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renembda (Vadstina Closter till ewärdelika dgho, for-bindandes allom minom järfwingiom och efterkomma-dom, under Gudz havda dom och Jungfru Mariaoch S. Birgitt o wredhe, thet forenempda godz JSrClosireno hindra eller quällia j ndkra måtto, och en.
kannerlikn medan iak ty tneer af mina godze gifwithafwer, an Sweriges Lagh hålda och stadgha, uthanhellre minre. Och gifwer jak mz ihesso samma bref-
we HäradzhSfdingamm i färenembda IValkaboohdradefulla macht, thet samma godz IVdr i fastfahra ochstadfästa, och fasta uppå gifwa fårenempda (VadstenaCloster till ewärdelika ägho. rfjtir thy Landzlag uth-ivisa. Och ther till att thessin min Gåfwa skulli thess
fastare och stadugare blifa, låter iak med witskap ochkäärleek mitt incigle hdngia för thetta bref. Och be¬dit till witnesbordh (Välborna Manna incigle, som ärHerr Magnus Birgerssons, Riddare, Bengt Tho¬massons, och Jäppa Axelssons a wapn, mz Stad.
sens här i (Vadstenom sammaledis att hängia forthetta bref. Datuim Wadstenis A:o D:ni MCDXXX
nono Dominica tertiae post Pascha.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Thet skal allom witterlikit wara, som tetta bref
see eller hora, at jac Suni Olafson, Prester oc Can-

N:o 10.
Cl Omhjelm,
Afskrift, Tom.
111. p. l*li.

Sjaelagipt till S. Lar s Kyrkio i
TJnlöpung pä B roshaello och Pe¬
testadh detta liggiaride i S. Lars
Sola och Hanakiads haerad, thet
förra i K ner na soln och samma

haeradhe. sinno 1441 d. 12 Nov.

5.
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tor i Link3pungt hafr mz beradno modo unt och gif~
Wit til it anniversarium Koorpreitomen i LinkSpunge
oc Capellanenom under S. Laurentz Kyrckio ramma
stadh, mit lagköpta godz i FrSrhellom, mz allom til•
lagom, oc mina jord i Petertadum, rom ljuslika ut-
tryckt oc rkrifwet rtaar i terrorn minam narwarandont
kopebrcfwoniy hvilkom tetta mit gafwobref tilbundit
Cor, i swa måtto, at the rkulo a ar lika, aar frun narr,
dagen nctrt efter alla Crirtna rijcela dagh rionga vi-
giliar, oc alle sigia mersor i Linkopungz domkkio,
}or mina, minna, them oc alla them fotaldra sucela, rorlt
förbida godz fore mik att oc brukat hafwa, oc alla
crirtna ricela, Afhender ty jak mik oc minom arfwom
forida godz oc jord oc tilegnar them förrtinom koor-
prccrtom Capellan oc them epterkommandotn til ewer-
delika cego, Ware thet oc rwa, rom Gud forbjude\
att epterrkma godz eller jord them mz nakrom rcett
afgivge, tho gangr rom i Köpobrefvomen rkrifwet
rtoander. Til meer wirro oc betcer bewisning, bider jak
hederlika man, Herr Magnus Domproesten i Lim
tåpunge, oc Herr jfönir Er k Urion min ramkan-
nick same rtadz hengia sin insigle mz mino egno för
thetta bref. Datum Lyncopiae Anno D:ni MCDXLI
feria sexta infra octaras S:t Martini Episcopi. (

(L. S.) (L. S.)(L. S.)
N.o II.

Kopebref på Fr oshae llorti i
Kaerna <SoI*n och Hanakinds
Haerade i östergothland, som se¬
dan horn under S. Lars ses bon-

-dekyrckio i LinJcöpungs stadh. Anno
i44i d 'bo Aug.

