
������ kvn. 
   ��	
� ����� tidigast 1259, ����� tidigast sl. 1300-t., 
����� 1496. 
   ��
� ����	 1500. Dessutom i följande ssgr med -	
�: 
�����	�� tidigast sl. 1100-t., ����
	
� 1387 � med -����: 
��������� 1316. 
   ������ ����
 1299, ����� 1310. 
   ���
� [���] ���� 1479. 
�������� 	�������	��������� �
Normalt former med �, �����	�� o.dyl., tidigast sl. 1100-t. 
Enstaka fall med �, ���� o.dyl., tidigast 1468. En form (lat.) 
���� 1469 (���� 1506). 
   �
�
 (sl. 1100-t.) �����	�������	�� LDL s. 70 avl. 25/3; trol. 
ident.m. [1283] (i vid. 1350) ������ �����	un DD 2:3 s. 82 
hans tomt nämns i test. utf. av ädj. Haquinus i Lund � �
�
 (m. 
1200-t.) ����� LDL s. 245 nunna i Lund, avl. 23/9 � ���� 
u.d. ����� (DS 1 s. 393) g.m. gårdsfogden Guthmundus, i 
tjänst hos fru Ranfridis, ger gods i Hagshults sn, Sm. till 
Nydala kl. � [����
] (i vid. 1282 u.d.) ���� ������� ������
�
m�n��(ib. s. 731) nämnd vid gåva till Skänninge nunnekl. � 
���� 25/6 dativ ����
 (DS 2 s. 290) har systern Gyridis, får 
gåva i test. utf. av kh. Geniutus i Fryele, Sm. � [����
] (1200-
t.) [�������] ���� �
���e Gertz, Vitæ sanctorum s. 366 i 
Lund � ���� 26/2 dativ ������(DS 2 s. 603) får gåva i test. 
av sin fader Assmundus Langh vilken ger gods i Visingsö sn, 
Sm. till Alvastra kl. � ���  13/9 ���us ��������� (DS 3 s. 
258) lb. i G:la Uppsala sn, Upl., i skl. över dk:ans 
underlydande � ��!"��
�����	�����	
� DS 6 s. 57 faste om 
jd i Hovsta sn, Nke � ���� GVTHA GG 1 nr 177 änka efter 
Joon Swart, avl. 10/8 (gravsten i S:ta Maria k:a, Visby) � 
[����] (reg.) ���������	�
��� DD 3:4 s. 268 från Lunds stift; 
[1379] (i vid. 1384) (lat.) gen. dne ����� �����	�
��er DD 
4:1 s. 463 avl., hennes barn Thorbernus Petri (Galen) och 
Cristina skiftar arv efter henne; 1384 (lat.) gen. dne ����� 
�����	����er DD 4:2 s. 386 nämns i vid. av föreg. brev; se 
DAA 10 (1893) s. 157; hennes sondtr, se 1512 �� #odat.$ 
(1370�71) (no.)�������
�	���
��e� DN 21 s. 108 g.m. Rolff 
Arneszen, har sålt jd i Morlanda sn, Bhl.; jfr 1482 � ��"� 
27/11 ������  �����	�
�ir (DNorc s. 57) g.m. Thomas (tre 



