, 

233, 238
Gårdby sn 16 f, 20, 22, 29, 32 f, 34, 

204-210, 225, 238
Gårdstorp (Södra Möckleby) 301, 303, 

304
Gåtebo (Bredsättra) 141,143, 145,146 
‘Gårdesmarken’, se *Jessemarck 
Gärdslösa sn 29, 32, 97, 110ff (Slättbo

delen), 117,128,139,149, 151-158 
(Runsten-delen) 163 

Gärdslösa, Norra (Gärdslösa) 88, 111, 
121, 124, 144,152, 154ff 

Gärdslösa, Södra (Gärdslösa) 152, 156 
Gösslunda (Hulterstad) 20, 236, 244

Hagaby, se Gaxa
Hagby (Gärdslösa) 97,110, 111, 139, 

151, 178, 277
Hagby (Norra Möckleby) 212, 216,

219f

Hagelstad (Källa) 54, 59, 60, 62 f 
Haglunda (Alböke) 74, 76/
Hallnäs (Persnäs) 63, 65, 67, 70 
Halltorp (Högsrum) 107, 114, 117f, 

121 f, 277
Hammarby (Smedby) 258, 275, 276 
*Haqunathorpe (Torslunda) 192, 195, 

198
Himmelsberga (Långlöt) 159, 161 
Hjälmstad (Persnäs) 54, 63, 65, 67, 80 
Hjärpestad (Löt) 92, 94, 110 
Hovgården (Algutsrum) 176, 177 
Holmetorp (Algutsrum) 174, 176f 
♦Holvastahage (Högsrum) 119f 
Honungstorp (Källa) 59, 60 
Horn (Högby) 26, 44, 48, 52ff, 56, 61, 

67 f
Horn (Persnäs) 54, 65, 68f, 192 
Hornsviken 53
Hult (Algutsrum) 174, 177, 178 
Hulterstad (Hulterstad) 31, 234, 243, 

244ff, 247
Hulterstads hd 18, 27, 29, 31 f, 188,

199, 236, 239-288, 289 
Hulterstads sn 17, 19, 29, 31 ff, 34, 239 

f, 241-247 (huvuddelen), 299f 
(Gräsgård-delen)

Hunderum (Böda) 39, 41, 44 
Husballa (Föra) 70, 81, 83, 84 
Husvalla, se Husballa 
Hässleby (Algutsrum) 174, 177, 178 
Hässleby (Köping) 72, 86, 97 
Högby (Högby) 48, 50 f, 55, 57 
Högby sn 19, 23, 26, 29, 32, 38 f, 41, 

47-57
*Högby (Torslunda) 30, 195f, 215 
Högenäs (Källa) 57, 59, 61 
Högsrum (Högsrum) 114 f, 118 ff 

126, 137
Högsrums sn 24 f, 29, 32, 97, 113-126, 

133, 156, 171, 179, 255, 261 
Högtomta (Gärdslösa) 155, 156 
Hönstorp (Algutsrum) 174, 177 
Hörlösa (Persnäs) 63, 65, 69 
Hörninge (Köping) 109, 128, 129f 

132
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Ingelstad (Föra) 81, 84



Isgärde (Glömminge) 167, 178, 181 f, 
183f 185 f

Ismantorp (Långlöt) 19, 159, 161 
Istad (Alböke) 73 
Istad, Lilla (Alböke) 74, 77 
Istad, Stora (Alböke) 74, 77f, 79

*Jessemarck (Torslunda) 196 
Jordsläta (Gärdslösa) 152, 156, 157,

215
Jordtorp (Algutsrum) 174, 177, 178 
Jämjö (Gärdslösa) 97, 110, 111 f, 116, 

123, 139, 151
*Jöns Bodelsons bode 234

*KaIckungz lyckian (Högby) 54 
Kalkstad (Torslunda) 171, 188, 239, 

285
Kalleguta (Köping) 128, 130 
Kapelludden (Bredsättra) 141 
Karlevi (Vickleby) 200ff, 203, 216, 221 

f, 232, 287
Karse (Löt, nu i Alböke) 73, 77, 91 f,

94, 95
Karum (Högsrum) 20, 30, 88, 114, 120 
Karås (Högsrum, nu i Räpplinge) 86, 

113 f, 120 f, 133 
Kastlösa rättardöme 255 
Kastlösa sn 19 f, 29, 31 ff, 239 f, 245, 

247-257, 274, 284, 288 f 
Kastlösa (Kastlösa) 33, 136, 215, 248 f, 

253ff, 288, 298 
*Kasys wret (Gärdslösa) 155 
Kleva (Resmo) 171, 187f, 239, 268,

271
Klinta (Köping) 128, 130f 
Klinta (Smedby) 275, 276 f 288
* Kloster skogz änng (Gärdslösa) 156 
Klosterholmen (Högby, se även

*Nackholm) 55
Kläppinge (Bredsättra) 70, 141, 143, 

145 f, 148
Knisa (Persnäs) 65, 69 
Knäppinge (Alböke) 74, 78 
Kolstad (Köping) 33, 107, 111, 128, 

131, 134, 155, 187
* Kongs engh (Högsrum) 122 
Korntorp (Alböke) 74, 78
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Korshorvan (Föra) 80 
Kråketorp (Torslunda) 191, 196 
Kvarnstad (Källa) 30, 51, 59, 61, 62, 

169
Kvigerälla (Glömminge) 178, 181 f,

184 f
Kvinneby, Norra (Stenåsa) 77, 169,

236 f, 263, 280, 282f 
Kvinneby, Södra (Stenåsa) 31, 244,

246, 280, 282, 283
Kvinnsgröta (Gräsgård) 234, 263, 292, 

294f
Kvistorp (Långlöt) 159, 161 
Kyrkehamn (As) 26, 112, 299, 315, 317 

f, 324
Kyrketorp (Böda) 41, 44 f 
Kårehamn/Kåreholm (Löt) 26, 95,

102
Kåtorp (Torslunda) 191, 196 
Källa sn 19, 29, 32, 38, 57-63 
Källingemöre (Köping) 30, 128, 131 
Kärra (Ås) 315, 318 
Köpings sn 17 f, 19 f, 23, 29 f, 32, 34, 

36, 72, 86-91 (Förbo-delen), 97, 108, 
125, 126-132 (Slättbo-delen), 152, 
189

Köpingsvik 19, 26

Ladugårdsgärdet (Räpplinge) 107 
Ladugårdsängen (Räpplinge) 107 
Laxeby (Egby) 109 
Legenäs (Persnäs) 30, 65, 69, 71 
Lenstad (Torslunda) 171, 188, 204,

237
*Lerbergha (Föra) 81 f, 84 
Lerkaka (Runsten) 88, 164 f, 166f 
*Lijslatorp (Föra) 85 
Lindby (Gärdslösa) 97, 110, 112, 139, 

151
Lindby (Ventlinge) 310 
Lofta (Persnäs) 63, 65, 69f 80, 84 
Lopperstad (Runsten) 164, 167f, 169, 

224
Lunda (Kastlösa) 31, 246, 249, 252,

255f
Lunda (Ventlinge) 310 f 313 
Lundby (Löt) 92, 95 
Lundeby (Persnäs) 65, 67, 70



Lundegård (Köping) 72, 74, 86, 87ff, 
97

*Lyndeberge (Högby) 48, 55 
*Lywng (Bredsättra) 146,147 
Långbro (Räpplinge) 134, 156? 
Långerum (Källa) 59 f, 61 f 
Långlöt (Långlöt) 159 f, 161 f 
Långlöts sn 24 f, 29, 32, 139, 158-162, 

163
Långnäs sn, se Möckleby, Norra 
Långrälla (Norra Möckleby) 194, 212, 

216 f, 220f, 229, 321 
Långöre (Bredsättra) 87, 106,141,

143, 146f
Löts sn 22, 29, 32 ff, 72, 91-96, 139 
Löttorp (Högby) 48, 55

Marsjö (Föra) 81, 85 
*Medel giärdet (Gärdslösa) 155 
Mellby (Böda) 39, 41, 45 
Mellby (Segerstad) 246 f, 294,

306 ff
Mellbytorp (Segerstad) 306 
Mellböda (Böda) 41, 45, 70, 169 
Mellstaby (Gräsgård) 194, 229, 263, 

292, 294, 295, 321 
Melösa (Bredsättra) 143, 148 
Mittlandsskogen 18 
*Munke lyckian (Högby) 54 
Munkegård (Högby) 48, 54, 55 
Munketorp (Högby) 48, 51 f, 55 
Mysinge (Resmo) 19 f, 234, 257, 261, 

266, 270, 272f 288, 303 
Möckleby hd 18, 27, 29 ff, 139, 162, 

188, 204-238, 206, 238 f, 283 
Möckleby (Norra Möckleby) 201, 213, 

216, 221, 222
Möckleby (Södra Möckleby) 31, 234, 

258, 300 f, 303f, 313 
Möckleby, Norra, sn 29, 31, 32 f, 62, 

204, 206, 211-222
Möckleby, Södra, sn 19, 29, 32 f, 34, 

239 f, 258 (Hulterstad-delen), 288 f, 
292, 300-305 (Gräsgård- 
delen)

Möcklehorva (Källa) 59, 62 
Möllstorp (Algutsrum) 174, 178 
Mörby (Löt) 92, 95, 96

Mörbylilla (Ventlinge) 310, 311 f 313 
Mörbylånga köping 239, 259 
Mörbylånga sn 25, 29, 32 f, 145, 197, 

210, 223, 239 f, 259-268, 288 
Mörbylånga (Mörbylånga) 194, 210, 

229, 260 ff, 265ff, 273, 288, 321

*Nackholm (Högby) 53 
Norra motet 27, 29, 32f 34 
Norrby (Löt) se Tjurlösa 
Norrböda (Böda) 39, 41, 45f 
*Norre gerdeth (Ås) 323 
*Norre trädet (Räpplinge) 107 
Nyby (Källa) 59 f, 62, 95, 169 
Näsby (Ås) 194, 230, 315, 317,

318ff
Näsby, Norra (Sandby) 88, 167, 194, 

210, 226, 227ff, 234, 238 
Näsby, Södra (Sandby) 226, 229 
*Nörre giärdet (Gärdslösa) 155

Olstorp (Södra Möckleby) 301, 303, 
304

Ormöga (Alböke) 74, 78f 
Ormöga (Bredsättra) 141,143, 148 
Ottenby (Ås) 20,,315, 317 f, 321 ff 
Ottenby sn (nu Ås sn) 292, 315