Thet skal allom godum rnannum witerlikit wara,

Cl. örnhjelm,
Afskrift, Tom.
III. p. 1212.



som detta bref hur" 'Mer set. at jak Eringissl Jacob*
sön, oc min celsktli^ Husfru Benkta Magnus (dotter
kcennonxs vppenbarlica mz tesso waro uppenbarliko
brefwe oss salt hafva hederlikom manna Herra Suna
Cantori i Linkdpungc en gard i Frihhccllom i Karna
Sokn i Hanabinda Hcerade, hwilkin som ligger fort
halfwan tridje cttlung bade i åker oc ceng, wato oc
tSrro, cengo tindantakno, som ter til ligat hafr af al-
Itr i allom tillagom, tor CC marker pgr, oc the go.
da wctrdoron som oss wel ätnSger, mz godom wilja
oc karlek oc langliko beradno mode, hwilken fSrb:da
garda aarlika skyliar V thyni korn til afradz , oc
ena halfwa mark pgr, mz allom androm afskyldom,
mz swa forordom, at wilja nakre af warom nasta
arfwom then atcrlosa, tha skulu the thz gtira innan tijo
aar har nast epterkommandom, och thog for gull oc eijandra wardSrena nobilen sattan fore X mark, for thy
swa, at i fårsta aaromen barom wij op fyra cengliska
for oren. oc IV gotniska gott mynt, ter nast epterIF gotniska warre mynt, och III angliska i orenom,
ännu tippa thz sidersta tre guta i drenom, oc tolf
krono Lybiska, a siex stadhe Lybiska penninga i d-
renom och thz sattom wi fullwiktogan nobill for X
tnarcker, at hwargin delin skulle swiken werda eller
skada toka. Thy afhendom wi oss och warotu arf¬
wom for:da gard Iröshallo, utan alt swik oc tileg-
nom then fåre:da herra Sona att skicka then till ett
anniversarium i linkdpungz dokk:o for wara oc waras
föräldrars , hans oc alla crisina sijeela ncest epter sjce.
ladagen hallandes, swa leenge som Gttdi tcekkis at ticc-
nist hatds Gudi oc jfomfru Marice oc allom helgonom
til heder i furbida Linkiopungz dcmkkio- Til thesses
brefs mere wisso oc stadfcestilse, at swa gttdelica oc
laglika gjort ccr oc blifwa skall under Guds hämbd o c
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ike helgo Kirckio, bedoms wi wcerdogz Faders biskops
Niclissa insiglo i optancembdo Lynkopunge, oc heder-
ligz Capituli thersamastadz oc *'celb:s nians Andrisa
Andersz:t wcepnara och heradshofdinge i fSresk.na
Hanakinda hcerade mz caarom egnom. Datum Linco-
pie A:o D.ni MCDXLI ipso die Sanctorum Mariy-
ium Felicis et Adaucti.

(L. S.) (L. S. (L. S.) (L. S.) (J„ S.)
f;, . ' / . • • ' t i ■ . * i

N:o 12.

Cl. drnhjelm, Dels Salje- clels gäfaobref på Fros-
Afskrift, *°,n- haella i Kaerna Sochn och Harict-

^ linda ha.era.de under Herr S ti nes
Cantorie i Linie, domklo« Anno

• • 14^7 d. 2 5 Apr.

Thei skall allom godoui maunoni wiiterligit wara, sont
fetta bref hSra eller ser, at iak Eringissl jacopson
a wapn, och min celskeliga husfru Henkta Magnusse-
dotter oc Karl begges wara celskelige son, kcennutubs
oppenbarlika oc fullkotnblica > tillstandom tnz tesso waro
nerrwarandi t opno brefwe oss mz godorn wilja, ful-
lom fortancha, oc langhlika beradno mode, laglica salt
oc uplatit hafwa, hederlikom manna Herra Suua Can-
tori i Linkopunge, en gärd i Froshcellom i Kcerna
Sokn i Hanakinda hcerade i östgothland, liggiande fore
hal/'te/au tridje attung, bade i åker oc ceng, wato oc
torro, nccrby oc fierran, cengo undantakno af thy»
som ther tilligat hafuix af aldir i allom lillagom, oc
nu kan tilliggin, fore CC mark pgr oc tera goda
wardoren, som oss wel åtnuger , oc wi redelika up-

