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Förord
Manuskriptet till Ortnamnen i Dalarnas län 7,1 Leksands kommun, Bebyggelsenamn, har
utarbetats av f.d. arkivchef docent Erik Olof Bergfors. Arbetet har granskats av förste
arkivarie Mats Wahlberg, forskningschef Eva Brylla samt professorerna Lennart Elmevik
och Svante Strandberg, ledamöter i expertgruppen för ortnamn, knuten till Namnavdelningen vid Språk- och folkminnesinstitutet. Redigeringen har utförts av t.f. arkivarie
Katharina Leibring med bistånd av Wahlberg.
Det medeltida otryckta diplommaterialet har lästs i fotokopior i SOFT Uppsala. I beläggredovisningen utmärks osäkert identifierade belägg med frågetecken framför belägget och
osäkert daterade belägg med frågetecken framför årtalet eller datumet. Originalbelägg
markeras ej särskilt, däremot avskrifter, när det av källhänvisningarna inte framgår att det
är fråga om sådana. Brevens dateringsorter anges inte i källhänvisningarna, om de redan
framgår av de redovisade beläggen. Upplösta förkortningar markeras med avvikande stilsort och avsiktligt utelämnad text med tre punkter. Vissa osäkra textpartier suppleras inom
klammer. Ortnamnsformer fr.o.m. 1526 återges i beläggseriema alltid med stor begynnelsebokstav oberoende av förhållandet i de excerperade källorna.
Äldre belägg och litteraturhänvisningar har kontrollerats av Leibring, som också upprättat källförteckning m.m. samt register. Uppteckning av ortnamn i Leksands socken har
huvudsakligen utförts av Bror Lindén 1934-35, Erik M. Carlsson (Yrgård) 1935-36 och
Erik Olof Bergfors 1946. Bland övriga upptecknare kan nämnas Herman Geijer 1911,
Walfrid Dalgård 1915 och Anders Nygård 1925-31. I Siljansnäs socken har uppteckning
av ortnamn utförts av Bror Lindén 1934-35 och i Åls socken av Harry Stå'hl 1931 och
1961.
Arbetet redovisar namnmaterialet i olika avdelningar inom varje socken. Efter behandlingen av sockennamnet följer avdelningarna Sockendelsnamn, Bygdenamn, Bynamn,
Fäbodnamn och Gårdsnamn. I avdelningen Bynamn upptas med egna uppslagsformer
dels nu försvunna byar, dels nu bebyggda byar eller motsvarande enheter (trakter) med
eget upplägg i jordregistret. Under de enskilda bynamnen upptas i förekommande fall
vissa namn på bydelar liksom vissa inbyggarbeteckningar. Kamerala uppgifter som blocknummer och jordnatur upptas inte.
Fäbodnamnen har sammanförts i en egen avdelning, emedan de flesta fabodställen har
delägare från flera byar. Eftersom likalydande gårdsnamn kan förekomma i flera byar,
redovisas även dessa i en gemensam avdelning per socken. I texten förekommande uttalsuppgifter är oftast återgivna med landsmålsalfabetet, i vissa fall (främst dialektala appellativ) med den ljudbeteckning som används i Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna.

'Emedan Kopparbergs län 1997 bytte namn till Dalarnas län, är det tidigare serienamnet Ortnamnen i Kopparbergs län ändrat till Ortnamnen i Dalarnas län.
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För den slutliga typografiska utformningen av manuskriptet har svarat registrator Ingrid Tranehag och Jerk-Olof Werkmäster med bistånd av intendent Björn Heinrici. Layout
av omslaget har gjorts av Jerk-Olof Werkmäster. Kartorna har framställts av förste arkivarie Per Vikstrand.
Leksands kommuns kulturförvaltning har kostnadsfritt ställt arkiverat bildmaterial till
förfogande. För detta, och för hjälp med val och teknisk behandling av bilderna, tackas
Kersti Jobs Björklöf och Roland Andersson. Christer Bergin vid Dalarnas museum tackas
för hjälp med att få fram fotografier tagna av Karl Erik Forsslund och Karl Lärka. John
Långberg, Uppsala, har välvilligt ställt ett exemplar av Leksands kompanis personhistoria
till förfogande och med författaren diskuterat frågor om de indelta soldaterna och deras
namn.
Eva Brylla
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Mats Wahlberg

Leksands socken
Leksand
UTTAL: Qksand
ÄLDRE NAMNFORMER: in Leksand 1318 29/8 u.o. RAp (SD 3 s. 373), i lixan, i lixandh 1320 29/6
Leksand avskr. 1600-talet KyOr (Linden 1947 s. 154, jfr DDal 1 s. 11), in Lixand, apud Ecclesiam
Lixand (Lixandensem) 1320 29/6 Leksand avskr. före 1622 KyRä (Lindén 1947 s. 155), i lexand
sokn 1325 25/2 u.o. vid. 1456 19/9 Stockholm DMp (DDal 1 s. 13), ecclesie Lexand 1329 8/12
Avignon SDa 1:1 s. 757 avskr., in lexand 1335 28/? (jan.—nov.) u.o. SD 4 s. 409., de lexsand 1336
15/2 Stora Tuna RAp (SD 45. 482). 1346-1525 skrivs förleden Lek- (lexand, lexsand o. likn.) med
följande undantag: j lyxandh 1471 2/2 Västerås UUBp, aff ... och Lixandhs sockner, Aff Lixandz
sockn, iffrå ... och Lixandz sockner 1493 8/10 Stora Tuna RAp avskr. 1500-talets slut (Ståhl 1953 s.
26 f.), j lixand 1508 u.d. Näsbyggebyn avskr. 1609 DDal 2 s. 23. — Lijxand sokn o. likn. 1539,
1556, 1558, 1562, 1613, Lexand sokn o. likn. 1541-88, 1762, Leksands socken o. likn. 1661-1825
jb. — lexan, lexand o. likn. 1528-55 GFR, Liexan, Lixand o. likn. 1531-56 GFR, Lixand sochnn
1571/72 tl (Leksands sn 1539-1572 s. 67), Lexand sokn, Lexand, Lexandz sockn 1571 AL, Lixan,
Lixand, Licksan 1605-17 KrönSaml s. 80, 101, 114.
INBYGGARBETECKNINGAR: leksandse leksa'nriclsä m. 'man från Leksand', upptecknat i östra Mora,
leksing le'lcksiy(0) m. 'ds.', upptecknat i Bjursås, Floda och Malung (OÖD s. 1362), leksandskarl
lasanskiyr m. 'leksandskarl', leksandskäring le' kksanstjärin f. 'gift kvinna från Leksand (OÖD s.
1362), leksandsmänniska lasansmieni5a f. 'leksandskvinna'.

Skrivformen Leksand, alltså med e i förleden och i regel uppträdande som lexand eller
lexsand, är allenarådande i originalbrev och samtida avskrifter t.o.m. 1468. År 1471 uppträder den första skrivningen med i som stamvokal i sådana brev: (j)lyxandh, som står för
lixand (brevet har ett ganska stort antal skrivningar med y för i: lyggiande 'liggande',
fyskicewathnom ' fiskevatten' m.fl.). Därefter förekommer bara skrivningar med e fram till
1530-talet. Från 1531 och till början av 1600-talet är i-former ganska vanliga vid sidan av
e-former i bevarade offentliga handlingar. Några enstaka fall av i förekommer även längre
fram, det sista 1722. De skrivningar med i som förekommer före 1471 återfinns alla i
vidimationer och avskrifter från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. De torde
spegla ett uttal och skrivsätt som rådde vid tiden för avskrifterna och inte representera
1300-talets och det tidiga 1400-talets uttal och skrivsätt. Skrivningarna med i återger sannolikt ett uttal som beror på en övergång av långt e till i vid förkortning framför lång
konsonant eller konsonantgrupp (se bl.a. Levander 1925 s. 209, Lindén 1950a s. 110,
Adolf Noreen 1904 § 103:1, Areskog 1936 s. 70 f., SOÖg 17 s. 54). Detta uttal har senare
utkonkurrerats av det traditionella uttalet med e. Slutsatsen är att förleden i namnet Leksand är Lek-, motsvarande stammen i fsv. leker m. Efterleden är sand, fsv. sander.
Namnet Leksand blev tidigt föremål för tolkningar. Zacharias Holenius (1722 s. 105)
menade att det kunde syfta på vattnets lek då vårfloden "sköljer Siljans sandstränder och
vattnet än stiger, än sjunker och sålunda liksom leker". Abraham Hiilphers (1762 s. 113 f.)
ansåg att namnet syftade på vindens lek med sanden på Siljans stränder. Även Fredrik
Reinhold Arosenius (1863 s. 5) härledde namnet från "den fina, lättrörliga sand, som ...
särdeles kring kyrkan, utgör den väsendtliga jordmånen". Holenius meddelar också en
tolkning som bygger på, som han säger, en urgammal tradition att man om sommaren
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uppfört danser på sandstranden. Även Hillphers (a.a. s. 114 not d) anser att namnet kan
avse en sandplats där man leker.
När språkforskare intresserar sig för namnet är det till att börja med människors lek i
gången tid som anses vara dess grund. Den förste som förknippar dessa lekar med forntida
kult är Elias Wessn (1921 s. 119 if., 1922 s. 25). Sambandet framgår enligt hans mening
av närheten till byn Ullvi. Jöran Sahlgren reste invändningar mot denna tolkning i några
olika sammanhang. Han hävdar (1950 s. 10 if., 21 f.) att betydelsen är 'sandstranden, där
fisken leker'. Med stöd av en uppsats om Siljan och dess fiske (Lundberg & Wahlberg
1892 s. 77 f.), där Leksands-Noret uppges som en av de platser i sjön där fiske efter lekande fisk bedrivs, anser han sig kunna uttala en rätt bestämd uppfattning om att det är just
sikleken som är orsaken till namngivningen. Hans tolkning bygger dock inte på någon
grundlig undersökning.
Intressant i sammanhanget är att notera förekomsten av ordet fisk(e)leker m. i de fornsvenska lagarna. I några av dessa finns klara belägg för vilken stor betydelse man i det
medeltida samhället tillmätte lekfisket. Så t.ex. sägs i Upplandslagens kyrkobalk 7:6 att
kvicktionde ('tionde av levande kreatur' Schl.) skall utgå inte bara av kalvar, lamm etc.
utan också av varje fisklek. Motsvarande bestämmelse finns i Dalalagens, Västmannalagens
och Södermannalagens kyrkobalkar. Det är naturligtvis en tidsskillnad på flera hundra år
mellan tillkomsten av namnet Leksand och den tid som lagarna speglar, men lagarnas
stadganden ger oss ändå en möjlighet att bättre förstå bakgrunden till namngivningen.
En by vid Dalälven i By socken i Dalarna heter Leknäs. Detta namn förekommer i ett
köpebrev skrivet 1384 1/11 i Sund (nuvarande Utsund i Folkärna sn; Dalarnas Museum;
Lagergren 1930 s. 16). I detta upptas fem fiskeverkar, fasta fångstanordningar, som har
varit byggda i älven och dess tillflöden inom byns område och som haft en sådan betydelse att de särskilt specificerats. Det synes helt klart att förleden i namnet Leknäs syftar på
fisklek och att vi i namnet finner ett starkt stöd för den antagna tolkningen av namnet
Leksand.
Den lekplats för sik, som namnet Leksand ursprungligen syftat på och som i Lundbergs & Wahlbergs uppsats anges ligga vid Leksands-Noret, är ett grunt område i södra
delen av Österviken av Siljan på ömse sidor av strömfåran in mot älven, dels väster om
Kyrkudden, det s.k. Kyrkgrundet, dels väster om Åkerö by. Bottnen och stränderna består
av sand (se fig. 1). Kyrkuddens strand och stranden närmast norr därom utefter sjön liksom norra älvstranden nedströms kyrkan utgörs av en sandig brink, som numera i större
omfattning än tidigare är klädd med träd och buskar. Tidigare var den bar till följd av den
erosion som ägde rum under exceptionellt högvatten. Avsaknaden av vegetation gjorde att
sanden var ett mycket mer framträdande drag än nu. Dessa fakta talar starkt för att det är
det sandiga strandområdet intill den nuvarande kyrkplatsen som från början burit namnet
Leksand.
Arkeologiska undersökningar av skelettgravar under Leksands kyrkas vapenhus, som
påträffades år 1971, visar att dessa var en del av en senvikingatida och medeltida begravningsplats. Rester av brandgravar av förkristen typ påträffades också. Tidigare fynd tyder
på att området med brandgravar fortsätter utanför kyrkan. Brandgravarna kan dateras till
500-600 e.Kr. (Serning 1982 s. 71, 74).1 Platsen har alltså varit bebodd under denna tid
Riksantikvarieämbetets utgrävningar 1983-84 utefter den planerade nya sträckningen av riksväg 70 från Tunstabron till älvstranden vid Övermo liksom förekomsten av fynd i Leksand och Siljansnäs från forntida lågteknisk järnframställning behandlas nedan i artiklarna Häradsbygden och U//vi.
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Fig. I. De stora strandplanen på båda sidor om Dalälvens utlopp ur Siljan. Till vänster Kyrkgrundet,
till höger grundet vid Åkerö. Foto: Oscar Bladh 1947. (Ur: Jord och vatten s. 166.)

och kanske tidigare. Fynden i skelettgravarna — pärlor, dräktsmycken och importerat tyg —
visar att de som bodde där under sen vikingatid och tidig medeltid hade en god ekonomisk
ställning och talar för handelsförbindelser av stor omfattning. Slutsatsen kan dras att här
har legat en handels- och marknadsplats vid en viktig transportväg för de produkter —
främst järn, men sannolikt även hudar och skinn — som övre Dalarna producerat i rikt mått.
Vid denna handelsplats låg sannolikt en storgård med namnet Leksand.
Skelettgravarna är placerade och orienterade i enlighet med kristen sed. Den äldsta av
dem är från mitten av 1000-talet. Kristendomen hade alltså nått Leksand vid den tiden.
När den första kyrkobyggnaden, som antas ha varit en träkyrka, uppfördes på platsen kan
inte fastställas. Den kyrkobyggnad som ingår som en del i den nuvarande vill forskningen
datera till början av 1300-talet. Den bör ha föregåtts av en stenkyrka, vars utseende och
ålder man inte kan uttala någon mening om (Nisbeth 1982 s. 27 if.).
Leksands kyrkas stora jordinnehav var koncentrerat till området kring kyrkan med
utbredning österut och norrut. Bebyggelsen vid kyrkan — prostgård, komministergård, skolprästboställe, gästgivargård och, åtminstone från 1823, tingshus — var klart skild från byn
Noret av mellanliggande åkermark, tillhörig kyrkan (se karta fig. 2). Mycket talar också
för att Noret är en väsentligt yngre bebyggelse än kyrkplatsen (se artikeln Noret). Den
mark, som kyrkan in i vår tid har innehaft och som sannolikt har varit densamma alltsedan
tidig medeltid, torde vara till viss del densamma som och i övrigt en utvidgning av den
mark som tillhörde den forntida gård som låg på Kyrkudden. Hur denna jordegendom
11

Klockarbostället

Pastorsbostället

Komministerbostället
Norets by
österdatälven

Flottbron

Fig. 2. Karta, med storskifteskartan från 1826 som grund, visande Leksands kyrka, de ecklesiastika
boställena och gästgivargården, delar av kyrkans åkermark samt västra delen av Norets by med
flottbron. Kartan ritad av Gerd Grönvik

överförts i kyrkans ägo vet vi ingenting om. Det enda vi vet är att de skriftliga källorna inte
vittnar om att det under medeltiden funnits någon gård med profan ägare med namnet
Leksand. Detta namn användes då bara om kyrkan och socknen.
Av ovanstående utredning framgår att namnet Leksand kan antas vara ett gårdnamn,
vars betydelseområde har utvidgats till att omfatta socknen. Före kyrkans tillkomst, i förkristen tid, torde namnet ha betecknat den storgård som sannolikt legat invid den nutida
kyrkplatsen. Denna gård hade i sin tur övertagit namnet från fiskeplatsen, sandstranden
med det givande lekfisket.
För en utförligare framställning hänvisas till Erik Olof Bergfors (1992).

Sockendelsnamn, fjärdingarna
Den gamla Leksands socken var indelad i fyra fjärdingar: Härads fjärding, Näsbygge fjärding, Rönnäs fjärding och Åsbygge fjärding. Näsbygge fjärding omvandlades genom beslut år 1866 - med verkställighet 1875 - till Siljansnäs socken.

Härads fjärding, Häradsfjärdingen
UTTAL:

hårasf(iektaiijan

ÄLDRE NAMNFORMER: j herads fierdingh 1501 u.d. Lima, Leksands sn RAp (jfr DDal 1 s. 178). —

Häredz f. o. likn. 1539-56, Heradz f. 1541, Härads Fjerding 1825 jb. — Häredz ffierdung o. likn.
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1545-52 JPD, Häredz fierding, Heredes f. 1548 GFR 19 s. 305, Heredz f. 1571 ÄL, Härads fjärding
1917 kb.
En av Leksands sockens fjärdingar, omfattande den del som ligger väster om älven och

Österviken. 1 1500-talets jordeböcker t.o.m. 1558 redovisas även Åls socken och delar av
nuvarande Bjursås socken under Härads fjärding (Leksands sn 1539-1572 s. 147). Mer
om detta i artikeln om sockennarrmet ÅL Om namnelementet Härads(-) se Häradsbygden.

Rönnäs fjärding, Rönnäsfjärdingen
UTTAL: rånsf tig-ull-k on
ÄLDRE NAMNFORMER: Röna E o. likn. 1539-43, Rödnäll Fierdingh 1580, Rönnäs Fjerdingen
1825 jb. — Rones ffierding 1559 25/1 JPD (Rönes i DDal 3 s. 185), Röönäs Fierdingen 1571 AL,
Rönnäs fjärding 1917 kb.
En av Leksands sockens fjärdingar, omfattande den sydöstra delen av socknen. Om namnelementet Rönnäs(-) se bynamnet Rönnäs.
Rönnäs avslappet rånscsscs1ap8 avser byarna Lima och Noret som hör till Rönnäs
fjärding. Jfr Härads avslappet under artikeln Häradsbygden.

Åsbygge fjärding, Åsbyggefjärdingen
UTTAL: &SbyfkielfUtii/8/1
ÄLDRE NAMNFORMER: Åsbygge Fierdingh 1539, 1588, Ål3bygge F. o. likn. 1541-43, Åsbygge
Fjerding 1825 jb. — Ååsbyggie Fierdingen 1571 AL, Åsbygge fjärding 1917 kb.

En av Leksands sockens fjärdingar, omfattande den nordöstra delen av socknen. Även
Söderås bygdelag i Rättviks socken hörde fram till 1553 till Åsbygge fjärding av Leksands
socken liksom byn Stumsnäs i Rättvik fram till år 1607. Åsbygge är till sitt ursprung fsv.
gen. pl. *åsbyggia av *åsbygge m. 'invånare på åsarna'. De flesta av byarna i denna del av
socknen, liksom byarna i Söderås bygdelag, ligger på bergåsar eller på sluttningar av dessa.
Andra namn för fjärdingens område är Åsbyggelandet åsbyffindce och Bygden bg gd .

Övriga sockendelsnamn
Häradsbygden
UTTAL: hbrasbygda
ÄLDRE NAMNFORMER: ij hxradheno 1325 25/2 u.o. vid. 1442 4/12 Stora Tuna DMp (DDal 1 s. 95,
Stå'hl 1953 s. 16), i heredeno 1325 25/2 u.o. vid. 1456 19/9 Stockholms slott DMp (DDal 1 s. 97,
Ståhl 1953 s. 14), jfr heraskarla 'häradskarlarna' 1508 u.d. u.o. avskr. 1609 DDal 2 s. 23. — Herede,
Hered 1539, Hered 1541, Härad 1542, Häredhe 1543 jb. — Häredt o. film. 1544, 1558, Häredes
karlaner 1545-48, Härede o. likn. 1546-53, Häradhe 1551 JPD, Häredet 1607 db (Lindén 1933 s.
11).— Heradsbygden 1641 22/12 db, Heresbygden 1645 1/2 db,2 Häradsbygden T13FNV.
Gemensamt namn på byarna Mjälgen, Gärde, Ytteråkerö, Hagen, Smedby eller Smedsarvet och Västannor; namn på f.d. järnvägsstation och poststation. Namnet Härad nämns
första gången i ett dombrev från 1325, där en av nämndemännen är steenbiorn ij hceradheno.
I 1500-talets jordeböcker förekommer namnet Härad som ett i raden av bynamn åren
1539, 1541, 1542 och 1543, varefter det är borta ur jordeböckerna. Jöns Pedersson på

2

För upplysning om dessa båda belägg från 1600-talet tackar jag Kurt Persson, Falun och Karlsarvet, Leksand.
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Risholen anger i dombrev Härad som hemvist för nämndemän, i varje fall fram till 1558.
I en dombok 1607 nämns "johan oluffson j häredet i lixand socken". Eftersom Härad
upptas bland byarna i jordeböckerna, har det legat nära till hands att uppfatta namnet som
gällande en by (se t.ex. Erik Olof Bergfors 1961 s. 19 f.). En närmare granskning av källorna ger emellertid en annan bild. En jämförelse mellan 1541 och 1549 års jordeböcker
(Leksands sn 1539-1572 s. 19 if.) ger vid handen att elva av de tolv skattebönder, som år
1541 räknas till Härad, år 1549 återfinns under andra bynamn: Utby, Östannor, Mjälgen,
Ytteråkerö ("leker, Åckra) och Torbenarvet. Säkerligen har dessa bönder inte flyttat under
denna tid, utan förklaringen torde vara en ändring av bokföringen. Antagandet styrks av
att nämndemannen Mattes Jonsson (Jönsson), som i ett syneprotokoll 1544 och i domar
1549 och 1551 uppges bo i Härad, i 1549 års jordebok återfinns under Östannor som Mats
Jönsson. På motsvarande sätt bör nämndemännen Anders Olsson och Anders Larsson,
som båda 1552 sägs höra hemma i Härad, vara identiska med bönder med samma namn i
Ytteråkerö resp. Utby. Man har i vissa fall inte varit säker på i vilken by en bonde varit
bosatt utan nöjt sig med att bokföra honom som boende inom den bygd, Härad, till vilken
byn hörde. Av två formuleringar i ett dombrev 1551 3/12 (JPD) framgår förhållandet klart.
Där står: "Kom iför retta Erick persson j Häradhe j Östhannoor" och längre fram "Hans
Laarsson byuder up enn deel udi Westhannoor j Häredhe".
Härad är alltså inte namn på en numera försvunnen by utan på en bygd bestående av
flera byar. Härad har senare försetts med det förklarande tillägget -bygden, och namnet
Häradsbygden har ersatt Härad (äldsta kända belägg Heradsbygden 1641 22/12 db). Namnen avser samma område, dvs. byarna Mjälgen, Gärde, Ytteråkerö (med Tomt), Hagen,
Smedby eller Smedsarvet och Västannor, tidigare även de nu försvunna byarna Utby och
Östannor.3 För uppfattningen att Härad skulle vara ett bygdenamn talar också det faktum
att namnet i den äldsta skrivningen uppträder i bestämd form i likhet med gamla bygdenamn som bl.a. Trögd, härad i sydvästra Uppland (ij trOgdhenne 1382), Törn, nuvarande
Södertöm (innan tOrinne, a tOrinne 1383), och Tierp, socken och f.d. hundare (aff tierpen
1473); se Brink (1990 s. 184 not 16) och där anförd litteratur.
Narrmet är bildat till appellativet härad, fsv. licerak, som förekommer dels i en betydelse 'bosättningsområde, bosättningsgemenskap, bygd', dels i en betydelse 'område
som utgör en judiciell enhet, förvaltningsområde'. Det är den förra, äldre betydelsen som
ligger till grund för ortnamnet. Härad (Liuiaheret avskrift 1257) finns som sockennamn i
Södermanland och ingår som efterled i bl.a. sockennamnen Amnehärad (Amneherad 1248)
i Västergötland och Lillhärad (Lithlceherad sookn 1387) i Västmanland. Det har också
ingått i en rad uppländska sockennamn, bl.a. Funboluerak, nuvarande Funbo, Laggahwrab,
nuvarande Lagga, och Lohwrap, nuvarande Lohärad. Om ordet härads funktion och etymologi se Thorsten Andersson (1982 och där anförd litteratur).
Riksantikvarieämbetets utgrävningar 1983-84 utefter den planerade nya sträckningen
av riksväg 70 från Tunstabron till älvstranden vid Övermo (se Ersgård 1997 s. 36 if.,
117 f.) har givit betydelsefulla resultat, några av dem av särskilt intresse i detta sammanhang.
Dateringarna med hjälp av C 14-metoden av två komplex av byggnadslämningar visar på
en kolonisation av området i sen romersk järnålder eller tidig folkvandringstid, dvs, tiden
omkring 400 e.Kr. En framställningsplats för järn i anslutning till en av dessa byggnads-

Lars Ersgård (1997 s. 75) har med delvis annan bevisföring kommit till slutsatsen att namnet Härad möjligen
kan ha varit en samlande beteckning för en större del av bygden på Österdalälvens västra sida.
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lämningar har daterats till ett senare skede, 600-tal till 900-tal. Utgrävningarna visar att
bebyggelsen under yngre järnålder kännetecknas av enskilda gårdar, som i huvudsak ligger utmed älvstranden. Denna struktur tycks ha behållits ganska långt fram i tiden. De
stora sammanhängande byarna, de flesta belägna ganska långt från älven, tillhör en senare
tid. Benämningen härad 'bygd' bör ha varit i högsta grad tillämplig på denna tidiga spridda
bebyggelse bestående av enskilda gårdar. Namnet torde ha givits i början av yngre järnåldern, sedan bygden fått sin struktur efter den första kolonisationen. Det tillhör, liksom
namnen U//vi och Tibble på närbelägna byar och sockennamnet iii, en grupp av gamla
namn som hör hemma i de centrala sveabygderna och spritts därifrån. Dessa namn vittnar
alltså om förbindelsen med sveabygderna vid tiden för kolonisationen och namngivningen.
Detta bör, tillsammans med de arkeologiska fyndens vittnesbörd och överväganden inom
historisk forskning, beaktas vid försöken att tolka kolonisationsförloppet.
Namnet Härad ingår, utom i namnet Häradsbygden, som förled i ett antal ortnamn i
Leksands sn, dels i bebyggelsenamnen Härads avslappet hbras etslape , skämtsamt namn
på dej Härads fjärding ingående byarna väster om Österviken (avslapp ' överbliven rest av
skinn, mat m.m.', OÖD s. 58) och Häradsfjärdingen, dels i naturnamnen Häradsmarken
hbrasmbrj4a , skogsområdet, tidigare slåttermarken väster om Häradsbygden, och Häradsåkrarna hbrascikran , åkrarna mellan Yttermo och Häradsbygden. uTTALet håras visar
vokalbalans a:å, och namnet har alltså tidigare varit kortstavigt i det lokala uttalet (se
härom Erik Olof Bergfors 1961 s. 19 ff.).
Kapellsbygden
= n)
INBYGGARBETECKNING: kapellsfolket kapoksfaZeme
Benämning på Djura kapellförsamling. Se artikeln om bynamnet Djura.
UTTAL:

kiapaZrsbygda

Bynamn
Almberg
UTTAL:

åll-mbårg

ÄLDRE NAMNFORMER: Almbergh o. likn. 1539-88, Almberg 1825 jb, jr. — Almbergh 1548-59
JPD, Almberg 1571 fl, AL, 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar 2 skattebönder.
Förled är trädbeteckningen alm (Ulmus glabra) 'alm, skogsalm'. Almquist (1949) har
ingen uppgift om förekomst av alm i byn men väl på platser i det angränsande Bjursås.
Hulten (1971 karta 604) upptar enstaka förekomst i området, men om Almberg avses går
inte att avgöra. I byn har nära majstången funnits ett bestånd av almar. Det togs enligt
uppgift bort vid omläggning av väg och i samband med byggenskap i mitten av 1900-talet.
Detta bestånd verkar att ha varit vildväxande och kan ha härstammat från de almar som en
gång givit byn dess namn. Nu växer inom byområdet några almar, av vilka en uppgivits
vara planterad men hämtad från det försvunna beståndet. Det lokala klimatet är milt, beroende på byns läge på sydsluttningen av ett berg. Ek (planterad), oxel och ask växer där.
Dessa förhållanden talar för att almvegetation har funnits. Namnets efterled är berg n.
syftande på läget.
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Fig. 3. Utsikt över Österdalälven mot byarna från höger räknat Berg, Romma och Hälla. Bergsberget i bakgrunden till högen Foto: Gerda Söderlund 1915 eller tidigare.

Almbergsbjörken
UTTAL: birMbUS inbrIC8n
ÄLDRE NAMNFORMER: Almbergsbjörken jr. — 1917 kb, T13FNV.

Byn uppfattas lokalt som en del av byn Almberg. Förleden är gen. av bynamnet Almberg.
Efterleden är best. sg. av björke m. 'ställe där det växer björk, björkdunge' (OÖD s. 116;
jfr bynamnet Björken i Siljansnäs sn). I trakten används namnet Björken b tårk8n.

Backen
UTTAL: bak8r/
ÄLDRE NAMNFORMER: Backen jr. — 1917 kb, T13ESO, T13FSV.
Namnet är best. sg. av backe m. 'sluttning av höjd el. höjdsträckning' (OÖD s. 62). Byn

har sitt namn av att den ligger på Skebergets sydsluttning. Jfr bydelsnamnet Gropen under
bynamnet Skeberg.

Berg
UTTAL: bn'S Bergs
ÄLDRE NAMNFORMER: a berghe 1482 u.d. Ål NMp. — Bergh o. likn. 1539-88, Westenbergh,
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Vesterbergh 1539-43, Berg 1825 jb, jr. — Bergha 1550-52 JPD, Bergh 1571 tl, ÄL, Berg 1917 kb,
T13FNV.
Jb 1539 och 1541 upptar en skattebonde under Westenbergh resp. Vesterbergh och två skattebönder
under Bergh. 1543 förs tre skattebönder under Vesterbergh; namnet Berg förekommer inte. 1545
förs tre skattebönder under Berg och namnet Westen- Vesterbergh uppträder inte mer i jb.

Av de två under 1500-talet uppträdande förledema torde Westen- (dvs. Västan-) vara den
rätta. Byn ligger väster eller snarast sydväst om Bergsberget. Tydligen har namnen Berg
och Västanberg använts vid sidan av varandra under någon tid. Den dialektala namnformen bus (Bergs) är obest. sg. gen. av berg n., enligt Lindén (1951 s. 150 och 1969b s.
12) sannolikt lösryckt ur en sammansättning *Bergsbyn e.d. Jfr bynamnen Sjugare och
ker. Byn utgörs av en rad gårdar som ligger längs randen av Bergsberget, därav namnet.

Bergsäng
UTTAL: bbS/Wa, btiS/f/Ja

Gemensamt namn för byarna Norr Bergsäng och Söder Bergsäng.

Norr Bergsäng
UTTAL: nbZrbbsiuja
ÄLDRE NAMNFORMER: a bersxnghen 1482 ud. Ål NMp, i bcergxengh i nordenby 1489 24/3 Leksand RAp, i Norby (?) i bergxengh 1497 27/2 Romma RAp, i bergxengh 1501 u.d. Lima, Leksands
sn RAp (jfr DDal 1 s.178). — ij Berssenghe, ij Berssängh 1539, Berssengh o. lilcn. 1541-4.6, j
Bergzänge 1546, Nörrebärgzängh 1556, Norbergzenghe 1588, Norrbergsäng 1825 jb, Norr Bergsäng jr. —j - å Bergzäng 1545-53, i Barsängh 1549, i Bergzänge 1550, i Bersängh o. likn. 1557-59,
j Norre bersängh 1557 JPD, Bersänge 1571 il, Bergzängh 1571 AL, N. Bergsäng 1917 kb, T13FNV.

Söder Bergsäng
UTTAL: sådbbszuja
ÄLDRE NAMNFORMER: SödherbärgzEngh 1661, Söder Bergsäng 1825 jb, jr. — S. Bergsäng 1917
kb, Söder Bergsäng T13FNV.
Jb 1539 upptar 12 skattebönder under Bergsäng.

Namnet avser två byar, Norr Bergsäng och Söder Bergsäng, som ligger på höjdsträckningen norr och nordöst om sjön Opplimen. Förleden Bergs- syftar på detta läge. Efterleden är äng f. eller änge n., sannolikt syftande på att det område där byarna ligger en gång
varit slåttermark. Den dialektala formen torde vara ortnamnsplural av namnet. Jfr andra
plurala bynamn inom socknen som Boda, Hälla, Sätra samt Hola, namn på en del av
Söder Bergsäng. Senare leden kan vara äng. I nutida leksandsmål fmns visserligen endast
ängen. [se/j8, emice], men de äldre skrivningarna ovan visar att -äng funnits tidigare. Även
bynamnet Sunnanäng (Sunnanengh 1546) visar detta. Den dialektala senare leden -inja kan
ledas tillbaka till både fsv. eng (pl. xngiar) och fsv. cenge (pl. gen. cengia, dat. tengiom).
BYDEL

Hola
UTTAL: Ölra

Hola är en del av Söder Bergsäng. Namnet är ortnamnsplural av substantivet hol m. 'låg
upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902).
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Björkberg
b kiirtbbrg ä. - b ibrkbbrg
Bi(j)ör(c)kebergh 1539-88, Biorkebergh 1539, Bijörkabärgh 1556, Björkberg 1825 jb, jr. — Byörkebergh o. likn. 1545-59, Byrkebergh o. likn. 1547-48, Byrke 1551,
Börkebergh 1559 JPD, Biörkbergh, Biörke- 1571 tl, AL, Björkberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
Förleden har ursprungligen varit fsv. *birke n. 'ställe där det växer björk, björkdunge'. Jfr
Sahlgren (1912 s. 19 f.), Fries (1957 s. 39, 60, 75, 87) och Strandberg (1988 s. 83). Av de
äldre skrivningarna av namnet framgår att denna förled under 1500-talet utbytts mot Björke-.
I trycksvag ställning har e fallit. Det äldre dialektala uttalet bihrt- visar att ett uttal *björtjehar funnits tidigare. I samband med vokalbortfallet har j fallit före den följande konsonanten.
Jfr t.ex. leksandsmålets Mirtgdar 'kyrkogård' < kirkio-. Efterleden är berg n. Byn ligger
på öst- och sydsluttningen av den södra utlöparen av Utbyberget.

UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:

Björken, se Almbergsbjörken och Kullsbjörken.
Björsgrop, se Ytteråkerö.
Boda, se Överboda.
Bodlindor
UTTAL:

båld lin dor

Lindom o. Rim. 1539-88, Lindome 1825 jb, Bodlindor jr. — Lindom o.
likn. 1549 JPD, 1571 tl, ÄL, Bodlindor 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Förleden är kompositionsform av bynamnet Boda, se Överboda. Bodlindor ligger norr om
och i nära anslutning till Överboda, den nordligare av de två Bodabyarna, och sydväst om
sjön Opplimen omkring Bodaån. Förleden Bod- används för att skilja detta Lindor från
Råltlindor i Härads fjärding. Jfr Lindén (1950a s. 87). Efterleden -lindor överensstämmer
med nordligt leksandsmåls (åsbyggemåls) best. pl. av linda f. 'till slåttervall igenlagd
åker; naturlig slåtteräng på icke odlad mark' (OÖD s. 1389). Ordet linda bör ha haft den
senare och väl äldre av dessa betydelser vid namngivningstillfället. Det lokala namnet är
Lindor (jfr äldre skrivningar).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Böle, numera öde by och fäbodar
UTTAL:

bt34-b

[B]öölle 1546, Böle 1550, Bölenn 1551, Bölet 1558, Böler 1562, Böllett
1580, Böhlet 1825 jb, Böle jr. — Böledt 1549 JPD, Bölet 1571 tl, Böletth 1571 AL, Böle kb 1917,
T13FNV.
Jb 1546 upptar tre skattebönder.
Namnet innehåller fsv. bOle n. 'boning, bostad', motsvarande fvn. bo/i n. 'bostad, gård',
en avledning av bol n. Av de äldre skrivningarna att döma har namnet brukats i både obest.
och best. sg. Formen Bölenn 1551 kan fattas som best. dat. sg. < Böleno, och Böler 1562
kan eventuellt vara obest. eller best. pl., jfr nutida leksandsmål brynsr -år 'brynen -ena'
(Levander 1928 s. 137, 194 not e, 196 f.). Betydelsen i ortnamn brukar antas vara 'nyÄLDRE NAMNFORMER:
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Ljusbodarna

1000m

Fig. 4. Djura — Djursjön — Ljusbodarna.

bygge, odling'. Namnet tillhör främst medeltiden. I Finlands svenskbygder var det produktivt under senare medeltid men även under 1500-talet. Se Thors (1952), Hedblom (1958
s. 69, 98, 137) och Ståhl (1982a s. 41). Eftersom byn inte är upptagen i de två äldsta
jordeböckerna 1539 och 1541 utan först i 1546 års jordebok, kan det tänkas att den tillkommit först på 1540-talet. Å andra sidan hade den 1549 tre skattebönder, Erich, Lasse
och Oluff Persson, vilket kan tolkas som att bebyggelsen funnits före 1546 men att gårdarna varit befriade från skatt och därför inte tagits in i jordeboken. Ovannämnda skattebönder kan ha varit söner och arvtagare till en tidigare ägare, kanske till den förste bebyggaren. Under alla omständigheter talar jordeböckerna för att det är fråga om en bosättning
som tillkommit och givits namn under 1500-talets fyra första decennier. Det avskilda läget, högst upp i den dalgång vid vilken Almberg och Almbergsbjörken ligger, talar också
för att bebyggelsen är relativt sen.
Dammheden, se Heden.
Djura
UTTAL:

kirn ä., Kura y. (eller tillhörande målet i centrala Leksand)

ÄLDRE NAMNFORMER: i Diurö 1539, Dijura o. likn. 1539-88, Djura 1825 jb, jr. — i Dyure 1544, j

Dyuuråå 1547, j Dyura 1548 JPD, Diura 1571 tl, AL, Djura 1934 kb, T13FSV.
Jb 1539 upptar 4 skattebönder.
Byn Djura (se fig. 4) har givit namn åt Djura kapellförsamling, som omfattar byarna Djura,
Hedby, Fors, Gråda samt Norr och Söder Rälta. Byn kallas vanligen Djurbyn kirb in av
byborna själva men också Kyrkbyn jpsirkb in . Namnet är bildat till ånamnet *Djura, äldre
namn på Djurån, som rinner från Djursjön, då med namnet Skebergsån, genom sjön
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Fig. 5. Flogen och byn Fors. Foto: Karl Erik Forsslund 1918.

Gyllingen (<*Djur-lingen), och därefter fortsätter under andra namn, bl.a. Djurån, och
mynnar vid Djuroset i isce i Flogen, en utvidgning av Österdalälven. Det dialektala uttalet
med ji hänger samman med en allmän övergång ju > fy, y, ji eller i i Djura, Gagnef,
Mockfjärd, Floda, Nås, Järna och Äppelbo (Levander 1925 s. 185). I djuramålet uppträder
ju som ji. Djura hör till det område där y delabialiserats till i —fyra uttalas f fru . Att Djura
är ett ursprungligt svagt böjt feminint å'namn och inte en ortnamnsplural visar beläggen i
Diurö 1539 och i Dyure 1544, som bör tolkas som en dativform av Djura, ett ursprungligt
Djuro, i vilken ändelsen -o i trycksvag ställning utvecklats till ett ljud som i skrift återgivits med -ö eller -e. En sammansättning med substantivet ö är omöjlig av sakliga skäl.
Därmed kan jämföras bynamnet Grådö, Hedemora socken (Scriptum gradho 1400 21/ 3
RAp), vid sidan av bynamnen Grå da, Gagnefs och Leksands socknar. Se nedan artikeln
Gråda och Lindén (1951 s. 150, 162) och Stå'hl (1982a s. 84). Ånamnet är en bildning till
djur i den från fomvästnordiskan och äldre nysvenskan kända betydelsen 'högvilt, älg,
hjort, rådjur' (se även Lindén 1965 och OÖD s. 324; märk också sammansättningen elgzdiur
'älg' 1548 15/4 DDal 3 s. 81). Ån kan tänkas ha fått sitt namn av att det funnits gott om älg
i dess omgivningar. Jfr t.ex. ånamnet Djuran, på flera håll i Västergötland (SOSk 7 s. 113,
13 s. 71, 17 s. 59 f., SOÄ 9:1 s. 276, 9:2 s. 220), det norska älvnamnet Dyraaen (NE s. 35),
Djursjön, Ore sn (Ståhl 1976b s. 374), Djurberga, Orsa sn (Lindén 1950b s. 561).
Skrivningen Ljura tillämpas av Karl-Erik Forsslund (1923b, se särsk. s.44 med not 2)
med hänvisning till en artikel från 1916 av Gustaf Andersson, kyrkoherde i Gagnef, där
det hävdas att stavningen Ljura skulle vara den rätta, eftersom Ljuran 'Västerdalälven'
och Djura skulle ha samma språkliga ursprung. Det får emellertid anses klart bevisat att
namnen Ljuran och Djura har skilda ursprung. Beträffande det förra namnet se Erik Olof
Bergfors (1990). Någon språkvetenskapligt grundad anledning att ändra stavningen Djura
finns inte.
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Fig. 6. Forsen (Grådaforsen, -fallet, -fallen) från byn Fors. Foto: Gerda Söderlund.

Edshult, gård
Edshult jr. — 1917 kb.
Edshult är namn på en gård av herrgårdskaraktär intill Övermo by. Namnet är ovanligt för
bygden. Med stor sannolikhet har det bildats av släktnamnen Edman och Hult. År 1776
gifte sig innehavaren av egendomen, kronobefallningsman Erik Samuel Edman med Christina Catharina Hult (Blom 1974 s. 22).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Fors
UTTAL:fas
ÄLDRE NAMNFORMER: FforBa o. likn. 1539-80, F(f)orB o. likn. 1543-88, ForB 1825 jb, Fors jr. —
Fors 1544,1551 JPD, 1571 tl, AL, 1600 db (Lindén 1933 s. 13), 1934 kb, T13FSV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
By nedanför Forsen fåstj (icke dialektal benämning Grå daforsen, -fallet el. -fallen, numera utbyggd) vid den utvidgning av Österdalälven som heter Flogen. Byn har liksom de
närbelägna byarna Österfors (J forssum aff gangneff sokn 1387 16/2 RAp) och Västeifors
i Gagnefs socken fått sitt namn av läget i grannskapet av den mäktiga forsen.

Gropen, se Skeberg.
Grytnäs
UTTAL:

gr fitnces

ÄLDRE NAMNFORMER: GuttneB 1539, GuttaneB 1541-43, Grytenes o. likn. 1549-88, Grytnäs 1825

jb, jr. — Gröttenääs 1549, Grytenes o. likn. 1557 JPD, Grytenäs o. likn. 1571 il, ÄL, Grytnäs 1917
kb, T13FNV.
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Fig. 7. Samling av stora stenblock vid stranden i Grytnäs. Foto: Lars Bergfors 1997.

glytnäsare grPtncesur m. 'man från Grytnäs', pl. lika, grytnäsa
grPtncesa f. 'kvinna från Grytnäs', pl. saknas.
Jb 1539-43 upptar en skattebonde, 1549-88 två skattebönder. I tl 1571 finns två, i tl 1572 tre bönder
och i ÄL 1571 två bönder. Det är alltså i äldre tid fråga om en liten bebyggelse.
INBYGGARBETECKNINGAR:

Sannolikt låg bebyggelsen ursprungligen nere vid sjön på det svagt markerade näs som i
söder begränsas av Storbäcken, som Finnbäcken kallas i sitt nedersta lopp, och i norr av
Finnäs. Ungefär mitt på näset ligger två gårdar med gårdsnamnet Grytnäs. Detta är enligt
traditionen byns äldsta bosättning. Huvuddelen av den nutida byn ligger längre upp från
stranden och utefter landsvägen. I sjön intill stranden utanför byn finns mängder av stora
stenblock, som utgör ett karakteristiskt inslag i terrängen (se fig. 7).
De äldsta jordeboksformerna med förleden Gutt(a)- 1539-43 torde bero på felskrivning eller förvanskning. De därefter följande skrivningarna Gryte- etc. är säkerligen pålitliga och kan läggas till grund för ett antagande att förleden i första hand är fsv. gryte n.
'stenhop', en ia-avledning till gryt n. 'sten'. Sahlgren (1912 s. 63) anför några fornvästnordiska sammansättningar med -gr&i som senare led, bland dem störgrjti n. med den
kollektiva innebörden 'stora stenar'. Erik Noreen (1930 s. 480) har påpekat att gryte förekommer i det fornsvenska verseposet Konung Alexander. Formen har också brukats i
nysvenskt skriftspråk vid sidan av och med samma betydelse som gryt (SAOB G 1095,
art. gryt n.). Den finns också i svenska dialekter, bl.a. i Uppland (Ärentuna, Vaksala,
Söderby-Karl) enligt OAUd. Som exempel på ordets förekomst som ortnamnselement i
Uppland kan nämnas det i äldre beskrivningar över Uppland omtalade Gillberga gryte, ett
grottområde i Edebo socken, Stockholms län, "ryktbart af sina många hål och stora skräfvor,
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der uti Bönderna säja, att Röfvare fordom gömt sig" (Salvius 1741 s. 188). Paralleller till
förekomsten av ia-avledning i förleden finner vii två andra bynamn inom Leksands socken,
Björkberg, förled Biörke- 1539, och Tällberg, förled Telle- 1539, se dessa namn. Betydelsen torde vara 'näset med de stora stenarna vid stranden'. Det likalydande sockennamnet
Grytnäs, Folkare hd, Dalarna, skrivs gtytones 1353 och har enligt Ståhl (1976a s. 25) som
förled en böjningsform av *Gryta, ett äldre namn på nuvarande Grytnäsån med betydelsen 'den steniga'. De två likalydande namnen har alltså olika ursprung (jfr Stå' hl 1982a s.
87). Det dialektala uttalet av bynamnet Grytnäs med kort y beror på förkortning av lång
vokal framför konsonantgrupp (jfr Levander 1925 s. 78 f., 84).

Gråda
UTTAL: gråda (a =n), gnida
ÄLDRE NAMNFORMER: Grad(h)a 1539-58, Gråd(h)a 1541-88, Gråd(h)e 1550-52, Groda 1580,
Gråda 1825 jb, jr. —i Grådene 1544, j Grådhan 1546, j Grådenn 1551 (kan samtliga avse Gagnefs
Gråda), (j Westra) grådhe o. likn. 1551 JPD, Gråda 1571 tl, AL, 1934 kb, T13FSV.
Jb 1539 upptar en skattebonde. I registret över Älvsborgs lösen 1571 hade antalet stigit till fyra.

Enligt traditionen skall byn tidigare ha legat närmare älven (Dalgård 1943 s. 70 f.). Detta
styrks av namnet Tomtåkern på åkerområdet mellan bebyggelsen och älven. Förleden Tomttorde här syfta på plats för äldre bebyggelse. Jfr Roland Andersson (1983 s. 72 if.). Namnet Gråda härrör liksom namnet på den på andra sidan älven liggande Gagnefsbyn Gråda
från byns läge vid Grådan eller Gagnefsgrådan, en mindre fors i Österdalälven, numera
försvunnen på grund av vattenreglering. Jfr dalmålets gråda f. 'ställe i vattendrag, där
vattnet får ett raskare lopp' (OÖD s. 738). Ordet gråda är avlett av adj. grå och avser
egentligen det förhållandet att vattnet bryts, "grånar", när strömmen når en viss hastighet
(jfr Hellquist s. 305, jfr även norska dialekters gråe m. 'vind som netop kruser overfiaten'
Torp s. 179).
Formen Gråd(h)e 1550, 1552, j Westra grådhe 1551 är äldre obest. dat. sg., svarande
mot fsv. *Gradho, där -o övergått till -e. I bynamnet Gråclö, Hedemora sn (Scriptum Gradho
1400) har denna form generaliserats och blivit den allmänt använda. Slutvokalen -ö är
alltså egentligen ett "försvagat" -o. Skrivningarna j Grådene 1544 och j Grådenn 1551 är
äldre best. dat. sg.

Gärde
UTTAL: icbrd e r., kieksb Pn , LiesbPn Gärdesbyn (det lokalt använda namnet)
ÄLDRE NAMNFORMER: i geroddhe 1482 u.d. Ål NMp, j gerdhe 1491 7/3 Lalmäs NMp, j gerde 1494
7/3 Hjortnäs NMp. — Gerde o. likn. 1539-88, Gierde 1543-1762, Gerden 1550, Gjärdet 1825 jb,
Gärde jr. — Gärde 1545-52, Gäle 1550, Giälä 1552 JPD, Gerde 1571 tl, Gärde 1571 AL, 1917 kb,
T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: gärdsbygge
m. 'karl från Gärde', pl. -kijnr 'gärdebor', gärds-

bygga g,esbjja f. 'kvinna från Gärde', pl. saknas.
Jb 1539 upptar sex skattebönder.
Byn ligger på samma plats som år 1697, vilket ett studium av Jaktplatskartan från detta år
visar. Förvånande är dock att en bebyggelse norr om "Bootiärn", dvs. nuvarande Stortjärnen, också betecknas med namnet Gerdet på denna karta (se fig. 8). Holstenssons karta
från 1668 (LMV U 10; fig. 9) har inte en sådan noggrannhet att man med säkerhet kan
avgöra byns läge. Den är visserligen placerad utefter landsvägen mot Leksand men före23

Fig. 8. Utsnitt av
"Jaktplatskarta"
1697 (Lantmäterikontoret, Falun).
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Fig. 9. Utsnitt av Jöran Holstenssons karta över Leksands, Bjursås och Åls socknar 1668
(LMV U 10).

faller att ligga längre norrut än nu. Sannolikt kan man dock dra den slutsatsen att byn även
på 1660-talet låg där den nu ligger. I det avseendet skiljer den sig från alla andra byar i
Häradsbygden utom Ytteråkerö, vilka flyttats från lägen vid älven eller från god åkermark. Jfr Roland Andersson (1983 s. 88 if.).
Namnet Gärde är identiskt med subst. gärde n., fsv. gcerbe, i betydelsen 'inhägnat
jordstycke'. Vad namnet från början avsett kan nu inte avgöras, sannolikt ett nybygge vid
en inhägnad nyodling. Med hänsyn till att namnet har obestämd form kan man anta att det
bildats förhållandevis tidigt, kanske på vikingatiden eller äldre medeltiden. Den lokalt
brukade sammansatta namnformen Gärdesbyn har en motsvarighet i Rättviks Gärdebyn
som tidigare hetat Gärde (Gerde, ij gierdom 1539 jb) och först från 1661 skrivs Giärdhebyen
o. likn. Jfr också Mjälgbyn, lokalt brukat namn på Gärdes grannby Mjälgen, vilket är det
officiella namnet.
Hackmora
UTTAL:

åknubra

Hackmora jr. — Hakemora 1602 db (Ekström 1949 s. 470), Hacckmora
1663 Fäbodinv. s. 37, Hakmora 1668 LMV U 10, Hackmora 1917 kb, T13FNV.
By och fäbodar. Skrivningen Hakemora 1602 tyder på att förledens grundord kan vara
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Fig. 10. Hackmora med omgivande berg. Detalj ur T13FISTV Underlag
allmänt kartmaterial copyright Lantmäteriverket. Medgivande L2001/535.

gen. sg. haka, med försvagad ändelsevokal, av hake m. I sammansättningen har denna
vokal senare fallit. Förledens betydelse kan vara 'hakliknande terrängformation eller inskärning i terrängen', med syftning på byns läge intill sänkan mellan utlöparen åt sydost
från berget Hackmorkull, den branta bergsidan öster om Torsarvet och Sötholsberget i
sydost (se fig. 10). Paralleller till namnet kan vara en grupp naturnamn i Älvdalens, Venjans och Sollerö socknar med förleden Haka-, t.ex. Hakamor öko-, ett skogsområde i
Älvdalen. Se Erik Olof Bergfors (1961 s. 102). Efterleden -mora är ortnamnsplural eller
best. sg. av mor f. 'tät (gran)skog på fuktig mark' (OÖD s. 1590).

Hagen
UTTAL:

hi,gsn

Hag(h)a 1539-88, Haghan 1541-62, Hagga 1571,1580, Hagen 1825 jb, jr.
— Haga 1571 tl, ÄL, Hagen kb 1917, T13FNV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Som framgår av framställningen hos Roland Andersson (1983 s. 94), som i detta hänseende stöder sig på Jaktplatskartan från 1697 (se fig. 8), har byn Hagen från början legat
öster om Hagtjärnen och någon gång mellan 1697 och storskiftet på 1820-talet flyttat till
det nuvarande läget kring landsvägen mellan Rälta och Gärde. Namnet är i sin nuvarande
officiella form, som överensstämmer med den dialektala, best. sg. nom. av hage m.
Skrivningarna från 1500-talet utgör dels obest. sg. oblik form Haga, dels best. sg. ack.
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Hagan. I fsv. har haghi m. bl.a. den nu vanliga betydelsen 'inhägnad mark, beteshage'.
Denna framgår särskilt väl av fsv. sammansättningar som bya haghi 'en bys gemensamma
beteshage' (Sdw 1 s. 166), häst(a)haghi, kalva haghi (Sdw suppl s. 338, 388). Byn har
sannolikt sitt ursprung i en nyodling och ett nybygge intill en beteshage. Bynamnets bestämda form — växlande med obestämd — tyder på en relativt sen tillkomst, förslagsvis
medeltidens slut. Lindén (1951 s. 165 f.) har med hänvisning till en artikel av Arthur
NordM (1929) framkastat tanken att ett antal dalska namn Haga och Hagen, bland vilka
Hagen i Leksand nämns, skulle betyda 'borg, befästning, kungsgård'. Några sakliga skäl
för detta föreligger inte, i varje fall inte beträffande Leksandsnamnet. En befästning borde
i detta fall rimligtvis ha legat längre söderut vid överfarten över Österdalälven till Tunsta.
Några språkliga belägg i källor från medeltiden för betydelsen 'borg' etc. existerar inte.
Den anförda betydelsen 'beteshage' är den troliga.
I 1500-talets jordeböcker förekommer under några år en by Ovanhaga eller Ovanhagen
(Offuan Haga, Offuanhagh(e)n 1539, Offuanhaghan 1541 Leksands sn 1539-1572 s. 17,
27, Offuanhagha 1542, 1543 jb). Byn tycks efter en tid ha gått upp i Hagen. Förleden är
prep. ovan 'ovanför', och namnet betyder '(bebyggelsen) ovanför, längre upp än Hagen'.
Hedby
UTTAL:

hk)/

ÄLDRE NAMNFORMER: j hedhaby 1386 20/11 Stora Tuna RAp, j hedaby 1459 19/2 Hälla RAp. —

Hedeby, -by 1539-88, Hedby 1825 jb, jr. — Hedeby 1528 16/3 DDal 3 s. 35, Hedaby 1544 27/10
GFR 16 s. 676, Hedheby o. likn. 1548-59 JPD, Hedeby 1571 tl, AL, Hedby 1934 kb, T13FSV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Lokalt brukas namnet Hedby endast om den norra, mindre gårdsklasen, även kallad Hedbybyn eller Byn, medan den södra, större klasen kallas Brändan (se nedan). Officiellt
tillkommer namnet båda klasarna. Den norra gårdsklasen ligger på eller i närheten av det
ursprungliga byläget. Se härom Dalgård (1943 s. 68). Skrivningarna från 1386 och 1459
visar att förleden är gen. sg. heka(r) av fsv. hej, f. i betydelsen '(mark bevuxen med)
tallskog, tallhed'. I nutida dalmål betyder hed 'jämn, torr, med tallskog bevuxen mark'
(OÖD s. 868). Jfr Hesselman (1935 s. 131), Hellberg (1950 s. 127 f.). Förleden syftar på
läget inom ett moränområde, i vilket ingår en smal rygg av isälvsgrus (Lundqvist 1951,
södra bladet). Senare leden är fsv. hyr m. i betydelsen 'gård' eller 'by'. Namnet Hedby,
med förleden gen. heka(r), hör inte till det äldsta skiktet av ortnamn på -by, som återfinns
i vårt lands järnåldersbygder. Den dominerande typen där har förleden i stamform som i
fsv. Hekiby (t.ex. in villa hedheby 1323 avseende Heby i Kjula sn, Söd. 1.). Se Hellberg
(1950 s. 126 och 1967 s. 251). En närmare datering av namnet är inte möjlig att göra, men
vikingatid eller äldre medeltid är tänkbara skeden. Några forntida lämningar som kan vara
till hjälp vid dateringen finns inte inom eller i närheten av byn. Två mindre slaggvarp från
lågtelmisk järnhantering ligger visserligen inom inägoområdet, men de tycks inte vara
tidfästa (Roland Andersson 1983 s. 75)
BYDEL

Brändan
brienda; böjningsformer: dam ha gett pa br&nda (ack.) 'de har gått på B.', dam ca
pa bree, nn (dat.) 'de är på B.'.

UTTAL:

Brändan betecknar den södra gårdsklasen av Hedby. Bebyggelsens tillkomsttid är oklar,
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men sannolikt har bydelen uppstått genom utflyttning under 1600- och 1700-talen (Roland Andersson 1983 s. 76). Namnet är best. sg. av dalmålets brända f. 'skogstrakt där
elden gått fram; svedjeland; kalhugget ställe i skog' (OÖD s. 228). Troligen är det i detta
fall fråga om betydelsen 'svedjeland', syftande på att uppodlingen från början skett genom
svedjebruk. Målet i Djura kapellförsamling, där Hedby ligger, skiljer på obest. form brcbnda
och best. form breend a , varför den riksspråkliga motsvarigheten till namnets dialektuttal
breend a är Brändan och inte Brända, som namnet ofta skrivs.

Heden
UTTAL:

he'da

ÄLDRE NAMNFORMER: Heden 1571, Hedenn 1588, Heden 1825 jb,4 jr. — Hedenn 1571 tt, Heeden
1571 ÄL, Heden 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNING: hedning 11dnIg m. 'hedenbo'.
Jb 1571 upptar en skattebonde.
Namnet är best. sg. av hed f. 'jämn, torr, med tallskog bevuxen mark' (OÖD s. 868). Byn
ligger inom ett område med mosand bevuxen med tallskog (Lundqvist 1951, södra bladet). Byn har också kallats Dammheden d eamheda . Förleden i detta namn syftar på
kvarndammarna i byn.

Hisvåla
UTTAL: Z'SOka
ÄLDRE NAMNFORMER: Hisvåla jr. — Risvåla 1593 db (Lindén 1954 s. 52 med not 2), Hesåla 1668

LMV U 10, Hisvåla kb 1917, T13FNV.
Som Lindén (1954 s. 52 not 2) klart har visat avser den äldsta skrivningen Risvåla 1593
den nuvarande byn Hisvåla, eftersom i källan nämns salem, ett änge som ligger i "Risvåla". En del av Hisvåla heter Salen, tydligen uppkallad efter en åker med detta namn,
enligt uppgift den enda plana åkern inom byns för övrigt starkt kuperade område. Förleden i Risvåla är förvanskad, men sannolikt är vokalen korrekt. Denna led torde alltså ha
varit His- på 1500-talet liksom nu. Det genuina uttalet är emellertid iss- med långt s,
liksom fallet är med uttalet av förleden i den nedanför byn liggande Histjärnen med uttalet
41jcern o. likn. Byns namn har antagligen givits utifrån läget intill tjärnen, som tidigare
troligen hetat *Hissen 'Hedsjön' av fsv. *Hedhsior. Detta namn kan antas vara en bildning
av samma art som bynamnet Hesse (j hxsse 1386 10/3 Stora Tuna kyrka Grycksbo arkiv,
a Hedze 1390 13/10 Stora Tuna RAp), Stora Tuna socken. Enligt Ståhl (1960b s. 84) ingår
i detta namn det äldre namnet på Hessesjön, som en gång hetat *Hedhsior 'hedsjön, sjön
på heden'. Tjärnen ligger inom ett område med tallskog som med dalsk terminologi kan
kallas hed (se bynamnet Heden). Samma förklaring kan användas för namnet Hisstjärnen
i Djura kapellförsamling av Leksands socken. Eftersom den äldsta skrivningen av Hisvåla
har efterleden -våla, bör man kunna utgå från att denna är ursprunglig. Det nutida dialektala
uttalet är emellertid -oZra o. likn., vilket svarar mot -hola (jfr t.ex. Hola, del av byn Söder
Bergsäng). Jöran Holstenssons karta 1668 (LMV U 10) har namnformen Hesåla. Denna

Heden i jb 1539 och 1541 tycks senare vara fört till Almo och är alltså en bebyggelse tillhörande Näsbygge
fjärding.
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kan tolkas som att v har fallit i efterleden. Sådant bortfall har av flera forskare påvisats i
gamla ortnamn och personnamn (Adolf Noreen 1904 s. 191 f., Lindén 1950a s. 120, Jansson 1951 s. 224, Elmevik 1974 s. 28, Wahlberg 1988 s. 148, Holm 1991 s. 552 f. med
utförliga litteraturhänvisningar). Hesselman (1948-53 s. 366) framhåller att "uddljudande
*v- i efterleder faller i stor utsträckning alltifrån sent urnordisk tid [
] i sht efter lång
stavelse på kons. samt före och efter o och u". Ett v före ett å (< fsv. långt a) i efterledsställning kan sannolikt ha fallit lika lätt som före o eller u. Efterleden -åla har stått ensam
i namnförrådet och inte kunnat identifieras till betydelsen. Det har då tett sig naturligt för
namnbrukarna att ersätta den med -ola, dvs. -hola med bortfallet h. Hisvåla ligger inom
den del av Leksand som har h-bortfall. Ett sådant byte ger också passande betydelse åt
efterleden, eftersom byns inägomark omfattar ett antal kullar eller hotar. Den ursprungliga efterledsformen -våla är ortnamnsplural till dialektens vål m. 'rishög', som ingår i
bl.a. ägonamn som Storvål, slogänge i byn Tibble, Vålsveden, åker och slog i byn Björkberg, slog i byn Västanvik, Våltäkterna, stort ängsmarksområde mellan byarna Risa och
Lindberg, samt Vålänget, stort änge öster om bydelen Lycka i Tibble. Orsaken till att ordet
vål ingår i namn på slåttermarker, dels som förled, dels som efterled, finner man uttryckt i
en uppteckning från Leksand av ordet i OAU:s dia1ektordsamling: "På våren brukade man
rensa slåttermarkerna från ris, vilket lades i högar och brändes upp. Sådana högar kallas
vålar." I ortnamn har vål fått en markbetecknande användning som benämning på slåttermark som röjts och vidmakthållits på detta sätt. Hisvåla har tydligen från början varit en
sådan slåttermark och sedan bebyggts, troligen först som fkodställe och sedan med fast
bosättning (Montelius 1975 s. 37 f.).
Petrus Envall tolkar (1946) efterleden i Hisvåla som en böjningsform av ett antaget vål
< fsv. wardher med betydelsen 'vårdkase' och framlägger (a.a. s. 60) i anslutning därtill
den uppfattningen att "berget, på vilket byn ligger, lämpade sig väl för signalering till byar
och fäbodar i östra Leksand". Lindén (1954 s. 47 if.) har klart visat att denna tolkning inte
är möjlig. Han hävdar att efterleden i den namngrupp, dit Hisvåla hör, innehåller ett i
svenska dialekter förekommande subst. vål 'rishög' etc. Den ovan givna tolkningen ansluter sig till denna uppfattning. Om vål som ortnamnselement (ingående i häradsnamnet
Våla och det likalydande sockennamnet, senare Östervåla) se Wahlberg (1988 s. 138).
BYDEL
Grytberg
UTTAL: gri tbbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Grytberg T13FNV.
Grytberg är en sydvästlig del av Hisvåla. Namnets förled är gryt eller gryte 'sten, stenig
mark' (jfr SAOB G 1095).
Hjortnäs
UTTAL: törtnces
ÄLDRE NAMNFORMER: j hiortanes 1459 19/2 Hälla RAp, i hiortnxs 1468 17/10 el. 12/12 Hjortnäs
LSBp, j hiortanxsi 1494 3/7 el. 7/3 Hjortnäs NMp, i hiortaness 1501 u.d. Lima, Leksands sn RAp.
— Hiorteness o. likn. 1539-88, Hiortanäss 1556, Hjortnäs 1825 jb, jr. — Hiortanxss 1528 16/3
Stockholm DDal 3 s. 35, Hiortenääs 1546-61 JPD, Hiorttnäs 1551 GFR 22 s. 379, Hiortenäs 1553
GFR 24 s. 46, Hijortnes 1561 JPD, Hiortenäs 1571 il, ÄL, Hjortnäs 1946 kb, T13FNV.
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iörtncesnr m. 'hjortnäskarl', pl. lika eller -ncesnrur 'hjortnäsbor', hjortnäsa törtncesa f. 'kvinna från Hjortnäs'.

INBYGGARBETECKNINGAR: hjortnäsare

Jb 1539 upptar tio skattebönder.
Byn var på 1500-talet en av socknens största, vilket brukar tyda på hög ålder. Förleden är
gen. pl. hiorta av fsv. hiorter 'kronhjort' . Dej Sverige förekommande namnen Hjortsberg
och Hjortsberga antas innehålla ett appellativ *hjortsberg 'berg, där hjortar brukar hålla
till el. över vilket de brukar ha sin växel'. Den singulara genitivformen hjorts- har här
kollektiv betydelse (jfr "jaga hare", "här är det gott om älg"; von Friesen 1934 s. 145 if.,
Lundahl 1944 s. 5 f. och Hellberg 1967 s. 44). Ordet hjort är en ursprunglig a-stam (Kock
1923 s. 230, von Friesen och Lundahl a.a.). I namn som Hjärtnäs, gårdar i Hjärtlanda sn,
Västra hd, Jönk. L, in hiartanxs 1287 (Sahlgren 1959 s. 58), utgörs förleden av gen. pl.
hiarta, vilken visar att den sekundärt uppkomna u-stamsböjningen, allmän i fomvästnordiskan, också förekommit på svenskt område.
Namnen på Hjort-, Hjorta- eller Hjorte- samt på Hjärt- eller Hjärta- förekommer nästan uteslutande i de södra delarna av landet. Nordgränsen löper i grova drag genom Dalsland, f.d. Skaraborgs län och Östergötland. Namnen Hjortsberg och Hjortsberga finns
också i söder men förekommer längre norrut än de föregående, upp till Närke, Södermanland, södra Västmanland och sydvästra Uppland.
Någon anledning att anta att förleden utgörs av ett personnamn eller personbinamn
Hjort finns inte. Förleden skulle i så fall vara Hjorts- och inte Hjorta-.
Den språkliga genomgången pekar alltså mot att förleden är gen. pl. hiorta av fsv.
hiorter och att namnet betyder 'hjortarnas näs, näset där det finns kronhjortar'. Namnets
sakliga bakgrund är i korta drag följande. Kronhjorten förekommer numera i vilt tillstånd
huvudsakligen i Skåne, men den har tidigare haft en utbredning upp till mellersta Östergötland, nordöstra Västergötland och norra Dalsland (Ekman 1922 s. 76 och karta s. 77).
Denna angivna gräns bygger på uppgifter som väsentligen härrör från 1700- och 1800-talen men i vissa fall går tillbaka till 1500- och 1600-talen. Den stämmer ganska väl överens
med nordgränsen för namnen på Hjort-, Hjorta- eller Hjorte- och Hjärt-, Hjärta-. Utbredningen av namnen Hjortsberg och Hjortsberga visar dock att hjortar funnits uppe i Mälardalen vid tiden för dessa namns tillkomst. Även avståndet mellan denna nordgräns och
Siljansbygden är dock så stort att man måste söka efter en förklaring. Under postglacial
värmeperiod fanns kronhjorten längre norrut än de ovan nämnda områdena, vilket visas
av ett fossilfynd "i torv med ek, lönn, lind, hassel m.fl. köldömma växter", vilket gjorts i
Stora Skedvi i södra Dalarna (Ekman a.a. s. 415). Av den pollenanalytiska undersökning
som gjorts vid Västannorstjärn i södra Leksand (Påhlsson & Landström 1981) kan den
slutsatsen dras att det ännu under de första århundradena av vår tideräkning rådde ett så
milt klimat i Leksandstrakten att kronhjort bör ha kunnat leva där. De människor som vid
den tiden sökte sig upp till Siljan för att jaga och fiska och så småningom bosätta sig där
har alltså stött på kronhjortar, och med anledning därav har näset fått det namn som byn
sedan övertagit. Att kronhjorten även i nutiden kan leva på dalskt område visas av att det
på Bom mellan Horrmund och Fulunäs i Transtrands socken år 1992 fanns ett bestånd av
kronhjort, som spritt sig dit från Norge (Falu-Kuriren 26/8 1992).
Hoberg
*arg ä.
ÄLDRE NAMNFORMER: Hobergh o. likn. 1539-88, Hoberga 1825 jb, Hoberg jr. — Hofbärgh 1663
UTTAL:
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6b/3rg

Fäbodinv. s. 36, Hobärgh 1668 LMV U 10. — Hoberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
I byn har också funnits fäbodar (Montelius 1975 s. 37, 120, 190 f.). Förledens uttal med
öppen ö-vokal, som dessutom uppträder som enda variant i de upptecknade sammansatta
naturnamnen Hobergsbäcken, -gärdena, -myran och -tjärnen (bbrisåbps-),
beror på förkortning av o och därav följande övergång till öppet ö-ljud. Jfr bynamnen
Solarvet i Åls socken med uttalet såknrce, vars förled är sol, och Hobborn i Sundborns
socken med uttalet hål28n, där förleden är ett äldre Ho- (vppa hoboren 1493 DDal 1 s.
149), troligen <*Hou, genitiv av ett ånamn *Hoa (Ståhl 1960a s. 81).
De äldre skrivningarna av namnet Hoberg har genomgående vokalen o alltsedan 1539,
vilket talar för att förleden är ho m., som i dalmål betyder bl.a. 'urholkad stock el. avlångt
kärl, urholkat ur trä, för vatten, kreatursfoder, mjölk etc; av urholkad stock gjord kvarnränna; (större) skål el. fat av trä för mat' (OÖD s. 901). Norr om det berg på vars södra
sluttning byn ligger finns en avlång sänka mellan berget och höjden norr därom. Sänkan
betecknas på kartorna (T13FNV och ek 13F7d) som sankmark. I dess mitt ligger
Hobergstjämen. Denna avlånga sänka med tjärnen i mitten har jämförts med en ho, och
berget och senare byn har fått namn därav. På motsvarande sätt torde Hoberget, ett berg i
södra delen av Åls socken, ha fått sitt namn av några långsmala dalar öster om berget, den
största av dem rymmande Långsjön, vilka liknats vid hoar. Jfr också Hosjön i Rättvik. Om
ho i ortnamn se Moberg (1985, särsk. s. 111 f.) och Fridell (1997).
Hola, se Bergsäng och Rönnäs.
Hyttkvarn
UTTAL: hPtkvbran Hyttkvamama
ÄLDRE NAMNFORMER: Hyttkvarn jr. — Hytteqvarn 1694 db (Montelius 1975 s. 188), Hyttkvarn
1917 kb, T13FNV.
I Fäbodinv. 1663 (s. 37) nämns "Uthi HytteqwarnsStrömen 3 st:n Qvarnar som Slättebärgh, Almbärgh och biörckebärgzkarlarne brucka" och "Uthi Hytteqwarnsströmen 2 st:n
som Vllewijkarlame, Item Tyble, Almbärgh och Romakarlame brucka". Förleden i Hyttkvarn är ursprunglig gen. sg. av hytta f., syftande på en sedan länge försvunnen smälthytta
för järnmalm, om vilken ett område med hyttslagg vid ån vittnar (Roland Andersson 1983
s. 188, jfr Montelius 1975 s. 188). Efterleden är kvarn f., i den dialektala namnformen
best. pl., syftande på kvarnarna i ån. Ett äldre namn på Hyttkvarn är sannolikt Tronsbodania (Montelius och Roland Andersson a.st.). Se detta under fäbodnamn.
Hårdsarvet, försvunnen bebyggelse i Djura
ÄLDRE NAMNFOMER: Harcizarff 1539, hårdzarffue 1541, Hådzarffue o. film. 1543, 1550, Hasarfuedh
1549, Hål3arffue o. likn. 1546, 1556, Hosarffuedh o. likn. 1558, 1562 jb. — Håsarffuit 1555 tl
(Dalgård 1943 s. 64).
Jb 1539-43, 1556-62 upptar en skattebonde, jb 1546-50 två skattebönder.
Walfrid Dalgård (1943 s. 64 f.), den framstående kännaren av Djurabygden, dess historia
och de handlingar och muntliga traditioner som rör denna, förmodar att Hårdsarvet legat i
närheten av nuvarande Håssargå'rden i Djura by. En annan tänkbar möjlighet skulle enligt
honom vara att Hårdsarvet legat vid Djuraåns utlopp i Österdalälven och att "vi där haft
den Håssargård, som enligt sägnen en gång i tiden skall ha störtat ned i älven vid Flogen.
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Det lär för övrigt förr ha hetat Håssargärdet där". Förleden är mansnamnet Hård, runsv.
Harar, fsv. Hardh (SMP 3 sp. 161). Stig Björklund (1964 s. 210 if., särsk. s. 215 if.) har
visat att Hardh har brukats som förnamn i övre Dalarna under senmedeltiden och att namnet Hård är känt från Dalarna och Västergötland under 1500-talet. Gårdsnamnen Hårds
och Hårde fanns i Mora på 1500-talet. Efterleden är best. sg. av arv n. i betydelsen 'ärvd
jordegendom' (Ståll 1941 s. 43, jfr Lindén 1970 s. 113 if.). Den assimilation av rds till ss
som lett fram till förleden Håssar- i fåbodnamnet Håssarbodarna och till gårdsnamnet
Håssar (se dessa namn) var genomförd redan vid 1500-talets mitt, vilket framgår av skrivningar i jordeboken som H413atifue (1546, 1556) och liknande.

Hälla
UTTAL: hieljz, h&lb yn Hällbyn (i uppteckningar av ortnamn där Hälla eller förleden Hällförekommer har ett mer genuint dialektuttal med h-bortfall registrerats: Hälla sovmoren
cL snora , slog och vilställe mellan Hälla och Bastberg, Hällbron ielbrana , bro på en
åkerväg mellan Ullvi och Hälla, Hällharen, se nedan)
ÄLDRE NAMNFORMER: hellom 1386 20/11 Stora Tuna RAp, j hellom 1459 19/2 Hälla, Leksands sn
RAp, i hxllom 1468 17/10 eller 12/12 Hjortnäs LSBp, a hellom 1497 27/2 Rorruna RAp. — Hella
1539-88, Helle 1550, Hälla 1825 jb, jr. — å Hellom 1548-58, Hella 1550-58, Helle 1550 JPD,
Hella 1571 tl, ÄL, Hälla 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNING: hälling (h)iebg m. 'invånare i Hälla', pl. -nr 'hällabor'.

Jb 1539 upptar fem skattebönder.
Byn, som nu ligger i sluttningen ovanför älven, har ursprungligen legat nere vid älven.
Åkernamnet Hem åt byn (em a b 6n uppteckning 1935) vittnar om det forna läget. Också
enligt kartan 1668 (LMV U 10) ligger byn nära älven. Storskifteskartan från 1820-talet
upptar fortfarande en gård på den gamla bytomten. Namnet är ortnamnsplural av häll f.,
syftande på stora hällar i älven utanför det forna läget, benämnda Hällharen ieliaru. Efterled i detta ord är dalmålets har m. 'grund i sjö el. vattendrag, stengrund el. grusbank'
(OÖD s. 851).

Hästberg
UTTAL:

hålbi3rg

ÄLDRE NAMNFORMER: Hestebergh o. likn. 1539-88, Hestberg 1562, Hästberg 1825 jb, jr. —
Hestebergh o. likn. 1549 JPD, 1571 tl, AL, Hästberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Förleden är gen. pl. /mesta av fsv. hester 'häst' m., sannolikt syftande på att området varit
betesmark för hästar. Efterleden -berg är föranledd av läget på sydsluttningen av Lokberget.

Karlsarvet
UTTAL:

kålsbrvce

Kalssarffue 1539-43, Klaxarffuet 1549, Kalxarffvedth o. likn. 1550-56,
Kalzarffuit o. likn. 1562-88, Carlsarfvet 1825 jb, Karlsarvet jr. — Karsaruit 1571 tl, Karsarffuedt
AL, Karlsarvet 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Förleden är gen. av mansnamnet Karl, angivande vem som efterlämnat egendomen. Efterleden är best. sg. av arv n. 'ärvd jordegendom m.m.' (Lindén 1970 s. 90, 113 if., Ståhl
1941 s. 43).

Kilen
UTTAL:

jilk1:4

ÄLDRE NAMNFORMER: Kylen 1546 (under Almberg), Khiilen 1556, Kijlen 1558, Kilen 1562 jb, jr.
— Kilenn Kijlen 1547 JPD, Kilen kb 1917, T13FNV.
Jb 1556 upptar två skattebönder.

Namnet torde syfta på att byn och dess inägoområde ligger i en dal som likt en kil skjuter
in mellan två kraftiga bergsmassiv. Se även bynamnet Kilen i Åls socken. Om ortnamnselementet kil se Fridell (1997 s. 8 if. och där anförd litteratur).

Kullsbjörken
UTTAL: ldulsb kårkun , pa b iårkun Björken (det senare namnet använt inom byn och

dess grannbyar)
ÄLDRE NAMNFORMER: Biörkann o. likn. 1539-41, Kulzebijörka o. likn. 1556-72, Kulzebiorckan
1562, Kullsbiorckan o. likn. 1571-88, Kulzbiörke 1588, Kullsbjörkan 1825 jb, Kullsbjörken jr. —
Kulsebiörkann 1571 fl, Kulsbiörkan 1571 AL, Kullsbjörken 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.

Förleden är gen. sg. av dalmålets kull m. 'kulle, höjd' (OÖD s. 1256), syftande på byns
läge på en höjd. Efterleden är best. sg. av björke m. 'björkdunge' (OÖD s. 116; jfr bynamnet Björken i Siljansnäs sn). Som framgår av de äldsta jordeboksbeläggen har detta
ord i best. form tidigare ensamt utgjort byns namn. Lokalt brukas detta namn fortfarande.

Laknäs
UTTAL: lbkn
ÄLDRE NAMNFORMER: i lakanessy 1482 u.d. Ål NMp, j lakans, i lakanxss 1491 7/3 Laknäs
NMp, i lakenäs 1508 u.d. u.o. avskr. 1609 DDal 2 s. 23. — Lakaness o. lika. 1539-56, Lakenes o.
likn. 1558-88, Lacknäs 1571, Laknäs 1825 jb, jr. — Lakenääs o. likn. 1545-58 JPD, 1571 fl, ÄL,
Laknäs 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: laknäsare Wncesnr m. 'karl från Laknäs', pl. lika eller -ncesnrer,
laknäsa låkncesa f. 'kvinna från Laknäs'.
Jb 1539 upptar fem skattebönder.

Förleden är gen. sg. av fsv. laki m. 'lake'. Nutida leksandsmål har uttalet lbka för lake,
vilket stämmer med uttalet av förleden. Efterleden syftar på byns läge på ett brett näs i
Siljan. Namnet har ursprungligen avsett en plats där lakfiske bedrivits. Siljans lake var
långt fram i tiden en betydelsefull handelsvara vintertid. Siljeström (1730 s. 35) anför
därom ett gammalt ordspråk:
Hiälmare Giädda, Siljans Laka, Ulo Lax
Äro bland bästa fiskar uti sjögar tags.

Leksboda
UTTAL: lasboclå r.
ÄLDRE NAMNFORMER: Leksboda T13FNV.
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Ed. järnvägsstation och poststation i byn Ytterboda. Namnet är ungt; det har bildats i
samband med järnvägens tillkomst. Sträckan Insjön—Rättvik av Södra Dalarnas Järnväg
öppnades för trafik den 21 december 1914 (Nordisk familj ebok 28 sp. 197 f.). Förleden
Leks- utgörs av de första fyra bokstäverna i sockennamnet Leksand och har till uppgift att
skilja orten från andra med namnet Boda, främst socknen Boda norr om Rättvik, som i
särskiljande syfte kan kallas Rättviks Boda. Efterleden -boda syftar på bynamnet Boda, se
Ytter- och Överboda.

Lima
UTTAL: artla
ÄLDRE NAMNFORMER: j lima 1459 19/2 Hälla RAp, i lima 1482 26/1 Mora RAp, i lyma 1489 24/
3 Leksand RAp, i lyma 1501 u.d. Lima, Leksands sn RAp. — Lijma o. likn. 1539-80, Limma 1588,
Lima 1825 jb, jr. — Lijma o. likn. 1547-59 JPD, Lima 1571 tl, ÄL, 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: liming limtg m. 'invånare i Lima', pl. -nr 'limabor'.
Jb 1539 upptar åtta skattebönder.
Namnet är bildat till fsv. lim n. 'kalk' med syftning på traktens kalkhaltiga jordmån. Ursprungligen är det sannolikt ett ånamn *Lima, en föregångare till det nutida namnet Limån
limana , som ån mellan Opplimen och Limsjön kallas i sitt nedre lopp (se fig. 11). För
detta antagande finns två skäl. Det första är språkligt. Den enda förekommande namnformen är Lima etc. Namn på -a inom Siljansområdet, där ändelsen härrör från plurala
former, brukar i medeltida källor och även i 1500-talshandlingarna förekomma i dat. pl. på
-om, växlande med andra former, t.ex. Leksandsnamnen Boda (i bodom 1468), Hälla (j
hellom 1459), Risa (ij Rijssom 1539, 1541), Sätra (i sätrum o. likn. 1320, if Sätrom Set ra
1539). Med dessa kan jämföras bynamn som ursprungligen varit ånamn som Djura och
Almo, vilka har 1500-talsformer på -a och -o. Trots avsaknaden av böjningsformer slutande på -o bör namnet Lima kunna föras till denna namnkategori. Det andra skälet är
geografiskt-historiskt. De östligaste gårdarna i byn, som ligger närmast ån, kallas Gamla
Lima. Detta bör tolkas som att byn ursprungligen legat i anslutning till ån och sedan utvidgats åt sydväst.

Lindberg
UTTAL:

lin bbrg

Norr Lindberg
UTTAL:

nO,linbbrg

ÄLDRE NAMNFORMER: j limbxrghe 1450 25/1 Sjugare RAp (DDal 1 s. 105, Lindén 1950a s. 180),

i lymberghe 1482 u.d. Ål NMp, i lymbaerge 1489 24/3 Leksand RAp, i lymberg 1501 u.d. Lima,
Leksands sn RAp. — Lijmbergh 1539-46, Linbergh 1549, 1571, Limberg(h) 1550-62, Noffelimbergh
1580, Norr Lindberg 1825 jb, jr. — Limbergh 1546, 1547, Lijmbergh 1546, Lindbergh 1549,
Lindebergh 1550-52, Linbergh 1552, Lynbergh 1558, Lijndbergh 1559 JPD, Limbergh 1571 tl,
Linbergh 1571 AL, Norr Lindberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar tio skattebönder.
Som framgår av de medeltida namnformerna och flera av 1500-talsbeläggen är förleden
fsv. lim n. 'kalk'. Enligt uppgift finns det gott om kalksten i jordmånen i byn, ditförd av
inlandsisen från den närbelägna silurringen. Skrivningen Lind-, sannolikt på grund av
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Västberg
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e
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Fig. 11. Limsjön — Plintsberg.

anslutning till linda f. 'äng', börjar uppträda på 1500-talet. Efterleden -berg syftar på läget
på en bergssluttning. Norr Lindberg är en av socknens högst belägna byar; huvuddelen av
bebyggelsen ligger 340-350 meter över havet (Roland Andersson 1983 s. 277). 1 första
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stavelsen av dialektformen nblinburg finner vi en äldre komparativ motsvarande fsv.
nOrdhre, jfr OÖD (s. 1754). Norr heter på leksandsmål nak-, eg. nord, och den nutida
komparativen är nå 4-8r - -nr, som motsvarar ett riksspråkligt nordare.

Söder Lindberg
UTTAL: st:din/mig-g sålinbnrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Södre Limberg 1558, 1560, Söderlimbergh 1580, Söder Lindberg 1825 jb,
jr. — Södra Lindebergh 1551 JPD, S. Lindberg 1917 kb, Söder Lindberg T13FNV.
Jb 1558 upptar två skattebönder.

Byn har egen skatteredovisning första gången 1558. Om namnets tolkning se Norr Lindberg ovan.

Lindor, se Bodlindor och Rältlindor.
Mjälgen
UTTAL: inLieb-8n r.; mkgargbb_n , micsek•gbPn (tibblemål), mds 4-byn Mjälgbyn
ÄLDRE NAMNFORMER: i melghe 1482 u.d. Ål NMp, i mielghe 1491 7/3 Laknäs NMp, j mielgha,
mielgen, i mielga 1494 7/3 eller 3/7 Hjortnäs NMp. — Mielghen o. likn. 1539-71, Mielgha 1546,
Mielg(h)an 1549, 1550, Melgen o. likn. 1580, 1588, Mjällgen 1825 jb, Mjälgen jr. — Mielien 1552
JPD, Mielgen 1571 tl, Mellien 1571 AL, Mjälgen 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: mjälgbygge rm,å1rgbk M. 'karl från Mjälgen', pl. -nr 'mjälgenfolk',
mjälgbygga mi gbjij f. 'kvinna från Mjälgen', pl. saknas.
Jb 1539 upptar nio skattebönder.

De medeltida namnformema i melghe (obruten form) och i mielghe (bruten form) är obest.
dat. sg. av en motsvarighet till det nutida appellativa subst. mjälg m., leksandsmålets miulrg
'hög, brant, sandig älvbrink' (OÖD s. 1571). Namnformen Mjälgen är best. sg. av detta
ord och alltsedan 1500-talet det officiella namnet. Det lokalt brukade namnet är Mjälgbyn,
jfr grannbyn Gärde med lokal namnform Gärdesbyn. Byn låg från början vid älven, vilket
framgår av Holstenssons karta från 1688 (LMV U 10; fig. 9), intill ett strandområde med
erosionsbranter, och har senare flyttats längre västerut. Namnet åsyftar det ursprungliga
läget.

Mårtanbergshyttan
UTTAL: meitrtabus håta
ÄLDRE NAMNFORMER: Mårtanbergshyttan jr. — Mårtanbergshyttan kb 1917, T13FNV.

Förleden är Mårtanberg, namn på en by i Rättviks sn. Efterleden är best. sg. av hytta f.,
syftande på en år 1804 planerad och därefter anlagd smälthytta för järnmalm, nu sedan
länge nedlagd (Forsslund 1922 s. 8).

Noret
UTTAL: nörce , -8
ÄLDRE NAMNFORMER: (ij) Nor, (ij) Nore 1539-43, Noretth o. likn. 1541-88, Noret 1825 jb, jr. —
Norit 1534 GFR 9 s. 40, Noredt o. likn. 1548-58, i nore 1559 JPD, Noredt 1551 GFR 22 s. 42, Noret
1571 tl, Noreth, Norett 1571 ÄL, Leksands Noret T13FNV.
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Fig. 12. Utsikt från Tibbleberget. I bildens högra del Limsjön och Norsbro sågverk vid Norsån. Iden
vänstra delen Tibble by i förgrunden och på andra sidan älven Övermo by. Där bakom Norets by
med flottbron och sockenkyrkan på Kyrkudden. Foto: Siljedal & Co. 1890-talets första hälft?

INBYGGARBETECKNINGAR: norbygge nörbk m. 'man från Noret', pl. -båjyr -bidjur (Tibble),
norbygga nOrbbla f. 'kvinna från Noret', pl. saknas.

