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Förord
Den del av Heby kommun som behandlas i föreliggande arbete utgjorde tidigare
Våla härad. Arbetet redovisar samtliga namn på byar och kameralt självständiga
gårdar eller andra bebyggelser i senast upplagda jordebok (1879) och i jordregistret. För avdelningen Övriga bebyggelsenamn har ett visst urval gjorts bland de
namn som är belagda först på 1800- och 1900-talen; därvid har hänsyn tagits till
namnens skriftspråkliga hävd och förankring i talspråket samt deras betydelse i
språkligt och kulturhistoriskt hänseende. Redovisningens uppställning svarar mot
förhållandena på den ekonomiska kartan från 1960.
Det redovisade materialet är hämtat från samlingarna i OAU. Förf. har utfört
kompletterande excerpering av medeltidsmaterial. De utnyttjade jordeboksutdragen i OAU har sammanställts av f. rektorn Algot Hellbom. Beläggredovisningen i avdelningen Övriga bebyggelsenamn bygger framför allt på ett av förf. excerperat, omfattande namnmaterial ur lantmäterihandlingar i LMV och de berörda
församlingarnas kyrkoarkiv i Uppsala landsarkiv och resp. pastorsämbete. För det
medeltida beläggmaterialet har fullständighet eftersträvats, medan ett urval har
gjorts bland yngre namnformer. Uppgifter om storlek och jordnatur i den äldsta
jordeboken har hämtats från DMS 1:4 samt jordeboksutdrag i OAU. För utförligare kamerala uppgifter rörande medeltiden hänvisas till DMS 1:4.
Det medeltida otryckta diplommaterialet har till största delen lästs i fotokopior i
OAU. I beläggredovisningen utmärks osäkert identifierade belägg med frågetecken framför belägget och osäkert daterade belägg med frågetecken framför årtalet.
Originalbelägg markeras ej särskilt, däremot avskrifter när det av källhänvisningarna inte framgår att det är fråga om sådana. Tergalanteckningar har i regel icke
medtagits. 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. Otydlig bokstav utmärks
med punkt under bokstaven. Vissa osäkra textpartier suppleras inom klammer.
Ortnamnsformer fr.o.m. 1526 återges i beläggserierna alltid med stor begynnelsebokstav oberoende av förhållandet i de excerperade källorna. Orden härad och
socken eller förkortningar därav redovisas genomgående som hd eller sn, om de
hämtats ur nysvenska källor.
Uppteckning av ortnamn i området har utförts av Manne Eriksson 1930-37 (alla
socknar), August Isaacsson 1964 (Huddunge), Lena Andersson (tidigare Jonsson)
1971-75 (Huddunge och Nora) och förf. 1979-86 (Harbo, Nora och Östervåla).
Arbetet har i manuskript granskats av arkivchefen Allan Rostvik, förste arkivarien Svante Strandberg och av ledamöterna i Ortnamnsarkivets rådgivande nämnd
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professor Thorsten Andersson, professor Lennart Elmevik och professor emeritus
Lennart Moberg.
Kartan över Våla härad och dess äldre bebyggelsenamn har renritats av 1:e ritare
Alicja Grenberger vid Institutionen för arkeologi, Uppsala universitet.
Uppsala i mars 1988
Allan Rostvik
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Mats Wahlberg

Namnhistorisk översikt över Våla härads
äldre bebyggelsenamn
1. Material och undersökningsmetoder
Socknarna Harbo, Huddunge, Nora och Östervåla, tidigare utgörande Våla härad,
räknas till landskapet Uppland men hör alltsedan 1600-talet till Västmanlands län.
Häradet utgjorde under medeltiden en egen administrativ enhet i nordvästra delen
av Tiundaland. 11500-talets jordeböcker är häradet indelat i nio hamnor (DMS 1:4
s. 90): Åbygge hamna (till en inbyggarbeteckning till bynamnet Åby i Östervåla
eller till appellativet å, avseende den å som åsyftas i detta namn och vid vilken de
flesta av hamnans byar ligger), Bodhakarla hamna (till en inbyggarbeteckning bodhakarlar, varom se Buckarby avsnitt 3.1), Fågelsta hamna (till bynamnet Fågelsta i
Östervåla), Gräsbo hamna (till bynamnet Gräsbo i Östervåla), Bjurvalla hamna
(till bynamnet Bjurvalla i Östervåla), Harbo hamna för Harbo sn, Halsinge hamna
(till en inbyggarbeteckning till bynamnet Hallsjö i Huddunge sn), Åbygge hamna
(till en inbyggarbeteckning till bynamnet itiby i Nora sn) och Norbygge hamna (till
en inbyggarbeteckning till sockennamnet Nora). En mindre del av Harbo sn öster
om Tämnaren fördes 1894 till Björklinge sn, Norunda hd, Upps. 1., södra delen av
Huddunge sn överfördes från Torstuna hd till Våla hd 1897, och byarna Ingbo,
Sörbo och Osta i Nora sn överfördes samma år från Simtuna hd till Våla hd. För
närmare uppgifter om administrativ, judiciell och kyrklig indelning i äldre tid se
DMS 1:4.
Häradet består till största delen av stora, glest befolkade skogsområden. Bebyggelsen i Harbo och Östervåla är koncentrerad till slättområdena väster och sydväst
om Tämnaren och den i Huddunge till Vretaån. I Nora är bebyggelsen splittrad på
flera mindre områden. En stor grusås, som löper i nord-sydlig riktning genom
socknen är av gammalt en viktig färdväg norrut mot Gästrikland (Österfärnebo och
Hedesunda).
I följande översikt behandlas häradets äldre bebyggelsenamn. Materialet är begränsat till de sammanlagt 190 namn som finns belagda i källorna senast på 1550talet (de äldsta jordeböckerna är upprättade på 1540-talet). För ett dussintal av
dessa namn gäller att det är osäkert, om de har avsett en bebyggelse.
Namnen delas in i tre grupper: 1. Förhistoriska namn. 2. Medeltida namn. 3. Icke
daterbara namn. En första indelning har gjorts på språklig grund efter den allmänt
vedertagna kronologin för olika ortnamnstyper enligt gängse handböcker (Pamp
1974, Ståhl 1976). Därvid har till den förhistoriska gruppen förts namnen på -inge!
-unge, -sta, -bolsta, -landa, vissa namn på -by samt det som kultbetecknande ansed7

da Hov. Som medeltida har räknats vissa av namnen på -by, namnen på (-)torp, fsv.
(-)bodha, -bol, -byle, (-)sälja, (-)säter, -änge, -gärde, vret, täppa, ruda, fsv. rydhia
samt Klostret.
Den viktigaste källan för en språklig bedömning av namnen är givetvis de äldre
namnformer som finns bevarade. De medeltida dokumenten från Våla hd är emellertid ganska få. Den mest betydelsefulla källan härvidlag är de s.k. markgäldslängderna från tiden omkring 1312, vilka redovisar den extra skatt som hertigarna Erik
och Valdemar lät ta upp från områden i norra Uppland (DMS 1:4 s. 89 f., Lundberg
1972s. 19 ff., G. Dahlbäck i Fornvännen 69, 1974, s. 125 if.).' Från Våla hd redovisas där 291 personer som har erlagt skatt och 58 som resterar med skatteinbetalningen. För Harbo anges hemort för alla skattskyldiga, för Nora saknas ibland dessa uppgifter. För Östervåla noteras hemort enbart i sex fall, och för Huddunge saknas helt ortnamn.
59 namn, huvudsakligen ursprungliga naturnamn, har ej kunnat dateras på språkliga grunder. Som komplement till den språkliga dateringen har därför icke-språkliga dateringsmetoder tagits till hjälp. Eventuell förekomst av gravar och gravfält
som kan knytas till bebyggelserna har undersökts. Dessa uppgifter har hämtats ur
RAÄ:s fornminnesregister. Femton namn är olokaliserade och följaktligen inte
möjliga att direkt relatera till fornlämningsbeståndet. Av dessa femton namn hör
två till den förhistoriska gruppen, åtta till den medeltida gruppen och fem till gruppen icke daterbara namn (allt enligt den primära språkliga analysen).
Fornlämningar kan knytas till tolv av de fjorton lokaliserbara bebyggelserna med
namn som vid den språkliga analysen antagits vara förhistoriska. Till de 107 lokaliserbara bebyggelserna med antagna medeltida namn kan fornlämningar knytas endast i ett fall, nämligen Stalbo i Nora sn (se härom även artikeln *Byrkista i Nora
sn). Vid Långgärde i Harbo sn, belagt först på 1560-talet som torpställe under Kvarsta och därför ej medtaget i denna undersökning, finns ett ganska stort gravfält,
som möjligen har hört till en äldre försvunnen bebyggelse (se artikeln Långgärde).
Av de 54 lokaliserbara bebyggelserna med språkligt icke daterbara namn har nio
bevarade fornlämningar. Det är givetvis viktigt att ha i minnet, att många fornlämningar kan vara bortodlade eller på annat sätt förstörda. Överensstämmelsen mellan den språkliga analysen och förekomst av fornlämningar synes dock i detta fall
vara god.
Ett problem vid användandet av fornlämningar som ålderskriterium är, att dessa
sällan är daterade i RAÄ:s fornminnesregister. Att döma av en jämförelse med de
analyser av gravfältstyper som gjorts av B. Ambrosiani (1964 s. 68 if.) och Å. Hyenstrand (1984 s. 84 if.) torde dock de i föreliggande översikt anförda gravarna och
gravfälten i Våla hd härröra från yngre järnålder, kanske snarast vikingatid. Sådana
är vanligtvis belägna på moränbackar i anslutning till bebyggelsen. Endast två av
häradets gravfält har varit föremål för arkeologiska utgrävningar. En del av ett
gravfält vid Ettinga och Hovberga har därvid daterats till vikingatiden (RAÄ Östervåla sn nr 9) och ett mindre gravfält på Prästgårdens mark i Ostervåla till övergångstiden mellan vendeltid och vikingatid (se Hov avsnitt 2.4).
De inledningsvis nämnda markgäldslängderna från ?1312 kan, liksom bebyggelsernas storlek och läge, ge viktiga kompletterande upplysningar till en ickespråklig
1
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Av de bevarade längderna är de som avser socknarna Östervåla och Tegelsmora daterade den 18
oktober 1312, medan de övriga är odaterade och ungefär samtidiga med de två daterade.

datering av namnen. Svårigheterna att bedöma bebyggelsernas storlek med hjälp av
mg! ?1312 har belysts av B. Lundberg (1972 s. 20 f.) och G. Dahlbäck (i Fornvännen
69, 1974, s. 125 if.). Enligt Lundberg torde de som betalade mest (1 mark — dvs. 8
öre — eller sex öre) ha varit fullsuttna bönder, medan personer med lägre skattesats
(fyra eller två öre) kan ha brukat torp eller livnärt sig på hantverk, fiske m.m. Dahlbäck räknar med att skatten är personlig och gör samma bedömning som Lundberg
vad beträffar skattebetalarnas status (han sätter dock gränsen för fullsuttna bönder
vid en marks skattesats). Storleksvärderingen av bebyggelserna försvåras av att flera personer från olika byar och gårdar i vissa fall uppenbarligen sammanförts under
ett bynamn. Så upptas t.ex. under Brunnvalla i Nora inte mindre än trettiotre skattskyldiga personer, ett orimligt högt antal. Dessa förhållanden gör det också, som
Dahlbäck framhåller, svårt att jämföra befolkningstalet enligt mgl ?1312 med motsvarande uppgifter i de äldsta jordeböckerna. Dessa uppvisar genomgående färre
personer per by än mgl, ett förhållande som inte har fått någon tillfredsställande
förklaring. Digerdöden, missväxt och allmän ekonomisk nedgång kan vara bakomliggande faktorer.
Bebyggelsernas storlek är ett ofta anlitat instrument för åldersbestämning (Christensen & Kousgård SOrensen 1972s. 208 if., Pamp 1974s. 26 f., Ståhl 1976 s. 57 f.).
Uppgifter om Vålabebyggelsernas medeltida storlek har hämtats från DMS 1:4
samt jb-utdrag i OAU. Jordetalet uttrycks i markland, öresland, örtugland och penningland enligt DMS 1:4 s. 10 f. De flesta byarna i Våla hd är tämligen små. Endast
tio är i de äldsta jordeböckerna på två markland eller däröver. De största byarna är
Huddungeby i Huddunge med drygt fem markland (5:1), Bjurvalla i Östervåla med
drygt fyra markland (4:0:1) och Norabyarna Buckarby med fyra markland (4:0) och
Nordmyra med nära fyra markland (3:7:1). Denna metod för åldersbestämning bör
användas med försiktighet. I de flesta fall torde dock förhistoriska byar ha högre
jordetal än medeltida. I Våla hd har de bebyggelser som av språkliga och
arkeologiska skäl bedömts vara förhistoriska med två undantag en storlek på minst
ett markland, medan c:a 2/3 av de som medeltida bedömda bebyggelserna understiger ett markland. För frälsejorden, som inte är särskilt omfattande i Våla hd, anges
i jordeböckerna inte något jordetal. Storleken får då uppskattas med ledning av
antalet angivna hemman och torp.
Metoden att åldersbestämma bebyggelser genom att med hjälp av kartor och
ägofigurer rekonstruera äldre ägo- och storleksförhållanden samt utflyttningar
inom en gammal gårds eller bys gränser (Christensen & Kousgård Sorensen 1972 s.
214 if., Pamp 1974 s. 24 ff., Ståhl 1976s. 58) har använts undantagsvis. Därvid har
uppgifter i det äldre lantmäterimaterialet brukats.
En sammanvägning av de språkliga och ickespråkliga möjligheterna till datering
ger en fördelning av Våla härads äldre bebyggelsenamn enligt nedanstående översikt samt tabell 1 och karta 1.
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Förhistoriska namn
-inge/-unge: Ettinga, Huddunge(by)
-sta: ?*Byrkista (olokaliserat), Fågelsta, Kvarsta
(-)by: ?By, Bärby, Eneby (olokaliserat), Hässelby, Viby, Åby (2 st.), ?Åkerby
-bolsta: ?Svingbolsta
-landa: Upplanda
Hov
?Berg (olokaliserat), Eklunda, Hallsjö, Holm, Hovberga, Nordmyra, Näs (Harbonäs), Solberg, Svina,
Ön

Medeltida namn
-by: Buckarby (2 st.), Holvastby, Håcksby, Litsleby (olokaliserat), Mälby
(-)torp: Guttorp, Torp
(-)bodha: Se tabell 2. Olokaliserade: Alastanthabodha, Bodha, Bossabodha, *Finvidhabodha, *Kxlabodha
-bol: ?Baggbo, ?Smedsbo
-byle: *Nybyle (olokaliserat)
(-)sälja: Norrsälja, Sälja, Västersälja
(-)säter: Gransätra, Sätra
-änge: Risänge, Svedäng
-gärde: Bogärde, Långgärdet, "teppegerhi" (olokaliserat) (för det här ej medtagna Gudhvastageerdhe,
se under Nora sn)
vret: Vreta
täppa: Täppan
ruda: Rudun
fsv. rydhia: Rödje
Klostret

Icke daterbara namn
Aspnäs, Backa, Barkan, Berg (2 st.), Berga (Floberga), Bjurvalla, Björken, Borgen, Brattberg, Bro,
Brunnvalla, Buska, Diken, Fallet, Ginka, Granberga, Gäddsjö, *Hamarbxk (olokaliserat), Helganbo:
Holm, Horsskog, Huggle, Lakbäck, Lindsbro, Ljusbäck, "lydhisum" (olokaliserat), Länna, Marbäck,
Marstalla, Nordansjö, Nordsjö, Ramna, Rönnviken, Siggberg, Sjöholmen, Skärsjö, Slättan, Stigmota,
Stymne, Stärte, Svina, Vad, *Vendeledha (olokaliserat), Vida, *Vikhamar (olokaliserat), Väderholmen, Åmyra, Osta

Tabell 1. Namnmaterialets fördelning på förhistoriska och medeltida samt icke daterbara namn.
Förhistoriska
namn
Harbo
Huddunge
Nora
Östervåla

10
2
5
9

Summa

26
14

10

Medeltida namn
(varav -bodha)

Icke daterbara
namn

Summa
namn

(11)
(11)
(21)
(46)

14
7
11
17

44
22
43
81

115 (89)
61 (77)

49
26

190

20
13
27
55
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2. Förhistoriska bebyggelsenamn
2.1. Inledning
De förhistoriska bebyggelsenamnen i häradet är få; de utgör 14 % av de i denna
översikt behandlade namnen.2 För skillnader mellan socknarna se avsnitt 5. Större
delen av detta uppländska randområde har alltså befolkats ganska sent.

2.2. Namn på -inge/-unge
Till denna namngrupp hör enbart två namn. Den gamla byn Huddunge har givit
namn åt Huddunge sn och kallas nu Huddungeby. Ett sådant tillägg av -by är ett
vanligt sätt att skilja annars likalydande by- och sockennamn åt. På en liten åkerholme på Prästgårdens mark strax nordväst om byn har påträffats lämningar, som enligt RAÄ:s fornminnesregister (Huddunge sn nr 14) sannolikt är ett borttaget gravfält. I övrigt kan nämnas att en runsten (U 1176), troligen av Öpir, finns på Prästgårdens mark sydväst om byn.
Det andra namnet i denna grupp, Ettinga i Östervåla, är ett plur. inge-namn. På
gränsen mellan Ettinga och Hovberga finns ett stort gravfält, av vilket delar har
daterats till vikingatid (RAÄ Östervåla sn nr 9).

2.3. Namn på -sta och -by
Hit har förts häradets tre sta-namn samt åtta av namnen på -by (för det här medräknade men som osäkert bedömda sta-namnet * Byrkista se närmare artikeln * Byrkista i Nora sn).
Söder om Harbo kyrka ligger Viby med flera gravfält. Namnet innehåller *vi
'(hednisk) helgedom'. I omedelbar anslutning ligger kyrkan och Prästgården, vars
mark möjligen är utbruten ur Viby. Sockennamnet, ursprungligen Harir, är sannolikt ett kyrkplatsnamn. Här har alltså den kristna kyrkan byggts på eller invid en
äldre hednisk kultplats. Huruvida direkt kultkontinuitet föreligger kan dock ej avgöras utifrån dessa förhållanden. Att hednisk kultplats och kyrkplats ofta sammanfaller kan naturligtvis ha rent kommunikationsmässiga orsaker. Ett i en bygd
centralt läge med en äldre hednisk kultplats kan ha befunnits lämpligt för den kristna kyrkan, även om den hedniska kulten dessförinnan hade upphört. Ett tämligen
säkert exempel på kultkontinuitet synes dock sockennamnet Torsåker i Södermanland vara (Strandberg 1976 s. 84 if.); något bynamn Torsåker, som kunnat vara en
förbindelselänk mellan en kanske sedan länge nedlagd kultplats och den nya kristna
kyrkan, är inte känt. För frågan om kultkontinuitet se även Sandnes 1987 s. 144 if.
I centralbygden omedelbart norr om Harbo kyrka ligger Kvarsta och det därtill
angränsande Hässelby, båda med gravfält; vid Hässelby finns dessutom en runsten
signerad av Öpir (U 1177).
Namnen på -by har kunnat bildas ännu under medeltiden. Till ett äldre förhistoriskt skikt brukar räknas namn med naturbetecknande förled (Ståhl 1976 s. 72);
sådana är i Våla hd Hässelby (till hässle 'hasselbestånd') och det olokaliserade Eneby i Harbo, de två namnen Åby i Nora och Östervåla samt Bärby i Östervåla (till
2

Angivna procentsatser för olika namngrupper är beräknade på de 190 bebyggelsenamn, belagda i
skrift senast på 1550-talet, vilka behandlas i denna översikt (se avsnitt 1 samt tabell 1).
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berg) (beträffande stamkompositionen se Hellberg 1967 s. 251). Vid Åby i Nora
finns två gravfält, medan Åby i Östervåla saknar sådant. En gravhög och en osäker
stensättning finns dock c:a 400 m nordost om byplatsen. Stora delar av Östervåla
samhälle är emellertid byggda på Åbys mark, varför eventuella gravfält med stor
sannolikhet är försvunna. En runsten (U 1180) i byn har en inskrift med runliknande tecken och runor utan språklig mening. Runstenar är dock knappast att i första
hand betrakta som bebyggelseanknutna fornminnen; de restes ofta på väl synliga
platser, förbi vilka människor färdades.
Till de förhistoriska namnen på -by har också med tvekan förts Åkerby i Östervåla. Byn saknar fornlämningar, och dess namn finns ej omnämnt i medeltida handlingar. Grannbyarna Ettinga, Upplanda och Stärte omtalas däremot flera gånger
under medeltiden. Byns storlek enligt äldsta jb, två markland, är emellertid betydande (dess nuvarande ringa storlek beror på att flera utjordar, tillhörande andra
byar, avsöndrades vid laga skiftet). Det vanliga namnet Åkerby torde på andra håll i
Sverige ha förhistoriskt ursprung.
Längre österut i Östervåla, vid Tämnarstranden, ligger de båda grannbyarna Fågelsta och Bärby. Vid Fågelsta finns ett gravfält och vid Hemmingsbo strax intill
ytterligare ett, som även det måste höra till Fågelsta. Vid Bärby finns två stensättningar. Här synes vi ha att göra med en i denna del av socknen ensamliggande
förhistorisk bosättning. Det till Bärby gränsande Svina kunde möjligen tänkas ha
förhistoriska anor och höra hit, men för övrigt finns här enbart yngre namn på
-bodha samt det sannolikt unga Stigmota.
By i Harbo ligger avsides i skogsbygden i sydöstra delen av socknen. Här saknas
fornlämningar, och det får anses osäkert, om bebyggelsen är förhistorisk. I mg!
?1312 upptas fem personer, varav två för en mark vardera. I äldsta jb noteras By för
1 1/2 markland.

2.4. Hov samt namn på -bolsta och -landa
Gården Hov i Östervåla ligger norr om kyrkan och gränsar till Prästgården. Sockennamnet Våla är sannolikt ett ursprungligt bygdenamn. Prästgården synes ej ha haft
något eget äldre namn utan är troligen utbruten ur Hov. Ett gravfält på Prästgårdens mark strax söder om kyrkan är daterat till övergången mellan vendeltid och
vikingatid (Söderberg 1976). Då Hov ligger i centrum av socknen invid kyrkan, är
det frestande att anta, att en betydelse 'hednisk kultplats' e.d. föreligger i dess
namn snarare än de äldre betydelserna av det till grund liggande appellativet, nämligen 'höjd' och 'gård'. För närmare diskussion om namnet se artikeln Hov i Östervåla sn samt, för den besvärliga frågan om kultkontinuitet, ml. 2.3 under Viby.
Vid Svingbolsta strax söder om Östervåla kyrka har påträffats fragment av en
sten med runliknande tecken (U 1179). Ett liknande fragment har påträffats i golvet
i kyrkan (U 1178), och i Åby strax öster om kyrkan finns en sten av samma typ (U
1180). Inskrifterna är gamla. Som påpekats ovan i samband med behandlingen av
namnet Åby (2.3) kan dock runstenar inte räknas till bebyggelseanknutna fornlämningar på samma sätt som yngre järnåldersgravfält. Emellertid finns också strax
öster om gården två rösen, sannolikt jämåldersgravar. Dessa ligger helt nära ett
mindre gravfält på Prästgårdens mark, varom se under Hov ovan. Som framgår
ovan är Prästgården troligen utbruten ur Hov, och möjligen har även Svingbolsta
äldst hört till samma komplex (se närmare artikeln Svingbolsta). Prästgårdens läge
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mellan Hov och Svingbolsta synes, om detta resonemang är riktigt, snarast tala för
att Svingbolsta avsöndrats före tillkomsten av Prästgården eller åtminstone inte senare. Om bebyggelsen verkligen har förhistoriskt ursprung får dock anses osäkert.
Vid Upplanda i Östervåla finns ett mindre gravfält och flera stensättningar. Namnet, med betydelsen 'den längre upp belägna marken eller jorden', måste dock vara
givet i relation till en äldre bebyggelse längre söderut längs Kartaån, kanske Hovberga, som redovisar skogen gemensamt med Upplanda 1790 (LMV T 76-27:4).

2.5. Övriga namn
En rad språkligt icke daterbara namn kan genom förekomst av bebyggelseanknutna
gravfält med stor sannolikhet bedömas vara förhistoriska. Hit hör Eklunda, Näs
(nu Harbonäs), Solberg, Svina och Ön i Harbo sn, Hallsjö i Huddunge sn, Holm
och Nordmyra i Nora sn och Hovberga i Östervåla sn. Av dessa är Eklunda, Svina,
Hallsjö, Holm, Nordmyra och Hovberga namn på stora byar, vilka upptas till ett
markland eller mer i äldsta jb. För frälsegården Näs saknas jordetal, men den nuvarande arealen är stor. Solberg och Ön bryter mönstret med jordetal på 0:3 resp. 0:4.
Gravfältet vid Hovberga ligger på gränsen mellan Hovberga och Ettinga och har
möjligen varit gemensamt för de båda byarna (för Ettinga se avsnitt 2.2).
I mgl ?1312 för Nora sn upptas en by Berg med minst sju skattskyldiga. Den har
sannolikt legat nära kyrkan och efter ödeläggelse i slutet av 1300-talet delats upp på
kringliggande bebyggelser (se närmare artikeln Berg). Fornlämningar saknas i området, och namnet har därför med tvekan förts till den förhistoriska gruppen. Anledningen är att byn synes vara moderby för Holvastby och Prästgården och kanske
även för Ulebo och Åsbo. I det höga antalet skattskyldiga för Berg i mgl inryms
sannolikt personer från någon eller några av dessa bebyggelser (jfr avsnitt 1). Man
vill också gärna tro, att ett sockencentrum utgör en förhistorisk bygd. Emellertid
kan det glest bebyggda Nora mycket väl ha etablerats sent som socken, och kyrkan
kan ha förlagts till en ung bygd eller en tidigare obebyggd plats. Läget invid Noraåsen är kommunikationsmässigt välvalt. Jfr de östgötska socknarna Kumla, Rök
och Heda, vilkas kyrkor inte förlagts i anslutning till gamla byplatser utan vid en
gammal huvudväg genom bygden (Th. Andersson i OUÅ 1962 s. 15 if. och i NoB
51, 1963, s. 95 if.).

3. Medeltida bebyggelsenamn
Av det i denna översikt behandlade materialet utgör de medeltida bebyggelsenamnen den största gruppen (61 %). Merparten av dessa, hela 77 %, är namn på
-bodha.

3.1. Namn på -by
Hit har förts några sannolikt sena namn på -by.
Holvastby i Nora har mansnamnet Holmvast som förled. Enligt gängse uppfattning är namn på -by med personnamnsförleder unga, huvudsakligen medeltida. Bebyggelser med sådana namn ligger oftast i skogstrakter, isolerade från de gamla
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kulturbygderna (0. von Friesen i NoB 18, 1930, s. 91, Hellberg 1950 s. 160 och 1967
s. 247). Holvastby gränsar till Prästgården och har alltså ett mycket centralt läge,
som avviker från övriga uppländska namn av samma typ. Se även resonemanget
angående den försvunna byn Berg i avsnitt 2.5.
Håcksby i Huddunge saknar fornlämningar. Namnet är inte känt från medeltiden, och dess förled är en yngre genitivform på -s av mansnamnet Håkan.
Litsleby i Harbo är en olokaliserad utjord i Hässelby, tillhörande Holm och möjligen aldrig bebyggd. Namnet uppträder äldst med efterleden -by, senare -bodha.
Någon anledning att anta förhistoriskt ursprung för namnet finns ej (se vidare artikeln Litsleby under Holm i Harbo sn).
Förleden i Mälby i Nora, fsv. mcedhal- 'mellan-', syftar på läget mellan byarna
Bro och Sälja. Ingen av de båda åsyftade bebyggelserna kan påvisas vara förhistorisk.
Namnet Buckarby, ursprungligen Bodhakarlaby 'bodakarlarnas by', finns både i
Nora och i Östervåla. I Östervåla ligger Buckarby i utkanten av ett område som helt
domineras av bodha-namn. Buckarby i Nora ligger isolerat i skogsbygden i nordöstra delen av socknen, norr om Lakbäck och Ärligbo. Bokarby i Vendels sn, Örbyhus
hd, Upps. 1. (in bodxkarlxby ?1312 u.d. u.o. RAp, SD 3 s. 88) har samma förled.
Även denna bebyggelse ligger i ett bodha-namnsområde.
Enligt L. Hellberg (1950 s. 96 ff.) har det i fsv. funnits ett appellativ bodha karl
med innebörden 'man som vistas vid fäbodarna'. Han sätter Buckarby i samband
med bodha-namnen, som han anser syfta på gammal fäbodbebyggelse. Att namnen
på -bodha i Uppland skulle ha denna innebörd, har han dock senare bestämt tagit
avstånd från (Hellberg 1967 s. 183 if.).
Det synes emellertid ofrånkomligt, att ett samband föreligger mellan bodhanamnen och namnen Buckarbyl Bokarby. Värd att notera är den plur. förleden bodhakarla- i Buckarby. Av bodha-namnen i Uppland har en överväldigande majoritet i stället ett personnamn eller en sing. yrkesbeteckning som förled, ytterst sällan
en plur. personbeteckning. En yrkesbeteckning i plur. synes föreligga i Östervålanamnet Kanikebo (till fsv. kanunker 'kanik', en högre prästtitel). Ettingbo i Östervåla innehåller snarast en inbyggarbeteckning *etingar till bynamnet Ettinga.
Månkarbo i Tierps sn, Örbyhus hd, Upps. 1. (i mwnkarabode 1496 23/2 Vallby
RAp) har tolkats som en utflyttning från byn Munga, alltså 'Mungakarlarnas bodar'
(Eriksson 1976 s. 75). Jämför även Hedkarlsbo i Nora (till hedkarlar 'personer från
hedmarken'), belagt först 1615 (Hedekareboo 1615 AL 40:2 f. 177 v.) och därför ej
medtaget i denna översikt. Möjligen finns flera sådana plur. personbetecknande
förleder, vilka liksom i Hedkarlsbo antagit sekundär s-genitiv. Jämför t.ex. Myrkarsbo i Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1. (Myrkarsboda 1536 DMS 1:4 s. 164) till
bynamnet Myren (M. Eriksson i UFT 46, 1938, bil. 1 s. 62 f.) och Skekarsbo i Nora
sn. Ettingbo och Månkarbo kan jämföras med bodha-namn, vilkas förleder är äldre
bynamn, t. ex. Halmby boda till Halmby i Funbo sn, Rasbo hd, Upps. 1. och Lårstabo till Lårsta (nu Bjelkesta) i Giresta sn, Lagunda hd, Upps. 1. Denna namngrupp är
liten. Innebörden i namnen är, bortsett från problemet att fastställa vad slags
"bodar" det rör sig om, lättförståelig.
Vore nu Buckarbyl Bokarby jämförbara med Månkarbo, borde de åsyfta någon
form av utflyttning antingen från en by med namnet Bodha eller kanske från en
eller flera byar (gårdar) med namn på -bodha. Emellertid är Buckarby i Nora socknens största by och noteras i äldsta jb för fyra markland, en avsevärd storlek, som i
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häradet endast överträffas av Huddungeby i Huddunge och Bjurvalla i Östervåla.
Mg! ?1312 upptar fem skattskyldiga till 1 mark, två till 4 öre och en som restar 2 öre.
Buckarby i Östervåla har i äldsta jb ett och ett halvt markland. Dessa siffror ligger
klart över genomsnittet för bodha-bebyggelserna (se avsnitt 3.3). För Bokarby i
Vendel är förhållandet detsamma.
Enligt min mening åsyftar bodh i bodhakarlar snarare "bodarna" på Buckarbyenheterna än en moderby med namnet Bodha (eller med namn på -bodha), varifrån
någon form av utflyttning skett. Förledens pluralitet kunde möjligen tänkas återspegla, att bodarna skötts av flera bodhakarlar. Dock är det kanske mer sannolikt,
att en gemensam by har bildats av flera mindre enheter; -by får då innebörden
'samling av gårdar'. Ursprungsenheterna kan ha haft äldre namn på -bodha, men
när de växt samman (slagits ihop), har det gemensamma namnet Bodhakarlaby
tillkommit. Med denna tolkning av namnet får man även en god förklaring till de
höga jordetalen för Buckarby/Bokarby jämfört med bodha-bebyggelserna. Bokarby i Vendel är enligt M. Eriksson (i UFT 46, 1938, bil. 15. 63, karta s. 60) en avsöndring från byn Skarp-Ekeby. För Nora- och Östervålabebyggelserna kan någon liknande slutsats ej dras utifrån tillgängliga källor.
En parallell till de här diskuterade frågorna utgör Bodarna eller Bodtrakten, ett
brett skogsområde på båda sidor om gränsen mellan Valbo och Hedesunda socknar
i Gästrikland. I Hedesunda kallas trakten även Bodkarlgränden. F. Hedblom (i
NoB 73, 1985, s. 4), som ingående skildrat områdets bebyggelsehistoriska ursprung
och namnskick, översätter det sistnämnda namnet med 'bodkarlarnas gränd, område, sockendel, deras gränd som bor i Bodarna'. De bebyggelser som finns här, huvudsakligen med namn på -bo (av äldre -bodha), är enligt Hedblom medeltida utflyttningar från de gamla huvudbyarna, upptagna på allmänningsmark. Här fanns
gott om slåttermyrar och odlingsbar jord, som togs i anspråk av en växande befolkning, när utrymmet kring hembyarna blev otillräckligt.
Under 1500-talet ingick Buckarby i Östervåla jämte flera närliggande bodha-bebyggelser i Bodhakarla hamna 'bodakarlarnas hamna' (DMS 1:4 s. 90). Sannolikt
har bodhakarlar här en innebörd liknande den i Bodkarlgränden i Hedesunda, alltså åsyftande personer från hamnans många bebyggelser med namn på -bodha.
Om namnen på -bodha se avsnitt 3.3.

3.2. Namn på (-)torp
häradet finns två namn, som hör till denna grupp. Inget av dem torde tillhöra de
förhistoriska torp-namn som L. Hellberg (i NoB 42, 1954, s. 130 if.) räknar med
jämsides med den stora gruppen yngre representanter.
Torp i Nora saknar fornlämningar och har, såsom Hellberg (a.a. s. 126) anser,
sannolikt medeltida ursprung. Möjligen är byn en utflyttarbebyggelse från grannbyn Holm, som har ett för området betydande gravfält. Då Torp i den äldsta jordeboken tas upp för drygt ett markland, torde man kunna räkna med att byn härrör
från tidig medeltid (namnet är äldst belagt 1366).
Guttorp i Harbo avser en ganska liten gård, inklämd mellan de äldre och större
bebyggelserna Eklunda och Viby. Den upptas i äldsta jb som frälsetorp (väl under
Viby), och namnet saknar medeltida belägg. Bebyggelsen torde alltså vara ganska
ung.
16

3.3. Namn på (-)bodha
3.3.1. Inledning
Namn på ursprungligt -bodha har i äldre forskning ofta ansetts enbart eller huvudsakligen åsyfta tidigare fäbodbebyggelse, även söder om den nuvarande s.k. fäbodgränsen (se t.ex. J. Sahlgren i NoB 18, 1930, s. 137, G. Franzén i NK 5s. 153 if.,
H. Ståhl i KL 2, 1957, sp. 30 if.; om fäbodgränsen se G. Berg i Ethnologia Scandinavica 1983 s. 7 if.). Senare har F. Hedblom (1958 s. 57 ff. , i KL 5, 1960, sp. 56 ff., i
NoB 73, 1985, s. 1 if.), L. Hellberg (1967 s. 183 if.) och S. Brink (1983) hävdat att
bodha-namnen till övervägande del har ett annat ursprung. Hedblom och Brink,
som utgår från förhållanden i Gästrikland och Hälsingland, poängterar att ett samband föreligger mellan bodha-namnen och det system med s.k. bodlandsgårdar som
finns i delar av Hälsingland (om bodlandsgårdar se Bodvall 1959, F. Hedblom i
NoB 35, 1947, s. 130 if., Brink 1979 s. 7 ff.; se vidare avsnitt 3.3.5). Hellberg å sin
sida menar att elementet bodh i dessa namn åsyftar primitiva bodar för vistelse vid
slåttermarkerna samt för förvaring av det slagna höet.
Bodha-namnen är den största enskilda namngruppen i Våla hd. Av de namn som
behandlas i denna översikt hör nära hälften dit. Av den medeltida namngruppen
utgör bodha-namnen 77 %. Dessa namn är karakteristiska för ett stort område i
norra Uppland samt angränsande delar av södra Gästrikland, sydöstra Dalarna och
östra Västmanland. Även i södra Sverige, främst i Östergötland, Småland och Västergötland, är namngruppen talrikt företrädd.
3.3.2. Bebyggelsernas läge
I Harbo ligger Karbo och Stalbo avsides i socknens skogsbygd, de övriga bodhaenheterna däremot i anslutning till äldre bebyggelser. Östervåla uppvisar ett stort
bodha-namnsområde väster och norr om de gamla byarna Fågelsta och Bärby och
norr om sätesgården Aspnäs. Andra bodha-namn finns i socknens sydvästra del och
i väster i anslutning till de stora byarna Bjurvalla, Ginka och Horsskog. I Nora är
bodha-enheterna spridda; de flesta finns norr och öster om Åby, några kring sockencentrum vid kyrkan, övriga ganska perifert. I Huddunge ligger nio av bodhabebyggelserna vid randen av den nu odlade huvudbygden kring Vretaån, medan tre
har ett perifert läge.
3.3.3. Bebyggelsernas ålder
De äldsta bodha-namnen i Våla hd har tillkommit senast på 1200-talet. Andra, sent
belagda namn är med största sannolikhet yngre. Av Harbos elva namn finns sex
upptagna i mgl ?1312. I Östervålas mycket ofullständiga mgl upptas två bodhanamn. I Noralistan finns ett namn medtaget; sannolikt är dock här flera bodhaenheter medräknade under t.ex. Brunnvalla, som knappast kan ha hyst alla 33 där
upptagna skattskyldiga. G. Dahlbäck (i Fornvännen 69, 1974, s. 125 ff.) menar att
bodha-bebyggelserna kring byarna Vavd och Barknåre i Hållnäs sn i nordöstra
Uppland har existerat redan på 1300-talet, trots att de ej är upptagna i socknens mgl
?1312 (de dyker upp först i 1500-talets jordeböcker). Enligt Dahlbäck redovisas
dessa bodha-enheter under en moderby, till vilken de ännu hade fast anknytning.
Under vissa bodha-namn i grannsocknen Österlövsta upptas så många skattskyldiga, att Dahlbäck räknar med att de kan stå som rubriker för flera mindre bebyggel17

ser. Att de skattskyldiga är ordnade efter skatteklass och inte efter ort tyder enligt
Dahlbäck på att de som betalat mindre än en mark i skatt inte var självägande och
fullsuttna bönder. De kan i stället ha varit landbor, hantverkare eller daglönare (se
även Lundberg 1972 s. 20).
Utifrån markgäldslängderna och jordeböckerna för Våla hd kan man inte, som i
fråga om Hållnäs, se ett system med moderbyar och därtill knutna bodha-enheter.
Möjligen är bodha-enheterna i Våla äldre och, om man utgår från att de är någon
form av sekundärbebyggelser, tidigare avsöndrade som självständiga enheter. Givetvis föreligger även möjligheten, att skrivaren av mgl för Harbo av någon anledning har valt att föra upp personerna under respektive "adress". Skatten var ju,
som nämnts ovan, sannolikt personlig och inte knuten till jordinnehav.
Ett fall där vi sannolikt ungefärligen kan datera ett enskilt bodha-namn anförs av
Dahlbäck (a.a. s. 130). I ett brev utfördat 1328 (SD 4 s. 41) omtalas nämligen en
person Kalle från Holmsånger i Västlands sn (Örbyhus hd, Upps. 1.), som också ägt
jord i "kallabodhum", åsyftande ett nu försvunnet torp Finkarkålbo. Sannolikt har
vi här att göra med den person som gett upphov till namnet.
Att huvudparten av bodha-namnen knappast kan vara av särskilt hög ålder, tyder
bebyggelsernas storlek på. Den är enligt de äldsta jordeböckerna i de allra flesta fall
ganska blygsam. Av de 69 bodha-enheterna med angivet marklandstal upptas enbart sexton till ett markland eller mer (varav två till drygt två markland, nämligen
Stalbo i Nora och Gräsbo i Östervåla). En granskning av bodha-enheternas storlek i
angränsande socknar i norra Uppland visar god överensstämmelse härvidlag. Ett
fåtal av bodha-bebyggelserna i Vendel, Tegelsmora, Tierp och Tolfta upptas i äldsta jb till ett markland eller mer.
Kända gravfält saknas vid bodha-bebyggelserna i Våla med ett undantag. Strax
söder om Stalbo i Nora finns ett gravfält med tjugufem fornlämningar. Stalbo är
också häradets största bodha-by med drygt två och ett halvt markland (2:5:1) i äldsta jordeboken. Näst störst är Gräsbo i Östervåla (2:2:2). Detta kan jämföras med
att endast fyra av de bebyggelser som har förhistoriska namn överstiger två markland. Huruvida förekomsten av ett gravfält vid Stalbo samt byns betydliga storlek
kan vara anledning att räkna dess namn som förhistoriskt är svårt att avgöra. Då de
äldsta bodha-bebyggelserna i häradet, som nyss konstaterats, har tillkommit senast
på 1200-talet, är det emellertid alls inte orimligt, att några av dem kan ha förhistoriskt ursprung. En möjlighet som inte får förbises är, att gravfältet har hört till en
äldre bebyggelse som ödelagts (se härom * Byrkista i Nora sn). Det kan också noteras, att namnet Stalbo saknas i mgl ?1312; bebyggelsen kan dock vara dold i den
höga siffran för Brunnvalla (se ovan). Egendomligt nog är däremot byn Lockarbo
upptagen; den är avsevärt mindre och anges i beskr. till storskifteskartan över Stalbo 1767-78 (LMV T 40-49:1) vara avgärda därifrån och ligga på dess ägor.
Några språkliga hinder för att räkna Stalbo som ett förhistoriskt namn föreligger
inte. Att vissa bodha-namn kan vara så gamla har hävdats av H. Ståhl (i KL 2,1957,
sp. 31) och B. Pamp (1974 s. 57 f.) med hänvisning till att sådana namn finns i de
huvudsakligen av danska vikingar erövrade områdena i Normandie och England.
För de danska namnen på -bod gör K. Hald (1965 s. 153 ff.) samma bedömning.
Huruvida något direkt samband föreligger mellan de hithörande engelska och skandinaviska namnen är dock ovisst. Fornengelskans böth, som anses vara ett lån från
forndanskt och fsv. bodh, finns som både för- och efterled i engelska ortnamn men
också som ett ännu levande appellativ (Smith 1956 s. 43, Ekwall 1960 s. 54).
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Av namnens 68 personbetecknande förleder är fjorton inlånade i fsv. efter vikingatiden (se avsnitt 3.3.4). Detta tyder på att de flesta av häradets bodha-namn
har tillkommit innan de kristna personnamnen i detta område slagit igenom på allvar. Emellertid saknas ännu noggrannare undersökningar av det fsv. personnamnsskicket vad gäller fördelningen av inhemska respektive inlånade namn under olika
tidsperioder. Det torde därför vara svårt att använda personnamnen som ålderskriterium för bodha-namnen. Ännu i mgl ?1312 tycks namnskicket i norra Uppland till
stor del vara inhemskt.
3.3.4. Namnens förleder
Som tidigare flerstädes har framhållits (t.ex. av G. Franzén i NK 5 s. 154, F. Hedblom 1958 s. 60, H. Ståhl i KL 2, 1957, sp. 31) är personnamn och personbeteckningar mycket vanliga som förleder hos bodha-namnen. Av Våla härads bodhanamn hör 76 % (68 st.) till denna kategori. Av dessa förleder är de allra flesta mans(bi)namn. Sex är kvinnonamn och åtta yrkesbeteckningar eller mansbinamn. Endast fjorton av de personbetecknande förlederna är kristna eller tyska lån: mansnamnen Andres, Hans, Henrik, Jakob, Johan, Klemet, Magnus, Martin, Pete, Peter
och Staffan, kvinnonamnen Cecilia och Kristin samt prästtiteln kanunker 'kanik'.
Av de övriga förlederna är tre ortnamn, nio andra appellativ än yrkesbeteckningar
och tre adjektiv/väderstrecksbeteckningar. Tre förleder har ej säkert kunnat tolkas,
och tre namn är osammansatta Boda. En översikt över alla förleder ges i tabell 2.
Av förlederna att döma synes alltså de flesta bodha-enheterna primärt ha varit
knutna till en bestämd person. Man vill gärna tro, att detta avspeglar något väsentligt i bodha-bebyggelsernas tillkomst.
Tabell 2. Översikt över bodha-namnens förleder.

Mansnamn (inkl.mansbinamn)
Andres (Andersbo)
Bosse (Bossabodha)
Braghi (Bragdebo)
Bryniolf (Brunnsbo)
Budde (Buddbo)
Drxngus (Drängsbo)
Finvidh (*Finvidhabodha)
Folke (Folkebo)
Gudhvast (Gåvastbo)
Gunnar (Gunnarsbo)
Gunne (Gundbo)
Gxste (Gästbo)
Henrik (Hindersbo)
Holmvidh (Holvarbo)
Hwming (Hemmingsbo, 2 st.)
Hxrtoghe (Hertigbo)
Flok (Högsbo)

Iakob (Jåsbon)
Iarle/Ixrle (Järlebo)
Inge (Ingbo)
lohan (Jugansbo)
Ixrpe (Järpebo)b
Kapa/Kape (Kåbo)
Karle (Karbo)
Klemet (Klementsbo)
Kofre (Korbo)
Koli (Kolebo)
Kukke (Kobon)
Kulle (Kullarbo)
Kwbbe (Käbbo)
Kx1i/Kwlle (*Kxlabodha)
Laghi (Lagbo, 2 st.)
*Lang-Hans (Långarsbo)
Lokke (Lockarbo) t

Afridh (Offerbo)
Cecilia (Sisselbo)

Disa (Disebo)
Kristin (Kerstinbo)

Magnus (Mångsbo)
Martin (Mårtsbo)
Pete (Petbo)
Peter (Persbo)
Raghnvast (Ravastbo)
Rikke (Rickebo)
Sille (Sillbo, Sillebo)
Skalle (Skälby)
Skedhekarl (Skekarsbo)
Staffan (Staffansbo)
Thingvast (Tingvastbo)
Thordh (Tolbo)
Tubbe (Tobbo)
Thxngel (Tängesbo)
/Ernmund (Armanbo)
/Esbiorn (Äspenbo)
Ond (Öndbo)

Kvinnonamn
Raghnhild (Ragnarbo)
fErlogh (Ärligbo)
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Tabell 2. Översikt över bodha-namnens förleder (forts.)

diurakarl (Djurkarsbo)
domare (Domarbo)
*gxIdare (Gällarbo)

Yrkesbeteckningarlmansbinamne
kanunker (Kanikebo)
laggare (Laggarbo)
skinnare (Skinnarbo)

smidher (Smedsbo)
ympare (Ingborgbo)

Ortnamn,
Ettingbo (bynamn )g

Gräsbo (ägonamn)

Töbro (sjönamn)

Andra appellativ än yrkesbeteckningar
as (Åsbo)
fors (Forsbo)
hors (Harsbo)

kasi (Kasbo)
mosi/musi (Mossbo)
rumpa (Runnebo)

skogher (Skogbo)
uggla (Olbo, Ulebo)

Adjektivlväderstrecksbeteckningar
litil (Lisselbo, Litselbo)

nor (Norrbo)

Alastanthabodha

Stalbo (2 st.)

Otolkade och oklara förleder

°sammansatta namn
Boda (2 st.)

Bodha

Namnens stavning har normaliserats i enlighet med principerna i SMP och SMPs.
Kan även vara fågelbeteckningen icerpe.
Namnets förled är ett ursprungligt *Kullaarva-, sammansatt av mansnamnet Kulle och fsv. arve 'arvinge'.
Namnets förled är ett ursprungligt *Lokkaarva-, sammansatt av mansnamnet Lokke och fsv. arve
'arvinge'.
Om de ifrågavarande personbeteckningarna använts som yrkesbeteckningar eller mansbinamn kan
inte avgöras utifrån deras förekomst i ortnamnen utom i Kanikebo, som synes' innehålla plur. av kanunker 'kanik' som förled, alltså snarast en yrkesbeteckning.
f För de i förledema ingående ortnamnen se närmare resp. namnartikel.
Bynamnet Ettingbo innehåller kanske snarast en inbyggarbeteckning *etingar, som ingår i bynamnet
Ettinga. Ettingbo har dock troligen uppfattats som direkt bildat till Ettinga.
b

3.3.5. Innebörden av bodh
Fsv. bodh har enligt Sdw betydelserna 'bod, i sht för kortare vistelse uppförd koja
eller skjul' (med specialbetydelserna 'hydda, vari fiskare bor under fisketiden;
marknadsbod; fäbod?'), 'bod; salubod', 'förvaringsbod; visthus'. I fornvästnordiskan (Fritzner) och forndanskan (Kalkar) föreligger liknande betydelser. Ortnamn
innehållande detta ord måste alltså ha åsyftat platser försedda med enkla byggnader. Frågan om vilken typ av bodar och bosättning vi ursprungligen har att göra
med kan dock inte besvaras på ett enda sätt.
Att det inte generellt kan röra sig om betesfäbodar av den typ som i modern tid är
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känd från Dalarna och Norrland har, som nämndes inledningsvis, framhållits av
F. Hedblom, L. Hellberg och S. Brink. I Våla hd var sådana fäbodar i bruk ännu i
början av 1900-talet (M. Eriksson i UFT 43, 1929-1933,s. 301 ff., Frödin 1950s. 30
ff., 1954 s. 33 ff., 80, 102 ff.). Dessa var belägna på socken- eller häradsallmänningen eller på för flera byar gemensam skog. Fäbodarna brukades av en eller flera byar
tillsammans. Med få undantag är deras namn av typen Fågelstavallen, alltså med
byns namn som förled och en efterled -vallen (jfr M. Eriksson i UFT 43,
1929-1933, s. 304, F. Hedblom 1945 s. 7, 12 f., 1958s. 64 f., och i NoB 73, 1985, s.
7). Dessa fäbodnamn är alltså av en annan typ än bodha-namnen, bland vilka vii
Våla hd endast finner ett, där förleden åsyftar ett äldre bynamn, nämligen Ettingbo
i Östervåla.3 Huvudmassan av bodha-enheterna har också ett helt annat läge än
fäbodarna, nämligen i utkanten av den förhistoriska bygden. Som L. Hellberg
(1967 s. 183 f.) med skärpa har framhållit, tyder dessa fakta på att den äldre uppfattningen att bodha-namnen till större delen har betecknat fäbodar är oriktig, åtminstone för norra Upplands del. Ett rikt system med medeltida fäbodar kan knappast
efter medeltidens slut plötsligt ha försvunnit för att kort tid därefter ha efterträtts av
nya fäbodar med namn av helt annan typ. Om fäbodväsendets ålder i mellersta och
norra Sverige kan inget bestämt sägas. F. Hedblom (i KL 5, 1960, sp. 57) menar,
med hänvisning till att fäbodar är säkert betygade i norra Uppland och Norrland
under 1500- och 1600-talen, att sådana måste ha existerat redan på medeltiden,
alltså under bodha-namnens produktionstid. Från Våla hd är fäbodar äldst kända
från 1660-talet (Upplandavallen och Prästgårdsvallen i Östervåla samt Farmansbovallen, Prästgårdens fäbodar i Harbo). I Östervåla, som haft ett rikt utvecklat
fäbodsystem, har även bodha-byarna haft egna fäbodar.
Enligt L. Hellberg (1967 s. 183 ff.) åsyftar ordet bodh i norra Upplands bodhanamn främst 'primitiva bodar för vistelse vid slåttermarkerna samt för förvaring av
det slagna höet'. Han stöder sig därvid på att få bodha-namn kan visas ha varit
namn på regelrätta fäbodar. Vidare finns enligt Hellberg i de äldsta lantmäteriaktema flera ägonamn på -bo(da), vilka avser små slåttermarker. I Östervålas lantmäteriakter har jag själv noterat flera sådana namn, ibland levande än idag.4 Som
Hellberg påpekar, upptar också de äldsta jordeböckerna flera ängar och utjordar
med namn på -bodha i norra Uppland. I vad mån dessa tidigare varit bebyggda eller
ej kan emellertid i allmänhet inte avgöras utifrån bevarat källmaterial eller utan
ingående undersökning av namnlokalerna. Ett exempel på ödeläggelse under slutet
av 1400-talet eller början av 1500-talet av en bebodd bodha-enhet ger Petbo , varom
se under Helganbo i Östervåla. För ett tiotal av de i denna undersökning medtagna
bodha-namnen gäller att det är osäkert, om de någonsin har betecknat bebyggelser
3
4

Jfr dock belägget hi brunvalabodhum, varom se under Boda i Nora sn. Jfr även tabell 2 not g samt
Buckarby (avsnitt 3.1).
Efterleden har i dessa namn oftast formen -bo(e)n. Exempel på sådana namn från Östervåla är: Boen
Nati och Lissboen lisbädn, Ängen Kallad Sillbon 1764 LMV T 76-5:1 (nu Sillbodkärret), Slättboen 1876-78 LMV T 76-17:2 beskr., Utanbon 1764 LMV T 76-5:1 beskr. Namnen avser alla ängsoch slogmark, nu i regel uppodlad. Att dessa namn sannolikt ursprungligen haft en plur. efterled
-bodha(r) visar de båda Östervålanamnen Jåsbon jilsbign och Kobon köbbn, nu avseende odlad mark.
Dessa upptas i jb 1549 som utjordar och skrivs där Jacobsboda resp. Kukeboda. Formen på -bo(e)n i
dessa namn torde vara en nerslipad form av dialektens bana, best. form plur. av bod. På samma sätt
har A. Rostvik (i NoB 65, 1977, s. 22 ff.) förklarat Björkbon, Nyfäbon och andra namn på -bon i
Envikens sn i Dalarna.
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andra än mycket sent tillkomna sådana (se t.ex. Alastanthabodha och * Kwlabodha i
Nora, Gunnarsbo och Kobon i Östervåla).
Hellbergs tanke att många av bodha-enheterna ursprungligen varit någon form
av bodförsedda utängar finner jag tilltalande. Som ofta har påpekats var foderfångsten i gammal tid av stor betydelse. Ända in i våra dagar har även avlägset
belägna slogmarker varit av vikt för foderförsörjningen under vinterhalvåret. På
sådana slogmarker har man, bl.a. i övre Dalarna, haft enkla hus för övernattning,
benämnda myrbodar, slogbodar, ängbodar o.d. (F. Hedblom i NoB 73, 1985, s. 11
f. med hänv.). Sådana ängs- och slåttermarker kan sedan ha odlats upp och blivit
permanent bebodda. Här är det på sin plats att jämföra med de s.k. bodlandsgårdarna i Hälsingland, ett slags filialgårdar, efterhand med fullständigt jordbruk, där
gårdens folk vistades under sommaren (Bodvall 1959, F. Hedblom i NoB 35, 1947,
s. 130 if.). Det är här fråga om expansion, föranledd av behov av nya slåtter- och
odlingsmarker. Dessa bodlandsgårdar, kallade bodarna, har ofta namn på -bo och
är nu i regel självständiga gårdar. Att Gästriklands och norra Upplands bodhabebyggelser har passerat ett sådant stadium har hävdats av F. Hedblom (1958 s. 61
if. och i KL 5, 1960, sp. 59 f.) och S. Brink (1983 s. 267). Senare har Hedblom (i
NoB 73, 1985, s. 13) menat att området kring en sådan bodlandsgård i likhet med de
strax ovan beskrivna förhållandena i övre Dalarna äldst kan ha utnyttjats för foderfångst.
Att namn på -bodha också kan beteckna ursprungliga nybyggen på kronomark
har påvisats av Hedblom (i NoB 73, 1985, s. 11 if.) i två fall från mitten av 1500talet. Gustav Vasas kansli betecknar dessa nybyggen med bodland, enligt Hedblom
här en kameral term med en betydelse 'utmarksland, odlingsbar jord ute på skogsmarkerna'. Om bakgrunden till dessa två "bodlands" uppenbarligen redan tidigare
existerande namn på -bodha yttrar sig Hedblom icke.
Denna genomgång av hittills framförda åsikter om -bodha-namnens ursprung;
främst i norra Uppland, Gästrikland och Hälsingland, har visat, att vi sannolikt inte
har att göra med ett enhetligt sådant. Det är också rimligt att räkna med kronologiska skillnader, då namnen haft en lång produktionstid. Enligt min mening bör man
kunna räkna med i huvudsak tre olika slags ursprung:
Tillfälliga bodar har uppförts vid slåttermarker för förvaring av höet och eventuellt även för övernattning. Dessa områden har så odlats upp och småningom
blivit permanent bebodda. Som bl.a. L. Hellberg (1967 s. 185) har påpekat får
man också räkna med andra slag av bodar, såsom fiskebodar och jaktbodar.
Lämplig mark har möjligen också direkt odlats upp till ett slags filialjordbruk
och först försetts med bodar för övernattning för att sedan bli permanent bebodda.
I ett senare skede, när många nya bebyggelser med namn på -bodha hade uppstått, bör även nybyggen direkt ha kunnat få sådana namn, utan att något tillstånd med en första primitiv bodbebyggelse har varit för handen. De många bodha-enheterna i östra delen av Östervåla kan rimligen inte alla vara gamla utängar eller filialgårdar till de få säkert förhistoriska byar som finns där. Flera bodhanamn är här säkerligen ganska unga. Namntypens stora dominans under
medeltiden tyder på att ett namnmod har uppstått. Jfr avsnitt 3.3.6.
En besvärlig fråga är, i vilket skede av utvecklingen de äldsta, om man så vill
"äkta", bodha-namnen har tillkommit. Har ett äldre ägonamn på en ursprunglig
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slåtteräng funnits och sedan ersatts av ett namn på -bodha, när bodar uppfördes på
platsen?5 Åsyftas i de många personnamnsförlederna den som lät bygga bodarna
eller den förste som stadigvarande slog sig ner på platsen? Mer än spekulera om
detta kan vi knappast. Skifte av personnamnsförled föreligger i Armanbo, varom se
under Prästgården i Nora.
För en tänkbar förklaring till uppkomsten av en mindre bodha-namnsbygd se
artikeln Boda i Nora sn. Jämför även Buckarby, varom se avsnitt 3.1.

3.3.6. Yngre namn med ortnamnssuffixet -bo
Sedan efterlederna i de många bodha-namnen småningom, sannolikt redan på
1500-talet, förkortats till -bo, uppstod ett mycket produktivt ortnamnssuffix -bo
utan annan innebörd än en allmänt bebyggelsebetecknande. Mängder av sådana
namn på -bo har bildats alltfrån 1600-talet och in i våra dagar. Redan under medeltiden har säkerligen namn på -bodha blivit mönsterbildande och förlorat sin ursprungliga innebörd.

3.4. Namn på -bol och -byle
De två namnen Baggbo i Nora och Smedsbo i Östervåla är båda osäkra bo/-namn.
Enbart de äldsta beläggen för dessa namn har en s. led -bol, därefter förekommer
bara former på -bodha. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen har de båda namnen
påverkats av den stora mängden bodha-namn i häradet och fått sin s. led ändrad,
eller också har vii de äldsta beläggen att göra med felskrivningar. Smedsbo skrivs i
smydzbole 1386 i ett brev daterat i Danmarks kyrka i Uppland. Elin Björnsdotters
arvingar överlåter där några gods till Uppsala domkyrka,, vilka hon testamenterat
dit. Baggbo skrivs äldst Baggeboll i äldsta jb 1549, där det avser en utjord (se närmare artikeln Baggbo i Nora). *Nybyle i Harbo, som nämns i mgl ?1312, är olokaliserat. Om namnen på -byle se senast L. Hellberg i NoB 73 (1985) s. 50 ff. (om
Nybyle spec. s. 62) och L. Hojgaard Jorgensen 1986 s. 147 ff., spec. s. 155 ff.

3.5. Namn på (-)sälja och (-)säter
häradet finns tre namn på (-)sälja, Norrsälja på gränsen mellan Harbo och Östervåla, Sälja i Nora och Västersälja i Östervåla. Namnen på (-)säter är två, Gransätra i Harbo och Sätra i Östervåla.
Dessa namn måste ses i relation till områdets många bodha-namn (avsnitt 3.3).
För elementet -sälja bör man, i anslutning till den uppfattning som framförts av
L. Hellberg, räkna med en bebyggelsebetecknande innebörd (se närmare artikeln
Sälja Norr i Harbo). Norrsälja, liksom Sälja och Västersälja, synes innehålla plur. av
det säl som i nutida västerdalska dialekter har betydelsen 'fäbod'. F. Hedblom
(1945 s. 11 ff.) räknar med innebörden 'fäbod' även i de ortnamn Säl och Sälja som
finns i Dalarna och Uppland utanför appellativets nuvarande utbredningsområde.
Dessa namn skulle då återspegla en äldre utbredning för appellativet.
Det är knappast möjligt att utan en omfattande utredning närmare komma åt den
ursprungliga innebörden av sälja-namnen. Våla hds tre representanter ligger alla i
respektive socknars utkanter. Förleden i Norrsälja vid Harbos nordgräns säger oss,
att namnet har givits söderifrån, rimligen från centralbygden i Harbo. Omedelbart
5

En sådan tanke har muntligt framförts av Stefan Brink, Uppsala.
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söder om Norrsälja ligger Rudun, ett medeltida nybygge (till fsv. rudha 'till odling
uppröjt jordstycke') och Gransätra (se nedan). Säkerligen har hela detta område
varit en utmark, som först under medeltiden blivit fast bebyggd. Västersälja i Östervåla ligger avsides i ett skogsområde norr om den förhistoriska bygden kring
Ettinga. Sälja i Nora är beläget nära Dalälven vid socknens nordgräns och gränsar
till Bro och Mälby.
Alla de tre sälja-bebyggelserna saknar gravfält. Norrsälja och Västersälja har ett
jordetal på drygt ett markland i äldsta jb, alltså betydligt mer än de flesta av bodhaenheterna. Sälja består i äldsta jb av tre frälsehemman och har då sannolikt ett
jordetal på minst ett markland. Detta kan tyda på att sälja-bebyggelserna är äldre
än bodha-enheterna som helhet, även om materialet naturligtvis är för litet för att
några generella slutsatser om namntypens ålder skall kunna dras.
Huruvida namnen på -sälja äldst åsyftat någon form av fäbodar eller någon annan
bodbebyggelse kan ej avgöras på basis av dessa tre namn. Möjligheten att de åsyftat
slåtterbodar eller dylikt och är en äldre motsvarighet till bodha-namnen bör övervägas.
De båda säter-namnen Gransätra och Sätra (till säter 'utmarksäng') finner vi i
omedelbar närhet av byn Norrsälja. Om detta återspeglar något samband är emellertid ovisst. Säter-enheterna är något mindre än sälja-bebyggelserna.

3.6. Övriga namn
Av de återstående förmodat medeltida namnen är alla utom ett ursprungliga ägonamn, innehållande elementen -änge, -gärde, vret, täppa, ruda och fsv. rydhia. De
två sistnämnda åsyftade äldst röjningar.
Till dessa bebyggelser kan ej knytas några säkra fornlämningar. Ett osäkert gravfält med fem stensättningar finns enligt RAÄ:s fornminnesregister söder om Risänge.
Bebyggelsernas storlek enligt äldsta jb understiger ett markland för alla utom
Vreta (2:3), som haft goda expansionsmöjligheter i anslutning till ängsmarker vid
Vretaån.
Klostret har sannolikt ägts av Skokloster.

4. Icke daterbara namn
En stor grupp bebyggelsenamn är icke möjliga att datera utifrån vare sig språkliga
eller ickespråkliga kriterier. Det rör sig huvudsakligen om ursprungliga naturnamn,
t.ex. Berg, Björken, Marbäck och Skärsjö. Några är från början snarast ägonamn,
t.ex. Brunnvalla, Marstalla och Fallet, medan andra är artefaktnamn, Bro och
Lindsbro.
Alla dessa bebyggelser saknar fornlämningar, och de flesta är relativt små. De
som i äldsta jb noteras för minst ett markland är Brattberg och Vida i Harbo, Granberga och Norr Åmyra i Huddunge, Lakbäck och Skärsjö i Nora samt Bjurvalla,
Ginka, Horsskog, Lindsbro och Stärte i Östervåla. Dessa bör alltså kunna ha en
betydande ålder. Jag vill påminna om att gravfält och andra fornlämningar mycket
väl kan vara försvunna. Enligt SGU 14 s. 66 har t.ex. flera förstörda, nu ej kända
stenkummel funnits söder om Vidas gamla bytomt.
Den nu försvunna byn Vendeledha i Östervåla sn, sätesgården Aspnäs föregångare (se närmare härom i artiklarna Aspnäs och *Vendeledha), har också varit bety24

dande. 1357 omnämns här tre markland och åtta örtugland (DMS 1:4 s. 125 f.). Inte
heller här finns bevarade fornlämningar. Enligt S. Rahmqvist (1980) har många
gravfält i uppländska slättbygder skadats eller helt eller delvis odlats bort. För flera
bebyggelser nära medeltida stenkyrkor samt för de medeltida sätesgårdarna Örbyhus och Aspnäs vill Rahmqvist förklara avsaknaden av gravfält med att sten från
stensättningar använts vid bygget av stenkyrkorna och sätesgårdarnas stenhus.
Emellertid behöver en redan på medeltiden mycket stor by inte nödvändigtvis vara
förhistorisk. Bjurvalla i Östervåla sn med drygt fyra markland och Buckarby i Nora
sn med fyra markland hör till häradets största byar. De saknar båda gravfält, och
inget tyder för övrigt på förhistoriskt ursprung.