V
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burit hafu'om hwilkin gardin lagbudin oC lagstanden
cer, jom lagh tilsigia , oc hafr standit nu her til tijo
ar, ivnrom ncesta arfwingom til aterlosn, om ihe then
igen til sik wildo lost hafwa, som förb de Herre Sune,
oc a>ar forste bebrefwad wilkor oc widertalan öfrlagd
waro, hwilkin nu ofrstandin oc framliden ceru, ok til
cenkto giord rnz tesso köpe. Oc skylder then förb de
garden arlica femb thyni korn oc en halfsva mark pgr,
mz allom androm gatnblom afskyldom oc ticenist, som
tertil höra oc tilhårt hafwa af ålder. Ty afhtndom.
wi oss ocwarom arfwom then förbida gard Fröshcello,
utan alt swijk oc hicelparede, oc tilrgnom then förbida
herra Stina oc hemolam görom epter lagom, Oc til
tcss at tetta föreskina köp skuli oc magi thess fastari
sta oc blifwa, hafwom wi ther mz unt oc tilatit, oc
wel forordat, at förb:da herre Suni skal mz förb* de
garde oc hans afskyld i sinom lijfstima grunda oc
stikta ena cewoga sicelarökt oc arsmoot, som kallas
anniversavium , mz vigiliir oc messom, hona holda sku-
landes i Linköpings dcmkk:o aar fra aar dagin na:st
eptir siceladagen som komber epter helgonamasso dagh,
for wara oc waras foraldra, hans oc alla cristnas
sijcela, swa lenge domkk:n staar, oc Gudz ticenist
warder ther oppehaldin, Gudi, jtimfru Marie oc al-
lem helgomen til lof, heder oc cero förutan cenda. Oc
teara tsz swa, som Gttdh förbjude, at thenna föresk:nci
gärder worde hindrader, eller af inge förb:da Her¬
re Sune mz tiakrom rcett, oc kunde eij blifwa
ttid the cevjga sjcelarökte, som han tilskipader a>ar, ta
tilbjudom wi oss oc wara arfwo oc eptirkommande at
widerlceggia oc igengifwa förb:da Herra Sune eller
domkirkione i Linköpung eptir hans död swa gut goax
oc i swa godo wtderlcege mz lika mykla afskyldh, som
förbida Fröshoclla skyIdar, eller oc tuhundrade mar-
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her pgr, i swa got mynt, at IV mareket oe XX,
gora ena mark lodtcga silfr> innan sex vikur leer ncest
ceptir kommande, wider sannind och goda trooy oc 11•
tan alt argt hicelpareda oc falska list, oc som tei wd-
iom njutandes warda till wara sicela the goda sicela.
rokt, som ther af skal aarlica gSras til domb. Oc
til tessios brefs mere wisso, witnesbyrd oc stadfcestilse,
at teetta sktili swa blifwa utider Gudz heembd oc the
hcelga kirkio neepst ok plicht, bedoms wi weerdogz fa¬
ders mz Gudh biscop Niclisse insigle, oc hans heder¬
liga Capitiili ther sama stadz, oc wcelborens mans
Andressa Andreszon a wapn hceradzhSfdingia i fort-
skripne heeride, mz warom egnom insiglom, heengian-
de for tetta bref. Datum et actum Lincopise A:o
D:ni MCD XLVII die S:ii Marci Evangelist».

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S) (L. S.)

N:o 13.

Gåfvobref på Sigistorpa slogA i
Kcierna Sohn och Hanalinds haerad

under fVaclst ena Kloster. Anno

1^72 c?. 2 i Mars.

Alla the thetta bref hSra eller see, hedar jak
Joen Lafrinsson a wapn, och min Elskeliga Sy¬
ster Hustru Kirstin i Gulstadhom i Slaka S:n
kdrhka med wdrom Herre. KungSrom wij och bekdn-
noms medh ihesse w?iro ndrwarandis Spno brefwe,
siffi5 fSr Epterkommandom som them nu dro} oss medh
eendrdchteligo samtyckio hafwa unt ochgifwit, och nu
straz med thesso brefwe upplStom IVad st en a Clo-
ster till eicdrdelika dghoy for w&ra sjdls ochfor wftya

