
��������	
, BARTOLD, BERTEL, BERTIL, 
   lat. Bert(h)oldus, mn. 
   ���� ������� ������� 1100-t., 1298, 1370 m. fl., 1449, 
�������� 1432, ������� 1395, 1419 m. fl., 1515, ������� 1402, 
1463, 1519, ������ 1389, 1432 m. fl., 1519; ����	�� 1457, 
1460, ����	��� 1414, 1488, 1506, ����	�� 1411, 1460 m. fl., 
1522, ����	� 1401, 1413 m. fl., 1529, �����	� 1435, 1498, 
����		� 1486 m. fl., 1525, ����		�� 1518, 1521; �����	� 1484; 
�����	� 1504; ����
� 1522, 1537; ������� 1389, 1423 m. fl., 
1472, �������� 1448, ������� 1482 m. fl., 1519, ������ 1385, 
1431 m. fl., 1515, �������� 1488, 1496, 1513, ������� 1515. 
   ������ 1352; ����	�� 1413, 1438 m. fl., 1516, ����	� 1396, 
1432 m. fl., 1508, �����	� 1498, ����		� 1514; ������� 1444; 
�	���	� 1469. 
   ������� 1482, ������� 1462, 1467, ����	�� 1472, ����	�1470, 
����		�� 1489. 
�������� ����	�� 1472, 1481, 1484, ����	�� 1499, 1505, ������� 
1445, 1465, 1524; ����	�� 1470, �����	�� 1411. Dessutom i 
följande ssgr m. -���: �������- 1411, ������- 1445, ����	��- 
1460, ����	��- 1484, 1517, ����	�- 1437, 1439 m. fl., 1517, 
�����	�- 1468, ����		�- 1462, 1507, 1518, ����
�- 1528, 
��������- 1498, ������- 1433, 1444 m. fl., 1551, �������- 1482; 
����	�- 1444 m. fl., 1500, ����		�- 1505, �������- 1473, 
����	��� 1514; ����	�- 1472, �������- 1482. 
   
����� ����	��� 1459, ����	��� 1481, 1488, 1512, ����	��	 
1512, ����	��� 1512; ����	��� 1487, ������� 1468, ������ 1428, 
����	� 1462. 
   ����� (f. 1123) gen. �������	 NecrLund s. 8 prost i Lund, 
preb.; odat. (f. 1150) ��������� ib. s. 115 kanik; u. å. (m. 
1100-t.) ��������� LDL s. 272 (NecrLund s. 101) prost i 
Lund, avl. 25/10; u. å. (m. 1100-t.) gen. �������	 LDL s. 99 
(Necr Lund s. 68) hans son nämnes – ��� �� (sl. 1100-t.) 
��������� LDL s. 40 (NecrLund s. 57) »conversus» i Lund, 
avl. 20/2 – ����. (sl. 1100-t.?) ������� ���	�� ib. s. 66 avl. 16/4 
– ����. (sl. 1100- t.) ��������� LDL s. 238 avl. 17/9. 
������������������ AGM 2 s. 422 »plebanus» i S:ta Maria k:a, 
Visby – ����. (m. 1200-t.) gen.�������	�	����	� ib. s. 22 hans 
änka don. t. Lunds dka�  � ��!� ack. fr:em ���	����m, ack. 
fr:em ��������m [�� �����r�ia] KHS 1: 1 s. 553 intr. i Lunds 
resp. Skara dominikankl. – ��"# ��������� �	���� 



���������� DS 2 s. 222 bg. i Sthlm – ��"$�gen. ��������	 ib. 
s. 230 f. d. fogde på Tavastehus, sgv. (dat. Irsta, Vsm.); sig., 
se SS 3 nr 105� ���"% ��� ������� ��� ������ AGM 2 s. 462 
rdm. i Visby, sändebud i Riga. 
������! DNS : BERTOLD´ URJDACH GG 2 nr 469 (gravhäll i 
S:t Pers k:a, Visby)� ����! ��������� DS 4 s. 434 om skog i 
Surteby sn, Vg., son av Nicolaus Spalenberg – [���!] (i 
övers. av 1493) �	����� ����	�����, ����	� �	������ ����	� 
FMU 1 s. 165 om rågång i Säkylä sn, EgF. – &1347' 
���������� ������ DS 5 s. 707 har utan tillåtelse besökt den 
heliga graven (dat. Avignon). 
   ��!� ����� ������ DS 6 s. 372 abbot i Varnhem, Vg.; se 
Ortved 2 s. 239�  � ��!# 17/9 ��������� ��
��, notarius 
publicus, om peterspenning i Linkpgs stift� ���#! (lat.) dativ 
�������� �
������ BSH 1 s. 101 i bokslut för Nykpgs län – 
��$( (ty.) dativ �������  ���� ib. s. 127 vpn., pantvittne, Sm.�
 � ��$� 1/2 dativ �������� ����	� (DS 10 s. 18) får tomt i 
Västerås�  � ��$% ��������� !	���� DGP 1 sp. 118 munk i 
Malmö kl.�  � ��$% 5/12 gen. [dni] �������	, präst i Malmö, 
sgv.� ���%! 10/5 hra ������ ��"�, bgm. i Sthlm; 1389 ������ 
��"� SRS 1: 2 s. 213 f.; 1390 9/9 hra ������� ��"�; 1401 
25/3 D ����	� ��"�, (a tgo) gen. �er ������� ��u�� (SD 1 s. 