Jb 1539 upptar sex skattebönder.
Bybebyggelsen och den odlade marken i anslutning till denna är enligt storskifteskartan
1819-26, den äldsta karta som visar byn i detalj, klart skild från kyrkan och prästgårdarna
och klockargården. (Se framställningen om sockennamnet Leksand ovan.) Av kartan framgår
att Noret är en radby på ömse sidor om bygatan (Norsgatan) med en utsträckning från den
nuvarande järnvägen i öster till Fiskgatan i väster. Därutöver finns två gårdar vid Fiskgatan. Att närmare bestämma byns ålder är med den kunskap som nu står till buds inte
möjligt. Vissa fakta talar dock för att den inte hör till de äldsta byarna i socknen. Medeltida
belägg av namnet saknas. Namnet uppträder i 1500-talshandlingarna i både obestämd och
bestämd form men oftast, och redan 1534, i bestämd form; förhistoriska namn brukar ha
obestämd form. Med sina sex skattebönder hörde Noret år 1539 inte till de största byarna
i socknen. Att en by är stor utgör i sig inte något bevis för att den har hög ålder men får
anses vara ett stöd för övriga skäl som kan anföras. Skelettgravar påträffades 1913 invid
Yrgården längst österut i byn. De har inte varit föremål för arkeologiskt sakkunnig undersökning, men de anses tillhöra samma tid som andra, bättre undersökta skelettgravar inom
socknen, nämligen sen vikingatid — äldsta medeltid (1000-talet; Serning 1982 s. 95). Vad
som anförts kan tyda på att bebyggelsen tillkommit tidigast under sen vikingatid och utvecklats till en by under medeltiden.
Ordet nor 'trångt sund e.d. mellan två vatten' förekommer i Dalälvens vattensystem i
åtskilliga fall i namn som betecknar utlopp ur en sjö eller tjärn (jfr Strid 1981 s. 60 if.).
Ofta är älven eller någon av de större sjöarna i systemet det mottagande vattnet. Exempel
härpå är Noret eller Norsbäcken, Hagtjämens utlopp till Österdalälven, som givit namn åt
byarna Östannor och Västannor (se dessa namn), Gottnorstjämen, Leksands sn, med sitt
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korta utlopp till Österdalälven benämnt Gottnorsbäcken, Hinsnoret, Torsångs sn vid sjön
Liljans utlopp i Runn (St'a'hl 1960a s. 100) och Noret, Falu stad, en gång kungsgård, syftande på förbindelsen mellan Tisken och Runn (Ståhl a.a. s. 37). Det nor som passar in i
det ovan angivna mönstret och som givit namn åt byn Noret i Leksand är den korta utloppsån från Limsjön till Österdalälven. Den bär namnet Norsån nösana . Bron över denna
heter Norsbron nösbrona , och vid denna låg tidigare Norsbro sågverk. Den mark som
börjat odlas väster om detta nor och den bebyggelse som kommit till stånd i anslutning till
denna har fått namnet Noret. Namngivningen kan tänkas ha skett utifrån den gamla byn
Tibble sydöst om Norsån och med ägor på östra sidan av Limsjön. Av det ovan anförda
framgår att antagandet, att med Noret skulle avses Österdalälven mellan Siljan och Insjön
(Lindén 1950a s. 133, även Svensk uppslagsbok 17 sp. 1115), inte kan vara riktigt.
Norr Bergsäng, se Bergsäng.
Norr Lindberg, se Lindberg.
Norr Rätta, se Räka.
Ovanhagen, se Hagen.
Plintsberg
UTTAL:

pidriSbi3rg

ÄLDRE NAMNFORMER: j oplimisbxrghe 1450 25/1 Sjugare RAp, i plinsbärgh 1508 u.d. u.o. avskr.
1609 DDal 2 s. 23.— Oplingxbärgh 1539-62, Applingxbergh 1541, Öplingxbergh 1543, Plingzbergh
1572,1588, Plinsbergh 1580, Plinsberg 1825 jb, Plintsberg jr. —Vpplingzbergh, Vplingzberg 1559
JPD, Plinsberg 1571 il, Plingz Bergh 1571 AL, Plintsberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
Byn har sitt namn av läget på berget Plintsberg nordväst om sjön Opplimen, 'den övre
*Limen' i förhållande till Limsjön i nedre änden av vattensystemet (se fig. 11). Namnets
förled i äldre tid, Oplimis-, är genitiv av detta sjönamn. I sammanställningen *å Opplim(i)sberg har skillnaden mellan prepositionen och namnets inledande vokal inte kunnat
upprätthållas, utan denna vokal har fallit. I sen tid har ett t, som inte har någon motsvarighet i uttalet, skjutits in mellan n och s, möjligen i anslutning till substantivet plint m.
'sockel, fundament etc.'

Risa
UTTAL:

risa

(ij) Rijssom 1539-45, Ryssa 1546, Rissa, Risa o. likn. 1549-88, Risa 1825
jb, jr. —j Rijssom o. likn. 1553 JPD, Risa 1571 tl, Rijsa 1571 AL, Risa 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Namnet är ortnamnsplural av ris n. 'småskog, buskskog' (jfr OÖD s. 1949).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Risholn
UTTAL:

riSQ1/7:4

ÄLDRE NAMNFORMER: ij RiiSSOH, ij Resholen 1539, Ryssholen, Risholen o. likn. 1539-88, Rijssholl
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Fig. 13. Gårdar i Romma med åkermarken nedanför. Foto: Gerda Söderlund 1909 eller tidigare.

1543, Risholn 1825 jb, Risholen jr. — å Rijssholenn 1551, på Rishorden, itt torp kallas Risorden
1559 JPD, Risholen 1571 tl, Rijsholen 1571 AL, Risholn 1917 kb, Risholen T13FNV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.

I förleden ingår ris n. 'småskog, buskskog' (jfr OÖD s. 1949), alternativt bynamnet Risa.
Efterleden är best. f. sg. av hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902). I beläggen
Rishorden och Risorden 1559 i JPD beror rd på felaktig tolkning av uttalets kakuminala
("tjocka") 1. Jfr leksandsmålets (h)glr 'hård' och ob- 'ord'.
Romma
UTTAL: råmå
ÄLDRE NAMNFORMER: i rwme 1497 27/2 Romma RAp, a rwme 1501 u.d. Lima, Leksands sn RAp
(DDal 1 s. 178). — Roma 1539-88, Romma 1825 jb, jr. — Roma 1548-58 JPD, 1571 tl, AL,
Romma 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.

Som framgår av de medeltida skrivningarna är namnet ursprungligen dat. sg. rume av rum
n. 'öppen plats', en form som stelnat och senare anslutit sig till ortnamnen på -a. Det
dialektala uttalet av namnets stamstavelse svarar mot uttalet av appellativet rum, som på
leksandsmål heter r8m . Namnet är ursprungligen likalydande med Romme (a Rume 1383)
i Stora Tuna socken (Ståhl 1960b s. 85, 1982a s. 13). Även de gotländska sockennamnen
Roma (Rumum 1300-t.) och Lokrume (Locarum, Laukarum 1300-t.) innehåller samma
ord. Namnet torde ursprungligen ha åsyftat den öppna, jämna, lättodlade mark som utbre39

Fig. 14. Rältabyarna och Sjöbotten. Detalj ur T13FNV, T13FSV. Underlag allmänt kartmaterial
copyright Lantmäteriverket. Medgivande L2001/535.

der sig mellan älven och bergen inom byarna Romme och Hälla. För antagandet att ett
större område än Rommas nuvarande inägoområde avsetts talar att den bäck som från
Stordammen rinner mot älven inom Hällas område har namnet Rombäcken rMnbiej,.ffl
Den bebyggelse som anlades i nära anslutning till odlingar på området "Rum" fick namn
av detta, medan den bebyggelse som kom till stånd nere vid älven fick namnet Hälla efter
stora stenhällar i denna (se namnet Hälla).
Rälta
UTTAL:
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ngea, rårta (det senare rältabornas uttal), rtjta (Djura)

Fig. 15. Sjöbotten från Knutsgårdama. Foto: Karl Erik Forsslund 1918.

Norr Rälta (Norr Rälta är endast det officiella namnet. Lokalt brukas i stället gårdsklasarnas
namn, se nedan.)
UTTAL: nar&lta r.

Söder Rälta
UTTAL: siydr&lta r.
ÄLDRE NAMNFORMER: j rwrwifthe 1482 u.d. Ål NMp. — Reretta, Rarta 1539, Rertha o. likn.
1541-88, Råreltha 1546, Retta 1571, Räärlta 1631, Rälta 1663-1825 jb, Norr Rälta, Söder Rälta jr.
— Räreta o. likn. 1551-58 JPD, Rärta 1571 tl, Räärta, Räärlta 1571 ÄL, Ränta db 1606 (Lindén
1933 s. 17), Norr Rälta kb, T13FNV, Söder Rälta kb, T13FSV.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.

Bynamnet grundar sig på ett sjönamn med det forndalska namnet *R0yrotte (sior), som
burits av den sjö som funnits där åkerområdet Sjöbotten eller Botten nu utbreder sig. Namnet innehåller ett adjektiv fsv. *r0yrotter, som är bildat till subst. *royr, svarande mot bl.a.
nutida älvdalsmå1s rär, rättviksmåls räk och leksandsmåls rör f. 'bladvass' (OÖD s. 2046).
Forndalskt Oy motsvaras i ovansiljansmålen normalt av ä-ljud. I nedansiljans- och nedre
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västerdalsmålen uppträder ljudövergången bara i enstaka ord (Levander 1925 s. 210 if.).
Det nuvarande uttalet i leksandsmålet är rör, men rättviksmålets rliZe tyder på att även
Leksand tidigare kan ha haft ett uttal med ä. Stamvokalen i namnet Rälta kan därför mycket
väl utgå från forndal skt Oy. Adjektiv av typen *r0yrotter med avledningsändelsen fsv.
-otter, nsv. -ot, -ut (t.ex. 1600-talets tokot hos Lucidor) saknas i nutida dalmål men har
tidigare förekommit. Detta framgår bl.a. av texter på dalmål från 1600-talet. Adjektivet
heypot 'fånig' i Prytz' Comxdia om Konung Gustaf then första (1622) svarar mot det
nutida målets a ?pug (hipig OÖD s. 890; Björklund 1956 s. 93 f.). I 1400-talsformen
rcercehe — där slcrivningenffth måste vara fel för t eller tt— och 1500-talsformerna Reretta
och Räreta kvarstår ännu adjektivändelsen -ou men med vokalen försvagad till ä eller e.
Denna vokal har fallit och formen Rärta o. likn. har uppstått. I ställning framför r öppnas
i dialekten ä till ett ljud mellan ä och a Omalt n). Stavningen med 1, som funnits sedan
mitten av 1600-talet och som föregåtts av skrivningar med rlt 1571 och 1606, återger ett
uttal med kakuminalt ("tjockt") 1+ t. Konsonantförbindelserna r + t och "tjockt" 1+ t har
ofta varit svåra att skilja från varandra, och detta har vållat problem vid stavningen. Jfr
t.ex. den motsatta utvecklingen i sjönamnet Ärten och fabodnamnen Ärtberget, Ärtknubben
(se Knubben) och Ärtled, som innehåller ett äldre alpt olpt elptr 'svan' (Lindén 1950a
s.35 fl).
Det antagna namnet *R0yrotte (sior) 'den vassrika (sjön)' bör ha varit en lämplig benämning på den grunda och säkerligen vass- och sävrika sjön eller översvämningsmarken.
Företagna avvägningar visar att den som djupast har varit omkring fyra meter (Svensson
1998 s. 24). Enligt tradition skall vattnet ha tömts genom att man börjat gräva igenom den
rygg av sand och isälvsgrus som skilde sjön från älven. Vattnet fortsatte sedan självt arbetet med att skära sig en ny fåra. Det är dock fullt tänkbart att naturkrafterna ensamma
åstadkommit genombrottet. Detta kan ha skett om sanden genomblöttes vid ett samtidigt
högvatten i Rältaån och älven. När tömningen ägde rum har hittills inte kunnat avgöras.
Det enda som med säkerhet kan sägas är att området vid slutet av 1400-talet kunde brukas
som ängsmark och då skiftades mellan olika ägare. Sjön hade tidigare sitt utlopp i den
sydöstra delen, där namnet Årängena &rceui a (förleden är gen. av å) vittnar om existensen av utloppsån. Denna har löpt i en lång, vindlande dalgång som ansluter till Svartån,
vilken leder ut i älven (Dalgård 1951, Roland Andersson 1983 s. 114 if., Svensson 1998
s. 21 if.).
B YDELAR

Byn Norr Rälta består av nedanstående gårdsklasar vilkas namn brukas lokalt i stället för
byns officiella namn.
Jonheden
UTTAL:

keinhda

Jonheden T13FNV.
Namn på den nordvästra gårdsklasen. Förleden är gårdsnamnet Jon. Ett antal Jon-gårdar
finns där. ÄLDRE NAMNFORMER:

Knutsgårdarna
UTTAL:
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kniusgaZran

ÄLDRE NAMNFORMER:

Knutsgårdama T13FNV.

Namn på den sydöstra gårdsklasen. Förleden är gårdsnamnet Knuts.

Rältlindor
lind° Lindor, rieltlindor r.
ÄLDRE NAMNFORMER: Lijndom o. likn. 1539-88, Lindome 1825 jb, Rältlindor jr. — Rältlindor
1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Den lokala namnformen lind° överensstämmer med äldre sydligt häradsfjärdingsmåls
och djuramåls best. pl. av linda f. 'till slåttervall igenlagd åker; naturlig slåtteräng på icke
odlad mark' (OÖD s. 1389). Ordet linda bör ha haft den senare och väl äldre av dessa
betydelser vid namngivningstillfället. Formen Lindorne i jb 1825 utgör den riksspråkliga
motsvarigheten till denna dialektala form. Förleden
efter namnet på den närliggande byn Rälta, används för att skilja byn från Bodlindor i Åsbygge fjärding.
UTTAL:

Rönnäs
Västra Rönnäs och Östra Rönnäs
UTTAL:

rsns, rånslryn Rönnäsbyn

ÄLDRE NAMNFORMER: j roles 1440 14/11 Mora Sollerö kyrkoarkiv (DDal 1 s. 92), i rOnwsi 1468

17/10 eller 12/12 Hjortnäs LSBp (DDal 1 .s. 122). — Röness o. likn. 1539-49, Rönäs 1550-1762,
Rödnäs o. likn. 1571-1661, Rönnäs 1825 jb, Rönnäs Västra, Rönnäs Östra jr. — Rönääs o. likn.
1546-59,j Rönääsi 1548 JPD, Rödnäs 1571 tl, Röönäs 1571 AL, V. Rönnäs, Östra Rönnäs 1917 kb,
V. Rönnäs, Ö. Rönnäs T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: rönnäse rån5a (tibblemål) m. 'rönnäskarl', pl. rån§pr 'rönnäsbor',
rönnäsa rån5a (tibblemål) f. 'rönnäskvinna'.
Jb 1539 upptar sex skattebönder för Rönnäs, fyra för "Quenåkra" och två för Holen.
Byarna Västra och Östra Rönnäs motsvaras i jb 1539 av Röness, Quenåkra och Holen.
Läget för de två sistnämnda kan bestämmas med tillfredsställande säkerhet. Byn med
namnet Quenåkra, vars förled är fsv. qvwrn 'kvarn', bör ha legat i anslutning till Kvarnåkern
kvånålarrn , en åker vid Insjön väster om Rönnäså' n, alltså inom nuvarande Östra Rönnäs
område. urrALet kvbn - av förleden i Kvarnåkern är helt enastående i Leksands socken
och får anses vara en relikt av ett allmänt äldre uttal med nn < m. Alla andra upptecknade
namn med förleden Kvarn- i Leksands sn har uttalet kvbr - liksom substantivet kvarn kver
Om rn > nn i dialekt och ortnamn i Rättvik, Leksand och Siljansnäs se vidare under fäbodnamnet Gansåsen, Leksands sn. Quenåkra förekommer i jordeböckerna t.o.m. 1543. Dess
skattebönder redovisas sedan under Rönnäs. Holen, som i jb 1549 kallas Hola, har legat
på Hola, en åkerhol sydväst om Västra Rönnäs omkring 100 m från sjön. Hola är upptaget
i jb 1549 men är i jb 1552 fört under Rönnäs (Leksands sn 1539-1572 s. 41 not 2). Röness
har troligen legat på det näs som skjuter ut söder om Västra Rönnäs och som bär namnet
Näset. På fyra ställen från Sjugerängsbäcken västerut runt näset till byns båthusplats finns
slaggförekomster från lågtelmisk järnhantering, och rester av en smältugn har påträffats
(Roland Andersson 1983 s. 124). Uppgift om datering av fynden föreligger inte.
Den dominerande skrivningen Miles o. likn. i äldre handlingar — dubbelteckning av n
uppträder först i jb 1825 — bör tolkas som att förleden haft lång vokal. Nutida leksandsmåls ord för rönn är det svagt böjda rönna f. (OÖD s. 2045) med kort vokal, vilket har
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Fig. 16. Opplimen och Sjugare. Foto: Anders Jones.

bildats ganska sent till ett äldre rön (< *raun) med lång vokal (Fries 1961 s. 152 if.).
Betydelsen av Rönnäs skulle alltså kunna vara 'rönn-näset'.
En annan tolkningsmöjlighet är att den ursprungliga förleden har varit *rOyni > *röne
n. 'rönndunge, ställe bevuxet med rönn', en ia-avledning av *raun. Ordet svarar mot det
östnorska gårdnamnet ROne ROine, enligt NG av rOyni n. 'ställe beväxt med rönn'
(Sahlgren 1929 s. 42 if. med hänvisningar). Ordet är bildat till *raun som t.ex. tälle 'tallskog' till tall (se art. Tällberg). En sammansättning *ROyni- > *Röne-näs bör genom
haplologisk synkope tidigt ha kunnat utvecklas till Rönäs. Denna alternativa tolkning ger
till resultat betydelsen 'näset med rönndungen'.
En förutsättning för båda dessa tolkningar är att diftongerna i orden *raun och *royni
inte utvecklats till o resp. ä. Jfr artiklarna Sorby (Ål) och Rälta (Leksand). Leksand ligger
inom den del av dalmålsområdet där dialekten uppvisar denna övergång endast i enstaka
ord, till vilka orden för rönn inte hör (Levander 1925 s. 204 f., 211).
Den dialektala formen Rönns har uppstått genom en sammandragning av Rönäs — jfr
Gråns grans (OAU), Grånns (Levander 1925 s. 221), f.d. by, Gagnefs sn, gradhones
1381 16/4 Gagnef RAp, Gråness o. likn. 1539-1825 jb, vars förled är gråda. (Om detta
ords betydelse se bynamnet Gråda.) Den nutida officiella skrivningen Rönnäs med två n
torde bero på anslutning till trädbeteckningen rönn. Den lokala benämningen på Västra
och Östra Rönnäs är Väst i byn resp. Öst i byn.
Saxarvet, se Yttermo.
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Fig. 17. Skeberget från Styrsjöbo. Foto: Gerda Söderlund.

Sjugare
UTTAL:

filignr

ÄLDRE NAMNFORMER: vidh syöö 1450 25/1 Sjugare RAp (DDal 1 s. 105).— Ssiugar 1539, Siugar

o. likn. 1541-80, Siuger 1549, Siögar 1588, Siugare 1661-1762, Sjugare 1825 jb, jr. — j Sijugar
1546,j - widh Syö o. likn. 1547-59 JPD, Siugar 1571 fl, Siöger 1571 AL, Sjugare 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar sex skattebönder.
Att Siugar och Syö avser samma by framgår av Jöns Pederssons på Risholens dombok. En
av nämndemännen år 1546 är Joghan persson j Sijugar. Åren 1547-59 omtalas han som
Joghan j - widh Syö o. likn. Sjugare ligger vid sjön Opplimen, och det är tydligt att detta
läge givit byn dess namn. I äldre leksandsmål har ordet sjö pluralformen Jagar (Levander
1928 s. 178). Som förled i två ägonamn inom Leksand uppträder en äldre gen. sg. sjugar:
Sjugaränge Augur- i Sunnanäng, Sjugeränget fipgcer- i Rönnäs. Här föreligger alltså en
växling mellan en enstavig form med stamvokalen ö och tvåstaviga former med stamvokalen
u. Det är genitivformen vi firmer i 1500-talsnamnet Siugar och dialektens faignr. Den har
ingått i en sammansättning *Siugharby 'Sjöby' och har lösgjorts ur denna (Lindén 1951 s.
150, Ståhl 1982a s. 65 f.; jfr Lindén 1969a s. 84 f., 88, 1970 s. 102, 115). Andra bynamn
inom Leksands socken som består av en ursprunglig förled i genitiv är Berg bns (eg.
Bergs) och iljer eu8r o. likn. (se dessa artiklar). Sedan 1661 har jordeboken haft skrivningen Sjugare. Tanken bakom ändringen kan ha varit en anpassning till skriftspråket
enligt mönstret talspråkets snickar, skräddar: skriftspråkets snickare, skräddare.

Skeberg
UTTAL:

fibårg (allmänt dialektalt uttal i Leksand), fOnrg (Ullvi), fib_cerg (Djura),
stjg'bärskiå (Sollerön) 'lie tillverkad i Skeberg' (OÖD s. 1370, art. lie).
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ÄLDRE NAMNFORMER: ii Skeberghe, Skebergh 1539-46, Skepbergh o. likn. 1549-88, Skipbergh
o. likn. 1556-71, Skeebärgh, Skieberg 1661-1762, Skjedberg 1825 jb, Skeberg jr. — Skebergh
1549, Skepbergha o. likn. 1550-52 JPD, Skepbergh o. likn. 1571 tl, AL, Skeberg 1917 kb, T13ESO.
Jb 1539 upptar sju skattebönder under Skeberg, medan jb 1549 upptar fem skattebönder under Skeberg och två under Skålhol.
Skeberg är jordregistrets namn på den by som består av delarna Skålhol och Gropen, varom
se nedan. Enligt en vanlig uppfattning i socknen är Skeberg dessutom gemensamt namn på
byarna Skeberg, Backen och Östanmor. I bydelarna Gropen och Skålhol har, jämte fast
bebyggelse, intill mitten av 1900-talet funnits fäbodgårdar som varit i bruk (Montelius
1975 s. 253).
Skrivningarna Skep- i vissa 1500-talshandlingar talar för att förleden är fsv. skip n.
'skepp, fartyg'. Antagandet styrks av dialektuttalet med bevarat i eller därur framför b
utvecklat y. Bevarat i fmns också i de dialektala uttalen av förleden Skepphus- 'båthus' i
naturnamnen Skepphusmyran, myr vid sjön Ejen, Leksand, Skepphusrönningen, ängs- och
skogsmark sydsydost om Truts fäbodar, Siljansnäs, och Skepphusåkern, åker strax söder
om Almåns mynning, Siljansnäs. urrALen är kylas -, Mitts - o. likn. Byn har namn efter
Skeberget fibunce, vid vars sydända den ligger. Berget har ansetts på avstånd se ut som
en uppochnervänd båt. Ordet skepp har i äldre tid brukats både om större fartyg och om
mindre båtar, alltså även om sådana båtar som användes för färder på vattenleder inne i
landet och var välbekanta för Dalarnas befolkning. Jfr ortnamnen med förleden Skepp husi betydelsen 'båthus'. I nutida dalmål är skepphus ersatt av båthus (Lindén 1938).
B YDELAR

Gropen
UTTAL:

gröpa

ÄLDRE NAMNFORMER: Gropen

T13ESO.

Nordlig bydel, lågt belägen mellan Skebergets sydliga utlöpare och den höjd på vars sluttning Skålhol ligger. Därav namnet.
Skålhol
UTTAL:

skillro4

ÄLDRE NAMNFORMER: Skåleholen o. likn. 1546-58, Skaleholen 1549, 1562 jb, Skolehol 1557
JPD.
Bydelen ligger på sydsluttningen av en höjd intill en vik av Djursjön. Förleden är sannolikt ursprunglig gen. sg. av skåle m. 'notskåle, vägglöst skjul, avsett för förvaring och
torkning av not'. Efterleden är hol m.'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902).

Slättberg
UTTAL:

slietbbrg

ÄLDRE NAMNFORMER: i sletteberge 1489 24/3 Leksand RAp, a sletteberghe 1491 7/3 Laknäs NMp,
j sletteberge 1494 7/3 Hjortnäs NMp. — Slettebergh o. likn. 1539-88, Slättberg 1825 jb, jr. —
Slettebergh 1558 JPD, Sletteberg 1571 tl, Slettberg 1571 AL, Slättberg 1917 kb, T13FNV.
ib 1539 upptar två skattebönder.
I byn har, jämte fast bebyggelse, till mitten av 1900-talet funnits fäbodgårdar som varit i
bruk (Montelius 1975 s. 256). Förleden är adj. fsv. sketter 'slät, jämn', nsv. slät, i best. sg.
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nom. *slixtta-, där ändelsevokalen -a först försvagats till -e och sedan fallit. Det ursprungliga
långa t-ljudet har bevarats i uttalet och återges genomgående i skrivningarna. Betydelsen
'det jämna, släta berget' torde avse något terrängavsnitt, som på grund av sin jämnhet varit
särskilt lämpat för odling.
Smedby (förr Smedsarvet)
eller sm6orvce Smedsarvet
ÄLDRE NAMNFORMER: Smidzarffue o. likn. 1539-88, Smedzarffue o. likn. 1539-80, Smedsarfvet
1825 jb, Smedby jr. — Smedzarffuit 1536 GFR 11 s. 78, Smedzarff o. likn. 1545-57, Smidzarff
1552 JPD, Smedzarffuit o. likn. 1571 tl, AL, Smedby 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
Byn hade tidigare ett annat läge, ute på åkermarken sydost om Hagtjärnen (se fig. 8). !det
äldre namnet Smedsarvet är förleden gen. sg. av yrkesbeteckningen smed, troligen i användning som mansbinamn (Lindén 1970 s. 90), angivande vem som efterlämnat egendomen.
Efterleden är best. sg. av arv n. 'ärvd jordegendom' (Lindén a.a. s. 113 if., Ståhl 1941 s.
43). Namnet har motsvarigheter i Stora Kopparbergs och Vika socknar (Stå' hl 1941 s. 46,
56, 1960a s. 66, 126). Namnet Smedby har uppkommit förhållandevis sent. Ännu jb 1825
upptar endast namnet Smedsarvet.
UTTAL: SMäigi

Styrsjöbo
stPsbuidan ,-blada; tt stPsbuidom '(ut)i Styrsjöbo'
o. likn. 1661,1686, Styrsiöbo 1715,1762, Styrsjöbo 1825
jb, jr. — Styyrsiöboda o. likn. 1643 mtl, 1668 LMV U 10, Styrsjöbo T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: styrsjöbodare stPsbuidar m. 'styrsjöbokarl', pl. -buidoror 'styrsjöbofolk', styrsjöbodara stPsbuidara f. 'styrsjöbokvinna', pl. saknas.
Byn var enligt bevarade handlingar fäbodställe under Åkerö och fick fast bosättning på 1600-talet.
Den är upptagen som by i 1643 års mantalslängd och i 1661 års jordebok (jfr Montelius 1975
s. 38).
Förleden är sjönamnet Styrsjön. Detta namns förled kan inte tolkas säkert. Det kan jämföras med det ångermanländska sockennamnet Styrnäs, vars förled enligt Torsten Bucht
(SOVn 2 s. 49) sannolikt är ett ord *stjor- eller (med i-omljud) *stgr- som varit namn på
Ångermanälven eller dess mynningsvik. Samma ord synes ingå i sjönamnet Myran på
Södertörn, som antas vara besläktat med fornhögtyskans stiuri 'stark, ståtlig' och andra
ord med liknande betydelse. För denna sjö anses en betydelse 'Storsjön' passa ganska bra
(Hellquist 1903-06 s. 585 f.). Namnet *Styr skulle enligt Bucht (a.st.) syfta på Ångermanälvens mäktighet. Styrsjön är emellertid inte stor i förhållande till den närbelägna Siljan
och inte heller i jämförelse med sjön Molnbyggen omkring en halv kilometer i söder.
Tolkningen passar alltså inte till sakförhållandena. I stället kan förleden i Styrsjön tänkas
vara ett substantiv som motsvarar fvn. styrr m.'styr, st'åk, ufred, strid' (Norm ordbok s.
417), no. dial. styr m. (och n.) 'Stoi, Tummel, Uro' (Aasen s. 766 f.), sv. dial. styr n. 'bråk
1. väsen 1. stoj' m.m. (SAOB S 13444, även belagt i Hälsingland och Jämtland, OSDs) och
som troligen även ingår i uttrycketpå styrn 'drucken' (Uppland, OSDs). Sjönamnets betydelse skulle då vara 'den oroliga sjön'. Namngivningsorsaken skulle kunna vara den omständigheten att sydvästlig vind inte hindras av några berg utan enligt uppgift får stark
verkan och river upp kraftiga vågor som särskilt märks vid norra stranden där byn ligger.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER: Styrsiööbodha
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Bakom förleden i bynamnets dialektala uttalsform stPsbutdan ligger sannolikt en
variantform *Styrsen av sjönamnet Styrsjön. Jfr andra sjönamn i socknen som Gtyssen
(< fsv. *Gryt- el. *Gtyti-sior 'Stensjön') och *Hissen (< fsv. *Hedhsior 'Hedsjön', se
artikeln Hisvåla). Efterleden är ursprungligen och fortfarande i den dialektala namnformen
best. pl. av bod 'fäbod'.

Sundsnäs
UTTAL:

sånsnces

Sunl3neB o. likn. 1539-56, Sundznes o. likn. 1539-88, Sundsnäs 1825 jb,
jr. — Sundznääs o. filat. 1546 JPD, 1571 il, ÅL, Sundsnäs 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: sundsnäsare sginsncesur m. 'karl från Sundsnäs', pl. lika eller möjligen -ncesurnr 'sundsnäsbor', sundsnäsa sånsncesa f. 'kvinna från Sundsnäs'.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Jb 1539 upptar två skattebönder.
Förleden är gen. sg. av sund n. och avser sundet mellan Österviken och Byrviken. Efterleden är näs n., syftande på det utskjutande landparti mellan dessa vatten som byn ligger
på.

Sunnanäng
UTTAL:

sånåg

ÄLDRE NAMNFORMER: Sunnanengh o. likn. 1546-71 jb, Sunnanäng jr. — Sunnanäng 1551, Sönnan

engh o. likn. 1561, Sonnan engh o. likn. 1561 JPD, Sönnanängh 1571 il, Sunnanängh 1571 AL,
Sunnanäng 1946 kb, T13FNV.
Jb 1546 upptar en skattebonde.
Förleden är sannolikt det som preposition brukade adverbet sunnan 'söder om'. Se bl.a.
Lindén (1950a s. 131 if.). Ett antal bynamn i Leksand har som förled adverb bildade med
ändelsen -an: Västannor, Västanvik, Östanhol, Östanmor och Östannor. Förleden anger i
dessa namn läge väster resp. öster om den lokal som efterleden åsyftar. Efterleden i namnet Sunnanäng är äng f., ett ord som inte längre finns i sockenmålet, där änge n. är allenarådande. I äldre tid torde det ha funnits ängsmarker söder om Hjortnäs dåvarande byläge.
Dessa har efterhand uppodlats till åker, och nya gårdar har anlagts här. Söder om dessa
ängsmarker byggdes gården Sunnanäng, ursprunget till den nuvarande byn.
En annan möjlig tolkning är att sunnan betyder 'i söder belägen'. Motsvarande betydelser finns i ortnamn som Ovandal och Utendal i Stora Tuna socken 'den övre resp.
nedre delen av byn Dal' och Sunnanö och Nordanö i Torsångs socken, där förlederna
anger befintlighet på södra resp. norra delen av en ö (St'åhl 1982a s. 89 f., Brink 1990 s.
179). Med denna tolkning av förleden skulle namnet betyda 'ängsmarken i söder'.
Det dialektala uttalet sån åg kan förklaras på följande sätt. Konsonanten -n faller regelmässigt i adverb/prepositioner som slutar på -an i leksandsmålet liksom i många andra
dialekter: nå'ka 'nordan' (OÖD s. 1698), såna 'sunnan', v&sta 'västan', årta 'östan'
(ULMA), v &stav tk Västanvik (bynamn, se nedan). Vid det vokalmöte som därvid uppstått i namnet Sunnanäng har a segrat över ä. Paralleller som visar en sådan språkutveckling finner mani ovansiljansmålens nordanefter nö'riter Älvdalen m.fl. 'norrifrån' (OÖD
s. 1698) och ovanefter irojter Älvdalen (OÖD s. 1807), där å (som utvecklats ur nasalerat
a) slagit ut den uddljudande vokalen i efter. I nedansiljansmålen kvarstår dock motsvarande vokal: nå'kaätt Leksand, ö'vaät Leksand, irvaättä Djura (OÖD s. 1698, 1807).
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Sammansättningar som ovanefterskarl å'vatskär å'vaätskår 'karl från Leksand' och
ovaneftersmål å'vatsmiik 'leksandsmål' (OÖD s. 1807) kan dock ha bortfall av a i djuramål.
Sätra
UTTAL:

seetra

?i sätrum, ?in Sätrum 1320 29/6 avskr. omkr. 1600 resp. omkr. 1620.5 —
Sätrom o. likn. 1539-42, Settrom 1541-43, Setra o. likn. 1539-88, Settra o. likn. 1541-80, Sätra
1825 jb, jr. — Sätra 1557, Sätrom 1559 JPD, Sätra 1571 tl, AL, 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNING: sätring s_ietr i g 'sätrabo'.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.
Namnet är plural form — märk dativformerna bland 1500-talsbeläggen — av fsv. swter i
betydelsen 'utmarksäng, skogsäng' (Hedblom 1945 s. 223 if., 242). För betydelsen talar
byns skyddade läge på sydsidan av Plintsberget med en bördig, gräsrik sluttning ovanför
med reliktbestå'nd av hassel och värmekrävande örter.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Söder Bergsäng, se Bergsäng.
Söder Lindberg, se Lindberg.
Söder Rälta, se Bälta.
Tibble
tiiindr, t8b8irsbbin Tibblesbyn
1325 25/2 u.o. vid. 1456 19/9 Stockholms slott DMp (DDal 1 s.
97, Ståhl 1953 s. 14), j thyghbele 1386 20/11 Stora Tuna RAp, j tybele 1413 27/6 Västerås DaRAp
(DDal Suppl. s. 11, SDns 2 s. 659),j tybbele 1491 7/3 Laknäs NMp. — Tijbbele o. film. 1539-88,
Tijbbelle o. likn. 1541-56, Tibble 1825 jb, jr. — Tibbele o. likn. 1547-59 JPD, Tijbbella 1571 fl,
Tibbelle 1571 AL, Tibble 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNING: tibbling tblrig m., pl. -nr 'tibblebo'.
Jb 1539 upptar elva skattebönder.
Framställningen bygger i det följande på och ansluter sig till den övertygande tolkning av
namnet Tibble som givits av Lars Hellberg (1985b). Namnet förekommer i stort antal i
Mälarlandskapen och i anslutning därtill i sydöstra Närke och norra Östergötland. Isolerade nerslag finns på Gotland, där formen är Tibbles, och i Värmland. Leksandsbyn Tibble
är den enda med detta namn i Dalarna. Oftast avser namnet byar, inte sällan stora sådana,
med centralt läge inom socknarna. Tibble i Leksand torde tillsammans med grannbyn
Ullvi, bygden Härad på västra sidan av Österdalälven och den intill älven belägna delen av
Åls socken ha utgjort en centralbygd under järnåldern. De nämnda ortnamnen vittnar om
nära förbindelser med järnålderns sveabygder. Av de skrivformer av namnet Tibble i Mälarlandskapen som föreligger i originaldiplom framgår att den äldsta form som kan beläggas är Pykbyli (= *Pykk-), jfr skrivningen thyghbele (1386) av Leksandsnamnet. Den nutida dialektala uttalsformen tåbgr synes närmast kunna gå tillbaka på ett äldre Tybbele.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER: j tybbele

5

Dessa skrivningar avser sannolikt Sätra i Rättvik (Hedblom 1945 s. 242).
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Fsv. *Pykkbyli har enligt Hellberg varit ett ord med betydelsen 'tät bebyggelse'. Dess
förled är en äldre form av det nutida adjektivet tjock. I fråga om betydelsen kan man
jämföra med uttrycket tjocka skogen 'i täta skogen'. Efterleden -byli finns också i andra
sammansättningar, av vilka den mest kända är vårt hybble 'koja, ruckel'.
Vilket slag av tät bebyggelse som Tibble i Leksand betecknat kan inte fastställas. Tänkbart är att det har avsett en primitiv forntida bybildning med flera gårdar tillsammans, som
skilt sig från ett äldre system med enstaka gårdar och som därför fått en särskild benämning. Av Riksantikvarieämbetets utgrävningar 1983-84 har den slutsatsen dragits att den
yngre järnålderns bebyggelse på västra sidan av Österdalälven bestått av enskilda gårdar,
skilda från varandra. Se namnet Häradsbygden ovan. Namnet Tibble 'den täta bebyggelsen' kan tänkas ha givits till en bebyggelse på östra älvstranden som till skillnad från den
på västra stranden utgjorts av flera intill varandra liggande gårdar. För att ett säkrare besked om namngivningsorsaken skall kunna ges krävs emellertid att ett större antal orter
med namnet Tibble undersöks.
BYDEL

Lyckan
UTTAL: lYt,ya, lyka r.
ÄLDRE NAMNFORMER: Lyckan T13FNV.

Lycka, T-kartans Lyckan, är en nordlig del av Tibble, öster om Limsjön. Namnet innehåller
substantivet lycka f. '(inhägnad mindre) åker etc.; åkerlapp, (litet) gärde; täppa' (SAOB L
1264), i dalmål med betydelsen 'inhägnat mindre område, täppa' (Rättvik; OÖD s. 1436).
Tomt
UTTAL:

tamt

ÄLDRE NAMNFORMER: Tompth 1556, Tompt 1558, 1662, Tomppten 1580, Tompta 1588, Tompt
1825 jb. — Tompt 1571 AL, Tomt 1917 kb, T13FNV.

Jb 1556 upptar en skattebonde.
Namnet avser gårdar inom Ytteråkerö med östligt läge — enligt uppteckning år 1936 två
gårdar. Inga medeltida belägg finns, och namnet förekommer inte heller i de äldsta av
1500-talets jordeböcker. Det första belägget är från 1556. Detta talar för att namnet är
förhållandevis ungt och inte bör sammanställas med gamla namn som Tomta och Tofta
eller med gamla namn med dessa element som efterleder. Namnet innehåller substantivet
tomt f. 'enskild mark med hus, hustomt' (oktavregistret för OÖD, SOFT). Tänkbart är att
det bildats i samband med en utvidgning av byn då en tomt lagts ut för en ny gård; jfr
Sahlgren (1925 s. 129). En annan möjlighet är att namnet utgår från en betydelse hos
appellativet som är väl känd i nutida dalmål men också kan ha funnits långt tidigare,
nämligen 'plats där gård eller hus stått' (oktavregistret för OÖD, SOF1). Den första gården
Tomt kan ha byggts på platsen för en försvunnen gård.
Torrberg
UTTAL: tårbbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: i torberghe 1482 u.d. Ål NMp, i torreberge 1501 u.d. Lima, Leksands sn
RAp. —Torberghe 1539-43, Torbergh 1543, Torbergha o. likn. 1546-62, Törrebergh o. likn. 157188, Torrberg 1925 jb, jr. — Torbärgh o. likn. 1542 avskr. 16004. db (DDal Suppl. s. 35), 1544 GFR

50

16 s. 676, 1549, 1559 JPD, Torbergha 1545-51, Torberge 1558, Törbergha 1545, Törbergh 1557
JPD, Torbergh 1571 tl, AL, Torrberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
Förleden är adj. torr, fsv. kor (Por). Efterleden är berg. Förleden avser odlingsförhållan-

dena. Byn ligger i sydläge på en bergssluttning.
Tällberg
UTTAL: tielbårg
ÄLDRE NAMNFORMER: i tillbergh 1320 29/6 Leksand avskr. 16004. OrKy (Lindén 1947 s. 154), in
Txlleberga 1320 29/6 Leksand avskr. före 1622 RäKy (Lindén 1947 s. 155),j tidberghe 1440 14/11
Mora Sollerö kyrkoarkiv (Lindén 1947 s. 156), j twllebxrghe 1450 25/1 Sjugare RAp, i telleberghe
1482 u.d. Ål NMp. — Tillebergh 1539, Tellebergh o. likn. 1539-88, Tällberg 1825 jb, jr. — Tellebergh
1548-57, Tellebergha 1550 JPD, Telleberg 1571 tl, AL, Tällberg 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETEcKNING: tällbergare tielbbrgor m. pl. 'tällbergsbor'.
Jb 1539 upptar sju skattebönder.
Förleden är fsv. *.p.xlle n., sv. dialekters tälle 'bestånd av tall; talldunge, tallskog', en
ia-avledning av tall f. Efterleden är berg. Se Lindén (1954 s. 101, 107) och Fridell (1992

s. 176) med där anförd litteratur. Byn, som är uppdelad i Övre och Nedre Tällberg, ligger
på sluttningarna av ett berg.
Ullvi
UTTAL: /1//V i
ÄLDRE NAMNFORMER: j vllevi 1450 25/1 Sjugare RAp. — Wlleuij o. likn. 1539-88, Ullvi 1825 jb,
jr. — Vllewij o. likn. 1547-53 JPD, Wlleui o. likn. 1571 tl, AL, Vllevij 1663 Fäbodinv. s. 37 f., Ullvi
1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: ullvisare fulvzsor m. pl. 'ullvibor', ullvisa z2ilvisa f. 'kvinna från
Ullvi', ullviskarl tidvis/år m. 'man från Ullvi', ullviskvinnfolk falvzskvinfita n. 'kvinna från
Ullvi'
Jb 1539 upptar sju skattebönder.
Förleden är ursprungligen fsv. gen. *Ullar av gudanamnet U//. Efterleden är fsv. *vi 'helig
plats, kultplats'. Namnet är det vanligaste av de svenska ortnamn i vilka U// ingår och

förekommer utom i Leksand i Dalarna i Uppland (1), Västmanland (3), Södermanland (4),
Närke (3), Västergötland (1), och Östergötland (4). Dessutom finns det i Gamleby sn,
Tjusts hd, Kalmar län (1) och i Gårdby sn på Öland (1) samt som ägonamn på Gotland (2)
(Elgqvist 1947 s. 19 ff.). Den nordligaste förekomsten av namnet är ett år 1769 belagt men
nu försvunnet ägonamn Ullvi Lägd i Hackås sn vid Storsjön i Jämtland (Carl Lindberg
1933 s. 30).
Ullvi är ett namn med hög ålder; Ull var en av de gudomar som dyrkades inom svearnas vegetationskult. Namnet vittnar, liksom Tibble, Härad och Ål, om tidiga förbindelser
mellan järnålderns sveabygder och en centralbygd omedelbart söder om Siljan. Kultplats
i denna bygd var Ullvi. Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar inom området utefter älvstranden mitt emot Ullvi visar på en kolonisation i sen romersk järnålder
eller tidig folkvandringstid, dvs, tiden omkring 400 e.Kr. (Ersgård 1997 s. 37 if.). Se vidare under namnet Häradsbygden ovan. En viktig anledning till områdets betydelse var
antagligen förekomsten av lättåtkomlig järnmalm i form av myrmalm, sjömalm och vittrad bergmalm (magnetit), s.k. svartsand eller järnsand (Landström 1981 s. 380 if., Serning
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Fig. 18. Utsikt mot Ullvi över österdaläiven. Foto: Gerda Söderlund efter 1910.

1982 s. 103). Talrika och i vissa fall mycket stora fynd av slagg, som tyder på en betydande produktion av järn, har gjorts vid skogssjöar i västra delen av Leksands socken
och vid Siljans stränder inom Leksands och Siljansnäs socknar. De C 14-dateringar som
utförts visar att verksamheten varit igång redan under vendeltiden (600-talet) (Landström
1981 s. 383 if., Serning 1982 s. 102 if., Ersgård 1997 s. 39 if.). Slaggvarp har påträffats
inom byn Ullvis strandområde på fyra ställen, ett av dessa förhållandevis stort. Någon
C 14-datering tycks inte ha företagits (Roland Andersson 1983 s. 138). Sannolikt kan dock
huvuddelen av järnframställningen inte ha bedrivits nära bebyggelsen utan säsongsmässigt
ute vid malmförekomsterna på ett sätt som motsvarar senare tiders myrmalmshantering i
Älvdalen och övre Västerdalarna. En annan orsak till svearnas intresse för området var
sannolikt jakten på pälsdjur, en viktig handelsvara (Hyenstrand 1974 s. 204, Serning 1982
s. 113).
I förleden *Ullar- har r fallit tidigt, varpå a efterhand försvagats till e (Vllevi 1450).
Denna vokal kvarstår i jordeböckernas skrivningar ända fram till 1686 men försvinner
sedan. Även 1663 års inventering av %bodar m.m. har skrivningar Vllevij o. likn. Om en
sådan form överensstämmer med det dåtida uttalet eller beror på konservativ stavning kan
naturligtvis inte avgöras.
Bebyggelsen i Ullvi har tidigare legat nere vid älven (jfr Hälla, Mjälgen och Yttermo).
Minnen av detta är ägonamn vid älvstranden som Stortomten, Lisstomten, Gamla tomten
och Lasses tomt, den sistnämnda inom bydelen Näset. Namnelementet tomt betyder här
'plats för försvunnen gård' (oktavregistret för OÖD, SOFT). Vidare får namn som Nord i
åkern och Nord i änget på ägor väster om den nuvarande bebyggelsen sin naturliga förklaring, om man räknar med ett äldre byläge vid älvstranden (Roland Andersson 1983 s. 140,
som sannolikt bygger på uppgifter i Karl Liljas: De glömda ortnamnen m. fl. studier rörande Ullvi, Hälla och Romma, stencil 1981-83, eller muntliga uppgifter från denne kännare av äldre förhållanden i Ullvi och dess grannbyar).
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Utby, försvunnen by
i vtiby 1482 u.d. Ål NMp, i wteby (osäker läsning) 1494 7/3 Hjortnäs
NMp. — Vtteby o. lila'. 1539-46, Wtebij o. likn. 1549-88, Vttbij 1571, Utby 1825 jb. — Vteby o.
likn. 1545-59 JPD, Wtebij o. likn. 1571 il, AL.
Jb 1539 upptar två skattebönder. Sannolikt är dock denna siffra missvisande. 1549 års jb upptar sex
skattebönder för Utby. 11539 och 1541 års jordeböcker är fem av dessa bönder uppförda under
Härad. Jfr vad som i artikeln Häradsbygden anförs om redovisningen av skattebönder.
Förleden är ursprungligen adverbet ute. Efterleden är by, sannolikt i en äldre betydelse
'gård'. Namnet kan ange att gården, senare byn, ligger utanför den centrala bebyggelsen.
Den kan ha uppstått genom utflyttning från en äldre bebyggelse. Jfr Hellquist (1918 s. 52
not 2) och Ståhl (1959b s. 46). Någon jämförbar appellativ sammansättning med förleden
ute- är inte belagd i fornsvenskan enligt Schl. och Sdw. Annorlunda förhåller det sig i
fornvästnordiskan. Fritzner (3 s. 818 if.) upptar atibtir n. 'Bur, Forraadshus som ligger
fiemt fra de Ovrige Huse', titihtis n. 'Udhus, Hus som ligger for sig selv, i Afstand fra de
beboede Huse', titikamarr m. 'Privet som ligger for sig selv i Afstand fra Boligen' ,
titiskemma f. 'Skemma ('litet hus, bod') som ligger for sig selv i Afstand fra de ovrige
Huse'. Dessa appellativ utgör i fråga om bildningssätt och betydelse klara paralleller till
ortnamnet Utby, ä. Uteby. Byn låg ute på det näs nordost om Ytteråkerö som bildas genom
Österdalälvens krökning, alltså i utkanten av Häradsbygden. Den övergavs efterhand under andra hälften av 1700-talet och upphörde 1794. Orsaken var rasrisk på grund av älvens
erosion (Roland Andersson 1983 s. 90). Byn är dock upptagen i jordeboken 1825. En
annan möjlig tolkning är att förleden Ut- <Ute- har en betydelse som anger ett läge längre
ned utefter älven i förhållande till äldre bebyggelse. Jfr namnparet Övermo, Yttermo i
Leksands socken som visar att den mot ut, ute svarande komparativen yttre, ytter- kan
ange läge nedströms älven.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Vargnäs
UTTAL:

vårgnies

ÄLDRE NAMNFORMER: Ness 1539, Nässet o. likn. 1549-62, Näse 1556-58, Wargenäs 1571-88,
Wargnäs 1825 jb, Vargnäs jr. —Wargenäs 1571 tl, Näsett 1571 AL, Vargnäs 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Det ursprungliga namnet har tydligen varit Näs eller Näset. Det senare har, med uttalet
niesu, på 1930-talet upptecknats som namn på de två sydliga gårdarna i byn. Dessa ligger
på det näs som begränsas av Boda- eller Limaån i väster, Limsjön i söder och Vargnäsån i
öster (se fig. 11). Som framgår av skrivningen Wargenäs 1571-88 är förleden ursprungligen gen. pl. varga av fsv. varg.
BYDEL

Krökbacken
UTTAL:

kråkbilkan

Krökbacken T13FNV.
Gårdar väster om Vargnäs huvuddel, vid Limån. Förleden är stammen i Krokan krMa,
namn på åker och slogmark vid en markerad krök av denna å, söder om Krökbacken.
Detta namn används också lokalt om gårdarna. Efterleden är best. sg. av backe m., här i
betydelsen 'vägbacke'.
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Veberg
UTTAL: Våbbrg vi:ebbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Vedebärgh o. likn. 1556-88, Weberg 1825 jb, Veberg jr. — Wedebergh
1571 il, Veberg 1917 kb, T13FNV.
Jb 1556 upptar två skattebönder.

Förleden är kompositionsform, formellt gen. sg. vika-, vedha-, av fsv. viker 'skog'. Byn
ligger på sydsluttningen av ett berg med namnet Vebergsberget enligt topografiska kartan.
Betydelsen är alltså 'Skogberg'.

Vålberg
UTTAL: Vd/Zrbbrg (Leksand), wikbierg (Å.1)
ÄLDRE NAMNFORMER: Vålberg jr. —i Uålbärgs Ek 1613 22/7 synebrev (citerat efter Lindén 1947
s. 161), Wåhlbärgh 1663 Fäbodinv. s. 38, Vålberg T13FNV.

Vålberg är en by, som tidigare varit fabodar, på gränsen mellan Leksand och Ål med en
gård i vardera socknen. Inom Leksands socken har den fasta bebyggelsen tillkommit efter
storskiftet (Montelius 1975 s. 188). Förleden är dialektordet vål m. 'rishög', som ingår i
namn på slåttermarker och som i dessa betecknar att ängarna röjts och vidmakthållits
genom att buskar och ris rensats bort, lagts i högar (vålar) och bränts. Se artikeln Hisvåla.
En av Petrus Envall (1946 särsk. s. 54 if.) framlagd tolkning, enligt vilken förleden innehåller vål < fsv. vardher 'vårdkase', kan i detta fall liksom beträffande namnet Hisvåla
betraktas som osannolik. Jfr Stahl (1962 s. 67).

Västannor
UTTAL: viestatubr , (utom byn) viestattearee Västannoret
ÄLDRE NAMNFORMER: Westennor 1539-43, Vestennoreth o. likn. 1546-50, Vestannoret o. likn.
1549-62, Vesternor 1571, Westannor 1580, Wästannor 1825 jb, Västannor jr. —Westhannoor 1551,
Westernoor 1552, Westenoor 1553, Westenå 1557 JPD, Westannoor 1571 tl, Westan Noor 1571 AL,
Västannor 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: västannore virstanår m. 'västannorskarl', pl. -nr 'västannorsbor',
västannora viestanåra f. 'kvinna från Västannor'.
Jb 1539 upptar tio skattebönder.
Byn var på 1500-talet en av de största i socknen och är det fortfarande. Förleden är det

som preposition brukade adverbet västan 'väster om'. Efterleden är nor n. 'trångt sund
e.d. mellan två vatten', syftande på Noret eller Norsbäcken, namn på Hagtjärnens utlopp i
Österdalälven, i dess nedre bredare del även kallat Brednoret. Byn har i äldre tid (se fig. 8)
legat längre österut, närmare Noret, och har sitt namn efter läget väster om detta (Roland
Andersson 1983 s. 94). Se även bynamnen Östannor och Noret och fig. 19.

Västanvik
UTTAL: v2estavik
ÄLDRE NAMNFORMER: Westenuik o. likn. 1539-43, Westanuik o. likn. 1549-1558, Westeruicken
1571, Wästanvik 1825 jb, Västanvik jr. — Westwijk 1552 JPD, Westanuick o. likn. 1571 fl, ÄL,
Västanvik 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: västanvike veestav 1k m. 'man frå'n Västanvik', pl. -nr ' västanviksbor' ,
västanvikav&stav ka f. 'kvinna från Västanvik', västanviksfolkveestav iksfitkk n. 'västanviksbor'.
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Västannor

äldre läge '

1000 m
Fig. 19. Västannot; Östannors gamla byplats och Tunsta.

Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
Förleden är det som preposition brukade adverbet västan 'väster om'. Efterleden är vik f.,
syftande på Österviken. Namnet avser byns läge väster om denna vik. Bynamnet ingår i
bl.a. Västanviksmarken viestavlksmbrj,ya , namn på slogmarken väster om byn.
Västberg
UTTAL: viestbbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Westerbergh o. likn. 1539-88, Westanberg 1549, Vestebärgh o. film. 155680, Wästberg 1825 jb, Västberg jr. —Westerbergh o. lilm. 1546-61, Westebergh 1547, Westhanbergh
1547-50 JPD, Westeberg 1571 il, Westbergh 1571 AL, Vestberg 1917 kb, Västberg T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Förleden är adverbet väst(er). Efterleden är berg n. Namnet avser bebyggelsens läge på
berget (= Plintsbergets östra sluttning) i väster i förhållande till byarna Bergsäng och Sjugare.
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Ytterboda
UTTAL:

Ptyrbutd

Ytterboda 1541, Ytterboda 1825 jb, jr.— Ijterboda 1571 il, Y. Boda 1917
kb, Ytterboda T13FNV.
Jb 1541 upptar en skattebonde.
Se vidare Överboda.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Yttermo
Pt8rm6 , Pt8rmo ä.
ÄLDRE NAMNFORMER: a mom 1482 u.d. Ål NMp, a monom 1494 7/3 eller 3/7 Hjortnäs NMp, a
monwm 1497 27/2 Romma RAp, moo 1501 u.d. Lima, Leksands sn RAp (DDal 1 s. 178). — Moon
o. likn. 1539-50, Ytramon o. likn. 1556-62, Ijtermijra 1563 (säkert felskrivning), Moo 1571, Ytermo
o. likn. 1580, 1588, Yttermo 1825 jb, jr. — Moenn, Moon, Mo 1546-58 JPD, Moo 1571 tl, Saxarffuidt
1571 AL, Yttermo 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: yttermoare &urmemr m. 'man från Yttermo', pl. lika 'yttermobor',
yttennoa Pt8rm6a f. 'kvinna från Yttermo', pl. saknas.
Jb 1539 upptar sju skattebönder för Mo(n), av vilka fyra, enligt vad en jämförelse med senare jordeböcker visar, tillhör den del som i dessa bär namn som motsvarar det nutida Yttermo. Jb 1556 upptar
tre skattebönder för Ytra moon.
Namnet Mo avser fram till 1546 och dessutom i jordeböckerna för 1551 och 1552 både
Yttermo och Övermo. I jordeböckema 1546, 1550 och 1571 liksom i tiondelängden 1571
betecknar Moon o. likn. enbart Yttermo. I ÄL står Moo för Övermo, medan Yttermo kallas
Saxwffuidt (Saxarvet). I JPD görs inte skillnad på de båda byarna. Från 1556 ingår förleden Ytra- eller Yter-, senare Ytter-, i namnet.
Förleden är den oblika kasusformen ytra till fsv. ytre 'yttre' (Adolf Noreen 1904 s. 353),
här med betydelsen 'belägen längre ned utefter älven'. Enligt den tidigaste uppteckningen,
från 1925, har det gamla uttalet med långt y bevarats in på 1900-talet. Med detta uttal kan
jämföras ett uttal med diftong av tidigare långt y i förleden Ytter- i ovansiljansmålen, t.ex.
Ytteränget ö ktar4kn 43a8 (Älvdalen) 'det längre ut (dvs, längre ned utefter vattendraget)
belägna änget' (ULMA).
Efterleden är mo m. 'jordart bestående av nästan mjölfin sand; relativt jämn landsträcka bestående av sand eller grus och i allmänhet beklädd med barrskog (särskilt tall)'
(SAOB M 1194; jfr Ståhl 1975 s. 23, OÖD s. 1584, bet. 1). På jordartskartan (Lundqvist
1951, södra bladet) anges jordmånen vara sand och grovmo inom Övermo och finmo och
mjäla—mjällera inom Yttermo. De båda byarnas ägor skils åt av ett skogsparti, benämnt
Moskogen. Kartan LMV U 10 (se fig. 9) visar att byn Yttermo tidigare legat nära älven. Se
nedan om bydelsnamnet Källberget och se vidare Roland Andersson (1983 s. 228 if.).
I förleden Ytra- har a försvagats till e och sedan fallit, varvid en svarabhaktivokal e
(dial. 8) uppstått före r, vilket givit Yt(t)er- till resultat. Jfr motsvarande utveckling i namnet Övermo.
UTTAL:

BYDEL

Källberget
UTTAL:

MeibbriCr

ÄLDRE NAMNFORMER:
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Källberget T13FNV.

Bydel som fungerar som by — bl.a. har den egen majstång — men som inte är upptagen
bland byarna i jordebok och jordregister. Bebyggelsen skall enligt traditionen ha tillkommit
på 1700-talet — enligt en källa vid slutet av århundradet, troligen 1770-1780 — genom
utflyttning från en del av Yttermo som hette Backa och låg nere vid älven. Orsaken till
flyttningen sägs ha varit jordflytningen i samband med snösmältning och tjällossning och
älvens benägenhet att gräva sig in i strandbackarna på denna sida (Jobs Per Persson 1929
s. 63 if., jfr Roland Andersson 1983 s. 192, Jord och vatten s. 40 ff.). Bydelen har sitt namn
av berget Källberget, på vars sydöstra sida den ligger. Berget har fått namn av den källåder
som rinner upp på dess södra sida.

Ytteråkerö (eller Björsgrop)
UTTAL:

kcer äkcerå r.

Wtanåker 1539, Wtanåkra 0. likn. 1541-43, Åkra 0. likn. 1546-80, Åcker
o. likn. 1549-62, Ytteråker 1588, Ytteråker 1825 jb, Ytteråkerö jr. — (Oloff erichsson å) Aker 1551
JPD, Ytter Åkerö 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde under Wtanåker. Jb 1549 upptar fem skattebönder under Åckra och
tre under Acker. Några av dessa återfinns i jb 1539 och 1541 under Härad (jfr artikeln Häradsbygden) och under Mjälgen. Byn torde alltså ha haft mer än en skattebonde år 1539.
Det ursprungliga namnet är sannolikt Åker, dat. Åkre. Skrivningarna Åkra o. likn. torde stå
för Åkre (jfr art. Åkeri)). Namnformerna Wtanåker o. läm. 1539-43 är förbryllande. Enligt
dalskt och norrländskt namnskick är förleden i namnet Utanåker prepositionen utan och
namnet skulle betyda 'utanför eller nedanför åkern'. Jfr t.ex. namnen Utanbro, Stora Tuna
sn (Ståhl 1960b s. 99), Utanäng, nu stadsdel i Borlänge (Stå'hl a.a. s. 97), Utankyrkor, Nås
sn (Lindén 1950a s. 136), Utanmyra, flerstädes i Dalarna (Lindén 1951 s. 157), Utanåker,
bynamn, Rättviks sn, ägonarrin, Leksands sn, Utanede, Fors sn, Jämtlands län (S0Jä 6 s.
17). Byn benämns emellertid Åkra, Åcker (dvs. Åker) o. likn. från 1546. Att den samtidigt
skulle kallas både 'utanför, nedanför åkern' och 'åkern' förefaller inte möjligt. Utan- torde
i stället vara adverb och betyda 'med läge längre ned', en betydelse som har motsvarighet
i ortnamn i Dalabergslagen, Gästrikland och Hälsingland (se Ståhl 1982a s. 89 f., Brink
1990 s. 179 och där anförd litteratur). Från 1588 kallas byn Ytteråker ' det yttre, dvs, längre
ned utefter älven belägna Åker', senare Ytteråkerö. Man kan jämföra med namnparet
Yttermo och Övenno. (Jfr Brink 1990 s. 348 f. not 2.) Namnet kan tänkas ha nyttjats av
myndigheterna för att skilja Åker, nuvarande Åkerö, och Ytteråker åt. Märk att Åkerö av
namnskiljande orsak kallas Överåkret i jordeböckerna 1661-1825. Svårigheten att hålla
isär byarna kan också ligga bakom åtgärden att redovisa byns invånare under bynamn som
Mijra (= Myra) m.fl. Namnet Åker etc. syftar, liksom i fråga om Åkerö, i första hand på
läget på ett jämnt område med lättodlad mark. Närheten till det mitt över älven belägna
Ullvi, vars namn minner om en gammal kultplats, gör dock att man bör beakta möjligheten att namnet ursprungligen avsett en forntida samlingsplats för kult, rättskipning m.m.
(se Brink 1990 s. 50 med litteraturhänvisningar i not 115, Strandberg 2000 s. 4 f.).
Om namnet Ytteråkerö någonsin slagit igenom som lokalt folkligt namn är osäkert.
Det nutida genuina namnet är Björsgrop.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Björsgrop
UTTAL:

b tsgrop

ÄLDRE NAMNFORMER: Biörsgrop

1730 (Siljeström s. 17), Biörsgropen 1729 karta i d:o.
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Fig. 20. Björstjärnen och gårdar i Björsgrop. Foto: Nils Gunnar Storerkers 2000.

INBYGGARBETECKNINGAR: björsgropare b Ki4såropur m. 'björsgropskarl', pl. lika 'folk från

Björsgrop', björsgropa biA.Oropa f. 'björsgropskvinna', pl. saknas.
Förleden är gårdsnamnet Björs, se detta. Efterleden -grop syftar på den sänka i byn, i
vilken Björstjärnen ligger. I OAU finns följande förklaringssägen upptecknad: Byn har en
gång legat ute vid älven och hetat Utby. Där byn nu ligger var då byn Utbys betesmark.
Intill Björstjärnen fanns en sovhol. Därifrån såg vallhjonen, hur en björn kom för att dricka
i tjärnen, som då fick namnet Björsgrop, vilket sedan överflyttades på byn, då den flyttade
dit. Jfr artikeln Utby.

Åjer
UTTAL: &kar, &ist.
ÄLDRE NAMNFORMER: Åijer 1539-71, Äyer 1543, Aijer 1550, Öija 1580, Öijar 1588-1762, Åijor
1825 jb, Åjer jr. — Åier 1571 tl, Åijer 1571 AL, 1917 kb, Åjer T13FNV.

Jb 1539 upptar en skattebonde.
Namnet ker är en genom analogi med andra genitivformer på -ar bildad gen. sg. till fsv.
a f. 'å'. (Skrivningarna med Ö- 1580-1762 är säkerligen felaktiga.) Den ljudlagsenliga
genitiven är ar, som vi finner som förled i namn som Årby och fsv. Arbugha, nsv. Arboga
' åbågen, åkröken'. Med forndalsk övergång -ar> -är och hiatusfyllande j-inskott skulle
den sekundära formen lyda *äjär och i nysvensk tid ker. Denna genitiv kan tänkas ha
ingått i en sammansättning *äjär-byr e.d. 'Å-by(n)', ur vilken den sedan lösgjorts. Om
förleder på -ar i övredalska ortnamn se Lindén (1976a) och Erik Olof Bergfors (1961 s.47
if.). Andra namn inom Leksands socken som består av en ursprunglig förled i genitiv är
Berg (eg. Bergs) och Sjugare (eg. Sjugar), se dessa. Namnet ker är givet efter läget vid
Vargnäsån, dit byns inägoområde sträcker sig enligt ekonomiska kartan. Se även fig. 11.
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Fig. 21. Åkrar i Åkerö. Foto: Gerda Söderlund 1913 eller tidigare.

Åkerö
UTTAL:

åka,-

Åkra o. likn. 1539-88, Åker 1546,1549, Aker 1550, Öfweråckredt o. likn.
1661-1762, Öfveråkret 1825 jb, Åkerö jr. — Ååker o. likn 1546,1558, Åkre o. likn. 1547-59 JPD,
Åkre 1571 tl, Åker 1571 AL, Åkerö 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: åkerbygge eilcorbitf m. 'man från Åkerö', pl. -b,6tior ' åkeröfolk' , åkerbygga etkorbitja f. 'kvinna från Åkerö'.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Byn hörde på 1500-talet till de minsta byarna i socknen. Detta tyder, liksom frånvaron av
medeltida skrivningar, på att bebyggelsen inte har särskilt hög ålder. På 1500-talet har byn
hetat Åker och i dativ (å eller i) Åkre, även skrivet Åkra (jfr skrivningar som Hamre,
-hamre — Hamra, -hamra, Stene, -stene — Stena, -stena Brylla 1987 s. 36 ff.). Formen Åkre
lever kvar i dialektuttalet eik8r med grav accent, som bildats genom metates, dvs. omkastning av konsonant och vokal. Den nutida formen Åkerö har uppstått genom feltolkning av
Åkre (Lindén 1951 s. 162). En liknande feltolkning är -åkret i Över-åkret o. likn. Förleden
Över- torde inte vara genuin utan tillskapad av skattskrivare m.fl. som haft behov av att
skilja byn från Ytteråkerö. Namnet Åker, Åkre syftar i första hand på läget på ett jämnt
område med lättodlad mark. Även här bör man beakta möjligheten att namnet ursprungligen avsett något slags kultåker. Jfr vad som ovan sägs om Ytteråkerö, som ligger mitt
emot U//vi, en gammal kultplats. Sannolikheten för en sådan tolkning är dock mindre än
vad gäller Ytteråkerö. Visserligen ligger Åkerö mittemot sockenkyrkan, men inga kända
fakta, varken namnförhållanden eller arkeologiska fynd, talar för att någon kultplats funnits på Kyrkudden i förkristen tid.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Östanhol
UTTAL:

åStåZr

Osten holenon 1494 7/3 Hjortnäs NMp. — Östenå 1539, Östanholl o. likn.
1541-88, Österholl o. likn. 1546-50, Östenholen o. likn. 1580-88, Östnohr 1825 jb, Östanhol jr. —
Östanhool o. likn. 1571 tl, AL, Östanhol 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
ÄLDRE NAMNFORMER:
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De avvikande namnformerna i jb 1539 och 1825 måste bedömas som korrupta. Förleden
är det som preposition brukade adverbet östan 'öster om', efterleden hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902). Namnet avser byns läge öster om Lappholen, en stenig hol
med många åkerlappar med olika ägare mellan Laknäs och Östanhol (muntlig uppgift av
överlantmätare Erik Skommar 8/3 1992). Bortfallet av -an i det dialektala uttalet kan ha
tillgått på följande sätt. Slutkonsonanten n har fallit, vilket är regel i dalmål i denna typ av
ord (Levander 1928 s. 68). Genom ett senare bortfall av h har hiatus (vokalmöte) uppstått.
Det svagare betonade a har därefter fått ge vika. Jfr bynamnet Sunnanäng såg, där
vokalen a i stället trängt ut efterledens ä.
Östanmor
UTTAL: astczmår
ÄLDRE NAMNFORMER: Östenmo o. lilcn. 1539-43, Östanmoor o. lilai. 1556-62, Östanmåå 1580,
Östanmår 1588, Östnor 1825 jb, Östanmor jr. — Moren 1557 JPD, Östanmor 1917 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
De äldre skrivningarna företer en viss variation. Några - de som slutar på -måå, -mår och
-nor - måste bedömas som korrupta. Förleden är det som preposition brukade adverbet
östan 'öster om'. Efterleden är mor f. 'tät (gran)skog på fuktländ mark' (OÖD s. 1590).
Mellan byarna Backen och Östanmor finns en granmor med namnet Illmoren. Östanmor
ligger öster om denna, från Backen räknat.

Östannor, försvunnen by
ÄLDRE NAMNFORMER: Östennor o. lika. 1539-1550, Östannoret o. lika. 1546-62, Östenior 1571,
Östannår 1580, Östannoll 1588, Östnor 1825 jb. — (j Häradhe j) Östhannoor 1551 JPD, Östannor
1571 tl, Östan Noor 1571 AL.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Byn är registrerad i jordeboken 1825, men av handlingarna rörande storskiftet på 1820talet framgår att den var upplöst vid denna tid (Roland Andersson 1983 s. 94). Förleden är
det som preposition brukade adverbet östan 'öster om'. Efterleden är nor n. 'trångt sund
e.d. mellan två vatten', syftande på Noret eller Norsbäcken, Hagtjämens utlopp i Österdalälven, i sin nedre, bredare del även kallat Brednoret. Byn har sitt namn av läget öster om
detta nor, ett läge som framgår av kartan LMV U 10 1668 (se fig. 9) och, ännu tydligare, av
Jaktplatskartan 1697 (se fig. 8). Se även bynamnen Västannor och Noret och fig. 19.

Överboda
UTTAL: Yvurbtadå

,båda Boda
i bodom 1468 17/10 eller 12/2 Hjortnäs LSBp, i bodom 1491 7/3 Lalcnäs
NMp, a bodom 1494 7/3 eller 3/7 Hjortnäs NMp. — å Bodom 1539, Bodom 1541, Boda o. lika.
1543-88, Bodda 1571 jb, Öfwerbodha 1661, Öfverboda 1825 jb, Överboda jr. — Bodha o. likn.,
Bodom 1545-61 JPD, Boda o. lika. 1571 tl, AL, Ö. Boda 1917 kb, Överboda T13FNV. Jfr Ytterboda.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Namnet Boda är ortnamnsplural av bod f. 'för tillfällig vistelse uppförd bostad; skjul,
förvaringsbod etc.', leksandsmålets bår!. Byn torde ha tillkommit under förra delen av
medeltiden eller kanske något tidigare. För detta talar främst att bebyggelser med namn på
Boda, -boda i en annan del av norra Svealand, nämligen i Våla härad i nordvästra UppÄLDRE NAMNFORMER:
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land, har kunnat dateras till senast 1200-talet (se Wahlberg 1988 s. 17 if. med där citerad
litteratur). Boda i Leksand var enligt vad som framgår av jordeböckerna en liten by i
gårdar räknat ännu fram mot mitten av 1500-talet: i de första jordeböckerna redovisas
endast två bönder i Boda 1539 och tre i Boda och Ytterboda 1541. Detta tyder inte på hög
ålder. Att namnet skulle syfta på tidig fäbodbebyggelse är inte sannolikt. Fäbodarna i
Leksand torde visserligen ha börjat anläggas redan under medeltiden, men troligen betydligt senare än Boda bebyggdes. Sporadisk fast bosättning i några fäbodar har skattlagts på
1500-talet, t.ex. 1539 Risås, Sörskog, Nålberg, 1541 Risås, Getsarvet, Bertilsbo, Nålberg,
1549 Getsarvet, 1558 Nålberg och 1571 Yxbodarna. (Se artiklarna om dessa namn under
Fäbodnamn.) Fäbodbebyggelse bör ha varit etablerad före denna period. Viktigt är emellertid att konstatera att dessa fäbodar ligger på betydligt längre avstånd från moderbyarna
än vad Boda gör. Bodaområdets läge inom bygden gör det troligt att det varit slåttermarker
till någon angränsande äldre by, t.ex. Lima. De bodar som givit upphov till namnet kan då
ha varit förvaringsbodar för hö och/eller övernattningsbodar. Jfr nutida dalmåls gap-, hö-,
köl-, myr-, slog-, slått(er)- och ängbod, alla ord med anknytning till fodertäkt (OÖD och
ULMA). Beträffande namn på Boda, -boda se Hedblom (1958 s. 57 if.), Ståhl (1960a s.
148 if.), Hellberg (1967 s. 183 if.), Lindén (1971 s. 7), Brink (1979), Wahlberg (1988 s. 20
fl).
Förlederna i namnen Över- och Ytterboda avser läget längre upp resp. längre ned utefter Bodaån, som rinner genom byarna (se fig. 11). Jfr Övermo och Yttermo.
Övermo
UTTAL: åvsrmo
ÄLDRE NAMNFORMER: (för äldre belägg där namnet Mo(n) avser både Yttermo och Övermo, se
artikeln Yttermo) Öffuermon o. likn. 1546-50, Öffremoon o. likn. 1556-62, Öffremijra 1563,
Öffuermo o. likn. 1571-88, Öfvermo 1825 jb, Övermo jr. — Öffuermoo 1571 tl, Moo (= Övermo)
1571 AL, Övermo 1917 kb, T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: övermoare ifv8rmånr m. 'man från Övermo', pl. lika 'övermobor',
övermoa iivsrm6a f. 'kvinna från Övermo', pl. saknas, övermokarl bszvarmokhr m. 'övermokarl',
övermomänniska fivsrmomien z§ a f. 'övermokvinna'.
Jb 1539 upptar sju skattebönder för Mo(n), av vilka tre, enligt vad en jämförelse med senare jordeböcker visar, tillhör den del som i dessa bär namn som motsvarar det nutida namnet Övermo. Jb
1546 upptar fyra skattebönder för Övermo.
Förleden är den oblika kasusformen yfra till fsv. yfre 'övre', här med betydelsen 'belägen
längre upp utefter älven'. I skrivningen Öffremijra 1563 är efterleden säkert korrupt. Efterleden -mo behandlas i artikeln Yttermo.

Fäbodnamn
Upplysningar om fäbodarna i Leksands och Siljansnäs socknar har hämtats från Sigvard
Montelius: Leksands fabodar (1975). Bland de många sakuppgifterna i detta verk finns
redogörelser för tvåfåbodssystemet på 1700-talet och under senare delen av 1800-talet (s.
111 if., 214 if.). Systemet innebar i normalfallet att man på våren eller försommaren for
("buffrade") till de s.k. hemfäbodarna, som låg förhållandevis nära hembyn, under högsommaren flyttade boskapen till långfabodarna, som var belägna längre bort, förde tillbaka boskapen till byn i senare delen av augusti och efter skörden for till hemfabodarna
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igen för att utfodra boskapen med ("stilla upp") det hö som fanns där. Systemet förekom
mest i den västra delen av det gamla Leksand — utom i Djura kapellförsamling, där det inte
fanns alls. I socknens östra del hade det en mycket liten omfattning.
Hemfåbodarna hade åkrar och slåtterängar ("slogar"). De hade i princip samma uppsättning av hus som fanns på gårdarna i byn med ofta hel gårdsanläggning i fyrkantsform
enligt den nordsvenska gårdens schema. Vid långfäbodama, som saknade åkrar, bestod
bebyggelsen av enstaka byggnader — stugor och lador — med fähusen vanligen i täktens
utkant mot skogen, betesmarken (Montelius a.a. s. 128 if.). Termen hemfäbodar är vedertagen i litteraturen om fåbodväsendet. Ordet finns dock endast i ett av de övredalska sockenmålen, nämligen Sollerön (OÖD s. 877). I Leksand har ordet hembodställe h&'mbudstä'llä
upptecknats (OÖD s. 876). Med termen långfäbodar förhåller det sig på motsvarande sätt.
Ordet finns bara i östra Mora och västra Venj an (OÖD s. 1449). Leksandsmålet har långbodar lå'ygbådar -bCidur (OÖD s. 1447). I fortsättningen anges vilka fäbodar som enligt
Montelius (1975) varit långfåbodar.

Almbergsbodarna
UTTAL: bkmbosbutdcer (efterledens form, best. pl. som slutar på -är, visar att uppteckningen
av uttalet gjorts efter meddelare från Åsbygge fjärding).
ÄLDRE NAMNFORMER: Almbergsbodama T13FNO.
Gemensamhetsbodar för åbor i Almbergsbjörken (Montelius 1975 s. 173) ostnordost om
byn Sörskog i Bjursås sn. Förleden är gen. av bynamnet Almberg.

Anbodarna
UTTAL: i/Mbilidå
ÄLDRE NAMNFORMER: Anbodama jr. — Anbodarna 1917 kb, T13FNV.

Fäbodar på sluttningen av Lokberget, intill byn Hästberg. Upptas i storskifteshandlingarm som fåbodställe med en ägare. Vid storskiftet fick stället fast bosättning. Förleden Ankan vara en motsvarighet till fsv. an 'höstarbete och skörd', fvn. Qnn, och namnet vore då en
motsvarighet till älvdalsmålets bjuggannsbodar b'e",on,sbtiider Tåbodställe där man vistades ett par veckor på eftersommaren' (OÖD s. 112). Namnet skulle med en sådan tolkning
betyda ' fäbodstället där man odlade säd och vistades med boskapen under skördetiden'.

Axmor
UTTAL: akSMår
ÄLDRE NAMNFORMER: Södheraxmoor, Nårreaxmoor 1663 Fäbodinv. s. 34 f., Söder Oxmor 1825
jb, Axmor 1917 kb, T13FNV.

Fäbodar sydväst om sjön Axen. Fäbodnamnets förled är hämtad från sjönamnet (< fsv.
*Aksior 'Åksjön'), vilket syftar på att sjön ingått i en vintervägled (Ståhl 1980). Efterleden är mor f. 'tät (gran)skog på fuktig mark' (OÖD s. 1590).

Backhol (eller Backhola)
bilkhåk-a
Ed. fäbodställe söder om byn Backen, nära sjön Gyllingen. Förleden innehåller bynamnet,
efterleden är hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902).
UTTAL:
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Baggbodarna
UTTAL:

bhgbuido

F.d. fäbodställe nordost om Gösjön i sydvästra delen av Leksands socken. Efter storskiftet
bestod fäbodlaget av tio av byn Hedbys åbor (Montelius 1975 s. 83). Förleden kan vara ett
gårdsnamn Bagg.
Balkbodarna (eller Balk)
vanligen bukk Balk
ÄLDRE NAMNFORMER: V. och Ö. Balkbodarna T13ENO.
Fäbodarna ligger norr om Djursjön och består av två gårdsklasar, Övrebalk eller Opp-ibodarna öpbbiuda = Östra Balkbodarna och Yttrebalk eller Ut-i-bodarna futibuda =
Västra Balkbodarna. Förleden är substantivet balk m., som i dalmålen har bl.a. betydelsen
'av stockar, bräder eller ris bestående skiljevägg eller stängsel (t.ex. i trösklada, i fähus,
omkring gödselstad, vid kolmila etc.)' (OÖD s. 71 f.). Det ingår bl.a. i leksandsmålets
ladubalk lä'clubakk' avbalkning mellan loge och golv i trösklada' (OÖD s. 1329). I fäbodnamnet har det en från andra svenska dialekter känd betydelse 'långsträckt, fast upphöjning (över en yta), ås, rygg, kant' (SAOB B 171, Fridell 1992 s. 20). Namnelementet
syftar på de tydligt framträdande bergsryggarna väster om Övrebalk och söder om Yttrebalk. Fäbodnamnet ingår i sammansättningsform i namnet Balkbod sovholen bukkbui
såvhoirn, (sovhol 'vilplats för kreaturen under vallning och flyttning till och från fäbodama' , jfr OÖD s. 2509).
UTTAL:

Bastberg 1
UTTAL:

basbnrg

Bastbärgh 1663 Fäbodinv. s. 38, Bastberg 1825 jb, T13FNV.
Fäbodställe till Tibble och Ullvi sydost om byn Björkberg. Förleden är bast m. - n. Namnet betyder 'berget där man samlat bast'. Enbast användes bl.a. till flätning av liefodral
och rep (OÖD s. 421).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Bastberg 2, se Forsbodarna.
Bertilsbo
UTTAL:

bartaSbLidar (Rättvik), båt-tas/36

ÄLDRE NAMNFORMER: Bertiilssboda 1539-42, Bertulssboda 1543 jb. — Bärtillsboo 1663 Fäbodinv.
s. 36, Bärtilsbod 1825 jb, N. och S. Bertilsbo T13FNV.
Fäbodar väster och nordväst om sjön Axen. Enligt jb 1539-43 hade Bertilsbo då fast bosättning med en åbo. Förleden är mansnamnet Bertil, som utvecklats ur det från tyskan
inlånade Bert(h)old (SMP 1 sp. 314). Efterleden -bo är den riksspråkliga motsvarigheten
till dialektens -budär 'bodarna'. Jfr det i Rättvik upptecknade dialektuttalet.

Björberget
UTTAL:

b iArbbrg,ce

ÄLDRE NAMNFORMER:

Björberget T13ESO.
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Ed. fäbodställe på sluttningen av berget med samma namn, vars högsta parti är Björbergshällan (T13ES0). Förleden är björn, leksandsmålets b kor.

Björbodarna
F.d. fäbodställe nordväst om Djursjön, nedlagt före storskiftet (Montelius 1975 s. 44 f.,
257). Förleden är björn, leksandsmålets b zor

Björkbergsbodarna
Fäbodställe, anlagt efter 1820-talets storskifte i östligaste delen av Leksands socken på
byn Björkbergs skogsmark öster om Bjursåsbyn Sörskog. Numera övergivet.

Björnberget (eller Gröntjärnsbodarna)
b kiln bier ue eller grbn joesbiado
ÄLDRE NAMNFORMER: Grunkiernebodha 1663 Fäbodinv. s. 35, Grundkjärboda 1825 jb, Bjönnberget
Montelius 1975, Björnberget T13ESO.
Fäbodställe på nordsluttningen av berget med samma namn. Förleden är björn med ett
äldre uttal bjönn, som förutom i detta fäbod- och bergnamn finns bevarat i Björnberget
b i åmbiår ku , namn på en höjd i byn Kullsbjörken i nordöstra Leksand. Jfr Levander (1928
s. 78 if.). Fäbodstället kallas även Gröntjärnsbodarna. Förleden avser Gröntjärnen, på
vars södra sida fäbodarna ligger.

UTTAL:

Boda fäbodar
Fäbodställe, anlagt efter 1820-talets storskifte i östligaste delen av Leksands socken på
byn Bodas skogsmark öster om Bjursåsbyn Sörskog (Montelius 1975 s. 173, 254). Numera övergivet.

Brittes mark
UTTAL: britus mårk
Förleden Brittes är ett gårdsnamn. Brittes Mats Matsson i byn Hagen byggde omkring
1878 en fäbodstuga nordväst om Skorsberget på byns slåttermark (Montelius 1975 s. 171).
Efterleden är mark f. i betydelsen 'slåttermark(sområde)' (OÖD s. 1522). Fäbodstället
ligger inom den vidsträckta slåttermark som kallas Häradsmarken hbrasmbrj5a eller
endast Marken mgr,4a . Se även artiklarna Dalsmarken, Lindbodmarken och Mårtas mark,
fäbodnamn.

Brossbodarna
F.d. fäbodställe, anlagt omkring 1890 och övergivet omkring 1898 (Montelius 1975 s.
167). Förleden syftar på läget vid sjön Brossen. Detta namn har tolkats som utvecklat ur
ett fsv. *Brot- el. *Brut-sior, där förleden skulle vara fsv. brot, brut, kanske med en betydelse 'brant, stup', som kunde syfta på branterna utefter sydvästra stranden och mot
Mårtanberg (Ståhl 1959b s. 55).
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Brändbacken
UTTAL:

briendblak8n

Brändbacken T13FNV.
Del av fäbodstället Kyrkbol. Förleden är sannolikt brända f. 'skogstrakt där elden gått
fram; svedjeland' (OÖD s. 228). Efterleden är best. sg. av backe m. 'sluttning'.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Brändor
UTTAL:

briendar

ÄLDRE NAMNFORMER: Brändor jr. — Brändhar 1663 Fäbodinv. s. 38, BrandhOhr 1825 jb, Brändor

T13FNV.
Fäbodar nordost om byn Östra Rönnäs. Av den nutida skriftformen och den därmed samstämmiga dialektformen att döma är namnet obest. pl. av brända f. 'skogstrakt där elden
gått fram; svedjeland' (OÖD s. 228).

Brändskog
UTTAL:

brien skog

Brändskog jr. — Brändskog 1917 kb, T13ENO.
Fäbodställe, nu övergivet, tidigare även med fast bosättning, inom det område som har det
gemensamma namnet Skog (se detta). Förleden är brända f. 'skogstrakt där elden gått
fram; svedjeland' (OÖD s. 228). Efterleden är ortnamnet Skog, syftande på områdets läge
i en skogstrakt, avskild från huvudbygden vid Siljan och Österdalälven.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Brömsbodarna 1
bråmsbiudcer
Fäbodställe till Laknäs och Tällberg. Fäbodinventeringens (1663) Nårreaxmoor kan enligt Montelius (1975 s. 29) vara Brömsbodarna, som ligger på östra sidan av sjön Axen.
Förleden är gårdsnamnet Bräms, se detta.
UTTAL:

Brömsbodarna 2, se Dammbodarna.
Bunk
UTTAL:

buigk

Bunk T13FNV.
Fäbodgå'rd på halvön med samma namn mellan Österdalälven och Bergsbäcken. Halvöns
yttre del kallas Bunkudd (T13FNV) eller Bunk udd biugk zåd . Namnet utgörs av obest.
sg. av dalmålets bunk m. 'tuvbildande gräs med breda, vassa blad, utgörande foder åt kor,
men ej gärna åt hästar' (OÖD s. 248) och syftar rimligen på att detta gräs vuxit på platsen.
Dialektordet har upptecknats i Ovansiljansområdet men anges av OÖD som obefintligt i
Nedansiljans- och Västerdalssocknarna. Att det funnits tidigare i leksandsmålet framgår
förutom av ortnamnet Bunk i Leksand av siljansnäsnamnen Bunken bl'unfpn, låglänt
slogmark vid Almoån ovanför Kvarnbron, Bunkmor, granskog kring Gotpungtjärnen, och
Bunkmorskällan, annat namn på denna tjärn. Se Lindén (1969 s. 14). Jfr Helge Lindberg
(1944 s. 47 if.), Lindén (1950b s. 557) och senast Svahn (1991 s. 63 if.).
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Byggningen (eller Rosens byggning)
bPgn tu ja, -a (eller nåstots bPgnig )
ÄLDRE NAMNFORMER: Samuelsborg 1826 storskifteskarta, Byggningen kb 1917, T13FNV.
Fäbodställe, söder om Hjortnäsheden, till Edshult fram till 1922, därefter arrendegård
med fast bosättning. Rosens syftar på Edshults ägarfamilj, Ros. Om en tänkbar tolkning av
namnet Byggningen se artikeln om byn Sers byggning, Åls sn. Fäbodstället benämns på
storskifteskartan 1826 Samuelsborg. Detta namn torde innehålla den dåvarande ägarens,
Samuel Hartzells, förnamn. Upplysningar om Byggningen kan hämtas ur Wennerholm
(1997 s. 107 if.).
UTTAL:

Dalsmarken
Fäbodställe i östligaste delen av Leksands sn mellan byn Sörskog i Bjursås sn och fäbodstället Knubben, belagt första gången 1751 men inte upptaget i 1820-talets storskifteshandlingar. Det exakta läget är inte känt, men fabodarna anges ha legat där Hjortnäsbodarna
och Björkbergsbodarna anlades efter storskiftet (Montelius 1975 s. 44, 51). Hjortnäsbodarnas läge framgår av ek 13F8f. Inom området finns Dalsbäcken, som flyter genom Dalsmyran och utför den västra sluttningen av den dal genom vilken Ärtån rinner.
Om dalen se artikeln Gansåsen, fäbodar i Leksand. Bäcken mynnar i ån mellan sjöarna
Ärten och Fjällgrycken. Sannolikt är det Ärtåns dalgång som förleden i fabodnamnet och
de båda naturnamnen avser. Efterleden är best. sg. av mark f. i betydelsen 'slåttermark(sområde)' (OÖD s. 1522). Ordet ingår i ett antal namn i Leksand där bestämningsleden anger läget eller tillhörigheten. Se artiklarna Brittes mark, Lindbodmarken och Mårtas mark, fåbodnamn. Fäbodstället kallas också Gruvholarna. Se denna artikel.

Dammbacken, se Dammskog.
Dammbodarna
d efimbutda
Ed. långfäbodställe nordväst om Eriksbodarna. Förleden är sannolikt leksandsmålets damm
n. 'töcken, lätt dimma, ånga' (OÖD s. 302 f.). Enligt uppteckning i OAU brukade dimman
slå in i ladorna där. Ett äldre namn var Brömsbodarna (Montelius 1975 s. 23, 96). Förleden innehåller gårdsnamnet Bröms.
UTTAL:

Dammskog
UTTAL:

damskog

ÄLDRE NAMNFORMER: Dammskog jr. — Dammskog 1917 kb, T13ENO.

Det officiella namnet på ett fabodställe, tidigare även med fast bosättning, inom det område som har det gemensamma namnet Skog. Det lokalt brukade namnet är Dammbacken
(OAU). Förleden avser troligen någon damm som funnits i bäcken som rinner genom
fabodstället. Efterleden i namnet Dammskog är ortnamnet Skog, syftande på områdets
läge i en skogstrakt, avskild från huvudbygden vid Siljan och Österdalälven. Se även
fäbodnamnen Brändskog, Skallskog, Skog och Sörskog i Leksands socken samt bynamnet
Norrskog i Siljansnäs socken.
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Fig. 22. Fäbodstuga i Danshol. 1 bakgrunden sjön Liss-Draggen. Foto: Carl Gudmundsson 1908.