Parboäng (Ventlinge) 194, 229, 310, 
312, 321

Parteby (Smedby) 247, 253, 274 f, 277 
Persnäs (Persnäs) 63, 65, 70, 146 
Persnäs sn 19, 23 ff, 29, 32, 38, 50, 62, 

63-71, 80
Perstorp (Södra Möckleby) 276, 301, 

304
Petegärde (Löt) 62, 92, 96 
Pinnekulla (Köping) 128, 131 
*Presta wret (Gärdslösa) 155 
*Preste gerdeth (Ås) 323 
*Preste hagan (Högby) 54 
*Preste lyckian (Högby) 54 
*Preste träde (Högby) 54 
Prästgården (Bredsättra) 148 
Prästgården (Gräsgård) 295f 
Prästgården (Gärdslösa) 154 f 
Prästgården (Långlöt) 162
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Prästgården (Norra Möckleby) 215, 
217, 221, 222, 232 

Prästgården (Resmo) 273 
Prästtorp (Ås) 314 f, 318, 320, 324

*Quarne mässen (Räpplinge) 107

Ramsättra (Köping) 128, 130, 131 f 
Ranstad (Högby) 48, 55 
Resmo sn 20, 29, 32 ff, 171, 187 f 

(Algutsrum-delen), 239 f, 268-274 
(Hulterstad-delen), 277, 286, 288, 
309

Resmo (Resmo) 188, 270, 273f 
Risinge (Mörbylånga) 236, 261, 267f 
♦Roffue lyckion (Ås) 323 
Rosendal (Böda) 24 
Rumpetorp (Sandby) 226, 229, 234 
Runsberga (Gärdslösa) 152, 157 
Runsbäck (Torslunda) 141, 191, 196f 

254
Runsten, Norra (Runsten) 68, 164,

167, 168, 236
Runsten, Södra (Runsten) 164, 168 
Runstens hd 18 f, 27, 29 f, 72, 97, 139- 

170, 187, 204, 222
Runstens sn 23 f, 29, 32, 130, 139, 152, 

162-170 (Runsten-delen), 204, 206, 
217, 220, 222f (Möckleby-delen)

Ryd (Glömminge) 88, 155, 178, 182 f, 
185 ff, 210, 215

Rälla (Högsrum) 31, 33,114, 116f,
121 f 126, 154 f, 156, 323 

Räpplinge (Räpplinge) 107,133 f, 136, 
209

Räpplinge sn 16, 19, 23, 25 f, 28, 32,
34,97 f, 113,121,127,130, 132-138 

Röhälla (Glömminge) 187 
Rönnerum (Högsrum) 24, 88, 112, 

114, 122 ff 178, 186, 215, 263 
Rösslösa (Kastlösa) 194, 229, 249, 256 

f, 265, 321

Salmonstorp, se Sammelstorp 
Sammelstorp (Köping) 72, 86, 89, 97 
Sandby (Egby) 94, 109, 110 
Sandby (Högby) 19, 48, 54, 56, 169 
Sandby fjärd 106
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Sandby sn 17, 25, 29, 32 f, 34, 204, 206, 
225-235, 238, 282

Sandby, Nedra (Bredsättra) 141, 143 f, 
145, 148f, 157

Sandby, Norra (Sandby) 194, 226, 229, 
229ff 233, 320 f

Sandby, Södra (Sandby) 194, 226, 229, 
231 f 233, 320 f

Sandby, Övra (Bredsättra) 106, 141, 
143, 148f

Sandbytorp, se Sandby, Södra 
Sandbäck, se Rumpetorp 
♦Sandebouelle (Sandby) 232 
Sebberneby (Ventlinge) 310, 312 
Seby (Gräsgård) 292 f, 296, 308, 322 
Seby (Segerstad) 234, 306, 308, 321 
Segerstad (Segerstad) 294, 306 
Segerstads sn 29, 32 f, 34, 289, 305-309 
Sikvarphamn (Bredsättra) 26, 140 f, 

149
Sjöstorp (Böda) 39, 41, 44, 46 
♦Skafftagræffua (Bredsättra) 149f 
*SkalIan (Bredsättra) 150 
Skarpa Alby (Sandby) 194, 200, 208, 

214, 226, 229 f, 232f 233, 320 f 
Skedemosse 18 f, 141 
Skedstad (Bredsättra) 141, 143 f, 150 
Skogsby (Torslunda) 191, 196, 197f, 

263
Skogsby, Gamla (Torslunda) 24 
*Skogz engen (Ås) 323 
Skriketorp (Högby) 48, 56 
Skäftekärr (Böda) 41, 46, 56 
Skärlöv (Hulterstad) 31, 239, 241, 244, 

246, 247, 256, 289, 299f 306 ff 
♦Skärpinge (Köping) 132, 141 
Slagerstad (Stenåsa) 169, 194, 229,

263, 280, 283f, 321
Slättbo hd 18, 26 f, 29 f, 72, 86, 97-138, 

139, 151, 171, 187, 210 
Smedby sn 29, 31 ff, 34, 239 f, 247, 

274-278, 288 f, 291
Smedby, Lilla (Smedby) 257, 275, 277 
Smedby, Stora (Smedby) 88, 275, 277/ 
Solberga (Gräsgård) 234, 292, 296f, 

308
Solberga (Köping) 128, 132 
♦Spink horffue (As) 323



Spjuterum (Runsten) 68, 88, 164 f, 
167, 168f

Stacketorp (Alböke) 74, 76, 78, 79 
Staretorp (Alböke) 74, 77 f, 79, 80, 88 
Stenninge (Persnäs) 45, 54, 65, 67, 70, 

187
Stenåsa (Stenåsa) 141, 280, 282, 284f 
Stenåsa sn 29, 31 ff, 34, 206, 236f 

(Möckleby-delen), 239 f, 279-285 
(Hulterstad-delen)

Stora alvaret 16 ff, 24 
Stora Grundet (Böda) 40 
Strandskogsmarken, se *Jessemarck 
Strandtorp (Böda) 41, 46 
Strandtorp (Norra Möckleby) 201, 

212, 216, 219, 221 f 223 f 
Störlinge (Gärdslösa) 23, 68 f, 149, 

152,155 f, 157,158, 215 
♦Suidielandet (Högby) 54 
Svarteberga (Räpplinge) 134, 136f 
Svibo (Ventlinge) 310, 312 f 
Sviboäng (Ås) 313,315, 324 
Sättra (Gärdslösa) 152, 157f, 221 
Söderby (Egby), se Ytterby 
Södra motet 27, 29, 32f 35, 255 
*Södratorp (Föra) 85 
*Södre Gerdeth (Ås) 323 
*Södre giärdet (Gärdslösa) 155 
*Södre trädet 107 
Södvik (Persnäs) 54, 65, 69, 70f, 88 
Sörby (Gärdslösa) 23, 97, 110, 112f 

139,149,151,156,178 
Sörby (Högsrum) 113 f, 119, 124 f, 

133, 178
Sörby (Södra Möckleby) 239, 258, 300

Tjurlösa (Löt) 92, 96 
Tjusby (Gärdslösa) 152, 157, 158 
Tjusby fjärd 155 
Tjushög (Gärdslösa) 20 
Tomteby (Räpplinge) 134, 136, 137 
Torp (Böda) 39, 41, 46 
Torp (Föra) 81, 85 
Torp (Gårdby) 205, 208, 214 
Torslunda sn 16 f, 22, 28, 32 f, 130, 

171, 177, 188-198 (Algutsrum-de- 
len), 206, 237 (Möckleby-delen), 
239 f, 285 (Hulterstad-delen)

Torslunda (Torslunda) 189, 191, 198 
Triberga (Hulterstad) 244, 246f, 283 
Trosnäs (Persnäs) 65, 71 
Tryggestad (Räpplinge) 97 f, 118, 120, 

134, 137f
Träby (Segerstad) 19, 263, 296, 306, 

308f
*Trädis wret (Gärdslösa) 155 
Tveta (Torslunda) 191, 198, 250 
*Twffwan (Bredsättra) 150 
Tävelsrum (Torslunda) 30, 191, 198, 

238
Törnbotten (Algutsrum) 174, 179 
Törneby (Räpplinge) 107, 128, 132 
Törnstubbe (Alböke) 73

Uggletorp (Föra) 54, 81, 84, 85 
Ullevi (Gårdby) 205, 208f 
Unnestad (Alböke) 74 f, 77, 79

Valsnäs (Löt) 92, 95, 96 
Vannborga, Nedra (Köping) 72, 86 ff, 

89f, 97
Vannborga, Övra (Köping) 62, 72, 86 

ff, 90 f, 97
Vanserum (Runsten) 88, 139, 162, 167 

f, 177, 204, 222, 224 
Vedborm (Högby) 26, 48, 51 f, 56 
Vedbormeträsk 57 
‘Vedborms ö’, se Vedborm 
Vedby (Högby) 48, 55, 57 
Vedby (Högsrum) 114, 116, 119, 125 f 
Vedby träsk 57 
Vedby vad 54
Ventlinge (Ventlinge) 302 f, 310 f, 313 
Ventlinge sn 29, 32 f, 34, 289, 309-313 
*Vestre lyckian (Ås) 323 
Vi (Källa) 30, 59, 62f 
Vickleby sn 25, 29, 32 ff, 62,171, 199- 

203 (Algutsrum-delen) 239 f, 286f 
(Hulterstad-delen), 288 

Vickleby, Lilla (Vickleby) 200, 202,
234, 286

Vickleby, Stora (Vickleby) 200, 202f, 
234, 286

Vipetorp (Högsrum) 88, 114, 121 f, 
125, 126, 178 

*Vlffue mässan 107
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Vässby, Västra (Föra) 81, 83, 85 
Vässby, Östra (Föra) 81, 83 f, 85 
Västerstad, Nedra (Smedby) 275, 278 
Västerstad, Övra (Kastlösa) 31, 249, 

257, 272, 277 
*Westre åkra (Högby) 54

Ytterby (Egby) 109, 110

Åby (Sandby) 226, 233ff 
Åkerbo hd 27 f, 30, 38-71, 69, 72, 210 
Åkerby (Runsten) 139, 162, 166, 204, 
s 217, 221 f, 224f 

Åketorp (Räpplinge) 134, 138 
Ålebäck, Nedra (Gårdby) 205, 209,
' 225 f, 229, 233 f, 320 

Ålebäck, Nedra (Sandby) 194, 234, 
t 235f, 263

Ålebäck, Övra (Gårdby) 20, 205, 208, 
209f 233, 238
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II Orter utanför Öland
Närke
Närke 36 f

