
��������lat. D e t l a u u s, mn. 
����	
� ����� �����	
� DS 5 s. 573 i test. av kaniken 
Henricus (Ludovici) i Uppsala � [�	
]�������� ����	 DS 6 s. 
12 sgv. om jd i Munktorps sn, Vsm.�� �	���21/7 Sä ������� 
����
� (Rääf 4 s. 433) vpn., löftesman om Stegeholms slott; 
[1404] ������� ����
� SD 1 s. 345; s.å. 3/5 D gen. ������� �	� 
����
� (ib.); [s.å.] ������ ����
� SD 1 s. 375; 1409 gen. 
������� ����
 SD 2 s. 169; 1414 24/1 St gen. �������� ���� 
(ib. s. 763); s.å. 28/5 L ������� ����
 (ib. s. 811); 1416 27/10 
L ������� ����
�� (SD 3 s. 191) avl.; son av rd. Johan Bülow, 
g.m. Bo Jonssons (Grip) dtr Margareta, se PHT 59 s. 66; hans 
son: [1439] �������� ���� �������� ��� SMR nr 879 test. gods 
i Tjust, Sm.����
�
 (lat.) gen. dni ����	�� SD 1 s. 312 kh. i 
Björnlunda, Sdm.; se Hagström, Strengnäs stifts herdam. 3 s. 
1���[�
	] Kh 54 pag. 187 ��������� vittne om gd i Kimstads 
sn, Ög.; hans son(?): 1466 u.d. �	�� ��������on (DNorc s. 
173) faste i Memmings hd, Ög.� �� �1447� 22/2 B 16 fol. 46 
������ �	�������, son av rd. Laurens Vlffsson, utf. brev om 
gods i Vg.; [s.å.] 18/5 (i odat. vid.) RAppr ���� �� �������� 
�	�e���	 �����; [1448] 18/6 (i odat. vid.) RAppr ��������� 
�	�e���ons; 1454 3/10 ������� �	�����on; nämnd 1455 (C 4 
fol. 5); vpn. (Aspenäsätten), systerson till Detlef Bülow (ÄSF 
1 s. 16)����
�� ������� ��� LÄU 3 s. 347 vpn., sgv. om gd i 
Malmö; 1460 23/7 ������� �		, om gods i N. Åsums sn, Sk.; 
1477 28/4 �������� �		, ��������, �������, [	��] �������� � �
�� 
����	�� ����� SSb�1 s. 33 bos. Innanmur; skr. 1461 �����	�� 
ib. s. 62, 1464 �����	�� ib. s. 171, 1465 �����	�� ib. s. 212, 
1466 ����	�� ib. s. 247; 1470 ����	�� ��� 	�er (SJb 1 s. 364 f.) 
mäter tomt����
� �������� STb 2 s. 358 Suen bältares dräng, 
inför rhr.������� ack. ������� �	� !������ BSH 5 s. 612 hvm. 
på Bohus. � 
 
�������
�� [���] �er �����	�� "ra�� (SJb 1 s. 276); skr. s.å.�
[��r�] ����	�� (ib. s. 277 f.), 1460 [��r�] ����	�� (ib. s. 279 f.), 
s.å. �er ����	�� "�	�� SSb 1 s. 46; fel för bgm. Dethard 
Krake; se DETHARD (1442). 
 
   Tyskt namn. Fda. ������# Fvn. ��������# Fht. ��������$ (Fm 1 
sp. 1438). Namnet, som förekommer i hjältesagan (Detleff 
Danske var en av kg Didriks »jämningar», se SFSS Di kap. 



129), kan ha lånats in via danskan. Från 1500-t. finnes belägg 
för namnet i Sthlm och Arboga samt i ö. Ög., där det bl.a. 
skrives ������, �����, ����� 