5. Sammanfattning
Som framgår av tabell 1 finns det i Våla hd relativt få bebyggelsenamn, som med
någorlunda säkerhet kan sägas gå tillbaka till förhistorisk tid (14 %).6 Här saknas
helt namn på -tuna och -hem, och till namngruppen -inge/-unge hör enbart två
namn. Av övriga gamla ortnamnstyper har namnen på -sta blott tre (möjligen endast två) och namnen på -by åtta representanter.
Av ortnamnsskicket att döma synes alltså häradet ha varit tämligen glest befolkat
i förhistorisk tid. De här presenterade siffrorna är givetvis behäftade med flera osäkerhetsfaktorer. 26 % av de behandlade namnen har ej kunnat dateras. Av dessa
torde dock merparten vara medeltida, men naturligtvis kan här inrymmas även några förhistoriska namn. Som framhållits ovan innebär t.ex. inte det faktum att fornlämningar i form av enstaka gravar eller gravfält saknas att sådana inte kan ha funnits tidigare. De tillhörande namnens språkliga struktur förbjuder inte heller en
datering till förhistorisk tid. De olika namngruppernas geografiska fördelning i häradet framgår av karta 1.
Av de fyra socknarna uppvisar Harbo flest förhistoriska bebyggelser (23 %).
Dessa återfinns på slättområdena i anslutning till Harboån samt norr om kyrkan.
De medeltida bebyggelserna ligger i utkanten av den äldre bebyggelsen; av bodhaenheterna har endast två ett mer perifert läge.
I Nora är 12 % av namnen att hänföra till den förhistoriska gruppen. Av de blott
fem hithörande bebyggelserna är de fyra som kan lokaliseras spridda i olika delar av
den stora socknen. De medeltida bebyggelserna återfinns i allmänhet i anslutning
till de äldre. Den splittrade bebyggelsegeografiska bilden har sin grund i de topografiska förhållandena med stora skogsområden och få lerslätter.
I Östervåla räknas 11 % av bebyggelserna som förhistoriska. Dessa är fördelade
på tre områden, ett vid kyrkan (Hov och Svingbolsta), ett annat utmed Åbyån/Kartaån (Åby, Ettinga, Hovberga, Åkerby och Upplanda) och ett tredje vid västra
Tämnarstranden (Fågelsta och Bärby). Västra delen av socknen saknar säkra förhistoriska bebyggelser, men här finns flera stora byar med icke daterbara namn
(Bjurvalla, Ginka och Horsskog), kring vilka ett antal medeltida bodha-enheter
grupperar sig. Ett stort sammanhängande bodha-namnsområde finns väster och
norr om Fågelsta och Bärby samt norr om sätesgården Aspnäs.
Större delen av Huddunges nuvarande bebyggelse ligger på eller vid den stora
6

Se not 2.

25

jordbruksslätt som utbreder sig på båda sidor om den genom socknen flytande Vretaån. Här återfinns socknens två enda säkert förhistoriska bebyggelser, kyrkbyn
Huddungeby samt Hallsjö vid den nu utdikade Hallsjön norr om kyrkan. De flesta
av de medeltida bebyggelserna ligger vid randen av denna jordbruksslätt. En mindre bebyggelsekoncentration finns i socknens sydvästra del.
Av häradets fyra socknar uppvisar alltså Harbo flest förhistoriska bebyggelser.
De tre övriga socknarna har varit betydligt glesare bebyggda under förhistorisk tid.
Att häradscentrum återfinns vid Östervåla kyrka (se artiklarna om häradsnamnet
samt sockennamnet Östervåla) kan möjligen bero på gamla bebyggelsehistoriska
kontakter norrut längs Tämnarådalen. Söder om Harbo utbreder sig stora skogar,
och något direkt bebyggelsehistoriskt samband med Uppsalaslätten föreligger
knappast. Jfr Å. Hyenstrand (1982 s. 127, 151) som räknar Tämnaråns dalgång som
ett enskilt bosättningsområde i Norduppland under järnåldern.
Av de i denna översikt behandlade namnen är de medeltida i stor majoritet
(61 %). Flest av dessa är namnen på -bodha (77 %), vilka också utgör den största
enskilda namngruppen i hela materialet. Under tidig medeltid synes en kraftig expansion av bebyggelsen ha ägt rum. I Harbo är t.ex. elva av de tjugu medeltida
namnen medtagna redan i mgl ?1312.
Denna undersökning av Våla härads äldre bebyggelsenamn, grundad dels på
språkliga och dels på ickespråkliga kriterier, har visat, att c:a 1/4 av namnen inte har
kunnat perioddateras. De övriga har dock med tämligen god säkerhet kunnat föras
antingen till en förhistorisk eller en medeltida grupp.
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Våla härad
Häradets namn är likalydande med sockennamnet Våla. Se härom under Östervåla
socken. Formerna på -bo innehåller en inbyggarbeteckning på gen. plur. -bo(a).
För den medeltida indelningen i hamnor se in!. 1.
Namnformer före 1526: prouincia valir ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), De
walum ?1312 u.d. u.o. RAp a tgo samtida hand (SD 3 s. 91), walir 1312 18/10 u.o.
RAp a tgo samtida hand (SD 3 s. 92), emellan . . . och ~la häradh 1314 26/8
Stockholm SD 3 s. 177 avskr. fr . senare hälften av 16004. av övers, fr. början av
1600-t., in prouincia walum 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268), Jn valum 1316
13/9 u.o. RAp (SD 3 s. 274), in valxhundxre 1334 4/3 Stockholm i vid. 1352 1/2
Uppsala DaRAp (SD 4 s. 359), in valxhundxre, de valxhundxre 1341 22/5 Stockholm i vid. 1352 1/2 Uppsala DaRAp (SD 5 s. 39), valbohund2ere 1344 2/7 Strängnäs
i vid. 1352 1/2 Uppsala DaRAp (SD 5 s. 276), jn placito generali prouincie valum,
placitum in valum 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 576), vale 1357 18/1 Tierps k:a
UUB E 175 s. 580 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), j walbo hundare 1366 10/3 Våla hdstg
SD 9s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä., ii valabo hundare 1376 juli u.o. UUB E 182s. 304
avskr. 0. Celsius d.ä., j vala hundare 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 308
avskr. 0. Celsius d.ä., i Vala hundare 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä., j wala haratth 1396 u.d. u.o. RL pag. 289 (fol. 174 r.) reg. fr . 1540t., j valahundar2e 1397 22/2 Vadstena UUBp, j vala hwndare, a. . . vala hwndares
thingstad 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 302 f. avskr. 0. Celsius d.ä., i wala
hundare 1399 1/6 Ön UUBp vidf. 1397 22/2 Vadstena, hii vala hundare, a valo tynge
1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), j walx hwndare 1404 30/11 Aspnäs RAp
(SDns 1 s. 389), aff vala hundare 1409 8/8 Uppsala Bergslp (SDns 2 s. 135), af vala
hundare 1409 9/8 Uppsala RAp (SDns 2 s. 135), Wåla h 1413 u.d. Sumlen s. 8 avskr.
fr . förra delen av 1600-t. av äldre avskr., i Wåla h. 1413 u.d. Sumlen s. 12 avskr. fr .
förra delen av 1600-t. av äldre avskr., Wåla 1413 u.d. Sumlen s. 18 avskr. fr . förra
delen av 1600-t. av äldre avskr., j Valbo hundare 1414 22/1 Julita kloster RAp
(SDns 2 s. 761), i walahundare 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), i
wala hwndare, a. . . wala hwnderss thingstadh 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s.
306 avskr. 0. Celsius d.ä., i Wala hwndare, a. . . Wala hundares thingstadh 1418
u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 294 avskr. B. E. Hildebrand, j Wala hwndara, a. . . wala
hwndaress thingstadh 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius
d.ä., j vaa100 hundare 1421 u.d. Uppsala Holmp, ij vuala hxrxth2e 1426 24/3 u.o.
DaRAp, j waldbo hundare 1426 24/9 u.o. RAp, i Walla hwndhare, a . . . walla
hwndhare thingstadh 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä.,
j . . . wala hundare [2 ggr], j wala herde 1448 12/6 Uppsala RAp vidf. 1449 25/2
Uppsala, i . . . wala hundhare, j . . . waala herde 1448 2/7 Uppsala RAp, i . . .
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waala hundare 1451 12/12 Uppsala RAp, waalahxrade, i . . . waalahxrade 1457
15/3 Stockholm RAp, waale hwndare 14704. C 4 f. 20 v., i waalahxradh [2 ggr], i
walahxradh, i . . . waalahxradh 1482 19/10 Stockholm Bergslp, Vale 1490 u.d.
UUB E 212 f. 1 r. (ULdb s. 3), i walx 1491 3/2 UUB E 212 f. 17 r. (ULdb s. 36),
walx, aff walx hcerede 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48), pa waalw
herede ?1497 u.d. HSkH 18 s. 184 samtida avskr., Walahereth ?1497 u.d. HSkH 18
s.192 samtida avskr., tiil Wolla herradh, mellan . . . och Wolla herradh, i Wolla
hered, i Wala heradh 1508 22/10 Västerås Styffe Bidrag 5 s. 314 f., j waala heradh
1518 1/5 Våla hdstg UUBp, waala 1523 GFR 1 s. 170, wtöffwer.. . . waalahxredhe
1525 GFR 2 s. 109.
Jordeboksformer fr.o.m 1540: Våla hd 1540, Wåla hd 1544-1628, Wåhla hd
1680-1879.
Övriga namnformer: Waala . . . hd 1526 GFR 3 s. 158, Waalahxrede 1526 ib. s.
239, Våålha 1527 GFR 4 s. 180, Vaardha 1527 ib. s. 238, Wåla hd 1529 GFR 6 s.
178, Wale hd 1530 GFR 7 s. 150, Wåla 1531 ib. s. 296, Wårda hd 1541 GFR 13 s.
322, Våla hd 1544 AL 3 s. 166.
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Harbo socken
hdrbo
Namnet innehåller ursprungligen plur. av ordet har, som finns på många håll i Svealand och Norrland, både som appellativ och i ortnamn. Som appellativ betyder det
vanligen 'stengrund i vatten', mindre ofta 'stenig mark; stenröse' (Rostvik 1967 s.
121 if.). I Harbo är (sten)har neutr. upptecknat i betydelsen 'stengrund under vatten' (0AUd), och ordet ingår i flera namn på sådana grund i Harboån, t.ex. Klockarharet och Täppaharet. Från Östervåla finns en liknande betydelse upptecknad
(Rostvik a.a. s. 130) men även 'stenröse, hop av stenar' (ULMA 31073). Då terrängen kring kyrkan är påfallande stenig i motsats till de omgivande låga åkermarkerna, är det rimligt att antaga, att detta är namngivningsorsaken. Namnet har senast behandlats av Rostvik (a.a. s. 98), som menar att den småkuperade och stenbundna terrängen kring kyrkan givit upphov till namnet (det av Rostvik sist anförda
belägget, parochie harabo 1346 26/7 Stockholm RAp, avser Kungsåra sn, Siende
hd, Västm. 1., som har liknande äldre skrivningar).
Harir kan vara ett kyrkplatsnamn, alltså ett tidigare namn på den plats där kyrkan kom att byggas. Någon bebyggelse med detta namn finns nämligen inte belagd.
Kyrkan ligger på Prästgårdens mark, som möjligen, åtminstone delvis, är avsöndrad från det intilliggande Viby. Namnet Viby är bildat till *vi '(hednisk) helgedom'.
Den kristna kyrkan har alltså här byggts på eller invid en äldre hednisk kultplats (jfr
artikeln Viby samt ml. 2.3 under Viby, där även frågan om eventuell kultkontinuitet
berörs).
Emellertid föreligger även möjligheten att Prästgården, som enligt 0. Grau
(1754 s. 588) fordom kallades för Nybelbärga, tidigare har burit namnet Harir.
Namnet Nybelbärga (<* Nybyle- ?) har inte kunnat spåras i några andra handlingar
(jfr dock det oidentifierade *Nybyle i mgl ?1312), varför det är osäkert, om Graus
uppgift är riktig.
Den plur. formen hos namnet Harir kan förklaras antingen som speciell ortnamnsplural eller som syftande på flera hällar och stenblock.
Formen Harbo sokn dyker upp första gången i ett diplom 1421 men återkommer
sedan inte i källorna förrän 1543. Denna form innehåller en inbyggarbeteckning på
-boe + sokn, Harboa sokn 'hara,bornas socken', vilken så småningom trängt undan
det enkla sockennamnet (som framgår av beläggsamlingen förekommer Hara och
Harbo jämsides under 1500-talet). A. Isaacsson (1923 s. 119 not 1) anför formerna
Norbo för Nora och Vålbo för Östervåla, bildade av inbyggarbeteckningarna norbone och vålbone (båda best. form plur.) och alltså direkta paralleller till Harbo. Invånarna i Harbo kallas harbone (best. form plur.); ett öknamn upptecknat från grannsocknarna är Harbo hackor.
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Namnformer före 1526: Parochia harir ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), De
harum ib. a tgo samtida hand (SD 3 s. 91), ecc/esie patrimoniali harum 1320 5/6 u.o.
A 8 f. 104 v. avskr. 1344 (SD 3 s. 464),1 de harum 1344 A 8 f. 143 r. (SDa 1:1 s.
158),2 Deinde harir 1344 A 8 f. 148 r. (SD 3 s. 429),3 de harum 1344 A 8 f. 145 v.
(SD 5 s. 238),4 parochiis . . . harir, ecc/esiis . . . harir 1344 A 8 f. 19 r., 21 v. (SDS
s. 308, 313), parochie hara 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 575), ad Ecc/esiam hara,
ecc/esiam hara 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 576), i hara Sokn 1357 18/1 Tierps k:a
UUB E 175 s. 579 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), i Hara Sokn 1357 18/1 Tierps k:a UUB
E 175 s. 581 avskr. 1795 (SD 7s. 145), j Hara sokn 1362 18/4 Stockholm SD 8 s. 181
avskr. N. R. Brocman efter annan avskr., i Hare sochn, i . . . Hare sochn ?1371
21/12 u.o. SD 10 s. 115 avskr. N. R. Brocman efter annan avskr., in parochia hara
1376 D 1 s. 13, i hara sookn 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä., i hara sokn 1386 11/1 Danmarks k:a RAp (SRP 2186), J hara Sokn
1414 22/1 Julita kloster RAp (SDns 2 s. 761), j haarboo sokn, j . . . haarbo sokn
1421 u.d. Uppsala Holmp, ij hara sonkt 1426 24/3 u.o. DaRAp, j hara sokn 1426
24/9 u.o. RAp, i hara Sokn 1444 u.d. Uppsala RAp, j hara sokn [2 ggr] 1448 12/6
Uppsala RAp vidf. 1449 25/2 Uppsala, j hara sokn 1448 2/7 Uppsala RAp, parochie
hara 1449 25/2 el. 22/9 Uppsala RAp vidf. 1448 12/6 Uppsala, i hara sokn 1451 12/2
Arnö RAp.
Jordeboksformer fr.o.m. 1544: Hara sn 1544-1610, Harbo sn 1680-1879.
Övriga namnformer: Hara 1527 GFR 4s. 1, Harbo sn [2 ggr] 1543 GFR 15 s. 582,
Hara . . . sockner 1544 AL 3s. 169, Harby sn 1553 GFR 24 s. 113, . . . Harbo
sockner 1553 ib. s. 172, Hara sn 1553 UDb 3 s. 123, Harbo sn 1558 GFR 28 s. 555,
Hara sn 1560 GFR 29 s. 422, Hara sn 1560 tl, Hara 1592 UDR 6 f. 28 r., Harbo sn
1645 mtl.

Abborrnäs. Försv. beb. — Abborrnes 1690 ka AI:1 (38). — I hfl 1690 upptas en
hustru utan namn. På samma sida i hfl antecknas en soldathustru i Fallet (se under
Brattberg) och soldaten Åls hustru (Å/ var äldst soldatnamnet i roten 37 Forsbo
m.fl.). Sannolikt är f. led. i namnet Abborrnäs ett soldatnamn Abborre; detta namn
bars äldst av soldaterna vid roten 24 i Östervåla sn (Mångsbo, Runnebo), varom se
M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.
Aspliden, se Svina soldattorp.
Asplunda. — Avs. 1939 fr. Kvarsta och Långgärde. Namnet, som tillkom vid avstyckningen, används inte i dagligt tal; gården räknas till Långgärde.
Testamente för lohannes Thome, tidigare prost i Forsa sn i Hälsingland. Ihågkomna i testamentet
blir Uppsala domkyrka, där lohannes också väljer sin gravplats, Forsa kyrka, fädernekyrkan ("ecc/esie patrimoniali harum") samt prelater i Uppsala domkyrka. De tre testamentsexekutorema är kyrkoherdarna i Delsbo i Hälsingland och i Börje utanför Uppsala samt en dekan i Uppsala. Testamentsvittnena kommer samtliga från Forsa sn. Belägget kan även av Kungsåra sn, Siende hd, Västm.
1., men då intet pekar på Västerås stift, dit Kungsåra hör, avser belägget sannolikt Harbo socken.
2
Taxa över den s.k. Viennetionden, påbjuden av konciliet i Vienne 1312 och insamlad i ärkestiftet
1314-19 (se Ekbom 1974 s. 10).
3
Notis om ärkebiskop Olofs visitationsresa i ärkestiftet, påbörjad 1318 c:a 11/11.
4
Taxa över avgiften till lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming, utbetald 1343 före 25/12.
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Backen båkan ä., båke,n (förr även Stenbrobacken sknbrobåke,n och Tomten). —
Stenbrobacken 1792-95 ka AI:6 (117), 1811-23 ka AI:8 (233), Tomten 1917 ek,
Backen 1925-34 ka Alla:4 (160). — Avs. fr. Hässelby 1929. Gården ligger på en
skogsbacke. Namnet Stenbrobacken används nu endast om skogsbackens förlängning norrut. Gärdet omedelbart norr därom kallas Stenbrogärdet, eftersom en
stenbro förr fanns på gamla landsvägen över det dike som rinner genom åkern.
Namnet Tomten, som anges på ek 1917, finns inte upptecknat i levande tal; dess
ursprung är obekant. Om den best. formen på -an se Isaacsson 1923 s. 110, 121,
B. Hesselman i NS 11(1931) s. 224 f.
Backen, se Ensta.
1 Berg bcerg ä., ber] 1 sk. — in bergy, in bergi ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), i
Berghe 1352 22/10 Uppsala SD 6 s. 384 avskr. K. H. Karlsson efter avskr. fr . 1600t., ij berghe 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., ?de
Berghe 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä.,5 i barge
1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., ?in bxrghe 1400 3/5
Våla hdstg RAp (SRP 3093),5 i Bryti [!] 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr.
B. E. Hildebrand, ?a bxghze [!] 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr.
0. Celsius d.ä.5 — Bergh 1544-51, Bärgh 1569, Bärg 1715, Berg 1760-1879 jb. I
mgl ?1312 upptas tre skattskyldiga till 1 mark vardera. Jb 1544 upptar ett skattehmn. Namnet innehåller sing. av ordet berg. Byn ligger dock föga högre än de
omgivande låga åkermarkerna, och berg i dagen är ej synligt. Till bynamnet har
bildats soldatnamnet Berg, varom se nedan under Bergshyddan.
Övriga bebyggelsenamn:
Bergshyddan bårishPelan. Bergshyddan 1917 ka Alla:3 (88). På laga skifteskartan
1869 (LMV T 15-2:2) anges här vara soldattorp; något hus finns dock ej utsatt. De
omkringliggande åkrarna kallas i tillhörande beskr. (1871) Jönses hage (jfr Jönshagen under Eklunda strax i norr). Soldaterna vid roten 43, till vilken hörde Berg
(med soldattorpet), Marbäck och Stalbo, hette Berg 1684-1760 efter bynamnet
Berg (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Jfr Nyberg. — Järpenstorp kiitpe,ns törp
ä., j&rpe,nstörp, gerpens (förr även Lindses liuses). Krono Skyttens Torp 1765
LMV T 15-22:1, Skogwacktar Torpet 1773-74 LMV T 15-1:3, Harbo Sochne
Allmännings Skogwacktare Boställe, Harbo Sochne Allmännings Skogwacktare
Torp 1773-74 ib. beskr., Skogsvaktare Torp 1778 ka AI:5:2 (49), skogvaktarebostället, Hjerpens torp, Hjerpens 1848 LMV T 15-1:5 beskr., Järpens Fb. 1859 G
91, Järpenstorp 1917 ek. På södra sockenallmänningen invid de nu försvunna Kvarsta fäbodar (jfr detta namn under Kvarsta). Ursprungligen skogvaktarboställe.
F. led. är ett släktnamn Hjerpe, som burits av tre generationer skogvaktare. Kronoskytten Olof Hjerpe (1722-73) flyttade hit från Nora sn 1765, och hans son Olof
(1753-1828) och sonsöner Olof (1782-1834) och Lars (1794-1842) var därefter i
tur och ordning skogvaktare här på sockenallmänningen. Äldste Olof Hjerpes far,
kronoskytten Olof Jansson, antecknas från 1739 med tillnamnet Hjerpe i Nora sockens husförhörslängd. Benämningen Lindses syftar på Hjerparnas efterträdare som
skogvaktare, Per Larsson Lind (1817-1907), som kom hit 1844 efter Lars Hjerpes
5 Belägget

kan även avse Berg, by, Östervåla sn.
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död. — Nyberg. Försv. beb. Nybergh 1696 ka AI:1 (45), Nyberg 1698 ib. (56). Var
sannolikt förr soldattorp i roten nr 43 (jfr Bergshyddan). Namnet upptas i husförhörslängderna 1696 och 1698 mellan Berg och Eklunda med en knekthustru resp.
en soldatänka. Om lokaliseringen till byn Berg är riktig, är namnet bildat till bynamnet Berg.
Berga bierga ä., !Arla (förr även Bergamyran bierga mgran och Myrberga
mgrbierja). — Berga 1879 jb. — Berga (Myrberga) 1916 bek, Myrberga 1917 ek,
1925 G 91, Berga 1960 ek 12E3g. — Marken var före sänkningen av Tämnaren på
1870-talet utmark till den gamla byn Berga/Floberga (se Floberga) och kunde på
grund av de årliga översvämningarna endast nyttjas för slåtter. Vid ett ägoutbyte
mellan Berga och Floberga 1877 kom hela området att i jb benämnas Berga. Området kallades äldst Berga Myran (1792 LMV T 15-14:1 beskr.) eller Myran (1846
LMV T 15-3:1 beskr., 1877 LMV T 15-3:2 beskr., 1880 LMV T 15-3:3 beskr.);
1880 saknades ännu bebyggelse. Den gård som så småningom byggdes kallades
först Berga Myran och Myrberga, sedan i enlighet med jb/jr Berga, vilket namn nu
är allenarådande. Namnet Berga i den gamla byn försvann vid ägoutbytet 1877 och
ersattes av Floberga (jfr Floberga). Den plats där gårdarna nu ligger kallades äldst
Granholmen (1846 LMV T 15-3:1 beskr.).
1 1 fr. 2 utj. kr . (under Prästgården). 3 lht fr. (utbrutet från nr 11916).
Björken b46174en ä., bps5rkan. — Byrken 1541 DMS 1:4 s. 94, Birken 1544, Biörken o.d. 1549-1760, Björken 1825-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn.
Namnet är sannolikt ett ursprungligt *(j) Birkeno, best. form dat. sing. av fsv. *bir-,
ke neutr. 'björkbestånd'. Ändelsens -o har så försvagats till -e och bortfallit (WessU 1968 § 71:2, Hesselman 1948-53 s. 146 if., spec. 156 ff., 171). Senare har anslutning skett till best. form nom. sing. av trädbeteckningen björk. Som parallell
kan nämnas bynamnet Stora Enen i Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1., som innehåller ene 'enbestånd' (ene 1451 26/10 Örbyhus RAp, Enenå 1540 jb, Enene 1541 jb,
Enen 1597 jb). En annan parallell är sannolikt Diken, varom se nedan.
1 1 sk. 2-3 lhtr fr. (utbrutna ur nr 11916).

Övriga bebyggelsenamn:
Hökbo, se Malmens. — Hökhusen, se Malmens. — Lindsta linst4(n), linsta. Lindstan 1903 ka Alla:1 (140). Anges i hfl 1903 och senare höra till Bogärde, vars ägor
nu vidtar omedelbart norr om lägenheten. För namnets tolkning se Lindsta under
Sälja Norr. — Malmens mkirmans ä. eller Malmbacken måkmbalse,n (förr även
Hökbo och Hökhusen). Hökebo 1696 ka AI:1 (50), Höökbo 1701 ib. (67), Hökhusen 1778-91 ka AI:5:2 (avd. soldater), Soldattorpet No 40 Malm, Malmens torp,
Malmens 1869 LMV T 15-4:1 beskr. Soldaterna vid roten 40, till vilken ursprungligen hörde Björken (med soldattorpet), Solberga, Marstalla och Floberga, hette
Hök 1684-1793, därefter Malm (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Jfr Malmbacken under Ön. — Nyhagen nyhä_gan. Nyhagen 1899-1903 ka Alla:1 (38), 1917 ek.
Namnet avsåg ursprungligen en hage (Käbbo Ängar . . . Nyhagen 1784 LMV T
15-32:2). Gränsar till Käbbo.
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Björksveden. Försv. beb. — Biörksweden 1681 ka C:1 (2). — Okänt läge. F. led.
är trädbeteckningen björk och s. led. sved 'svedjeland' (jfr ett likalydande namn
under Lindsbro i Östervåla sn).
*Björnmyra. Försv. beb. — Biörmyra 1672 ka LIa:1 (94). — Okänt läge. F. led.
är sannolikt djurbeteckningen björn. Formen Biör- kan jämföras med sammansättningsformen jär- för järn-, t.ex. järkedja och järspett, från Nora och Östervåla snr
(ULMA 25946, 31073). S. led. är myra 'mosse' med form på -a i anslutning till plur.
bebyggelsenamn på -a.
1 Björsbo bpisibo, bpjybo 1/4 sk. — Biörsbo 1715-60, (Karbo med) Björsbo
1825-1879 jb. — Biörsbo 1638 ka LIa:1 (14), Biörssbo, et Torp som ligger till Karbo och är intet Skattlagt 1652 gjb LMV T 6 (160). — Jb 1715 upptar ett oskattlagt
skattetp. Redovisas i jb tillsammans med Karbo från 1825 men förs för sig från
1920. F. led. är sannolikt sekundär gen. på -s av mansnamnet Björn med bortfall av
n i konsonantgruppen -rnsb-. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Övriga bebyggelsenamn:
Västerbo vistabo. Försv. tp. Westerbo 1902 ka Alla:1 (107). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Bodha. Försv. beb. — in bodhum [4 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90). — I
mgl ?1312 upptas två skattskyldiga till 1 mark, en som restar 1 mark och en som
restar 6 öre. Det är ovisst, om beläggen avser en nu försvunnen bebyggelse eller
någon eller några av de äldre bebyggelser med namn på -bodha som ej finns upptagna i mgl ?1312 (Folkebo, Norrbo och *Raghnhildabodha). Namnet är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3.
*Bodvreten. Försv. beb. — Bowreten 1675 ka LIa:1 (100), 1680 ka C:1 (1). —
Upptas i hfl enbart 1687-96 och antecknas där mellan Ön och Vissbo (nu i Bälinge
sn o. hd, Upps. 1. men tidigare räknat till Harbo, varom se DMS 1:4 s. 91). Det är
alltså ovisst, om bebyggelsen har legat inom nuvarande Harbo sn. F. led. är bod i
betydelsen 'förvaringsbod' och s. led. vret 'mindre åker'. Jfr Bodvallen under Risänge.
1 Bogärde b(201re, ä., bewiecle, 1/2 sk. — in bodhagierdi ?1312 u.d. u.o. (SD 3 s.
91), Bode Jerde ?1371 21/12 u.o. SD 10 s. 115 avskr. N. R. Brocman efter annan
avskr. — Bode gerdh 1544, Bodagerde 1569, Bodegärde 1590, Bodagierdedth 1610,
Bogierde 1628, Bogiärde 1715-1760, Bogärde 1825-1879 jb. — Bodagerdett 1560
tl. — I mgl ?1312 upptas en skattskyldig som restar 4 öre. Jb 1544 upptar ett kyrkotp. Ägorna redovisas gemensamt med det angränsande Hässelbys ägor på en karta från år 1754 (LMV T 15-25:1), vilket tyder på att Bogärde kan vara en ursprunglig del av Hässelby. På kartan 1754 upptas två gårdar i Bogärde, dels den nuvarande
och dels en på andra sidan gamla landsvägen på "gamla hustomten". Namnet Bogärde bärs av tre andra gårdar i Sverige (i Rinkaby sn i Närke, i Vendels sn i Uppland o. i Norbergs sn i Västmanland). H. Ståhl (1958 s. 103) antar att det i alla de
aktuella namnen ingår ett fsv. ord *bodhagcerdhe, där f. led. är gen. plur. av bodh
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'fäbod' e.d. och s. led. gärde, antingen i den nuvarande riksspråkliga betydelsen
'gärde' eller i betydelsen 'inhägnad'. För betydelsen av bodh jfr dock inl. 3.3. I
Östervåla finns ett gärde med namnet Bogärdet (M. Eriksson 1930 OAU).
Övriga bebyggelsenamn:
Bogärdestorpet. Försv. tp. Boogielz torpe 1675 ka LIa:1 (100). — Lundbo lembo.
Lundbo 1896-1903 ka Alla:1 (140). Nyskapat namn, bildat till lund 'skogsdunge'
och ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Bolandet. Försv. beb. — Bolande 1647 ka LIa:1 (22), 1650 ib. (30). — Bebyggelsens läge är okänt. Ägonamnsbetecknande Bolandet finns i Kvarsta och Spånghagen, tidigare även i Ön. För tolkning av namnet se Bolandet under Länna i Huddunge sn.
Botten. Försv. beb. — Botn 1645 mtl, 1654 ka LIa:1 (40). — I mtl 1645 upptas en
knekthustru. Var möjligen beläget vid Bottenhagen, en äng väster om Käbbo
(Bottnhagen 1784 LMV T 15-32:2 beskr.) och var kanske samma bebyggelse som
Hagen under Käbbo.
Brattberg briltbierg, -bier) ä.; bråtbierj. — in brattubierg, in brattabergi, in brattabergy [3 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90 f.), ?i brettaberghum 1378 25/2
Ulleråkers hdstg RAp (SRP 1321),6 ?j brattabergh 1409 2/8 Uppsala RAp (SDns 2
s. 128),7 j brattaberghe, Brattheberga [a tgo samtida hand] 1414 22/1 Julita kloster
RAp (SDns 2 s. 761 f.), i Bratabxrghe 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 294 avskr.
B. E. Hildebrand, j brattaberghe 1426 24/9 u.o. RAp, i Bråttebergom 1454 27/2
Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667,8 j brtthaber [!] 1518 1/5
Våla hdstg UUBp. — Brettebergh 1544-49, Brattebergh 1551-69, Brattebärgh
1590, Bratbergh 1610, Brattebärgia 1680, Brattberg 1715-1879 jb. I mgl ?1312
upptas en skattskyldig till 6 öre, en som restar 1 mark, en som restar 6 öre och två
som restar 4 öre. I jb 1544 upptas två skattehmn. F. led. är adj. bratt 'brant' och
s. led. berg. Formen brattu- ?1312 tyder snarast på osäkerhet vid återgivandet av
den svagtoniga vokalen, även om den formellt kan betraktas som ett starkt böjt adj.
Att f. led. skulle utgöras av det fsv. mansnamnet Bratte, enligt SMP endast belagt i
ett värmländskt patronymikon, är knappast troligt. Byn ligger nämligen på sluttningen till ett högt liggande skogsområde. Stigningen är inte påfallande brant, men i
jämförelse med läget för byn Berg får den anses ganska markant. Ett mindre berg
strax väster om byn kallas Brattberget, kanske ellips av ett *Brattbergsberget.
Den assimilerade formen bratt av brant finns ej belagd i dialekterna i Uppland
eller östligaste Västmanland. Ortnamn på Bratt- är dock inte ovanliga i norra Uppland och vanliga i hela Västmanland (Moberg 1944 s. 71 if.). Från Harbo kan nämnas Brätthällsberget och Brättknogan, en brant vägbacke. Formerna med ä i dessa
namn beror på en dialektal övergång av kort a till ä efter r, varom se Isaacsson 1923
s. 28 (jfr det äldre uttalet av bynamnet).
Björn Niklisson i B. säljer jord i Börje sn, Ulleråkers hd, Upps. 1. till Uppsala domkyrka.
I brevet omtalas samma person som i not 6.
8 Fotokopia i OAU av fotokopia i samlingarna till DMS, där uppgift om sida i den flera dm tjocka
volymen saknas.
7
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Namn på hemman:
1 Västergården 1 sk. Vestergården 1817 LMV T 15-7:1 beskr. Namnet är nu ur
bruk. —2 Östergården 1 sk. Östergården 1817 LMV T 15-7:1 beskr. Namnet är nu
ur bruk och henimanet uppdelat på två gårdar.
Övriga bebyggelsenamn:
Brattbergs söräng, se Sörängen. — Bulten(s) bidte,n, btlttzs. Försv. tp. Bulten
1715-1825 jb. Bulten 1688 Öv ka C:1 (15), Bultens Torp 1769 LMV T 76-41:1
beskr. Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro i Östervåla sn. Det
upptecknade namnet avser en bebyggelse till Brattberg alldeles invid gränsen mot
Östervåla sn (markerad på ek 1917). De äldre namnformerna däremot avser en
bebyggelse under Lindsbro i Östervåla sn, 1841-60 brukad av Björksveden enligt
Öv ka AI:lla (270) och AI:14a (314). Möjligen har två torp funnits, ett på vardera
sidan av sockengränsen. Namnets bakgrund är oviss, kanske är det ett ursprungligt
mansbinamn med betydelsen 'klump; drummel' el. dyl. (SAOB B 4578). Jfr även
om bult i ortnamn G. Pellijeff i NoB 47 (1959) s. 171 f. — Fallet (fåle). Försv.
soldattp. Falle 1690 ka AI:1 (38), Fallet 1778-91 ka AI:5:2 (avd. soldater),
1811-23 ka AI:8 (191). Förr soldattorp för roten 31, till vilken hörde Brattberg och
Holm; 1690 bodde här "Soldatens i falle Moder". I namnet ingår fall 'öppning i
skogen; hygge'. Namnet avser nu en åker på platsen. — Granudden. Granudden
1960 ek 12H3f. Ungt namn som ej används i dagligt tal. — Jonsdelen. Jonsdeln,
denna så kallade Jonsdel 1815 LMV T 15-7:1 beskr., en i Byn belägen Utjord
Jonsdelen kallad 1817 LMV T 15-7:1 beskr., den s.k. Jonsdelen 1904-13 ka
Alla:2 (117). 1680-1853 upptas i jb ett frälsehmn om vilket beskr. till storskifteskartan (LMV T 15-7:1) skriver följande: "ett halft mantal Frällse . . . efter den i
1815 års Jordebok. . . gorde anmärkning är i följe af Lagmans Rättens Dom af den
18ik Junii 1687 ifrån Frällse till Skatte vunnit, utdömt och underlagt Skatte hemmanet i samme By, som Fru Barbro Flemming skall tillhördt, och kallas för närvarande
Jonsdelen, efter en forntidens ägare däraf." Jonsdelens tomt är 1815-17 ett obebyggt område mitt i byn, mellan Västergården och Östergården. Namnet är nu ur
bruk. F. led. är gen. av mansnamnet Jon. — Sörängen sken eller Brattbergs
söräng bråtbcey såråg. Sörängen 1960 ek 12H3f. Vid byns sydgräns. Namnet är lånat
från åkrarna (ursprungligen ängsmark) väster om gården (Sörängen 1895 LMV T
15-7:2 beskr.).
Broberget br4bierje, (förr även Vidatorp).— Broberg 1760-1879 jb. — Brolms
1721 ka AI:2 (53), Wida Torp 1730 ka AI:2 (186), Broberget 1731 ka AI:2 (203),
Widatorp 1740 ka AI:4 (49). — Jb 1760 upptar ett oskattlagt frälsetp. Avs. fr. Vida
1911. 1721 bor här en soldathustru, och på storskifteskartan över Vida 1771-1772
(LMV T 15-56:1) finns ett torp och ett soldathus utsatta (till roten 34, Vida och
Hässelby; för dess soldatnamn se Vida). Bebyggelsen ligger på en mindre höjd.
Anledningen till f. led. Bro- är obekant. Vägen österut mot Risänge går lågt; kanske har här tidigare varit så sankt, att en bro varit nödvändig.
Brogatan. Försv. beb. — Brogatun 1673 ka LIa:1 (96). — Bebyggelsen var säkerligen belägen någonstans invid landsvägen mellan Bogärde och Östervålagränsen.
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Denna vägsträckning kallas Brogatan, sannolikt emedan den leder mot Lindsbro i
Östervåla sn.
By by. —in by [5 ggr] ?1312 ud. u.o. RAp (SD 3 s. 90), i byy 1421 u.d. Uppsala
Holmp, i Byy 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667.9
— By o.d. 1544-1879 jb. I mg! ?1312 upptas två skattskyldiga till 1 mark, en till
6 öre, en till 4 öre och en till 2 öre. Jb 1544 upptar två skattehmn. Namnet är sing. av
fsv. by 'gård; by' (jfr in!. 2.3). Bebyggelsens isolerade läge i det stora skogsområdet
i sydöstra delen av socknen är påfallande.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Bromossen brmcisr,i, ä. Försv. tp. Bromossen 1914-24 ka AIIa:3 (13). Torpet upptogs c:a 1914 vid ett åkerparti med samma namn sydost om byn (Bro Måsen 1652
gjb LMV T 6 s. 149). F. led. syftar sannolikt på en föregångare till den kavelbro som
förr uppges ha funnits över bäcken, som rinner över åkrarna. — Hällvreten
hdlvretrot. Hällvreten 1889 ka AI:21 (18). På en karta från 1795-1796 (LMV T
15-9:1) finns ett soldattorp utsatt på platsen. Namnet är givet efter det intilliggande torpet med samma namn på Ramnasidan (se detta namn under Ramna). —
Norrskogen, se Nyby.— Nyby nyby eller Norrskogen nörskbgan. Försv.tp. ?Nyby
1696 ka AI:1 (49), Nyby 1891-95 ka AI:22 (17). Namnet syftar väl på att det var en
"ny" del av By. Belägget från 1696 skall säkerligen föras till By; det är dock ovisst
om detta Nyby eller någon annan, äldre bebyggelse avses. Kallades i dagligt tal
alltid Norrskogen efter den omgivande skogen.
1 Diken difpn ä., dike,n , kallas Öja ij(Ka, bp 1 fr. — Dickitt 1541 DMS 1:4 s. 96,
Diketth 1544, Dyke 1549, Dycke 1551, Dikett o.d. 1590-1715, Diken 1760, Diket
1825-1879 jb. — Tijke 1528 DMS 1:4 s. 96 avskr., Dijket 1666 ka LIa:1 (82), Dijke
1666 ib. (83), Dyken 1717 ka AI:1 (118), Diket 1742-43 LMV T 15-1:1 beskr.,
1783 LMV T 15-1:4 beskr., Oja 1914-24 ka Alla:3 (244), Diket 1917 ek. — Äldsta
jb upptar ett frälsehmn. Namnet utgår säkerligen från ett ursprungligt *(i) Dikeno,
best. form dat. sing. av fsv. dike neutr. med försvagning och bortfall av ändelsens -o
(se Björken). Skriftformernas best. form på -et är troligen normaliseringar av
skrivarna. Namnet syftar på det ganska djupa och breda dike som löper längs den
västra ägogränsen, och vars vatten, kallat Gammelån, rinner ut i Harboån. Gamla
landsvägens bro över Gammelån kallas Dikesbron. Den officiella namnformen ändrades 1952 från Diket till Diken. Namnet Oja, som nu är det allmänt använda, uppträder äldst i hfl 1914-24, där det skrivits till i efterhand före rubriken Diket. Anledningen till namnbytet är okänd. Sannolikt föreligger uppkallelse efter något av
de många ortnamnen Oja i Sverige (till fastigheten flyttar 1914 en västmanlänning,
född i Harakers sn, och 1916 en smålänning, född i Linderås sn).

Övriga bebyggelsenamn:
Dikestorp, se Staffansbo. — Hagaberg h4gabckrg ä., hä_gabckri. Hagaberg 1925 ka
9
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Alla:4 (252). Nyskapat namn. — Hällen hd,kn eller Skräddars. Hällen 1871-75 ka
AI:18 (194). En berghäll i dagen finns strax intill huset på tomten till grannlägenheten Skansen. Namnet Skräddars är givet efter en skräddare som bott här. — Rörbo
r4rIx 2, rrbo. Rörbo 1792-95 ka AI:6 (160), Rörbo Torp 1831 ka AI:10 (205). På
gränsen mot Kvarsta; kanske utgörs f. led. av rör 'gränsrör'. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Skansen skånsen. Skansen 1909 ka AIIa:2 (255).
Anledningen till namnet är obekant. — Skräddars, se Hällen. — Staffansbo eller
Dikestorp. Försv. beb. Staffansbo 1760-1879 jb. Staffansbo 1731 ka AI:2 (198),
Staffansbo el.' Diket 1778 ka AI:5:2 (177), Staffansbo 1796 ka AI:7 (273, 277),
Dikes Torp eller Staffansbo 1811 ka AI:8 (292-93), Dikets Torp el. Staffansbo
1861 ka AI:16 (203). Jb 1760 upptar ett oskattlagt frälsetp. F. led. i namnet Staffansbo är gen. av mansnamnet Staffan och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se
ml. 3.3.6. Möjligen är det givet efter den Staffan Persson som bodde här med hustru
1731, då namnet möter första gången i hfl; familjen återfinns 1700-27 under rubriken Diken. — Steneborg stendbörj. Steneborg 1926-34 ka Alla:4 (255). Nyskapat
namn; marken är stenig. — Oja, se Diken.
Eklunda klirnda, ekleinda. — ij ekelundum 1386 11/1 Danmarks k:a RAp (SRP
2186), Ekelunda 1480 UDR 1:2 s. 4, Ekelunda 1497 UDR 2 s. 8, 1498 ib. s. 101,
ekelunda 1499 ib. s. 154, ekelundx 1503 UDR 3 f. 4 v., Ekelunda 1504 ib. f. 81 r.,
1505 ib. f. 121 v., Ekelunde 1506 ib. f. 157 v., Ekelunda 1508 ib. f. 26 v., Ekelunda
1509 UDR 4 f. 6 v., Ekelunda 1527 UDR 5 f. 43 r. — Ekelunda 1549-1569, Ekelundänn 1590, Ekelwnden 1610, Ekelunda o.d. 1628-1760, Eklunda 1825, Ekelunda 1879 jb. — Äldsta jb upptar två Sankt-Erikshmn. Ett järnåldersgravfält finns på
byns mark. Namnets f. led är eke neutr. 'ekbestånd' och dess s. led plur. av ordet
lund 'skogsdunge'.
Till bynamnet Eklunda har bildats soldatnamnet Ekelund, från 1768 i formen
Eklund (roten 44), varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. (jfr Jönshagen
nedan).
1 1 kr. 2 1 kr.
Övriga bebyggelsenamn:
Backen, se Ensta (egen rubrik). — Harbomstorp hårbåms, hårbomstörp. Kong.
Academiens Skogv. Torp 1835 ka AI:10 (52), Harbomstorp 1917 ek. Beläget på
södra sockenallmänningen. Var ursprungligen boställe för Uppsala universitets
skogvaktare. Den förste skogvaktaren på platsen synes ha varit Erik Larsson Harbom (f. 1809). Han var bondson från Marbäck och antecknas i hfl med namnet
Harbom från och med 1835, då han äldst upptas som skogvaktare. Namnet Harbom
är väl bildat till sockennamnet. — Jönshagen jbnshågen. F.d. soldattp för roten 44
(för dess soldatnamn se under bynamnet). Jönshagen 1904-13 ka Ana:2 (107).
Namnet tillkom ursprungligen intilliggande åkrar (Jönses hage 1871 LMV T 15-2:2
beskr.) på platsen för den nuvarande lägenheten Bergshyddan under Berg intill. F.
led. är väl mansnamnet Jöns.
Eneby. Försv. beb. — in. . . eneby 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 575), in. . .
Eneby 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 576). — Läget är obekant. 1346 omnämns 10
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örtugland jord i Eneby och Viby. F. led. är ene 'enbestånd' och s. led. by 'gård; by',
varom se ml. 2.3. Jfr Långgärde.
Ensta, kallas Backen bälgen. — Ekelundzhusen Backan 1740 ka AI:3 (6, 7), Backan 1743 ka AI:3 (44), Backen 1917 ek. — Avs. från Eklunda 1928. Namnet Ensta,
som sannolikt tillkom vid avstyckningen efter mönster av äldre namn på -sta, används ej i dagligt tal. Namnet Backen är givet efter belägenheten på en backe. För
de äldre formerna på -an se Isaacsson 1923 s. 110, 121, B. Hesselman i NS 11(1931)
s. 224 f.
1 Finnsholmen finshOirmen 1/4 fr. — Finsholm 1715-60, Finnsholm 1825, Finsholm 1879 jb. — Finsholmen 1648 ka LIa:1 (24), Finsholm 1663 ib. (76). Jb 1715
upptar ett frälsehmn. F. led. är gen. av mansnamnet Finn. Ortstraditionen menar
dock att finnar har bott på platsen. S. led. är holm 'holme'. Gården ligger invid
Vretaån på en mindre höjd. Denna kunde före ågrävningarna på 1890-talet vara
nästan helt kringfluten på vårarna.
*Finvidhabodha. Försv. beb. — in finuidobohum ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s.
90). — I mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark. F. led. är ursprungligen gen.
Finvidha- av det fsv. mansnamnet Finvidh. Angående kompositionsvokalen -o se
M. Wahlberg i NoB 74 (1986) s. 125 if., spec. 131 ff. S. led. är plur. av fsv. bodh,
varom se ml. 3.3. I SD 3 s. 802 o. SMP 2 sp. 78 är namnet, sannolikt felaktigt,
identifierat med Finnsholmen.
Fiskebo, se Låtan.
Flobergafkbierga ä., -bierfa. — Solberga [!] 1541 DMS 1:4 s. 97, Berga 1548 ib.
s. 97, Floberga o.d. 1549-1879 jb. — Floberga 1742-43 LMV T 15-1:1 beskr.,
Berga By. . . Thenne By består af Ett hemman Frelse . . . och ett Hemman Skatte,
som och Floberga kallas 1792 LMV T 15-14:1 beskr. — Äldsta jb upptar en skatteutj . till Risänge, jb 1549 ett halvt skattehmn. Floberga var förr en del av byn Berga,
vars namn särskilt bars av den nu försvunna granngården, som genom ett ägoutbyte
1877 uppgick i Floberga; om detta se vidare under Berga nedan. F. led. är sannolikt
flo(d) fem. 'översvämning, vattenflöde' eller flo(e) mask. 'tillfällig vattensamling'
m.m. (Rietz, Jonsson 1966 s. 218 if.). Flobergas marker är numera inte utsatta för
översvämningar. De stora sankmarkerna vid Tämnaren hade emellertid före sjösänkningen i slutet av 1800-talet större omfattning än nu och drabbades regelbundet
vår och höst av översvämningar.

1 1/2 sk. 2 jordlht fr. (utbruten ur nr 11916).
Övriga bebyggelsenamn:
Berga (b&rga). in bergum ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), ij berghom 1426 24/3
u.o. DaRAp, i Bärgom 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr.
1667.10 Berga o.d. 1544-1879 jb. Mgl ?1312 upptar en skattskyldig till 1 mark.
Äldsta jb upptar en kyrkoutj. till Prästgården och ett frälsehmn. Det nu försvunna
10
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Berga uppgick i granngården Floberga genom ett ägoutbyte 1877. På det gamla
boningshusets plats uppfördes 1980 ett nytt boningshus. Berga och Floberga räknades under 1700- och 1800-talen som en by, benämnd Berga (Berga By 1792 LMV T
15-14:1 beskr., Berga 1859 G 91). Huruvida de medeltida beläggen avser både
Berga och Floberga eller enbart Berga går inte att avgöra, men avsaknaden av medeltida belägg för Floberga tyder på att detta namn är senare tillkommet som namn
på en av de båda delarna i byn. Dessa redovisas separat med särskilda namn i jb
alltfrån 1541 (jfr Floberga). Vid ägoutbytet 1877 kom Bergas och Flobergas gamla
utmarker öster om Risänge att benämnas Berga, och den gård som senare byggdes
där fick detta namn (se Berga, egen rubrik). För den kyrkoutj. till Prästgården som
alltsedan äldsta jb redovisas i byn kvarstår namnet Berga (kronoutj., redovisas under Berga). Namnet Berga innehåller ortnamnsplur. av berg; byplatsen är belägen
på en mindre höjd, omgiven av låga åkermarker. Till namnet Berga har bildats
soldatnamnet Berg, varom se Bergstorp under Kvarsta. — Berga fäbodar. Försv.
fäbodvall. Bärga fäbod backst. 1750 ka AL 4 (144), Risänge och Berga fäbodar 1783
LMV T 15-1:4, 1848 LMV T 15-1:6 beskr. Var belägen på södra sockenallmänningen invid Risängesvallen. — Blåsbo blråsbo. Försv. tp. bkcisbo 1899 ULMA
303:936. F. led. syftar sannolikt på det utsatta och blåsiga läget på en åkerholme.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Valsön vålsidn. Valsön
1917 ek. Här skall Floberga ända in på 1920-talet ha haft en fäbodvall i bruk, snarast
ett slags halvfäbod, där man ej övernattade. Ett hus står fortfarande kvar på platsen. Strax i sydväst, under Prästgårdsängen, finns en lägenhet med samma namn.
Den lilla backe där denna ligger kallas 1770 och 1792 Lilla Valsön, medan det större
skogspartiet öster därom, med fäbodvallen, 1770 kallas Stoea Valsön och 1792 Valsön; 1846 och 1877 står Valsön som gemensamt namn (Lilla Walsöhn, Stora WalsÖn 1770 LMV T 15-1:2 karta 2, lilla Walsön, Wahlsön 1792 LMV T 15-14:1
beskr., Wahlsön 1846 LMV T 15-3:1 beskr., Walsön 1877 LMV T 15-3:2 beskr.).
F. led. är oklar. Uttalet med tunt 1 bereder svårigheter att anknyta till ordet val
'käpp'. S. led. är ö, syftande på att de omgivande låga markerna förr vår och höst
regelbundet översvämmades av vatten från Harboån. — Ängsholmen deshisdeman
ä., -hblrme,n. Ängsholmen 1917 ek. Ungt namn, sannolikt bildat i anslutning till
andra namn på -holmen i socknen, t.ex. det intilliggande naturnamnet Björkholmen
och gården Nyckelholmen under Järpebo. För betydelsen av denna här ej speciellt
motiverade namnled se Finnsholmen.
Folkebo fekkbo 1, fökkbo, fökkabo. — Folkebo 1547 DMS 1:4 s. 97, Folkeboda
o.d. 1549-1628, Folkebo 1715-1879 jb. — Folckaboda 1560 tl, Folkeboo 1571 ÄL
Jb 1547 upptar ett skattetp. Gården är inte längre bebyggd och
17:10 f. 2 v.
brukas tillsammans med Käbbo, varifrån den sannolikt är avsöndrad. Den upptas i
gjb 1652 (LMV T 6 uppsl. 153) som kronotp på samma karta som Käbbo. F. led. är
gen. av mansnamnet Folke och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.
1 1/2 (1/8) sk. 2 jordlht fr. (utbruten fr. nr 1, upptagen här 1916)
1 Forsbo fåsibo ä., h•bo 1 fr. — Fforsebo 1541 DMS 1:4 s. 97, Forsebo 1544,
Forsseboda 1551, Forseboo o.d. 1628-1715, Forssbo 1825-1879 jb. — Forssebro
1528 DMS 1:4 s. 97 avskr., Forsseboda 1560 tl. — Äldsta jb upptar ett frälsehmn.
F. led. är gen. plur. av ordet fors och avser nu försvunna forsar i den närbelägna
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Vretaån. Denna utsattes 1891-96 för en omfattande sänkning, så att dess lopp förbi
Forsbo nu är helt förändrat. En nivåkarta över ån i Lindsbro gdsarkiv (ULA), gjord
1850 inför en tillämnad upprensning för att minska översvämningarna, uppvisar en
tydlig nivåsänkning av vattenytan från en punkt mellan Täppan och Forsbo och
vidare nedströms. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Björksta bårksta. Biörksta 1715-60, Björksta 1825 jb. Biörksta 1662 ka LIa:1
(74), 1671 ib. (92), Biörkstad 1682 ka C:1 (3). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp.
Namnet är uppenbarligen ungt och hör ej till de äldre bebyggelsenamnen på ursprungligt -stadhir (jfr Kvarsta). I häradet finns ytterligare två sådana unga namn på
-sta, båda avseende backstugor (Kamsta i Harbo och Vädersta under Sälja Väster i
Östervåla). Här synes -sta vara ett bebyggelsenamnssuffix, utbildat i anslutning till
den äldre namntypen. Sannolikt har vi ej att göra med terrängbetecknande
sammansättningar med ett mask. stad 'plats, ställe'. I sådana namnbildningar, primära eller sekundärt bildade till ett appellativ, torde förleden normalt syfta på yttringar av mänsklig verksamhet eller något som varit av särskilt intresse för
namngivaren (Linden 1947 s. 126 if., Linde 1951 s. 40 if., 165). — Funkbo fiigkbo,
frigkbo. Funckebo o.d. 1715-1825 jb. Funkebo 1667 ka LIa:1 (85), Funckebo 1669
ib. (89), Funckbo 1670 ib. (90). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp. F. led. är ett
släktnamn Funck, väl av tyskt ursprung (till tyska Funke 'gnista') . I Östervåla sockens äldsta inflyttningslängd (ka B:1 f. 3 r.) finns för år 1695 antecknat att pigan
Marit Marcidoter flyttat från Marcus Funck i Funckebo torp till Östervåla sn. I
belägget från 1670 omnämns testamente efter Markus. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Lustigbacka hishbaka. Lustigbacka 1718 ka AI:2 (7),
1764 LMV T 15-11:1. På kartan 1764 finns två hus utsatta, det södra med namnet
Lustigbacka och det norra med benämningen "Torp", båda inom Eklunda bys
gränser. I tillhörande beskr. (1765) finns följande antecknat om det omkringliggande området: "En Backe ofvan Östra Gjerdet som inneslutes af rågången hvarpå 2ne
Backstugor äro, nyttjas allenast till svinvall, hvarpå äfven en hage ligger, som nyttjas af Viby den Eklunda förmenar ligga inom sin rågång." F. led. är möjligen ett
soldatnamn Lustig. Jfr Lu,stigtorp för roten 148 Lustig i Skultuna sn, Norrbo hd,
Västm. 1. (Erixon 1921 s. 589). Att Lustigbacka varit soldattorp, eller att någon
avskedad soldat bott där, finns det dock inga belägg för. Soldaterna vid roten 37
Viby (enligt gmr 1694 bestående av Forsbo, där soldattorpet var beläget, Diken,
Täppan, Finnsholmen, Långgärde och Guttorp) bar äldst namnet Å/. Namnet Lustig bars dock under början av 1700-talet av soldaterna vid rotarna 18 och 25 i Östervåla sn. För dessa soldatnamn se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. En annan
möjlighet är att f. led. är adj. lustig, kanske mindre sannolikt i den äldre betydelsen
'ljuvlig, vacker', utan i så fall snarare syftande på glatt liv, kanske dansplats (jfr
C. S. Lindstam i OGB 12:1 s. 176). Sakupplysningar till stöd för den senare tolkningen saknas dock. S. led. i namnet torde vara bildad i anslutning till äldre plur.
ortnamn på -a. — Odensborg ödensböri. Byggt på 1940-talet. Nyskapat namn. —
Persborg pesbörj (förr Persro). Persro 1924 ka Alla:3 (248), Persborg 1925 ka
Alla:4 (264). F. led. är given efter Per Persson, som flyttar hit 1924. Var förr kafé.
Gransätra greensåtra ä., grånsara. — in gransxtrum, in gransetrv, in gransxtrv
?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90 f.), i Gransätrom ?1371 21/12 u.o. SD 10 s. 115
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avskr. N. R. Brocman efter annan avskr. - Grensettra 1544, Gransäter 1549,
Gransettra 1551, Grensettra 1569, Gränsätra 1590, Gransseter 1610, Gränsätra
1628, Gransättra 1680-1715, Gransätra 1760-1879 jb. - Gränsätter 1560 tl. - I
mgl ?1312 upptas två skattskyldiga som restar 1 mark och en som restar 2 öre. Jb
1544 upptar två frälsehmn. Namnets förled består av trädbeteckningen gran, äldst i
denna form, senare, enligt jb och uttal, i sidoformen grän (Fries 1957 s. 220 ff.).
Efterleden är plur. av säter 'utmarksäng, skogsäng', varom se Hedblom 1945 o. inl.
3.5. Beteckningar för barrträd förekommer sällan i sammansättningar med säter;
gran ingår endast i Gransätra (Hedblom a.a. s. 216, 221 f.). Byn ligger intill Rudun
och Norrsälja, troligen ett gammalt utmarksområde, som så småningom blivit fast
bebyggt (jfr Sälja Norr). Om byns nu försvunna fäbodvall på södra sockenallmänningen invid Vidavallen se Vida frälseallmänningslott.
1 1 fr. 2 1 fr.

Övriga bebyggelsenamn:
Annelund. Annelund 1904-13 ka Alla:2 (134), 1960 ek 12H3f. Namnet används ej
i dagligt tal. - Fogdebo fogbo, fögde,bo. Försv. tp. Fogdebo 1825, Fogdeby 1879
jb. Fogdbo 1750 ka AI:4 (182), Fogdebo 1764 ka AI:5:1 (105), Fogdebo Torp 1807
LMV T 15-18:1, Fogdebo 1847 LMV T 15-18:2 beskr. Jb 1825 upptar ett oskattlagt frälsetp. F. led. är fogde, sannolikt i betydelsen 'arbetsfogde, ladugårdsfogde,
skogsfogde' e.d. Möjligen avser namnet samma bebyggelse som det nu okända Friskebo, som tas upp under Gransätra i hfl 1739-42 (jfr detta namn nedan). F. led.
skulle då syfta på den Bef[allningsmanl Anders Frisk som bor där under denna tid.
I längderna under resten av 1740-talet upptas han under Gransätra utan angivande
av namnet Friskebo, från 1750 noteras han ej. Fogdebo nämns äldst i hfl 1750 med
Jan Jansson som bebyggare (tidigare upptagen som torpare under Gransätra).
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. - Friskebo. Försv. beb.
Friskebo 1739 ka AI:4 (29), 1740 ib. (45), 1742 ka AL3 (20). Här bor 1739-42
Anders Frisk. Se vidare Fogdebo. - Hultens Inkans. Försv. tp. Hulltens torp 1847
LMV T 15-18:2 beskr. Namnet är sannolikt bildat till ett släktnamn eller binamn
Hult. - Mellanbo milanbo t, me,lanbo. Försv. tp. Millanbo 1715-1825, Mellanbo
1879 jb. Mellanbo 1687 ka AI:1 (1), Millanbo 1723 ka AI:2 (78), Mellanbo Torp
1807 LMV T 15-18:1. Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp (öde). F. led. är given
efter belägenheten mellan Gransätra och Bogärde. S. led. är ortnamnselementet
-bo, varom se inl. 3.3.6. - Sjöholmen Phölrrne,n. Försv. tp. Siöholmen ?1371 21/12
u.o. SD 10 s. 115 avskr. N. R. Brocman efter annan avskr. Siöholm 1760, Sjöholmen 1879 jb. på Siöholmen 1693 ka LIa:1 (154/55), Sjöholm 1738 ka AI:4 (13). Jb
1760 upptar ett oskattlagt frälsetp. Namnet syftar på läget invid Tämnaren på en
mindre höjd omgiven av låga åkermarker. Jfr Finnsholmen. - Västerbo veste,rbo.
Försv. tp. Jfr Västerbo (egen rubrik). F. led. är väderstrecksbeteckningen väster
och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6.
1 Guttorp gettbrp ä., gettorp 1/4 fr. - Guetorp 1541 DMS 1:4s. 97, Gutorp 1544,
Guddetorp 1545, Gutorp 1547, Gudetorp 1548, Gottorp 1549, Gottetorp 1556,
Gottorph 1569, Gotorph 1590-1610, Gottorp 1715-1879 jb. - Gottorp 1528 DMS
1:4s. 97 avskr., Guttorp 1645 mtl, 1682 ka C:1 (3), 1687-88 ka AI:1 (4, 12), Got-
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torp 1689 ib. (23), Guttorp 1690 ib. (33), Gottorp 1693, 1696 ib. (42, 46), Guttorp
1700, 1701, 1708, 1713 ib. (60, 69, 89, 99), Gottorp 1716-17 ib. (106, 117), Gutorp
1733 LMV T 15-55:1 beskr., Gottorp 1742-43 LMV T 15-1:1 beskr., Guttorp
1766 LMV T 15-38:1 beskr., Gottorp 1783 LMV T 15-1:4 beskr., Guttorp 1848
LMV T 15-1:6 beskr. - Äldsta jb upptar ett frälsetp. Gården synes vara en medeltida avsöndring från Viby. F. led. är ettdera av de fsv. mans(bi)namnen Gutte, Guti,
Gudde eller Gud/ii. Bland beläggen växlar former med u och former med o, medan
det nutida uttalet enbart uppvisar u-former. Huruvida de skiftande skrivningarna
återspeglar en vacklan i uttalet eller endast får betraktas som skrivarformer är
ovisst. S. led. är torp 'nybygge' (se Ml. 3.2).
Hagfegden. Försv. fäbodar. - Hagfegden förlagde fäbodar 1742-43 LMV T
15-1:1. - Var belägna på södra sockenallmänningen strax norr om Järpenstorp.
F. led. är hage. S. led. är oklar, möjligen fejd, syftande på att området varit föremål
för någon tvist.
*Hamarbiek. Försv. beb. - in hamarbec, in hamarbechi, in hamarbecki ?1312
u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90 f.). - I mgl ?1312 upptas en skattskyldig som restar 1
mark, en som restar 6 öre och en som restar 4 öre. F. led. är väl sv. dial. hammar
'stenbacke' och s. led. fsv. bark 'bäck'.
1 Harbonäs heirbonå.s, h4rbon4s (förr Näs) 1 1/8 fr. - in nessium, in nessi ?1312
u.d. u.o. RAp (SD 3s. 90 f.). - Nääs 1549, Nes 1551, Näs o.d. 1569-1715, Harbonäs 1760, Näs 1825, Näs eller Harbonäs med Lund 1879 jb. - Nääs 1668 ka LIa:1
(86), HarboNääs 1670 ib. (90), Nääs 1682 ka C:1 (3), 1690 ka AI:1 (35), Harbo
Nääs 1696 ib. (48), Näs 1696 ka LIa:1 (200), 1699 ib. (206), Harbonäs 1701 ib.
(214), HarboNäs 1716 ka AI:1 (109), Harbonäs 1717 LMV T 15-21:1, Zäterijet
Harbonääs 1717 ib. beskr. I mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark och en
som restar 2 öre. Jb 1549 upptar en frälsegd. På gårdens mark finns ett järnåldersgravfält. Jr-namnet ändrades 1943 till enbart Harbonäs. De två äldsta skrivningarna
uppvisar en plural och en singular form av ordet näs. Gården ligger på ett stort näs
vid Tämnaren. Detta näs har ett antal utskjutande små uddar, vilka dock knappast
kan vara orsak till den plurala namnformen. Enligt 0. Grau (1754s. 589 f.) bebyggdes gården till säteri 1669 av Görvel Posse, överhovmästarinna hos drottning Maria
Eleonora, och fick i samband därmed genom tillägg av sockennamnet det mera
ståndsmässigt klingande namnet Harbonäs (jfr beläggen från slutet av 1600-talet
från Harbo kyrkoarkiv). Detta kom då att fogas in i ett på den tiden modernt
namngivningsmönster för slott och herrgårdar, där bl.a. sammansättningar med
-näs var vanliga (se härom B. Ejder i OUÅ 1950 s. 28 if.).
Övriga bebyggelsenamn:
Järpebo lierpo ä., jierpe,bo 1 fr. Försv. gd. Ffergebo [!] 1541 DMS 1:4 s. 99, Järpebo
1545 ib., Jerpeboda o.d. 1549-1628, Järpeboo 1680, Järpebo 1715-60, Järpbo
1825, Hjerpebo 1879 jb. Hierpebo Hemman Frelse . . . är Afgierda på Harbonääs
Zeterijetz Ägor 1717 LMV T 15-21:1 beskr. Jb 1541 upptar ett frälsetp. Gården
var belägen c:a 200 m sydsydost om Järpeboviken i Tämnaren (ek 12H3g). F. led.
är fågelbeteckningen järpe, kanske snarast använd som mansbinamn (jfr Ståhl 1959
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s. 92). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3. — Kalvnäs kålrvn4s. Försv. tp.
Kalvnäset 1925 ka Alla:4 (176). På en udde i Tämnaren med samma namn (Kalfnäs
1741 LMV T 24, Kalvnäs 1960 ek 12H3g). Byggdes 1925 av Maria Sköld, kallad
Kalvnäs-Maja. — Lund lun, land. Lund 1715-1825 jb. Lunden 1645 mtl, 1650,
1651 ka LIa:1 (30, 32), Lundh 1659 ib. (69), 1685 ka C:1 (6), Lund 1686 ka LIa:1
(122), 1696 ka AL-1 (48). Mtl 1645 och jb 1715 upptar 1/8 frälsehmn. I beskr. till
kartan LMV T 15-21:1 (1717) står om Lund: "brukas under Zäterijet Harbonääs
emedan ingen Åbo der på Långlige tider want". I de anförda beläggen från Harbo
kyrkoarkiv omtalas dock boende där, på 1680-90-talen en trädgårdsmästare, sannolikt i tjänst på det nytillkomna säteriet. Att beläggen ifråga skulle åsyfta Lund
under Prästgården är inte troligt. Namnet innehåller ordet lund i betydelsen 'lövträdsdunge' — området är rikt på ädellövträd. — Sandviken sånvike.n. Sandviken
1881-85 ka Al :20 (129), 1917 ek. Sannolikt uppkallelsenamn, då varken för- eller
efterleden är motiverad utifrån topografi eller jordmån.
Holm hekm ä., ho-m. — in holmi ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), ?ij holme
1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä.,11 ?de holme 1376
16/12 Våla hdstg UUB E 182s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä.,12 i holme 1377 19/5 Våla
hdstg UUB E 182s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., ?i Holme 1418 u.d. Våla hdstg SDns
3 s. 295 avskr. B. E. Hildebrand,13 i holme, j holme [3 ggr] 1421 u.d. Uppsala
Holmp, ?i holm 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48).14 — Holm
1544-1610, Hålm 1680, Holm 1760-1879 jb. — Holmbo 1733 LMV T 15-55:1
karta 3. — I mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark. Jb 1544 upptar ett skattehmn och en skatteutj. i Hässelby (se Litsleby nedan). Namnet innehåller sing. av
ordet holm (fsv. holmber) 'holme'; gården ligger på en höjd omgiven av låga, förr
sanka åkermarker. Till inbyggarbeteckningen holmbo har bildats namnen Holmbomossen, som avser den stora mossen öster om byn, och Holmbovägen, avseende
vägen mot byn västerifrån (jfr även belägget Holmbo 1733).
1 1 sk. 2 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Aspvik åspvik. Aspvik 1890 ka AI:21 (176). Den förste bebyggaren flyttar hit 1890.
S. led. syftar sannolikt på att den odlade marken öster om gården skjuter in som en
ganska smal "vik" i det omgivande skogspartiet. F. led. är trädbeteckningen asp. —
Litsleby. Skatteutj. i Hässelby. Litsleby 1556 DMS 1:4 s. 98, Littzlaboda 1562 ib.,
Lisleboda 1569 jb. Det är ovisst om utjorden varit bebyggd. F. led. synes vara adj.
Uti/ 'liten' eller möjligen det fsv. mansnamnet Litle, som omnämns på den runsten
som finns på Hässelbys marker (U 1177). Den ursprungliga (?) s. led. -by kan vara
given i anslutning till namnet Hässelby; om s. led. -boda, plur. av fsv. bodh, kanske
analogt given efter andra boda-namn i socknen, se ml. 3.3. — Landa letnda. Lunda
1914-24 ka Alla:3 (174). Nyskapat namn, numera sällan använt. — Nappan
nåpan. (i) Nappona 1569, Nappan 1680-1879 jb. Nappen 1742-43 LMV T 15-1:1
11 Belägget kan även avse Holm, by, Nora sn.
12

Se not 11.
Se not 11.
14
Se not 11.
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beskr. Jb 1569 upptar ett kronotp. Brukat tillsammans med Holm enligt dom 1713
(anteckning i jb 1825) och sedan 1917 sammanlagt med Holm till Holm med Nappan. Namnet är sannolikt ett ursprungligt ägonamn. Dess innebörd är oviss. Ett
likalydande ägonamn finns i Rättviks sn, Nedansiljans doms. tg, Kopp. 1. (ek
14F0a, ej upptecknat i OAU). Dessutom kan anföras en äng Nappen i Åsle sn,
Vartofta hd, Skar. 1., som enligt en excerpt i OAU omnämns i kyrkböcker från 1658
och 1687. — Nyckelholmen, Gamla eller Lilla glunka nplsekhökme,n, lila npkakhålrman. Försv. tp. L. Nyckelholmen 1960 ek 12H3g. Terrängen kring torpet, som
låg c:a 700 m väster om Nyckelholmen (varom se under Järpebo), kallas 1846 Nyckelholmen (LMV T 15-3:1 beskr., LMV T 15-22:4 beskr.).
Hässelby lidsålbyti ä., has alby. — in xsliby [2 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s.
90), i Hessleby ?1371 21/12 u.o. SD 10 s. 115 avskr. N. R. Brocman efter annan
avskr., i Hxssleby, i Haesslaby 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 294 f. avskr. B. E.
Hildebrand, i hxsleby 1421 u.d. Uppsala Holmp, i heslxby 1492 22-29/2 UUB E
212 f. 26 v. (ULdb s. 49). — Heslebi 1544, Hesleby 1549-90, Hässleby 1628, Hässelby 1715-60, Hässellby 1825-1879 jb. I mgl ?1312 upptas två skattskyldiga till
1 mark. Äldsta jb upptar tre frälsehmn och två frälsetp, jb 1549 fem frälsehmn. På
gårdens mark finns ett mindre järnåldersgravfält samt en runsten av Öpir (U 1177).
Stavningen ändrades till Hässelby 1952. F. led. är fsv. hwsle 'hasselbestånd'. De två
äldsta beläggen saknar förledens initiala h, varom se under Huddungeby i Huddunge sn. S. led. är by 'gård; by', varom se in!. 2.3. Till namnet Hässelby har bildats
soldatnamnet Hässel, varom se nedan under Hässels.
Namn på hemman:
1 Norrgården 1 fr. Norrgården 1754 LMV T 15-25:1 beskr. — 2 Storgården 1 fr.
Storgården 1754 LMV T 15-25:1 beskr. — 3 Mellangården 1 fr. Millangården 1754
LMV T 15-25:1 beskr. — 4 Mfölnargården 1 fr. Mölnargården 1754 LMV T 15 —
25:1 beskr. — 5 Sörgården 1 fr. Sörgården 1754 LMV T 15-25:1 beskr. Utesluten
ur jb 1853.
Övriga bebyggelsenamn:
Backen, se egen rubrik. — Fiskebo, se Låtan (egen rubrik). — Gammel-Hässels
gårnalrhd,sels. Försv. soldattp (jfr Hässels). — Hässels Usels. Försv. soldattp (jfr
Gammel-Hässels). Soldat Torp. . . För Hesselby Roten kallas Hesseln 1754 LMV
T 15-25:1 beskr. Namnet är gen. av det soldatnamn Hässel som bars av soldaterna
vid roten 32 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.). Jfr Svenbo. — Kasbo kdsbo,
kåsbo. Kasbo 1846 LMV T 15-25:5 beskr., 1856 ka AI:15 (128). Namnet finns
äldst belagt ingående i tre naturnamn, avseende en åker, ett gränsmärke och en
backe (Kasbo hålet, Kasbo Röset, Kasbo backen 1754 LMV T 15-25:1 beskr.).
F. led. är väl ordet kas (-a/-e) i betydelsen 'rishög' eller liknande. Om s. led., ortnamnselementet -bo, se in!. 3.3.6. — Koksbo köksbo, köksbo. Försv. tp. Kogsbo
1715-1879 jb. Koxebo 1650 ka LIa:1 (28), Koxbo 1684 ka C:1 (5), 1687 ka AI:1
(1), Kogsbo . . . Är ett dagsvärks Torp under Hesselby 1754 LMV T 15-25:1
beskr., Koksbo 1917 ek. Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp. F. led. är svårtolkad.
En möjlighet är att anknyta till verbet koxa 'titta, se'. Torpet låg på en mindre höjd
med lång utsikt över gärdena mot Hässelby. Jfr Långkoxet, namn på en rak väg44

sträcka med lång sikt i Hedemora sn, Kopp. 1. och Kox, gårdar på en höjd i Mora
sn, Kopp. 1., sannolikt använd som utsiktsplats (Lindén 1950 s. 142 med not la, b)
samt Koxen, en riven stuga i Vists sn, Hanekinds hd, Östg. 1., vars namn N. Lindqvist (1926 s. 186) tolkat som innehållande verbet koxa i betydelsen 'sticka upp,
titta fram' (stugan låg på en liten kulle vid vägen). Jfr även Stahre 1952 s. 77 f. Då de
flesta äldre namn på -bo i Våla hd, t.ex. de nära Koksbo liggande Nissbo och Olbo,
innehåller en personbeteckning som förled, oftast ett mansnamn, bör man även
överväga möjligheten av att ett mansbinamn *Koxe 'han som tittar, glor' utgör förled. — Lugnet higna. Lugnet 1852-56 ka AI:14 (136). Hit flyttade 1852 en statkarl.
Modenamn, varom se bl.a. Noreen 1913 s. 69. — Låtan, se egen rubrik. — Nissbo
nisbo. Försv. tp. Nilsbo 1825 jb. Nissebo 1657 ka LIa:1 (48), Nisbo 1778-91 ka
AI:5:2 (121), Nisbo torp 1808 LMV T 15-25:4, Nissbo, Nilsbo 1824-31 ka AI:9
(149, 151). Jb 1825 upptar ett oskattlagt frälsetp. F. led. är säkerligen mansnamnet
Nisse (smekform för Nils). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. —
Olbo e24-bo. Ohlbo 1715-60, Olbo 1825, Olofsbo 1879 jb. Olsbo 1645 mtl, Olebo
1657 ka LIa:1 (54), 1660 ib. (70), 1662 ib. (74), Olbo 1682 ka C:1 (3), Olbo . . .
dagsvärks Torp under Hesselby 1754 LMV T 15-25:1 beskr. Jb 1715 upptar ett
oskattlagt frälsetp. F. led. synes enligt det äldsta belägget i mtl 1645 vara gen. av
mansnamnet Olof. Då samtliga övriga gamla former jämte dialektuttalet saknar
gen.-s, är det emellertid rimligare, att f. led. i enlighet med de äldsta kyrkboksbeläggen skall tolkas som mansnamnet Ole. Möjligheten att uppkallelse efter Olbo i
Östervåla föreligger kan dock inte uteslutas. — Skogen slagen. Skogen 1861-65
ka AI:16 (132). Ligger avsides i skogen. — Svenbo. Försv. soldattp. Swenbo 1696
ka AI:1 (47), Swänbo 1701 ib. (63), Svenbo 1778-91 ka AI:5:2 (avd. soldater). Hfl
upptar 1738-39 och 1778-91 soldaterna Anders resp. Erik Hessel (roten 32). Sannolikt är bebyggelsen identisk med Hässels eller Gammel-Hässels. F. led. är väl,
trots avsaknad av gen.-s, mansnamnet Sven. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6. — Österbo bste,rbo. Österbo 1881-85 ka AI:20 (121). F. led. är
given efter läget vid den östra bygränsen. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom
se inl. 3.3.6.
1 Järlebo ictrbo, icelebo 1 sk. — in jarlabohum, in jarlabodhum ?1312 u.d. u.o.
RAp (SD 3 s. 90). — Jerlebo 1544, Jerleboda 1549-51, Järleboda 1590, Järleboo
1680, Giärlebo 1760, Järlebo 1825-1879 jb. — Järbo 1652 gjb LMV T 6 (155). — I
mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark och en som restar 1 mark. Äldsta jb
upptar ett skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet lade (kede). En av
byns två skattskyldiga personer i mgl ?1312 heter Jarlerus (latinisering av det ifrågavarande namnet). De äldsta ortnamnsbeläggen uppvisar mansnamnet i den oomljudda formen. Övergången ja till ice är belagd redan på 1000-talet, men skrivningar
med ja finns ännu i de äldsta handskrifterna, särskilt i uddljud och framför r +
konsonant (WesAn 1968 § 32). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3. Ett
likalydande namn finns i Huddunge sn.