Småland
Aspelands härad 

Bölö (Karlstorp) 36 
Mörlunda sn 177 
Tveta sn 177 
Åkerö (Mörlunda) 264 
Ånhult (Virserum) 186

Handbörds härad 
Hanåsa (Högsby) 218 
Högsby sn 36

Kalmar 16, 29 f, 32, 34 f, 52 f, 74, 99, 
102 f, 105 f, 122, 160, 178, 180, 183 
f, 218, 223, 227, 251 f, 268, 273, 278, 
287, 322 f

Kinnevalds härad
Bergkvara (Bergunda) 245 
Bergunda sn 245 
Odenslanda (Vederslöv) 245

Årsvik (Södra Möckleby) 258, 294, 
301, 304f

Ås sn 29, 32 f, 34, 289, 314-324 
Åstad (Långlöt) 159, 162

Äleklinta (Alböke) 74, 79f 82, 84 
Äpplerum (Räpplinge) 134, 138 
Åsa (Köping) 128, 132

Öj (Köping) 128, 132, 183, 185 
Ölands norra udde 40, 106 
Ölands södra udde 33, 323 
*0redetorp (Bredsättra) 147, 150 
*0rehaffn, se Grankullavik 
Össby (Gräsgård) 254, 291 f, 297ff 

317
Österskog (Glömminge) 171, 179 
*Östre åkra (Högby) 54 
Övetorp (Algutsrum) 174, 179

Vederslövs sn 245 
Kronobergs län 29 
Möre 34 f, 178, 234, 239 f, 263, 323 
Norra More härad

Binnaretorp (Ryssby) 111 
Björnö (Åby) 234 
Buttekulla (Ryssby) 111 
Kalmar sn 31 
Norra Möre hd 183, 236 
Skäggenäs (Ryssby) 184 
Tingby (Dörby) 262 

Södra More härad 
Hagby sn 263 
Hagby, Södra (Hagby) 111 
Halltorps sn 245, 303 
Hossmo sn 273 
Ljungby sn 224 
Söderåkra sn 263 
Voxtorps sn 263 

Njudung 138, 272 
Norrvidinge härad 273
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Nottebäcks sn 36 
Sevede härad 

Pelarne sn 111
Småland 35 f, 68, 88 f, 188, 230, 241, 

273
Stranda härad

Kronobäck (Mönsterås) 34 
Kråkerum (Mönsterås) 87 f, 103 
Ålems sn 241, 304 

Tjust 32, 155, 203 
Norra Tjusts härad 

Vinö (Lofta) 128 
Tuna län 137 

Tuna(Tuna) 99 
Uppvidinge härad 273 

Marskog (Älghult) 245 
Åseda sn 36 
Ålghults sn 36 

Vista härad
Broxvik (Gränna) 216 

Västbo härad 34 
Västra härad

Säby (Bäckaby) 162 
Växjö 32,63, 271 f 
Ydre 155, 241 
Östra härad

Bo (Lemnhult) 36 
Lemnhults sn 36 
Upplanda (Vetlanda) 255

Stockholm
Stockholm 35, 52 f, 69, 106

Södermanland 
Selebo härad 262 

Selaön 321 
Öknebo härad

Hammarby (Överenhörna) 263 
Södermanland 36 f 
Södertälje 104

Uppland
Sollentuna härad

Svartinge (Sollentuna) 236 
Uppland 36 f, 99

Västergötland 
Redvägs härad

Valunda (Norra Åsarp) 246 
Västergötland 36 
Älvsborg 95, 102 
Öresten 322

Västmanland 
Västerås 34 
Västmanland 36 f

Östergötland 
Aska härad

Huvudstad (Vadstena, S:tPer) 298 
Björkekinds härad

Rönö (Östra Ny, nu i Rönö) 218 
Dals härad 

Dals hd 26
Ullevid (Örberga) 298 
Östnässja (Nässja) 298 

Gullbergs härad 
Vreta klosters sn 304 

Hammarkinds härad 
Båstebo (Skällvik) 35 

Linköping, stad och stift 27, 32, 36, 40, 
50,134, 141 f, 149,161,164,173, 
253, 291, 300, 315, 321 

Lysings härad
Isberga (Heda) 298 

Valkebo härad
Harg (Vikingstad) 113 
Rappestad (Rappestad) 36 

Skänninge 151 
Söderköping 101, 125, 151 
Vadstena 216
Östergötland 36 f, 89, 188, 218, 273, 

297

Blekinge
Blekinge 53, 236

Danmark 
Bornholm 32 
Danmark 43, 99 
Köpenhamn 103 f

Halland 
Halmstad 102 
Varberg 100

Värmland 
Värmland 36



Skåne 
Lund 278
Sissebäck (Villands härad) 56 f 
Åhus 278

Estland 
Reval 77

Gotland 
Roma 51

Norge
Bohus 100 f 
Norge 100
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Tyskland 
An klam 100 
Bremen 100 
Danzig 34 
Greifswald 100 f 
Hamburg 100 
Kiel 100 
Kolberg 100 
Lübeck 34, 100 f, 104 
Rostock 100 f 
Samland (Preussen) 161 
Stettin 100 f 
Stralsund 100 
Tyskland 35, 156 
Wismar 100



351

Personregister
Titlar och släktförhållanden anges som regel inte i registret. För dessa hän
visas 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 fa
dersnamn. - För bönderna anges hemorten, om den är känd. Däremot an
ges normalt inte sätesgården för frälsepersoner. - Beträffande person
namn, släktnamn, titlar och släktskap se även inledningen s 12 och för
kortningar, allmänna s 337 ff.

Abjörn i Bredinge, frman 251, 252 
Abraham Eriksson (Leijonhufvud) 234 
Adolf, greve av Holstein 100 
Agata, hustru till Jakob Elefsson 254 
Albrekt av Mecklenburg, kung 46, 99,

100, 101, 262, 285
Algot Gustavsson (Sture), 193, 202, 203, 

210, 223, 228, 229, 231, 232, 233 f, 245, 
252, 271, 272, 281, 291, 293, 294, 296, 
303, 315

- Magnusson (Sture) 234 
Am bo, Birger 308 
Amund i Smedby 278 
Anders (Andreas)
- Erlandsson i Mörbylånga, landbo 266
- Matsson 149
- Olofsson (Högsrum-ätten) 118, 119
- Olsson i Kläppinge 146
- Olsson Frende, hdshövd 31, 66, 109, 

110, 116, 118, 120, 124, 126, 130, 136, 
138, 153, 154, 156, 198, 207, 208, 209, 
214, 216, 218, 219, 223, 255, 284, 285, 
300

- Ravaldsson (Stubbe av Valsta) 155 
Anna (Anne)
- , fatburshustru i Stockholm 53, 106
- Abjörnsdotter 118, 252
- Andersdotter (Högsrum-ätten) 118, 

119, 125, 126
- Arvidsdotter (Trolle) 184
- Axelsdotter (Bielke) 256 f, 265, 295, 

312, 321
- Eriksdotter (Leijonhufvud) 194, 218, 

221, 233, 235, 256, 265, 267, 284, 295, 
312, 321

- Gustavsdotter (Änga-ätten) 231
- Jönsdotter (orre)209
- Klasdotter (Kyle) 237
- Mouritzdotter (Gyldenstierne) 71, 79, 

87,90,91, 167, 278
- Pedersdotter (Bielke) 88
- Åkesdotter (Tott) 234 
Anund, se även Hatt
- Brynjulfsson (tre sjöblad) 101
- Hemmingsson (tre sjöblad) 35, 101, 

218
- Stensson (Ulv) 110, 152, 178, 185, 245 
Arvid, se även Trolle, Västgöte
- Karlsson (Sparre av Aspnäs) 201, 203
- Knutsson (sparre över stjärna) 32, 162 
Aspenäs-ätten se Birgitta Magnusdotter 
Asser i Glömminge, skattebonde 183 
Axel Eriksson (Bielke) 123, 193 f, 228,

229 f, 231, 232 f, 235, 256 f, 263 f, 265, 
267, 283 f, 295, 312, 315, 316 f, 318, 
320, 324

- Kettilsson (Krognos) 225

Bagge av Botorp se Tyrgils Nilsson 
Bagge, Peder 257 
Barkestorps-ätten se Jon Elofsson 
Baur, Henrik, ‘soldenår’ i Borgholm 100 
Beata Abjörnsdotter, hustru till Jeppe 

Ralofsson 252
- Ivarsdotter (Tott) 305
- Karlsdotter (Vasa) 239
Bengt, se även Frende, Ryning, Sture
- i *Bierghe 119
- Abjörnsson (Liljesparre av Händelö) 

69, 157



- Arentsson (Ulv) 234
- Elofsson (Vingad pil) 297
- Håkansson (Bölja från Östbo) 68, 164, 

166, 168, 169
- Knutsson (Ulv) 193, 229, 319, 320
- Kristiernsson (Oxenstierna) 46, 77, 83, 

94, 130, 137, 166, 261
- Nilsson (Färla) 234
- Nilsson (Lejonansikte, Bengt Nilssons 

ätt) 245
- Tomasson (Pipa) 36
- Uddsson (Vinstorpa-ätten) 322 
Bengta i Persnäs 70, 146
- Glysingsdotter (Glysing) 195, 207 f,

215 f, 234
- Åkesdotter (Tott) 234 
Bergkvara-ätten se Håkan Karlsson,

Håkan Matsson, Ingrid Magnusdotter, 
Magnus Håkansson, Mats Håkansson, 
Sestrid Magnusdotter 

Bertil i Långlöt 161 
Bese, se även Gunhildjohansdotter
- , Johan 193, 229, 231, 319
- , Knut 320
Bielke se Anna Axelsdotter, Anna Peders- 

dotter, Axel Eriksson, Brita Turesdot- 
ter, Ebba Axelsdotter, Erik Turesson, 
Gunhild Axelsdotter, Ingeborg Eriks- 
dotter, Johan Axelsson, Karin Eriks- 
dotter, Katarina Eriksdotter, Katarina 
Nilsdotter, Margareta Axelsdotter, 
Margareta Pedersdotter, Nils Peders- 
son, Nils Turesson, Peder Turesson, 
Sten Bengtsson, Sten Stensson, Sten 
Turesson, Ture Pedersson, Ture Stens
son, Ture Turesson 