Cl. örnhjelm,
Afskrift, Vol.
X. p. 776.
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Fåråldra Si ila, En Skogzdel som kallat Siggir torp
ntmatt och grafvit omkring viedh dikn, **>idh Kclrna
i Hanakindh Haradhe liggiandc. Thy afhendom.,
wij oss och allom IVarom Arfwom och Epterkomman-
dom får:da Skogzdel Sigis to rp, och tillegna honom
IVadstena Cloiter ohindrat och oqwalt for oss och
allom androm epter thenna dagh.Och gifwom Håradzhof-
dingan0tn i the Hårade som Skogzdeelen i ligger fulla
macht och äld får:da skogzdel fastor & gifwa, eptir
fhij Swerikes Lagh uthwisa. Till mere wisso och
'wittnisbyrd och båttre förvaring, hengiom wij bädhiu
wår jnsigle och bedöms ihertill IVålbarins Mans jn•
cigle som år Birghe ffånsson oeh Thorsten
TorStensson min Systersson for thetta bref. Scri¬
ptum Wadstenis Anno D:ni MCDLXXII ipso die
Bededicti Abbatis.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

N:o 14.

Cl. örnhjelm, Confirmation undor Klostret på PPå-
Afskrift, Vol. re i Karna S:n och Gr iridabo-
A. p. ö3g.

torp i Konungsunda S:n mellan
Wijka under IP adst en a Cl. Aio
14y 7 d. 7 Mars♦

Alla them detta bref hora eller ses, helsar fak
Arfwid Trolle, Lagman i östergåthlani kårliga
mz Gudhi. Kungör iak och btkånnes med thesso mino
nårwarande opno brefnot, att epter det iak nnderstoodh
och wiste, at mina kdra hustru Christina fjfoansdotters
fåråldra hafdo undt och gi/wit nägor godz och gär-
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da, som dr IV dr a i Karna Sochn och Grind a-
b o torp i Konungsitnda Sochn, mellan IVijka, tillIVa ds t ena Kloster. Då kom tak till IVadstena
och wjlle hora och tieta, i hurudana mätt o får:degoodz waar Klåstreno påkommit och gifuit, Tå baar
jor ntik reenlifwes man broder ffohan Confessör ge¬neralis mina hustru får-.da fdrdldrars bref, lydandepå fSreskrefna goodz och fan iak, att de voro skia li¬
gen och rattfardug o:h allaledes val bewarat med in-
siglom och allom styckiom. Ta bad fåre-de eonfessor
generalis att iak skulle och min stadfdstelse och bref
ther uppa gifva, ty Gu di till heders, ffomfru Ma¬
ria och S. Bi r gittce, uppå mins Sons wdgna E-rich Trolle, stadfdstsr iak och fullbordar och af
nyo gifr for:da goodz och garda får mina och mina
fåride hustru och bagges wåra fårdldra sjdla gagnoch halso forma IVadstena Klåster till ewdrdelika
dgo t epter thenna dag ohindrat oeh oqualt af rnik ochallom minom arfwom oc epterkommandom, ehoo thehalst dro eller warda kunna. Till desse städja stilse,bättre wisso, och sdger forit/aring, låter iak mz svit
och wilja mitt insigle hdngias for detta bref. Och bo¬
dis iak till witnesbyrd dhrlika och **>dlborna manna

insigle; som dr Hr Laurens Har aids sons, mins
mågs riddare, och Siaen La ur ens sons a wapn ,
tnz mino egno. Scriptum Wadstenis Anno Domini
MCDLXXVII die S. Thoinae de Aquino.

(L. S) (L. S). (L. S.).

N:o lo.

Cl. Örnhjelm
Atskrifr, Vol. VIII
1>. 1705.