27: ����� ����, (a tgo) �er ������ ��#��)   ��%" u. d. D (ty.) 
������� ���� (ST 2 s. 478) bg. i Kalmar, hyllar drg 
Margareta; [1400] (ty.) ������ ���� BSH 2 s. 108 – ������
(1391-1406) ����	� � $��������� JFT 6 s. 157 bos. Brunflo 
sn, Jtl., vittne�  � ��"�� 11/2 ���������� ����, vpn., om 
åverkan å Strängnäs´ dkas egendom (Engström, Bo Jonsson s. 
196) – [��"�] gen. ����	�� (a. avskr. �������), �������� Svb s. 
206 f. fadern Laurens Tavast säljer gods, Hirvensalo, EgF.� �
��"� ��������� �� $������		� HLG 1 s. 1 gillemdl.; nämnd 
ib. s. 9� ���"! (ty.) ��� ������� #�� ��� %���� ST 2 s. 516, 
skr. ������� ib. s. 522 rd., deltar i fredsslut (dat. Lindholm, 
Sk.); [1400] (ty.) gen. ��� ��������, ��� ������� #�� ��� %���� 
BSH 2 s. 105 f. i förlikning med Hansan (Styffe s. 50)� ���"# 
24/6 ack. ����	�, son av Heyne Snakenborg, sgv. om gd i 
Skövde sn, Vg.; 1402 ����	�� ������������ SD 4 s. 49, 
������� ������������ ib. s. 50 vpn., sgv. – [��"%] dativ 
�������� Test s. 166 »conversus» i Tommarps kl. 



����)(�� 21/7 RAppr �er���� ������� (SD 1 s. 153: �er����) 
danneman, vittne (dat. Garpenberg, Dal.) – �)(� (ty.) �e� 
������� ����������� ib. s. 158 (SJb 1 s. 266) rdm. i Sthlm – 
[�)(�] �er�	��&���	������� SD 1 s. 173 sgv. om gdr i Sdm. 
(dat. Stegeholm, Sm.); 1414 28/5 L ����	��� &���������� (SD 
2 s. 811) sgv. (dat. Stegeholm) – �)(� dativ �er����� ������	 
KTb s. 7 bg.; 1431 ������ �������� ib. s. 68, var död 1445 
18/5; son: 1445 18/5 ����� ����������, präst i Kalmar� ��)()�
gen. �er������  		� SD 1 s. 339 om gdr i Södervidinge sn, Sk. 
– �)(% �er����u� ��������� KTb s. 135 får burskap – �)���
12/5 U �er�	�� '��	��, gen. �����	�� (SD 2 s. 376) ingår 
förlikning (dat. Husaby, V g.); 1413 18/10 Kav ����	� '����, 
gen. �������	 '����, vpn., sgv. Om jd i Kinne hd, Vg. – �)�� 
&���nn	� ���������ons KTb s. 24 upplåter tomt�  � �)���
�er����u� ���	���er ib. s. 137 löftesman; 1428 dativ ������ 
�����	�� ib. s. 62 förvärvar gd – �)�� �	�� ����	�� $����		� 
SD 2 s. 718 i tvist om skogslott i Grebo sn, Ög.; 1432 11/11 
U ����	� $��n�
�, ������ $��n��	�, vpn., faste vid mgngåva i 
Sdm.; nämnd 1435 (SMR nr 262); son: [1445] 26/7 Uppr 
���� ����	����on �������� $������ (DNorc s. 147) ger 
mgngåva (dat. Nygård, Sm.) – �)�! ����	� ������	"����� SD 
3 s. 49 vittne om källare (dat. Sthlm); 1427 #(�� �������	 
������	����� HLG 1 s. 25; 1437 ������ ��n���	����a (SJb 1 
s. 71); var död 1421 (HLG 1 s. 11)�*��)�# gen. �������	 SD 3 
s. 189 vicarius i Lund, sgv. – &1419' ������ ��)��"*���� ib. s. 
463 om gdr på Fyen; 1433 28/10 ����	� ��+��"���e� (LÄU 3 
s. 133) bg. i Landskrona; 1435 4/9 abl. �������� 
���+��"����� (ib. s. 167) sgv.; var död 1443 15/4� *� �)�" 
������� #�m�� ������ SÄb 1 s. 3 tysk rdm., kämnär; 1420 
������� #�n �����n ib. s. 5 rättsfogde; s. å. ����	� #���
������ SJb 1 s. 1. 
   ����� (f. 1421) dns ���������"��,*��� (†) HLG 1 s. 9 
gillemdl. – ����. (1422-23) [dns] �	��������������	 ib. s. 17 
gillemdl.; jfr 1439 – [�)��] gen. ����	��� �"�����, �"���� 
����	������ Svb s. 308 dtrn Greta don. jd t. Åbo dka� ��)���
������� -�
���� ������� ��������	� #�� ���� SJb 1 s. 9, 
(ty.) ������� #�� ���� ib. s. 10 tager arv; 1433 ������� 
,
���n (†) (ib. s. 10) änkan tvistar om arv� ��)���������� 
.��� KTb s. 143 får burskap; 1445 gen. ������� .+��� (†) ib. 
s. 85 – �)�! �er����us ����" ib. s. 143 löftesman; 1441 



����������" (†?) ib. s. 81 har ägt stenhus – �)�� 10/9 (ty.) 
