
���������lat. D e t a r d u s, mn. 
���	
�
�(b. 1200-t.) gen. ������� LDL s. 110 h.h. Botildis avl. 
7/5� �� ��� ��	
� ������on Test s. 73 får gåva i test. (dat. 
Lund)� �� �� 28/1 (lat.) gen. ���	��� ���	���, diaconus i 
Uppsala stift; jfr odat. (e. 1376) D 1 pag. 19 (lat.) dativ dno 
���	����, präst, i jb. för Uppsala dka�� ����16/11 D ���	� � 
���	�����, faste i Stranda hd, Sm.� � ����
� (1300-t.) NFM 
pag. 64 (lat.) ����	��
 �� �����n��	 (SRD 6 s. 569) rdm. i 
Visby� �� ��� 13/3 D 	� ���	��� ��	�� (SD 1 s. 425) 
fråndömes jd Aska hd, Ög.; [1447] C 4 fol. 36 dativ ������ 
��	��, får jd i Kräcklinge sn, Nke � [���] ������ ��	�� 
BGG s. 308 intr. i S:ta Gertruds gille; 1444 ������ ��	�	 HLG 
1 s. 47; 1452 ������ ��	�	 SÄb 1 s. 53; s.å. ������� ��	�� 
ATb 1 s. 7; s.å. dativ ���er�� ��	�	 ib. s. 10; 1453 ����� 
��	�� ib. s. 16; 1454 ���	�� ��	�� SÄb 1 s. 57 rdm.; s.å. 
���er�� ��	�	 ATb 1 s. 27; 1455 �edh ������� ��	�	, dativ 
������� ib. s. 32; s.å. �edh ����� ��	��, dativ ������ ib. s. 37; 
s.å. ������ ��	�	 ib. s. 44; 1457 ack. ������ ������ ib. s. 71; 
1459 [���] �e� ������� ��	�	 (SJb 1 s. 271) bgm.; 1460 �e� 
���	�� �ra�� SSb 1 s. 14; 1461 [���] �e� ������ ��	�� (SJb�1 
s. 288); 1462 abl. ���	��� ��	�� SSb 1 s. 118; s.å. �er 
������� ��	�� ib. s. 119; 1464 [���e] �e� ���	�� ��	�� (SJb 
1 s. 317); 1472 16/5 (ty.)�����	�� ��	��, a tgo: (lat.) gen. 
������, avl., g.m. Hille; s.å. 3/12 gen. ������� ��	��, dativ 
������, ������, dativ ������, a tgo: (lat.) gen. ������ (2 brev); 
s.å. 27/12 �er ������ ��	�� �
��
, a tgo: (lat.) ������ 
��	���; 1479 gen. ������ ��	�	 (STb 1 s. 200); 1480 
�����e�� ��	�	, �����e� (ib. s. 256); 1483 ����er ��	�	 (ib. 
s. 404); se SRR 2 s. 8 ��������� ��������  	��� ATb 1 s. 16 
har fordran �� ���� U (C 32 fol. 58) !��	����" _|¯ ����er 
(VCJ s. 144) lb. i Ålems sn, Sm. � 
   Tyskt namn. Fda. ����	��, �����. jfr fvn. ����	�#�$ Ty.�
����	��, motsv. fht. ���
��	�� (Fm 1 sp. 1432 f.). 
Namnbärarna säkerl. inflyttade tyskar; jfr tn. ��	��(�), se 
Sundqvist i AS 3 s. 155, samt att Deterd Krake 1472 16/5 
hade flyttat tillbaka till Lübeck. De båda östsmåländska 
beläggen tyder måhända på ett inlånat ty. ������, fht. 
���
��	�$ Namnet fanns även på 1500-t. i denna trakt: ÄLös 
1571 ������ � %	���n���
�� (Långemåla sn, Sm.). 