Övriga bebyggelsenamn:
Haga /tåga. Haga 1923 ka AIIa:3 (52). Villaområde och snickerifabrik. Ursprungligen namn på den villa som fabrikens ägare uppförde 1922, då även fabriken byggdes. Omtyckt villanamn, givet i anslutning till det i Mellansverige vanliga namnet
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Haga. Till namnets popularitet som villanamn har sannolikt det kungliga lustslottet
Haga norr om Stockholm bidragit.
Järpebo. För namnet Järpebo se under Harbonäs.
Övrigt bebyggelsenamn:
Nyckelholmen npkekhg-man ä., nplsekhålrme,n. Nykelholm 1715, Nyckelholm
1760-1825 jb. Nyckelholm 1680 ka C:1 (1), 1681 ib. (2), Nyckelholmen 1684 ib.
(5), 1687 ka AI:1 (10), Nyckelholm 1688 ib. (15), 1690 ib. (36), Nyckelholmen 1724
ka AI:2 (98), Myckelholm 1738 ka AI:4 (15), Nyckelholm 1739 ib. (31), Myckelholm 1818 ka AI:8 (330), 1824 ka AI:9 (239-41), Nyckelholmen 1831 ka AI:10
(233-35). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp. Anges i hfl 1742 vara öde och finns
sedan inte antecknat med bebyggare förrän 1818; i jb 1825 upptas det som öde
under Viby. Gården ligger på en större fastmarksholme vid av Harboån tidigare
regelbundet översvämmade marker (jfr Finnsholmen). F. led. är sannolikt fsv. adj.
mykil 'stor'. Namn på ursprungligt Mykil- har ofta förändrats till Nyckel- (J. Sahlgren i NoB 35, 1947, s. 106 if., S. Benson i SOÅ 1959-60 s. 39).
Kamsta. Försv. beb. — Kambstadh 1674 ka LIa:1 (98), 1677 ib. (104), Kamstadh
1681 ib. (112), Kamsta 1698 ka AI:1 (55), Kamstad 1701 ib. (67). — Saknas i hfl
efter 1701. Synes enligt hfl ha legat nära det f.d. soldattorpet Malmens (Malmbacken) under Björken (jfr att Per Johansson i Kamsta 1677 skänker pengar till kyrkan
för lycka till krigs). En höjd där kallas ännu Kamstaberget, och en åkerteg strax
intill kallas 1767 Kamsta Tegen (LMV T 15-26:1 beskr.). F. led. är oviss. Möjligen
har Kamstabergets högsta punkt med en åt ena sidan skarpt sluttande berghäll karakteriserats som en bergskam. S. led. är sannolikt ett bebyggelsnamnssuffix -sta,
varom se Björksta under Forsbo.
1 Karbo kdrbo ä., kdrbo 1 sk. — in karlabohundum [!], in karlabohum, in carlabohum, in kalabohum, in karlabodhum [2 ggr], in kalabdhum [I, in carlabodhum
?1312 u.d.u.o. RAp (SD 3 s. 90 f.). — Karebo 1544, Karreboda 1549-69, Kareboda 1590-1610, Karboo 1680, Karbo 1760, Karbo med Björsbo 1825-1879 jb. —
Karreboda 1560 tl. — I mgl ?1312 upptas tre skattskyldiga till 1 mark, tre till 2 öre
och två som restar 2 öre, anmärkningsvärt många personer. Jb 1544 upptar ett
skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Karle. S. led, är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3.
Övriga bebyggelsenamn:
Mellanbo milanbo ä., malanbo. Försv. tp. Mellanbo 1870 LMV T 15-27:4 beskr.
Var beläget mellan byarna Karbo och Björsbo. S. led. är ortnamnselementet -bo,
här väl direkt bildat i anslutning till namnen Karbo och Björsbo (jfr ml. 3.3.6). —
Svartmossen svmesrl ä., svåpnåse,n. Harbonäs frälse Allmännings stora Lott
Svartmossen 1821 ka Al :8 (95), Svartmossen 1824 ka AI:9 (59). På södra sockenallmänningen. Bebyggelsen har fått sitt namn efter den mosse vid vilken den ligger
(Svartmåsen 1742-43 LMV T 15-1:1). Hit flyttade 1821 drängen Anders Larsson
som nybyggare. Anledningen till f. led. Svart- är oklar; kanske har området någon
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gång bränts av och marken blivit svart. Svart- kan även syfta på den mörka mossjorden eller möjligen på att platsen ursprungligen låg "mörkt" mitt inne i skogen.
1 Klockargården, kallat Klockars kirökas, kr. — Klåckaregården 1760, Klåckargården 1825, Klockargården 1879 jb. — Cappellans gården 1733 LMV T 15-55:1,
Klåckaregården Grau 1754 s. 588, Klockaregården 1914-24 ka AIIa:3 (224). —
Upptas i jb 1760 som krono. Enligt jb 1691 (Thulin 1919 del 3 B s. 60) bostad för
kaplanen, medan jb 1879 anger den som f.d. komministerboställe, som innehas av
kyrkoherden. Enligt bel( (1916) är ägorna inräknade i Kyrkoherdebostället
(=Prästgården). Det angivna uttalet härrör från en uppteckning gjord 1931; Klockargården är emellertid idag okänd. Enligt LMV T 15-55:1(1733) låg Kaplansgården omedelbart söder om kyrkogården.
Övrigt bebyggelsenamn:
Klockargårdsängen, se egen rubrik.
1 Klockargårdsängen, kallas Nybro ndbro lht fr. — Klockaregårdsängen 1917 jb.
— Nybro 1886-90 ka AI:21 (258). — Upptagen 1917 under Klockargården. Skrivs
Klockargårdsängen från 1952. Namnet Nybro syftar på den bro som byggdes över
Harboån efter ågrävningarna på 1870-talet, då de intilliggande vattensjuka markerna uppodlades och bebyggdes. Vid Nybro fanns förr bodar, kallade *Våffla bodar
(Wetla boda 1733 LMV T 15-55:1 karta 3, Wettla Bodar 1770 LMV T 15-1:2
karta 1) efter det stora ängsområdet Vättla på andra sidan ån. På en karta från 1770
(LMV T 15-56:1) finns ett "Not-Hus" utsatt vid ån intill det nuvarande Nybro.
Klockars, se Klockargården.
Kvarsta kvctsta, kvåsAa ä., kv4sta. — in queristum, in quxrestum [2 ggr], in querestum [2 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90 f.), ij qverissta, ij qwerissta, queressta 1426 24/3 u.o. DaRAp, i qwxrristom, i qwxrristom 1444 u.d. Uppsala RAp, i
qwxristom 1451 12/12 Arnö RAp, Quxristha 1480 UDR 1:2 s. 4, Quxrista 1497
UDR 2s. 8, Quxrista 1498 ib. s. 101, 1499 ib. s. 154, kwarnistx 1503 UDR 3 f. 4 v.,
kwarnista 1504 ib. f. 81 r., 1505 ib. f. 121 v., kwarnistx 1506 ib. f. 157 v., 1508 ib. f.
27 r., 1509 UDR 4 f. 6 r. — Quarsta 1544, Quarnsta 1549, Quernistada 1551, Quarflesta 1569, Quarnestadh 1590, Qwarstadh 1610, Qwarsta 1628, 1715-60, Qvarsta
1825-1879 jb. — Quernista 1527 UDR 5 f. 43 r., 1535 ib. f. Sv. [belägget överstruket], Quarsta 1560 tl. — I mgl ?1312 upptas fem skattskyldiga till 1 mark och en till 6
öre. Äldsta jb upptar ett arv- och egethmn med ett torpställe (se Långgärde) och två
frälsehmn. Ett mindre järnåldersgravfält finns på byns mark. Den gamla byn, som
nu är försvunnen, låg på backen öster om den nuvarande gården Tomta. Namnet
avser nu en f.d. affärsbyggnad i södra delen av den gamla bytomten; en tomtplats
intill kallas Gammel-Kvarsta. Kvarsta samt Fågelsta i Östervåla sn är Våla hds enda
säkra representanter för den stora gruppen ortnamn på -sta, plur. av fsv. stadher
'ställe, plats'. Den exakta innebörden av ordet som ortnamnselement är emellertid
mycket omdiskuterad (se H. Ståhl i KL 16, 1971, sp. 565 ff.; jfr även ml. 2.3).
F. led. kan enligt Lundgren —Brate vara ett mansnamn *Qwwrer. Bynamnet har
mer ingående behandlats av L. Elmevik (i SOÅ 1970 s. 11 if.). Utgående från de
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äldsta medeltida formerna bör man, i enlighet med Elmeviks huvudalternativ, räkna med en förled Kwere- eller Kvceri- av ett äldre *Kvxra-. Detta antar Elmevik
vara gen. av ett icke belagt mansbinamn *Kvcere, bildat till en östnordisk motsvarighet till norsk dial. kvwra 'give en svag Lyd, som naar En, som er meget hxs, fors0ger at tale' (om övergången a>e>i se Elmevik a.a. s. 13 samt Peterson 1981 s. 85
if.). Elmeviks alternativa tolkning av f. led. som ett vattendragsnamn * Kvcera fem.
eller *Kvcer fem., ett antaget äldre namn på Harboån, torde falla på att byplatsen
inte, såsom Elmevik anger, ligger vid nämnda å. Skrivningarna kwarnistx, Quarnsta etc., som uppträder i UDR och jb på 1500-talet, får räknas som skrivaretymologier (jfr Linde 1951 s. 62).
1 1 kr. (till fr. 1883). 2 1 fr. 3 1 fr.
Övriga bebyggelsenamn:
Asplunda, se egen rubrik. — Bergstorp bcergsterp ä., bieristårp. Bergz-Torp 1696
ka AI:1 (52), Bergztorp 1719 ka AI:2 (28), Bergz Torp 1726 ib. (128), Bergtorpet
1841 ka AI:12 (215), Bergs torp 1861 ka AI:16 (178), Bergenstorp 1917 ek. I hfl
1696 upptas en soldathustru. På en karta från 1765 (LMV T 15-31:1) finns ett
soldattorp och en backstuga utsatta. F. led. är soldatnamnet Berg, som bars av soldaterna vid roten 33, till vilken hörde Kvarsta och Berga (=nuvarande Floberga).
Soldatnamnet är väl bildat till bynamnet Berga (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.).
— Björka bibrka. Björka 1909 ka Ana:2 (261). Nyskapat villanamn. — Björkebo
blårkabo. Ungt namn. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —
Eriksberg enksbcerj. Eriksberg 1914-24 ka Alla:3 (288). Ungt modenamn. —
Fredrilcsberg frådrbksbierj. Fredriksberg 1904-13 ka Ana:2 (262). F. led. är väl
given efter Lars Fredrik Larsson, som bor här, när namnet äldst antecknas i hfl. —
Gammel-Kvarsta ganzakkvd,sta, gånierkvii,sta. Försv. beb. i södra delen av den
gamla byn Kvarsta. — Hälleborg håkbörj. Hälleborg 1907 ka Alla:2 (272). Mellan
gården och Eriksberg går berghällar i dagen. S. led. -borg är vanlig i villa- och
lägenhetsnamn från början av 1900-talet. — Hällsta hasta. Hällsta 1919 ka Alla:3
(298). Nyskapat namn, där f. led. syftar på en berghäll, som förr fanns synlig vid
huset. S. led. -sta är väl given efter mönster av bynamnet Kvarsta. — Johannesberg
johåne,sbceri. Johannisberg 1904-13 ka Ana:2 (273), Johannesberg 1960 ek 12H3f.
F. led. är väl given efter hustrun Johanna Palm, som bor här, när namnet äldst
antecknas i hfl. — Karlsberg kölsbierj, kiglsbcerj. Karlsberg 1904-13 ka Alla:2
(263). Nyskapat namn. — Kvarsta fäbodar. Försv. fäbodvall. Qwarsta fäbodar
1742-43 LMV T 15-1:1, Qvarsta frälsehemmans fäboställe 1742-43 ib. beskr.,
Qwarsta Fäbodaa 1773-74 LMV T 15-1:3, Fäbovallen vid Hjerpens 1848 LMV T
15-1:5 beskr., Järpens Fb. 1859 G 91. Låg på södra sockenallmänningen invid nuvarande Järpenstorp (om fäbodvallen se Frödin 1950 s. 32). — Kvarstaskog kvO,stask4g. Qvarstaskog 1925-34 ka Ana:4 (312). Ungt namn, bildat till bynamnet
Kvarsta. S. led. åsyftar läget i ett skogsområde. — Nybo ngbo, ngbo. Nybo 1844 ka
AI:12 (212). F. led. betecknar väl gården som ett nybygge (den förste bebyggaren
flyttar dit 1844). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Rönngrenstorp Murens tårp ä., rbtigranstörp. Röngrens Torp, Rungrens Torp 1841 ka
AI:12 (214), Röngrens Torp 1846 ka AI:13 (176). F. led. är ett soldatnamn, senare
även släktnamn, Rönngren. Detta soldatnamn, fram till 1822 i formen Rungren,
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bars av soldaterna vid roten 63, till vilken enligt gmr 1686 hörde Rönnviken i Huddunge sn (med soldattorpet), Fallet i samma sn samt Gransätra, Smedsbo och Ramna i Harbo sn. Soldatnamnet är bildat till gårdnamnet Rönnviken (M. Wahlberg i
OUÅ 1981s. 46 ff.). Soldaten Erik Olsson Rungren (1759-1843) flyttade 1779 från
Huddunge till Harbo, där han finns antecknad i hfl under Kvarsta ägor, liksom
senare hans son Lars Rungren, också han soldat inom roten. Då namnet Rönngrenstorp dyker upp i hfl, antecknas dock enbart torpare som boende där. S. led. är torp
'nybygge' eller, om gården varit soldattorp, torp i betydelsen 'soldattorp'. —
Skogsfrid sköksfrid. Skogsfrid 1960 ek 12H3f. Ungt namn. — Tomta tönya ä., tömta. Tomta 1907 ka Alla:2 (275). Bebyggelsen synes av lantmäteriakterna att döma
ha tillkommit först under 1900-talet (saknas ännu 1904 LMV T 15-31:4). Namnet
saknar äldre hävd. Det har troligen nyskapats, då gården tillkom, möjligen efter
läget mitt emot Kvarstas gamla bytomt. — Vilan vilan. Vilan 1925-34 ka Alla:4
(316). Ungt modenamn.
Käbbo ;bo ä., 4abo. — in kiababohum [3 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s.
90), j kxbbabodhum 1409 8/8 Uppsala Bergslp (SDns 2s. 135), j gxbbabodom 1421
u.d. Uppsala Holmp. — Kebbo 1544, Kebbeboda 1549-90, Kiäbboda 1610, Kiäbbo 1680-1715, Käbbo 1879 jb. I mgl ?1312 upptas två skattskyldiga till 1 mark
och en till 2 öre. Äldsta jb upptar två skattehmn. F. led. är det fsv. mansnamnet
Kcebbe, som anses vara en smekform för Kcetilbiorn (Mod6er 1964 s. 41). I SMPs
finns sju belägg på Kcebbe, varav ett i mgl för Östervåla sn. De äldsta skrivningarna
kiaba- är sannolikt felskrivning för eller missuppfattning av ett Kiteba-, då alla senare former uppvisar ce-vokal. För namnet Kcetil förekommer i fsv. flera gånger skrivningar Kicetil och Kietil, och av beläggen för Kcebbe skrivs ett Kiebe (SMPs). Jfr
Kock 1906 § 245 och Otterbjörk 1957 s. 22. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se
ml. 3.3.
Namn på hemman:
1 Käbbo Nedre nådre, j§i12o ä., nedra jd,bo 1 sk. Nedre Käbbo 1804 LMV T 1532:3 beskr. , Nedra Käbbo 1833 LMV T 15-32:4 beskr. Har även kallats Storgården
(Storegården 1652 gjb LMV T 6 uppsl. 153). — 2 Käbbo Övre ilvre, f4dbo ä., 4vre,
5dbo 1 sk. Öfra Käbbo 1804 LMV T 15-32:3 beskr. , Offra Käbbo 1832 LMV T 15 —
32:4. Har även kallats Lillgården (Lille gården 1652 gjb LMV T 6 uppsl. 153).
Övriga bebyggelsenamn:
Bottenhagen, se Skogsvik. — Granlunda grånlanda. Granlunda 1906 ka Ana:2
(30). Nyskapat namn. — Hagen. Försv. beb. Hagen 1688 ka AI:1 (7). Upptas i hfl
1688-1699 (. . . Käbbo, Lisselbo, Hagen, Solberg. . .). Kanske liktydigt med det
år 1645 belagda Botten, som möjligen kan lokaliseras till ängen Bottenhagen väster
om Käbbo (se egen art.). De i hfl under Hagen antecknade personerna upptas i hfl
1700 i en liten avdelning efter Käbbo tillsammans med personer, som tidigare noterats under Käbbo torp och Lisselbo. Jfr även Skogsvik. — Kolbo kdkbo. Försv. tp.
Gamla kolbottnar finns i närheten. Om s. led., ortnamnselementet -bo, se inl.
3.3.6. — Käbbo torp. Försv. tp. Kiäbbo tårp 1698-99 ka AI:1 (54). — Lisselbo.
Försv. beb. Lisslebo 1688 ka AI:1 (7), Lissbo 1696 ka AI:1 (50). Upptas i hfl
1688-99 efter Käbbo. Var sannolikt belägen vid de nuvarande åkrarna Lisselbo
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(lise,lbo) söder om byn. F. led. är dial. liss(el) 'liten' och s. led. ortnamnselementet
-bo, varom se in!. 3.3.6. — Råbo reibo. Råbo 1760 ka AI:4 (151), Råbo Torp 1856
ka AI:15 (26). F. led. är sannolikt rå 'gräns' efter läget nära bygränsen. Oms. led.,
ortnamnselementet -bo, se in!. 3.3.6. — Skogsvik skö4svik (förr Bottenhagen
båNhågan ä., bötenhOgen). Skogsvik 1920 ka AIIa:3 (27). Det äldre namnet är
givet efter läget invid en äga med samma namn (Bottenhagen 1784 LMV T 15-32:2
beskr.). Jfr Hagen och Botten (egen art.). Namnet Skogsvik är nyskapat av den nye
ägaren c:a 1920. — Solvik sOkylk. Ungt namn.
"lydhisum". Försv. beb. — in lydhisum ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90). — I
mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 2 öre. Bebyggelsens läge är okänt och namnet
dunkelt. Möjligen föreligger felskrivning för lydhistum. Av gamla namn på -sta
finns dock i socknen enbart ett säkert, nämligen Kvarsta. Jfr Lövsta i Bälinge sn o.
hd, Upps. 1., som skrivs in lydistum 1344 A 8 f. 27 r. (SD 5 s. 326). 1553 tvistas om
en äng, som Svante Stures rättare i Viby i Harbo socken tagit från Johan Elefsson i
Lövsta (DMS 1:3 s. 58). Bälinge häradsallmänning gränsar till Harbo, men någon
anknytning till Lövsta i Bälinge kan inte påvisas. Jfr Långgärde.
1 Långgärde kkgiifk ä., -jiecle, 1/4 fr. — Långiärde 1715, Långgärde 1825-1879
jb. — Långgerdeit 1561/65 DMS 1:4 s. 100. — Upptas i Svante Stures jb 1561/65
som torpställe under en av gårdarna i Kvarsta (i 1444 u.d. Uppsala RAp omnämns
torpställen och i 1451 12/12 Arnö RAp ett torpställe under Kvarsta). Jb 1715 upptar
ett frälsehmn. Väster om gården finns ett större gravfält, som möjligen har hört till
en försvunnen äldre bebyggelse. Jfr t. ex. Eneby och "lydhisum". Namnet syftar väl
på det långsträckta gärde som sträcker sig mot nordväst från gården räknat, och
som finns med redan i de äldsta lantmäteriakterna.
1 Låtan lita (förr även Fiskebo). — Fiskebo 1715-1879 jb. — Fiskiarbo 1673 ka
LIa:1 (96), Fiskebo 1682 ka C:1 (3), 1684 ib., 1687 ka AI:1 (1), Fiskbo 1700 ib. (62),
Låta 1704 ib. (80), 1706 ib. (91), Fiskebo 1738 ka AI:4 (13), Fiskebo. . . dagsvärks
Torp til Hesselby 1754 LMV T 15-25:1 beskr., Låta, eller Fiskebo 1764 ka AL5:1
(107), Torpet Fiskarbo eller Låta 1884 LMV T 15-25:6.
Jb 1715 upptar ett
oskattlagt frälsetp. Ursprungligen torp under Hässelby, avs. 1949. Namnet Fiskebo
är numera okänt. F. led. i detta namn bör, i enlighet med det äldsta belägget, vara
yrkesbeteckningen fiskare. För s. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6. Parallellnamnet Låtan, som nu är det enda använda, är svårtolkat. En möjlighet är att se
det som ett ägonamn, bildat till verbet låta i betydelsen 'överlåta, avyttra'. En äng
vid Tämnarstranden, ursprungligen till Hässelby, kallades förr Låta äng (Låta Äng
1807 LMV T 15-18:1 beskr.). Detta namn synes dock vara sekundärt till torpnamnet.
Lövhagen. — Lövhagen 1925-34 ka Ana:4 (192). — Avs. från Risänge 1930.
Namnet används ej i dagligt tal. Förr soldattorp för roten nr 35, till vilken hörde
Risänge och Eklunda. Soldattorp finns utsatt här på en karta från 1765 (LMV T
15-43:1). För rotens soldatnamn se under Risänge.
1 Marbäck rruirbe,k ä., ~båk 1 sk. —in marbecki ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3s.
90). — Marbek 1544, Marbeck 1549-69, Marbech 1590-1610, Marbäck o.d.
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1680-1879 jb. — Marbeck 1560 tl, Märbäck 1795 LMV T 15-50:1 beskr. I mgl
?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark. Äldsta jb upptar ett skattehmn. F. led. kan
vara ett fsv. *mar, motsvarande fvn. marr 'häst'. Ordet mar 'grund eller upptorkad
havsvik', vanligt i östuppländska ortnamn, kunde möjligen tänkas utgöra förled,
här då i en mer allmän betydelse 'tillfällig vattensamling'. Den förbi byn rinnande
bäcken, som åsyftas med s. led. i namnet, mynnar ut i Svinabäcken i ett område som
vår och höst drabbas av svåra översvämningar (jfr Svina och Marstalla). Säkra exempel på detta terrängbetecknande mar i ortnamn saknas dock så pass långt västerut som i Harbo (Jonsson 1966 s. 242 ff. , se även Kousgård SOrensen 1984 s. 35 if.).
Det äldre uttalet hänger väl samman med en dialektal övergång av kort a > ä framför r (Isaacsson 1923 s. 28). F. ledens ursprungligen korta vokal har efter denna
övergång förlängts (jfr Marstalla).

Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo ånde,sbo. Andersbo 1919 ka Ana:3 (78). F. led. är given efter Ernst
Andersson som flyttar hit 1919. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml.
3.3.6. — Gåsvreten. Försv. torp. Gåswreten 1715-60, Gåswret 1825 jb. Gååswreeten 1664 ka LIa:1 (78), Gåswreten 1718 ka AI:2 (5). Jb 1715-1825 upptar ett
oskattlagt skattetp. Torpet bör ha legat i närheten av de nuvarande åkrarna Gåsvreten (Gåswretshörnet 1801 LMV T 15-2:1 beskr., Stora Gåsvreten 1865 LMV T
15-34:1 beskr.) och Lilla Gåsvreten (Lilla Gåsvreten 1865 LMV T 15-34:1
beskr.). F. led. kan antingen syfta på att vildgäss brukat hålla till här under flyttningen eller att man haft tamgäss på bete. S. led. är vret 'mindre åker'. — Kullberga
kålb&rja. Kullberga 1919 ka Alla:3 (77). Gården ligger högt. Öknamn Kulbacken
kCilrbåke,n.— Manhem månhånz. Manhem 1897 ka Alla:1 (90). Vanligt uppkallelsenamn efter det fornnordiska Manhem, Odens boning, av Snorre Sturlasson identifierat med Sverige. Manhem som benämning på Sverige upptogs senare av Olof
Rudbeck d.ä. i verket Atland Eller Manheim (1679) och av medlemmarna i Götiska
förbundet i början av 1800-talet, t.ex. E. G. Geijer i den populära dikten Manhem
(1812), som gjorde namnet känt (Th. Andersson i SOÅ 1972 s. 17 f.).— Sandgrinden sångrin. sangrkn 1899 ULMA 303:936. Var ursprungligen namn på en grind.
Dess namn ingår i namnen på två olika, nu försvunna gränsmärken mot Svina, båda
kallade Sandgrindsröret och belägna nära den nuvarande lägenheten (Sandgrinds
Röret 1764-65 LMV T 15-51:1 beskr., Sandgrinds Röret 1787 LMV T 15-51:2
beskr.). Stora landsvägen mot Harbo kyrka gick förr helt nära Sandgrinden. —
Småängen småågen. Småängen 1960 ek 12H2f. Namnet är ett ursprungligt ägonamn, avseende ängsmark(Småängarne 1801 LMV T 15-2:1 beskr., Småängen
1865 LMV T 15-34:1 beskr.). F. led. Små- har väl sin grund i namnets ursprungliga
plur. form; dialektens normalform för riksspråkligt Lill- är Liss(el)-.
Marstalla met,ståla ä., må,ståli, megtåla. — in marstaldum [2 ggr], in marstal
?1312 u. d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), j marstalle 1421 u. d. Uppsala Holmp. — Marstall
1544, Marstal 1549, Marstall 1551-69, Marsttall 1590, Marstall 1610, Marstalla
1680-1879 jb. — Marstall 1560 tl, Marstalla 1645 mtl, Märstalla 1659 ka LIa:1 (69).
— I mg1 ?1312 upptas tre skattskyldiga till 1 mark. Äldsta jb upptar ett skattehmn.
Namnet Marstalla bärs också av en gård i Huddunge sn och av ett åkerområde i
Nora sn. Även utanför häradet är namnet representerat. Ett vidsträckt åkerområ-
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de, förr ängs- och betesmark, vid Örsundaån i sydvästra Uppland (Frösthults o.
Simtuna snr, Simtuna hd samt Torstuna sn o. hd, Västm. 1.) kallas Marstallen. I
Västergötland är Marstall namn på två sankområden (Källby o. Skälvums snr, Kinnefjärdings hd, Skar. 1.). De åkrar som utbreder sig norr om Marstalla i Harbo
genomflyts av Marstallabäcken och var tidigare till stor del sanka ängsmarker. Där
bäcken mynnar ut i Harboån, bildas vår och höst ett stort översvämningsområde.
Före Tämnarens sänkning på 1870-talet var dessa årliga översvämningar mycket
omfattande. Det ter sig därför lockande, att anknyta till ordet mar 'grund eller upptorkad havsvik' e.d. , vanligt i östuppländska ortnamn. Säkra exempel på detta terrängbetecknande mar saknas dock så pass långt västerut som i Harbo (se under
Marbäck). Det faktum att namnet finns på fler håll talar för att vi har att göra med
ett däri ingående appellativ marstall. Terrängförhållandena vid Marstalla i Huddunge och Nora stöder inte tanken, att det nyss nämnda mar utgör förled i detta
ord. Det rör sig i dessa båda fall om ursprungliga ägonamn avseende ängsmark,
dock ej sanka översvämningsmarker. Marstalla i Simtuna och Torstuna hdr och de
västgötska namnen avser dock platser som mer liknar Marstalla i Harbo. Möjligen
ingår i marstall i stället ett fsv. *mar 'häst', motsvarande fvn. marr (jfr Marbäck).
S. led. kunde vara ett ursprungligt *stadhul, en motsvarighet till fvn. stqäull 'Sted
hvor Kjorene pleie samles og blive staaende for at lade sig malke' (norska dialekters
stf/il; jfr de bohuslänska namnen Stala och Stale, varom se C. F. Lindstam i OGB
12:1 s. 43 f. med not 2, Björseth 1952s. 69 if.). För det sannolikt hithörande fornengelska stakol 'plats; grund, ställning för något' m.m., nyengelska staddle 'stöd,
ställning (bl.a. för höstack)' m.m. och tyska Stadel 'lada' samt deras motsvarigheter
i andra germanska språk se Sandred 1963 s. 41 if., En diskussion om sta-namnen s.
120 if. (L. Hellberg), 132 f. (J. Kousgård Sorensen), 32 f., 123 f. (K. I. Sandred).
Det engelska ordet ingår även i ortnamn, varav flera med anknytning till boskapsskötsel.
En rad natur- och ägonamn i Västergötland, Bohuslän och Halland med namn på
-stall(en) betecknar enligt OAU:s naturnamnsregister mossar och ängar. Flera av
dessa kan tänkas innehålla ett äldre *stadhul. Enligt B. Björseth (1952) skall de
hithörande bohuslänska namnen, som även kan avse torpställen, härledas ur ett
äldre *stadhul med en ursprunglig innebörd 'plats i utmarkerna där kreaturen samlas för mjölkning eller hemkörning'. I ett senare skede antas namnen ha kunnat
fästas vid en mindre bebyggelse på dessa platser och småningom fått en innebörd
'torpställe i utmarken'. Enligt L. Hellberg, som kortfattat behandlat ortnamnselementet -stall i ett föredrag om ägonamnet Barkarstall i Hållnäs sn i Uppland, hållet
1949 i Seminariet för nordisk ortnamnsforskning i Uppsala, skall ordet från en konkret innebörd 'ställning' ha kunnat få en specialbetydelse 'inhägnad, fålla' (se även
Hellberg 1967 s. 269 f., 367).
I ljuset av de här anförda exemplen och undersökningarna är en tolkning av
Marstalla som innehållande ett appellativ, bildat till *mar 'häst' och *stadhul tilltalande. Den plur. s. led. -stadhlurn får då, genom assimilation av dhl > 11, tänkas ha
utvecklats till -stallum. Jfr t.ex. fsv. frilla < fridhla, millom < midhlom, mwllom
< *mwdhlom (Noreen 1904 § 285:3, Hellquist 1948 s. 641). Formen marstaldum
?1312 kan ses som en omvänd skrivning betingad av assimilationen Id > Il (Noreen
1904 § 52:1, 292:1). För tidiga exempel på sådan assimilation och därav avhängiga
omvända skrivningar se L. Moberg i NoB 72 (1984) s. 12 f., E. Nyman i NoB 75
(1987) s. 104. En annan möjlighet är att se formen marstaldum som resultat av en
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differentierande metates dhl > Id (jfr S. Strandberg i Saga och sed 1985 s. 74 med
hänv.). Huruvida *stadhul här hade betydelsen 'inhägnad' eller en mer allmän innebörd 'uppehållsplats' torde vara svårt att avgöra. I båda fallen kan ordet ha betecknat betesplatser för hästar.
Det danska Marstall, handelsplats på ön Ero, anses av John Kousgård Sorensen
(1984 s. 35) innehålla marstall 'hestestald', ett lån från medellågtyskan (jfr Kousgård Sorensen i DS 13 s. 278 f.). I medellågtyskan hade marstall betydelsen 'Pferdestall' (Schiller & Ltibben), 'groBer Pferdestall einer öffentlichen Institution insbes. der Stadtverwaltung' (Lasch & Borchling), en innebörd som svårligen låter sig
förena med de svenska ortnamnen. Detta tyska -stall motsvarar fsv. stal neutr.,
stalder mask. (< *stalla-) 'stall' och är alltså ett annat ord än det som här antagits
ingår i Marstalla. Dess fornengelska motsvarighet, steall, har förutom betydelsen
'stall' även haft en allmän innebörd 'ställe, plats' (Sandred 1963 s. 37 if.). I denna
betydelse ingår ordet bl.a. i meresteall 'a pool of stagnant water, pond', där f. led.
uppenbarligen är mere 'mere, lake, pond, pool'. Se härom R. Forsberg (i Studia
Neophilologica 56, 1984, s. 13 if.), som även ger fler exempel på ägonamn innehållande detta meresteall. Fsv. stal (stalder) kan emellertid inte påvisas ha haft någon
annan betydelse än 'stall'. Man bör därför vid tolkningen av Marstalla utgå från ett
fsv. *stadhul, motsvarande fvn.
1 1 sk. 2-3 jordlhtr fr. (utbrutna ur nr 11916)
Övriga bebyggelsenamn:
Mellangården. Försv. gd. Mellangardens [hustomt] 1873 LMV T 15-35:2 beskr.
Låg mellan Västergården och en annan nu försvunnen gård i öster, vilka tre gårdar
bildade en gemensam bytomt före laga skiftet 1873 (jfr Norrgården). — Norrgården
nörg4q. Norrgården 1873 LMV T 15-35:2 beskr. I beskr. till kartan LMV T 15 —
35:1 (1795) omtalas att Norrgården sedan "flere år tillbaka" var en utflyttning från
den gamla bytomten vid nuvarande Västergården (jfr Mellangården). — Västergården ve.stagdri. Westergårdens hustomt 1873 LMV T 15-35:2 beskr. Jfr Mellangården. — Östergården oste,rgäti. Gården tillkom efter laga skiftet 1873 liksom gården
strax i öster.
Mårsbo. Försv. beb. — Mårtensbo 1731 ka AI:2 (205), Mårsbo 1738 ka AI:4
(18), Mårtsbo 1740 ib. (51), Mårsbo 1747 ib. (119). — Upptas i hfl 1731-47 i samband med Prästgården och Viby. F. led. är given efter där boende gamle soldaten
Mårten Berg. För formen Mårsbo (< Mårtsbo) med bortfall av t i flerkonsonantställning jfr uttalet må,sbo av Mårtsbo i Huddunge sn och i Östervåla sn. Namnets
s. led är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Nordfall. Försv. beb. — Nordfall 1553 UDb 3 s. 123 f. — Möjligen i nuvarande
Björklinge sn, Norunda hd, Upps. 1. (jfr DMS 1:3 s. 151 o. 1:4 s. 107).
Norrbo nin-bo ä., nörbo. — i Norräbodum 1352 22/10 Uppsala SD 6 s. 384 avskr.
K. H. Karlsson efter avskr. från 1600-t., ij norrabodhum 1386 11/1 Danmarks k:a
RAp (SRP 2186), Noorraboda 1480 UDR 1:2 s. 4, norabyda 1497 UDR 2 s. 8,
norraboda 1498 ib. s. 101, 1499 ib. s. 154, Norrobode 1503 UDR 3 f. 4v., Norrebo53

de 1504 ib. f. 81 r., Norrabode 1505 ib. f. 121 v., 1506 ib. f. 157 v., 1508 ib. f. 26 v.,
Norrebode 1509 UDR 4 f. 6 r. — Norboo, Norbo 1549, Nårbo 1590, Norbo
1610-28, Nårrboo 1680, Norrbo 1715-1879 jb. — Norraboda 1527 UDR 5 f. 43 r.,
NOrraboda 1535 ib. f. 5 v., Norrebodha, Norbo wt Jordh 1560 tl, Norebo 1645 mtl.
— Äldsta jb upptar ett Sankt Erikshmn (Uppsala domkyrka) och två skatteutj. till
Svina. Namnet, vars f. led är adj. norra, bör vara givet från grannbyn Eklunda i
söder. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ini. 3.3.
1 1/2 sk. 2 1 kr.

Övriga bebyggelsenamn:
Norrboslätt, se under Viby.— Norrviken nårviken. Norrviken 1960 ek 12H3f. Gårdar byggda på 1930-talet och möjligen namngivna i anslutning till namnet på den
intilliggande åkern Norrvreten (Norrvreten 1862 LMV T 15-38:4 beskr.). Namn på
-viken, avseende åkrar eller ängar som skjuter in som "vikar" i omgivande skogsmark, är vanliga i häradet. F. led. syftar på belägenheten norr om byn. — Slättorpet, se under Viby. — Tavlan tåv4-an. tav4-an 1899 ULMA 303:936, Taflan 1917 ek.
På en karta från 1764 (LMV T 15-11:1) finns ett soldattorp utsatt ungefär vid Tavlan. Här fanns förr en affär med en stor anslagstavla.
Norrsälja, se Sälja Norr.
"Nybelbärga", se *Nybyle.
Nybro, se Klockargårdsängen.
*Nybyle. Försv. beb. — in nybili [3 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90). — 1 mgl
?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark, en till 6 öre och en som restar 1 mark.
Namnet innehåller enligt L. Hellberg (i NoB 73, 1985, s. 50 ff., spec. 62) en appellativisk sammansättning *nybyli 'nybygge'. Jfr även L. Flojgaard Jorgensen (1986
s. 147 ff., spec. 155 if.). Bebyggelsen kan inte lokaliseras, men namnet hänger möjligen samman med Nybelbärga, enligt 0. Grau (1754 s. 588) tidigare namn på nuvarande Prästgården (jfr detta namn samt sockennamnet).
Nyckelholmen, se under Järpebo.
1 Näs, se Harbonäs.
1 Prästgården presgårk 1 kr. — Presteboleth 1538 DMS 1:4 s. 101, Prästegården
1760, Prästgården 1825, Prestgården 1879 jb. — Kyrkoherdebostället 1916 bek. —
Jb 1538 upptar ett kyrkohmn med en kyrkoutj. i Berga. Om Prästgården skriver
0. Grau (1754 s. 588): "Präste-gården är 1 helt Krono-Hemman, hwilket fordom
hetat Nybelbärga". Jfr *Nybyle.

Övriga bebyggelsenamn:
Farmansbovallen prmasbo våln, feermansbo våln. Försv. fäbodvall. Farmansbodar
u. å. LMV B 6-12:1, Fermessbo fääbodhar, hwilka höra Prästebordet til 1664 ka
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LIa:1 (67), Prästgårdens fäbodar 1742-43 LMV T 15-1:1, Fäbodar till Harbo
Prästgård 1773-74 LMV T 15-1:3, Fermansbo Fäbodvall 1848 LMV T 15-1:5,
Prästgårdens fäbodvall, Fermansbo kallad 1848 ib. beskr., Färmansbo vall 1960 ek
12H1f. Fäbodvallen var belägen på södra sockenallmänningen. Farmansbo utgör
även förled i Farmansboröret, namn på ett nu försvunnet gränsmärke mellan Harbo
och Bälinge socknår c:a 1 km i sydväst, där vägen från Kallön i Bälinge sn skär
länsgränsen (Fermensbodaröret 1741 LMV T 24, Farmasboröret 1742-43 LMV T
15-1:1 beskr., Fermansboröret 1773-74 LMV T 15-1:3 beskr.). Det ursprungliga
namnet synes vara Farmansbo, där f. led. är mansnamnet Farman (SMP 2 sp. 11 f.,
för uttalet se under Marbäck) och s. led. plur. av bodh, här väl i betydelsen 'fäbod'
(jfr Ml. 3.3.5). Efter mönster av andra fäbodnamn i Våla hd, normalt med s. led.
-vallen, har så sekundärt tillagts -vallen. Dialektens ord för 'fäbodvall' är (fä)-bodar
(ULMA 31073 samt S. Erikssons ordsamling från Östervåla sn). — Fridebo
fride,bo. Ungt villanamn. — Kristinelund kristinalitn, knstmelånd. Christinelund
1832 ka AI:10 (222). Hit flyttade 1832 Christina Arnander, änka efter kyrkoherden
i Harbo, Jonas Arnander, som dött 1827. Bebyggelsen, som ej finns noterad i hfl
före 1832, är sannolikt uppförd för och namngiven efter henne. — Kvarstaberg
kvanabcbri. ?Quarsta Berget 1768 ka AI:5:1 (161), ?Qvarsta Berget 1811 ka AI:8
(284). Namnet är givet efter den intilliggande byn Kvarsta. De äldre beläggen avser
en bebyggelse på Kvarstas ägor, medan den nuvarande bebyggelsen ligger på Prästgårdens mark, nära Kvarsta. Sannolikt rör det sig emellertid om samma namn. Någon höjd eller berg i dagen finns inte, varför namnet möjligen ursprungligen avsett
någon annan bebyggelse. — Lund lun, lund. Prästegårdz lunden 1671 ka LIa:1 (92),
Lund 1722 ka AI:2 (68), Torpet Lund 1733 LMV T 15-55:1 karta 2. Innehåller lund
'lövträdsdunge'. Jfr det likalydande namnet under Harboniis. — Sarastugan sarasttgan. Byggdes enligt uppgift en gång av prästen till en piga Sara Andersson. Hon
fick också en åkerlapp att odla intill, nu kallad Sarasåkern.
Prästgårdsängen lht fr. — Prästgårdsängen 1917 jb. — Namnet, som ej används i
dagligt tal, avser två geografiskt skilda delar (se Valsön och Ängebo nedan), båda
utbrutna från Prästgårdens ägor 1917. Marken hade 1880 avyttrats till Temnarebolaget som ersättning för Tämnarens sänkning.

Övriga bebyggelsenamn:
Ramtegen, se Valsön. — Valsön våls4n. Valsön 1886-90 ka AI:21 (258). Området
runt gården och öster därom (till Floberga) var ursprungligen en utmark till byn
Berga/Floberga, där Harbo prästgård hade en utjord. Strax i nordost fanns förr en
fäbodvall till Floberga med samma namn; för namnets bakgrund se under Floberga.
I hfl 1886-90 har först antecknats Ramtegen, vilket strukits och ersatts med Valsön
(följande hfl noterar enbart Valsön). Åkermarken runt lägenheten samt området
väster och sydväst därom (till Floberga och Kvarsta) har förr kallats Ramtegarna
(Ramtegarne 1754 LMV T 15-25:1 beskr.). F. led. i detta namn är möjligen fsv.
ramn 'korp'. — Ängebo dgabo. Försv. beb. Ängebo 1914 ka Alla:3 (312). I den del
av Prästgårdsängen som direkt gränsar till Prästgårdens ägor (jfr ovan Prästgårdsängen). Bebyggelsen tillkom c:a 1914. F. led. Änge- syftar väl på de ängsmarker
som odlades upp. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6.
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*Raghnhildabodha. Försv. beb. — Ragnileboda 1560 tl. — Upptas efter Harbonäs i tl 1560. Namnets förled är ursprungligen gen. *Raghnhilda(r)- av kvinnonamnet Raghnhild. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Jfr Ragnarbo i Östervåla sn.
1 Ramna rämna 1 sk. — in Ramnu, in ramnu ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), i
Ramno 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr. B. E. Hildebrand. — Rampna
1544, Ramme, Rammö 1549, Ramne 1551, Ramna 1569-1610, Rambnöö 1680,
Rambna 1715, Ramna 1760-1879 jb. — Rampna 1560 tl, Ramna 1645 mtl. — I mgl
?1312 upptas en skattskyldig till 4 öre och en som restar 6 öre. Äldsta jb upptar ett
skattehmn. Gården är sedan 19404. nedlagd och de gamla byggnaderna rivna.
Namnet är säkerligen ett ursprungligt ånamn *Ramna, avseende den lilla å som
rinner förbi den gamla gårdsplatsen. Detta ånamn torde vara bildat till fsv. ramn
'korp' med syftning på att korpar brukat hålla till här eller möjligen åsyftande åns
mörka dy- och kärrvatten eller dess mörka läge i skogen. Ett likalydande bynamn i
Edsele sn, Ång. v. doms. tg , Vnrl. 1. har av T. Bucht (i SOVn 3s. 13) tolkats utifrån
ett ånamn Ramna, bildat till ramn 'korp'. Se även Kousgård Sorensen 1984 s. 330 f.,
333.
Övriga bebyggelsenamn:
Hällvreten havrå,tri, -vr4tan. Hällwreten 1715, Hellvreten 1760, Hällvreten
1825-1879 jb. Hellwreten 1668 ka LIa:1 (86), Hellewreete 1672 ib. (94). Jb 1715
upptar ett oskattlagt skattetp. F. led. är häll 'berghäll' och s. led. vret 'mindre åker'.
Bebyggelsen ligger på ett mindre berg. Jfr samma namn inom By strax intill.
Risänge risyge,, 'tåga (läsuttal). — in risingy [2 ggr], in risingi, in rissingi, in risxngi ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3s. 90 f.), i Risxngh 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175
s. 579 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), i Riiszeng 1357 18/1 Tierps k:a ib. s. 581 avskr. 1795
(SD 7 s. 145), j Riissxnge, j . . . Riissxngie 1448 2/7 Uppsala RAp, Riisenghe 1480
UDR 1:2 s. 4, Risinge 1497 UDR 2 s. 8, Riisinge 1498 ib. s. 101, 1499 ib. s. 154,
1503 UDR 3 f. 4 v., 1504 ib. f. 81 r., 1505 ib. f. 121 v., 1506 ib. f. 157 v., Riisenge
1508 ib. f. 27 r., 1509 UDR 4 f. 6 v. — Risenge o.d. 1544-1610, Rijsängie 1628,
Risängen 1715, Risäng 1760, Risänge 1825-1879 jb. — Riisinge 1527 UDR 5 f. 43
r., Risinge 1535 UDR 5 f. 5 v., Risängge 1560 tl, Risänge 1645 mtl, Risinge 1832
LMV T 15-32:4 beskr. I mgl ?1312 upptas två skattskyldiga till 1 mark, en till 6
öre, en till 2 öre och en som restar 4 öre. Äldsta jb upptar ett skattehmn med skatteutj. i Floberga samt ett S:t Erikshmn (Uppsala domkyrka). Namnet är sannolikt,
som föreslås av C. I. Ståhle (1946 s. 455 if.), ett ursprungligt *Rismnge bildat till ris
'småskog' och änge, alltså ungefär 'ängsmarken med (dungar av) småskog', en betydelse som passar bra även idag. Denna tolkning stöds av kompositionsfogen -s i
namnet Risängesvallen (se nedan). Byn ligger på en höjd omgiven av låga åkermarker, fordom mestadels ouppodlade sankmarker. Den genuina uttalsformen och de
motsvarande äldre skrivningarna in risingy etc. synes representera en ombildning
efter mönster av inge-namnen (Ståhle s. 164, 457). Till bynamnet har bildats soldatnamnet Riman (roten 35), varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. Jfr Lövhagen.
1 1 sk. 2 1 kr. 3 lht fr. (utbruten från nr 11917).
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Övriga bebyggelsenamn:
Bodvallen bövåln. Försv. bs. Bowallen 1735 ka AL2 (251), backst Bowalln
1751-64 ka AI:4 (206), Bowallen 1792-95 ka AI:6 (140). Bo(d)vallen förekommer
på flera håll i Västmanland och södra Dalarna, både som bebyggelsenamn och ägonamn. Det anges i litteraturen ha innebörden 'fäbodvall' (se t.ex. L. Hellberg i SU
32 sp. 22). Då Risänge hade fäbodvall på sockenallmänningen (se Risängesvallen),
är det knappast troligt, att en sådan betydelse föreligger här. Bebyggelsen låg endast c:a 1/2 km från själva byn. Namnet utgörs säkerligen i stället av ett appellativ
*bodvall, där f. led. är bod '(förvarings)bod' och s. led. är vall 'gräsäng'. Jfr Bolandet under Länna i Huddunge sn och under Gräsbo i Östervåla sn, som synes ha en
liknande innebörd. Enligt traditionen skall förr en herrgård, benämnd Bodvalla
herrgård bövåla heergdel ha funnits inte långt härifrån. — Källbo lbo. Försv. tp.
Källbo 1917 ek. F. led. syftar väl på samma källa som f. led. i namnet på det intilliggande Källhagen, eller också är namnet bildat i anslutning till detta namn. S. led. är
Källortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Källhagen ;ålhögen ä.,
hagen 1896-1903 ka Alla:1 (180). Namnet är givet efter de intilliggande åkrarna
(Kiällhagarne, Källhagarne 1765 LMV T 15-43:1 beskr., Källhagen 1867 LMV T
15-43:2 beskr.), vars namn väl syftar på den intilliggande Bykällan, som finns markerad redan på kartan 1765. S. led. -hagen anger att här äldst varit betesmark. —
Lövhagen, se egen rubrik. — Risängesvallen ristgsvåln. Försv. fäbodvall. Risingsfäbodar 1742-43 LMV T 15-1:1, Rissinge Fäbodar 1773-74 LMV T 15-1:3, Risänge och Berga fäbodar 1783 LMV T 15-1:4, Risänge Fäbodwall 1848 LMV T 151:5, Risänge och Berga fäbodar 1848 LMV T 15-1:6 beskr. Fäbodvallen låg på
södra sockenallmänningen. Den har av beläggen att döma åtminstone en viss tid
brukats tillsammans med Berga by (Floberga). Om s. led. se Farmansbovallen under Prästgården.
Rosendal, se Backbo under Vida.
1 Rudun rådun 1/2 sk. — Rudhuna 1541 DMS 1:4 s. 102, Rudun 1544, Rudu
1549-69, Rudun o.d. 1610-1879 jb. — Rudhw 1560 tl, Rudun 1645 mtl, Ruddun
1742-43 LMV T 15-1:1 beskr., Rudu By 1807 LMV T 15-18:1. — Äldsta jb upptar ett halvt skattehmn. Namnet är gammal best. form av fsv. rudha fem. 'till odling
uppröjt jordstycke', vanligt i mellansvenska åker- och ängsnamn. Jfr i Harbo Eldsrudan jalsrudun ä., ilsr4tda, åker (förr äng) vid Harbonäs. Byn ligger intill Gransätra och Norrsälja, troligen ett gammalt utmarksområde, som så småningom blivit
fast bebyggt (jfr Sälja Norr och ml. 3.6). En karta från 1807 (LMV T 15-18:1)
redovisar gemensam skogsmark för Rudun och Gransätra, vilket tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband mellan de båda byarna. Snarast är Rudun en utflyttning
från Gransätra.

Övrigt bebyggelsenamn:
*Rudufäbodarna. Försv. fäbodvall. Ruddufäbodar 1742-43 LMV T 15-1:1, Ruddu Fäbodar 1773-74 LMV T 15-1:3, Rudu Fäbodvall 1848 LMV T 15-1:5. Låg
c:a 300 m sydost om Risängesvallen på södra sockenallmänningen.
Röda krogen. Försv. krog. — röda krogen 1747 ka AI:4 (119). — Upptas i hfl
1747 och 1765 och synes ha legat i närheten av Smedsbo. Huset var väl rödfärgat.
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Sjöboda. Försv.beb. — Siöboda 1560 tl. — Upptas i tl 1560 mellan Ramna och
Folkebo. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 Smedsbo smd.sbo 1 fr. — Smedsbo 1541 DMS 1:4 s. 102, Smedebo 1544, Smedzboda o.d. 1549-1628, Smedzboo 1680, Smedsbo 1760-1879 jb. — Smidhzbodha
1528 DMS 1:4 s. 102 avskr. , Smessbo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett frälsehmn.
F. led. är gen. av yrkesbeteckningen smed, möjligen använd som binamn, och
s. led. plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3. Gården låg enligt en karta från 1790
(Lantmäterienh. Västm. 1., Harbo sn 37) c:a 100 m åt sydväst. Enligt samma karta
fanns på den nuvarande byplatsen en bebyggelse Hårdhällstorp (se nedan).
Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo, se Furuberg.— Furuberg fUrabieri (förr även Andersbo ånda,sbo). Furuberg 1911 ka Alla:2 (276). Nyskapat namn. F. led. i det nu ej använda namnet
Andersbo är sannolikt given efter Anders Gustav Andersson, som flyttar hit som ny
ägare 1915. Om s. led., ortnamnselementet -bo, se Ml. 3.3.6. — Hamra håmra.
Byggt på 1940-talet. Nyskapat namn, sannolikt motiverat av närheten till bron
Hammarbron över Vretaån/Harboån. Brons namn syftar väl på en hammare hörande till det järnbruk som förr fanns på Vibys ägor. — Hårdhällstorp. Försv. beb.
Hårdhällen 1760-1879 jb. Hårdhälls Torp 1770 ka AI:5:1 (163), Hårdhällen, Hårdhälls Torp 1796-1810 ka AI:7 (274, 277). Jb 1760 upptar ett oskattlagt frälsetp.
Enligt en karta från 1790 (Lantmäterienh. Västm. 1., Harbo sn 37) låg bebyggelsen
på platsen för det nuvarande Smedsbo (jfr detta). Några berghällar är dock nu ej
synliga här. — Solbacken s&rbake.n. Solbacken 1917 ka Alla:3 (261). Nyskapat
namn. — Täppan tdpan (förr även Smedsbotäppan smdsbo-tdpan). Teppen 1541
DMS 1:4 s. 103, Teppan, (i) Teppon 1544, (i) Täppone 1549, (i) Teppene 1551, (i)
Teppona 1569, (i) Täpponna 1590, Täpponn 1610, Täppan 1680-1879 jb. Teppe
1528 DMS 1:4 s. 103 avskr., Teppan 1560 tl. I äldsta jb upptas ett frälsehmn. Namnet innehåller best. form sing. av fsv. tappa 'inhägnad'.
1 Solberg sbirbcbrg,sbirbcbrj ä.; sYrbierj 1/2 sk. — in solbiergi ?1312 u.d. u.o. RAp
(SD 3 s. 90). — Solberga 1544-1628, Sohlbärgha 1680, Solbärg 1715, Sohlberga
1760, Solberg 1825-1879 jb. — Solbergga 1560 tl, Solbärg 1645 mtl. — I mgl ?1312
upptas en skattskyldig till 4 öre. Äldsta jb upptar ett halvt skattehmn och en skatteutj. till Ön. På ägorna finns ett järnåldersgravfält (jfr Ml. 2.5). Solberg(a) är ett i
Sverige mycket vanligt by- och gårdnamn. Det har tolkats antingen som bevis för
forntida soldyrkan eller översatts med 'höjd, över vilken solen från en viss punkt
synes gå upp eller ned' eller 'det solbelysta berget' (Hellberg 1967 s. 193 if.). Solkult
är väl betygad från bronsåldern genom fynd av märkliga solvagnar och hällristningar i olika delar av Skandinavien. Något samband mellan denna kult och de många
Solberg(a)-namnen är dock svårt att påvisa. Som Hellberg (a.a. s. 194) påpekar
talar redan namnens talrikhet mot denna tolkning. Han menar att de flesta av dessa
namn är medeltida, och att de kanske har uppfattats som vackra och blivit populära
modenamn. En tolkning 'det solbelysta berget' är fullt tänkbar för Harbonamnet.
Gården ligger fritt på en mindre höjd, omgiven av låga, tidigare mycket sanka åkermarker. S. led. är enligt det äldsta belägget och uttalet sing. av berg — jb:s skrivningar med den plurala formen -berga är sannolikt påverkade av ortnamnen på -a.
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Spånghagen spöghågan ä., -hine,n tp fr. — Spånghagen 1715-1825 jb. — Spånghagan 1665 ka LIa:1 (80), Spånghagen 1687 ka AL1 (10). — Jb 1715 upptar ett
oskattlagt frälsetp. Den nuvarande fastigheten är en sammanläggning av delar av
Smedsbo och Täppan. F. led. syftar sannolikt på en tidigare spång över Harboån på
vägen från Viby mot Spånghagen. Harboåns lopp ändrades på 1950-talet söder om
Viby, så att det nu är mera östligt; två broar ledde tidigare över ån. S. led. är hage,
som i Harbo ofta avser betesmark invid gårdarna, i regel glest skogbevuxen. Ordet
har i äldre dialekt formen haga, best. form hagan (ULMA 31073, jfr Isaacsson 1923
s. 110, 121, B. Hesselman i NS 11, 1931, s. 224 f.).