Dammsveden eller (Dammsvedama)
UTTAL: dittnsviidtoi eller -svån
Västlig del av Ingersbodama (se detta namn). Förleden kan, liksom i namnet Dammbodarna, vara damm n.' töcken, lätt dimma, ånga' (OÖD s. 302 f.). Efterleden är best. sg.
resp. best. pl. av sved m. 'svedjefall'.

Danshol
UTTAL: cffinshcik

Danshol T13ENO.
Långfäbodställe nordväst om sjön Liss-Draggen. Förleden är sannolikt en kortform i genitiv av mansnamnet Daniel eller ett därtill bildat gårdsnamn Dans, se detta. Efterleden är
hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Djura Sångberget, se Sångberget.
Draggheden
UTTAL: drbrg«da

Fäbodställe söder om sjön Ejen. Förleden är sjönamnet Draggen. Detta namn är bildat till
ett icke belagt adjektiv *dravugher, en bildning till drav n. 'svinföda, mjölkblandning,
mäsk'. Namnet bör syfta på förekomst av grumlat eller sörjigt vatten. Ljud- och form67

utvecklingen torde ha varit *Dravughe (siör)>*Dravghe> Dragge, -n (Lindén 1950a s.
86, 1950b s. 569, Ställ 1959b s. 51, 55). Efterleden är best. sg. av hed f. 'jämn, torr, med
tallskog bevuxen mark' (OÖD s. 868), 'tallhed'.

Draggåsen
UTTAL:

drå gtitsrot

ÄLDRE NAMNFORMER: Graggåhsen (G- felskrivning för D- ) 1663 Fäbodinv. s. 35, Draggåsen fäb.
G96.
Långfäbodställe väster om sjön Stor-Draggen. Om förleden se Draggheden. Efterleden är
best. sg. av ås m. 'långsträckt berg'.

Erikhansbodarna
tarka n sb uld ån
Fäbodställe västnordväst om Styrsjön. Förleden torde syfta på den man, Erik Hansson i
Yttermo, som anlagt bodstället, sannolikt i slutet av 1600-talet (Montelius 1975 s. 51).

UTTAL:

Eriksbodarna eller (Erkersbodarna)
k&kusbuida , iblaisbutdan
Jerkersbodarna T13ENO.
Långfäbodställe nordväst om sjön Gränsen. Förleden är antingen gen. av den dialektala
formen av mansnamnet Erik terk eller, mer sannolikt, gårdsnamnet Erkers igrkus. Fäbodstället har tidigare även kallats Åkers (dvs. Åkerös) Gränsberg (Montelius 1975 s. 29,
258). Se om detta namn art. Gränsberg.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:

Ersbodarna
UTTAL:

4bitidall

Ersbodha 1663 Fäbodinv. s. 37, Ersboda 1825 jb, Ersbodarna T13FNV.
Fäbodställe sydväst om Hyttsjön. Förleden är en sammandragen genitivform av mansnamnet Erik. Jfr leksandsmålets 'stntissa er(ik)smässa (18/5; OÖD s. 428).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Fallsb j örken
UTTAL:

fbirst nårk8n phZesi- pås - o.likn.

ÄLDRE NAMNFORMER: Pärsbiörkan 1668 LMV U 10, Fallsbjörken T13FNV.

Fäbodställe mellan byarna Böle, Slättberg och Almbergsbjörken. Förledens officiellt brukade skrivning Falls- beror säkerligen på förvanskning. Det dialektala uttalet p734-&- — ',åskan motsvara Pärs- (dvs. Pers-) i namnformen från 1668. Mansnamnet Per uttalas visserligen per i nutida leksandsmål och gårdsnamnet Pers i regel ps, men även uttal med ä
förekommer, t.ex. i namnen Persmosshålet piesmushitirce , bäck från Igeltjärn nordost
om byn Styrsjöbo till Kvarnbäcken, och Pershanses gärde piesansus ije8 , åker i byn
Söder Lindberg. I icke tryckstark ställning i förled i sammansatta gårdsnamn har uttalet
utvecklats till på- i den nordöstliga delen av Leksands socken. Detta framgår av uppteckningar av naturnamn i byarna Norr och Söder Lindberg och Söder Bergsäng, bl.a.
Perers berg polis bårg, Perhindersbäcken pnrinclusbiefon , Perjons änge pyriöns
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kis och Perolsgärdet puröszie{rs . Men även i den normala sammanställningen av gårdsnamn + förnamn kan detta uttal förekomma: Pz2ras Hans (Sjugare, grov uttalsbeteckning,
ULMA 12304). I denna sammanställning har gårdsnamnet huvudtryck, vilket också gäller
för dess ställning i fäbodnamnet.
Det är sålunda fullt tänkbart att det är en uttalsform *pm- eller liknande som utgör
förled av fäbodnamnet.1600-talskartans namnform Pärsbiörkan är därför sannolikt fullt
trovärdig. Det dialektala uttalet har emellertid inte kunnat tolkas, inte ens av dialekttalande
i andra delar av socknen. Förleden har inte förknippats med namnet Per och har därför
utsatts för förvanskning och ersatts med F-. Skrivningen Falls-, med dubbel-/, som inte
assimileras i ställning före s i dialekten, är sannolikt en skrivaretymologi. Man har anknutit till fall n. 'ställe i skog(en), där träden skall fällas el. fällts; hygge' (OÖD s. 433).
Namnets efterled är best. sg. av björke m. 'björkdunge' (OÖD s. 116; jfr bynamnet Björken i Siljansnäs sn).
Fartbodarna
Nu försvunnet fäbodställe på Norr Lindbergs mark nordost om byn. Förleden är soldatnamnet Fart, namnet på den som anlade bodstället omkring 1890 (Montelius 1975 s. 175).
Faxberg
urrAL:fäksbibrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Faxebärgh 1663 Fäbodinv. s. 36, Faxberg 1825 jb, T13FNO.
Fäbodställe, inom Leksands sockens östra område, söder om byn Sörskog i Bjursås sn.
En motsvarighet till fvn. fax n. 'man' (Fritzner s. 396) och norska dialekters faks n.
'man, manke' (Aasen s. 141, Ross s. 146) ingår i överförd betydelse i ortnamn på skilda
håll i och utanför Norden (Moberg 1990 s. 92 f.). En betydelse 'långa och skarpryggiga
vågor med skummande toppar' har t.ex. ansetts ligga bakom namnet Faxälven och andra
ångermanländska Fax-namn (Bucht 1966 s. 141 f.). Någon sjö där vågorna toppas av skumryggar eller något forsande vattendrag finns emellertid inte i fäbodställets närhet. Stammen fax finns vidare i ord som betecknar gräs, t.ex. i svenska och norska dialekters faxe
m., som används om råglosta, Bromus secalinus, och även om andra gräsarter. Gräsbeteckningen faxe är inte känd från dalmålsområdet (OÖD) men skulle ju ha kunnat finnas tidigare. Säkrast är dock att bortse från en tolkningsmöjlighet som har gräsbeteckningen till grund. En tredje tolkningsmöjlighet är att en skogklädd åsrygg kan liknas vid
manen på en häst.
Faxan är namn på en åskulle inom Uppsalaåsen i Bälinge sn, Uppsala län, nära Gamla
Uppsala kyrkby och fullt synlig därifrån. Enligt Lennart Moberg (a.a.) avser namnet ängsmarken intill kullen och syftar rimligtvis på gräsväxten. Lars Hellberg (1994 s. 24) hävdar
däremot att namnet Faxan primärt tillkommer åskullen och att ängsnamnet är sekundärt
bildat till kullens namn. "Åskullen har, sedd från Gamla Uppsala kyrkby [...] med sin
mjukt välvda form ett utseende som mycket väl kan ha inbjudit till en jämförelse med
hästens man eller manke", skriver Hellberg. Som stöd för tolkningen nämner han bl.a.
Faxeholm, namn på den nu upplandade höga holme i Söderhamn, på vilken först Faxaholm
eller Faxehus låg, och Faxan, namn på en markant bergrygg i Rasbo sn, Uppsala län. Till
dessa namn kan fogas Faxfjället T15BSO, lokal namnform Faxen fåks ty , ett fjäll i Transtrands sn, Dalarnas län, på gränsen till Norge och med högsta toppen i Norge. Fjället,
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eller någon del därav, har sannolikt fått sitt namn av något karakteristiskt i formen som
kunnat liknas med en hästs manparti. Jfr Döhl (1998 s. 22).
Fäbodstället Faxberg ligger nedanför Faxberget, ett berg som på grund av sin välvda
form kan ha namngivits av samma skäl som de ovannämnda höjderna. Detta har föreslagits av Erik M. Carlsson (1936 s. 2): "En skogbeklädd bergkam kan lätt liknas vid
manen på en häst, särskilt en ståndman." I princip synes denna tolkning vara den rätta. Det
är Faxbergets välvda form som har liknats vid hästens manparti. Dock är det inte ordetfax
som ingår i namnets förled utan en n-stamsutvidgning av detta ord, fsv. *faxe m., fvn. faxi
m., gen. *faxa, vilken brukats i överförd betydelse och som ortnamnselement. Det uppländska namnet Faxan är en generaliserad ackusativform av en nominativform *Faxen.
Vårt fäbodnamn Faxebårgh från 1663 har som förled en ursprunglig genitivform Faxa-,
vars ändelsevokal försvagats till -e och sedan fallit.
Även ordet man f. har ansetts ingå i namn på höjder, åsar och berg (Håstmanåsen i
Lima sn m.fl.) och skulle då kunna avse terrängens form (Lindén 1947 s. 80 if., Holm
1958 s. 30 if., Hellberg a.a.). I västerdalssocknarna Järna och Malung kan man betyda
'långsträckt, låg (jord)ås; krön på ås, bergkam' (OÖD s. 1517). Denna parallell stärker
antagandet att *faxe åsyftar en för höjderna karakteristisk välvning.

Forsbodarna
UTTAL:

fåsbuido ,fåsbiuddi

ÄLDRE NAMNFORMER: Basttebärgiedtt 1 Fäbodhställe somAllmogen i Fårss brucka 1663 Fäbodinv.

s. 35, Forsbodarna TI3ESO.
Fäbodställe öster om Flosjöns norra del. Förleden är bynarrmet Fors. Benämns Basttebärgiedtt 1663 i Fäbodinv. (Montelius 1975 s. 29). I Forsbodarna fmns enligt uppteckningar
i OAU lokalerna Bastbergsgravningen, åker och slog, Bastbergskällan och Bastbergsmyran, namn som erinrar om fäbodställets tidigare namn. Se vidare Bastberg 1.

Friarbodarna
UTTAL:

fri137"bitidier

Försvunnet fäbodställe ostnordost om Knytberget. Förleden är Friar, namnet på den gård
i byn Torrberg som anlade bodstället omkring 1895 (Montelius 1975 s. 174 f.).

Förars, se Mårtas mark.
Galtskall(en), se Skallskog.
Gansåsen, Västra och Östra
UTTAL:

g ånscisu

Gansåsen o. likn. 1580, 1588 jb (tillhörde då Rättviks sn).—
Wästergantzåhsen, Östergantzå'hss 1663 Fäbodinv. s. 46 (tillhörde då Rättviks sn), Gansås fäboder
1668 LMV U 10, V. och Ö. Gansåsen T13FNO.
Två fäbodställen i östra delen av Leksands socken norr om byn Sörskog. Gansåsen hade
fast bebyggelse på 1580-talet, om än med endast en gård. Förleden skrivs nuförtiden Gansoch har ett mot denna skrivning svarande uttal. Även 1500-talets skrivning är Gans-. Gårdsnamnet Gans gins i byar i Rättviks sn torde betyda 'härstammande från Gansåsen' och
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Fig. 23. Ärtled — Gansåsen — Ärtknubben.

alltså vittna om fast bebyggelse i Gansåsen, som tidigare hörde till Rättvik. Sockengränsen
fastställdes först 1694 (se artikeln Getsarvet, fäbodnamn).
På grund av bristen på medeltida belägg — en brist som gäller alla fäbodnamn i Leksands kommun — blir tolkningen osäker. Möjligt synes dock vara att förleden är gen. sg. av
garn n., som i östnordiska ortnamn företrädesvis avser långa och trånga vikar eller farleder. Detta kan vara en utveckling ur den betydelse 'tarm' som det fvn. geni har. Som
exempel på namn, i vilka detta element ingår, kan nämnas Gamsviken, den långa vik som
utgör en del av Långhundraleden i Uppland och vars namn lever kvar i sockennamnet
Össeby-Garn (Lindroth 1914 s. 129 if.).
Det nutida dialektuttalet av ordet garn 'spunnet textilmaterial' i Leksand och Rättvik
är går. Även övriga nedansiljansmål har uttal med bortfall av n. I målen i Mora, Venjan,
Sollerön, Orsa och Ore finns dock gån, gann o. likn. och i Äppelbo, Malung, Lima och
Transtrand gann (OÖD s. 644). Det finns tydliga tecken på att ett bortfall av r i förbindelsen
ni liksom en assimilation av m till nn tidigare funnits allmänt i nedansiljansmålen. Rättviksmålet har ord som bama bå‘na 'föda barn', bamforda f. bå'nföka 'underhåll åt ett
barn, barnuppfostringsbidrag' m.fl. (OÖD s. 82 f.). Orden för där och här i rättviks- och
leksandsmålen: dån (i rättviksmålet även då 'ns ) < * där-na och jen, jån, ji-i'ns (Rättvik),
jan, fän (Leksand) < *här-na (OÖD s. 394, 974) är särskilt intressanta, eftersom de med
säkerhet uppstått under ett äldre språkligt skede. Ett tydligt bevis för att assimilationen ni
> nn funnits i nedansiljansområdet utgör substantivet färne n. — färna f. 'fräken': Boda
fifnns n., Siljansnäs fernn(ä) n., Rättvik fä' pina f. (OÖD s. 597). Ordet ingår också som
förled i ett antal ortnamn, t.ex. Fämtjämenfler41erti Ål (se Moberg 1952 s. 69 ff., särsk.
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s. 70 och 76; för ytterligare exempel bland dialektorden se Björklund 1962 s. 18 if. och
Levander 1928 s. 78 ff.). Bland ortnamn, som visar assimilation, kan vidare nämnas Fornby
fån- eller fånb y , by i Siljansnäs sn, och Kvarnåkern kvbndtkårn , åker i Östra Rönnäs,
Leksands sn (se bynamnet Rönnäs). Några ljudhistoriska hinder för att tolka förleden Gans.
som ett äldre *Gams- föreligger således inte.
Den terräng som i fallet Gansåsen skulle ha kunnat benämnas *Gam är det vattendrag
som från Ärtleds fäbodar på gränsen mellan Rättvik och Leksand rinner ner till Fjällgrycken
i Bjursås socken och den dalgång som omger vattendraget /se fig. 23). Enligt en kartskiss
hos Lindén (1950a s. 36, se även s. 37 not 1) har detta under sitt lopp namnen
Faxla(r)bäcken, Myrslogån och Ärtån och vidgar sig till Västra Gansåstjärnen och sjön
Ärten. Vattendraget rinner genom en markerad dalgång och omges under en del av sitt
lopp av myrar som torde ha varit föremål för slåtter. Namnet Myrslogån talar för detta.
Det kan uppfattas som anmärkningsvärt att ortnamnselementet garn kunnat brukas om
långa och smala vattendrag och omgivande dalgångar så långt fram som vid den tidpunkt
då vattendraget Ärtled — Fjällgrycken namngivits, vilket rimligtvis har skett vid en senare
tidpunkt än då Gamsviken m.fl. i de centrala sveabygderna fått sina namn. Dalgången kan
emellertid ha varit utnyttjad i ett ganska tidigt skede. Härför talar de arkeologiska fynd
som gjorts inom närliggande områden. Älvstranden i Häradsbygden i Leksand koloniserades
under sen romersk järnålder eller tidig folkvandringstid (se artikeln Härarkbygden). Skogsgravarna på Hästudden och Getryggen på östra stranden av sjön Amungen i östligaste
delen av Rättviks socken vid norra delen av leden Långheden — Hälsingskogen har daterats till folkvandringstid resp. vendeltid. I första hand har skogsgravarna ansetts höra samman med organiserade, säsongsbetonade jakt- och fiskefärder. Några av fynden vid
Amungen tyder dock på att även fast bosättning kan ha förekommit. Gravfynden vid Backa
och Västberg i trakten av Hosjön i Rättviks socken har daterats till 1000-talet och vittnar
alltså om fast bosättning under en väsentligt senare period (Serning 1966 s. 11 if., särskilt
s. 22 if.). Den slutsats som kan dras av de arkeologiska undersökningarnas vittnesbörd är
att namngivningen av dalgången/åsträckan *Gam kan ha skett under ett skede som inte
behöver ligga så långt från den tid då Garnsviken m.fl. namn i de centrala sveabygderna
tillkommit. I sammanhanget bör också framhållas att Gansåsen ligger inom ett område där
det finns ett annat ålderdomligt ortnamn, nämligen sjönamnet Ärten ' Svansjön' , en bildning till ett fornspråkligt ord för 'svan' motsvarande fvn. alpt plpt elptr f. Detta sjönamn utgör förled i fäbodnamnet Ärtled, vilket tolkats som 'leden mot Ärten'. Om dessa
namn se fähodnamnen Knubben och Ärtled.
Fäbodnamnet Gansåsen bör, om ovanstående tolkning träffat rätt, ursprungligen ha
använts om Västra Gansåsen, som ligger på bergryggen ovanför vattendraget och den
omgivande långsträckta myrmarken med utsikt över dessa. Östra Gansåsen ligger längre
åt nordost utan direkt kontakt med vattendraget och myrmarken.
Getsarvet
UTTAL:

Igsbrv8

ÄLDRE NAMNFORMER: Gierdzarffue 1541-45, Gissarffue 1546, Gesarffuet 1550-52 (under Leksand), Gessarffuett o. likn. 1580, 1588, 1613, Gjärsarfvet 1825 (under Rättvik) jb. — Gessarffuett
1571 AL (under Rättvik), Giessarfwedtt o. likn. 1663 Fäbodinv. s. 35 (Leksand), s. 49 (Rättvik),
Giässarfvet 1825 jb, Getsarvet T13FNV.
Fäbodställe i nordöstra Leksand sydost om rättviksbyn Mårtanberg. Som framgår av jordeböckerna fanns där fast bebyggelse på 1500-talet. 11545 års jordebok är Gierdzarffue
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skattlagt, i summeringen av skatten för Åsbygge fjärding i 1541 års jordebok nämns "en
nij stubroda (dvs. nyodling på skogsallmänning, SAOB S 13136 f.; jfr artikeln Stubbrud
nedan) szom kallas Gierdzarffue" och 1543 års jordebok har upplysningen: "Ny jord förökte anno 41 Gierdzarffue" (Leksands sn 1539-1572 s. 23 med not 3, s. 24). Samtidigt
torde fäbodbebyggelse ha funnits. När den fasta bebyggelsen upphört och Getsarvet blivit
enbart fåbodställe tycks det inte finnas någon uppgift om (jfr Montelius 1975 s. 23,32).
Enligt Veirulf (1966 s. 74) är Getsarvet inte upptaget som självständig by under slutet av
1600-talet och under 1700-talet, men av skatteakter framgår att där fortfarande finns fast
befolkning. Tydligt är att Getsarvet ansetts tillhöra både Leksands och Rättviks socknar,
eftersom det är upptaget i båda socknarnas jordeböcker. Var gränsen gick mellan Leksand
och Rättvik var länge oklart och föremål för tvister. Först 1694 fastställdes den sockengräns som i huvudsak är lika med den nutida (Montelius 1975 s. 39).
Namnets förled, som nu officiellt skrivs Gets-, har av Lindén (1970 s. 104) tolkats som
innehållande ett äldre *Gäddsiö, vilket han antar vara ett äldre namn på Getsarvssjön.
Stöd för en sådan utveckling av gädd- i förbindelse med -sjö finner han i bl.a. sjönamnet
Gessi i Älvdalen. Vid denna tolkning har Lindén emellertid inte tagit hänsyn till namnets
1500-talsformer, vilka han tydligen inte kände till. I dessa saknas t alldeles. Det d som i
några skrivningar uppträder mellan r och z (= s) torde kunna tolkas som en etymologiserande skrivning. Rättviksjordebokens ss och s kan mycket väl gå tillbaka på äldre rs
som assimilerats, en utveckling som är normal för dalmålen (Levander 1928 s. 80 f.) och
som kan ha ganska hög ålder. Förleden i 1500-talshandlingarna är Giss-, Ge(s)- eller Gierdz-.
Det sistnämnda kan enligt ovan tolkas som *G(i)ers-. Närmast till hands ligger att sammanställa denna förled med 1500-talsskrivningarna av bynamnet Gärdsjö i Rättviks sn.
Dessa är gersse 1539, gijrsse o. likn. 1539-56, Gersåå 1562 jb, gersse 1571 ÄL. Namnet
är enligt Lindén (1951 s. 160 f.) med instämmande av Ståhl (1959b s. 54) ett ursprungligt
sjönamn, vars förled är fiskbeteckningen gärs, gers, fsv. girs. En annan tolkning framläggs av Geijer (1912 s. 90 not 2). Med tolkningen att förleden i namnet Getsarvet skulle
innehålla en äldre form av bynamnet Gärdsjö följer att förleden ursprungligen angivit att
stället — kanske till att börja med en slåttermark — hävdats av folk från Gärdsjö. Denna
mark har senare röjts och odlats för fast bosättning eller utnyttjats för fåboddrift. Som stöd
för ett sådant antagande kan framhållas att fåbodställena Risås, Ärtled och Gansåsen i ett
närliggande område tillhört och fortfarande delvis tillhör Rättvik. Se även Lindén (1970
s. 84 f.), där det antas att efterleden -arv i österdalska naturnamn även kan avse ärvd slåttermark.
Gnaget
gn kce
F.d. fäbodgårdar i byn Styrsjöbo, ägda av gårdar i Åkerö, senare åker och slog. Namnet
torde ha en nedsättande innebörd och kan tänkas syfta på mindre god gräsväxt. Jfr att
verbet gnaga i dalmål bl.a. har betydelserna 'beta intill marken' och 'slå (kort gräs) nära
intill marken' (OÖD s. 687). Betydelsen kan alltså vara 'marken med så kort gräs att
slåtterkarlar och boskap måste "gnaga'.
UTTAL:

Granberg
UTTAL:

grånbin-g

ÄLDRE NAMNFORMER:

Granbergh 1580, 1588, 1613, Granberg 1825 jb. — Granbergh 1596 db
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(Leche 1968 s. 71), Granbäriet 1668 LMV U 10, Granberget T13ENO, T13FNV.
Fäbodställe på sydvästra sluttningen av berget med samma namn väster om byn Västanvik, enligt tradition upptaget av Engelbertus Olai, kyrkoherde i Leksand 1563-1602 (Montelius 1975 s. 23). Till 1827 fanns fast bosättning (Montelius 1975 s. 121). Förled är gran,
och namnet betyder förstås 'berget där det växer gran'. Detta får inte tolkas så, att hela
berget varit täckt av gran, utan att det vuxit gran på vissa partier, som haft väsentlig betydelse för befolkningen.

Gruvholarna
Fäbodställe, äldst belagt 1751 (Montelius 1975 s. 44), i östligaste delen av Leksands socken
mellan byn Sörskog i Bjursås socken och fabodstället Knubben, där efter storskiftet Hjortnäsbodarna och Björkbergsbodarna anlades. Gruvholarna nämns inte som fäbodställe i
storskifteshandlingarna från 1820-talet (Montelius a.a. s. 51).
Samma förled som i fäbodnamnet finns i Gruvmyran, namn på en myr i området.
Förleden kanske åsyftar en föregångare till de mellan 1842 och 1873 brutna
Sörskogsgruvoma (Åhman 1974 s. 84 f.), belägna öster om byn Sörskog, alltså inte långt
från fabodstället. Efterleden är best. pl. av hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s.
902). Gruvholarna kallades också Dalsmarken. Se denna artikel.

Gruvänget
griuvieuice
Fäbodställe ostsydost om Lindbodarna. Förleden är gruva f., avseende gruvor i närheten.
Efterleden är änge n. 'slåttermark'.
UTTAL:

Gränsberg
UTTAL:

gtiensbnrg

ÄLDRE NAMNFORMER: Grensåsen 1656 LMV U 8, Gränsbärgh 1663 Fäbodinv. s. 35, Gränsås
fåboder 1668 LMV U 10, Grönsåsbärgh och %bodar 1668 LMV U 10.
Långfäbodar på nordvästra sluttningen av Gränsberget, topografiska kartans Dammbodberget. Ingen bebyggelse finns kvar där. Förleden är sjönamnet Gränsen < *Grcenisior till
fdal. *grceni' granskog' , motsvarande fvn. greni n. (Lindén 1954 s. 105). Sjönamnet betyder alltså 'Granskogssjön'.

Gröntjärnsbodarna, se Björnberget.
Gyllingsberget
kiligsbierice (Djura), titbgsbnrtce (Leksand)
ÄLDRE NAMNFORMER: Gyllingz bärg 1607 db ULA, Gyllingzbärgh, Gyllingzbodha 1663 Fäbodinv.
s. 34 f., Gyllingsberg, Gyllingsbo 1825 jb, Gyllingsberget T13FSV.
Fäbodar på berget med samma namn sydost om sjön Gyllingen (se fig. 4). Förleden är
obest. gen. av sjönamnet. Detta är en avledning *Djur-lingen till det ortnamnselement
Djur- som ingår i Djuråns äldre namn *Djura och i sjönamnet Djursjön. Betydelsen är
'lilla Djursjön' (Lindén 1947 s. 108 och där anförd litteratur, 1954 s. 159 not 9). Se artikeln om bynamnet Djura.
UTTAL:
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Gärsbodarna, se Långbodarna 3.
Hackbacken (eller Hackbacka)
UTTAL:

håkbaka

ÄLDRE NAMNFORMER: Hackbacken T13FNV.
Fäbodställe väster om byn Grytnäs, anlagt omkring 1880 på Vintergårdens slåtterängar
(Montelius 1975 s. 171). Förleden torde vara bildad till verbet hacka i betydelsen 'genom
små hugg med lie meja gräs på stenig el. oländig mark', som är belagd i bl.a. Djura.
Sammanställningen hacka och slå a'kk å slå' med samma betydelse finns i siljansnäsmålet (OÖD s. 815). Förleden ingår också i dalmålsordet hackslog(e)(h)a'kkslög(a) 'slåttermark, på vilken gräset måste avmejas med små hugg av lien; slåtterarbete på sådan mark'
(OÖD s. 818). Efterleden är backe m. ba'kka (Leksand) i någon av betydelserna 'sluttning' eller 'mark, jord' (OÖD s. 62).

Halvarsbodarna (eller Halvars)
UTTAL: ålvors

(biudan)
Halvarsbodarna T13FNV.
Fäbodställe sydväst om byn Hisvåla. Förleden är gårdsnamnet Halvars.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Hjortnäsbodarna
Fäbodställe, anlagt efter 1820-talets storskifte, i östligaste delen av Leksands sn på byn
Hjortnäs skogsmark öster om Bjursåsbyn Sörskog (Montelius 1975 s. 173 f.). Numera
övergivet.

Husarvet
UTTAL: titsiirv8

Husarvet T13FNV.
Fäbodställe öster om byn Östra Rönnäs. Enligt Lindén (1970 s. 98) är namnets förled
ordet hus n., och namnet "kan tänkas avse att 'arvets' värde framför allt legat i präktiga
husbyggnader". Hus kan i Leksands grannsocken Ål betyda 'uthus': stu‘ggu ä brå', män
hå'san ä din 'boningshusen är bra, men uthusen är dåliga' (OÖD s. 925). Det är dock
mindre troligt att förleden i Husarvet har denna betydelse. I målen i Rättvik, Boda, Malung och Transtrand används plural form av hus i betydelsen 'fäbodställe', t.ex. o
nåk i hå' som Boda 'hon är vallhjon (eg. vallar) i den norra klasen av fäbodstället' (OÖD
a.st.). Sammansättningarna bodhus Siljansnäs, Järna, Sollerön, fäbodhus Bjursås och sälbergshus Malung kan i plural form beteckna samtliga byggnader i ett fäbodställe, t.ex.
bå'dhasär obest. pl. Siljansnäs (OÖD s. 155, 582, ÖDB 1 s. 147). Det är tänkbart att
förleden har en sådan innebörd. Efterleden är best. sg. av arv n. i betydelsen 'ärvd jordegendom' (Ståhl 1941 s. 43, jfr Lindén 1970 s. 113 if.). Namnet Husarvet skulle alltså kunna
tolkas som 'det ärvda fäbodstället' eller 'de ärvda fäbodbyggnaderna'.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Håssarbodarna
Fäbodar, nedlagda före 1820-talets storskifte. De torde enligt Montelius (1975 s. 257) ha
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legat mellan sjön Gyllingen och Hisstjärn väster om byn Djura. Den del av Djurån som
flyter mellan dessa sjöar heter Håssarbodån håsarblaiina eller Hisstjärnsån. Förled är
gårdsnamnet Håssar luisnr, som är bildat till det nu försvunna by- eller gårdnamnet Hårdsarvet. Se denna artikel.

Hälsinggården
UTTAL: i.e/Siggdikij

En av gårdarna i fåbodstället Kånglan. Förleden är hälsing m. 'man från Hälsingland', väl
syftande på en tidigare ägare.

Ingelsbjörken
UTTAL: /h8S bkårlain
ÄLDRE NAMNFORMER: Ingelsbjörken T13FNV.

Fäbodställe nordväst om byn Styrsjöbo. Kallas även enbart Björken. Förleden är gårdsnamnet Ingels, se detta. Efterleden är best. sg. av björke m. 'björkdunge' (OÖD s. 116; jfr
bynamnet Björken i Siljansnäs sn).

Ingersbodarna
UTTAL: fg8SbUlda
ÄLDRE NAMNFORMER: Ingersbodama T13ESO.
Långfäbodar öster om Älgberget. Förleden är, trots den avvikande stavningen, gårdsnamnet
Ingels, se detta.

Jofsbodarna
Fäbodar norr om byn Norr Rälta, nedlagda före 1820-talets storskifte (Montelius 1975 s.
45, 257). Förleden är gårdsnamnet Jobs, se detta, i dess äldre skrift- och uttalsform Jofs.

Jonsboda
Fäbodar öster om byn Hästberg, nu försvunna. Förleden är gårdsnamnet Jons, se detta.
Efterleden är en riksspråklig motsvarighet till sydligt leksandsmåls (häradsmåls) best. pl.
-blada av bod. Om denna pluralform se Levander (1928 s. 182 not c).

Kattbodarna
UTTAL: keabludan
Fäbodar mellan Trätbodarna och Brändskog, nu nedlagda. Förleden är gårdsnamnet Katt,
se detta.

Knubben eller (Ärtknubben)
UTTAL:

kn1i1b8n (eller brtkniub8n)

Långfäbodar ostsydost om sjön Ärten i östligaste delen av Leksands socken, nu nedlagda.
Fäbodarna låg på berget Ärtknubbens (T13FNO) sydsluttning (se fig. 23) och har sitt namn
av berget. Detta namns förled innehåller sjönamnet Ärten, som är bildat till en fsv. mot76

svarighet till fvn. alpt plpt elptr f. 'svan' och alltså betyder 'Svansjön'. Efterleden är
best. sg. av knubb m., som i dalmål bl.a. betyder 'kort och tjockt stycke trä, träkloss, klabb'
(OÖD s. 1167). Här används ordet för att karakterisera bergets form (Lindén 1950a s. 35
not 8).
Knutsbodarna, se Ungsjöbodarna.

Korpholen
UTTAL:

kiirpheoki

ÄLDRE NAMNFORMER:

Korpholen T13FNV.

Fäbodar söder om byn Rältlindor. Förleden är fågelbeteckningen korp, leksandsmålets
kurrp (OÖD s. 1205). Efterleden är best. sg. av hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD
s. 902).

Korsvägen
Kårsswägen 1663 Fäbodinv. s. 38, Korsvägen 1825 jb.
Korsvägen anges av Montelius (1975 s. 29) som en del av Kånglans fäbodar. Se denna
artikel. Enligt samma källa kallas ett litet område där utefter vägen mot Kyrkbol för
Korsvägstäkt. "Spår av någon korsväg finns inte där" (Montelius a.st.).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Kråkbodarna
UTTAL:

krdikbuid a

ÄLDRE NAMNFORMER: Kråkbodarna kb 1917, T13FNV.
Fäbodar väster om sjön Molnbyggen, vilka anlades omkring 1830 men ganska snart fick
fast bosättning (Montelius 1975 s. 169). Förleden är antingen fågelbeteckningen kråka f.
eller ett gårdsnamn Kråk. Något sådant gårdsnamn finns inte i husförhörslängden 182635 för nuvarande Leksands och Siljansnäs socknar. Däremot finns det i Åls socken vid
ungefär samma tid. Se nedan under Gårdsnamn. Gårdsnamnet Kråk finns även i Mora och
Våmhus. I Mora uppträder det redan i 1500-talets skattelängder (SOKo 10 s. 52, 105).
Eftersom gårdsnamnet Kråk inte kunnat beläggas från Leksand, ligger det närmast till
hands att anta att förleden i Kråkbodarna är fågelbeteckningen kråka.

Kyrkbol
UTTAL:

Asårtimble

Kyrckebole 1663 Fäbodinv. s. 38, Kyrkobohl 1825 jb, Kyrkbol T13FNV.
Fäbodar ostnordost om Rönnäs. Förleden är kompositionsform av kyrka f., motsvarande
fsv. kirkiu- (kirkio-). Det dialektala uttalets -t- är en rest av ett affricerat -k-, dvs det tj-ljud
med s.k. t-förslag, som finns i sockenmålets ,t,g)r,tja. Jfr leksandsmålets kyrkogård
tjö'rrtgåk och kyrkväg tjö'rrtvåg (OÖD s. 1289 f.). Denna förled skulle kunna tänkas
syfta på att fäbodmarken någon gång varit kyrklig egendom. Uppgift härom saknas dock
så vitt känt är.
En annan förklaringsmöjlighet kan knytas till förhållandet att fäbodstället ligger vid en
gammal väg, som brukats som kyrkväg. En namnsägen från Leksand (Hed August PersÄLDRE NAMNFORMER:
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son 1921 s. 88) har följande lydelse: "Enligt en gammal sägen har befolkningen i Svärdsjö
förr i tiden gått till Åhls kyrka för att bevista gudstjänsten. De togo då vägen över Bjursås
och därifrån över bergen till Åhls kyrka. Mellan byarna Hackmora och Rönnäs hade de
ätit middag vid en jämn sten, som de användt till bord. Denna sten har sedan blivit kallad
'kyrkbordee , och efter den har fåbodstället Kyrkbol eller 'Körtbol' fått sitt namn." Sägnen
återges i förkortad form i Forsslund (1922 s. 140). Roland Andersson (1983 s. 310) lämnar
uppgifter om att det har funnits milstolpar utmed vägen, nu försvunna (en med årtalet
1738?). Detta talar för att vägen haft betydelse som genomfartsled i äldre tid. Andersson
uppger också, med hänvisning till äldre tradition, att folket från Gopa tunnlag, som till
1792 hörde till Leksand och då överfördes till Bjursås, använt vägen vid färd till Leksands
kyrka. Sannolikt är det tunnlagets kyrkväg som åsyftas med förleden i fåbodnamnet Kyrkbol.
Efterleden -bol kan vara bol n. 'boplats, gård', enligt OÖD (s. 162) förekommande i
ovansiljansområdet men vanligen endast som senare sammansättningsled eller i ortnamn.
I gamla Mora socken finns det i ett litet antal namn på gårdsbebyggelse och fäbodar, dels
som simplex, dels som efterled (SOKo 10 Register). Beträffande fåbodnamnen räknar
mani något fall med att det är fråga om en tidigare fast bosättning, i andra fall med att -bol
förekommer "i mindre egentlig, analogisk användning" (SOKo 10 s. 38, 102). I gamla
Leksands socken är det bara Kyrkbol som har denna efterled. I Kopparbergslagen, dvs.
socknarna Torsång, Stora Kopparberg, Svärdsjö, Vika, Aspeboda, Sundborn och Enviken
samt Falu stad, det område som i sydost gränsar till gamla Leksands socken och Åls socken,
saknas efterleden -bol alldeles i bebyggelsenamnen (Ståhl 1960a Ortnamnsregister).
Någon uppgift om att det tidigare funnits fast bebyggelse i Kyrkbol föreligger inte.
Med hänsyn härtill och till att efterleden -bol finns i endast ett fall inom nämnda stora
område måste man ställa sig tveksam till om denna led verkligen utgörs av bol n. 'boplats,
gård'. Kanske är det istället den jämna stenen, "bordet", som efterleden åsyftat Appellativet
bord uttalas bok på leksandsmål och gjorde det även 1663 då namnet förekommer i skrift
första gången. Att stenen verkligen existerar och fortfarande är känd framgår av att den är
utsatt på det ekonomiska kartbladet 13F6d.
Kånglan
UTTAL:

k(ligi

ÄLDRE NAMNFORMER: Kångellboda 1580, Konglebodha 1588, Kongelboda 1825 jb. — Kångelboo

1663 Fäbodinv. s. 38, Kånglan T13FNV.
Fäbodar nordost om Rönnäs. Söder om Kånglans fäbodar rinner en bäck, som enligt uppteckningar i OAU heter Kångelbäcken kkg8k-, i västlig riktning och mynnar i Rönnäsån.
En bäck med samma namn finns också längst österut i Åls socken och mynnar i Lustebosjön
inom Stora Kopparbergs socken.! dalmål finns ett verb kangla, som i leksandsmålet uttalas kå'yyka och betyder 'trögt utföra något, vara långsam' (OÖD s. 1070). SAOB (K 350)
tar upp ett föråldrat verb kangla som finns i uttrycket kangla med något 'fåfängt möda sig
med något'. En avledning till verbet, som förekommer i dalmål, är substantivet kangel m.
med uttalet kå'yyäk i Ål och Äppelbo. Den i Ål upptecknade betydelsen är 'lång, gänglig
man'. En annan avledning är adjektivet kanglig kå'yykug (Leksand) med betydelserna
'trög, senfärdig' och 'gänglig' (OÖD s. 1070 f.). De båda bäckarna rinner över slät mark i
sitt nedre lopp. Fäbodnamnet Kånglan, best. sg. fem., är en bildning till förleden i bäcknamnet av samma grammatiska typ som Krökan krj,t4a, namn på en åker i byn Lima,
belägen där Limån gör några kraftigt markerade krökningar. Den allmänt brukade formen
78

för fäbodnamnet är Kångla i enlighet med det dialektala uttalet. Detta är den form som
förekommer i Montelius (1975).
Larsjönsbo (eller Larsjönsbodarna)
UTTAL:

lciffinsbludier

ÄLDRE NAMNFORMER: Lars-Jönsbo T13FNV.

Fäbodar nordost om Hyttsjön. Förleden är person- eller gårdsnamnet Lars Jöns <Lars

Jönsson.
Lederåsen

lålsråstoz
Fäbodställe, tidigare gård, i nordvästra delen av byn Styrsjöbo (Montelius 1975 s. 167,
171) på sluttningen av berget Lederåsen (T13FNV), som det har sitt namn av. Förleden är
ursprunglig gen. sg. av led f. 'väg', motsvarande fsv. le p f., fvn. leiö gen. /Mar, syftande
på den gamla fäbodled som söder om berget går mot fäbodstället Granberg och till fäbodar
som ligger längre västerut i socknen. Jfr fäbodnamnen Åsleden och Ärtled i Leksands sn.
Efterleden är best. sg. av ås m. 'långsträckt berg'.
UTTAL:

Leksands Sångberget, se Matsbodarna.
Lind Anders fäbodar

lindandasces fcbbiudcer
Slåtterbodar sydväst om Korpholens fäbodar (Montelius 1975 s. 181). Förleden är gårdsnamnet Lind, följt av mansnamnet Anders, syftande på en anläggare eller tidigare ägare.
UTTAL:

Lindbergssågen
ÄLDRE NAMNFORMER: Lindbergssågen

T13FNO.
Fäbodställe i Leksands sockens östligaste del, vid Lungsjöån. Det anlades omkring 1860
av åbor i byn Söder Lindberg (Montelius 1975 s. 172). Förleden syftar på detta. Efterleden
är best. sg. av såg f., syftande på en såg som enligt generalstabskartan (G 97) fanns i
Lungsjöån intill fäbodstället.
Lindbodarna 1
UTTAL:

iånbULda

ÄLDRE NAMNFORMER: Lindbodarna T13ENO.
Fäbodar mellan sjöarna Yxen och Djursjön. Enligt uppteckning i OAU syftar förleden på
byn Lindor lind° , dvs. Rältlindor. Gårdar i denna by äger eller har ägt fäbodställen i
Lindbodarna.

Lindbodarna 2
Namn på en fäbodgård på Lindbergsängena lindbusiewcer mellan byn Norr Lindberg
och Saluån. Gården uppfördes och ägdes av en av Lindgårdarna i Sunnanäng (Montelius
1975 s. 175). Förleden syftar på detta förhållande.
79

Lindbodmarken
UTTAL: UMbUiriårjja

Fäbodgå'rdar mellan Lindbodarna 1 och Yxbodarna, vilka räknas till Lindbodarna 1 (Montelius 1975 s. 182). Efterleden är best. sg. av leksandsmålets mark 'slåttermark(sområde)'
(OÖD s. 1522). Se artiklarna om fäbodnamnen Brittes mark, Dalsmarken och Mårtas

mark.
Lindåker
UTTAL:

lind aldir

Lindåker T13FNV.
Fäbodgård mellan byarna Risa och Böle, numera fritidsbostad. Innan fäbodstället anlades
på 1830-talet var området ängsmark (Montelius 1975 s. 175 f.). Förleden är sannolikt
linda f. 'till slåttervall igenlagd åker; naturlig slåtteräng på icke odlad mark' (OÖD s.
1389). Efterleden är åker m. 'odlat jordstycke, odlad mark'.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Lissb j ör ken
UTTAL:

lisb irk8n

ÄLDRE NAMNFORMER: Lissbjörken T13FNV.
Fäbodar nordöst om byn Östra Rönnäs. Förleden är sammansättningsformen /iss< ä. /its/- (Levander 1928s. 146, 205, OÖD s. 1381 if., 1395 f.). Efterleden är best. sg. av
björke m. 'björkdunge' (OÖD s. 116; jfr bynamnet Björken i Siljansnäs sn). Namnet betyder alltså 'den lilla björkdungen'.

Ljusbodarna
UTTAL:

LiLIS-,

tiSbIlld a (Djura)

Liusbodharna 1663 Fäbodinv. s. 37, Liusboderna 1668 LMV U 10, Ljusbodarna T13ESO.
Fäbodar sydväst om Djursjön (se fig. 4). Förleden är sannolikt ett äldre *Djurs-, av *Djursen, en sidoform till det nuvarande namnet Djursjön. Sjön ligger inom ett område, omfattande bl.a. Nedansiljan, där sjönamn på -sen av typen Bjursen (Bjur- 'bäver'), Gryssen
(Gryt- 'sten'), Löften (Löv-) och Norsen är mycket vanliga (Fries 1984 s. 63 if.). Assimilation av rs till ss är regel inom dalmålen, och bortfall av r före s vid ordböjning, i sammansättningsfog m.m. är vanligt (Levander 1928 s. 80 f.). Båda företeelserna torde ha hög
ålder. Utvecklingen *Djurs- > *Djus- > Jus- är därför vad man kan vänta sig. Fäbodarna
ligger visserligen inte nära sjön, men anknytningen till denna har säkerligen känts stark.
Buffervägarna — de vägar man färdades till och från bodarna — till Ljusbodarna, både den
norra och den södra, passerade sjön. Intill den norra finns vid sjöstranden en vilplats för
kreaturen, Djursjö sovhol (T13EN0). Vintervägen, som brukades vid körning av hö från
Ljusbodarna hem till bygden, gick över sjön (Montelius 1975 s. 237).
Starka skäl talar sålunda för att Ljusbodarna betyder 'fäbodarna vid eller bortom Djursjön'. Någon skrivning med Dj- som styrker tolkningen finns visserligen inte, men på
1660-talet, då namnet finns belagt, torde både dj och lj ha uttalats som j i nedansiljansmålen. Det kan därför ha varit svårt för en skrivare som var obekant med fäbodarnas läge,
buffervägarnas sträckning och terrängens utseende i övrigt att rätt tolka den förled som
ÄLDRE NAMNFORMER:
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uttalades Jus-. Stavningen Ljus- låg sannolikt närmare till hands än stavningen Djurs-.
Om tolkningen av förleden Djur- i Djursjön se artikeln Djura.

Lugnet
UTTAL: ill4gri8

Fäbodgå'rd nordost om byn Almberg, nu riven. Best. sg. av lugn n. Lugnet har under senare
århundraden varit populärt som namn på bebyggelser av skilda slag. Adolf Noreen (s. 69)
uppgav 1913 att det då fanns minst 129 Lugnet. I socknarna Harbo och Nora i nordvästra
Uppland finns två bebyggelser med detta namn, som är angivna i hfl från 1852-56 resp. på
en karta från 1840 (Wahlberg 1988 s. 45, 107).

Luvbodarna, se Lövladboda rna.
Långbodarna 1
UTTAL:

ffigbiudan

ÄLDRE NAMNFORMER: Lange boda 1597 db ULA, Långboda 1670 revningslängd (Montelius 1975
s. 34).

Nordlig del av Yxbodarna. Förleden är adj. lång med okänd syftning. På grund av fäbodarnas läge förhållandevis nära bygden kan tolkningen ' l'a'ngfåbodar' inte komma ifråga.
Belägget från 1597 visar att Långbodarna har hög ålder. Det är inte sannolikt att ett tvåfåbodsystem hade hunnit utvecklas vid denna tid.

Långbodarna 2
UTTAL: higbådåll
ÄLDRE NAMNFORMER: Långbodvallen T13ESO.

Långfäbodar i Leksands västligaste del nära sockengränsen mot Järna mellan sjöarna Lilla
Snesen och Gunnarstjärnen. Det appellativa substantivet långbodar 'långfåbodar, längre
bort från bygden brukat fäbodställe i tvåfäbodsystem' används här som namn (Montelius
1975 s. 111 f., OÖD s. 1449, ÖDB 1 s. 142 if.).

Långbodarna 3 (eller Gärsbodarna)
l?ster bigdier (eller z&sbiudcer)
Långfåbodställe i östligaste delen av Leksands sn. Långbodarna är det allmänt använda
namnet i Leksand. För Långbodarna 3 gäller sannolikt samma tolkning som för Långbodarna 2. Enligt Montelius (1975 s. 215, 221) har Gärsbodarna varit långfåbodar. Förleden i namnet Gärsbodarna kan vara gårdsnamnet Gärds, se detta.
UTTAL:

Långrud (eller Långröd)
UTTAL: Migr8
ÄLDRE NAMNFORMER: Långrö T13FNV.

Fäbodställe intill landsvägen öster om byn Kilen, anlagt strax efter storskiftet. Vid storskiftet
fanns odlad jord på platsen (Montelius 1975 s. 168, 177 f.). Förleden är adj. lång, efterleden rud n. 'röjning'. Detta ord är enligt OÖD (s. 2001, uppslagsord råd n.) belagt i
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dalmål i socknarna Älvdalen, Mora, Orsa, Nås, Järna, Äppelbo och Malung. Betydelsen
anges vara 'till slåttermark röjt område av skogs- el. buskterräng'. I Leksands socken
finns ordet endast i ortnamn, dels som simplex, t.ex. Rudet rdcn, gammal slogmark i byn
Backen, Rudet råd8 , åker i Plintsberg, och Ruden råd cer , åker, äng och hage i Risa, dels
som efterled i t.ex. Dabbrud dhbr8 , skog i byn Björkberg, Digerrud d igru 'den digra,
stora röjningen' och Magerrud, -et mågr8 , mågråd8 'den magra röjningen', de båda
sista odlade områden i byn Hjortnäs.
Långsved (eller Långsvedama)
UTTAL:

lifigsviid

ÄLDRE NAMNFORMER: Fäbostället Långswedjan, Långsvedians &bodar 1824-25 LMV U3-10:1,
Långsvedama 1914 G104.
Långfäbodar, längesedan övergivna, i Leksands sockens östligaste del, nordväst om byn
Marnäs. Förleden är adj. lång. Efterleden är sved m. 'svedjefall'. Namnformen Långsved
är den av OAU upptecknade formen. Montelius (1975) använder genomgående den sannolikt ur skriftliga källor hämtade formen Långsvedjan. Denna bör i första hand förklaras
som en feltolkning av en best. pl. Långsvedarna, uttalad långsvian (Rönnäs fjärding) eller
sviar (Åsbygge fjärding). I Leksand finns — som efterled i ortnamn — pluralformerna
sv z an Rönnäs fjärding, -sv tar Åsbygge fjärding, -sv e kan Härads fjärding, -svea Djura
(0AUd). Den plurala namnformen överensstämmer med namnet Långsvedama, som förekommer på det 1914 färdigställda blad 104 av generalstabskartan. Jfr fäbodnamnet
Högsvedama i Siljansnäs sn.

Lövladbo (eller Lövladbodarna; äldre namnform Luvbodama)
knik2biUdier 0. likn., äldre: /izzybiadcer
ÄLDRE NAMNFORMER: Lövladbo T13FNV.
Fäbodar vid landsvägen mellan Risholn och Bertilsbo vid Lövladsjön (Lövladtjämen
T13FNV). Förleden är en form av substantivet lövlada 'lada för torkning av foderlöv'
(OÖD s. 1500). Levander (ÖDB 1 s. 192) uppger att lövlador är kända endast från Ovansiljan, dock ej från Venjan. Att de funnits inom ett större område omfattande förutom
Venjan även Nedansiljan och nedre Västerdalarna framgår av ortnamn som anförs i Lindén (1947 s. 138 if.). Till de förekomster som där förtecknas kan läggas belägg från Rättviks sn (ek 14F2d), från lantmäterihandlingar från 1817 från Moje i Gagnefs socken och
en uppteckning från Mockfjärds kapellag, Gagnefs socken (OAU). Jfr också uppgifterna i
OÖD (a.st.), artikeln lövlada. Ett äldre namn på Lövladbo är Luvbodarna.
UTTAL:

Lövsberg
Löfsberg 1831 LMV U3-10:5.
Långfähodar i östligaste delen av Leksands sn sydväst om Södra Ungsjöns sydspets vid
berget Lövsberg låfsborg (Lövsberget T14FS0). Ortnamn som Lövberg o. likn. i bl.a.
Stora Kopparbergs, Orsa och Sollerö socknar, där förleden syftar på lövskog lämplig att
utnyttja för lövtäkt, är bildade med stamformen löv- som förled (se Ståhl 1960a s. 60 m.fl.,
Lindén 1950b s. 557, 1954 s. 100 f.). Förleden Lövs- (Löfs-) bör ha innebörd och ursprung
av annat slag. Naturnamnen Löfsheden, skog, förr slåtterängen, som sträcker sig mot sjön
Löfsen 'Lövsjön' (Fries 1984 s. 64), och Löfsmyren vid samma sjö i Mockfjärds kapellag,
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Gagnefs sn har naturligtvis en förled som innehåller sjönamnet. Förleden i Lövsberg skulle
i likhet med förleden i namnen Löfsheden och Löfsmyren kunna syfta på ett sjönamn *Löfsen.
Något sådant namn finns emellertid inte i bergets omgivning. Berget ligger nära Södra
Ungsjön. Denna skiljs av ett smalt näs från Norra Ungsjön och kan tänkas ha haft ett eget
namn. Enligt en uppteckning gjord i byn Marnäs i Envikens socken har den där kallats
Fäbodsjön. Kanske har den en gång hetat *Lbfsen'Lövsjön' . Ett sådant namn skulle kunna
ingå i förleden i berg- och fäbodnamnet Lövsberg(et).

Matsbodarna (eller Leksands Sångberget eller Västannors Sångberget)
UTTAL:

mcitsbzuda (eller lasans_agblince)

ÄLDRE NAMNFORMER: MatSbOdarna T13ESO.

Fäbodar norr om Flosjön. Förleden är mansnamnet Mats eller ett likalydande gårdsnamn.
Upptas 1663 i Fäbodinv. (s. 35) som Sångbärgiedtt med delägare från Västannor och Mo,
dvs. Ytter- och/eller Övermo. Det är leksandsfolk som ägt Matsbodarna, och de kallas
därför även Leksands Sångberget eller Västannors Sångberget (Montelius 1975 s. 29), till
skillnad från Djura Sångberget (se art. Sångberget).

Middagsbodarna
UTTAL:

midusbiudier

ÄLDRE NAMNFORMER: Middagzbärgh 1663 Fäbodinv. s. 36, Middagsberg 1825 jb, Middagsbodama T13FNV.
Fäbodar öster om sjön Brossen på västsidan av Middagsberget micinsbbriu . Förleden
anger att fäbodarna och berget ligger i söder, så att solen står däröver vid middagstid.
Narrmgivningen har skett från Mårtanberg, till 1553 en by i Leksands socken, innan den
såsom ingående i Söderås bygdelag fördes över till Rättviks socken. — Jfr följande uppteckning av Anders Nygård 1928: middagsberg midesbbrice nom. best. form, 'det
berg, över vilket solen står vid middagstid'. — vr ce tiuna da? — cn zfinuityvur,, rcet
yvs,. midesbbrzce . 'Var är Tuna (dvs. Stora Tuna) då? — Det är här utöver (dvs.
nedåt), rätt över middagsberget (dvs, rätt i söder).'

Middagsskal
UTTAL: Misdn'Skdl4'

Middagzkar 1663 Fäbodinv. s. 38, Middagshar 1825 jb, Middagsskal
T13FNV.
Fäbodar söder om byn Kilen intill sänkan mellan Myrsvedsberget och Moberg. Förleden
anger att denna sänka ligger i söder, så att solen står över den vid middagstid. Namnet
torde ha givits från Kilen. Efterleden motsvarar fsv. ska rdh n. 'skåra, inskärning' (Sdw 2 s.
356), syftande på ovannämnda sänka.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Moberg
ÄLDRE NAMNFORMER: Moobärgh 1663 Fäbodinv. s. 37, Moberg 1825 jb, Beckers, Grim-, Sjös-,
Stor-Moberg T13FNV.
Fäbodar söder och sydost om byn Kilen, uppdelade på olika fäbodgårdar eller grupper av
sådana: Beckers Moberg, Grim-Moberg, Sjös-Moberg fåsmöbbrg och Stor-Moberg
stiurmöbbrg .Beckers syftar på en sentida ägare, den i Kilen bosatte värmlänningen Gus-
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tav Becker. Grim är gårdsnamn i byn Berg (se detta). Sjös är gårdsnamnet Sjörs (se detta).
Stor-Moberg anger att denna gårdsgrupp är den största och kanske också den ursprungliga. Fäbodarna ligger på berget Moberg och har sitt namn av detta. Förleden är mo m.
'jordart bestående av nästan mjölfin sand; relativt jämn landsträcka bestående av sand
eller grus och i allmänhet beklädd med barrskog (i synnerhet med tall)' (SAOB M 1194;
jfr OÖD s. 1584, bet. 1). På jordartskartan (Lundqvist 1951, södra bladet) betecknas jordarten inom området som "morän, moig och lerig".

Mon
UTTAL:

mon

Mon T13FNV.
Fäbodar nordnordost om byn Lima. Best. sg. av mo m. 'jordart bestående av nästan mjölfm sand; relativt jämn landsträcka bestående av sand eller grus och i allmänhet beklädd
med banskog (i synnerhet med tall)' (SAOB M 1194; jfr OÖD s. 1584, bet. 1).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Myran
UTTAL:

mprå

ÄLDRE NAMNFORMER: Myran T13FNV.
Fäbodgård nordväst om Käringberget, sedan 1901 med fast bebyggelse (Montelius 1975
s. 177). Namnet är best. sg. av myra f. ing 'ra 'torvmark, mosse' (OÖD s. 1623) syftande
på jordmånen som består av uppodlad myrmark.

Mårtas mark (eller Förars)
UTTAL:f/73MS

Mårtas mark T13FNV.
Fäbodställe sydost om byn Hästberg, även kallat Förars (efter Förargården i Yttermo).
Förleden i Mårtas mark är gårdsnanmet Mårtas efter Månas Daniel, måg i den ovannämnda Förargården i Yttermo, som, troligen kort efter storskiftet, anlade fåbodstället
(Montelius 1975 s. 169 f.). Efterleden är mark f. i betydelsen 'slåttermark(sområde)' (OÖD
s. 1522). Området mellan byarna Västannor och Hästberg ner till vägen Mjälgen — Heden
kallas Marken tnårj5a eller Häradsmarken hbrasmbrf4a . Se artiklarna Brittes mark,
Dalmärken och Lindbodmarken, fåbodnamn.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Nålberg
UTTAL:

ndilrbzirg

ÄLDRE NAMNFORMER: Nolbergh 1539-1542, Nordbergh o. lilcn. 1543, 1550, Norrebärgh 1556,
Norebergh o. likn. 1558, 1562 jb. —N. och S. Nålberg T13ENO.
Fäbodar nordost om Djursjön. I varje fall under tiden 1539-62 fanns fast bebyggelse med
en åbo. Förleden är den dialektala formen av adverbet nord, på nutida leksandsmål nåh
(OÖD s. 1697), angivande läget i förhållande till Skebergsbyarna.

Näsbodarna
UTTAL:
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niesbtudo

Fäbodar, nu övergivna, nordost om Hosjön. Enligt uppteckning i OAU har fäbodarna fått
sitt namn av en gård i byn Hedby med gårdsnamnet Näs. Detta namn har uppkommit av att
en person från Näs, dvs. Näsbygge fjärding, nuvarande Siljansnäs sn, flyttat in i byn.

Olarsbodarna
UTTAL: ölrusbiudan
ÄLDRE NAMNFORMER: Olarsbodarna T13ENO.
Långfäbodar norr om sjön Stor-Draggen. Förleden är gårdsnamnet Olars. Flera av delägarna hade detta namn år 1795 (Montelius 1975 s. 96).

011asbodarna
UTTAL: ölnsbiud

a , -biudan

ÄLDRE NAMNFORMER: 011asbodama T13ESO.

Lå'ngfähodar västsydväst om sjön Gryssen, nu övergivna. Förleden är gårdsnamnet 011as.

Olshans fäbodar
Fäbodgård nordost om byn Norr Lindberg, nu fast bebyggelse med namnet Buskgärde
biufplrå (Buskgärdet T13FNV). Förleden är gårdsnamnet Ols Hans efter ägargården i
byn- Noret (Montelius 1975 s. 174).

Perhansbodarna (eller Prans)
UTTAL:

prans

ÄLDRE NAMNFORMER: Perhansbodarna T13FNV.

Fäbodar vid Årbosjön, nu fast bebyggelse. Förleden är gårdsnamnet Per Hans. Fäbodarnas
lokala namnform består av detta gårdsnamn utan efterled (Lindén 1969b s. 12).

Piekbodarna
UTTAL:

pikbitidån

ÄLDRE NAMNFORMER: Pickbodarna T13FNV.
Fäbodar sydost om byn Risholn. Förleden kan vara dalmålets pick m. 'spetsigt redskap att
sticka med; järnspets (dubb) på trästav' m.m., som efterled förekommande i ordet ispick
'istapp' (bl.a. i östra Leksand; OÖD s. 1027), i jämförande användning för att beteckna
den smala framskjutande höjd som fäbodstället ligger på.

Pilbodarna
UTTAL:

p arbilidcer

Fäbodställe, nu övergivet, väster om sjön Brossen. Förleden syftar på anläggarens namn.
Jönses Anders Larsson ("Pil'n") i Norr Lindberg anlade fäbodstället omkring 1865 (Montelius 1975 s. 174).

Prans, se Perhansbodarna.
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Prästknit (eller Prästgnet)
UTTAL:

prcestknit

ÄLDRE NAMNFORMER: Prästknit T13FNV.
Fäbodar, nu övergivna, strax västnordväst om sjön Molnbyggen. Platsen omnämns som
äng i 1674 års dombok. Fäbodarna anlades troligen på 1840-talet (Montelius 1975 s. 169).
Ett antal ägonamn i Leksands sn har förleden Präst-: Prästtomten, Prästtäkten och
Prästänget. Om förleden i dessa namn syftar på att ägorna tillhört kyrkoherdebostället
eller om den är ett gårdsnamn Präst kan inte avgöras. Efterleden är substantivet gnet,
leksandsmålets gnit, 'lusägg' (OÖD s. 690), brukat nedsättande för att ange ägans litenhet
eller jordens dåliga beskaffenhet.

Prästtäkten
pr&stiekta
Nedlagda fäbodar norr om Kulltjärnen, väster om 011asbodarna i sydvästra delen av Leksands sn. Om förleden se namnet Prästknit. Efterleden är best. sg. av leksandsmålets täkt
f. 'inhägnad jordegendom; slåttermark intill fähodgården' (0AUd).
UTTAL:

Risås
UTTAL:

risas

ÄLDRE NAMNFORMER: Ressåss 1539-43 jb. — Rijsåhs 1663 Fäbodinv. s. 34, Rysåhs 1825 jb,
Risås T13FNV.
Fäbodar nordost om byn Mårtanberg, belägna på ömse sidor av sockengränsen mellan
Rättvik och Leksand. Enligt jb 1539-43 fanns där fast bebyggelse med en åbo. Förleden
är ris n. 'småskog, buskskog' (jfr OÖD s. 1949). Efterleden är ås m. 'långsträckt bergsrygg', syftande på fäbodarnas läge på Nissabergets sydliga utlöpare.

Rosens byggning, se Byggningen.
Rucko
rådati riuko
Fäbodar nordost om byn Hoberg för vilka uppgift om anläggningsår saknas (Montelius
1975 s. 168, 177, 256). Även äldre skrivningar saknas, och uppteckningarna ger ingen
säker ledning. Det följande förslaget till tolkning lämnas med stor reservation. Namnet
kan före fäbodarnas tillkomst ha burits av ett slogområde. Av de uttalsvarianter som upptecknats är riukut den som bäst överensstämmer med formsystemet inom socknens
dialektala uppsättning av appellativ och ortnamn, och tolkningen utgår därför från denna.
Formen skulle kunna vara ett kortstavigt svagt feminint namn, motsvarande riksspråkligt
*Rucka (Levander 1928 s. 129 och tabell 10 s. 188 f.). Ett rimord vore leksandsmålets
hiikui 'lucka'. (Märk att detta ord har behållit den ursprungliga kortstaviga böjningen i
dalmålen.) Ett sådant feminint namn kan från början ha tillkommit en å eller bäck och
senare ha överförts till slogarna och därefter till fäbodstället. Genom fäbodstället rinner en
bäck. Formen reukut kan tolkas som en bildning till svagstadieformen till verbet fsv. riuka,
senare ryka. Betydelsen kan vara 'den rykande bäcken', snarast väl syftande på dimma i
bäckens närhet. Någon ytterligare säker förekomst av namnet tycks inte finnas. Däremot
UTTAL:
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kan hänvisas till det norska forsnamnet Rjukan, fvn. Rjåkandi, bildat till annat avljudsstadium av verbet rjåka 'ryka' (NSL s. 365). Det är tänkbart att bäcknamnet *Ruckan har
förekommit på ett annat håll i nedansiljansområdet. Det kan utgöra förled i Ruckarvet
riukurva, namn på ett utlagt slåtteränge i Mockfjärds kapellförsamling, Gagnefs sn, och
vara det ursprungliga namnet på den bäck, nu kallad Ruckarvsbäcken, som rinner genom
änget.
Råbäck
UTTAL:

råbcek

ÄLDRE NAMNFORMER: Råbäcken 1663 Fäbodinv. s. 34, Rågbäcken 1825 jb, Råbäck T13ENO.

Fäbodar västnordväst om sjön Yxen. Förleden är rå n. 'rågång, gräns', syftande på att
fäbodarna ligger i närheten av rågången mellan Häradsfjärdingen och Näsbyggefjärdingen,
i senare tid mellan Leksands och Siljansnäs socknar. Att denna rågång varit av betydelse
och varit omtvistad vittnar två syneprotokoll om, ett från 1508 u.d. och ett från 1548 28/6
(DDal 2 s. 23, 3 s. 88, JPD f. 140 v.). Enligt Fäbodinv. 1663 tillhörde &bodarna då Näsbyggefj ärdingen, men de ligger nu i Häradsfjärdingen enligt den topografiska kartan. Efterleden -bäck syftar på en bäck i fäbodstället med samma namn som detta. I denna har
funnits en kvarn. Säd från de närbelägna Trätbodarna maldes i Råbäck (Montelius 1975 s.
239).
Rältabodarna6
UTTAL:

rg.4-tbuida , råtbludo (Djura)

ÄLDRE NAMNFORMER: Rältabodarna T13ESO.

Fäbodar sydväst om sjön Gyllingen. Förleden är bynamnet Räka. Fäbodstället tillhör till
största delen gårdar i byn Söder Räka.
Skallskog
UTTAL:

skålskog

ÄLDRE NAMNFORMER: Skallskog T13ENO.

Fäbodar öster om Norrbysjön, den norra viken av sjön Ejen, tidigare med inslag av fast
bosättning. Förleden åsyftar Skallberget skålbnrkce eller Skallen skåln, , ett berg på vars
sydsluttning fäbodarna ligger. I några av 1500-talets jordeböcker och ett antal handlingar
från något senare tid nämns ett ortnamn Galtskall eller Galtskallen: Galeskall 1556, 1558,
Galeskal (otydlig skrivning) 1562 jb, Galte skallan 1596 db ULA, Galtskallen 1645 1/2
db ULA, Galtskallen eller Gallskallen 1670 revningslängd (Montelius 1975 s. 34). I jordeboken 1556 upptas en skattebonde. På 1500-talet ingick gården enligt jordeböckerna i
Skog. Sannolikt är gården en föregångare till det nuvarande Skallskog. Det ovannämnda
bergnamnet Skallen kan vara en förkortning av ett tidigare *Galtskallen. Detta är även
känt som namn på ett berg norr om Bastbergs fäbodar i norra Leksand (T13FNV). Bergets
form har lett namngivarnas tankar till en galtskalle. Efterleden -skog avser det förhållandet att fäbodarna utgör en del av det fäbodområde som kallas Skog, se detta.
Namnet bör egentligen vara Rältbodarna och inte den som anges på topografiska kartan, eftersom förleden
Rält- överensstämmer med den hävdvunna förleden i bynamnet Rältlindor.

6
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Fig. 24. Skallberget eller Skallen från Dammskog. Foto: Karl Erik Forsslund 1918.

Skinnaråsen
UTTAL:

finnrcisti

ÄLDRE NAMNFORMER: Skinnarå'hsen 1663 Fäbodinv. s. 34, Skinnar ås 1825 jb, Skitmaråsen T13ESO.

Fäbodar på nordvästra sluttningen av berget med samma namn, öster om Djursjön. Förled
är yrkesbeteckningen skinnare 'skinnberedare, skinnskräddare' eller det därtill bildade
gårdsnamnet Skinnar. Efterleden är best. sg. av ås m. 'långsträckt bergsrygg'.

Skog
UTTAL:

skog ,på Skog

sn.
Namnet är en gemensam benämning på Dammskog, Skallskog och Brändskog i Leksands
sn och Norrskog i Siljansnäs sn. Se vidare dessa namn. Se även Sörskog, fäbodnamn,
Leksands sn.
ÄLDRE NAMNFORMER: se bynamnet Norrskog, Siljansnäs

Skumpen
UTTAL:

skäimp8n 7

Fäbodställe mellan byn Torrberg och fäbodstället Lindåker, anlagt omkring 1890 och ge-

Skumpen Montelius (1975 s. 227, 256), Skumpens (a.a. s. 167, 176); tolkningen av namnet avser formen utan -s.
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mensamt ägt av tre gårdar i Torrberg. Det låg på en liten kulle i en dalbotten (Montelius
1975 s. 176). Sannolikt är det detta läge som givit upphov till namnet. Substantivet skump
m. är bildat till verbet skumpa, som i dalmål har betydelsen 'hoppa' om bl.a. kor, kalvar
och getter (OÖD s. 2247). En liten kulle tycks ha kunnat föra tankarna till kreaturs
skumpande. En tydlig parallell utgör Getskump itskiump , namn på en bergknalle i byn
Tibble, Leksands sn. Jfr Lindén (1969b s. 13).

Snisbodarna
UTTAL:

snisbiudcer

ÄLDRE NAMNFORMER: Sneesbo 1663 Fäbodinv. s. 36, Snisbodama T13FNV.
Fäbodställe nordväst om de nordligaste gårdarna i byn Risa, nu övergivet. Förleden är
gårdsnamnet Snis.

Sotbodarna (eller Sot)
UTTAL:

sötbuldian (eller sot)

Fäbodgård nordnordväst om Fallsbjörken. Förleden Sot- förekommer dessutom i ägonamnen Sotgärdet söt kick8 , åkrar i byarna Östra Rönnäs och Ullvi, och Sotsved sötsvizd ,
slog i byn Styrsjöbo. Om de två första lokalerna uppges att de ligger vid en gammal kolbotten. Sannolikt har förleden i fäbodnamnet samma syftning. Avkortningen av Sotbodama till Sot har en motsvarighet inom Leksands sn i bl.a. Balkbodarna till Balk (se Lindén
1969b, särskilt s. 11).

Spaksbodarna
UTTAL:

spilksbu.idån

Fäbodgård nordnordväst om byn Hästberg, nu övergiven. Den gamla vägen mellan byarna
Heden och Hästberg, på kartan T13FNV markerad som brukningsväg, gångstig, heter
Spaksgatan spaksgkui . Fäbodgården låg enligt generalstabskartbladet 96 utefter denna
väg. Förleden Spaks är ett gårdsnamn, som förekommer som förled i ett antal ägo- och
terrängnamn på skilda håll i Leksands sn (förutom i Heden och Hästberg även i Grytnäs
och Djura).

Stormo
UTTAL:

stiurmå

ÄLDRE NAMNFORMER: Stoormoor 1663 Fäbodinv. s. 36, Stormohr 1825, Stormo T13FNV.
Fäbodar väster om Hyttsjön. Förleden är adjektivet stor, på leksandsmål silur. Enligt
Montelius (1975 s. 46) omfattade Stormo tidigare även de fäbodar som nu heter Pickbodarna och Säterbodanza (se dessa artildar). Förleden Stor- kan åsyfta detta stora område. Efterleden är mo m. 'jordart bestående av nästan mjölfin sand; relativt jämn landsträcka bestående av sand eller grus och i allmänhet beklädd med barrskog (i synnerhet
med tall)' (SAOB M 1194; jfr OÖD s. 1584, bet. 1). På jordartskartan (Lundqvist 1951,
södra bladet) anges jordarten inom området som "morän, grusig och sandig".
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Stubbrud
stiibrii
Fäbodgård, anlagd omkring 1890 på ett slåtter- och åkerbruksområde nordost om Torrberg tillhörigt skilda byar, nu övergiven (Montelius 1975 s. 167, 176). Namnet motsvarar
ett äldre appellativ stubb(e)ruci 'nyodling på skogsallmänning' (SAOB S 13136 f.). Sannolikt har detta appellativ ursprungligen använts som term för att karakterisera nyodlingen i
fråga. Jfr artikeln Getsarvet ovan.
UTTAL:

Sångberget (eller Djura Sångberget)
UTTAL:

Rigbierkce (eller liar sågbnrice Leksand, ki'r sågbcerice Djura)

ÄLDRE NAMNFORMER: S'ångbärgiedtt 1663 Fäbodinv. s. 35, Sangsberget 1825, Sångberget T13ESO.

Fäbodar nordost om sjön Sången på berget Sångberget. Kallas också efter ägarna Djura
Sångberget till skillnad från Leksands Sångberget, ett annat namn på Matsbodarna (se
detta). Förleden är sjönamnet Sången sågan. Detta namn är enligt Fries (1990 s. 36 if.)
bildat till adjektivet sandogher 'sandig'. Ljud- och formutvecklingen skulle vara *Sandoghi
> *Sandghi > *Sangi > *Sånge -n och betydelsen vara 'den sandiga (sjön)', vilket stämmer utomordentligt väl med sjöns strand- och bottenförhållanden.

Sångnäset
Fäbodställe anlagt på 1870-talet på ett näs i nordvästra delen av sjön Sången (Montelius
1975 s. 167, 169). Se artikeln Sångberget ovan.

Säterbodarna
UTTAL:

sieturbiudan

ÄLDRE NAMNFORMER: Säterbodarna T13FNV.

Fäbodar väster om Hyttsjön. Förleden är kompositionsformen Säter- av bynamnet Sätra.
Fäbodstället har anlagts av gårdar från denna by och kallas av ägarna för Sätergårdarna
sieturgåk-ar till skillnad från Väst i gårdarna, som är deras benämning på Stormo fäbodar
(se detta namn).

Sätergårdarna, se Säterbodarna.
Sörskog
ÄLDRE NAMNFORMER: Söderskogh 1668 LMV U 10.
Ericus Karlin (1813 s. 2 not d) nämner Sörskog med tre hushåll bland byarna i Härads
fjärding. Samma namn finns också i husförhörslängden 1826-35. Det svarar mot de tre
fäbodställena Dammskog, Skallskog och Brändskog, se dessa, vilka utgör en sydlig grupp
inom fäbodområdet Skog, se detta. Se också bynamnet Norrskog, Siljansnäs sn.

Torsarvet
UTTAL:

tÖbliTV8

ÄLDRE NAMNFORMER: Toosarfwedtt 1663 Fäbodinv. s. 38, Torsarfvet 1825 jb, Torsarvet T13FNV.

Fäbodar ostnordost om byn Östra Rönnäs. Efterleden är arv n. i betydelsen 'ärvd jordeg90

endom'. Förleden kan vara gen. av något av mansnamnen Tore (fsv. Thorir) eller Tord
(fsv. Thordh). Se Lindén (1970 s. 91) och där anförd litteratur. Denna förled anger vem
som lämnat egendomen i arv.

Tronsbodarna
Fäbodar med detta namn är upptagna i 1670 års revningslängd. Förleden är gen. av antingen mansnamnet Trond eller gårdsnamnet Trons. Montelius (1975 s. 34, 188) anser att
de motsvarar antingen gårdsgruppen Tronsbacken i byn Almberg (Montelius anger felaktigt Kilen) eller, troligare, byn Hyttkvarn. Till hans bevismaterial kan läggas följande.
Berget nordväst om Hyttkvarn heter Tronsberget. I byn finns en äga med namnet Trons
änge tröns iewu. Gårdsnamnet Trons finns i byn.
Trätbodarna
UTTAL:

trietbuidan

ÄLDRE NAMNFORMER: Trätbodarna

T13ENO.
Fäbodar öster om Björntjärnen i västra delen av Leksands socken. Trätbodarna nämns
enligt Montelius (1975 s. 23) i dombrev, möjligen 1613, säkert 1621. Namnets förled
utgörs av stammen i verbet träta, fsv. krätta, thräta, eller motsvarande substantiv. Den är
ganska vanlig i svenska och norska ägonamn och anses allmänt ange att marken varit
omstridd, att man trätt om den (se bl.a. Hellberg 1967 s. 390). Montelius (1975 s. 47)
menar att det kan vara Trätbodarna som avses med det fäbodställe som Lars Eriksson i
Västannor 1613 byggde "in med Skog liggande rätt i rågången mellan Näsbygge och
Härads fiärdingar" och ställer sig frågan om läget mitt i den i äldre tid ofta omtvistade
rågången gett namn åt fäbodstället. Om rågången och tvisterna om den se artikeln Råbäck
ovan. I Leksands socken har ytterligare några ortnamn med förleden Trät- upptecknats:
Trätgärdet, åker i byn Rälta resp. byn Hagen, Träthagsgatan, byväg i byn Ullvi, och
Trätsved, slog i byn Hackmora resp. åker i byn Plintsberg. I fallet Trätbodarna liksom när
det gäller de andra namnen är det med all sannolikhet tvister om äganderätten som varit
orsak till namngivningen.

Ungsjöbodarna (eller Knutsbodarna)
funfobiudcer (eller knUisbiudcer )
Nedlagt fäbodställe i östligaste delen av Leksands socken, nära Södra Ungsjön (se Montelius 1975 s. 172). Denna sjö utgör en fortsättning nedströms av Norra Ungsjön, som ligger
inom Rättviks sn. Fäbodnamnets förled utgörs av sjönamnet Ungsjön. Dettas förled torde
vara ordet ugn, på rättviks- och leksandsmål unn, syftande på sjöarnas smala form och
läge i en djup sänka mellan höga berg (Lindén, Naturnamnen inom Rättviks kommunområde, manuskript). Jfr även Lövsberg ovan.
Ett annat namn på Ungsjöbodarna är Knutsbodarna (Montelius 1975 s. 257). Förleden
är gårdsnamnet Knuts.
UTTAL:

Vadbäcken
vcibcej48n (uttalsuppgiften gäller namnet på bäcken)
Fäbodstugor mellan Kråkbodarna och Lindbodarna, vilka räknas som en del av LindUTTAL:
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bodarna. Se Montelius (1975 s. 182). Namnet härrör från läget vid Vadbäcken (T13ENO),
ett biflöde till Våtån från trakten öster om Nålberg. Förleden innehåller verbet vada. Bäcken
har enligt uppgift ibland varit så stor att man måst vada över den på väg till och från
fäbodarna (OAU).

Yxbodarna
Plgsbuid an , -blada
ÄLDRE NAMNFORMER: Ijxenn 1571, Yxesboda 1580, Yxensboda 1588, Yxenbodha 1661, 1686,
Yxeboda 1715, 1762, 1825 jb. — Yxeboda 1591 db ULA, 1643 mtl, Yxbergh 1645 db ULA,
Yxbodarna T13ENO.
Fäbodar vid sjön Yxen, i äldre tid med fast bosättning. Förleden är en förkortad form av
sjönamnet Yxen. Detta är en ellips av ett äldre *Yxna-sior, där Yxna- är gen. pl. av fsv. oxe,
uxe 'oxe', sannolikt i användning som noaord för älg. Jfr bynamnen Oxberg i Åls sn (se
nedan) och Oxberg i Mora sn (SOKo 10 s. 20). Utvecklingen kan antagas ha varit *Yxna-sior
> *Yxen-sjö > Yxen (yxen 1597 db ULA). Sjönamnet betyder alltså 'Oxsjön, Älgsjön'.
Fäbodnamnets sammansättningsform ingår i Yxbodlöten åksbutOta, Yxbodarnas vallningsområde.
UTTAL:

Åkersbodarna
'borta i Åkersbodarna'
Åkersbodarna T13FNV.
INBYGGARBETECKNINGAR: kkersbodare dkosblador m. 'man från Åkersbodarna', pl. -buidnror
'åkersbodfolk', åkersbodara dikusbiudora f. 'kvinna från Åkersbodarna', pl. saknas.
Fäbodställe, äldst belagt 1666, som först efter storskiftet fått fast bosättning (Montelius
1975 s. 36 f., 253). Förleden är gen. sg. av Åker, äldre form av bynamnet Åkerö. Efterleden
är best. pl. av bod f. Betydelsen är 'byn Åkerös fäbodar'.
UTTAL:

åksrsbiud an , dikusbuid a , bort i eikusb tudom

ÄLDRE NAMNFORMER:

Ånnbodarna
UTTAL:

(1/ 7/b/i/d/2

ÄLDRE NAMNFORMER: Ånnbodarna jr. — Åhnbodhan 1663 Fäbodinv. s. 37, ån Boda 1825 jb,
Ånnbodama T13FNV.
Fäbodar nordost om byn Rönnäs. Förledens skrivning Åhn- i fäbodinventeringen 1663
kan tolkas som ett återgivande av ett då brukligt uttal med långt å-ljud. Förkortning av
lång vokal i förled i sammansättningar är vanlig i dalmål (Levander 1925 s. 84). Förleden
kan vara en ursprunglig gen. av det fornsvenska mansnamnet Ane (SMP 1 sp. 97). I
Sundboms socken har funnits en gård eller by Ånarvet (Ånafff 1539). Detta namns förled
antas innehålla samma mansnamn (Ståhl 1960a s. 88).

Åskakbodarna
UTTAL:

åsknkbiud an

ÄLDRE NAMNFORMER: Åskakbodarna T13ENO.
Lå'ngfabodar nordost om sjön Åskaken i västra delen av Leksands sn. Sjönamnet utgör
förled i fäbainamnet. Det ingår även i Åskakmyran (afskake myra 1508, avskr. 1609 DDal
2 s. 23), namn på en intilliggande myr. Sjöar med namnen Åskaken, Avskaken, Askakan,
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Djupslöh

Fig. 25. Området kring sjön Åskaken. Detalj ur T13ENO. Underlag allmänt kartmaterial copyright
Lantmäteriverket. Medgivande 12001/535.

Askaken och liknande finns i sydvästra Småland, sydöstra Västergötland, södra Dalsland,
södra Bohuslän, på gränsen mellan Värmland och Dalarna och i Dalarna, där antalet är
störst, sex stycken. Dessutom finns en sjö Avskåken å'vskåkånn i Fåberg hd, Oppland
fylke i Norge. För utförligare uppgifter om sjöarnas läge se Erik Olof Bergfors (1961 s.
113 if.). Gemensamt för dem alla är att de är små sjöar som ligger intill större sjöar eller
intill åar och har sitt utlopp i dessa. Åskaken i Leksand ligger omkring 2 km öster om den
betydligt större sjön Snesen. Via två småsjöar mynnar den i Snesen.
Förleden i dessa namn är adverbet av (leksandsmål å) med betydelsen 'avskild från,
vid sidan av'. Efterleden är ett kortstavigt svagt maskulint substantiv nom. fsv. *skaki,
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oblikt kasus *skaka, som har en motsvarighet i det norska dialektordet skake (skakje), känt
från Sunnhordland i betydelsen 'avbalkning för lamm i fårhus' (Torp s. 585). Stammen
skäk- torde också ingå i avledningarna norska dialekters skf ekel m. 'utkant, hörn' etc (Ross
s. 666), efterleden i svenska dialekters avskäckel m. (Västmanland) eller n. (Värmland),
avskäckla f. (Västmanland, Västerdalama) och avskäckWor f. pl. (Västerdalarna) 'avsides el. oländigt liggande plats, obygd, avkrok' (OSD s. 224), t.ex. byty skäkkumä Järna
'borta i obygden' (OÖD s. 58) och norska dialekters avskjekla 'utkant, avkrok' (Ross s.
21). Jfr också Ståhle (1946 s. 239 if.)
Till grund för sjönamnet Avskaken skulle kunna läggas ett appellativ *avskake med
betydelsen 'sjö vid sidan av'. Jfr Indreb0 (1924 s. 14 f.), Janzn (OGB 10 s. 65 f.) och
Lindén (manuskript till Ortnamnen i Mora kommun, Naturnamnen). NSL (s. 64) antar att
efterleden är en bildning direkt till verbet skaka och att namnet troligen betyder 'den som
är avskakad eller avskild'. Denna tolkning förutsätter att skaka skulle ha haft en betydelse
'avskilja'. En sådan finns dock inte klart belagd. Skaka betyder emellertid också 'rensa
lin' i svenska, norska och danska dialekter. Samhöriga med denna betydelse är substantiven avskak n. [åvskalz], södra Dalarna, och avska kor f. pl. [å'skakur], Västerdalarna, 'avfall vid skäktning av lin' (OSD s. 222). I norska mål finns dessutom betydelsen 'ösa,
tömma' i förbindelsen skaka upp 'opOse nybrygget 01 af Gjxringskarree (SAOB S 3351,
Aasen s. 659, Ordbog over det danske sprog 19 sp. 165, Feilberg 3 s. 222, OSD s. 222).
Dessa betydelser kan tänkas utgå från en äldre allmän betydelse 'avskilja'. Detta antagande stöds av de ovan anförda avledningama, vilka har en betydelse som torde återgå på
en sådan betydelse hos grundordet.
Åsleden
UTTAL: (isledit
ÄLDRE NAMNFORMER: Åhsledhan 1663 Fäbodinv. s. 37, Åsleden T13FNV.
Fäbodar på västra sluttningen av Åsledsberget. Förleden Ås- syftar sannolikt på bergåsarna i norra Leksand och de byar som ligger där. Den är alltså densamma som förleden
i namnet Åsbygge .flärding (se detta). Efterleden är best. sg. av led f. 'led, väg'. Namnet
kan antas ursprungligen ha tillkommit en led från de centrala byarna vid älven — Noret,
Tibble, Ullvi — till de ovannämnda byarna. I fäbodinventeringen 1663 uppges att det är tre
bönder från Noret, Tibble och Ullvi som äger fäbodställen i Åsleden. Vägnamnet har överförts till de fäbodar som anlagts intill leden. Jfr fähodnamnet Ärtled. En annan tolkning
har framförts av Lindén (1950a s. 39 f.). Den får emellertid anses som mindre trolig.