Om Lddingalun da, huru det
blifvit gifwit under ffreta Klo-
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ster Lagmans dom och XJtslagh,
Anno 1479 2 9 Octoler,

3agh Arfwid Trollt i Bårkqttara ÖstgötaLaghman, giår mtterligt, at ahrom epther Gudz hyrdMCDLXXIX dagen nåst epter Simonis et Judae
Apostolorum, ta hiolt ink Laghmans ting i Stor-Stade med allmogen af IValkeboo Hårade, kom fårnåmbden och mik Ingemar t och kårde pa IV retaClosters wågnar om en gard i Lådingalundar somLaurens Si g ges son hade gifuit Clostreth, sinom
arjwom til aterlåsn får ioo:de mark stakkota, och lagdehan i rått for mik och Nåmbden for:de Laurens
Siggessons opne beseglde bref pa forma godz,hnilket godz B en c ht Har aidsson hade sedan bort¬
sålt; Ty epther Nåmdena Ransakan, tilldåmde jakfårme Bengdt Haraldsson at gaa pa råtta rå-
chtnskap med Abbatissorna i IVreta och hwad icke be¬
talt år af for.de Hundrade mark stakkota, thet skallhan fårnåja får\de Closter, eller sua godt godzoch gard af ranta och widerlåggia Clostret innan 6vi kur, widh sine 6 mark Svenske, får min domb.Nåmbden ffogan P eders son i Bårgom, BengdtC law is s on IVåpnare, Rawal i Krangestade, Pe¬der Nilsson i gunnatorp, Nils Jåppesson iGlåttinge, ffoan Stoenssun i Gilbergom, JW ague si Kindaberga^ Hakon Kåttilssou, Pehr Nilssoni Blaxtorp och Birger H tak ans s on. Till wittnes-bård hengier iak mitt insigle nedan får th&tta bref.Dat. Anno, die et loco ut supra.

(L. S.)



N:o 16.

Uli wär tjenare och JFcugte uti
JValckeho och Hanakinds hcerad
med Linköpings huus Nils Jocn-
son.

Johan then Tridie med Gudz Nade Siieri-
ges, Gothes ot TVendes Konung, Stor¬
furste till Findland, Carelenn- IVds kij
Pechin och Ingermandland i Rydz-
land och ofiier the Ester i Liffland
Hertig.

TVår Näde tillforene. TT i late digli Nils Joen-
son her med fornimme, at wij af ynnest och SJådhe,
hafiie på fyre åhrs tid ejfterlattid att thenne wår tje¬
nare och Hyttere under Siieri Monsons fallna rl hör is
Haraldsonn rnåheholla thz skattehemen Lediriga-
lunda i Köerna Sochnoch Hanakinds hotrad, scm han
köpt liafiier fritt för alle wtskylldr effter som thu af
wärt öpne bref honom therwpå gifwitt. Du skallför¬
denskull icke göra honom theremott någett hinder el¬
ler förfångh, uthari låtte lionom samma frijhet niuthe'
effter för:de wärt öpne breffz lydelsze; Men så snart
then tid åhr wthe, skall du kalla den igen. Dher thu
hafiier tigh efterretthe. Schrifuit pä Norrköpings huus

Östergötlands Hand¬
lingar iKammarCol-
legii Archiv für 1588
K:o 6.
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tlien 23 Juli} Anno 88 och wår Rcgementzäd påthett
ljugande.

Johan»

J\:o 17.
*

ÖsterG. Mandl, i

m **- &c-*<>
fl:o6.

TV'år nåde tillforene, Må dii wette Nils Joen-
son att wij hafiie wndt och efftherlattid wår Tro
Man, den ådle, welbordige Azell Bielke Een gård
Anestadh wthij Köerna Sochnn och een gård i Lår-
bo uti Ledebergz Sochny så att han samme gåi'dar,
med all den Renthe och Helighet som deraf bör och
plaegar wtgå må och skall beholle efter som wårt op-
ne wnclerskrefne bref widare formaeler. 7.u skalt for-
thenskull låtte honom same Rentte for dette Ahr be-
kome. Och der som du alrede kan hafiie der af na¬
get opbiiritt och utgifwitt, då skall dustelie wålbem-.te
Azill B i elek e derfore till fridz af annan then op-
bord som digh bor snart till. Der råtte digh efter,
Schrifuitt på wårt Slott Colmar den i5 Decernbris
Anno 87.

Johan.
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ÖsterG. Handl. i
Kammar-Collegii
Archiv för i58g
K:o 2.

N:o 18.