"star', se Stalbo.
1 Stalbo st4lrbo 1 sk. — in staflabohum, ?in staf ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90).
— Stalabo 1544, Ståleboda 1549-90, Staleboda 1610, Stahlboo 1680, Stalbo o.d.
1715-1879 jb. — Stalebodha 1560 tl, Stalbo 1579 UDb 2 s. 51. — I mgl ?1312 upptas
en skattskyldig till 1 mark och en till 4 öre i staf, varom se nedan; äldsta jb upptar ett
skattehmn. F. led. kunde möjligen vara ett icke belagt fsv. *stafle, en /-avledning till
staver 'stav, käpp, råmärke'. I det norska Stavlundstoen i Buskerud fylke antas
f. led. i NG 5 s. 32 vara ett ursprungligt älvnamn innehållande ett till stafr bildat
*stafl med syftning på rakt lopp samt suffixet -und. Då namnet saknar äldre belägg,
får dock denna tolkning anses osäker. Jfr även nisl. stafli 'stapel, trave', i Jöhannesson s. 870 fört till stafr. Ett icke belagt fsv. *stcevil, en avledning till stav, kanske
med diminutiv betydelse, antas av B. Ejder (i SU 27 sp. 1138) ingå i Stäv/ö, namn på
en gård i Åby sn, N. Möre hd, Kalm. 1. (datum in manerio meo stxf10 1470 14/4
Bergshp). Den reala innebörden är dock enligt Ejder oviss.
Om det rör sig om en bildning till fsv. staver, kunde möjligen föreligga ett appellativ *staflabodh, åsyftande en särskild typ av bod, där stavar eller käppar ingick i
konstruktionen. Jfr Stabo i Närke (in stawbodhom 1336 21/10 Riseberga RAp, SD 4
s. 531), som av J. Sahlgren (1912-35 s. 140 f.) anses vara plur. av ett fsv. *stafbodh
'bod på stolpar; bod på resta eller staplade stenar'. För namnen på fsv. -bodha se
inl. 3.3. Möjligheten av att f. led. innehåller ett mansbinamn*Stafle kan inte uteslutas.
Sannolikt skall hit även föras ett belägg in staf från mgl ?1312. Det är skrivet
längst ut i kanten av dokumentet och sannolikt tillfogat i efterhand; plats att skriva
ett fullständigt "in staflabohum" finns ej. Plats för dativändelse finns dock; av de
ortnamn i längden som står efter prepositionen in har alla utom ett dativändelse
(även de singulara). Detta tyder på att det inte rör sig om ett försvunnet namn *Stav
(jfr Otterbjörk 1957 s. 24).
Jfr Stalbo i Nora sn, som synes ha samma ursprung.
Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo. Försv. tp. Andersbo 1795 LMV T 15-50:1, Andersbo Torp nyligen anlagt å denna byns skogsmark till upodling af åker . . . innehafvaren Torparen Anders Pehrsson denne mark mot vissa vilkor af byamännen, hvadan detta Torp med
nämde ägor tillhör hvar och en hemmansägare efter dess andel i Byn 1795 ib. beskr.
Var beläget c:a 300 m sydost om Bråstaberget (ek 12H2f). F. led. syftar väl på
torparen Anders Persson, som omtalas i kartbeskrivningen 1795. S. led. är ort59

namnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Lövlund kvkm. Stalbotorp eller Lövlund 1917 jb. Löflund 1903 ka Alia:1 (77). Nyskapat namn, bildat till orden löv och
lund eller möjligen direkt till lövlund. — Råbo. Försv. beb. Råbo 1825 jb. Jb 1825
upptar ett oskattlagt skattetp. F. led. är väl rå 'gräns'. S. led. är ortnamnselementet
-bo, varom se ml. — Stalbotorp, se Lövlund. — Sörbo sårbo. Södherbo 1663 ka
LIa:1 (76), Söderbo 1687 ka AI:1 (5), Sörbo 1701 ib. (68), Stalbo med Sörbo Byars
Skogsmark 1795 LMV T 15-50:1. F. led. syftar på läget söder om den äldre bebyggelsen i Stalbo. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Stenbrobacken, se Backen.
Svina sqna t ,svina. — in suinu [6 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), in
svino 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä. ,15 i Swnum
1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä. , ij swina 1386 11/1
Danmarks k:a RAp (SRP 2186), Swina 1480 UDR 1:2 s. 4, Swyna 1498 UDR 2 s.
101, 1499 ib. s. 154, Swinae 1503 UDR 3 f. 4 r., 1504 ib. f. 81 r., Swina 1505 ib. f. 121
v., Swinm 1506 ib. f. 157 v., 1508 ib. f. 26 v., Swina 1509 UDR 4 f. 6 r. — Suina 1544,
Suina, Suijne 1549, Suina 1551, Suina, Suin 1569, Suina 1590, Suina, ij Swijen 1610,
Swijna 1628-1715, Swina 1760-1825, Svina 1879 jb. — Suina 1527 UDR 5 f. 43 r.,
1560 tl, Swina 1645 mtl. — I mgl ?1312 upptas en skattskyldig till 1 mark, två till 6
öre och tre till 2 öre. Äldsta jb upptar två skattehmn och ett Sankt Erikshmn (Uppsala domkyrka). Namnet har av E. Wadstein (i Fornvännen 25, 1930, s. 203) jämte
Svina i Östervåla och en rad andra svenska ortnamn på Svin- härletts ur en fsv.
motsvarighet till nederländskans swin 'upptorkat eller grunt ställe vid strand'. Detta
ord hör samman med medelnederländskans swinen 'försvinna, minska' m.m. med
motsvarigheter även i nordiska språk (fvn., nisl. svina, svena och norska dialekters
svina 'avtaga, minska'). Svina har senast mer ingående behandlats av C. I. Ståhle
(1946s. 336 f.), som instämmer i Wadsteins tolkning. Ståhle finner dock, att majoriteten av de namn som anförs av Wadstein saknar bevisvärde för existensen av ett
nordiskt *svin med en antagen betydelse 'upptorkat eller av grunt vatten betäckt
ställe'. Namn som Svinnegarn, Svennevad m.fl. bör enligt Ståhle tolkas som
sammansättningar med djurbeteckningen svin. Sakförhållandena vid Svina i Harbo
(liksom vid Svina i Östervåla — jfr detta namn) är utomordentligt gynnsamma för
en tolkning av namnet i enlighet med Wadsteins förslag. På vårarna drabbas norra
delen av Svinas ägor av ofta mycket svåra översvämningar. En bäck, Svinabäcken,
mynnar här ut i den större Harboån. Denna rinner vidare ut i den grunda sjön
Tämnaren, som inte förmår ta emot allt vatten under vårfloden. Följden härav blir
omfattande översvämningar runt hela sjön. Före Tämnarens sänkning på 1870-talet
var dessa årliga översvämningar ett än svårare gissel än nu, åtminstone för åkerbruket. En mycket stor del av den nuvarande åkermarken runt Tämnaren och dess
tillflöden var förr ouppodlade sanka ängsmarker. Vattnets försvinnande på försommaren bör alltså, särskilt vid Svina i Harbo och Östervåla, ha varit en mycket påtaglig händelse och en nära till hands liggande namngivningsgrund. Ståhles (a. st.) tanke, att vi har att göra med ett namn *Svin som benämning på ett sammanhängande
område längs hela Tämnarens strand från Harbo och norrut upp mot Svina i Ös15
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En läsning "in svinom" är också möjlig, då det är oklart, om namnet är försett med ett nasalstreck,
eller om det rör sig om en förkortningssläng till ordet på raden ovanför.

tervåla, är dock knappast sannolik. Avståndet är betydande och översvämningsområdena inte sammanhängande. Det av Ståhle anförda Svisjön svifen, avseende en
f.d. sjö på den öster om Svina liggande Römossen, torde ej kunna andragas som
bevis för ett sådant namn *Svin. Römossen kallas Svimossen 1770 (LMV T 15-1:2
karta 2) och 1870 (LMV T 15-9:2 beskr.) och Svemossen 1796 (LMV T 15-9:1
beskr.). F. led. Svi- kan lika gärna vara en form av ordet svedja, i dialekten uttalat
svia. Formen Svemossen kan möjligen ses som en etymologiserande skrivning utifrån formen sved(ja). Ett 1899 upptecknat svullen, en lokal vid By (ULMA
303:936), torde avse samma lokal. Saken kompliceras av att Svinmossen nu är namnet på en till By hörande äng, som gränsar till Römossen (belagt som Swijn Måssen
1652 gjb LMV T 6 s. 149).
Namnet Svina uppträder i mgl ?1312 som ett svagt fem. i sing. form. Det kan då
antingen ses som ett ursprungligt ägonamn, avseende ett visst område, eller som ett
äldre namn på Svinabäcken. I det senare fallet bör namnet vara sekundärt givet
efter belägenheten i ett område betecknat *Svin(a) eller *svin, emedan det karakteristiska är, att hela området torkar upp på våren, inte bäcken.
Ortnamnen på Svin- är värda en mer ingående undersökning än de som företagits
av Wadstein och Ståhle. Det är inte osannolikt, att t.ex. de uppländska bynamnen
Svind i Hacksta sn, Svinn i Simtuna sn och Svinnö i Hargs sn och kanske Svinö i
Husby sn i Dalarna innehåller det här diskuterade *svin. Även i Norge torde hithörande namn finnas. Såsom sammanhängande med verbet svina 'minska, avta' med
syftning på vattenståndet har flera namn förklarats, t.ex. sockennamnen Svene (NG
5 s. 418, NSL s. 307) och Svenes (NSL s. 307).
Namn på hemman:
1 Nedre Svina 1 sk. Nedra Svina 1764-65 LMV T 15-51:1 beskr. — 2 Övre Svina 1
kr. (1/2 fr. från 1884). Öfre Svina 1764-65 LMV T 15-51:1 beskr. — 3 1/2 kr
(utbrutet ur nr 2 1884).
Övriga bebyggelsenamn:
Aspliden, se Svina soldattorp (egen rubrik). — Fallet fåk. Fallet 1900 ka Alla:1
(69), 1917 ek (den nuvarande södra lhtn). Namnet tillkom ursprungligen en hage
mellan de två bebyggelser som nu bär namnet (Fallet 1764-65 LMV T 15-51:1
beskr.). Ordet fall betyder 'öppning i skogen, hygge'. — Svinabäck svinabåls,
svinabåls. Svinabäck 1903 ka Ana:1 (64). Vid bäcken Svinabäcken. — Svina soldattorp, se egen rubrik. — Sörgården s6rgå.c19. Ungt villanamn, givet efter läget söder
om Svinabäck.
Svina soldattorp, kallas Aspliden åsplide,n. — F.d. Svina Soldattorp 1914 ka
Alla:3 (62), Aspliden 1960 ek 12H2f. — Byn Svinas soldattorp låg äldst nära kvarnen strax söder om Svinabäck (ek 12H2f) men flyttades hit efter laga skiftet 1860.
Namnet Aspliden, som inte är allmänt brukat, tillkom, när det nuvarande huset
byggdes på 1940-talet; en aspbacke finns strax norr om huset.
1 Sälja Norr nepkja, nkeeG-ja ä.; nöy'elrja 1 sk. — in norsxlihum, in norsswlium
?1312 u.d.u.o. RAp (SD 3 s. 90), j norsxlium 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr.
0. Celsius d.ä. , in norsalom 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093). — Norselia o.d.
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1544-1680, Norr Sälja 1760, Norrsälja 1825-1879 jb. — Norselia 1560 tl, Norsällia
1645 mil. — Byn är delad mellan Harbo och Östervåla snr. Beläggen från mg! ?1312
är i längden uppförda under Harbo sn, men det är möjligt, att de två skattskyldiga
personerna, en till 1 mark och en till 6 öre, hörde till de olika socknarna, eller också
har byn delats först därefter. Äldsta jb upptar i Harbo sn 1/2 skattehmn, från 1551
även 1 kyrkohmn. Skrivningen av namnet ändrades 1943 från Norrsälja till Sälja
Norr. Namnet synes vara plur. av det ord säl som i nutida västerdalska dialekter har
betydelsen 'fäbod' (Hedblom 1945 s. 9), motsvarande fvn. sel 'Huus som er opfort
tul Sommerophold i Udmarken'. Detta är en avledning till fsv. sal 'sal, palats', vars
ursprungsbetydelse av J. Sahlgren (i NoB 41, 1953, s. 30 if.) anses ha varit 'tillfällig
bostad, härbärge, (fä)bod', senare 'enrummigt hus, rum'. Enligt Sahlgren har sal
om ortnamnselement (t.ex. i stadsnamnen Sala och Uppsala) sannolikt oftast betecknat 'fäbod'. Detta har bestritts av L. Hellberg (1967 s. 181 if.), som istället vill
ansätta en betydelse 'slåtterbod; höbod, ängslada', bl.a. med hänvisning till att de
götiska och mellansvenska sa/-bebyggelserna i allmänhet ligger vid gamla sankängar i anslutning till järnålderns äldsta bygder. Ordet säl har enligt Hellberg äldst
betytt ' "sal" av visst slag' eller möjligen 'liten "sal" '. För vissa av de flerstädes i
Dalarna och norra Uppland förekommande namnen Sälen och Sälja synes Hellberg
räkna med en innebörd 'fäbod'.
Hur elementet -sälja närmare skall förstås är ovisst. Se härom vidare ml. 3.5. Jfr
också de sannolikt hithörande namnen Sälja i Nora sn och Sälja Väster i Östervåla
sn.
F. led. i Norrsälja visar, att namnet måste ha givits söderifrån, från centralbygden
i Harbo. Söder om Norrsälja ligger byarna Rudun och Gransätra, vilkas namn är
bildade till rudha 'röjning' resp. säter 'utmarksäng'. Uppenbarligen har hela detta
område äldst varit en utmark, som först i sen tid blivit bebodd.
Övriga bebyggelsenamn:
Lindsta linst4(n), linsta. Lindstan 1907 ka Ana:2 (281). På den gamla utmarken vid
Harboåns utflöde i Tämnaren. Gården byggdes omkring 1907, sedan Tämnarsänkningen på 1870-talet möjliggjort uppodling av de omkringliggande sankmarkerna.
Namnet är ett ursprungligt ägonamn, som på äldre kartor avser hela området mellan Lindsta och den gård Lindsta, tillhörig Björken, som ligger c:a 1 km i sydväst
(ett Ängsstycke Linstaden kallat 1754 LMV T 15-25:1 beskr,, Lindstan 1770 LMV
T15-1:2 karta 1, Lindstaden 1770 ib. beskr., Ängen Lindstan 1854 LMV T 15 —
52:1 beskr., en ängstrakt kallad Lindstaden 1883 LMV T 15-6:2). Sannolikt har
namnet äldst avsett udden, där gården nu ligger. På en karta från 1770 (LMV T 151:2) finns en sjöbod markerad på denna plats. Namnets s. led är troligen stad 'båtplats', varom se Ståhle 1946s. 431 f., Linde 1951 s. 30 ff. Detta ord har i dialekterna
i huvudsak en västlig-nordlig utbredning (Värmland, Västerdalarna, Härjedalen,
Jämtland, Ångermanland). Från Uppland är sammansättningen båtstad känd, bl.a.
i Östervåla sn: 'ställe där man har båten placerad' (ULMA 3057), 'båtläge för roddbåt (Tämnaren)' (ULMA 31073), 'båtplats (sjöarna Ingen och Toften)' (0AUd
samt ULMA 32479). I ortnamn har båtstad däremot en vidare utbredning med förekomster bl.a. i Småland och i Södermanland. Från norra Uppland finns flera exempel, t.ex. Båtstan, vik i Tämnaren, Björklinge sn, Norunda hd, Upps. 1. Från Harbo
kan nämnas Båtstaden, ett äldre namn på ett ängsparti invid en bäck (1873 LMV T
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15-57:1 beskr.). Något enkelt stad i den anförda betydelsen finns ej upptecknat
från Uppland eller Västmanland, men namnet kan förklaras som en ellipsbildning
av ett ursprungligt *Lindbåtstaden. F. led. kan vara lind(a) '(naturlig) äng, gräsbeväxt jordstycke', som finns upptecknat från Nora sn (ULMA 25496) och Östervåla
sn (ULMA 31073). Det kan även vara fråga om trädbeteckningen lind. En hel del
lind växer nämligen vid gården. För möjligheten att ett icke belagt appellativ lindstad, innehållande ett mask. stad 'ställe, plats' och då snarast lind 'äng', ingår i
namnet se Lindén 1947 s.. 126 if., Linde 1951 s. 40 if., 165. — Norrbo n4rbo ä.,
nörbo. ?Norrbo 1841 Öv ka AI:lla (263), Norrbo 1899 ka Alla:1 (130). Då lägenheten ligger söder om byn, är f. led. Norr- möjligen given i anslutning till bynamnets förled. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. På 1840-60-talen
uppförs Norrbo i Östervåla sockens hfl som grenadjärsboställe. Det är ovisst, om
härmed avses den nuvarande Harbolägenheten. — Nybo ndbo eller Per-Karls
pcerkåls. ?Nybo 1856 Öv ka AI:14a (303), Nybo 1917 ek. Jfr Nybo under Kvarsta.
På 1850- och 60-talen uppförs Nybo i Östervåla sockens hfl. Det är ovisst, om härmed avses den nuvarande Harbobebyggelsen. Namnet Per-Karls är väl givet efter
en tidigare bebyggare Per Karlsson.
Södernäs. Försv. beb. — Södernäs 1715-60 jb. — SöderNääs 1701 ka AI:1 (65),
Södernäs 1707 ib. (94). — Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp, som uppges vara
öde. Upptas i hfl 1701-07 i samband med Spånghagen och Prästgården. F. led. är
väderstrecksbeteckningen söder och s. led. näs 'udde'.
Trollartorpet. Nu okänd beb. I SRI 9 s. 668 citeras följande uppgift från en
anteckningsbok av Olof Celsius d.ä.: "Unga Kempen berättade den 24 Jan 1737, att
en half mihl ifrån Harbo Kyrka på wägen till wåhla, är nyl. observerad en jordfast
stor Runesten. wid ett torp kallat Trollartorpet." I en reseberättelse från sommaren
1876 skriver Richard Dybeck (SRI a.st.): "Närmare Harbos kyrka ligger Trolltorpet der, enligt Celsius . . . äfven en runsten skall finnas; men jag letade förgäfves
efter honom under tre särskildta besök vid stället." Enligt SRI torde uppgiften om
en runristning vid Trollartorpet vara oriktig. Namnets bakgrund är okänd.
*Trundhem. Försv. beb. — Trumheem 1665 ka LIa:1 (81). — Okänt läge. Namnet är säkerligen ett uppkallelsenamn efter den norska staden Trondheim, varom se
närmare Trundhem under Domarbo i Huddunge sn.
Täppan. För namnet Täppan se under Smedsbo.
Övriga bebyggelsenamn:
Kik j- jik ä., Rk. Kijk 1715, Kik 1760 jb. Kijk 1687 ka AI:1 (2), 1704 ib. (78). Jb 1715
upptar ett oskattlagt frälsetp under Viby. Gemensamt namn för Lilla och Stora Kik,
varom se speciellt nedan. Lilla Kik utgörs av de båda nordligaste gårdarna och Stora Kik av de båda sydligaste. Den äldsta bebyggelsen är den västra gården i Stora
Kik. Namnet synes vara bildat till verbet kika, möjligen med syftning på någon
utsiktspunkt. Den äldsta gården ligger på en höjd. — Kik, Lilla lila Ayik (förr även
Nya Kik). LI Kik 1825 jb. Ny ICijck 1733 LMV T 15-55:1, Lilla Kijk 1733 ka AI:2
(229), Lillkijk 1738 ka AI:4 (8), Lilla Kik 1766 LMV T 15-38:1 karta 2, Lilla Kik
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Torpet, åbor jämväl 2" Torpare 1766 ib. beskr., Nya Kik 1859 G 91. Jb 1825 upptar
ett oskattlagt frälsetp under Viby. Här fanns förr ett soldattorp för roten 37, varom
se Äspenbo. — Kik, Stora strajk (förr även Gamla Kik). Stora Kik 1825 jb. Kijk
Torpet 1733 LMV T 15-55:1, Storkijk 1738 ka AI:4 (8), Stora Kik 1766 LMV T
15-38:1 karta 2, Stora Kik Torpet, hvarest 2ne Torpare bo 1766 ib. beskr., Gamla
Kik 1859 G 91. — Äspenbo. Försv. soldattp. Espenbo 1690 ka AI:1 (34). Namnet
upptas i hfl 1690-1700 mellan Finnsholmen och Brattberg (1700 noteras en soldathustru) och avser sannolikt det soldattorp för roten 37 (Forsbo, Diken, Täppan,
Finnsholmen, Långgärde, Guttorp) som bl.a. upptas i Lilla Kik i hfl 1750 (ka AI:4,
170). Omedelbart norr om Lilla Kik ligger nämligen den gamla slogängen Aspenängen (Espen Ängen 1733 LMV T 15-55:1). F. led. i de båda namnen är troligen
mansnamnet Esbjörn (fsv. "Esbiorn). Om s. led., ortnamnselementet -bo, se inl.
3.3.6. Jfr Äspenbo i Östervåla sn.
1 Vad va(d) 1 fr. — Vad 1541 DMS 1:4 s. 103, Vad 1544, Wadh o.d. 1549-1680,
Waad 1715, Wad 1760-1879 jb. — Wadh 1528 DMS 1:4 s. 103 avskr., 1560 tl. — I

äldsta jb upptas ett frälsehmn. Gården är numera försvunnen, men en del av ägorna
finns kvar. Namnet syftar på ett tidigare vadställe över Harboån.
Övriga bebyggelsenamn:
Arvidslund ärvidshind. Arvidslund 1908 ka Alla:2 (276). Namnet är givet efter
Karl Arvid Jansson, som flyttar hit 1908. — Solhem sYrhårg. Solhem 1904-13 ka
Alla:2 (258). Nyskapat namn.
Valsön, se under Floberga och Prästgårdsängen.
1 Viby vil4u ä., viby 2 fr. — in viby 1346 18/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 575), 1346 18/5
u.o. UUBp (SD 5 s. 576), 1347 16/8 Aspnäs UUBp (SD 5 s. 695), i Wibinom 1362
18/4 Stockholm SD 8 s. 181 avskr. N. R. Brocman efter annan avskr. — Wyby 1549,
Wiby 1569, Wijbynn 1590-1610, Widby 1628, Wijbyy 1680, Wiby 1760-1879 jb.
— Veby 1553 GFR 24 s. 113, Wiby 1560 tl. I äldsta jb upptas två frälsehmn. Flera
järnåldersgravfält finns i anslutning till gården. F. led. är *vi, fsv. motsvarighet till
fvn. vé '(hednisk) helgedom', som ingår i många svenska ortnamn (se härom
H. Ståhl i KL 19, 1975, sp. 685 if.). S. led. är by 'gård; by' (jfr ml. 2.3).
Viby ligger centralt i socknen. Det gränsar till Prästgården, som möjligen, åtminstone delvis, är utbruten ur Viby (jfr härom under sockennamnet). Här har
alltså den kristna kyrkan byggts på eller invid en hednisk kultplats (för frågan om
eventuell kultkontinuitet se ml. 2.3 under Viby).

Övriga bebyggelsenamn:
Norrboslätt eller Slättorpet. Försv. beb. Norrboslätt 1733 ka AL2 (230), Släät Torpet 1733 LMV T 15-55:1, Norrboslät 1738 ka AI:4 (8). Var beläget c:a 700 m
nordväst om byn Norrbo, invid dess gamla slogäng Rösselängen. Upptas i hfl
1733-42. Var enligt LMV T 15-55:1 beskr. beläget inom Vibys rågång men ansågs
tidigare höra till Norrbo. S. resp. f. led. i de båda namnen är slätt 'jämn mark'. För
beläggen Släät Torpet och Norrboslät, som tyder på uttal med lång vokal, jfr Slättan
i Östervåla sn. — Nybygget. Försv. tp. Nybygget 1830-31 ka AI:9 (108), 1895 ka
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AI:22 (227). Hit flyttar 1830 en dagakarl från Viby. — Slättorpet, se Norrboslätt. —
Snestorp. Försv. tp. Snestorp 1866-70 ka AI:17 (86), snestsrp 1899 ULMA
303:936. Upptas i hfl 1866-70 på samma sida som Guttorp och anges i uppteckningen från 1899 vara torp under Viby. Synes enligt hfl ha lämnats öde 1903. F. led. i
namnet är oklar, s. led. är väl torp i betydelsen 'dagsverkstorp'.
Vida vida. — j widhaa, j wiidha 1448 12/6 Uppsala RAp vidf. följande brev, in
wiidha 1449 25/2 eller 22/9 Uppsala RAp vidf. föregående brev. — Vida 1544,
Wiida 1549, Wida o.d. 1551-1879 jb. — Wida 1560 tl, Vijda [2 ggr] 1560 GFR 29 s.
422 f., Wijda 1645 mtl. — I äldsta jb upptas ett kyrko- och ett prebendehmn. Bebyggelsen fanns ursprungligen på en plats, som nu kallas Gammel-Vida (gåmekvida,
Gamla Wida 1896-1903 ka Alla:1, 200), c:a 200 m väster om Solgården (ek 12H3f)
vid landsvägen österut från Harbo kyrka. 1898 byggdes den nuvarande mangårdsbyggnaden på en plats, tidigare kallad Rotskär. De omkringliggande sanka ängsmarkerna hade då blivit odlingsbara efter sänkningen av Tämnaren och muddringen av Harboån. Namnet kan vara plur. av fsv. vidher 'skog'. Det förhållandet att
Vidas marker till största delen utgörs av låga f.d. sankängar, helt utan skog, gör
emellertid en sådan tolkning sakligt mindre tilltalande. En annan möjlighet är därför att räkna med en ursprunglig plur. ägonamnsbildning till trädbeteckningen vide,
som har ursprungligt långt i. Se närmare härom M. Wahlberg i NoB 75 (1987) s. 141
if.
Till bynamnet har bildats soldatnamnet Vidberg, från 1710 Viberg, varom se
M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. Jfr Broberget.
1 1 fr. 2 1 fr.

Övriga bebyggelsenamn:
Backbo båkbo (förr även Rosendal, Hagen o. Hagtorpet). Rosendahl 1760-1825,
Rosendal 1879 jb. Rosendal 1742 ka AI:3 (28), Hagin 1748 ka AI:4 (117), Backbo
eller Hagen 1765 ka AI:5:1 (149), Hag Torpets ägor 1772 LMV T 15-56:1 beskr.,
Backbo 1792 ka AI:6 (145), Rosendal 1796 ka AI:7 (244), Rosendal elL Backbo
1824 ka AI:9 (183), Backbo el. Rosendahl 1856 ka AI:15 (155), Backbo 1861 ka
AL 16 (161). Av de fyra namnen har Rosendal sannolikt haft en officiell prägel och
därför varit infört i jb. Namnet Rosendal, som finns på många håll i Sverige, är
ytterst lånat från det tyska klostret Rosenthal (J. Sahlgren i OUÅ 1948 s. 10). I
namnen Hagen och Hagtorpet ingår hage 'betesmark' (jfr Spånghagen). F. led. i det
nuvarande namnet Backbo syftar på läget på en mindre höjd, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Broberget, se egen rubrik. — Hagen el. Hagtorpet, se Backbo. — Hästhagen helsthågan ä., -hågen (förr även Åbo åbo). Åbo
1893 ka AI:22 (199), Åbo (Hästhagen) 1896-1903 ka Alla:1 (205), Hästhagen
1917 ek. Ursprungligen namn på det intilliggande området (En Skogstract, kallad
Hästhagen 1772 LMV T 15-56:1 beskr.). För det äldre uttalet -hagan se Spånghagen. 1 namnet Åbo syftar f. led. på läget nära Harboån, och s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Sannolikt föreligger även association med det
finska stadsnamnet Åbo. — Rosendal, se Backbo. — Solgården sOkgåq. Solgården
1960 ek 12H3f. Lhtn tillkom 1932. — Torgården törgån. Torgården 1960 ek 12H3f.
Lhtn tillkom vid laga skiftet 1923. Bakgrunden till f. led. är oklar. — Vida frälseallmänningslott, se egen rubrik. — Vidavallen. Försv. fäbodvall, se Vida frälseallmänningslott. — Åbo, se Hästhagen.
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Vida frälseallmänningslott, kallas Vidavallen vidavåln. Försv. fäbodvall till Vida.
— För Wida och Gransätra afdrages till gemensamt begagnande fäbodvallen 1848
LMV T 15-1:6 beskr. — Låg på södra sockenallmänningen. Avs. från Vida 1918.
Gransätras del av vallen (till jr-enheten Gransätra) har inget bevarat särskilt namn.
Om s. led. -vallen se Farmansbovallen under Prästgården.
Vreten. Försv. beb. — Wreten 1715 jb. — Wreten 1687 ka AI:1 (4). — Jb 1715
upptar ett oskattlagt skattetp (öde). Upptas i hfl 1687-89 och synes ha legat nära
Stalbo. Namnet innehåller vret 'mindre åker'.
Västerbo. Försv. (?) beb. — Westerbo 1645 mtl, 1645 ka LIa:1 (18), Wästerbo
1667 ib. (104). — I mtl 1645 upptas en knekthustru. Jfr Västerbo under Björsbo och
under Gransätra. En åker i västra delen av Norrbo bär också namnet Västerbo
(Åkeren Västerbo 1765 LMV T 15-38:1 beskr.). Möjligen avses någon av de två
nämnda bebyggelserna eller en försvunnen bebyggelse vid åkern Västerbo i Norrbo.
F. led. är väderstrecksbeteckningen väster och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6.
Ängstorp igsterp ä., agstårp (förr kallat Myran m_9ran). — Ängstorp 1881 ka
Al :20 (164), 1917 ek. — Tillhörde ursprungligen Prästgårdens utjord i Berga. En
dräng hos prästen fick efter Tämnarsänkningen på 1870-talet tillåtelse att slå sig ned
här och odla upp marken. Denna hade tidigare mestadels stått under vatten sommartid (torra somrar kunde man slå något hö). Gården, som enligt uppgift började
byggas 1877, kallades äldst för Myran. På förslag av prästen fick den så småningom i
stället namnet Ängstorp. Avsöndrades från Berga m.fl. fastigheter 1955.
1 ön on, en 1 sk. —i Orme 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j Om
1518 1/5 Våla hdstg UUBp.16 — Önn 1544, Öenne 1549, Önne 1551-1610, Öhn
1680-1760, Ön 1825-1879 jb. — (i) Önne 1560 tl, Önn 1645 mtl. — Äldsta jb
upptar ett skattehmn och en skatteutj. i Solberg. Ett mindre järnåldersgravfält finns
på byns mark. Namnet är best. form av ö i en betydelse 'förhöjning i sank terräng'
(jfr Holm). Gården ligger på en höjd omgiven av låga åkermarker, förr tidvis översvämmade.
Övriga bebyggelsenamn:
Liljansberg
Liljansberg 1896-1903 ka Alla:1 (49). Nyskapat namn. — Malmbacken måkmblikan ä., målrmblilsen. Malmbacken 1914-24 ka
Alla:3 (47), Lägenheten Malmbacken 1916 LMV T 15-57:3 beskr. Troligen
namngivet vid avstyckningen 1916 i anslutning till det närbelägna soldattorpet Malmens (Malmbacken) under Björken. För formen -backan se Isaacsson 1923 s. 110,
121, B. Hesselman i NS 11 (1931) s. 224 f.
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Läsningen är osäker.

Huddunge socken
hftelitge, hetdage,
Sockennamnet är givet efter kyrkbyn, numera kallad Huddungeby, varom se nedan.
Inbyggarbeteckning: huddungbor hetdagbör. Sockenboöknamn: Huddunge kalkbrackor (kalkbrytning var förr en vanlig näring i socknen) eller Huddunge kattrackor (uppgift från Nora sn).
Namnformer före 1526: de huddungi 1300 21/5 Sigtuna RAp (SD 2 s. 322), De
parochia huddungi ?1312 u.d. u.o. (SD 35. 91), De vddunge ib. a tgo samtida hand,
de huddungi ?1326 u.d. u.o. RAp samtida avskr. (SD 4 s. 3), per ecc/esiam huddunge 1341 3/6 u.o. A 8 f. 33 v. avskr. 1344 (SD 5 s. 42), de parochia huddunge 1344
A 8 f. 157 v. (SRS 2:1 s. 302),1 de huddunge 1344 A 8 f. 144 r. (SDa 1:1 s. 160),2 de
hudunge 1344 A 8 f. 146 r. (SD 5 s. 239),3 in parochia vddunge 1344 2/2 u.o. A 8 f.
168 v. avskr. 1344 (SD 5 s. 241), in vddunge 1344 omkr. 29/9 A 8 f. 4 r. (SD Ss. 355),
in parochia oddvnge ?1345 13/1 Borgholm A 8 f. 168 r. medeltida [?samtida] avskr.
(SD 5 s. 402), in vddunghe [?mitten av 130041 (rubrik till ffiregående) A 8 f. 168 r.
(SD 5 s. 402), ecclesie huddunge 1350 29/10 u.o. RAp (SD 6 s. 233), j hoddunge
sokn 1389 3/9 Stockholm RAp (SRP 2420), j huddinga sokn 1396 u.d. u.o. RL pag.
289 (f. 174 r.) reg. fr. 1540-t., aff huddunga sokn [1400-t., tidigast 1411] SFSS ser. 1,
7:3 s. 374,4 til huddungha kirkio 1453 9/1 Bro RApp ser. II.5
Jordeboksformer fr.o.m. 1538: Hudijnge åttijngh 1538 (Torstuna hd), Hudunge
sn 1544, Huddinge sn 1549-51, Huddunge sn 1569-1879.
Övriga namnformer:. . . Huddunge sockner 1544 AL 3 s. 169, Hudding sn 1545
GFR 17 s. 139, Huddinge sn 1545 ib. s. 155, Huddinge . . . sochner 1558 AL 3 s.
210, Huddinge 1592 UDR 6 f. 30 v.

Barkan bitrkan 1/2 (1/4) sk. — Barkareby 1541 DMS 1:4 s. 108, Barka 1547 ib.,

2
3
4
5

Ur Erik den heliges mirakelsamling (Miracula beati erici . . .), vars äldsta kända latinska text finns i
A 8 f. 151 v.-160 v., men som går tillbaka på ett äldre original. Det här aktuella partiet härrör
sannolikt från 1290-talet och synes ha författats av Israel Erlandi, biskop i Västerås, död 1328 eller
1329. Se härom Geete 1903 s. 69 f., Weibull 1917s. 107 ff., Ekström 1939s. 47, LundM 1960s. 51 if.
Det aktuella miraklet har inträffat under slutet av 1200-talet (före 1300). Erik den heliges legend
finns även i en fornsvensk översättning (se nedan belägget från 1400-talet).
Taxa över den s.k. Viennetionden, påbjuden av konciliet i Vienne 1312 och insamlad i ärkestiftet
1314-19 (se Ekbom 1974 s. 10).
Taxa över avgiften till lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming, utbetald 1343 före 25/12.
Se Geete 1903 s. 69. Jfr not 1.
C. G. Styffe (1911 s. 351) anför ett belägg för sockennamnet från år 1443 (Huddunge), för vilket
källan emellertid ej kunnat identifieras.
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Barka 1549-51, Barckan 1569, Barcha 1590, Barkan 1610-28, Barcken 1680, Barkan 1715-1879 jb. — Barkan 1560 tl. Jb 1541 upptar ett halvt skattehmn, gjb
1651-52 (LMV T 6 s. 189) ett skattetp. Jfr Vakarle. Namnet är troligen ett ursprungligt ägonamn, bildat till ordet bark (om sådana namnbildningar se Karsten
1921 s. 548 if., Hellberg 1960 s. 136 f., C. I. Ståhle i NS 59-60, 1979-80, s. 366).
Den äldsta namnformen i jb, till fsv. barkare 'garvare' och by 'gård; by', kan vara en
tillfällig sidoform. Den tyder på att namnet åsyftar barktäkt för garvning (om barktäkt se Levander 1947 s. 401 if.).
Övriga bebyggelsenamn:
Barkan, Lilla lila bkkan. Ståhls torp 1852 LMV T 20-5:5 beskr., Lilla Barkan
1922-35 ka Ana:3 (230). — Stå his torp, se Barkan, Lilla.
1 Björnarbo by3f1abo, bOlabo 3/8 sk. — Biömarboo 1680, Biörnarbo 1715-60,
Björnarbo 1825-1879 jb. — Biörnebo 1600 ka LI:1 (25), Biörnarebo 1608 ib. (35),
1612 ib. (40), Björnarebo 1615 AL 40:2 f. 181 r., Biörnarbo 1645 mtl.
Gjb
1651-52 (LMV T 6 s. 174) upptar ett skattetp, jb 1680 ett skattehmn. F. led. torde
vara ett urSprungligt *BiOrnararva-, sammansatt av gen. BiOrnar av det fsv. mansnamnet BiOrn samt gen. sing. eller plur. av fsv. arve 'arvinge'. S. led. är väl ursprungligen plur. av fsv. bodh (>bo), varom se ml. 3.3. Jfr Lockarby i Nora sn och
Kullarbo i Östervåla sn.
Övriga bebyggelsenamn:
Hedens berg hecksbdrg ä., hedeaisbätj. Hedesberg 1881-85 ka AI:15 (64), Hedensberg 1901-11 ka Alla:1 (160). I hfl 1901-11 är den äldre formen Hedes berg ändrad
till Hedensberg. Lägenheten är belägen invid det skogsområde som kallas Nora
hed. En grannlägenhet kallas Hedenslund, varom se under Fallet.
*Brädtorpet. Försv. tp. — Brätorpet 1645 mtl. — Torpet var väl byggt av bräder.
Blomsteräng, se Håcksbytorp.
Dikesboda. Försv. ?beb. — Dickisboda 1569, Dijkesboda 1590, Dijkijssboda
1610 jb. Jb 1569-1610 upptar en skatteutj. under Huddungeby. F. led. är gen. av
dike och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 Djurkarsbo jen2kasbo, jekkaybo 1 sk. — Diurskarboda 1541 DMS 1:4 s. 108,
Diurkarsboda 1543 ib., Diurkarsbo 1544, Diurkarlsboda 1549, Diurkarsboda
1551-1610, Diurkarsboo 1680, Djurkarsbo 1825-1879 jb. — Diurkarlsboda 1560
tl, Djurkarsbo ofvan Sjön 1818-24 ka AI:5 (34). — Jb 1541-45 upptar en skatteutj.
till Halsingeby, jb 1547 ett skattehmn. För gårdens bebyggelsehistoriska ursprung
se under Hallsjö. F. led. är en fsv. yrkesbeteckning diurakarl, enligt Sdw 2 s. 1208
med innebörden 'jägare', eller ett därtill bildat mansbinamn. En Oloff diurckar
upptas i 1554 års tiondelängd för Huddunge sn (SMPs). S. led. är plur. av fsv. bodh
varom se ml. 3.3. Tillägget "ofvan Sjön" i belägget från 1818-24 åsyftar läget på
andra sidan Hallsjön i förhållande till gården Djurkarsbo i den gamla byn Hallsjö
(se härom under Hallsjö).
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Övriga bebyggelsenamn:
Hallsjö hålf4, &Jo eller Hallsjö gård halfogdcl (förr Sörgården). Södergården
1651-52 gjb LMV T 6 (185), Diurkarsbo eller Sörgården 1759 LMV T 20-8:3
beskr., Diurkarsbo 1770-77 ka AI:1 (16 el. 17), Hallsjö (Djurkarsbo) 1801-09 ka
AI:3 (21), Sörgården Djurkarsbo 1809 LMV T 20-4:2 beskr., Hallsjö Djurkarsbo
1810-16 ka AI:4 (24), Sörgårdens 1857 LMV T 20-8:5 beskr. Gården motsvarar
södra hemmanet i den gamla byn Hallsjö, från 1547 i jb redovisad under Djurkarsbo. Se härom närmare under Hallsjö (egen rubrik). — Jonases, se Norrgrind. —
Långdäljan. Långdeljan 1876-80 ka AI:14 (210), 1886-90 ka AI:16 (189). Försv.
tp, som väl var beläget vid åkern Långdäljan (lögdOan, Långdeljan 1790-95 renov. 1819 LMV T 20-4:1 del 3, Långdäljan 1960 ek 12H1d). Åkern är långsträckt.
S. led. i namnet är dälja 'sänka, mindre dalgång'. — Norrgrind norgrind eller Jonases Masas. Norrgrind 1881-85 ka AI:15 (160). F. led. Norr- syftar på läget norr
om Hallsjö gård (se ovan), dit gården hört; vilken grind som åsyftas är obekant.
Jonases är genitiv av Jonas, en tidigare ägares förnamn. — Norrhagen n6rh4ge,(n).
Norrhagen 1876-80 ka AI:14 (210, 211). F. led. syftar på läget norr om Hallsjö
gård (se ovan), dit gården hört. — Nyby ndby, ndby. Ny By 1804-09 ka AI:3
(147), Nyby 1818-24 ka AI:5 (60). Till Nyby räknas nu flera lägenheter under
Djurkarsbo och Granberga. De här anförda beläggen från hfl är där uppförda under Hallsjö. Se närmare Nyby under Granberga. — Nybylund nybyltin eller Skräddars skrdday. Nybylund 1914-18 ka Alla:2 (299). Nära Nyby, varom se under
Granberga. Namnet Nybylund tillkom troligen 1914, då skräddaren Hugo Lind flyttade hit. Även tidigare hade här bott en skräddare. Jfr Nybyholm under Hertigbo
strax i söder. — Skräddars, se Nybylund.— Sörgården, se Hallsjö ovan. — Trämossen. Trämossen 1886-90 ka AI:16 (164), 1911-14 ka Ana:2 (264). Försv. tp, som
väl var beläget vid den förr helt uppodlade f.d. mossen Trämossen (trd,måsq, trct-,
Trämåssen 1790-95 renov. 1819 LMV T 20-4:1 del 3, Trämossen 1960 ek 12H1d).
Namnets f. led är väl träd, syftande på att mossen äldst var trädbevuxen. I hfl upptas
här äldst nybyggaren Jan Peter Olsson, inflyttad som nybyggare til Djurkarsbo ägor
1881. Torpet synes ha lämnats öde 1914, då hans änka flyttade härifrån. Jfr Trämoss-Lasses. — Trämoss-Lasses trd,moslitses. Försv. tp vid den f.d. mossen Trämossen, varom se Trämossen. Här bodde Trämoss-Lasse, som dog vid sekelskiftet.
Jfr det försvunna torpet Trämossen, där emellertid vid denna tid i hfl upptas nybyggaren Jan Peter Olsson.
Domarbo dönzarbo. — i domarebode 1492 6-16/12 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb s.
39). — Domarebo 1544, Domareboda 1549-1610, Dommarboo 1680, Domarbo
1715-1879 jb. — Domareboda 1560 tl. — Äldsta jb upptar ett skattehmn och en
skattevret till Granberga. F. led. är gen. sing. av yrkesbeteckningen domare eller
ett därav bildat mansbinamn och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Enligt
sägnen har Domarbo och Lagbo varit säte för rättsskipning (Johansson 1940 s. 231).
1 1 sk. 2 jordlht sk. 3 kvarn sk. (upptagen 1889, utesluten 1928).

Övriga bebyggelsenamn:
Grenadjär Dombergs torp, se Trundhem. — Holmbo. Holmbo 1831-40 ka AI:7
(61), 1840-42 ka AI:8 (60). Försv. beb., möjligen identisk med Holmen (se ne69

dan). Namnet, vars s. led är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6, uppträder
enbart i hfl 1831-42. — Holmen. Holmen 1815-16 ka AI:4 (37), 1825-30 ka AI:6
(44). Försv. beb., möjligen identisk med Holmbo (se ovan). Namnet uppträder
enbart i hfl 1815-30. Bebyggelsen låg kanske på eller invid en åkerholme. — Lars
Anderssons torp, se Täppan. — Nyby, se under Granberga. — Trundhem. Tronhem
1629 ka LI:1 (70), Trundheem 1639 ib. (87), 1643 ib. (95), 1645 mtl, Trunheem 1694
ka C:1 (130), Trundhem 1810-16 ka AI:4 (37), Grenadier Domber,gs Torp 1856
LMV T 20-7:1 beskr. Försv. tp, beläget c:a 200 m söder om Täppan. Åkrarna öster
om torpet kallades förr Trundvreten (Trundvreten 1767 LMV T 20-5:1 beskr.,
Trunnvreten 1856 LMV T 20-7:1 beskr.). Torpet var under första hälften av 1800talet bostad för ryttaren (grenadjären) 108 Domberg, vars namn är bildat till bynamnet Domarbo. Trundhem är säkerligen en uppkallelse efter den norska staden
Trondheim. Så har flera liknande namn förklarats, t.ex. det bohuslänska torpnamnet Tranhem (G. Drougge i OGB 17 s. 36 med hänv.), det värmländska gårdnamnet Tranhem (SOV 9 s. 55) samt Trundhem, tp i Lundby sn, Västerås stad (Ståhl
1956 s. 319). Namnet är företrätt även på andra håll i Västmanland och Uppland,
t.ex. av det försvunna Trundhem i Harbo sn (se Trundhem, egen rubrik), gården
Trundhem i Altuna sn, Simtuna hd, Västm. 1. (Trundhemm 1715 jb) och Trunhem,
tp i Ramnäs sn, Snevringe hd, Västm. 1. Det förekommer även som ägonamn, t.ex.
åkernamnet Trundhjem under Olbo i Östervåla sn (Trond Hemsäng 1769 LMV T
76-41:1) och Trundhem, namn på en hage vid Runnebo i samma sn. Varför dessa
bebyggelser och ägor har uppkallats med det norska stadsnamnet är oklart; åtminstone för Våla-namnen synes det ej bero på avsides belägenhet. Även för äldre bebyggelsenamn i Bohuslän och Norge har man i flera fall räknat med uppkallelse
efter Trondheim (A. JanzU i OGB 5 s. 84 med hänv., jfr dock Tveitane 1986 s. 25
if.). — Trundhem, Nya. Nya Trundhem 1810-16 ka AI:4 (37). Försv. beb., där hfl
1810-16 upptar avskedade korpralen Per Domberg. Jfr Trundhem ovan. — Täppan tå,pan. Lars Anderssons torp 1852 LMV T 20-5:5 beskr., Täppan 1917 ek.
1 Fallet fåk(t) 1/4 sk. — Fallet 1680, Fallet 1715-1879 jb. — Fallet 1641 ka LI:1
(91), 1645 mtl, Kräkelfallett 1651-52 gjb LMV T 6 (177). — Gjb 1651-52 upptar
ett torp på Norr Åmyra bolstad och jb 1680 ett skattehmn. I namnet ingår fall 'öppning i skogen, hygge'. F. led. Kräkel- i belägget från gjb 1651-52 är väl ordet kräkla
som i svenska dialekter betecknar ett för skilda ändamål avsett redskap, bestående
av en trädtopp med kvarsittande grenkrans. Bakgrunden till namnformen är emellertid oviss. Namnet Kräkelmossen i Ramnäs sn i Västmanland förklaras i en uppteckning i OAU med att årsskott av tallar togs till krä klor '(gröt)vispar'. I OAU:s
naturnamnsregister finns flera andra natur- och ägonamn på Kräkel- i mellersta och
norra Sverige. Enligt sägnen var byn ursprungligen en fäbodvall under Huddungeby. För att få bättre bete högg man ut skogen, och ett fall uppstod (Johansson 1940
s. 231).
Övrigt bebyggelsenamn:
Hedenslund hedansletn. Hedes-lund 1881-85 ka AI:15 (89), Hedenslund 1901-11
ka Alla:1 (190). I hfl 1901-11 är den äldre formen Hedeslund ändrad till Hedenslund. Lägenheten är belägen vid det skogsparti som kallas Nora hed. En grannlägenhet kallas Hedensberg, varom se under Björnarbo.
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1 Granberga grienbårga t, grånbårja 1 sk. — Grenberga 1541 DMS 1:4 s. 109,
Brennberga [!], Brendebergh [!] 1544, Granberga 1549-51, Grenberga 1569-90,
Granbärga 1610, Granberga o.d. 1680-1879 jb. — Granberga 1560 tl, Gränberga
1645 mtl. — Äldsta jb upptar två skattehmn, varav ett med utjord i Länna. Från
1547 redovisas detta hemman under Länna (se härom Gropen under Länna).
F. led. i namnet Granberga är trädbeteckningen gran, i vissa belägg sidoformen
grän, vanlig i större delen av Uppland (Fries 1957 s. 220 f.). S. led. är ortnamnsplur.
av berg; den ursprungliga byplatsen (gården närmast öster om Domarbo) ligger på
en mindre höjd.

Övriga bebyggelsenamn:
Erikslund enkshin(d). Erikslund 1888-90 ka A1:16 (149). Hit flyttar 1888 hemmansägarsonen Erik Eriksson från Granberga. Namnet används sällan. — Gästgivargården idizvat:On eller Gästgivars id,ftvay, j&pvay. F.d. gästgivargård. Om
gästgiveriverksamheten i Granberga se Johansson 1940 s. 171. — Horsberget
Itöbårje,, vanligen Per-Ols perl. Utflyttargd vid laga skiftet 1856 med namn efter
det intilliggande berget (Horssberget 1856 LMV T 20-7:1 beskr.). Namnets f. led
är väl hors 'häst'. Per-Ols är givet efter gårdens förre ägare Per Olsson. — Kasöga
keis4ga. Försv. lht, riven c:a 1920. Namnet är oklart. — Marstalla mekstida. Marstalla 1881-85 ka AI:15 (123). Namnet återgår på ett äldre ägonamn avseende den nu
uppodlade gamla ängsmarken väster och söder om gården (Marstalls skiftet 1774
LMV T 20-5:2 beskr., Marstalla 1856 LMV T 20-7:1 beskr.). För namntolkning
se Marstalla i Harbo sn. — Nyby ngby, ngby (förr även N: Nyby, Öster Nyby och
Stenstorp). ?Nyby 1639 ka LI:1 (86, 87), ?Nyby 1640 ib. (88), ?Nyby 1649 ib. (108,
109), ?Nyby 1779 ka C:2 (163), Nyby 1794-1800 ka AI:2 (28), 1801-09 ka AI:3
(30, 32), N. Nyby 1801-09 ib. (32), Östra Nyby 1810-16 ka AI:4 (38), Öster Nyby
1845-50 ka AI:9 (61), Nyby torp, Stens torp 1852 LMV T 20-5:5 beskr., Stenstorp
1856 LMV T 20-7:1 beskr., Nybyn 1917 ek, Nyby 1960 ek 12H2d. Till Nyby räknas
nu flera lägenheter under Granberga och Djurkarsbo, i hfl redovisade under Domarbo respektive Hallsjö (Domarbo och Granberga hade före laga skiftet 1852 gemensam skog, och den gamla byn Hallsjö var före laga skiftet 1857 ännu ej uppdelad på Hallsjö, Djurkarsbo och Hertigbo). Här upptas de bebyggelser som i hfl
förs till Domarbo och de som i LMV-akterna hänför sig till Granbergas nuvarande
ägor (beläggen från 1639-1779 kan dock möjligen avse bebyggelser på Djurkarsbos nuvarande ägor). Exakt vilka bebyggelser som åsyftas med Öster Nyby och N.
Nyby är oklart. Namnet Stenstorp avser den mellersta gården väster om landsvägen
på ek 12H2d (1960). Jfr förf. led. i detta namn avskedade dragonen Erik Sten, som i
hfl upptas i N. Nyby 1801-09 och i Öster Nyby 1810-30. A. Johansson (1940 s.
231) omtalar, att en krigsfånge vid namn Sten en gång i tiden skall ha bosatt sig i
Nyby. Tidigare hade han bott vid sjön Råksjön (jfr Bruns backe under Rödje). —
Per-Ols, se Horsberget. — Solhallet. Försv. beb. Solhalle 1818-24 ka AI:5 (80),
Solhallet 1845-50 ka AI:9 (68). För namntolkning se Solhallet under Prästgården i
Östervåla sn.
Gärlebo, se Järlebo.
1 Hallsjö hål, hå/i.° 1 sk. — in halsio 1341 3/6 u.o. A 8 f. 33 v. avskr. 1344 (SD 5
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s. 42), de halsio 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä., j
halsio 1409 8/8 Uppsala Bergslp (SDns 2 s. 135). — Halsingeby 1541 DMS 1:4 s.
109, Halsingeby 1543 Ståhle 1946 s. 66, Halsinge bi, Helsingebi 1544, Hälsinggeby
1545 Ståhle 1946s. 66, Halsö 1547 DMS 1:4s. 109, Halssö, Halsö 1549, Halsiö 1551,
Halsiöö 1569-1610, Hallsiöö 1680, Hallsjö 1825-1879 jb. — Halssiö 1560 tl, Halsiö, Halsiöö 1586 UDb 8 s. 195. Jb 1541-45 upptar under Halsingeby tre skattehmn, varav två med skatteutjordar i Djurkarsbo resp. Hertigbo. Från 1547 redovisas de två senare gårdarna inklusive sina utjordar som skattehemmanen Djurkarsbo och Hertigbo. Av LMV-akterna från 1700- och 1800-talen framgår att av byns tre
gårdar kallades den norra Hallsjö, den mellersta Hertigbo och den södra Djurkarsbo (se nedan Norrgården och Mellangården samt Sörgården under Djurkarsbo). I
1700- och 1800-talens kyrkböcker skrivs ibland Hallsjö Djurkarsbo, Hallsjö eller
Hertigbo e.d. för dessa båda gårdar till åtskillnad från de ursprungliga utjordarna
(= nuvarande Djurkarsbo och Hertigbo), som redovisas som särskilda gårdar (se
vidare dessa namn). Nuvarande Hallsjö gård på Djurkarsbo ägor motsvarar Sörgården i den gamla byn. De två övriga hemmanens gårdar är efter laga skiftet utflyttade, och de tidigare gemensamma ägorna uppdelade på de tre fastigheterna Hallsjö,
Djurkarsbo och Hertigbo.
Norr och nordost om den gamla byplatsen finns järnåldersgravfält. Hallsjö och
Huddungeby är socknens två enda säkert förhistoriska bebyggelser (se Ml. 2.5).
Namnet Hallsjö är givet efter den intilliggande nu helt uttorkade och igenväxta sjön
Hallsjön. F. led. i detta namn är säkerligen hall 'berghäll' åsyftande de stora släta
berghällar som finns i sluttningen ner mot den f.d. sjöstranden vid den gamla byplatsen nordost om nuvarande Hallsjö gård. Här finns även flera mindre berghällar
och stenblock. Mindre troligt är att f. led. i sjönamnet ursprungligen är hals med
syftning på att sjöns nord- och sydändar bildar avsmalnande halsar (Ståhle 1946 s.
66). Namnformerna Halsingeby och Helsingeby innehåller inbyggarbeteckningarna
*halsingar resp. *hälsingar, bildade genom partiell ellips till ett *Hall-sior (Ståhle
a.st.). Den senare inbyggarbeteckningen är väl analogt bildad efter hälsingar 'invånare i Hälsingland'. Dessa inbyggarbeteckningar ingår även i namnet Halsinge
hamna (Halsinge Hampn 1541 Ståhle 1946 s. 66, Helsinge Hampn 1544 jb, Helsingge Hampn 1545 a.st.), ett distrikt omfattande de byar i socknen som under medeltiden räknades till Våla hd (se inl. 1).
Övriga bebyggelsenamn:
Backa båka eller Kråkslottet kråkslbLe. Backa 1911-18 ka Alla :2 (293). På en
höjd. Namnformen är väl lånad från det vanliga plur. bebyggelsenamnet Backa. —
Grindkärret, se Sunnersta. — Holm hökm (förr Mellantorp). Mellantorp 1876-80
ka AI:14 (209), 1896-1900 ka AI:18 (265), Mellantorp, Holm 1901-11 ka AIIa:1
(296), Holm 1911-18 ka Alla:2 (296). Nu okänt namn. I hfi 1901-11 är det äldre
namnet Mellantorp struket och ersatt med Holm. — Kråkslottet, se Backa. — Mellangården. Millangården 1651-52 gjb LMV T 6 (185), Millangården, Halsio millan
gården 1692 ka C:1 (129), Härtigbo eller Millangården 1759 LMV T 20-8:3 beskr.,
Mellangården Härtigbo 1809 LMV T 20-4:2 beskr. Försv. hemman i den gamla
byn Hallsjö, från 1547 redovisat under Hertigbo. Se härom nämare under bynamnet Hallsjö. — Mellantorp, se Holm. — Norrgården. Nörgården 1651-52 gjb LMV
T 6 (185), Halsiö nor gr [!], Norg [!] 1688 ka C:1 (124), Nohrgården 1710 ib. (189),
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Hallsiö eller Norrgården 1759 LMV T 20-8:3 beskr., Norrgården Hallsjö 1809
LMV T 20-4:2 beskr. Namn på det försvunna nordliga hemmanet i den gamla byn
Hallsjö, varom se närmare under bynamnet. — Nyby, se under Djurkarsbo. —
Sunnersta sliniesta ä., setne,sta (förr Grindkärret). Grindkärret 1876-80 ka AI:14
(209), Grindkärret, Sunnätta, Sunnästa 1901-11 ka AII a:1 (253), Sunnätta, Sunnesta 1911-18 ka AIIa:2 (258), Sunnesta 1918-35 ka Alla:3 (258), Sunnersta 1960
ek 12H2d. Grindkärret är ett äldre namn på åkrarna vid gården inklusive åkrarna
till gården Hallsta under Hertigbo norr därom (Grindkärret 1809-11 LMV T
20-4:2 beskr.). Om namnets sakliga bakgrund är ingenting känt. I hfl 1901-11 är
Grindkärret struket och ersatt med Sunnätta. Den korrekta formen för detta oklara
namn har uppenbarligen varit svårförståelig även för den person som fört denna och
närmast följande husförhörslängder. Formen Sunnätta finns antecknad ytterligare
en gång i hfl 1901-11 på samma sida men har här ändrats till Sunnästa. I hfl
1911-18 skrivs Sunnätta med Sunnesta tillskrivet ovanför. Hfl 1918-35 har formen
Sunnesta, där bokstäverna e och s är ändrade från något annat.
Halsingeby, se Hallsjö.
1 Harsbo hå,sbo 1/8 sk. — Horsboda 1551, Horsseboda 1569, Hasseboda 1590,
Hassebode 1610, Harsboo 1680, Harsbo 1715-1879 jb. — ?Horsiön 1598 ka LI:1
(21), 1603 ib. (30), Harzbo 1635 ib. (80). — Jb 1551 upptar 1/3 öre sk., jb 1569 en
skatteutj. under Huddungeby och gjb 1651-52 (LMV T 6 s. 180) ett skattetp.
F. led. synes ursprungligen vara gen. plur. av fsv. hors 'häst'; den moderna formen
Hars- är en tidig urspårning, kanske en förskönande omvandling förorsakad av icke
önskvärd association med ordet hor. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
Beläggen Horsiön från 1598 och 1603 kan innehålla ett äldre namn *Horssjön på
den nu uttorkade sjön Harsbosjön strax söder om gården (Har Siöön 1651-52 gjb
LMV T 6s. 180). Bebyggelsenamnet Horsboda kan då tänkas vara en redukt av ett
ursprungligt *Horssio(a)bodha. Omvänt kan *Horssjön vara en reducerad form av
bebyggelsenamnet.