�������� ,���������, säljer hus (dat. Visby); 1439 ��������� 
,��������� AGM 2 s. 374 död d. å. – �)�� ������ /+���� KTb 
s. 148 får burskap – �)��  �� ��������on ib. s. 150 får 
burskap – �)�!�u. d. RAppr �����	� �#m��, vpn., utf. intyg; 
1446 9/10 ����	� ������ (†), änkan don. jd t. Sko kl. – �)�# 
�er�������re SÄb 1 s. 28 har nycklarna t. Söderport – &1437' 
»&����*��	����» LÄU 3 s. 188 gråbroder, gardian, säljer gd i 
Lund – �)�$ 11/6 !���� ����	���on .	�� (FMU 3 s. 121) vpn., 
ndm. å räfstetg i Åbo; 1444 23/9 !���� ��������on (ib. s. 343); 
(a. brev) !���� ����	����� (ib. s. 345); 1451 17/3 !���� 
����	��on (FMU 4 s. 2) test. jd i Pikis sn, EgF.; sig. se FMS nr 
164 – �)�% 30/9 ����	�� 0 1�
 (jfr SMR nr 816) faste i 
Jönåkers hd, Sdm.; 1447 13/6 Han ������ 0 1�
; nämnd 1450 
(C 4 ,fol. 5) – �)�" /���is ����	���� (SJb 1 s. 91) säljer 
stenhus – �)�" �e� �	��	� �������	 (ib.) äger hus; jfr 1422 – 
[�)�"], ����	� ������ Svb s. 369 löftesman vid uppror i 
Vesilaks sn Sat. 
   �))� ����	� ����	������ FMU 8 s. 391 ndm. i Lojo sn, Nyl.�
 � �))�� (ty.) ������� ���	���� FMU 3 s. 219 skeppare, 
efterspanas i Reval – &1443' ������� ��	����� FMU 3 s. 285 
ndm. i Säksmäki sn, Tav.; jfr 1455; son(?): [1506] �er�	� 
�er�	�[���] ��	����� BFH 1 s. 209 ndm. på tg i Säksmäki sn; 
nämnd 1508 (ib. s. 219)�  � �))�� 17+2� $ø������� ����	���on, 
stadf. don. t. Uppsala dka; 1444 1/3 RAppr $+����� ����	����, 
vpn., don. tomt i Haga sn, Upl.; var död 1446 9/10; broder: 
1443 17/2 ����	� ����	���on, vpn.; 1446 9/10 �����	� 
����	�����; jfr 1479 ����ik ����	���on (STb 1 s. 206) 
processar om skuld, kallas ib. 1���	����on – �))��15/4 �er�	� 
 ��� (LÄU 3 s. 258) bgm. i Landskrona, utf. intyg; 1444 
�������  ��� RDD 1: 3 s. 644; 1447 27/10 ������  ����; 
1448 18/3 ��������  ����; 1449 5/11 �������  ����, sgv.�  �
�))��4/12 ����	�� 0 2�����, faste i Norunda hd, Upl.� ��))!�
20/8 ��������� �������, notarie, utf. vidisse (dat. Malmö) – 
�))$�14/3 ����	� 3�	��on, vpn., Kristman Tørgilssons »magh», 
köper jd i Östbo och Sunnerbo hdr, Sm.� ��))$�������� ��
��� 
SJb 1 s. 157 mäter tomt; 1448 ����	� ��
��� ib. s. 172; 1462 
16/8 (ty.) gen. ������� �������� (†); tysk rdm. och kämnär 
1452 (SÄb 1 s. 52), kallas skeppare 1473 (SSb 1 s. 468) – 



[�)!�]� ������� �"	����� BGG s. 312 gillebroder; 1459 ��� 
�er�	��� �"	��s�� (SJb 1 s. 270) säljer tomt; 1460 �er�	�� 
�"	��er� SSb 1 s. 10 bos. Östanmur; jfr 1460 ��r�	� �"	���e 
ATb 1 s. 122 går ed inför rhr.; s. å. �er�	�� �"	��er� SSb 1 s. 
359; 1479 ����	� �"	� STb 1 s. 210 om fordran�*��)!������	� 
ATb 1 s. 10 (jfr -��	� ib. s. 5) bg.; möjl. ident. m. 1456 ����	� 
� ���"��r�� ib. s. 54 säljer gd; 1461 3/3 ����	� /���is�on �� 
���"�er�, säljer jd i Bro sn, Vsm.; 1470 �	�4� ����	�� ���� 
ATb 1 s. 328 säljer stuga – [�)!�] ������ $�����" BGG s. 
313 gillebroder, 1457 �er�	��$��n�� (SJb 1 s. 256); [1460] 
������� $�����" BGG s. 315 bisittare; 1463 ���������
$����� SRS 3:1 s. 28 fånge; 1479 ����	��$������ STb 1 s. 