Wi Johati Ofc.

i

Gore witterligilt att wij aß' ynnest och nåde haffue
untt och efterlåtitt, som wij och nu medh thetta watt

opne href unne och nådeligen efterlåte war TroMa/t
wyrdeligh Bishop Per Benedicti uti Linköping till
åhrligit underh&ld Tolff Lester Spannemål, hwilcke
han åkrligen skall bekomme aff Kyrcke Tionden uthi
thesse Ejffterskrejfne Socknar, Nempligen Kagu och
Karna I Hannakindz hciredh, Wårdnås s, Ene by
och Horn i Kind, Aszby och Sundh i Ydre hå¬
reder , Ho rede Hiilt och Lzhult Sochner t Sodre
Yf idboo ; PVij hnjwe och i liike måtto nådeligen eff-
ter låt tit att forb:tte Biscop Per må behålle Kcerria
Socken och Preste booll, Thessliges Een gårdh så
godh som Sniedista, som wij under for:de Biså$ps
Stoll tillforende nådeligen forlånt haffwe och frarn-
ledne Biscop Per Caroli uti sin HJJz tidh innehade.
Ther wårtt Cammer Rådh, Camererare, Tougthar och
alle andre som for wåre skull wele och skole gore

och låthe haffue sig att effter Betta\ icke goreridis
forde Biskop Per hår emoit något meen eller fbr-
Jångh, Gijfuit och Schriffuitt på wårt Slott TJpsala
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tlien 3 2 Decemhris Anno 88 UtJii wärt Regementes
tiidh pd thet första oph Tjugende.

Johan.

N:o 19.
ÖslerG. Handl. för
i5g9 N:o 7. IVi Sigirtnundus &c.

Giore witherligit med ihetta 11art opna breff, att
efftir Ilar Tro LJndersåthe Tores Harallson hajjuer
pä sin hustrus wägnar bekommith några Skaitegodz
nempligenn Ledingalunda eengård i Hanakindz häradt
och Kiernal Sochn, en gärd i Åkerbo häracl i Rysta
Sochum, Kirula eengård i Hanakindz hårade i Schie¬
det Sochenn » Tindra ehn gård i Hanakindz häradt i
St. Lars Sachen, Kaellaboda en gård i Tweta häradt
i Barkieryds Sochen, Bresterp ehn i ffickumsta Sochn,
Riäbolyeka Mellzbo i Scheda Sochnn som hennes fa¬
der Pädir Clementzon tillhörde, däm han med lagli-
git ki6p bekommith hafwerr, 1 lika måthy hafiier Och
for:de Tores Haralsonns Fader Harall Toresonn i wår

Faderbroder Konung Erikz tijd kiopt någre Skatte¬
gårdar. som här effter nimnrts, Aska ehna gård i
hannakind2 häradt i Sfakuti Sochnn, Kiättilsta ehn gård
i IValkebo härad, i Hykill Sochnn, och fått sedan
Skioldemäi kie afj Salige i hugkommelse wår kiäre
här fader, huarjårr dhrin och for.de Tores Ilaral-
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son t hustru icke haffuer freize effter sin fader, TV-
ihan för:be Tores IIaralsonA som henne till hustru ta¬

git haffuer, Jrelsit hennes godz med sitt ejjter Suerigis
beschriffne lagh, Teslikiest haffuer och Tores Raral-
sonns Fader Rarall Töresonn kiopt samma föresch:ne
godz förr ähnn han fich skiöldemerckié^hwilket och
sedann der igennom att hann frijheet föruårffuade
lagligenn wnder freise kommith dhr, därföre sså och
effter offlahte T öres Raralsonn sigh i Rijk-
zenes thienist troligenn hafuer bruka Idthi, och
åhnn här effter alt giöra både oss och wäta Ranz-
arfving sampt Suerigis Cronria skall wara förpligtadt
hafue wij wthi theta wärt Konungzliga breffz krajfft
wndt och effterläte som wij och nu här med wnne
och stadfäste, att han må och skall för sig ooh sinna
efterkommande Mans arfwingar till ewärdeliga ägo
niuta bruka och beholle samma godz wnder rät frijliet
och freise. Giörandes Oss och Cronan där JVtaff den
tillbörliga wapentienist, som han sampt alle andre af
Adell alt giöre skyllige och plichtige ähre, less till
wisso hafue wij delta breff med wärt Konnngz Signet
här neclan urtider förseglat låthit, Datum pä wa/t
Konnngz Slott Stockholm d. i5 Ju Iii är g4.