Övriga bebyggelsenamn:
Fågelsången feigetsågan, Rigairsågan eller Timans tfmans. F.d. lht. Fogelsången
1899-1900 ka AI:18 (89). Hit flyttade 1899 från Västerlövsta sn lägenhetsägaren
Karl Johan Jonsson Timan (1855-1921), efter vars död stället synes ha lämnats
öde. Här sägs förr ha funnits mycket fåglar. Det flerstädes förekommande namnet
Fågelsång(en) återgår ytterst på tyskans Vogelsang, ett redan under medeltiden
vanligt namn i norra Tyskland, varifrån det invandrat till Sverige via Danmark
(J. Sahlgren i OUÅ 1948 s. 11). — Timans, se Fågelsången.
1 Hertigbo håpbo 1 sk. — i hertwgebode 1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb
s. 39)..— Hertugeboda 1549-90, Hertogboda 1610, Hertigh Boodha 1628, Härttigeboo 1680, Hertigbo 1825-1879 jb. — Hertugeboda 1560 tl, Härtigbo ofvan Sjön
1818-24 ka AI:5 (reg.). Jb 1541-45 upptar en skatteutj. till Halsingeby, jb 1547
ett skattehmn. För gårdens bebyggelsehistoriska ursprung se under Hallsjö. F. led.
är det fsv. mansbinamnet Htertoghe 'hertig' och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se
ml. 3.3. Tillägget "ofvan Sjön" i belägget från 1818-24 åsyftar läget på andra sidan
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Hallsjön i förhållande till gården Hertigbo i den gamla byn Hallsjö (se härom under
Hallsjö). Enligt sägnen skulle Hertigbo ha varit fäbodställe åt en i trakten boende
hertig (Johansson 1940 s. 231).
Övriga bebyggelsenamn:
Hallsta hålsta eller Hallsta gård halstag64. Hallsta 1856-60 ka AI:11 (52). Utflyttargd från Hertigbodelen av den gamla byn Hallsjö vid laga skiftet 1857 (jfr Hallsjö). Namnet är väl bildat i anslutning till bynamnet Hallsjö samt äldre ortnamn på
-sta. — Halltorpet. Hall-Torpet 1801-09 ka AI:3 (150), Hall-Torp N2 65 1825-30
ka AI:6 (63). Försv. soldattp för roten 65, vars soldater efter bynamnet Hallsjö
hette Hall (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.). Torpet var beläget norr om gården
Hallsta vid gränsen mot Granberga, där soldatägor upptas 1790-91 (LMV T
20-4:2), och Halls hustomt markeras 1857 (LMV T 20-8:5 beskr.). — Mellangården, se under Hallsjö. — Nybyholm nybyhöktn. Beläget invid Nyby, varom se under Granberga. Jfr Nybylund under ijurkarsbo strax i norr.
Huddungeby hudagby, hudagbYti, hilduge,by, inom socknen vanligen Byn byn.
— in vddunghe 1374 9/10 Eskilstuna RAp (SRP 1110), i hwdungaby, i hwdungeby
1394 16/6 u.o. (Torsåkers hdstg) RAp, i huddungge ?1480 UDR 1:2 s. 22, i
hwddinghe 1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb s. 39). —By, Hudyngeby 1538,
Hudingeby 1539, Huddingby 1542, Hwddungeby 1544, Huddinge 1549-51, Huddungeby 1569-90, Hwddwngbynn 1610, Huddungeby 1760-1879 jb. — Huddungeby 1560 tl, Byen 1599 ka LI:1 (23), Byn 1688 ka C:1 (123). — Jb 1538 upptar
fem skattehmn. Bynamnet, ursprungligen i formen Uddunge, tillhör den förhistoriska namngruppen på -unge, varom se ml. 2.2 samt Ståhle 1946. Byn är belägen på
en avlång, fritt liggande landtunga, vars södra del bildar en avsmalnande udde.
Namnet innehåller därför säkerligen, såsom Ståhle (1946 s. 250 f.) med tvekan föreslår, appellativet udd(e). Avsaknad av h-fonem ("h-bortfall") och därmed sammanhängande tillägg av oursprungligt h- finns belagda i dialekten och i medeltidsdokument från Våla hd (jfr t.ex. uttalet "Hoknen" av Oknen under Åby i Nora sn, de
äldsta beläggen för Hässelby i Harbo sn och Åby i Nora sn samt brevet 1400 3/5 Våla
hdstg RAp, SRP 3093, där prepositionen i genomgående skrivs hii).
Byn har gett namn åt socknen, och senare har i särskiljande syfte byns namn fått
tillägget -by(n).
Inbyggarbeteckning: huddungbyarna httdugbyane,.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 1 sk. 5 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo andaybo eller Anderses ?inetsas. Andersbo 1886-90 ka AI:16 (55). Hit
flyttade 1886 torparen Anders Andersson. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom
se ml. 3.3.6. — Anderses, se Andersbo. — Anders-Ols ande,s6,s. Gd i södra byhalvan med namn efter bonden Anders Olsson (1844-1926), inflyttad som måg i
gården 1866. — Annelund analtin, ane,länd. Lht och f.d. skola. Annelund 1902-11
ka Ana:1 (63), 1917 ek. F. led. åsyftar sannolikt hustrun Anna Nilsson, som upptas
här, när namnet äldst finns antecknat i hfl. — Axelsberg aksalsbåg eller ÖmansJohannas 4mansjohimas. Försv. beb. Axelsberg 1917 ek. De båda namnen är givna
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efter Axel Öman (f. 1844) och hans hustru. — Dalbo degirbo. Daalboo 1629 ka LI:1
(70), Dalbo 1917 ek. Här upptas 1629 soldaten Erik. Enligt källorna bor här soldater även under resten av 1600-talet. Hfl 1794-1809 upptar avskedade soldaten
Magnus Udd med familj. F. led. syftar på en dalsänka på Ravastbo ägor öster om
lägenheten, där en yngre lägenhet med samma namn finns. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom 5e ml. 3.3.6. — Dammen dän_le,n. Dammen 1881-85 ka AI:15.
Vid dammen Myran, en f.d. myr som dämdes upp efter laga skiftet 1854 som vattenreservoar till Sågen, varom se nedan. — Danielsberg danialsbetri(e). Danielsberg 1872-75 ka AI:13 (148.). Hit flyttar 1872 torparen Daniel Danielsson. — ErkAnders cerkåndees. Sydligaste gdn i byn, väl med namn efter en tidigare brukare
Erik Andersson. — Erk-Lars arkldy. Sydligaste gården i norra byhalvan med namn
efter Erik Larsson (1834-86), som blir bonde där efter faderns död 1857. — Fasttorpet, se Lejsta. — Fjärsmans fArmans eller Hagudden. Hagudden 1920 ka Alla:3
(64). Här har väl bott en fjärdingsman (hfl 1920 upptar en skogsarbetare). Namnet
Hagudden är ej i allmänt bruk. — Forsbo föybo. Forssbo 1885 ka AI:15 (58). Upptas i hfl under Persbo som skall ha haft en såg i den förbiflytande Skogsängsbäcken,
vilken här bildar några småforsar. På en karta från 1773-74 (LMV T 20-11:3 del
6) markeras en såg strax nordväst och en annan såg strax sydost om den nuvarande
lägenheten. — Hagalund hffaltin. Hagalund 1801-09 ka AI:3 (57). Mode- eller
uppkallelsenamn. — Hagen h4gan, /lågan eller Hag-Janssons h4gAnsons. Hagen
1881-85 ka AI:15 (30). Hfl 1881-85 upptar torparen Anders August Jansson (f.
1849). För uttalsformen Hagan se Isaacsson 1923 s. 110, 121 och B. Hesselman i NS
11 (1931) s. 224 f. — Hag-Janssons, se Hagen. — Hagudden, se Fjärsmans. — Hedebo, se Nickebo. — Heden, se Nils-Pelles. — Janbo j4nbo, jeJnbo, gunbo. Janbo
1792 ka C:2 (189). 1792 dör Jan Anderssons hustru i Janbo; och hfl 1794-1814
upptar Jan Andersson (1735-1814), efter vilken torpet möjligen fått sitt namn.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Jan-Ers jan4. Gd i södra
byhalvan med namn efter bonden Jan Ersson (1816-77), ingift i gården. — JanMåns, se Månses. —Jan-Ols, se Larsbo. — Karlsberg kalsbEirj. Karlsberg 1863-70
ka AI:12 (146). Här fanns förr en handelsbod, enligt A. Johansson (1940 s. 196 f.)
inrättad omkring 1850 av handlanden C. [?Carl] P. Lindblom. F. led. i namnet är
antingen given efter denne eller efter handelsmannen Lars Petter Karlsson, hitflyttad 1863, då namnet äldst noteras i hfl. — Larsbo klybo eller Jan-Ols jan0 (förr
även Larsbohagen). Larsbo 1810-16 ka AL4 (81), Larsbohagen 1881-85 ka AI:15
(37), Larsbohage 1886-90 ka AI:16 (51),6 Larsbo 1891-95 ka AI:17 (60). I hfl
1810-16 upptas avskedade ryttaren Bengt Hud&n, hitflyttad från Nickebo. För
s. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6. Namnet Jan-Ols är givet efter torparen
Jan Olsson (f. 1828), som bodde här i slutet av 1800-talet. — Lars-Lars layffiy.
Nordligaste gdn i norra byhalvan av Huddungeby, sannolikt med namn efter bonden Lars Larsson (1832-1901). — Laxtorpet, se Lejsta. — Lejsta leeista, kista (förr
Fasttorpet och Laxtorpet). Lax Torpet 1760 ka C:2 (114), Laxtorpet 1770-80 ka
AI:1 (63), Fasttorpet 1792 ka C:2 (189), Fast-Torpet 1845-50 ka AI:9 (98), Lejsta
1901-11 ka Alla:1 (58), Leijsta 1917 ek. Var förr soldattorp för roten 68, vars
soldater hette Lax 1730-77 och Fast från 1777 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.).
Namnet Lejsta anses på orten ha givits av soldathustrun, därför att man var tvungen
att leja folk för alla göromål. Möjligen föreligger uppkallelse efter Lejsta i Rasbo sn
6

I belägget är -hage överstruket.
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i Uppland. — Lugnet. Försv. beb. Lugne 1802-09 ka AI:3 (76), Lugnet 1818-24
ka AI:5 (137). Här upptas i hfl från 1802 Per Jonsson (1734-1806), i närmast föregående längd noterad som far till en av bönderna i byn. Modenamn, varom se bl.a.
Noreen 1913 s. 69. — Lump-Tildas, se Långbrokärret. — Lunda lemda, vanligen
Lunda gård lånda 04. ?Lunda 1881-85 ka AI:15 (38), Lunda 1886-90 ka AI:16
(34). Gd, utflyttad från Huddungeby efter laga skiftet 1854. Mode- eller uppkallelsenamn. Benämningen Lunda gård har tillkommit för att gården skall kunna skiljas
från affären Lunda (se nästföljande namn). — Lunda lånda. F.d. bondgård vid
kyrkan, inrättad som affär av ägaren till gården Lunda (gård). — Långbrokärret
lögbrogekre, eller Lump-Tildas lemiptildas eller Tildas. Försv. lht. Långbrokärret
1917 ek, 1919-35 ka Alla:3 (56), Tildas 1960 ek 12H1c. Långbrokärret var ursprungligen ett namn på det intilliggande kärret (Långbro Kiärret 1778 LMV T
20-11:4 del 2). F. led. i detta namn åsyftar Långbron, ett stycke av landsvägen
strax sydost om lägenheten, där Långbrokärret gränsar mot Stormossen. Här finns
en lång bro (vägbank) markerad på LMV T 20-11:3 del 8 (1773-74). Namnen
Lump-Tildas och Tildas syftar på lägenhetsägaren Matilda Karlsson, som antecknas
häri hfl från 1919. — Mittbyn. Mittbyn 1628 ka LI:1 (68, 69), 1643 ib. (95), Midtbys
hemmanet 1773 LMV T 20-11:3 beskr., Midtbyl 1825-30 ka AI:6 (81). Förr
namn på del av byn Huddungeby. Omfattade 1773 (LMV T 20-11:3 beskr.) fyra
gårdar i nordligaste delen av södra byhalvan. I 1600-talskällorna uppträder Sörgården, Mittbyn och Norrgården som namn på delar av byn. Under 1700-talet tillkommer Stamgården och Storgården (se vidare dessa namn). — Målars, se Strö msberg.
— Månses meinses eller Jan-Måns janmdns. Mellersta gården i norra byhalvan med
namn efter bonden Jan Månsson (1823-98). — Mässings, se Olsberg. — Nickebo
nikbo, Nickebotorp(et) nikbotörp(e,), Ryttarens torp rPtary törp eller Ryttartorpet
i-pi:album (förr även ?Hedebo). Nickbo 1623 ka LI:1 (60), Nichboo 1625 ib. (64),
Nickeboo 1635 ib. (80), ?Hedebo, Skattetorp intet skattlagt, hörer till Huddunge
byn 1651-52 gjb LMV T 6 (180), Nickbotorp 1752 ka C:2 (143), Ryttare Torpet
Nickbo 1778 LMV T 20-11:4 del 2, Nickbo 1917 ek, Ryttartorpet 1917 ib., Nickebo
1960 ek 12H1d. 1625 noteras här soldaten Anders, och från och med mitten av
1700-talet upptas ryttarna (106) Hud&n. Av kyrkböckerna att döma bör här ha
funnits mer än en bebyggelse, då även andra personer än soldater omnämns i
Nickebo. På LMV-kartorna från 1770-talet finns emellertid bara en bebyggelse utsatt. Ek 1917 upptar en bebyggelse, kallad Ryttartorpet, på den nuvarande bebyggelsens plats och en annan, nu riven bebyggelse, kallad Nickbo, strax nordväst
därom, dit en nybyggare flyttar 1827 enligt hfl ka AI:6 (99). Det i gjb 1651-52
upptagna Hedebo synes motsvara Nickebo. F. led. i namnet Nickebo torde vara
mansnamnet Nicke, en kortform för Nikolaus. F. led. i Hedebo är hed 'sandigt
skogsområde'. S. led. i de båda namnen är ortnamnselementet -bo, varom se ml.
3.3.6. — Nils-Pelles nilspåles (förr ?Heden). ?å Heden 1810-16 ka AI:4 (69), ?Heden 1851-55 ka AI:10 (117). Försv. tp i skogsområdet Heden (Huddunge hed) sydost om gården Kvallan. Nils-Pelle var stolsnickare och levde på 1800-talet (Johansson 1940 s. 192). Hfl 1810-16 upptar i Heden under Huddungeby Nils Persson med
familj, möjligen den ovannämnde Nils-Pelle, hfl 1851-55 hans änka. — Norrgården. Nörregårde 1611 ka LI:1 (40), Nårgålen 1618 ib. (48), Norrgården 1649 ib.
(108), 1773 LMV T 20-11:3 beskr. Förr namn på del av Huddungeby, 1773 omfattande fyra gårdar i norra delen av norra byhalvan. Jfr Mittbyn.— Nybygget. Nybygge 1810-16 ka AI:4 (79), Nybygget 1825-30 ka AI:6 (96). Nu okänd beb.; dit
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flyttar 1810 eller 1811 en f.d. landbonde från Huddungeby. — Nybäck nybckls. Nybäck 1894-95 ka AI:17 (49). Ligger nära bäcken Skogsängsbäcken; ett mindre biflöde till denna bäck rinner strax söder om torpet. — 01-Mats orms, okmås. Gd
norr om Lunda gård, utflyttad hit efter laga skiftet 1854. Namnet är givet efter
bonden Olof Matsson (1826-97). — 0/-0/s okyk. Gd strax nordost om byn, utflyttad hit efter laga skiftet 1854. Namnet är givet efter bonden Olof Olsson (1834-91).
Olsberg ölsb&r oksbitrj (förr även Mässings mcåstgs). Olsberg 1892-95 ka
AI:17 (55). F. led. åsyftar Johan Olof Eriksson (1862-93), som flyttar hit 1892. Om
bakgrunden till namnet Mässings är ingenting känt. — Per-Lars pakts. Nordligaste
gården i södra byhalvan, väl med namn efter en tidigare brukare Per Larsson. —
Ruthagen reith4ge,n. Ruthagen 1876-80 ka AI:14 (26). Försv. gd sydväst om Järlebo, utflyttad hit efter laga skiftet 1854. Namnet var ursprungligen ett ägonamn (Rut
Hagen 1790 LMV T 20-11:4 del 2), avseende den intilliggande åkern. F. led. i
detta namn är sannolikt ruta; åkern har på kartan 1790 närmast rektangulär form.
Ryttartorpet eller Ryttarens torp, se Nickebo. — Råbo. Råbo 1810-11 ka AI:4
(64). Nu okänt tp, vars namn endast påträffats i hfl 1810-11. F. led. är väl rå
'gräns', varför torpet kan ha legat någonstans vid bygränsen. Jfr även mossen Råmossen öster om byn. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —
Skogssjön skölgsfbn. Skogsjö 1896-1900 ka AI:18 (76). Vid den nu igenväxta sjön
Skogssjön (sköl§(s)fbn, Skog Sjön 1773-74 LMV T 20-11:3 del 6, Skogs Sjön 1778
LMV T 20-11:4 del 2). Hfl upptar äldst en sågare, och ek 1917 markerar en ångsåg.
Skogsängen skOsceRan. Skogsängen 1876-80 ka AI:14 (48), Skogängen 1881 ka
AI:15 (36), 1917 ek. Försv. tp vid en förr uppodlad mosse med samma namn
(skOiege,n, Skogängen 1778 LMV T 20-11:4 del 2). — Smedsbo smadsbo,
sm(d)sbo. Huset är byggt av en smed. Namnets s. led är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. — Solberg sYrbåtj, solrblirj, sO•bie4s. Solberg 1801-09 ka AI:3
(148). Modenamn. Vid en höjd. — Stamgården eller Stammen. Stamgården 1773
LMV T 20-11:3 beskr., Stammen 1790 LMV T 20-11:4 beskr., 1825-30 ka AI:6
(85). Förr namn på del av Huddungeby. Omfattade 1773 fyra gårdar i mellersta
delen av södra byhalvan. Namnet innehåller väl stamgård i betydelsen 'den äldsta,
ursprungliga gården (i en by)' (SAOB S 10909). Jfr Mittbyn. — Stammen, se Stamgården. — Storgården. Storgården 1773 LMV T 20-11:3 beskr., 1825-30 ka AI:6
(75). Förr namn på del av Huddungeby, 1773 omfattande fyra gårdar i södra delen
av norra byhalvan. — Strömsberg strörtabierj, strinnsbårj eller vanligen Målars
målray. Strömsberg 1881-85 ka AI:15 (31). Namnet Strömsberg åsyftar sannolikt
läget på en höjd intill en bäck. Från slutet av 1800-talet bodde här målaren August
Karlsson (f. 1861).— Stymlan stPmkan. Försv. tp. Stymlan 1876-80 ka AI:14 (48).
Namnet är ett ursprungligt ägonamn, avseende den intilliggande uppodlade f.d.
slogmarken (Stymlan 1778 LMV T 20-11:4 del 2). Det innehåller ett ord *stym(b)la fem. 'stubbig mark', en iön-avledning till stammen i fsv. stumble, uppländsk dialekts stummel, stumle 'stubbe' (Ståhle 1946 s. 205 f., Fries 1962s. 19 ff. med hänv.).
En betydelseparallell synes bynamnet Stymne i Huddunge vara. — Sveddbo sviclbo
eller Svedden svd,c_lan eller Sveddstugan svdelstiigan. Sveden 1851-55 ka AI:10
(117), Svedbo 1960 ek 12H1d. Till svedd 'svedjeland' och ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. — Svedden, se Sveddbo. — Sveddstugan, se Sveddbo. — Sågen
sdgan eller Såggården sågåri. Sågen 1876-80 ka AI:14 (48). Här fanns förr en såg i
den förbiflytande Sågbäcken. — Såggården, se Sågen. — Sörgården. Sörgålen 1622
ka LI:1 (56), Södergården i Byn 1645 ib. (98), Sörgården 1773 LMV T 20-11:3
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beskr., 1825-30 ka AI:6 (89). Förr namn på del av Huddungeby, 1773 omfattande
två gårdar i sydligaste delen av södra byhalvan. Jfr Mittbyn. — Sörängen såriegan
(förr även Sörbo sårbo). Sörängen 1831-40 ka AI:7 (109), Sörängs Erics torp 1-854
LMV T 20-11:5 beskr., Sörängen 1917 ek. Namnet avser nu tre lägenheter. Hfl
1831-40 upptar nybyggaren Erik Eriksson (f. 1802), inflyttad till ägorna 1825.
Denne åsyftas sannolikt i namnet Sörängs Eriks torp 1854, motsvarande den nordligaste av de tre lägenheterna. Sörängen var äldst namn på byns nu uppodlade södra
ängsmark (Huddunge Prastegårds [!] och Byns samfäldta södra äng 1774-75 LMV
T 20-11:3 beskr., Sörängen 1790 LMV T 20-11:4 beskr.). En intilliggande bebyggelse under Prästgården bär samma namn. — Sörängs-Eriks torp, se Sörängen. —
Tildas, se Långbrokärret. — Uddenhov, se Uddvreten. — Uddtorpet, se Uddvreten.
— Uddvreten tic_lvrOj (förr Uddtorpet och ?Uddenhov). ?Vdden hoff 1696 ka C:1
(134), Uddtorpet 1767 ka C:2 (154), 1794-1800 ka AI:2 (59), Udd Torpet 1818-24
ka AI:5 (103), Uddvreten 1917 ek. Försv. soldattp för roten 67, vars soldater i anslutning till bynamnet Huddungeby hette Udd fram till 1869 (M. Wahlberg i OUÅ
1981 s. 46 ff.). Med belägget Vdden hoff 1696 avses soldaten Udds torp, men det är
ovisst, om det då låg på samma plats som senare. På kartan LMV T 20-11:4 från
1778 markeras ett soldattorp med läge enligt ek 1917. I namnet Uddenhov är soldatnamnet utvidgat med -en efter ett tyskinfluerat släktnamnsmönster såsom i släktnamnen Hedenberg, Langenskiöld m.fl. (Mo&er 1964 s. 121). S. led. -hov är hämtad från slotts- och herrgårdsnamn (jfr B. Ejder i OUÅ 1950 s. 32 f.). — Viks berg
viksb&rj, vtksbärj. Wiksberg 1840-44 ka AI:8 (92). Hfl 1840-44 upptar nybyggaren Olof Ersson, inflyttad till ägorna 1839. Anledningen till f. led. Viks- är obekant.
Gården ligger högt. — Vilans vilans, nu vanligen Änglunds lans. Gd i södra
byhalvan av Huddungeby. Namnet Vilans syftar på att änkan efter kyrkoherden
C. J. Gilljam flyttade hit efter dennes död i slutet av 1800-talet (jfr Vilan under
Länna). Änglunds är givet efter senare brukare med släktnamnet Änglund. — Vretbo vttlyo, wttbo. Wretbo 1881-85 ka AI:15 (39). Försv. lht vid en vret 'mindre
åker' invid dammen Myran. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
På LMV T 20-11:5 (1849-50) markeras här en humlegård. — Åsbo åsbo. Åsbo
1876-80 ka AI:14 (45). F. led. syftar på läget på en höjd, och s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. För uppgifter om torpets tillkomst se Johansson
1940 s. 182. — Änglunds, se Vilans. — Omans-Johannas, se Axelsberg. — Östlings
svedd. Östlings Svedden 1794-1800 ka AI:2 (78), Östlings Sved 1801-09 ka AI:3
(76). Nu okänt namn, bildat till ett släktnamn Östling och svedd 'svedjeland'. Jfr
Sveddbo.
1 Håcksby h6lssby 1 sk. — Håkansby 1543, Håkonsby 1549-51, Håckansby
1569, Håkånsby 1590-1610, Håkesbyy 1680, Håkzby 1715, Håcksby 1825-1879 jb.
— Håkansby 1560 tl. Jb 1543 upptar ett skattehmn. F. led. är yngre gen. på -s av
det fsv. mansnamnet Håkan. S. led. är by 'gård; by'. Håcksby tillhör den medeltida
gruppen av namnen på -by, varom se ml. 3.1.

Övriga bebyggelsenamn:
Björklunda bibrklimda. Björklunda 1960 ek 12H1c. Ungt lhtsnamn. — Mickels
Försv. tp med namn efter en tidigare bebyggare. Härmed åsyftas antingen
Mikael Olsson (1768-1853) eller dennes son Lars Mikaelsson (f. 1803), kallad Mickels-Lasse, bortflyttad 1887 (se vidare Johansson 1940 s. 117 f.).
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1 Håcksbytorp hOksbytårp ä., hoksbytörp (förr även Blomsteräng) 1/8 sk. —
Håkzbytor[p] eller Blomsteräng 1715, Håksbytorp 1760, Håcksbytorp e15 Blomsteräng 1825, Håcksbytorp eller Blomsteräng 1879 jb. — Håkansby torp 1646 ka
LI:1 (99). — Jb 1715 upptar 1 öre, jb 1760 ett skattehmn. Heter officiellt enbart
Håcksbytorp fråg 1943. Det nu okända namnet Blomsterängen sammanhänger väl
med Blomsterängsberget, förr namn på ett berg på gränsen mellan Håcksbytorp och
Sisselbo (Blomster Ängs berget 1760 LMV T 20-12:1 beskr.) och Blomsterhål, nu
namn på ett område nordost därom. Ängen har väl karakteriserats av rik örtvegetation.
F. led. i namnet är oviss, s. led. är
Blam. Försv. beb. — Bebo 1645 mtl.
ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6.
1 Järlebo jabo, Meho 1/8 sk. — Järleboda 1590, Jelebo 1610, Jälleboo 1680,
Giällebo 1760, Gjerlebo 1825, Gärlebo 1879 jb. — Jällebo 1645 mtl, Jällbo 1713 ka
C:1 (160). — Jb 1590 upptar en skatteutj. till Huddungeby och gjb 1651-52 (LMV
T 6 s. 176) ett skattetp. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Icerle och s. led. plur.
av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Jfr det likalydande namnet i Harbo sn.
Övriga bebyggelsenamn:
Röjningen eller Röjningstorp. Försv. tp. Röjnings Torp 1801-09 ka AI:3 (82, 111),
Röjningen 1831 ka AI:7 (117). — Österbo. Österbo 1794-1800 ka AI:2 (84),
1840-44 ka AI:8 (118). Försv. tp, som sannolikt låg i östra delen av Järlebos ägor
nära Persbo, under vilken by det noteras i hfl 1825-30. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Kaplansgården, se Klockarbostället.
Klockarbostället larökarbostiela, vanligen Klockargården kkökargåri eller Klockars kkökats (förr Kaplansgården och Komministergården).— Klåckaregården 1760
jb. — ?Klåckargården 1637 ka LI:1 (83), Klåckaregården den Cappellanen åsitter
1688 ka C:1 (19), Capellans gården 1690 ka ib. (126), Capplansgården 1698 ib. (53),
Klåckargården 1718 ka C:2 (32), Capellans Gården 1773-74 LMV T 20-11:3 del 2,
1818 ka AI:5 (12), Comminister Gården 1825-30 ka AI:6 (11), Comministergården 1831-40 ka AI:7 (14), Klockaregården 1845-50 ka AI:9 (11). Jb 1693 antecknar "Ingen klåckaregård ell. caplansbord" (Thulin 1919 del 3 B s. 62) och jb
1760 "är inga ägor dertil". Fastigheten upptas som klockarboställe med enskilda
ägor på ek 1917 men var då ej medtagen i jb. 1954 upptogs Klockarbostället som
särskild fastighet i jr. Här bodde fram till 1838 församlingens komminister (kaplan),
emedan komministerbostället Tingvastbo var alltför avlägset från kyrkan. Sedan
hur länge komministern då haft sin bostad här är oklart (jfr belägget för Klockargården från 1637, vilket ej kan lokaliseras). 1838 indrogs komministertjänsten, och
klockaren fick sin bostad i "Klockargården" (Thulin 1919 del 3 B s. 62). I hfl
1818-24 (ka AI:5) uppges klockaren bo i skolhuset, i hfl 1810-16 (ka AI:4) i Klockars och i hfl 1794-1809 (ka AI:2 —3) i Petersberg, varom se under Prästgården.
Klockargården, se Klockarbostället.
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Klockars, se Klockarbostället.
1 Kolebo utj . sk. Försv. ?beb. — Kolaboda 1542, Kåleboda 1544, Kåhlboda 1551,

Kohleboo 1680, Kålebo 1715-1825, Kolebo 1879 jb. — ?Koleboo gården 1638 ka
LI:1 (10). — Jb 1542 upptar en skatteutj., från 1551 under Prästgården. Det är
ovisst om utjorden varit bebyggd. Den i belägget 1638 omtalade gården har antingen varit belägen inom utjorden eller motsvarat ett yngre torp Kolebo under Prästgården, beläget omdelbart väster om utj. (se härom under Prästgården). Belägget
från 1638, från Huddunges kyrkoräkenskaper, omtalar att Olof Persson den 1 maj
befallde Lagboborna att hugga ned Kolebo gården. Namnets f. led är det fsv. mansnamnet Koli och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
Komministergården, se Klockarbostället.
1 Kvallan kvalin 1/4 sk. — Qwallan 1680-1760, Qvallan 1825-1879 jb. — Quallan 1649 ka LI:1 (108). — Jb 1680 upptar ett skattenybygge. Namnet är oklart,
möjligen ett ursprungligt namn på den intilliggande f.d. Kvallsjön (Qwallsiön 1741
LMV T 20-25:1 beskr., Qvalsiön 1742 LMV T 25). Det torde i så fall böra
sammanhållas med två andra sjönamn, Kvallsjön i Annerstads sn, Sunnerbo hd,
Kron. 1. (kw(115.0/1) och Kvallen i Österåkers sn, Åkers hd, Sthlms 1. (Qvallen 1741
Salvius 1741 s. 155, kvaln). Möjligen kunde man anknyta till kvaller 'skvalp; sakta
vind', känt från Södermanland (OSD). Alternativt kan namnet tänkas vara ett ursprungligt ägonamn, eventuellt bildat till kvall 'knöl, upphöjning på ytan av ett
träd; kärnlös, dålig ved' o.d. Detta ord är emellertid endast känt från Götaland och
Närke (OSD).
Inbyggarbeteckning: kvallarna kvala«.

Övrigt bebyggelsenamn:
Skojars skojas. Försv. tp. Här bodde under 1800-talet valackaren Jakob Nord (f.
1778), vars ena son blev hästhandlare och valackare och enligt hfl flera gånger dömdes för stöld i likhet med sin här boende farbror (se vidare Johansson 1940 s. 214).
1 Lagbo lagbo 1 sk. — Lagabo 1538, Lagaboda 1539, Lagoboda 1542, Lagebo
1544, Lageboda 1569-1610, Lagebo 1715, Lagbo 1760-1879 jb. Jb 1538 upptar
ett skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Laghi och s. led. plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3. Jfr det likalydande namnet i Östervåla sn. Enligt sägnen
har Lagbo och Domarbo varit säte för rättsskipning (Johansson 1940 s. 231).

Övriga bebyggelsenamn:
Jan-Jans janj4ns. Gd i norra delen av byns ägor. Namnet åsyfter bonden Jan Jansson (1823-85), som utflyttade hit efter laga skiftet 1857. — Kristinelund krzstzne,hin(d). Försv. tp. Kristinelund 1881-85 ka AI:15 (11), 1917 ek. Hit flyttade 1881
fanjunkaren A. Rönngren och hans hustru Stina Jansson, efter vilken namnet sannolikt är givet. — Källtorpet. Försv. tp. Kjälltorpet 1792 ka C:2 (190), 1801-09 ka
AI:3 (163). Namnet saknas i hfl efter 1809. F. led. i namnet är väl källa. — Nybo.
Nybo 1839-40 ka AI:7 (54), 1845-50 ka AI:9 (53). Försv. tp, vars namn saknas i
hfl efter 1850. Hit flyttade 1839 nybyggaren Jan Erik Larsson (f. 1810). S. led. i
namnet är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Smedsbo. Smesbo
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1801-09 ka AI:3 (44), Smedsbo 1845-50 ka AI:9 (53). Försv. tp, där väl en smed
har bott. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Stennäs sknå,s,
skni s. Sten Näs 1825-30 ka AI:6 (43), Stennäs 1831-40 ka AI:7 (54). Området
kring lägenheten är mycket stenigt. Vilken terrängformation som åsyftas med
s. led. -näs är ovisst. — Tvisten. Tvisten 1825-30 ka AI:6 (69). Nu okänd beb., som
möjligen kan ha legat vid det nära Lagbo belägna Tvestberget (tvtstbåria). I häradet
och på andra håll i Västmanland, norra Uppland och sydöstra Dalarna (Avesta, By
och Folkärna) finns enligt OAU:s naturnamnsregister flera ortnamn Tvesten, Tvestarna, avseende skogslotter. Från Huddunge kan nämnas Tvestarna, namn på två
skogsområden, ett under Huddungeby och ett annat under Norr Ämyra. Ett skogsområde Tvesten i Östervåla sn skrivs Tvisten 1845 (LMV T 76-31:1 beskr.). För
flera av namnlokalerna finns uppgifter om att områdena varit omtvistade. De ifrågavarande namnen torde också innehålla ordet tvist. Från Dalabergslagen anför
P. Envall (1930-47 s. 208) både tvest och tvest för riksspråkets tvist; den senare
formen härrör från By sn (ULMA 282:1), nära Våla hd. Även från Torsåker i Gästrikland finns en form tvest upptecknad (E. Lindkvist 1942 s. 44). För formen med
lång vokal jfr L. Fr. Läffler (i SFT 2, 1873, s. 39 f.).
1 Länna Mua (förr även Västerlänna velstalieua) 1 sk. — Lena 1541 DMS 1:4 s.
110, Lena 1549-69, Lenna 1590, Lena 1610, Lhena 1628, Lenna 1680-1879 jb. —
Läna 1560 tl, 1600 ka LI:1 (25), 1605 ib. (32), Leena 1651-52 gjb LMV T 6 (188),
1705 ka C:1 (141), 1742 ka C:2 (81), Lenna 1762 ib. (117), wäster Länna 1781 ib.
(164), Västerlänna 1960 ek 12H2c. Jb 1541 upptar en skatteutj. till Granberga,
från och med jb 1547 ett skattehmn, varom se under Gropen nedan. Byn är belägen
avsides i skogsbygden och torde ej vara särskilt gammal. Namnet har uppmärksammats av 0. von Friesen (i UNTJ 1919 s. 4) i samband med behandlingen av det
uppländska sockennamnet Länna, som enligt hans mening innehåller ett ord länn
'landning', åsyftande landningsplats, en förklaring som senare vunnit allmän anslutning. Förbi Länna i Huddunge flyter visserligen en bäck, men denna har knappast
kunnat nyttjas som färdled. Namnet synes av skrivningarna att döma äldst ha haft
långt e- eller ä-ljud. I kyrkböckerna, som ofta torde ha lokalt förankrade former,
har jag noterat dubbeltecknat n först 1762. Det flerstädes förekommande namnet
Lena har förklarats innehålla en motsvarighet till norska dialekters lein 'sluttning'
och gotiskans hlains 'kulle' (se t.ex. SOÄ 8 s. 163, I. Lundahl i SOSk 13 s. 146).
Reala förutsättningar för en sådan innebörd saknas dock vid Länna i Huddunge.
Möjligen föreligger därför uppkallelse efter sockennamnet Lena i Uppland (se om
detta namn Hellberg 1979 s. 211). Senare synes anslutning ha skett till namnet
Länna, kanske det uppländska sockennamnet. För formen Västerlänna se Gropen
nedan.

Övriga bebyggelsenamn:
Bolandet. Försv. tp. Bolandet 1715-1825 jb. Bolandet 1670 ka LI:1 (146), 1845-49
ka AI:9 (79). Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Granberga. Namnet är ett
ursprungligt ägonamn, avseende de nuvarande åkrarna Bolandet och Boland,svreten
mellan Länna (Västerlänna) och Gropen (Öster Länna) (bland, bc2landsvrttu,
b4landsvr4trb Ett Boland ligger i Degerengen, Bolandet 1651-52 gjb LMV T 6
uppsl. 185, s. 189), tillskiftade Öster Länna efter laga skiftet av Granberga, Domar81

bo och Öster Länna 1856. På kartan LMV T 20-5:1 (1767) finns två torp utsatta
väster om nuvarande Bolandsvreten, på laga skifteskartan LMV T 20-7:1
(1849-56) saknas bebyggelse. Bolandet förekommer flera gånger som ägonamn i
häradet. Det består av ett appellativ bodland, där f. led. är bod '(förvarings)bod'
och s. led. syftar på den odlingsbara eller odlade jorden. Enligt F. Hedblom (i NoB
35, 1947, s. 127 if., i NoB 73, 1985, s. 11 if.), som föreslagit denna tolkning av de
hithörande namnen, är de uppländska exemplen att jämföra med den huvudsakligen hälsingska termen bodland, som åsyftar ett slags filialjordbruk till de gamla
huvudgårdarna. Jordbruket har dock sannolikt utvecklats först efter en inledande
slåtterfas (se härom ml. 3.3.5). Bolandet i Huddunge är också äldst ängsmark, som
odlades upp till åker först i slutet av 1800-talet. De ägor som i Våla hd kallas Bolandet har i regel ej blivit bebyggda och utvecklats till gårdar. Jfr Bolandet under Gräsbo i Östervåla sn samt Bodvallen under Risänge i Harbo sn. — Degerängen
ckge,reege,n. Degerängen 1917 ek. Gården är utflyttad hit från gården Gropen (Öster Länna) efter laga skiftet 1856. Namnet är ett äldre ägonamn, ursprungligen avseende den nuvarande åkermarken till gården Degerängen och öster därom (till
Granberga och Domarbo) samt åkrarna till gårdarna Marstalla och Erikslund under
Granberga (En Eng kallas Degereng 1651-52 gjb LMV T 6 uppsl. 185). Denna
ursprungliga ängsmark hörde enligt gjb 1651-52 gemensamt till Hallsjö, Granberga, Domarbo och Gropen, enligt LMV T 20-5:2 beskr. (1774) till Granberga, Domarbo och Gropen. Namnets f. led. är fsv. digher 'stor'. Enligt traditionen skall
man här ha begravt offren för digerdöden. — Gropen gr4pan eller Öster Länna
åstaliena eller Nilses nases. Gropen 1605 ka LI:1 (32), 1749 ka C:2 (94), Lenna 1767
LMV T 20-5:1, Östra Lenna 1767 ib. beskr., Öster Lenna 1770-80 ka AI:1 (34),
1790 LMV T 20-4:1 beskr., Gropen 1792 ib., Ö. Lenna 1917 ek. Försv. gd, ursprungligen räknad till byn Granberga. I gjb 1651-52 (LMV T 6 uppsl. 185) upptas
Gropen till tre öresland, sannolikt den del av Granberga som i jb 1541-45 upptas
till tre öresland och har en utjord i Länna. Från och med 1547 års jb synes utjorden
Länna och de tre öreslanden i Granberga vara sammanförda till skattegården Länna (DMS 1:4 s. 109 f.). Länna och Gropen har dock fortsättningsvis betraktats som
skilda enheter, så i gjb och handlingarna från storskiftet och laga skiftet. Småningom har Gropen kommit att officiellt kallas Öster Länna och den f.d. utjorden Väster
Länna (Västerlänna). Ingen av dessa båda namnformer har emellertid varit i allmänt bruk; man har istället sagt Länna och Gropen. Namnet Gropen syftar på att
gården var lågt belägen, och alternativnamnet Nilses troligen på Nils Nilsson
(1821-65), kallad Grop-Nils, varom se Johansson 1940s. 176. — Nilses, se Gropen.
— Vilan vilan. Lägenhet norr om gården Degerängen. Namnet har tillkommit på
grund av att en bonde, som tidigare ägt Degerängen, byggde stugan och flyttade dit
för att på gamla dar få lugn och ro. — Ödegården 4de,gåq. Försv. gd i norra delen av
byn Länna (Västerlänna), utflyttad hit efter laga skiftet 1857. — Öster Länna, se
Gropen.
1 Mårtsbo meksbo 3/16 sk. — Mårtzboo 1680, Mårtsbo (och Olofsbo) 1760, Mårtsbo (med Olofsbo) 1825-1879 jb. — Mårthzboo 1631 ka LI:1 (74), Mårtensbo 1639
ib. (87), Mårtenssbo 1645 mtl.
Jb 1680 upptar ett skattehmn Från 1946 förs
Mårtsbo och Olsbo på skilda upplägg i jr. F. led. är mansnamnet Mårten; för uttalet, med bortfall av t i flerkonsonantställning, jfr Mårsbo i Harbo sn och Mårtsbo i
Östervåla sn. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
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1 Nickebotorp, kallas Nybygget n9b#ge nybygge sk. — Nickebotorp 1715-1879
jb. — Nybygget 1890 ka AI:16 (53), 1917 ek. — Avsöndring från Huddungeby. En
bebyggare upptas här i hfl äldst 1890, dessförinnan var fastigheten obebyggd. Namnet Nickebotorp i jb är givet efter det intilliggande Nickebo, varom se under Huddungeby.
1 Nordsjö nöp, nöfo 1 sk. — i nordensio 1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb
s. 39). — Nordansiö 1541 DMS 1:4s. 110, Nordansiö 1544, Nordzsö 1549, Nordzsiö
1551, Nolansiö o . d. 1569-1628, Nohllsiöö 1680, Nolsjö 1825-1879 jb. — Norssiö
1560 tl. Jb 1541 upptar ett skattehmn. F. led. är ursprungligen nordan 'norr om'
och s. led. sjö. Byn ligger vid nordspetsen av Hallsjön.

Övriga bebyggelsenamn:
Björka bibtka, vanligen Edbergs dbcy. Björka 1960 ek 12H2d. Ungt namn, bildat i
anslutning till plur. bebyggelsenamn På -a. Edbergs är givet efter bebyggare med
släktnamnet Edberg. — Edbergs, se Björka. — Erk-Lars-Lars-Eriks cerkla,sla,sOlks. Försv. gd söder om den nuvarande gården Nordsjö, utflyttad hit efter laga
skiftet 1857. Namnet är givet efter bonden Lars-Erik Eriksson (1866-1933), son till
Erik Larsson (1834-1918). — 01-Pers olrpå,s. Förr namn på den kvarvarande gården i byn, sannolikt givet efter bonden Olof Persson (1850-1920), som flyttade hit
mellan 1911 och 1918. — Röjslen nis_lan ä., r6islan. Rojsle [!] 1827-30 ka AI:6
(22), Röjslet 1831 ka AI:7 (28), Rödjslen 1922 kG 91 SO. Hit flyttade 1827 en
nybyggare. Namnet synes innehålla ett ord röjsel 'röjning'., motsvarande fsv. rydhsl
'röjning' och med j i anslutning till verbet rö(d)ja (jfr Kallstenius 1902 s. 126). Det
är som dialektord och i ortnamn huvudsakligen spritt i sydvästra Dalarna och angränsande områden, men exempel finns även från Södermanland och Östergötland.
Det anförda äldre uttalet av Röjslen motsvarar en form rössel (<fsv. rydhsl). Denna
är företrädd i flera uppländska och västmanländska ortnamn, varför namnet kanske
snarast innehåller detta rössel med senare anslutning till verbet röja. De neutr. formerna i 1800-talets husförhörslängder saknar förankring i det lokala språkbruket.
Nybygget, se Nickebotorp.
1 Olsbo 4_,sbo 1/16 sk. — Olofzbo 1715, (Mårtsbo och) Olofsbo 1760, (Mårtsbo
med) Olofsbo 1825-1879 jb. — Olssbo 1651 ka LI:1 (112). — Jb 1715 upptar ett
skattehmn. Från 1946 förs Olsbo och Mårtsbo på skilda upplägg i jr. F. led. är
mansnamnet Olov och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6.
1 Persbo pdybo eller Persbobyn pötsbo4n 1 sk. — Padersboda [!] 1538, Peder[s]boda 1539, Pedersboda o.d. 1542-51, Persboda 1569-90, Pährsboo 1680, Persbo
1760-1879 jb. — Persbodha 1560 tl. Jb 1538 upptar ett skattehmn. F. led. är det
med kristendomen inlånade fsv. mansnamnet Peter (Peder, senare Per) och s. led.
plur. av fsv. bodh, varom se Ml. 3.3. För en sägen om byns grundläggning se Johansson 1940 s. 234.

Övriga bebyggelsenamn:
Forsbo, se under Huddungeby. — Hammarbäck(s) hämm:bctk(s). Hammarbäck
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1960 ek 12H1d. Hit utflyttade bonden Johan Petter Hammarbäck efter laga skiftet
av byn 1859. — Karlsborg (Karlberg, Karlborg). Försv. beb. Carlberg 1818-24 ka
AL5 (145), 1825 ka AL6 (107), Carlborg 1840 ka AL8 (123), 1845 ka AL9 (126),
Carlsborg 1851 ka AI:10 (132). F. led. åsyftar Carl Petter Ortman (1780-1850), son
till komministern, senare kyrkoherden i Huddunge Petrus Ortman. — Österbo, se
under Järlebo.
1 Prästgården, preesgåq, prdsgby eller Prästbostället prdsbostiele, 1 1/4 kr. —
Prästegården 1715-60, Prästgården 1825, Prestgården 1879 jb. — Präste gårdzens
1589 ka LL1 (11), Huddinge prestegård 1603 ib. (5).
Jb 1715 upptar ett kronohmn. Har väl ursprungligen varit en del av Huddungeby. På ägorna finns en runsten, sannolikt ristad av Öpir (U 1176).

Övriga bebyggelsenamn:
Anders bo. Försv. tp. Andersbo 1801-09 ka AI:3 (4), 1845-50 ka AL 9 (9). F. led.
åsyftar väl den Anders Andersson (f. 1739) som äldst upptas här i hfl. Namnet saknas i hfl före 1801 och efter 1850. — Barnmorskans, se Gustavsberg. — Bengtsbo
bågtsbo, bckgsbo. Bengtsbo 1876-80 ka AI:14 (90). F. led. sägs syfta på "klockar
Bengt", som skall ha bott här för länge sedan. Hfl 1876-80 upptar torparen Per
Bengtsson och hans mor, änka efter klockaren Bengt Bengtsson. Enligt A. Johansson (1940 s. 89 if.) har dock under 1800-talet ingen klockare med detta namn
tjänstgjort i socknen. S. led. i namnet är ortnamnselementet -bo, varom se ml.
3.3.6. — Bockbo bökbo. Bockebo 1641 ka LL1 (90), Båckbo 1721 ka C:2 (42).
F. led. är sannolikt gen. plur. av djurbeteckningen bock och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Eriksberg enksbårj (förr även Raskens rås(t)§ens t, råskans). Eriksberg 1876-80 ka AL14 (90). F. led. i namnet Eriksberg
åsyftar torparen Erik Larsson (f. 1839), som äldst upptas här i hfl. Raskens är väl
givet efter senare bebyggare med efternamnet Rask. — Gustavsberg gizstafsbårj eller Barnmorskans bmo.kans. Gustafsberg 1861-70 ka AL12 (6), 1917 ek. F. led.
i namnet Gustavsberg är given efter skomakaren och kyrkvaktaren Gustaf Bjurström, som äldst upptas här i hfl (se om denne Johansson 1940 s. 93). Hans hustru
var barnmorska, och efter henne har flera barnmorskor bott här. På platsen synes
en barnmorskebostad ha uppförts 1865 (Johansson 1940 s. 102). — Gårdsjö 010,
Ofo, Ok. Gårdsjö Torp 1794-1800 ka AL2 (3), Gårdsjö 1795 ka C:2 (193). Någon sjö eller vattensamling finns inte i närheten, varför det torde röra sig om ett
uppkallelsenamn, snarast efter Gårdsjö i grannsocknen Västerlövsta i söder. —
Klockartorpet. Nu okänt tp. Klåckartorpet 1763 ka C:2 (149), Klåckar-torpet
1801-09 ka AL3 (4). 1763 dör klockaränkan Kerstin där. Jfr Klockarbostället, egen
rubrik. — Kolebo kakbo (förr även ?Kålnäs kosznes). Kolbo, ?Kolnäs 1810-16 ka
AL4 (5), ?Kolnäs 1818-24 ka AL5 (7), ?Kohlnäs Torp 1825-30 ka AL6 (5), Kåhlbo 1831-40 ka AL7 (5), Kolbo 1917 ek, 1922 kG 91 SO. Det är ovisst, om med
Kolebo och Kolnäs har avsetts samma eller två olika bebyggelser. Hfl 1810-16 upptar Kolebo och Kolnäs med olika personer, hfl 1818-30 noterar enbart Kolnäs med
en familj. Från 1831 upptas endast Kolebo, med samma bebyggare som tidigare i
Kolnäs. Namnet har övertagits från den intilliggande utjorden Kolebo. För namntolkning se detta namn under egen rubrik. — Kolnäs, se Kolebo. — Mellanbo
milambo, md,lambo. Mellanbo 1825-30 ka AL 6 (8). F. led. syftar på läget mellan
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Ombyte och Gårdsjö. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —
Ombyte ömbbte,. Ombyte 1804-09 ka AI:3 (4), 1917 ek. Här sägs man ha bytt
hästskjuts förr i tiden. — Peters berg. Nu okänd beb. Petersberg 1794-1800 ka AL2
(4), 1801-09 ka AL3 (5). Namnet, som enbart uppträder i hfl 1794-1809, åsyftar
väl där boende klockaren P. P. [?Peter] Westerberg. Denne upptas i hfl 1810-16
under "Klockars" (jfr Klockarbostället, egen rubrik). — Solvik sYrvik. Solvik 1960
ek 12H1c. — Sörängen söriege,n,
Sörängen 1871-75 ka AL 13 (12). Sörängen
var ursprungligen namnet på Huddungebys och Prästgårdens gemensamma södra
äng (se närmare Sörängen under Huddungeby).
1 Ravastbo rdsbo, råvastbo r. 1 sk. — Raffuastaboda 1538, Rauastaboda 1539,
Rauasteboda 1542, 1569, Rawastebo 1610, Rastebo 1715, Rafwastbo 1760,
Rafvastbo 1825-1879 jb. — Rastboo 1624 ka LI:1 (62), Rassbo 1651-52 gjb LMV
T 6 (179). — Jb 1738 upptar ett skattehmn. F. led. är gen. Raghnvasta(r)- av det fsv.
mansnamnet Raghnvast och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Om bynamnets tillkomst finns följande sägen. Förr i tiden, när Huddungeslätten stod under
vatten, fanns här vid ena stranden höga berg, där skeppen surrades vid stora järnringar, som var fastsatta i bergen. Det blev en god rast- och viloplats, som småningom fick namnet Rastebo, senare omformat till Ravastbo (Johansson 1940 s. 230).

Övriga bebyggelsenamn:
Dalbo dålrbo. Dalbo 1881-85 ka AI:15 (45). För namntolkning se Dalbo under
Huddungeby, en intilliggande lägenhet. —Pellbopctibo,pabo. Pellbo 1881-85 ka
AL 15 (44). F. led. är oviss, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. —
Ravastbo torp. Försv. tp. Rasteboo torp 1637 ka LI:1 (83), Rastebotorp 1641 ib.
(90). — Östberga. Östberga 1810-16 ka AI:4 (58, 60, 135), 1818-24 ka AL5 (98).
Försv. tp, troligen beläget vid det lilla berget i östra delen av byns ägor. Namnet
saknas i hfl före 1810 och efter 1824.
Rutstugan. — Rutstugan 1785 ka C:2 (166), 1831-40 ka AL7 (108). — Försv.
beb., möjligen identisk med Ruttorpet (se detta namn).
Ruttorpet. — ?Ruthens torp 1754 ka C:2 (144), Ruttorpet 1782 ib. (164). —
Försv. beb., möjligen identisk med Rutstugan (se detta namn). Namnet är säkerligen bildat till soldatnamnet Rut, känt från Skärsjö i Nora sn. 1754 dör "Ruthens
änka".
Rödje 14e., r9y) t; röja. — de rydhio 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309
avskr. 0. Celsius d.ä., ?rydin 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310 avskr.
0. Celsius d.ä. — Rydia 1541 DMS 1:4 s. 110, Riddia 1544, Rydia 1549, 15691610, Rödie 1628, 1715-60, Rödje 1825-1879 jb. — Rödie 1593-94 ka LI:1 (15),
Ryie 1633 ib. (77). — Jb 1541 upptar ett skattehmn. Byn hade före laga skiftet 1850
gemensam skog med grannbyarna Brunnvalla och Siggberg i Nora sn, vilket tyder
på ett bebyggelsehistoriskt samband mellan de tre byarna. Namnet innehåller fsv.
rydhia 'till odling uppröjt jordstycke'. För det äldre uttalet med y se Hesselman
1909-10 s. 123; i uppländskan har kort y framför konsonantiskt i i en följande
stavelse ej utvecklats till ö. Formen med ö är väl en anslutning till riksspråket; jfr
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dock västuppländska former med ö av verbet röja anförda av Hesselman (a.st.). För
namnförklaringssägen se under Siggberg i Nora sn.
1 1 sk. 2 utäng sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Brogården brOgt4e,n, -gåcjri. Ung bebyggelse. Namnet syftar på läget vid en bro
över Vretaån. — Bruns bake. Försv. beb. Brunsbacken 1851-55 ka AI:10 (19).
Tre krigsfångar skall en gång ha haft varsin boplats vid sjön Råksjön. En av dem,
Brun, byggde sedan en stuga vid en åker vid vägen mot Nordsjö i södra delen av
byn. Åkern kallas nu Bruns backe brQns båke, briinsbåke,. Enligt en äldre uppteckning från 1937 (OAU) kallades en plats söder om Råksjön för Bruns backe brt,ins
bålse,, där en ryss skall ha haft en koja. Se närmare härom Johansson 1940s. 231. Jfr
Råksjön nedan. — Delbo ddbo. Delbo 1886-90 ka AI:16 (172). Gd, utflyttad efter
laga skiftet 1859. Åkern nordost om gården kallas i beskr. till laga skifteskartan
1859 (LMV T 20-26:1) Delbo-wreten. F. led. Del- är oklar. Huruvida namnet är ett
ursprungligt ägonamn (jfr inl. 3.3.5 med not 4) eller har betecknat en äldre bebyggelse (ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6) kan ej avgöras. Enligt sägnen
har Delbo kommit till genom avskiljning av en del av Rödje (Johansson 1940 s.
230). Jfr Kubbo och Mångsbo nedan. — Garvars gårvay. Lht i Rödjebro. Laga
skifteskartan över byn 1850-51 (LMV T 20-26:1) upptar här en garveritomt med
bebyggelse. Hfl 1851-55 ka AI:10 (17) upptar i Rödjebro bl.a. en garvare. — Hillersbo, se under Siggberg i Nora sn. — Hälla Ula eller Klacken kkålse,n. Hälla
1918-35 ka Alla:3 (276). Beläget på ett berg med en synlig berghäll nedanför huset. Formen på -a av namnet Hälla är lånad från äldre plur. ortnamn på -a. —
Klacken, se Hälla. — Kubbo kitbo. Kubbo 1927-35 ka Alla:3 (278). I beskr. till
laga skifteskartan 1859 (LMV T 20-26:1) avses med Kubbo den nuvarande åkern
Kubbogärdet väster om gården. Jfr även Kubbovreten, en åker öster om gården,
vars namn i samma kartbeskrivning skrivs Kobbo-wreten. F. led. i namnet Kubbo är
oklar (jfr dock Kobobacken under Bjurvalla i Östervåla sn). För s. led. se Delbo
ovan. — Lundgrens, se Solvalla. — Mångsbo mögsbo, mögsbo. Mångsbo 1911-18
ka Alla:2 (285), 1917 ek. På laga skifteskartan betecknar namnet åkrarna mellan de
nuvarande gårdarna Mångsbo och Delbo (Mångsbo 1859 LMV T 20-26:1 beskr.).
F. led. är sannolikt ursprungligen mansnamnet Måns (Magnus). För s. led. se Delbo
ovan. — Råksjön. Råck-Sjön 1801-09 ka AI:3 (11), Råcksjö 1810-16 ka AI:4
(14). Försv. beb. vid sjön Råksjön (rölsfön, Råk Siön 1742 LMV T 25). F. led.
i sjönamnet är oklar (jfr Hellquist 1903-06 s. 485). Jfr Bruns backe. — Rödjebro
rojabrO. Rödjebro 1851-55 ka AI:10 (17). Vid en bro över Vretaån. — Rödje gård
roje,gd4. Den enda nu kvarvarande gården i byn efter laga skiftet 1859. En tidigare
granngård, som också blev kvar i byn efter laga skiftet, brann ner på 1800-talet.
Dess tomt kallades förr Arstubacken åstubåken, där f. led. är arstuga 'granngård'.
— Solvalla sOlrvåla, vanligen Lundgrens låggrbis. Solvalla är ett spritt modenamn,
Lundgrens är givet efter förre ägarens efternamn. — Österbo öste,rbo. Österbo
1911-18 ka AIIa:2 (280). Lägenhet vid byns sydgräns. F. led. måste vara given
efter läget strax öster om två lägenheter under Nordsjö. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6.
1 Rönnviken rönvike,n ä., rimviken, n:inviken 1/2 sk. — Roneuicken 1569, Rön-
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newichenn 1590, Rönewijkenn 1610, Rönwijken 1680-1715, Rönviken 1825-1879
jb. — Rönewijk 1545 GFR 17 s. 139, Röneuiken 1560 tl, Rönneuickenn 1571 AL
17:9 f. 3 v., Runwiken 1678 ka LI:1 (162), Runwijken 1689 ka C:1 (125), Rönwijken 1697 ib. (134), Runnwiken 1755 ka C:2 (108), Runwiken 1770 ka AI:1 (77). —
1545 ger Gustav Vasa Nils Henriksson och dennes son tillstånd att uppta ödegården
Rönnviken. Jb 1569 upptar ett kronotp. F. led. kan vara fsv. rOne mask. 'rönn' men
också ett fsv. *rOne neutr. 'bestånd av rönn', varom se J. Sahlgren i NoB 17 (1929)
s. 63 if. Namnet har väl 'ursprungligen avsett en vik av Rönnvikssjön, vid vilken
gården är belägen. F. led. i namnet har alltsedan 1700-talet skrivits Run(n)- i kyrkböckerna (genomgående Run- i hfl från 1770).

Övriga bebyggelsenamn:
Rönngrens rbrigrens. Försv. soldattp för roten 63, vars soldater efter bynamnet hette Rönngren från 1822 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.). Torpet var beläget strax
nordväst om Sjövik; det markeras på ek 1917 och finns utsatt på samma ställe redan
på en karta från 1741 (LMV T 20-25:1). — Sjövik Mik eller SjövikstorpetpvikstOrpe,. Sjövik 1960 ek 12H1c. Försv. tp, markerat på ek 1917. Namnet är givet efter
läget nära en f.d. vik av Rönnvikssjön. — Stället steekt, stcklez. Stelle torpett 1631
ka LI:1 (74), Stelle 1634 ib. (78), Stället 1810-16 ka AI:4 (107), Torpet Ställe 1862
LMV T 20-12:3 beskr. Försv. tp vid den f. d. åkern Ställvreten (ek 12H1c). Namnet
innehåller väl, trots det påfallande alternativuttalet med akut accent, ordet ställe
'plats', kanske en ellips för torpställe.
1 Sillbo sill» 1 sk. — ii sillabodhom 1370 19/1 Stockholm RAp (SRP 915), i silla
bodhom 1394 16/6 u.o. (Torstuna hdstg) RAp, i sillxbode 1492 6-16/2 UUB E 212
f. 20 r. (ULdb s. 39).— Sillabo[d]ha 1538, Silaboda 1539, Sillaboda 1542, 1549-51,
Silleboda 1569-1610, Silleboo 1680, Sillebo 1715-1825, Sillbo 1879 jb. — Äldsta jb
upptar ett skatthmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Sille och s. led. plur. av
fsv. bodh, varom se inl. 3.3. Jfr Sillebo i Östervåla sn.

Övriga bebyggelsenamn:
Asplund åsplan. Asplund 1919-35 ka AIIa:3 (155). Namnet är ej i allmänt bruk. —
Berga /Arga ä., bårja. Berga 1883-85 ka AI:15 (51). Ligger ej vid något berg,
varför namnet torde vara ett uppkallelsenamn eller möjligen syfta på berg i dagen.
— Björknäs biårknies, blåtknå,s. Björknäs 1901 ka AI:18 (124), 1917 ek. — Broholm brohökm. Broholm 1856-60 ka AI:11 (178). Lägenheten ligger nära den
gamla landsvägsbron över Vretaån. Den nuvarande vägsträckningen härrör från
1920- eller 1930-talet (för den gamla sträckningen se ek 1917 och kG 91 SO 1922).
S. led. -holm syftar väl på höjdläget; någon "holme", omgiven av sankmark eller
tidvis kringfluten, är det ej fråga om. — Danielsberg, se Larssons. — Fast-Joels, se
Lövlund. — Fläsk-Lasses, se Heden. — Fridhem fridhå,rn. Fridhem 1919-35 ka
AIIa:3 (138). Namnet, ett vanligt modenamn, är ej allmänt brukat. På en uppteckning från 1937 (OAU) anges här vara missionshus. — Gat-Erikssons gåtenksons.
Lht invid den gamla sträckningen av landsvägen mellan Sillbo och Norr Åmyra. —
Hed-Britas, se Heden. — Heden hkdn, eller Hed-Britas hebritas eller Fläsk-Lasses
firisklizsas eller Lars-Anders layånda,s. Heden 1818-24 ka AI:5 (158, 165),
1886-90 ka AI:16 (84), 1917 ek. Försv. tp i skogsområdet Heden eller Huddunge
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hed öster om Kvallan (Hed Skogen 1826 LMV T 20-27:3 del 3). Ordet hed avser
'sandigt skogsområde'. De tre alternativa namnen är väl givna efter två tidigare
bebyggare Hed-Brita och Lars Andersson, den senare kanske kallad Fläsk-Lasse.
Torpet var en av de två Hedstugorna (se detta namn). I Heden upptas i hfl under
första hälften av 1800-talet även boende i Kornbergstorp (se nedan). — Hedstugorna Ust4gone„ Nst4gona. Hedstugorna 1960 ek 12H0c. Gemensamt namn för Heden och Larssons (se dessa namn). — Jan-Ols janO. Gd i byn med namn efter
bonden Jan (Johan) Olsson (1842-1912). — Kammars keuna,r. Den gamla stugan är
riven och ersatt med en ny villa. Anledningen till namnet är obekant. Jfr personnamnen Kammar-Anna, Kammar-011e och Kammar-Anders från 1800-talets Huddunge (Johansson 1940 s. 39, 188, 244). Jfr även Larsbo under Sälja Norr i Östervåla sn. — Karlslund kalshin(d). Karlslund 1919-35 ka Alla:3 (149). F. led. är sannolikt given efter lägenhetsägaren Karl Johansson, som bor här, när namnet äldst
upptas i hfl. — Kornbergstorp koribceytörp eller Kornbergstäppan koribce,stipan.
Försv. tp i skogsområdet Heden öster om Kvallan. Under Heden (se ovan) upptas i
hfl 1818-30 förutom ett backstuguhjon även avskedade soldaten Kornberg (f.
1749) och senare dennes änka. Sannolikt avses härmed detta Kornbergstorp. Jfr
Sörbo (egen rubrik) och Kornbergs torp (nästföljande namn). — Kornbergs torp.
Sillbo Soldat Torpet 1716 ka C:2 (28), Kornbergs Torp 1770-80 ka AI:1 (75),
1801-09 ka Al :3 (94). Försv. soldattp för roten 64, vars soldater hette Kornberg
1683-1806 och därefter Fält (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Torpet har legat
vid ägan 1:10 (ek 12H1c 1960) strax nordost om Asplund (så enligt LMV T 20-27:3
1826 och LMV T 20-27:4 1852). Jfr Kornbergstorp (föregående namn). — LarsAnders, se Heden. — Larsson leksons (förr Danielsberg). Danielsberg 1917 ek.
Försv. tp; en av de två Hedstugorna (se ovan). Vilken Daniel som åsyftas i namnet
Danielsberg är obekant. Larssons är givet efter den sista här boende familjen. —
Lövlund kylan, lovhin(d), vanligen Fast-Joels fåstjbals. Lövlund 1918-35 ka
Ana:3 (144). Nyskapat namn. Hfl upptar här från 1919 Joel Fast (för namnet Fast
se Lejsta under Huddungeby). — Malmen måkman eller Sillbomalmen silbomåkman ä. Malmen 1881-85 ka AI:15 (53). Gemensamt namn för Lövlund (se
detta) m.fl. lägenheter. Området ligger ett stycke från byn vid den gamla landsvägssträckningen söderut. Namnet innehåller ordet malm, i ortnamn ofta med innebörden 'sandfält', 'grusås' o.d. Området består enligt glk av rullstensgrus. — Malmströms, se Nybro. — Maskinistens, se Strömsberg. — Målarbo målratbo. Målarbo
1653 ka LI:1 (114), 1917 ek. Försv. beb., riven på 1920- eller 1930-talet. F. led. är
yrkesbeteckningen målare, möjligen använd som mansbinamn. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Målarkolningen. Målarkålningen 1801 ka C:2
(197). Nu okänd beb., troligen belägen på Sillbos ägor. 1801 dör soldaten Kornbergs hustru här. Kornberg var 1683-1806 namnet på byns soldater (se Kornbergs
torp). F. led. kunde tyda på ett läge invid Målarbo (se detta). Namnets s. led. är
kolning 'plats där man kolar, kolbotten'. — Nybro nybrö eller Malmströms
målrmstrbms (förr även ?Skräddarbo). ?Skräddarbo eller Nybro torp 1786 ka C:2
(167), ?Skräddarbo eller Nybro Torp 1801-09 ka AI:3 (93), ?Skräddarbo 1810-16
ka AI:4 (134), Nybro 1886-90 ka AI:16 (85), 1891-95 ka AI:17 (100), Nybro 1960
ek 12H1c. Namnet Nybro syftar på den närliggande gamla landsvägsbron över
Vretaån strax nordväst om den nuvarande vägsträckningen (Nybron 1826 LMV T
20-27:3 beskr.). Malmströms åsyftar en familj, som bodde här i slutet av 1800talet. I namnet Skräddarbo syftar f. led. på skräddaren Per Persson, som omtalas,
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när namnet äldst dyker upp i källorna; s. led. i detta namn är ortnamnselementet
-bo, varom se ml. 3.3.6. Det är oklart, om de här anförda 1700- och 1800-talsbeläggen avser den nuvarande lägenheten; på en karta från 1826 (LMV T 20-27:3)
finns nämligen ingen bebyggelse utsatt här, däremot vid det intilliggande Broholm
(jfr detta). Enligt en uppteckning från 1971 (OAU) kallades även den lägenhet som
på ek 1917 markeras alldeles invid bron för Malmströms. Möjligen avses det nuvarande Nybro med namnet Nybrolotten, som äldst noteras i hfl 1896-90 ka AI:18
(134). Detta namn finns upptecknat i OAU 1937 (nybro160); bland uppteckningarna från detta år saknas däremot Nybro. Skogsområdet runt denna lägenhet benämns Nybro Skogen 1826 (LMV T 20-27:3 beskr.), och ett parti av skogen väster
om lägenheten bär nu namnet Nybrolotterna. Var de äldre beläggens Nybro i så fall
har legat är oklart. Jfr den nyss nämnda lägenheten Malmströms med ett läge närmare bron. Karta från laga skiftet över byns skog saknas, varför det torde vara svårt
att få klarhet i frågan. — Nybrolotten, se Nybro. — Nyholm. Nyholm 1851-55 ka
AI:10 (149), 1856-60 ka AI:11 (179). Nu okänd beb., upptagen i hfl enbart
1851-60. — Rosentorp eller Rostorpet, se Strömsberg. — Sandtorp. Nu okänt tp.
Sandtorpet 1794-99 ka AI:2 (95), Sandtorp 1861-70 ka AI:12 (208). — Sillbomalmen, se Malmen. — Strömsberg strömbierj, strbmsb.åri eller Maskinistens maltniste,ns (förr även Rostorpet rstårpe, eller Rosentorp rösantbrp). Strömberg 1816
ka AI:4 (96), 1825-30 ka AI:6 (124), Strömsberg 1831-40 ka AI:7 (143), Strömsberg (Rostorp) 1881-85 ka AI:15 (53), (Rostorp) Strömsberg 1886-90 ka AI:16
(82),7 (Rostorp) Strömsberg 1891-95 ka AI:17 (97),8 Strömsberg 1917 ek. Namnet Strömsberg åsyftar läget på en höjd invid Vretaån och Sillbo kvarn. Det är inte
allmänt brukat; normalt sägs Maskinistens, emedan 1970-talets ägare varit maskinist vid Sillbo kvarn. Hfl upptar från 1816 i Strömberg torparen Per Persson Ros (f.
1784). Enligt en uppteckning från 1971 avses dock med Ros(en)torpet ett intilliggande försvunnet torp, som en soldat Ros fått för att han gått ut i kriget mot Napoleon.
— Strömtorpet. Strömtorpet 1801-09 ka AI:3 (94). Nu okänt tp, sannolikt med ett
läge invid Vretaån (jfr Strömsberg).
1 Sisselbo såse,lbo ä., sisalbo 1 sk. — i Cecillxbode 1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20
r. (ULdb s. 39). — Sicellebo[d]ha 1538, Sisellaboda 1539, Sicelaboda 1542, 1551,
Sicilebode 1610, Sissleboo 1680, Siselbo, Sisselbo 1715, Sissellbo 1825-1879 jb. —
Sisilebo 1593-94 ka LI:1 (15), Cisselbo 1639 ib. (86), Seselboo 1672 ib. (150). Jb
1538 upptar ett skattehmn. Den ursprungliga byplatsen fanns vid den nuvarande
gården Erk-Ers (så enligt gjb 1651-52 LMV T 6s. 181). Redan på storskifteskartan
från 1775 (LMV T 20-28:1) finns en gård på platsen för nuvarande 01-Ers, och före
laga skiftet 1865 har sedan gården Jan-Ers flyttats ut (LMV T 20-28:3). Namnets
f. led. är det med kristendomen inlånade fsv. kvinnonamnet Cecilia och s. led. plur.
av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Bultarbo, se 01-Ers. — Dalbacken dålrbåken. Dalbacken 1960 ek 12H1c. Lägenheten är belägen på en liten backe; någon egentlig dalsänka finns emellertid icke. —
Ekströms kstrimis (förr Sotrönningen och Eriksberg). Sotröjningen eller Ericsberg
7

8

I belägget är Strömsberg överstruket.
I belägget är (Rostorp) överstruket.
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1801-09 ka AI:3 (87),9 Sotrönningen 1803 ka C:2 (198), Eriksberg 1810 ka AI:4
(91), Ericsberg 1818-24 ka AI:5 (154), Ekströms 1960 ek 12H1c. Försv. tp invid
åkern Sotrönningen (Sot Rödnings Odlingen 1826 LMV T 20-28:2 beskr., sc)trbntgan). S. led. i detta namn är rönning 'röjning'; f. led. syftar kanske på att röjningen åstadkommits genom svedjebränning. Namnen Eriksberg och Ekströms åsyftar
avskedade gardisten Erik Ekström (f. 1760), inflyttad till byns ägor 1795 (se om
denne Johansson 1940 s. 214). — Eriksberg, se Ekströms. — Erk-Ers cerks. ErkErs 1960 ek 12H1c. Gd på den ursprungliga byplatsen. Namnet är givet antingen
efter bonden Erik Ersson (1794-1880) eller dennes son med samma namn (1834 —
1920). — Jan-Ers Jan. Gd, utflyttad hit någon gång mellan storskiftet 1775 och
laga skiftet 1865. Namnet är givet efter bonden Jan Ersson (1830-81). — Kolarlugnet bEraleigne,, kakahigne,. Kolarlugnet 1926-35 ka Alla:3 (129). Namnets f. led.
syftar väl På att kolning har försiggått här, eller att här har bott en kolare. Lugnet är
ett vanligt modenamn. — 01-Ers olr4s eller Bultarbo båtar:bo. Bultarbo 1800 Hermelin, 1865 LMV T 20-28:3 beskr. En gård finns markerad här redan på storskifteskartan från 1775 (LMV T 20-28:1), medan gjb 1651-52 (LMV T 6 s. 181) enbart markerar bebyggelse på den gamla byplatsen vid nuvarande Erk-Ers. Namnet
01-Ers är troligen givet efter bonden Olof Ersson (1840-1906), bror till Erik Ersson den yngre (se Erk-Ers). F. led. i namnet Bultarbo är väl en personbeteckning
bultare, dock med oviss innebörd, möjligen använd som binamn. Namnets s. led är
ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Sjudarestugan, se Sjudars. — Sjudars fisi(d)ay (förr Sörhagen s&-higge,n). Försv. tp. Sörhagen 1917 ek, 1922 kG 91
SO. Här har bott en salpetersjudare, död på 1880-talet. Sörhagen är väl ett äldre
ägonamn; torpet låg söder om byns odlade mark. På platsen finns nu en senare
uppförd godtemplarlokal, kallad Sjudarestugan. — Sotrönningen, se Ekströms. —
Sörhagen, se Sjudars.
"Skellerbom". Försv. beb. — Skellerbom 1645 mtl. Namnformens sista bokstav är osäker. Namnet är oklart, möjligen är s. led. ortnamnselementet -bo, varom
se inl. 3.3.6.
Skogen. Försv. beb. — Skogen 1633 ka LI:1 (77), 1639 ib. (86), 1688 ka C:1
(123). — 1688 äger här barndop rum med faddrar från Sillbo, Prästgården och Björnarbo.
1 Stymne stpryne, 1/4 sk. — in stymno 1350 29/10 u.o. RAp (SD 6 s. 233), i stempnx 1492 6-16/12 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb s. 39). — Stimma 1549, Stimna 1569,
Stimma 1590, Stumne 1610, Stimbne 1680, Stymne 1760-1879 jb. — Stympna 1560
tl, Stymna 1615 AL 40:2 f. 180 v. Jb 1549 upptar en skatteutj. i Hallsjö och jb
1551 ett frälsetp. Namnet torde vara ett ursprungligt Stymna, en fem. ägonamnsbildning med iön-suffix till fsv. stumn 'stubbe' med en innebörd 'stubbig mark' eller
liknande. För ägonamnsbildningar av detta slag se L. Hellberg i OUÅ 1955 s. 17 if.,
dens. 1960 s. 137, Olsson 1959 s. 81 f. Jfr det värmländska Stömne, som i SOV 4 s.
28 f. tolkas som en kollektivbildning till stumn (se härom även Ståhle 1946 s. 189
if.). En betydelseparallell synes Stymlan under Huddungeby vara.
9
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I belägget är Sotröjningen överstruket.