222; var sannolikt död 1476 (ib. s. 80) – &1455' �*���	�� FMU 
4 s. 73 faste i Säksmäki sn, Tav.; jfr 1443� *� �)!! ����	� 
����	��on ATb 1 s. 44 rdm. i Örebro, köper hus; 1465 9/2 
gen. �������, bgm. ib., svg; 1472 8/3 ����	������	��on; 1477 
1/5 ����	� ����	��on; 1482 10/11 ������� ��������on (NMU 1 
s. 142); 1489 17/3 ����		���������������e (ib. s. 148); 1492 
14/9 ����	� ����	����� (ib. s. 150) sgv. – ����. (o. 1455) �� 
&���� ����	����� FMU 4 s. 84 om jd i Tav.; [1469] &���� 
����	������ 1��	 &�����	 BFH 1 s. 76 syneman i Hollola sn, 
Tav. – �)!# 28(?)/9 D ����	��, besättningsman på Borgholm – 
�)!# ����	� '�������� JTb s. 2 får burskap – �)!% ����	� 
 ���e���on ib. s. 13 går ed – [�)#(] ����	�� 3������ BFH 1 s. 
67 ndm. i Hollola hd, Tav. – �)#(��er�	�� SSb 1�s. 14 bos. S. 
kv.; 1463 ����	�� ib. s. 144 bos. Innanmur; jfr 1467 ������ ib. 
s. 289 i räk.�  � �)#(� ���� �er�	����on ib. s. 20 bos. 
Västanmur; nämnd 1463 i kämnärsräk. (ib. s. 381)�  � �)#(�
�er�	�� 2�	������ ib. s. 34 bos. Innanmur; 1472 ����	� 
2�	�����n, �������, gen. ����	�� (†) (SJb 1 s. 385) har gjort 
ägosltifte�  � �)#(� ����	�� ������er SSb 1 s. 24 allmosekarl, 
bos. Västanmur�  � �)#(� �er�	�� �	��er� �"����on ib. bos. 
Västanmur; 1462 �er�	�� �	��er ib. s. 108; 1466 ������ �	����e 
ib. s. 236 bos. S. kv.; 1467 ����	� �	���� ib. s. 268; jfr 1464 
����	�� �	��er ib. s. 179 bos. Östanmur, avl. 
   �)#� 21/1 Kav dativ ����	�  ���e��on, välb., har köpt gd i 
Önums sn, Vg.; 1463 6/7 �er����  ���e���on, vpn., faste (dat. 
Skara); skr. 1463 u. d. U ����	�, 1465 27/7 U ������, 1468 
10/2 W ����	��, 1470 14/10 ����	�, 1482 13/6 �������, 1484 o. 
6/7 �����	�; 1494 8/4 ������  ����on; hdh. i Kulling, Vg. 1462-



94, i Bjärke, Vg. 1465–86 (LagS 1 s. 223 och 230), bos. 
Gälared, 1482 Kolbäck, var död 1500, (Lilliehöök) se SÄA 4 
s.718 f.; söner: �� 1482 14/1 Kav �
�������������on, välb., 
om arvegods i Ha.; 1510 25/11 Kav �
�	�� ����	����, ger 
mgngåva i Lena sn, Vg. �� 1495 25/5 U ��
���� ����	���on, 
välb., sgv. (dat. Lidkpg); 1505 29/1 Kan ��
���� ����		��on; 
1507 8/7 Kav ��
���� ����		��on; var hdh. i Kulling, Vg. 
1496–97 och i Bjärke, Vg. (LagS 1 s. 223 och 230), stupade 
vid Örkelljunga 1510 (RK 3 s. 194); se även SAÄ 4 s. 706 f. – 
�)#� 21/3 %�������		��on, kh. i Mörlunda, Sm., får prebende i 
Kalmar (Westerlund m. fl., Linpgs stifts herdam. 4: 2 s. 78) – 
�)#� �	��� ��r�	� ATb 1 s. 166 går ed – �)#� ���	� ����	���on 
JTb s. 33 rdm.; 1468 10/10 ���	� �����	���on, bgm. i Jönkpg; 
nämnd 1473 (ib. s. 38) – �)#� �er�	� &+���on SSb 1 s. 108 
bos. Innanmur; 1466 ������ &+���on ib. s. 244; var död 1470 
(SJb 1 s. 370)�*��)#� ����	� ��	� SSb 1 s. 133 bos. S. kv.; skr. 
1464 ����	�� ib. s. 166, 1467 ��� ������ ib. s. 290, s.å. (ty.) 