Birger, se även Ambo, Trolle 
Birger brosa, jarl 312
- jarl 297
- Jonsson 169
- Kristiernsson i Ekelunda 227
- Magnusson, kung 99, 297
- Nilsson (Grip) 138, 251 f
- Olsson, fogde 287
- Petersson (Finsta-ätten) 89, 321
- skrivare 268
- skräddare, fogde 27 
Birgitta (Brita)
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- Bengtsdotter (båt) 138, 272
- Gustavsdotter (Sture) 193, 202, 203, 

208, 210, 228, 233 f, 252, 271, 272,
303

- Haraldsdotter (Änga-ätten) 231
- Jonsdotter, Anders Olsson Frendes 

hustru 118, 120
- Jonsdotter (Högsrum-ätten) 118
- Jonsdotter (orre) 118
- Knutsdotter (Uiv)193, 229, 231, 319
- Kristiernsdotter (Oxenstierna) 304
- Magnusdotter (Aspenäs-ätten) 138, 272
- Magnusdotter (Porse) 36
- Magnusdotter (spets från vänster), 

Knut Somarssons hustru 111, 131, 154 
f, 185

- Månsdotter (Yxta-ätten) 155
- Månsdotter 251, 252
- Nilsdotter, änka efter Olof Bok 167, 

169, 183, 222, 224, 228
- Turesdotter (Bielke) 112, 116, 123,

125, 126, 157, 176, 178, 183, 185, 186, 
190, 192, 209, 254 f, 256, 262, 268, 272, 
273 f, 276, 304, 305

Björn i *Getungstad, skattebonde 130, 
135

- Olofsson, hövitsman på Borgholm 101
blad se Elin Stensdotter
blad, flikigt se Elef, Sigmund Elefsson
Blomma, Holmsten 254
Bo Jonsson (Grip) 101, 175, 236, 245
Bok, Olof 167, 169, 183, 222, 224, 228
Bole i Bläsinge 215
Bonde, se även Karl Knutsson, Kristina 

Karlsdotter, Magdalena Karlsdotter, 
Ragvald Erengislesson

- , Filip (Erengislesson) 89, 101
- , Filip (Petersson) 263
- , Jöns 263
- , Magnus 261, 264
- , Magnus 261, 265
- , Peter (Erengislesson) 101, 263
- , Tord (Filipsson) 261, 264
- , Tord (Magnusson) 263
Bonde (Bondo), kyherde i Gräsgård 296
- i Gräsgård 293
- Nilsson (halv vädur) 175
- Johannis, kyherde i Köping 36



Borra, Johannes, kyherde i Köping 125 
Botild Bånesdotter 175, 214, 216, 218 
Botvida, Nils 119 
Boy, Klaus 105
Brage, Torgils, i Karlevi, landbo 287 
Bralstorp se Notholm Eggertsson 
Brask, Hans, biskop i Linköping 37, 45, 

56, 61, 62, 119, 125, 136, 148, 157, 166, 
169, 251, 255, 283, 284 

Breyde, Poul 111, 113, 119, 123, 124, 126, 
175, 177, 178, 183, 184, 185, 190, 194 f 

Brud i Västerstad 257 
Bröms, Lasse 255
- , Nils 33, 121, 131, 186,255 
Bruse, Nils, fogde 149, 157 
Burislev, kung Sverkers son 77
båt se Birgitta Bengtsdotter, Erengisle 

Sunesson, Iliana Akesdotter, Katarina 
Pedersdotter, Märta Sunesdotter, Peter 
Jonsson, Sune Jonsson 

Bååt se Johan Pedersson 
Bölja från Östbo se Bengt Håkansson, 

Håkan Bengtsson 
Börje Jönsson i Frösslunda 236

Cecilia 180
- , hustru till Bengt i *Bierghe 119
- Olofsdotter 125 
Claus se Klas 
Cugh, Peter 303

Dacke, Nils 67, 69, 124, 146 
David Bengtsson (Oxenstierna) 234 
Djäkn, Hemming 192, 195, 197, 198
- , Jakob, hdshövd 27
- , Jeppe (lilja), hdshövd 111
- , Jöns, hdshövd 30 
Djärve, Peder 75 
Dowt, Claus 322
dubbel ring se Mats Pedersson 
Duva, Jösse, hdshövd 30
- , Nisse, hdshövd 31 
Dyre se Metta Iversdotter

Ebba Axelsdotter (Bielke) 186
- Eriksdotter (Krummedige) 195, 239, 

241

- Eriksdotter (Vasa) 37, 122 f, 124, 193 f, 
197, 217, 221, 228, 232, 235, 239, 256, 
262, 263 f, 265 ff, 281, 282, 283 f, 295, 
308, 312

Eichelberger, Kristoffer 144 
Elef (flikigt blad) 270
- Bankesson 120
- Lasse i Halltorp, Pfrman 117
- Sigmundsson, fogde på Borgholm 32, 

99
Elin 227
- , änka efter Magnus Sture 220, 258
- , Jon Galles syster 278
- Andersdotter (Högsrum-ätten) 118
- Gudmarsdotter 271, 272
- Gustavsdotter (Sture) 223, 229, 231, 

232, 233 f, 235, 245, 281, 291, 293, 294, 
296, 303, 315

- Hansdotter (Stiernsköld) 230 f, 232,
316, 320, 324

- Stensdotter (blad) 263
Elisa, änka efter Anund Hatt d ä 285 
Elof, halvbror till Birger jarl 297
- Kare i Bläsinge 215 
Elofssönernas ätt se Ingrid Elofsdotter,

Johan Elofsson, Kristina Johan sdotter 
Elsa Axelsdotter (Posse) 230, 232, 256,

317, 321
Else by Gävertsdotter (Krukow), änka ef

ter Peder Bagge 257 
Else vi, änka efter Somar Eriksson 111 
Erengisle Näskonungsson (delad sköld) 

303
- Sunesson (båt) 61, 62, 90, 101, 201, 

216, 221,222
Erik, se även Glysing, Nipertz, Puke 

(Bonde), Ryning, Trolle, Ummereise
- av Pommern, kung 27, 36, 99, 102,

194, 256, 268, 286
- XIV, hertig, senare kung 29, 52, 55, 67, 

99, 105, 144
- i Dalby 253
- i Triberga 246
- Abrahamsson (Leijonhufvud) 194,

229, 233 f, 235, 256, 264, 267, 284, 295, 
312

- Axelsson (Tott) 233 f, 322
- Eriksson, kung 313
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- Eriksson dy (Gyllenstierna) 94, 111, 
118, 146, 147, 150, 158, 277, 317

- Eriksson d ä (Gyllenstierna) 87, 90, 91, 
94, 102 f, 147

- Gjurdsson (sjuuddig stjärna) 128, 152
- Karlsson (Vasa) 104, 239, 241
- Karlsson (Örnfot) 188, 285
- Kettilsson (Puke) 224 f
- Kristiernsson (Kristierns från Oland 

ätt) 236
- Magnusson, hertig 34, 99, 297
- Magnusson, kung 56, 99, 100, 148, 313
- Pedersson (Urup) 138, 272
- Persson i Munketorp, landbo 55
- Salomonsson 162
- skrivare, hdshövd 30
- Turesson (Bielke) dy231
- Turesson (Bielke) d å 297 
Erland i Karuin 120
- Knutsson (Vederslövs-ätten) 244, 245 
Esbjörn, se även Holm
- i Lofta, skattebonde 70
EstridJönsdotter (strömming) 175

Fader Bengtsson (sparre) 285 
Falkdal, Gotskalk, biskop i Linköping 101 
Fastulv 165
Fregeno, de, Marinus 103 
Filip, se även Bonde
- Karlsson, riddare 101
- Ulfsson (Ulv) 263 
Filippa, drottning 27, 102
- Magnusdotter (Gren) 103 
Finsta-ätten se Birger Petersson, Johan

Angel d y
Fleming, Johannes, hövitsman på 

Borgholm 100
Flishults-åtten se Peter Jönsson 
Folke, se även Frende
- , kyherde i Gräsgård 296
- Jonsson (Fånö-ätten) 89 
Frende, se även Anders
- , Bengt, i Dörby 218
- , Folke, i Dörby 218
Frende Persson i Södra Gärdslösa 156 
Fånö-ätten se Folke Jonsson 
Färla, Karl Erikssons ätt, se Bengt Nilsson, 

Kristina Bengtsdotter, Åke Bengtsson

354 Personregister

G Siggesson 253
Gadh, Hemming 33, 95, 104, 131, 175, 

180
Galle, Jon, kanik 278
- , Olof, i Mellböda, landbo 45 
Garsten berg, Hans 271
Gase, Klas, i Högby 219 
Gaze, Gunnar, hdshövd 31 
Gera se Holger Karlsson, Karl 

Holgersson
Germund Ingemarsson (triangel) 261, 

266, 273
- Svensson (Somme), fogde o hdshövd 

31, 53, 68, 106, 117, 122, 202, 203, 217, 
317, 323

Gert, se även Ryning
- Johansson, frman 125, 126 
Gertrud Andersdotter (Högsrum-ätten)

118
- Narvesdotter (Römer) 46, 77, 83, 94, 

103, 130, 137, 155, 166, 186, 261
ginbalk se Peder Magnusson 
Gjurd i Kastlösa 254
- Mattsson (sjuuddig stjärna) 128, 152 
Gletzow, Johannes, hövitsman på

Borgholm 100
Glysing, se även Bengta Glysingsdotter, 

Katarina Glysingsdotter, Kristina 
Glysingsdotter

- , Erik 101
- , Henrik 273
- , Kettil 195, 297
- , Nils 224, 225 
Gotskalk Bengtsson (Ulv) 318 
Gregers Matsson (Lillie, Gregers

Matssons ätt) 322
Gren, se även Filippa Magnusdotter, 

Torkel Haraldsson
- , Ivar 46, 77, 83, 94, 130, 132, 137,

155, 166, 186, 261
- , Magnus 27, 102 f, 117, 132, 155, 184, 

258, 261, 266, 273
- , Måns 104
Grip se Birger Nilsson, Bo Jonsson, Nils 

Bosson
Greta Herman sdotter (Kyle) 237 
Gudbjörn i Kläppinge, landbo 146 
Gudsten i Melösa, skattebonde 148



- i Vedby 125
- Månsson i Kläppinge, landbo 146 
Gumme, skeppare i Ossby 298 
Gunhild Axelsdotter (Bielke) 256 f
- Johansdotter (Bese) 193 f, 228, 229, 

230 f, 232 f, 312, 315 f, 318, 320, 324
Gustav I 35, 45, 52, 56, 66, 67, 99, 116, 