(L. S.)
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N:o 20.

TT i Christina medh Guds tiåde, Sveriges, Cothes
och Weendes Vlhkorade Drottning och Arffuistinna,
Storfurstinna till Findlandh, Hertiginna uti Estlandh
och Carelen, Fröken öfver Ingerraanlandh. Gore wit-
terligen, det oss hafver vår troo Tjänare och Secre-
lera re ulhi wärt och Rixens Archivo, Oss Elske-
ligli Edell och Wälbördigh Israel Israelsson La¬
gerfeld t underdånigst föredraga låtit, huru som han
tillijka medh sin halfsyster Hustru Margareta Israels-
dotter ähr bördigh till någre Skattehemman i Osler-
göthlandh, som framledne deras moderbroder Per
T höreson under frälsesfrijhet igen lörwärfvvat, och
sin hustru Fru Karin Rosenbjclcke till morgon-
gåfvo skänckt och bebrefwat, och har nu samma sin
rätt in på honom Israel Lagerfeldt träns fe re ra t liat-
ver; ödmjukeligen bedjandes wij nådigst honom sam¬
ma godz unna och confirmera ville. Så ändoch
war Sahl. Käre Herr Fader glorwürdigst i åminnelse
hafver thesse godz sedermehro do neråt framledne
Stellan Mö ra er till Tuna; Ligväl mädan wår
Kongl. Hoffrätt här i Stockholm förbehåller Peder
Thore sons arfvingar deras frälse eller bördes rat-
tighet till samma godz, och wr bem:le wår Secrete-
rare hal ver med Adelige Privilegier benådat.
Hvarföre hafvve wij aff gunst och nåde, iärawäl i an¬
seendes af the långlige trogne och oförtrutne tiänster
som han Secreteraren Lagerfeldt oss och Sweriges
Chrono härtill gjort och bewijst hafver, the samme
han ock bäreffler att göra och bewijsa, så länge lian
lefwer och lörföåhr, förplichtat wara skall, undt och
confirmerat, som wij här medh och i detta brefs



7»

krafft unne och confirmera honom Lagerfeld t,
hans hustru och arfvingar samme godz , som ähr uthi
Östergölhlandh, Hanakindz Häradh och Kärna Sochn,
Ledingelunda Säthegårdh, såsom han nu brukas,
i Skeda Sochn, S keda Skattehemman ett, Ödebolyc-
kia, Skattcängen, Wärlsboo, Skalteängen, uthi
Wickenstadh Soclin, Gnesta, Skattehemman ett lialflt,
i Åkerbo Häradh och Rysta Sochn, Carlstorp, Skat¬
tehemman ett, Uthi Walkabo Häradh och Rappestad
Sochn Brestorp en Skatleäng dem roedh alla deras
lägenheter i huus, iordh, åker, ang, skogh, marek,
fiske och fiskewatten, strömmar, quarnar och quar-
neslällen, torp och torppeställen och alle andre tillä¬
gor, j wåto och lorro, närby ocli fiärran, iuthet un¬
dantagandes af alt thet, som där till lyder, medh rät¬
ta legat hafver, eller lagligen tillvinnas kan, att njuta,
bruka och behålla under Frälsemanna fryhet och tjenst
till ewärdelige tijder. Här alle som wederbör welle
sig att efterrätta, ieke lillfogandes honom hans hustru
eller arfvvingar här emoth något hinder eller mehn i
någon måtto. Gifwit uppå wårt Slätt Stockholm deu
26 Sept. Anno i65o.

Christina.

(L. S)

N;o 21.
Kärna Kyrkio-Book
p. 11 Anno 1733.