������� ib. s. 293; 1486 ����	�� ��	� STb 2 s. 136 inför rhr. – 
�)#� ����	� ��	���n SSb 1 s. 138 bos. Västanmur – �)#) 
2������ ��r�	��on ATb 1 s. 197 bg. – �)#!� 4/1 U ����	�� 
-	��� (FMU 4 s. 230: �������) ndm. i Lempälä sn, Sat. – 
&�)#$'� ����	�� ,��	0��� BFH 1 s. 21 ndm. i Padasjoki sn, 
Tav.; [1471] ����	5 3�	�����on ,���0��� ib. s. 23 syneman; 
levde 1504 (FMU 6 nr 5035) – [�)#$] 13/2 (i vid. e. 1483) L 
������ ��"��, sgv. i Eggert Krumedikes brev – �)#$�����	� 
���� SSb 1 s. 273 bos. Västanmur; 1468 ������ ���� ib. s. 322 
i kämnärsräk. – �)#%�C 25 fol. 13 dativ �������, får pengar i 
Åke Jönssons räk. – �)#"�2/10 �	���	� �
�����
 (FMU 4 s. 
327) syneman i Pemars sn, EgF. – [�)#"]�����	�0 .�����( Svb 
s. 495 faste i Sagu sn, EgF. – [�)#"]��er����us BFH 1 s. 366 
bet. tionde i Tyrvis sn, Sat.; jfr [1484] ��������� ���n���on 
ib. s. 382 i kyrkoräk. ib.�  � �)$(� u. d. hre ����	��, kh. i 
Revsund, Jtl., vittne vid ägobyte – [�)$�] ����	� 2
��� BGG 
s. 317 gillesbroder; jfr 1493 ����	� STb 3 s. 97 inför rhr., 
broder: her Niclis Finne�  � �)$�� 10/2 ����	� 0 ��+�	���, bos. 
Vaksala sn, Upl.; 1493 ������� 	 ��)�e����� ULD s. 85 ndm.� �
�)$��17/3  ���er ���������on, vpn., don. gods i V. Hargs sn, 
Ög., t. Skänninge kl.; 1479 23/2  ��e� �er�	��on�, h. h. säljer 
gd i Vadstena; bos. Upplo i Magra sn, Vg., var död 1485 6/10 



U – �)$� f. 29/9 ������ ����	����, bgm. i Uppsala; nämnd 
1474 e. 20/3�  � �)$� $������� ����	���� KTb s. 127 får 
burskap   �)$) 0����# 1��� ����	�� ������ HLG 1 s. 82   
�)$! ����	� !��is�on ATb 2 s. 65 bet. f. burskap   �)$# 
����	�������e (STb 1 s. 65) får anstånd med gäld; skr. 1476 
����	�� STb 1 s. 76, 1481 dativ ����	��� ib. s. 284; 1489 4/3 
(D)RA ����	�������, bg. i Sthlm, utf. kvitto; blev klockare 
1484 (STb 2 s. 35) – �)$$ 3/4 ����	� &�����, kungör köp av 
gd i Jtl. – &1478' 1������ ����	������ ATJ s. 191 vpn., säljer 
kvarn i Åkers sn, Sm.; 1488 u. d. Be 1��r������	��on, faste å 
mgngåva i Allbo hd, Sm.; 1498 ���1��er� ���������on ATJ s. 
63 har sålt gd i Åkers sn, Sm.; jfr 1515 5/5(?) 1���er� 
����	�..., om landssyn i Konga hd – �)$% C 29 fol. 6 3�	�� 
����	���on, bet. skatt (Sdm.) – �)$% ����	�� /	�����on (STb 1 
s. 169) bg. i Åbo, bötfälld; jfr 1479 ����	�� ib. s. 194 godeman 
vid arvskifte – �)$" 9/7 dni 4���n�	� �������	, kanik i Skara, 
förestår S:t Nikolai preb. 
��������� (1480-t.?) C 45 fol. 2 ����	� 	 !	��#
�, bos. Bälinge 
sn, Sdm., i räk. från Ög.�*��)%��31/1 Be ����	�� 0 �����, bos. 
Värnamo sn, Sm., vedervaroman å lgmstg; nämnd 1485 (ATJ 
nr 156)� ��)%������ri� ����	�� (STb 1 s. 293) stämmer inför 
rhr.�*��)%������	�� �	����� (ib. s. 307) saker för slag; jfr 1483 
����	�� �	����on (ib. 5. 411) – [�)%�] ������� ���������� FMU 
5 s. 48 vittnar i äktenskapsmål i Reval – �)%� ����	�� /"�� 
(†) STb 1 s. 332 om arv e. honom – �)%� ����	�� ������ 
���	��� ���� (ib. s. 362) saker för slagsmål – �)%� ����	�� 
��ri����re (ib. s. 389) svär inför rhr.; jfr 1487 dativ �er�	��� 
�����ri����re STb 2 s. 212 – �)%� ����	� &+���on (ändrat från 
&����on) (STb 1 s. 392) hvm:s tjänare, saker för slagsmål – 
�)%��u. d. ����	�	���(��� (JFT 1 s. 107) bos. Näs sn, Jtl., om 
gräns mln Jtl. och Hjd.; skr. 1485 16/2 ack. ����	�; 1496 5/2 
����	� 	 ���(�����, skr. 1498 �����	�, �����	� ib. s. 114 f. – 
[�)%�] ����	�� ��	��� BFH 1 s. 60 ndm. i Hauho sn, Tav.; 
[1507] �er�	� /�����on ��
�u� ib. s. 154 bos. Kalvola sn, 
Tav.; son(?):.[1506] ��"� �er�	��on ��
�u� ib. s. 146 bos. 