118, 119 f, 121 f, 126, 130, 153, 154 f, 
156, 166, 184, 196, 198, 202, 208, 209, 
214, 216, 218, 219, 237, 239, 241, 246, 
251, 255, 261, 283, 284, 285, 287, 300, 
317, 323

- Algotsson (Sture) 234
- Knutsson (Ulv) 193, 229 f, 231, 319
- Larsson (sparre korsad av pil) 229, 

251,253, 263 f, 283, 284
- Larsson (Änga-ätten) 231
- Olsson (Stenbock) 245, 246 
Guttorm jarl 77
Gyldenstierne se Anne Mouritzdotter 
Gyllenhorn se Jöns Olofsson 
Gyllenstierna se Erik Eriksson, Karin 

Eriksdotter, Karl Eriksson, Kristina 
Nilsdotter, Magdalena Eriksdotter 

Gädda se Katarina Johansdotter

Halvdan, Ppräst 180 
halvhjort se Ulf Pedersson 
Halvhjort av Almtaryd se Isak Birgersson 
Hans, se även Brask, Garstenberg, 

Helsing, Kyle, Redesven, Röd
- , kung 47, 51, 69, 95, 103, 104, 128, 

189, 239
- i Bo 149
- Clausson (hjul), borgmästare i Ahus 

278
- Helgesson 109, 110
- Jeppsson, frman 69
- Månsson i Bo, landbo 144 
Harald Karlsson (Stubbe) 188
- Larsson (Änga-ätten) 231
- smed i Nyby, landbo 62 
Hartman, Vineke, borgare i Kalmar 227 
Hatt, Anund d ä, fogde på Borgholm 99,

285
Helena, änka efter Bertil i Länglöt 161
- Guttormsdotter 77
Helge i Legenäs, hdshövd 30, 69

Helsing i Räpplinge, frman 136 
Helsing, Hans 105
Hemming, se även Djäkn, Gadh, Swezcin
- Ragvaldsson, frman 263
Henrik, se även Baur, Glysing, Svinakula, 

Swessin
- , biskop i Linköping 32, 253, 300, 315, 

321
- , präst i Runsten 130
- Tidemansson, biskop i Linköping 116, 

142, 149
Herman Hansson, fogde på Ottenby 323
hjul se Hans Clausson
Hogenskild, Nils 29
Holger Karlsson (Gera) 186, 187
Holm, Esbjörn 106
Holmger i Kastlösa 254
Holmsten, se även Blomma
- , prost på Öland 32, 253, 321
- av Vann borga 89
Holmsten, Jeppe, i Kläppinge, landbo 

146
Håkan, se även Tanna
- Bengtsson (Bölja från Östbo) 69
- Fadersson (stjärnbåt) 285
- Karlsson (Bergkvara-ätten) 50
- Magnusson, kung 100 f
- Matsson (Bergkvara-ätten) 318 
Hästesko se Jakob Henriksson 
Högulv i Karås 86, 121 
Högsrum-ätten se Anders Olofsson, Anna

Andersdotter, BirgittaJönsdotter, Elin 
Andersdotter, Gertrud Andersdotter, 
Ingeborg Olofsdotter, Jöns Olofsson, 
Jon Olofsson, Lucia Andersdotter, 
Olofjonsson

Ida, hustru till Abjörn i Bredinge 252
- Abjörnsdotter, hustru till Per 

Henriksson 252
- Jeppesdotter 251, 252
- Månsdotter 45, 56, 61, 62, 118, 119,

125, 157, 166, 169, 255, 283, 284
Iliana Arvidsdotter (Lejonansikte, Bengt 

Nilssons ätt) 116, 117
- Åkesdotter (båt) 322

Inge i Kvinnsgröta, kyrkvärd 294
- Olsson 149
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Ingeborg 186
- Eriksdotter, hertiginna av Öland 26,

32, 98, 99, 100, 297
- Eriksdotter (Bielke) 297
- Karlsdotter (Sture, gumsehuvud) 175, 

221, 261
- Nilsdotter (Sparre av Tofta) 262
- Olofsdotter (Högsrum-ätten) 118 
Ingegerd Körningsdotter (Kyrning) 75,

87, 278
Ingeld smed 161 
Ingolf i Klinta 277
- i Kvinnsgröta 294
Ingrid Elofsdotter (Elofssönernas ätt)

253
- Klasdotter (Kyle) 237
- Magnusdotter (?Bergkvara-ätten) 89
- Ylva 297 
Isak i Bjärby 248
- Birgersson (Halvhjort av Almtaryd) 68, 

168, 202, 203
Ivar, se även Gren
- Axelsson (Tott) 103, 108, 128
- Olofsson (Måby-ätten) 168, 236, 237, 

244, 282

Jakob, se även Djäkn
- Elefsson (Pbomärke) i Kastlösa 254
- Henriksson (Hästesko) 323
- Turesson (Rosengren) 45, 46, 74, 77, 

83, 93, 130, 166, 168, 169, 209, 214, 
224, 245, 258, 261, 265, 272, 303, 308

Jeppe, se även Djäkn, Holmsten
- Jönsson i Högsrum 118, 119, 138
- Ralofsson i Bredinge, frman 251 
Jerla, Jon, i Lofta o Djurstad 70, 82 
Johan (Johannes, Jon), se även Bese,

Borra, Fleming, Galle, Gletzow, Jerla, 
Karre, Kyle, Molteke, Skägge, Umme- 
reise, Ängel

- 11199,270
- , scolaris 161
- , bryte i Kastlösa 254
- Abrahamsson i Södra Kvinneby 283
- Andersson i Torp, skattebonde 46
- Axelsson (Bielke) 194, 218, 221, 230, 

233, 236, 267, 284, 312, 315, 318, 321

- Elofsson (Barkestorps-ätten) 45, 46,
56, 83, 108, 111, 112, 124, 126, 131, 
157, 161, 165, 175, 178, 207, 209, 219, 
231, 236, 237, 248, 253, 257, 277, 282, 
283

- Elofsson (Elofssönernas ätt) 306, 321
- Hemmingsson (Lejonansikte, 

Hemming Ödgislessons ätt) 123
- Karlsson (Vasa) 239
- Kettilsson (Puke) 175
- Klemetsson i Bläsinge 215
- Månsson (Natt och Dag) 105
- Olofsson (Högsrum-ätten) 118, 119
- Olsson i Näsby, landbo 319
- Pedersson (Bååt) 164, 230, 231, 232, 

234, 281, 283, 284
- Ragvaldsson, frman 263
- skrivare, hdshövd 31, 32
- smed i Kvinnsgröta 294
- Sverkersson, kung 312
- Truelsson (Upplanda-ätten) 68, 157, 

166, 169
- Åkesson (Natt och Dag) 321 
Johannes se Hans, Johan
Jute, Olof, i Össby, landbo 298, 319 
Jöns (Jösse), se åven Bonde, Djäkn, Duva, 

Kärling, Strömming
- i Norra Gårdslösa 154
- Abrahamsson i Dörby 218
- Andersson i Näsby, landbo 319
- Bengtsson (Oxenstierna), äbi 103
- Brudsson (Lejonansikte, Bengt 

Nilssons ätt) 101
- Eriksson 34
- Jakobsson, frman 256
- Jönsson 245
- Jönsson i Ventlinge, skattebonde 313
- Larsson, fogde på Borgholm 104
- Larsson 105
- Larsson i Högsrum, landbo 119
- Matsson (orre), fogde på Borgholm 

102, 118, 136
- Matsson i Berg, skattebonde 188
- Matsson i Ekelunda 227
- Nilsson (Slätte), hdshövd 30
- Olofsson (Högsrum-ätten) 118, 252
- Olofsson (Gyllenhorn) 45, 46, 207, 

209,219, 236, 237, 282



- Persson, fogde på Rälla 121, 154
- Ulfsson (Roos av Ervalla) 317 
Jöran Bartoldi, kyherde i Aby 108
- Hermansson, mäster 202, 203
- Trulsson (Ravnäs-ätten) 271
- Åkesson (Tott) 192, 193, 202, 203, 228, 

229, 233, 234, 235, 271, 272, 291, 293, 
294, 302, 315

Jösse se Jöns

Karin se Katarina
Karl, se även Krok, Puke (Bonde), Sture, 

Tydiske
- 169
- , biskop i Linköping 50, 322
- Abrahamsson 101
- Bengtsson (Vinstorpa-ätten) 322
- Elinesson (Sparre av Aspnäs) 34
- Eriksson,(Gyllenstierna) 94, 277, 278
- Haraldsson (Stubbe) 266
- Holgersson (Gera) 192, 193, 202, 203, 

229, 233 f, 235, 263, 271, 272, 291, 293, 
294, 302, 315

- Holmgersson (Krognos) 244, 245
- Knutsson (Bonde) 27, 95, 99, 102, 105, 

136, 268, 286
- Kristiernsson (Vasa) 195, 239, 241
- Nilsson (sparre) 87
- Sverkersson, kung 64
- Ulfsson (Sparre av Tofta) 197, 254 
Karre, Johan 120
Katarina (Karin)
- , hustru till Karl Holmgersson 245
- Eriksdotter (Bielke) 36
- Eriksdotter (Bielke) 318, 324
- Eriksdotter (Gyllenstierna) 318
- Glysingsdotter (Glysing) 195
- Johansdotter (Gädda) 231
- Johansdotter (Ummereise) 119, 123, 

125, 126, 178
- Karlsdotter (Sture, gumsehuvud) 165, 

258
- Klasdotter (Kyle) 237
- Nilsdotter (Bielke) 35
- Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 88, 91, 

167, 223, 224, 228
- Pedersdotter (båt) 35, 134 
Kettilmund i Gettiinge 258

Klas (Claus, Klaus), se även Boy, Dovvt, 
Gase

Klemens Petersson (sparre) 36, 101 
Klemet i Blåsinge 215
- i Möllstorp, borgare i Kalmar 178
- Ceciliasson i Björnhovda, landbo 192 
Knut, se även Bese, Sture
- av Reval, hertig 77
- Bengtsson (Ulv) 231
- Bosson (Natt och Dag), biskop i 

Linköping 27, 78, 86, 121
- Haraldsson (Soop) 193, 318
- Karlsson (Sparre av Tofta) 197, 254
- Petersson (Schack av Skylvalla) 168, 

244, 236, 237, 282
- Somarsson, frman 111, 154 f, 185 
kors, tre se Peter Eriksson
Krak, Mats, i Greby 136
Kristian I 34, 102, 103, 108, 128, 130, 322
- 1169, 104 f
Kristierns från Öland ätt se Erik

Kristiernsson, Kristiern Kristiernsson, 
Kristina Kristiernsdotter, Likvid 
Kristiernsson