Övrigt bebyggelsenamn:
Kielskogh 1684 ka LI:1 (178), Kiällskoug 1688 ka
Källskog jjeelskOg ä., jcl-,
C:1 (25). Namnet avsåg ursprungligen det omkringliggande skogsområdet. Dess
förled åsyftar troligen Källskogskällan, en trefaldighetskälla strax nordost om gården.
Sveden. Försv. beb. — Sueden 1632 ka LI:1 (76), Swöden 1695 ka C:1 (133),
Sweden 1697 ib. (183). — Jfr Svedden under Huddungeby, som emellertid ej dyker
upp i hfl förrän 1851-55. Namnet innehåller sved 'svedjeland' (för formen Swöden
1695 jfr uppländskt svödd).
Sörbo. — Sörbo 1810-16 ka AI:4 (132). — Nu okänd beb., där hfl 1810-16
upptar avskedade soldaten Mats Kornberg (f. 1749), senare boende i Kornbergstorp, varom se under Sillbo. Jfr Sörängen under Huddungeby.
1 Tingvastbo tigas(t)bo, tisaybo, tigvastbo 1/4 kr. — i Thyngwastabodhom 1396
u.d. u.o. RL pag. 289 (f. 174 r.) reg. fr . 15404. (DMS 1:4 s. 110), j thingwastabodum 1409 9/8 Uppsala RAp (SDns 2 s. 135), tinwastaboda 1453 9/1 Bro RApp ser.
II. — Tingwasteboda 1549, Tinguasteboda 1569, Tingwastebo 1680, Tingwastbo
1715-60, Tingvastbo 1825-1879 jb. — Tingarsbo 1801-09 ka AI:3 (43). — Äldsta
jb upptar ett kyrkotp. Var komministerboställe fram till 1838, då komministertjänsten drogs in (Thulin 1919 del 3 B s. 62). På grund av läget långt från kyrkan bodde
dock komministern i stället i Klockargården, varom se Klockarbostället. F. led. är
gen. av det fsv. mansnamnet Thingvast och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml.
3.3.

Övrigt bebyggelsenamn:
Hagbo. Försv. tp. Hagbo 1794-1800 ka AI:2 (26), 1840-44 ka AI:8 (47). Namnet
är bildat till hage och ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
F. led. i namnet är oviss, s. led. är
Torbo. Försv. beb. — Torbo 1645 mtl.
ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
*Vedtorpet. Försv. beb. — Huedtorpet 1645 mtl. F. led. är väl ordet ved, dock
med oviss syftning.
"Vakarle". ?Försv. beb. — Vakarle 1544 jb. Jb upptar ett öre skatte i Helsinge hamna (jfr Hallsjö). Namnformen är oklar, möjligen en felskrivning för eller
missuppfattning av Barkan (ev. i formen Barkarby, -bi), som ej upptas i jb 1544
men som i jb 1541, 1547 och 1549 noteras för ett öre och 1547 anges höra till Hallsjö. Jfr Barkan samt DMS 1:4 s. 108.
Västanå. Försv. beb. — Wästanåå 1645 mtl. Mtl 1645 upptar en knekthustru.
Bebyggelsen har sannolikt legat väster om Vretaån.
1 Västerbo vee.statbo, vd.ste,tbo 1/4 sk. — Westerboo 1680, Wästerbo 1715-1825,
Westerbo 1879 jb. — Westerbo 1615 AL 40:2 f. 181 r., Vesterbo 1616 ka LI:1 (45).
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Gjb 1651-52 (LMV T 6 s. 173) upptar ett skattetp och jb 1680 ett skattehmn. Är
enligt LMV T 20-32:1 (1753) avgärdahemman till Sör Åsbo. F. led. syftar på belägenheten väster om Sör Åsbo, och s. led är ortnamnselementet -bo, varom se Ml.
3.3.6.

Övrigt bebyggelsenamn:
Kilholmen gilhåkme,n ä., §il-. Kilholmen 1910-11 ka Alla:1 (187). Namnet är ett
äldre ägonamn, avseende ägorna kring gården, ett triangelformat område vid stranden av Rönnvikssjön. På en karta från 1753 utgörs det av en spetsig kil (en udde
Kihlhollmen Kallad LMV T 20-32:1 beskr.).
1 Åmyra Norr norörnera, norömyra; nöram_yra y. (förr även Stora Åmyra) 1 sk.
— J myre 1389 3/9 Stockholm RAp (SRP 2420), j amyre 1394 16/6 u.o. (Torstuna
hdstg) RAp,1° i Amyre 1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb s. 39). — Åmire
1538, Åmire 1539, Åmire 1542, Åmyre 1543, Åmyron 1544, Åmyra 1551, Åmyroo
1569, Åmyro 1590-1610, Norråmyra o.d. 1680-1760, Norr Åmyra 1825, Norråmyra 1879 jb. — j Amyro 1527 GFR 4s. 180, Nåråmyrå 1571 AL 17:9 f. 2 r., Store
Åmyra 1600 ka LI:1 (24), Åmyra 1603 ib. (5), N: Åmyra 1640 ib. (89), Nörr Åmyra
1651-52 gjb LMV T 6 (177). — Jb 1538 upptar ett skattehmn. De medeltida beläggen avser med stor sannolikhet nuvarande Norr Åmyra, ej grannbyn Sör Åmyra i
söder. För detta talar att jb äldst har Åmyra för nuvarande Norr Åmyra, namnformen Store Åmyra i kyrkoräkenskaperna 1600 samt att Sör Åmyras äldsta namn i jb
är Lilla Åmyra. Detta torde innebära, att Sör Åmyra är en senare, snarast sekundär
bebyggelse. Då byarna ligger på relativt stort avstånd från varandra, avses med
medeltidsbeläggen knappast de båda byarna tillsammans.
Namnet Åmyra avsåg äldst sannolikt de sanka ängsmarker som förr utbredde sig
söder och sydost om byn. F. led. i detta namn åsyftar antingen nuvarande Källbäcken, som rinner i västöstlig riktning strax söder om byn genom den forna sankmarken, eller den bäck som rinner väster om byn och mynnar ut i Källbäcken eller de
båda bäckarna tillsammans. I gjb LMV T 6 (177) från 1651-52 finns enbart det
senare vattendraget utritat; möjligen ligger dock Källbäcken utanför kartbilden.
Källbäcken hade tidigare en sydligare sträckning än nu (så enligt LMV T 20-32:3
från 1792-94). S. led. synes äldst vara sing. av ordet myr med senare övergång till
form på -a efter mönster av plur. ortnamn på -a (jfr Brylla 1987 s. 132 f., där dock
den äldsta upptagna plur. namnformen avser Åmyra i Björklinge sn, Norunda hd,
Upps. 1.). Flera av jb-beläggen från 1500-talet uppvisar svag böjning med former på
-o (jfr den nuvarande dialektens myra 'myr').

Övriga bebyggelsenamn:
Andersberg eller Andersborg. Nu okänt tp. Andersborg 1802-09 ka AI:3 (112),
1825 ka AI:6 (171), Andersberg 1831 ka AI:7 (187), 1845-50 ka AI:9 (180). Vilken
Anders som åsyftas med f. led. är obekant; hfl upptar här äldst torparen Erik Ersson. —Andersborg, se Andersberg. — Backa bizka, bäka. Backa 1906-11 ka Alla:
1 (199). Ligger på en höjd. Namnets form är lånad från äldre plur. ortnamn på -a.
— Björksta bibrksta. Björksta 1901-11 ka AIIa:1 (198). Nyskapat namn efter
mönster av äldre ortnamn på -sta. — Bärfallet
Bärfallet 1802-09 ka AI:3
(123), 1917 ek. Försv. tp på utskogen nordost om byn Mårtsbo. Namnet avsåg väl
1° Belägget kan även läsas j amyrom.
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äldst ett bärrikt fall 'öppning i skogen, hygge'. — Erik-Pers torp, se Erk-Ols. —
Erk-Ols cerk6,s Gd, dit bonden Erik Olsson (1814-84) utflyttar efter laga skiftet
1857. Här fanns då ett torp, kallat Erik Perstorp (1852 LMV T 20-32:5 beskr.). —
Hagalund lwaltin. Hagalund 1881-85 ka AI:15 (85). Mode- eller uppkallelsenamn. — Jan-Anders Janånde,s. Gd i byn med namn efter bonden Jan Andersson,
ägare vid laga skiftet 1857. — Laggarbo låyaffibo. Laggarbo 1810-16 ka AI:4
(122), 1917 ek. Här har väl bott en laggare 'tillverkare av laggkärl'. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Lugnet lära. Lugnet 1917 ek. Modenamn, varom se bl.a. Noreen 1913 s. 69 f. — Lövlund. Löflund 1841-44 ka AI:8
(179), 1851-55 ka AI:10 (188). Nu okänt tp, upptaget i hfl endast 1841-55. Modeeller uppkallelsenamn. — Lövskog. Lööfskougen 1688 ka C:1 (24), Löfskogen 1714
ib. (163), Löfskog 1794 ka AI:2 (119), 1818-24 ka AI:5 (215). Försv. soldattp, där
hfl 1770-1824 upptar soldaten Åberg. Så hette byns soldater för roten 62 (M.
Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Om Lövskog varit soldattorp redan tidigare framgår inte klart av källorna. Torpet är troligen identiskt med det soldattorp som markeras i åkerkanten strax sydväst om Åberga på storskifteskartan 1774-1775 (LMV
T 20-32:2) och på laga skifteskartan 1852 (LMV T 20-32:6). Åberga (se nedan)
synes vara ett yngre soldattorp. — Nordanmyra, se Nordmyra. — Nordmyra
nOcjmyra (förr även Nordanmyra nOlranm,yra ä., nixlan-). Nordmyra 1891-95 ka
AI:17 (140), Nordanmyra 1917 ek, Nordmyra 1960 ek 12H1c. F. led. är given efter
läget norr om byn, och s. led. är hämtad från bynamnet. — Norrbo nötbo. Norrbo
1876-80 ka AI:14 (154). F. led. är given efter läget nordost om byn, och s. led. är
ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Per-Jöns perions. Gd i byn med
namn efter bonden Per Jönsson (1824-98). — Skräddarbo. Nu okänt tp. Skräddarbo 1801-09 ka AI:3 (115), 1810-16 ka AI:4 (121). F. led. är given efter sockenskräddaren Jan Andersson, som upptas här i hfl 1801-16. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Sörbo sOrbo, sOrbo. Sörbo 1886-90 ka AI:16
(122). F. led. syftar på läget i sydligaste delen av byns ägor. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Åberga eibietja. Åberga 1960 ek 12H1c. Lägenheten har varit soldattorp för roten 62 (så på laga skifteskartan 1852 LMV T
20-32:6), till vars soldatnamn Åberg lägenhetsnamnet är bildat efter mönster av
plur. ortnamn på -a. Soldatnamnet är i sin tur bildat till bynamnet (M. Wahlberg i
OUÅ 1981 s. 46 if.). Ett äldre soldattorp synes Lövskog vara (se ovan). — Ängsta
cysta. Försv. beb. Ängsta 1882-85 ka AI:15 (89), 1917 ek. Nyskapat namn efter
mönster av äldre ortnamn på -sta. — Österbo osta(r)bo. Österbo 1911-18 ka
Alla:2 (216), 1917 ek. F. led. är given efter läget vid byns östgräns. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6.
1 Åmyra Sör soröme,ra, sorörnyra; s4ramyra y. (förr även Lilla Åmyra) 1 sk. —
Littla Åmire 1539, Åmyre 1542, Lisla Åmyre 1543, Lilleåmyr[on] 1544, Lille Åmyre
1549, Lille Åmyra 1551, Lille Åmyroo 1569, Lilla Åmyro 1590, Lile Åmyro 1610,
SL Åhmyra 1680, Söråhmyra 1715, Sör Åmyra 1760-1825, Söråmyra 1879 jb. —
Lilleåmyro 1560 tl, Södderåmyrå 1571 ÄL 17:9 f. 2 v., Södre Åmyre 1612 ka LI:1
(40), Lisla Åmyra 1615 ib. (43), S. Åmyra 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Det ursprungliga namnet, Lilla Åmyra, är sannolikt givet i anslutning till
Norr Åmyra (ursprungligen Åmyra) i norr, som synes vara en äldre bebyggelse.
Senare har Lilla bytts ut mot Sär-. Liksom vid Norr Åmyra fanns här förr sanka
ängsmarker, genomflutna av en bäck (Håcksbybäcken). Se vidare Norr Åmyra.
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Övriga bebyggelsenamn:
Granlunda grånliztida. Granlunda 1920-35 ka Alla:3 (195). Nyskapat namn. —
Hedåker lkdåke,r. Hedåker 1901-11 ka Alla:1 (179). F. led. syftar på läget invid
det skogsområde som kallas Nora hed. — Högsberga hblgsbårja. Högsberga 188185 ka AI:15 (74). Lägenheten har höjdläge. — Lövåsen kv4se,n. Löfåsen 1804-09
ka AI:3 (108). På 1850-talets lantmäterikartor (1852 LMV T 20-32:5, 1859 LMV T
20-33:2) markeras i nuvarande Lövåsen endast en nu försvunnen bebyggelse, i
beskr. (1862) till 1859 års karta kallad "Lars Larssons husplats". Öster härom, invid
avtagsvägen mot Sör Åmyra, är tre nu försvunna torp utsatta, namngivna efter de
där boende personerna. Det västligaste av dessa, Svanströms torp, är möjligen den
ursprungliga bebyggelsen i Lövåsen. Hfl 1840-70 upptar nämligen under Lövåsen
en Carl Fredrik Svanström. Svanströms torp låg inte på någon ås; de nuvarande
lägenheterna strax intill är däremot belägna på en mindre höjdsträckning. Till
Lövåsen flyttade 1804 muraren Anders Lövberg, vars efternamn möjligen ligger
bakom f. led. i Lövåsen. Namnet Lövåsen saknas i hfl 1871-95 och återkommer
fr.o.m. 1898. Sannolikt övertog de då tillkomna lägenheterna det försvunna intilliggande torpets namn. — Mossboda mösbi2da. Mossboda 1891-95 ka AI:17 (122).
F. led. syftar på den nyuppodlade mossmarken, och s. led. är given i anslutning till
äldre namn på ursprungligt -bodha.— Per-Karls pcerhils. Per-Karls 1960 ek 12H1c.
Försv. gd, troligen med namn efter bonden Per Karlsson (1861-1927), hitflyttad
1902. — Sandbäck, se Svedden. — Svanströms torp, se Lövåsen. — Svedden
svdc_le,n, svMe,n (förr Sandbäck). Sandbäck 1801-09 ka Al :3 (107), Svedden 1852
LMV T 20-32:5 beskr., Sandbäck 1861 ka AI:12 (236), 1862 LMV T 20-33:2
beskr., Sveden 1911-18 ka Alla:2 (198), Svedden 1960 ek 12H1b. Området består
enligt glk av mosand, men någon bäck finns ej. Det yngre namnet innehåller svedd
'svedjeland'.

1 ökersbo åke,sbo utj. sk . — Ökersbo 1680, 1760-1879 jb. — Ökiesbo 1622 ka
LI:1 (56), Ökiezboo 1631 ib. (74), Ökessbo 1651-52 gjb LMV T 6 (180), Ökersbo
utjord 1896-1900 ka AI:18 (39). — Jb 1680 upptar en skatteutj. , i beskr. till LMV T
20-11:3 (1774-75) angiven som tillhörig Storgården i Huddungeby. Boende upptas här 1622 och 1631, och bebyggelse finns utsatt i gjb 1651-52 (se beläggredovisningen). På LMV T 20-11:3 del 5 (1773-74) upptas dock enbart ängsmark; ännu i
hfl 1896-1900 noteras ingen boende. F. led. är möjligen ett fsv. oke neutr. 'ökning', motsvarande ett från dialekter i Götaland belagt öke 'ökning, skarv, fog,
söm' o.d. (OSD), i gotländskan med betydelsen 'ökning på säd' (Gotländsk ordbok) och i bohuslänskan med innebörden 'triangelformat jordstycke; trekantig tyglapp' (Abrahamson 1936 s. 42). I fsv. förekommer oke enbart som andra sammansättningsled i t.ex. hvalsoke neutr. 'vals sädesvätska' och sarsOke mask. 'tillfogat
sår; smärta' (jfr fvn. auki mask. 'Forogelse, Tilvxxtg. Namnet kunde syfta på att
området setts som en utökning av stamhemmanets areal. Kanske föreligger i stället
ett likhetsnamn i anslutning till den bohuslänska betydelsen 'trekantig tyglapp'.
Skrivningarna Ökies- och Ökiez- från 1600-talet återspeglar möjligen ett dialektuttal med förmjukat k (Isaacsson 1923 s. 84). Den alltsedan 1680 officiella jb-formen
Okers- torde vara en urspårad form. Namnets s. led är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6.
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Nora
nåra
Sockennamnet Nora synes ej ha åsyftat någon bebyggelse. Prästgården ligger på
den försvunna byn Bergs ägor (jfr Berg). I stället har vi sannolikt att göra med ett
ursprungligt bygdenamn, innehållande plur. av ordet nor. Om nor i svenska ortnamn se Strid 1981a s. 60 if. och Hellberg 1986 s. 16 f. Ordet har i ortnamn i Svealand och Norrland vanligen betydelsen '(smalt) sund (mellan sjöar)'. Bl.a. i Dalälvens vattensystem finns betydelsen 'inlopp i eller utlopp ur sjö'. Enligt Hellberg föreligger i ortnamn även en betydelse 'vik (fjärd) med trångt inlopp; avsnörd hamnbassäng'.
Den sakliga bakgrunden till sockennamnet Nora torde vara att finna i den förgrening av Dalälven som utgörs av Andersboviken och Nordmyrasjön. Att bestämma
den exakta innebörden av elementet nor ter sig dock i detta fall vanskligt. Andersbovikens smala inlopp i Nordmyrasjön kunde vara det åsyftade noret. Den av Hellberg anförda betydelsen 'vik med trångt inlopp' kunde också passa bra för Nordmyrasjön. Den lilla bäcken från Gäddsjön till Nordmyrasjön torde knappast komma i
fråga. Hur området närmare sett ut vid namngivningen av bygden är svårt att uttala
sig om. Vid högvatten i Dalälven blir hela sankområdet öster om Nordmyrasjön
vattenfyllt. Av storskifteshandlingarna för Nordmyra by från 1756 (LMV T 4036:1) framgår, att man även då led svårt av högt vattenstånd vår och höst.
Nordmyra norr om Nordmyrasjön är socknens näst största by i äldsta jb och har
två förhistoriska gravfält (se närmare artikeln Nordmyra). Inga andra fornlämningar är kända från denna del av socknen, och inga by- eller gårdnamn kan på språkliga
grunder med säkerhet sägas vara av förhistoriskt ursprung. Sockenkyrkans läge vid
Noraåsen är kommunikationsmässigt mycket välvalt. Om denna plats vid sockentillblivelsen var obebyggd eller kanske hyste enbart mycket ung bebyggelse, är det
naturligt, att man som sockennamn valde ett namn på bygden runt den närliggande
gamla byn Nordmyra.
Socknens invånare benämns norborna nårbone„ förr även norarna nårånd
(Isaacsson 1923 s. 119). Sockenboöknamn: Nora herrar nåra hierar och Nora narrar
nåra nå rar.
Namnformer före 1526: de parochia norum, De norum ?1312 u.d. u.o. RAp (SD
3 s. 89 f.), in parochia norum 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268), de norum 1344
A 8 f. 143 r. (SDa 1:1 s. 158),1 Deinde norir 1344 A 8 f. 148 r. (SD 3 s. 429),2 de
1 Taxa över den s.k. Viennetionden, påbjuden av konciliet i Vienne 1312 och insamlad i ärkestiftet
1314-19 (se Ekbom 1974 s. 10).
Notis om ärkebiskop Olofs visitationsresa i ärkestiftet, påbörjad 1318 c:a 11/11.
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norum 1344 A 8 f. 145 v. (SD 5 s. 238),3 parochiis . . . norum 1344 A 8 f. 19 r. (SD 5
s. 308), parrochialem ecclesiam Nora 1351 11/5 Villeneuve SD 6 s. 666 samtida
avskr., parochie norm 1357 17/4 u.o. RAp (SD 7 s. 173), j Nore sochn 1360 u.d. u.o.
SD 7:2 s. 251 reg. 15404., wid nora kyrkio 1362 2/3 Aspnäs RAp (SD 8 s. 166), ij
noram 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., ii noro sookn
1376 juli u.o. UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., i nora sookn, i samu sookfinne nora 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., i Norum
1381 25/7 Österfärnebo Thulin 1904 s. 105 avskr. 1635, j nora sokn u.å. u.d. u.o.
[1390-1409?] RL pag. 290 (fol. 174v.) reg. 15404., 1396 u.d. u.o. RL pag. 290(f.
174 v.) reg. 15404., 1397 22/2 Vadstena UUBp, i Nora sokn 1399 1/6 Ön UUBp
vidf. 1397 22/2 Vadstena, j nora sokn 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr.
0. Celsius d.ä., 1404 30/11 Aspnäs RAp (SDns 1 s. 389), j noora sokn 1448 15/12
Skokloster RAp, ?in Norum [2 ggr] ?1447 u.d. HHLG 1 s. 53,4 til Noora kirkio, til
Nora kirkio, til Noora kirkio 1453 9/1 Bro RApp ser. II, ?i Nora 1459 12/3 Strängnäs
RAp,5 i Nora soken [2 ggr] 1508 22/10 Västerås Styffe Bidrag 5 s. 314 f., ecclesia
Nora 1516 30/3 [Nora] UUB E 182 s. 312 avskr. 0. Celsius d.ä.
Jordeboksformer fr.o.m. 1544: Nora sn 1544-1610, Noora sn 1628, Nohra sn
1680-1715, Nora sn 1760-1879.
Övriga namnformer: Nora 1551 GFR 22s. 96, 1560 tl, Noora 1592 UDR 6 f. 28 r.,
1645 mtl.
Namn på sockendelar:
Delar av socknen har varit indelade i s.k. gränder. Ordet gränd, ursprungligen
'grannelag', är känt från skilda delar av Sverige och Norge. Det betecknar oftast
samling av närliggande gårdar (byar) (jfr fvn. grend fem. 'Bygd, hvori der bor flere
grannar sammen'). Särskilda namn på sådana gränder är kända från flera håll, bl.a.
från Östervåla sn (se nedan) samt från dess grannsocken Hedesunda i Gästrikland
(Hedblom 1958 s. 92).
Gränden, se Norrgränden. — Norrgränden nörgre,ndrj eller Gränden grdndiz.
Omfattade byarna Kerstinbo och Bro i norra delen av socknen. — Skogsgränden
sköksgråndrj. Omfattade Baggbo och Nötbo i skogstrakten nordost om Norrgränden. — Sörgränden. N. E. Ohlsson (i VFÅ 14, 1924, s. 31) omtalar att produkterna
från socknens tidigare takspånstillverkning fördes till bl.a. Sala, Västerås och Enköping från "byarna i Sörgränden". Vilka byar som ingick i Sörgränden framgår ej.
Sannolikt rör det sig om Hedkarlsbo, Råsbo och Runhällen och kanske flera byar
söder om Tärnsjö.

Alastanthabodha. Försv. ?beb. — i alastanthabodhum 1415 21/5 Östervåla
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40). — F. led. är dunkel, s. led. är plur. av fsv. bodh,
varom se ml. 3.3.
3 Taxa över avgiften till lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming, utbetald 1343 före 25/12.
„Dommus Laurencius in Norum" och "Dominus Johannes Olauj in Norum" betalar avgift till Helga
lekamens gille i Stockholm. Beläggen bör avse två av de tre sockennamnen Nora i Sverige, i Våla hd, i
Ång. s. doms. tg , Vml. 1. eller i Nora o. Hjulsjö hd, Ör. 1.
5
I diplomet omtalas herr Magnus, kyrkopräst i Nora, såsom död och son till brevutfärderskan, som är
hemmahörande i Åkers sn o. hd, Söd. 1.
4•
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1 Andersbo ändaLsbo 1 (1/3) sk. — vidhir andhirsabodhum 1415 21/5 Östervåla
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), i Andersebode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r.
(ULdb s. 48). — Andersbo 1544, Andersboda 1549-51, Anderseboda 1569-90,
Andersboo 1628-80, Andersbo 1715-1879 jb. — Andersbode 1560 tl. — Äldsta jb
upptar ett skattehmn. F. led. är gen. av det med kristendomen inlånade fsv. mansnamnet Andres (Anders). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Byn är
sannolikt avsöndrad från Nordmyra (se detta namn).
Övriga bebyggelsenamn:
Grindstugan grinstUgan. Grindstugan 1922 kG 91 SO. Här fanns förr en grind över
vägen. — Hagen. Försv. tp. Hagen 1835-39 ka AI:10a (137), 1845-49 ka AI:12a
(130). Namnet innehåller hage 'beteshage'. — Lakens torp. Lakes Torp 1801-07 ka
AL5b (279), Lakens Torp 1855-60 ka AI:14a (106). Har varit soldattorp för roten
50 (Nordmyra och Lakbäck), vars soldater hette Lake 1683-1864 (M. Wahlberg i
OUÅ 1981 s. 46 if.). Beläget vid Lakvreten (ek 12H4b). — Lövbo. Försv. tp. Löfbo
1803-07 ka AI:5b (280). Upptogs sannolikt 1803, då en torpare flyttar hit. Bebyggelsen, som var belägen c:a 350 m nordväst om Lakens torp, saknas i hfl efter 1849.
Namnets f. led syftar väl på lövskog. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se
ml. 3.3.6. — Rosendal rbsanddk. Försv. tp. Rosendahl 1787-93 ka AI:3 (174),
Rosendahls torpet 1840 LMV T 40-36:5 beskr., Rosendal 1960 ek 12H4b. Modenamn, varom se Backbo under Vida i Harbo sn.
1 Armanbo, se under Prästgården.
Backen. — på Backan 1648 ka LI:1 (42). — Nu okänd bebyggelse.
1 Baggbo beigbb 1/2 sk. — Baggeboll 1549 DMS 1:4 s. 112, Baggeboda 1569,
Baggebodha 1590, Baggeboo 1680, Baggbo 1825-1879 jb. — Baggebo 1645 mtl. —
Äldsta jb upptar en arv och egetutj., från och med jb 1561 upptas en skatteäng och
från jb 1680 1/4 kronohmn. F. led. är antingen gen. av mans(bi)namnet Bagge eller
gen. plur. av husdjursbeteckningen bagge. Den nu försvunna byn låg i socknens
nordligaste skogsområde och betecknas alltså äldst som utjord och äng. Om namnformen från jb 1549 är riktig, torde man följaktligen få räkna med en icke bebyggelsebetecknande innebörd av -bol, som annars i Mälardalen normalt anses ha betydelsen 'bostad, gård' (jfr I. Lundahl i SOÄ 1:1 s. 38 f.). Då häradet uppvisar en
mängd bodha-namn, är en övergång från ursprungligt -bol till -bodha lättförståelig
(jfr Smedsbo i Östervåla sn). De många bodha-namnen och det faktum att endast
ett annat namn på ursprungligt -bol är känt i häradet (det nyss nämnda Smedsbo)
tyder dock kanske snarast på att den äldsta jb-formen är felaktig. Om namnen på
-bodha se inl. 3.3. Baggbo och Nötbo bildar tillsammans Skogsgränden, varom se
avsnittet Namn på sockendelar (efter sockennamnet).
1 Bengtsbo bdosbo (förr även Nordanhed n&•anU.(d) ä., ne24anh6l) 1/8 sk. —
Nolanhed eller Bängzbo 1715, Bengtsbo eller Nordanhed 1760, Nordanhed el.
Bengtsbo 1825, Nordanhed eller Bengtsbo 1879 jb. — Nolanheedh 1681 ka C:1 (3
v.), Torpet Nordanhed eller Bengtsbo 1724 LMV T 40-34:1, Bengtsbo 1738 ka
AI:1 (14 v.). Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp (skattlagt 1736). Heter offici-
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elit enbart Bengtsbo från 1943. Uppodlades enligt LMV T 40-34:1 beskr. (1724)
"för 40 åhr sedan wjd pass" på Våla häradsallmänning av avskedade ryttaren Nils
Hästsko. 1724 brukades torpet av dennes måg Per Olofsson. Vilken Bengt som åsyftas med f. led. är obekant. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6.
Det äldre alternativnamnet Nordanhed syftar på läget nordan 'norr om' en hed 'sandig skogsmark'. Om ett belägg "Nordhannet" från 1415, som med hänvisning till
SDns 3 s. 40 anförs i DMS 1:4 s. 116, se Nordmyra.
Berg. Försv. by. — in berge [3 ggr], in berg ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89),
byxrgh 1331 5/8 Åsbo RAp (SD 4 s. 226). — Mgl ?1312 upptar två skattskyldiga till
1 mark, två till 6 öre, två till 4 öre och en (möjligen flera) till 2 öre. Byn har sannolikt legat nära Holvastby och Prästgården (Nilsson 1931 s. 41 if., DMS 1:4 s. 112).
Den har troligen ödelagts under senare delen av. 1300-talet, varvid jorden delats
upp på kringliggande bebyggelser. I handlingarna till storskiftet och laga skiftet
karteras Prästgården, Holvastby, Ulebo, Skinnarbo, Norr och Sör Åsbo och avgärdahemmanen Biskopsbo (nu Hällby) och Östanås tillsammans under namnet Bergbolsta. 1415 21/5 Östervåla UUBp (SDns 3 s. 40) omtalas sju urfjällar oppa bolstaby
bo/stat, som Bengt i Ulebo byter till sig. Härmed avses troligen den forna byn Berg.
Om det i Bergbolsta ingående fsv. bolstadher som ödesmålsindicerande ortnamnselement se Hellberg 1987 s. 146 if. Från byn har sannolikt avsöndrats Prästgården
och Holvastby och kanske även Ulebo och Åsbo. Möjligen ingår personer härifrån i
det höga antalet skattskyldiga för Berg i mgl ?1312. Jfr ml. avsnitt 2.5.
Namnet Berg kan åsyfta terrängen vid kyrkan eller moränbacken söder om
Holvastby.
Biskopsbo, se Hällby.
Björkbacken biårkbålsan, -bake,n. — Björkbacken 1960 ek 12H6c. — Sammanläggning 1931 av avstyckade områden från Kerstinbo och Svedden. Namnet är nyskapat och ej i allmänt bruk.
Boda bepa ä., böda. — ii bodhum 1376 juli u.o. UUB E 182 s. 304 avskr.
0. Celsius d.ä., i bodom 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius
d.ä., i bodhom 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., j
boodom 1421 u.d. Uppsala Holmp, j bodum 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310
avskr. 0. Celsius d.ä., j booda 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr
231 avskr. 1667,6 j bodhx 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — ?i Bodom 1544, Bodha
1549-90, 1628-80, Boda 1715-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn, och
från och med jb 1548 upptas dessutom en skatteutj. i Lockarbo (se Storvreten nedan). 1415 byter Bengt i Ulebo bort jord i Brunnvalla by och i "brunvalabodhum"
mot jord i Ulebo (se under Brunnvalla). Någon bebyggelse med namnet Brunvalabodha är för övrigt ej känd. Kanske avses härmed byn Boda. Boda utgör tillsammans med Högsbo, Dagselbo och Segelbo ett större sammanhängande bo(dha)namnsområde nordost om Brunnvalla. De fyra byarna hade fram till laga skiftet
1864 gemensam skogsmark, vilket tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband dem
emellan. Möjligen har Brunnvalla haft utmarker här, benämnda Bodha eller
6 Fotokopia i OAU av fotokopia i DMS, där uppgift om sida i den flera dm tjocka volymen saknas.
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Brunvalabodha, vilka småningom blivit fast bebodda. När sedan flera bebyggelser
kom till, kan ett behov ha uppstått av namn med särskiljande förleder på delar av
bebyggelsen. Det enkla namnet Boda tyder i så fall på att denna by är den äldsta
enheten eller huvudenheten i området. Boda är i äldsta jb dock betydligt mindre än
Högsbo och noteras för endast ett halvt markland, medan Högsbo har drygt ett
markland. Högsbo bör alltså redan tidigt ha tillkommit som självständig enhet;
namnet är äldst belagt 1421. Dagselbo och Segelbo är senare tillkomna.
För innebörden av bodh se ml. 3.3. En tänkbar parallell till det här diskuterade
bodha-området är Bodarna eller Bodtrakten på gränsen mellan Valbo och Hedesunda i Gästrikland (F. Hedblom i NoB 73, 1985, s. 1 if.). Jfr även Bodhakarla
hamna i Östervåla sn, varom se resonemanget angående Buckarby i in!. 3.1.
1 1 sk. 2 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Mats åndaymås, numera vanligen Murar(en)s, meira(g),s. Anders-Mats
1960 ek 12H3d. På den del av Högsbos, Bodas, Dagselbos och Segelbos gemensamma skogsmark som tilldelades Boda vid laga skiftet 1865. Hit flyttar efter laga skiftet över Boda by 1866 nybyggaren Anders Matsson (1823-96). Namnet Murar(en)s
är givet efter en senare ägare, som var murare. —Jan-Anders janändets. Gården har
tillkommit mellan storskiftet 1811 och laga skiftet 1866. Väl namn efter en brukare
Jan Andersson. — 01-Pers oirpiks. Gård på gamla byplatsen, sannolikt med namn
efter Olof Persson (1821-1905). — Stora fäbodvallen, se under Brunnvalla. —
Storvreten störvr00z. Storvreten 1891-97 ka AI:33 (302). Utjord inom Lockarbo,
upptagen i jb från 1548, obebyggd ännu 1810 (Storvreten 1810 LMV T 40-6:1
beskr.). Laga skifteskartan 1843 (LMV T 40-6:2) upptar två gårdar i den östra
delen, dock ej de två nuvarande bebyggelserna. Till vret 'liten åker'.
Boda, se Särbo.
Bossabodha, se under Mälby.
Bro brQ (förr även Brogarna brOage,).— de bro [2 ggr] ?1312 u.d. u.o. RAp (SD
3 s. 89 f.), in bro 1357 17/4 u.o. RAp (SD 7s. 173), j bro 1360 u.d. u.o. RL pag. 292
(f. 175 v.) reg. 1540-t. (SD 7:2 s. 252), 1362 2/3 Aspnäs RAp (SD 8 s. 166), in broo
1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., j broo 1370 27/2
Aspnäs RAp (SRP 921), aff bro 1370 7/11 Söderköping RAp (SRP 968), i bro 1377
19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., i Broo 1381 25/7 Österfärnebo Thulin 1904 s. 105 avskr. 1635, j bro u.å. u.d. u.o. [1390-14091 RL pag. 290
(f. 174 v.) reg. 1540-t., j bro, j broo u.å. u.d. u.o. [1390-14091 RL pag. 291 (f. 175
r.) reg. 1540-t.,7 j bro 1396 u.d. u.o. RL pag. 289 (f. 174 r.) reg. 1540-t., j broo [2
ggr] 1396 u.d. u.o. RL pag. 290 (f. 174 v.) reg. 1540-t., i broo 1398 2/2 Ekholm RAp
7 I regesten omtalas 20 penningland jord i Bro, som Olof i Bro köpt av Nils i Gäddsjö. I ett räfstetings-

brev 1409 9/8 Uppsala RAp (SDns 2 s. 135) upptas däremot 20 penningland i Gäddsjö, sannolikt
samma jord. Möjligen är därför regestens uppgift en felskrivning. Jfr DMS 1:4s. 113 not 1, där de 20
penninglanden felaktigt uppges ligga i Gäddsjö även enligt regesten.
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(SRP 2900), j bro 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., hii
bro 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), i bro [3 ggr] 1404 3/8 Norrby RAp (SDns
1 s. 362 f.), j bro 1404 30/11 Aspnäs RAp (SDns 1 s. 388), j bro [3 ggr] 1409 9/8
Uppsala (SDns 2 s. 135), j broo 1448 15/12 Skokloster RAp, j Bro, Bro, Scriptum
Bro 1453 9/1 RApp ser. II, Broo 1480 UDR 1:2 s. 5, broo 1497 UDR 2 s. 8, 1498 ib.
s. 101, 1499 ib. s. 154, 1503 UDR 3 f. 4 v., 1504 ib. f. 81 v., 1505 ib. f. 121 v., bro
1506 ib. f. 157 v., Broo 1508 ib. f. 27 r., 1509 UDR 4 f. 6 v. — Bro o.d. 1544-1879
jb. — Bro 1527 UDR 5 f. 43 r. Mg1 ?1312 upptar en skattskyldig till 1 mark och
två som restar 2 öre. Äldsta jb upptar två Sankt Erikshmn (jfr Isaks och Lars-Anders nedan). Ägorna redovisas gemensamt med Baggbo och Nötbo 1749-50 (LMV
T 40-54:1). Läget eller arten av den broanläggning som givit byn namn kan ej
säkert fastställas. Möjligen åsyftar namnet bron på landsvägen strax söder om byn
över den bäck som rinner från tjärnen Brokarltärn. Bron finns utsatt på en karta
från 1749-50 (LMV T 40-54:1 karta 4). Jfr det äldre namnet Tärnbro för det nuvarande Brokarltäm invid tjärnen (se nedan). Landsvägen mot Gästrikland hade då
en annan sträckning än nu; den fortsatte norrut omedelbart öster om Brokarlåsen
till Säljaåsen och vek därifrån västerut mot Sälja och Mälby.
Formen Brogarna är dialektal best. form plur. med inskott av w (>gh) på grund
av hiatus (Noreen 1904 § 336, 273:1, A. Öberg i NoB 74, 1986, s. 109 if.). Bakgrunden till den plur. formen är oviss, möjligen rör det sig om en äldre inbyggarbeteckning.
Bro bildar tillsammans med Kerstinbo Norrgränden (eller Gränden), varom se
avsnittet Namn på sockendelar (efter sockennamnet).
Inbyggarbeteckningar: broborna brbone, och brokarlarna brölgaran ä. (ingår i
Brokarltärn, varom se nedan).
1 1 sk. 2 1 sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ers åndaks. Försv. gd väster om den gamla byn, möjligen med namn efter
landbonden Anders Ersson (1827-1914) som utflyttade hit efter laga skiftet 1864.
Enligt en uppteckning från 1975 i OAU avses i stället en arrendator med samma
namn, som bodde här fram till 1950-talet. — Brokarltärn eller Brokarltjärn brokatårt
(förr även Tärn, Tärnbo, Tärnbro och Tärntorpet). vid Tärn, Tärnbo
1780-86 ka AI:2 (204, 212), Tärnbro 1787-93 ka AI:3 (219), 1840-45 ka AI:lla
(222), Tärn 1850-54 ka AI:13a (223), Törntorpet [!] 1864 LMV T 40-7:2 beskr.
Beläget invid den lilla tjärnen Brokarltäm, även kallad Tärn, Tämpussen och Tärnsjön (Siön Tärnan 1749-50 LMV T 40-54:1 karta 4 över Bro, Tärn Sjön 1864 LMV
T 40-7:2). F. led. Brokarl- är en äldre inbyggarbeteckning brokarlar (se ovan under bynamnet); jfr Borgkarlvallen under Borgen i Östervåla sn. Tärn är det äldre
målets form för tjärn, varom se närmare under Tämsjö (egen rubrik). S. led.
-bo är, såvida det ej är en felskrivning för -bro, ortnamnselementet -bo, varom se
inl. 3.3.6. S. led. -bro syftar på den landsvägsbro som diskuteras ovan under bynamnet. Här fanns under 1700- och 1800-talen ett skogvaktarboställe. — Isaks baks
(förr Norrgården). Broo Norrgården 1689 ka C:1 (26 r.), Isaks 1960 ek 12H6c. Nu
sällan använt namn efter en tidigare brukare. Enligt LMV T 40-7:2 beskr. (1864)
brukades då gården närmast norr om Isaks av landbonden Isak Andersson (1805100

83). Dennes son Erik Isaksson blev 1900 brukare på en annan gård i byn, möjligen
denna. Var förr platsen för det norra av byns två hemman. Gjb 1651-52 LMV T 6
(62) upptar en gård här och en gård vid nuvarande Lars-Anders, i LMV T 40-54:1
karta 4 (1749-50) upptas två gårdar på vartdera stället. — Lars-Anders la,såndets
(förr Sörgården). Broo sörgård 1690 ka C:1 (31 r.), Lars-Anders 1960 ek 12H6c. Nu
sällan använt namn efter en tidigare brukare. Var förr platsen för det södra av byns
båda hemman. — Norrgården, se Isaks. — Sörgården, se Lars-Anders. — Tärn,
Tärnb(r)o, Tärntorpet, se Brokarhärn.
Brunnvalla brånvOka, brån-, brtin- ä.; brånväla. — in brunualum [4 ggr] ?1312
u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), i brunwalum, hi brunvalaby 1415 21/5 Östervåla (hdstg)
UUBp (SDns 3 s. 40). — Bronuala 1544, Brönwala 1549, Brönuala 1551, Brunuala
1569, Brunwahla 1680, Brunwalla 1760, Brunvalla 1825-1879 jb. — Brunnuala
1560 tl. — I mgl ?1312 upptas femton skattskyldiga till 1 mark, tretton till 6 öre, en
till 4 öre och 4 till 2 öre; troligen innefattas även andra orter (jfr DMS 1:4 s. 113).
Äldsta jb upptar ett skattehmn. S. led. har av M. Eriksson (1936 s. 25) tolkats som
vål 'vindfälle, rishög' etc., som han också anser ingå i sockennamnet Östervåla,
Bjurvalla i Östervåla samt Gullvalla och Ringvalla i Kila sn, Övertjurbo hd,
Västm. 1. Samma förslag har tidigare givits för de fyra sistnämnda namnen av
A. Isaacsson (1923 s. 52 f.). Enligt Isaacsson har a i senare kompositionsleden förkortats och undgått att bli å. De aktuella namnen har alla (utom Östervåla) ett
dialektuttal med långt eller halvlångt a samt tjockt 1. Enligt denna tolkning får man
alltså tänka sig en senare förlängning av vokalen. En enklare lösning erbjuder en
tolkning utifrån ett kortstavigt val med samma betydelse (om val i ortnamn se Lin&n 1954 s. 67 f. samt S. Strandberg i Gåsinge-Dillnäs krönika 1985-1986 s. 19 ff.).
För väl/val kan även en betydelse 'röjning', kanske 'röjningsbygd' tänkas (jfr Östervåla sn). F. led. synes vara fsv. brunder 'brunn', här väl snarast i en äldre betydelse 'källa'. För en namnförklaringssägen se under Siggberg.
Byn hade före laga skiftet av skogen 1850 gemensam skog med grannbyarna Siggberg samt Rödje i Huddunge sn, vilket tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband
mellan de tre byarna. Jfr även Brunvalabodha nedan.

1 1 sk. 2 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ers ånde,,s4s. Gd på den gamla byplatsen, sannolikt med namn efter Anders
Ersson (1822-75), som får bo kvar här efter laga skiftet 1869.— Brunvalabodha. hi
brunvalabodhum 1415 21/5 Östervåla UUBp (SDns 3 s. 40). I brevet 1415 byter
Bengt i Ulebo bort jord i Brunnvalla by och "brunvalabodhum" mot jord i bl.a.
Ulebo. Möjligen avses med namnet Brunvalabodha den närliggande byn Boda. Se
närmare under Boda om det tänkta bebyggelsehistoriska förhållandet mellan de
båda byarna. — Erk-Pers cerkks. Gd på gamla byplatsen sannolikt med namn efter
Erik Persson (1793-1874), som får bo kvar här efter laga skiftet 1869. — Humlemyran håmke,m_pran. Gd utflyttad vid laga skiftet 1869 till Humlemyran (Hummelmyrstegarna 1783 LMV T 40-8:1 beskr., Hummelmyran 1869 LMV T 40-8:2
beskr.), vars namn är bildat till humla 'humle' och myra 'myr'. — Johanneses
johåneses. Gd utflyttad vid laga skiftet 1869 med namn efter en brukare Johannes
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(död 1901). — 01-Anders olremdets. Gd utflyttad vid laga skiftet 1869 med namn
efter Olof Andersson, brukare under slutet av 1800-talet. — Stenmyran sknm_pran.
Stenmyran 1960 ek 12H3d. Försv. lht invid Brunnvallamyran. F. led. i namnet, som
tillkom på 1930-talet, syftar på en intilliggande stenig åker. — Stora fäbodvallen
sQra fdbovåln. Försv. fäbodvall öster om sjön Norra Brinnen (utmärkt på ek 1917).
Den tillhörde byn Boda och användes till c:a 1910. Området runt vallen (ägan
Brunnvalla 1:20 på ek 12H3c 1960) uppges i beskr. till LMV T 40-8:2 (1869) vara
sålt till Boda och Dagselbo. Mats-Larsfäbodvallen till Högsbo, varom se under
Högsbo, låg i omedelbar anslutning till Stora fäbodvallen.
Buckarby betkarby ä., beilgarby. — in bodxkarleby [2 ggr], in bodakarleby ?1312
u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89 f.), j bodhakarlaby 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr.
0. Celsius d.ä., j bodhakarllaby 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr.
0. Celsius d.ä., ij bodhakarlaby 1404 30/11 Aspnäs RAp (SDns 1 s. 389), i bodhakarlaby, ?i bodhakarlaby8 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 f. avskr.
0. Celsius d.ä., j bodhakarlaby 1448 15/12 Skokloster RAp. — Bodekareby
1544-51, Bodkarby 1590-1610, Budkarby 1628, Buckarbyy 1680, Buckarby
1760-1879 jb. — Bokarby 1654 ka LI:1 (62), 1679 ka C:1 (1 r.).
Mgl ?1312
upptar fem skattskyldiga till 1 mark, två till 4 öre och en som restar 2 öre. Äldsta jb
upptar tre hela och ett halvt skattehmn. Namnet har utförligt behandlats av L. Hellberg (1950 s. 121 if., 96 if.), som översätter det med' "fäbodkarlarnas" nybygge'.
Byn ligger i ett skogsområde som troligen blev fast bebyggt först under medeltiden,
men är numera socknens största. För närmare diskussion av namnets innebörd (ett
identiskt namn finns i Östervåla sn) se inl. 3.1. Angående uttalet med u-vokal se
Hellberg 1950 s. 122 f.
Byboöknamn: buckarbysogglet bidgabysöglre,, -stigke,; "dom plocka lingon och
hade bärmosen som soggel" (soggel 'sovel').
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ers ånde.,§4. Gd söder om byn med nu sällan använt namn efter Anders
Ersson, som flyttar hit vid laga skiftet 1864. — Eklövs klklvs. Gd väster om byn, dit
Olof Eklöv flyttar efter laga skiftet 1864. Även senare generationer Eklöv har brukat gården. — Erk-Jons årkAns. Gd sydväst om byn med nu sällan använt namn
efter Erik Jonsson, som flyttar dit vid laga skiftet 1864. — Fäbodarna fabbane,.
Buckarby f.d. fäb. 1925 G 91. Försv. fäbodvall nordost om sjön Skärsjön. Fäbodar
har också funnits öster om den stora mossen Horssvältan. Även dessa benämndes
Fäbodarna fd,b6dar7a (Horsvältan 1925 G 91). G:s namn Horsvältan är givet efter
den intilliggande mossen, vars namn innehåller hors 'häst' och väl syftar på magert
hästbete. — Hanses h4nsas. Gd nordost om byn, tillkommen senare än laga skiftet
1864, med namn efter Hans Hansson, hitflyttad från Östervåla 1875, död 1909.
Hans var på 1800-talet ett så pass ovanligt bondenamn, att patronymikon ej behövt
utsättas efter vanligt mönster (Anders-Ers, Erk-Jons etc.). Formen på -es är tydlig8

Kan även avse Buckarby i Östervåla sn.
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hetsgenitiv (jfr Magnuses). — Horssvältan, se Fäbodarna. —Jan-Jans jågjdns. Gd i
byn med nu sällan använt namn efter en brukare under 1800-talet. — Jan-Jansfäbodarna Janjiånsfåbödaria. Försv. fäbodvall vid ängen Sälänget nära gränsen mot Östervåla sn. Jfr gården Jan-Jans. — Jöns-Anders jiinsånde,s. Gd i byn med numera
sällan använt namn efter Jöns Andersson, brukare under 1800-talet. — Kransberga,
Gd sydväst om byn med numera sällan
se egen rubrik. — Lars-Lars låsky,
använt namn efter Lars Larsson, som flyttar hit vid laga skiftet 1864. — Magnu,ses
mågnase.s. Gd strax öster om byn, utflyttad vid laga skiftet 1864. Namn efter en
ägare i slutet av 1800-talet, sannolikt Per Magnus Persson (1843-91). Formen på
-es är tydlighetsgenitiv (jfr Hanses). — Mellangården. Millangård 1688 ka C:1 (19
r.). Förr namn på gd(r) i byn. Under samma tid belagda gårdnamn är Norrgården,
Storgården, Sörgården och Västergården (se dessa). För 1700-talets hmnsnamn se
Mittbyn.— Mittbyn. Mittbyn 1773 LMV T 40-9:2 beskr. Förr namn på ett hemman
i byn. Kartbeskr. 1773 upptar följande hmnsnamn i byn (från norr till söder): Norrgården (1/2 hmn, en gd), Nästgården (1/1 hmn, fyra gdr), Mittbyn (1/1 hmn, fyra
gdr), Södergården (1/1 hmn, tre gdr), Sörbyn (1/2 hmn, två gdr). — Norgrens
nOgrbis. F.d. soldattorp för roten 52, vars soldater hette Norgren från 1763 (M.
Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Beläget omedelbart öster om Kransberga, också
f.d. soldattorp (se egen rubrik). — Norrgården. Bukarby Norrg. 1688 ka C:1 (17
v.), Norrgården 1692 ib. (42 v.), 1773 LMV T 40-9:2 beskr. Jfr Mellangården och
Mittbyn. — Norränge n6riega. Gd nordost om byn, utflyttad vid laga skiftet 1864.
Namnet, som är ett äldre ägonamn (Norr Ängs åkrarne 1773 LMV T 40-9:2
beskr., Norrängen 1864 LMV T 40-9:7 beskr.), används numera sällan. S. led är
änge neutr. 'äng'. — Nästgården. Nästgården 1773 LMV T 40-9:2 beskr. Se Mittbyn. — 0I-Ers oks. Gd sydväst om byn med nu sällan använt namn efter Olof
Ersson, som flyttar hit efter laga skiftet 1864. — 0I-Nils, se Sandvik. — 0I-Pers
oirpå,s, 44-134 Gd öster om byn, tillkommen senare än laga skiftet 1864. Det nu
sällan använda namnet är givet efter en tidigare brukare Olof Persson. — Pell-Pers
på.lpdts. Gd strax väster om byn, väl med namn efter en tidigare brukare Per (Pelle)
Persson. — Per-Jans pcelåns. Gd söder om byn, tillkommen vid laga skiftet 1864.
Namn efter förre ägaren Per Jansson. — Per-Måns piermeins. Gd söder om byn,
tillkommen vid laga skiftet 1864. Sällan använt namn, väl efter en tidigare brukare
Per Månsson. — Sandvik sån(d)vik (förr 0I-Nils
Sandvik 1906-15 ka AII:4
(381). Namnet Sandvik används sällan. Det äldre 0I-Nils är väl givet efter en tidigare bebyggare Olof Nilsson. — Sjudars J(d)as. Försv. lht strax nordväst om byn,
invid åkern Sjudargärdet. Här bodde en salpetersjudare under slutet av 1800-talet.
— Storgården. Stoorg. 1692 ka C:1 (41 r.), Storgården 1692 ib. (42 v.). Förr namn
på gd(r) i byn. Jfr Mellangården. — Svedden sviidrj. Lhtr strax väster om Kransberga. Till svedd 'svedjeland', nu knappast levande i dialekten men vanligt i ortnamn
avseende åkrar och ängar m.m. — Södergården. Södergården 1773 LMV T 40-9:2
beskr. Se Mittbyn. — Sörbyn 1773 LMV T 40-9:2 beskr. Se Mittbyn. — Sörgården
sirrgåri. Sörgården 1691 ka C:1 (36 r.), Bukarby Sörgården 1693 ib. (51 v.). Nu
sällan använt namn på nuvarande sydligaste gården på den gamla byplatsen. Om
1600-talsbeläggen motsvarar det nuvarande namnet är ovisst; jfr Mellangården. —
Västergården. W. gården 1692 ka C:1 (42 v.). Förr namn på gd(r) i byn. Jfr Mellangården.
Buska båska. — i Buka [!] 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) avskr. 1667 SvHoA E VI a
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2 aa nr 231,9 j bwska 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Buskan 1544, Buska 1549-69,
Buskann 1590, Bwskan 1610, Buskan 1628, Buskenn 1680, Buska 1760-1879 jb. —
Buska 1560 tl, 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj. Namnet
är plur. av buske, åsyftande buskvegetation. För jordeböckemas best. form. sing.
på -an se Isaacsson 1923 s. 110, 121 och B. Hesselman i NS 11 (1931) s. 224 f. Byn är
sannolikt avsöndrad från Nordmyra (se detta namn).
1 1 sk. 2 utj. sk. (utesluten ur jr 1946).

Övriga bebyggelsenamn:
Björkebo työrkabo eller Kråknäset kreden4sa. Kråknäset 1808-14 ka ALN) (301),
Björkebo 1960 ek 12H4c. Tp på Kråknäset, en skogbevuxen udde i det stora myrkomplexet mellan Nordmyra och Gäddsjö, omnämnd med detta namn redan på
medeltiden (i krakanxs 1415 21/5 Östervåla UUBp, SDns 3 s. 40). Kråkor har väl
haft sin hemvist här. Namnet Björkebo är sent tillkommet och sällan använt; dess
s. led är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Busks busks. Busk torp
1681 ka C:1 (4 r.), Buska Torp 1684 ib. (8 v.), Buskatorpet 1691 ib. (37 r.). Försv.
ryttartp, beläget norr om åkern Ryttarmossen (ek 12H4b). Ryttarna bar namnet
Busk (1787-93 också Bus kstedt ka AI:3, 230). Redan 1656 (ka LI:1, 76) omtalas en
ryttare i Buska. — Drängsbo. j drengusabodum 1409 9/8 Uppsala RAp (SDns 2 s.
135). Drengesbo 1544, Drengsboda 1549, Drengzboda 1551-69, Drengesboda
1628, Drängzboo 1680, Drängsbo 1715-1825 jb. Drengzbode 1560 tl. Försv. ?beb.
Äldsta jb upptar ett halvt skattehmn. Underlagt Buska enligt jb 1715, avfört ur jb
1853. Var beläget söder om byn invid ett terrängparti som fortfarande kallas
Drängsbo (drd,gsbo, Drängsbo Tomten 1804-05 LMV T 40-10:1 beskr.). F. led.
utgörs troligen av ett mansnamn Drengus, belagt endast en gång på medeltiden, just
från Nora sn (meth . . . drxngusee 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d. ä.). Drengus är hemmahörande i Nordmyra, moderby till Buska. Kanske återgår namnet just på denne Drengus. Att här funnits en bebyggelse kan inte
beläggas. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. — Grinda. Grinda 1780-86
ka AI:2 (180), 1859 G 91. Försv. tp vid gränsen mot Bengtsbo. Här har väl funnits
en grind över vägen. Hfl 1780-86 upptar ingen boende. 1818 flyttar kronoskytten
Olof Harbom (död 1835) hit. Torpet synes ha lagts öde, sedan hans familj flyttat
därifrån till Sörbo ägor 1838. Jfr Sörstun under Sörbo. —Jan-Petters janpdte,,s. JanPetters 1960 ek 12H4c. Försv. gd, väl med namn efter en tidigare brukare Jan Pettersson. — Kråknäset, se Björkebo. — Skeppsmyran. Skeppsmyran 1855-60 ka
AI:14a (139), Skeppsmyren 1917 ek. Försv. tp norr om byn invid odlingen Skeppsmyran (fdpsm_pran, Skeppsmyran 1960 ek 12H5c). Innebörden av f. led. Skepps- är
oviss. För ortnamn på Skepp(s)- se utförligt Lindén 1938 s. 507 if.
*Byrkista. Försv. ?beb. — j byrkistom 1396 u.d. u.o. RL pag. 290 (f. 174 v.) reg.
15404. — I regesten omtalas fyra örtugland i Byrkista i Nora sn jämte jord i Bro,
som Mats i Bro köpt av Erik i Ingbo. Namnet synes vara sammansatt av birke
'björkbestånd' och plur. av fsv. stadher 'ställe, plats'. Någon bebyggelse med namnet *Byrkista är dock inte känd från andra källor. Socknens namnskick är relativt
ungt, och av de äldre namnen är för övrigt endast tre säkert förhistoriska (Holm,
9

Se not 6.
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Nordmyra och Åby, varom se ml. 2.3 och 2.5). I Våla härad finns enbart två andra
säkra representanter för den förhistoriska namngruppen på -sta (ml. 2.3). Det är
därför tveksamt, om namnet är rättläst av regestens skrivare. En teoretisk möjlighet är dock, att Byrkista är en ödelagd bebyggelse på platsen för den nuvarande byn
Stalbo, där ett stort järnåldersgravfält finns (se in!. 3.3.3). Namnet Stalbo, som ej
dyker upp i källorna förrän 1541, hör till de som medeltida räknade namnen på
-bodha (ml. 3.3).
Dagselbo dfiksbo, däksbo; dåkralbo y. — Dagzlansboo 1680, Dagslansbo 1715,
Dagslandsbo 1760-1879 jb. — Dagslandsboda 1605 NevUs 1960 s. 106, Daxlandsbo 1619 ib., Daxelzboo 1639 ka LI:1 (22), Dagsbo 1645 mtl, Daxbo 1778 LMV T
40-11:1. — Äldsta jb upptar 1 öre skatte, jb 1760 1/2 skattehmn (enligt jb 1825
skatteköpt 1648). Namnformen ändrad från Dagslandsbo till Dagselbo 1943. F. led.
är svårbedömd, möjligen gen. av ett ursprungligt *Dagsland, bildat till mansnamnet
Dag och land 'mindre åker'. Åkern kunde tänkas vara uppodlad av eller ha brukats
av en person vid namn Dag. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3. För det
bebyggelsehistoriska ursprunget se Boda.
1 1/2 sk. 2 jordlht fr. (utbruten ur nr 1 1916).
Övriga bebyggelsenamn:
Humlemyran, se Persbo. — Per-Anders pcerånde§. Äldre namn på den södra gården, utflyttad vid laga skiftet 1866. Namnet är väl givet efter en brukare Per Andersson. — Persbo pdybo (äldst Humlemyran). Hummelmyran 1808-14 ka AI:6b
(94), Hummelmyran 1815-22 ka AI:7b (93), Persbo 1917 ek. Försv. tp strax nordost om åkern Humlemyran (ek 12H3d), varom se Humlemyran under Brunnvalla.
F. led. i namnet Persbo åsyftar sannolikt fördelsmannen Per Olsson (1762-1818),
som upptas i hfl under Humlemyran från 1808 (ka AI:6b, 94); s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6.
1 Dalen dan 1/4 sk. Dahlen 1680-1825, Dalen 1879 jb. — Daalen 1656 ka LI:1
(74). — Äldsta jb upptar ett skattehmn (skattlagt 1656). Ligger i en sänka.
Övriga bebyggelsenamn:
Gillermyrsvreten, se Norrstun. — Norrstun n&strin (förr Gillermyrsvreten jilarmmsvrOi). Gillermyrsvreten 1925-31 ka Ana:7 (267). Lht med namn efter läget
nörr om huvudgården. S. led. är best. form sing. stugun av stuga, här i kortform
beroende på obetonad efterledsställning. Belägen vid åkern Gillermyrsvreten (Gillermåssen 1819 LMV T 40-12:1 beskr.), vars f. led. innehåller giller 'fångstanordning för djur'; s. led. är vret 'mindre åker'. I beskr. till LMV T 40-12:3 (1889)
anges lägenheten vara A. Hedströms torp. —Västerängen v4te.rågen. Västerängen
1925-31 ka Ana:7 (267). Namnet är ett äldre ägonamn (Wästerängen 1819 LMV T
40-12:1 beskr.), avseende de nu igenvuxna åkrarna Aspbäcken (ek 12H5b) och
syftande på läget väster om huvudbebyggelsen. I beskr. till LMV T 40-12:3 (1889)
upptas Västerängen som A. Noréns torp.
1 Fallet fåle, 1/2 sk. — Fallett 1541 DMS 1:4 s. 114, Fallet 1715-1879 jb. Jb
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1541 upptar ett halvt skattehmn. I namnet ingår fall 'öppning i skogen, hygge'. Byn
är enligt storskifteskartan från 1808 (LMV T 40-14:1) till hälften avgärdad från
Nordmyra (se härom Nordmyra) och till hälften från Skärsjö.

Övriga bebyggelsenamn:
Kullerbo. Kullerbo torp 1865 LMV T 40-14:4 beskr. Försv. tp på platsen för den
nuvarande östra gården, utflyttad hit vid laga skiftet 1865. Marken hörde ursprungligen till Gäddsjö men tillföll Fallet vid ett ägoutbyte 1864-65 (LMV T 40-16:2
beskr.). F. led. är kuller 'liten kulle' och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se
inl. 3.3.6. — Nybo n9bo. Nybo 1871-78 ka AI:28 (99). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. Enligt LMV T 40-14:4 (1865) fanns på platsen endast
en mindre odling, i tillhörande beskr. kallad Mellanbo.
Grinden. — Grijnden 1751 ka AI:1 (203 r.). — Nu okänd bebyggelse, i hfl 1751
upptagen mellan Osta och Ljusbäck.
*Gudhvastagserdhe. Försv. ?beb. — j Guduastagerde 1360 u.d. u.o. SD 7:2s. 251

reg. 15404. — 1360 byter Magnus Gislason på Aspnäs i Östervåla till sig ett halvt
öresland i Gudhvastagxrdhe jämte jord i Sälja, Kerstinbo och Bossabodha i Nora
sn. Möjligen är namnet en felskrivning för Gudhvastabodha, nu Gåvastbo, namn på
en by i Östervåla sn på gränsen mot Nora sn ej långt från de nämnda Norabebyggelserna. Kanske avses i stället en till Gåvastbo angränsande försvunnen bebyggelse
eller äga. 1396 byter Mats i Bro bort ett halvt öresland i Gåvastbo (se artikeln
Gåvastbo i Östervåla sn). F. led. i namnet *Gudhvastagerdhe är gen. av det fsv.
mansnamnet Gudhvast och s. led. gterdhe 'gärde'.
1 Gullsmyra gedskyra 3/8 sk. — Gulswedzmyra 1628, Gullsmyra 1715,
1825-1879 jb. — Gulss Myra Skattetorp 1651-52 gjb LMV T 6 (64 hö.), Gulsmyran 1653 ka LI:1 (56). Jb 1628 upptar ett nybygge. Gården är avsöndrad från
Åby. F. led. är, att döma av det äldsta belägget, ursprungligen gen. av ett naturnamn *Gul(l)sved(en), en svedja, sannolikt kännetecknad av gul växtlighet. S. led.
är myra, dialektens form för myr. Bynamnet har i folkmun förklarats på följande
sätt. En guldsmed hade en skattkista nedgrävd här. För att få tag i denna måste man
tigande gräva tre torsdagar i rad. Då tre personer grävde den tredje torsdagen,
visade sig ett foderlass, draget av en höna, och grävarna utbrast: "Ser du!" Kistan
sjönk då åter djupt i jorden. Detta är en variant av en vida spridd skattsägen.