Kalvola sn, Tav., dömd fredlös; nämnd 1508 (ib. s. 191) – 
&�)%�'�����	� ������� Svb s. 546 ombud i Akkas sn, Tav. – 
[�)%)] 21/1 Mur &��	� ����	����� 	 !	��, går ed å lgmstg i 
Nora sn, Åml. – �)%) 28/6  ���� ��������on, bg. i Uppsala – 



�)%) 10/8 gen. �er ����	��, kh. i St. Kopparberg, Dal., sgv. 
(Ekström, Västerås stifts herdam. 1: 2 s. 519) – [�)%)] ��	� 
����	������ BFH 1 s. 46 syneman i Tuulois sn, Tav.�  � �)%)�
����	� �"�e������e ATb 2 s. 232 skiftar arv; jfr 1514 ����		� 
���������ra ATb 3 s. 280 får burskap�*��)%)�����	� ����on 
ATb 2 s. 236 vittne i rhr.�*��)%!�28+3 ����er ����	��, utf. brev 
om gille i Sthlm; 1487 �����e� ����	�� STb 2 s. 185 
gråbroder, inför rhr.�  � �)%!� C 9 fol. 18 ������� 6"��, får 
svenlön (Gtl.) * �)%! �e��	�  ���+� ATb 2 s. 278 bg.; skr. 
1488 dativ �e��	��� ib. s. 324, s. å. �er����� ib. s. 331, 1500 
������ ATb 3 s. 106� *� �)%# 19/5 �er�		� (DDal 3 s. 223) 
bergsfogde, köpvittne i Garpenbergs sn, Dal.; 1496 18/11 
�er�	� (ib. s. 238) faste ib.� *� �)%#� 24/8 ����	� 	 ��	�	��
 
(DNorc s. 211) kkv. i S:t Johannis, Norrkpg, närv. vid jdbyte 
– [�)%#] �����	� �	��	��on !����	�, ����	�� BFH 1 s. 81 
syneman i Hollola sn, Tav. – [�)%#] ����	�� .������� ib. s. 82 
sakfälld ib.   �)%# C 9 fol. 57 ������� 0���re, får svenlön 
(Gtl.) * �)%# ����	�� �)�	��� STb 2 s. 158 inför rhr. * �)%# 
&��	� ����	���on ib. s. 164 på stadens skepp � [�)%$] ����	��
�������on BFH 1 s. 82 ndm. i Hollola hd, Tav.   �)%$ ����	��
1��er��on STb 2 s. 191 Hans Kröpelins dräng * �)%$ �	��ik 
�er�	����� ib. s. 209 sjöman� *� �)%%� �er�	��� STb 2 s. 292 
Folmer fan Lundens dräng� *� �)%%��e��	� �������e ATb 2 s. 
330 bg. – [�)%"]� ����	�� '���	�� BFH 1 s. 39 syneman i 
Tennilä sn, Tav.� ��)%"�C 33 fol. 31 �	��	��� ����	������er, i 
kostbok för Stegeborg� ��)%"��er�	� ����re STb 2 s. 356 inför 
rhr.; 1508 ����	� ������ SSb 2 s. 300 bet. skatt i V. kv.�*��)%"�
����	� /����on STb 2 s. 391 inför rhr.� ��)%"(?)�C 32 fol. 47 
����	��, i räk. för Stegeborg, Ög.� *� �)"(�C 33 fol. 64 ����	� 
�������re, i kostbok för Stegeborg, Ög.� *� �)"(� ����	� 
�������re STb 2 s. 481 edgärdsman� *� �)"�� ����		� [0 
�"�����] FMU 5 s. 301 ndm. i Borgå sn, Nyl .– �)"� u. d. 
 ��er ����������, rdm. i Söderkpg; 1500 9/4  ���e� 
����	�����, sgv. ib. – �)"�  ��er�er�	����� 0 �	���"�� STb 2 
s. 515 dömd i rhr.; nämnd 1492 (STb 3 s. 46) - �)"� ����	��
�)���� STb 2 s. 556 kapare i dansk tjänst, inför rhr.; jfr 
BERTRAM) (1492) - �)"� /���is �er�	���on ib. s. 590 
stämmer inför rhr.; var död 1495 (STb 3 s. 256) - �)"� ����	� 
�������es STb 3 s. 43 h. h. inför rhr.; jfr 1488 - &�)"�'�%��� 



�����	�������� BFH 1 s. 28 syneman i Padasjoki sn, Tav.; 
nämnd 1504 (FMU 6 nr 5002)?� &1493' ����	�� ,	��	�FMU 5 
s. 432 ndm. i Eura sn, Sat. -�)"!�9/3�D /����� ����	���on, 
sgv. (dat. Uddevalla) -�)"!� 23/4� �er�	�� ������en, rdm. i 
Lund, sgv.; nämnd ffg. 1480 LÄU 4 nr 367; 1496 12/9 
�������� �+�������; nämnd 1499 22/10 *� �)"! &)��
����	����� FMU 5 s. 506 stupad vid Viborg – �)"% �er�	�� 
.e���er (†) STb 3 s 360 hans affärer behandlas i rhr. - �)"% 
4����� ����	��on ATb 3 s. 91 bg. - [�)""] �����������	������ 
BFH 1 s. 20 ndm. i Padasjoki sn, Tav. - �)"" 23/4 !����
����	����, bos. Sövestads sn, Sk. - �)"" 22/10  ��er 
��������on, abbot i Allhelgona kl. vid Lund; 1502 23/4  ��er 
����	��øn, utf. vid. – �)"" 4/11 �er�	� �	����	��ss�� ���	��� 
(FMU 6 s. 155) ndm. i Tuulois sn, Tav. - �)"" gen. �er 
����	�� (†) STb 3 s. 418 hans mördare inför rhr.� *��)""�%���
��������� ATb 3 s. 104 får burskap� *� �!((� 23/7� abl. [dno] 
�������� !��re��	0, vicarius i Lund. 