Kristiern Kristiernsson (Kristierns från 
Öland ätt) 236

- Nilsson (Vasa) 27, 102, 194 f 
Kristina (Kerstin)
- Bengtsdotter (Färla) 234
- Davidsdotter (Oxenstierna) 234
- Eriksdotter (Urup) 266, 273
- Glysingsdotter (Glysing) 273
- Holmstensdotter, nunna 134
- Johansdotter (Elofssönernas ätt) 321
- Karlsdotter (Bonde) 87, 94, 102, 277
- Kristiernsdotter (Kristierns från Öland 

ätt) 236
- Nilsdotter (Gyllenstierna) 215
- Pedersdotter 257
- Pedersdotter (Psparre över blad) 161 f
- Staffansdotter (Ulv) 322
- Åkesdotter (Tott) 234
- Ulfsdotter (Sparre av Tofta) 123, 136, 

185, 197, 207, 209 f, 218, 228, 254, 266, 
286

Kristoffer av Bayern, kung 47, 102, 195 
Krognos se Axel Kettilsson, Karl 

Holmgersson
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Krok, Nils 106
- , Karl 183
Krukow se Elseby Gävertsdotter 
Krummedige se Ebba Eriksdotter 
Kursa, Torsten, i Kläppinge, landbo 146 
Kyle, se även Anna Klasdotter, Greta 

Hermansdotter, Ingrid Klasdotter, 
Karin Klasdotter, Sigrid Klasdotter

- , Johan 168, 236, 237, 244, 282
- , Hans 157, 175, 216, 231, 248, 257, 

277, 283
- , Herman 237
- , Klas dy 237
- , Klas då 237
- , Påvel 237
Kyrning se Ingegerd Körningsdotter 
Kärling.Jöns, i Bläsinge 215

Lamprecht, Arend, kyrkomålare 270 
Lars (Lasse), se även Bröms, Tyste
- , präst i Glömminge 180
- i Mysinge, borgare i Kalmar 273
- Almundsson i Kvinneby 282
- Jönsson i Störlinge 149, 157
- Karlsson (Sparre av Aspnäs) 201, 203
- Mickelsson, biskop i Växjö 271, 272
- Mickelsson i Isgärde, skattebonde 184
- Olofsson (Måby-ätten) 168, 236, 237, 

244, 282
- Olsson (sparre korsad av pil) 252, 263, 

264
- Sandersson 118, 154
- skrivare, hdshövd 30, 31
- skräddare, borgare i Kalmar 227
- Ölfsson (Änga-ätten) 231 
Leijonhufvud se Abraham Eriksson,

Anna Eriksdotter, Erik Abrahamsson, 
Margareta Eriksdotter, Sten Eriksson 

Lejonansikte, Bengt Nilssons ätt se Bengt 
Nilsson, Iliana Arvidsdotter, Jöns 
Brudsson

Lejonansikte, Hemming Ödgislessons ätt 
se Johan Hemmingsson 

Likvid Kristiernsson (Kristierns från 
Öland ätt) 236

Likvidssönernas ätt se Mats Halstensson, 
Ulvid Birgersson 

lilja se Jeppe Djäkn
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Liljesparre av Håndelö se Bengt 
Abjörnsson

Lillie, Gregers Matssons ätt se Gregers 
Matsson

Lucia, hustru till Olof Jonsson 118
- , hustru till Nils Knutsson 125
- Andersdotter (Högsrum-ätten) 98, 

118, 120, 137, 154
- Olofsdotter (Måby-ätten) 237

Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna) 
124, 186

- Karlsdotter (Bonde) 277 
Magnus (Måns), se även Bonde, Gren,

Sture
- Birgersson, kung 26, 30, 99, 297
- Eriksson, kung 33, 41, 42, 46, 56, 99, 

100, 313
- Gudmundsson i Bredinge, frman 251, 

252
- Håkansson (Bergkvara-ätten) 101
- Ingelsson 152
- Jonsson, frman 118
- Pedersson (Stierna) 68, 137, 166, 169, 

197, 198, 227, 278, 308
- Svensson (Somme) 193, 232, 318 
Margareta (Märta)
- , hustru 68
- , syster till Ficke van Vitzen d y 267
- Algotsdotter (Sture) 234
- Arentsdotter (van Vitzen) 268
- Axelsdotter (Bielke) 321
- Bengtsdotter (Ulv) 234
- Bengtsdotter (Vingad pil) 297
- Eriksdotter 175
- Eriksdotter (Leijonhufvud), drottning 

241
- Eriksdotter, änka efter Karl Sture 221, 

258
- Ingemarsdotter 266
- Jönsdotter 113, 125
- Johan sdotter (Molteke) 195
- Pedersdotter (Bielke) 88
- Pedersdotter 237
- Sunesdotter (båt) 210, 254
- Valdemarsdotter, drottning 188, 268, 

286, 322
Margit, hustru till Martin i Seby 296



Martin, präst i Föra 81
- i Seby 296
Mats, se även Krak, Romp
- , kyherde i Gräsgård 295 f
- i Bmttorp 217
- i Mysinge 273
- i Sörby 124
- Halstensson (Likvidsönernas ätt) 123
- Håkansson (Bergkvara-ätten) 101, 318
- Jönsson 149
- Larsson i Mellböda 45
- Pedersson (dubbel ring), hdshövd 32, 

161 f, 183, 186, 257, 304
Melen, van, Berndt 105 
Metta Iversdotter (Dyre) 104 
Mickel Olsson, fogde 106, 117 
Molteke, se även MargaretaJohansdotter
- , Johan 195
Måby-ätten se Ivar Olofsson, Lars 

Olofsson, Lucia Olofsdotter, Nils 
Olofsson, Olof Ingevaldsson, Peter 
Olofsson, Påvel Olofsson 

Måns se Magnus
Mårten, Linköpings domkyrkas sysslo

man 149
- Larsson, fogde 99

Natt och Dag se Johan Månsson, Johan 
Åkesson, Knut Bosson 

Nils (Nisse), se även Botvida, Bröms, 
Bruse, Dacke, Duva, Glysing, 
Hogenskild, Krok, Storm, Swessin, 
Vind

- , kyherde i Smedby 291
- i Långräl Ia 220
- i Vedby 125
- Bosson (Grip) 69, 95, 103 f, 106, 138, 

145, 149, 150, 162, 187, 239, 251, 264
- hovman i Norra Runsten, landbo 168
- Jonsson (Rickeby-ätten) 101, 236
- Jonsson, fogde på Horn 52
- Jönsson (Oxenstierna) 27, 102
- Kettilsson (Vasa) 175
- Knutsson (sparre) 87, 89, 125
- Larsson i Vanserum 224
- Markusson, biskop i Linköping 141
- Månsson (Yxta-ätten) 155

- Olofsson (Måby-ätten) 168, 236, 237, 
244, 282

- Pedersson i Spjuterum, landbor (två 
personer) 169

- Pedersson (Bielke) 176
- Pedersson (delad sköld, övre delen 

ginstyckad) 286
- Persson i Gillberga, skattebonde 67
- Persson i Hallnäs, skatte bonde 67
- Ragvaldsson, biskop i Växjö 271, 272
- Siggesson 75
- Svensson 89
- Turesson (Bielke) 32, 35 f, 41, 42, 46, 

56 f, 193, 218, 262
Nipertz, Erik 239
Norby, Sören 104 f
Notholm Eggertsson (Bralstorp) 263

Offe Nilsson (sparre) 89
Olof, se även Bok, Galle, Jute, Skupe
- , präst i Bredsättra 149
- , prost i Gärdslösa 152
- i Bredinge 251 f
- i Karum 120
- Abjörnsson 251
- Abjörnsson (sparre korsad av pil) 252
- Arvidsson (PRosenbielke) 245
- Bennesson, borgare i Kalmar 227
- Björnsson, frman 36
- Elofsson i Källingemöre, hdshövd 30, 

131
- Haraldsson, frman 125
- Helgesson i Mellböda 45
- Ingevaldsson (Måby-ätten) 237
- Jonsson 118
- Jonsson (Högsrum-ätten), hdshövd 27, 

30, 118, 119
- Klasson i Ullevi 209
- Larsson, hövitsman på Öland 105
- Månsson i Kläppinge, landbo 146
- Nilsson, prior i Eskilstuna 103
- Pedersson i Kläppinge, landbo 146
- Påvelsson i Rönnerum, landbo 124
- Simonsson i Hörlösa, skattebonde 69 
orre se Annajönsdotter, Britajönsdotter,

Jöns Matsson 
Othugen i Dalby 253 
Owagx, Torsten, i Hässleby 86
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Oxenstierna se Bengt Kristiernsson, 
Birgitta Kristiernsdotter, David 
Bengtsson, Jöns Bengtsson, Kristina 
Davidsdotter, Nils Jönsson

Peter (Peder, Per, Petrus), se även Bagge, 
Cugh, Djärve, Porse, Ryning, Slatte, 
Ulf, Zela

- i Mysinge, frman 272
- Andersson, fogde 236
- Andersson i Bäck, skattebonde 223
- Benedicti, påviig notarie 148
- Bengtsson i Frö 286
- Bengtsson i Mörbylänga, landbo 266
- Elofsson, hdshövd 30
- Eriksson (tre kors) 262
- Folkesson (Rossviks-ätten) 260
- Henriksson, hdshövd 31, 251
- Ingelsson i Kläppinge, landbo 146
- Isaksson i Bjärby 248
- Jonsson (båt) 263
- Jönsson (PFlishults-ätten) 176, 189
- Jönsson, frman 183, 185
- Karlsson i Horn, frman 68, 245
- Larsson (Bagge) 245
- Magnusson (ginbalk) 161, 162
- Månsson i Björkerum, skattebonde 

160
- Månsson (Stierna) 162
- Nilsson i Räpplinge, frman 136
- Olofsson (Måby-ätten) 168, 236, 237, 

244, 282
- Påvelsson i Smedby, skattebonde 278
- skeppare 317
- Svensson, fogde 27
- Turesson (Bielke) 75, 87 f, 90, 91, 98, 

120, 137, 167, 177, 189, 223, 224, 228
- Tyrgilsson, biskop i Linköping 32, 322
- Tyrgilsson i Korntorp, landbo 78 
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 88 
Pipa se Bengt Tomasson
Porse, se även Birgitta Magnusdotter
- , Peder 193
Puke se Erik Kettilsson, Jon Kettilsson 
Puke (Bonde), Erik 221
- , Karl 221
Påvel Olofsson (Måby-ätten) 168, 236, 