rosor), har brodern Hunger och sonen Peter Thomasson, säljer 
jd i Löts sn, Ög., nu i Norrkpg; 1383 8/3 ������  �n���	�
�
��
�; 1386 10/6 ������ �����	��
��er, don. gods i Örtomta 
sn, Ög.; s.å. 14/9 (3/5?) ������ �n�er	��
��er (jfr DGA 16 s. 
173); se Gillingstam, Siöblad s. 70 not 226 � ��"  27/11 
!�"��	� �����	on, faste i Aska hd, Ög.; 1387 e. 7/4 !�"��	�
����
	on (3 brev), �����# (1 brev) � ��� � (no.) �����
$
������ RB s. 317 ger bol till Långelanda k:a, Bhl. � �
�
 (sl. 
1300-t.) (lat.) ������%
	���
����LDL s. 261 har upplåtit gdr i 
Stävie eller Rängs sn, Sk., årsdag 13/10 � #odat.$ (1300-t.) 
(lat.) GYDA GM 1 nr 87 begravd i Hallingebergs ka, Sm. 
(gravhäll) � [�!�"] (A 11) (lat.) gen. ����� SD 3 s. 396 g.m. 
bg. Cristernus Petri i Lund � [�!��] (A 11) ����� ib. s. 543 
avl., dtr av Niels Bendicsson, för hennes själ ges gd i Lyby sn, 
Sk. � �!!% 22/6 ����� (FMU 3 s. 419) änka efter Olaff 
Jngemundsson (Vasa) (dat. Åbo); se ÄOV s. 766 � �! " h:u 
���� SSb 1 s. 325 i skl. Innanmur, Sthlm; möjl. ident.m. 1479 
��� ��	�r� ���� (STb 1 s. 209) har sålt gd i "Helvite" i Sthlm 
� �! � 30/4 DW pag. 151 (lat.) ack. ����� &
�'�oter ���
(���n��� (Gejrot s. 258) från Skänninge, vigs till nunna i 
Vadstena kl.; 1506 3/4 DW pag. 187 (lat.) ����� �
�ann�	�
&
�'� �oter� ��� (���n��� (ib. s. 286) avl.; hennes faster, se 
GYDHI (1463); se Silfverstolpe, Klosterfolket s. 55 � �!"� 
2/8 h:u ������ ���	�
��er, ������ (DN 16 s. 302) har pants. 
gods i Tegneby sn, Bhl.; 1483 12/8 �������
�	�
���e�, säljer 
gods i bl.a. Solberga sn, Bhl., sgv.; möjl. ident.m. [1496] 
������
�	��
��e� DN 21 s. 503 g.m. Eggertt Rickæ, har sålt 
gods i bl.a. Morlanda sn, Bhl.; jfr odat. (1370�71) � �!�! 
����� &���		� �
���e�� ���� )ui������� LÄU 5 s. 223 bos. 
Kvidinge sn, Sk., änka efter Gøtke Ionsson (Gere), sonen Kell 
Gøtkesson har givit gd i Silvåkra sn, Sk. till Lunds dka; 1496 
9/7 ������ &����� �
���e� (RDD 2:4 s. 650; jfr DGA 16 s. 
211) säljer tills.m. Axel Gødckesson jd i Frosta hd, Sk., sgv., 	�
�����..�������� DAS nr L 63:2 (ett av rutor bildat kors); 1500 
13/1 gen. ��r�������	���)ui�������* gen.����es (RDD 2:5 s. 
245); se DAA 10 (1893) s. 185 och SMV 2 s. 617 � #1512$ 
�������� Danske adelige Brevkister s. 51 bos. Sk.; [1517] ����
%�
�+���	� ������� ib. s. 52; se DAA 10 (1893) s. 158; 
hennes farmoder, se 1355. ® 



   I ortn.: ���� D 1 pag. 3 (lat.) [,�] ���������, Gökulla, 
försv. gd i G:la Uppsala sn, Upl. � [����] (REU) [��] 
���������� DS 5 s. 333 jd i G:la Uppsala sn, Upl.; se 
Andersson, Gydhukulli – från personbinamn till ortnamn. 
   Nord. namn. Runsv. ��-�. Fda. �����.�Fvn.���-�. Jfr ���� 
o.dyl. såsom nord. namn i Domesday Book (v. Feilitzen s. 
281), se även NPE s. 59. Hos Adam s. 164 omtalas ����, 
g.m. kg Sven Estridsson av Danmark, 1000-talet (S. Carlsson 
i SoH 1972–1973 s. 277). I abbedissan Margareta Clausdtrs 
redogörelse för Heliga Birgittas släktförhållanden (SRS 3:2 s. 
211) nämns en fru �
���, född i Norge, g.m. rd. Karl 
Wlfsson (Ulvåsaätten). Hon nämns också ���� o.dyl. i 
ProcKat och ���� i Vita Katerinæ� (SRS 3:2 s. 253). Jfr 
GYDHI. 