Älgberget
UTTAL:

ielrgbbr tce

ÄLDRE NAMNFORMER: Äliebärgz

fäbodar 1668 LMV U 10, Älgberget T13ESO.
Lå'ngfäbodar på sydsidan av berget med samma namn. Förleden är djurbeteckningen älg
m.
Ärtberget
Nu nedlagda fäbodar (se fig. 23) nordnordost om sjön Ä rten, vilka legat ca 500 m norr om
toppen på Ärtberget (T13FNO) och på generalstabskartan G 97 kallas Risholen fäb. Förleden innehåller sjönamnet. Om detta namns betydelse se fäbodnamnet Knubben.
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Ärtknubben, se Knubben.
Ärtled
UTTAL: årtliid

Erttledh (Leksand), Ärttlededt (Rättvik) 1663 Fäbodinv. s. 36, 46, Ärtele
fäbodar 1668 LMV U 10, Ertlid 1825 jb, Ärtled T13FNV.
Fäbodar, belägna delvis inom östligaste delen av Leksands sn intill sockengränsen, delvis
och mest inom Rättviks sn (se fig. 23). På topografiska kartbladet 13FNV finns inga tecken
för fäbodstugor på leksandssidan av gränsen. Denna del av fäbodstället är alltså numera
övergiven. Förleden är sjönamnet Ärten. Om detta namns betydelse se fäbodnamnet
Knubben. Efterleden är led f. 'led, väg'. Namnet avser enligt Lindén (1950a s. 35 if.)
ursprungligen en vintervägled genom dalgången Ärtled — Ärten och vidare över sjön
Fjällgrycken och sannolikt med anknytning till viktiga vintervägar österut och söderut.
Vägnamnet har övertagits av de vid vägen anlagda fäbodarna. Jfr fäbodnarrmet Åsleden.
Om dalgången Ärtled — Ärten och det vattendrag som rinner genom denna se fäbodnamnet
Gansåsen.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Gårdsnamn
Beteckningen gårdsnamn används i den följande framställningen om det namn som sätts
före dopnamnet. Bräms Nils och Mickels Brita är kombinationer som kunde användas i
dagligt tal. I kyrkobokföringen och andra officiella sammanhang tillfogades ett patronymikon (namn efter fadern): Bräms Nils Nilsson, Mickels Brita Larsdotter. Gårdsnamnet
betecknar i Leksand, Siljansnäs och Ål både gården och folket som bor på den, familjen,
släkten. I avsnitten om gårdsnamnen Katrin och Stålbåg nedan finns exempel på detta.
Leksands sockenmål har ordet gårdsnamn: skks vär ä ho hi'tta tä gå'ksnammsn 'vad var
det hon hade för släktnamn (eg. hette till gårdsnamn)?' (OÖD s. 783). Detta, liksom förhållandet att termen är vedertagen i framställningar om det specifika dalska namnskicket,
gör att det är lämpligt att bruka termen även här. I språkvetenskapligt sammanhang används ordet första gången av Petrus Envall (1911 s. 3) i inledningen till undersökningen
Om gårdsnamnen i Envikens socken, Dalarna. Han skriver att han tagit upp det i Dalarna
brukliga ordet gårdsnamn som term men gör förbehållet "i brist på annan lämplig". En
nackdel med termen är att den kan sammanblandas med gårdnamn, namn på en gård, dvs.
avseende ett ortnamn och inget annat. En annan nackdel är att termen gårdsnamn bara ger
språldigt uttryck åt den ena av de två funktioner som det framförställda namnet har. Termens innebörd och lämplighet har diskuterats av flera forskare. För en översikt över denna
diskussion se Larsson (1995b s. 69 if., 1998 särsk. s. 196 if.). Se även Larsson (1995a s.
155), Rostvik (1999 s. 9 f.)
Avsikten med den följande framställningen är att åstadkomma en dokumentation av
gårdsnamnen och att språ1digt förklara dem så långt det är möjligt. Namnen är excerperade ur Leksands sockens husförhörslängd 1826-35 (ULA) och ur Ortnamnsarkivets (OAU)
och Dialekt- och folkminnesarkivets (ULMA) uppteckningar i Språk- och folkminnesinstitutet (SOFT) i Uppsala. Namnens bytillhörighet anges enligt husförhörslängden och
uppteckningarna. Beteckningen "Långberg" anger att uppgift om soldatnamn är hämtad
ur John Långberg: Leksands kompanis personhistoria.
De viktigaste anledningarna till att husförhörslängden 1826-35 valts som källa är att
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det gamla namnskicket kvarlevde oförändrat vid den tiden och att folkomflyttningarna,
framför allt emigrationen, ännu inte hade börjat.
Med "inofficiella gårdsnamn" menas sådana namn som används i dagligt tal om en gård
eller familj men som inte fmns i kyrkobokföringen. Man kunde t.ex. vara kyrkobokförd
under namnet Kalles men omtalas som Pres (<Per Ers) av grannarna i byn.
Agnes, skrivs numera även Agnas, Sätra, av kvinnonamnet Agnes. Detta finns belagt år
1571 i skrivningarna Agnes vidua (tl, Leksands sn 1539-1572 s. 87) och Agnis änkia (ÄL,
Leksands sn 1539-1572s. 103), båda gällande Skeberg. Ingår i Agnesbacken ågncesbåk8n,
backe på en väg i Sätra vid Agnesgården.
Allvarsams, Tällberg, av soldatnamnet nr 77 Alfvarsam, Rättviks kompani. Detta namn
är upptaget i 1691 års generalmönsterrulla och ersatte ett äldre namn Kejsare (Långberg).
Alviks, Berg, av soldatnamnet nr 65 Alvik, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet är bildat till bynamnet Alvik i nuvarande Siljansnäs sn. Ingår i ägonamnet
Alviksbrändan åkvbksbrienda , en åker i Östra Rönnäs.
Ambo, skrivs numera Anbo, Hästberg, Övermo, av fäbodstället Anbodarna. Ex.: Ambo
Olof Persson, f. 1774, Hästberg. Ingår i Anbod änget åtnbut &we, en slog i Skeberg.
Anders, Plintsberg, av mansnamnet Anders. Ingår i bl.a. Anders-myren andasmPra, , en
åker i Sjugare.
Anders Bengts, skrivs numera Andersbengts, Hjortnäs, tidigare Almbergsbjörken, av

Anders Bengts(son).
Annas, Djura, av kvinnonamnet Anna.
Arons årons , Backen, Noret, Skålhol i Skeberg, Ytteråkerö, av mansnamnet Aron, som
också användes som soldatnamn (nr 26) och därvid (1820) ersatte det äldre namnet Slång.
Ex.: Arons Per Larsson, f. 1799, Noret. Ingår i bl.a. Arongatan årh, Om, en väg i Smedsarvet som går förbi Aronasgården.
Arvids årvasb r i ta (a = n) Arvids Britta, Gärde, Slättberg, av mansnamnet Arvid. Detta
namn förekommer i byn Gärde i 1500-talets skatte- och tiondelängder: Arued Aruid ij
Gerde 1539 (Leksands sn 1539-1572s. 16 f.). I domboken 1611 15 (ULA) nämns Alfwids
Erich Olsson i gele (= Gärde). Ex.: Arvids Anders Olsson, f. 1792, Gärde. Ingår i bl.a.
Arvestallenbrv8stblh , fridlyst tall i Gärde (se Forsslund 1922 s. 164).
Back bak, Almbergsbjörken, Backen, Djura, Fors, Gråda, Gärde, Hjortnäs, Plintsberg,
Romma, Rönnäs, Sjugare, Sätra, Söder Lindberg, Torrberg, Ullvi, Yttermo, Överboda, av
substantivet backe eller ortnamnet Backen. Namnet har ursprungligen givits för att ange
en gårds läge på en backe, en gårds läge i byn Backen eller en familjs eller persons hemhörighet i eller härkomst från denna by. Gårdsnamnet Back i Djura har t.ex. uppkommit av
att gården legat på en backe, den lilla kulle där vägen till Hyttån viker av från vägen till
Hedby. Denna Backgård är borta sedan hundra år, men backen har fått sitt namn efter
gården och heter Backbacken (Dalgård 1943 s. 63 f.). Ex.: Back Jöns Ersson, f. 1791,
Gärde. En gård och/eller dess folk kan omnämnas som Backomes båkom8s , dialektal
genitiv plural. Jfr Femomes och Gårdomes nedan. Namnet ingår i bl.a. Back gravarna
båk gråvcer, en slog i Kilen som tillhör Backgården i Sjugare.
Back Hans, skrivs numera Backhans, Plintsberg, Torrberg. Av Back och mansnamnet

Hans.
Back Pelles eller Back Pellas båkpielns, -plus, Hjortnäs. Av Back och mansnamnet
Pelle, se Pellas nedan. Ingår i bl.a. Back Pellas täkt balspiclus t&kt , en åker och slog i
Slättberg.
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Bagg, Romma, Slättberg, kompositionsform av bagge, kanske i betydelsen norrbagge
'norrman'. Bagge förekommer flera gånger som binamn och gårdsnamn i 1500-talshandlingar från Mora och har sedan fortlevat där som gårdsnamn i formen Bogg (SOKo
10 s. 47). Gårdsnamnet Bagg kan också vara bildat till ett soldatnamn. Rote nr 90 Bagge
finns i byn Backgården, Bjursås sn, Rättviks kompani. Namnet finns i byar i östra delen av
Leksands sn. Karlar därifrån kan ha tagit värvning i grannsocknen Bjursås rotar. Ingår i
Bagg-gärdet bbg!,c4-8, en åker i Romma, och kan ingå i fäbodnamnet Baggbodarna.
Behändigs, Ullvi, av soldatnamnet 136 Behändig, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet är bildat till adjektivet behändig med äldre betydelser som 'kvick eller ledig
i sina rörelser, vig o. likn.; fyndig, snartänkt, fintlig o. likn.; skicklig, förfaren o. likn.'
(SAOB B 897 f.).
Bengts bcegs , skrivs även Bengtes bckgt8s, Almberg, Böle, Gärde, Hjortnäs, Kullsbjörken,
Plintsberg, Romma, Skålhol i Skeberg, Torrberg, Yttermo, Ytteråkerö, av mansnamnet
Bengt. Ex.: Enk. Bengts Brita Carlsdr, f. 1780, Gärde. Ingår i bl.a. Bengtsänget bcbstsiewa ,
b&gksawce, änge i Plintsberg resp. slog i Skeberg, och Bengtes täkt begt8s tielst, åker
i Hackmora.
Berg, Almberg, Laknäs, Norr Bergsäng, Norr Lindberg, Risa, Västanvik, Ytterboda, av
soldatnamnet nr 73 Berg, Bergsäng, senare Laknäs, ersatte omkring 1690 det tidigare namnet
Plogtapp, Rättviks kompani, eller nr 25 Berg, Leksands kompani, som fanns även före
1691 (Långberg). Ex.: Berg Lars Ersson, Norr Bergsäng. Ingår i bl.a. Bergtäkten bårgtiekta,
en åker, nu sommarstugetomter, i Hjortnäs, där tidigare en soldat Berg haft sin gärd.
Björk, Almbergsbjörken, Styrsjöbo, Sätra, Överboda, av soldatnamnet nr 55 Björck, som
fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Björk Anders Larsson, f. 1776, Styrsjöbo.
Björs b Os terk Björs Erik, d an ce b Os därnär (dvs. hos) Björs, Gärde, Hedby, Skålhol
i Skeberg, Ytteråkerö, sannolikt av mansnamnet Björn. 1539 års skattelängd (Leksands sn
1539-1572 s. 10 if.) upptar bl.a. Biörn zj Skebergh, Matz och Jon Biörss (= Biörsson) zj
Mzjelghen, Oloff och Per Biörss if Skeberghe och Per Biörss ij Gherrede (= Gärde). Biörss
Pelle ij ? -bergh nämns i dombrev 1645 1/2 (ULA db 1641 15). Gårdsnamnet Björs ingår
i bl.a. Björsgrop, det folkliga namnet på byn Ytteråkerö, och i Björslokan b pråsloka , ett
sumphål i Smedsarvet på en Björsgårds ägor. Ex.: Björs Anders Andersson, f. 1782, Ytteråkerö.
Black, Backen, Västra och Östra Rönnäs, av soldatnamnet nr 129 Black, som fanns även
före 1691 (Långberg). Soldatnamnet är bildat till adjektivet black med betydelser som
'matt eller blekt rödgul; (om vad färg som helst:) matt, blek, oklar m.m.' (SAOB B 2986
f.). Ex.: Black Anders Olsson, Östra Rönnäs, Modr. Sold. 01. Blacks Eä. Ingår i bl.a.
Blacktäkten b Zråktiekta, en slog i Lissbjörkens %bodar nordost om Rönnäs.
Bleck, Almbergsbjörken, av soldatnamnet nr 95 Bleck, som år 1812 ersatte namnet Bleckhorn i 1691 års generalmönsterrulla.
Bleckhorns, Lima, av soldatnamnet nr 95 Bleckhorn, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet är bildat till substantivet bläckhorn, som ursprungligen avsåg av horn
gjorda eller hornliknande bläckbehållare (SAOB B 3588). Jfr Bleck och Knothols.
Blom b 4Y3m per Blom Per, Norr Lindberg, Västannor, Västanvik, av soldatnamnet nr 30
Blom, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Blom A.L.S Eä, Västannor. Ingår i bl.a.
namnen Blombäcken blömblej,y8n ,en liten bäck i Västanvik, och Blomtäkten b kömtiekta ,
en åker i Norr Lindberg.
Bock, Söder Lindberg, av soldatnamnet nr 107 Bock, som fanns även före 1691 (Långberg). Jfr Dahlbergs.
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Bond bond , Björkberg, Östanhol, Övermo, sannolikt av det äldre mansnamnet Bonde
(jfr Ståhl 1956 s. 29). Detta förekommer i bl.a. ett senmedeltida fastebrev utfärdat på
Sollerön: bonde halwardsson 1497 22/2 RAp (DDal 1 s. 159). Möjligt är emellertid också
att gårdsnamnet är bildat till soldatnamnet nr 148 Bonde, Ål, som fanns även före 1691
(Långberg). Ingår i bl.a. Bond gärdet bön iielra, åkrar i Laknäs, Lissbjörkens fäbodar och
Noret, och Bond loken bönd lökan , vattensamling i Övermo på Bondgårdens ägor.
Bortas bårtas (a = ag Hagen, Hjortnäs, Yttermo, av en dialektal form av kvinnonamnet
Birgitta. Gårdsnamnet svarar mot Moras Börtos och Burtus, Våmhus Burtu samt Orsas
Burtur och Buttur (SOKo 10 s. 48, 104 och där anförd litteratur). Ex.: Bortas Lars Matsson, f. 1772, Hagen. En gård i Norr Lindberg, som skrivs Bortes (uttal bårtas) och som
ligger på sydöstra sluttningen av Börke(n) bårf,yee,bårija eller Börkbacken bgirtbåkan
anses ha fått sitt namn av läget på denna plats. Se även Börtas.
Bos bos, Sunnanäng, Tibble, av soldatnamnet nr 67 Bose, som fanns även före 1691
(Långberg). Soldatnamnet torde vara bildat till substantivet bose, en variant till buse, sannolikt i betydelsen 'person som i storlek eller styrka eller färdighet(er) eller begåvning
osv, överträffar det stora flertalet, bjässe, baddare' (SAOB B 4605). Enligt Westgärds (1932
s. 47 f.) har gården i Sunnanäng fått namn efter soldaten Anders Jonsson (Jönsson enligt
Långberg) Bose, död omkring 1752, vars hustru var dotterdotter till Elof Elofsson Terserus,
som ägde gården vid 1600-talets mitt. Se även gårdsnamnet Elovs.
Brasar, Östanmor, innehåller sannolikt en yrkesbeteckning *brasare 'tillverkare av skällor',
bildad till verbet brasa 'löda', som har belagts inom övre Dalarna i målen i Venjan, Floda,
Malung, Lima och Transtrand, i bl.a. sammanställningen brasa bjällor bra' ss bje'lsd
Malung 'löda ihop skällor' (OÖD s. 188, se även ÖDB 2 s. 87 if.). Ordet *brasare är inte
belagt som dalskt dialektord men har funnits i 1700-talets västgötska i sammansättningen
bjällebrasare 'den som förfärdigar bjällror (= skällor)' (Rietz s. 49b, från Hof s. 90). Ex.:
Brasar Anders Matsson, f. 1779, Östanmor. Ingår i bl.a. Brasargärdet brbsartickce, en
åker i byn Backen.
Brask brask, Överboda, av soldatnamnet nr 86 Brask, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller adjektivet brask med betydelsen 'övermodig, stolt, karsk'
(SAOB B 4168).
Brittas, Västberg, av kvinnonamnet Britta. Ingår i Brittes mark britas mrjrk , fäbodställe.
Britts brits, bris, Sunnanäng, Sätra, av kvinnonamnet Britta.
Brus, Djura, sannolikt av det likalydande soldatnamnet, som innehåller substantivet brus.
Något soldatnamn Brus har inte funnits i Leksands kompani men däremot i Mora kompani, Gagnefs kompani och Överstelöjtnantens (senare Gustafs) kompani.
Brusk, Kilen, kan innehålla substantivet brosk, vilket har uttal med u i bl.a. dalasocknarna
Bjursås, Gagnef och Ål (OÖD s. 197). Om anledningen till namngivningen kan dock
ingenting sägas. Ingår i bl.a. Bruskmyran briaskmbra , en åker i Kilen, och Bruskbäcken
briaskbktjan , en bäck i Kilen (ek 13F7d).
Bryggar, Slättberg, av soldatnamnet 105 Bryggare, som fanns även före 1691 (Långberg).
Bränd, Grytnäs, Karlsarvet, Rönnäs, Västanvik, av appellativet brända f. 'skogstrakt, där
elden gått fram; svedjeland' (OÖD s. 228) eller det därtill bildade ägonamnet Brändan.
Gårdsnamnet kan också ange hemmahörighet i eller inflyttning från bydelen Brändan av
Hedby. Se under det senare namnet. Ingår i bl.a. Bränd dalen brien d ,A4rc, en dal i Grytnäs inom Brändgårdens ägoområde.
98

Bröms br8ms , Heden, Karlsarvet, Söder Lindberg, Västarmor, sannolikt av soldatnamnet
34 Bräms, som fanns även före 1691 (Långberg). Namnet kan dock ha ett ännu äldre
ursprung. Bonden Nils Bröms i Ullvi upptas i 1571 års jordebok, 1571 års tiondelängd och
i skatteregistret för Älvsborgs lösen 1571 (Leksands sn 1539-1572 s. 62, 80,94). Binamnet
Bräms, även skrivet Brims och Bryms, finns på skilda håll i landet inom både frälse och
ofrälse från 1300-talet och framåt. Jfr fsv. brims (> bryms > bräms) 'broms' (Sdw s. 147).
Det äldsta belägget är Pether Bryms 1365 28/7 Björnö, faste på ett jordabyte i Frötuna
skeppslag i Uppland (SMPs). Om något samband finns mellan denna medeltida förekomst
och namnets förekomst i Dalarna torde vara svårt att utröna. Ex.: Bröms Nils Nilsson, f.
1786, Heden. Ingår i bl.a. namnet Brömsdammen bråmsdkim8n T13FNV, den övre och
större av kvarndammarna i Heden.
Buffers, Åkerö, torde vara samma namn som gårdsnamnet Buffils, Björken, Siljansnäs sn.
Se detta namn nedan.
Busk, Djura, kan komma av soldatnamnet nr 54 Buske, Gagnefs kompani.
Byngs, Björkberg, av äldre *Byggnings, möjligen syftande på den nu försvunna byn
Byggningen i Åls sn (se bynamnet Tunsta). Ingår i Byngsgärdet bAgsLip4-8 , en åker i
Torrberg, grannby till Björkberg.
Bäck, Norr Räka, Smedsarvet, Tibble, sannolikt av soldatnamnet nr 51 Bäck, som fanns
även före 1691 (Långberg), eller av substantivet bäck, i så fall syftande på gårdens läge
vid en bäck. Ex.: Bäck Per Olsson, f. 1751, Norr Räka.
Bältar, Östra Rönnäs, av yrkesbeteckningen fsv. och ä. nsv. bältare 'bältmakare, gördeloch sadelmakare' (SAOB B 4761). Namnet finns i formen Bälter i Mora och Sollerö snr
(SOKo 10 s. 48, 70, se även Lindén 1975 s. 61 f.).
Bölik, Bollik, Norr Bergsäng, av okänt ursprung. Namnet förekommer också i Sörbygge
fjärding av Rättviks sn, skrivet Bolik, Bolyck och Bollik, och uttalat bålik och &flik (OAU).
Ingår i Bollikgärdet bflzkicelf8, namn på en åker i Norr Bergsäng.
Böls, Björkberg, Böle, Hjortnäs, av bynamnet Böle och angivande hemmahörighet eller
ursprung i denna by. Ingår i bl.a. Bölsslogen bgrsldn8n , en slog i Norr Lindberg, ägd av
en Bölsgård i Hjortnäs.
Börtas, Hjortnäs, Kullsbjörken. Annan skrivning för Bortas. Se detta namn.
Courage, Vargnäs, Östra Rönnäs, Courages krAles , Sätra, av soldatnamnet nr 80 Courage. Sannolikt år 1681 ändrades namnet från Modig till Couragie (Långberg). Av det
franska ordet courage 'mod'. Ex.: Courage Anders Andersson, f. 1762, Östra Rönnäs.
Ingår i bl.a. Courage Pers hage korjilepes bga , en hage i Almberg.
Dahlbergs, Norr Lindberg, av soldatnamnet nr 107 Dalberg, som år 1789 ersatte det tidigare Bock (se detta) i 1691 års generalmönsterrulla. Ex.: Dahlbergs Lars Jonsson, fr. N° 4
i Byn; Svärmodr. Sold. Dahlbergs Eå Anna ()lsj Lars Jonsson hade alltså antagit det s.k.
särknamnet, dvs, tagit namn efter den gård som han gifte in sig i och övertog.
Damm, Heden, syftande på kvarndammarna i denna by. En gårdsklase mitt i byn, väster
om Brömsdammen, kallas Dammgårdarna d gclaran , och byn har tidigare även hetat
Dammheden clarnheda . Ex.: Dam Anders, Dam Anders på heden 1645 1/2 (ULA db
1644-45), Dam Olof Andersson, f. 1792, Heden.
Daniel Ols, Djura, Gråda, av Daniel Ols(sons). Namnet har utvecklats till Los (Dalgård
1943 s. 76 not 3).
Daniels, även skrivet Danils, Almberg, Almbergsbjörken, Berg, Björkberg, Plintsberg,
Romma, Sågen (nu i Bjursås sn), Ullvi, Västannor, Västanvik, Östra Rönnäs, Överboda,
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av mansnamnet Daniel. Ex.: Daniels Daniel Danielsson, Sågen. Ingår i bl.a. Danils tomt
dån Ils tgunt , en slog i Ullvi.
Dans, Björkberg, är sannolikt en kortform av Daniels. Förkortningen torde ha skett i gårdsnamnets sammanställning med ett följande förnamn, t.ex. Daniels Anders> Dans Anders.
Andra exempel på tvåstaviga namn som blivit enstaviga är Dofs <Davids, Jofs, Jobs <Jakobs
(en utveckling, som är belagd redan i medeltida handlingar), Mårts <Mårtens, Påls <
Påvels och Toms < Tornas (se Lindén 1976b s. 94 not 24, 103 if.). Gårdsnamnet Dans
ingår i fäbodnamnet Danshol och i namnen på två gårdar, Danskaris clånskar is i Sjugare
och Danspellas cffinspelbs i Bodlindor, samt i ägonamn, bl.a. Dansbacken dtMsb2zk8n ,
en slog i Sätra. Ex.: Modr. Dans P.E.S. E-4 Björkberg.
Djäken tick8n, Djura, Plintsberg, Sjugare, Ullvi, Yttermo, av ä. nsv. djekne o. likn. 'lärjunge vid lärdomsskola' eller av soldatnamnet 91 Djäkne, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Djeken P.D.S. Eå, Yttermo. Ingår i bl.a. Djäken hällen kickan hicla, en berghäll på Djurberget i byn Djura.
Djäkenpers i ek8mpes, Sjugare, av gårdsnamnet Djäken med tillägg av mansnamnet
Per.
Dov dov , Backen, Gärde, Ytteråkerö, av adjektivet döv, på leksandsmål dov . Ex.: Dof
P.P.S. Eå Brita Perscf, f. 1773, Ytteråkerö. Ingår i bl.a. Dovbacken döbök8n , en vägbacke
i byn Backen intill en Dovgård.
Dov Mats dömas ,(om gården och folket:) dömas8s , Backen, senare även Yttermo, av
gårdsnamnet Dov och mansnamnet Mats. Ex.: Dof Mats Per Matsson, f. 1790, Backen.
Drant, Tällberg, sannolikt av en nedsättande benämning, motsvarande rättviksmålets drant
m. 'trög och lat man' (OÖD s. 348). Jfr att rättvikarnas öknamn på leksingarna är drantar.
Ingår i bl.a. Drantberget drantbbr , ett berg i Tällberg.
Drivs, Hagen, av soldatnamnet nr 11 Drif, som fanns även före 1691. Soldaten Oluf Nilsson Gerde bytte enligt rulla av år 1677 namn till Drifwen (Långberg).
Dunder, Hälla, av soldatnamnet nr 131 Dunder, som fanns även före 1691 (Långberg).
Duv, av soldatnamnet nr 80 Dufva, Rättviks kompani, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Duves ren d iuvas råt , en äng i Söder Bergsäng (Carlsson 1936 s. 27 f.).
Ek, Söder Rälta, av okänt ursprung. Ex.: Ek Mats Matsson, f. 1775, Söder Rälta.
Elins, Hedby, av kvinnonamnet Elin.
Elis, Lima, Söder Rälta, Torrberg, av kvinnonamnet Elin med bortfall av -n liksom i gårdsnamnen Karis och Kerstis och sannolikt en skrivvariant av det föregående gårdsnamnet.
Ex.: Elis Nils Andersson, f. 1793, Söder Rälta. Ingår i Elis gärde i k is ich, en åker i
Vargnäs. Jfr gårdsnamnet //is.
Elias, Grytnäs, Norr Lindberg, sannolikt av kvinnonamnet Ella, enligt Otterbjörk (1979
s. 153) kortform av en rad kvinnonamn, bl.a. Elin och Elisabet. Namnet Ella är enligt
samma källa belagt tidigast 1502. Gårdsnamnet Ellas är också känt från Envikens sn (Envall
1911 s. 15). Ex.: Elias Anders Matsson, flyttade 1818 från Västberg till Norr Lindberg.
Elovs acev8s , el8vms Noret, Plintsberg, av mansnamnet Elov. Elovs är även ett äldre,
endast lokalt och muntligt brukat gårdsnamn för Bosgården (se Bos) i Sunnanäng. Namnet ingår som förled i Elovsbäcken il8v8sbicAgin , en bäck, dalgång och mynningsvik i
Sunnanäng i omedelbar närhet av gården. Gårdsnamnet har sitt ursprung i en tidigare
ägares namn. Gården förstördes av eld storböndagsmorgonen 1659, och kännedom om
denna händelse har vi genom ett dombrev av den 30 oktober 1659 (db ULA, Erixon 1947
s. 642). I detta får vi veta ägarens namn. Han hette Elof Elofsson och var son till leksands-

100

prosten Elaus Terserus och Margaretha Hansdotter Säbroensis eller Zebrozynthia, känd
som "Stormor i Dalom". Efter branden flyttade han till en gård i Noret, som hans styvfader Uno Troilus skänkt honom (Ekström 1971 s. 220). Om Elovs i Sunnanäng se även
Westgärds (1932 särsk. s. 46 if.).
Erik Anders, Hjortnäs, av Erik Anders(son).
Erik Ers gam8Ze kerkål,gerinja gamla Erikersgumman (Åkerö), Norr Bergsäng, Västra Rönnäs, Åkerö, av Erik Ers(son). Se även Kers.
Erik Hans, Norr Bergsäng, Sunnanäng, Västannor, Åkerö, Östanhol, av Erik Hans(son).
Se även Kans. Ingår i bl a. Erikhans- eller Jerkhansgärdet erkhåns- terktåns-, åkrar i
byarna Rälta och Åkerö och i Rucko fäbodar.
Erik Jöns, Ullvi, av Erik Jöns(son).
Erik Lars, Laknäs, av Erik Lars(son).
Erik Mats, Djura, Romma, Rältlindor, av Erik Mats(son). Ex.: Eric Mats Daniel Persson,
f. 1800, Rältlindor. Ingår i Jerkmatstomten kerkmåstsmta , en slog i Styrsjöbo.
Erkers låt-kas, Almberg, Grytnäs, Gråda, Heden, Hjortnäs, Risholn, Sjugare, Slättberg,
Söder Bergsäng, Söder Rälta, Tibble, Västannor, Åkerö, Östra Rönnäs. Det dialektala uttalet visar att namnet ursprungligen är genitiv av dialektformen terk för Erik. Formen
Erkers visar skrivarnas uppfattning av denna talspråksform. Ex.: Erkers Per Andersson,
Risholn. Ingår i Jerkestäkten 1} -k8stiekte,, åker och slog i Norr Lindberg.
Esters cestvs , Grytnäs, Tomt, Ytteråkerö, Åkerö, Övermo, av kvinnonamnet Ester. Ex.:
Esters Hans Hansson, f. 1782, Ytteråkerö. Ingår i Estersolars cest8sokns , en åker i Grytnäs, enligt uppgift tidigare namn på en gård som legat på platsen.
Falk, Lima, av soldatnamnet nr 31 Falk, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Pig.
Falk Karin Persdr, Lima. Ingår i Falktomten fålktionta , en slog i Styrsjöbo, där en Falkgård en gång legat.
Farbrors, Tibble, av släktskapsbeteckningen farbror.
Fem fcem , (om gården och folket:) Femomes fiernomas , Yttermo, av räkneordet fem
men med oviss syftning. Jfr gårdsnamnet Tre. Namnet finns också i Mora sn (SOKo /0 s.
49). Ingår i bl.a. Femgatan fc'emgbtut , en väg i Brändskogs fäbodar, som går förbi en
Femgård.
Fisk, Noret, av soldatnamnet nr 88 Fisk, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Fisk
Eric Ersson, f. 1772, Noret. Ingår i bl.a. Fiskes sköl fisk8s fe» en inskärning i stranden
i Åkerö.
Flink firigk kesti Hink Kerstin, Åkerö (uppteckning i ULMA), av soldatnamnet nr 33
Flink, som år 1820 ersatte namnet Orre i 1691 års generalmönsterrulla (Långberg).
Flitt, av soldatnamnet nr 122 Flitt, som fanns även före 1691 (Långberg). Det torde innehålla substantivet flit (på 1500- och 1600-talen även skrivet flitt) 'ivrigt eller sorgfälligt
bemödande; iver, nitälskan, ihärdigt arbete m.m.' (SAOB F 815 f.).
Flygar, Gärde, Ullvi, av soldatnamnet nr 2 Flygare, som fanns även före 1691 (Långberg). Det brukades om varelse, i synnerhet djur, som har flygförmåga, och har sannolikt
varit avsett att genom en jämförelse ange snabbhet som en eftersträvansvärd soldategenskap.
Ex.; Flygar Lars Hansson, f. 1754, Gärde. Ingår i bl.a. Flygarbacken fit-Pgnrbåk8n, en
backe på en väg i Östanmor.
Fransos, Sjugare, av soldatnamnet nr 141 Fransos, som fanns även före 1691 (Långberg).
Jfr med andra soldatnamn inom Leksands kompani som innehåller ord för nationalitet
som Svensk och Tysk Ex.: Fransos Per Persson, inflyttad från Björkberg, svärmoder O.A.S.
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Fransos E2 brita Ersd. Ingår i Fransosviken fr ansc5 sv zjja (Fransosv. T13EN0), en vik
av sjön Stora Åskaken.
Friar, Torrberg, av soldatnamnet nr 47 Friare, som fanns även före 1691 (Långberg). I
sammanhanget kan anföras att även Nygift förekommer som soldatnamn och gårdsnamn i
Leksand. Se gårdsnamnet Nygift nedan. Friar ingår i bl.a. fäbodnamnet Friarbodarna och
Friarhagen, hage i Hjortnäs.
Frimodigs, Lalmäs, Norr Bergsäng, Plintsberg, av soldatnamnet nr 111 Frimodig, vilket
fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller adjektivet frimodig med äldre
betydelser som 'dristig, käck, behjärtad; modig, tapper' ("Then rettferdighe är frijmodigh
såsom itt vngt Leyon." Ordspråksboken 28:1, Bibeln 1541; SAOB F 1497). Ex.: Frimodigs
Anders Elixson, Norr Bergsäng.
Friskfrisk , Åkerö, (enligt uppteckning:) Kullsbjörken, av soldatnamnet nr 36 Frisk, som
fanns även före 1691 (Långberg).
Fräs frces , Ytterboda, av okänt ursprung, kanske av ett soldatnamn, men något soldatnamn Fräs har inte funnits i vare sig Leksands eller Rättviks kompani. Däremot fanns
namnet i Mora och Gagnefs kompanier och i Överstelöjtnantens, senare Gustafs kompani.
Ingår i Fräsgärdet fr2es(8 , en åker i Kullsbjörken.
Fyr, Fors, Hedby, Söder Rälta, av soldatnamnet nr 45 Fyr, som fanns även före 1691
(Långberg). Soldatnamnet innehåller det ord som ingår i ordern "Ge fyr" (Ståhl 1982b s.
50). Ex.: Fyhr A.M.S. Ea, Söder Rälta. Ingår i Fyr hopslogen fir h011å_ gan , en slog i
Hedby.
Fällbom, Hagen, av soldatnamnet nr 13 Fällbom, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet är bildat till substantivet fällbom 'bom som kan nedfällas eller nedsläppas,
slagbom'. Sådan bom användes för att spärra ingången till en fästning eller till en stad.
Ordet kan också beteckna en tung, i linor upphängd bjälke, som från muren av en belägrad
anläggning släpptes ned för att krossa stormstegar o.d. (SAOB F 2071 f.).
Färje, senare även Färj får-, Mjälgen, Styrsj öbo, Tomt, Ytteråkerö, sannolikt av substantivet färja och syftande på verksamhet som färjkarl. Ingår i bl.a. Färj gärdet _Rer zielrce,
en åker i Gärde.
Förarffiror, Ullvi, Yttermo, avförare,'(förr) titel för underofficer av viss grad (biträde åt
fänriken)' (SAOB F 2357). Ingår i bl.a. Förarsveden f jrursviid ,en slog i Ljusbodarnas
fäbodar.
Gabriels, Risa, av mansnamnet Gabriel. Ex.: Gabriels A.A.S. Ea, Risa. Ingår i
Gabrielsåkern gbbrilscikr8n , en åker i Risa.
Galt, Hälla, namn som kom ur bruk under perioden 1826-35: "Klockar elE Galt", de sista
två orden överstrukna. Av soldatnamnet nr 74 Galt, Rättviks kompani. Soldatnamnet fanns
även före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Galtkvarn ghltkvbr, en skvaltkvarn i Hälla.
Gatu tz gåtuts (u)ti Gatus, Tällberg, Ullvi (hushållet flyttat från Tällberg), syftande på
gårdens läge vid bygatan i Tällberg. Ingår i bl.a. Gatu kålgården ghtui körgo4e, en åker
i Böle.
Glads gZrads , enligt uppteckning namn på en f.d. gård i Kullsbjörken, av soldatnamnet
96 Glad som år 1820 ersatte Tusendaler i 1691 års generalmönsterrulla. Jfr Tusen(dalers).
Glasmästar, Lima, av soldatnamnet nr 94 Glasmästare, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Glasmästarbäcken gHsmcesturbiejpin , en bäck i Tibble.
Goliat, Lycka i Tibble, Noret, Söder Bergsäng, av soldatnamnet nr 144 Goliat, som fanns
även före 1691 (Långberg).
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Gop, Hälla, Ullvi, av bynamnet Gopa och syftande på inflyttning från denna by. Byn
Gopa tillhörde ursprungligen Leksands sn men avsöndrades år 1792 jämte övriga byar i
Gopa tunnlag från Leksands till Bjursås sn (Granlund 1971 s. 27). Ingår i bl.a. Gopkvarn
Opkvbr,, en skvaltkvarn i Hälla.
Gossen Ols gusn4 , ett inofficiellt, tidigare brukat gårdsnamn i Hjortnäs.
Got, av soldatnamnet nr 64 Gote, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet
kan vara bildat till en variant till gute ' gotlänning' , vilket även förekommer som binamn.
Det äldsta belägget är jeppe guty 1486 (Sdw suppl. s. 268).
Granbergs, Gärde, Söder Bergsäng, Västanvik, anger tidigare hemmahörighet i och flyttning från Granbergs fäbodar, som till 1827 hade fast bosättning.
Grannas, Slättberg, genitiv av appellativet granne med betydelsen 'granngårds'. Ex.:
Grannas E.O.S. E4 Anna Andersdt. Ingår i bl.a. Grannas backe grbnns båka, en åker i
Slättberg.
Grim grim , Berg. Formellt möjligt är att gårdsnamnet Grim, som uttalas med långt i,
innehåller ett mansnamn Grim, motsvarande det fornsvenska namnet Grimber Grymber
o. likn. Detta är samma namn som fornvästnordiskans Grimr och har alltså uttalats med
långt i. I vilken utsträckning namnet har levat vidare efter medeltiden tycks inte finnas
några andra uppgifter om än att det på 1500-talet förekommer belägg för namnet i Bohuslän (SMP 2 sp. 321). Det från 1400- och 1500-talen belagda binamnet Grim, även skrivet
Griim, Grym, Gröm och Grum har, som skrivningarna med ö och väl även de med u visar,
ursprunglig kort vokal och är bildat till fsv. adjektivet grymber grimber 'rasande, vild,
grym m.m.', nsv. grym. Det kan alltså inte ingå i gårdsnamnet, eftersom detta har långt i.
En tolkning, som förefaller ganska tilltalande, är att gårdsnamnet Grim i stället skulle
kunna vara en bildning till substantivet grimma, leksandsmålets gri'ma, i betydelsen
'strimma, rand (av färg, smuts m.m.)' eller det motsvarande adjektivet grimmig, leksandsmålets gri'mug, i betydelsen 'strimmig (av smuts, olika färger etc.)' (OÖD s. 722). Dessa
ord uttalas i dalmålen med långt i eller med därur uppkommen diftong. Grim skulle med
denna tolkning kunna vara ett ursprungligt öknamn, som inneburit en nedsättande karakteristik av en persons utseende, hygien m.m. Ingår i bl.a. fäbodnamnet Grim-Moberg
T13FNV (se Moberg) och Grimön grimbna , ett grund i Österdalälven utanför byn Berg,
som vid lågvatten användes som slog.
Grop gipp, gröppå- Grop Per, Heden, Kullsbjörken, Skålhol i Skeberg, Smedsarvet,
Övermo, sannolikt i vissa fall angivande hemmahörighet i eller härkomst från bydelen
Gropen i Skeberg, i andra fall angivande den ursprungliga gårdens läge vid en grop. Ingår
i Gropkvarn gröpkvnr,, en kvarn i Skeberg som tillhört en Gropgård.
Grytbergs, Berg, Hälla, Sjugare, Västannor, av Grytberg, namn på en västlig del av byn
Hisvåla, angivande härkomst från denna bydel. Ingår i Gtytbergshar grgtbnshår,, en
rullstensbank i Österdalälven vid Västanrior.
Grytnäs, Grytnäs, av bynamnet Grytnäs och angivande hemmahörighet i byn eller i någon av byns två äldsta gårdar. Se artikeln Grytnäs. Ingår sannolikt i Gtytnässved
grgtncesviid , en slog i byn Grytnäs.
Gråd, Djura, av bynamnet Gråda och angivande härkomst från denna by.
Gräsgårds grbsgclks , Laknäs, Torrberg. I Torrberg har upptecknats Gräsgården grOsgErok,
åker och slog, och Gräsgårdstomten gri)sgMstitmte, , åker, två benämningar på platsen
för en försvunnen gård. Gårdsnamnet innehåller ett äldre appellativ *gräsgård, som inte
längre finns i dialekten men ingår i några ortnamn inom Leksands socken. Gräsgårdarna
grhsgdtkar är namn på ett nu igenvuxet område väster om Dalsberget tillhörigt Hjortnäs
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och Sunnanäng, där det förr varit slogmarker, inhägnade med gärdesgårdar. Gräsgården
eller Gräsgårdstjärnen är en tjärn vid byn Vålberg, som torde ha namn efter tidigare slogmarker i tjärnens grannskap. Gårdsnamnet Gräsgårds i Torrberg anger att gården legat
intill slogmarker.
Gröntuv, Djura, syftar på härkomst från byn Gröntuv i Gagnefs sn.
Gucku giukul-pr Gucku Per, Tällberg (enligt uppteckning), av soldatnamnet nr 127 Gucku,
som finns i 1691 års generalmönsterrulla. Gucku är dalmålens ord för 'gök'.
Gudmunds gi1m8nd8s , gium8n8s , Hälla, Risholn, Västanvik, Östra Rönnäs, av mansnamnet Gudmund. Detta förekommer i 1500-talets jordeböcker, t.ex. Erik Gudmunss
Guclmundss i Bergh, Oloff Gudmundss ib (= i Berg) 1539 jb (Leksands sn 1539-1572 s.
12, 15), och är även belagt i ett dombrev från 1645 1/2: Gummund i yxbergh (db ULA).
Ingår i bl.a. Gudmundsbacken gaim8sbak8n , en slog i Sundsnäs.
Gunsarvs, Plintsberg, sannolikt av Gunsarvet i Stora Kopparbergs sn (Ståhl 1960a s. 52)
och angivande härkomst därifrån.
Gustafs, Noret, av mansnarrmet Gustaf Sockennamnet Gustafs kan inte komma ifråga,
då detta sockennamn gavs först under Gustaf III:s regeringstid, då socknen avsöndrades
från Stora Tuna. Ex.: Gustafs Eric Elofsson, f. 1762, Noret.
Gårdomes gellromss . Enligt uppteckning namn på en gård i Kullsbjörken. Dialektal genitiv plural av substantivet gård m. Jfr under gårdsnamnen Back och Fem ovan.
Gåvels gbves , Gärde, av mansnamnet Gudvald, fsv. Gudhvald (SMP 2 sp. 408). Namnet
finns i 1500-talets jordeböcker: Lasse Guduals(son) i Mjälgen 1539, 1541, Gudualdh i
Rälta 1549, Gudwald Olsson i Rälta 1558. Andra belägg är gudval och nils larsson 1558
5/1 (JPD f. 208 v.), oluff guduallson i rärlta 1606 db Leksand (Lindén 1933 s. 17), Per
Gåvelsson i Haga, sexman vid biskop Carl Carlssons generalvisitation 12/6 1683 (Rönnegård 1968 s. 78). Ex.: Gåfvels Eric Andersson, f. 1782, Gärde. Ingår i Gåvelsgärdet gjvairs,
kiekce, en åker i Rälta.
Gädd ced , Tällberg, sannolikt av soldatnamnet nr 86 Gädda, Rättviks kompani, som
fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Glidd gärdena K.?ed dekcer, åkrar i Tällberg.
Gärds, Gråda, anger härkomst från Gärde i Leksand eller Gärde i Gagnef. Ingår i Gärds
kilen lires jp3e, en åker i Gråda.
Gärdsback, Mjälgen, Söder Rälta, sannolikt av Gärdsbacken tiesbilksn , backe på en
väg i Mjälgen. Förleden är genitiv av bynamnet Gärde. Vägen utgör enligt uppgift gräns
mellan Mjälgen och Gärde. Ex.: Gälsback Anders Persson, f. 1780, Söder Rälta.
Göras, Övermo (ett hushåll Göras flyttade 1826 från Övermo till Torrberg), genitiv av
mansnamnet Göran. Ingår i Göras !bres, åker och slog i Risholn.
Göstas, Ullvi, Västra Rönnäs, genitiv av mansnamnet Gösta. Ingår i bl.a. Göstas källa
åsta s jAla , en källa i Böle som ligger på en äga som tillhört Göstasgården i Noret.
Hag, Djura, Heden, Hjortnäs, Hälla, Laknäs, Norr Lindberg, Plintsberg, Västra Rönnäs,
Östanmor, Överboda, av substantivet hage eller bynamnet Hagen. Se även gårdsnamnen
Hag och Hago i Siljansnäs. Ex.: Hag Eric Nilsson, f. 1778, Östanmor. Ingår i bl.a. Hagas
täkt tkestcekt , en slog i Slättberg.
Hall hel, Västannor, (enligt uppteckning:) Västanvik, sannolikt av bynamnet Hallen, Siljansnäs sn, tidigare Näsbygge fjärding av Leksands sn.
Hallmans, Tibble, av soldatnamnet nr 59 Hallmans, som fanns även före 1691 (Långberg). Dess första led innehåller bynamnet Hallen. Ingår i Hallmans täkt himian s t cekt , en
åker i Hackmora.
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Halvards, Halvars ålvos , Hisvåla, Laknäs, Norr Bergsäng, Risa, Sätra, Torrberg, av
mansnamnet Halvard. Detta namn förekommer flerstädes i 1500-talshandlingarna, t.ex.
Haluord Erss i Laknäs, Haluard Jonss i Tällberg, Erik Haluardss i Björkberg, Haluord i
Torrberg, Per Haluardss i Gråda och Hans Haluardss i Västannor (jb 1539, Leksands sn
1539-1572 s. 10 ff.). Ingår i bl.a. fäbodnamnet Halvarsbodarna ålvårsbiud an och Halvaras ålvåres , åker och äng i Laknäs.
Hammar, Romma, Ullvi, av soldatnamnet nr 138 Hammare, vilket fanns även före 1691
(Långberg). Ingår i bl.a. Hammarstycket åmest 1048 , en åker i Risa som ägts av Hammargården i Ullvi.
Hampus hampuis , Djura, Västanvik, av mansnamnet Hampus, som antas ha uppkommit
senast i början av 1500-talet, troligen redan under slutet av medeltiden, någonstans i Sverige
som en vardaglig folklig form (smekform) av namnet Hans. Som mönster för den pseudolatinska namnformen har förnamn på -us som Justus, Linus, Magnus, Markus, Pontus etc.
tjänat. Den vardagliga namnformen levde länge endast i talspråket och lämnade därför
inga spår efter sig i skrift. Gårdsnamnet Hampus finns i övre Dalarna utom i Leksand även
i socknarna Boda, Ore och Malung. Dessutom finns det i Dalabergslagen med den tätaste
förekomsten i Husby och Stora Skedvi snr (Dahlstedt 1986 s. 19 if). Det ingår i bl.a.
Hampusgårdarna håmmusgåZra , gårdar i bydelen Heden, Djura kyrkby, Hampusbrunnen
åmpuisbr1m8n , en källa i Norr Lindberg (uppslagsformen i OAU är Ampus-), och Hampus gärde hizmpuis8s ii:e1r8, en åker i Trätbodarnas fäbodar.
Hanis hån is, Mjälgen, Ytteråkerö, kan vara genitiv av soldatnamnet 46 Hane i Gagnefs
kompani, men troligare är att det är bildat till bynamnet Helgnäs hårliesce i Åls sn och
anger härkomst från denna by. Se bynamnet Helgnäs och gårdsnamnet Harnis i Ål. Ingår
i bl.a. Hanisloka eller -loken hånislåka , -låk8n , en mindre tjärn i Ytteråkerö.
Hans, Djura, Hedby, Söder Rälta, av mansnamnet Hans. Ex.: Hans Lars Matsson, f. 1770,
Söder Rälta. Ingår i bl.a. Hansänget, en slog i Ljusbodarnas fäbodar.
Hans Eriks, Västannor, av Hans Eriks(son). Ex.: Hans Erics Eric Ersson, Västannor.
Hans Erkers håns i erk8sbr jul Hans Erkers Britta, Västannor, av Hans Eriks(son). Om
namnformen Erkers se gårdsnamnet med samma lydelse.
Hanses, Fors, Hagen, Mjälgen, Söder Bergsäng, Tällberg, genitiv av mansnamnet Hans.
Ex.: Hanses Lars Larsson, f. 1762, Hagen. Ingår i bl.a. Hanseslindan åns8slind a , en
åker i Risa.
Hans Nils, Överboda, av Hans Nils(son).
Hed, Fors, Tällberg, Ullvi, av ortnamnet Heden eller ortnamn med förleden Hed- och
syftande på gårdens läge inom bydel med sådant namn. Heden är namn på en nordöstlig
del av Fors, Hedgårdarna är de sydligaste gårdarna i Tällberg, och Heden kallas gårdarna
på Ullvisheden, den nordöstra delen av Ullvi.
Hedbys, Hälla, Noret, genitiv av bynamnet Hedby, angivande härkomst från denna by.
Ex.: Hedbys Olof Olsson, f. 1777, Noret.
Helgas hivirgns kan Helgas Karin, Noret, Yttermo, Östanmor, genitiv av kvinnonamnet
Helga. Ex.: Helgas Anders Andersson, f. 1770, Noret. Ingår i bl.a. Helgasbäcken
14kgnsbiej,y8n , en inskärning i älvstranden vid Yttermo.
Hinders, Hjortnäs, Torrberg, bildat till mansnamnet Hindrik, en variant av Henrik. Sannolikt har formen Hinders utvecklats ur Hindriks i ställning som förled i patronymikon.
En form Hinder-, Hender- förekommer under senmedeltiden i några få fall i patronymisk
form, äldst 1491 (Hinderson; SMP 3 sp. 228). Under 1500-talet uppträder den i handlingar
från skilda delar av landet (SMPs). Som exempel från Leksand kan anföras dels att Henrich
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Erss(on) i Hjortnäs, som är upptagen i jordeböckerna 1539 till 1549, efterträds i jordeboken 1571 av sin son Erich Hindersson, dels att förnamnet i samtliga sju fall då det
förekommer i 1571 års jordebok skrivs Hindrich (Jönsson etc.), medan patronymika skrivs
Hind(er)sson(n) i de två fall då de förekommer (Leksands sn 1539-1572 s. 12 if.). Dessa
två fall är intressant nog Erich Hind(er)sson i Hjortnäs (a.a. s. 57) och Oluff Hind(er)ssonn
i Torrberg (a.a. s. 61). Det kan mycket väl råda ett direkt samband mellan dessa namn i
1571 års jordebok och förekomsten på 1820- och 1830-talen av gårdsnamnet Hinders i
samma byar.
Hindriks igrik8s (upptecknat i Sätra), Djura, Lalmäs, genitiv av mansnamnet Hindrik,
en variant av Henrik.
Hisvåls, Hisvåla, Romma, genitiv av bynamnet Hisvåla. Namnet anger hemmahörighet i
eller härkomst från denna by.
Hjerp Kcerp, Djura, Norr Lindberg, Övermo, av soldatnamnet nr 87 Hjärpe, Rättviks kompani (före 1690 hade roten namnet Orre; Långberg) eller nr 10 Hjärpe, Gagnefs kompani,
Åls sn. Stavningen med h- av substantivet järpe, vilken saknar språkhistorisk grund, är
belagd från tiden 1623-1912 (SAOB J 470). Ingår i bl.a. Järpmyr Li-erpmk , en odling
tillhörande Hjerpgården i Norr Lindberg.
Hjortnäs, Åkerö, av bynamnet Hjortnäs och angivande härkomst från denna by.
Hoback höbök , höbidg, Västanvik, senare även Yttermo. Namnet hör ursprungligen hemma
i Västanvik och är bildat till Hobacken, en skogs- och slogbacke vid Hobackgå'rden, mellan vägarna i västra Västanvik. Ingår i bl.a. Hobackgatan öbak9htut , en byväg i Västanvik.
Hoff af, Hjortnäs, Plintsberg, av soldatnamnet nr 73 Hoff, som år 1812 ersatte det tidigare
namnet Rofrygg (Långberg; se Rovrygg nedan).
Djura, Gråda, Hedby, Hjortnäs, Norr Lindberg, Söder Bergsäng, Torrberg,
Hol hoZ r,
Västra Rönnäs, Åkerö, av hol m. 'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902) eller till ortnamn på Hol-, t.ex. bydelsnamnen Hola (Söder Bergsäng och Västra Rönnäs) och Holen
öZr bidån , en åker väster om Sundsnäs, där det en(bl.a. Hjortnäs). Ingår i Holbodama
ligt uppgift låg fäbodar åt Holfolk från Fornby före storskiftet.
Hol Eriks, Söder Bergsäng. Föregående namn med tillägg av mansnamnet Erik i genitiv.
Holjuvas, Västra och Östra Rönnäs. Förleden innehåller det tidigare bydelsnamnet Hola i
nuvarande Västra Rönnäs (se artikeln Rönnäs) och anger hemmahörighet i eller härkomst
från denna bydel. Efterleden är gårdsnamnet Juvas (se detta) eller genitiv av ett mansnamn Juvan, en dialektal form av Johan.
Holmats ölrmas , Hjortnäs, Västra Rönnäs. Förleden i hjortnäsnamnet är substantivet hol
('låg upphöjning i terrängen', OÖD s. 902) eller bydelsnamnet Holen i Hjortnäs. Rönnäsnamnets förled innehåller det tidigare bydelsnamnet Hola i nuvarande Västra Rönnäs (se
artikeln Rönnäs). Efterleden är mansnamnet Mats.
Holpers, Tällberg. Namnet har också funnits i Söder Bergsäng (Carlsson 1936 s. 20,30).
I tällbergsnamnet syftar förleden Hol- på läget intill Holen i Tällberg, tidigare även benämnd Spegelholen (Spegel- är gårdsnamn, se detta). I bergsängsnamnet torde förleden
syfta på Hola, namn på en del av byn. Efterleden är genitiv av mansnamnet Per. Ingår i
bl.a. Holpers hagkälla öZrpes bgMela, en källa i Söder Bergsäng.
Hopmyrs öpmks , namn på en f.d. gård strax öster om Stenbyn i Östanhol. Den har
namn efter läget vid Hopmyren öpmkie , slog- och åkermark sydost om Östanhol, vilken
i sin tur torde ha namn av att man har slagit "ihop" där, dvs, haft gemensam slåtter. Jfr bl.a.
appellativet hopslog(e) m. Ore, Rättvik, Leksand, Djura, Gagnef, Mockfjärd 'slåttermark,
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som slogs av flera gårdar gemensamt; av flera gårdar gemensamt utfört slåtterarbete' (OÖD
s. 908).
Hupp, Norr Lindberg, av ovisst ursprung. Det ser närmast ut att vara en bildning till
verbet hoppa, som på leksandsmål heter (h)uppa. Ingår i Hupphagen fupbgan, ett skogsområde i Norr Lindberg.
Husgärds, Laknäs, sannolikt bildat till ett ägonamn *Husgärdet. Något sådant finns inte
upptecknat från Laknäs men väl från Slättberg och Västberg som namn på åkrar: Husgärdet
U4f734-8. Om kem i Slättberg uppges att den ligger alldeles intill en gård. Husåkern fusåkrun
är namn på en åker i Risholn, som ligger nära en gård. Dalmålets hus har den allmänna
betydelsen 'byggnad'. I ålmålet har ordet också den specifika betydelsen 'uthus': stzeggu
ä brå', män hCr'san ä ca'kin 'boningshuset är bra, men uthusen äro dåliga' (OÖD s. 925).
Husgärdet har alltså fått sitt namn av att det ligger intill en gård och dess byggnader.
Hyttkvarns, Kilen, genitiv av bynamnet Hyttkvarn och angivande härkomst från denna
by.
Håssar hå= , Djura, Östanmor, av Hårdsarvet, namn på en försvunnen bebyggelse i
Djura. Se detta namn bland bynamnen. Ingår i fäbodnamnet Håssarbodarna. Ex.: Håsar
Anders Andersson, f. 1777 i Djura.
Häger, Åkerö, av soldatnamnet nr 28 Häger, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.:
Pig Häger Anna ErsdE, Åkerö.
Häll, Almberg, bildat till bynamnet Hälla och angivande härkomst från denna by.
Höghols åg64s , enligt uppteckningar namn på två gårdar i Östra Rönnäs. Namnet är
genitiv av det ursprungliga höjdnamnet Höghol, som är sammansatt av adjektivet hög och
appellativet hol m. 'låg upphöjning i terrängen'. Gårdarna ligger ovanför byns övriga
gårdar, på sluttningen av Grävningsberget.
Hök, Hedby, Östanhol, av soldatnamnet nr 43 Hök, Leksands kompani — detta namn fanns
även före 1691 (Långberg) — eller nr 51 Hök, Rättviks kompani. Ingår i Hök änget hk
iewce, en slog på västra sidan av Djursjön och en slog i Sångbergets fäbodar.
Bis, Söder Rälta. Sannolikt av ett äldre Elins. Jfr gårdsnamnen Elins och Elis. I Vargnäs
har ett ägonamn Elis gärd upptecknats med uttalet ihs z &hr. Ex.: His Olof Persson, f.
1790, Söder Räka.
Ulvars ilvas , Heden, av soldatnamnet nr 20 Hivar, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet innehåller adjektivet illvar (SAOB 1186 f.), dalmålets illvar i'llvar Leksand, Ål 'som förutser fara, som anar kommande olycka, vaket misstänksam' (OÖD s.
1013). Ex.: Illvars Per Larsson, f. 1763, Heden. Ingår i Illvars täkt ilvars tiekt, en slog i
Ljusbodarnas fäbodar.
Ingeborgs 1'mb8s , Laknäs, genitiv av kvinnonamnet Ingeborg. Ingår i Imborsviken Ingeborgs- imbssvaw, , en vik av Siljan i Laknäs.
Ingels, Djura, Västannor, genitiv av ett äldre mansnamn motsvarande fsv. Ingicel(d)
(Otterbjörk 1979 s. 101 f., SOKo 10 s. 91). Ex.: Jngells Anders olsson i Gärde 1645 (db
ULA). Ingår i bl.a. fäbodnamnet Ingelsbjörken igss b zbrk8n.
Ingers, Gärde, Hagen, Hästberg, Mjälgen, Skålhol i Skeberg, Övermo. Sannolikt en
stavningsvariant av föregående namn. Ex.: Ingers Eric Olsson, f. 1764, Hagen. Ingår i
fäbodnamnet Ingersbodarruz iBusburc a .
Isaks, Heden, genitiv av mansnamnet Isak. Ex.: Isaacs Jöns Persson, f. 1749, Heden.
Israels, Noret, Ullvi, Västra Rönnäs, genitiv av mansnamnet Israel. Ex.: Israels Anders
Andersson, f. 1778, Noret. Israelssläkten i Ullvi kan enligt en släktutredning ledas tillbaka
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till Israel Persson, bonde i Ullvi, född 1649. Denne var son till Per Danielsson, bonde i
Tibble, född 1605 och son till Daniel Engelberti Dalekarlus, kyrkoherde i Torsång, född
1564 och son till Engelbertus Olai Helsingus, kyrkoherde i Leksand, död 1602. Daniel
Engelhertis äldre halvbror var Elaus Terserus, mäktig och välkänd prost i Leksand. Hans
maka i tredje giftet var Margareta Hansdotter Säbroensis eller Zebrocynthia, känd för
eftervärlden som "Stormor i Dalom". Två helbröder till Daniel var Abel, klockare i Leksand, och Israel, bonde i Leksand (Tibble). Israel Persson har tydligen namngivits efter sin
fars farbror. Israel Perssons son hette Per Israelsson, född 1687, och dennes son Israel
Persson, född 1712. Denne Israel Perssons son är den förste Israel(s) som i kyrkobokföringen anges med gårdsnamn: Israel Anders Israelsson, 1754-1835. Detta säger dock ingenting om gårdsnamnets verkliga ålder. Det kan ha brukats muntligt i avsevärd tid innan det
började användas i kyrkans olika register:Vi vet av andra källor att gårdsnamn förekom på
1640-talet. Se gårdsnamnen Arvids, Björs, Damm, Ingels, Land och Ol Mats. Gårdsnamnet
Israels i Ullvi har uppkommit inom en välkänd släkt, sannolikt den mest välkända inom
1600-talets Leksand. Om Engelbertus Olai och hans söner kan läsas i Ekström (1949 s.
458 if.) och i Rönnegård (1968 s. 51 if.), och om Daniel Engelberti och hans efterkommande i Ekström (1971 s. 198 f.). Se även gårdsnamnet Elovs ovan. Gårdsnamnet Israels
ingår i bl.a. Israelsbackarna iscelsbåkan , slogar i Västra Rönnäs.
Jakobs tAkopas , tt titkopas (u)ti Jakobs, Sjugare, Yttermo, Tibble, genitiv av mansnamnet Jakob. Ingår i Jakobesgatan taopasgiatzu och Jakobes gata taopss gbtut,
byvägar i Hisvåla resp. Hälla, båda i anslutning till Jakobsgårdar.
Janis, Västra Rönnäs, genitiv av en smekform Jani motsvarande riksspråkets Janne, bildad till Jan (av Johannes) eller direkt till Johannes. Ingår i bl.a. Janisåkern tån i såkran ,
en åker i Söder Bergsäng.
Jobs, Hedby, Jofs, Västra och Östra Rönnäs, Yttermo, senare skrivet Jobs tofs !ps,
senare kops , av en förkortad form av mansnamnet Jakob, vilken uppträder som Jap i bl.a.
ett senmedeltida fastebrev utfärdat på Sollerön: jap i ketilzbodom Sollerön 1497 22/2 RAp
(DDal 1 s. 159). Skrivningen Jåp(-) uppträder flerstädes i 1500-talshandlingarna från Leksand, t.ex. Jåp ij Bodom, Hans Jåpss if Slettebergh, Jop ij Roma och Lasse Jåpss på Mon
(= nuvarande Yttermo och Övermo) 1539 jb (Leksands sn 1539-1572 s. 12, 14, 15, 16).
Förkortningen torde ha ägt rum i förledsställning i sammansättningar, t.ex. i patronymika.
Intressant i sammanhanget är en skrivning som Jachup Jåpsson 1571 jb (Leksands sn
1539-1572 s. 62). Namnformerna Jåp, Jåper och Jap(er) förekommer även på andra håll
i landet än i Dalarna (SMPs). Namnet ingår i bl.a. Jobsgropen zdsgropa , en dal i Hedby,
tillhörig en Jobsgå'rd.
Jon, Hedby, Norr Rälta, Västra Rönnäs, av mansnamnet Jon (av Johan) i grundform. Ex.:
Jon Mats Matsson, f. 1781, Norr Rälta. Ingår i bl.a. Jonheden, en av de två gårdsklasarna
i Norr Rälta, och Jon tomten tån tamta , en slog i Östra Rönnäs.
Jonas, Kullsbjörken, Ullvi, Veberg, Västannor, mansnamnet Jonas i grundform; jfr det
strax nedan anförda naturnamnet. Ex.: Jonas Anders Persson, Veberg. Ingår i Jonas myror
tån asas mPrar, igenväxt slog i Hackmora.
Jones tömts , Fors, Kilen, Risholn, Rältlindor, Västannor, Yttermo, dialektal genitivform
av mansnamnet Jon. Ex.: Jones Anders Olsson, f. 1766, Rältlindor. Ingår i bl.a. Jones
lindor Lönas lindar , en åker i Mjälgen.
Jons, Noret, Romma, genitiv av mansnamnet Jon. Ex.: Jons Eric Andersson, f. 1783,
Noret. Ingår i bl.a. Jons änge !Ans &ma, åker och äng i Hisvåla.
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Jubb, Söder Bergsäng, av okänt ursprung. Namnet finns också i Nås socken (Larsson
1995b s.33). Ingår i Jubb tomten ?,isub tdimta, en slog i Söder Bergsäng. Där stod en gång
i tiden en Jubbgård (Carlsson 1936 s. 30).
Juvas, Almberg, Almbergsbjörken, Norr Bergsäng, Ullvi, Åjer, genitiv av mansnamnet
Juvan, en dialektal form av Johan. Jfr gårdsnamnet Jugås i Mora, Sollerö och Venjans
socknar (SOKo 10 s. 51, 72, 92). Se även gårdsnamnet Holjuvas. Ingår i bl.a. Juvasberget
i åtvn'sbt'ric, en höjd i Skinnaråsens fäbodar, som enligt uppgift har tillhört en Juvasgård.
Jämt. Torde syfta på härkomst från Jämtland. Ingår i Jämtänget iiemtiews, en åker i
Norr Bergsäng.
Jöns, Fors, Tällberg, Östra Rönnäs, av mansnamnet Jöns. Ingår i Jönsänget lånsiew8, en
åker i Torrberg.
Jönsa, Laknäs, äldre dialektal genitivform av mansnamnet Jöns. Ingår sannolikt i naturnamnet Jönsamyr (Laknäs by 1850-1985 s. 10) och i Jönsa gärdet kånsa k&Zeu, en åker i
Tällberg.
Jönses, Djura, Gråda, Mjälgen, Norr Lindberg, Risa, Slättberg, Söder Lindberg, Tibble,
Ullvi, Västarmor, Västberg, Åkerö, Övermo, genitiv av mansnamnet Jöns. Ingår i bl.a.
Jönsesåkrarna kjns8sakra , åkrar i Mjälgen.
Kaj, Västberg, Kajs, Tällberg, av soldatnamnet nr 126 Kaja, som fanns även före 1691
(Långberg). Ingår i bl.a. Kajes tom kbi8s tå nit , en slog i Västberg.
Kalles, Gärde, Mjälgen, Ullvi, genitiv av Kalle. Ex.: Kalles Eric Carlsson, f. 1759, Gärde.
Ingår i bl.a. Kalles täkt kålas tc'ekt, en åker i Kilen.
Kallsveds, Lima. Namnet är bildat till ägonamnet Kalvsveden, uttalat kg.,rsviidroz ,khsv8d13
eller kåsv8drj . Detta ägonamn förekommer i flera leksandsbyar men har inte upptecknats
i Lima. Gårdsnamnets skriftform torde bero på en felaktig tolkning av uttalet.
Kann, Djura, Hedby, av okänt ursprung. Ingår i Kanngårdarna kangalra, namn på en
gårdsgrupp i Djura, och i Kanntjärnen kånjArrj, ett annat namn på Hisstjärnen, vid
vilken Kanngårdama ligger.
Kans kans, Laknäs, av Erik Hans, se detta. Ingår i bl.a. Kansgärdet kånski-eira, en åker
i Söder Bergsäng.
Karis, Gråda, Hedby, Norr Bergsäng, Västanvik, Västra Rönnäs, genitiv av kvinnonamnet
Karin. Ex.: Karis Per Olsson, Enkl., Hedby. Ingår i bl.a. Karishol kårtsheA , en höjd i
byn Djura, och, utan genitivändelse, Karimyr kårimbir eller Karimyrhagen kårimynjwin ,
en hage i Sjugare.
Karls, Almberg, Norr Bergsäng, Tibble, genitiv av mansnamnet Karl. Ingår i bl.a. Karles
täkt kårlus tiekt, en åker i Hackmora.
Karlsarvs, Västannor, genitiv av bynamnet Karlsarvet, angivande härstamning från denna
by.
Kart, Norr Bergsäng, av soldatnamnet nr 75 Kart, Rättviks kompani. Soldatnamnet fanns
även före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Karthagen karthgsn, en hage i Norr Bergsäng.
Soldatnamnet innehåller substantivet kart i någon av betydelserna 'ngt skrovligt eller
ojämnt; omogen frukt; det grövsta krutet som stannar överst i sållet vid sortering' (SAOB
K 621, jfr Wahlberg 1981 s. 52), kanske snarast den sistnämnda med tanke på att soldatnamn i flera fall innehåller ord med militär anknytning.
Katrin kårin, Heden, av kvinnonamnet Katarina. Ex.: Katrin Maria kåtrin-maria,
Katrinas kåtrinus 'Katrinfamiljen; Katringården'. Ingår i bl.a. Katrintäktenkatrintiekta,
en slog i Skeberg tillhörig en Katringård i Heden.
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Katt, Mjälgen, (enligt uppteckning:) Heden, av appellativet katt men av okänd anledning.
Ingår i bl.a. Kattbacken kåt-baken, en del av byn Mjälgen, Kattbodarna, se dessa, och
Kattgatan, en byväg i Heden som leder förbi Kattgården.
Kavel, Östanmor, av soldatnamnet nr 110 Kaflare, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet har ursprungligen betecknat en soldat som haft som uppgift att kavla, att
lägga kavlar, dvs. spiror eller stockar av rundvirke, över sank mark för att göra den framkomlig, bygga kavelbroar (SAOB K 866). Ex.: Kafvel Per Israölsss Eå Anna Danielsdr
Östanmor.
Kavlar, Lima, se föregående namn. Ex.: Pig Kaflar Anna Persdi, Lima.
Kers, Lima, av Erik Ers(son).
Kerstis, Norr Rälta, Tibble, genitiv av kvinnonamnet Kerstin. Ex.: Kjerstis O.M.S. Eå
, en åker i Grytnäs
Brita Larsd, f. 1756, Norr Rälta. Ingår i bl.a. Kerstis hol Ust is
tillhörig en Kerstisgård.
Klas, Hedby, Laknäs, Torrberg, Tällberg, av mansnamnet Klas. Ingår i bl.a. Klas sved
1c4-dis_v6 en slog och åker i Fors.
Klockar, Hisvåla, Hälla, av appellativet klockare. Ingår i bl.a. Klockarsved klråkursvied ,
en äng i Laknäs.
Klåvas k4eciv8s , Hagen, senare även i Övermo, av ett kortnamn utvecklat ur mansnamnet
Nikolaus. Ur 1500-talshandlingarna kan följande belägg hämtas, alla från byn Hagen: Per
Klausson 1539 jb, Per Klå[fi]uesson 1571 jb, Clauis Jonsson 1571 tl, Claes Joenson 1571
ÄL (Leksands sn 1539-1572 s. 17, 64, 84, 103). Ingår sannolikt i Klåves loka, en utvidgning av Eksjöå'n i sydvästra delen av socknen (ek 13E31).
Knabb, Laknäs, av knabb eller knabbe med personkarakteriserande innebörd. Knabb och
knabbe kan i västgötsk dialekt användas skämtsamt om en liten, fet gosse. På Öland kan
det också betyda 'undersätsig och stark karl', i östra Värmland och i Närke 'undersätsig
karl' och i norra Uppland 'småväxt pojke' (OSDs). I dalmål finns adjektiven knabbig
kna'bbug Rättvik (Bingsjö) 'tjock, korpulent' och knabblig kna'bbken Ore 'kort och grovt
vuxen, undersätsig' (OÖD s. 1147). Ex.: Knabb Daniel Danielsson, Laknäs. Ingår i bl.a.
Knabbgårdarna knh1204rar, en gårdsklase sydost om bryggan i Laknäs, och Knabbrudet
knåbråds , en åker i Plintsberg.
Knapp knap, Kullsbjörken, är ett gammalt namn i övre Dalarna. Det finns enligt Envall
(1911 s. 6) som gårdsnamn i Mora redan i 1639 års jordebok. Som soldatnamn finns det i
Rättviks kompani i rote nr ii Boda sn, tidigare Rättviks sn. I äldre tid kunde ordet också
betyda 'kula'. Betydelsen 'svärdsknapp' (den översta, utvidgade delen av svärdfästet) är
även tänkbar som utgångspunkt för ett soldatnamn (Ståhl 1959a s. 35, 1959b s. 77, 1982b
s.51). Ingår i Knappbäcken knapbiej- j8n, den västligare av bäckarna genom Kullsbjörken
till Saluån.
Knip, Lima, Sjugare, Vargnäs, Knipens, Söder Bergsäng, av soldatnamnet nr 89 Knipe,
som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet är bildat till substantivet knipe, en
äldre variant av knipa, benämning på en art av dykänder. Formen knipe förekommer i flera
dalska sockenmål (OÖD s. 1158 f.).
Knis dance kn dämär (dvs. hos) Knis, Tibble, av Erik Nils(son).
Kniv, Vargnäs, av appellativet kniv, men namngivningsorsaken är okänd.
Knothols, Lima, ett annat namn på Bleckhomsgården (Forsslund 1922 s. 126 och uppteckning i OAU), kan vara bildat till ett ej upptecknat naturnamn *Knotholen, som ingår
som förled i Knotholsbacken knöto4s knörtosbakun ,en backe på gamla landsvägen i
Lima.
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Knubb kniubkarz Knubb Karin, Åkerö, av appellativet knubb, som i dalmålen betyder
'kort och tjockt stycke trä, träkloss, klabb' och även kan användas för att karakterisera
människor: 'kort och tjock man (pojke)' Älvdalen, Gagnef (OÖD s. 1167).
Knuts knuts , Djura, Fors, Hagen, Hjortnäs, Norr Räka, Styrsjöbo, Västberg, Ytterboda,
Yttermo, genitiv av mansnamnet Knut. Ex.: Knuts Olof Olsson, f. 1745, Hagen. Ingår i
bl.a. Knutsgårdarna kneu,sgOur , gårdar i Söder Bergsäng, längst österut mot Lindberg,
och i Knutsgårdarna kntiLsgalra , en av de två gårdsklasarna i Norr Rälta.
Knutspers km:times , enligt uppteckning ett icke officiellt gårdsnamn i Hjortnäs, vilket
består av gårdsnamnet Knuts och genitiv av mansnamnet Per.
Kock k6j,s8ns Kockens, Kockgården, Kockfolket, ktijsuns -kialce Kockens Kalle, Romma,
Ullvi, av soldatnamnet nr 121 Kock, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Kocktomten köktlatnta, , en slog i Plintsberg.
Kolax, Kolhags (den senare skrivningen har senare genomförts jämte Kålhags) k4- s,
Hjortnäs. Att namnet skulle innehålla substantivet kål är otänkbart, eftersom detta ord på
leksandsmål som väntat uttalas kalr och inte k8k. Det är däremot från formell synpunkt
inte omöjligt att namnet är genitiv av ett appellativ *kolhage eller ett ortnamn *Kolhagen.
Något sådant appellativ finns inte belagt i dalmålen (OÖD). Ett antal ortnamn Kolhagen
har upptecknats på skilda håll i landet. I de fall då förklaring finns till namnet anges att
kolning har bedrivits på platsen eller i dess närhet. Föga troligt är dock att man skulle ha
kolat intill en gård som ligger inom en bys odlingsområde. Kolning ägde rum ute i skogen,
där kolveden lätt kunde köras till milan. De upptecknade naturnamn inom Leksand som
vittnar om kolframställning har Kolning- 'kolbotten' som förled och betecknar platser
som ligger intill avlägsna byar, skogsbyar eller fäbodar. Ex.: Kolningberget, berg i Risåsens
fäbodar, Kolningsgärdet, åker i byn Almberg och åker i byn Rältlindor, Kolningshagen,
hage i byn Almberg, Kolningssveden, slog i byn Östanmor, och Kolningsängena, äng i
byn Hisvåla. Skulle gårdsnamnet Kol(h)ags syfta på kolframställning, måste denna vara
av mycket hög ålder och kanske ha ägt rum i samband med forntida lågteknisk järnproduktion. Jfr gårdsnamnet Kolmyr.
Sannolikt bör dock namnets förklaring sökas på annat håll. Det fornsvenska mans- och
kvinnonamnet KetillOgh (se Peterson 1981 s. 32 f.), som på fornvästnordiskt område
motsvaras av kvinnonamnet Ketillaug, ingår i det älvdalska gårdsnamnet Kiätilogz eller
Kiätilogh från 1600-talet och sannolikt även 1500-talet (Björklund 1956 s. 23). Vokalen o
i sista stavelsen av detta namn har utvecklats ur en diftong som svarar mot fvn. au (Levander 1925 s. 204 if.). Lindén (SOKo 10 s. 52 med hänvisningar) har visat att gårdsnamnet
Kälus Kelus kDkus , kVrus, äldre Kälogs, Kelogs (1550, 1569 jb), i byn Bonäs, Mora,
har utvecklats ur ett tidigare Kätilogs. Förmjukning av förledens t till dh (t.ex. Kcedhelögh
odat. 1420-talet, Funbo, Uppland, SMPs) har först inträffat, och därefter har andra stavelsen fallit. Ett geografiskt närliggande exempel på förmjukning och senare bortfall utgör
bynamnet Kälarvet i Stora Tuna socken, som 1391 10/2 skrevs j kaedhilögha atfweno
(RAp, SRP 2544). Enstavig form av förleden förekommer på skilda håll i landet på 1500talet: Kelögh 1535 Ångermanland (Lundgren—Brate s. 162), Kettilz (den avlidne mannens
namn) Kelog 1569 tl Rättvik (SMPs). (Namnets utveckling i Finland och även i Norrland
behandlas i Thors 1959 s. 68 f.)
Det sista namnbelägget är särskilt viktigt i sammanhanget. Dels härrör det från Leksands grannsocken, dels kan namnformen utgöra utgångspunkt för en redogörelse för den
ljudutveckling som lett fram till gårdsnamnet Kol(h)ags kgtkads. Kort e framför kakuminalt ("tjockt") 1 kan i vissa övredalska sockenmål utvecklas till ö-ljud (8 eller isf), t.ex. i
111

adjektivet elak: ii"k.ak Rättvik, ä' kåk Järna, å‘kak Äppelbo, men å‘kak i Leksand på grund
av bevarat långt e (OÖD s. 412). En sådan övergång har förvandlat den första stavelsen
från tidigare Kel- till k84.-, som av lokala myndighetspersoner tolkats som Kol-. Den andra stavelsens a-vokal kan förklaras som en övergång av å till a, som har sitt centrum och
sin största utbredning i Rättviks Sörbyggefiärding men som i vissa ord, t.ex. tomt som
uttalas tamt , förekommer även i Leksands Åsbyggefjärding (Erik Olof Bergfors 1961 s.
248 if.). Med stor sannolikhet är gårdsnamnet Kol(h)ags i Leksand bildat till en forndalsk
motsvarighet till kvinnonamnet Kcetillogh. Ingår i bl.a. Kolhagsmoren kåZrab småra , en
skog i Hjortnäs nära Kolhagsgården.
Koll k81 Backen, Hagen, Smedsarvet. Om Hans Larsson på Skeberg, född 1640, skriver
prästen vid hans frånfälle 1705 att han är "en af Collgåssarne" (ULA, Leksands dödbok
F:4 9p[ost] Trinit. 1705).8 Gårdsnamnet har alltså ganska hög ålder. Dialektuttalet pekar
mot att namnet är bildat till substantivet kulla kåla 'ogift kvinna, flicka' (OÖD s. 1256).
Däremot kan inte leksandsmålets kull och kuller 'kulle' ingå, eftersom dessa ord uttalas
med te kull och Idul8r (OÖD s. 1257). Namnet torde ange att gården en tid ägts av en ogift
kvinna. Gårdsnamn av sådan innebörd finns i andra dalasocknar: Kullas i Floda (Bannbers
1921 s.251), Flickornas, Klockatflickornas och Åkedlickornas i Bjursås (Tideström 1971
s. 19, 39, 40, 52). Ex.: Koll Mats Matsson, f. 1785, Backen. Ingår i bl.a. Kollsveden (i
uppteckningar i OAU skrivet Kåll- och Kull-) kgdsvådri, , namn på slogmark i bydelen
Skålhol i Skeberg, Kolltjärnen (i uppteckning Kull-) kgrIMern, namn på tjärn i Älgbergets
fäbodar, Kollåkern (i uppteckning Kull-) kåldtkr8n, namn på åker i byn Rältlindor.
Kolmyr kåk•myr,, Laknäs, sannolikt bildat till Kolmyren IddrmPra, namn på en åker i
byn. Det är ovisst om namnet vittnar om kolframställning, i så fall kanske om forntida
kolning i samband med lågteknisk järnproduktion (jfr gårdsnamnet Kol(h)ags). Gårdsnamnet Kolmyr, alternativt naturnamnet Kolmyren, ingår i Kolmyrviken kiarmyrvaye, ,
en vik av Siljan i Laknäs.
Kors, Björkberg, Noret, sannolikt av kors i betydelsen 'vägkors, korsgata', syftande på
gårdens läge vid ett möte mellan bygator eller vägar. Jfr bl.a. Korsgatan kbsgbtui, namn
på en bygata i Norr Bergsäng, som börjar i en korsväg. Ex.: Kors Eric Persson, f. 1789,
Noret.
Krigsmans, Laknäs, Plintsberg, av soldatnamnet nr 81 Krigsman, Rättviks kompani, som
fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Krigsmansgatan kris= sgbtui , en bygata i
Laknäs, vid vilken Krigsmansgården ligger. Ex.: Krigsmans Anders Andersson, Plintsberg.
Krögar, Plintsberg, Östra Rönnäs, av soldatnamnet nr 75 Krögare, som fanns även före
1691 (Långberg). Ingår i Krögarberge krOgcerbbrk8, höjd i Östra Rönnäs, där Krögargården
har sina ägor, och Krögar krogen kr&cer kr6i8n , källa i Östra Rönnäs på Krögargårdens
ägor.
Krök krbk-mas Krök Mats, Gärde, Lima, bildat till kröka krä'tja f. 'vägkrök' (OÖD s.
1251), som visserligen inte har upptecknats i Leksand men väl i Rättvik, angivande gårdens läge. Krö kan kr:0,4a finns som ägonamn i Leksand, avseende dels en vinkelformad
åker i Hjortnäs, dels en äga vid Limån, där denna beskriver några kraftiga krökningar. Ex.:
Krök Mats Olsson, f. 1786, Gärde.
Kullgärds, Östra Rönnäs, av Kullgärdet, namn på en åker i Östra Rönnäs och syftande på
8

För upplysning om denna dödboksanteckning tackar författaren Margaretha Hedblom, Malung.
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läget vid denna. Förleden är leksandsmålets kull m. i betydelsen 'höjd, kulle' (OÖD s.
1256). Ingår i Kullgärdsänget kfulKesiew8, en åker i Lissbjörkens fäbodar.
Kunggärds kg tce4-s , enligt uppteckning namn på första gården i Sätra från Boda räknat.
Gården har sitt namn av åkern Kunggärdet köskiehi . Ovisst är hur förleden Kung- skall
förklaras.
Kungs, Grytnäs, av soldatnamnet nr 39 Kungsbam, som fanns även före 1691 (Långberg).
Kungsbarns, Åkerö, av soldatnamnet nr 39 Kungsbarn. Ex.: Ean Kungsbarns Kerstin
Olsd.
Kus, Böle, Laknäs, Tällberg, av soldatnamnet nr 133 Kuse, som fanns även före 1691
(Långberg). Detta innehåller sannolikt substantivet kuse m. med bl.a. betydelsen 'duktig
person, överdängare, kaxe' (OÖD s. 1265). Ingår i Kusbackarna kiusbåkar, landsvägsbackar i Tällberg vid Kusgården.
Kvarnback, Björkberg, av ett icke upptecknat ortnamn *Kvambacken, som ingår som
förled i bl.a. Kvambackdammen, Kvambackkvarnen och Kvambackån kvårbakåna i
byn Björkberg.
Kvicker tt kv i7cces (u)ti Kvickers (enligt uppteckning men utan uppgift om bytillhörighet),
av soldatnamnet nr 50 Kvicker, som fanns även före 1691 (Långberg).
Kvist kv ist b r it a Kvist Britta, Almberg, Tibble, Överboda, av soldatnamnet nr 97 Kvist.
Ex.: Qvist Olof Danielsson, Tibble.
Källgärds Melicesbrita Källgärds Britta, Hästberg, sannolikt av ett ägonamn Källgärdet.
Detta namn har upptecknats på åkrar i byarna Grytnäs och Skeberg. I båda fallen uppges
att det finns en källa vid ägan. Någon äga med namnet Källgärdet har inte upptecknats i
Hästberg. Där finns det emellertid enligt en uppteckning en slog med namnet Källgärds
Jens,där det förr har stått en gård med detta namn. Ex.: Källgärds Anders Hansson, f.
1793, Hästberg.
Land, Gärde, Västanvik, Ytteråkerö. Två tidiga belägg är Land Erich i Yxberg och Land
Jons Son 1645 1/2 (db ULA). Namnet innehåller appellativet land eller ett motsvarande
ortnamn. Namngivningsorsaken kan dock inte utrönas. Ex.: Land Olof Persson, Västanvik. Ingår i Landtäppan lnnt&pa, en åker i Gärde.
Lar, Lima, Söder Bergsäng, sannolikt förkortad form av mansnamnet Olar, sidoform till
Ola <fsv. Olaver 'Olov'. En parallell till denna kortform utgör orsamålets Låv, som utvecklats ur en form motsvarande moramålets U/åv (OÖD s. 1776). Se vidare gårdsnamnet
Olars. Ingår i bl.a. Larkällan lårj,yiela, källa i Lima resp. Söder Bergsäng.
Lars, Plintsberg, Västberg, av mansnamnet Lars. Ingår i bl.a. Larsberget låsbbri8 , ett
berg i Västberg.
Lars Hans, senare skrivet Larshans, Björkberg, av Lars Hans(son).
Lars Juvas, även skrivet Las Juvas och senare Lassjuvas, Laknäs, Östanhol, av mansnamnet Lars och genitivformen Juvas av Juvan, dialektal form av Johan. Se gårdsnamnet

