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13410325
Ingolf av Hälla bortbyter en halv attung, på 1½
spannland när,
i Brunby till kyrkoherden Johan i Tåby, mot 1/3
attung i Hälla.
13570908
Magnus Klasse i Tåby ger skälig man Jon
Östensson tillstånd att återköpa
1/4 attung i Nybble i Rakereds (nuv.
Vikingstads) socken, som Holmsten i
"Brothärsthorp" avyttrat.

13770314
Linvard Filipsson och hans hustru Ingeborg
Torsdotter säljer till
Konrad "Vakkerbert " 5 åttingar jord i
"Skellunxstadha" (Skällingstad)
i Tåby socken i Björkekinds härad.
14090000
"Steen Haralssons qwitto bref till Fru Iliana
Åkedotter angående
kiöpskilliges betahlning för Mäm i Tåby sochn
wid Söderkiöping,
Nembl. 52 mark Swenska penninga och 220 mark
hwita penninga och
göttriska. Datum Skeninge 1409.
14130620
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Peter Ragvaldsson i Söderby förbinder sig att
vid anfordran återställa
till sin måg Peter Andersson och sin dotter
Bengta de till honom upplåtna
gårdarna "Grimilsrum" (Grimsum?), Yttre Syltvik
i Gryts sn, "Nyssyosboda"
i Skällviks sn, Torp i Tåby sn, "Hyringstadha"
(Herrstad?) i Kvillinge sn
och Göstorp i Gårdby sn.
14170204
Henrik Grote, hh i Björkekinds hd, utfärdar
fastebrev rörande ett jordaskifte,
varigenom Ubbe i Ulveboda till Tåby kyrka
avträtt jord i Svällestad i Kuddby sn
i utbyte mot jord i Bottna i Skällviks sn.
14270623
Häradshövdingens i Björkekinds härad, Henrik
Grotes, stadfästelsebrev på Dan Jonssons
i Fyrby upplåtelse till Tåby kyrka av en åtting
jord och fyra spann avgäld i Skjörsta
mot 20 spann avgäld i Fyrby.

14280000
Bröderna Ragvald Puke, Erik Puke och Karl Puke
(Bonde) tillskiftar sin syster
Bengta Petersdotter en brorsdel, nämligen i
möderne: Grimsum, Vammarsmåla,
1 stang i Vammarsby (Ringarums socken,
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Hammarkinds härad), Bresätter
(Skönberga socken, Hammarkinds härad), 1 gård i
Herrestad (Herrestads socken)
och Kartorp (Rogslösa socken?, Dals härad), 1
gård i Ramsdal och i Koppartorp
(Gryts socken, Hammarkinds härad), halv Gibbenäs
(Skällviks socken, Skärkinds härad);
Torpa i Tåby socken (Björkekinds härad) med
mera.; i fäderne: Luckerstad, Arneberga
och Ullevid (Örberga socken, Dals härad)
"Bodhult", möjligen Bohult (Sandsjö socken,
Västra härad), Persmåla, Gudarsmåla, Uggersryd
(Algutsboda socken, Uppvidinge härad),
Lunda med strömmen (Hultsjö socken, Västra
härad) med mera.
14280000
Ragvald Puke, Erik (Petersson) Puke, Karl Puke
och deras syster Bengta Petersdotter
skiftar möderne- och fädernesarv i följande
socknar (för specificerad fördelnig av gods,
se arkivkortet): Örtomta, Herrestad, Gårdsby,
Bergs, Sjösås, Söraby, Drevs, Dädesjö, Våxtorps,
Rydaholms, Sandviks, Aringsås, Bergunda, Gryts,
Landeryds, Rydbo, Stockaryds, Hjälmseryds,
Ringarums, Skinberga, Roglösa, Tåby, Örberga,
Roglösa, Skällviks, Algutsboda och Hultsjö
socknar,
med mera
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14670606
Riddarna Arvid Bengtsson och Gregers Mattsson
intygar att riddarna Erengisle Nilsson och
Erengisle Gädda gjort ett byte av några gods och
uppbörd, som de ärvt efter Algot Erengislesson
(Hammersta-ätten); Erengisle Nilsson fick sin
huvuddel i Mem i Tåby sn (Björkekinds hd) och en
gård i Harsby i Å sn (Björkekinds hd) samt alla
de gods som herr Algot ägde i Södermanland och
Uppland m.m.; herr Erengisle Gädda fick Ulvåsa
gård (Ekebyborna sn, Aska hd) samt herr Algots
gods i Östergötland.
14700000
Lagmannen i Södermanland riddar Svarte Åke
Jönsson tillbyter sig, sedan Sten Sture med
öppet brev
givit sin tillåtelse, kronogodset "Kulla på
Svintuna" (nu Berg) i Dagsbergs socken mot sitt
gods
"Brestörp" i Tåby socken (Björkekinds härad) och
ger vederbörande häradshövding fullmakt att
utfärda fastebrev för kronan.
14870710
Magnus Bonde säljer till Knut Posse sin gård i
Skilingstada i Tåby sn i Östergötland,
en kvarn i Norrköping etc.
15090222
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Torsten Skräddare, borgare i Söderköping,
erkänner sig ha till lego av Tåby kyrka tagit
en tomt i Söderköping, vilken han förbehåller
sig och sina efterlevande att få bebygga
och bruka efter sin egen vilja och att därav
årligen utge 12 skilling vid Mickelsmässan,
hälften till kyrkan, hälften under prästgården
15100610
Påvels i Gallersta m.fl:s protokoll vid en
landssyn mellan Tåby kyrka och Skorby.
15371107
Anders Olsson i Medelby säljer till Olaff
Mattsson i Finstada (vid Norrköping eller i
Tåby)
en åtting jord i samma by för 10 mark svenska,
vilken jord var kommen av Olof Mattsons börd.

Sida 5