Israel Lagerfeldt till Wighyholm och Lagerlunds
v. Praesiclent i det Kongl. General-Comercii Coliegio
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giör härmed wellerligit, att eftersom Capellans Lagen¬
heten här vid Kärna Kyrkio är svag och liten, sär¬
deles till åcker och äng, så alt en skicklig Prästman
liar icke kan blifva val behållen; hvarföre hafver jag
med min kära Hustrus F. Christina Maria Hårds goda
ja och samtycke, till Guds namns ähra, Församlingens
bä^la och Capelianens understöd gifvit och förährat
mitt frälsehem på Kärna backen, Sollerebo benämnt,
som jag al Cronan ifrån Währe hys äger särdeles
skattlagt, kiöpt hafver, och min Sal. Fader Biskopen
Mesler Joen Pelri af Bengt Anderson husen och haf-
deu inlöst, alt samma hus och jord med alla dess ä-

gor skall höra Kärna kyrka och dess Capelianer suc-

cessive till, och ingen hafve makt dem derilrån alt al-
hända, lörmodaudes och begärandes af de Ehrevördige
Heirar Biskoparne samt Consistorio i Linköping, att
Ihe hålla hand öfver denna gåfva, så alt Capeilanerne
njuta å ämbetets vägnar samma jord, boendes vid Kar¬
na Kyrckia Församlingen till tjenst och upbyggelse,
så kärt dem är samma jord att bruka, nyttja och be¬
hålla; Eljest skall hon Kärna Kyrkia tillhörig vara.
Till yllermera visso att detta sålunda af mig lrivilli-
gen gifvit och stadgat är och af mig samt de mina o-

brotsligen hållas skall, hafver Jag delta med egen hand
och Signete bekräftat, så om och af de Hög- och Ehre-
vöidige Herrar Biskopen i Linköping D. Oluf Svebi-
lio, jämväl Prosten M:r Bengt Figrel io vanligen be-
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gärt, att de detta jämte mig, såsom vittnen underskri¬
va och försegla ville. Actum Lagerlunda deu 5 dag
Pingesl Anno 1679.

I: Lagerfeldt.

(T-s-) I*

Såsom vittnen

Ölans Swebilius Benedictus Figrelius.
Epi: L: Liacopemiwn P. & P.

(b. S.) (L. S.)

Corrigenda.

pag- 2. lin. 38 Horatianum lege: Ovidianum
— i5. — i4 blod lege: blod 8).
— 28. —i 1 cujudam lege: cujusdam
— 56, — 1 Episcopoporiun lege: F.piscoporum



APHORISMI

I.

Nulli quidem dubitamus, fore permultos, qui
judicent, descriptiones historico-topographicas le-
ves esse nec satis dignas, quibus momentum vel
unicum tribuatur. Sed Iii lere erunt, qui vel
domestica queevis alto supercilio spernunt , pere-
grina vero sola mirantur atque extollunt, vel rei
antiquariee studium, ut curiosum magis, quam vi¬
ts civili profuturum, fastidiunt.

II.

Non enim est jucunditas sola, quae studium
chorographicum gratum reddit atque commenda-
bile, sed utilitas quoque baud exigua, in varias
sane vitae communis necessitates sese extendens.

III.

Etenim in locis delirieandis, in regionibus
describendis operam collocarunt omris fere aevi
scriptores, quotquot eruditionis ac sapientiae laude
sunt conspicui.

IV.

Jam apud illos antiquissimi »vi baud paucas
videmus regiones viridissime depingi, rnultisque
ssepe verbis qua situm et circumstantias, concele-
brari; quem quidem morem aliis postmoduin non
P06tis tantum sed Historicis quoque perpla-
cuisse, tot jam eorum testantur ad posteritatem
transmissa volumina.



v.

Ut enim varietas illa locorum attentos le-

gentium delectat animos; ita inaxitne interdum
interest> nosse loci naturam et instituta incolarum,
quibus iguoratis, facta aut facienda iniquo saepe
pensitarnus judicio,

VI.

Inprimis ad accuratiorem patriae cognitionem
multum facere provinciarum, vel praediorutn, inträ
Patriam, descriptioneni, experientia duduni extra
dubilationis aleam coliocavit.