Juvas.
Lars Pers, Djura, av Lars Pers(son).
Lassas, Hjortnäs, Västannor, Västanvik, Lasses, Fors, Gråda, Hedby, Hisvåla, Hjortnäs,
Kilen, Laknäs, Sjugare, Söder Lindberg, Torrberg, Vargnäs, Västanvik, Yttermo, genitiv
av mansnamnet Lasse, smekform av Lars. I formen Lassas har genitiv-s enligt dalmålets
vanliga språkbruk lagts till dativform med ändelsen -a. Se Lindén (1976 s. 109). Ingår i
bl.a. Lassas har låns hår, ett grund i Österdalälven vid Västannor.
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Lax, Övermo, av soldatnamnet nr 78 Lax, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Lax
Anders Persson, Övermo.
Lekatt, Noret, av soldatnamnet nr 54 Lekatt, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet lekatt 'vessla'. Ex.: Lekatt Olof Matsson, f. 1785, Noret.
Ingår i bl.a. Lekattloken lekat16k8n , en numera försvunnen mindre vattensamling i Lima,
som tillhört Lekattgå'rden i Noret.
Lerbergs lå-bus , Västra Rönnäs, av Lerberg(et), även benämnt Lerbergsberget, västlig
del av Grävningsberget.
Lerbäck, Västra Rönnäs, sannolikt av ett namn på en bäck, vilket dock inte har upptecknats. Ex.: Lerbäck Israel Persson, Västra Rönnäs.
Likagods avgås , Kullsbjörken, Östra Rönnäs, av soldatnamnet nr 99 Likagod, som
fanns från år 1685 (Långberg). Ex.: Likagods P.E.S. Eå, Kullsbjörken. För husbonden i
Östra Rönnäs 4 anges att hans svärfader är "afsk. Sold. kyrkovacktaren Anders Larss.
Likagod, f. 1754". Som exempel på övergång från soldatnamn till gårdsnamn kan följande
släktledsuppräkning från Kullsbjörken anföras efter Erik Björkman (1938 s. 96): "Päder
Ersson var född år 1636. Sonen Bengt Persson föddes år 1661. Sonsonen, född år 1694,
blev soldat och kallades Per Likagod. Hans son hette Likagods Erik Persson och var född
år 1739. Soldatnamnet sattes sålunda efteråt som ett nu brukligt tillnamn men blev redan i
nästa släktled gårdsnamn och har som sådant i regel hållit sig kvar till våra dagar."
Liljas, Laknäs, Norr Bergsäng, Norr Lindberg, Torrberg, Västanvik, av soldatnamnet nr
100 Lilja, som fanns även före 1691 (Långberg).
Lim, Söder Bergsäng, av bynamnet Lima, angivande härkomst från denna by.
Lind Und -and8s Lind Anders, Bodlindor, Djura, Gråda, Gärde, Laknäs, Mjälgen, Norr
Lindberg, Rältlindor, Sunnanäng, Västaimor, Yttermo, Östanmor, innehåller substantivet
linda f. 'slåtteräng' eller bynamnet Lindor, som avser någon av byarna Bodlindor eller
Rältlindor. Ex.: Lind Per Ersson, f. 1780, Gärde. Ingår i bl.a. Lindkällan linfcela, en
källa i Brändskogs fäbodar på Lindgårdens ägor.
Lindjones, Djura, av gårdsnamnet Lind och mansnamnet Jon i genitiv.
Lind Pers, Djura, av gårdsnamnet Lind och mansnamnet Per i genitiv.
Lisas Usas , Yttermo, innehåller kvinnonamnet Lisa. Enligt uppgift lämnad av Anders
Westgärds har gården namngivits efter Lisa Hansdotter från Grythyttan, född 1706, död
1784, gift med Knuts Erik Knutsson i Yttermo, född 1707, död 1754. Hon var en duktig
husmor och anlitades allmänt som kokmor vid bröllop (Per Johannes 1977 s. 28).
Lisbets, Överboda, genitiv av kvinnonamnet Lisbet (av Elisabet). Ingår i Lisbetstomten
lz;w8tustiimta , en åker i Åkerö.
Liss, Berg, Hagen, Hjortnäs, Karlsarvet, Styrsjöbo, Tibble, Västannor, Östra Rönnäs, kompositionsform av adj. liten, som uppstått genom förkortning av den bestämda böjningsformen /iss/, som bildats ur fsv. litle genom en utveckling t/ > ts/ > ss/. Namnet kan naturligtvis ange kroppslig egenskap, men det betecknar sannolikt ofta en man eller kvinna i
förhållande till sin far/farfar eller mor/mormor med samma förnamn, och anger sålunda
åldersrelationer inom familjen (Larsson 1995b s. 31). Även åldersrelation till person med
samma fömamn inom byn torde kunna vara namngivningsorsak. Liss skulle då ha samma
innebörd som den i officiella handlingar (längder m.m.) uppträdande beteckningen Unge.
Ex.: Liss Anders Nilsson, f. 1768, Styrsjöbo.
Liss Andres li.landr8s , enligt uppteckning gårdsnamn i Östra Rönnäs, av gårdsnamnet
Liss och en lokal form av mansnamnet Anders. Ingår i Lissandresbacken lisandr8sba8n ,
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namn på dels en bydel i Östra Rönnäs omfattande tre gårdar, dels f.d. fäbodar väster om
Kyrkbols %bodar nordost om Rönnäs.
Liss Björk, Överboda, sannolikt bildat till ett ägonamn Lissbjörken. Något sådant namn
har dock inte upptecknats i byn. Att fähodnamnet Lissbjörken nordväst om Rönnäs skulle
ingå förefaller mindre troligt.
Liss Daniels, Tibble, Västannor, av gårdsnamnet Liss eller adjektivet /iss (se Liss ovan)
och genitiv av mansnamnet Daniel. Ingår i bl.a. Liss Daniels källa lisdbn ils Asiela, en
källa på Liss Danielsgårdens mark i Hackmora.
Lissel, Ullvi, Östra Rönnäs. Bestämd form av adj. liten, motsvarande dialektens //ss/. Se
gårdsnamnet Liss.
Liss Erkers, Berg. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet //ss (se Liss ovan) och genitiv av
mansnamnet Erik i dialektal form (se gårdsnamnet Erkers). Ingår i bl.a. Liss Erkers hage
lférkns öga, en hage i Berg.
Liss Hans, Torrberg. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet /iss (se Liss ovan) och mansnamnet
Hans. Ingår sannolikt i Lisshansestäkten lishansastiekta , en slog i Styrsjöbo.
Lissjuvas, Västra Rönnäs. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet liss (se Liss ovan) och genitiv av mansnamnet Juvan <Johan (se gärdsnamnet Juvas). Ingår i Lissjuvas kålgårdar
lif8vPs kårgaircer,, en åker i Västra Rönnäs.
Lissmats, Berg, Heden. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet //ss och mansnamnet Mats.
Ex.: Liss Mats A.P.S. Ea, Heden.
Lissmo, Yttermo. Förleden är kompositionsformen Liss- av adjektivet liten, efterleden är
mo m. 'jordart bestående av nästan mjölfin sand'. Betydelsen är alltså 'den lilla mon'.
Namnet har samband med naturnamnen Lissmoheden, Lissmo-skogen, namn på skogen
mellan byarna Yttermo och Övermo, och Lissmo hålet, namn på en åker intill denna skog,
sannolikt ursprungligen en skärning i älvbrinken. Gårdsnamnet torde ange ett läge intill
skogen. Gårdarna i denna del av Yttermo har flyttats och ingår i det nuvarande Källberget.
, Västaimor (betoningen på efterleden skiljer den från anLiss 011es eller 011as
dra Lissgå'rdar i byn), lis-Olps Västanvik. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet //ss (se Liss
ovan) och genitiv av mansnamnet 011e.
Lisspers, även skrivet Liss Pers, Tomt, Överboda. Gårdsnamnet Liss eller adjektivet //ss
(se Liss ovan) och genitiv av mansnamnet Per. Ex.: Liss Pers Per Matsson, f. 1763, Tomt.
Ingår i Liss Pers änge lispes .?ew8, en slog i Ytterboda.
Litens /ä13 s, Plintsberg, Sätra, av soldatnamnet nr 69 Liten, Leksands kompani, eller nr
84 Liten, Rättviks kompani, vilka fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Litensänget
littozsiews, en åker i Sätra.
Lok lok, Gärde, Heden, Hoberg, Hälla, Hästberg, Mjälgen, Övermo, är bildat till substantivet loka f. lö'ka sydvästra Leksand, loke m. lä'ka norra Leksand 'mindre, stillastående
vattensamling' (OÖD s. 1412). Namnet torde ange att den ursprungligen namngivna gården legat intill en mindre vattensamling. Byn Gärde, där namnet bl.a. förekommer, ligger
intill tjärnarna Långlokan och Kattlokan. Ex.: Lok Olof Andersson, f. 1794, Hästberg.
Ingår i bl.a. Lokgärdet lökkiekce, en åker i Smedsarvet, delvis tillhörig en Lokgård.
Los, se Daniel Ols.
Lucku Per, Laknäs (enligt uppteckning). Namnet innehåller substantiLucku
vet lucka, men anledningen till namngivningen är inte känd.
Lustig Hjortnäs, Norr Lindberg, av soldatnamnet nr 84 Lustig, som fanns även före 1691
(Långberg). Ingår i Lustig Brittas kyrka dust ibrite,s Mr<go, en stor sten på stranden i
Sunnanäng.
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Lyck, Norr Lindberg, sannolikt av Lycka, namn på en nordlig del av byn Tibble, och
angivande härkomst från denna bydel.
Lång, Noret, Risholn, Rältlindor, Smedsarvet, Styrsjöbo, Torrberg, Åkerö, Östra Rönnäs,
av soldatnamnet nr 4 Lång, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Lång Mats Persson, f. 1793, Styrsjöbo, son till "afsk. Soldat Per Matsson Lång", f. 1764, bosatt i Styrsjöbo. Ingår i bl.a. Långes bäck lcigss brfek, en älvinskärning och svacka i Ullvi.
Lång Lasses, Smedsarvet, av gårdsnamnet Lång och genitiv av mansnamnet Lasse.
Länsmans, Tibble, genitiv av länsman. Ex.: Länsmans P.J.S. Ea.
Lärfars lierfas , Laknäs, (enligt uppteckningar) Hjortnäs, Sätra, genitiv av lärfader gi'rfår
'skollärare', belagt i Rättvik och Bjursås (OÖD s. 1473), motsvarande fsv. lärefadhir (Sdw
s. 804) och ä. nsv. lär(e)fader 'lärare' (SAOB L 1700, Dahlgren 1914-16 s. 527 f.). Ingår
i bl.a. Lärfars Djupsäter kerfas dupsiet8r,, Lärfarsgårdens i Sätra del i Djupsäterslogarna.
Lök, Söder Lindberg, av lök m. men namngivningsorsaken okänd. Något soldatnamn Lök
har inte funnits i Leksands kompani, Rättviks kompani, Gagnefs kompani eller Gustafs
kompani, men väl i Mora kompani. Ex.: Lök Erik Andersson, Söder Lindberg.
Löv kfvbrita Löv Britta (enligt uppteckning men utan uppgift om bytillhörighet), av
soldatnamnet nr 32 Löv, som år 1807 ersatte det tidigare Stålbåge.
Magg, Söder Rälta, sannolikt av Magga (smekform av kvinnonamnet Margareta), som
ingår i gårdsnamnet Maggas i Åls sn, se detta. Ex.: Magg Mats Matsson, f. 1766, Söder
Rälta. Ingår i Magg tallarna måg tåla, några stora tallar intill Magg-gården i Söder
Räka.
Maj, Hedby, av Maja eller Maj, smekformer av kvinnonamnet Maria. Ex.: Maji Olof
Persson, Hedby.
Majs, Grytnäs, Styrsjöbo, Åkerö, av Majts med bortfall av t mellan två konsonanter. Majts
är utvecklat ur Margits. Jfr Margites och se även Marits. Jfr SOKo 10 (s. 53). Ex.: Majs
P.A.S. E4, Styrsjöbo. Ingår i bl.a. Majstomten målstirmta , en åker i Åkerö där en Majsgård har stått.
Makar, Åkerö, av soldatnamnet nr 48 Makare, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet är bildat till substantivet makare 'person som förfärdigar eller gör något,
tillverkare' (SAOB M 86). Ingår i bl.a. Maka rbacken måkurbialam ,höjd och slog i fäbodstället Skallskog.
Malis mas , Norr Bergsäng, (enligt uppteckning:) Styrsjöbo, genitiv av kvinnonamnet
Malin. Ingår i bl.a. Malisänget mjarsierjice , en åker i Styrsjöbo.
Malinas målmas , enligt uppteckning gammalt gårdsnamn i Rälta. Ursprunget är inte
känt. Ingår i Malmasänget, -ängena mbirmnsica ge , -i:egjan, en slog mellan Backen och
Östanmor.
Margites, Gråda, genitiv av kvinnonamnet Margareta i dess förr vanliga leksandsform
Margita.
Marits mår i t8s , Mj älgen, Tibble, Västannor, Västanvik, genitiv av kvinnonamnet Marit,
en kortform av Margareta.
Markus, Styrsjöbo, av mansnamnet Markus. Ex.: Marcus Olof Olsson, Styrsjöbo. Ingår i
Markus täkt mårkrus tc'ekt, en åker i Styrsjöbo.
Mas mas, Söder Rälta, Yttermo, av mansnamnet Mats. Ex.: Mas Olof Nilsson, f. 1779,
Söder Rälta och Yttermo. Från Yttermo har också meddelats den plurala formen Masomes
måsom8s , en genitiv som bygger på dativ pluralis. Jfr Backomes. Gårdsnamnets korta
form ingår i Maskällan måsjela , en källa i Söder Rälta.
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Mases, Almberg, Fors, Hästberg, Tibble, Vargnäs, Västannor, Ytterboda, Yttermo, genitiv
av den ur Mats utvecklade namnformen Mas. Ex.: Mases Lars Olsson, f. 1754, Hästberg.
Mats mas, (om gården i Västanvik:) mcis8s , Björkberg, Djura, Hjortnäs, Hälla, Laknäs,
Västanvik, av mansnamnet Mats. Ingår i bl.a. Mats ränningen mås rån tw a, en slog i
Hedby, enligt uppteckning tillhörig en Matsgård.
Mats Ers mas és andas Mats Ers Anders, Lima, Yttermo, av Mats Ers(son). Ingår i
Matsersåker masjsak8r , en åker i Rältlindor.
Mats Jons, Västannor, av Mats Jons(son).
Mats Jöns mafåns - måf8ns Västannor, av Mats Jöns(son). Ingår i Matsjöns myrar
mafåns mgr8r, en delvis odlad myr på Norr Lindbergs skog som enligt uppteckning
uppodlades av en Mats Jönsgubbe från Laknäs.
Mats 011es eller 011as måsolns lakar, Matsollas Jakob, Hedby, Västanvik, av gårdsnamnet Mats och genitivform av mansnamnet 011e. Ingår i bl.a. Mat s ollas gatan
måsb2sgbtia , en byväg i Västanvik som går förbi Matsollasgården, och Mats 011as grop
måsålns grO, en djup sänka i Källberget på Mats 011asgårdens ägor.
Mats Ols, Laknäs, av Mats Ols(son).
Mats Pellas, Mats Pelles, Västanvik, av gårdsnamnet Mats och genitiv av mansnamnet
Pelle. Ex.: Mats Pelles E.O.S. Bå Margr Persdr; fl. 1828 till NI) 23 i Fornby.
Mats Pers, Hälla, Mjälgen, Slättberg, av Mats Pers(son).
Mattes matces ana Mattes Anna, Hedby, Noret, av mansnamnet Maffias. Ex.: Mattes
Mats Matsson, Hedby.
Metar, Risa, av soldatnamnet nr 8 Metare, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet metare 'person som metar'. Gårdsnamnets dialektala uttal
med e visar att det inte är fråga om en variantstavning av mätare. Ingår i bl.a. Metargatan
mdturgntut, en väg i Mjälgen, vid vilken, enligt uppteckning, en Metargård ligger.
Mickels, Risholn, Sjugare, Ytteråkerö, genitiv av en dialektal form av mansnamnet Mikael. Ex.: Em Michels Brita Larsd, f. 1768, Ytteråkerö. Ingår i bl.a. Mickels- mikcels eller Metjansudden m4,snnsiudn eller Metjans udd mdt fnns i&d , en udde i Österdalälven
nordost om Ytteråkerö, och Mickelskällan mfjilsje1a , en källa i Risholn.
Mjälg m k • g -ån a Mjälg Anna, Mjälgen, av bynamnet Mjälgen eller Mjälgbyn, angivande hemmahörighet i byn.
Modigs, av soldatnamnet nr 142 Modig, som fanns även före 1691 (Långberg).
Mor, Östra Rönnäs, Övermo, av sockennamnet Mora, angivande härkomst från denna
socken. Ingår i Mor Pers Sackbergsstacl, ett strandparti vid Styrsjön där en Mor Per haft
ägor (Lindén 1947 s. 86, 95).
Muris mån s , måns , Kråkbodarna, Laknäs. Ingår i bl.a. Murisåkern mår ts&kr8n , en
åker i Laknäs. Gårdsnamnet Muris miurts finns också i byn Östra Gopa i Bjursås socken
(Tideström 1972 s. 57) och gårdsnamnet Moris mår s i byn Halvarsgårdarna i Stora Tuna
socken (Stå'hl 1927 s. 49,92). Sannolikt innehåller dessa gårdsnamn mansnamnet Maurits
(äldsta förekomst i Sverige 1575) eller Morits (äldsta förekomst 1579) < Mauritius (helgonnamn, minnesdag 22/9). Jfr Otterbjörk (1979 s. 112).
Myr, Heden, Hästberg, av myr(a) f. 'myr, mosse' (OÖD s. 1623) eller något ortnamn
innehållande detta substantiv. Ingår i Myrjerkes kolning mgr &rh? s kg"' g , en gammal
kolbotten i Korpholens fäbodar, där enligt uppteckning en man vid namn Myrjerk har
kolat.
Måg mg, Berg, Björkberg, Rältlindor, Söder Rälta, (enligt uppteckning:) Hjortnäs, av
måg m. 'svärson'. För en gård i Sjugare har den plurala namnformen Mågome mdtgom8s
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upptecknats (jfr Backomes under Back ovan). Ex.: Måg Daniel Danielss, f. 1799, Rältlindor.
Ingår i Mågtäppan mågt&pa , åker och äng i Rältlindor.
Mågmats, Torrberg, av gårdsnamnet Måg och mansnamnet Mats.
Målar, Heden, av yrkesbeteckningen målare. Ex.: Målar Anders Andersson, f. 1762, Heden. Ingår i Målargatan målrurghttu , en byväg i Heden som går förbi Målargården.
Mårtas martns , Backen, Yttermo, genitiv av en dialektal form av mansnamnet Mårten.
Ex.: Mårtas Anders Jacobsson, f. 1764, flyttat från Backen till Smedsarvet. Ingår i Mårtas
mark, ett fäbodställe (se detta).
Mårtens, Backen, Ytteråkerö, genitiv av mansnamnet Mårten. Ex.: Mårtens Mats Olsson,
f. 1802, Ytteråkerö.
Nilses, Västra Rönnäs, genitiv av mansnamnet Nils.
Nises n ism (upptecknat i Yttermo), n ism (upptecknat i Hjortnäs och Kullsbjörken),
dani n l'S8S (där)i Nises, n l'S8S -ana Nises Anna (upptecknat i Åkerö), Gråda, Hjortnäs,
Kullsbjörken, Lima, Styrsjöbo, Söder Lindberg, Åkerö, Östanhol, Överboda. Där namnet
uttalas n 1'S8S är det genitiv av mansnamnet Nils, där det uttalas n isms är det en dialektal
genitiv av smekformen Nisse (se Lindén 1976b s. 109). Ex.: Nises Olof Olsson, f. 1775,
Styrsjöbo. Ingår i bl.a. Nisesgårdama n'isnsg&Zrar,, gårdar i södra delen av Hjortnäs, och
Nisesskölen n is8sfoka , en inskärning i stranden i Åkerö på Nisesgårdens ägor.
Niss n is, Hedby, Mjälgen, Skålhol i Skeberg, Söder Bergsäng, Västanvik, Ytteråkerö, av
mansnamnet Nils. Ex.: Niss Olof Anderson, f. 1797, Ytteråkerö. Ingår i bl.a. Nissamerika
n isam& ika , en åker i Söder Bergsäng tillhörig Nissgården med mycket fet och bördig
jord.
Nisses, Fors, genitiv av smekformen Nisse.
Niss Mats, Fors, Hedby, av gårdsnamnet Niss och mansnamnet Mats.
Njuput, inofficiellt gårdsnamn, av soldatnamnet nr 123 Njuput, som fanns även före 1691
(Långberg). Soldatnamnet innehåller ett i skrift icke belagt adjektiv *njuput, -ot, som är
avlett av verbet njupa, en äldre form av nypa, i den nu försvunna betydelsen 'hålla hårt på
något, spara på något'. Ändelsen är -ut, -ot, fsv. -ot(t)er. Adjektivet *njuput har alltså
betytt 'sparsam, snål'. Besläktade ord är nypare 'sparsam eller snål person' och nyperi
'sparsamhet, snålhet'. Se SAOB (N 883 if.), art. nypa. Gårdsnamnet ingår i 1Vjuputgärdet
n i åvila 6elra, en åker i byn Almberg.
Nors, Norr Lindberg, av bynamnet Noret och angivande härkomst från denna by. Ingår
sannolikt i Norsgärdet nös i ceir8 , åker och slog i Norr Bergsäng, grannby till Norr Lindberg.
Nussi nåts , enligt uppteckning ett f.d. gårdsnamn i Plintsberg. Ursprunget är okänt. Namnet
ingår i bl.a. Nussiåkem n disåkr8n , en åker i Plintsberg.
Nygift, Torrberg, av soldatnamnet nr 103 Nygift, som fanns även före 1691 (Långberg).
Ex.: Nygift Eric Persson, Torrberg. Jfr gårdsnamnet Friare.
Nygårds gak.s,, Fors, Hjortnäs, Kullsbjörken, Laknäs, Noret, Sundsnäs, Sätra, Tibble,
Tällberg, Västanvik, Yttermo, Överboda, Övermo, syftar på utflyttning från en gammal
gård och ny bebyggelse på annan tomt. Ex.: Nygårds Lars Matsson, f. 1791, Noret. Ingår
i bl.a. Nygårds Hamptorg, en del av Hamptorget, en plats mitt i Tibble.
Nykter, Nyckter Anders Andersson, Östra Rönnäs, flyttade till Stora Tuna och Silfbergs
Capell 1829 10/10. Fader afsk. Corporalen Anders Olss. Nyckter, f. 1760. Soldatnamnet
nr 67 Nykter har inte funnits i Leksands kompani men i Gagnets kompani, där det ersatte
namnet Drucken i 1691 års generalmönsterrulla.
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Nyåkers n gaksj , Kullsbjörken. Ägonamnet Nyåker(n) förekommer i flera leksandsbyar.
Nås nas, Pors, anger härkomst från Nås socken. Ex.: Nås Per Andersson. Namnet kan
också ha funnits i Heden eller Hästberg, eftersom Nåsbäcken nåsbiej4sn finns som namn
på en bäck som rinner till Brömsdammen i Heden från trakten av Hästberg.
Näktergals, Torrberg, av soldatnamnet nr 72 Näktergal, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Näcktergals Eric Olsson, Torrberg, son till soldaten Olof Näcktergal.
Näs nces , Gärde, Hedby, Hjortnäs, Vargnäs. Den gård i Hjortnäs som burit namnet har
legat ute på det näs som givit byn dess namn. Här har upptecknats Näsbacken, namn på en
kulle, och Näsgärdena, åkrar intill den gamla gårdsplatsen. I Vargnäs är Näset namnet på
den del av byn, två gårdar, som ligger på det näs ut mot Limsjön som innesluts av LimånBodaån och Vargnäsån. De äldsta skrivningarna av byns namn är Ness 1539, Nässet o.
likn. 1549-62. Byns ursprungliga namn torde ha varit Näs. Se bynamnet Vargnäs. I dessa
två fall kan konstateras att namnet Näs givits efter gårdarnas läge. Gårdsnamnet Näs i
Hedby har enligt uppteckning i OAU uppkommit av att en person från Näs, dvs. Näsbygge fjärding, nuvarande Siljansnäs sn, flyttat in i byn. Jfr fäbodnamnet Näsbodarna.
Näsvis, Heden, av soldatnamnet nr 41 Näsvis, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.:
Näsvis Eric Andersson, f. 1770, Heden.
Nötomes nåtomss , enligt uppteckning namn på en gård i Sätra. Namnet är en dialektal
genitiv plural motsvarande pluralformen ns'ttsr' (hassel)nötter' (OÖD s. 1754). Jfr Backomes under Back ovan. Jfr också appellativet nötskog 'plats där det växer hasselnötter'
(Leksand) med uttalet ns' ttskög (OÖD s. 1756). På Plintsbergets sydsluttning i Sätra växer
det hassel.
(Västanvik), Gråda, Rälta, Tällberg, Västannor,
s
Olars ö Za2s (Sjugare, Tällberg), akvt-s
Västanvik, (enligt uppteckning:) Sjugare, Tällberg, genitiv av mansnamnet Olar, en sidoform till Ola med bevarad nominativändelse (< fsv. Olaver). Namnet Olar har inte upptecknats i Leksand men finns belagt från Gagnef, Floda, Nås och Järna (OÖD s. 1776).
Det ingår i bl.a. fäbodnamnet Olarsbodarna och i Olarsbacken ökssbålarn , en höjd i
Tällberg. Om Olar och Ola se Henningsson (1957 s. 51 if.).
01 Ers, Östra Rönnäs, av 01(ov) Ers(son). Ingår i 01-Ersviken, en vik i Laknäs (ek 13F9b),
i Laknäs by 1850-1985 (s. 6, 8) benämnd Ål-Jerkersviken.
01 Hans olråns -åna 01 Hans Anna, Västannor, av 01(ov) Hans(son).
01 Hinders, Kilen, av 01(ov) Hinders(son). Se även gårdsnamnet Hinders. Ingår i bl.a. 01
Hinders gård oZrindss gr, slog i Kilen, plats för en försvunnen gård.
01 Jans oZrzånsmora husmodern i 01 Jansgården, Ullvi, av 01(ov) Jans(son).
01 Jöns, Djura, Fors, Ytteråkerö, av 01(ov) Jöns(son). Ingår i Oljönsbacken obAnsbaktm ,
en höjdsluttning i Ljusbodarnas fäbodar.
011ars ö/ni:j, Vargnäs, Västanvik, sannolikt en sammanblandning av Olars och 011as i
fråga om uttal och/eller stavning. Se dessa namn.
011ars Nils, Västanvik. Angående den första namndelen se föregående namn. Den andra
namndelen är mansnamnet Nils.
011as ö/ps , Björkberg, Djura, Gärde, Hjortnäs, Laknäs, Norr Rälta, Söder Lindberg, Söder Rälta, Västanvik, dialektal genitiv (se Lindén 1976b s. 109) av mansnamnet 011e,
smekform av Olov. Ex.: 011as Eric Ersson, f. 1781, Gärde. Ingår i bl.a. fäbodnamnet
011asbodarna och 011as grävning ålus grievn ig, en åker i Söder Lindberg. Grävning f.
betyder 'uppodlat område, odling' (OÖD s. 746).
011es, Backen, Fors, Hedby, Kullsbjörken, Norr Räka, Sjugare, Styrsjöbo, Torrberg, Västan-
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vik, genitiv av mansnamnet 011e. Jfr föregående namn. Ex.: 011es Per Persson, f. 1751,
Styrsj öbo .
01 Mats, Laknäs, av Ol(ov) Mats(son). Ex.: Oluf Matz Pelle i mielgen 1645 1/2 db (ULA).
Ingår i Olmats kvarn öZrmas kvår, en kvarn i Skeberg, nu borta.
01 Nils, Olof Nils, Tällberg, av Ol(ov)Nils(son).
Ols Hans, Noret, av gårdsnamnet 0/s < Olovs (se 0/s i Åls sn) och mansnamnet Hans.
Ex.: Ols Hans Anders Persson, f. 1798, Noret.
Orr, Heden, Västannor, av soldatnamnet nr 33 Orre, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Fjerdingsmannen Orr Per Andersson, f. 1762, Heden. Kan ingå i Orråkern
årdtkr8n, en åker i Heden. Jfr Flink.
Pellas peelns , Gråda, Laknäs, Plintsberg, Romma, Västannor, Västanvik, Västberg,
Åjer, Åkerö, (enligt uppteckningar:) Hjortnäs, Yttermo, dialektal genitivform (se Lindén
1976b s. 109) av Pelle, smekform av mansnamnet Per. Ingår i bl.a. Pellas bäck peelns
beck, en numera uttorkad bäck i Västberg, som rann förbi Pellasgården.
Pellebergs, Noret, bildat till Peter (Larsson)Berg, namn på en sergeant vid Dalregementet,
bosatt i Noret, född 1651 (1655 enligt Långberg), död 1725. En son till honom är Pellebergs Lars Persson, Noret, född 1709, död 1743, sämskare (Westgärds 1934 s. 11).
Ex.: 1/4man Pellebergs 01 P S Eå.
Pelles, Söder Bergsäng, genitiv av mansnamnet Pelle. Jfr Pellas.
Peras, se Pers.
Per Ers pres (Hjortnäs), Hjortnäs, Söder Lindberg, Tibble, av Per Ers(son). Ex.: Per Ers
Hans Persson, nämndeman, Söder Lindberg. Ingår i bl.a. Pererskällan pnresfAla en
källa i Söder Lindberg.
Per Görs, Tällberg, av Per Gör(an)s(son).
Per Hans prans , Plintsberg, Risholn, Ullvi, av Per Hans(son). Jfr Prans.
Per Hinders, Söder Bergsäng, av Per Hinders(son). Se även gårdsnamnen Prindes och
Hinders. Ingår i bl.a. Perhindersbäcken pnrindasbief,gin , en bäck i Söder Bergsäng.
Per Jons, Söder Lindberg, Västannor, av Per Jons(son). Jfr Pjons. Ingår i bl.a. Per Jons
änge pnnöns &mu, en slog i Söder Lindberg.
Per Jöns, Västannor, av Per Jöns(son).
Per Lars, Västra och Östra Rönnäs, av Per Lars(son). Jfr gårdsnamnet Plars i Siljansnäs
sn.
Per Mats, Hjortnäs, av Per Mats(son). Ingår i Permatsmyran permåsmira , en till åker
uppodlad myr i Forsbodarnas fäbodar, som har tillhört en Permatsgård.
Per Ols, Yttermo, av Per Ols(son). Jfr Pros. Ingår i Perolsgärdet pnröskieZrn , en åker i
Norr Lindberg.
Pers pes , (Norr Lindberg:) pk/ps, (Sjugare:) Puras Hans (ULMA 12304, uppslagsordet
barn n.), Heden, Hjortnäs, Hälla, Hästberg, Norr Lindberg, Norr Rälta, Romma, Sjugare,
Sätra, Söder Bergsäng, Söder Rälta, Västanvik, Västberg, Åkerö, Östanhol, Östra Rönnäs,
genitiv av mansnamnet Per. Jfr Perus. Ingår i bl.a. Pers bäck pds beek, en bäck i Västberg,
som rinner genom Pers tomt på' tåmt , en slog i samma by. Ex.: Pers Mats Andersson, f.
1771, Norr Rälta.
Peruk, Rältlindor. Appellativet peruk brukat som namn. Anledningen okänd. Något soldatnamn Peruk har inte funnits i Livkompaniet, Leksands, Rättviks, Mora, Orsa, Gagnefs,
Västerdals eller Gustafs kompanier av Dalregementet. Ex.: Peruk 0.L.S. Eå Karin Persd,
f. 1764, Rältlindor.
Perus pålas , Tällberg, äldre dialektal genitiv av mansnamnet Per bildad på en dativform
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på -e enligt praxis i dalmålet. Ten tidigare genitivform *Peres har den reducerade e-vokalen
ersatts av u. Gårdsnamnet Perus finns också, vid sidan av Peres, i byar i Mora sn. Se
Lindén (1976b s. 106 ff.) och SOKo 10 (s. 26, 43, 53, 54). Ingår i Perusholmen
p4uisåkm8n , en holme i Siljan vid Tällberg, som tillhör Perusgården.
Peters, Ytterå'kerö, inflyttad från Skålhol i Skeberg, genitiv av mansnamnet Peter, eventuellt endast en skrivvariant av följande namn. Ex.: Peters Olof Andersson, f. 1792.
Petters påsskslon Petterskulloma, -flickorna, Gråda, Gärde, Mjälgen, Skålhol, genitiv
av mansnamnet Petter. Ex.: Petters Per Olsson, f. 1764, Gärde.
Pil, Norr Lindberg, Veberg, av soldatnamnet nr 79 Pil, som fanns även före 1691 (Långberg).
Pilt, Djura. Finns inte i husförhörslängden 1826-35. Gårdsnamnet Pilt är känt från Mora
och har där hög ålder. Det uppträder redan i 1500-talets skattelängder, t.ex. Pilta Ped(er)
1550 och Pilte Staffan 1562 (Pers 1927 s. 35, 49, Lindén 1975 s. 68, SOKo 10 s. 54). I
Stora Tuna socken förekommer det i byarna Spraxkya och Tjärna (Ståhl 1927 s. 114, 157).
Soldatnamnet nr 74 Pilt har funnits i Överstelöjtnantens (Gustafs) kompani. Det fornsvenska appellativet pilter m. har en betydelse 'tjänare' vid sidan av 'gosse' (Sdw suppl s.
612). I nysvenskan är 'gosse' den vanligaste betydelsen, men ordet har också kunnat brukas om mansperson utan avseende på ålder, dels föregånget av ett ortnamn för att beteckna
karlarna på eller från den platsen, dels om kvinnas käraste, fästman och dels i plural om
lcrigsfOlk i förhållande till en överordnad (SAOB P 860). Vilken av dessa betydelser som
ligger bakom gårdsnamnet är svårt att avgöra.
Pims, Norr Lindberg, Tibble, av soldatnamnet nr 106 Pims, som fanns även före 1691
(Långberg). Appellativetpims betyder i svenska dialekter 'liten gosse' (Rietz s. 501, OÖD
s. 1840). Det förekommer också i en lek slå eller kasta pims, där pims betecknar en pinne,
som ligger på marken och som det gäller att slå iväg med en käpp (SAOB P 867, Ståhl
1982b s. 49). Sannolikt har namnet Pims från början brukats, kanske som öknamn, för att
karakterisera en man som liten och spenslig. Jfr det nutida öknarrmet Pinnen. Ingår i bl.a.
Pims täktenpims tc'ekta, en slog i Östanmor där en Pimsgård har stått enligt uppteckning.
Pinkrus pigkrias (ss), Norr Lindberg, av soldatnamnet nr 108 Pinkrus, med betydelsen
'lindrigt rus, halvrus' (Stå'hl 1982b s. 46). Jfr gårdsnamnet Rus. Soldatnamnet fanns även
före 1691 (Långberg).
Piparpfprer, ti pipnrns (u)ti Piparns, Hjortnäs, Söder Lindberg, Tibble, Ullvi, av soldatnamnet nr 135 Pipare, Leksands kompani, eller nr 83 Pipare, Rättviks kompani. Soldatnamnet fanns i båda kompanierna även före 1691 (Långberg). I det ingår substantivet
pipare i betydelsen 'person som (yrkesmässigt) spelade flöjt (även säckpipa) eller liknande blåsinstrument; flöjtblåsare — särskilt ifråga om militärmusik' (SAOB P937). Ingår
i bl.a. Pipar kolningen piper kgninjja, en kolbotten i Kilen.
Pjons, Fors, Lima, av Per Jons. Se detta namn. Ingår i bl.a. Pjons strand Nåns strånd ,
en del av älvstranden i Fors, tillhörig Pjonsgården.
Plinsbergs, senare skrivet Plintsbergs, Norr Lindberg, av bynamnet Plintsberg, angivande härkomst från denna by.
Prans, se Per Hans. Ingår i bl.a. Pransbäcken prånsb12,48n , en bäck i Norr Bergsäng.
Prindes, se Per Hinders. Ingår i bl.a. Prindes udd prindss låd, en udde i Österdalälven
i Ullvi, som enligt uppteckning tillhör Prindesgården.
Prins, Djura, möjligen av soldatnamnet nr 39 Prins, vilket år 1825 ersatte namnet Kungsbarn från 1691 års generalmönsterrulla. Se Kungsbarns.
Pros pros , tidigare även skrivet Prors, Björkberg, Hagen, Lima, (enligt uppteckning:)
121

Yttermo, sammandragen form av Per Ols (se detta namn), av Per Ols(son). Ex.: Prors Per
Persson, f. 1766, Hagen. Ingår i bl.a. Prosgatanprc)sghtzu , en väg i Ljusbodarnas fäbodar,
som går förbi Prosgårdens fäbodgård.
Pung, Backen, Heden, Östanmor (sju gårdar!), kan vara en ursprunglig, karakteriserande
benämning utgående från pung m. 'liten eller kortvuxen, knubbig varelse', som firms i
bl.a. leksandsmålet. I ovansiljansmålen finns ordet också i betydelsen 'ohjälpsam, snål
eller envis person' (OÖD s. 1882). Någon av dessa betydelser skulle kunna tänkas ligga
till grund för en nedsättande benämning. Pung tillhör den typ av korta namn som har
brukats som soldatnamn. Något sådant har emellertid inte kunnat återfinnas i rullorna för
Leksands, Rättviks, Mora, Gagnefs, Gustafs eller Västerdals kompanier. Envall (1911 s.
21 f., 36) uppger dock att gårdsnamnet Pung i Envikens sn har sitt ursprung i ett soldatnamn i Dalregementet från 1600- och 1700-talen. Ex.: Pung Jacob Andersson, f. 1800,
Heden. Ingår i bl.a. Pungkvarn piugkvnr, en numera försvunnen kvarn i Skeberg, som
enligt uppteckning tillhört en Punggå' rd.
Påls, Gärde, genitiv av mansnamnet Pål. Ex.: Påls Eric Ersson, f. 1777, Gärde. Ingår i
Pålshagen pgrugsn , en skog i Grytnäs.
Påvelspetvps , Söder Bergsäng, Västanvik, genitiv av mansnamnet Påvel, en svensk form
av Paulus (Otterbjörk 1979 s. 117). Ex.: Påfvels E.L.S. Enka, Söder Bergsäng, inflyttad
från Västanvik.
Rambergs, Lima, av okänt ursprung. Namnet tycks kunna vara gammalt. Av släkttavlor
hos Westgärds (1932 s. 48 f.) framgår det att namnet förekom i Lima vid 1700-talets mitt.
Jfr Lima by (1984 s. 23 f.).
Rasmunds råstnius , Västarmor, kan innehålla mansnamnet Erasmus, som har funnits i
Leksand. En bärare av namnet är Erasmus Ersson Willhana, född i Lilla Tibble och ogift,
som blev rekryt i maj 1704 och därefter gick ut i kriget. Han avled i Polen (Långberg).
Resar rspr, Djura, Heden, (enligt uppteckning:) Yttermo, av soldatnamnet nr 63 Resare,
som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Resar Anders Andersson, f. 1771, Heden.
Soldatnamnet torde innehålla ett äldre substantiv resare 'jätte', en utvidgning av rese med
samma betydelse, sannolikt uppkommen genom utlösning ur best. pl. resarna (SAOB R
1366). En annan, mindre sannolik förklaring finns hos Ståhl (1982b s. 53).
Riksdags riksdads , Yttermo (enligt uppteckning). Namnet är givet efter Stormats Anders Olsson, riksdagsman 1812-35 (Per Johannes 1938 s. 123 f.). Gårdens officiella namn
är Stormats (se detta).
Ris risgiuma hustrun i Risgården, Björkberg, Risa, Söder Bergsäng, Åkerö, Östanmor,
av bynamnet Risa, angivande hemmahörighet i eller härkomst från denna by, till appellativet
ris n. 'småskog, buskskog' (jfr OÖD s. 1949) eller till något naturnamn innehållande detta
ord. Ex.: Ris A.A.S. Ea Östanmor. Ingår i bl.a. Risomes sköl risomss 04-, en inskärning
i sjöstranden i Åkerö, som enligt uppteckning har tillhört en Risgård.
Rishans, Risa, sammansatt av gårdsnamnet Ris eller bynamnet Risa och mansnamnet
Hans.
Rishols, Noret, innehåller bynamnet Risholn och anger härkomst från denna by. Ex.: Rishols
Mats Ersson, Noret.
Ris Mats, Risa, sammansatt av gårdsnamnet Ris eller bynamnet Risa och mansnamnet
Mats. Ex.: Ris Mats Eric Olsson, Risa. Ingår i Rismats kilen rismas j,y6e, en slog i
Slättberg tillhörig Rismatsgården i Risa.
Roligs, Västra Rönnäs, genitiv av soldatnamnet nr 123 Rolig, som år 1783 ersatte namnet
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1Vjuput i 1691 års generalmönsterrulla. Soldatnamnet innehåller adjektivet rolig i betydelsen 'lugn, behärskad' o.d. Ex.: Roligs Olof Olsson, Västra Rönnäs. Ingår i Roligs rölrbks ,
en åker i Torrberg.
Rombo rambo (Hagen), r3mboand8s Rombo Anders (sannolikt upptecknat i Bergsäng), Hagen, Hjortnäs, Tällberg, av sv. dial. och y. fsv. rumbo(e) 'person hemmahörande i
"Rumboland", dvs. slättbygderna ner mot Mälardalen, Västmanland etc.' (SOKo 10 s.
54). Jfr Ståhl (1982a s. 14). Ex.: Rombo Eric Ersson, f. 1754, Hagen. Ingår i bl.a. Rombotomt rbstmblutiimt , en slog i Granbergs fäbodar.
Rost, Söder Bergsäng, av soldatnamnet nr 113 Rost, som fanns även före 1691 (Långberg).
Rovrygg, Hjortnäs, Kullsbjörken, Lycka, Söder Bergsäng, Torrberg, av soldatnamnet nr
73 Rofrygg, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller ett i skrift
icke belagt substantiv *rovrygg, i vilket efterleden -rygg betyder 'med spade eller årder
o.d. åstadkommen jordvall avsedd att skydda rötter och nedre stamdelar av vissa odlade
växter' (SAOB R 3244). Orsaken till namngivningen kan man inte veta något om. Ex. på
bruket av soldatnamnet: Rofryggens Ea Brita Matsd, f. 1756, Torrberg. Ingår i Rovrygg
täkten rörb tickte,, åker och slog i Söder Bergsäng. Ägan är enligt uppteckning en gammal gårdstomt där förr en Rovrygg-gård stått.
Rus, Grytnäs, Hisvåla, av soldatnamnet nr 70 Rus, som fanns även före 1691 (Långberg).
Ingår i Rus änget ri2ts &we, en slog i Granbergs fäbod, som enligt uppteckning tillhört en
Rusgård.
Rut, Styrsjöbo, av soldatnamnet nr 115 Rut, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.:
Rut Eric Ersson, f. 1783, Styrsjöbo. Ingår i Ruttomten riutiimta, en slog på undantaget i
Torrberg, där det enligt uppteckning förut stått en Rutgård.
Ryttar, Bodlindor, Norr Lindberg, Plintsberg, Söder Bergsäng, av soldatnamnet nr 102
Ryttare, som fanns även före 1691 (Långberg). Jfr Lindén (1975 s. 66 f.). Ingår i bl.a.
Ryttarberget rPtarbåns, en höjd i Lindberg.
Råbock, Smedsarvet, Ytterboda, av soldatnamnet nr 14 Råbock, som fanns även före
1691 (Långberg).
Rågfälts, Mjälgen, av soldatnamnet nr 146 Rågfält, Åls sn. Roten hade före 1690 namnet
Råbock (Långberg).
Röd, Böle, möjligen av soldatnamnet nr 23 Röd, som ersatte namnet Rön, vilket finns i
1691 års generalmönsterrulla. Soldaterna i denna rote tycks dock huvudsakligen vara knutna
till Djura och Gråda (Långberg). Ex.: Röd Anders Ersson och hans hustru Brita Danielsd
flyttade år 1828 från Plintsberg 4 till Böle 4.
Rönnäs, Ullvi, bildat till bynamnet Rönnäs och angivande härkomst från denna by.
Salmakar, Östra Rönnäs, av soldatnamnet nr 17 Sadelmakare, som fanns även före 1691
(Långberg). Salmakåkern sålmakakern i Djura vill Dalgård (1943 s. 64 f.) föra samman
med den i tiondelängden 1555 nämnde Per Sadelmakare.
Sals, Hisvåla, Tibble, sannolikt av ägonamnet och bydelsnamnet Salen i Hisvåla. Ex.:
Sahls Per Persson, Hisvåla.
Sandback, Hälla, av Sandbacken såmbåk8n , en sandås i Hälla.
Santes sånt8s , Laknäs (enligt uppteckning), av underofficerstiteln sergeant. Ingår i bl.a.
Santbäcken, en liten bäck till Siljan som rinner förbi gården. Gårdsnamnet Sant1Sante
finns också i Nås (Larsson 1995b s. 33).
Saras, Backen, Laknäs, Sundsnäs, Yttermo, Yttteråkerö, genitiv av kvinnonamnet Sara.
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Ex.: Saras Mats Larsson, f. 1809, Ytteråkerö. Ingår i bl.a. Saras ö såras 4, en udde i sjön
Gyllingen, som ibland kan vara nästan helt skild från land. Den har enligt uppteckning
tillhört en Sarasgård.
Sigfrids, äldre skrivning Seffers (Seffers Karin Ersdotter f. 1636, d. 1712, Långberg, muntlig
uppgift, jfr vol. 7 s. 14) Almberg, genitiv av mansnamnet Sigfrid, sannolikt i en form
Siffer, Seffer el. likn. Jfr bynamnet Sifferbo i Gagnef (uttal sgifsrbivan o. likn.), som
skrevs Sefreboda 1668 (LMV U 46) och vars förled är en äldre genitivform *Sighfridhar-.
Gårdsnamnet finns i Floda i formen Saffräs (Bannbers 1921 s. 250) eller Seffres (Ståhl
1956 s. 27) och i Stora Tuna i formen Seffes siefces (Ståhl 1927 s. 49, 119).
Sigrids, Hästberg, genitiv av kvinnonamnet Sigrid. Ex.: Sigrids Anders Larsson, f. 1771,
Hästberg.
*Simbel, ett gårdsnamn eller personbinamn, som kan tänkas ingå i ägonamnen Simbeltomten simb8ltamta, , äng i Söder Bergsäng med spår av bebyggelse, och Simbelåkern
simbuldtkr8n , åker i samma by. Erik M. Carlsson (1936 s. 41) föreslår att förleden innehåller ett medeltida personbinamn Symbla. Detta bärs, enligt belägg i SMPs, av ett antal
män verksamma i Västmanland: karolo dicto symblce 1367, konicha symbla, fogde i Östanaros fögderi 1368, sywika symblo (dat.) 1399 m.fl. Av större intresse i sammanhanget torde
en annan namnbärare vara som är knuten till Kopparberget och ett par andra orter i Dalarna, nämligen Hindrik Symbla, som omtalas i dokument 1400-20 i egenskap av bl.a.
nämndeman vid lagmansting på Kopparberget och häradshövding i Dalarna. Släkten Symbla
eller Simbla, som var av lågtyskt ursprung, vilket förnamnen Könike och Sivike visar,
hade sina intressen och sin verksamhet förlagda till Västmanland och Dalarna, särskilt
Kopparberget med omnejd. Likheten mellan förleden Simbel- och det medeltida
personbinamnet eller släktnamnet är påfallande, och det är därför lockande att betrakta förleden som en sammansättningsform av detta namn. Någon annan tolkning tycks inte stå till
buds. Hur namnet kommit till Söder Bergsäng finns det dock inte några uppgifter om.
Sinders sindces , Laknäs, Östanhol, (enligt uppteckning:) Sjugare, av ett förnamn på -s,
t.ex. Mats, och Hinders(son). Se gårdsnamnet Hinders. Ex.: Zinders Per Jönsson, Nämndeman, Laknäs. Ingår i Sinderslindan sind8slinda , en åker i Kullsbjörken.
Sjons föns, Östra Rönnäs, av ett förnamn på -s , t.ex. Mats, och Jons(son). Ingår i
Sjonsholmen fön siikm8n , en holme i Siljan vid Tällberg, enligt uppteckning tillhörig en
Sj onsgård.
Sjöns, Hedby, Tällberg, av ett förnamn på -s, t.ex. Mats, och Jöns(son). Belysande för
uppkomsten av namn av detta slag är förhållandet att det officiella namnet Matsjönsgården
i Rällsjöbo i Bjursås socken lokalt motsvaras av /min sgån (Tideström 1972 s. 59). Leksandsnamnet Sjöns ingår i Sjöns hol ffins hök , en höjd i Fors, enligt uppteckning tillhörig
en Sj önsgård.
Sjörs, Tibble, av ett förnamn på -s, t.ex. Mats, och Gör(an)s(son). Ingår i bl.a. fäbodnamnet Sjös-Moberg fbsmöbbrg (T13FNV). Se fäbodnamnet Moberg.
Skaft, Västannor, Västanvik, av soldatnamnet nr 27 Skaft, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet skaft, sannolikt i betydelsen 'kastspjut; spjutskaft, lansskaft o. likn.' (SAOB S 3330 f.). Ex.: Skaft Anders Matsson, Västannor. Ingår i
bl.a. Skafttjärnen skåfkyiery (T13ES0), en tjärn mellan Forsbodarnas fäbodar och Flosjön.
Skalk skhkk-pr Skalk Per, -kblon -kullorna, -flickorna, skåZrj,y8ns Skalkens, Skalkgården, Skalkfamiljen, Karlsarvet (enligt uppteckning), av soldatnamnet nr 1 Skalk, som
fanns före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet skalk m. 'skojare, skälm,
spjuver, filur' (SAOB S 3408).
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Skampers, Sätra, av soldatnamnet nr 82 Skamper, Rättviks kompani, som fanns även före
1691 (Långberg). Det innehåller adjektivet skamper, som är ett lån från medellågtyskan. I
övredalska sockenmål förekommer det med betydelserna 'som ej uppför sig bråkigt, beskedlig, snäll' (bl.a. Rättvik, Bjursås, Gagnef; OÖD s. 2127). Andra dialekter har betydelser som 'arg, bister, skarp, amper, vass, mager, kvick, lustig'. I äldre skriftspråk finns, om
personer, bl.a. betydelserna 'slug, listig, slipad; snabb, rask, kvick; djärv' (SAOB S 3481
f.).
Skinnar, Laknäs, Söder Rälta, Östra Rönnäs, av yrkesbeteckningen skinnare 'skinnberedare, skinnskräddare'. Ex.: Skinnar Daniel Matsson, f. 1766, Söder Rälta. Se Lindén
(1975 s. 63). Ingår i bl.a. fäbodnamnet Skinnaråsen.
Skogs, Berg, Hälla, Lima, Sörskog, genitiv av appellativet skog, ortnamnet Skog eller
soldatnamnet nr 29 Skog, som fanns även före 1691. Fem av rotens bönder anges omkring
1690 höra hemma i Söderskog (se fähodnamnet Sörskog). Soldatnamnet innehåller sannolikt ortnamnet Skog (Långberg). Ingår i Skogsledsbacken skOsledsbaksn , höjd med
gårdar med gårdsnamnet Skog i byn Hälla.
Skomlars, Tällberg, sannolikt av Skommar Lars. Se gårdsnamnet Skommar.
Skommar, Laknäs, Plintsberg, Tibble, av yrkesbeteckningen skomakare i dess dialektala
form. Se Lindén (1975 s. 62 f.). Ingår i bl.a. Skommarängena skSmnriewcer,, en slog i
Norr Lindberg som enligt uppteckning har tillhört en gård i Tibble.
Skott, Berg, Hisvåla, Romma, av soldatnamnet nr 137 Skotte, som fanns även före 1691
(Långberg). Ex.: Skott Olof Ersson, Hisvåla, inflyttad från Berg.
Skräddar, Lima, Plintsberg, Tällberg, Västanvik, av yrkesbeteckningen skräddare. Se
Lindén (1975 s. 63). Ingår i bl.a. Skräddarsveden skrii.dusvådn , en beteshage i Björkberg.
Skytt, Plintsberg, Tällberg, av soldatnamnet nr 124 Skytt, som även fanns före 1691 (Långberg). Gårdsnamnets skrivning ändrades senare till Sk(i)ött, som svarar mot det lokala
uttalet. Ingår i Sköttgårda rna fåtgåZrar, två nu försvunna fäbodgårdar i Getsarvet.
Stars slas, Almberg, Ytterboda, av ett förnamn på -s, t.ex. Mats, och Lars(son). Ingår i
bl.a. Slarsollastäkten slaslpstiekte, , en åker i Slättberg, som enligt uppteckning troligen
varit fäbodäga till Slarsgården i Boda.
Slars-011as skisåffis , Kullsbjörken. Gårdsnamnet Slars (se ovan) och dialektal genitiv
av mansnamnet 011e.
Slång, Västanvik, av soldatnamnet nr 26 Slång, som fanns även före 1691 (Långberg).
Soldatnamnet innehåller sannolikt ett substantiv slång o. likn. (oftare slanga och slang)
'ett slags kanon' (SAOB S 6437 under slanga). Ex.: Slång A.P.S. Efi Anna Larscg.
Slättbjörk, Sätra, sannolikt av ett ägonamn *Slättbjörken 'den släta, jämna björkskogen,
björkskogen på slättmarken', som dock inte har upptecknats.
Slättängs, Sätra, sannolikt av ett ägonamn *Slättänget 'det jämna änget, änget på slättmarken', som dock inte har upptecknats.
Smed smed , Hisvåla, Risa, Risholn, Romma, Ytteråkerö, av yrkesbeteckningen smed
eller av soldatnamnet nr 68 Smed, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Smed Lars
Persson, f. 1778, Ytteråkerö. Se Lindén (1975 s. 64). Ingår i bl.a. Smedhagen sm&lbgsn ,
åker och slog i Risa, och Smedänget smirdiews , en åker i Norr Lindberg. Beträffande
uttalet av Smed- i det sistnämnda ägonamnet jämför gårdsnamnet Smed i Siljansnäs sn, för
vilket uttalet Smödd- (motsvarande smsd -) anges av Forsslund (1921 s. 163). Appellativet
smed uttalas smfid, pl. singi"dar -år i Rättviks sn (OÖD s. 2409). Ett motsvarande äldre
dialektalt uttal med s av gårdsnamnet finns i delar av Leksands sn.
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Smeds barti smass borta i Smeds, smasakscel Smeds Axel, Risa, Tibble, Ullvi,
Östra Rönnäs, en motsvarighet i genitiv till föregående namn.
Smäck, Yttermo, möjligen innehållande appellativet smäck 'bro, brygga, spång' etc., ovisst
dock av vilken anledning. Ingår i Smäckbacka sm2ekbaka , en del av Yttermo.
Snarv, Ullvi, Östanmor, av soldatnamnet nr 5 Silad', som fanns även före 1691 (Långberg) och innehåller adjektivet snarv 'vass, vresig, argsint' (SAOB S 8013), i dalmål med
betydelsen 'ojämn, sträv, skrovlig (t.ex. om (hud)yta)' (OÖD s. 2443). Ex.: Brasar el.
Snarf Per Jacobsson, f. 1779, Östanmor.
Snickar, Björkberg, Hjortnäs, av yrkesbeteckningen snickare eller soldatnamnet nr 58
Snickare, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Snickaränget snikariewu, en
slog i Grytnäs, enligt uppteckning tillhörig en Snickargård.
Snis, Hälla, av förnamn på -s, t.ex. Mats, och Nils(son). Ingår i bl.a. Snisbodarna, åker och
slog i Risa, tidigare fäbodar (Montelius 1975 s. 27, 29 m.fl.).
Soll, Fors, bildat till So//, leksandsmålets benämning för Sollerön, jfr sollerömålets Sold,
best. f. Soldi, och angivande härkomst från denna socken. Ex.: Niss Mats el1 Soll.
Sols, Romma, av förnamn på -s, t.ex. Mats, och Ols(son). Ingår i Solsmors ögonkälla
söksmosesi gonMela , en källa i Romma.
Spaks, spaks, Mjälgen. Sannolikt av ett äldre obelagt soldatnamn (se Larsson 1995b s.
24), innehållande adjektivet spak i någon av de äldre betydelserna 'vis, klok, förståndig'
eller 'fredlig, fridsam, stillsam, saktmodig' (SAOB S 9080), i dalmål 'fredlig, stillsam'
(OÖD s. 2512). Ingår i bl.a. Spaksmyran spaksmira , en myr i Djura.
Sparring sptrig Västannor, (enligt uppteckning:) Rälta, av soldatnamnet nr 16 Sperring,
senare skrivet Sparring, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller
substantivet spärring, sperring, en benämning på olika slags rovfåglar, särskilt använd om
sparvhök (SAOB S 10608). Ex.: Sparring Lars Persson, Västannor. Ingår i bl.a. Sparringberget spirigbzi'rce, en hög bergstopp sydväst om Asalditt.
Sparv, Heden, Söder Rälta, av soldatnamnet nr 21 Spad', som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Sparf L.A.S. Eå, Heden. Ingår i bl.a. Sparv fajsbacken sphry fsbaknn , en
höjd i Rältbodarnas fäbodar ovanför Sparvgården.
Spegel spiEkl-ana Spegel Anna, Grytnäs, Övermo, av soldatnamnet nr 92 Spegel, som
fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Spegel Anders Ersson, Modr. Corpor. E.A.S Spegels
Eå Kerstin Matscg, Övermo. Ingår i bl.a. Spegel holen spiez il ök, eller Spegelholen
spietlöktoi, , en höjd i Tällberg där Gustaf Ankarcrona byggde sin gård, som han kallade
Holen, numera museum.
Spik, Djura, Hedby, sannolikt av ett äldre soldatnamn. Namnet finns i Dalregementets
rotar nr 6 Spik, Floda socken, Västerdals kompani, och nr 105 Spik, Stora Skedvi socken,
Livkompaniet (Dalregementets sockenkompanier s. 36 f.). Ingår i bl.a. Spik fjäru spik
fKierui, ett strandparti av Rältaån, enligt uppteckning tillhörigt en Spikgård i Djura. Vid
högvatten går vattnet in över stranden, som under normala förhållanden ligger ovanför
vattnet och är tätt bevuxen med säv.
Spåls spaks , Plintsberg, Sätra, (enligt uppteckning:) Hjortnäs, Kullsbjörken, Risholn, av
ett förnamn på -s, t.ex. Mats, och Påls(son). Ingår i bl.a. Spålstomten spoikstämta , åker
och slog i Slättberg.
Spännar, Plintsberg, Tällberg, Västra Rönnäs, av soldatnamnet nr 125 Spännare, Leksands kompani, eller 78 Spännare, Rättviks kompani, vilka fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet är sannolikt bildat till substantivet spännare 'anordning för spänning
av avfyringsmekanismen i handeldvapen' (SAOB S 10552, se även Ståhl 1982b s. 50 f.).
126

Ex.: Spännar Olof Olsson, Tällberg. Ingår i bl.a. Spännarshagen spcencesikun , en slog i
Västra Rönnäs.
Stallsveds, Plintsberg, av Stallsveden stt1svdn ,namn på gårdarna längst västerut i Plintsberg.
Stenback, Hälla, Styrsjöbo, sannolikt syftande på gårdens läge i eller vid någon stenig
backe. Ex.: Stenback Per Nilsson, f. 1804, Styrsjöbo. Ingår i Stenbackhagen stånbakbgun ,
en hage i Hälla, och Stenbacktäkten stbnbaktiektci , en åker i Styrsjöbo.
Stenhols, Ytterboda, av Stenholen ståt642, , nordvästlig del av Ytterboda.
Stolp, Tibble, av soldatnamnet nr 145 Stolpe, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.:
Stolp Per Ersson, Tibble. Ingår sannolikt i bl.a. Stolpgatan stfikpgiitiu, en byväg i Västanvik. Jfr att appellativet stolpe heter stce4pa på leksandsmål (ULMA).
Stolts, Gråda, Mjälgen, Söder Rälta, av soldatnamnet nr 18 Stofts, som fanns även före
1691 (Långberg). Ex.: St'alts Per Persson, f. 1776, Söder Rälta. Ingår i bl.a. Stoltslokan
stålsloka , en vattensamling i Mjälgen vid Stoltsgården.
Stor, Hedby, Norr Lindberg, Sörskog, Ullvi, av adjektivet stor eller, i något fall, av soldatnamnet nr 118 Stor, som år 1825 ersatte namnet Ståthållare i 1691 års generalmönsterrulla. Ex.: Stor Per 1645 1/2 (db ULA).
Stor Daniels, Tibble, av gårdsnamnet Stor och genitiv av mansnamnet Daniel eller av
adjektivet stor och Daniel.
Storgärds, Sätra, av ägonamnet Storgärdet stiurkielru o. likn., som förekommer i många
byar i Leksand men inte har upptecknats i Sätra.
Storkaris, Västannor, av gårdsnamnet Stor eller adjektivet stor och genitiv av den dialektala
formen Kan av kvinnonamnet Karin. Ingår sannolikt i Stor-Karis holme, en holme i Flosjön (ek 13E3j).
Storm, Noret, av soldatnamnet nr 119 Storm, som fanns även före 1691. Ex.: Storm Anders Jonsson, f. 1768, Noret.
Stormats, Tibble, Yttermo, av gårdsnamnet Stor och mansnamnet Mats eller av adjektivet stor och Mats.
Stormo, Västberg, innehåller fäbodnamnet Storm°.
Stor 011es, Västra Rönnäs, av gårdsnamnet Stor och genitiv av mansnamnet 011e eller av
adjektivet stor och 011e. Ingår i bl.a. Storolles göl stisurlus iiqr, en skärning och vik på
Ullvisnäset.
Ström, Torrberg, av soldatnamnet nr 3 Ström, som år 1801 ersatte ett äldre namn Näbb på
samma nummer i 1691 års mönsterrulla (Långberg). Ex.: Ström Per Hansson, Torrberg,
måg till Sold. Bengt Anderss. Ström.
Stuss, Kullsbjörken, Östanhol, genitiv av adjektivet stur, dialektal motsvarighet till riksspråkets stor. Ex.: Stuss Olof Jönsson, Östanhol, inflyttad från Kullsbjörken.
Stålbåg ståZrbutg-piel Stålbåg Pelle, Ytterboda, Åkerö, av soldatnamnet nr 32 Stålbåge,
som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår i Stålbågtorget ståZbuigturice, Åkerö, även
kallat Gettorget kilturice, "där getterna samlades för att gätas (dvs. vallas)" (ULMA), och
Stålbåggärdet ståb-buigkeZrce, åker i Åkerö. Ex: staktiugomus ce uttu a grav tök-pcertur
dum nut 'Stålbågs är ute och tar upp potatis de nu' (avser folket i gården), vi ski2 tt
ståkbutgomus 'vi skall (u)ti Stålbågs' (avser gården).
Ståls, Mjälgen, inflyttade från Hisvå1a, sannolikt av ett soldatnamn men ovisst varifrån.
Ståthållar, Torrberg, av soldatnamnet nr 118 Ståthållare, som fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet ståthållare 'ställföreträdare för ett lands regent' (SAOB S 13907 f.). Ex.: Ståthållar Anders Ersson, Torrberg. Ingår i Ståthållares
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stations, åker och äng i Torrberg.
Sund, Sundsnäs, av Sundet sånda mellan Byrviken och Österviken, vid vilket byn Sundsnäs ligger, eller av förleden i bynamnet Sundsnäs.
Sunnanängs sånags , Sunnanäng, genitiv av bynamnet Sunnanäng. Namnet gällde ursprungligen en enda gård (Sunnanängh 1549 jb, Leksands sn 1539-1572 s. 37). Tänkbart
är att gårdsnamnet levat kvar sedan den tiden och alltjämt är fäst vid den gård som byn
utvecklats ur.
Svad, Överboda, sannolikt av ett ägonamn Svaden svada, , bl.a. en åker i Överbodas grannby
Sätra, best. sg. av appellativet svad f. 'sidlänt mark' (0AUd). Detta ägonamn förekommer
i flera av socknens byar men har inte upptecknats i Överboda.
Svadängs svåd zgs , Plintsberg, Tällberg, sannolikt av ett ej känt ägonamn *Svadänget,
sammansatt av svad f. 'sidlänt mark' och änge n. 'slogänge'. Ingår i bl.a. Svadängsgatan sv achnsgbtui , byväg i Plintsberg förbi Svadängsgården, och Svadängsrudet
svådbnsråda , åker i Plintsberg.
Svalu, Svalus svnkuis , Djura, Hedby, (enligt uppteckning:) Sjugare, av soldatnamnet nr
42 Svala, som fanns även före 1691 (Långberg).
Svarvar, Hjortnäs, av yrkesbeteckningen svarvare. Ex.: Svarfvar Lars Larsson, Hjortnäs.
Se Lindén (1975 s. 63).
Sved, Laknäs, av appellativet sved m. 'svedjad mark' eller ett ägonamn Sveden eller liknande.
Svedu sv ådiu , Laknäs, Lima, Sunnanäng, Tällberg. Liksom föregående namn av
appellativet sved m. eller ett ägonamn Sveden, Svedarna eller liknande. Namnet torde
ursprungligen ha varit en genitiv pluralform *Sveda, uttalad svada , vilken fortfarande
ingår som förled i ortnamn som Svedtäkt svådotiekt , åker och slog i byn Grytnäs, Svedbacken svådabakan , gård i byn Fornby, Siljansnäs socken, och Svedgården svådagaire ,
gård mellan Uvberget och Österviken av Siljan, Siljansnäs socken. Forsslund (1922 s.
126) upptar Svedo bland gårdsnamnen i Vargnäs. Detta representerar ett uttal svåda
Ordet sved är kortstavigt, och ändelsen -a har enligt vokalbalansregeln övergått till -å och
i viss utsträckning bevarats, särskilt i ortnamnsförleder. Detta -å har som bindevokal i
sammansättningar ofta bytts ut mot den betydligt vanligare bindevokalen -u- efter mönster av förleder av typen ladu-, innehållande genitiv singular av svaga feminina substantiv.
Sålunda har ett äldre gårdsnamn Svedå svida kunnat ersättas av Svedu svacka . Den här
behandlade sammansättningstypen och växlingen av bindevokaler i förleder har behandlats med exempel, särskilt på förleder innehållande stamvokalen -a-, av Erik Olof Bergfors (1961 s. 32 f., 35 f., 44,51 f. och 226).
Svens svienslas Svens Lars, Djura, genitiv av mansnamnet Sven. Ingår i bl.a. Svens täkt
svinns tc'ekt, dels en slog i Dammskogs fäbodar, dels en slog på västsidan av Djursjön.
*Säbb. Ett sådant gårdsnamn eller ett mansnamn Säbbe (kortform av fsv. Scebiorn) utgör
förled i Säbbtjärn, namn på dels en tjärn i västra delen av Leksands sn, siebj,geny
(Säbbtjämen T13EN0), dels en tjärn nära Bertilsbo fäbodar i socknens östra del, sielmiPrn
(Säpptj. T13FNV). Se även Lindén (1947 s. 94 not 6).
Sömskar såmsknr , Tibble, Yttermo, av yrkesbeteckningen sämskare 'beredare av sämskskinn'. Sämskare omtalas bara från Leksand och Bjursås (ÖDB 2 s. 229). Se Lindén (1975
s. 63). Ingår i Sömskartjärn såmskurjArn , namn på en tjärn i Yttermo mellan byn och
Österdalälven. Det kan naturligtvis inte uteslutas att det inte är gårdsnamnet utan i stället
yrkesbeteckningen som ingår som förled i tjärnens namn.
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Tidigs, Heden, Skålhol, Övermo. Ingår i bl.a. Tidikes hage t i kces el. t iri bes inka, en
slog i Erik Hansbodarnas fäbodar. Genitivformen
kces tyder på att det är det ursprungligen lågtyska mansnamnet Tidike som ingår i gårdsnamnet. Detta mansnamn uppträder
första gången år 1332 (SMPs). Belägg från Dalarna och Västmanland är thydeka
thydekasson 1475 1/5 Stora Tuna (SMPs), ion tidickson 1598 db Järna (Lindén 1933 s.17),
Holstens broder, tidick hermanson 1599 db Norberg (Linden a.st.). Skrivningen tidickes
hans, Ål, i S. Mågs rb 1768, visar upp samma genitivform som i ovanstående leksandsnamn och styrker antagandet att grundordet är Tidike.
Tillas dins , Hästberg, Åkerö, (enligt uppteckning:) Västanvik, av okänt ursprung. Ingår i
Tillasgatan t fins
, en väg i Hästberg, som går från Tillasgården.
Timgubb t i8giul Västannor, av soldatnamnet nr 10 Timgubbe, som fanns även före
1691 (Långberg).
Tirus, Hagen, Torrberg, av soldatnamnet nr 9 Tirus, ofta skrivet T(h)erus, som fanns även
före 1691 (Långberg). Ex.: Tirus Anders Matsson, f. 1769, Hagen. Ingår i Tirusänget
tirwsde,ijce, en slog i Erik Hansbodarnas fäbodar.
Tjäder, Kilen, av soldatnamnet nr 83 Tjäder, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår
i bl.a. Tjäder moren (ek 13F7d), en skogshöjd i Kilen, som har ägts av Tjädergården.
Tolftes, Björkberg, Ytterboda, av ett mansnamn med betydelsen 'tolfte barnet i kullen'.
Namnet Tolfte förekommer flera gånger i listorna på rotebönder i slutet av 1600-talet (Långberg). Jfr om namnet Mo&er (1989 s. 80).
Tolförs, Tibble. Av okänt ursprung. Ex.: Tolföres A.A.S. Ea, Tibble.
Tomas tåniss , Yttermo, (enligt uppteckning:) Källberget, av mansnamnet Tomas.
Toms, Hästberg, kortform av Tomas. Ex.: Toms Jöns Olsson, f. 1782, Hästberg.
Tre, Noret, innehåller sannolikt räkneordet tre, men namngivningsorsaken är okänd. Jfr
gårdsnamnet Fem. Ex.: Tre Eric Matsson, f. 1783, Noret.
Trons trons, Hjortnäs, Kilen, Lima, Söder Lindberg, Ullvi, Åjer, genitiv av mansnamnet
Trond, motsvarande fsv. Thronder, fvn. Prondr, Pråndr. Antingen genitiv av detta mansnamn eller gårdsnamnet Trons ingår i bl.a. Tronsbodarna, fäbodnamn, Tronsbacken
trönsbak8n , höjd och gårdsklase i byn Almberg, och Tronsberget trönsbbr , ett berg i
Hyttkvarn. Ex.: Trondz Peder (i Djura) 1544 (JPD). Se Erik Olof Bergfors (1996).
Trögers, Hagen, Västanvik, av soldatnamnet nr 15 Tröger, som fanns även före 1691
(Långberg). Soldatnamnet innehåller adjektivet trög(er).
Tull, Hisvåla, Åkerö, av soldatnamnet nr 74 Tull, som fanns även före 1691 (Långberg).
Ingår i bl.a. Tulltomten tisultiimta , en åker i Åkerö.
Tun, Hedby, av sockennamnet Tuna och angivande härkomst från denna socken.
'flisen, Lycka i Tibble, av soldatnamnet nr 96 Tusendaler, som fanns även före 1691
(Långberg). Jfr Glads.
Tusendalers, Lima, Sjugare, av soldatnamnet Tusendaler (se föregående namn). Ex.:
Tusend. E.A.S. E4, Lima.
Tutviger tiutv igur , i bydelen Molindan i Styrsjöbo, av soldatnamnet nr 104 Tutvig, som
fanns även före 1691. Namnet innehåller adjektivet tutviger, som, i regel i formen tutvig,
är belagt i dialekterna i nedre Västerdalarna, sydligaste Dalabergslagen, Västmanland,
Närke och sydvästra Hälsingland, på alla ställena med betydelsen 'munvig, talför'. Adjektivet är en sammansättning av tut m. 'trut, mun' och vig(er) i betydelsen 'flink i tal eller
handling' (Dalin 1850-53, 2 s. 681), jfr munvig. Formen viger är den vanliga i österdalmålen, bl.a. i leksandsmålet.
Tysk, Hjortnäs, Slättberg, Östra Rönnäs, av soldatnamnet nr 120 Tysk, som fanns även
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före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Tysktomten tP.£1ctamta , åker och äng i Slättberg.
Tång, Hedby, av soldatnamnet nr 109 Tång, som fanns även före 1691 (Långberg). Ingår
i Tång(ome)s grävningarna tågomus griev n i gcer , en åker i Norr Bergsäng, som tillhör
en Tånggård.
Täckt, Tägt tcekt, Bodlindor, Kullsbjörken, Norr Lindberg, Risa, Risholn, Söder Lindberg, Veberg, Östra Rönnäs, av appellativet täkt f. 'inhägnad jordegendom, slåttermark
m.m. intill gård i by eller fåbodgård' (Leksand; OAUd) eller ett ortnamn innehållande
detta ord. Ingår i bl.a. Täktänget t&ktiegiu eller Täkt(ome)s lindänget tcsektomus lindietv8,
åker och slog i Söder Lindberg, som tillhör en Täktgård.
Täpp, Hoberg, Sjugare, av appellativet täppa f. 'inhägnat jordområde' (Leksand; OAUd)
eller ett ortnamn innehållande detta ord. Ex.: Täpp Per Andersson, Hoberg. Ingår i Täppmors
hål ticpmos gr, en åker i Kilen, som enligt uppteckning ägdes av en Täppgård.
Tätting, Backen, Styrsjöbo, av soldatnamnet nr 35 Tätting, Leksands kompani, eller nr 76
Tätting, Rättviks kompani, vilka fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller fågelbeteckningen tätting. Ex.: Tätting Anders Anderss., f. 1785, Styrsjöbo. Ingår i
Tätting hällorna tcCt i g cblor,, berghällar i Överboda på skogsmark tillhörig en Tättinggård.
Udd, Hedby, Noret, Ullvi, av soldatnamnet nr 38 Udd, som fanns även före 1691 (Långberg).
Urväders, Romma, Ullvi, Åjer, av soldatnamnet nr 132 Urväder, som fanns även före
1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet urväder 'yrväder', som tidigt brukades som tillnamn: niclis urweidher (1401; Sdw s. 865). Ex.: Pig. U. Brita Larsd, f. 1748,
Romma. Ingår i Urväderstomt Irvcedustinnt , en slog i Ullvi.
Varås våras -mates Varås Mattias, Västannor, av bynamnet Varåsen i Åls sn, angivande
härkomst från denna by.
Vass, Ytterboda, av soldatnamnet nr 49 Vass (innehållande adjektivet vass), vilket fanns
även före 1691 (Långberg).
Villhanes, Villhans, Sjugare, Tibble, Västra Rönnäs, Åkerö, av soldatnamnet nr 143 Villhane, som fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Villhanes A.A.S. E4 Brita Olsdr, Västra
Rönnäs, Pig. Vilhans Margr. Andersdr, Åkerö.
Ving, Hagen, Smedsarvet, Västannor, av soldatnamnet nr 12 Vinge, som fanns även före
1691 (Långberg).
Vinter vfntur Grytnäs, Gärde, Laknäs, Yttermo, av soldatnamnet nr 7 Vinter, som fanns
även före 1691 (Långberg). Ingår i bl.a. Vinteränget vinturiewu , en åker i Sjugare och
åker och slog i Söder Bergsäng.
Vålbergs, Ullvi, av bynamnet Vålberg i Leksands och Åls socknar, angivande härkomst
från denna by.
Vändat, Vändats viend ån:a , Ullvi, av Vändat, namn på en nordvästlig del av byn Ullvi.
Namnet betyder 'vända åter'. Ortnamnets bakgrund är okänd.
Västgärds vcbfå4-s, , Norr Lindberg, (enligt uppteckning:) Sjugare, sannolikt av bynamnet
Västgärde i Rättviks socken. En annan tolkning har framförts av Anders Westgärds (18771951) i Per Johannes (1977 s. 26), innebärande att gården ursprungligen legat litet väster
ut från byn (sannolikt avses Norr Lindberg) och, troligen i början av 1600-talet, uppförts i
ett gärde, som kallades Västgärdet. Av en antavla i Per Johannes (1977 s. 38) framgår att
Västgärdssläkten kommer från Norr Lindberg.
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Yr, Noret, av soldatnamnet nr 76 Yr, som fanns även före 1691 (Långberg).
Yxbo, Åkerö, av fäbodnamnet Yxbodarna. Dessa fäbodar hade tidigare även fast bosättning.
Åfreds, Ullvi, kan innehålla det fornsvenska mansnamnet Ofradh eller Afradh, som kan
vara en sidoform till Ofradh. Afradh är belagt bara från Västergötland och södra Småland
(SMP 1 sp. 17), medan Ofradh har en tydlig anknytning till Uppland och övriga mälarlandskap (SMPs). Det är därför mera troligt att det är Ofradh som ingår i gårdsnamnet
Åfreds. Namnet utgör förled i fäbodnamnet Avradsboda rna, Åls socken, se detta namn.
Åkers, Östra Rönnäs, sannolikt av bynamnet Åker, nu Åkerö, angivande härkomst från
denna by.
Ål, Laknäs, Plintsberg, sannolikt av sockennamnet Å/, angivande härkomst från denna
socken, eller möjligen av soldatnamnet nr 147 Å/, som fanns även före 1691 (Långberg).
Ingår i bl.a. Ålåkern åZråkrun, en åker i Plintsberg.
Årjes, aks, Noret, av bynamnet Åjer, angivande härkomst från denna by. Ex.: Orjes Olof
Nilsson, f. 1762, Noret. Ingår i Åjsänget isawce, en slog i Trätbodarnas fäbodar.
Åsleds, Tibble, bildat till fäbodnamnet Åsleden.

Ös os, Hjortnäs, kan innehålla adjektivet öde och i så fall ange att den namngivne (de
namngivna) kommer från en gård som blivit öde. Ingår i Ösgatan sgetzu , en väg i Hjortnäs, och sannolikt också i Ösarvet r3svrvce , en åker i Hedby.
Österängs östriegs , Hälla, av Österäng östrieg , en åker längst österut i Hällas grannby
Ullvi. Den bäck som utgör gräns mellan Ullvi och Hälla heter Österängsbäck östrcegsbcek
Gårdsnamnet är givet efter gårdens läge. Uttalet ostr - utgör exempel på att den gamla
diftongen au (fvn. austr- 'öster-') kan motsvaras av o i dalmål (Levander 1925 s. 204 if.)..
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Siljansnäs socken
Siljansnäs
UTTAL: SihanSPIC'eS

r.

Näsbygge fjärding av Leksands socken blev eget pastorat med namnet Siljansnäs enligt
kungligt brev av den 18 maj 1866. "Frånskiljandet gick i verkställighet den 1 maj 1875.
[...] I augusti 1875 anhöll Siljansnäs församlingsbor hos Konungens befallningshavande i
Kopparbergs län om att få bilda egen kommun, vilket beviljades. Beslutet trädde i kraft
den 1 januari 1876" (Lindbergh 1981 s. 21). Uppgift om tankegångar och diskussion om
hur namnet skapades har inte stått att finna i Språk- och folkminnesinstitutets samlingar i
Uppsala eller i handlingar från tiden (Lindbergh a.a. s. 23). Fastslås kan att efterleden -näs
är hämtad från det gamla bygdenamnet Näs och därmed sammanhängande namn (se nedan).
Förleden Siljans- har med all sannolikhet satts till av huvudsakligen praktiska skäl för att
skilja socknen från andra socknar med namnet Näs (Gotland, Jämtland, Uppland, Västergötland).

Bygdenamn
Näs
UTTAL:

nces

j nxsy 1440 14/11 Mora Sollerö kyrkoarkiv (DDal 1 s. 92), a nxsi 1491 7/
3 Laknäs NMp, a nxsi 1494 7/3 Hjortnäs NMp. — på Näsedt o. likn. 1548, 1558, å Nääs, å Näsi
1549, på Nääs o. likn. 1551-58 JPD, på Näs 1599 db (ICrönSaml s. 48).
INBYGGARBETECKNINGAR: näsbygge m. neesbPce, best. pl. nessbPne. (Björken, Siljansnäs),
niesbp, obest. pl. n&sbbonr,nä'ssbgs (OÖD s. 255), nies_by) (Leksand) 'invånare i bygden Näs, i
Näsbygge fjärding, senare i Siljansnäs sn', näsbygga f. niesbyja 'kvinna från Siljansnäs sn'. —
näsbyggiarne, näsbyggiarna 1508 u.d., avslet 1609 (DDal 2 s. 23), Nääsbyggiarenar 1551 25/6 Leksand (JPD), Näsbyggere 1552 (GFR 23 s. 32).
Bygdenamn för Näsbygge fjärding och senare Siljansnäs socken, vilket brukats i dagligt
tal också i senare tid. Namnet har under 1400-talet och början av 1500-talet även avsett
Näsbyggebyn. För en diskussion av namnet och av förhållandet mellan bygdenamn och
bynamn se artikeln om bynamnet Näsbyggebyn.
Förleden i inbyggarbeteckningen är bygdenamnet Näs, efterleden är -bygge 'invånare
i viss by eller socken, del av by eller del av socken' (OÖD -bygge s. 256, -bye s. 255).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Näsbygge fjärding
ÄLDRE NAMNFORMER: Nesbyggia [fjärding] 1435 omkring 1/2 Mora (SMR nr 190 avskr. i B 19,
RA). — NäBbygge F. o. likn. 1539, 1542, Nesbijgghe F o. likn. 1541, NeB ffierdingh 1543, Näsbygge Fierdingh 1588, Näsbygge Fjerdingen 1825 jb. —Näs Bygge Fierdingen 1571 AL.
En av Leksands sockens fjärdingar fram till frånskiljandet av Siljansnäs som egen socken.
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Fig. 26. Några av de centrala byarna i Siljansnås: Nåsbyggebyn, Backbyn och Hallen med sockenkyrkan. 1 bakgrunden Björkberget. Foto: Samuel Wiklund.

Den omfattade nuvarande Siljansnäs socken. I några av 1500-talets jordeböcker redovisas
under Näsbygge fjärding även ett varierande antal byar som senare tillhört andra fjärdingar,
bl.a. Hjortnäs, Tällberg, Sundsnäs och Grytnäs. Namnelementet Näsbygge har utvecklats
ur gen. pl. av fsv. ncesbygge m. 'inbyggare på Näs' (se artikeln Näs, bygdenamn, och
därunder näsbygge, inbyggarbeteckning). Näsbygge fjärding betyder alltså 'näsbomas fjärding'. Ett annat namn för fjärdingens område är Näsbyggelandet n&sb ylande (Alvik),
= n, Leksand).
neesb yland

Bynamn
Almo
UTTAL:

nirmtb , kmå (Erik Olof Bergfors 1981 s. 296), å Zrmå r.

Alma 1539-62, Almo o. likn. 1539-71, Allmå 1580, Almoå 1588, ~mo
1825 jb, Almo jr. —Alme 1551 JPD, Almo o. likn. 1571 tl, AL, Almo 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.
1500-talets jordeboksformer visar att namnet ursprungligen är ett svagt femininum Alma,
oblik form Almo. Namnet har från början tillkommit Almoån. Ånamnets på 1930-talet
upptecknade dialektala uttal är bk•mona hirman fi .1 Fäbodinv. 1663 (s. 34) benämns ån
Almåen och år 1698 Almån (db ULA). Skrivningen Alme (1551 JPD) bör uppfattas som
oblik form med försvagad ändelsevokal. Det dialektala uttalet 'im6 förefaller att vara ett
hybriduttal, där den sista vokalen påverkats av skriftformen. Mer genuint är uttalet Mmå.
Det representerar en form Alm-å som motsvaras av skrivningen Allm.å 1580. Att namnets
stam är alm- styrks av sammansatta namn som Almbacken547nbåkan , vägbacke norr om
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Fig. 27. Almo —Alvik —Alviken. Detalj ur T13ENO. Underlag allmänt kartmaterial copyright Lantmäteriverket. Medgivande L2001/535.

Almoån, och Almkvamsbrongrmkvorbsbrån a, bro över Almoån. Även gårdsnamnet Alm,
som säkert ursprungligen betyder 'man från Almo', visar att by- och ånamnets stam är
Alm-. Det riksspråkliga uttalet är ett läsuttal som bygger på en missuppfattning. Trädbeteckningen al kan inte ingå, eftersom detta träd på dalmål benämns alder (leksandsmål
ålur). Formellt sett kan ånamnet vara bildat till trädbeteckningen alm. Detta träd kan ha
varit vanligare förekommande än nu inom Siljansområdet vid den tid då namnet gavs och
ett mildare klimat sannolikt rådde. Pollenanalytisk undersökning visar emellertid att almen inte har spelat någon större roll inom området och förmodligen växte endast på speciellt gynnade platser (Påhlsson & Landström 1981 s. 6 f.). I nutiden förekommer den
sparsamt (se bynamnet Almberg, Leksands sn). Almen är inte ett vattenälskande träd, och
det är därför inte sannolikt att den växt vid Almoån. Det finns anledning att söka en annan
etymologi för namnet, nämligen att det är bildat av ett adjektiv *alm-, etymologiskt detsamma som latinets almus 'närande' , här med betydelsen 'växande', en bildning till roten
i det latinska verbet alere 'nära'. Adjektivet alm- avser, då det ingår i vattennamn, benä134

genhet att svämma över. Besläktade ord, ingående i andra sammanhang, är sv. dial. alma
sig 'skjuta sidoskott (om råg); bli frodig' m.m., almig 'frodig' m.m. (OSD s. 67). Ånamnet
Alma eller Almån är känt från Norge och i Sverige från Skåne, Västergötland, Östergötland, Uppland och Dalarna. Formellt motsvarande namn finns i England och på kontinenten (Lundahl i SOSk 7 s. 16 f., 126, Kousgård Sorensen 1968 s. 59, Thorsten Andersson
1980 s. 15 f., 20, Moberg 1987; med annan uppfattning Sandnes 1990). Om Almoån har
meddelats att den ofta svämmar över i sitt nedre lopp. I Dalarna finns ytterligare två åar
med namn på Alm-: Almån i Envikens socken och Alman i Lima socken. Om den förra
föreligger uppgift att den brukar svämma över i sitt nedre lopp, där den rinner genom
myrmark (NoB 1972 s. 45 not 177 a). Den senare kan enligt Inger Döhl (1998 s. 19)
inordnas bland åar med betydelsen 'den som/vid höst- och vårflod svämmar över sina
bräddar'. Bynamnet Almo är till sitt ursprung en stelnad oblik form av ett ånamn *Alma
med betydelsen 'ån som brukar svämma över'.
Alvik
UTTAL:

åkvik

Aluek 1539, Aluik o. likn. 1539-62, Alwick 1550-58, Alleuich o. likn.
1571-88, Ahlvik 1825 jb, Alvik jr. — Alwick 1571 tl, Alwijk 1571 AL, Alvik 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.
Namnet tillkommer ursprungligen den västligaste delen av Byrviken, vattnet väster om
Storön, som kallas Alviken hicv ilja, och vid vars södra strand byn ligger. Almoån (se
Almo) mynnar i denna. En nära till hands liggande förklaring är att viken hetat *Almo-vik,
där förleden är genitiv av ånamnet *Alma, Almoåns gamla namn. Man får då räkna med
ett tidigt bortfall av -o-, vilket kräver en specialförklaring. Vokalen i kompositionsfogen
av traktens sammansatta namn kvarstår nämligen normalt i 1500-talets jordeboksformer,
om än i försvagad form som -e-. Bortfallet av ett bilabialt -o- kan ha påskyndats i ställningen framför ett likaledes bilabialt w. Genom bortfallet uppstår formen *Almwik med en
trekonsonantism där mellanvokalen m faller enligt vanlig regel. Här underlättas bortfallet
av att ett bilabialt m står framför ett bilabialt w. Skillnaden mellan m och w har varit svår
att upprätthålla. Jfr härmed att det nutida namnet Alby i några fall utgår från äldre Almby
(Hellberg 1967 s. 410).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Backbyn
UTTAL:

bakbin

ÄLDRE NAMNFORMER: Backa 1539-88, Backan 1556-62, Backa 1825 jb, Backbyn jr. — Backa
1546-51 JPD, 1571 tl, AL, Backan db 1600 (Lindén 1933 s. 9), Backbyn 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 upptar en skattebonde. Redan 1556 fanns dock sju skattebönder.
Till och med jb 1825 hette byn Backa. Några år vid 1500-talets mitt brukades även best.
form Backan. Backa är oblik form av subst. backe. Namnet syftar på byns läge i sluttningen ned mot Byrviken och Alviken. Beträffande tillägget av -by kan jämföras med
bynamnen Gärde och Mjälgen i Häradsfjärdingen av Leksands socken, som vid sin sida
har de icke officiella, lokalt brukade formerna Gärdsbyn och Mjälgbyn. I fråga om Backbyn har en lokalt brukad sammansatt form slagit ut den äldre osammansatta och börjat
brukas som officiell form.
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Björken
UTTAL:

b urkan

ÄLDRE NAMNFORMER: a

bxrke 1468 17/10 el. 12/12 Hjortnäs LSBp. — Biörka o. likn. 1539-50,
Biörkan o. likn. 1539-88, Björkan 1825 jb, Björken jr. — ?(i-å) Bijörkom, ?(i) Biörkan 1549 JPD,
Biörkann o. film. 1571 d, AL, Björken 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 upptar två skattebönder. Redan 1588 hade antalet stigit till sexton.
Byn är numera uppdelad i Östra och Västra Björken. Namnet är best. sg. av björke m.
'björkdunge' (OÖD s. 116). Den medeltida formen bxrke har tolkats som en ur fsv. *birke
n. 'björkskog' utvecklad form, som senare utbytts mot björke m. (Sahlgren 1912 s. 19 f.,
Lindén 1954 s. 102 if. och Fries 1957 s. 39, 60, 75, 87). Jfr Börka bårj,ya, åker- och
ängsmark nordväst om Rävberget och byn Hjulbäck i Siljansnäs socken, där förr enligt en
tradition återgiven av Forsslund (1921 s. 164) legat en by, övergiven omkring 1800. 1 detta
namn är den äldre formen utan j bevarad. Jfr också Väst- och Östbjörka i Rättviks sn, i
vilka namn det äldre uttalet b8rtin o. likn. är bevarat (Ståhl 1959b s. 64 f.).

Fornby
fänbP (Fomby och Hjulbäck), Fånnby (Björken; Erik Olof Bergfors 1981 s. 305)
i forneby 1491 7/3 Lalcnäs, Leksand NMp. — Forneby o. likn. 1539-88,
Fomby 1825 jb, jr. — Forneby o. likn. 1545-51 JPD, 1571 tl, AL, Fornby 1922 kb, T13FN5/.
Jb 1539 upptar fem skattebönder.
Förleden är bestämd böjningsform av adj. forn 'gammal'. Efterleden är by m., fsv. byr,
sannolikt i betydelsen 'gård el. by'. Bebyggelsen kan tidigare ha benämnts *By(r), kanske
med betydelsen 'huvudgård' (Hellberg 1967 s. 388, 395, 398) med tanke på den omfattande järnframställning som under yngre järnålder och vikingatid bedrivits vid stränderna
av Byrviken, Alviken, Olsnäsviken och Limåviken (Landström 1981 s. 380). Fornby ligger vid mynningen av Byrviken, vars namn kan tolkas som 'viken som mynnar vid *By( r)'.
Förled i detta viknamn är en äldre gen. sg. *Byr- < *Byar. Denna form förekommer i flera
övredalska ortnamn, t.ex. Byrängena bPrieljicer, namn på en åker i den del av Söder
Bergsäng, Leksands sn, som kallas Byn (Carlsson 1936 s. 25). Ytterligare exempel finns
hos Lindén (1976a s. 14 och 26). Orsaken till att namnet *By(r) försetts med förleden
Forn- är sannolikt tillkomsten av en ny bebyggelse längre in utefter Byrviken med ett
namn innehållande elementet by(r), nämligen Näsbyggebyn, i jordeböckema också benämnd Näs och Näsbyn. Behov har då funnits att beteckna den äldre bebyggelsen som
'den gamla byn'. Hellberg (1950 s. 137) tänker sig att den äldsta bebyggelsen med namnet
Näs har sin nutida motsvarighet i Fornby 'den gamla byn'. Namngivningsorsaken skulle
vara läget på ett skarpt markerat näs, den sydöstra udden av siljansnäslandet. Näsbyggebyn (med variantnamnen Näs och Näsbyn) ligger däremot inte vid något näs. Denna by
skulle tidigare ha varit en del av det äldsta *Näs, dvs. Fornby. Delen skulle senare ha
uppfattats som huvudbyn i *Näs och övertagit detta namn. Sannolikare är dock att Näs
varit ett bygdenamn som betecknat bebyggelsen på den stora siljansnäshalvön. Se vidare
artildarnaNäsbyggetärding och Näsbyggebyn. Dessutom finns det, som ovan visats, anledning anta att Fomby tidigare hetat *By(r).
Variationen i uttalet av förleden (a - å) överensstämmer med växlingen inom socknens olika bymål av uttalet av ord innehållande gammalt ä/6 (Erik Olof Bergfors 1981 s.
297, 305).
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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Fig. 28. Byrviken och Byrvikssundet från Byggningen. Till höger Fornby, till vänster Sundsnä,s.
Foto: John Wennerholm 1989.

BYDEL

Gassarvet
UTTAL: på siirve
ÄLDRE NAMNFORMER: GaBarfwet 1709 (ULA, Leksands dödbok 8 p[ost] Trinit.9 ), Gazarfvet 1730

Silj eström.
Gassarvet är en västlig del av Fornby. Namnet förefaller att vara en motsvarighet till det
osäkert tolkade Gassarvet i Stora Kopparbergs sn. Den äldsta säkra skrivningen av detta
namn är Gatzaiffvit 1549 (GFR 20 s. 67). Förleden kan vara genitiv av det fornsvenska
binamnet Gadder, som svarar mot det nusvenska substantivet gadd. Efterleden är bestämd
form av arv 'ärvd jordegendom'. Se Ståhl (1941 s. 48, 1960a s. 50) och Lindén (1970 s.

104).
Gropen, försvunnen bebyggelse
ÄLDRE NAMNFORMER: Gropen 1539-43 jb. —j Groop på Nää[s] 1551 JPD.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Namnet är best. sg. av grop f. 'sänka i marken'. Bebyggelsens läge kan inte fastställas.
Gropen redovisas inte i jordeböckerna efter 1543. Se även gårdsnamnet Grop, Backbyn,
Siljansnäs sn.

Hallen
UTTAL: die, dat. åln

9

För upplysning om denna dödboksanteckning tackar författaren Margaretha Hedblom, Malung.
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ÄLDRE NAMNFORMER: Hall o. likn. 1539-88, Hald 1825 jb, Hallen jr. — Hall o. likn. 1549 JPD,
1571 il, ÄL, Hallen mtl 1643, 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Namnet Hallen är best. sg. av ett nu försvunnet hall f. 'sluttning', vilket ingår i namn som
sockennamnet Hallen i Jämtland och har motsvarigheter i norska dialekter och i fornvästnordiskan. Jfr om elementet hall Helge Lindberg (1951 s. 8 if.). Byn har sitt namn av läget
på Hallbergets sydvästra sluttning. De dialektala formerna av bynamnet Hallen visar feminin böjning. Påfallande är att 1500-talsskrivningarna genomgående har obestämd form.
Detta fortsätter i jordeböckema till och med 1825. Det först noterade skriftliga belägget
med bestämd form möter i en mantalslängd 1643. Sannolikt har det, vid sidan av skriftformen, existerat en muntligt traderad bestämd form, som efterhand kommit att få officiell
karaktär.