Övriga bebyggelsenamn:
Back-Alberts, se Lundbergs. — Lundbergs lånibie,s eller Back-Alberts bå&ålbcet,s.
Försv. tp. Lundbergs 1960 ek 12H3c. De båda namnen, varav Back-Alberts är vanligast, är givna efter Albert Lundberg (1881-1933) och dennes far Olof Israelsson
(Lundberg från 1870-talet), nybyggare här före sonen.
Gäddsjöjdc0,1d,02. —in geddoso ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), j Geddosyo

1360 u.d. u.o. RL pag. 292 (f. 175 v.) reg. 15404. (SD 7:2 s. 252), j geddosio u.å.
u.d. u.o. [1390-14091 RL pag. 291 (f. 175 r.) reg. 15404., j gauldasyo 1409 9/8
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Uppsala RAp (SDns 2 s. 135),1° i geddhasio 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp
(SDns 3 s. 40),11 uti Giäddesiö 1434 u.d. u.o. SMR 1520a avskr. 1673, j gxddasio
1453 9/1 Bro RApp ser. II. — Geddesi0 1544, Geddessö 1549, Geddesiö 1551-69,
Giäddsiö 1760, Gäddsjö 1825-1879 jb. — Gxddhesi0 1535 11/2 Simtuna hdstg
UUBp (SMR 202).12 — Mgl ?1312 upptar en skattskyldig som restar 6 öre och en
som restar 4 öre. Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj. i Nordmyra.
Bebyggelsen är belägen vid sjön Gäddsjön. För ett bebyggelsehistoriskt samband
med Nordmyra se detta namn.
1 1 sk. 2 utj. sk. 3 utäng sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Färmansbo fcbrmansbo. Farmansbo 1823-29 ka Al: 8a (169), Färmansbo 1830-34
ka AL9a (178). F. led. synes vara det fsv. mansnamnet Farman (SMP 2 sp. 11 f.),
känt ännu under slutet av 1500-talet (Fredriksson 1974 s. 111). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. Det dialektala uttalet med ä beror på en dialektal övergång av kort a till ä framför r (Isaacsson 1923 s. 28). — Hagatorp, se Kråknäset. — Hebron Ikbron. Hebron 1866 ka AI:15 (96). Namnet är givet efter staden
Hebron i Israel, en av det gamla Palestinas viktigaste städer, flera gånger omnämnd
i Gamla testamentet. — Kråknäset kråkn4se, eller Hagatorp. Hagatorp 1960 ek
12H4c. Sent tillkommet tp på Kråknäset, om vilket namn se under Buska. Namnet
Hagatorp är ej i allmänt bruk. — Lugnet. Lugnet 1840 LMV T 40-36:5 beskr.,
1864-65 LMV T 40-16:2 beskr. Försv. tp nordväst om byn vid åkern Stora Lugnet
stora lågne, (ek 12H4c). Populärt modenamn, varom se bl.a. Noreen 1913 s. 69. —
Norströrns nihstrbms. Norströms 1960 ek 12H4c. En familj Norström bodde här på
1930-talet. — Olsbo. Olsbo 1794-1800 ka AI:4b (76), 1845-49 ka AI:12a (117).
Försv. tp, möjligen identiskt med Stares (se detta). F. led. är gen. av mansnamnet
Olov och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Skogen, se egen
rubrik. — Skräddars skrac_lay. Försv. tp. Skräddars 1960 ek 12H4c. En skräddare
har väl bott här; en sockenskräddare upptas i Gäddsjö i ka AI:15 (93) 1861-70. —
Stares skiras. Stares 1960 ek 12H4c. Försv. tp, möjligen identiskt med Olsbo (se
ovan). Under Olsbo antecknas i hfl 1794-1849 torparen Per Jansson Stare (se beläggsviten för Olsbo). — Svedden sv6c_lrj. Svedden 1906-15 ka Alla:3 (224). Till
svedd 'svedjeland', varom se Svedden under Buckarby. På ett område, tidigare kallat Morssvedd (1840 LMV T 40-36:5 beskr.), vars f. led. väl antyder, att modern i
någon familj brukat marken. — Sälls sals. Sälls 1960 ek 12H4c. En familj Säll bodde
här på 1930-talet. — Tjärdalen 51)444-an (äldst Tjärdalsvreten äågq,svrim, äct-).
Tjärdalen 1925-31 ka Alla:7 (280). Nu sällan använt namn, givet efter en intilliggande åker (Tjerdalsvreten 1864-65 LMV T 40-16:2 beskr.), vars namn är bildat
till tjärdal 'anordning för tjärframställning byggd på trattformig urschaktning i marken' och vret 'mindre åker'.
Haga !låga. — Haga 1960 ek 12H4c. — Fastighet norr om Tärnsjö samhälle, avJfr Bro not 7.
11 ! SDns 3 s. 40 har ortnamnet felaktigt lästs som ett patronymikon "geddhason".
12 SMR citerat efter en avskrift, felaktigt daterad 1435 3/3.
I
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söndrad från Prästgården 1939. Populärt modenamn, varom se Haga under Järlebo
i Harbo sn.
1 Hedkarlsbo heka,sbo 3/8 sk. — Hedekarsboo 1631, Heekarsboo 1680, Hedkarsbo 1825-1879 jb. — Hedekareboo, Hedekarboo 1615 AL 40:2 f. 177 v., 178 v.,
Hedkarbo 1645 mtl. Jb 1631 upptar ett skattetp, sannolikt under Ingbo, på vars
ägor Hedkarlsbo uppges ligga enligt gjb 1651-52 (LMV T 6 s. 55). Byn hade fram
till laga skiftet 1864 gemensam skog med Råsbo och Runhällen samt Nickelsbo i
Enåkers sn, vilket tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband mellan byarna. F. led.
i namnet Hedkarlsbo synes vara gen. plur. av hedkarl 'person från hedmarken'.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. Norr om byn utbreder sig ett
stort sandigt skogsområde, en hed.
Övriga bebyggelsenamn:
Hällbloms hi1b4-bms (förr Torparvreten). Försv. tp. Torparwreten 1866 LMV T
40-17:3 beskr., Torparvreten 1960 ek 12H3b. S. led. i det äldre, nu ej använda
namnet, är vret 'mindre åker'. Namnet Hällbloms är givet efter den siste bebyggaren Fritz Hellblom, som flyttade härifrån 1952. Fadern Anders Hellblom kom hit
som torpare 1879. —Sandvretensånvretrj. Sandvreten 1825 jb. Sandwreten 1673 ka
LI:1 (130). Jb 1825 upptar ett oskattlagt skattetp. F. led. syftar på förekomst av
sandjord. S. led. är vret 'mindre åker'. — Torparvreten, se Hällbloms.
1 Hemmingsbo hdraigsbo 1/2 sk. — ?j heemingsbodum 1418 u. d. Våla hdstg UUB
E 182s. 305 avskr. 0. Celsius d. ä.,13 ?j hemmesboda 1518 1/5 Våla hdstg UUBp.13
— Hemmingsboda 1541 DMS 1:4 s. 114, Hemingesbo 1544, Hemmingsboda 1549,
Hemmingzboo 1628, Hemmingsbo 1760-1879 jb. Jb 1541 upptar två och ett
halvt skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Hceming och s. led. plur. av
fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Från byn har sannolikt avsöndrats Stigängen, som hade
gemensam skog med Hemmingsbo ännu vid storskiftet 1811.
Övriga bebyggelsenamn:
Björklund bOrklizn ä., numera Kyrkberget4iirkbärje, eller Lanses länsas. Björklund
1906-15 ka Alla: 4 (577). Namnet Björklund är numera ej i bruk. Kyrkberget
syftar på belägenheten på höjden Kyrkbacken invid den gamla sträckningen av
landsvägen mot Nora kyrka. Lanses åsyftar Johan Lans Olsson, en tidigare ägare,
som bodde här 1915-19. Enligt en uppteckning i OAU var Lans ägarens förnamn.
— Kyrkberget, se Björklund. — Källskog. Försv. tp. Källskog 1780-86 ka AI:2
(86), 1865 glk Aa 14. F. led. syftar väl på en källa. — Lames, se Björklund. —
Lund, se Svallänge(n). — Norrstun n&stan (förr Jan-Perstorp). Jamperstorp 1875
LMV T 40-18:2 beskr., Norrstugan 1906-15 ka Alla:4 (579), Norrstun 1917 ek.
Belägen norr om byn. För s. led. se Norrstun under Dalen. Det äldre namnet är väl
givet efter en bebyggare Jan Persson. — Svallänge(n) svälckge,(n) eller Nya Svallänge , nia sväkese, (förr även Lund km). (Svallängen) Lund 1906-15 ka Alla:4
(578),14 Lund 1917 ek, Svallängen 1960 ek 12H3d. Namnet överfördes från en an13
14

Kan även avse Hemmingsbo i Östervåla sn.

I belägget är parentestecknen kring Svallängen strukna och Lund struket.
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gränsande gård under Åby, när dess ägare flyttade hit (se Gammelsvallängen under
Åby). — Tegelbruket tigalrbri:kke, ä., kgalrbrdace,. Tegelbruket 1906-15 ka Ana:4
(577). Ett tegelbruk fanns här fram till början av 1900-talet.
Holm hokm. — in holme ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), ?ij holme 1369 11/11
Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä.,15 ?de holme 1376 16/12 Våla
hdstg UUB E 182 s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä.,16 i holme 1377 19/5 Våla hdstg
UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., i holme 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182
s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., in holme 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), j
holme 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä., ?i holm 1492
22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48).17 — Holm o.d. 1544-1879 jb. Mgl
?1312 upptar två skattskyldiga till 4 öre. Äldsta jb upptar tre skattehmn. Vid byn
finns ett järnåldersgravfält (jfr Ml. 2.5 samt 3.2 Torp). Namnet är sing. av ordet
holm (fsv. holmber) 'holme'. Byn ligger på en höjd, omgiven av låga, förr vattensjuka marker. Kallas ibland Gammelholm gamakhölrm till åtskillnad mot Nyholm (se
nedan).
Inbyggarbeteckningar: holmborna hökmbone., gammelholmborna garnekhölrmbona. Byboöknamn: holmbofestkurrar hökmbofastkizrar.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Grötstens gr4tskns. Försv. tp. Grötstens 1865 glk Aa 14. Här finns en stor sten, till
vilken följande sägen är knuten. En gumma på väg till Holm med grötförning mötte
här en björn. Hon ställde då grötkrukan i en fördjupning i stenen för björnen att
äta, knöt sin schalett kring en stubbe för att avleda uppmärksamheten och kunde så
sätta sig i säkerhet. Se härom utförligt NevUs 1960 s. 107 (för varianter av sägnen
se uppteckning i OAU av L. Jonsson 1972). — Holmsta, se egen rubrik. — Mellangården. Millangården 1688 ka C:1 (16 v.). Förr namn på gd i byn. — Norrgården. Norrg. 1691 ka C:1 (37 v.). Förr namn på gd i byn. — Norrstugården nörstuM. Gd strax norr om byn. — Nyholm nyh6km,n9l2647n. Nyholm 1840-45 ka Al:
llb (465, 467). Gdr utflyttade vid laga skiftet. Här har tidigare troligen funnits
fäbodar till byn. LMV T 40-19:1 karta 2 (1774) upptar en äng söder om den östligaste av de tre nuvarande gårdarna med namnet Fäbo-Ängen (beskr.), där ett antal
små hus finns utsatta. En åker strax sydost härom är upptecknad med namnet Fäbodåkern (OAU). Inbyggarbeteckning: nyholmborna nyhölanbone,. — Per-Jöns
payins. Gd väster om byn med namn efer Per Jönsson, en brukare under 1800-talet.
— Sörgården. Sörgården 1689 ka C:1 (23 r.). Förr namn på gd i byn. — Västergården. Westergårde[n] 1690 ka C:1 (30 r.). Förr namn på gd i byn. —Ärna ctria, ina.
Ärna 1840-45 ka AI:11b (467). Gården är utflyttad vid laga skiftet. Namnet sägs
då ha givits av lantmätaren, därför att bonden på dennes fråga, var han ville ha sin
gård, svarade: "Det är väl någon plats 'ärna' åt mig också."

15

Kan även avse Holm i Harbo sn.
Se not 15.
17
Se not 15.
16

109

Holmsta höhnsta (kallades förr Holmens Minans). — Holmsta 1917 ek. — F.d.
soldattp för roten 49, vars soldater efter Holm, den enda byn i roten, hette Holm,
varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. Avsöndrat från Holm 1903. S. led. -sta
är tillagd i anslutning till äldre bebyggelsenamn på -sta.
1 Holvastby hökvasby ä., hölrvasby 1 sk. — olwastxby 1331 5/8 Åsbo RAp (SD 4
s. 226), ij holwastaby 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j hollostaby
1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Holuasteby 1544, Holwastby 1628, Halfvastby
1825-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Ingick förr i Bergbolsta skifteslag,
varom se under Berg. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Holmvast. Enligt
E. Salberger (i NoB 71, 1983, s. 21), som citerar det äldsta belägget, föreligger i
stället en biform Olfast. Det rör sig dock sannolikt om s.k. "h-bortfall", varom se
Huddungeby i Huddunge sn. S. led. är by 'gård; by'. Namn på -by med personnamnsförled anses huvudsakligen vara medeltida (se inl. 3.1).
Övriga bebyggelsenamn:
Abborrbo. Aborrbo 1855-60 ka AI:14a (83), Abberbo-torpet 1866 LMV T 4020:2 beskr., Aborrbo 1861-70 ka AI:15 (49). Försv. tp strax väster om Heden invid
gamla järnvägen. Utmärkt som soldattorp i LMV T 40-40:3 beskr. (1866). Något
soldatnamn Abborre har dock inte förekommit i Nora sn, och hfl 1855-70 upptar
ingen soldat under Abborrbo. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl.
3.3.6. — Bärfallet, se under Holvastby. — Fagerheden fågarhkn, fågarUdan. Fagerhedstorp 1866 LMV T 40-20:2 beskr. S. led. är hed 'sandigt skogsområde'. Ligger strax öster om Masteråsen, en del av den ås som i Huddunge sn kallas Nora hed.
Jfr även Heden nedan. F. led. åsyftar sannolikt hög- och jämnvuxen skog. Ett försvunnet angränsande torp under Ulebo bar samma namn (jfr detta). — Falkenberg
fitike,nbcbrj, fålke,nbårj. Falkenberg 1696 ka C:1 (66 r.). Ursprungligen soldattorp
för roten 61, vars soldater hette Falk, varom se M. Wahlberg i OUÄ 1981 s. 46 if.
Namnet är säkerligen bildat i anslutning till stadsnamnet Falkenberg. Senare tillkom här även en torpbebyggelse. Vid laga skiftet 1866 av den s.k. Bergbolsta skog
(se Berg, egen rubrik) kom bebyggelsen i Falkenberg att delas mellan Holvastby
och Prästgården. — Fredrikslund fredrikslån (förr även Lortkärret limyå(e,). Fredrikslund 1881-85 ka AI:31 (73), 1917 ek. Försv. gård med namn efter den förste
bebyggaren, torparen Johan Fredrik Jansson, inflyttad till ägorna 1875. Åkern vid
gården, nu kallad Lokärret efter läget invid Loberget (jfr Stentorp, egen rubrik),
benämns äldst Lortbrokärret (Lortbro Kärret 1783-84 LMV T 40-40:1, karta 4).
—Heden h&lan. På Heden 1787-93 ka AI:3 (153), Heden 1917 ek. Flera lhtr (några under Prästgården) belägna på den ås som i Huddunge sn kallas Nora hed (jfr
Fagerheden). — Hedenslund hedanslån. Hedenslund 1917 ek. Flera lhtr (även under Ulebo). F. led. är säkerligen bildad i anslutning till namnet på den närbelägna
bebyggelsen Heden (jfr detta namn). — Högsberga hbksbierja. Högsberga 1916-25
ka Alla:5 (206). Namnet används sällan i dagligt tal. — Jägartorpet jågatårpe,,
ictgatårpa. Jägartorp 1907-15 ka Alla:3 (199), Jägartorpet 1917 ek. Namnet är
sannolikt givet efter f.d. skogvaktaren Lars Johan Andersson, som flyttar hit 1907.
— Källviken, se egen rubrik. — Loberg. Loberg 1808-14 ka AI:6b (261). Försv. tp
invid fastigheten Stentorp, även kallad Loberg. För namntolkning se Stentorp (egen
rubrik). — Lortkärret, se Fredrikslund. — Rotfallet rtfcLe. Rotfallet 1804 ka AI:5b
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(245). Hit flyttar 1804 en torpare. Namnet är säkerligen ett äldre naturnamn,
åsyftande en röjning eller plats med stormfälld skog, karakteriserad av rotvältor.
Inbyggarbeteckning: rotfallarna rötfillana. — Rävsten råvstan. Rävstenen 1960 ek
12H3c. F.d. banvaktsstuga. Enligt en uppteckning i OAU har stugan fått sitt namn
efter en sten ett stycke därifrån, under vilken rävar haft lya (Räfsten 1783-84 LMV
T 40-40:1, karta 1). Stenen benämns på ek 12H3c (1960) Rövarstenen, vilket anknyter till en sägen om att en rövare legat i försåt bakom stenen och plundrat vägfarande (NevUs 1960 s, 109).
1 Hällby hilby, helby (förr Biskopsbo) 1/4 sk. — Biskopzbo 1628, Biskopsbo
1825, Hällby 1879 jb. Jb 1628 upptar ett krononybygge, gjb 1651-52 (LMV T 6s.
53) ett skattetp med mycket små ägor. Ingick förr i Bergbolsta skifteslag, varom se
under Berg. Enligt traditionen ursprungligen fäbod till gården Hovgårdsudden i
Sälja vid Dalälven. Denna gård skulle ha ägts av en biskop. Möjligen är f. led. i
namnet Biskopsbo i stället ett mansbinamn Biskop. S. led. är ortnamnselementet
-bo, varom se ml. 3.3.6. Namnet ändrades till Hällby 1861 på anmodan av dåvarande ägaren, som ville slippa sitt binamn Biskopen. Vid gården finns berghällar i dagen.

Övrigt bebyggelsenamn:
Hagalund h4galetn. Hagalund 1780-86 ka AI:2 (112). Modenamn.
Högsbo hålabo. — i hOgxbodom 1421 u.d. Uppsala Holmp. — Hegsbro 1541
DMS 1:4 s. 114, Hegsbro 1544, Högsby 1549, Högzbodå 1569-90, Högsboo 1680,
Högsbo 1760-1879 jb. Jb 1541 upptar två skattehmn. F. led. är sannolikt gen. av
det fsv. mansnamnet H0k, s. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3. För det
bebyggelsehistoriska ursprunget se Boda.
1 1 sk. 2 1 sk. 3-7 jordlhtr fr. (utbrutna från 1 o. 2 och upptagna i jb 1916).

Övriga bebyggelsenamn:
Annedal ane,d0 eller Risängen risiegan. Annedal 1907-15 ka AIIa:4 (538). Beläget
på ett utskifte öster om byn Boda. F. led. är given efter hustrun Anna Olsson, som
kom hit som nygift 1907. Namnet Annedal används mycket sällan; i stället kallas
gården Risängen i likhet med det intilliggande torpet Risängen (se detta namn). —
Erk-Jans(sons), se Sundins. — Hagatorp hågatårp, h4gat6rp. Försv. tp. Hagatorp
1898-1905 ka Ana:2 (471). — Högsbofäbodarna hbksbofd,b4ana. Gemensamt
namn för Lars-Nilsbodarna, Mats-Larsbodarna och Sundinsbodarna (se dessa
namn). — Johanneslund johanashin. Johannislund 1898-1905 ka Alla:2 (478), Johanneslund 1917 ek. Enligt en uppteckning i OAU (L. Jonsson 1972) åsyftar L led.
Högsbo skolas förste ordinarie lärare, vars namn var Johannes; denne bodde i
skolan mitt emot lägenheten på 1880-talet. — Karl-Ambreses k4gimbreses. Försv.
tp öster om gården Villsmossen. Jfr Karl Ambrosson, som vid laga skiftet 1866
(LMV T 40-22:4 beskr.) utflyttar till Villsmossen. — Lars-Nils 10111s, laynils.
Lars-Nils 1960 ek 12H3d. Utflyttningsgd vid laga skiftet 1866 med namn efter Lars
Nilsson (1843-1915). — Lars-Nilsbodarna kilnilsb4ane, eller Lars-Nilsfäbodarna
lcksigls fd,boana. Lars-Nilsbodarna 1960 ek 12H3d. Försv. fäbodvall till gården Lars111

Nils, vilken tillkom efter laga skiftet 1866. Jfr Högsbofäbodarna och Mats-Larsbodarna. — Lars-Nilsfäbodarna, se Lars-Nilsbodama. — Mats-Lars mak. Äldre
namn på gård i byn, givet efter bonden Mats Larsson (1800-72). — Mats-Larsbodarna ma,sksbOane, eller Mats- Larsfäbodvallen ma,sAs
Högsbo Fb 1859 G
91. Försv. fäbodvall strax öster om sjön Norra Brinnen. Den var byns gamla gemensamma fäbodvall och tillföll gården Mats-Lars (jfr detta namn) vid laga skiftet 1866.
Användes fram till 1907. Se om vallen Frödin 1950 s. 32. Jfr Högsbofäbodarna. —
Mats-Larsfäbodvallen, se Mats-Larsbodarna. — Mittbyn. Högzbo mittbyy 1691 ka
C:1 (36 r.). Förr namn på gd(r) i byn. — Norrgården. Högzbo norrg. 1693 ka C:1
(49 r.). Förr namn på gd i byn. — 01-Ers oks. Nordligaste gdn i byn med namn
efter bonden Olof Ersson (1851-1902). — Per-Ers per4s. Gd i byn med namn efter
Per Ersson (1814-74). — Risängen risiegan. Risängen 1906-15 ka Alla:4 (538).
Ursprungligen namn på den intilliggande åkern (Risängs wreten 1780 LMV T
40-22:1 beskr.). F. led. åsyftar sannolikt buskvegetation (jfr Risänge i Harbo sn).
— Segelbobodarna segalrbobOdatta. Försv. fäbodvall mellan Mats-Larsbodarna och
Sundinsbodarna. Tillhörde gården Segelbo. — Snöroms sn8r6ms, sn6roms. Snörom 1865 glk Aa 14. Försv. tp norr om Västeränge vid en krök av den gamla landsvägssträckningen mot Nora kyrka. Namnet är säkerligen ett imperativiskt namn
jämförbart med det av N. Lindqvist (1926 s. 296 if.) behandlade Snörom. Enligt
Lindqvist är detta och flera andra liknande namn bildade till verbet snöra (om)
'vända, vrida, svänga (om)'. Formen på -s är sannolikt en ellips för Snöromsstugan
eller någon liknande sammansättning. En åker söder om torpet kallas 1866 Snurromsvreten (LMV T 40-22:4 beskr.). — Sundins sandfns (förr Erk-Jans arkidns
eller Erk-Janssons arkyjnsons). Den sydligaste gården i byn. Det äldre namnet är
givet efter bonden Erik Jansson (1828-1916), Sundins efter senare ägare. — Sundinsbodarna sandinsbOane, eller Sundinsfäbodvallen sandfns fd,bovåln. Försv. fäbodvall mellan Lars-Nilsbodarna och Mats-Larsbodarna, tillkommen efter laga
skiftet 1866. Jfr Högsbofäbodarna och Mats-Larsbodarna. — Sundinsfäbodvallen,
se Sundinsbodama. — Sörgården. Högzbo sörgård 1692 ka C:1 (41 r.), Sörgården
1693 ib. (49 r.). Förr namn på gd i byn. — Torpargården tårpargem eller Torpars
törpa,s. Försv. tp nära Karl-Ambreses. Det revs i början av 1900-talet. Här bodde
Torpar-Janne. Jfr det likalydande namnet under Segelbo. — Torpars, se Torpargården. — Villsmossen vilsmåsq. Villsmossen 1911-15 ka Alla:4 (540). Utflyttningsgård vid laga skiftet 1866. Den har övertagit ett äldre ägonamn (Willsmossarne 1866
LMV T 40-22:4 beskr.). F. led. Vills- är oklar. — Västeränge vd.ste,råge, ä.,
ve:stariege, eller Västerängen vastariegan. Westeräng 1891-97 ka AI:33 (312), Västeränge- 1917 ek. Gårdarna utflyttades vid laga skiftet 1866 och har övertagit ett
äldre ägonamn (Wästra ängen 1780 LMV T 40-22:1 beskr., Westerängen 1866
LMV T 40-22:4 beskr.). S. led. är änge 'äng' alternativt äng.
Ingbo igbo. — i yghabodom 1362 18/4 Stockholm SD 8 s. 181 avskr. N. R. Brocman, jngabo 1396 u.d. u.o. RL pag. 290 (f. 174 v.) reg. 15404., j ingabo 1416 9/6
Våla hdstg UUB E 182s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä. — Ingeboda 1551-90, Ingeboo
1680, Ingbo 1825-1879 jb. — i ingebodhe, i. . . inghebodhe, i. . . inghe bode 1535
11/2 Simtuna hdstg UUBp (SMR 202).18 Jb 1551 upptar två skattehmn och två
skatteutj., den ena i Osta och den andra motsvarande nuvarande Sörbo (se detta
18

Se not 12.
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namn, egen rubrik). Från byn har avsöndrats Hedkarlsbo. F. led. är gen. av det fsv.
mansnamnet Inge och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.
1 1 (3/4) sk. 2 1 (3/4) sk. 3 utj. sk. 4 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Berg ber]. Berg 1917 ek. Utflyttningsgd vid laga skiftet 1865 med namn efter intillliggande äldre bebyggelse (se Ingboberg, egen rubrik). — Erik-Mats enkmäts t eller Herrgården hctrgaq. Förr namn på den nuvarande östra gården i byn, givet efter
bonden Erik Matsson (1832-85). Namnet Herrgården syftar sannolikt på att gården jämsides med 01-Jons varit byns största. På kartan LMV T 40-23:2 (1810) är
gårdens byggnader störst i byn. — Herrgården, se Erik-Mats. — Kärrbäck jctrbik.
Kierbek 1681 ka C:1 (3 r.), Kiärbeck 1696 ib. (70 r.). Utflyttningsgårdar efter laga
skiftet 1865. Av de äldre beläggen att döma har på platsen funnits en äldre bebyggelse, som dock måste ha försvunnit i början av 1700-talet. Någon sådan upptas
nämligen ej i hfl 1738-1870 eller på kartorna LMV T 40-23:1 (1766) och ib. 23:3
(1856-58). Namnet är ett äldre ägonamn (Kärrbäck 1865 LMV T 40-23:3 beskr.),
ursprungligen åsyftande en bäck från den intilliggande Kärrbäcks mosse. — Lappviken, se Viken. — Markusbo. Markusbo 1865 LMV T 40-23:3 beskr. Försv. tp
nordost om byn, vid gränsen mot Ljusbäck (utsatt på ek 1917). Till mansnamnet
Markus och ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — 0I-Jons ölriöns t. Förr
namn på den nuvarande västra gården i byn. Efter bonden Olof Jonsson (18231909). — Svarthäll svizjhl. Försv. fäbodvall väster om Storån (utmärkt på G 91
1859) med namn efter en udde med mörk bergart på östra sidan av Storån (Svarthäll
1960 ek 12H3a). Fäbodvallen användes av Osta by, varom se närmare Kallviken
under Östa. För karta över vallen från 1827 samt sägen därifrån se NevUs 1960 s. 52
if. — Viken viken eller Lappviken kvike,n. Wiken 1865 LMV T 40-23:3 beskr.
Beläget vid en vik av Dalälven, kallad Ingboviken eller Lappviken. Här bodde Jan
Olsson (1767-1836), som var s. k. sockenlapp med uppgift att flå hästar, hundar
och katter (Nevåls 1960 s. 115 f.). Om sockenlappar i nordvästra Uppland se
I. Svanberg i Vår hembygd 4 (1980) s. 310 if. samt allmänt om dessa dens. 1981 och i
Rig 69 (1986) s. 97 if. — Västergården vastagag. Västergården 1960 ek 12H3b.
Försv. gd sydväst om byn, utflyttad vid laga skiftet 1865. — Västergården. Wästergården 1693 ka C:1 (50 r.). Förr namn på det västra hemmanet i byn. — Ängesmyran åseympran ä., &gest-n:yra. Ängelsmyran 1917 ek, Ängesmyran 1925-31 ka
Alla:7 (152), 1960 ek 12H3b. Uppodlades 1871 (Nev6is 1960 s. 133). F. led. är
oklar, dock troligen änge neutr. 'äng'. — Östergården. Ingeboo Ö. gården 1690 ka
C:1 (32 v.), Ingebo östergården 1691 ib. (38 v.). Förr namn på det östra hemmanet i
byn.
Ingboberg igbobcbri (förr Berg bcee). — Bärgh 1680, Berg 1825 jb. — Bergh 1649
ka LI:1 (44), Berg torp 1780 ka AI:2 (121), Berg 1855 ka AI:14a (37), Berg torpen
1865 LMV T 40-23:3 beskr., Ingboberg 1917 ek. — Jb 1680 upptar ett skattehmn.
Underlagt Ingbo 1669 och uteslutet ur jb 1853. Den nuvarande fastigheten avsöndrades från Ingbo 1909. Här fanns förr ett flertal bebyggelser, delvis inom, delvis
utom den nuvarande fastighetens gränser, bl.a. soldattorp för roten 60 (Sörbom)
och ryttartorpet 117 (Ingberg, Ingstedt). Namnet Berg syftar på bebyggelsernas
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höjdläge; det yngre jr-namnet Ingboberg används sällan i dagligt tal. Söder om fastigheten, inom Ingbo, finns en yngre gård, som fått namnet Berg (jfr detta).
Kerstinbo kekmbo ä., §ee,stimbo. — j Christina botum 1360 u.d. u.o. SD 7:2 s.
251 reg. 1540-f., j cristinabodum 1453 9/1 Bro RApp ser. II. — Kirstinbo 1544,
Christineboda 1549, Kirstinaboda 1569-90, Kirstinbodha 1628, Kierstenboo 1680,
Kierstinbo 1760, Kjerstinbo 1825-1879 jb. — Kirstinebode 1560 tl. — Äldsta jb
upptar ett skattehmn. F. led. utgörs av det med kristendomen inlånade kvinnonamnet Kristina, av det äldsta belägget att döma gen. av variantformen Kristin (>Kerstin). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se Ml. 3.3. Med namnet avses nu både
samhället vid Kerstinbo hållplats och den gård som även kallas Kerstinbo gård (se
nedan). Från byn har sannolikt avsöndrats Torbacka. Kerstinbo och Bro utgör tillsammans Norrgränden (eller Gränden), varom se avsnittet Namn på sockendelar
(efter sockennamnet).
Inbyggarbeteckning: kerstinborna 5ee,stzmbone,.
1 1 sk. 2 allmänningsäng sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Mats andaymås. Försv. gd norr om Kerstinbo samhälle med namn efter
bonden Anders Matsson (1830-1913). Gården byggdes mellan storskiftet 1794 och
laga skiftet 1858. — Björkbacken, se egen rubrik. — Erk-Ers ckrks eller Kerstinbo
(gård) okrombo, je,sombogdcl. Namn efter bonden Erik Ersson (1851-1927); svärfadern, den föregående ägaren, hette också Erik Ersson. Gården ligger på den gamla bytomten, varför bynamnet ibland kan avse enbart denna gård; genom tillägget
gård skiljs då gården från Kerstinbo samhälle (se nedan). — Jan-Jöns jåwåns. Gd
nordost om Vretbacken, utflyttad hit vid laga skiftet 1858. Namnet är givet efter
bonden Johan Jönsson (1833-1903). — Kerstinbo 4ckstzmbo. Kerstinbo St.2 1917
ek. Litet stationssamhälle vid den nu nedlagda järnvägen Sala— Gysinge— Gävle,
som blev färdig 1901. — Kerstinbo (gård), se Erk-Ers. — Snickars snika. Tp strax
sydväst om Kerstinbo gård. En snickare bodde här i slutet av 1800-talet. — Svedden, se egen rubrik. — Sågarbo sågabo. Lht i Kerstinbo samhälle. Förste ägaren till
Kerstinbo ångsåg flyttade hit huset från gården Anders-Mats. — Vretbacken vittbåkan ä., -båke,n. Vretbacken 1917 ek. Utflyttningsgård vid laga skiftet 1858. Gården har övertagit ett äldre ägonamn (Wretbacken 1858 LMV T 40-24:3 beskr.),
åsyftande den lilla skogsbacken i nordost, där några vretar 'mindre åkrar' fanns.
1 Klockargården, se under Prästgården.
Kransberga krånsbårja. — Kransberga (jr) 1918 ek. — F.d. soldattp för roten 59,
vars soldater hette Krans från 1777 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Bebyggelsenamnet är bildat till soldatnamnet. Avsöndrat från Buckarby 1913, där även roten 52 hade sitt soldattorp, varom se Norgrens under Buckarby.
Kvarntorp kvågtörp eller Åbysågen åbysdge,n. Försv. beb. — Kvarntorp 191625 ka Alla:6 (543). — Avsöndrad från Åby 1946. Här har funnits kvarn och såg.
Kåsseboda. Försv. ?beb. — Kåsseboda 1610 jb. Jb 1610 upptar en kronoutj.
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med en Sankt Erikslandbo (Uppsala domkyrka) och okänd belägenhet. F. led. kan
vara ett mansbinamn Kosse, känt från 1500-talet, bl.a. i Gamla Uppsala sn i Uppland (SMPs). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Möjligen är f. led. i jbbelägget en felskrivning eller felläsning för Båsse-. Jfr Bossabodha, torp under byn
Mälby, vars grannby Bro under början av 1600-talet bestod av två Sankt Erikshmn.
*Kmlabodha Försv ?beb. — i kxlebodhum 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp
(SDns 3 s. 40). — Var enligt belägget 1415 en urfjäll i Nordmyra, moderby för flera
senare avsöndrade bebyggelser. F. led. är sannolikt gen. av ett fsv. mansnamn,
Kwli eller Keelle (SMPs), och s. led. är plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.
Källviken jalvike,n. — Källviken 1960 ek 12H3c. Ursprungsfastigheten avsöndrades från Holvastby och Ulebo 1863. Dess namn åsyftar den närliggande Ulebo
kvarnkälla, en stor och vattenrik källa, vars vatten förr drev Ulebo kvarn. S. led.
-viken syftar väl på att fastighetens gamla åker bildar en vik fram mot den kvarvarande kvarndammen.
Käringstugan. — Kiäringstugan 1639 ka LI:1 (22). — Nu okänd bebyggelse. Fattighuset?
1 Lakbäck Väster låkbå,k., vejtelåkbåk 1 sk. — in lakabec ?1312 u.d. u.o. RAp
(SD 3 s. 90), j lakabxkke 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr.
0. Celsius d.ä., in lakabxk 14003/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), j lakabxk 1409 8/8
Uppsala Bergslp (SDns 2 s. 135), i lakabakkx [I, i lakabecche 1415 21/5 Östervåla
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j lakabxk 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 307
avskr. 0. Celsius d.ä., j Lakabek 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr.
0. Celsius d.ä., j lakabek 1453 9/1 Bro RApp ser. II, i lagebegh 1492 22-29/2 UUB
E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48). — Lakabeck 1544, Lakebek 1628, Westerlakbek 1715,
Wester Lakbäck 1825, Lakbäck Wester 1879 jb. — Wäster Lakabek 1615 AL 40:2 f.
177 r. Mgl ?1312 upptar för Lakbäck en skattskyldig som restar 6 öre och äldsta jb
två skattehmn, varav ett med utj. i Nordmyra (de två hemmanen motsvarar troligen
nuvarande Väster Lakbäck och Öster Lakbäck). Enligt en uppteckning i OAU har
man förr fiskat lake i en bäck här. Söder om byn rinner Källbäcken, en icke obetydlig bäck, som under namn av Bjurvallabäcken flyter vidare österut genom Östervåla
sn och mynnar ut i Vretån, vilken fortsätter ut i Tämnaren. Namnet åsyftar säkerligen förekomst av lake, men om Källbäcken eller något av dess biflöden är den
namngivande bäcken kan emellertid nu ej avgöras. I öster gränsar Väster Lakbäck
till Öster Lakbäck. Här finns dock ingen bäck som kan knytas till bynamnet; Källbäcken rinner söder om byns ägor. Av detta skäl anser jag det sannolikt, att Väster
Lakbäck är ursprungsbebyggelsen och Öster Lakbäck en senare utflyttning. Möjligen kan något av de sena 1400-talsbeläggen avse nuvarande Öster Lakbäck.

Övrigt bebyggelsenamn:
Lakbäcksvallen, se under Sala norra kronopark.
1 Lakbäck Öster låkbik, bstelåkbålg 1 sk. — Lakabek 1544, Österlakbek 1715,
Öster Lakbäck 1825, Lakbäck Öster 1879 jb. — För namntolkning se Lakbäck Väster.
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Övriga bebyggelsenamn:
Erk-Ers iirks. Förr namn på den nuvarande huvudgården i byn; efter Erik Ersson,
ägare fram till sekelskiftet. — Jan-Ers, se Norrstun. — Lakbäcksvallen, se under
Sala norra kronopark. — Norrstun «man eller Jan-Ers jan4. Norrstun 1960 ek
12H4d. Försv. tp norr om byn, rivet på 1940-talet. För s. led. -stun se Norrstun
under Dalen. Den siste torparen hette Jan Ersson. — Per-Ers per4 eller Tomta
tömta. Gd i byn med namn efter Per Ersson, som bodde här fram till början av 1900talet. Namnet Tomta, som tillkom 1918, är föga känt. — Tomta, se Per-Ers.
Lill-Torbacka. — Lilltorbacka 1689 ka C:1 (23 v.), Lilltorbaka 1691 ib. (37 v.),
Lilltorbacka 1693 ib. (48 r.). — Nu okänd bebyggelse, sannolikt belägen nära Torbacka.
1 Litselbo li1bo , lisalbo 1/2 sk. — Littzleboda 1549, Littzlaboda 1551, Lisleboda
1569, Litzlebo 1628, Litselbo 1825-1879 jb. — Lislebode 1560 tl. — Äldsta jb upptar ett skattenybygge, väl till Öster Lakbäck, som enligt laga skifteskartan från 1866
(LMV T 40-29:3) redovisar gemensam skog med Litselbo. F. led. är ursprungligen
Litsla-, plur. av /iti/ 'liten' med s-inskott — jfr dialektens lissel tex. i naturnamnen
Lisselgärdet och Lisselhagen. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Den
närmare innebörden av f. led. i namnet är oviss.
Byboöknamn: lisselbojämmern lisalbojcbme.n. Innehåller best. form av app. jämmer, väl med kollektiv innebörd.

Övriga bebyggelsenamn:
Eriksberg enksbårj. Eriksberg 1891-97 ka AI:33 (372). Namnet är givet efter
handlanden Per Erik Eriksson, som flyttade hit 1891. — Johannelund 4ohånalizn,
johanaltin. Johannelund 1898-1905 ka Alla:2 (584), Johanneslund 1917 ek, 1960
ek 12H4d. Namnet är givet efter hustrun Johanna Ersdotter, död 1899.
Ljusbäck jidsbå.k. — Liusabec 1185 5/11 Verona RAp (SD 1 s. 120), de lysebec
?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), per curiam liusabixk 1344 A 8 f. 14 v. (SD 5 s.
300),19 j lysebek 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä., i lyusabxkkae 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j lysabxk 1416 9/6 Våla hdstg
UUB E 182 s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä. — Liusabek 1544, Liusebeck 1549, Ljusbeck 1551, Ljusbäck 1825-1879 jb. Mgl ?1312 upptar en skattskyldig till 1 mark.
Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj. i Nordmyra. Vid byn finns två
kraftiga källor, från vilka rinner en bäck med klart vatten.
1 1 sk. 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Biholma bihålrma. Biholma 1916-25 ka Ana:5 (168). Namnet syftar på att en tidigare ägare haft mycket bin. — Granberga. Granberga 1780-86 ka AI:2 (135),
Granberga Torp 1803 LMV T 40-30:1 karta 2. Förr namn på torpet sydväst om
Ljusberget. Namnet är givet efter berget strax i öster (Granberget 1858 LMV T
19

Omtalar transaktion utförd 1289-91.
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40-30:2 beskr.). — Hällnäset. Hallnäset 1855-60 ka AI:14a (125), Hällnäset 1917
ek. Försv. tp på udden Hällnäsudden på det stora Hällnäset i Andersboviken av
Dalälven (hanåsa, Häll-Näsett 1782-83 LMV T 40-36:2 karta 2). Terrängen karakteriseras av många berghällar i dagen. —Jan-Olofs torp, se Sjöberget. — Jonsbo
jbnsbo. Jonsbo 1960 ek 12H4b. Odlades upp av Nils Jonsson på 1860-70-talen
(NevUs 1960 s. 116). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —
Mossberg eller Mossbo. Måsbo 1738 ka AI:1 (12 v.), Måssberg 1739 ib. (26 v.),
Måsberg 1751 ib. (203 v.). Förr namn på torpet norr om Ljusberget. Här upptas i hfl
1738-40 ryttaren Hästsko och i hfl 1751 i hans hustru. Beläget på en mindre höjd.
Om s. led. -bo se inl. 3.3.6. — Mossbo, se Mossberg. — Sjöberget fikierja (förr Jan
Olofs torp). Jan Olofs Torp 1858 LMV T 40-30:2 beskr., Sjöberget 1960 ek 12H4b.
Namnet är givet efter det intilliggande berget (Sjöberget 1803 LMV T 40-30:1
beskr.) nära Nordmyrasjön. — Västerbo vistarbo. Westerbo torp 1780-86 ka AI:2
(164). I den del av byn Nordmyra som vid laga skiftet 1845 tillföll Ljusbäcks utjord i
Nordmyra. F. led. syftar på läget väster om Nordmyra. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6.
Loberg(et), se Stentorp.
1 Lockarbo lökarbo, löka(r)bo 1 sk. — in lokaruabodhum, in 10caruxbodhom
?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89 f.),2° j lukkarabodhum 1366 10/3 Våla hdstg SD 9
s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä., ij lvchasabodh [!] 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s.
304 avskr. 0. Celsius d.ä., j Locarnabodhum 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s.
309 avskr. 0. Celsius d.ä., i Lukarabodum 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182s. 307
avskr. 0. Celsius d.ä., i lvkarabodom 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr.
0. Celsius d.ä., j lukarabodum 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä., j Lucarabodum 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr.
0. Celsius d.ä., j lokarabodom 1421 u.d. Uppsala Holmp, j lockarabodha 1518 1/5
Våla hdstg UUBp. — Lukarebo 1544, Lockareboda 1549-51, Låckareboo 1680,
Låckarbo 1715, 1879 jb. Mgl ?1312 upptar en skattskyldig till 4 öre och två som
restar 1 mark. Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj., 1548 till Boda.
Lockarbo sägs i beskr. till storskifteskartan för Stalbo 1767-68 (LMV T 40-49:1)
ligga på denna bys ägor och vara avgärdad därifrån. F. led. i namnet Lockarbo är en
sammansättning med ett svagt böjt personnamn och fsv. arve 'arvinge'. Formen
med 0 i mgl ?1312 torde vara en felskrivning (jfr Otterbjörk 1957 s. 15). Det personnamn som då kommer ifråga är ett mansbinamn Lokke 'den lockige', varom se
J. Sahlgren i NoB 2 (1914) s. 252 f. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
Lockarbo skulle alltså betyda 'Lockes arvingars (arvinges) bodar'. Jfr Björnarbo i
Huddunge sn och Kullarbo i Östervåla sn.

Övriga bebyggelsenamn:
01-Mats ohneits. 011e Mattssons torp 1866 LMV T 40-31:2 beskr. Försv. tp i nordostligaste delen av ägorna. — Storvreten, se under Boda.
Mossbo, se under Åby.
2o SD läser felaktigt det första belägget

kkaruan
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1 Mälby maby, m4lbjln 1 fr. — in mxdhalby 1350 29/10 u.o. RAp (SD 6 S. 233),
mxdhalby 1397 22/2 Vadstena UUBp, i Mxdhelby 1399 1/6 Ön UUBp vidf. 1397
22/2 Vadstena, j medilby 1453 9/1 Bro RApp ser. II. — Melbi 1544, Medelby 1549,
Mälby o.d. 1590-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett frälsehmn. F. led., fsv. midhal-,
mcedhal- 'mellan-', syftar på läget mellan Bro och Sälja. S. led. är by 'gård; by' (jfr
ml. 3.1).

Övriga bebyggelsenamn:
Bossabodha. j Bossobokum P] 1360 u.d. u.o. SD 7:2 s. 251 reg. 15404., bossabodha 1399 1/6 Ön UUBp vidf. 1397 22/2 Vadstena. Nu okänt tp, omnämnt utan namn
1397 22/2 Vadstena UUBp. F.led. är sannolikt det fsv. binamnet Bussel Bosse
(SMPs), mindre troligt det likalydande tyska förnamnet (SMP 1 sp. 446). S. led. är
plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Jfr Mellanbo och Mälbytorpet nedan samt
K å'sseboda
'
(egen rubrik). — Erk-Jans wrkidns. Nu sällan använt namn på den södra
av de två gårdarna, givet efter Erik Jansson, farfar till 1970-talets ägare. — Hällarna. vid Hällarna 1801-07 ka AI:5b (319), Hällarne 1835-39 ka AI:10a (217). Nu
okänd beb. vid Sevedskvarn. — Kunstun kfuistim. Kunstebacken 1922 kG 91 NO.
F. led. är oviss; för s. led. -stun se Norrstun under Dalen. — Mellanbo. Millanbo
1715-60, Mellanbo 1825 jb. Millanbo 1652 ka LI:1 (52), 1738 ka AI:1 (16 r.). Jb
1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Mälby. Möjligen är bebyggelsen identisk
med Mälbytorpet (jfr detta och Bossabodha). S. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. — Mälby kvarn, se Sevedskvarn. — Mälbytorpet. Mälbytorpet
1691 ka C:1 (38 v.), Mälby Torpet 1693 ib. (47 v.). Nu okänt tp, möjligen identiskt
med Mellanbo (jfr detta och Bossabodha). — Nybo n0o, nOo. Försv. tp. Nybo
1871-78 ka AI:28 (127), 1917 ek. Förs. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6.
— Olof Erssons torp, se Skvaterbo. — Sevedskvarn saveskv4q, sevedslcvdri (förr
Mälby kvarn). Mälby qwam 1738 ka AI:1 (16 r.), Mälby qvam och Såg 1749 LMV T
40-1:2, Seveds Qvam 1780-86 ka AI:2 (201). Enligt E. NevUs (1960 s. 129 f.)
uppfördes den första kvarnen på 1600-talet. 1774 lät fogden Seved Tigerhielm
(1712-90) bygga den kvarn som lades ned 1918; kvarnen ägdes i mitten av 1700talet av dennes syster Barbara Tigerhielm (LMV T 40-54:1 beskr. 1750). Jfr
Sevedstorp under Lindsbro i Östervåla sn. I hfl i slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet omnämns kvarnen enbart som "Kvarnen", först fr.o.m. 1850 regelbundet som Sevedskvarn. Möjligen är just denna kvarn omnämnd redan 1397
22/2 Vadstena UUBp och 1399 1/6 Ön UUBp (DMS 1:4s. 116). — Skvaterbo skv4tar(t)bo (förr Olof Erssons torp). Försv. tp. Olof Erssons Torp 1826-29 LMV T
40-32:1 beskr., Squaterbo 1861-70 ka AI:15 (129), Skvaterbo 1917 ek. F. led. är
given efter bäcken Skvaterbäcken, som rinner nära torpplatsen. Dess namn torde
vara bildat till det ljudhärmande verbet skvatra, som i uppländska dialekter har
betydelsen 'skratta, pladdra' o.d. ('skratta sakta men ihärdigt' Nora sn, ULMA
25496). I grannsocknen Österfärnebo i Gästrikland används ordet om det ljud som
åstadkommes när vatten rinner över t.ex. stenar (0AUd). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Nordanhed, se Bengtsbo.
1 Nordansjö IQkanfg« , nö4anf4 1 (1/2) sk. — Noordansio 1453 9/1 Bro RApp ser.
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II. — Nordansio 1544, Nordansiö o.d. 1551-1628, Nohlansiöö 1680, Nordansjö
1825-1879 jb. — Nordansio 1535 11/2 Simtuna hdstg UUBp (SMR 202), Nolandsiö
1560 tl. — Äldsta jb upptar ett kyrkohmn. Bebyggelsen ligger norr om det större
och äldre Nordmyra, varifrån den är avgärdad (se Nordmyra). Den i detta namn
åsyftade myren är ett stort myrkomplex, som även sträcker sig fram till Nordansjö,
och som vår och höst förvandlas till sjö vid högvatten i Dalälven.

Övriga bebyggelsenamn:
Björkholmen. Björkholmen 1808-14 ka AI:6b (286). Försv. tp, 1830 angett som
obebott (ka AI: 9a, reg.). Var beläget vid den lilla åkern Björkholmen (björkhålrme,n, Björkholmen 1960 ek 12H4b), vars namn syftar på den lilla björkbevuxna
åkerholme som finns på åkern. — Nordansjö fäbodar nOanfo frtbi2dar r. Nordansjö fäbodar 1960 ek 12H5b. Äldre uppgifter om att här funnits fäbodar saknas; på
ek 1917 finns några uthus markerade. Jfr de intilliggande Österbo fäbodar under
Nordmyra. — Skräddars, se Västerängen. — Västerängen vd.starågan eller Skräddars. Västerängen 1917 ek. Försvunnet tp väster om byn med namn efter en intilliggande äng (Wäster Ängen 1782-83 LMV T 40-36:2 karta 4).
— in normyre ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), in
Nordmyra n,Yempra,
Nordhermyry 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268), inter villas nordhxnmyre . .
ville nordhxnmyre 1331 5/8 Åsbo RAp (SD 4s. 226 f.), per curiam . . . et nordhanmyri 1344 A 8 f. 14 v. (SD 5 s. 300),21 in nordanmyrom, ij nordanmyrom, ij nordanmyro 136911/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., i nordanmyre, i
nordanmyre 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182s. 307 avskr: 0. Celsius d.ä., hi nordhanmirom, hi nordhanm-ra 1415 21/5 Östervåla (hdstg) RAp (SDns 3 s. 40),22
Noordanmyro, j nordanmyro 1453 9/1 Bro RApp ser. II. — Nordmire 1544, Nordanmyra, Nordhmyra 1549, Nordmyra 1551, Nordanmyro 1569-90, Nordanmyra
1628, Nohlmyra 1680, Nordmyra 1825-1879 jb. — Nolandmyro 1560 tl. Mgl
?1312 upptar tre skattskyldiga till 1 mark. Äldsta jb upptar två och ett halvt skattehmn, ett kyrkohmn och fem skatteutj. (till Gäddsjö, Andersbo, Buska, Ljusbäck
och Lakbäck). Nordmyra, som i äldsta jb är socknens näst största by och har två
stora förhistoriska gravfält, synes vara moderby för flera intilliggande bebyggelser.
Storskifteskartan från 1782-83 (LMV T 40-36:2) över Nordmyra skog inkluderar
skogen för Andersbo, Buska, Nordansjö, Gäddsjö och halva Fallet. I beskr. till laga
skifteskartan 1840 (LMV T 40-36:5) anges Nordansjö och Fallet vara avgärdabyar.
F. led. i namnet Nordmyra synes äldst vara Nordher- 'norr-', i belägget ?1312,
före uppkomsten av svarabhaktivokalen, genom bortfall av -dh- i trekonsonantställning utvecklat till Nor- (A. Noreen i ANF 5, 1889, s. 387 f.). Senare under 1300- och
1400-talen uppträder som förled i stället Nordan- 'norr om', medan den nuvarande
förleden är Nord-. S. led. är ursprungligen sing. av myr med senare anslutning till
plur. ortnamn på -a (Brylla 1987 s. 133). Namnet syftar på belägenheten i norra
delen av ett stort myrkomplex, vars äldsta kända namn är Stora myran (Store Myran 1651-52 gjb LMV T 6 uppsl. 124).
1 1/2 (1/3) sk. 2 1/2 (1/3) sk. 3 3/8 (1/8) kr. 4 5/8 (5/24) kr.
21
22

Se not 19.
I SDns felaktigt läst som Nordhannet och Nordhanneta. Belägget har därför i OAU:s samlingar och i
DMS 1:4 identifierats med Nordanhed, som emellertid är ett 1600-talsnybygge (se detta namn).
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Övriga bebyggelsenamn:
Förarebostället, se Mellangården. — Kronogården, se Mellangården.— Mellangården eller Förarebostället eller Kronogården. Cronegården 1651-52 gjb LMV T 6
(24), Mellangården 1756 LMV T 40-36:1 beskr., Förare Bostället 1782 LMV T
40-36:2 beskr. Förr namn på den mellersta av byns tre gårdar. Den överfördes från
kyrko till krono under senare delen av 1500-talet och blev småningom förareboställe vid Västmanlands infanteriregemente (förare var en lägre befälsgrad vid infanteriet). Jfr Västergården och Östergården. — Nystrand n9strän, nystreincl. Nystrand
1855-60 ka AI:14a (117). Tp vid stranden av Andersboviken. — Videtorp
vidatårp. Videtorp 1918-25 ka Alla:5 (224). F. led. är väl trädbeteckningen vide.
— Västergården. Wästergården 1651-52 gjb LMV T 6 (24), Wästergård 1691 ka
C:1 (36 v.). Förr namn på den västra av byns tre gårdar. Jfr Mellangården och Östergården. — Österbo bstarbo. Österbo 1787-93 ka AI:3 (170). F. led. syftar på läget
öster om byn, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Österbo
fäbodar bsterbo fiebbdar r. Österbo fäbodar 1960 ek 12H5b. Ek 1917 utmärker en
fäbodvall med boningshus, men på äldre kartor saknas vallen. Jfr intilliggande Nordansjö fäbodar under Nordansjö. — Östergården. Östergården 1651-52 gjb LMV
T 6 (24), 1756 LMV T 40-36:1 beskr. Förr namn på den östra av byns gårdar. Jfr
Mellangården och Västergården.
1 Norrbo n6rbo ä., nårbb 1/8 sk. — Norrbo 1715-1879 jb. — Norrbo 1678 ka
LI:1 (144). — Äldsta jb upptar 1/8 kronohmn (arv och eget). Den nu försvunna
bebyggelsen låg avsides i skogsbygden, norr om Baggbo och Nötbo. Dess ägor ingår
i odelad mark till Bro, Baggbo, Nötbo och Norrbo. S. led. är ortnamnselementet
-bo, givet i anslutning till namnen Baggbo och Nötbo (se ml. 3.3.6).
1 Nötbo nötbo , n4ftbo — Nötheboo 1680, Nötebo 1715, Nötbo 1879 jb. — Nötheboo 1615 AL 40:2 f. 178 r., Notebo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett halvt öre
krono (arv och eget). Ägorna ingår nu i odelade ägor till Baggbo, Bro, Nötbo och
Norrbo. Namnets f. led är sannolikt gen. plur. av nöt 'nötkreatur', kanske givet i
anslutning till det angränsande äldre Baggbo. S. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. Nötbo bildar tillsammans med Baggbo Skogsgränden, varom se
avsnittet Namn på sockendelar (efter sockennamnet).
Övrigt bebyggelsenamn:
Mellanbo mdlanbo. ?Millanbo 1780-86 ka AI:2 (201), Mellanbo 1859 G 91. Försv.
gd mellan Baggbo och Nötbo på odelad mark till Baggbo, Bro, Norrbo och Nötbo.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Möjligen avser det äldsta
belägget Mellanbo under Mälby.
1 Prästgården pre:444 1 1/4 kr. — i Nora presthgåård 1516 30/3 [Nora] UUB E
182 s. 312 avskr. 0. Celsius d.ä. — Presteboleth 1538 DMS 1:4 s. 117, Prästegården
1760-1825, Prestgården 1879 jb. Jb 1538 upptar ett kyrkohmn. Möjligen är gården belägen på den försvunna byn Bergs marker (se detta namn). Kyrkoherdeboställe.
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Övriga bebyggelsenamn:
Armanbo (årmanbo) 1/4 kr. j ermunda bodhom u.å. u.d. u.o. [1390-1409?] RL
pag. 290 (fol. 174 v.) reg. 15404., j Ermundabodum 1409 9/8 Uppsala RAp (SDns 2
s. 135). Ermundeboda 1551, Clemensbodo 1558-60 DMS 1:4 s. 112, Ermundeboda
1569, Arm[a]ndeboda 1590, Armanboda 1610, Armansboo 1680, Armansbo
1715-60, Armanbo 1825-1879 jb. Äldsta jb upptar ett kyrkohmn (klockarbol).
F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet yErnmund, i jb-beläggen 1558-60 gen. av
mansnamnet Klemet (Klemens). Den nuvarande formen på A- torde få ses som ett
slags hyperkorrekt form; i dialekten övergår nämligen kort a ofta till ä framför r
(Isaacsson 1923 s. 28). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3. Har sannolikt
varit bebyggt, då jb under senare delen av 1500-talet upptar ett kyrkotp till klockaren. Namnet avser numera en åker nordväst om Prästgården (Armanbo 1960 ek
12H4c). Möjligen föreligger ett samband med den intilliggande Klockargården (jfr
detta namn), som varit komministerboställe. Enligt Fant & Låstbom (1843 s. 287)
blev "Bolandet Ermenboda" tilldömt kyrkoherden 1602 (angående termen boland
se ml. 3.3.5). Enligt E. NevUs (1960 s. 100 f.) fick kyrkoherden 1602 kungligt brev
på "Ermanboda torp". Efter 1500-talet tillhör Armanbo ej klockaren enligt jb och
har därefter möjligen till en del tillfallit komministerbostället. Socknens förste
komminister var Johan Olai Balck, som enligt Nev&s (1960 s. 34) tillträdde 1602;
enligt Fant & Låstbom (1843 s. 287) bodde han dock i Buska på ett hemman, tillhörigt hans svärfader och företrädare som kykroherde (Balck blev kyrkoherde 1613).
— Eriksdal. Ericsdahl 1797 ka AI:4b (60), Ericsdal 1845 ka AI:12a (93). Namnet är
infört i hfl 1797 av den då nytillträdde kyrkoherden Eric Nyberg, som måhända
lånat sitt förnamn till torpet. Den ditflyttade torparen hette Lars Olsson. Jfr Jakobsdal under Ulebo. — Falkenberg, se under Holvastby. — Hedbo. Hebo
1780-86 ka AI:2 (98), Hedbo 1787 ka AI:3 (161), Hebo 1866 LMV T 40-40:3
beskr. Försv. tp strax söder om Laggarbo. För f. led. se Heden under Holvastby.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Heden, se under Holvastby. För den lht som kallas Kämparbo se nedan. — Häverbo håvarbo. ?Holfwarbo
1715-60, ?Holfverbo 1825 jb. Häfwerboo 1692 ka C:1 (41 v.). Jb 1715 upptar ett
oskattlagt kronotp under Prästgården. Jb-formerna är sannolikt hithörande men
korrupta. Möjligen är namnet givet av kyrkoherden Eric Norxus, som tillträdde
1682, och då närmast hade tjänstgjort i Häverö sn i Roslagen. Någon annan förklaring av f. led. är svår att finna. Tidigare kallades torpet troligen Prästtorpet (jfr
detta), där 1690 en dotter till Olof Ersson föds. 1694 föds nämligen Olof Erssons
barn i Häverbo (ka C:1, 56 v.). Förs. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6. —
Kallmossen kälmesq ä., -m6.1q. Kalfmås Smedens Torp 1783-84 LMV T 40-40:1
beskr., Kallmossen 1794-1800 ka Al :4b (65), 1861 ka AI:15 (60), Kalfmosstorpet
1866 LMV T 40-40:3 beskr. Gemensamt namn för flera lhtr under Prästgården och
Norr Åsbo, ursprungligen avseende ett torp under Prästgården (motsvarande nordligaste huset under Prästgården på ek 12H4c 1960). Namnet är givet efter en mosse
norr om det ursprungliga torpet (Kalfmåssen 1783-84 LMV T 40-40:1 karta 1).
F. led. synes ursprungligen vara Kalv-; man har väl haft kalvar på bete här. Den
moderna formen Kall- anses numera åsyfta ett kallstråk, märkbart när man färdas
på vägen förbi bebyggelsen. — Klens klråns (förr Klensbo). Klemsbo [!] 1760,
Klensbo 1825 jb. Kleenzbo 1687 ka C:1 (15 v.), Kleensbo 1705 ib. (108 v.), Klensbo
1738 ka AL1 (13v.), Klens Torp 1784 LMV T 40-40:1 beskr., Klens 1815 ka AI:7a
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(249), Klens (Tärnsjö) 1898-1905 ka Alla:1 (8-12). Försv. tp i Tärnsjö samhälle
vid avtagsvägen mot Nora kyrka. Jb 1760 upptar ett oskattlagt kronotp under Prästgården. Namnet är givet efter snickaren Petter Kleen, som bodde här i slutet av
1600-talet. Klens har senare även kunnat beteckna hela samhället Tärnsjö. Jfr
Nevais (1960 s. 117). För ortnamnselementet -bo se in!. 3.3.6. — Klensbo, se
Klens. — Klockargården, kallat Klockars kköka,s kr. Klåckaregården 1760, Klockargården 1825-1879 jb. Kiåckargården 1698 ka C:1 (81 r.). Nu ej brukligt namn.
Har varit komministerboställe och fungerar nu som kyrkoherdeboställe. Var möjligen
ursprungligen boställe för klockaren (se närmare härom Armanbo). — Kämparbo
Jåmpa(r)bo. Kämparbo 1823-29 ka AI: 8a (112). Äldre namn på torp i Heden (ursprungligen på platsen för lägenheten Prästgården 2:83 på ek 12H4c 1960). Den
närmare innebörden av f. led. är oviss. Jfr kämpare 'kämpe; bekämpare; medtävlare' (SAOB K 3633). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6. — Laggarbo låga(r)bo. Laggarbo 1801-07 ka AI:5b (254). Ursprungligen namn på ett
torp i det villaområde i Tärnsjö samhälle som nu bär namnet. F. led. är yrkesbeteckningen laggare 'person som tillverkar laggkärl' och s. led. ortnamnselementet
-bo, varom se ini. 3.3.6. — Lurberg larbcerf,
Lurberg 1855-60 ka AI:14a
(105). Tp på utskogen med namn efter ett intilliggande berg, från vilket man sägs ha
meddelat sig med lurar, när koleran gick. — Mjölnartorpet m4nat6rpe,, målla- ä.;
mihatårpa. Målartorp 1715-1825 jb. Mölnartorp 1688 ka C:1 (16 r.), MjölnarTorpet 1794 ka AI:4b (62). F. led, är ursprungligen mölnare 'mjölnare', senare
ombildat till mjölnare. Prästgårdens kvarn har legat vid Åsbokällan öster om Tärnsjön. — Nybygget. Nu okänd beb. Nybygget 1794-1800 ka AI:4b (64), 1861-70 ka
AI:15 (63). — Prästtorpet. Presttorpet 1690 ka C:1 (33 v.). Troligen identiskt med
Häverbo (se detta). — Sifferhällen sife,rhiekn, sifarhåle,n. Sefferhällen 1715, Sifferhällen 1825 jb. Sefferhäll 1664 ka LI:1 (96), Zefierhellen 1680 ka C:1 (2 r.), Sifferhellen 1690 ib. (30 r.), Sefwerhällen 1744 ka AI:1 (100 v.), Sifwerhällen 1753 ib.
(231 r.), Siferhälls Torpet Prästegårdens Fäbovall 1783-84 LMV T 40-40:1 karta
5. Jb 1715 upptar ett oskattlagt kronotp (öde). Här har funnits både ett torp och en
fäbodvall till Prästgården. Den nuvarande bebyggelsen är det gamla torpet; fäbodvallen låg i sydöstra delen av den intilliggande åkern, vilken ännu kallas Fäbodvreten (se LMV T 40-40:3, NevUs 1960 s. 125 f.). F. led. är möjligen mansnamnet Sigfrid, på 1500-talet ofta i formerna Siffred och Seffred (SMPs, Fredriksson 1974 s. 139 f.). Förledens form kan förklaras med att en äldre gen.-form på
-a(r) senare fallit. Då namnet måhända inte är så gammalt, är det också tänkbart,
att stamkomposition föreligger (jfr Segelbo). Jfr Sifferbo i Gagnefs sn, Nedansilj ans
doms. tg, Kopp. 1. (Seffareboda 1541, Sijffereboda 1556 jb), som av H. Ståhl (1975
s. 25) har tolkats som 'Sigfrids fäbodar'. Invid torpet finns berghällar, kallade Sifferhällshällarna. — Tärn, se egen rubrik. — Tärnsjö, se egen rubrik.
1 Runhällen (förr även Runnebo) remhålen 1/16 sk. — Runneboo 1680, Runnebo
1715, Runnebo ell. Runhällen 1760, Runhällen eller Runnebo 1879 jb. — Rundhällen 1659 ka LI:1 (86), Lilla Runhällan 1682 VFÅ 17 (1928) s. 13, Rundhällen 1672
ka LI:1 (116), Runhellen 1682 ka C:1 (Sv.), Runebo 1780 ka AI:2 (113), Runhällen
eller Runebo 1823 ka AI:8a (10), Lilla Runhällen 1861 ka AI:15 (5), L. Runhällen
1960 ek 12H2b. — Äldsta jb upptar ett skattetp. Överfördes från Simtuna hd till
Våla hd 1898. Gården hade fram till laga skiftet 1864 gemensam skog med Hedkarlsbo och Råsbo samt Nickelsbo i Enåkers sn, vilket tyder på ett bebyggelsehisto122

riskt samband dem emellan. Heter officiellt enbart Runhällen från 1943. Namnet
Runhällen är givet efter det runstensfragment (U 1181) som finns invid bebyggelsen. Tillägget Lilla skiljer namnet från Stora Runhällen i Västerlövsta sn, Simtuna
hd, Västm. 1. längre söderut längs samma väg. Denna bebyggelse har sitt namn
efter en betydligt större runsten (U 1164).
F. led. i alternativnamnet Runnebo kunde vara rönne 'rönnbestånd' i en dialektal
form runne (jfr det närbelägna Rönnviken i Huddunge sn). Dess s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Det sannolikaste är väl dock att de båda
namnens förleder på något sätt är samhöriga. I en namnform *Runebo kan f. led.
tänkas ha utvecklats till Runne-.
1 Råsbo råsbo 1/2 sk. — Rådzboo 1631, Råssbo 1680-1715, Råsbo 1760-1879
jb. — Rådzboo 1615 AL 40:2 f. 177 v., Råsboo 1616 AL 40:3 f. 199 r., Råzbo 1624
Huddunge ka LI:1 (63), Råssbo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett skattetp. Överfördes 1898 från Simtuna hd till Våla hd. Gården hade fram till laga skiftet 1864 gemensam skog med Hedkarlsbo och Runhällen samt Nickelsbo i Enåkers sn, vilket
tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband mellan dessa byar. F. led. i namnet är
oklar. De äldsta formerna Rådz- synes utgå från ett äldre *Rådhs-; d:et kan dock ha
tillkommit genom association med riksspråkets råd. Strax söder om bebyggelsen,
invid gränsen mot Enåkers sn, ligger den forna sjön Råsbosjön, nu en mosse. Möjligen har dess namn äldst varit *Rå,sjön (till rå 'gräns'). Ett därtill bildat bynamn
*Råsio(s)bo(dha) kan lätt ha utvecklats till Råsbo. S. led. är antingen plur. av fsv.
bodh (ml. 3.3) eller det yngre ortnamnselementet -bo (ini.- 3.3.6).

Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Jans ändetslåns. Anders-Jans 1960 ek 12H2b. Namnet är givet efter torparen Anders Jansson (1859-1933). — Rudbergs r6bce,s (förr Östanhed). Östanhede
1780-86 ka AL2 (112), Rudbergs Torp 1797-98 LMV T 40-42:1 karta 3, Östanhed 1835-39 ka AI: 10a (9). Försv. tp sydost om byn, mellan Rubergsvreten och
Rubergs källa (ek 12H2b). Namnet är givet efter salpetersjudaren (verkmästaren)
Johan Rudberg (1734-1800) från By sn i Dalarna, som bodde här i slutet av 1700talet. Östanhed syftar på läget öster om ett skogsparti, i söder kallat Fagerheden och
i norr Lillheden (för ordet hed se Hedkarlsbo). — Östanhed, se Rudbergs.
1 Sala norra kronopark jordlht kr. — Sala kronopark (Nora skogs allmänning)
1888 jb. — Uppdelat 1934 i Sala norra kronopark och Sala södra kronopark. Ursprungligen Våla häradsallmänning.

Övriga bebyggelsenamn:
Källbergäål.bierj ä., j&Ibierj. Nedlagd gd. ?Kälberg 1695 ka C:1 (64 r.), ?Kiälbärg
1697 ib. (73 r.), Källberg 1780-86 ka AI:2 (176). Om 1600-talsbeläggen, där soldaten Johan Falk omtalas, hör hit är ovisst. En Johan Falk omnämns 1689 i Buska
soldattorp (ka C:1, 24 v.). Under denna period hette soldaterna i tre av socknens
rotar Falk (54 i Bro, 58 i Buska och 61 i Falkenberg). 1 1700- och 1800-talens hfl
noteras två skogvaktare i Källberg, bl. a. Anders Nordin (jfr Nordins T1859 G 91,
strax väster om det nuvarande Källberg). Vilken källa som ligger bakom det ursprungliga naturnamnet är obekant. — Lakbäcksvallen. Ö. Lakbäcks Fb. 1859 G
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91, Wester Lakbäcks fäbovall 1889 LMV T 40-12:2 beskr., Lakbäcksvallen 1925 G
91. Försv. fäbodvall norr om Källberg; G 91 1859 upptar även en annan fäbodvall
(utan namn) strax norr om Källberg. Enligt J. Frödin (1954 s. 104) hörde vallen till
väster Lakbäck, som nu har en skogslott strax öster härom. Se även Frödin 1950 s.
32. — Nordins torp, se Källberg. — Nybo. Försv. tp. Nybo 1780-86 ka AI:2 (175),
1835 ka AI:10a (157). Här bor en skogvaktare i slutet av 1700-talet. Upptas i hfl
mellan Stigsbo och Källberg. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
1 Segelbo sdgairbo ä., sOalrbo 1/4 sk. — Siglebo 1628, Segelboo 1680, Segelbo
1760-1879 jb. — Sigelboo 1634 ka LI:1 (12), Sigelbo 1645 mtl, Segelbo 1663 ka
LI:1 (94). — Äldsta jb upptar ett skattenybygge. Enligt J. P. Strid (i OUÅ 1982 s.
76) syftar f. led. på den förbirinnande bäcken Segelbobäcken och utgörs av ett verbalsubstantiv *segel till ett verb *sigla 'rinna, sippra fram', bildat till fsv. sigha med
samma betydelse. Möjligen utgörs f. led. i stället av mansnamnet Sigurd, som i
1500-talets Uppland bl.a. uppträder med formerna Sigul och Sigel (SMPs). I detta
sena namn hade man dock snarast väntat sig en gen.-form på -s. Jfr härom Sifferbo
under Prästgården. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. För det
bebyggelsehistoriska ursprunget se Boda.