����!(�� 18/8 1�ders �er�	���� (FMU 6 s. 221) syneman i 
Sibbo sn, Nyl.�*��!(��2/10 ����	��	���	������, ndm. i Håbo 
hd, Upl. - [�!(�]���������� 	�
��	��"
 BFH 1 s. 398 bet. 
skuld t. Tyrvis k:a, Sat.� *� �!(������	��-����+�� SSb 2 s. 12 
bos. S. kv.; 1504 ����	�-����+�� �(��ib. s. 134 -�!(��1�����
����	����� ib. s. 15 bos. V. kv.; nämnd 1506 (ib. s. 215)� *�
�!(�� ����	� ib. s. 13 bos. S. kv.; 1506 ����	��� ib. s. 210; 
1509 ����	�� ib. s. 334 - [�!()] 30/5 (i vid. 1505) ����	� 
���ri��on (FMU 6 s. 297) bg. i Nådendal, skeppsmästare - 
�!() ��r��	� [sic!] /	������on� STb 4 s. 4 h. h. köper gd; 1506 
����	�/	�������� SSb 2 s. 219 bet. skatt i V. kv. – �!() �er�	� 
!���en���� STb 4 s. 37 bos. Ösmo sn, Sdm., inför rhr.; 
nämnd 1511 (ib. s. 224) – �!() ����	� 	����� SSb 2 s. 134 
bet. skatt i S. kv.; nämnd 1517 Innanmur (SSb 3 s. 65)�-��!() 
����	� 	 �	�������� SSb 2 s. 148 bet. skatt i Inre kv. – �!(! 
-����� ����	�� ������� ib. s. 172 bet. skatt i S. kv. – �!(! 
������ �������on ���� �		�� �����e��� (†) ATb 3 s. 171 nämnd 
i rhr. – [�!(#] �er�	� %�effsson 4*�
�* BFH 1 s. 129 ndm. i 
Lomajoki sn, Sat. – [�!(#] �er�	� &������n�* ib. s. 134 ndm. i 
Forssa sn, Tav. – [�!(#] &��� �er�	��on i ���is ib. s. 144 säljer 
jd i Kalvola sn, Tav. – [�!(#] gen. ����	����
��
� ib. s.147 
hans sondtr kärar å tg ib.; nämnd 1508 (ib. s. 167) – �!(# ��� 



�er�	� /���isson 4����� ib. s. 235 sakfälld å tg i Kulsiala sn, 
Tav. - �!(# ����	�&���� STb 4 s. 105 vittne i rhr. – �!(# DW 
fr .�������us fängslad och frigiven i Rom; 1508 ib. ack. fr:em 
���������!���	�; 1510 ���������7����������, ��������	��� 
Småst 2 s. 305 f.; 1512 dativ ����	��� ib. s. 310; s. å. ��
����	���, dativ ����	��	 SFSS PMStr s. 1xi; 1516 ��������� 
Småst 2 s. 324 i Peder Månssons brev från Rom; förestod S:ta 
Birgittas hus ib. 1508-12, född i Hildesheim – [�!($] �er�	� 
%��on ������ BFH 1 s. 156 syneman i Kalvola sn, Tav. – 
[�!($] �er����us �����
�� ib. s 399 bet. avgift t. Tyrvis k:a, 
Sat. *��!($�3��	� �	�����������	����� SSb 2 s. 245 bet. skatt 
i Ö. kv. –� &1508' ������ ���	��� FMU 6 s. 529 syneman i 
Kumo sn, Sat.; jfr [1515] ����	� ������ FMU 7 s. 409 
syneman i Lappo sn, Sat. - �!(%�&+������	����� ����er SSb 2 
s. 292 bos. S. kv. - �!(%�����	� �
������ ib. s. 294 bet. skatt i 
S. kv.; 1515 �er��� �	���n STb 5 s. 1 f. förvärvar fastighet; 
1519 �er���� �
�����n SSb 3 s. 138; nämnd 1521 (ib. s. 173)�
 � �!(% ����	� !��������� SSb 2 s. 298 bet. skatt i V. kv. – 
�!(% ������  er�on ATb 3 s. 210 får burskap - �!(%�����	� 
�	����on ib. s. 214 från Linde sn, Vsm., får burskap - �!("�
����	�1�������� SSb 2 s. 327 bet. skatt i Ö. kv. – �!(" ����	� 
[/������] ib. s. 333 dito S. kv. – �!("������� 2�	n�� ATb 3 s. 