Hjulbäck
UTTAL: / icc4-bick
ÄLDRE NAMNFORMER: i ygulsbxk 1325 25/2 u.o. vid. 1456 19/9 Stockholm DMp (DDal 1 s. 13,
Stähl 1953 s. 14), ij yghulbek 1442 4/12 Hesse DMp (DDal 1 s. 95, Ståhl 1953 s. 16), i ygilbeek 1442
4/12 vid. 1456 19/9 Stockholm DMp (DDal 1 s. 97), i ygwlbeken el. -bekenom 1501 u.d. Lima RAp
(DDal 1 s. 178). — Julebeck 1539-43, Iglebeck o. likn. 1545-1613, Iglabeck o. likn. 1556-58,
Juhlbäch o. likn. 1661-1762, Hjulbäck 1825 jb, jr. — Iglebeck 1546, 1553, Eglebeckenn 1548,
Hyulebeck 1551 JPD, Iglebeck o. likn. 1571 tl, AL, Jullbäck 1643 mil, Hjulbäck 1922 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.
Beläggen i ygulsbmk och i ygilbcek finns båda i konung Karl Knutssons vidimation och
stadfästelse 1456 19/9 av lagmannen Karl Bonde Tordssons dombrev av 1442 4/12 och i
häradshövdingen Magnus Finnvidsons dombrev av 1325 25/2. Belägget ij yghulbek finns
i Karl Bonde Thordssons dombrev av 1442 4/12. Både Karl Knutssons och Karl Bonde
Tordssons brev finns bevarade i original och förvaras på Dalarnas museum. Bynamnet
förekommer på alla tre ställena i en uppräkning av de nämndemän som satt i nämnden då
en rågångstvist mellan orsa- och leksandsbönder avgjordes år 1325. Uppgiften avser
gibbiOrn i ygulsbwk etc., som vid detta tillfälle satt i nämnden. Beläggen går alltså tillbaka
på samma källa, ett försvunnet dombrev från 1325. I brevet 1442 redogörs för gränsen
mellan Orsa och Mora å ena sidan och Rättvik och Leksand å andra sidan. Bland råmärkena
nämns ytko stok och ytkobergh. Det har antagits beträffande förleden i dessa båda namn,
som utan tvivel är gen. sg. av den forndalska motsvarigheten till ånamnet kkan, dvs.
Ickån, dels att ytko- är felaktig avskrift av en förlagas ycko-, dels att y är en skrivning för
i (Lindén 1947 s. 144 not 1, s. 157 not 3, 1950a s. 173 f. med not 1 s. 174). På motsvarande
sätt skulle y i ygulsbcek etc, kunna stå för i. Säkrare stöd för ett sådant antagande kan
anföras gällande skrivningen ygwl- 1501. I det brev där denna står används y nästan genomgående för i, t.ex. lyrna för Lima by i Leksands socken, sydor för sidor, lymberg för
Limberg (nuvarande Lindberg), by i Leksands socken. Om antagandet att y står för i är
riktigt, skulle vokalen vara densamma som i 1500-talets namnformer Igk-, Iglabeck o.
likn. Den skulle också stämma med vokalen i nu existerande naturnamn i Leksands och
Siljansnäs socknar som Igelberget, -tjärn(en), där förleden uttalas isgslr- resp. igcelr-. Nutida
dalmåls ord för 'blodigel', igel m. och igla f., har i som stamvokal (OÖD s. 1008). De fsv.
beläggen på igel är få. Stamvokalen i ingår i tre belägg (igil etc.), e uppträder i två belägg
(egil, eeghil) och y i ett pluralt belägg (yglar). I äldre nysvenska är i den vanligaste
stamvokalen (igel o. likn.), e (egel o. likn.) förekommer också liksom y (i pluralformer
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som ygler o.
(Sdw 1 s. 588, Sdw suppl s. 350, SAOB; beträffande y jfr Kock 190911 s. 393 f.). Förleden i den fornsvenska namnformen yghulbek o. likn. (= Ighulbek), ä.
nsv. Iglebeck o. film. är stamform resp. kompositionsform (gen. pl.) av igel (fsv. ighil etc.),
syftande på förekomst av blodigel i bäcken.
Runsvenska mansnamn med förleden Ighul- (t.ex. ihulbiarn, ihulfastr) kan uppträda
i former som visar en övergång till Hjul- (iulfast o. likn.) (Peterson 1985 s. 344 if.; jfr
även Fridell 1992 s. 101). Det skulle alltså vara tänkbart att det från 1539 förekommande
och sedan 1600-talet allenarådande namnet Hjulbäck går tillbaka på ett äldre Ighulbcek,
skrivet Y ghul-. Hesselman anser (1935 s. 68 not 1), från annan utgångspunkt, att det förtjänar undersökas om inte förleden Jul-, Hjul- i ett antal uppräknade ortnamn, bl.a. Hjulbäck, går tillbaka på ett äldre *iughul, en antagen biform till ighul.
Mer sannolik beträffande bynamnet Hjulbäck är dock en annan tolkning. Det gamla
namnet på byn är säkerligen Ighulbxk, skrivet Y ghulbek. Det finns kvar på 1500-talet och
början av 1600-talet, väl företrätt i jordeböcker och andra handlingar under former som
Iglebeck o. likn. Vid sidan av det uppträder också ett nytt namn, Hjulbäck, i skrivningarna
Julebeck och Hyulebeck. Förleden i detta är otvivelaktigt gen. pl. av hjul n. i betydelsen
'vattenhjul'. Skrivningar utan h av substantivet hjul förekommer enligt SAOB (H 994)
från 1613, och redan i början av 1400-talet uppträder en skrivning jcerta (Sdw s. 499). I
förbindelsen hj har h fallit tidigt i uttalet, därav felskrivningen, (Wess61 1968 s. 166). Ett
appellativ hjulbäck finns enligt SAOB (H 999) med två betydelser: 1. 'bäck i vilken vattenhjul är uppsatt' (1679), 2. 'avloppsränna för det vatten som driver ett vattenhjul'. OÖD
(s. 895) upptar ordet i båda dessa betydelser från Sollerön och i betydelse 2 från Floda.
Wadström (1984 s. 64) anför endast betydelsen 'vattendraget nedanför kvarnhjulet (nedströms)' och har upptecknade dialektala belägg från Småland, Västergötland, Värmland
och Dalarna (Mora, Sollerön, Djura och Hedemora). Det torde vara i den mer allmänna,
inte tekniskt specialiserade betydelsen 'bäck i vilken vattenhjul är uppsatt' som ordet kommit
att brukas om den bäck som rinner genom byn. Bäcken benämns på karta från 1685 (LMV
U 17) Jurbäcken (med r för kalcuminalt l), på karta från 1719 (1696) Juhlbäk (kan avse
byn; LMV U 25), i Fäbodinv. 1663 (s. 34) Juhlbächzåen, i dombok från 1698 (ULA)
Juhlbäckz ån samt på de moderna kartorna T13FNV och ek 13F8a Hjulbäcken. Ett av
bäckens tillflöden har på de två sistnämnda kartorna namnet Svarvbäcken. Uppteckning
av namnet saknas i OAU. Av Fäbodinv. 1663 (s. 34) framgår att det i Hjulbäcken
("Juhlbächzåen") fanns "7 st:n Bächieqwarnar som Juhlbächz och Mookarlarne brucka".
Med denna benämning på kvarnar avsågs säkert detsamma som nutida dalmåls bäckkvarn
'liten vattenkvarn med lodrätt stående axel, skvaltkvarn' (östra Mora, Ore, Mockfjärd;
OÖD s. 271).
Hjulbäck var känt för sin svarvning av olika bruksföremål, främst spinnrockar. Tillverkningen skedde huvudsakligen i s.k. svarvstugor vid bäcken, där vattenkraften utnyttjades för att driva svarven. Den äldsta uppgiften om svarvare i Hjulbäck är från 1696.
Husförhörslängderna från 1700-talet innehåller också uppgifter om svarvare, och av
storskifteskartan 1819-26 framgår att sju svarvstugor fanns utefter bäcken (Marianne
Bergfors 1981 s. 212). Ingenting hindrar att svarvning och svarvstugor funnits i Hjulbäck
före 1600-talets slut. Svarvningstekniken var känd sedan forntiden och väl utvecklad under medeltiden. Spinnrocken tycks dock inte ha funnits i Skandinavien under medeltiden.
Den första spinnrocksmakaren i vårt land finner vii Enköping 1548 (KL 17 s. 470 f., 16 s.
499).
Benämningen hjulbäck 'bäck i vilken vattenhjul är uppsatt' kan i Siljansnäs ha brukats
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Fig. 29. Limån med tillflöden, Limå viken, Olsnäsviken och Flenberget. Kartan ritad på grundval av
karta i En bok om Siljansnäs (s. 264).

tidigt och övergått till att nyttjas som namn. På 1500-talet har detta namn, som jordeböckerna och andra handlingar visar, använts samtidigt som det äldre Iglebeck. Att namnen förekommer samtidigt talar mot ett etymologiskt samband. Det är i stället fråga om ett
namnbyte. Iglebeck försvinner så småningom, och Hjulbäck blir det enda namnet. En
bidragande orsak till namnbytet kan ha varit att man känt ett behov av att slippa ett namn
med negativa konnotationer som Igelbäck och i dess ställe få ett namn utan sådan laddning. Hjulbäck förekommer också som bynamn i Nås socken i Västerdalarna.
Limå bruk
UTTAL: rimabriggce (Nusnäs, Mora) Limåbruket, Ur» (Siljansnäs, Leksand), Hmw

(Sollerön), //små r. Limån
ÄLDRE NAMNFORMER: Limå Bruk 1825 jb, jr. —Limån kb 1922, Limå T13ENO.
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Fig. 30. Utsikt från Flenberget över bl.a. Limåviken, Olsnäsviken och Trutsudden. Foto: Karl Lärka.

F.d. järnbruk, som fick sina privilegier 1805 och upphörde 1877 eller 1878 (Forss 1981 s.
258 if., Lange 1981 s. 266, 272). Det mest brukade namnet torde vara Limå eller Limån.
Det senare är också namnet på den å, vid vilken bruket anlades. Den dialektala formen av
ånamnet är hmw , / 'åma . Upptecknade dialektformer av ånamnet med tillägg av elemen(Siljansnäs), bnutimt (Sollerön) Limuån, Limån. Bland
tet -å är listniuåna ,
äldre namnformer kan nämnas Limo Strömen 1663 (Fäbodinv. s. 33). Formen Limu visar
att åns ursprungliga namn är nom. *Lima, oblika kasus *Limu med kort stamstavelse.
Namnet följer samma böjningsmönster som leksandsmålets v acta 'vecka'. Stamvokalen i
är bevarad framför ändelsen u (Levander 1925 s. 137). Namnet är en ön-stamsbildning till
fsv. limber, fvn. limr, nsv. lem. En granskning av några andra namn, innehållande lim- —
Lemland på Åland, Lem i Ovansjö socken i Gästrikland m.fl. — visar att dessa namn avser
vikar (fjordar) som tränger in i landet från ett större vatten, en sjö som utgör en förgrening
av en större sjö, sjöar med markanta vikar eller sjöar som utgör grenar eller lemmar i
förhållande till varandra. I Karl Bonde Tordssons dombok 1442 4/12 förekommer en
beskrivning av gränsen mellan Orsa och Mora å ena sidan och Rättvik och Leksand å den
andra. Ett av de uppräknade råmärkena väster om Siljan är lemaflena bergh, dvs. Flenberget i Sollerö sn. Detta ligger inte i närheten av Limån, vilket är ett skäl till att det inte
kan vara ånamnet som avses med lema-. Ett annat är att det första elementet i så fall skulle
ha varit */imu-, gen. av det kortstaviga feminina *Lima. Elementet lema- skulle kunna
vara gen. av ett pluralt namn *Limir eller, med större sannolikhet, gen. sg. av ett till limber
avlett namn *Limi, oblika kasus *Lema med övergång i > e före ändelsens a (Levander
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1925 s. 136 f.). Det antagna *Limi bör ha avsett det vatten som Limån mynnar i, sannolikt
ett vattenområde omfattande både Limåviken och Olsnäsviken (se fig. 29). Väster om
dessa ligger gränsbeskrivningens lemaflena bergh. Ånamnet *Lima skulle vara bildat till
*Limi och betyda 'ån som mynnar i *Limi' . Om namnet *Limi se även fäbodnamnet Lundbjörken. För en mer detaljerad redogörelse för namnet Limån och andra namn innehållande elementen /im och /im se Erik Olof Bergfors (1995a).
Mon
UTTAL: mon
ÄLDRE NAMNFORMER: MOM 0. likn. 1539-71, Moen 1825 jb, Mon jr. — Moo 1571 tl, AL, Mon
1922 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.

Namnet är best. sg. av mo m. 'jordart, bestående av nästan mjölfin sand; relativt jämn
landsträcka bestående av sand eller grus och i allmänhet beklädd med barrskog (i synnerhet med tall)' (SAOB M 1194; jfr OÖD s. 1584. bet. 1). På jordartskartan (Lundqvist
1951, södra bladet) anges jordmånen vara sand och grovmo i norra delen av byn, moig och
lerig morän i södra och västra delen.
Norrskog
UTTAL: nårsk& , vanligen, omfattande även Brändskog, Skallskog och Dammskog, (på)
Skog (pa) sk&
ÄLDRE NAMNFORMER: a skoghe 1492 u.d. Ål NMp. — i Skoghe, å Skoghe 1539-46, Skoga o. likn.
1549-50, Skogh o. likn. 1556-88, Norreskogh 1613, Nårr skogh o. likn. 1661-1762, Norskog 1825
jb, Norrskog jr. —j Skoghe, å Skoghe o. likn. 1546-59, på Skogh 1552 JPD, Skog 1571 tl, ÅL, på
Skogh 1599 db (Lindén 1933 s. 12), på Skogh 1663 Fäbodinv s. 35 (avser sannolikt fast bosättning
inom Härads fjärding), Norrskog 1922 kb, T13ENO.
Jb 1539 anger sex skattebönder i Skoghe.

Norrskog är den nordligaste bebyggelsen i gruppen Norrskog, Brändskog, Skallskog och
Dammskog, som tillsammans brukar kallas Skog (Montelius 1975 s. 38). Brändskog, Skallskog och Dammskog, som tillhör Härads fjärding, är i första hand fäbodställen och har
tidigare haft det sammanfattande namnet Sörskog i motsats till Norrskog i Näsbygge fjärding. Se namnet Sörskog i Leksands socken under rubriken Fäbodnamn. Säkerligen omfattade 1500-talets Skog gårdar belägna inom hela det nuvarande Skog och inte bara i det
nuvarande Norrskog. Namnet Skog syftar på läget i en skogstrakt, avskilt från huvudbygden vid Siljan och Österdalälven.
Näsbyggebyn
UTTAL: filsbybiln
ÄLDRE NAMNFORMER: i Nessy 1435 ca 1/2 (SMR nr 190 avskr. i B 19, RA), j nxsy 1440 14/11
Mora Sollerö kyrkoarkiv (DDal 1 s. 92), a nxsi 1491 7/3 Laknäs NMp, a nxsi 1494 7/3 Hjortnäs
NMp, i näsbijgge bijn 1508 u.d. u.o. avslet 1609 DDal 2 s. 23.— (ij)NeB 1539-43, Nessbijgghebijn
1545, Nessbyn o. likn., Näsbij 1546-1613, Nääsbyggiebyn o. likn. från 1661, Näsbyggebyn 1825
jb, jr. — j Nääsbyggebynom 1552 JPD, Näsbijggebijnn 1571 tl, Näsbyn 1571 AL, Nässbyggiebyn
1643 mtl, Näsbybyn 1922 kb, Näsbyggebyn T13ENO.
Jb 1539 upptar sju skattebönder.

Byns namn har växlat genom tiderna: Näs, Näsbyn och Näsbyggebyn. Bruket av pre142

positionen ii två 1400-talsbrev talar för att namnet där avser byn. Av jordeböckerna 153943 framgår tydligt att namnet är fäst vid byn. Formuleringen (peder nielsson m.fl.) a niesi
'på Näs' i brev 1491 och 1494 kan tolkas som att Näs där är ett bygdenamn. Antagandet
styrks av prepositionsbruket i JPD. Där står genomgående å — på Nääs o. likn., å Näsi (se
ovan bygdenamnet Näs). En jämförelse med jordeboken ger vid handen att de nämndemän och andra som nämns i domboken i några fall är från Näsbyggebyn men i andra fall
från någon av byarna i grannskapet. Så t.ex. bokförs Oloff Jonsson på Nääs (1549 5/12)
under Näs 1539 och 1541 men under Hallen 1546, 1549, 1550 och 1558, och Pelle Persson på Näs (1557 2/2) torde vara identisk med den Pelle Per Persson som bokförs under
Almo 1539-71. I ett dombrev 1551 3/12 förekommer en "hustru Anna Lasse Nijlssons j
Groop på Nää[s]". Groop är en bebyggelse med två skattebönder som upptas i jb 1539-43
som Gropen. Se detta namn. I ett dombrev från 1600 omtalas en "p larsson på backan i
näs" (Lindén 1933 s. 9). Med Luckan avses nuvarande Backbyn. Se detta namn. Exemplen
talar för att Näs har kunnat brukas som bygdenamn och väl har avsett bebyggelsen kring
den inre delen av Byrviken, på Björkbergets och Hallbergets sluttningar och även vid
Alviken. Namngivningsförloppet kan tänkas ha varit följande: Bebyggelsen vid den inre
delen av Byrviken har från början legat inom det område som nu omfattas av Näsbyggebyn och har haft namnet Näs. När ny bebyggelse anlagts utanför detta område, vilket
efterhand lett till att nya byar skapats, har betydelsen av Näs vidgats så att den kommit att
omfatta hela bygden. Behov har då uppstått att särskilja byn Näs från bygden Näs. På så
vis har namnet Näsbyn tillkommit. Vid sidan av det har namnet Näsbyggebyn 'näsbomas
by', belagt redan 1508, bildats som en variant. Detta har efter hand blivit allenarådande —
åtminstone som officiell benämning. I handlingen från 1508, ett intyg om en rågångssyn,
förekommer också beteckningen näsbyggiarne, -na med betydelsen 'inbyggarna i Näsbygge fjärding' som står i motsats till heraskarla'inbyggarna i Härads fjärding'. Se vidare
ovan Näsbygge fiärding.
Tasbäck
tåsb ick ä., tasbiek r.
TaBbeck 1539-43, Taxbeck o. likn. 1546-62, Taxebech o. likn. 1571-88,
Tasbäck 1825 jb, jr. — Taxbeck 1553 JPD, Taxbech o. likn. 1571 tl, AL, Taasbäch 1663 Fäbodinv. s.
33, Tallbäck 1698 db ULA, Tasbäck 1922 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Förleden skrivs Tax- eller Taxe- i de i OAU tillgängliga jordeboksutdragen från 1546 till
1715. Skrivningar med x förekommer också i andra källor från 1500-talet. I jb 1539-43 är
förleden Tass-. Skrivning med -s- eller -ss- finns också i handlingar från 1600-talet. Sannolikt har uttal med ks och med s funnits vid sidan av varandra på 1500-talet, kanske även
längre fram, men det senare har efterhand segrat. Skrivning med x har länge levat kvar i
officiella sammanhang, men till slut har den uttalsenliga stavningen helt slagit igenom.
Tax-, som kan antas vara den ursprungliga förleden, utgörs sannolikt av stammen i verbet
taxa 'ringbarka träd för att de skall torka'. Metoden användes bl.a. i granmorar med skuggande skog för att få solljuset att tränga ner till markytan och därigenom åstadkomma
bättre bete och samtidigt få torr ståndskog till ved (ÖDB 1 s. 150, 492, 503, Veirulf 1953
s. 417). Jfr om Taxtäll, namn på en däld i Rättviks socken, Lindén (1954 s. 101). Om
taxning som röjningsmetod vittnar bl.a. Taxorna tase,na (-- takszuna bergslagsmål,
"västanförsmår, upptecknat i Limå bruk; se Erik Olof Bergfors 1981 s. 306 f.), namn på
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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en odling öster om Sågkvarnen, nordväst om Dretmyren i Siljansnäs (T13ENO). En bäck
som rinner genom området heter enligt moderna kartor Taxbäcken. I JPD 1551 25/6 (även
i DDal 3 s. 126) omtalas en äga med namnet Taxe-Ängedt, som med all sannolikhet legat
i nuvarande Siljansnäs socken; läget kan dock inte bestämmas närmare. Efterleden i namnet Tasbäck är bäck m., som syftar på den bäck inom byns område som enligt Fäbodinv.
1663 (s. 34) kallas Taasbächzbäcken och som driver "4 st:n BäckeQwarnar som
Taasbächzboerne brucka".
Namnet Tasbäck, tidigare Taxbäck, betyder alltså ursprungligen 'bäcken, som rinner
genom, alternativt kommer från området där man taxat, dvs. ringbarkat träden för att få
bättre bete och torr ståndskog till ved'. Övergången Tax- till Tas(s)- kan förstås som en
utveckling inom en trekonsonantism för att underlätta uttalet.

Fäbodnamn
Bengtsarbacken, se Klockarberg.
Bengtsarfzbodharna, se Klockarberg.
Björkåsen, se Åsen.
Digerbodarna
cri gcerbiudana -biudana,
ÄLDRE NAMNFORMER: Digerbodarna T13ENO.
Lå'ngfäbodar väster om Långsån, nu övergivna (Montelius 1975 s. 214). Förleden är adj.
diger 'stor'.
UTTAL:

Dretmyren
UTTAL:

dråtMåra

Drötmyra fäb. G 96, Drot,myran (Limån) 1922 kb, Drottmyran T13ENO.
Fäbodar sydost om Limå bruk. Förleden är substantivet dret n. - m. 'exkrementer, gödsel;
smuts m.m.', som förekommer i ovansiljansmålen, malungsmålet och övre Västerdalarnas
mål med uttalet drit (ovansiljansmålen) och dra- (malungsmålet, övre Västerdalarnas mål),
men som inte har bevarats som appellativ i dialekterna inom området Rättvik - Äppelbo
(OÖD s. 348 f.). Som förled i ortnamn finns ordet i Leksands socken - Dretänget i byarna
Styrsjöbo och Norr Lindberg (i båda fallen uppges ägan vara sumpig), Dretmyr i byarna
Bodlindor och Söder Bergsäng och Dretmyran i byn Lima - i Rättviks socken i Drethålen,
sank äga vid Dretänget i byn Utby - och i Boda socken i Dretängena, sumpmark kring
vägen mellan Östra Boda och Lenåsen. I alla dessa namn uttalas förleden dråt- o. likn. I
enstaviga, ursprungligen kortstaviga ord uppträder fsv. kort i som långt i i ovansiljansmålen, t.ex. nid 'ned' Älvdalen, och som e i malungsmål och övre Västerdalarnas mål,
t.ex. 71J' övre Västerdalarna. I rättviksmålet representeras kort i normalt av n och även i
leksands- och siljansnäsmålen förekommer detta i stor utsträckning, t.ex. nåd Rättvik och
Leksand (Levander 1925 s. 134 f.). Ifråga om betydelsen kan man jämföra med appellativen
drethål Transtrand 'dypöl, grop med smutsigt vatten', dretlok Älvdalen, Våmhus, östra
ÄLDRE NAMNFORMER:
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Mora, Ore, Lima 'smutsig vattenpöl', dretlök Orsa 'ds.' och dretskörd östra Mora 'sumpig
ängsslog av sämsta slag' (OÖD s. 350 if.).
Efterleden är myr f. 'kärr, sankmark' i siljansnäsmålets form my're, som kan vara både
obestämd och bestämd form (OÖD s. 1623, jfr Levander 1928 s. 185). Här är det sannolikt
fråga om bestämd form. Kartformen Drottmyran torde i fråga om förleden bero på en
feltolkning av uttalet dra-. Namnets riksspråkliga motsvarighet är Dretmyren.
Fjällberg
UTTAL:

flielbhrg

våde Sjö Fiälldh (=*Vådsjö fjäll) 1593 avskr. 1724 (citerat efter LindM
1972 s. 65 med not 3), Fielleberget 1656 LMV U 8 (avser berget), Fiä1bariet, Fiälbärget 1668 LMV
U 10 (avser berget), Fjällberg T13ENO.
Långfäbodar på nordöstra sluttningen av Fjällberget väster om Vådsjön, vilka har namn
efter berget. På Jöran Holstensons karta från 1668 (LMV U 10) står på ett ställe, som
ungefärligen motsvarar fäbodarnas läge, ordet "fäbod", vilket vittnar om att Fjällbergs
fäbodar fanns vid tiden för kartans tillkomst (Montelius 1975 s. 31 f.).
Appellativet,fläll n. är i riksspråket främst känt i betydelsen 'berg som når över trädgränsen'. Som dialektord och som ortnamnselement har fäll n. även andra betydelser. I
Västergötland betyder det t.ex. 'sten, berggrund; brant berg; bart berg' och ingår i ett mindre antal namn (SOSk 1 s. 16), bl.a. som beteckning på silurbergs diabasbranter. I Bohuslän
är den vanliga betydelsen 'större, långsträckt berg, bergskedja, en orts bergområden m.m.'.
En besläktad betydelse möter i Dalsland: 'ödslig, kuperad skogstrakt m.m.' , och i sydvästra Värmland: 'vidsträckt berggrund; större, bergig obygd mellan olika socknar el. bygder'
(SOV 1 s. 87, 9 s. 23). Som ortnamnselement kan JO i sydvästra Värmland avse dels
'bergig obygd mellan bygder', dels också 'berg', i flera fall som en delterräng inom en
större bergs- eller skogsbygd. Detta framgår vid ett studium av beskrivningarna i SOV av
namnet Fjäll, -et, -en och namn med efterleden -fäll under jämförelse med den topografiska kartan. Längre norrut i landskapet, i norra delen av Fryksdals och Älvdals härader,
återfinns efterleden -fäll i namn på stora, höga berg, som åtminstone delvis är branta och
torde vara synliga från långt håll, t.ex. Hovfjället på gränsen mellan Fryksände och Vitsands snr, Tönnetsfjället, Ekshärads sn, Dörrfjället, Norra Ny sn, och Avergället, Dalby
sn.
Även Sångfjället (Sångbergsfället, Fjället) i södra delen av Leksands sn torde i fråga
om betydelsen höra till samma grupp som de nordvärmländska namnen på -fjället. Enligt
en uppteckning i OAU avses en bergsluttning som nu är skogbevuxen men lär ha varit kal;
enligt topografiska kartbladet 13ESO gäller det en mot söder utskjutande del av Sångberget, lägre än dettas högsta parti men med en egen topp och en markant sluttning mot
väster.
Namnet Fjällberget finns i ett fall i Värmland, nämligen i Surme sn, och avser då ett
berg med brant sluttning ner mot ån Ämtan. Det är även belagt i Grangärde och Åls snr i
Dalarna, i Gästrikland och i Hälsingland. I Västmanland finns Fjällåsen i Ramsbergs sn.
Bergen med namnen Fjällberget, -åsen är höga i förhållande till den omgivande terrängen
och ofta branta. Vissa av de berg som ligger inom Dalarna har enligt jordartskartan (Lundqvist 1951) toppar som är delvis kala.
lett mellannorrländskt område omfattande Ångermanland, södra Medelpad och Västerbotten har fjäll n. betydelsen 'skogsmark, utmark, fabodmark, övre, västra delen av en
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socken m.m.'. Hur denna betydelse uppkommit är ännu inte fullständigt utrett (Zetterholm
1936). Helt klart är emellertid att den är begränsad till ovannämnda område och inte kan
komma ifråga när det gäller tolkningen av namnet Fjällberg, -et. Inom det område där
detta namn förekommer är den mellannorrländska betydelsen av fjäll inte belagd. Ett
betydelsesamband mellan de nordvärmländska namnen på -fjället och Fjällberget i Siljansnäs synes föreligga. Det är fråga om samma slags höga, branta berg, ofta med kala
partier.

Flatbodarna
UTTAL:

firåtbiudana

Långfäbodar, belägna vid sjöarna Liss- och Mellanflaten. Se kartbladet i Montelius (1975).
Ingen bebyggelse finns kvar. Förleden är sj önamnet Flatanza flråtana,. Flaten, Flatsjön,
Flatnan m.fl. namn är bildade till adjektivetflat och har föreslagits betyda 'sjön som saknar öar' (Hellquist 1903-06 s. 128 f., Lindén 1936 s. 5 f., Ståhl 1976c s. 140). Kartan visar
att Flatartza har endast några få mindre holmar och i stort sett obrutna vattenytor.

Flenarna
UTTAL: .1"4-

n an a

ÄLDRE NAMNFORMER: Flenarna T13ENO.

Fäbodar vid Vådån sydost om Flenberget (se fig. 29). På Jöran Holstensons karta från
1668 (LMV U 10) står ordet "fäbod" på den plats där Flenarna ligger, vilket visar att
fäbodarna fanns vid 1600-talets mitt. De ligger på södra sluttningen av det mäktiga Flenberget (525 m.ö.h., jfr Siljans yta omkring 160 m.ö.h.), och de två fabodställena Norra och
Södra Flenarna i Sollerö sn ligger på bergets östra sluttning. Bergnamnet skrivs lemaflena
bergh 1442 4/12 Tuna DMp. Om förleden lema- se artiklarna Limå bruk och Lundbjörken
samt Erik Olof Bergfors (1995a). Ett appellativt substantiv flenberg 'kalberg' användes
vid ett inspelat samtal 25/2 1976 (ULMA Bd 4611) av en dialekttalande sagesman om
toppen av Knytberget i nordöstra Leksand: vi sag råiti fliinbbr zu 'vi såg rena flenberget (kalberget)' . (Ordet finns inte upptaget i det vid inspelningstillfället redan utkomna
band 1 av OÖD.) Förled i appellativetflenberg liksom i namnet Flenberget är adjektivet
flen 'kal', vilket ingår som förled i dalska dialektord som flenhäll 'kal, slät stenhäll',flenskallad, -skallig 'flintskallig' m.fl. (OÖD s. 489 f.). Bergets översta del är inte kal numera
men torde ha varit det tidigare. Jfr också Flenberget i Floda socken i Västerdalarna. Sannolikt innehåller fåbodnamnet förleden i bergets namn. Något avvikande tolkningar av
namnet framförs av Hellberg (1985a s. 388) och Lindén (SOKo 10 s. 65 f.). Båda anser
dock att namnet innehåller adjektivetflen 'kal' eller substantivetflen m. 'kalt bergsparti,
naken stenhäll e.d.'.

Forsen
UTTAL: f6S/ji -fån/
ÄLDRE NAMNFORMER: Forssboda 1663 Fäbodinv. s. 34, Forsen T13ENO.

Fäbodar vid Forsån mellan Stora Israelssjön och Stora Kållsjön. Namnet syftar på en fors
i ån. Uttalsvariationen o n behandlas i artikeln om bynamnet Fornby.
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Fårberg (Förberg eller Förbergsbodama)
UTTAL:

fbrbbrg eller förbursbiudana

ÄLDRE NAMNFORMER: Fårberg jr. — Förbärgh 1663 Fäbodinv. s. 33, Furbergz fäbodar 1668 LMV
U 10, Förberg 1825 jb, T13ENO.

Fäbodar på norra sluttningen av Förberget, som givit namn åt fäbodarna. Förleden utgörs
av prepositionen och adverbet för, fsv. for 'framför; i vägen för' (OÖD s. 605 f.). Berget
har fått sitt namn av att det utgjorde ett hinder för den som färdades från bygden mot
Norrskog, Högsvedarna, Brasjön och Limåns övre lopp. Man måste ta en omväg runt
berget. Namnformen Fårberg, -et, har sin grund i ett dialektalt variantuttal för-. För ett
näs i Alviken nordost om byn Ahno med namnet Förnäs, Förnäsudden (Fårnäsudden
T13ENO) har upptecknats variantuttal med ö och å: fårnces och feirricesiudrj . Detta
namns förled har i princip samma betydelse som berg- och fähocinamnets förled. Näset
utgjorde ett hinder, som måste rundas, eller ett skydd för vinden. Se även Lindén (1950 s.
157 if., särskilt s. 165). Om uttalsvariationen o 8 se föregående namn.

Getberg
UTTAL:

i &bbrg

ÄLDRE NAMNFORMER: Getebärgz fäbodar 1668 LMV U 10.

Långfäbodar, nu övergivna, på sydöstra sluttningen av Getberget (T13ENO) mellan sjöarna Lång och Ejen. 1600-talsformen Getebärgz visar att namnets förled är ett äldre geta,
gen. pl. av get. Enligt uppteckning i OAU är det gott om rönn på berget och därmed gott
bete för getter.

Hjulbäck(s)åsen, se Åsen.
Högsvedarna
UTTAL: (h)Osv

lana

Högsvedjan G 96, Högsvedarna T13ENO.
Fäbodställe på Onberget söder om Norrskog. Förled är adj. hög, sannolikt syftande på det
höga läget i förhållande till Norrskog. Efterleden är best. pl. av sved m., dial. svsd , 'svedjefall'. Namnformen Högsvedjan på blad 96 av generalstabskartan, även brukad i Montelius
(1975), beror på feltolkning av den dialektala formen. Jfr namnet Långsved eller Långsvedama i Leksands sn.
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Israelsbodarna
UTTAL: si scelsb iud an e,
ÄLDRE NAMNFORMER: Jsraelzbo 1663 Fäbodinv. s. 34, Israelsboda 1825 jb, Israelsbodarna T13ENO.

Fäbodar på södra stranden av Israelssjön. Förleden är gen. av mansnamnet Israel, men
även gårdsnamnet Israels kan tänkas. Israel hör till de gammaltestamentliga namn som
uppträder ganska tidigt i vårt land. De äldsta skriftliga beläggen är från senare hälften av
1200-talet. Det är då knutet till stormannaätter i Uppland. På 1500-talet har det större
spridning. I Leksand bars namnet av en son till kyrkoherden Engelbertus Olai (död 1602),
vilken stannade kvar i socknen som bonde i Tibble (Ekström 1949 s. 462, 1971 s. 225,
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Rönnegård 1968 s. 53; se även gårdsnamnet Israels). Ett annat exempel på tidig förekomst
av mansnamnet Israel finns i ett dombrev från 1613 18/6. I det upptas som god man i en
rågångstvist "Aff Lixan socken [...] Jsrel på mon" (Stå'hl 1953 s. 32). Med mon avses
Yttermo eller Övermo. Sannolikt är det mansnamnet Israel och inte ett senare uppträdande gårdsnamn som utgör förled i sjönamnet och fåbodnamnet. Vilket av dessa som är
äldst kan inte avgöras. Om sjönamnet är äldre, kan fåbodnamnet vara en redukt av ett
tidigare *Israelssjöbodarna. Mera sannolikt är dock att sjönamnet är en redukt av *Israels bodsjön.

Jobsarbo (eller Jobsarbodarna)
UTTAL: le°sabådan
ÄLDRE NAMNFORMER: Jobsarbo jr. — Jobsarbodharna 1663 Fäbodinv. s. 33, Jåffserboo 1698 db
ULA, Jobsarbodarne 1825 jb, Jobsarbo T13ENO.
Fäbodar vid Jobsarboån väster om Limå bruk. Förleden är ett ursprungligt *Jakobsarva-,
och namnet betyder 'Jakobs arvinges eller arvingars fäbodar'. Namnet Jakob övergick
tidigt till Jåp e.d. (se gårdsnamnet Jobs i Leksand). Namnelementet -arva- är gen. sg. eller
pl. av en motsvarighet till fsv. arve m. 'arvinge'. Se Lindén (1970 s. 110 och 116).

Jordberg
UTTAL: /Ö Zebbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Jordberg T13ENO.
Långfäbodar på södra sluttningen av Jordberget mellan sjöarna Lång och Ösjön. Förleden
är substantivet jord f., sannolikt syftande på att berget är täckt av jord och att kala bergspartier saknas (se Lundqvist 1951, södra bladet).

Jönsarbo
Bebyggelse sydost om Alvik enligt Torslunds karta 1729 i Siljeströms (1730) avhandling
om Siljan. Denna bebyggelse är nu okänd. Namnets förled bör kunna tolkas som ett äldre
*Jönsarva- 'Jöns' arvinges eller arvingars'. Se artikeln Jobsarbo ovan.

Klockarberg
UTTAL: kkaabbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Bengtzarfzbodharna 1663 Fäbodinv. s. 33, Klockarberg jr. — Klockarberg
T13ENO.
Tidigare fäbodar på sydostsluttningen av berget med samma namn väster om Limån, nu
med fast bosättning. Förleden är substantivet klockare m., sannolikt syftande på en anläggare eller tidig delägare. Enligt sägnen skall fäbodarna ha anlagts av en klockare i
Leksand på 1400-talet (Montelius 1975 s. 24). De i 1663 års fäbodinventering upptagna
Bengtzattbodharna är enligt Montelius (1975 s. 29) detsamma som Klockarberg. En sydostlig del av Klockarberg heter i dag Bengtsarbacken biegsarbåkan . Namnets förled bör
kunna tolkas som ett äldre *Bengtsarva- 'Bengts arvinges eller arvingars'. Jfr Jobsarbo
och Jönsarbo ovan och Lindén (1970 s. 106 och 110).

Leksands-Åsen, se Åsen.
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Lundbjörken
UTTAL:

låmk8rka

ÄLDRE NAMNFORMER: Lundbjörken jr. — Limobiörchan 1663 Fäbodinv. s. 33, Lomabers - Lomabärs fäbodar 1668 LMV U 10, Lima Björkan 1825 jb, Lönnbjörken 1863 (Arosenius 1863 h. 2
s. 66), 1921 (Forsslund 1921 s. 131), Lundbjörken 1922 kb, T13ENO.
Fäbodar på västsidan av Limåviken (se fig. 29). Det o som ingår i förleden Loma- i namnformen från 1668 kan spegla ett uttal 8, som motsvarar det uttal som i nutida nedansiljansmål förekommer i tvåstaviga maskulina substantiv med ursprungligt kort i i stammen och
(Siljansnäs), s 'ka
i verb med ursprungligt kort i i stammen och a i ändelsen, t.ex.
(östra Leksand) 'sele' (OÖD s. 2079), stå'ke (västra Siljansnäs) 'stege' (OÖD s. 2601),
lå'va (Leksand) 'leva' (OÖD s. 1367). Ovansiljansmålen har bevarat fornsvenskans korta
i i dessa ord: si"ki, sti"tji. Det är alltså fullt möjligt att skrivningen Loma- är ett försök att
återge ett dialektalt 1600-talsuttal *lama. Denna förled är sannolikt en genitivform *Lima> *Lema-, som ingår i namnet lemaflena bergh 1442 (se art. Flenarna ovan) > *L
(eller *L8nul- med genomförd vokalbalans a — å) till en nominativform *Limi, ett antaget
äldre namn på ett vattenområde omfattande Limå- och Olsnäsvikama. Om detta namn och
om namnet Limån se artikeln Limh bruk. I ett äldre *Lyma- eller *Lymairki har efterleden birki 'björkdunge' på vanligt sätt omvandlats till -björken. Se bynamnet Björken,
Siljansnäs. Förledens bindevokal har fallit, och resultatet av denna utveckling har blivit
den nutida dialektala namnformen, som alltså kan översättas med 'björkdungen eller björkskogen vid vattnet *Limi'. Den utgör också en klar parallell till lemaflena bergh 'Flenberget vid *Limi' . Den dialektala förleden /8m - har av myndighetspersoner tolkats som
riksspråkets Lund-, varvid det officiella namnet Lundbjörken har uppstått. Se vidare Erik
Olof Bergfors (1995a).

Långsberg
UTTAL:

ittSbbrg

ÄLDRE NAMNFORMER: Långzbärgh 1663 Fäbodinv. s. 33, Långberg 1825 jb, Ö. Långsberg T13ENO.

Lå'ngfäbodar på Långsberget öster om sjön Lång. Fäbodstället har bestått av två delar.
Västra Långsberg, nu försvunnet, låg nära bergets topp och kallades Upp i Långsberg.
Östra Långsberg låg längre ned på bergets östra sluttning och kallades Ned i Långsberg.
Förled är genitiv av sjönamnet Lång. Sjön har fått sitt namn av att den är lång och smal.
Dess namn ingår också i fäbodnamnet Långsåsen och i Långsån, namn på den å som
avvattnar sjön.

Långsåsen
UTTAL:

hlysdisroz

Långsåsen T13ENO.
Långfäbodar på Långsåsen eller Långsåsberget väster om sjön Långs norra ände. Förled
är genitiv av sjönamnet Lång. Se vidare artikeln Långsberg ovan.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Lönåsen, se Åsen.
Moåsen, se Åsen.
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Norrskog, se bynamnet Norrskog.
Nybingsbodarna (eller Nybingsbo)
n pb ysb zadan a,
ÄLDRE NAMNFORMER: Skräddarbodhama 1663 Fäbodinv. s. 33, Nybingsbo T13ENO.
Fäbodar på Limåns västra strand, nu fast bosättning. Förleden är gårdsnamnet Nybings, se
detta. 11663 års fåbodinventering (s. 33) kallas fåbodarna Skrädelarbodarna (Montelius
1975 s. 28 f.). Förleden i detta namn är yrkesbeteckningen skräddar eller gårdsnamnet
Skräddar.
UTTAL:

Olsnäs
UTTAL: ösn aS

Olsnäs jr. — OlsnKis 1683 Fäbodinv. s. 33, Ohlnäs 1825 jb, Olsnäs 1922
kb, T13ENO.
Fäbodar på basen av Digernäset vid inre delen av Olsnäsviken av Siljan (se fig. 29). Förleden är genitiv av kortformen 01 av mansnamnet Olov eller ett därtill bildat gårdsnamn.
Efterleden är näs, sannolikt syftande på det svagt utbuktande näs i Olsnäsviken, på vilket
%bodarna ligger. Förhållandet mellan namnen Digernäs och Olsnäs är oklart. Ordet näs
har av gammalt begagnats i övredalska ortnamn om både små och stora landutsprå'ng i
sjöar eller sjöliknande vattenpartier, tämligen oberoende av formen. Se Lindén (1967 s. 93
if.) och där anförda exempel.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Oxmyren
UTTAL:

öksmåra,

Oxmyran T13ENO.
Nu övergivna fäbodar, anlagda omkring 1870 vid en uppodlad myr. Förleden innehåller
oxe m., antingen i betydelsen 'hane av nötkreatur, tjur' eller 'älg' (jfr bynamnet Oxberg i
Åls sn och fäbodnamnen Yxbodarna i Leksands sn och Yxberg i Siljansnäs sn). Efterleden
är best. sg. av myr f. 'sankmark'.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Skräddarbodarna, se Nybingsboda rna.
Skäppsjöbodarna (eller Skäppsjön)
frbEfobiudan a (eller feeplån)
ÄLDRE NAMNFORMER: Skäppsjöbodarna T13ENO.
Långfåbodar på norra stranden av Skäppsjön. Förleden i sjönamnet är skäppa f., här sannolikt i betydelsen 'såskäppa' och syftande på sjöns form, som påminner om en såskäppa
av viss typ. Sjön har en konkav, njur- eller halvmånliknande insvängning åt fåbodsidan
till, motsvarande skäppans insvängning på den sida som är vänd mot såningsmatmen (Lin&n 1938 s. 526 not 65). Möjlighet har funnits att uppfatta den ganska lilla sjöns form från
omgivande höjder, t.ex. från Jordberg eller Alviksberget, som ligger 404,6 respektive ca
415 m.ö.h., medan sjön ligger 311,5 m.ö.h. Det är därför fullt möjligt att tolka sjönamnet
som ett jämförelsenamn av detta konkreta slag. Uttalet visar att förleden inte kan vara
UTTAL:
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skepp-, fsv. skip-; jfr bynamnet Skeberg, Leksands socken, vars förled innehåller fsv. skip
och som har dialektalt uttal med kvarstående i.
Svartmo fäbodar, se Åsen.
Svartåsen, se Åsen.
Svarvarbodarna, se Åsen.
Svarvaråsen, se Åsen.
Trut
UTTAL:

frua

ÄLDRE NAMNFORMER: Trut T13ENO.

Fäbodar, anlagda efter storskiftet innanför Trutsudden (se fig. 29). Denna bär namnen
Truten på en karta från 1696 (LMV U 25) och Trut hos Siljeström (1730s. 14 och 21), t.ex.
ab istmo ('från näset') Trut (a.a. s. 14). Fäbodnamnet avser sannolikt ursprungligen den
kraftigt utskjutande udden och är samma ord som trut m. 'mun med utstående läppar'.
Yxberg
UTTAL: iiksbbrg
ÄLDRE NAMNFORMER: Yxberg T13ENO.

Långfäbodar på berget med samma namn. Förleden är bildad till Yxen, namn på sjön nedanför berget. För namnförklaring se fibodnamnet Yxbodarna, Leksands sn.
Åsen
UTTAL: (f/Sq
ÄLDRE NAMNFORMER: Swarfwarbohdan heller Löönåhsen 1663 Fäbodinv. s. 33, Leksands-Åsen,
Hjulbäcks-Åsen, Moåsen T13ENO.
Namnet är givet efter läget på en långsträckt bergrygg. Benämningen Leksands-Åsen brukas för att skilja fäbodarna från de närbelägna &bodarna Åsen i Sollerö sn; Siljansnäs
tillhörde ju tidigare Leksands sn. Olika delar av Åsen kallas för Björkåsen, Hjulbäck(s)åsen
och Moåsen efter de byar som de olika delarnas ägare kommer från. I Fäbodinv. 1663 (s.
33) uppträder namnen Swwfwarbodhan heller Löönåhsen. Det första möter senare som
Svarvaråsen och avser Hjulbäcksåsen. Bönderna i byn Hjulbäck ägnade sig i stor utsträckning åt svarvning, särskilt av spinnrockar (Montelius 1975 s. 28, Marianne Bergfors 1981
s. 212 if.). Namnet Löönåhsen, som nu inte tycks vara känt, kan vara en parallell till
bynamnet Lenåsen i Boda sn, vars förled uttalas låj. - o. likn. Förleden skulle då vara adj.
len, som på leksandsmål kan betyda 'mild, ljum (om temperatur, väderlek o. d.)' och i
denna betydelse har uttalet hinn (OÖD s. 1363). Namnet bör i så fall syfta på läget på en
varm och solig bergssluttning. Ytterligare ett namn som nämns i Montelius (1975 s. 258)
och där identifieras som Åsen är Svartåsen. På kartan LMV U 10(1668) kallas fäbodarna
Svartmo fäbodan En karta från 1676 (LMV U 32-1:1) upptar Suatåsen (!) Fäboder enligt
excerpt i OAU. Namnet syftar sannolikt på fäbodarnas läge intill Svarttjärnen vid Sollerö
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rå och har bildats genom reduktion av ett kanske blott för tanken existerande * Svarttjärnsåsen.

Gårdsnamn
Namnen är excerperade ur Leksands sockens husförhörslängd 1826-35 och från underskrifter i ett brev från byborna i Björken 1748, återgivet i En bok om Siljansnäs (s. 54 f.).
Se också ovan inledningen till gårdsnamnen i Leksands socken.
Alm, Västra Björken, Almo, bildat till bynamnetillmo, se detta, och angivande hemmahörighet i eller härkomst från denna by. Ex.: Halm Mats Matsson (med h tillsatt), Björken,
1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.); kyrkovärden Alm Mats Matsson, Almo (husförhörslängd 1826-35). I husförhörslängden upptas även gårdsnamnen Neder Alm och Öfver Alm,
båda i Västra Björken.
Altsar, Hjulbäck, bildat till förleden i bynamnet Altsarbyn, Rättviks sn, och angivande
härkomst från denna by. Ingår i Altsarkvarn ålsakvår ålsnr-, namn på en kvarn i Limån,
Siljansnäs sn.
Anderses, Backbyn, genitiv av mansnamnet Anders.
Andres åndres , Björken, genitiv av mansnamnet Andreas.
Arons, Alvik, genitiv av mansnamnet Aron. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Arvids årvas , Fornby, genitiv av mansnamnet Arvid. Se motsvarande namn i Leksands
sn. Ingår i Arveshål årvasiZr,, ett ställe i södra änden av Vådsjön (Arveshål ek 13E7g), där
vägen går fram och som i uppteckning anges vara en "stygg", dvs, ful och oländig, plats.
Back, Almo, Hjulbäck, Näsbyggebyn, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands
sn. Namnet kan i Siljansnäs vara bildat till bl.a. Backbyn och Backen, det senare en del av
Almo. Ex.: Back Anders Ers äncka, Back Lars Pärsson, Back Erich Ersson, Björken, 1748
(En bok om Siljansnäs s. 54 f.). I husförhörslängden 1826-35 upptas även gårdsnamnet
Nedra Back, Östra Björken.
Back Hans, Almo, gårdsnamnet Back och mansnamnet Hans.
Back 011es, Almo, gårdsnamnet Back och genitiv av mansnamnet 011e.
Barbros bårbos , Tasbäck, genitiv av kvinnonamnet Barbro.
Bengts, Fornby, genitiv av mansnamnet Bengt. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Bengtsar, Backbyn, sannolikt bildat till förleden i det äldre namnet Bengtzarfzbodha rna,
som motsvaras av det yngre Bengtsarbacken b&gsarbåkan (se Fäbodinv. 1663 s. 33,
149). Gårdsnamnet torde syfta på en tidigare bosättning i dessa fäbodar. Se fäbodnamnet
Klockarberg. Ingår i Bengtsarberget biensabitrj ä, namn på en del av Hallbergets sydöstra sluttning, och i Bengtsarkolningen b ingsak84-n i "j
biegsnr -, numera namn på en
vägkorsning där vägen till Olsnäs fäbodar tar av från stora landsvägen (Lindén 1970 s.
106). Ordet kolning f. betyder 'plats, där kolningsarbete bedrives el. bedrivits, kolmila'
(OÖD s. 1190).
Berg, Bergs, Fornby, Limå bruk, Mon, av soldatnamnet nr 25 Berg, som fanns även före
1691 (Långberg). Ex.: Bärg Erich Ersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Björk, Hallen, Östra Björken, sannolikt av soldatnamnet nr 55 Björk, som fanns även före
1691 (Långberg).
Bond, Almo. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Bond Eric Ersson, Almo.
Bortas, Hjulbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
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Brasar, Almo. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Brittas, Mon, genitiv av kvinnonamnet Britta. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Britts, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Buffils, Västra Björken. Namnet är oklart. Gårdsnamnet skulle kunna tänkas gå tillbaka
på ett soldatnamn. Någon rote med namnet Buffil fanns emellertid inte i Leksands kompani enligt 1691 års generalmönsterrulla. Namnet bars dock tidigare av Anders Jonsson
Buiffi, som var rustmästare vid kompaniet och 1648 avancerade till sergeant och 1655
redovisas som tjänstgöringsplacerad fältväbel. Han avdankades 1657 och redovisas då
som sergeant (Långberg 1 s. 50). Kanske är det hans namn som levt vidare som gårdsnamn. Ex.: Buffils Lars Larsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Buss, Näsbyggebyn, till leksandsmålets buss m. 'morsk o. rask karl (el. häst); storväxt o.
fet karl' (OÖD s. 251).
Båt, Östra Björken, av ett äldre binamn Båt. Binamnet Bat(er) (som senare utvecklats till
Båt) finns belagt i svenska källor från 1200-talets slut (SMP 1 sp. 233).
Bäck, Hallen, av soldatnamnet nr 51 Bäck, som fanns även före 1691 (Långberg).
Börtas, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Daniels, Hjulbäck, genitiv av mansnamnet Daniel.
Deras, Backbyn, bildat till pronomenformen deras. Denna är den vanliga i leksandsmålet,
medan centralt siljansnäsmål brukar formen dämmes (Levander 1928 s. 215). Namnet kan
tänkas ha givits som ursprungligt öknamn på grund av en inflyttad individs eller familjs
avvikande språkbruk.
Djäken, Mon, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Elias, Mon, av mansnamnet Elias.
Elis arbS , Limå bruk, Tasbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Elis Anders Pärsson, Elis Mats Pärsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.);
Kohlaren Elis Mats Ersson, f. 1788, ank. 1828 fr. Ö. Björken N2 27 (dvs, inflyttad till
Limå bruk).
Erik Jöns, Fornby, av Erik Jöns(son).
Erkers, Mon, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Erckes Mats
Ersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Esters, Almo, Hallen, Limå bruk. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Farbrors, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Fem, Tasbäck, se motsvarande namn i Leksands sn.
Fredriks, Hjulbäck, genitiv av mansnamnet Fredrik.
Gammal, Fornby, sannolikt av mansnamnet Gammal, som förekom redan i runsvenskan
och fornsvenskan. Att detta funnits även i Dalarna framgår av tre brev utfärdade 1380
20/10, 1384 31/7 och 1385 16/3 i Skedvi resp. Hedemora, i vilka Peedher Gamalsson
anges som nämndeman (SMP 2 sp. 144 f.). Gammal har också varit soldatnamn i Dalregementet, dock inte i Leksands kompani.
Gammal- eller Gammelängs gamZrcegs , Tasbäck, bildat till ett ej upptecknat ägonamn
*Gammalänget. Ingår i namnen Gammelängsholen och Gammelängsåkern.
Gass, Fornby, ett namn av okänd betydelse. Ingår som förled i Gassarvet, namn på den
västliga delen av Fornby.
Gjers(s), Almo, Hjulbäck, av soldatnamnet nr 62 Gjers, som fanns även före 1691 (Långberg). Sannolikt av fiskbeteckningen gärs - girs.
153

Got, Almo, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Grop, Backbyn. Se ovan Gropen, försvunnet bynamn. Dess exakta läge kan inte fastställas. Det är tänkbart att detta försvunna bynamn har levt vidare som gårdsnamn i Backbyn.
Jfr motsvarande gårdsnamn i Leksands sn.
Grytnäs, Backbyn, av bynamnet Grytnäs i Leksands sn och angivande härkomst från
denna by.
Grävnings, Västra Björken, av appellativet grävning f. 'uppodlat område, nyodling' (OÖD
s. 746) eller ett därtill bildat ortnamn. Ex.: Gräfnings Pär Pärsson, Gräfnings Erich Pärsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Gubb, Näsbyggebyn, av gubbe m. 'gammal man'. Ingår i Gubbmyren glbmåra, en åker
vid Alviken mellan Almo och Alvik, och i Gubb Pers krona giupces kröna, den nordvästra udden på Storön i Byrviken.
Gölis, Hjulbäck, genitiv av kvinnonamnet Göli < Gudlög (SMP 2 sp. 339 if.). Äldre belägg från Leksand på detta namn är Gudele 1539, 1541, Godeligh 1549 jb (Leksands sn
1539-1572 s. 14, 24,41), hustro Göligh i Wästan-Noor 1615 db (Lindén 1933 s. 17). Om
namnet se även Peterson (1981 s. 30 if., 1992).
Göras, Alvik, Fornby, Hjulbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Göras Per Jacobsson, Fornby.
Göstas, Fornby, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Hag äga, Fornby, i husförhörslängden 1826-35 skrivet ()fra Hag, Hago, Alvik, böjningsform haga av appellativet hage m. med övergång a > å i ändelsen enligt vokalbalansregeln. Ändelsevokalen å har senare kunnat övergå till -o som i leksandsmålets dagatal
clagotaZr (Erik Olof Bergfors 1961 s. 33). Jfr beträffande formen gårdsnamnen Haga i
Utby i Rättviks sn med uttalet agn av äldre *aga , Haga i Boda kyrkby och Kärvsåsen i
Boda sn med uttalet ha och Haga, Hågo i Dalbyn med uttalet helg° . Ingår i Hagbacken
och Hagtäkten ägo-, landsvägsbacke resp. åker i Alvik.
Hall Erkes, Hallen, av bynamnet Hallen och genitiv av dialektal form av mansnamnet
Erik.
Hans, Almo, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hans Eric Olsson, Fornby.
Hanses, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Hans Mats, Mon, gårdsnamnet Hans och mansnamnet Mats.
Hed, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Hinders, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hinders Pär Andersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Ho!, Almo, Alvik, Fornby, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: OM
Mats Matsson, OM Eric Ersson (med h-bortfall), Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s.
54 f.). Ingår i Hol Annas har hånas år, ett stengrund i Siljan norr om Digernäs. Enligt
en upptecknad förklaringssägen skulle bl Anna, en jättekvinna, bära sten och bygga bro
från Trutlandet (se fäbodnamnet Trut), men magdbandet (förklädsbandet) brast. Se även
Forsslund (1921 s. 148). Namnet skrivs där Ol Annas ar.
Högvalls, Näsbyggebyn, av okänd härledning och betydelse.
Hök, Hjulbäck, Limå bruk. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Dagkarlen Hök Eric
Olsson, f. 1777, Limå bruk. Ingår i Hök 011es råg ?Målas r6g, en vassrugge på östra sidan
av Storön i Byrviken.
Ingeborgs, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Ingeborgs Anders i Mon (Forsslund 1921 s. 132). Ingår i Imbers (dvs. Ingeborgs) svan' imbees svbrv , en gammal svarv154

stuga vid Yxbäcken (bäck från Yxen till Långsån) västerut i socknen, vid korsningen med
fäbodstigen till Jordberg.
Jobs, Hallen. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Jobsar, Hallen. Se fkocinamnet Jobsarbodarna. Ex.: Jobsar Olof Pärsson i Hall 1663
(Fäbodinv. s. 33).
Jons, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Jöns, Hallen. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Jönses, Hjulbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Jöns Pelles, Almo. Gårdsnamnet Jöns och genitiv av mansnamnet Pelle.
Kajs, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Karis Uris, Almo, Hallen, (enligt uppteckning:) Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Karismyren karl solka , en myr kring bäcken nordnordväst om Norrbysjön (norra viken av sjön Ejen).
Kers, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Kersmyren kålnåra. ,
en myr ostnordost om Jordberget i socknens västra del.
Kerstis, Alvik, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Klases, Hjulbäck, genitiv av mansnamnet Klas.
Knuts, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Kors(s), Backbyn, Hallen, Näsbyggebyn, Tasbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn
i Leksands sn. Ex.: Kors Mats Matsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s.
54f.).
Krögar, Backbyn, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Kungs, se följande namn.
Kungsbarns, Tasbäck, skriftlig form som i muntligt bruk motsvarades av Kungs kös.
Detta namn har senare ersatt Kungsbarns. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Kvicker, Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Qwickers Anders Matz äncka,
Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Käll, Hallen, Hjulbäck, av appellativet källa f. eller ett därtill bildat ortnamn.
Källbäck, Källbäcks, Alvik, av ett ej upptecknat naturnamn *Källbäcken.
Land, Fomby, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn. Namnet kan också i vissa fall
vara en förkortning av namnet Landtysk. Gårdsnamnet Unga Land är upptaget i Fomby i
husförhörslängden 1826-35.
Landtysk, Almo, Backbyn, av soldatnamnet nr 61 Landtysk, som fanns även före 1691
(Långberg). Ex.: Landtysk Anders Andersson, Backbyn. Ingår i Landlysktjärnen (T13EN0),
en tjärn väster om södra delen av sjön Lång.
Lasses, Lassas, Alvik, Backbyn, Fornby, Tasbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn i
Leksands sn. I Tasbäck finns en gårdsklase med namnet Lassasgårdarna låsasgå4-ana, .
En gård i byn väster om vägen till Mon heter Lassas väst-i låsas viest -i, en annan gård
öster om vägen till Mon heter Lassas öst-i låsas åst -b'.
Lax, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Lax Eric Ersson, f. 1763, Fornby.
Lisbets, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Liss, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Liss Anders, Alvik. Gårdsnamnet Liss och mansnamnet Anders. Ex.: Liss Anders Olof
Andersson, Alvik.
Lissel, Almo, Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Lissell Erich Anders
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Encka, Lissell Mats Matz Encka, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Liss 011es, Alvik, Mon. Gårdsnamnet Liss och genitiv av mansnamnet 011e.
Lisspellas, Fornby. Gårdsnamnet Liss och dialektal genitiv av mansnamnet Pelle. Ingår i
Lisspellas lispcelas , åker och slog i Fornby.
Lisspers, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Liss Pärs Pär Ersson,
Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Liss-skommarens liskårnrans , Backbyn. Liss- är här inte gårdsnamn utan har betydelsen
Gården kallas så för att den skall skiljas från andra Skommar-gårdar.
Lissåkers lisåkces , Västra Björken, sannolikt av ett ägonamn Lissåkern' den lilla åkern'.
Jfr gårdsnamnet Storåkers.
Litens, Alvik, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Litens G.P.S. E2 Karin
Ersd, Alvik. Ingår i Litensbacken litusbåkan , en backe i Backbyn.
Lund, Näsbyggebyn, av appellativet lund 'mindre trädsamling, dunge' (OÖD s. 1426)
eller ett därtill bildat ortnamn.
Lundback, Backbyn, Östra Björken, av ett ej upptecknat ortnamn *Lundbacken eller av
ett appellativ lund eller ett därtill bildat ortnamn *Lund(en) och gårdsnamnet Back 'Backgården vid (i) lunden (Lunden)'.
Lytkers lktmkces , Östra Björken (enligt uppteckning). Finns ej i husförhörslängden 182635. Av okänt ursprung.
Marias, Mon, genitiv av kvinnonamnet Maria.
Marits, Hjulbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Markus markuis , Hjulbäck, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Masar, Backbyn, möjligen bildat till ett ägonamn *Mats-arvet eller till *Mats arve 'Mats
arvinge'. Jfr dels ortnamnet Massarbäck < *Matsarv- i Rättviks socken, dels gårdsnamnet
Jobsar och fäbodnamnet Jobsarbodarna i Siljansnäs socken, se dessa. Ingår sannolikt i
Masersten, en stor sten på Truts udde (Forsslund 1921 s. 148).
Mases, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Mases-Åkmyren måsas -akmbra,
ett annat namn för Lilla Åkmyren, del av odlingen Åkmyren (Åkmyran T13EN0). Mats Pelles, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Mickels, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Molas mölas , inblåsas , Mon. Sammansatt av Mo-, syftande på byn Mon, och mansnamnet Lars resp. dialektal genitiv av Lasse.
Momas, senare skrivet Momats, mömå (t)s , Almo. Sammansatt av Mo-, syftande på byn
Mon, och mansnamnet Mats. Ingår i Momatsbacken m'öma (t)sbåkan , även kallad Almbacken, i Almo.
Mor mor , Almo. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Morgatan mörgåtui (uttalet upptecknat i Alvik), landsvägen Alvik — Almo, och Mortäkten mörtiEkte, , en åker
nordost om Morgatan.
Neder Alm, se Alm.
Nedra Back, se Back.
Nises, Alvik, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Nybings, Västra Björken, av *Nybyggnings men med okänd syftning. Jfr gårdsnamnet
Byngs i Leksands och Åls socknar. Ingår i fåbodnamnet Nybingsbodarna, se detta namn.
Ex.: Nybingz Mats Pärsson, Nybingz Lars Andersson, Nybingz Erich Andersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Nygårds, Almo, Fornby, Näsbyggebyn, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksand.
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Ingår i Nygårds Pers strupen nligaspe,s streupan (heter också bara Strupen), stället där
Puttbäcken rinner ut i Almån.
Näsmans, Östra Björken, av namnet Näsman, där förleden torde syfta på bygdenamnet
Näs, se bynamnet Näsbyggebyn. Namnet är bildat efter samma mönster för borgerliga
släktnamn som soldatnamnen Hallman och Vikman i 1691 års generalmönsterrulla och de
yngre soldatnamnen Backman, Norman och Nyman, alla i Leksands kompani. Något soldatnamn Näsman finns dock inte där. Se om soldatnamn med efterleden -man Furtenbach
(1987 s. 63).
01, se Hol.
Olars ö ras, (enligt uppteckning:) Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Olars Pers. Se 011as Pers nedan och namnet Olars i Leksands sn. Ingår i Olarspersdalen
ökaspasdåk12, , en dalgång söder om sjön Yxen i socknens västra del (Olars-Persdalsb.
T13EN0).
01 Ers drér.,y , Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Lersbäckenkelsbiej4an,
övre del av Syråkersbäcken i Tasbäck.
01 Jans, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Ohl Jans Matz Matsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
011ars, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn.
011as, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
011as Pers, Alvik. Gårdsnamnet 011as och genitiv av mansnamnet Per. En annan skrivning av namnet representeras av följande anteckning i husförhörslängden 1826-350gällande Limå bruk: "Dagkarlen Olars Pers Eric Ersson, f. 1772, ank. 1828 fr. Ahlvik 1\1- 9."
Prästerna hade tydligen svårt att skilja mellan namnen Olars och 011as.
011es, Almo, Alvik, Backbyn, Mon, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Olmats, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Olofs, Mon, genitivform av mansnamnet Olov. Ex.: Olofs Erik Persson, Mon.
Ols, Mon, kortform av Olovs. Personnamnet 01 eller gårdsnamnet 0/s utgör förled i fäbodnamnet Olsnäs.
Peddas, Björken (Forsslund 1921 s. 151). Sannolikt av Per Daniels(son).
Pellas, Almo, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Pelles, Mon, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Per Anders prånde,s , Tasbäck, av Per Anders(son).
Per Ers, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Per Lars, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn och jfr gårdsnamnet Plars nedan.
Per Niss, Almo, av Per Nils(son). Jfr gårdsnamnen Per Nils och Pnis i Åls sn.
Pers, Hjulbäck, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Pil, Mon. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Plars, Östra Björken, sammandragning av Per Lars. Se gårdsnamnet Per Lars ovan och
motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Plas Erich Ersson, Björken, 1748 (En bok om
Siljansnäs s. 54 f.).
Prins prins , Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Pungar, Hjulbäck. Gårdsnamnet innehåller sannolikt ett ord pungare m. med betydelsen
'pungmakare', som förekommer som binamn i förbindelsen enewal pwngare i Arboga
stads tänkebok 2:311 år 1487 (Sdw suppl. s. 625, Hellichius 1986 s. 87). Jfr gårdsnamnet
Pung, Leksands sn. Ex.: Pungar Anders Andersson, Hjulbäck.
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Rask, Forsslund (1921 s. 151). Det finns inte i husförhörslängden och har inte heller
upptecknats. Soldatnamnet nr 56 Rask ersatte år 1792 det äldre soldatnamnet Vildkörare
(Långberg). Jfr Villkö rar.
Ris, Almo, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Roligs, Hjulbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Rotgärds, Västra Björken, sannolikt av ett ägonamn Rotgärdet röt 'ra, upptecknat som
namn på en åker i Almo. Ex.: Rotgiäls Olof Andersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Rus, Hjulbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Rönnings, Hjulbäck, av ett appellativ ränning, rådning e.d. (uppslagsord röjning m.fl.
OÖD s. 2044) r8'nniy Leksand 'till slåttermark röjt område av busk- el. skogsterräng'
eller av ett därtill bildat ägonamn.
Saras såras , Alvik, Östra Björken, även skrivet Sarås av Forsslund (1921 s. 132). Se
motsvarande namn i Leksands sn.
Sjöns, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Siöns Erich Ers äncka,
Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Skalk. Uppgift om bytillhörighet saknas. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i
Skalk Eriks notstad, namn på ett notvarp (ÖDB 1 s. 130).
Skinnar, Almo, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Skinnar Anders Ohlsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Skommar, Almo, Backbyn, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Skomar Olof Matsson, Skomar Pär Pärsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f).
Ingår i bl.a. Skommarlindan skåmorlinda , en åker i Almo.
Skricklinds, Västra Björken, av ett ej upptecknat ägonamn *Skriklindan, där förleden är
skrika f. 'fågel, vanl. nötskrika el. lavskrika', angivande att det är gott om sådana fåglar på
platsen. Jfr ägonamnen Skrikåkern skrikkran, Västra Björken, och Skrikbackåkern,
Skrikgärdet, -ena m.fl., i skilda byar i Leksands sn, med samma förled, för vilka motsvarande förklaring givits. Ex.: Skriklind Anders Ersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Skräddar, Alvik, Hjulbäck, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Smed, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn. Uttalet i Siljansnäs torde vara
*sm8d ,vilket indirekt framgår av följande citat ur Forsslund (1921 s. 163): "en Smöddgård
(smed) norr om byn" (Mon).
Smed Eriks, Mon. Gårdsnamnet Smed och genitiv av mansnamnet Erik.
Smiåkers, Almo, av ett ej upptecknat ägonamn *Smiåkern 'Smedjeåkern' Förleden smedja
uttalas smi'ja smi'a smeja (OÖD s. 2410) på leksandsmål.
Smålöjes, Hjulbäck, av soldatnamnet nr 60 Smålöje, som fanns även före 1691 (Långberg).
Smångs, Almo, Västra Björken, Östra Björken, av ett mansnamn på -s, t.ex. Mats, och
Mångs(son)< Magnus-. Jfr SOKo 10 (s. 53). Ex.: Smångz Mats Andersson, Smångz Erich
Ersson, Smångz Erich Andersson, Smångz Pär Hansson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Snickar, Backbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Sols, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Sols Lars Andersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Sors, Västra Björken, sannolikt en skriftvariant av föregående namn.
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Springfeldts, Hallen, Tasbäck, Västra Björken, av soldatnamnet nr 57 Springfält, som
fanns även före 1691 (Långberg). Soldatnamnet innehåller substantivet springfält 'livlig
eller munter eller levnadsglad (och lättsinnig eller slarvig) ung man, muntergök' m.m.
(SAOB S 10127).
Stark, Backbyn, av soldatnamnet nr 66 Stark, som fanns även före 1691 (Långberg).
Stenback, Alvik, Hallen. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Stenhols stnos, , Västra Björken, Limå bruk, av ett i Siljansnäs ej upptecknat ortnamn
*Stenholen, en sammansättning av sten och best. sg. av hol m. 'upphöjning i terrängen'.
Jfr motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Stenols Anders Ohlsson, Björken, 1748 (En bok
om Siljansnäs s. 54 f.).
Stor Pers, Almo. Gårdsnamnet Stor och genitiv av mansnamnet Per eller adjektivet stor
och Per 'store Pers'. Om gårdsnamnet Stor se motsvarande namn i Leksands sn.
Storåkers sti2jri2kcej , Östra Björken, av Storåkern stiåråkran , vanligt namn i många
byar på byns åkerområde, i vilket de flesta eller alla gårdar hade del.
Stuss (Hjulbäcksnamnet skrivs Studs), Hjulbäck, Östra Björken. Se motsvarande namn i
Leksands sn. Ex.: Stuss Erich Ers Encka, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.;
läsningen Stigs fel för Stuss). Ingår i Stussbacken stilisbåkan , en åker i Tasbäck.
Stusspions, i källan skrivet Studspions, Hjulbäck. Gårdsnamnet Stuss med Pjons tillagt.
Beträffande det senare namnet se motsvarande namn i Leksands sn.
Svarvar, Hjulbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn. I byn Hjulbäck fanns många
svarvare, som främst tillverkade spinnrockar. Se Marianne Bergfors (1981).
Sved, Backbyn, Näsbyggebyn. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Tross, Almo, sannolikt av appellativet tross m. men namngivningsorsaken okänd. Namnet kan vara ett tidigt soldatnamn som inte upptagits i 1691 års generalmönsterrulla .
Trädgårds, Fornby (Forsslund 1921 s. 131 Trädgårds Kesti, s. 151).
Trögers, Fornby. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Tull, Backbyn, Tasbäck. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Tysk, Almo, Västra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Tyskänget
tfgkievja, ett änge i Alvik.
Tägt, Västra Björken, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Täckt
Erich Matsson, Täckt Pär Ersson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Täpp, Östra Björken. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Täpp Pär Pärsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Unga Land, se Land.
Varm, Björken, ser ut att innehålla adjektivet varm, men namngivningsorsaken är okänd.
Ex.: Warm Johan Nils Encka, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Vikmans, Backbyn, Hjulbäck, av soldatnamnet nr 71 Vikman, som fanns även före 1691
(Långberg). Om efterleden -man se Näsmans ovan.
Villkörar, Näsbyggebyn, av soldatnamnet nr 56 Vildkörare, som fanns även före 1691
(Långberg). Jfr Rask.
Vinter vint8rdovan 'den döve i Vintergården' (uppteckning utan uppgift om bytillhörighet). Se motsvarande namn i Leksands sn.
Yr, Tasbäck. Ingår i Yrgården Prgifilre, gård i Tasbäck strax ovan landsvägen. Se motsvarande namn i Leksands sn.
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Åkers, Alvik. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Årbäcks, Årbäck, Västra Björken, av okänt ursprung. Ex.: Årbäcks Mats Matsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.).
Änges, Alvik, genitivform av änge n. med okänd syftning.
Över. Ex.: Öfwer Mats Matsson, Björken, 1748 (En bok om Siljansnäs s. 54 f.). Namnets
syftning okänd.
Över Alm, Västra Björken, se Alm.
Övra Hag, Fornby, se Hag.
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Åls socken
Ål
UTTAL: ear, do' Okcen Åls socken
ÄLDRE NAMNFORMER: i aall 1325 25/2 vid. 1456 19/9 Stockholms slott (Ställ 1953 s. 14), j aal
1386 20/11 Stora Tuna RAp, j aal 1440 14/11 Mora Sollerö kyrkoarkiv, ij aals sokn 1442 2/12 Hesse
DMp, i all sokn 1482 u.d. Al NMp, i lexand och aal sokner 1489 24/3 Leksand RAp. — Ååll 153942, Äåll Sokn o. lilcn. 1543-88, Ahls Socken 1825 jb. — Ål 1528 GFR 5 s. 65, Åål sogn 1530 års
räntekammarbok (HH 11 s. 57), Åål soken, Åål o. lika. 1546-59 JPD, Ååll S 1571 AL, Al T13FNV.

Å/ nämns som socken i senmedeltida handlingar med början 1442. I kyrkligt hänseende
har Ål med Bjursås varit egen församling men saknat kyrkoherde och varit annex till
Gagnet*. Bjursås blev eget pastorat omkring 1600, Ål 1613 (Ekström 1949 s. 482 f.). Under 1500-talet är benämningen Al socken vanlig och förekommer bl.a. i GFR 1528, i 1530
års räntekammarbok, i jordeböckema med början 1543, i domböckema 1546-59 och i
Älvsborgs lösen 1571. I jordeböckerna 1539-43 brukas namnet Al om en grupp av byar
omfattande Ålbyn, Stamnäs, Höjen, Tunsta och Brenäs. Däremot ingår inte Holen (där
kyrkan ligger), Sorby, Sätra m. fl. Detta framgår av en jämförelse mellan skattelängdema
från 1539 och 1541 å ena sidan och skattelängdema från 1549 och 1558 å den andra (se
Leksands sn 1539-1572). Namnet Å/ tycks i de tidigaste längderna ha använts på samma
sätt som namnen Härad (Leksands sn) och Näs (Siljansnäs sn), dvs, för att redovisa skattebönder, vilkas bytillhörighet inte varit närmare känd. Å/ har då varit ett slags bygdebeteckning. När ordet socken införts i jordeböckema, avser namnet Å/ (utan tillägget socken)
under en kort tid Ålbyn, men från 1562 kallas denna by Ålbyggebyn (se artikeln Ålbyn). I
1530 års räntekammarbok, som är en av de handlingar som utgör huvudurkunden för
kännedomen om det skatteväsen som Gustav Vasa vid början av sin regering mottog i arv
från unionstiden och som torde vara byggt på gammal hävd (HH 11 s. III), redovisas Åls
sockens årliga ränta för sig. Ål var alltså vid början av 1530-talet en självständig uppbördsenhet. 11539 års skattelängd, den äldsta bevarade från Dalarna, ingår bönderna från
Åls och Bjursås byar i Härads fjärding av Leksands socken (Leksands sn 1539-1572 s. 15
f.). Detta fortsätter några decennier. Först 1562 blev Ål åter egen jordebokssocken. Av
tillgängliga källor att döma var alltså samhörigheten med Leksand kortvarig och sannolikt
främst redovisningstekniskt betingad. Judiciellt hörde Ål emellertid under leksandstinget.
Utöver förekomsten som sockennamn i Dalarna finns det osammansatta Å/ som namn
på sex byar eller gårdar i Uppland och en by i nordöstra Småland. Å/ är också ett äldre
namn för egendomen Grensholm(en) vid sjön Roxen i Östergötland (Mattisson 1986 s. 46
f.). Efterleden -ål förekommer i namnen Mål och Utå/ i Uppland, Norrål och Sörål i
Västmanland samt Synnerål (två lokaler) i Västergötland. Uppland tycks vara spridningscentrum för namnet, och det har för övrigt en utbredning som påminner om utbredningen
för namn som Tibble och Ullvi med samma spridningscentrum. Manne Eriksson (1936)
har klart visat att namnet Al, -ål inte, som tidigare forskare hävdat, hänger samman med
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Fig. 31. Åls kyrka och prästgård med Skolberget i bakgrunden. Foto: P. 0. Rosén.

gotiskans alhs 'tempel' utan är ett ursprungligen terrängbetecknande namn. Han anser att
det har betydelsen 'revel, långsträckt höjd'. Han sammanställer det med fvn. dli m. 'djup
ränna i älv, sund eller fjord; djup del eller sänka mellan fjäll eller höjdsträckningar; strimma
längs djurs rygg' och ål f. 'skinnrem' och motsvarigheten till detta i norska och svenska
dialekter. Ett dialektord ål m. finns också i Västergötland i betydelsen 'strimma, rand,
remsa med särskilt beskaffad (dålig) jordmån, som starkt bryter av mot omgivningen' (Jungner 1922 s. 254).
Det terrängparti som ursprungligen avsetts med det dalska namnet Ål är säkerligen den
markanta höjd väster om och mycket nära kyrkan och prästgården som har namnet Skolberget (Forsslund 1923a s. 124, Lindell 1975 s. 68, 105). Sockennamnet Ål var alltså
ursprungligen namnet på den lokal där kyrkan kom att byggas. Sannolikt fanns det då en
bebyggelse, en eller flera gårdar på platsen, men därom ger källorna ingen upplysning.
Kyrkplatsens namn kom sedan att omfatta hela socknen. Se även Ålbyn.

Bynamn
Brenäs
UTTAL: brbtces
ÄLDRE NAMNFORMER: Bredenes o. likn. 1539-93, Brenäs 1574 (Ståhl 1962 s. 64), Bredhnäs 1613,
Brenäs 1825 jb, jr. — Bredenääs o. likn. 1546-48, Brenes 1558 JPD, Bredenäs 1571 AL, Brenäs
1929 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar en skattebonde.
Förleden är till sitt ursprung best. sg. av adj. bred, fsv. breber, syftande på byns läge vid
roten av ett brett näs i Insjön (se fig. 32). Se Ståhl (1962 s. 64 f.).
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Busmor
UTTAL:

biasmor

ÄLDRE NAMNFORMER: Bussmor 1789 jb (Ståhl 1962 s. 66), Busmorjr. —Busmor 1929 kb, T13FNV.
I förleden ingår troligen Busen, namn på en liten sjö strax norr om byn. Sjönamnet kan
vara ett ursprungligt *Budh(a)sior 'bodsjön, sjön vid bodarna' e.d. (Ståhl 1962 s. 66).
Pluralformen biacer 'fäbodar' (tce, i Ulan 'till, i fäbodarna') har upptecknats i Ål (ULMA,
jfr OÖD s. 154). Se vidare bynamnet Bäckebo. I ÄL 1571 upptas en bebyggelse Buseboda, varmed möjligen kan avses en föregångare till det nuvarande Busmor.
Efterleden är -mor 'tät (gran)skog på fuktig mark' (OÖD s. 1590).

Byggningen, se Tunsta.
Bäckeberg
UTTAL:

bekbyabcerg

Bäckeberg jr. —Bäckeberg 1929 kb, T13FNV.
Förleden är gen. av bäck m., sannolikt gen. sg. motsvarande fsv. bxkkiar. Bindevokalen
har bevarats, sedan r fallit före den följande konsonanten. Jfr Lindén (1976a, särsk. s. 9,
15, 26, 42, 45). Bäcke- syftar på Graverbäcken (se bynamnet Graverlindan). Efterleden
-berg avser läget inom ett bergsområde.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Bäckebo
biekbOan -bodarna
ÄLDRE NAMNFORMER: Bächeboodha o. likn. 1639-1825, Bäckieboda 1701, 1715 jb, Bäckebo jr.
— Beckieboda 1643 mtl, Bäcckeboo 1663 Fäbodinv. s. 40, Bäckebo 1929 kb, T13FNV.
Förleden är gen. av bäck m., sannolikt gen. sg. motsvarande fsv. bcekkiar. Bindevokalen
har, som de äldre skrivningarna men inte det upptecknade dialektuttalet visar, bevarats,
liksom i namnet Bäckeberg, sedan r fallit före den följande konsonanten. Bäcke- syftar på
läget vid en bäck som utgör biflöde till Helgån. Efterleden är ursprungligen plural, i dialektformen best. plural, av bod f. i betydelsen 'fäbod'. Se Ståhl (1962 s. 61). Uttalet med o i
-boan torde bero på påverkan från Bergslagen. Att Ål tidigare liksom andra övredalska
socknar haft uttal med u visar dels dialektformen biacer 'fäbodar' (ULMA, OÖD s. 154),
dels Bugärde, namn på en gård mellan Tällberg och Varåsen (Ståhl 1962 s. 66), och ägonamnet Butäckta 1768 ("butäckta neri sueden" S. Mågs rb s. 9; jfr appellativet bodtäkt f.
bri'tekkt Älvdalen, bä' (d)täkkt östra Mora osv. 'inhägnat område av fäbodvall, använt till
slåtter' OÖD s. 156, se senast Döhl 1990 s. 37, 48, 63 f., 73 if.). Ortnamnet Bodarne och
efterleden -bodarna uttalas med o i bl.a. bergslagssocknarna Enviken, Sundbom och Vika
(Ståhl 1960a s. 23, 78, 80, 120). Jfr Levander (1925 s. 183).
UTTAL:

Djuptjärnbo (eller -bodarna)
Lip-, dflycerbOan
ÄLDRE NAMNFORMER: Djuptjärnbo jr. — Diupetiernsbodar 1571 ÄL, Diuptiernebodha 1663
Fäbodinv. s. 40, Djuptjärnbo 1929 kb, T13FNV.
Förleden är Djuptjärnen kiyjAriz o. likn„ namn på en tjärn intill byn. Det dialektala
UTTAL:
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uttalet av Djup- kif-, kip- vittnar om att övergången ju > jy och i vissa områden >ji en gång
ägt rum även i ålmålet. Djup heter& i Floda, Järna och Äppelbo och jip i Djura, Gagnef,
Mockflärd och Nås. Den nutida dialekten i Ål har emellertid uttalet j/7T liksom dialekterna
i Rättvik, Leksand och Bjursås (OÖD s. 323) och i den del av Dalabergslagen som ligger
närmast Al. Jfr Björklund (1962 s. 21 f.). I ortnamnen kan, som i detta fall, äldre dialektdrag finnas bevarade. Efterleden är, som framgår av äldre skrivningar och den dialektala
formen, plural av bod f. i betydelsen 'fäbod'. Byn hade ännu på 1920-talet både fast bosättning och fåbodbebyggelse (Forsslund 1923a s. 152). Om uttalet med o i bod se bynamnet
Bäckebo.

Efferarvet
UTTAL:

kfari2rVa

ÄLDRE NAMNFORMER: Efferarffuett o. likn. 1566-93 jb (se även Lindén 1950a s. 4, Stå'hl 1962 s.
63), Efferarvet jr. — Efferarvet T13FNV.
Jordeboken 1566 upptar en skattebonde.
Förleden kan vara ett person- eller gårdsnamn. Gårdsnamnet Effare är belagt på 1500-talet
i Orsa: Effare lasse (1545, 1552 jb, Linden 1950a s. 3) och i Leksand eller Ål: Effare
Swenn (1545 JPD). Namnet finns också som förled i namnen Äffergärde, Äfferkälla,
Äffermyr och Äffertomt i Orsa socken och i Mora socken i namnen Äfferåsen, Äffertjärne,
Äffarråd (eller -rud) och Äffarenäs, det sistnämnda belagt i ett dombrev från 1553 men
inte längre existerande. Utgångsformen för gårdsnamnet Effare liksom för förleden i
Efferarvet m.fl. namn är enligt Lindén (1950a s. 5 if.) en forndalsk genitivform *H6lfara
av det fsv. mansnamnet Hedhfari, ursprungligen ett binamn med antagen betydelse 'person som brukar fara över Långheden, person som bor ovan (resp. nedan) heden'.
Tolkningen stöter emellertid på betydande svårigheter. Endast tre bärare av namnet
Hedhfari är kända, samtliga belägg från tiden 1336-90 (SMP 3 sp. 177). Två av dessa var
bosatta i de mycket nära varandra liggande upplandssocknarna Uppsala-Näs och Västeråker. Den tredje ägde jord i Nydala socken i Småland. Namnet fanns alltså på 1300-talet
men förekommer inte i några handlingar från senare tid. Antagandet att det skulle ha spritts
till Dalarna vilar på osäkra grunder liksom antagandet att Hed- skulle avse Långheden.
Vidare räknar Lindén med att det initiala h skulle ha fallit redan i Bergslagen eller Nedansiljan, innan namnet kom till Ovansiljansområdet. Bortfall av h i denna ställning har inte
varit genomfört i övre Österdalarna vid 1500-talets mitt, och skrivningarna Effare m.fl.
från Orsa och Mora måste därför ha inkommit söderifrån med h-löst uttal. H-bortfall förekommer emellertid i nutida dialekt inte i Bergslagen, och det finns inte skäl att anta att det
funnits tidigare. I Nedansiljan finns h-bortfall endast i Rättvik, Siljansnäs och östra Leksand. I Ål finns det alltså inte, varför namnet Efferarvet, som genomgående skrivs utan h,
talar emot Lin&ns tolkning. Även Stå' hl (1962 s. 64) ställer sig tveksam till denna.
Hur förleden Effer- skall förklaras är alltså högst ovisst. Att det ligger ett personbinamn
eller tidigt gårdsnamn till grund kan dock antagas. Efterleden -arvet anger att en jordäga
har erhållits i arv, och av förleden framgår ofta vem som är arvlåtaren.

Graverlindan
UTTAL:

gråvalinda

ÄLDRE NAMNFORMER:
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Graverlindan jr. — Graverlinda 1929 kb, Graverlindan ek 13F6d.

Förleden är en äldre genitivform gravar av grav f. i den i dalmål förekommande betydelsen 'djup sänka, ravin, dal' (OÖD s. 716). Jfr Linden (1976a, särsk. s. 24). Namnet är givet
efter läget vid Graverbäcken gräva-, som i en del av sitt lopp flyter fram i en djupt nedskuren dal mellan två berg. Bäcken rinner också genom Gravartjärnen gräva-. De upptecknade uttalen med vokalföljden a— a utgör exempel på tilljämning a> ä (jfr Erik Olof
Bergfors 1961, särskilt s. 37, 49, 213 if. och dens. 1995b). Efterleden är best. sg. av dialektens linda f. i någon av betydelserna 'till slåttervall igenlagd åker' eller 'naturlig slåtteräng
på icke odlad mark' (OÖD s. 1389), syftande på den odling som föregått bebyggelsen.
Heden
Nedre Heden
UTTAL:

n'ecicer

Övre Heden
UTTAL:

jvcer héa

ÄLDRE NAMNFORMER: Heden Nedre, Övre jr. — Hedhen 1663 Fäbodinv. s. 39, Nedre, Övre Heden

1929 kb, Ned. Heden, Öv. Heden T13FNV.
Byn förekommer inte i jordeböckerna. År 1652 bröts den ut ur byn Holen och har sedermera delats i Övre och Nedre Heden (Bäckström 1966 s. 60 f.). Namnet är best. sg. av hed
f. 'mark bevuxen med tallskog, tallhed' (jfr Heden, Leksands socken).
Helgbo

hbirgb6, heä-gbcb
Helgbo jr. — Halgbodha, -bodhame 1663 Fäbodinv. s. 39 f., Helgbo 1929
kb, Helgbo, Hemre Helgbo T13FNV.
Föl-leden är antingen ånamnet *Hcelgha, nuvarande Helgån hblr ån a, Helgnäsån
hbticesåna, eller sjönamnet Helgsjön håkfbn (<*Hcelghe sior). Den nuvarande bebyggelsen ligger både vid ån och i dennas närhet och vid sjöns nordspets (se fig. 32). Ståhl
(1962 s. 65) torde ha rätt i att det är mycket troligt att sjönamnet är primärt i förhållande
till ånamnet och att det senare ingår som förled i namnen Helgnäs och Helgbo och sannolikt också i höjdnamnet Helgås hhirgeis . Linden (1947 s. 63 f.) vill helst se höjdnamnet
som utgångspunkt för namnbildningen inom komplexet. Båda forskarna är överens om att
förleden i ursprungsnamnet, vare sig detta är Helgsjön < *Hxlghe sior eller Helgås <
*Helghe äs, är best. form av det fornsvenska adjektivet helagher, nsv. helig, i en betydelse som ligger före den som ordet fick i den kristna religionen, närmast kanske 'okränkbar, fredad, fridlyst' o. likn. Om adjektivet helig som förled i ortnamn se Karin Calissendorff
(1964, 1991). Om sjön — eller ev. åsen — en gång varit fredad av kultiska eller andra skäl
kan inte avgöras. Efterleden är ursprungligen best. pl. av bod f. i betydelsen 'fäbodar'.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:

Helgnäs

hbrii.e.sce, hgrgnces
Helgnäs jr. — Halgenäs 1571 ÄL, Halgenääs 1663 Fäbodinv. s. 39, Helgnäs 1929 kb, Öv. Helgnäs, Ned Helgnäs T13FNV.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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INSJÖN

Brenäs
Hemre Helgbo

Övre Helgnäs

Helgbo
Nedre Helgnäs
Timmersmora

Sers
byggning.
Lilla Helgås

Hafjön

ryssen

Stora Helgas
\ •

H e lkå,sb e ir\/,. g se,n

1000 m

Fig. 32. St. Helgås — Helgsjön — Brenäs.