237, 244, 282
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Ragnhild, Karl Sverkerssons mor 64 
Ragvald i Dörby 216, 218
- Erengislesson (Bonde) 101
- Sibbesson, frman 263
Ramborg Magnusdotter (kluven sköld) 

263
Ravnäs-ätten se Jöran Trulsson, Truls 

skrivare
Redesven, Hans 108, 109, 110 
Rickeby-ätten se Nilsjonsson 
Romp, Mats, i Dörby 218 
Roos av Er valla se Jöns Ulfsson 
Rosengren se Jakob Turesson 
Rossviks-ätten se Peter Folkesson 
Rud, Otte 40, 50, 104, 128, 134, 144, 149, 

189, 239
Runa, hustru till Jöns Matsson 118 
Ryning, Bengt 166, 266, 273, 304
- , Erik 266, 273
- , Gert, fogde på Borgholm 101, 194 f
- , Peder, fogde på Borgholm 27, 102, 

111, 195,215, 254, 258
Räv, Torsten, i Spjuterum, landbo 169 
Röd, Hans, i Kläppinge, landbo 146 
Römer se Gertrud Narvesdotter

Sachtelevent, Dethard 100 
Sander Jönsson, frman 118 
Schack av Skylvalla se Knut Petersson 
Sestrid Magnusdotter (Bergkvara-ätten) 

87
Sigfrid Jönsson, fogde 52, 106, 126, 144, 

155, 162, 180, 323 
Sigge, jordägare i Kastlösa 253
- Vibjörnsson, präst i Sandby 282 
Sigmund av Horn 63, 68
- Elefsson (flikigt blad) 270 
Sigrid, se även Sture
- Håkansdotter (två nedvända sparrar) 35
- Karlsdotter (Sture, gumsehuvud) 165
- Klasdotter (Kyle) 237
- Persdotter (sparre över blad) 252 
Sille i Bläsinge 215
Simon i Norra Gärdslösa 154
- Jonsson i Enerum 43
sjöblad, tre se Anund Brunjulfsson, 

Anund Hemmingsson, Staffan Avids- 
son



Skering Olofsson, frman 125 
Skupe, Olof, hdshövd 31 
Skägge, Johan, i Klåppinge, landbo 146 
sköld, delad se Erengisle Näskon ungsson 
sköld, delad, övre delen ginstyckad se 

Nils Pedersson
sköld, kluven se Ramberg Magnusdotter 
Sköring, Birger, i Björnhovda, landbo 

192
Slatte, se även Jöns Nilsson
- , Peder 98, 118, 120, 137
- , Verner 116, 126, 137, 161, 165 f, 178, 

216, 219, 236 f
Smed, Ivan, hdshövd 31 
Snäre i Ormöga 78 
Sofia, dansk drottning 77 
Somar Eriksson, frman 111, 131, 154 
Somme se Germund Svensson, Måns 

Svensson
Sone skinnare 149 
Soop se Knut Haraldsson 
sparrar, två nedvända se Sigrid 

Håkansdotter, Sune Håkansson 
sparre se Fader Bengtsson, Karl Nilsson, 

Klemens Petersson, Nils Knutsson, 
Offe Nilsson

Sparre av Aspnäs se Arvid Karlsson, Karl 
Elinesson, Lars Karlsson 

Sparre av El linge se Karin Nilsdotter, 
Pernilla Nilsdotter

Sparre av Tofta se Ingeborg Nilsdotter, 
Karl Ulfsson, Knut Karlsson, Kristina 
Ulfsdotter

sparre korsad av pil se Anna
Abjörnsdotter, Beata Abjörn sdotter, 
Gustav Larsson, Ida Abjörnsdotter, 
Lasse Olsson, Olof Abjörnsson 

sparre över blad se Kristina Persdotter, 
Sigrid Persdotter

sparre över stjärna se Arvid Knutsson 
spets från vänster se Birgitta 

Magnusdotter
Staffan Avidsson (tre sjöblad) 175, 236
- Bengtsson (Vinstorpa-ätten) 322
- Ulfsson (Ulv) 322
Sten Bengtsson (Bielke) 31, 35
- Bengtsson (Ulv) 110, 131, 154, 178, 

185, 245

- Bosson, ?fogde på Borgholm 101
- Eriksson (Leijonhufvud) 234
- Stensson (Bielke) 193
- Turesson jj y (Bielke) 87
- Turesson d ä (Bielke) 262 
Stenbock se Gustav Olsson
Stierna se Måns Pedersson, Per Månsson 
Stiernsköld se Elin Hansdotter 
stjärna, sjuuddig se Erik Gjurdsson,

Gjurd Matsson
stjärn båt se Håkan Fadersson 
Storm, Nisse, i Kläppinge, landbo 146 
Strömming, se även Estrid Jönsdotter
- , Jöns 175
Stubbe se Harald Karlsson, Karl 

Haraldsson, Sverker Haraldsson 
Stubbe av Väistä se Anders Ravaldsson 
Sture (gumsehuvud), se även Ingeborg 

Karlsdotter, Katarina Karlsdotter,
Sigrid Karlsdotter

- , Bengt 117, 157 f, 217
- , Karl 175, 221, 258
- , Knut 158, 220, 258
- , Magnus 116, 117, 157 f, 169, 220,

258
Sture (sjöbladsätten), se även Algot 

Gustavsson, Algot Magnusson, Birgitta 
Gustavsdotter, Elin Gustavsdotter, 
Gustav Algotsson, Märta Algotsdotter

- , Sten dä31, 51, 95, 99, 103,116,117, 
202, 322

Sture, Sigrid 124, 186 f
- , Sten d y 99, 104, 105, 136, 215, 251
- , Svante Stensson 41,42, 46, 122 f, 156, 

157, 186, 193, 195 f, 197, 215, 235, 241, 
262, 266, 282, 284, 294, 295, 308

Styrbjörn i Seby 296 
Stålhammar, Tore, i Eketorp 291 
Suderland, Fredrik, hövitsman på 

Borgholm 101
Sune Håkansson (två nedvända sparrar) 

99
- Jonsson (båt) 263 
Svante, se även Sture
- Nilsson (Sture) 33, 104, 121, 128, 131, 

134, 175, 186, 187, 255
Svantepolk Knutsson (Svantepolk 

Knutssons ätt) 77, 282
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Sven Jakobsson i Greby 136
- Nilsson i Karum, hdshövd 30, 118, 120 
Sveno Johannis, präst 188
Sverker den äldre, kung 77
- i Greby 136
- Haraldsson (Stubbe) 266 
Svinakula, Henrik 116 
Swansee 188
Swessin, Henrik d y 69, 157, 255
- , Henrik d å 215, 254
- , Nils 255
Swezcin, Hemming 68, 244, 245
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Tanna, Håkan 63, 151, 159, 179, 211, 279 
f, 290, 310 

Tjälve i Klinta 277 
Tore, se även Stålhammar
- Pedersson i Horn, skattebonde 52 
Torkel Haraldsson (Gren) 318 
Torsten, se även Kursa, Owagx, Räv
- , kanik i Linköping 253
- i Horn, skattebonde 69
- Karlsson 169
Tott se Anna Åkesdotter, Beata Ivars- 

dotter, Bengta Åkesdotter, Erik Axels
son, Ivar Axelsson, Jöran Åkesson, 
Kerstin Åkesdotter, Åke Jöransson 

triangel se Germund Ingemarsson, 
Margareta Ingemarsdotter 

Trolle, se även Anna Arvidsdotter
- , Arvid (Birgersson) 31, 37, 103, 112, 

116, 123, 125, 126, 157, 161, 176, 178, 
183, 185, 186, 190, 209, 254, 256, 261, 
262, 264, 268, 272, 273, 276, 305

- , Birger dy 36, 102, 264, 271,272
- , Birger d ä 36
- , Erik 33, 121, 131, 186, 187, 255, 270
- , Joakim 209, 305
- , Ture 94, 111,116, 117, 122 f, 124, 

126, 147, 154, 157, 167, 176, 178, 185, 
189, 253, 262, 267, 271, 272, 273, 291, 
294, 303, 304

Truls Hemmingsson i Skäggenäs 184
- Klemetsson i Kläppinge, landbo 146
- Pedersson i Unnestad 75
- skrivare (Ravnäs-ätten) 271 
tupp se Odgisle Pedersson

Ture Pedersson (Bielke) 71, 74, 76, 77 f, 
79, 87 f, 89, 90 f, 120, 122, 124, 126, 
134, 137 f, 154, 155, 167, 169, 176, 177, 
178, 184, 186, 192, 219, 223, 224, 228, 
258, 263, 265, 278, 303

- Stensson (Bielke) 87, 111
- Turesson (Bielke) 87, 90, 91, 94, 103, 

147, 167, 169, 183, 186, 223, 224, 228, 
278

Tydiske, Karl 99
Tyrgils, präst i Källa 58
Tyrgils Nilsson (?Bagge av Botorp) 68, 192
Tyste, Lasse, frman 118, 169, 255

Ulf, Peder 237 
Ulf fase 313
- Filipsson (Ulv) 262
- Pedersson (halvhjort) 177
- Staffansson (Ulv) 322
Ulv se Anund Stensson, Bengt Arentsson, 

Bengt Knutsson, Birgitta Knutsdotter, 
Filip Ulfsson, Gotskalk Bengtsson, Gus
tav Knutsson, Knut Bengtsson, Kristina 
Staffansdotter, Märta Bengtsdotter, 
Staffan Ulfsson, Sten Bengtsson, Ulf 
Filipsson, Ulf Staffansson 

Ulvid Birgersson (Likvidsönernas ätt)
215

Ummereise, se även Katarina 
Johansdotter

- , Erik 111, 113, 119, 123, 125, 126,
175, 177, 178, 183, 184, 185, 190, 194, 
195, 234

- , Johan d y 233, 234
- , Johan dä 195, 215, 234 
Unn (?i Lerkaka) 167 
Upplanda-ätten se Johan Truelsson 
Urup se Erik Pedersson, Kristina

Eriksdotter

Valdemar Atterdag, kung av Danmark 100
- Birgersson, kung 253
- Magnusson, hertig 26, 34, 99, 297
- II, kung av Danmark 77 
Vasa se Beata Karlsdotter, Ebba

Eriksdotter, Erik Karlsson, Johan 
Karlsson, Karl Kristiernsson, Kristiern 
Nilsson, Nils Kettilsson