223 härbärgerare; 1510 ������ 	 .������� ���� ib. s. 239 – 
&1510' ����	�� !������� FMU 7 s. 96 bos. Replots sn, Öb., får 
fasta på Björkö skär - [�!��] �������us �����on BFH 1 s. 364 
bet. kyrkoutskylder i Tyrvis sn, Sat. – �!�� ����	�%����� ATb 
3 s. 247 bg.; 1514 ����		� %���on ib. s. 278; 1537 B��tyl 
%���on ATb 4 s. 16� *� �!�� %�e�� ����	����� STb 4 s. 259 
dömes landsflyktig för dråp - �!����er�	� 	 !�n��
 STb 4 s. 
324 bos. Husby-Långhundra sn, Upl., part om arv; möjl. ident. 
m. 1516 (STb 5 s. 104)� *� �!�� �������� ��� STb 4 s. 333 
söker sin rätt i Riga; jfr 1515 �er��� ���� (†) STb 5 s. 80 - 
�!�) C 54 fol. 22 ��� �er �er�	��, i räk. för Aska och Bobergs 
hdr, Ög. – �!�) ������$�����	� GG 2 nr 587 (gravhäll i S:t 
Hans k:a, Visby) rdm., död d. å. - �!�) (ty.) ������� �������� 
STb 4 s. 357 nämnd i rhr. –��!�) !��������	����on ATb 3 s. 
283 bg.; skr. 1528 ����
�- ib. s. 367; 1551 !��� ���������� 
ATb 4 s. 82 – �!�) �er�		� $"��	�������� ATb 3 s. 284 bg.; 
1522 $"��	� �er�
� ib. s. 334 - ����. (1515) (ty.) [�
�] �������7



������� ����� FMU 7 s. 379 i brev t. dpr. Påval Scheel i Åbo - 
�!�! ������������ KTb s, 118 inför rhr. - �!�# �*��	��	�"�	� 
FMU 7 s. 418 syneman i Borgå sn, Nyl., 1529 ����	� 0���	� 
FMU 8 s. 290 - �!�# ���������1����	 HLG 2 s. 8o dns, preb.; 
1524 ��� ����	� ib. s. 125 - �!�# �er�	� #
n��n STb 5 s. 93 
fordringsägare - �!�# �er�	� ���emesta�� SSb 3 s. 15 bos. S. 
kv.; 1519 �er���� ���emesta�� ib. s. 137 - �!�# �er�	� 
�imber��n /������on ib. s. 30 bos. Innanmur; skr. 1518 
�er���� ib. s. 111, 1519 �er�		� ib. s. 152, 1521 Ber�		�� ib. s. 
185, 1522 Ber�	�� ib. s. 208; 1525 ����		� �	��er��� ib. s. 252 
- �!�# �er�	� 1��er��on ib. s. 28 bos. ib. – �!�$ u. d. 4+�� 
����	����on, part om jd i Sunnerbo hd, Sm. – �!�$ C 52 fol. 17 
�er�	� $����on 0 �������, i räk. för Nynäs i Lemo sn, EgF.; 
1518 ib. s. 79 �er�	� 0 �"�����- �!�$��er�	� STb 5 s. 104 inför 
rhr.; 1518 �er���� SSb 3 s. 111 bos. Innanmur – �!�$ �er�	� 
�
�����
��� ib. s. 35 får betalt av Sthlms stad - �!�$ 3���
� 
����	���on ATb 3 s. 305 bg. - �!�% 3ri� �er�		���on ib. s. 313 
bg. - �!�% ������� ���er����a�e SSb 3 s. 99 bos. V. kv.; 1524 
gen. �er���� ���erslaga�es ib. s. 232 – �!�%��er�		�� ��#�����,
/	��� �er�		��on, �er�		� �	���on ib. s. 106 bos. Innanmur – 
�!�" e. 1/5 (a. brev: RAfot) �e��		� 0 '��������, faste i 
Hammarkinds hd, Ög. - �!�" C 52 fol. 74 �er��� !��en��on, 
�er���� �	���on, i räk. för Nynäs i Lemo sn, EgF. – �!�" 
����		� ������e SSb 3 s. 84 får lön - �!�" ����	�0&���� �us ib. 
s. 140 bos. V. kv. O 
 
���,�.: &1479' 17/6 $����� ��������en (DN 14 s. 88: ������) 
sgv. vid gdköp i Hjd.; ident. m. Gunnar B�rdoorsson, se 
BI8RGTHOR� 
 
   Tyskt namn. Fda. �������. Fvn. ����	��. Fty. ������"���, 
�������� (Förstemann 1 sp. 295 f.). Enl. DGP sker en 
övergång �������>����	� (������) på dansk botten (jfr Hornby 
i NK 7 s. 223 och Modéer i AS 1 s. 109). På svenskt område 
förekomma former som ������ fr. 1380-t., former som ����	� 
fr. 1390-t. 
����	� kan vara diminutivform t. namn på �����. Enl. DGP är 
������ på Jylland ljudlagsenligt utvecklat ur ������. 