Förleden är en äldre genitivform *Hxlghu av ånamnet *Hielgha 'Helgån'. Efterleden är
näs n., syftande på udden öster om denna ås utlopp i Insjön (se fig. 32). Jfr Ståhl (1962 s.
65). Se vidare ovan art. Helgbo.

Holen
UTTAL: h0/1,
ÄLDRE NAMNFORMER: i holenom 1491 7/3 Laknäs NMp, a holen 1494 7/3 Hjortnäs NMp, ?pa a
holen 1497 27/2 Romma RAp.'° — Holen o. lilcn. 1539-88, Holen 1825 jb, jr. —i Holenom 1548,
ij Holen 1558 JPD, Holen 1571 AL, 1929 kb, T13FNV.
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Fig. 33. Helgsjön från Skomtnarbodarna. Foto: Karl Erik Forsslund 1918.

Jb 1539 upptar tre skattebönder.

Namnet är best. sg. av hol m.'låg upphöjning i terrängen' (OÖD s. 902) och syftar på läget
på en höjd.
Högen (eller Nöjen), försvunnen bebyggelse
ÄLDRE NAMNFORMER: Höghen

o. likn. 1550-1715, Höijen o. likn. 1549-1825 jb. — Höijen 1571

AL, 1663 Fäbodinv. s. 39.
Jb 1549 upptar en skattebonde.

Bebyggelsen har legat i trakten av Tunsta och anslöts någon gång efter 1730 till denna by
(Bäckström 1966 s. 57, 59 och bil. 5). Namnet är best. sg. av hög m. i en äldre betydelse
'av naturen danad höjd, kulle, backe' (SAOB H 2234).
Insjön
ÄLDRE NAMNFORMER: Insjön jr. — Insjön T13FNV.

Järnvägen från Krylbo över Borlänge till Siljanstrakten hade från 1884 till 1914 sin slutpunkt i Insjön. Stationen låg då vid sjön Insjön och fick sitt namn av denna. Namnet Insjö
'° Beläggen 1491-97 avser inte med säkerhet Holen i Åls sn utan kan lika gärna avse den nuvarande bydelen
Hola i byn Söder Bergsäng eller den tidigare existerande byn Holen Hola som sedan gått upp i byn Rönnäs,
båda byarna i Leksands sn.
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hamn igfo håmn brukades också. Härifrån fraktades passagerare och gods med ångbåt
till Leksand. Då järnvägen drogs vidare över Leksand till Rättvik, ändrades sträckningen,
och stationen förlades på sin nuvarande plats omkring 1,5 km från sjön. Tätorten har sitt
namn av järnvägsstationen och poststationen (Bergman 1992 s. 35 if.). För betydelsen av
sjönamnet Insjön se fåbodnamnet Öster Insjö.
Kilen
UTTAL:

jpitot

ÄLDRE NAMNFORMER: i kylenom 1482 u.d. Ål NMp. — Kijlen o. likn. 1539-88, Kellen 1580,
Kihlen 1825 jb, Kilen jr. — Kijlenn o. likn. 1545 (byn uppges ligga i Gagnefs sn, DDal 3 s. 52),
1547 JPD, 1571 AL, Kilen 1929 kb, Ål-Kilen T13FSV.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.

Namnet är best. sg. av kilm., som i ortnamn ofta brukas om kilformiga terrängformationer
och ägor. I Leksands socken har t.ex. upptecknats Kilen som namn på ett skogsparti och
fyra åkrar. Tre av de senare uppges vara kilformiga eller spetsiga. En hage i Leksandsnoret
heter Kilhagen och ligger mellan två vägar som möts i spetsig vinkel. I dalmål finns också
för appellativet kil m. betydelsen 'kilformigt markstycke' (Rättvik, Leksand, Äppelbo;
OÖD s. 1100). Vidare ligger i Leksands socken byn Kilen, som torde ha fått sitt namn av
att den och dess inägoområde ligger i en dal som skjuter in mellan två kraftiga bergmassiv.
Namnet Kilen på en by i Åls socken har sannolikt givits från den nordliga bebyggelsen i
Gagnefs socken. Byns inägomark och byplats utgör en direkt fortsättning av den odlade
marken på Gagnefsslätten och kan sägas bilda en kil upp mot Bondberget, Hoberget och
Ålheden, den skog, som sträcker sig norrut ända upp till den centrala bebyggelsen i socknen. Se Bertil Boäthius (1959 s. 37). Om ortnamnselementet kil se Fridell (1997). Se även
Stå'hl (1962 s. 64) med annan tolkning.
Kvarnberg
UTTAL:

kvarb&rg ,

kv iuzbierta Kvarnberget

ÄLDRE NAMNFORMER: Kvarnberg jr. — Qvarnbärgh 1663 Fäbodinv. s. 39, Qwarnberg 1698 db
ULA, Kvarnberg 1929 kb, T13FNV.

Byn omtalas i 1663 års fåbodinventering som fåbodställe. Från 1655 finns dock fast bosättning (Bäckström 1966 bil. 4 och 5). Förleden Kvarn- syftar enligt Forsslund (1923a s.
150) på slcvaltkvarnarna som funnits vid den bäck som rinner förbi byn. Efterleden -berg
avser läget på en bergssluttning.
Lund, försvunnen bebyggelse
ÄLDRE NAMNFORMER: Lundh 1663 Fäbodinv. s. 39 f.

Två gårdar utbrutna ur Brenäs by vid mantalsskrivningarna 1649 och 1651. Enligt Fäbodinv. 1663 brukade Olof Ericksson i Lundh fåbodställe i Kvarnberg och Pär Eriksson i
Lundh fåbodställe i Djuptjämbo. Gårdarna försvinner ur redovisningen under första decenniet av 1700-talet (Bäckström 1966 s. 59, bil. 4 och 5). Namnet är obest. sg. av lund m.
'mindre trädsamling, liten (tät) skog, dunge, skogsdunge' (SAOB L 1192; ordet finns också
med samma betydelse i leksandsmålet, OÖD s. 1426). Se vidare Lönnbacken.
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Lönnbacken
lånbåkcen, lånLönnbacken T13FNV.
Enligt ek 13F5d och T13FNV är Lönnbacken namn på två gårdar mellan Helgbo och
Djuptjämbo. Förleden kan vara trädnamnet lönn f., syftande på riklig förekomst av detta
träd inom området. Det alternativa uttalet med kort ä och långt n stämmer med sockenmålets uttal av ordet för trädet: länn (OÖD s. 1486). Enligt uppgift hos Arosenius (1863 h.
3 s. 17) anträffas lönnen någon gång vild i socknen, dock sällan. En annan tänkbar förklaring är att förleden är bildad till lund m. 'mindre trädsamling, liten (tät) skog, dunge,
skogsdunge'. Detta ord är ej upptecknat i Ål men i grannsocknen Leksand. Uttalet är där
lunn (OÖD s. 1426). Lönnbacken skulle då kunna vara den del av fäbodstället
Diuptiernebodha (nuvarande Djuptjärnbo) som "Pär ErichBon i Lundh" brukade enligt
Fäbodinv. 1663 (s. 40). Lund var utbrutet ur Brenäs, och gårdar i denna by äger enligt
ekonomiska kartan fortfarande mark som på två sidor omsluter Lönnbacken. Se vidare
Lund. Den senare tolkningen medför att den officiella skrivningen Lönn- måste antas ha
skapats med uttalet km- som utgångspunkt och att uttalet lån- har tillkommit sekundärt i
korrigerande syfte för att stämma med uppfattningen att förleden innehåller trädnamnet
lönn. Efterleden är best. sg. av backe m. i betydelsen 'höjd, kulle', syftande på gårdarnas
läge.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:

Mårtanberg
mkabierg , -Ken
j myrternaberghe 1386 20/11 Stora Tuna RAp, i myrtenbergh (osäker läsning) 1497 27/2 Romma RAp. — Mortanbergh o. likn. 1539-56, Mörtanbergh o. likn. 1542, 1562,
Mörtensberg 1549, Mörtteberg 1550, Morthensbärgh 1558, Mårtanberg 1825 jb, jr. — Morthnbergh
1551 JPD, Mårtanbärgh 1663 Fäbodinv. s. 39, Mårtanberg 1929 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar fyra skattebönder.
År 1663 anges Mårtanberg även vara fäbodställe. Namnet är ett ursprungligt höjdnamn.
Skrivningen från 1386 har — säkerligen korrekt — tolkats av Stå' hl (1962 s. 66) som att
förleden går tillbaka på ett fsv. *Myrt(a)tern(e) 'Mörttjäm', ett äldre namn på den tjärn
nedanför byn, som nu med ett sekundärt bildat namn kallas Mårtanbergstjärnen. En parallell, som styrker denna tolkning, utgör ett annat Mårtanberg, namn på en by i Rättviks
socken. Intill denna ligger en tjärn som behållit sitt ursprungliga namn Mörttjärnen, vilket
givit byn dess namn (Ståhl a.st.). 1500-talets skrivningar växlar i fråga om vokalismen
mellan o och ö. Båda kan återge ett uttal med öppet ö-ljud, motsvarande den nutida dialektens 8. Denna vokal är den man väntar sig i vår tids uttal med hänsyn till den ovan givna
etymologin. Uttalet med å och den stavning med å som efterhand blivit rådande kan ha
tillkommit genom påverkan från mansnamnet Mårten. Detta har funnits i Ål enligt 1500talshandlingarna, både jordeböckerna och JPD. Gårdsnamnet Mårtas i Leksand ger belägg för att förnamnet brukats i Åls grannsocken i norr. Motsvarande gårdsnamn finns
också i andra övredalska socknar (se t.ex. SOKo 10 reg.). Andra stavelsens -a- i Mårtas
stämmer med -a- i Mårtanberg. Detta namns samband med Mörttjärnen kan tidigt ha
fördunklats på grund av uttalsförändringen, och anslutningen till Mårten kan därigenom
ha underlättats. En skrivning som Morthensbärgh 1558 tyder också på sådan anslutning.
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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Nedre Heden, se Heden.
Oxberg
UrrAL: öksbierg
Oxebärgh o. likn. 1639-1701 (Ståhl 1962 s. 66), Oxberg 1825 jb, jr. —
Oxebärg 1593 db ULA, Oxeberget 1643 mil, Oxbärgh, Oxebärgzkarlarna 1663 Fäbodinv. s. 39 f.,
Oxberg 1698 db ULA, 1929 kb, T13FNO.
Jb 1627 upptar en skattebonde (Bäckström 1966 bil. 4).
År 1663 anges Oxberg även vara fåbodställe. Namnet är primärt en höjdbeteckning. Förleden är ett ursprungligt oxa-, gen. pl. av oxe, som här kan ha använts som noaord för älg
(Lindén 1965 s. 33 f., SOKo 10 s. 20) eller snarare i en allmän betydelse 'älg', vilken
uppkommit genom en utvidgning av betydelsen 'hane av älg', som fmns i ordet oxe, dels
som simplex, dels i sammansättningen älg(s)oxe (se SAOB 0 1731, OÖD s. 1813). En
alternativ tolkning av Stå' hl (1962 s. 66), innebärande att förleden skulle avse bete för
oxar, dvs, tjurar, förefaller mindre sannolik. Jfr även fåbodnamnet Yxbodarna, Leksands
sn.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Rexbo
UTTAL:

rc'eksbo

Reffzbodha 1588, Refseboda 1613, Rexboda 1825 jb, Rexbo jr. — Räxe
boo 1597 db ULA, Rexbodha 1663 Fäbodinv. s. 39, Rexbo 1698 db ULA, 1927 kb, T13FNV.
Jb 1588 upptar fyra skattebönder.
1 1663 års fäbodinventering (och 1825 års jordebok) anges Rexbodha vara fåbodställe.
Förleden är, enligt Lindén (1966 s. 35), kompositionsform av *Räfse-n < *Räv(a)sior
'Rävsjön', ett äldre namn på nuvarande Rexsjön. (Om -sen — -san i sjönamn se Fries
1984.) Namnet syftar på att rävar hållit till i markerna vid sjön. Konsonantförbindelsenfs
(< vs) är belagd i jordeboksformer från 1588 och 1613. Förbindelsen har senare ersatts
med ks, vilket förekommer i övre Dalarnas mål (Levander 1928 s. 43). Av *Räfse-n,
*Räfsa-n har blivit Räkse-n, Räksa-n. Namnformen (Stora och Lilla) rexan förekommer
på en 1640-talskarta (LMV U 1). Detta namn har senare utbytts mot Rexsjön, -sjöarna
(även Rexbosjön hos Arosenius 1863 h. 3 s. 7). Lin&ns tolkning får ett starkt stöd av
jordeboksformerna med skrivningenfs från 1588 och 1613. En alternativ tolkning av Stålil
(1962 s. 62 med not 59), enligt vilken förleden skulle vara genitiv av ett medeltida personnamn Rek, Räk, belagt i Västnorden och Jämtland, är mindre sannolik. Efterleden är ursprungligen pl. av bod och syftar på att byn från början varit fäbodställe.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Sers byggning
UTTAL: sés

bågni

ÄLDRE NAMNFORMER: Sersbyggning jr. — Sers byggning T13FNV.

Förleden är gårdsnamnet Sers < *(Mat)s-Ers(son) el. dyl. Se Sers i avdelningen Gårdsnamn. Om efterleden se bydelsnamnet Byggningen under Tunsta, Åls sn.

Skommarbodarna
UTTAL:
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skåmarluban

Skommarbodama jr. — Skommarbodama T13FNV.
Förleden är antingen gårdsnamnet Skommar < skomakare eller den motsvarande yrkesbeteckningen. Efterleden är best. pl. av bod f. i betydelsen 'fäbod'. Beträffande uttalet med o
se Bäckebo.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Solarvet
UTTAL: S1k73TCE
ÄLDRE NAMNFORMER: Solarffue o. likn. 1543-58, Solarffued o. likn. 1549,1550, Solarffuit 1562,
Solarfvit 1825 jb, Solarvet jr. — Soolarff o. likn. 1553, 1558 JPD, Solarffuett 1571 AL, Solarvet
1929 kb, T13FNV.
Jb 1543 upptar en skattebonde.
Förleden bör, i anslutning till Lindén (1970 s. 99), i första hand förklaras vara ordet sol
med syftning på soligt läge. Uttalet med 8 har uppstått vid förkortning på grund av ordlängdsbalans (Sahlgren 1930, Hellberg 1973 s. 45 if.). Därvid har vokalkvaliteten anslutits till dialektens uttal av ursprungligt kort o eller u. Om förkortning av o i förleden
Sol- i ortnamn och därav följande övergång till 8 m.fl. vokalljud se Bucht (1945 s. 100 f.
med litteraturhänvisningar) och Flemström (1972 s. 196). Se även bynamnet Hoberg, Leksands sn.
Sol- som förled i ortnamn på -arvet kan jämföras med skugga som förled i Skuggarvet,
namn på bebyggelse, Åls socken, ej redovisad efter 1730 (Bäckström 1966 s. 21 och bil. 4
och 5), gammal båtstad, Sollerö socken, och bynamn i Stora Kopparbergs och Sundborns
socknar. Förleden Skugg- har förklarats syfta på skuggigt läge (Lindén 1970 s. 102 med
hänvisning till Ståhl 1960a s. 65 f.).
Ståhl (1962 s. 64) hävdar att det dialektala uttalet visar att namnet Solarvet inte kan
innehålla ordet sol. Att o i förleden Sol- har övergått till 8 m.fl. vokalljud i vissa ortnamn
framgår av Buchts och Flemströms ovan anförda arbeten. Parallellen med ljudutvecklingen
i leksandsnamnet Hoberg är också tydlig. Det finns därför ingen anledning att som Ståhl
gör förklara förleden som genitiv av ett medeltida mansnamn eller mansbinamn *Sole
eller *Sule, vars härledning inte förklaras. Efterleden är best. sg. av arv n. ' ärvd jordegendom' (Ståhl 1941 s. 43, jfr Linden 1970 s. 113 if.). Som framgår av Lindén (a.a.) kan
förleden i österdalska arv-namn i många fall innehålla andra ord än personnamn, yrkesbeteckningar m.m.

Solberga

sikbierga ä., -bier uz
Sohlbärgia 1661, Soolberga o. likn. 1686-1762, Solberga 1825 jb, jr. —
Solbärgs stadh, Soolbärgs stuguliur 1613 22/7 synebrev rörande gränsdragning (Lindén 1947 s.
161), Solberga 1643 mtl, Sohlbärgia 1663 Fäbodinv. s. 39, Solberga 1929 kb, T13FNV.
Solberga upptas som fäbodställe i Fäbodinv. 1663 men hade 1627 fast bosättning. En
skattebonde uppges för detta år (Bäckström 1966 s. 60 och bil. 4). Byn var alltså vid den
tiden en s.k. blandby (se Montelius 1975 s. 35 if.). Förleden är sol f. Namngivningen antas
av Ståhl (1962 s. 66) ha skett från den centrala Ålbygden, varifrån man sett höjderna
belysta av kvällssolen. En annan, kanske sannolikare möjlighet är att det för växtligheten
gynnsamma soliga läget på sydsluttningen av ett berg givit upphov till namnet. Jfr Solarvet. Efterleden är en böjningsform av berg n. Om det är en ursprunglig pluralform eller en
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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singular dativform på -e som anslutits till de många plurala namnen på -a kan inte säkert
avgöras. Inga former på -e utan enbart sena belägg slutande på -a föreligger. Gen. sg.
Solbärgs från år 1613 tyder dock på att namnet ursprungligen brukats i singularis och
sålunda hetat *Solberg. Jfr Hellberg (1967 s. 193 f.).
Sorby, försvunnen by
UTTAL: SåkbP

Solby

ÄLDRE NAMNFORMER: Surby 1539-88, Swreby 1580, Stoorbyen 1661, Storbyn 1825 jb. — Sureby

1528 GFR 5 s. 65, Söderby 1556 GFR 26 s. 629, Soreby, Söreby omkr. 1560 (Peder Swart s. 141,
155 f.), Soreby 1571 AL, Solby T13FNV.
Jb 1539 upptar två skattebönder.
Gravfynd från vikingatiden har påträffats inom det område där byn legat, ' Solbyå' kern'
(Serning 1963 s. 70 f.). Nils i Sorby (i vissa källor och av historiska författare benämnt
Söderby) var en av klockupprorets (1530) ledare och avrättades 1533. Hans stora gård
indrogs därvid till kronan. Området lades under prästgården år 1640. Förleden är fornsvenskans och svenska dialekters sör m. 'smuts, dy', motsvarande fvn. saurr, no. dial. saur med
samma betydelse. Ordet torde i detta sammanhang inte ha någon förklenande innebörd
utan syfta på en fuktighet i jordmånen. Enligt Arosenius (1863 h. 3 s. 13) är Sorby den
bördigaste delen av pastorsboställets jord. I ovansiljansmålen med undantag av orsa- och
oremålen motsvaras den fornspråldiga diftongen au normalt av o. Reliktord med o finns i
orsamålet. Oremålet och övriga mål i övre Dalarna med nedan angivna undantag visar upp
exempel på övergång au > o j olika omfattning. Diftongen finns bevarad i Lima och Transtrand som au, i Öje i Malung som öu (Levander 1925 s. 204 f.). Sporadiskt finns övergången au > o även längre söderut ända ned i Västmanland och Södermanland. Förleden i
Sorby utgör alltså ett exempel på den nämnda övergången. 1500-talsskrivningarna Surby
och Sureby liksom Söderby torde vara försök till etymologisering av ett för skrivarna
svårbegripligt Sorby. De yngre skrivningarna Storbyn o. likn. kan förstås som "rättade"
former av namnet. I den lokalt traderade formen Solby, som står ursprungsformen närmast, har r ersatts med kakuminalt ("tjockt") 1, och därmed har namnet i fråga om förled
anslutits till bynamnet Solberga inom socknen. Se Ståhl (1961, 1962 s. 60 f.). Efterleden
är by m. 'gård; by'.
Stamnäs, försvunnen by
UTTAL:

stämnies (uppteckningen gäller ett likalydande gårdsnamn, se detta)

ÄLDRE NAMNFORMER: ij stampnesi 1442 4/12 Hesse, Stora Tuna DMp (Ståhl 1953 s. 16),j stamnes

1450 25/1 Sjugare RAp, i stamnaes 1468 17/10 eller 12/12 Hjortnäs LSBp. — StampneB 1546,
Stamnäs o likn. 1549-88, Stampsnäss 1558, Stamnäs 1825 jb. — Stampnääs 1548, Stamnes 1558
JPD, Stammesnäs 1571 Al, Stamnääs 1663 Fäbodinv. s. 39, Stamnäs 1668 karta LMV U 10.
I jb 1546 anges Stamnäs ha tre skattebönder.
Byn har legat nära Tunsta och slagits ihop med denna by. Med ledning av kartan LMV U
10 från 1668 (se fig. 9) kan göras troligt att Stamnäs legat på det näs i Österdalälven som
ligger norr om de nuvarande landsvägs- och järnvägsbroarna och som nu utgör en del av
husfabriksområdet. Gravfynd från vikingatiden har påträffats inom detta område "ca 200
m. söder om älven och 50 m. väster om Stamnäsmyren" (Serning 1963 s. 70). Det är detta
i landskapet lätt iakttagbara näs som namnet ursprungligen avser. Lindén (1950a s. 98 if.)
sammanför namnet med Stamnäs, namn på ett näs på Siljans västra strand inom fast172

landsdelen av Sollerö socken. Detta näs har varit hållpunkt och mål i en roddled mellan
Sollerön och fastlandet. I båda fallen utgörs namnets förled av stam m. 'för- eller akterstäv
på båt'. Skrivningarna med p i Ål-namnet, stamp- 1442, Stamp- 1546 och 1548, beror på
p-inskott mellan m och n (Adolf Noreen 1904 s. 260). Lindén (a.a.) tolkar namnet som
'näset mot vilket man inriktar och håller båtarnas stam (tar stamhåll, sollerömål ta
stambld . Näset i Ål har enligt Lindén varit riktpunkt när båtar på väg utför älven passerat Insjön och gjort en vändning om mer än 45 grader för att komma ut i älvloppet nedåt
Tunsta. Tolkningen är tilltalande från saldig synpunkt. Älven hade stor betydelse som
samfärds- och transportled. Namnet Stamnäs kan, som Lindén tydligen tänker sig, vara en
direkt sammansättning av stam och näs eller en ellips av en måhända endast ideell sammansättning *Stamhållsniis. Ståhl (1962 s. 65) uppfattar i stället Stamnäs som ett jämförelsenamn och menar att näset har ansetts ha likhet med en båtstäv. En parallell till detta skulle
i viss mån vara Stamtäljan i Leksand, namn på en äga i ett vägskäl, som är spetsig till
formen som en stamtälja, dvs. stäven på en båt. LindMs tolkning är, främst av sakliga
skäl, mer tilltalande.

Sunnanäng, försvunnen bebyggelse
ÄLDRE NAMNFORMER: Sunnanengh 1661, Sunnanäng o. likn. 1686-1825 jb. — Sönnanäng 1643
mtl.
Gård, som uppträder i jordeboken första gången 1627 och i mantalslängdema första gången
1645 och som enligt uppgift har tillhört Brenäs (Bäckström 1966 s. 59 och bil. 4). Förleden är det som preposition brukade adverbet sunnan 'söder om', alternativt samma adverb i betydelsen 'med läge i söder'. Efterleden är äng f. Namnet betyder alltså antingen
'(gården) söder om ängen' eller '(gården på) ängsmarken i söder'. Jfr Sunnanäng, by,
Leksands sn.

Sätra
UTTAL: sietra

Ssetrom o. likn. 1539-58, Settrom o. likn. 1541-50, Settra 1549, 1580,
Sätra 1562, 1588, Sättra 1825 jb, Sätra jr. — Säträ 1558 JPD, Sätra 1929 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar tre skattebönder.
Namnet är plural form (märk dativformema bland 1500-talsbeläggen) av fsv. sceter i betydelsen 'utmarksäng, skogsäng' (Hedblom 1945 s. 223 if., 242). Jfr Sätra, by i Leksands
sn.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Sörskog
UTTAL:

sjjkog

Södreskogh o. likn. 1558, 1562, Suderskogh 1588, Söderskog 1580, 1825
jb, Sörskog jr. — Söderscogh o. likn. 1552 JPD, 1571 AL, Fäbodinv. 1663 s. 39, Sörskog T13FN'V.
Jb 1558 upptar två skattebönder.
Sörskog anges som fäbodställe i Fäbodinv. 1663 men har då också fast bosättning (Bäckström 1966 bil. 4 och 5). Förleden är motsvarigheten till fsv. syre, sOcIhre, adj. i komparativ, 'södra' och kan avse läget söderut i förhållande till den redan på 1300-talet existerande bebyggelsen Mårtanberg; se detta namn. Om efterleden -skog avseende bebyggelse
ÄLDRE NAMNFORMER:
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i mer eller mindre avlägsna skogstrakter se Brändslcog m.fl. fäbodställen i Leksands socken,
Sörskog, tidigare namn på en grupp av fåbodställen i Leksands socken, och Norrskog, by
och fkodställe i Siljansnäs socken, alla delar av en redan på 1500-talet dokumenterad
bebyggelse med namnet Skog.
Timmersmora
UTTAL: tånasmiara
ÄLDRE NAMNFORMER: Timmersmora jr. — Timmersmora 1698 db ULA, T13FNV.
Ståhl (1962 s. 66 f.) härleder namnet ur ett ursprungligt *Ti(de)mansmoren, där förleden
skulle vara det ursprungligen tyska mansnamnet Tideman, som är känt från Dalarnas bergslag under medeltiden och belagt i jordeböcker från Ål från 1500-talet (se nedan). Härledningen styrks av att namnets genuina uttal är Timmesmora med dentalt s och inte supradentalt rs. Anslutning till ordet timmer har lett till skrivningen Timmersmora. Hade timmer n. ingått, borde namnet ha lytt *Timmermora. Jfr timmerhop, timmerlass. Gårdsnamnet
Timmes t linas i byn Solarvet antas av Stå' hl vara ett ursprungligt *Ti(de)mans, syftande
på någon ursprunglig ägare. Namnet Tideman, som enligt SMPs förekom i stor omfattning
i det medeltida Sverige, är belagt i jordeböckerna från Ål i form av ett patronymikon
Ti(de)mansson o. likn. 1539-58, och en Timan Larsson nämns 1574. En från Ståhls något
avvikande tolkning är dock mer sannolik, nämligen att det är gårdsnamnet Timmes som
utgör förled i Timmesmora. Timmes är genitiv av Timme, en kortform av Ti(de)man. Namnet Timmersmora dyker upp ganska sent — äldsta belägg 1698 — vilket styrker antagandet
att det är gårdsnamnet som ingår. Enligt Bäckström (1966 s. 57 och bil. 4 och 5) kan
bebyggelsen först ha hetat Moren, ett namn som förekommer 1685-1730. Mo ren är best.
sg. av mor f. 'tät (gran)skog på fuktig mark' (OÖD s. 1590). Ålmålets best. f. av mor är
mora (med accent 1), och det är denna form och säkerligen inte den plurala form vilken vi
känner från gamla namn som sockennamnet Mora (med accent 2) som utgör efterled i
Timmersmora.

Tunsta
dunsta, dunsta
Tunstha o. likn. 1546, 1550, Tunstadh 1549, Twnesta o. likn. 1556-62,
Twnastadh o. likn. 1569, 1573, Tunestad o. likn. 1574-88, 1825 jb, Tunsta jr. — Tunesta o. likn.
1546-58 JPD, 1571 AL, Tunestadh 1663 Fäbodinv. s. 39, Tunsta 1929 kb, T13FNV.
Jb 1546 upptar två skattebönder.
Gravfynd från vikingatiden har påträffats inom byns område ca 150 m. sydost om bron vid
Tunsta (Serning 1963 s. 71 if.). Namnets förled är med all sannolikhet sockennamnet
Tuna, och efterleden är stad f., en motsvarighet till fvn. sto f. 'landningsplats'. Mellan
Östannor i Leksand och Tunsta i Ål har funnits en överfart ingående i den viktiga vägen
mellan Siljansbygden och landskapets gamla huvudort Tuna. I äldre handlingar (Linden
1947 s. 87 not 2) omtalas en färjeförbindelse (bl.a. 1613) och senare en flottbro. Stället har
också utgjort landningsplats för båtar som färdades över Siljan och ned efter älven. Här
kunde man ta iland om man valde att fortsätta landvägen mot Tuna (se fig. 19).
Namnets betydelse är 'landningsplatsen på vägen mot Tuna'. Lindén (1947 s. 87 if.)
meddelar ett antal dalska namn med efterleden -sta och med betydelsen 'landningsplats'
o. likn. som stöder tolkningen. Ett av dem är Grådsta gnista , namn på en landningsplats
längre ned utefter Österdalälven norr om byn Gråda i Gagnefs socken och omedelbart
UTTAL:

ÄLDRE NAMNFORMER:
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Fig. 34. Tunsta. Flottbron och uppfarten på Ålsidan. Foto: R 0. Rosen, sannolikt 1913-14.

uppströms forsarna. Från denna vandrade folk, som valt att färdas längre på älven, och
fraktades varor och båtar landvägen ner till Långgropen vid Gagnefs kyrka, varifrån färden på älven kunde fortsätta. Längre ned ligger Båtsta, "Börstade (ferio)" i Peder Swarts
krönika (1561), 'landningsplatsen vid boren', dvs. bärsträckan förbi forsarna vid Forshuvud, Kvarnsveden och Domnarvet. Se vidare t.ex. Hesselman (1935 s. 156 if.). Tunsta var
alltså en av tre viktiga landningsplatser i farleden från Siljan ned till Tuna.
Det korta u-ljudet i den ena av uppteckningarna av namnet Tunsta kan förklaras som
förkortning före konsonantgrupp. Särskilt gynnsamma förutsättningar för en sådan kan
ställningen som första komponent i sammanställningar och sammansättningar som Tunsta
färja, Tunstabron osv, ha varit. Ståhls (1962 s. 59 f.) tolkningsförslag, i viss mån föranlett
av uttalet med kort u och framlagt med reservation, som går ut på att förleden skulle kunna
vara genitiv av ett mansnamn Tunne eller Tune och att den ursprungliga betydelsen skulle
kunna vara 'Tun(n)es båtplats', bör avvisas. Landningsplatsen vid Tunsta har ingått i en
viktig allmän färdled och har inte varit en enskild ägares båtplats.
BYDEL

Byggningen
ÄLDRE NAMNFORMER: i Bygningen 1663 Fäbodinv. s. 39.
Bebyggelse, uppförd som by i mantalslängden 1665-1730, därefter ingående i Tunsta
som en sydlig del. Se Bäckström (1966 s. 57 och bil. 4 och 5). Namnet är best. form av
byggning f. Ordet ingår också i bynamnet Sers byggning (se detta) och syftar där enligt
Stå'hl (1962 s. 64) sannolikt på någon byggning av speciellt slag. Möjligheten bör dock
övervägas att byggning i dessa fall ursprungligen i stället betytt 'odling, nyodling' i anslutning till en äldre abstrakt betydelse 'uppodling; bruk, skötsel' (SAOB B 4652), jfr fsv.
byggia 'odla, bruka jord', byggia (a) almcenning 'göra intaga å allmänning till odling'
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(Schl. s. 104), nsv. bygga 'hava el. taga (ngt) till boplats; bebo; bebygga; uppodla; kolonisera; befolka' (SAOB B 4636). En sådan tolkning skulle också kunna tillämpas på namnen Bingsjö, Byggningss Sjön 1640, Rättviks socken (Ståhl 1959b s. 58) och Byggningen
el. Rosens byggning, Leksands socken, f.d. fäbod och arrendegård mellan Leksandsnoret
och Hjortnäsheden. Till namnet Byggningen i Åls socken kan dels förleden i fäbodnamnet
Byngsbodarna, Åls socken, dels gårdsnamnet Byngs i Åls och Leksands socknar vara
bildade.
Tällberg
UTTAL:

dilbarg

ÄLDRE NAMNFORMER: Tällberg jr. — Tällberg 1929 kb, T13FNV.

Förleden är fsv. ixelle n., sv. dial. tälle 'bestånd av tall; talldunge, tallskog', en ia-avledning
av tall f. Efterleden är berg n., syftande på läget på en bergssluttning. Se vidare Tällberg,
by, Leksands sn.
Valsarvet, försvunnen by
UTTAL:

wilscera

Waldzarffuet 1643 md, Wahlsarff 1661 tl (Ståhl 1962 S. 64), Waltsarfwet,
Walsarfwet 1671 (Kröningsvärd 1821 s. 124 f.).
Valsarvet lämnar tionde men ingen årlig ränta 1606, vilket kan tolkas som att stadigvarande
åbo då saknas. År 1636 finns fast bosättning med två hushåll. Den fasta bosättningen
tycks upphöra vid 1700-talets mitt (Bäckström 1966 s. 60 samt bil. 4 och 5). Enligt uppteckning i OAU kan byns läge inte säkert fastställas, men den antas ha legat någonstans
mellan Valsarvstjärnen och sjön Övre Valsan, en sträcka på ca 6,5 km. En annan uppteckning i OAU ger vid handen att en åker i byn Solarvet kallas Valsarvet. Bebyggelsen Valsarvet har givit namn åt Valsarvsberget, som ligger omedelbart nordost om Solarvet. På
bergets sydsluttning med orientering åt dennas östra del ligger det en gång betydande men
sedan mitten av 1800-talet övergivna Valsarvsbergs gruvfält (Bertil Boöthius 1985 s. 199
f.). Vid en syn 1751 (1752?) antecknades att där fanns många gamla gruvor. Sannolikt
hade de lagts öde på 1630-talet då gruvdriften i Ål förbjöds för Stora Kopparbergets skull
(a.a. s. 20, 28, 200). Av dessa fakta kan slutsatsen dras att byn Valsarvet legat intill Valsarvsberget, sannolikt på dess södra sluttning. Kanske har den legat inom det nuvarande
Solarvets område och kan ha gått upp i denna by. Förleden i namnet Valsarvet kan enligt
Ståhl (1962 s. 64) med instämmande av Lindön (1970 s. 104 f.) utgöras av det fsv. mansnamnet Valder, fda. Valdar eller den tyska sidoformen Valter av samma namn. Båda forskarna avvisar ett samband med Valsan- sjöarna i Stora Tuna och Aspeboda på grund av det
stora avståndet. Ett sådant samband förefaller dock fullt tänkbart och utgör en bättre grund
för tolkningen. Om det antagna läget för Valsarvet är riktigt, har byn legat vid översta
änden av ett av Valsan-sjöarnas och Vallmoraåns källflöden som på kartan T13FNV bär
namnet Svedjebäcken, och Valsarvsberget har höjt sig markant från den dal som bäcken
flyter i. Ett geografiskt samband med Valsan-sj öarna kan därför trots avståndet ha stått
klart för namngivarna, isynnerhet om namngivningen skett inte från den centrala Ålbygden
utan från Kopparbergslagen, varifrån malmletare kan ha sökt sig upp i östra Åls bergstrakter på jakt efter brytbar järn- och kopparmalm. Om sjönamnet Valsan se Ståhl (1960a s. 18
if.). Efterleden är best. sg. av arv n. 'ärvd jordegendom m.m.' (Ståhl 1941 s. 43, jfr Lindön
1970 s. 113 if.). Namnet kan ha givits i slutet av medeltiden eller århundradet därefter.
ÄLDRE NAMNFORMER:

176

Varåsen
UTTAL:

vårdisn

ÄLDRE NAMNFORMER: Varåsen o. likn. 1639-1762 (Ståhl 1962 s. 68), Waråsen 1825 jb, Varåsen jr.

— Waråsen 1643 mtl, Varåsen 1929 kb, T13FNV.
Varåsen har 1627 stadigvarande åbor. Detta års jordebok upptar en skattebonde (Bäckström 1966 s.
60, bil. 4).
Förledens betydelse är oklar. Envalls tolkning (1946), som innebär att namnet skulle innehålla ordet vardher 'vårdkase', avvisas av Ståhl (1962 s. 67) på språkliga grunder. Inte
heller ordet varg kan ingå enligt Ståhl. De genomgående skrivningarna med förleden Vartalar mot ett sådant antagande. Förleden är alltså otolkad. Efterleden är best. sg. av ås m.
'långsträckt bergsrygg'.

Vålberg
ÄLDRE NAMNFORMER: Vålberg

jr. —Vålberg 1929 kb, T13FNV.
By på gränsen mellan Leksand och Ål med en gård i vardera socknen. Se Vålberg under
Leksands sn.

Ålbyn
UTTAL,:

älr4n

Ååll o. likn. 1539-58, Åålbyggebyn o. likn. 1562-88, Åhlbyggebyn 1825
jb. — ?Alby 1558 JPD, Ålbyggiebyn 1571 AL, Ålbyn 1929 kb, T13FNV.
Jb 1539 upptar femton skattebönder för byn Å/. Antalet är missvisande. En rättvisande uppgift finns
i jb 1549, där antalet är fem.
Beträffande innebörden av namnet Å/ i jordeböckerna 1539-43, se artikeln om sockennamnet Å/. Ålbyn ingår numera i byn Sätra, och namnet förekommer därför inte i jorderegister och kyrkbok. Det äldre namnet Ålbyggebyn < äldre *Albyggiabyr betyder 'ålbornas
gård eller by'. Albyn är en senare sammandragen namnform. Namnet torde ursprungligen
ha givits åt en bebyggelse som avsöndrats från den gård (ev. de gårdar) som kan antas ha
legat på det område där kyrka och prästgård nu ligger vid terrängpartiet Ål, dvs, det nuvarande Skolberget. Se artikeln om sockennamnet Å/.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Övre Heden, se Heden.

Fäbodnamn
Avradsbodarna
UTTAL:

åfrcesbcion

ÄLDRE NAMNFORMER: Afräts fäbodar 1668 LMV U 10, Avradsbo T13FNV.

Fäbodar väster om byn Solberga. Det dialektala uttalet visar att förleden innehåller gårdsnamnet !Vreds i Leksands sn. Se detta namn. Se även Ståhl (1962 s. 62).

Blåbodarna
Blåbo vägen b k•eibo vckten 'vägen till Blåbodarna'
ÄLDRE NAMNFORMER: Blåbodharna 1663 Fäbalinv. s.38, Blå Boda= 1825 jb, Blåbodarna T13FNV.
UTTAL:
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Fäbodar i sydvästra delen av Åls sn. Förleden är sannolikt adj. blå i den numera föga
brukliga betydelsen 'svart, svartaktig, blåsvart, kolmörk' (SAOB B 3526), jfr fsv. blar
'svartblå, svart, mörk' (Sdw s. 120 f.) och dalmålens blå(r) 'svart, mörkgrå' Älvdalen,
Leksand, Malung, Lima (OÖD s. 137) eller en substantivering av detta adjektiv. Omedelbart öster om den översta år 2000 kvarstående stugan i fäbodstället finns en ganska djup
sänka. På andra sidan denna reser sig Tvärbergets branta vägg. Förleden Tvär- i detta
namn är adj. tvär i den i dalmål vanliga betydelsen 'brant'. Det torde vara denna solfattiga,
mörka sänka som har givit namn åt Blåbodarna.
En parallell i fråga om innebörden av Blå- utgör Långblå, ett namn som förekommer i
Leksands och Ludvika socknar i Dalarna, i Ljusnarsbergs socken i Västmanland och i
Skogs socken i Hälsingland. I Leksand avser namnet en lång dal med branta sidor söder
om Kägelberget (T13ES0). Platsen var känd som sovhol i ett vallningsstråk (Montelius
1975 s. 88). Långblå i Ludvika socken är namn på ett nu försvunnet torp som enligt konceptkartan kG 89 SO och den generalstabskarta 89 som var uppmätt 1907-08 låg längst upp i
en bäckdal intill en brant bergvägg. I Ljusnarsberg är Långblå namn på en skogstrakt och
en där liggande gruva. Någon närmare beskrivning av topografin har inte stått att få. Det
hälsingska Långblå avser två nu försvunna torp som låg längst upp i en smal, uppodlad
dalgång med skog på ömse sidor. Efterleden -blå, en substantivering av adj. blå (Linden
1934 s. 146 if.), tycks ha givits på grund av platsernas mörka karaktär. Troligen utgör
också Blåberget, namn på ett berg väster om Trätbodarnas %bodar i västra Leksand
(T13EN0), en parallell. Dess förled torde ha betydelsen 'mörk, svart etc'. Det stiger brant
från Björntjärnen 362 m.ö.h. till 428 m.ö.h. på en sträcka av ca 300 meter. Omedelbart
söder om berget ligger en bäck som kommer uppifrån Trätbodarna. På andra sidan dalen
reser sig Mockalberget. Även här synes Blå-, med ledning av den bild kartan ger, kunna
avse ett mörkt utseende.
Mindre troligt torde det vara att förleden i Blåbodarna skulle syfta på en ägare eller
brukare, vilket Ståhl (1962 s. 61) pekar på som en alternativ möjlighet. Blå- skulle i så fall
vara ett soldatnamn eller ett därtill bildat gårdsnamn. Något soldatnamn Blå har inte belagts i Ål och inte heller något sådant gårdsnamn. Soldatnamnet Blå har dock funnits i
Dalregementet i Gagnefs, Rättviks och Orsa kompanier samt i Livkompaniet (Mälby,
Hedemora sn). Ett därtill bildat gårdsnamn Blå eller Blåns är känt från Rättvik (Ståhl
1959a s. 32), Enviken (Envall 1911 s. 32) och Stora Tuna (Ståhl 1927 s. 140, 169, 175)
samt från Orsa i formen Blånar (Lindén 1976b s. 97). Namnet Blåbodarnas relativt höga
ålder — det förekommer redan i Fäbodinventeringen från år 1663 — talar mot att ett soldatnamn eller ett därtill bildat gårdsnamn skulle ingå.

Byngsbodarna
UTTAL: 14gsb(ban
ÄLDRE NAMNFORMER: Byggningsbodarne 1759 LMV U 22-1:5, Byngsbodarna T13FNO.
Fäbodar och tidigare även gårdar i östra delen av socknen, söder om byn Oxberg. Förleden
är ett äldre Byggnings-, syftande på bebyggelsen Byggningen. Se detta namn och jämför
också gårdsnamnet Byngs i Leksands och Åls snr. Byngsbodarna har sannolikt tillhört en
gård eller några gårdar i Byggningen.

Bågåkern
UTTAL:
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bit' g iikcern

Bågåkern T13FSV.
Fäbodställe i södra delen av socknen på Helgåsbergens nordvästsluttning. Förleden kan
(OÖD s. 264). Namnet har enligt Ståhl (1962 s. 63) säkervara båge m., på ålmål
ligen från början avsett en åker med böjd form. Tänkbart är emellertid att förleden i stället
innehåller gårdsnamnet Båg, belagt i Åls sn, se detta.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Gnetbodarna, se Knippbodarna.
Helgås
Lilla Helgås
UTTAL:

as hbk gas

Helgås Lilla jr. - L. Helgås T13FNV.
Fäbodar söder om Sers byggning på Helgåsbergens nordliga utlöpare (se fig. 32). Se Stora
Helgås nedan.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Stora Helgås
UTTAL:

hålrglsis

ÄLDRE NAMNFORMER: Helgås Stora jr. — Halgåhsen, Halgåhs, G. Halgåhssen 1663 Fäbodinv. S.
39, Halgåsen fäboder 1668 LMV U 10, Hallgås 1825 jb, St. Helgås T13FSV.
Fäbodar, tidigare även fast bosättning (Bäckström 1966 bil. 4 och 5) i södra delen av Åls
socken på nordsluttningen av Flintberget, ett parti av Helgåsbergen, nära Gagnefs rå (se
fig. 32). Namnet är givet efter läget inom det stora bergmassivet med namnet Helgåsen,
eller med nuvarande kartform Helgåsbergen. Om förleden Helg- se bynamnet Helgbo.

Knippbodarna (eller Gnetbodarna)
UTTAL:

kn fp-, gn fpb6an , gnjlbc)an (det sista uttalet är ovanligt)

ÄLDRE NAMNFORMER: Knippbodarna jr. — Gnetbo Byn 1818 LMV U 60-10:1, Gnetbodarna 1820

LMV U 60-10:3 (citerat efter Ståhl 1962 s. 62), Knippbodarna T13FNV.
Fäbodar, nu fast bosättning och fritidsbebyggelse sydost om Insjöns tätort. Förleden torde
ursprungligen vara gnet f. 'lusägg', som nu uttalas gn-et i Ål, men som tidigare kan ha haft
samma uttal som i Leksand, nämligen gnit (OÖD s. 690). Denna förled har haft en nedsättande innebörd. Jfr fäbodnamnet Prästknit i Leksands sn. I anslutning till dialektordet
knippa f. 'mindre backe, ojämnhet i väg' (OÖD s. 1159) har namnet förskönats till Knippbodarna. Jfr Ståhl (1962 s. 62 f.).

Knippboheden
urrAL:

knipboUa

Knippbodheden T13FNV.
Förr fäbodar, nu fast bebyggelse söder om byn Nedre Heden. Se Knippbodarna.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Knåpbodarna
urrAL:

kneipbcban
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ÄLDRE NAMNFORMER: Knåpbodama jr. — Knåpboda 1818 LMV U 60-33:1, Knåpbodama T13FNV
och T13FNO.
Gårdar sydväst om byn Oxberg men, som efterleden visar, tidigare fåbodar. Förleden är
gårdsnamnet Knåp, se detta. Jfr dock Sta'hl (1962 s. 62).

Lilla Helgås, se Helgås.
Lindorna
urrAL: lindon
Lindon fab. G 96.
Fäbodar, nu försvunna, i södra delen av socknen på Helgåsbergens nordvästsluttning.
Namnet är best. pl. av linda f. 'till slåttervall igenlagd åker; naturlig slåtteräng på icke
odlad mark' (OÖD s. 1389).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Långberg
UTTAL:

KO ierg

Långberg T13FNV.
Fäbodar nordost om byn Djuptjärnbo. Förleden är adj. lång. Namnet är givet efter läget på
ett långsträckt berg.
ÄLDRE NAMNFORMER:

Mats-Andersbodarna
trrrAL: mosåndce,sbådn
ÄLDRE NAMNFORMER: Mats-Andersbodarna T13FINIV.
Fäbodar söder om byn Bäckebo. Förleden är ett gårdsnamn Mats Anders.

Roland
UTTAL:

rö land

Roland 1815 LMV U 60-33:1 (citerat efter Ståhl 1962 s. 63), ek 13F5e.
Fäbodställe, nu övergivet, norr om Vargberget. Namnet har förklarats som ett ursprungligt
*Rov(u)land 'åker där man odlat rovor' (Ståhl 1962 s. 63).
ÄLDRE NAMNFORMER:

Slogsveden
trrrAL: slsvén
ÄLDRE NAMNFORMER: Slogsveden T13FNV.

Fäbodställe, nu övergivet, en tid med fast bosättning, sydväst om byn Må'rtanberg. Förleden är ålmålets sloge m. llö 'ga 'slåttermark' (OÖD s. 2365). Efterleden är best. sg. av
sved m. 'avbränd röjning'. Betydelsen är 'sved, använd som slåttermark'. Jfr Ståhl (1962
s. 63).

Stora Helgås, se Helgås.
Stutbodarna
UTTAL:
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st Uttbåan

ÄLDRE NAMNFORMER: Stutbodama jr. — Stutbodarne 1815 LMV U 60-33:1 (citerat efter Ståhl 1962
s. 62), Stutbodama T13FNV.
Fäbodar på ett berg norr om Vargberget, nu övergivna. Mansbinamnet fsv. Stuter, nsv.
Stut, motsvarande appellativet stut, fsv. stuter 'ung oxe el. tjur' har förekommit ganska
allmänt, även i viss utsträckning i Dalarna. År 1364 13/4 nämns sighwrder stuter i Husby
(RAp; SMPs), och 1474 har Lasse Stuut "på Wijkaberghet j Grytenääs Sokn" utfärdat ett
dombrev (i handling från 1547, SMPs). Fogden på Väster Silvberg 1556 hette Mats Stut.
Namnet ingår sannolikt också som förled i Studsarvet, namn på en gård i Stora Kopparbergs socken (Ståhl 1941 s. 51, 1960a s. 68). Det i 1500-talets skattelängder tidigt förekommande gårdsnamnet Stus och liknande kan vara gen. av Stut: Stus oloff 1539, Stus
gunnar 1541, Stusz Britta 1563, alla Orsa, och Stutz nisse 1553, Rättvik (SMPs). Det kan
emellertid också vara gen. av namnet Stor med dalmålsuttalet stur (se SOKo 10 s. 56 och
94). Gen. av det enstaviga, starkt böjda Stut(er) kan dock inte utgöra förled i Stutbodarna.
Namnet skulle i så fall ha haft förleden *Stuts-. En motsvarande svagt böjd form Stute,
som dock är mindre vanlig, finns belagd från Linnaryds socken i Småland och, av större
intresse i sammanhanget, som gårdsnamn i en skattelängd från Mora i Dalarna: stute nils
1563 (SMPs). Gen. av detta namn, *Stuta, skulle kunna utgöra förled i ortnamnet. Den
skulle efter regelenligt bortfall av ett ur -a- uppkommet -e- vara förled i det nutida namnet.
Paralleller till namnet är Stutebo i Norbergs socken och Stutbo i Karbennings socken, båda
i Västmanland (Ståhl 1958 s. 105).

Sätertäkten
urrAL: scbtce t&kta
ÄLDRE NAMNFORMER: Sätertäkten T13FNV.

Fäbodar öster om byn Rexbo. Förleden är kompositionsform av bynamnet Sätra, se detta.
Beträffande sammansättningsformen jfr fäbodnamnet Säterbodarna i Leksands socken.
Efterleden är best. sg. av täkt f. i betydelsen 'inhägnad slåttermark intill fäbodgården'
(0AUd).

Träfotbodarna
urrAL: trpfotbban
ÄLDRE NAMNFORMER: Träfotbodarna jr. — Träfotbodama T13FNV.

Fäbodar sydväst om byn Tällberg. Förledens innebörd är okänd.

Vargberget
trr-rAL: vårbilria, v årbcer la
ÄLDRE NAMNFORMER: Warggebärgedtt 1663 Fäbodinv. s. 40, Warga berget 1825 jb, Vargberget
T13FNV.
Fäbodar på berget med samma namn. Förleden är en ursprunglig gen. pl. varga av varg.
Bortfallet av -g- har orsakats av ställningen i en trekonsonantism. Jfr Ståhl (1962 s. 67 f.).

Öster Insjö
urrAL: ,stcer iRfb
ÄLDRE NAMNFORMER: Insiö 1661 tl, Insiöfåbod 1668 LMV U 10, Insiö 1820 LMV U 60-1:3 (citerat
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efter Stå'hl 1962 s. 58), Öster Insjön T13FNV. (Äldsta belägg på sjönamnet: Innsiöö 1619 db ULA.)
Fäbodar på östsidan av sjön Insjön, nära Insjöåns utlopp. Sannolikt är det sjöns sydöstliga
del innanför Brenäsudden och Prästön som ursprungligen kallats Insjön. Fäbodnamnet
Insjö har tillkommit vid den tid då man ännu uppfattade namnet Insjön som endast avseende denna inre del av hela sjön, nutida Insjöviken. Bestämningen Östra bstcer (apokoperad bestämd form, vilket det dialektala uttalet med accent 2, visar) har tillkommit i sen tid
för att skilja denna bebyggelse från stationssamhället Insjön (Ståhl 1962 s. 58).

Gårdsnamn
Namnen är excerperade ur Åls sockens husförhörslängder 1798-1813, 1814-19 och 182030 och ur uppteckningar i OAU. På grund av oklarheter i skrivningarna i husförhörslängderna har uppgifter måst hämtas ur tre olika längder. Se också inledningen till
gårdsnamnen i Leksands socken.
De upptecknade gårdsnamnen i bestämd form genitiv Fiskens, Juskens, Järpens, Lissens, Lövens, Matsens, Mågens, Mäxens, Skrivarns, Smedens, Snisens, Svarvarns och
Svenskens, som nästan alla återfinns i Kilen och i de östliga skogsbyarna, har brukats för
att beteckna gården och familjen. I förbindelse med personnamn har obestämd grundform
använts: Fisk Anders, Liss Per, Måg Anders osv. Ett motsvarande namnbruk finns belagt
från Envikens sn (Envall 1911 s. 25 f.). Även upptecknade namnformer på -es som Backes,
Finnes, Flintes, Järpes, Koses, Plåtes, Proses m.fl. har betecknat gården och familjen.
Anders Mats, Tällberg, Vrebro (nu i Bjursås sn), av mansnamnet Anders och Mats(son).
Ex.: Anders Mats Anders Andersson, f. 1730, Vrebro.
Annas, Tunsta. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Gästgifvaren Annas Mats Andersson, f. 1783, Tunsta.
Annikas, Brenäs, Solberga, genitiv av kvinnonamnet Annika. Ex.: Annikas Anders Perssons Enka Anna Anderscr, f. 1779.
Axels, Helgnäs, genitiv av mansnamnet Axel. Ex.: Axels Eric Olsson, f. 1748. Ingår i bl.a.
Axils täckt, 1768 (S. Mågs rb s. 9, 18, 26), och Axils-åkern, en äga i Kilen (storskiftesprotokoll 1814-19).
Back, Helgbo, Kilen, Nedre Heden, Solberga, Sätra, Backes Iråkas Solarvet (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Back Olof Jansson, f. 1762, Kilen. Ingår
i Backhällorna, gårdar vid byn Sätra, och i back danil ersons stycke, 1768 (S. Mågs rb s.
12).
Barbros, Mårtanberg, Övre Heden. Se motsvarande namn i Siljansnäs sn. Ex.: Barbros
Per Andersson, f. 1776, Mårtanberg.
Bengts bieys, Helgnäs, Kilen, Solarvet, Bengtes biegtas Tällberg (uppteckning). Se
motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Bengts Anders Andersson, f. 1773, Solarvet.
Berg, Nedre Heden, Berges bårgas, Kvarnberg (uppteckning). Se motsvarande namn i
Leksands sn. Ex.: Berg Per Ersson, f. 1768, Nedre Heden.
Berg Pers bårgps, Heden (uppteckning). Gårdsnamnet Berg och genitiv av mansnamnet
Per.
Bergsmans, Tunsta, av soldatnamnet nr 55 Bergsman, Gagnefs kompani, som har ersatt
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det äldre namnet Långman i 1691 års generalmönsterrulla. Ex.: Bergsmans Anna Ersdotter, f. 1795, död 1809, Tunsta.
Björ, Brenäs, Helgbo, Holen, Kilen, Mårtanberg, Nedre Heden, Oxberg, Rexbo, Solarvet,
Tunsta, yngre Björns huttrig, Kilen, bkdtrrig , Rexbo (uppteckning), av soldatnamnet nr
11 Björn, Gagnefs kompani. Ex.: Björ Eric Mattsson, f. 1765, Kilen. Ingår i bl.a. Björgården
b Orgdirrt, en gård i Solarvet, och Björtomten, en äga i Busmor (storskiftesprotokoll 181419).
Björk, Brenäs, Busmor, Kilen, Rexbo, Solarvet, Tällberg, Vrebro (nu i Bjursås sn), Björkens b ghtjjan s , Kilen, b ihrkcens , Rexbo (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Björk Olof Matsson, f. 1746, Brenäs. Ingår sannolikt i Björktäkten
b iårktiekta, en åker i Solarvet.
Björpelles bOrpåla,s, Djuptjärnbo (uppteckning), gårdsnamnet Björ och genitiv av mansnamnet Pelle.
Björs, b Los, Heden, b koj, Kilen, Helgnäs, Holen, Sätra, Ålbyn. Se motsvarande namn i
Leksands sn. Ex.: Björs Daniel Danielsson, f. 1754, Holen.
Bond, Brenäs, Kilen, Solarvet, Ålbyn, Övre Heden, Bondens böns , Kilen, Bondes
bånde,s , Heden, Kvarnberg, Solarvet (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands
sn. Ex.: Bond Per Andersson, f. 1760, Ålbyn. Ingår i bl.a. Bondpelles nya stängsel, en äga
i Blåbodarnas fäbodar (storskiftesprotokoll 1814-19) och Bondberget bbnrte
(T13FNV), ett berg norr om Kilen.
Britas, Sätra, Tunsta, senare skrivet Brittas bristas, Tunsta (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Britas Christopher Christophersson, f. 1790, Tunsta. Ingår
i Brittas backen (uttal brittäs backen), den plats i sydöstra delen av Tunsta där J. P. Åhlén
och Erik Holm år 1899 startade postorderfirman Åhlén & Holm.
Bröms, tidigare skrivet Broms, Kvarnberg, Tunsta, Brömses brionsas , Varåsen (uppteckning). Se motsvarande narnn i Leksands sn. Ex.: Bröms Lars Olssons Enka Anna
Olsdr, f. 1755, Kvarnberg, Broms Lars Olsson, f. 1756, och hustrun Anna Olsdr, f. 1755,
Tunsta.
Bus. Namnet är belagt i följande skrivning: Bus danil olofssons äncka (S. Mågs rb 1770 s.
14). Det torde vara bildat till bynamnet Busmor och ange hemmahörighet i eller härkomst
från denna by. Se Ståhl (1962 s. 66). Möjligt är dock naturligtvis att namnet är detsamma
som det närmast följande men med annan stavning.
Buss, Brenäs, Helgbo, Helgnäs, Holen, Kilen, Oxberg, Sätra, Övre Heden. Se motsvarande namn i Siljansnäs sn. Ex.: Buss Anders Christophersson, f. 1793, fiolen. Ingår sannolikt i Stora Bussgruvan och Buss gruvan, järngruvor inom Åls gruvområde (Gösta
Boöthius 1921 s. 107, Bertil Boöthius 1985 s. 185,191).
Byngs, Tunsta, Övre Heden. Namnet är bildat till Byggningen, namn på en del av byn
Tunsta. Se detta namn. Jfr även fåbodnamnet Byngsbodarna och motsvarande gårdsnamn
i Leksands sn. Ex.: Byngs Lars Ersson, f. 1756, Tunsta. Ingår i Byngs-Pers väg gigspas
vin, en väg till Tunsta.
Byngspelles hAspalas , Djuptjämbo, Sätra (uppteckning). Gårdsnamnet Byngs och genitiv av Pelle.
Båg, Helgbo, Holen, Övre Heden (1814-19), av appellativet båge m. lrgi'ga 'bågformigt
föremål m.m.' (OÖD s. 264) men med oviss syftning. Ex.: Båg Anders Elofsson, f. 1782,
Holen. Kan ingå i fåbodnamnet Bågåkern, se detta.
Bäck, Bäckebo, Helgbo, kan liksom motsvarande namn i Leksands sn innehålla soldatnamnet nr 51 Bäck eller appellativet bäck men är, i åtminstone ett av fallen, bildat till
183

bynamnet Bäckebo. I denna by har namnet även skrivits Bäcke. Enligt uppteckning 1931
var gårdsnamnet Bäckes beejx,s i bruk. Ex.: Bäck (1798-1813 Bäcke) Anders Olsson, f.
1877, Bäckebo.
Bäcke, se namnet Bäck.
Bäckebo, Bäckebo, av det likalydande bynamnet. Ex.: Bäckebo A. Ols. Dotter Cherstin
Andersd., f. 1732, d. 1800.
Daniels, Sätra. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Daniels Olof Olsson, f. 1768,
Sätra. Ingår sannolikt i Daniels täkten dimzls t&kta , en åker i Kvarnberg.
Djäken, Bäckeberg, Helgnäs, Mårtanberg, Tällberg, Varåsen, Övre Heden, Djäkens
ziektens , Heden, Solberga, Tällberg (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn.
Ex.: Djeken Per Andersson, f. 1790, Övre Heden. Ingår i Djäken täkten kiekcen t&kta, en
åker i Tällberg.
Efers, Effers, Nedre Heden, Sätra, Effres ie fras, Heden (uppteckning). Namnet har inte
givits någon säker tolkning. Se bynamnet Efferarvet, Als sn. Ex.:PUfers Olof Ersson, f.
1780, Nedre Heden.
Erik Erses erike'vas , Heden (uppteckning), av Erik Ers(son). Jfr gårdsnamnet Kers i
Leksands och Siljansnäs snr.
Erik Olses ertkijjas , Kilen (uppteckning), av Erik Ols(son).
Fall Pellesf.å1på1es , Heden (uppteckning), innehåller sannolikt appellativet fall n. 'ställe
i skog där träden skall fällas eller har fällts; svedjeland' m.m. (OÖD s. 433) eller ett därtill
bildat ortnamn, ovisst med vilken syftning.
Finn, Holen, Finnes f å te..3 , Sätra, Tunsta (uppteckning), av folknamnetfinne eller mansnamnet Finn. Som soldatnamn är Finne inte belagt från Leksands eller Gagnefs kompanier
men däremot från Mora kompani. Ex.: Finn Jan Christophersson, f. 1786, Holen.
Finn Pers fitzps , Tällberg (uppteckning), innehåller namnet Finn (se detta) och genitiv
av mansnamnet Per.
Fisk, Rexbo, Fiskens fisj4ans , Mårtanberg, Fiskes fiskas , Solberga (uppteckning), av
soldatnamnet nr 5 Fisk, Gagnefs kompani. Ex.: Fisk Anders Jönssons Enka Kerstin Olsd,
f. 1767, Rexbo. Antingen soldatnamnet eller gårdsnamnet ingår i Fisktäkten fisktiekta ,
en åker i Mårtanberg.
Fjerdingsmans (1798-1813), Fjerdsmans, Fjärdsmans, Helgbo, Holen, Tunsta,
flAsmåns ,Djuptjämbo (uppteckning), genitiv av fiärdsman 'fjärdingsman' (OÖD s. 480),
angivande att en sådan funnits i gården eller släkten. Ex.: Fjerdsmans Eric Persson, f.
1784, Tunsta.
Flink, Kvarnberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hink Daniel Jansson, f. 1797,
Kvarnberg.
Flint, Brenäs, Holen, Mårtanberg, Solarvet, Solberga, Sätra, Flintes firintas, Heden,
Kvarnberg, Solarvet, Solberga, Stora Helgås (uppteckning), av soldatnamnet nr 14 Flinta,
Gagnefs kompani. Ex.: Flint Per Persson, f. 1794, Sätra. Ingår sannolikt i Flintberget
firintbieria, (T13FSV).
Flint Jannesesfirint idnceses , Solarvet (uppteckning), innehåller namnet Flint (se detta)
och dubbel genitiv av mansnamnet Janne.
Fågel, Fåglasfiugirces , Solarvet (uppteckning), av soldatnamnet nr 12 Lillfågel, Gagnefs
kompani. Ex.: Fogel Eric Person, f. 1768, Solarvet. Ingår sannolikt i Fågeltäkten, en äga i
Oxberg (storskiftesprotokoll 1814-19). Jfr ömans.
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Fändrik, Fändriks, Helgbo, Övre Heden, genitiv av officersgradsbeteckningen fänrik,
1535-1874 även med stavningen fändrik (SAOB F 2121). Ex.: Fendrik Jan Persson, f.
1766, Helgbo.
Gall, Kilen, av soldatnamnet nr 1 Galle, Gagnefs kompani. Soldatnamnet torde komma
av det fornsvenska mansnamnet Galle, vilket finns både som förnamn och binamn och
enligt SMP (2 sp. 143 f.) antas vara bildat till det fornsvenska appellativet galle m. 'fel,
lyte, äv. svulst på häst'. Ex.: Gall Jan Andersson, f. 1775, Kilen; fader Kyrkovaktaren
afsk. Corporalen And. Jams. Galle. Ingår i Gallänget (uttal Gällänge), en äga i Kilen
(storskiftesprotokoll 1814-19). Jfr Lövens.
Gammal, Bäckeberg (1798-1813). Se motsvarande namn i Siljansnäs sn. Ex.: Gammal
Olof Ersson, f. 1747, Bäckeberg.
Gatu, Tunsta. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Gatu Per Elofsson, f. 1779, Tunsta.
Gnetbo, Nedre Heden, av fäbodnarrmet Knippbodarna. Se detta. Ex.: Gnetbo Olof Olssons E Anna Pers d-, f. 1778.
Gravar, Bäckeberg, Tällberg, innehåller sannolikt förleden i bäcknamnet Grave rbäcken
och bynamnet Graverlindan. Se det senare namnet. Byn Bäckeberg, där gårdsnamnet förekommer, ligger vid Graverbäcken. Ex.: Grafvar Olof Ersson, f. 1782, Bäckeberg.
Grav 011es gråvåles , Tällberg (uppteckning), innehåller appellativet grav, sannolikt i
betydelsen 'djup sänka, ravin, dal' eller ett därtill bildat ortnamn med okänd syftning. Jfr
föregående namn och bynamnet Grave rlindan. Gårdsnamnet Grav 011es var vid
uppteckningstillfället ur bruk och ersatt av namnet Snarv-Erkes.
Griggus, Mårtanberg, kortform av mansnamnet Gregorius. Detta gårdsnamn finns också
i Stora Skedvi sn (Ståhl 1956 s. 27). Ex.: Griggus Dan. Erss. Enka Margeta Olsdotter, f.
1745, Mårtanberg.
Grop, Holen, Solberga, sannolikt av ett ortnamn innehållande ordet grop. Jfr motsvarande
gårdsnamn i Leksands och Siljansnäs snr. Ex.: Grop Eric Ersson, f. 1753, Holen.
Grytbergs, Brenäs, Helgbo, Helgnäs, Solberga, Sätra, Vrebro (nu i Bjursås sn), Övre
Heden, av ett i Åls socken ej upptecknat ortnamn Grytberg(-et). Fäbodinv. 1663 upptar (s.
40) namnet Grytbärgia Ström, och i en dombok från 1698 (ULA) står namnet Grytbergh.
Båda dessa namn har funnits i Ål, men inget av dem tycks ha identifierats. Jfr gårdsnamnet Grytbergs i Leksands sn. Ex.: Grytbergs Per Andersson, f. 1791, Övre Heden.
Ingår i Grytbergs 011es gruva, en järngruva inom Åls gruvområde (Gösta Boöthius 1921
s. 105, Bertil Boöthius 1985 s. 168 f.).
Gudmunds, Solberga, Tunsta. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Gudmunds Jöns
Jönssons Enka Brita Anders dr, f. 1780, Solberga.
Gärds, Nedre Heden, Tunsta, Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Gärds Anders Ersson, f. 1764, Tunsta.
Göles kbka,s , Heden (uppteckning), Gölis, Nedre Heden. Se motsvarande namn i Siljansnäs sn. Ingår i Ghölisängen, en äga i Blåbodarnas fäbodar (storskiftesprotokoll 1814-19).
Görans zårans, Holen, Göras, Övre Heden, tåras, Sätra (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Göras Per Jansson, f. 1792, Övre Heden.
Hag, Sätra. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hag Olof Ersson, f. 1790, Sätra.
Halgås, Helgnäs, Kilen, Nedre Heden, av fäbodnamnet Helgås, angivande härkomst från
dessa fäbodar, som tidigare haft fast bosättning. Se vidare fäbodnamnet Helgås, Åls sn.
Ex.: Halgås Eric Andersson, f. 1787, Kilen.
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Hall-011es hålialas , Tällberg (uppteckning), gårdsnamnet Hall (se motsvarande namn i
Leksands och Siljansnäs snr) och genitiv av mansnamnet 011e.
Halvards, Helgnäs, Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: halwars Olof
Erson 1768 (S. Mågs rb s. 20), Halfvards Olof Ersson, f. 1795, Övre Heden.
Hanis, se Hamis.
Hanis 011es, Haitis Pers, se Hamis-011es, Hamis Pers.
Hans, Holen, Sätra, Hanses hönsas , Holen (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hans Per Hansson, f. 1783, Holen.
, Holen (uppteckning), av Hans Israels(son).
Hans-Israels håns
i
husförhörslängden
1820-30 skrivet Hanis, Holen, Övre Heden, Ink ts, KvarnHands,
berg (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hanis Hans Persson, f.
1747, Holen.
Hands-011es hålitsålas , Mårtanberg (uppteckning). Gårdsnamnet Hands och genitiv
av 011e.
Hands Pers hårLispi's , Mårtanberg (uppteckning). Gårdsnamnet Hamis och genitiv av
Per.
Hed, Solberga. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Hed Olof Olsson, f. 1750,
Solberga.
Hedbergs, Solberga, av soldatnamnet nr 6 Hedberg, Gagnefs kompani, vilket har ersatt
det tidigare namnet Skatu (se detta namn) i 1691 års generalmönsterrulla. Ex.: Hedbergs
Anders Jansson, f. 1793, son till kyrkovaktaren Jan Ersson Hedberg.
Hedmans, Kilen, av soldatnamnet nr 3 Hedman, Gagnefs kompani, vilket har ersatt det
tidigare namnet Kråka (jfr Kråks) i 1691 års generalmönsterrulla. Jfr gårdsnamnet Näsmans, Siljansnäs sn.
Hermans hårmåns, Solberga (uppteckning), genitiv av mansnamnet Herman. Namnet
finns också i Nås men kommenteras inte av Inger Larsson (1995b s. 27, 47).
Hobergs, Brenäs, Sätra, höbas , Sätra (uppteckning), sannolikt av Hoberget höbcerie,,
namn på ett berg i södra delen av Åls sn nordost om byn Kilen. Ex.: Hobergs Daniel
Persson, f. 1790, Sätra. Ingår i hobers atom stuga 'Hobergs bakom stugan', namn på en
äga (1768 S. Mågs rb s. 6) och, möjligen, i Hobergs tomten höbas tåmta , en äga i Kilen.
I det senare namnet kan Hobergs avse berget och inte vara gårdsnamn.
Hupp, Brenäs, Helgbo, Helgnäs, Solberga, Sätra, Tällberg, Övre Heden. Se motsvarande
namn i Leksands sn. Namnet tycks ha varit mer spritt i Ål än i Leksand. Bland järngruvor
i Ål nämner Abraham Hiilphers (1762 s. 111) Hupp-011es. Ex.: Hupp Per Olsson, f. 1776,
Övre Heden.
Hurtigs håvs, Tunsta (uppteckning), av soldatnamnet nr 2 Hurtig, Gagnefs kompani,
som har ersatt det tidigare namnet Mosn i 1691 års generalmönsterrulla. Jfr Mos.
Hål-Jans håbåns, Kilen (uppteckning), innehåller sannolikt appellativet hål n. eller ett
därtill bildat ortnamn. Orsaken okänd.
Hälsing, Hälsings hielsigs (uppteckning), Helgbo, Solberga, Sätra, Ålbyn, Övre Heden,
innehåller substantivet hälsing m. 'man från Hälsingland', angivande härkomst från detta
landskap. Hälsing förekommer även som soldatnamn i Mora kompani. Ex.: Helsing Olof
Olsson, f. 1769, Övre Heden.
Ingeborgs, Helgbo, Holen, Tunsta. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Ingeborgs
Eric Andersson, f. 1791, Tunsta.
Insjö, Holen, Tunsta, av fäbodnamnet Insjö (se Öster Insjö), angivande härkomst från
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dessa %bodar, som tidigare även haft fast bosättning (Bäckström 1966 s. 17, 21, bil. 4 och
5). Ex.: Insjö Eric Ersson, f. 1735, Tunsta.
Israels, Holen. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Israels Per Israelsson, f. 1768,
Holen.
Jakobs kåkupas , Knippbodarna (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. In-

går i Jacobsgärde, en äga i Kilen (storskiftesprotokoll 1814-19).
Jaks, Kvarnberg, Sörskog, Jackses zåkses , Kvarnberg (uppteckning), kortformer av Ja-

kobs. Ingår i Jackstjärnen kdksmerii (T13FNV), en tjärn vid Efferarvet. Ex.: Jaks Mats
Andersson, f. 1795, Kvarnberg.
Janis tån is, Holen, Tällberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Janis Per Ersson,
f. 1781, Holen.
Jan-Matses kanmcisas , Kilen, Rexbo (uppteckning), av Jan Mats(son).
Jan-Mats-Jans kiznmdskåns , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Jan-Mats och genitiv
av mansnamnet Jan.
Jan-Mats-011es Onmcisåle,s , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Jan-Mats och genitiv
av mansnamnet 011e.
Jans !Ans, Heden, Rexbo (uppteckning), genitiv av mansnamnet Jan.
Jans-011es tanscblas , Holen (uppteckning). Gårdsnamnet Jans och genitiv av mansnamnet
011e.
Jans-Pelles tåns pielces , Rexbo (uppteckning). Gårdsnamnet Jans och genitiv av mansnamnet Pelle.
Jon, Nedre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ingår i Jon täckten 1768 (S.
Mågs rb s. 26), Joon täckten 1770 (S. Mågs rb s. 13), namn på ägor.
Jons lons, Heden, kons , Kilen (uppteckning), Sätra, Tällberg, Varåsen. Se motsvarande
namn i Leksands sn. Ex.: Jons Olof Olsson, f. 1766, Sätra.
Jons-Erikes Kdmsrikes , Heden (uppteckning). Gårdsnamnet Jons och genitiv av mansnamnet Erik.
Jons-Pers kånsps ,Tällberg (uppteckning). Gårdsnamnet Jons och genitiv av mansnamnet
Per.
Junkar, Junkars, Kilen, Sätra, av soldatnamnet nr 9 Junkare, Gagnefs kompani. Soldatnamnet innehåller junkare, en biform till junker, kanske i en skämtsam och nedsättande
betydelse motsvarande gynnare eller gök (SAOB J 284). Ex.: Junkar Daniel Olsson, f.
1768, Sätra.
Juskens izåskans , Tällberg (uppteckning), av okänt ursprung. Namnet fusk finns också i
Bjursås socken (Tideström 1972 s. 38, 55, 57). Ett äldre namn är Tällbergs(es).
Järpens tårpcens, riven gård, Solarvet, Järpes kcerpes, Kilen (uppteckning), av soldatnamnet nr 10 Hjärpe, Gagnefs kompani.
Jöns, Bäckebo, Holen, Solberga, Sätra. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Jöns
Daniel Jönsson, f. 1734, Holen. Ingår i Jönshage, en äga i Blåbodarnas fabodar (storskiftesprotokoll 1814-19).
Kandres hindras , Tällberg (uppteckning), av Erik Anders(son). Jfr gårdsnamnet Erik
Anders, Leksands sn.
Karvs, Solarvet, sannolikt av Erik Arv(id)s(son). Jfr bl.a. föregående namn. Ex.: Karfs
Jan Persson, f. 1740, Solarvet.
Kihlströms, Kilen, Busmor, av ett släktnamn Kihlström, vars förled torde innehålla
bynamnet Kilen. Jfr att en välkänd finländsk släkt Kihlman härstammar från en soldat med
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detta namn, som på 1700-talet tagit sitt namn efter sin hemby Kilen i Åls sn. Något soldatnamn Kihlström tycks dock inte finnas. Ex: Kihlströms Per Persson, f. 1783, Kilen. Ingår
i Kilströmstomten, en äga i Busmor (storskiftesprotokoll 1814-19).
Klar, Övre Heden, av adjektivet klar. Namnet ger intryck av att vara ett ursprungligt
soldatnamn. Det finns som sådant i Livkompaniet av Dalregementet från 1849: nr 143
Klar i Stora Skedvi sn, som ersättare för det tidigare namnet Smul' (Dalregementets
sockenkompanier s. 36). I Leksands och Gagnefs kompanier tycks det dock inte ha funnits. Ex.: Klar Mats Matsson, f. 1775, Övre Heden.
Klockar, Klockars kkökaj Brenäs, Helgbo, Helgnäs, Holen, Nedre Heden, Oxberg, Övre
Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Klåckar Anders Jansson, f. 1760, Övre
Heden. Kan ingå i bl.a. Klockargruvan, namn på järngruvor inom Åls gruvområde, och
Klocka rtäkten larcikcertcata, en åker i Oxberg.
Klockardaniels kkökardim ils , Heden. Gårdsnamnet Klockar och genitiv av mansnamnet

Daniel.
Klockar-Pers ldr5kcerpe:4, Rexbo. Gårdsnamnet Klockar och genitiv av mansnamnet Per.
Knip, Tällberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Knip Olof Persson, f. 1779 i
Bjursås sn, Tällberg.
Knippels, Sätra, Tunsta, av soldatnamnet nr 107 Knippel, Stora Tuna sn, Gagnefs kompani. Ex.: Knippels Eric Ersson, f. 1776, Sätra; fader Eric Ersson Knippel, Sätra. Namnets
ställning efter patronymikon och utan genitiv-s visar att fadern varit soldat. Soldatnamnet
har i nästa generation förvandlats till gårdsnamn. Knippel betyder 'knölpåk' men också
'klippare, skälm' (Ståhl 1982b s. 50).
Knis, Mårtanberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Knis Olof Erssons Enka
Brita Pers ct, f. 1758.
Knåp, Tunsta. Härledningen är osäker. Riksspråkets knåpa 'arbeta träget; arbeta smått
och långsamt' etc. (SAOB K 1712 f.) motsvaras i dalmålen av ett kortstavigt verb eller ett
verb som utvecklats ur en tidigare kortstavig form. Ex.: knirpå Älvdalen, knå' pa Leksand, knå'pa Bjursås m.fl. (OÖD s. 1173). Ett till verbet avlett substantiv skulle på ålmål
ha uttalet *knåp. Ett substantiv med detta uttal och med betydelsen 'man, som stillsamt
småpysslar med något' finns i det angränsande och närbesläktade bjursåsmålet (OÖD a.st.)
och bör ha funnits även i ålmålet. Bjursåsmålet har också adjektivet knåpig knä' pu 'som
arbetar (går etc.) långsamt' (OÖD a.st.). Det är högst tänkbart att ett gårdsnamn bildats till
ett personkarakteriserande substantiv knåp knåp. En förutsättning för en sådan tolkning är
dock att ett från namnets skriftliga form utgående ickedialektalt uttal slagit igenom, vilket
emellertid inte är vanligt i det dalska namnmaterialet. Se uttalsbeteckningarna i de följande artiklarna som behandlar namn med Knåp- som första sammansättningsled och uttalet av förleden i fåbodnamnet Knåpbodarna. Ex.: Knåp Daniel Ersson, f. 1794, Tunsta.
Gårdsnamnet Knåp ingår i fåbodnamnet Knåpboda rna.
Knåp-Daniels kndtpd ån ils, Heden (uppteckning). Gårdsnamnet Knåp och genitiv av
mansnamnet Daniel.
Knåp-Eriks kn&pr !kas , Kvarnberg (uppteckning). Gårdsnamnet Knåp och genitiv av
mansnamnet Erik.
Knåp-011es kn eipölas , Heden. Gårdsnamnet Knåp och genitiv av mansnamnet 011e.
Koses kösas , Holen (uppteckning), en förkortning av Erik Olses, se detta namn. Jfr Kandres, Karvs, Knis.
Kristofers, Holen, Sätra, Tunsta, genitiv av mansnamnet Kristofer. Ex.: Christophers Olof
Andersson, f. 1762, Tunsta.
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Kråk, Solberga, Övre Heden, Kråkas kråkas, Solarvet (uppteckning), av soldatnamnet
nr 3 Kråka, Gagnefs kompani. Ex.: Kråk Anders Persson, f. 1732, Övre Heden.
Kråkpers krc?ikps, Knåpbodarna (uppteckning). Gårdsnamnet Kråk och genitiv av mansnamnet Per.
Larses låsas , Holen, Solberga (uppteckning), genitiv av mansnamnet Lars. Ingår i
Larssveden, en äga i Blåbodarnas fäbodar (storskiftesprotokoll 1814-19).
Lasses låsas , Nedre Heden, Sätra. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Lasses Hans
Hansson, f. 1782, Nedre Heden. Ingår i Lasses gärde, en äga i Kilen (storskiftesprotokoll
1814-19).
Liljas, Helgbo. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Liss, Nedre Heden, Sätra, Tunsta, Tällberg, Varåsen, Lissens 1/"stis , Kilen, Stora Helgås
(uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Liss Per Perssons Enka Kerstin
Pers dr, f. 1773, Tunsta. Ingår i Liss Eriks vattstad (uttal liss erkäs vattsta), vattningsställe
vid Österdalälven i sydvästra delen av Tunsta.
Lissbonds, Brenäs, Bäckeberg, Holen, Oxberg, Sätra, Wsbons , Knåpbodarna (uppteckning), innehåller adjektivet /iss
-a' och gårdsnamnet Bond, se detta. Sannolikt bildat
för att skilja en Bond-gård från en annan. Ex.: Lissbond Per Andersons Anna Anders d,
f. 1761, Holen.
Liss-Daniels, Nedre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Liss Daniels Eric
Danielsson, f. 1753, Nedre Heden.
Liss-Erkes liårkas , Heden (uppteckning). Se gårdsnamnet Liss Erkers i Leksands sn.
Liss-Jons, Heden tåns , Sätra as s (uppteckning). Gårdsnamnet Liss eller adjektivet /iss och genitiv av mansnamnet Jon.
Liss-Karl (1798-1813,1814-19), Liskar (1820-30), Holen, Liss-Kares liskåres , Heden (uppteckning). Gårdsnamnet Liss eller adjektivet /iss och mansnamnet Karl. Ex.: Liss
Karl Mats Olsson, f. 1758, Holen.
Liss-Pelles lispåla,s , Tunsta (uppteckning). Gårdsnamnet Liss eller adjektivet /iss och
genitiv av mansnamnet Pelle.
Lokas kikas , Solarvet (uppteckning). Se gårdsnamnet Lok, Leksands sn.
Lom-Pelles-Erks låmpcelaserks , Oxberg (uppteckning). Det dialektala uttalet av namnets första led visar att denna inte kan innehålla fågelbeteckningen /om som uttalas /öm på
ålmål (OÖD s. 1412). I stället kan gårdsnamnet Lund ingå, se detta. I trekonsonantismen
ndp har d fallit, och n har övergått till m genom inverkan av det följande p.
Lund, Helgnäs, Sätra, innehåller sannolikt det försvunna by(dels)namnet Lund, se detta.
Ett sent uppträdande soldatnamn nr 13 Lund, Gagnefs kompani, som har ersatt namnet
Skogsdjur i 1691 års generalmönsterrulla, kan eventuellt vara upphovet till gårdsnamnet.
Ex.: Lund Eric Ersson, f. 1786, Sätra. Jfr Skogdjur.
Luspens &spens , Knippbodarna (uppteckning). Sannolikt av namnet Lustbo.
Lustbo, Övre Heden, Lustbos ifusbcis Heden, liustkos Helgnäs (uppteckning), av Lustebo
liusbo låistbo , namn på en by i Bjursås socken, och angivande härkomst från denna.
Ingår i Lustbo täkten liust.ho tiekta, en åker i Helgnäs. En form med en äldre efterled
-bud (om denna se bynamnet Bäckebo, Åls sn) torde föreligga i det upptecknade namnet
Luspu-Anderses liuspubåndcejas
Lång, Holen, Kvarnberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Lång Anders Persson,
f. 1807, son till avskedade soldaten Per Andersson Lång, f. 1778.
Långbergs kiybes Heden, lågbiej Kilen, Brenäs, Helgbo, Holen, Mårtanberg, Rexbo,

e
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av fäbodnamnet Långberg, angivande härkomst från detta fäbodställe, som hade fast bosättning från omkring 1712 till omkring 1762 (Bäckström 1966 bil. 5). Ex.: Långbergs
Anders Andersson, f. 1760, Kilen.
Länsmans, Brenäs. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Länsmans Eric Ersson, f.
1778, Brenäs.
Lövens l4vans , Holen (uppteckning), av soldatnamnet nr 1 Lbf, Gagnefs kompani, som
har ersatt namnet Galle i 1691 års generalmönsterrulla. Jfr Gall.