Vederslövs-ätten se Erland Knutsson 
Vessing i Greby 136 
Vibjörn i Brunneby 282 
Vind, Nils, i Bjärby 248 
Vingad pil se Bengt Elofsson, Margareta 

Bengtsdotter
Vinstorpa-åtten se Bengt Uddsson, Karl 

Bengtsson, Staffan Bengtsson 
Vitzen, van, se även Märta Arentsdotter, 

Märta, syster till Ficke van Vitzen
- , Ficke d y 188, 267
- , Ficke d ä 101
vädur, halv se Bonde Nilsson 
Västgöte, Arvid, biskopsfogde 37, 136 
W, prost på Öland 32 
Weberstedt, von, Stefan 105

Yxta-åtten se Birgitta Månsdotter, Nils 
Månsson
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Zela, Peter, i Bläsinge 215

Åke Bengtsson (Färla) 229, 234, 315
- Jöransson (Tott) 234

Änga-ätten se Anna Gustavsdotter, Bir
gitta Haraldsdotter, Gustav Larsson, 
Harald Larsson, Lars Ölfsson 

Ängel,Johan (Finsta-ätten) 89 
Ärvast i Kastlösa 254

Ödbjörn i Kvinneby 282 
Ödgisle Pedersson (tupp) 31, 116, 121 
Örnfot se Erik Karlsson 
Östen i Bläsinge 215
- i Frö, borgare i Kalmar 287
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Register över kyrkliga institutioners godsinnehav
Registret avser kyrkors, klosters och andra kyrkliga institutioners godsinne
hav inom undersökningsområdet under medeltiden. Hänvisningar till des
sa organisationers (liksom kronans) godsinnehav efter reformationen kan 
erhållas i tabellerna över antalet jordeboksenheter (resp härads- och soc
kenindelning). Dessa tabeller utgör ett viktigt komplement till nedanstå
ende register, eftersom kyrkorna och klostrens godsinnehav till stora delar 
är känt endast genom efterreformatoriskt material. Ett undantag har gjorts 
för det efterreformatoriska materialet. En specialjordebok över sockenkyr
kornas godsinnehav (SmH 1541:7) har nämligen inarbetats i denna redo
visning.

Alböke kyrka: 76 (Alböke, Ebbegärde, Gillsby), 77 (Haglunda), 78 (Stora Istad, 
Knäppinge), 79 (Ormöga, Staretorp), 84 (Grönslunda, *Lerbergha), 86 
(Dalby), 94 (Arbelunda), 96 (Valsnäs)

Algutsrums kyrka: 175 (Algutsrum), 177 (Hässleby), 179 (Törnbotten)
Alvastra kloster: 197 (Runsbäck)
Bredsättra kyrka: 145 (Bredsättra), 146 (Kläppinge), 147 (Långöre)
Föra kyrka: 82 (Djurstad), 83 (Föra, Gel, Södra Greda, Östra Greda), 84 

(Grönslunda, Husballa), 85 (Torp, Västra Vässby)
Glömminge kyrka: 177 (Hässleby), 181 (Brostorp), 183 (Böle), 185 (Kvigerälla), 

186 (Ryd)
Gräsgårds kyrka: 294 (Gammalsby, Kvinnsgröta), 296 (Solberga)
Gårdby kyrka: 210 (Övra Ålebäck)
Gärdslösa kyrka: 112 f (Lindby, Sörby), 156 (Södra Gärdslösa), 158 (Sättra, 

Tjusby)
Halltorps kyrka: 246 (Hulterstad), 303 (Albrunna)
Hulterstads kyrka 247 (Triberga), 300 (Skärlöv)
Högsrums kyrka: 113 (Sörby), 122 (Rälla), 126 (Vedby), 156 (Södra Gärdslösa) 
Johanniterorden: 108 (Egby sn), 128 (Köpings sn), 130 (Klinta), 132 (Öj)
Kalmar nunnekloster: 51 (*Edby), 55 (Ranstad), 61 (Kvarnstad), 62 (Nyby), 62 f 

(Vi), 90 f (Övra Vannborga), 116 (Ekerum), 135 (*Getungstad), 175 
(Algutsrum), 190 (Arontorp), 193 (Eriksöre), 197 (Skogsby), 201 (Karlevi), 215 
(Bläsinge), 216 f (Bröttorp), 220 (Långrälla), 221 (Möckleby), 222 (Strand
torp), 245 (Hulterstad), 254 (Kastlösa), 268 (Risinge), 273 (Resmo), 286 f 
(Stora Frö), 308 (Träby)

Kastlösa kyrka: 248, 250 (Bjärby), 251 (Bredinge), 252 (Lilla Dalby), 256 
(Rösslösa), 257 (Övra Västerstad), 284 (Slagerstad)

Källa kyrka: 61 (Kvarnstad)
Köpings kyrka: 111 (Hagby), 125 f (Vedby), 130 (Hörninge), 131 (Kolstad) 
Linköpings domkyrka:

ospecificerat 125 (Sörby), 253 f (Kastlösa), 266 (Mörbylånga) 
biskopsbordet 116 f (Ekerum), 132 (*Skärpinge), 141 ff (Bo), 144 (*Boeshage), 
144 (*Boosgæff), 144 f (Bredsättra), 145 (Gåtebo), 145 f (Kläppinge), 147 
(Långöre), 148 (Ormöga), 148 f (Övra och Nedra Sandby), 149 f (*Skaffta-



Register över kyrkliga institutioners godsinnehav 365

graeffua), 150 (*Skallan, Skedstad, *Tvvffwan), 197 (Runsbäck), 281 (Lilla 
Brunneby), 284 f (Stenåsa)
S:tJakobs kapell. 113 (Sörby), 125 (Sörby)
Crucis minoris prebenda: 188 (Kleva)
okända prebendor. 201 (Karlevi), 203 (Stora Vickleby)

Långlöts kyrka: 160 (Björkerum, Folkeslunda), 161 (Ismantorp), 162 (Långlöt, 
Åstad)

Löts kyrka: 94 (Arbelunda)
Mörbylånga kyrka: 145 (Gåtebo), 197 (Skogsby), 210 (Övra Ålebäck), 223 (Södra 

Bäck), 264 (Bårby), 266 f (Mörbylånga)
Norra Möckleby kyrka: 215 (Bläsinge), 217 (Bröttorp)
Nydala kloster: 192 (Björnhovda), 195 (*Haqunathorpe), 197 (Skogsby), 198 

(Tävelsrum), 296 (Seby), 303 (Albrunna), 306 (Mellby), 321 (Ottenby) 
Nådendals kloster: 221 (Möckleby)
Persnäs kyrka: 50 (Alvedsjö), 62 (Långerum), 67 (Gillberga, Gunnarstorp, 

Hallnäs), 70 (Stenninge), 71 (Södvik)
Resmo kyrka: 188 (Kleva), 277 (Klinta)
Riseberga kloster: 311 (Lunda), 312 f (Svibo), 324 (Sviboäng)
Roma kloster: 51 (Dödevi)
Runstens kyrka: 166 (Bjärby, Dyestad), 167 (Lerkaka), 168 (Norra och Södra 

Runsten), 169 (Spjuterum), 217 (Bröttorp) 220 (Hagby), 223 (Södra Bäck), 224 
(Vanserum), 225 (Åkerby)

Räpplinge kyrka: 135 (*Getungstad), 136 (Greby), 137 (Svarteberga, Tomteby), 
137 (Tryggestad), 138 (Äpplerum), 223 (Södra Bäck)

Sandby kyrka: 231 (Södra Sandby)
Segerstads kyrka: 308 (Segerstad)
Sko kloster: 64 (Gillberga), 116 (Abbantorp), 130 (Hörninge), 153 (Nedra 

Bägby), 300 (Skärlöv)
Smedby kyrka: 276 (Hammarby), 277 (Klinta)
Södra Möckleby kyrka: 258 (Sörby), 303 (Albrunna), 304 (Möckleby, Perstorp), 

305 (Årsvik)
Torslunda kyrka: 192 (Björnhovda), 196 (Kåtorp), 198 (Tveta)
Vadstena kloster: 111 f (Jämjö), 123 (Rönnerum), 136 (Räpplinge), 138 (Åke- 

torp), 175 f (Borg), 185 f (Ryd), 207 f (Gårdby), 209 f (Ovra Ålebäck), 214 

(Bettorp), 215 (Bläsinge), 216 ff (Bröttorp), 218 f (Dörby), 219 f (Hagby), 220 
(Långrälla), 221 (Möckleby), 225 (Åkerby), 228 (Norra Näsby), 245 
(Hulterstad), 246 (Skärlöv), 246 f (Triberga), 254 f (Kastlösa), 263 (Bårby), 266 
(Mörbylånga), 272 (Mysinge), 286 f (Stora Frö), 297 ff (Össby), 306 f (Mellby), 
317 (Kyrkehamn), 318 ff (Näsby)

Ventlinge kyrka: 310 (Lindby), 312 (Mörbylilla), 313 (Ventlinge)
Vickleby kyrka: 202 (Karlevi)
Vreta kloster: 64 (Frönäs), 77 (Lilla Istad), 282 (Norra Kvinneby)
Vårfruberga kloster: 236 (Frösslunda)
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Register över sätesgårdar
Registret avser de egendomar inom undersökningsområdet som vid något 
tillfälle under medeltiden eller åren 1520-1570 finns belagda som sätesgår
dar Årtalen anger det första och det sista året som sådana uppgifter finns; 
streck (-) mellan årtalen anger att gården kan antas ha varit sätesgård un
der hela den mellanliggande perioden, komma (,) mellan årtalen avskiljer 
enstaka uppgifter.

Åkerbo
Persnäs socken 

Horn ca 1340-1427, s 68

Förbo
Köpings sn

Nedra Vannborga/Lundegård 1315, 1371-1404, s 87, s 89 

Slättbo
Högsrums sn

Högsrum ?ca 1400, ?ca 1420, 1455-1464, ca 1500-1520, s 118 f 
Karum 1480, s 120 
Rälla 1455-1480, s 121 

Räpplinge sn
Räpplinge 1440-1464, s 136

Runsten 
Gärdslösa sn

Högtomta 1536-1549, s 156

Algutsrum 
Algutsrums sn

Algutsrum 1300-talets slut, s 175

Hulterstad 
Kastlösa socken

Bredinge ca 1400-ca 1500, s 251 
Övra Västerstad 1469-96, s 257 

Mörbylånga sn 
Bårby ca 1510, s 263 
Mörbylånga 1469, s 266 

Resmo sn
Mysinge 1402-36, s 272 

Vickleby sn
Stora Frö 1469-80, s 286
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