Maggas mågas, -as, Helgbo, Solarvet, Tunsta, sannolikt av Magga, smekform av kvinnonamnet Margareta. Jfr gårdsnamnet Magg i Leksands sn. Ex.: Maggas Anders Andersson, f. 1780, Tunsta.
Maggas-Annas mågasånas , försvunnet gårdsnamn, Solarvet (uppteckning), gårdsnamnet
Maggas och genitiv av kvinnonamnet Anna.
Marits, Brenäs, Oxberg, Sätra, Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Marits Olof Olssons Enka Anna Ols f. 1770, Övre Heden.
Markus, Kilen. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Markus Mats Persson, f. 1775,
Kilen.
Matlas-Pers måtlaspces , gård, Oxberg (uppteckning). Första leden Mat- kan ha uppstått
ur Mats genom inverkan från det följande -s- i Lars. Strävan att undvika upprepning av
ljudföljden har lett till förändringen. Senare leden är genitiv av mansnamnet Per.
Mats, Helgnäs, Kilen, Tunsta, mas , Matsens mdstois ,försvunnet gårdsnamn, Byngsbodarna
(uppteckning), bildat till mansnamnet Ma(t)s. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.:
Mats Lars Persson, f. 1768, Kilen. Ingår sannolikt i Masbacken måsbåkan , en åker i
Knåpbodarna.
Mats-Erkes måserka,s , Tunsta (uppteckning), gårdsnamnet Mats och dialektal genitiv
av mansnamnet Erik.
Mats Lars mås/ås , Sätra, Mats-Larses måslåsas , Kilen, (uppteckningar), gårdsnamnet
Mats och mansnamnet Lars. Ingår i matslas linda, äga i Lönnbacken, 1768 (S. Mågs rb s.
6). Ex. på hur gårdsnamnen kan variera: Mats Lars Per Larsson, f. 1740, fader till Mats
Lars Persson som nämns i artikeln Mats. Ingår i Mats-Lars-åkern måslasåkcern , en äga
i Kilen.
Mattres måtras , Kilen (uppteckning), av okänt ursprung.
Mickels mksjp/s , Helgnäs, Kilen (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn.
Ex.: Michels Eric Matsson, f. 1767, Helgnäs. Ingår i Mickelstomten (uttal Mittjilstömta),
en äga i Kilen.
Mor, Varåsen. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Mor Anders Persson, f. 1764,
Varåsen.
Mos, Brenäs, Helgbo, Holen, Oxberg, Solberga, Sätra, Övre Heden, av soldatnamnet nr 2
Mosn, Gagnefs kompani. Den bestämda formen Mosen av det bibliska mansnamnet Moses
uppträder först i Nya Testamentet 1526 och finns ännu i bibeln 1776 (SAOB M 1411).
Ex.: Mos Per Andersson, f. 1765, Övre Heden. Jfr Hurtigs.
Mos-Anderses måsåndcesas , Kvarnberg (uppteckning). Gårdsnamnet Mos och genitiv
av mansnamnet Anders.
Mosens måstys , Solarvet (uppteckning), av soldatnamnet Mosn, se ovan under Mos. Ingår i Mosens m.fl. Grufwor, en järnmalmsgruva inom Åls gruvområde (Hillphers 1762 s.
111, Gösta Boöthius 1921 s. 108, Bertil Boöthius 1985 s. 187).
Mos-Erikes mösrikas , Kilen. Gårdsnamnet Mos och genitiv av mansnamnet Erik.
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Mos-Israels marisrals , Sersbyggning. Gårdsnamnet Mos och genitiv av mansnamnet

Israel.
Måg, Brenäs, Helgnäs, Holen, Kilen, Nedre Heden, Sätra, Tällberg, Måges mesiges , Helgbo
(uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Måg Anders Matsson, f. 1765,
Kilen. Ingår i Måg Per Mattsons gårdsplats, en äga i Timmersmora (storskiftesprotokoll
1814-19).
Mågens mei lans , Oxberg (uppteckning), Tunsta (husförhörslängder 1798-1813 och 182030; uppteckning). Genitiv best. form av gårdsnamnet Måg. Se föregående namn. Ex.:
Mågens Olof Matsson, f. 1782, Tunsta.
Måg-Eriks meigh,riks , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Måg och genitiv av mansnamnet Erik.
Mård, Mårds, Helgbo, Helgnäs, Holen, Övre Heden, av soldatnamnet nr 37 Mårdh,
Gagnefs sn, Gagnefs kompani. Ex.: Mård Per Erss Enka Maria Danielsdr, f. 1754, Holen.
Mårds-Erikes mMrikes , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Mårds och genitiv av
mansnamnet Erik.
Mäster, Brenäs, sannolikt av substantivet mäster 'föreståndare, förman; titel för vissa
hantverkare' (SAOB M 2028, 2032). Ex.: Mäster Eric Matsson, f. 1740, Brenäs.
Mäx mceks , Stora Helgås (uppteckning), Brenäs, Helgnäs, Kilen, Nedre Heden, Mäxens
mcani s , Kilen (uppteckning). Finns även som soldatnamn nr 7 Mex, Gagnefs kompani.
Både gårdsnamnet och soldatnamnet är kortformer till Mikaels, dvs. mansnamnet Mikael
i genitiv. Se Mickels i Leksands sn. En motsvarande förkortning finns i substantivet mikaelsmässa, som på ålmål heter me'kksmässa (OÖD s. 1561). Gårdsnamn bildade på samma
eller i princip samma sätt är Mecks i Stora Skedvi socken (Ståhl 1956 s. 27), Mets i Stora
Tuna socken (Stå'hl 1927 s. 69, 124) och Mix (vid sidan av Mikaels) i Bjursås socken
(Tideström 1972 s. 23 f.). Till bjursåsnamnet kan den upplysningen fogas att mikaelsmässa på bjursåsmål heter mi'kksmässa (OÖD a.st.). Ex.: Mäl{ Daniel Olsson, f. 1798,
Brenäs. Ingår i Mexgärdet, en äga i Kilen (storskiftesprotokoll 1814-19).
Mäx-Erikes mieUrkas (i uppteckningen), Tunsta (uppteckning). Gårdsnamnet Mäx och
genitiv av mansnamnet Erik.
Mäx-011es mcbksålas , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Mäx och genitiv av mansnamnet 011e. Ett äldre namn är Svenskens.
Möttes mes,icke officiellt gårdsnamn av öknamnskaraktär, Kilen (uppteckning). Den
upptecknade förklaringen till namnet är att kvinnan som ägde gården inte kunde tala rent
utan sade bl.a. "mött" i stället för "mjölk".
Nisses, Sätra, Ålbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Nisses Lars Larsson, f.
1744, Sätra.
Näbb, Må' rtanberg, Solberga, av soldatnamnet nr 3 Näbb, Leksands sn, Leksands kompani. Ex.: Näbb Anders Hanssons Enka Margeta Ers dr, f. 1775, Solberga.
Näs-Anders ncbsiindras , Tällberg (uppteckning). Gårdsnamnet Näs, se motsvarande namn
i Leksands sn, och genitiv av mansnamnet Anders.
01 Daniels, Olof Daniels, Nedre Heden, Solberga, av 01(of) Daniels(son). Ex.: 01 Daniels
Daniel Olsson, f. 1769, Nedre Heden. Ingår sannolikt i 01. Daniels m.fl. Grufwor, en
järnmalmsgruva inom Åls gruvområde (Hälphers 1762 s. 111, Gösta Boöthius 1921 s.
108, Bertil Boöthius 1985 s. 187).
01-Ers, 01-Erses (2,4_yas (uppteckning), Solberga. Se motsvarande namn i Leksands sn.
01-Lars, Holen, av 01(ov) Lars(son). Ex.: 01 Lars Olof Olsson, f. 1759, Holen. Ingår
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sannolikt i Olof Lars m.fl. Grufwor, en järngruva inom Åls gruvområde (Hillphers 1762 s.
111).
Ols, Kilen, Olses 61sas , Knåpbodarna. Genitiv resp. dubbel genitiv av kortformen 01 för
mansnamnet Olov.
Pell, Kilen, av Pelle, smekform av mansnamnet Per. Ingår i Pellgatan (uttal Pällgåttu), en
äga i Kilen.
Pell-Anderspålån das , Pell-Andersespie/åndeje,s , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet
Pell och genitiv av mansnamnet Anders.
Pelles p&lces, Tällberg (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn.
Per-Anderses prånde,sa,s , Heden (uppteckning), av Per Anders(son).
Per-Daniels, Vrebro (nu i Bjursås sn), pedån ils , Ålbyn (uppteckning), av Per Daniels(son).
Jfr Peddas i Siljansnäs sn.
Per-Daniels-Pers 'medan i lscespies , Oxberg (uppteckning). Gårdsnamnet Per Daniels
med dubbel genitiv i den upptecknade dialektformen och genitiv av mansnamnet Per.
Per Lars, Bäckebo, Nedre Heden, Tunsta. Se motsvarande namn i Leksands sn, namnet
Plars i Siljansnäs sn och det upptecknade namnet Plas nedan. Ex.: Per Lars Anders Andersson, f. 1723, Tunsta.
Per Nils, Pnis, Holen, Sätra. Se gårdsnamnet Per Niss i Siljansnäs sn och det upptecknade
gårdsnamnet Pnis-Anderses nedan. Ex.: Per Nils Jacob Andersson, f. 1738, Holen, Pnis
Anders Jacobsson, f. 1763, Holen. Ingår i Per Nils m.fl. Grufwor (Hiilphers 1762 s. 111)
och Per Nils 011es (Bertil Boöthius 1985 s. 168, kartan och 170), järngruvor inom Åls
gruvområde.
Per Ols, Helgnäs, Kvarnberg, Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Per
Ols Jan Persson, f. 1769, Övre Heden. Ingår i Per-Ols täkt, en äga i Kvarnberg (storskiftesprotokoll 1814-19).
Pers, Tällberg, Vrebro (nu i Bjursås sn). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Pers
Per Persson, f. 1781, Tällberg.
Petrus, Brenäs, Helgbo, av mansnamnet Petrus. Ex.: Petrus Anders Andersson, f. 1778,
Brenäs. Ingår sannolikt i Petrusgruvan, en järnmalmsgruva inom Åls gruvområde (Gösta
Boöthius 1921 s. 105, Bertil Boöthius 1985 s. 169, 173 if.).
Peters, Petters päas , Heden (uppteckning), Helgbo, Övre Heden. Se motsvarande namn
i Leksands sn. Ex.: Peters Anders Andersson, f. 1772, Övre Heden, Petters Anders Anderssons Enka Anna Ols d-r,, Övre Heden.
Plas plas , Heden (uppteckning), av Per Lars, se detta namn.
Plåtes p4ittas , Kilen (uppteckning), sannolikt av soldatnamnet nr 38 Plåt, Gagnefs kompani.
Pnis-Andersespn isåndcebsas , Mårtanberg (uppteckning). Gårdsnamnet Pnis, se Per Nils,
och genitiv av mansnamnet Anders.
Prosespröse,s ,Heden (uppteckning). Genitiv av gårdsnamnet Pros, en sammandragning
av Per Ols, se detta namn.
Pung, Mårtanberg. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: gl. (= gamla) Pigan Pung
Brita Anders dr, f. 1760, Mårtanberg.
Rexbo, Sätra, av bynamnet Rexbo, se detta, syftande på härkomst från denna by. Ex.:
Räxbo Per Perss., Sätra.
Rolands rölans (uppteckning), Sätra, av fäbodnamnet Roland, se detta, angivande någon
form av samhörighet med dessa fäbodar. Någon tidigare fast bosättning där framgår dock
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inte av bilagorna 4 och 5 till Bäckström (1966) men kan ha förekommit, trots att den inte
registrerats i jordebok, tiondelängd, mantalslängd och husförhörslängd.
Roligs, Brenäs, Sätra, av soldatnamnet nr 4 Rolig, Gagnefs kompani. Ex.: Roligs Per
Persson, f. 1783, Brenäs.
Råbock, Busmor. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Råbock Olof Andersson, f.
1781, Busmor.
Rågfälts, Helgbo, Holen, Nedre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Rågfälts
Anders Andersson, f. 1797, Nedre Heden.
Sammils sårn ils , Solarvet (uppteckning), genitiv av dialektal form av mansnamnet Samuel.
Saras, Brenäs, Helgbo. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Saras Jan Olsson, f.
1752, Brenäs. En form av namnet utan genitiv-s ingår i Sara Mats, namn på enjärnmalmsgruva inom Åls gruvområde (Htilphers 1762 s. 111).
Sers ses, Heden (uppteckning), av ett dopnamn på -s, t.ex. Mats, och Ers < Eriks(son).
Ingår i bynamnet Sers byggning, se detta.
Sjuls, Busmor, Tunsta, Övre Heden, fm§ Kilen, Rexbo, Solberga, furs Sersbyggning,
Tunsta (uppteckning), genitiv av mansnamnet Sjui, som utvecklats ur Siurdh, en medeltida variant av Sigurd (Mocker 1989 s. 22,31,72). Ingår i bl.a. Sjuls dyloka, Sjulsgå rdens
dytorvstäkt i Tunsta.
Sjulsmors fdismås , Solarvet (uppteckning). Gårdsnamnet Sju/s, se ovan, och genitiv av
mor 'moder'.
Skatu, Helgbo, Helgnäs, Övre Heden, av soldatnamnet nr 6 Skatu, Gagnefs kompani. Ex.:
Skatu Anders Olsson, f. 1766, Helgnäs. Jfr Hedbergs.
Skogdjur, Sätra, av soldatnamnet nr 13 Skogsdjur, Gagnefs kompani. Ex.: Skogdjur Olof
Persson, f. 1764, Sätra. Jfr Lund.
Skrivar, Busmor, Kilen, Skrivarns skrivarn Rexbo (uppteckning), av skrivare. Vilket
slags skrivarsysselsättning som avses är inte känt. Jämför en Skrivargård i Ore, Skriverems
kallad, vilken skall ha fått sitt namn efter en där bosatt "sockenskrivare" (Lindén 1975 s.
67). Namnet kan också vara ett äldre soldatnamn. Ståhl (1927 s. 31 f.) finner att Skrivar
hör till de gårdsnamn som har sitt ursprung i soldatnamn från 1600- och 1700-talen. Något
sådant soldatnamn finns dock inte upptaget i 1691 års generalmönsterrulla för Leksands
och Gagnefs kompanier. Ex.: Skrifvar Anders Matsson, f. 1772, Kilen. Ingår i Skrivargärde, en äga i Busmor (storskiftesprotokoll 1814-19).
Skrivar-Johans skr ivcerzåans , Kilen (uppteckning). Gårdsnamnet Skrivar, se ovan, och
genitiv av mansnamnet Johan. Ett äldre namn är Svarvarns.
Skråll, Holen, Mårtanberg, Solarvet, Solberga, Ålbyn, Övre Heden, Skrålles skrålas,
Mårtanberg, Ålbyn (uppteckning), innehåller sannolikt, liksom motsvarande gårdsnamn i
Mora sn (SOKo 10 s. 55), det i Älvdalen, Mora och Lima belagda ortsboöknamnet skrolle
skrulle 'särnakarl' (OÖD s. 2221), som syftar på härkomst från Särna. Namnet kan också
tänkas vara ett ursprungligt öknamn anspelande på magert utseende. Jfr dalmålets skrolla
f. 'gammal, mager kvinna, utmärglad häst el. ko etc.' (upptecknat i Våmhus och Järna;
OÖD s. 2220). Ex.: Skråll Jan Jansson, f. 1728, Ålbyn.
Skräddar, Brenäs, Kilen, Nedre Heden, Tunsta, Skräddars skridas , Tunsta (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Skräddar Eric Jansson, f. 1799, Kilen.
Ingår i Skräddartomten, en äga i Busmor (storskiftesprotokoll 1814-19).
Skött, Nedre Heden. Se gårdsnamnet Skytt, Leksands sn. Ex.: Skött Eric Persson, f. 1733,
död 1809, Nedre Heden. Ingår i bl.a. Skjöttgravningen, äga i Stora Helgås fäbodar
(storskiftesprotokoll 1814-19).
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Smedens smens , Kilen (uppteckning), bestämd genitiv av gårdsnamnet Smed eller Smeds.
Smeds. Med dubbel genitiv i smeses äncka, 1768 (S. Mågs rb s. 20), utan byangivelse.
Smedsarvs, Helgbo, Rexbo, Turista, av bynamnet Smedsarvet i Leksands sn, angivande
härstamning från denna by. Ex.: Smedsarfs Per matssons Enka Margita Olsdr, f. 1762, Rexbo.
Snarv-Erkes? snärverkas , Tällberg (uppteckning). Uppslagsformen i uppteckningen är
Snarvirkes, men något sådant gårdsnamn har sannolikt inte existerat. Den ovan gjorda
tolkningen har en ganska hög grad av sannolikhet. Gårdsnamnet Snarv finns i både Leksands och Bjursås socknar. Om dess ursprung se motsvarande namn i Leksand. Namnets
senare led Erkes återfinns i sammansatta namn i Åls socken som Liss-Erkes liserkas ,
Heden, och Mats-Erkes mäserkas , 'Tunsta. Mot tolkningen talar möjligen att det upptecknats med långt a i förleden. Namnet Snarv uttalas med kort vokal. Jfr Snarv Pers
snärr-päss i Gopa, Bjursås socken med kort vokal och lång konsonant, som väntat (Tideström 1972 s. 58).
Snis sn is , Heden, Holen, Sätra (uppteckning), Rexbo, Tunsta, Övre Heden, Snisens sni'spois ,
Byngsbodarna (uppteckning). Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Snis Daniel Olsson, f. 1770, Rexbo.
Snis-Pers snispes , Heden (uppteckning). Gårdsnamnet Snis och genitiv av mansnamnet
Per.
Solarvs, Solarvet, Tunsta, Ålbyn, av bynamnet Solarvet, se detta, angivande hemmahörighet i eller härkomst från denna by. Ex.: Solarfs Anders Matsson, f. 1779, Ålbyn.
Sors, Övre Heden. Se motsvarande namn i Siljansnäs och Leksands snr. Ex.: Sors Olof
Olsson, f. 1783, Övre Heden.
Spel, Helgbo, Sätra, av substantivet spel, sannolikt i den i militärväsendet förekommande
betydelsen 'trumpetare' (SAOB S 9379). Namnet fmns också i Mora sn (SOKo 10 s. 55).
Ex.: Spel Per Ersson, f. 1732, Sätra.
Spår-Pers spårpes , Tällberg (uppteckning). Ett gårdsnamn Spår med okänd betydelse
och genitiv av mansnamnet Per.
Stamnäs stämmes , Heden (uppteckning), Solarvet, av det senare försvunna bynamnet
Stamnäs, angivande härkomst från denna by. Ex.: Enkan Stamnäs Cain Ersdotter, f. 1742,
död 1799, Solarvet.
Stenbackes stenbäkas , Mårtanberg (uppteckning), genitiv av gårdsnamnet Stenback. Om
detta se motsvarande namn i Leksands sn.
Stor, Brenäs, Holen, Kilen, Oxberg, Solberga, Tunsta, Övre Heden. Se motsvarande namn
i Leksands sn. Ex. ur husförhörslängden 1798-1813: Stor Eric Olsson, f. 1761, Tunsta.
Stor-Mats stihrmås , Heden (uppteckning), Kvarnberg, Nedre Heden. Se motsvarande
namn i Leksands sn. Ex.: stormas lis andes hustru, 1768 (S. Mågs rb s. 20), Stor Mats
Anders Ersson, f. 1774, Kvarnberg. Ingår i bl.a. Stor-Masbäcken stiurmasbiejan , en
bäck genom Kvarnberg.
Stor-Mats-Jans, störmaskans , Sätra (uppteckning). Gårdsnamnet Stor-Mats, se detta,
och genitiv av mansnamnet Jan.
Stor-011es, Tällberg, Varåsen, Vrebro (nu i Bjursås sn). Se motsvarande namn i Leksands
sn. Ex.: Stor 011es Eric Ersson, f. 1780, Varåsen.
Svans svans , Byngsbodama (uppteckning), sannolikt av soldatnamnet nr 73 Svan, Gagnefs
kompani.
Svarvarns svärvaro , äldre namn för gården Skri var-Johans i Kilen (uppteckning).
Svens svcens , Kilen (uppteckning), Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn.
Ex.: Svens Olof Andersson, f. 1736, Övre Heden.
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Svensk, Helgbo, Solberga, Sörskog, Svenskens sviensm,ns , äldre namn för gården Mäx011es i Kilen (uppteckning), av soldatnamnet nr 149 Svensk, Leksands kompani, vilket
fanns även före 1691 (Långberg). Ex.: Svänsk Christopher Christophersson, f. 1753.
Svensk-Jans sviensk !fåns , Mårtanberg (uppteckning). Gårdsnamnet Svensk och genitiv
av mansnamnet Jan.
Säter, Säters s&tcej (uppteckning), Bäckebo, Mårtanberg, Sätra, av bynamnet Sätra (se
detta) med för dialekten karakteristiskt bortfall av ändelsevokalen och inskott av e. Jfr
förleden i fäbodnamnen Säterbodarna, Leksands sn, och Sätertäkten, Åls sn. Ex.: Säter
Anders Olss. Ea, f. 1766, Sätra.
Tidigs, Sätra, Ålbyn. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: ticlickes hans, 1768 (S.
Mågs rb s. 20), Tidigs Hans Israelsson, f. 1753, Ålbyn. Namnet ingår i en form utan genitiv-s
i Tidic Anders, en järngruva inom Åls gruvområde (Hillphers 1762 s. 111, Bertil Bo&hius
1985 s. 181).
Timmes, Times times , Holen, Solarvet (uppteckning), Sätra, av en kortform Timme av
det ursprungligen lågtyska mansnamnet Tideman. Gårdsnamnet ingår som förled i bynamnet
Timmersmora, egentligen Timmesmora, se detta namn för en mer ingående förklaring.
Ex.: Times Anders Ersson, f. 1742, Holen.
Tirus, Rexbo, Övre Heden. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Tirus Anders Ersson, f. 1763, Övre Heden.
Tomtes tgimt es , Kvarnberg (uppteckning), av substantivet tomt f. eller ett därtill bildat
ortnamn, sannolikt det gamla bynamnet, senare bydelsnamnet Tomt i Leksands sn. Jfr
gårdsnamnet Tomt i Mora och Sollerö socknar (SOKo 10 s. 56, 76).
Torn, Rexbo, Tunsta, Övre Heden, av okänt ursprung. Namnet ingår som förled i bl.a.
Torngården te)rigoin , namn på dels en gård mellan Tunsta och Kilen, dels en försvunnen
gård vid Gunnarsbotjärnen, och Tornheden törrW a , en åker i Kilen. Ex.: Torn Eric Ersson, f. 1769, Tunsta.
Tällbergs, Tällbergses tålbie§es (uppteckning), Tällberg, av bynamnet Tällberg, angivande hemmahörighet i denna by. Ett yngre namn på gården är Juskens, se detta. Ex.:
Tällbergs Gustaf Olsson, f. 1767, Tällberg.
Udd, Brenäs, Helgbo. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Udd Anders Andersson,
f. 1763, Brenäs.
Vabäck, Vabäcks, Holen, Kilen, Sörskog, torde vara bildat till ett bäcknamn Va(d)bäcken,
vilket dock inte har upptecknats i Åls socken. I Leksands socken har Va(d)bäcken upptecknats som namn på tre bäckar och dessutom som namn på en grupp fäbodgårdar vid en
av dessa. För förklaring se detta sistnämnda namn. Gårdsnamnet ingår som förled i
Vabäcktomten (uttal Vabäcktömta), en äga i Kilen, ursprungligen sannolikt tomt för en
Vabäckgård. Ex.: Wabäck Anders Olsson, f. 1759, Kilen.
Valsarvs, Holen, Solarvet, Sätra, (enligt uppteckning:) v &sus Rexbo, av bynamnet Valsarvet, se detta, angivande härkomst från denna by. Ex. ur husförhörslängden 1798-1813:
Nämndeman Walsarfs Eric Ersson, f. 1772, Holen.
Varås, Brenäs, Helgnäs, Varåsen, av bynamnet Varåsen, se detta, angivande hemmahörighet i eller härkomst från denna by. Ex.: Warås Per Persson, f. 1787, Brenäs.
Vattbergs, Övre Heden, av Vattberget, en höjd i Holen. Ex.: Wattbergs Anders Andersson,
f. 1791, Övre Heden.
Vestmans, Helgbo, av soldatnamnet Westman. Ex.: Westmans Eric Andersson, f. 1797,

195

Helgbo; fader avlidne soldaten Westman på samma gård. Jfr gårdsnamnet Näsmans i Siljansnäs sn.
Vålbergs, Bäckeberg, Sörskog. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Wålbergs Anders Persson, f. 1776, Bäckeberg.
Ål, Holen, Sätra. Se motsvarande namn i Leksands sn. Ex.: Åhl Anders Jansson, f. 1768,
Holen.
Ål-Daniels eikd im ils , Holen (uppteckning). Gårdsnamnet Å/ och genitiv av mansnamnet
Daniel.
Ål-Jans r1zns , Djuptjärnbo (uppteckning). GårdsnamnetÅ/ och genitiv av mansnamnet
Jan.
Ål-011es åkblas , Holen (uppteckning). Gårdsnamnet Å/ och genitiv av mansnamnet 011e.
Ålmans, Brenäs, Sätra, av soldatnamnet nr 8 Ålman, Gagnefs kompani. Ex.: Åhlmans
Olof Olsson, Sätra. Jfr gårdsnamnet Näsmans i Siljansnäs sn.
Älg, Kilen, av soldatnamnet nr 15 Älg, Gagnefs kompani, eller nr 44 Älg, Leksands kompani. I varje fall det senare namnet fanns före 1691 (Långberg). Ex.: Elg Eric Ersson, f.
1766, Kilen.
Älg-Eriks cselrOrikas (uppteckning), Kilen. Gårdsnamnet Älg och genitiv av mansnamnet
Erik. Ingår sannolikt i Älgesberget ivkgcesbierie, (T13FNO) < *Älg-Ers-berget, ett berg
nordväst om Oxberg. Enligt uppteckning hade Älg Erik skog där.
Ömans dimans (uppteckning), Kilen, av soldatnamnet nr 12 Öman (jfr gårdsnamnet
Näsmans i Siljansnäs sn), Gagnefs kompani, som har ersatt namnet Lillfågel i generalmönsterrullan 1691. Jfr Fågel.
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Lindroth, Hjalmar, 1914: En omdebatterad önamnsgrupp. I: Fornvännen.
LMV = Lantmäteriverket(s forskningarkiv). Gävle.
LMV U 10 = Holstenson, Jöran, 1668: Geographisch afritningh vppå Leksand.h Biursås och Åål
socknar.
LSBp = Pergamentsbrev i Linköpings stifts- och landsbibliotek.
Lundahl, Ivar, 1944: Om urnordisk synkope i fyrstaviga ord. I: Festskrift till Jöran Sahlgren 8/4
1944. Red. av K. G. Ljunggren med biträde av E. Noreen, I. Modeer & H. Ståhl. Lund.
Lundberg, R. & Wahlberg, V., 1892: Om sjön Siljan och dess fiske. I: Svensk fiskeritidskrift 1.
Lundgren—Brate = Svenska personnamn från medeltiden antecknade ock ordnade av Magnus Lundgren, Erik Brate & E. H. Lind. 1892-1934. Uppsala. (SvLm 10:6-7.)
Lundqvist, Gösta, 1951: Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län. Stockholm. Infogade
kartor: Norra bladet. Södra bladet. (Sveriges geologiska undersökning. Serie Ca. Avhandlingar
och uppsatser 21.)
Långberg = Långberg, John: Leksands kompanis personhistoria 1-8. 1999. Uppsala.
Mattisson, Ann-Christin, 1986: Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm. Uppsala.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 17.)
Moberg, Lennart, 1952: Två gamla nordiska benämningar på fräken. I: Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1949-51. Uppsala.
1985: Subst. ho 'tråg, ränna'. Ett härledningsförslag. I: ANF 100.
— 1987: Alma och Slitna. Ett ånamnspar av principiellt intresse. I: NoB 75.
1990: Fasma. I: Allan Rostvik den 22 mars 1990. En hyllningsskrift. Red. av Eva Brylla, Svante
Strandberg & Mats Wahlberg. Uppsala.
Modeer, Ivar, 1989: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Utg. av
Birger Sundqvist & Carl-Erik Thors med en bibliografi av Roland Otterbjörk som kompletterats
och omarbetats av Sigurd Fries. 3 uppl. Lund. (Anthroponymica Suecana 5.)
Montelius, Sigvard, 1975: Leksands fäbodar. Leksand. (Leksands sockenbeskrivning 7.)
NE = Rygh, 0.: Norske Elvenavne. Efter offentlig Foranstaltning udg. med tilfOiede Forklaringer af
K. Rygh. 1904. Kristiania.
NG = Rygh, 0.: Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision efter
offentlig Foranstaltning udg. med tilfOiede Forklaringer 1-19.1897-1936. Kristiania (Oslo).
Nisbeth, Åke, 1982: Kyrka och kyrkorum. I: Tusen år på Kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och
byggnadshistoria. Utg. av Leksands församling. Leksand. (Dalarnas fornminnes och
hembygdsförbunds skrifter 25.)
NMp = Pergamentsbrev i Nordiska museet, Stockholm.
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning I—. 1913 if. Uppsala.
Norden, Arthur, 1929: Arkeologiska bidrag till ortnamnsforskningen. I: NoB 17.
Nordisk familjebok 1-38.2 uppl. 1904-26. Stockholm.
Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen. Halle. (Sammlung
kurzer grammatiken germanischer dialekte hrsg. von Wilhelm Braune 8. Altnordische gramma-
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tik 2.)
- 1913: Ur våra ortnamns historia. I: Spridda studier 3. Stockholm.
1923: Altisländische und altnorwegische grammatik (laut- und flexionslehre) unter beriicksichtigung des urnordischen. 4. Aufl. Halle. (Sammlung kurzer grammatiken germanischer dialekte hrsg. von Wilhelm Braune 4. Altnordische grammatik 1.)
Noreen, Erik, 1930: Små bidrag till fornsvensk ordforskning. I: ANF 46.
NorrOn ordbok = Heggstad, Leiv, HOdneb0, Finn & Simensen, Erik: NorrOn ordbok. 4 utg. 1990.
Oslo.
NSL = Norsk stadnamnleksikon. Red. av JOrn Sandnes & Ola Stemshaug. 4 utg. 1997. Oslo.
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala, SOFI.
OAUd = Dialektordsregistret i OAU, SOFI.
Ordbog over det danske sprog. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1-28. 1918-56.
Kobenhavn.
OrKy = Ore sockens kyrkoarkiv.
OSD = Ordbok över Sveriges dialekter 1-. 1991 if. Uppsala.
OSDs = Samlingar i Ordbok över Sveriges dialekter, SOFI.
Otterbjörk, Roland, 1979: Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon. 3 uppl. Stockholm. (Skrifter
utg. av Svenska språknämnden 29.)
OUN = Ortnamnssällskapet i Uppsala. Namnspalten i UNT 1-. 1983 if.
OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 1936 if.
OÖD = Levander, Lars & Björklund, Stig: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 1-. 1961 if. Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Serie D 1.)
Pamp, Bengt, 1988: Ortnamnen i Sverige. 4 uppl. Lund.
Peder Swart = Peder Swart: Konung Gustaf is krönika med inledning och ordförklaringar utg. af
Nils Edén. 1912. Stockholm.
Pers, Anders, 1927: Gamla papper angående Mora socken. Dess äldsta skattelängder efter Kammararkivets handlingar till trycket befordrade och med en efterskrift försedda av Anders Pers. Västerås.
Persson, Hed August, 1921: Namn-sägner från Leksand. I: DHT.
Persson, Jobs Per, 1929: Leksandshistorier. I: DHT.
Peterson, Lena, 1981: Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.)
- 1985: Jularbo, mansnamnet *Hiule och något om ortnamn på (H)jul-. I: Nordiska namnstudier.
Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985. Red. av Thorsten Andersson. Uppsala.
1992: Gölin. I: SAS 10.
Påhlsson, Ingemar & Landström, Klas-Håkan, 1981: Västannorstjärn. En pollenanalytisk undersökning av Ingemar Påhlsson med arkeologisk bakgrundsbeskrivning av Klas-Håkan Landström.
Stockholm. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport 1981:6.)
RA = Riksarkivet, Stockholm.
RAp = pergamentsbrev i RA.
Rietz = Rietz, Johan Ernst: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket 1-2.
1867. Malmö-K0benhavn-Leipzig-London. 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. 1955.
Uppsala-K0benhavn.
Ross = Ross, Hans, 1895: Norsk ordbog. Tillg til "Norsk ordbog" af Ivar Aasen. Oslo-BergenTroms0.
Rostvik, Allan, 1999: A special type of farm and family names in the province of Dalecarlia (Sweden).
I: Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses för Namenforschung, Trier, 12.-17. April
1993. Band 4. Personennamen und Ortsnamen. In Zusammenarbeit mit Thorsten Andersson hrsg.
von Dieter Kremer. Tiibingen. (Patronymica Romanica 17.)
RäKy = Rättviks sockens kyrkoarkiv.
Rönnegård, Sam, 1968: Nyckeln och svärdet. Församling och kyrka i Leksand genom 800 år. Leksand.
Sahlgren, Jöran, 1912: Skagershults sockens naturnamn 1. Stockholm.
1925: Anmälning av T. E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. En namnundersökning. I: NoB 13.
1929: Ordet rönn. I: NoB 17.
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1930: Ordlängdsbalansen i svenskan. I: NoB 18.
— 1949: Sockennamnen. I: Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges
städer och landsbygd. Landsbygden. Uppsala län 4. Stockholm.
— 1950: Hednisk gudalära och nordiska ortnamn. Kritiska inlägg. I: NoB 38.
— 1959: Stadsnamnet Strängnäs. I: Strängnäs stads historia. Red. av Hans Jägerstad. Strängnäs.
Salvius, Lars, 1741: Beskrifning öfver Sveriget. Första tomen om Upland. Stockholm.
Sandnes, JOrn, 1990: Elvenavnet Alma. I: NoB 78.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1898 if. Lund.
SAS = Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforslcning 1—. 1983 if.
Schl. = Schlyter, C. J., 1877: Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar. Lund. (Samling af
Sweriges gamla lagar 13.)
SD = Svenskt diplomatarium. (Numera:) Utg. av Riksarkivet. 1—. 1829 if. Stockholm.
SDns = Svenskt diplomatarium [ny serie] från och med år 1401. Utg. af Riks-archivet (Riksarkivet).
1-. 1875 if. Stockholm.
Sdw = Söderwall, K. F.: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1-2.1884-1918. Lund. (SFSS.
Serie 1. Svenska skrifter 27.)
Sdw suppl. = Söderwall, K. E: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. Av K. F. Söderwall, W. Åkerlund, K. G. Ljunggren & Elias Wess&i. 1925-73. Lund. (SFSS. Serie 1. Svenska
skrifter 54.)
Seming, Inga, 1963: Åhls sockens förhistoria. I: Åhlbygdens geologi och förhistoria. Insjön. (Bidrag till Åhls sockens historia 4.)
1966: Dalarnas järnålder. Stockholm. (Kungl. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien.
Monografier 45.)
1982: Fyndgravar och gravfynd. I: Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och
byggnadshistoria. Utg. av Leksands församling. Leksand. (Dalarnas fornminnes och
hembygdsförbunds skrifter 25.)
Siljeström Larsson, Olof, 1730: Exercitium academicum de lacu Siljan. Upsaliae.
SFSS = Samlingar utg. av Svenska fomskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 1—. 1844 if. Stockholm—Uppsala.
SMP = Sveriges medeltida personnamn. [Numeral Utg. av Namnavdelningen, SOFI. 1—. 1967 if.
Uppsala.
SMPs = Samlingar i Sveriges medeltida personnamn, SOFI.
SMR = Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till Sveriges historia 1434-1441 utg.
av Sven Tunberg genom Bo Enander, Kjell Kumlien & Ragnar Svanström. 1937. Stockholm.
S. Mågs rb = räkenskapsbok tillhörig S. Måg, Holn, Insjön, Åls sn. 26 s. [Excerperad i OAU.]
SNF = Studier i nordisk filologi 1—. 1910 if.
SOAU = Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala.
SOFI = Språk- och folkminnesinstitutet.
SOJä = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Jämtlands län. På offentligt uppdrag utg. av Ortnamnsarkivet i Uppsala. 3—. 1983 if. Uppsala. (SOAU. Serie A. Sveriges ortnamn.)
SOKo 10 = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Kopparbergs län. På offentligt uppdrag utg. av Ortnamnsarkivet i Uppsala. 10. Mora kommun. Bebyggelsenamn. Av Bror Lindén. 1990. Uppsala. (SOAU.
Serie A. Sveriges ortnamn.)
SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i Uppsala). 1-18.1950-81. Uppsala. (SOAU. Serie A.
Sveriges ortnamn.)
SOV = Sveriges (Sverges) ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen, Ortnamnsarkivet i Uppsala). 1-16.192284. Uppsala. (SOAU. Serie A. Sveriges ortnamn.)
SoVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västemorrlands län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i Uppsala). 1—. 1955 if. (SOAU. Serie A. Sveriges
ortnamn.)
SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen). 1-20.1906-48. Stockholm. (SOAU. Serie A. Sveriges Ortnamn.)
SOÖg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Östergötlands län. På offentligt uppdrag utg. av Ortnamns-
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arkivet i Uppsala. 4—. 1982 if. (SOAU. Serie A. Sveriges Ortnamn.)
SRP = Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande
af innehållet. 1-3. 1866-72. Stockholm.
Storskifteskarta och protokoll 1814-1819 över Åls sn. LMV. [Excerperad i OAU].
Strandberg, Svante, 1988: Sockennamnen i Katrineholms kommun. I: Sörmländsk bygd under 7000
år. Kultunninnesvårdsprogram för Katrineholms kommun. Red. Lina Campbell. Katrineholm.
— 2000: Sockennamnet österåker. I: Österåkers hembygdsförenings årsskrift 2000.
Strid, Jan Paul, 1981: Nären, Njärven och Njurhulten. Studier över en grupp svenska sjönamn och
därmed samhöriga ord i nordiska språk. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 15.)
Ståhl, Harry, 1927: Om gårdsnamnen i Stora Tuna socken i Dalame.Uppsats för proseminariet i
nordiska språk ht 1927 [förvaras i SOFI].
— 1941: Bebyggelsenamnen på -arv(et) i Falutrakten. I: NoB 29.
1953: Gamla handlingar rörande Orsa socken. I: Orsa. En sockenbeskrivning 2. Utg. av Orsa
jordägande sockenmän under red. av Johannes Boöthius & 011e Veirulf. Stockholm.
1956: Sjungar Jonas och Krongärds Per. Något om Dalarnas gårdsnamn. I: OUÅ.
1958: Norbergsbygdens ortnamn. I: Norberg genom 600 år. Studier i en gruvbygds historia. Utg.
av Norbergs Grufförvaltning genom Kjell Kumlien. Uppsala.
1959 a: Homman, Krigsman, Kungsman. Något om soldatnamnen vid Rättviks kompani och av
dem bildade gårdsnamn i Rättvik. I: Armborstet.
1959 b: Om Rättviks ortnamn. I: Rättvik 3. Folkligt kulturliv. Organisationer. Utg. av Rättviks
kommun. [Rättvik.]
— 1959 c: Om gårdsnamnen. I: Rättvik 3. Folkligt kulturliv. Organisationer. Utg. av Rättviks kommun. [Rättvik.]
1960 a: Ortnamnen i Kopparbergslagen. Stockholm. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 7.)
1960 b : Tunabygdens ortnamn och gårdsnamn. Särtryck ur: Stora Tuna, en sockenbeskrivning.
Utg. av Stora Tuna församling. 1959. Stora Tuna.
1961: Nils i Söderby, Solbygubben. I: OUÅ.
1962: Ortnamn i Åhl. I: Bidrag till Åhls sockens historia 3. Insjön.
1975: Från Mora mot Rumboland. Ortnamn längs en av Dalarnas huvudvägar mot Mälardalen.!:
Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 24-26 juni 1974 under medverkan av Kungl. Gustav
Adolfs Akademien. Uppsala. (Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien
10.)
— 1976 a: Från Pungmakarbo till Strandmora klint. I: Folkarebygden.
— 1976 b : Ortnamn i Orebygden. I: Ore. Socknen och kommunen 1. Red. Georg Landberg. 2 uppl.
Rättvik.
— 1976 c: Ortnamn och ortnamnsforskning. 2 uppl. Stockholm.
— 1980: Axaren, Acksjön och några andra sjönamn. I: Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980. Red.
av Olav Ahlbäck, Lars Huldön & Kurt Zilliacus. Helsingfors. (SNF 62.)
1982 a: Ortnamn i Dalarna. Stockholm.
1982 b : Skamper och Snäller, Spikuleribus och Syrak. Något om Dalames soldatnamn. I: Från
Kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 22 juni 1981 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien. Uppsala. (Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 17.)
1985: Ortnamn i Västmanland. Stockholm.
Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av undersökningar
i Stockholms län. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 16.)
Svahn, Margareta, 1991: Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs. Umeå. (Skrifter utg.
av Dialekt-, ortnamns- och folluninnesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter 8.)
Svensk uppslagsbok 1-32. 2 uppl. 1947-55. Malmö.
Svensson, Johanna, 1998: Sjöbotten — kulturmiljöer och omarrondering inom en mindre odlingsbygd i Leksands kommun, Dalarnas län. Uppsala. (Examensarbete. Sveriges Lantbruksuniversitet,
Inst. f. landskapsplanering, Ultuna.)
SvLm = Svenska landsmål och svenskt folkliv. [Numera:] Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala. 1878 if.
T = Topografisk karta över Sverige.

205

Thors, Carl-Eric, 1952: Om namn på -böle, med särskild hänsyn till de finländska namnen. I: NoB
40.
— 1959: Finländska personnamnsstudier. Stockholm. (Anthroponymica Suecana 4.)
Tideström, Gunnar, 1972: Om by- och gårdsnamnen i Bjursås socken i Dalarne. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter 16.)
tl = tiondelängd i Kammararkivet, RA.
Torp = Torp, Alf: Nynorsk etymologisk ordbok. 1919. Kristiania.
ULA = Uppsala landsarkiv.
ULMA = Dialekt- och follcminnesarkivet i Uppsala, SOFI.
UUBp = pergamentsbrev i Uppsala universitetsbibliotek.
Wadström, Roger, 1984: Svenska kvarntermer 2. Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Serie A. Folkmål 8:2.)
Wahlberg, Mats, 1981: Soldatnamnen i Våla härad. I: OUÅ.
1988: Bebyggelsenamnen i Våla härad i Uppland. Uppsala.
Veirulf, 011e, 1953: Fäbodväsendet. I: Orsa. En sockenbeskrivning 2. Utg. av Orsa jordägande sockenmän under red. av Johannes Boöthius & 011e Veirulf. Stockholm.
1966: Byar i äldre tid. I: Rättvik 1. Socknen och kommunen. Utg. av Rättviks kommun. [Rättvik.]
Wennerholm, John, 1997: Käringberget — Hagbacken i Leksands-Noret. Om hus och folk i begynnelsen. Leksand.
Wessön, Elias, 1921: Hästskede och Lekslätt. I: NoB 9.
— 1922: Forntida gudsdyrkan i Östergötland 2.1: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och
musieförening 1922.
1968: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8 uppl. Stockholm.
Westgärds, Anders, 1932: Stormor i Daloms Leksandssläkt. I: DHB.
1934: Leksands befolkningsförhållanden för 300 år sedan. En titt i gamla papper och ett par
anlinjer. I: Spegel Anna. En hyllningsskrift på 60-årsdagen den 12.3.1934. Leksand.
Zetterholm, Delmar Olof, 1936: Om fjäll i Ångermanland och i "Ådalens poesi". I: NoB 24.
Åliman, Erik, 1974: Leksands malmfyndigheter. I: Berg och malm i Leksand. Leksand. (Leksands
sockenbeskrivning 5.)
AL = Älvsborgs lösen, Kammararkivet, RA.
ÖDB = Övre Dalames bondekultur under 1800-talets förra hälft med biträde av Ola Bannbers, Ella
Odstedt och Filip Rombo samt ett flertal ortsmeddelare skildrad av Lars Levander. 1. Självhushåll. 1943. Stockholm. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folldivsforskning
11:1.). 2. Förvärvsarbete. 1944. Stockholm. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien
för folklivsforskning 11:2.)
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Förkortningar och ordförklaringar
a.a. = anfört arbete
a.st. = anfört ställe
adj. = adjektiv
avskr. = avskrift
best. = bestämd
bil. = bilaga
dat. = dativ
dens. = densamme
dial. = dialekt(al)
ds. = detsamma
f. = femininum; form; född; följande
if. = följande (sidor)
fsv. = fornsvenska
fvn. = fornvästnordiska
gen. = genitiv
h. = häfte
hd = härad
m. = maskulinum

n. = neutrum; not
no. = norska
nom. = nominativ
nsv. = nysvenska
obest. = obestämd
pl. = plural
r. = riksspråk(lig)
reg. = register
sg. = singular
sn (sar) = socken (socknar)
sp. = spalt
sv. = svenska
u.d. = utan dag (i datering)
u.o. = utan ort (i datering)
vid. = vidimation; vidimerad
y. = yngre
ä. = äldre
* anger icke belagd, konstruerad, språkform
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Uttalsbeteckningar enligt landsmålsalfabetet och
Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna
1. Vokaler

3. Särskilda tecken

a, a, a: i riksspr. tak
co: i göteborgskt Kalle
a: i riksspr. tack, i vissa fall =
n, å: mellanljud mellan ä och a
e: i riksspr. se
e,: mellanljud mellan e och ä
i: i riksspr. lita, fick
mellanljud mellan kort i och e
o: i riksspr. bo, bott
"bergslags-u"
y: i riksspr. ny, nytt
y): mellanljud mellan y och ö
a: i riksspr. gå
o: i riksspr. boll, håll, i vissa fall = o
cc: i riksspr. läsa
a: i riksspr. här
0: i riksspr. söt
o: mellanljud mellan ö i söt och ö i sött
o: i riksspr. Sött
8, ö: mycket öppet ö-ljud
a: obetonat e som i pojke

under ett tecken anger att ljudet är långt: dag
(dag), nat (natt)
under ett tecken anger att ljudet är halvlångt
under ett tecken anger att ljudet är stavelsebildande
under ett tecken anger att ljudet är kort
anger att ljudet är svagt hörbart
anger att en tonande konsonant förlorat sin
stämton (5,
accent 1 (akut), t.ex. i riksspr. anden (best.
form av and)
' accent 2 (grav), t.ex. i riksspr. anden (best.
form av ande)
starkt bitryck, t.ex. i stbihits
anger svagt bitryck
över ett tecken anger av j uppmjukat ljud
anger jämviktsaccent

2. Konsonanter
i: konsonantiskt i, står för skriftens j
Ze: kakuminalt, "tjockt", 1
n: muljerat n (av j uppmjukat n)
g, y; ng i riksspr. äng
IL: 171 i riksspr. barn
n: kakuminalt, "tjockt", n
f: sj i riksspr. sjö
§: rs i riksspt fors
j: bakre sje-ljud
kakuminalt, "tjockt", s
s: tf och kj i riksspr. tjäna, kjol
J: t-förslag i tje-ljud
1: rt i riksspr. hjort
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Register
Agnas 96
Agnes 96
Agnesbacken 96
Allvarsams 96
Alm 152
*Alma 135
Almbacken 133
Almberg 15
Almbergsbjörken 16
Almbergsbodarna 62
Almkvarnsbron 134
Almo 133
Almoån 133
Altsar 152
Altsarkvarn 152
Alvik 135
Alviken 135
Alviks 96
Alviksbrändan 96
Ambo 96
Anbo 96
Anbodarna 62
Anbod änget 96
Anders 96
Anders Bengts 96
Andersbengts 96
Anderses 152
Anders Mats 182
Andersmyren 96
Andres 152
Annas 96, 182
Annikas 182
Arongatan 96
Arons 96, 152
Arveshål 152
Arvestallen 96
Arvids 96, 152
Avradsbodama 177
Avskaken 94
Axels 182
Axen 62
Mils täckt 182
Axilsåkem 182
Back 96, 152, 182
Backa 135
Backbacken 96
Backbyn 135
back danil ersons stycke 182

Backen 16
Backes 182
Back gravarna 96
Back Hans 96, 152
Backhans 96
Backhol 62
Backhola 62
Backhällorna 182
Back 011es 152
Backomes 96
Back Pellas 96
Back Pellas täkt 96
Back Pelles 96
Bagg 97
Baggbodarna 63, 97
Bagg-gärde 97
Balk 63
Balkbodarna 63
Balkbod sovholen 63
Barbros 152, 182
Bastberg 63
Bastbergsgravningen 70
Bastbergskällan 70
Bastbergsmyran 70
Basttebärgiedtt 70
Beckers Moberg 83
Behändigs 97
Bengtes 97, 182
Bengtes täkt 97
Bengts 97, 152, 182
Bengtsarbacken 148
Bengtsarberget 152
Bengtsarkolningen 152
Bengtsänget 97
Bengtzarfzbodhama 148
Berg 16, 97, 152, 182
Berges 182
Berg Pers 182
Bergs 17, 152
Bergsmans 182
Bergsäng 17
Bergtäkten 97
Bertilsbo 63
Bjönnberget 64
Björ 183
Björberget 63
Björbodarna 64
Björgården 183

Björk 97, 152, 183
Björkberg 18
Björkbergsbodarna 64
Björken 16, 33, 76, 136
Björkens 183
Björktäkten 183
Björnberget 64
Björns 183
Björpelles 183
Björs 97, 183
Björsgrop 57, 97
Björslokan 97
Björtomten 183
Black 97
Blacktäkten 97
Bleck 97
Bleckhorns 97
Blom 97
Blombäcken 97
Blomtäkten 97
Blåberget 178
Blåbodarna 177
Blåbo vägen 177
Bock 97
Boda 60
Boda fäbodar 64
Bodlindor 18
Bollik 99
Bollikgärdet 99
Bond 98, 152, 183
Bondberget 183
Bondens 183
Bondes 183
Bond gärdet 98
Bond loken 98
Bondpelles nya stängsel 183
Bortas 98, 152
Bortes 98
Bos 98
Botten 41
Brasar 98, 153
Brasargärdet 98
Brask 98
Brenäs 162
Britas 183
Brittas 98, 153, 183
Brittas backen 183
Brittes mark 64,98
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Britts 98, 153
Broms 183
Brossbodama 64
Brossen 64
Brus 98
Brusk 98
Bruskbäcken 98
Bruskmyran 98
Bryggar 98
Bränd 98
Brändan 27, 98
Brändbacken 65
Bränd dalen 98
Brändor 65
Brändskog 65, 90
Bröms 99, 183
Brömsbodarna 65, 66
Brömsdammen 99
Brömses 183
*Budh(a)sior 163
Buffers 99
Buffids 153
Bugärde 163
Bunk 65
Bunken 65
Bunkmo 65
Bunkmorskällan 65
Bunkudd 65
Bus 183
Buseboda 163
Busen 163
Busk 99
Buskgärde 85
Busmor 163
Buss 153, 183
Bussgruvan 183
Butäckta 163
Bygden 13
Byggningen 66, 99, 175
Byngs 99, 183
Byngsbodama 178
Byngsgärdet 99
Byngspelles 183
Byngs-Pers väg 183
*By(r) 136
Byrviken 136
Byrängena 136
Båg 183
Bågåkern 178, 183
Båt 153
Bäck 99, 153, 183
Bäckeberg 163
Bäckebo 163, 184
Bäckes 184
Bältar 99
Bängtsar 152

210

Böle 18
Bölik 99
Böls 99
Bölsslogen 99
Börka 136
Börkbacken 98
Börke(n) 98
Börtas 99, 153
Courage 99
Courage Pers hage 99
Courages 99
Dabbrud 82
Dahlbergs 99
Dalsbäcken 66
Dalsmarken 66
Dalsmyran 66
Damm 99
Dammbacken 66
Dammbodarna 66
Dammgårdarna 99
Dammheden 28, 99
Dammskog 66, 90
Dammsvedarna 67
Dammsveden 67
Daniel Ols 99
Daniels 99, 153, 184
Daniels täkten 184
Danils 99
Danils tomt 100
Dans 100
Dansbacken 100
Danshol 67, 100
Danskaris 100
Danspellas 100
Deras 153
Digerbodarna 144
Digernäs 150
Digerrud 82
Djuptjärnbo 163
Djuptjärnen 163
Djura 19
Djura kapellförsamling 19
Djura Sångberget 90
Djurbyn 19
*Djur-lingen 74
Djursjön 80
Djursjö sovhol 80
Djurån 19
Djäken 100, 153, 184
Djäken hällen 100
Djäkenpers 100
Djäkens 184
Djäken täkten 184
Dov 100
Dov Mats 100
Dovbacken 100

Draggen 67
Draggheden 67
Draggåsen 68
Drant 100
Drantberget 100
Dretmyren 144
Drivs 100
Drottmyran 145
Dunder 100
Duv 100
Duves ren 100
Edshult 21
Efers 184
Efferarvet 164
Effers 184
Effres 184
Ek 100
Elias 153
Elins 100
Elis 100, 153
Elis gärde 100, 107
Elias 100
Elovs 100
Elovsbäcken 100
Erik Anders 101
Erik Ers 101
Erik Erses 184
Erik Hans 101
Erikhansbodama 68
Erik Jöns 101, 153
Erik Lars 101
Erik Mats 101
Erik Olses 184
Eriksbodama 68
Erkers 101, 153
Erkersbodama 68
Ersbodama 68
Ersbodha 68
Esters 101, 153
Estersolars 101
Falk 101
Falktomten 101
Fall Pelles 184
Fallsbjörken 68
Farbrors 101, 153
Fartbodarna 69
Faxberg 69
Fem 101, 153
Femgatan 101
Femomes 101
Finn 184
Finnes 184
Finn Pers 184
Fisk 101, 184
Fiske(n)s 184
Fiskes sköl 101

Fisktäkten 184
Fjerdingsmans 184
Fjerdsmans 184
Fjällberg 145
Fjärdsmans 184
Flatarna 146
Flatbodarna 146
Flenarna 146
Flenberget 146
Hink 101, 184
Flint 184
Flintberget 184
Flintes 184
Flint Janneses 184
Ritt 101
Flygar 101
Flygarbacken 101
Fornby 136
Fors 21
Forsbodarna 70
Forsen 21, 146
Forssboda 146
Fransos 101
Fransosviken 102
Fredriks 153
Friar 102
Friarbodarna 70
Friarhagen 102
Frimodigs 102
Frisk 102
Fräs 102
Fräsgärdet 102
Fyr 102
Fyr hopslogen 102
Fågel 184
Fågeltäkten 184
Fåglas 184
Fårberg 147
Fårnäsudden 147
Fällbom 102
Fändrik 185
Fändriks 185
Färj 102
Färje 102
Färj gärdet 102
Förar 102
Förars 84
Förarsveden 102
Förberg 147
Förberget 147
Förbergsbodama 147
Fömäs 147
Fömäsudden 147
Gabriels 102
Gabrielsåkern 102
Galeskall 87

Gall 185
Gallänget 185
Galt 102
Galtkvarn 102
Galtskall(en) 87
Gamla Lima 34
Gamla tomten 52
Gammal 153, 185
Gammelängs 153
Gammelängsholen 153
Gammelängsåkern 153
Gansåsen 70
*Garn 72
Gass 153
Gassarvet 137
Gatu 102, 185
Gatu kålgården 102
Getberg 147
Getsarvet 72
Getskump 89
Gettorget 127
Ghölisängen 185
Gierdzarffue 72
Gjers(s) 153
Glads 102
Glasmästar 102
Glasmästarbäcken 102
Glasmästare 102
Gnaget 73
Gnetbo 185
Gnetbodama 179
Goliat 102
Gop 103
Gopkvam 103
Gossen Ols 103
Got 103, 154
Granberg 73
Granbergs 103
Grannas 103
Grannas backe 103
Grav 011es 185
Gravar 185
Gravartjämen 165
Graverbäcken 165
Graverlindan 164
Griggus 185
Grim 103
Grim-Moberg 83, 103
Grimön 103
Grop 103, 154, 185
Gropen 46, 137
Gropkvarn 103
Gruvholarna 74
Gruvmyran 74
Gruvänget 74
Grytberg 29

Grytbergs 103, 185
Grytbergshar 103
Grytbergs 011es gruva 185
Grytbärgia Ström 185
Grytnäs 21, 103, 154
Grytnässved 103
Gråd 103
Gråda 23
Gränsberg 74
Gränsen 74
Gränsås fäboder 74
Gräsgårdarna 103
Gräsgården 103, 104
Gräsgårds 103
Gräsgårdstjärnen 104
Gräsgårdstomten 103
Grävnings 154
Gröntjärnsbodarna 64
Gröntuv 104
Gubb 154
Gubb Pers krona 154
Gubbmyren 154
Gucku 104
Gudmunds 104, 185
Gudmundsbacken 104
Gunsarvs 104
Gustafs 104
Gyllingen 74
Gyllingsberget 74
Gårdomes 104
Gåvels 104
Gåvelsgärdet 104
Gädd 104
Gädd gärdena 104
Gärde 23
Gärdesbyn 25
Gärds 104, 185
Gärdsback 104
Gärdsbacken 104
Gärds kilen 104
Gärdsjö 73
Gärsbodama 81
Göles 185
Gölis 154, 185
Görans 185
Göras 104, 154, 185
Göstas 104, 154
Göstas källa 104
Hackbacken 75
Hackmora 25
Hag 104, 154, 185
Hagas täkt 104
Hagbacken 154
Hagen 26
Hago 154
Hagtäkten 154
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Halgås 185
Hall 104
Hallen 137
Hall Erkes 154
Hallmans 104
Hallmans täkt 104
Hall-011es 186
Halvaras 105
Halvards 105, 186
Halvars 75, 105
Halvarsbodarna 75, 105
Hammar 105
Hammarstycket 105
Hamptorget 118
Hampus 105
Hampusbrunnen 105
Hampusgårdama 105
Hampus gärde 105
Hanis 105, 186
Hanisloka 105
Hans 105, 154, 186
Hans Eriks 105
Hans Erkers 105
Hanses 105, 154, 186
Hanseslindan 105
Hans-Israels 186
Hans Mats 154
Hans Nils 105
Hansänget 105
Hamis 186
Harnis-011es 186
Harnis Pers 186
Hed 105, 154, 186
Hedbergs 186
Hedby 27
Hedbybyn 27
Hedbys 105
Heden 28, 105, 165
Hedgårdarna 105
Hedmans 186
Helgas 105
Helgasbäcken 105
Helgbo 165
Helgnäs 165
Helgsjön 165
Helgån 165
Helgås 165, 179
Hem åt byn 32
Hermans 186
Hinders 105, 154
Hindriks 106
Hissen 28
Hisvåla 28
Hisvåls 106
Hjerp 106
Hjortnäs 29, 106
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Hjortnäsbodama 75
Hjulbäck 138
Hjulbäcks-Åsen 151
Hoback 106
Hobacken 106
Hobackgatan 106
Hoberg 30
Hoberget 186
Hobergs 186
Hobergs tomten 186
Hoff 106
Hol 106, 154
Hola 17, 43
Hol Annas har 154
Holbodarna 106
Holen 43, 166
Hol Eriks 106
Holjuvas 106
Holmats 106
Holpers 106
Holpers hagkälla 106
Hopmyren 106
Hopmyrs 106
Hupp 107, 186
Hupphagen 107
Hupp-011es 186
Hurtigs 186
Husarvet 75
Husgärdet 107
Husgärds 107
Husåkern 107
Hyttkvarn 31
Hyttkvarns 107
Hål-Jans 186
Hårdsarvet 31
Håssar 107
Håssarbodarna 75, 107
Häger 107
Häll 107
Hälla 32
Hälla sovmoren 32
Hällbron 32
Hällbyn 32
Hällharen 32
Hälsing 186
Hälsinggården 76
Hälsings 186
Härad 13
Härads avslappet 15
Häradsbygden 13
Härads fjärding 12
Häradsfjärdingen 12, 15
Häradsmarken 15, 64, 84
Häradsåkrarna 15
Hästberg 32
Högen 167

Höghol 107
Höghols 107
Högsvedama 147
Högsvedjan 147
Högvalls 154
Höjen 167
Hök 107, 154
Hök 011es råg 154
Hök änget 107
Igelbäck 140
Ighulbek 139
Iglebeck 140
His 107
Illvars 107
Ulvars täkt 107
Imbers svarv 154
Imborsviken 107
Ingeborgs 107, 154, 186
Ingels 107
Ingelsbjörken 76, 107
Ingers 107
Ingersbodama 76, 107
Insjö 186
Insjö hamn 167
Insjön 167, 182
Isaks 107
Israels 107, 187
Israelsbackarna 108
Israelsbodarna 147
Jackses 187
Jackstjämen 187
Jacobsgärde 187
Jakobes gata 108
Jakobesgatan 108
Jakobs 108, 187
Jaks 187
Janis 108, 187
Janiså'kern 108
Jan-Matses 187
Jan-Mats-Jans 187
Jan-Mats-011es 187
Jans 187
Jans-011es 187
Jans-Pelles 187
Jerkestäkten 101
Jerkhansgärdet 101
Jerkmatstomten 101
Jobs 108, 155
Jobsar 155
Jobsarbo(darna) 148
Jobsgropen 108
Jofs 108
Jofsbodama 76
Jon 108, 187
Jonas 108
Jonas myror 108

Jones 108
Jones lindor 108
Jonheden 42, 108
Jons 108, 155, 187
Jonsboda 76
Jons-Erikes 187
Jons-Pers 187
Jons änge 108
Jon tomten 108
Jon täckten 187
Jordberg 148
Jubb 109
Jubb tomten 109
Julebeck 139
Junkar 187
Junkars 187
Juskens 187
Juvas 109
Juvasberget 109
Jämt 109
Jämtänget 109
Järpens 187
Järpes 187
Järpmyr 106
Jöns 109, 155, 187
Jönsa 109
Jönsa gärdet 109
Jönsamyr 109
Jönsarbo 148
Jönses 109, 155
Jönsesåkrama 109
Jönshage 187
Jöns Pelles 155
Jönsänget 109
Kaj 109
Kajes tomt 109
Kajs 109, 155
Kalles 109
Kalles täkt 109
Kallsveds 109
Kalvsveden 109
Kandres 187
Kann 109
Kanngårdama 109
Kanntjämen 109
Kans 109
Kansgärdet 109
Kapellsbygden 15
Karimyr 109
Karimyrhagen 109
Karis 109, 155
Karishol 109
Karismyren 155
Karls 109
Karlsarvet 32
Karlsarvs 109

Kart 109
Karthagen 109
Karvs 187
Katrin 109
Katrinas 109
Katrintäkten 109
Katt 110
Kattbacken 110
Kattbodarna 76, 110
Kattgatan 110
Kavel 110
Kavlar 110
Kers 110, 155
Kersmyren 155
Kerstis 110, 155
Kerstis ho! 110
Kihlströms 187
Kilen 33, 168
Kilströmstomten 188
Klar 188
Klas 110
Klas sved 110
Klases 155
Klockar 110, 188
Klockarberg 148
Klockardaniels 188
Klockargruvan 188
Klockar-Pers 188
Klockars 188
Klockarsved 110
Klockartäkten 188
Klåvas 110
Klåves loka 110
Knabb 110
Knabbgårdarna 110
Knabbrudet 110
Knapp 110
Knappbäcken 110
Knip 110, 188
Knipens 110
Knippbodama 179
Knippels 188
Knis 110, 188
Kniv 110
*Knotholen 110
Knothols 110
Knotholsbacken 110
Knubb 111
Knubben 76
Knuts 111, 155
Knutsbodarna 91
Knutsgårdama 42, 111
Knutspers 111
Knåp 188
Knåpbodarna 179, 188
Knåp-Daniels 188

Knåp-Eriks 188
Knåp-011es 188
Kock 111
Kocktomten 111
Kolax 111
Kolhags 111
Kolhagsmoren 112
Koll 112
Kollsveden 112
Kolltjärnen 112
Kollåkem 112
Kolmyr 112
Kolmyren 112
Kolmyrviken 112
Kolning- 111
Korpholen 77
Korsgatan 112
Kors(s) 112, 155
Korsvägen 77
Korsvägstäkt 77
Koses 188
Krigsmans 112
Krigsmansgatan 112
Kristofers 188
Kråk 189
Kråkas 189
Kråkbodarna 77
Kråkpers 189
Krögar 112, 155
Krögarberget 112
Krögar krogen 112
Krök 112
Krökan 78, 112
Krökbacken 53
Kullgärdet 112
Kullgärds 112
Kullgärdsänget 113
Kullsbjörken 33
Kunggärdet 113
Kunggärds 113
Kungs 113, 155
Kungsbams 113, 155
Kus 113
Kusbackama 113
Kvarnback 113
Kvambackdammen 113
Kvarnbackkvarnen 113
Kvambackån 113
Kvarnberg 168
Kvarnåkern 43
Kvicker 113, 155
Kvist 113
Kyrkbol 77
Kyrkbyn 19
Kålhags 111
Kångelbäcken 78
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Kångellboda 78
Kånglan 78
Käll 155
Källberget 56
Källbäck(s) 155
Källgärdet 113
Källgärds 113
Laknäs 33
Land 113, 155
Landtysk 155
Landtysktjämen 155
Landtäppan 113
Lar 113
Larkällan 113
Lars 113
Larsberget 113
Larses 189
Lars Hans 113
Lars Juvas 113
Larsjönsbo 79
Larsjönsbodama 79
Lars Pers 113
Larssveden 189
Las Juvas 113
Lassas 113
Lassasgå'rdama 155
Lassas har 113
Lassas väst-i 155
Lassas öst-i 155
Lasses 113, 189
Lasses gärde 189
Lasses tomt 52
Lassjuvas 113
Lax 114, 155
Lederåsen 79
Lekatt 114
Lekattloken 114
Leksand 9
Leksands Sångberget 83
Leksands-Åsen 151
Leksboda 33
Lerberg(et) 114
Lerbergs 114
Lerbäck 114
Lersbäcken 157
Likagods 114
Liljas 114, 189
Lilla Helgås 179
Lim 114
Lima(-) 34, 141, 149
*Limi, 142
Limå, 141
Limå bruk 140
Limån 34, 141
Lind 114
Lind Anders fkodar 79
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Lindberg 34
Lindbergssågen 79
Lindbergsängena 79
Lindbodarna 79
Lindbodmarken 80
Lindjones 114
Lindkällan 114
Lindor 18,42
Lindoma 180
Lind Pers 114
Lindåker 80
Lisas 114
Lisbets 114, 155
Lisbetstomten 114
Liskar 189
Liss 114, 155, 189
Liss Anders 155
Liss Andres 114
Lissandresbacken 114
Liss Björk 115
Lissbjörken 80
Lissbonds 189
Liss Daniels 115
Liss-Daniels 189
Liss Daniels källa 115
Lissel 115, 155
Lissens 189
Liss Eriks vattstad 189
Liss-Erkes 189
Liss Erkers 115
Liss Erkers hage 115
Liss Hans 115
Lisshansestäkten 115
Liss-Jons 189
Lissjuvas 115
Lissjuvas kålgårdar 115
Liss-Kares 189
Liss-Karl 189
Lissmats 115
Lissmo 115
Liss 011es 115, 156
Lisspellas 156
Liss-Pelles 189
Lisspers 115, 156
Liss Pers änge 115
Liss-skommarens 156
Lisstomten 52
Lissåkers 156
Litens 115, 156
Litensbacken 156
Litensänget 115
Ljusbodarna 80
Lok 115
Lokas 189
Lokgärdet 115
Lom-Pelles-Erks 189

Loma- 149
Los 99
Lucku 115
Lugnet 81
Lund 156, 168, 189
Lundback 156
Lundbjörken 149
Luspens 189
Lustbo 189
Lustbos 189
Lustbo takten 189
Lustig 115
Lustig Brittas kyrka 115
Luvbodarna 82
Lyck 116
Lyckan 50
Lytkers 156
Lång 116, 149,189
Långberg 180
Långbergs 189
Långblå 178
Långbodarna 81
Långbodvallen 81
Långes bäck 116
Lång Lasses 116
Långrud 81
Långröd 81
Långsberg 149
Långsved 82
Långsvedarna 82
Långsvedjan 82
Långsåsen 149
Länsmans 116, 190
Lärfars 116
Lärfars Djupsäter 116
*Löfsen 83
Lök 116
Lönnbacken 169
Löv 116
Lövens 190
Lövladbo 82
Lövladbodarna 82
Lövsberg 82
Löönåhsen 151
Magerrud 82
Magg 116
Maggas 190
Maggas-Annas 190
Magg tallarna 116
Maj 116
Majs 116
Majstomten 116
Makar 116
Makarbacken 116
Malis 116
Malisänget 116

Malmas 116
Malmasänge 116
Margites 116
Marias 156
Marits 116, 156, 190
Marken 64, 84
Markus 116, 156, 190
Markus täkt 116
Mas 116
Masar 156
Masbacken 190
Masersten 156
Mases 117, 156
Mases-Åkmyren 156
Maskällan 116
Masomes 116
Matlas-Pers 190
Mats 117, 190
Mats-Andersbodarna 180
Matsbodarna 83
Matsens 190
Mats-Erkes 190
Mats Ers 117
Matsersåker 117
Mats Jons 117
Mats Jöns 117
Matsjöns myrar 117
Mats Lars 190
Mats-Larses 190
Mats-Lars-åkern 190
matslas linda 190
Mats 011as 117
Matsollasgatan 117
Mats 011as grop 117
Mats 011es 117
Mats Ols 117
Mats Pellas 117
Mats Pelles 117, 156
Mats Pers 117
Mats rönningen 117
Mattes 117
Mattres 190
Metar 117
Metargatan 117
Metjansudden 117
Mexgärdet 191
Mickels 117, 156, 190
Mickels- 117
Mickelskällan 117
Mickelstomten 190
Middagsberget 83
Middagsbodarna 83
Middagsskal 83
Mjälg 117
Mjälgbyn 36
Mjälgen 36

Moberg 83
Modigs 117
Molas 156
Momas 156
Momats 156
Momatsbacken 156
Mo(n) 56, 84, 142
Mor 117, 156, 190
Moren 174
Morgatan 156
Mor Pers Sackbergsstad 117
Mortäkten 156
Mos 190
Mos-Anderses 190
Mosens 190
Mos-Erikes 190
Mos-Israels 191
Moåsen 151
Muris 117
Murisäkern 117
Myr 117
Myran 84
Myrjerkes kolning 117
Måg 117, 191
Mågens 191
Måg-Eriks 191
Måges 191
Mågmats 118
Mågomes 117
Måg Per Mattsons gårdsplats
191
Mågtäppan 118
Målar 118
Målargatan 118
Mård 191
Mårds 191
Mårds-Erikes 191
Mårtanberg 169
Mårtanbergshyttan 36
Måttas 118
Måttas mark 84, 118
Mårtens 118
Mäster 191
Mäx 191
Mäxens 191
Mäx-Erikes 191
Mäx-011es 191
Mörttjärnen 169
Möttes 191
Neder Alm 152, 156
Ned i Långsberg 149
Nedra Back 152, 156
Nedre Heden 165
Nilses 118
Nises 118, 156
Nisesgårdarna 118

Nisesskölen 118
•
Niss 118
Nissamerika 118
Nisses 118, 191
Niss Mats 118
Njuput 118
Njuputgärdet 118
Nolbergh 84
Nord i åkern 52
Nord i änget 52
Noret 36
Norr Bergsäng 17
Norr Lindberg 34
Norr Rälta 41
Norrskog 142
Nors 118
Norsbron 38
Norsbro sågverk 38
Norsgärdet 118
Norsån 38
Nussi 118
Nussiåkern 118
Nybings 156
Nybingsbodarna 150, 156
Nygift 118
Nygårds 118, 156
Nygårds Hamptorg 118
Nygårds Pers strupen 157
Nykter 118
Nyåkers 119
Nålberg 84
Nårreaxmoor 62, 65
Nås 119
Nåsbäcken 119
Näbb 191
Näktergals 119
Näs 119, 132, 143
Näs-Anders 191
Näsbacken 119
Näsbodarna 84
Näsby 143
Näsbyggebyn 142
Näsbygge fjärding 132
Näsbyggelandet 133
Näset 43
Näsgärdena 119
Näsmans 157
Näsvis 119
Nötomes 119
Olars 119, 157
Olars Pers 157
Olarsbacken 119
Olarsbodarna 85, 119
Olarspersdalen 157
01 Daniels 191
01-Ers 191
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01 Ers 119, 157
01-Erses 191
01-Ersviken 119
01 Hans 119
01 Hinders 119
01 Hinders gård 119
01 Jans 119, 157
01 Jöns 119
01-Lars 191
01 Mats 120
01 Nils 120
Oljönsbacken 119
011ars 119, 157
011ars Nils 119
011as 119, 157
011asbodarna 85, 119
011as grävning 119
011as Pers 157
011es 119, 157
Olmats 157
Olmats kvarn 120
Olof Daniels 191
Olof Nils 120
Olofs 157
Ols 157, 192
Olses 192
Ols Hans 120
Olshans fäbodar 85
Olsnäs 150
Opp-i-bodarna 63
Orr 120
Orråkern 120
Ovanhaga 27
Ovanhagen 27
Oxberg 170
Oxmyren 150
Peddas 157
Pell 192
Pell-Anders 192
Pell-Anderses 192
Pellas 120, 157
Pellas bäck 120
Pellebergs 120
Pelles 120, 157, 192
Pellgatan 192
Per Anders 157
Per-Anderses 192
Per-Daniels 192
Per-Daniels-Pers 192
Per Ers 120, 157
Perers berg 68
Pererskällan 120
Per Görs 120
Per Hans 120
Perhansbodama 85
Per Hinders 120
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Perhindersbäcken 68, 120
Per Jons 120
Perjons änge 68
Per Jons änge 120
Per Jöns 120
Per Lars 120, 157, 192
Per Mats 120
Permatsmyran 120
Per Nils 192
Per Niss 157
Per Ols 120, 192
Perolsgärdet 69, 120
Per-Ols täkt 192
Pers 120, 157, 192
Pers bäck 120
Pershanses gärde 68
Persmosshålet 68
Pers tomt 120
Peruk 120
Perus 120
Perusholmen 121
Peters 121, 192
Petrus 192
Petrusgruvan 192
Petters 121, 192
Pickbodama 85
Pil 121, 157
Pilbodarna 85
Pilt 121
Pims 121
Pims täkten 121
Pinkrus 121
Pipar 121
Pipar kolningen 121
Pjons 121
Pjons strand 121
Plars 157
Plas 192
Plinsbergs 121
Plintsberg 38
Plintsbergs 121
Plåtes 192
Pnis 192
Pnis-Anderses 192
Prans 85, 121
Pransbäcken 121
Piindes 121
Prindes udd 121
Prins 121, 157
Prors 121
Pros 121
Proses 192
Prosgatan 122
Prästgnet 86
Prästknit 86
Prästtomten 86

Prästtälcten 86
Prästänget 86
Pung 122, 192
Pungar 157
Pungkvarn 122
Påls 122
Pålshagen 122
Påvels 122
Pärsbiörkan 68
Quenåkra 43
Rambergs 122
Rask 158
Rasmunds 122
Resar 122
Rexbo 170, 192
Rexsjön 170
Riksdags 122
Ris 122, 158
Risa 38
Rishans 122
Risholen 94
Risholn 38
Rishols 122
Ris Mats 122
Rismats kilen 122
Risomes sköl 122
Risvåla 28
Risås 86
Roland 180
Rolands 192
Roligs 122, 158, 193
Rombo 123
Rombotomt 123
Rombäcken 40
Romma 39
Rosens byggning 66
Rost 123
Rotgärds 158
Rovrygg 123
Rovrygg täkten 123
*Ruckan 87
Ruckarvet 87
Rucko 86
Ruden 82
Rudet 82
Rus 123, 158
Rut 123
Ruttomten 123
Ryttar 123
Ryttarberget 123
Råbock 123, 193
Råbäck 87
Rågfälts 123, 193
*Räfse-n 170
Rälta 40
Rältabodarna 87

Röd 123
Rönnings 158
Rönnäs 43, 123
Rönnäs avslappet 13
Rönnäsbyn 43
Rönnäs fjärding 13
Rönnäsfjärdingen 13
*R0yrotte (sior) 41
Salen 28
Salmakar 123
Salmakåkern 123
Sals 123
Sammils 193
Samuelsborg 66
Sandback 123
Sandbacken 123
Santbäcken 123
Santes 123
Sara Mats 193
Saras 123, 158, 193
Saras ö 124
Saxarffuidt 56
Saxarvet 56
Seffers 124
Sers 170, 193
Sers byggning 170
Sigfrids 124
Sigrids 124
Siljansnäs 132
*Simbel 124
Sirnbeltomten 124
Simbelåkern 124
Sinders 124
Sinderslindan 124
Sjons 124
Sjonsholmen 124
Sjugare 45
Sjugaränget 45
Sjugeränget 45
Sjuls 193
Sjuls dyloka 193
Sjulsmors 193
Sjöbotten 41
Sjöns 124, 158
Sjöns ho! 124
Sjörs 124
Sjös-Moberg 83, 124
Skaft 124
Skafttjärnen 124
Skalk 124, 158
Skallberget 87
Skallen 87
Skallskog 87, 90
Skampers 125
Skatu 193
Skeberg 45

Skepphusmyran 46
Skepphusrönningen 46
Skepphusåkem 46
Skinnar 125, 158
Skinnaråsen 88, 125
Skjött 125
Skjöttgravningen 193
Skog 65, 88, 142
Skogdjur 193
Skogs 125
Skogsledsbacken 125
Skomlars 125
Skommar 125, 171, 158
Skommarbodama 170
Skommarlindan 158
Skommarängena 125
Skott 125
Skricklinds 158
Skrikbackåkem 158
Skrikgärdet 158
Skrikåkern 158
Skrivar 193
Skrivargärde 193
Slcrivar-Johans 193
Skrivarns 193
Skråll 193
Skrålles 193
Skräddar 125, 158, 193
Skräddarbodarna 150
Skräddars 193
Slcräddarsveden 125
Skräddartomten 193
Skuggarvet 171
Skumpen 88
Skytt 125
Skålhol 46
Skäppsjöbodarna 150
Skäppsjön 150
Skött 125, 193
Sköttgårdarna 125
Slars 125
Slars-011as 125
Slarsollastäkten 125
Slogsveden 180
Slång 125
Slättberg 46
Slättbjörk 125
Slättängs 125
Smed 125, 158
Smed- 125
Smedby 47
Smedens 194
Smed Eriks 158
Smeds 126, 194
Smedsarvet 47
Smedsarvs 194

Smiåkers 158
Smålöjes 158
Smångs 158
Smäck 126
Smäckbacka 126
Snarv 126
Snarv-Erkes 185, 194
Snickar 126, 158
Snickaränget 126
Snis 126, 194
Snisbodama 89, 126
Snisens 194
Snis-Pers 194
Solarvet 171
Solarvs 194
Solberga 171
Solby 172
Soll 126
Sols 126, 158
Solsmors ögonkälla 126
Sorby 172
Sors 158, 194
Sot 89
Sotbodarna 89
Sotgärdet 89
Sotsved 89
Spaks 126
Spaksbodama 89
Spaksgatan 89
Spaksmyran 126
Sparring 126
Sparringberget 126
Sparv 126
Sparv fäjsbacken 126
Spegel 126
Spegelholen 126
Spel 194
Spik 126
Spik fjäru 126
Springfeldts 159
Spåls 126
Spålstomten 126
Spår-Pers 194
Spännar 126
Spännarshagen 127
Stallsveden 127
Stallsveds 127
Stamnäs 172, 194
Stark 159
Stenback 127, 159
Stenbackes 194
Stenbackhagen 127
Stenbacictälcten 127
Stenhols 127, 159
Stolp 127
Stolpgatan 127

217

Stolts 127
Stoltslolcan 127
Stor 127, 194
Stora Bussgruvan 183
Stora Helgås 179
Stor Daniels 127
Storgärds 127
Storkaris 127
Stor-Karis holme 127
Storm 127
Stor-Masbäcken 194
Stormats 127
Stor-Mats 194
Stor-Mats-Jans 194
Stormo 89, 127
Stor-Moberg 83
Stor-011es 194
Stor 011es 127
Storolles göl 127
Stor Pers 159
Stortomten 52
Storvål 29
Storåkem 159
Storåkers 159
Strupen 157
Ström 127
Stubbrud 90
Studs 159
Studspions 159
Stuss 127, 159
Stussbacken 159
Stusspions 159
Stutbodama 180
Styrsjöbo 47
Styrsjön 47
Stålbåg 127
Stålbåggärdet 127
Stålbågtorget 127
Ståls 127
Ståthållar 127
Ståthållares 127
Sund 128
Sundsnäs 48
Sunrianäng 48, 173
Sunnanängs 128
Surby 172
Svad 128
Svaden 128
Svadängs 128
Svadängsgatan 128
Svadängsrudet 128
Svalu 128
Svalus 128
Svans 194
Svartmo fäbodar 151
Svartåsen 151
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Swarfwarbodhan 151
Svarvar 128, 159
Svarvarns 194
Sved 128, 159
Svedbacken 128
Svedgården 128
Svedtäkt 128
Svedu 128
Svedå 128
Svens 128, 194
Svens täkt 128
Svensk 195
Svenskens 195
Svensk-Jans 195
Syö 45
Sångberget 90
Sången 90
Sångfjället 145
Sångnäset 90
*Säbb 128
Säbbtjärn 128
Säter 195
Säterbodama 90
Sätergårdama 90
Säters 195
Sätertäkten 181
Sätra 49, 173
Söder Bergsäng 17
Söderby 172
Söder Lindberg 36
Söder Rälta 41
Södheraxmoor 62
Sömskar 128
Sömskartjärn 128
Sörskog 90, 173
Tasbäck 143
Tax- 143
Taxbäcken 144
Taxe-Ängedt 144
Taxorna 143
Tibble 49
Tidic Anders 195
Tidigs 129, 195
Tidikes hage 129
Tillas 129
Tillasgatan 129
Times 195
Timgubb 129
Timmersmora 174
Timmes 174, 195
Tirus 129, 195
Tirusänget 129
Tjäder 129
Tjäder moren 129
Tolftes 129
Tolförs 129

Tomas 129
Toms 129
Tomt 50
Tomtes 195
Tomtåkern 23
Tom 195
Torngården 195
Tomheden 195
Torrberg 50
Torsarvet 90
Tre 129
Trons 129
Tronsbacken 129
Tronsberget 91, 129
Tronsbodama 31, 91, 129
Trons änge 91
Tross 159
Trut 151
Trädgårds 159
Träfotbodarna 181
Trätbodama 91
Trätgärdet 91
Träthagsgatan 91
Trätsved 91
Trögers 129, 159
Tull 129, 159
Tulltomten 129
Tun 129
Tuna 174
Tunsta 174
Tusen 129
Tusendalers 129
Tutviger 129
Tysk 129, 159
Tysktomten 130
Tyskänget 159
Tång 130
Tång(ome)s grävningarna
130
Täckt 130
Tägt 130, 159
Täkt(ome)s lindänget 130
Täktänget 130
Tällberg 51, 176
Tällbergs 195
Tällbergses 195
Täpp 130, 159
Täppmors hål 130
Tätting 130
Tätting hällorna 130
Udd 130, 195
Ullvi 51
Ungsjöbodarna 91
Ungsjön 91
Upp i Långsberg 149
Urväders 130

Urväderstomt 130
Ut-i-bodarna 63
Utby 53
Vabäck(s) 195
Vabäcktomten 195
Vadbäcken 91
Valsarvet 176
Valsarvs 195
Valsarvsberget 176
Vargberget 181
Vargnäs 53
Varm 159
Varås 130, 195
Varåsen 177
Vass 130
Vattberget 195
Vattbergs 195
Veberg 54
Vebergsberget 54
Vesterbergh 17
Vestmans 195
Vikmans 159
Villhanes 130
Villhans 130
Villkörar 159
Ving 130
Vinter 130, 159
Vinteränget 130
Vålberg 54, 177
Vålbergs 130, 196
Vålsveden 29
Våltäktema 29
Vålänget 29
Vändats 130
Väst i gårdarna 90
Västannor 54
Västannors Sångberget 83
Västanvik 54
Västanviksmarken 55
Västberg 55

Västgärdet 130
Västgärds 130
Västra Balkbodarna 63
Västra Gansåsen 72
Västra Långsberg 149
Västra Rönnäs 43
Westenbergh 17
Wtanåker 57
Yghul- 139
Yr 131, 159
Yrgården 159
Ytterboda 56
Yttermo 56
Ytteråkerö 57
Yttrebalk 63
Yxberg 151
Yxbo 131
Yxbodarna 92
Yxbodlöten 92
Yxen 92, 151
Åfreds 131
Åhnbodhan 92
Åjer 58
Åjsänget 131
Åker 57
Åkers 131, 160
Åkersbodama 92
Åkerö 59
Ål 131, 161, 196
Ålbyggebyn 177
Ålbyn 177
Ål-Daniels 196
Ål-Jans 196
Ålmans 196
Ål-011es 196
Ålåkern 131
Ånnbodarna 92
Årbäcks 160
Årjes 131
Årängena 42

Åsbygge fjärding 13
Åsbyggefjärdingen 13
Åsbyggelandet 13
Åsen 151
Åskakbodarna 92
Åskaken 92
Åskakmyran 92
Åsleden 94
Åsleds 131
Älg 196
Älgberget 94
Älg-Eriks 196
Älgesberget 196
Anges 160
Ärtberget 94
Ärten 76
Ärtknubben 76
Ärtled 95
Öfver Alm 152
Ömans 196
Ös 131
Ösarvet 131
Ösgatan 131
Östanhol 59
. Östanmor 60
Östannor 60
Öster Insjö 181
Österäng 131
Österängs 131
Österängsbäck 131
Östra Balkbodarna 63
Östra Gansåsen 72
Östra Långsberg 149
Östra Rönnäs 43
Över 160
Överboda 60
Övermo 61
Överåkret 57, 59
Övrebalk 63
Övre Heden 165
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-----Socknarna i Leksands kommun. Kartan ritad av Per Vikstrand.
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SKRIFTER UTGIVNA AV SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET
NAMNAVDELNINGEN

SERIE A: SVERIGES ORTNAMN
Ortnamnen i Blekinge län: II Bräkne härad (1971).
Ortnamnen i Dalarnas län: 7 Leksands kommun, bebyggelsenamn (2001). Se även Ortnamnen i Kopparbergs län.
Ortnamnen i Hallands län: I Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948), II Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (1950), ffi Bebyggelsenamnen i norra Halland (1980).
Ortnamnen i Jämtlands län: 3 Bräcke kommun, bebyggelsenamn (1995), 6 Ragunda kommun, bebyggelsenamn
(1983).
Ortnamnen i Jönköpings län: II Mo härad (1974).
Ortnamnen i Kopparbergs län: 10 Mora kommun, bebyggelsenamn (1990). Se vidare Ortnamnen i Dalarnas län.
Ortnamnen i Skaraborgs län: I Inledning (1972), II Barne härad (1961), ffi Frökinds härad (1961), IV Gudhems
härad (1954), V Kinne härad (1965), VI Kinnefiärdings härad (1966), VII Ketkinds härad (1950), VBI
Kållands härad (1963), IX Laske härad (1962), X Skånings härad (1960), XI:1 Vadsbo härad, norra delen
(1969), XI:2 Vadsbo härad, södra delen (1967), XII Valle härad (1958), XIII Vartofta härad (1955), XIV
Vilske härad (1957), XV Viste härad (1964), XVI Åse härad (1965), XVII Naturnamn (1970), XVIII:1
Rättelser och tillägg (1973), XVIII:2 Register 1. A. Territoriella namn, B. Naturnamn (1974), XVIII:3 Register 2. Register över senare leder. Förkortningar i delarna I-XVIII (1981), XVLII:4 Register 3. A. Personnamn, B. Ordregister, C. Register över språkliga iakttagelser (1975).
Ortnamnen i Uppsala län: 5:1 Uppsala kommun, Uppsalas gatunamn (1994).
Ortnamnen i Värmlands län: I Inledning (1984), II Fryksdals härad (1923), III Färnebo härad (1934), IV Gillbergs härad (1922), V Grums härad (1926), VI Jösse härad (1942), VII Karlstads härad (1922), Vm Kils
härad (1939), IX Nordmarks härad A. Territoriella namn (1950), B. Naturnamn (1952), X Nyeds härad
(1925), XI Näs härad (1944), XII Visnums härad (1939), XIII Väse härad (1924), XIV Älvdals härad (1938),
XV ölme härad (1939), XVI Register 1. A. Territoriella namn, B. Naturnamn (1962).
Ortnamnen i Västernorrlands län: I Ängermanlands södra domsagas tingslag (1955), II Ångermanlands mellersta domsagas tingslag (1965), BI Ångermanlands västra domsagas tingslag (1967), IV Ångermanlands norra
domsagas tingslag (1972).
Ortnamnen i Västmanlands län: 5:1 Heby kommun, norra delen, bebyggelsenamn (1988).
Ortnamnen i Älvsborgs län: I:1 Inledning (1948), 1:2 Namn på lägenheter och hernmansdelar (1923), II Ale
härad (1909), BI Bjärke härad (1906), IV Bollebygds härad (1909), V Flundre härad (1906), VI Gäsene
härad (1911), VII:! Kinds härad, norra delen (1919), VII:2 Kinds härad, södra delen (1918), VIII Kullings
härad (1914), DC:1 Marks härad, norra delen (1916), IX:2 Marks härad, södra delen (1917), X Redvägs
härad (1908), XI Vedens härad (1910), XII Väne härad (1906), XIII Vättle härad (1908), XIV Ås härad
(1909), XV Nordals härad (1911), XVI Sundals härad (1910), XVII Tössbo härad (1913), XVIII Valbo
härad (1915), XIX Vedbo härad (1915), XX:1 Rättelser och tillägg (1921), XX:2-4 Register (1930-1940).
Ortnamnen i Östergötlands län: 4 Björkekinds härad, bebyggelsenamn (1989), 11 Hammarkinds härad, bebyggelsenamn (1982), 15 Lösings härad, bebyggelsenamn (1991), 16 Memmings härad, bebyggelsenanuz (1995),
17 Skärkinds härad, bebyggelsenamn (1986), 22 Östkinds härad, bebyggelsenamn (1984).
Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Av Björn Collinder (1964).
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SERIE B: MEDDELANDEN
Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. Av Jöran Sahlgren. 2 upp!. (1929).
Ägonamn i Rönnebergs härad 1. Av Erik Bruhn (1931).
Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. Av Jöran Sahlgren. 3 omarbetade och utvidgade upp!. utgiven
av Helge Lindberg & Jöran Sahlgren (1945).
övredalsk ar-genitiv. Av Bror Lindén (1976).
Ortnamnsarkivet i Uppsala. En presentation. Av Leif Nilsson & Allan Rostvik (1983).
Singular ortnamnsböjning i fomsvenskan. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material.
Av Eva Brylla (1987).
Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande
appellativ och ortnamnselement. Av Staffan Nyström (1988).
Studier över sörmländska sjönamn. Etymologi, namnbildning och formutveckling. Av Svante Strandberg
(1991).
Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. Av Staffan Nyström (1992).
Behövs en ortnamnslag? Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994. Redigerade av
Eva Brylla (1995).
Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. Redigerad av Eva Brylla, Svante Strandberg och Mats Wahlberg. (1996).

SERIE C: KÄLLSKRIFTER
1663-64 års inventering av fåbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m.m. inom Kopparbergs län enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar. Med kommentar och register utgiven
av Bror Lindén (1974).
Hälsinglands äldsta skattelängd. Hjälpskattelängden »Gärder och hjälper» från år 1535. Med inledning och
kommentarer utgiven av Stefan Brink (1994).

(Skriftseriens namn är fr.o.m. 2001 ändrat från Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala till Skrifter utg.
av Språk- och folkminnesinstitutet, Namnavdelningen. Seriebeteckningarna infördes 1974.)
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I Leksands kommun finns många intressanta och märkliga
ortnamn. Vad betyder egentligen Tibble, Romma, Tunsta och
Ärtled? Vad syftar Hjul- i Hjulbäck och Helg- i Helgbo på? I
denna volym förtecknas och tolkas över 300 namn på socknar,
sockendelar, byar, bydelar och fäbodar i Leksands, Siljansnäs
och Åls socknar. Här finns också utförliga avsnitt om gårdsnamnen. Bortas, Knis, Kolhags och många fler får sin förklaring.
Författaren, docent Erik Olof Bergfors (f. 1921), har varit chef
för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Han bodde under sin barndom i Leksand. Genom sin forskning har han skaffat sig god kännedom om bygdens språk, namnförråd, kultur,
historia och traditioner. Hans forskning gällde från början
svenska dialekter, särskilt övre Dalarnas mål, men under senare år har den också inriktats på dalska ortnamn. Ett resultat
av den föreligger i denna bok.
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