Övriga bebyggelsenamn:
Berga bctrga ä., börja. Berga 1906-15 ka Ana:4 (543). Invid Viberget. — Oppstun
öpstim. Försvunnet tp invid Segelbo. Om s. led. -stun se Norrstun under Dalen. —
Segelbobodarna, se under Högsbo. — Torpargården törpagån. Försvunnet tp invid
Segelbo. Jfr Torpargården under Högsbo.
Siggberg sigbier sighårj.— j siggabxrghe 1421 u.d. Uppsala Holmp, i siggeberg
1492 6-16/2 UUB E 212 f. 20 r. (ULdb s. 39). — Siggebergh 1544-69, Siggebergha
1628, Siggeberg 1760, Siggeberg 1825-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn.
Byn hade före laga skiftet 1850 gemensam skog med grannbyarna Brunnvalla samt
Rödje i Huddunge sn, vilket tyder på ett bebyggelsehistoriskt samband dem emellan. F. led. är ursprunglign gen. av det fsv. mansnamnet Sigge. S. led. berg åsyftar
väl berg i dagen, då något markant berg ej finns i byn. Enligt sägnen bodde en gång
i Siggberg en mäktig herre, som ägde stora områden häromkring. Vid hans död
ärvde de båda sönerna Sigismund och Brundin var sitt område, varefter bynamnet
Siggberg och namnet på grannbyn Brunnvalla uppstod. Grannbyn Rödje i Huddunge sn skall ha varit en utgård till Siggberg, dit den mäktige herren skickade sina
två söner för att röja skog. Härav uppstod bynamnet Rödje. Om dessa sägner se
Johansson 1940 s. 230.
1 1 sk. 2-3 jordlhtr fr. (utbrutna ur nr 11916).

Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Lars ände,s14s. Nu mindre vanligt namn på gård nordost om byn. Namngiven efter Anders Larsson (1818-96), som utflyttar hit vid laga skiftet 1860. — Heléns, se 01-Pers. — Hillersbo hilaybo. Hillersbo 1960 ek 12H2e. Försv. gd invid
några f.d. utängar till Rödje i Huddunge sn (Tatar-Rönningen 1859 LMV T
20-26:1 beskr., väl till personbeteckningen tattare). Om bakgrunden till f. led. Hillers- är inget känt; jfr dock Hillersbo under Osta. S. led. är ortnamnselementet -bo,
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varom se inl. 3.3.6. — Karlberg. Försv. tp. Karlberg 1811-14 ka AL6a (82), 1859 G
91. Hit flyttar från byn 1811 nybyggaren Karl Ersson (död 1814). — Mellangården.
Millang. 1690 ka C:1 (30 v.). Förr namn på gd i byn. — Norrgården. Norrg. 1690 ka
C:1 (30 v.). Förr namn på gd i byn. — 01-Nils QJ7iLS. Gd i byn med namn efter Olof
Nilsson (1819-99). — 01-01s olr4s. Gd i byn med namn efter Olof Olsson
(1835-1907). — 01-Pers okp(iy eller Heléns hekns. Gd söder om byn dit Olof Persson flyttar vid laga skiftet 1860. Kallas nu vanligen Heléns efter nuvarande ägaren
och dennes far. — Sörgården. Sörg. 1690 ka C:1 (30 v.). Förr namn på gd i byn.
Sjöfallet. Försv. beb. — Sjöfallet 1638 ka LI:1 (20). — S. led. är fall 'öppning i
skogen, hygge'.
1 Skekarsbo Majbo, f4kajbo 1/2 sk. — i Skiekarsbodom 1454 27/2 Mångsbo
(hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667.23 — Skediekarls boda 1549, Skedekarsboda 1551-69, Skekarsboda 1610, Skekarsboo 1680, Skekarsbo 1825-1879 jb.
— Skekersbode 1560 tl, Sjökarlsbo 1780 ka AI:2 (172), Sjökarsbo 1823 ka AI: 8a
(152). — Äldsta jb upptar ett skattetp (nybygge). F. led. är troligen gen. av ett
mansbinamn *Skedhekarl, bildat till skede neutr. 'rågång, gräns' (om sked i ortnamn se H. Ståhl i KL 15, 1970, sp. 463 f.). Bebyggelsen ligger vid Färnebofjärden i
Dalälven och gränsar mot Gästrikland. Landskapsgränsen i och vid Dalälven har av
ålder varit föremål för tvist mellan Nora- och Österfärneboborna (se DMS 1:4 s.
117 if.). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övrigt bebyggelsenamn:
Kolningssvedden kirrogsvack ä., keigig- (förr Kolningsvreten). Kolningsvreten
1840-45 ka AI:11 a (145), Kolningssveden 1861-70 ka AI:15 (83). F. led. är kolning 'plats där man kolar; kolbotten'. S. led. är äldst vret 'mindre åker', senare
svedd 'svedja'.
1 Skinnarbo finarbo 1/2 sk. — Skinnareboda 1541 DMS 1:4 s. 120, Skinnarbo
o.d. 1628-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett halvt skattehmn. Ingick förr i Bergbolsta
skifteslag, varom se under Berg. F. led. är yrkesbeteckningen skinnare och s. led.
plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Jon-Lars 14n14,s. Jon Larssons torp 1880 LMV T 40-40:4 beskr. Östligaste bebyggelsen i Skinnarbo. Namnet är givet efter odlingsmannen Jonas Larsson (1806-92).
—Torkelsbo tåtäilsbo ä., törkelsbo. Torkelsbo 1690 ka C:1 (31 r.). Var ursprungligen en obebyggd äng till Ulebo, enligt gjb LMV T 6 (24) 1651-52 (Engett kallas
Turkilzbo) med en utsträckning ungefärligen motsvarande nuvarande gården PerJons under Ulebo och det nuvarande Torkelsbo inklusive åkern Uvrönningen (ek
12H4b). Med "Torckelsbo Ägor, en Utjord under Ulebo By" (LMV T 40-40:1
beskr. 1784) avses däremot enbart den nuvarande gården Per-Jons ägor; hustomt
finns på tillhörande karta markerad c:a 200 m sydsydväst om dagens Per-Jons. Den
nuvarande gården Torkelsbo existerar då ännu ej men finns markerad på LMV T
23

Se not 6.
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40-40:3 1863-66. I beskr. till sistnämnda karta (1866) kallas åkrarna söder om
Per-Jons för Torkelsbo och området kring dagens Torkelsbo för Skinnarbo hästhagen. Nuvarande ägogränser fastställdes vid laga skiftet av Bergbolsta skog 1866 (jfr
Berg). Den äldsta bebyggelsen synes alltså ha legat inom Ulebos nuvarande gränser
och var ursprungligen soldattorp; hfl 1690 och 1738 upptar soldaten Uv (roten 59;
jfr Kransberga, egen rubrik), hfl under 1800-talet soldaten Norén (roten 51). Vid
laga skiftet av Ulebo 1870 flyttades soldattorpet till en plats strax väster om Blaggarsbo (se under Ulebo). F. led. i Torkelsbo är mansnamnet Torkel och s. led. antingen ursprungligen plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3., eller ortnamnselementet
-bo, varom se ml. 3.3.6.
Skogen. Nu okänd(a) bebyggelse(r). -- på Skogen 1683 ka C:1 (6 v.), 1683 ib. (7
r.), 1684 ib. (8 v.). — 1683 och 1684 omnämns två olika personer. Enligt E. Neveus
(1960 s. 127) avses ett torp under Gäddsjö.
1Skärsjö
ferfir, Mo 1 sk. — in skerso, in scerso ?1312 u.d. u.o. RAp (SD
3 s. 89 f.), in skxrsio 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), i skyrsio 1415 21/5
Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40). — Skersio 1544, Skersö 1549, Skersiö
1551-69, Skärsjö 1825-1879 jb. Mgl ?1312 upptar två skattskyldiga till 6 öre och
två (tre?) som restar 1 mark. Äldsta jb upptar ett skattehmn. Byn har fått sitt namn
efter läget vid sjön Skärsjön. Sjönamnets förled är fsv. sker 'klar', syftande på vattnets klarhet. Om skrivningen -50 ?1312 se Hellberg 1967 s. 500 not 13.
Övriga bebyggelsenamn:
Bolins bolfns. Bolins 1960 ek 12H5c. Gd utflyttad vid laga skiftet 1863. Namnet
är givet efter Jöns Sunesson Bolin (1759-1828), salpetersjudare från Småland, ingift i gården 1788. Hans son, som övertog gården, använde ej faderns efternamn. —
Bråtängen bratågen eller Nilssons nilsons. Bråtängen 1925-31 ka Ana:7 (306).
Försv. tp sydväst om Torbacka. På ek 1917 och kG 91 NO 1922 är här en fäbod
markerad. Bebyggelsen saknas ännu 1862 (LMV T 40-48:2). Det ursprungliga
ägonamnet Bråtängen (Bråt Ängarne 1801-04 LMV T 40-48:1 beskr.) hänger
samman med två äldre namn på intilliggande terrängpartier, Styggbråten och Vackerbråten (Stygg Bråten, Wacker Bråten 1801-04 LMV T 40-48:1 beskr.), vilkas
s. led är bråte 'rishög, bråte'. — Dånkarbo dinka(r)bo. Ung gd söder om Torbacka.
Namnet avsåg ursprungligen en åker (tidigare äng) söder om gården (Donkarbo
Täppan 1801-04 LMV T 40-48:1 beskr.). F. led är oklar, dock sannolikt samhörig
med slå dånk 'göra ingenting', dånker 'lat mansperson' eller dånka 'slå hårt och
kraftigt' (Nora sn, ULMA 25496). S. led. är det normalt bebyggelsebetecknande
ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. Kanske har namnet äldst tillkommit en
senare försvunnen bebyggelse. — Gammelstun gåttte.,,stetn. Gammelstun 1960 ek
12H5c. Gd på den gamla byplatsen. Om s. led. -stun se Norrstun under Dalen. —
Grannas gdenas ä., grimas. Grannas 1960 ek 12H5c. Gd utflyttad vid laga skiftet
1863. Namnet är dial. gen. sing. av granne och är antingen givet från den gamla byn
eller granngården Bolins. Det äldre uttalet "Grännas" beror på en dialektal övergång av kort a till ä efter r (Isaacsson 1923 s. 28). — Nilses torp. Nilses Torp 1863
LMV T 40-48:2 beskr. Försv. tp i nordänden av åkern Nilsesvreten söder om Sörstun. Formen på es är tydlighetsgenitiv. — Nilssons, se Bråtängen. — Norrgården.
Norrg. 1691 ka C:1 (36 v.). Förr namn på gd i byn. — Norrstun nå,stin. Försv. tp
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norr om Bolins. Jfr Norrstun under Dalen. — 01-Nils oriils 1960 ek 12H5c. Utflyttningsgd vid laga skiftet 1863, väl med namn efter en tidigare brukare Olof Nilsson.
Rutbacken r4tbåkan eller Ruts Kas (Vretarna). Rutens Torp 1801-07 ka AI:5b
(308), Vretarna 1960 ek 12H5c. Har varit soldattorp för roten 57, vars soldater
hette Rut (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Namnet Vretarna används ej. —
Ruts, se Rutbacken. — Skommars skörna. Lht väster om byn. Här har bott en
skommare 'skomakare'. — Skräddars skråday. Tp väster om byn. Här har bott en
skräddare. — Snickars shikas. Lht väster om byn. Här har bott en snickare. —
Sörstun skstfin, sigtan. Sörstun 1925 G 91. Gd söder om byn, utflyttad hit mellan
storskiftet 1801-05 och laga skiftet 1863. Om s. led. -stun se Norrstun under Dalen.
Vretarna, se Rutbacken. — Vretbo. Vretbo 1801-07 ka AI:5b (306), 1859 G 91.
Förr namn på beb. vid den nuvarande gården Grannas. F. led. är vret 'mindre åker'
och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Västerstun va,stetan.
Västerstun 1960 ek 12H5c. Gd på gamla byplatsen. Om s. led. -stun se Norrstun
under Dalen.
Stalbo st4G-bo. — Stafflaboda 1541 DMS 1:4 s. 120, Stalabo 1544, Ståleboda
1549-51, Staleboda 1569-1610, Stahleboo 1680, Stalbo 1715-1879 jb. Jb 1541
upptar tre skattehmn. Vid byn finns ett stort järnåldersgravfält, varom se ml. 3.3.3
samt *Byrkista. 1 beskr. till storskifteskartan över Stalbo 1767-68 (LMV T
40-49:1) sägs Lockarbo ligga på byns ägor och vara avgärdat därifrån. För tolkning
av namnet se Stalbo i Harbo sn.
Byboöknamn: stalbohönsen stakbohånsan. Enligt sägnen kom digerdöden till
Stalbo i en tupps skepnad. En listig dräng visade honom emellertid vidare till byn
Gräsbo i Östervåla sn, och Stalbobönderna undkom oskadda.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 jordlht fr. (utbruten från nr 11916).
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ers åndeks (förr även Slaktars släktas). Gd söder om byn, utflyttad hit vid
laga skiftet 1853. Namnet är väl givet efter en tidigare brukare Anders Ersson. —
Anneberg ånabårj. Anneberg 1960 ek 12H3d. Ungt lhtsnamn. — Bullerbo biziarbo
(förr Per Perssons torp). Per Perssons torp 1853 LMV T 40-49:4 beskr. Försv. tp
strax öster om Haga vid Bullerhällarna, där en väg går fram. Kanske bullrade det
när man körde här. Åkern söder om hällarna har kallats Bullerbovreten (Bullerbo
wretarne 1853 LMV T 40-49:4 beskr.). Torpet flyttades senare till en plats c:a 450
m västnordväst om Klippan och behöll därvid sitt namn. För s. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6. — Fastens fåstans. Fastens 1960 ek 12H3d. Gd söder om
byn med namn efter soldaten Erik Fast (1825-94), som flyttar hit vid laga skiftet
1853. — Haga /tåga. Haga 1898-1905 ka Alla:2 (415). Modenamn, varom se Haga
under Järlebo i Harbo sn. — Jan-Lars lånlå,s. Gd söder om byn, utflyttad hit vid
laga skiftet 1853. Namnet är väl givet efter en tidigare brukare Jan Larsson. —Jons
jQns ä. eller Jonsgården ibnsg411. Jons 1960 ek 12H3e. Gd nordost om byn, utflyttad
hit vid laga skiftet 1853, väl namngiven efter en tidigare brukare Jon. Det yngre
namnet Jonsgården tillkom c:a 1948. — Klippan ldipan. Klippan 1898-1905 ka
Alla:2 (405). Ligger på en höjd. — Mellangården, se Mittbyn. — Mittbyn. Mittibyn
i Staleboo 1636 ka LI:1 (16), Staalbo mittbyyn 1689 ka C:1 (23 r.), Mittby Hemmanet eller Mellangården 1767-68 LMV T 40-49:1 beskr. Förr namn på gdr i byn. —
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Norrbyn eller Norrgården. Stalbo norrgården 1690 ka C:1 (30 v.), Norrg. 1694 ib.
(56 v.), Norrbyn 1691 ib. (38 r.), 1692 ib. (42 r.), Norrgården eller Norrbyn
1767-68 LMV T 40-49:1 beskr. Förr namn på gdr i byn. — Norrgården, se Norrbyn. — Per-Gustavs pargitstafs. Gd söder om byn, bebyggd efter laga skiftet 1853,
sannolikt med namn efter bonden Per Gustafsson Sandmark (1822-98). — Per
Perssons torp, se Bullerbo. — Skräddars skrida. Lht sydväst om byn. — Slaktars,
se Anders-Ers. — Smedens smens. Försv. Iht sydväst om Anneberg. Här bodde
bysmeden. — Stalbo soldattorp, se egen rubrik. — Ståle(n)s, se Stalbo soldattorp
(egen rubrik). — Ståltorpet, se Stalbo soldattorp (egen rubrik). — Östbyn. Stalbo
östbyn 1691 ka C:1 (38) r.), Östbyn 1692 ib. (42 r.), 1767-68 LMV T 40-49:1
beskr. Förr namn på gdr i byn.
Stalbo soldattorp, kallas Ståle(n)s staks, steilres eller Ståltorpet stdktOrpe. Ståltorpet 1917 ek, Stalbo soldatt 1918 ek (jr). — F.d. soldattp för roten 48, vars soldater
efter bynamnet Stalbo hette Stål från 1683 och Ståle från 1710, varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. Avsöndrat från Stalbo 1907.
Stentorp stenstOrp , skntOrp , kallas även Loberg(et) lbtj, lObåri(e). — Looberg
1692 ka C:1 (42 r.), (Loberg) Sten torp 1906-15 ka Alla:4 (571), Loberg 1917 ek,
Stenstorp 1918 ek (jr). — Förr soldattp för roten 47 (Åby), avsöndrat från Åby
1907. Det nyskapade jr-namnet åsyftar riklig förekomst av sten kring huset, bl.a. en
stor sådan på gårdsplanen. Det äldre namnet Loberg(et), givet efter ett intilliggande berg (Loberget 1960 ek 12H3c), innehåller djurbeteckningen lo.
1 Stigsbo stik,sbo 1/4 sk. — Stigz Boda 1628, Stijgzboo 1680, Stigsbo 1760-1879
jb. — Stixboo 1640 ka LI:1 (24), Stigsbo 1645 mtl. Jb 1628 upptar ett nybygge.
F. led. torde vara gen. av mansnamnet Stig. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se
inl. 3.3.
1 Stigängen stigen:la, stigka ä., stigiese,n 1/8 sk. — Stighängen 1680, Stigäng
1715-1879 jb. — Stigänge 1645 mtl, Stigenge 1651-52 LMV T 6 (45). Jb 1680
upptar ett skattehmn, gjb 1651-52 ett skattetp. Sannolikt avsöndrat från Hemmingsbo som redovisar gemensam skog med Stigängen vid storskiftet 1811. Namnets förled syftar troligen på en gammal stig mot Nora kyrka, brukad av folk från
Torp och Holm (se glk Aa 14). S. led. är ursprungligen änge 'äng'.
Ståle(n)s, se Stalbo soldattorp.
Ståltorpet, se Stalbo soldattorp.
1 Svedden svåelq, svgc_froz 1/16 sk. — Sweden 1628, 1715-1825, Sveden 1879 jb. —
Sweedhen 1645 mtl, Sweden, Skatte Torp 1651-52 gjb LMV T 6 (61). — Jb 1628
upptar ett nybygge. Gården, försvunnen redan på 1700-talet, låg strax söder om den
nuvarande gården Jan-Jöns i Kerstinbo. Ägorna är nu inräknade i Kerstinbo. Namnet innehåller ordet svedd 'svedjeland', nu knappast levande i dialekten men vanligt i ortnamn avseende ängar, åkrar m.m.
Sälja sålria, see47a, salria eller Säljabyn sålriabgn. — in celuum [3 ggr] ?1312 u.d.
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u.o. RAp (SD 3 s. 89 0,24 in norby in contracta selium 1350 29/10 u.o. RAp (SD 6
s. 233),25 j Norresälium 1360 u.d. u.o. SD 7:2 s. 251 reg. 1540-t.,26 sxlya 1397 22/2
Vadstena UUBp, i Sx100 1399 1/6 Ön UUBp vidf. 1397 22/2 Vadstena, j sxlium
1453 9/1 Bro RApp ser. II. — Sellia 1544, Selia 1549-69, Sälja 1760-1879 jb. —
Mg1 ?1312 upptar sju skattskyldiga till 1 mark och tre till 2 öre, anmärkningsvärt
många personer; möjligen innefattas fler orter (jfr Brunnvalla och ml. 1). Äldsta jb
upptar tre frälsehmn. Namnet skall sannolikt sammanhållas med Norrsälja i Harbo
sn och Västersälja i Östervåla sn. Se närmare härom under Harbonamnet samt inl.
3.5. Av de där diskuterade betydelserna synes för Säljas del 'fäbod' vara en tilltalande tolkning. Byn kan ursprungligen ha varit fäbodställe till Bro. Det däremellan
liggande Mälby har då tillkommit först sedan Sälja blivit en självständig by (vilket
är fallet redan ?1312).
1 1 fr. 2 1 (1/2) fr. 3 1 (1/2) fr.
Övriga bebyggelsenamn:
Bergens !Arians, bitrims. Gd strax söder om den gamla byplatsen. Här bodde Bergen (död 1906). — Erk-Lars cerklå,s. Äldre namn på gd söder om den gamla byplatsen vid gränsen mot Mälby, väl med namn efter en tidigare brukare Erik Larsson.
— Erk-Pers cerkp4 (förr Frälsegården, ?Hovgården och ?Nederbyn). ?Håggården
1682 VFÄ 17 (1928) s. 13, ?Hoggård 1689 ka C:1 (25 r.), ?Hågården 1690 ib. (31
v.), Frällsegården 1756 LMV T 40-54:3 beskr., ?Sälja Nederbyn 1780-86 ka AI:2
(207). Gård på gamla bytomten med namn efter landbonden Erik Persson, som
flyttade därifrån i slutet av 1800-talet. Enligt jb och kartor i LMV från 1600- och
1700-talen fanns i byn tre frälsegårdar. Den östra av dem, motsvarande nuvarande
Erk-Pers, ägdes enligt LMV T 40-54:1 beskr. (1750) av kaptenskan Barbara Tigerhielm, de båda övriga av Uppsala universitet; på tillhörande karta är gårdens hus
större än de två övriga gårdarnas och har "finare" tak. Detta tyder på att just denna
gård kallats Hovgården (jfr fsv. hofgardher 'herregård, sätesgård?'). Kanske har
gårdens ägare bott här någon tid. En tradition säger att en "Hovgård" tilllhörande
ärkebiskopen legat i orten (jfr Hällby samt VFÄ 17, 1928, s. 13 och Neveus 1960 s.
102, 110). Då gården låg närmast byvägen och åkermarken av den gamla byns gårdar, avses med Nederbyn säkerligen just denna gård. Jfr Mittbyn och Oppgården. —
Frälsegården, se Erk-Pers. — Hovgården, se Erk-Pers. — Hovgårdsudden 114)vga,sizdr0i ä., h4gactsizek, havgabitelq. Håfgt Udden 1780-86 ka AI:2 (204), Håfgårdsudden 1787-93 ka AL3 (214). Vid en udde i Dalälven med samma namn
(Håfgårds Udden 1749-50 LMV T 40-54:1 karta 2 över Sälja). Området har väl
tillhört Hovgården (se Erk-Pers). Här bodde skogvaktare under 1700- och 1800talen. — Knektstugan kMktstUgan. Försv. soldattp i Hovgårdsudden. I LMV T
40-54:5 beskr. (1871) omtalas här dragonen Bom. — Lars-Ols la5. Lars-Ols 1960
ek 12H6c. Gd norr om den gamla byn, sannolikt med namn efter Lars Olsson, landSD och R. Otterbjörk (1957 s. 16 f.) läser "celnum". Enligt Otterbjörk är den ifrågavarande handskriften en avskrift av en förlaga och ortnamnet sannolikt felläst.
25
Uttrycket "in norby in contracta selium" betyder sannolikt 'i norra delen i byn Sälja'. Ordet contracta
har annars innebörden 'härad, hundare; landskap, folkland, lagsaga, slottslän; prosteri, kontrakt'
(GMLS 1 s. 243). Jfr not 26.
26
Uttrycket "j Norresälium" betyder sannolikt 'i norra delen av Sälja'. Jfr not 25.
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bonde i Sälja 1892-1936. — Mittbyn. Sälja Mittbyn 1780-86 ka AI:2 (206). Förr
namn på den mellersta av den gamla byns tre gårdar. Jfr Nederbyn och Oppgården.
— Nederbyn, se Erk-Pers. — Oppgården. Wpgården 1680 ka LI:1 (149), Sällja
Oppgården 1780-86 ka AI:2 (205). Förr namn på gård i den gamla byn, troligen
den nordligaste. Jfr Mittbyn och Nederbyn.
1 Sörbo sårbo (förr Boda) 3/8 sk. — Boda 1551-69, Bodha 1590, Boda 1610,
Sörboo 1631-80, Sörbo 1715-1879 jb. — Söderboo 1615 AL 40:2 f. 177 v., Söderbo 1645 mtl. Jb 1551 upptar en skatteutj. under Ingbo. Det ursprungliga namnet
innehåller plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Det senare tillagda Söt.- syftar på
belägenheten söder om Ingbo.

Övriga bebyggelsenamn:
Harbomstorp, se Sörstun. — Norrgården nörgåq. Norrgården 1960 ek 12H3b.
Nordligaste bebyggelsen i Sörbo. — Sörstun. Sörstun eller Harbomstorp 1864 LMV
T 40-55:1 beskr. Sydligaste gården i Sörbo. Hit utflyttar klensmeden Olof Harbom
vid laga skiftet 1864 (här finns då redan bebyggelse). Jfr Grinda under Buska. Om
-stun se Norrstun under Dalen.
1 Torbacka tOrbåka nybygge sk. — Torbacka 1715-60, Thorbacka 1825-1879
jb. — Torbacka 1668 ka LI:1 (108). — Jb 1715 upptar ett kronotp, sannolikt under
Kerstinbo, som redovisar gemensam skog med Torbacka på Kerstinbos storskifteskarta från 1803-05 (LMV T 40-24:2, karta 2). Namnet, som är svårbedömt, är
sannolikt ett ursprungligt naturnamn. Bebyggelsen ligger vid den långa, markerade
grusås som sträcker sig i nordsydlig riktning genom socknen. Vid Torbacka finns på
åsen en markerad, mindre höjd, varför f. led. möjligen innehåller det flerstädes
diskuterade ortnamnselementet *thor- 'höjd' (se L. Moberg i NoB 39, 1951, s. 22
if.). Senare ledens form på -a beror på en anslutning till plur. ortnamn på -a (jfr
också dialektens backan i best. form sing.).

Övriga bebyggelsenamn:
Lill-Torbacka, se egen rubrik. — Marstrand måstran, måarån. Marstrand f.d. fäb.
1925 G 91. Försv. fäbodvall vid Dalälven, markerad på G 91 1859. Enligt
M. Eriksson (i UFT 43, 1933, s. 311) hörde vallen till Skärsjö. Namnet avsåg äldst
en äng (Ängen Marstrand 1820 LMV T 40-57:1 beskr.) och syftar sannolikt på att
denna var svår att slå. Flera likalydande åker- och ängsnamn i Sverige anses ha
denna innebörd av hårt arbete med hänsyftning på Karlstens fästning i Marstrand,
som var anstalt för straffångar fram till mitten av 1800-talet (se t.ex. H. Ståhl i OUÅ
1941 s. 28 ff.). I Nora sn finns ytterligare två exempel på detta namn, en f.d. åker i
Buckarby (Marstrand 1864 LMV T 40-9:7 beskr.) och ett nu ej brukat namn på en
f.d. äng i Sälja (Marstrand 1831 LMV T 40-54:4 beskr.).
1 Torp torp ä., torp 1 sk. — j thorpe [2 ggr] 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr.
0. Celsius d.ä., ij thorpo, in thorpe 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr.
0. Celsius d.ä., ii thorpe, ii thorpe 1376 juli u.o. UUB E 182 s. 304 avskr.
0. Celsius d.ä., de thorpe, i thorpe 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182s. 308 avskr.
0. Celsius d.ä., i thorpe [3 ggr] 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
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0. Celsius d.ä., j thorpe [3 ggr] 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr.
0. Celsius d.ä., in torpe 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), i thorpe 1415 21/5
Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), i thorpe, i thorppe, j thorppe 1416 9/6 Våla
hdstg UUB E 182 s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä., i Thorpe 1418 u.d. Våla hdstg SDns
3 s. 295 avskr. B. E. Hildebrand, j thorpe [2 ggr] 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s.
305 avskr. 0. Celsius. d.ä., j thorppe [2 ggr] 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 309
avskr. 0. Celsius d.ä. — Torp o.d. 1544-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Bebyggelsen är sannolikt en medeltida avsöndring från det angränsande
Holm. Vid Holm finns ett järnåldersgravfält, medan Torp saknar fornlämningar (se
L. Hellberg i NoB 42, 1954, s. 126). Namnet torde kunna översättas med 'utflyttargård' (jfr ml. 3.2). Torp redovisar på storskifteskartan 1769 (LMV T 40-58:1) skog
och utmark gemensamt med Ärligbo samt Disebo i Östervåla sn, varför ett bebyggelsehistoriskt samband mellan de tre byarna torde föreligga. Snarast är Ärligbo
och Disebo avsöndringar från Torp.
Inbyggarbeteckning: torpboma tkbone,. Byboöknamn: torpbosvinen airbosvinen.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Mats åndetsmåts. Äldre namn på gd i byn, väl efter en tidigare brukare Anders Matsson. — Anders-Pers åndetsp&s. Äldre namn på gd i byn, sannolikt efter
Anders Persson, som bor här vid laga skiftet 1854. — Björknäs bibrknås (förr även
Flaten flittan). Björknäs 1918-25 ka Alla:6 (404), 1925 G 91. Nyskapat namn.
Namnet Flaten är givet efter en intilliggande f.d. äng, nu åker (Flatskiftena 1854
LMV T 40-58:2 beskr.), vars namn väl syftar på att området var platt och jämnt. —
Erk-Ers, se Kristinelund. — Flaten, se Björknäs. — Furuvik fc,ruvk. Furuvik
1906-15 ka Alla:4 (421). Här fanns förr ångkvarn och såg. — Jan-Anders Måndeer. Gd i byn, väl med namn efter en tidigare brukare Jan Andersson. — Kristinelund krkstine,lizn, kristme,litu (förr även Erk-Ers cerks). Kristinelund 1904-05 ka
Alla:2 (366). De båda namnen är givna efter Erik Eriksson och hustrun Kristina,
vilka flyttade hit 1904. — Lars-Ols latsb,s. Äldre namn på gd i byn, väl med namn
efter en tidigare brukare Lars Olsson. — Ol-Ols ok,s. Äldre namn på gd i byn,
sannolikt med namn efter Olof Olsson, som bor här vid laga skiftet 1854. — Oskarshamn oska,shåmn. Oskarshamn 1925-31 ka Alla:8 (431). Namnet är, väl i anslutning till stadsnamnet Oskarshamn, givet efter östgöten Oskar Blom, hitflyttad 1904
efter att ha kommit som dräng till byn 1899. — Svebo sva,o, svebo. Lht vid Torpshus. F. led. är väl sved 'svedja', s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml.
3.3.6. — Torpshus törpsh4s, törpshQs. Torpshus 1906-15 ka Alla:4 (417). Förr
grenadjärstorp (114 Torpling). — Torpsta tbrpsta ä., törpsta. Torpsta 1898-1905 ka
Alla:2 (364). Namnet är bildat till bynamnet Torp och i anslutning till äldre bebyggelsenamn på -sta, varom se Kvarsta i Harbo sn.
Torsängen (t4siegan). Försv. beb. — Torssänge 1668 ka LI:1 (108), Torzänge
1681 ka C:1 (3 r.), torsänget 1692 ib. (45 r.), Thorsängin 1861 ka AI:16 (98), Thorsänge 1865 glk Aa 14. — Fastigheten avsöndrades från Åby 1953 och ingår nu i Hemmingsbo. F. led. är mansnamnet Tor och s. led. ursprungligen änge neutr. 'äng', nu
äng. Det upptecknade uttalet avser åkrar vid den försvunna bebyggelsen.
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Tärn t,1, tch. — Tärn 1898-1905 ka Ana:1 (18-20). — Fastigheter i Tärnsjö
samhälle, avsöndrade från Prästgården m.fl. 1939-41. Namnet är givet efter den
intilliggande sjön Tärnsjön, varom se under Tärnsjö.
Tärnsjö tchfo, dirdo, Cgrifo. — Tärnsjön 1876-80 ka AI:30 (89), Tärnsjö 1894
SPL. — Fastigheter i Tärnsjö samhälle, avsöndrade från Prästgården 1939-45.
Samhället har växt upp på mark tillhörig Prästgården och Norr och Sör Åsbo. Namnet Tärnsjö avsåg äldst några lägenheter vid tjärnen Tärnsjön norr om samhället
(tri, tifnfim, tijnJi, Tärn Sjön 1783-84 LMV T 40-40:1 karta 1). Tärn
är dialektens form för riksspråkets tjärn, nu knappast levande i dialekten. Denna
form är känd från ett sammanhängande område i nordligaste Uppland och sydöstra
Gästrikland (Jonsson 1966 s. 60 if.). Jfr Brokarltäm under Bro. Tärnsjö blev småningom den framväxande tätortens poststationsnamn (så 1894), sannolikt för att
förväxling skulle undvikas mellan Nora och Nora stad. När den nu nedlagda
järnvägen invigdes 1901, fick samhällets järnvägsstation samma namn.
1 Ulebo 4Irbo 1 sk. — i vgglabodhum, i oolabodhum, ii vgglabodhum 1415 21/5
Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40). — Olebo 1544, Vleboda 1549, Vhleboo
1680, Ulebo 1760-1879 jb. — i Vglebode 1560 tl, j Whlebode 1571 AL 17:10 f. 15
r., Ugleboo 1615 AL 40:2 f. 177 r. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Ingick förr i
Bergbolsta skifteslag, varom se under Berg. F. led. synes vara gen. plur. av fågelbeteckningen uggla. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Jfr Olbo i Östervåla sn.

Övriga bebyggelsenamn:
Blaggarsbo bkåga,sbo. Blaggarsbo 1835-39 ka AI:10a (77), Blaggarbo 1866 LMV T
40-40:3 beskr. Äldre namn på tp i Hedenslund. F. led. är blaggarn 'blångarn, blånor', enklare fibrer av lin eller hampa. Kanske var huset ursprungligen tätat med
blånor. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Bärfallet. Bärfallet
1787-93 ka AI:3 (152), 1861 ka AI:15 (50). Försv. tp väster om Högsberga (ek
12H4c) på skogsbacken Bärfallet (Bärfallet, en bergbacke, samfält åt Holvasby och
Ulebo 1784 LMV T 40-40:1 beskr.). Här har väl ursprungligen varit ett bärrikt fall
'öppning i skogen, hygge'. — Erik-Ers knks. Norra gdn i byn, utflyttad hit redan
före laga skiftet 1870, sannolikt med namn efter bonden Erik Ersson (1831-1919).
— Fagerheden. Försv. tp. Fagerheden 1845-49 ka AI:12a (67), 1917 ek. Ett kvarvarande, angränsande torp under Holvastby bär samma namn; för tolkning se detta
namn. — Hedenslund, se under Holvastby. För det torp som burit namnet Blaggarsbo se ovan. — Jakobsdal Kålcopsd41r. Jacobsdal 1801 ka AI:5b (244). Namnet, som
äldst uppträder i hfl 1801, är möjligen givet av kyrkoherden Eric Nyberg, som kom
till Nora 1795 efter tjänst i Jakobs församling i Stockholm. I Jakobsdal upptas äldst
torparna Anders Claesson och Isaac Claesson. Kanske har även den senares bibliska förnamn givit associationer till patriarken Jakob, Isaks son. Jfr Eriksdal under
Prästgården. — Källviken, se egen rubrik. — Lars-Anders l4s2mday. Södra gården i
byn, utflyttad hit redan före laga skiftet 1870 och sannolikt namngiven efter bonden
Lars Andersson (1815-1910). — Per-Jons pcergms. Per-Jons 1960 ek 12H4b. Gd på
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Torkelsbo utjord, dit Per Jonsson (1816-1901) utflyttar vid laga skiftet 1870. Jfr
Torkelsbo under Skinnarbo. — Torkelsbo, se under Skinnarbo.
Västanås. Nu okänd beb. — Wästanåss 1695 ka C:1 (63 r.). — Var sannolikt
belägen väster om den stora grusås som löper genom socknen. Jfr Östanås.
Åby &by.— in haby ?1312 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), in villa sodrwaby 1357 17/4
u.o. RAp (SD 7s. 173), j aby 1366 10/3 Våla hdstg SD 9s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä.,
?ij aby 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä.," i aby 1377
19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., ?j aaby 1421 u.d. Uppsala
Holmp.28 — Åbi 1544, Åby o.d. 1549-1879 jb. Mgl ?1312 upptar fem skattskyldiga till 2 öre. Äldsta jb upptar tre skattehmn. Vid byn finns två järnåldersgravfält.
Från Åby har avsöndrats Gullsmyra, som fram till laga skiftet 1851 hade gemensam
skog med byn. F. led. syftar på den å, nu kallad Åbybäcken, som rinner genom byn
(för formen haby ?1312 jfr Huddungeby i Huddunge sn). S. led. är by 'gård; by' (jfr
ml. 2.3).
1 1 sk. 2 3/4 sk. 3 1/2 sk. 4 1/2 sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Alderbäck hclabetje,n ä., äcle,rbåk, -Nek. ?Aldervreten 18661a AI:16 (194), Alderbäck 1917 ek. F. led. är trädbeteckningen alder 'al'. Någon bäck med detta namn är
ej känd. Den bäck som rinner förbi gården är dock kantad med grov al. Gårdens
jord brukas ej. — Aldervreten, se Alderbäck. — Fäbodkärrsfäbodvallen fabooeyfaboväln. Försv., gemensam fäbodvall för byn, belägen vid mossen Fäbokärret (ek
12H3c). Se om vallen Frödin 1950 s. 32. — Gammelsvallängen gamairsväliege,n eller
Gammelsvallänge gårnaksväliege. Gammelsvallängen 1960 ek 12H3c. Försv. gd,
varifrån ägarna flyttade till (Nya) Svallänge under Hemmingsbo strax i norr. Måhända syftar namnet på förekomst av svallis under vintern. S. led. är äng, alternativt änge neutr. — Gammelvallen gåtnekväln (förr Mossbo fäbodar och Mossbo
fäbodvall). Mossbo Fäbodar 1849 LMV T 40-60:1, Mossbo fäbovall 1854 LMV T
40-60:2 beskr., Gammelvallen 1960 ek 12H3c. Försv. fäbodvall till gården Mossbo. — Hälla h&la (förr Oknen hbknan, öknen). Hälla 1917 ek. Gd, utflyttad vid
laga skiftet 1854. Terrängen är blockrik, och vid gården går berghällar i dagen. Det
äldre namnet Oknen avsåg ursprungligen åkrarna sydväst om gården (Ocknen 1849
LMV T 40-60:1, Oknen, Ocknen 1854 LMV T 40-60:2 beskr.). Detta namn är
oklart. Möjligen är det en ägonamnsbildning till ordet okan 'räfshuvud' (för detta
ord se Isaacsson 1923 s. 43, 126). Det torde i så fall röra sig om ett jämförelsenamn.
För uttalsformen "Hoknen" jfr Huddungeby i Huddunge sn. Jfr Oknen bkna, utägor i Bondarvet, Folkäma sn, Folkare hd, Kopp. 1. (K. Hessling 1931 OAU). —
Hällafäbodarna håla fabbane,. Försv. fäbodvall till Hälla vid Jällmossen norr om
sjön Norra Brinnen (ek 12H3c). — Jan-Persbodarna jampceykana. Försv. fäbodvall strax väster om Fäbodkärrsfäbodvallen. — Jan-Samuels jansätzuls. Äldre
namn på sydvästligaste gdn i byn, väl med namn efter en tidigare brukare Jan Samuelsson. — Jonstorp Mtstotp, 14nst6rp. Jonstorp 1960 ek 12H3d. Ungt namn, nu
n Kan även avse Åby i Östervåla sn.
2.3 Se not 27.
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sällan brukat. — Kvarntorp, se egen rubrik. — Källfallet
Källfallet 1917 ek.
F. led. syftar på en här befintlig källa, och s. led. är fall 'öppning i skogen, hygge'.
— Loberg(et), se Stentorp (egen rubrik). — Mossbo mbsbo ä., mbsbo. ij mvsabodh
1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr. 0. Celsius d.ä., . . .sabodum 1376
16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 avskr. 0. Celsius d.ä., in musabodum 1377 19/5
Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., j mosabodom 1398 28/5 Våla
hdstg UUB E 182s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., i mosabodhum 1415 21/5 Östervåla
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j mosabodum 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 306
avskr. 0. Celsius d.ä., i Mosaboom 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr. B. E.
Hildebrand, j mosabodum 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius
d.ä. Måseboo 1615 AL 40:2 f. 177 r., Måssebo 1645 mtl. F. led. är gen. sing. av fsv.
musilmosi 'mosse'; gårdens ägor består till stor del av nu utdikade sankmarker.
S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Gården räknades under medeltiden
som en egen gård, ehuru den aldrig kom att införas som sådan i jb. — Mossbo
fäbodar eller Mossbo fäbodvall, se Gammelvallen. — Norrgården. Åby norrg. 1690
ka C:1 (33 r., 33 v.). Förr namn på gd(r) i byn. — Pitan pitan. Äldre namn på gd vid
landsvägen söder om byn, utflyttad hit vid laga skiftet 1854. Namnet sammanhänger med Pitrönningen, ett äldre namn på ett åkerparti strax söder om gården
(Pit-Rönningen 1854 LMV T 40-60:2 beskr.). Området utgörs av en flack men
tydligt skönjbar sänka. Detta synes samstämmigt med ett förslag av J. Sahlgren
(1938 s. 170 f.). I en rad uppländska och västmanländska namn på Pit(e)- vill denne
nämligen se ett dialektord pita 'dalkjusa', som dock i dessa landskap är belagt endast en gång som appellativ (Svinnegarns sn i Uppland). Detta ortnamnselement
anses av Sahlgren också ingå i stadsnamnet Piteå. G. Holm (i NoB 37, 1949, s. 79
if.) har senare framfört ett annat tolkningsförslag för Piteå men (i NS 38, 1958, s.
172) anslutit sig till Sahlgren beträffande namnen på Pit(e)- i Uppland och Västmanland. Senast har dessa namn behandlats av 0. Korhonen (1982 s. 113 if.), som
anser att ett finskt ord piitta 'åkant; höjd' ligger till grund både för stadsnamnet
Piteå och de mellansvenska ortnamnen. För de senare torde det dock krävas en
grundligare undersökning av topografin vid varje lokal för att det säkert skall kunna
avgöras, hur namnen skall förstås; för möjligheten att ett finskt lånord skulle föreligga synes dock ingenting tala. Ett par parallellnamn från häradet är Pithagen, ett
skogsområde i Östervåla sn (ek 12H6d) och Pitevallen, en försvunnen fäbodvall,
varom se under Huggle i Östervåla sn. — Stentorp, se egen rubrik. — Sörgården.
Åby sörg. 1691 ka C:1 (38 r.), Åby sörgård 1692 ib. (41 r.). Förr namn på gd(r) i
byn. — Torsängen, se egen rubrik. — Vibo eller Vibron. Försv. beb. Wijdbron 1684
ka C:1 (9 r.), Wijbroon 1685 ib. (11 v.), Wijboo 1688 ib. (19 r.), Wijdbron 1688 ib.
(21 v.), Wijbroon 1693 ib. (49 r.), Wybo 1696 ib. (66 r.), Wibo 1780 ka AI:2 (82),
Vibo 1801 ka AI:5b (146). Under 1600-talet bor här bl.a. soldaten Hög (roten 46,
Högsbo). Upptas i hfl 1794-1807 under Åby. Var sannolikt belägen invid Stora
Viberget på gränsen mellan Åby och Segelbo (Wiberget 1865 LMV T 40-22:3
beskr.). Gamla landsvägen korsar här bäcken Vibäcken vid Vibron (jfr Wibro röret
1780 LMV T 40-22:1 beskr., ett försvunnet gränsmärke mellan Åby och Segelbo).
Sannolikt utgörs f. led. Vi- av växtbeteckningen vide. S. led. i namnformen Vibo är
ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Om det sägenomspunna Viberget som
hemvist för tomtar och troll se Nev6is 1960 s. 125. — Vibron, se Vibo. — Abylund,
se egen rubrik. — Åbysågen, se Kvarntorp (egen rubrik).

i
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Åbylund abyhin,abyleind. Försv. gd. — (Åbylund) 1960 ek 12H3c. — Avsöndrad från Åby 1886 med nu ej fastställbara gränser.
Åbysågen, se Kvarntorp.
1 Åsbo Norr niff4sbo ä., nbr4sbo, nbrAsbo 1 sk. — Datum asobodhe 1331 5/8
RAp (SD 4 s. 227), i Åsabodom 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI A 2 aa nr
231 avskr. 1667.29 — Åseboda 1544, Norre Åseboda 1549, Norreåseboda 1551,
Norre Åsebo 1628, Norr Åhsbo 1760, Åsbo Norr 1879 jb. — Asebode 1560 tl. —
Äldsta jb upptar ett skattehmn. Ingick förr i Bergbolsta skifteslag, varom se under
Berg. F. led. syftar på den stora rullstensås vid vilken grannbyarna Norr och Sör
Åsbo ligger. Om kompositionsformerna på -o, -a och -e se M. Wahlberg i NoB 74
(1986) s. 125 ff. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3. Vilken av de båda
byarna Norr och Sör Åsbo som är ursprungsbebyggelsen är svårt att avgöra. Möjligen tyder namnformerna i äldsta jb, Åseboda resp. Söderåsbi, på att Norr Åsbo är
ursprungsbebyggelsen och Sör Åsbo en senare utflyttning.

Övriga bebyggelsenamn:
Kallmossen, se under Prästgården. — Laggarbo, se under Prästgården. — Tärnsjö,
se egen rubrik.
1 Åsbo Sör s&råsbo, sitrasbo 1 sk. — SOderåsbi [!] 1544, Södre Åsebo 1549,
Söderåseboda 1551-90, Söderåsebo 1628, Söråhsboo 1680, Sör Åsbo 1825, Åsbo
Sör 1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Här fanns förr ett gästgiveri. För
namntolkning se Åsbo Norr.

Övriga bebyggelsenamn:
Grällsbo grilsbo. Grellsbo 1916-25 ka Ana:6 (573), Grällsbo 1960 ek 12H4c.
F. led. är mansnamnet Grels, en förkortad form av Gregers (ursprungligen Gregorius), varom se ModUr 1964 s. 71 och Otterbjörk 1979 s. 93. 1866 benämns en åker
invid bebyggelsen Grälls Lars Täppa (LMV T 40-40:3 beskr.). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Laggarbo, se under Prästgården. — Oppstun
bpstein. Lhtr på åssluttningen ovanför byn. 1867 benämns några åkertäppor invid
bebyggelsen Oppstu-täppor (LMV T 40-62:2 beskr.). Om s. led. -stun se Norrstun
under Dalen. — Parkudden. Parkudden 1916-25 ka Alla:6 (571). — Solbacka.
Solbacka 1960 ek 12H4c. Ungt modenamn, ej i allmänt bruk. — Solvalla
Solvalla 1960 ek 12H4c. Ungt modenamn. — Tärnsjö, se egen rubrik.
1 Ärligbo klabo, ålibo 1 sk. — j xrlenabodhum 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21
avskr. 0. Celsius d.ä., i Ahrligeboo 1377 DMS 1:4s. 122 avskr. 1658, i xrloghxbodum 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä. — iErlighaboda
1541 DMS 1:4s. 122, Erligebo 1544, Erlingeboda 1549-90, Erligh Boo 1628, Ärligbo 1825-1879 jb. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Ärligbo redovisar vid storskiftet 1769 (LMV T 40-58:1) gemensam skog och utmark med Torp samt Disebo i
Östervåla sn, varför ett bebyggelsehistoriskt samband torde föreligga mellan de tre
byarna. Snarast är Ärligbo och Disebo avsöndringar från Torp. F. led. är gen. av
det fsv. kvinnonamnet iErlogh och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
29

se not 6.
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Övriga bebyggelsenamn:
Erk-Anders arkåndets, akåndety eller Storstun stb,stun (förr även Västerstun vask,stizn). Gd i byn, väl med namn efter en tidigare brukare Erik Andersson. Anledningen till det äldre namnet Västerstun är obekant; gården ligger nu och låg före
laga skiftet 1860 i östra delen av byn. Om -stun se Norrstun under Dalen.— Erk-Ers
ex/c& y, e,k4. Gd väster om den gamla byn, bebyggd redan före laga skiftet 1860.
Namnet är väl givet efter en tidigare brukare Erik Ersson. — Madams madåms.
Försv. tp väster om byn. Här bodde i slutet av 1800-talet en gumma, kallad Madam,
sömmerska och stort original. — Norrgården nörgåg (förr även Norrstun n&stizn).
Gd i norra delen av byn. För namnet Norrstun jfr Norrstun under Dalen. — Norrstun, se Norrgården. — Ol-Ols oky. Gd i byn, väl med namn efter en tidigare
brukare Olof Olsson. — Storstun, se Erk-Anders. — Västerstun, se Erk-Anders.
östa 61,.sta, åista. — Ödesta 1551-1631, Öhsta 1715-60, Östa 1760-1879 jb. —
Östad 1560 tl. Jb 1551 upptar ett skattehmn, jb 1569 även ett frälsehmn. Överfördes från Simtuna hd 1898. Namnet synes vara sammansatt av adj. öde och stad
'båtstad'. Bebyggelsen ligger vid en vik av Dalälven. Möjligen kunde även ett appellativ *ödestad 'öde plats' tänkas ingå i namnet (jfr Linde 1951 s. 164 f.; jfr även
Lindyta under Sälja Norr i Harbo sn).
1 1 (1/2) sk. 2 1/4 kr. (länsmansboställe).
Övriga bebyggelsenamn:
Bellmansro belmansr. Skogsarbetarbarack. Bellmansro 1960 ek 12H4a. Väl uppkallelse efter det kända utvärdshuset Bellmansro på Djurgården i Stockholm. —
Fiskars, se Fiskartorpet. — Fiskartorpet fiskatbrpe, eller Fiskars fiska,s. Fiskartorpet
1917 ek. Här har förr bott fiskare. — Fridtorpet fridtbrpe,. Försv. tp på Fridudden,
väl namngivet efter en bebyggare vid namn Frid. — Hillersbo MO°. Hillersbo
1925-31 ka Alla:7 (167). Hfl 1925-31 upptar hustrun Hildur Teresia Ståle; möjligen är f. led. bildad i anslutning till namnet Hildur. S. led. är ortnamnselementet
-bo, varom se ml. 3.3.6. Jfr Hillersbo under Siggberg. — Kallviken kålvike.n. Försv.
fäbodvall vid Kallviken i Östaviken väster om byn (utsatt på ek 1917). Namnet torde syfta på att viken haft kallt vatten. I slutet av 1800-talet användes tre fäbodvallar
i byn. På försommaren fördes korna på en fäbodstig över Ingboskogen och simmade över Storån till fäbodvallen Svarthäll, som var sommarens första anhalt (se under
Ingbo). För att härifrån hämta hem mjölken till byn rodde man över Östaviken och
Storån och landade vid Mjölkholmen. Denna vall var ur bruk redan i början av
1900-talet. Mot högsommaren gick man till nästa fäbodvall, Kallviken, där man
stannad en tid, innan man begav sig till Tinäsfäbodarna (jfr detta namn). Här tillbringade man slutet av sommaren fram till Mickelsmäss, varefter korna roddes hem
till byn på Gysinge bruks pråmar. Tinäsfäbodarna var i bruk ännu 1918. Då nyttjade man emellertid inte längre de båda övriga fäbodvallarna, utan korna roddes i
början av sommaren direkt över till Tinäsfäbodarna. Se härom även Frödin 1950 s.
39 f. — Kolartorpet, se Torpet. — Länsmansgården lansmansgån. Byns gamla frälsehemman, som tillföll kronan i slutet av 1600-talet och senare blev länsmansboställe. Den siste länsmannen här dog 1902. — Svarthäll, se under Ingbo.— Svedden
eller Sveddtorpet. Svedden 1840 ka AI:lla (48), Sweddtorpet 1869 LMV T 40-65:2
beskr. Försv. tp i Vikbolandet. Till svedd 'svedja'. — Tinäsfäbodarna tinesfk136

kana. Tinäsbodarna 1960 ek 12H4a. Försv. fäbodvall på Tinäset väster om Östaviken. Om bruket av vallen se Kallviken. Namnet Tinäset sammanhänger med Tiån,
namnet på den å som avgränsar näset i väster (tidn, tidn, Tijdåån 1542 HT 33, 1913,
s. 220, Tiidhååen 1543 ib., Tijdåå'hn, Tidåhn 1651-52 gjb LMV T 6 s. 15, uppsl.
19). Med Tinäset avses 1651-52 udden strax nordost om Tiåns utlopp i Dalälven
(Tidenäsett, Tidenäset gjb LMV T 6 s. 15,34). Jfr även Tedossöönn 1550 och Tijdes
öön 1558 (HT 33, 1913, s. 221 f.). I de här anförda 1500-talsbeläggen för namnet
Tiån omtalas ett fiske i ån. Ett ursprungligt ånamn fsv. * Tidha eller *Tidh-å kunde
anknytas till norska dialekters tid 'fiske' (Ross) och verbet tida 'leka (om fisk)', känt
även från nordvästra Dalarna och Härjedalen (0AUd). Jfr även de härmed väl
sammanhängande orden tidd 'dräktig' (om ko) och tidig 'brunstig' (om sto), båda
kända från Östervåla sn (ULMA 31073). Tiån har i vår tid varit känd som mycket
fiskrik. Fisken har gått upp i ån på våren för att leka, och man har då lätt kunnat slå
den på de av högvattnet översvämmade strandängarna. En mindre trolig utgångspunkt erbjuder fvn. kiöa 'opto, bringe (Sne eller frosen Gjenstand) til at smelte' och
fvn. piör 'ikke frosen'. Jfr fsv. upthidhas 'tina upp, smälta' och sv. dial. tia 'tina, töa
upp, smälta' (Rietz). Namnet skulle då snarast syfta på att ån inte blir istäckt under
vintern. Så har det norska älvnamnet Tiåen tolkats (NE s. 268). Detta förhållande
är dock nu inte utmärkande för Tiån. — Torpet törpe. eller Kolartorpet kdkatårpe,
eller Östaholmstorpet ,tistahoirmstörpe. Kolartorpet 1960 ek 12H4a. Namnet Kolartorpet är ungt och ej i allmänt bruk. Östaholm,storpet efter det närliggande Östaholm. — Vikbolandet vikbolanda. Vikbolandet 1960 ek 12H4b. Nyskapat namn på
område med fritidsbebygelse invid Östaviken. Uppkallelse efter Vikbolandet i Östergötland i anslutning till namnet Östaviken. — Asen åsen. Åsen 1917 ek. Gd på
sluttningen av Ingboåsen. — Älvåsacsek-vdsa. Älvåsa 1960 ek 12H4b. Fritidsgård
byggd av Nora-Tärnsjö missionsförsamling på platsen för en äldre bondgård. Namnet är nyskapat, väl efter Dalälven och Ingboåsen. — Östaholm bstahokman, bstahökm. Östaholm 1780-86 ka AI:2 (134). Skogvaktarbostad på nordspetsen av udden norr om byn. S. led. -holm är här snarast ett ortnamnselement utan närmare
innebörd, vanligt i torp- och lägenhetsnamn efter mönster av herrgårdsnamn. —
Östaholmstorpet, se Torpet. — Osta kvarn 4stakvdri. Osta kvarn 1891-97 ka AI:33
(63). Ödetp vid en försvunnen kvarn. Kvarnen drevs av vatten från en intilliggande
källtjärn med sandbotten, där vattnet bubblar upp. Tjärnen har i senare tid blivit
känd som Osta källor eller Osta källa, ett namn använt av Sveriges geologiska
undersökning, som utför vattenmätningar här sedan 1965. Området hörde enligt
LMV T 40-65:1 beskr. (1692) till Ingbo by, men kvarnen hade byggts av Östaborna, och den nyttjades gemensamt av de båda byarna. Ännu 1766 (LMV T 40-23:1
beskr.) var kvarnen gemensamt brukad.
1 Östanås åstands 1/8 sk. — Östanåhs 1680-1760, Östanås 1825-1879 jb. —
Östanås 1650 ka LI:1 (48). Jb 1680 upptar ett skattehmn. Ingick förr i Bergbolsta
skifteslag, varom se under Berg. Namnet är givet efter läget öster om den stora
rullstensås som löper genom socknen i nordsydlig riktning.

Övrigt bebyggelsenamn:
Kalvhagen kia,vhåge.n. Lht söder om byn.
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Östervåla socken
va, östervålra
Sockennamnet Våla kan inte, såsom är fallet med Harbo och Nora, knytas till någon känd bebyggelse. Inget tyder heller på att namnet har avsett en nu försvunnen
sådan. Kyrkan är belägen på mark tillhörande Prästgården, som gränsar till Hov
och Åby. Möjligen är Prästgården avsöndrad från Hov. Sockennamnet synes därför
vara ett ursprungligt bygde- eller områdesnamn. Detta styrks av att det likalydande
häradsnamnet äldst saknar tillagt hundare (Andersson 1980 s. 160 ff., se även dens.
i Bebyggelsehistorisk tidskrift 4, 1982, s. 58 ff.).
Namnet innehåller plur. av ett fsv. *vål mask., sv. dial. vål 'samling av kullfallna
trädstammar, ris o.d.; vindfälle, röjningsbråte' m.m. Det nutida dialektordet är
spritt i Norrland och i Svealand ner till Västmanland, Värmland och Dalsland (se
utförligt härom Linden 1954 s. 47 ff.). Prästgården ligger på gränsen mellan ett
större skogsområde och öppnare bygd med gamla, periodvis översvämmade sankängar. Detta skogsområde, med flera medeltida bodha-namnsbebyggelser (jfr inl.
3.3), kan ha benämnts Valir, kanske 'röjningsbygden'. Bygdenamnet har så kommit
i bruk som hundaresnamn liksom i ett senare skede även som sockennamn. Det
bakomliggande bygdenamnet kan möjligen även ha omfattat skogsområdena i
nordost, också med en majoritet av bodha-namnsbebyggelser. Om vål som områdes- och traktbetecknande ord i ortnamn se Linden 1954 s. 50.
F. led. Öster- har tillkommit för att sockennamnet skall kunna skiljas från det
ursprungligen likalydande sockennamnet i Vangsbro hd, Västm. 1., nu Västervåla.
Formen Östervåla finns belagd redan i mtl 1645 men infördes ej officiellt i jb förrän
1879.
Socknens invånare kallas vål(a)borna våkbone,, vedrakna. Sockenboöknamn:
Våla herrar vålra hårar, Våla narrar vålra tubrar och Våla tokar vålra tökar.
Namnformer före 1526: Datum apud valir 1296 30/12 RAp (SD 2 s. 206, där daterat 1296 8/1),' De parochia valum, De parocia valom, De walum 1312 18/10 u.o.
RAp (SD 3 s. 86 f.), in parochia ipsius ecc/esie valum 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3
s. 268), parochia walx 1327 26/10 u.o. Rap (SD 4 s. 34), in walum 1332 23/10 u.o.
RAp (SD 4 s. 287), parochia walum [?13404.] Linköping RAp odat. 29, in parochia

I brevet ger ärkebiskop Nils Allesson domprosten i Uppsala Andreas And dispositionsrätt över en
tomt i Uppsala. Belägget kan även hänföras till Västervåla sn, Gamla Norbergs hd, Västm. 1., som
hör till Västerås stift, men avser väl troligast Östervåla sn i ärkestiftet. Angående dateringen se
Ljungfors 1955 s. 157, GMLS 1 s. 554.
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walum 1344 A 8 f. 152 r. (SRS 2:1 s. 292),2 Deinde walum 1344 A 8 f. 147 r. (SD 3 s.
428),3 de walum 1344 A 8 f. 143 r. (SDa 1:1 s. 158),4 Deinde walir 1344 A 8 f. 148 r.
(SD 3 s. 429),8 de walum 1344 A 8 f. 145 v. (SD 5 s. 238),6 parochiis . . . walir,
ecc/esiis walir. . . 1344 A 8 f. 19 r., 21 v. (SD 5 s. 308, 313), de waalum 1346 8/5 u.o.
RAp (SD 5 s. 574 Scriuit j valom 1348 18/10 UUB E 182 s. 302 avskr. 0. Celsius
d.ä. (SD 6 s. 63), in walum 1348 6/11 u.o. RAp (SD 6 s. 64), ecclesie Valum, Ecclesie mee valum 1350 29/19 u.o. RAp (SD 6 s. 233), parochialis ecclesie vala [2 ggr]
1350 3-6/12 Biskops-Arnö RAp (SD 6 s. 247, 253), parochialis wala [!] 1350 7/12
Biskops-Arnö i vid. 1351 7/4 u.o. RAp (SD 6 s. 256), de walum, de walum 1351 10/5
Biskops-Arnö RAp (SD 6 s. 298 f.), in Valum [4 ggr] 1356 3/11 Karby SDa 1:1 s.
564-67 samtida avskr., i wale Socken 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 579 avskr.
1795 (SD 7 s. 143), i Väx Sokn 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 581 avskr. 1795
(SD 7 s. 145), Ecc/esie walum 1358 1/10 u.o. RAp (SRP 386), j wala sokn 1362 2/3
Aspnäs RAp (SD 8 s. 166), scriptum vala 1369 11/11 UUB E 182 s. 304 avskr.
0. Celsius d.ä., j walom 1370 10/1 Aspnäs RAp (SRP 910), af Wåhlom ?1371 21/12
u.o. SD 10 s. 115 avskr. N. R. Brocman, i vala sookn 1377 19/5 Våla hdstg UUB E
182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., i Walom 1381 25/7 Österfärnebo Thulin 1904s. 105
avskr. 1635, i vala sokn 1386 11/1 Danmarks k:a RAp (SRP 2186), j wala sokn 1396
u.d. u.o. RL pag. 289 (fol. 174 r.) reg. 1540-t., hii vala sokn, in valom 14003/5 Våla
hdstg RAp (SRP 3093), j wala sokn 1404 30/11 Aspnäs RAp (SDns 1 s. 389), i wala
sokn 1400-t. [tidigast 1411] SFSS ser. 1, 7:3 s. 368,7 Scriptum walaa 1415 21/5
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j waala sokn 1448 15/12 Skokloster RAp, Datum
Aput parochialem ecc/esiam vaala 1450 22/1 RApp ser. I, ?de parrochia Waala 1456
30/5 HHLG 1 s. 66,8 j wale sogn 1491 10/3 Svanby Bergslp vidf. 1409 8/8 Uppsala,
parochie walaa 1499 UDR 2 s. 168.
Jordeboksformer fr.o.m. 1549: Wåla sn 1549-1610, Wåhla sn 1628-1760, Wåla
sn 1825, Öster Wåhla sn 1879.
Övriga namnformer: Vaala 1527 GFR 4 s. 1, Wåla. . . sokner 1531 GFR 7 s. 266,
Vole sn 1533 GFR 8 s. 318, Våle sn 1541 GFR 13 s. 242, Wålanne sn 1548 UDb 5 s.
9, Våla 1551 GFR 22 s. 96, Österwåle sn 1645 mtl, Öst. Vålla sn 1729 10/1 KrA
(Västm. reg., Reg.exp., Förv.avd., Boställsdir., IV c Syneprotokoll 1729-96).
2

Ur Erik den heliges mirakelsamling (Miracula beati erici . . . ), vars äldsta kända latinska text finns i A
8 f. 151 v. —160 v., men som går tillbaka på ett äldre original. Det här aktuella partiet härrör äldst från
1270-talet och har sannolikt författats av Israel Erlandi, biskop i Västerås, död 1328 eller 1329. Se
härom Geete 1903 s. 70, Weibull 1917s. 107, Ekström 1939s. 47, Lund6n 1960s. 51 ff. I det aktuella
miraklet, som indirekt torde kunna dateras till 1276, berättas om en man "in parochia walum", som i
ett anfall av vansinne skar av sig strupen. Hans grannar uppsökte då ärkebiskop Folke, som befann sig
i närheten ("in vicino"). Belägget kan även hänföra sig till Västervåla sn (jfr not 1) i Västerås stift.
Troligast är väl dock att ärkebiskopen befann sig på resa i ärkestiftet, alltså i eller i närheten av
Östervåla sn. Ärkebiskop Folke uppges ha dött 1276 eller 1277. Erik den heliges mirakelsamling finns
även i en fornsvensk översättning (se nedan belägget från 1400-talet).
3 Notis om ärkebiskop Nils Allessons visitationsresa i ärkestiftet, påbörjad 1302 18/12.
4 Taxa över den s.k. Viennetionden, påbjuden av konciliet i Vienne 1312 och insamlad i ärkestiftet
1314-19 (se Ekbom 1974 s. 10).
5 Notis om ärkebiskop Olofs visitationsresa i ärkestiftet, påbörjad 1318 c:a 11/11.
6 Taxa över avgiften till lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming, utbetald 1343 före 25/12.
7
Se Geete 1903 s. 69. Jfr not 2.
8 "dominus Nicholaus Gudmundi de parrochia Waala" intas som medlem i Helga Lekamens gille i
Stockholm. Belägget kan även hänföra sig till Västervåla sn, Gamla Norbergs hd, Västm. 1.
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Namn på sockendelar:

Socknen indelas i Västersocknen våstesianan och Östersocknen (gräns mellan Hov
och Åby). Delar av de södra och östra delarna indelas i gränder med särskilda
namn. Om gränd se under Nora sn.
Aspnäs brödlag, se Landbobröd. — Kilgränden ällgrånde,n ä., §ilgrinden omfattar byarna norr om Åby (Åby, Hovberga, Ettinga, Stärte, Ettingbo, Åkerby,
Upplanda och Västersälja). F. led. syftar på att bygden skjuter upp som en kil norr
om Åby (jfr Stärte). — Kraka eller Krakastad(en) kråka, kråkaståd, kråkastan.
krakasta, kraka 1899 ULMA 303.936. Bebyggelsen längs landsvägen mellan Svingbolstad och Lindsbro. Namnets bakgrund är okänd, möjligen är det en skämtsamt
nedsättande benämning, bildad till krake 'dålig häst; stackare' (knappast till krake
'spetsad stör att sätta upp säd påg. — Landbobröd låmbobrd eller Aspnäs brödlag
åspnes bråkg omfattar all den bebyggelse som tidigare tillhört Aspnäs. Namnet
syftar väl på de landbor 'arrendatorer' som hade sin utkomst från Aspnäs. Landbobröd är indelat i Norrgränden tirgrande,n (Töbro, Krogen, Korsbo, Andersbo,
Eriksberg, Rävsvad, Mellanbo, Stora och Lilla Holvarbo, Fallet), Mellangränden
milangrande,n (Hindersbo, Aspnäs, Sveden, Lisselbo) och Sörgränden s.rgrånde,n
(Öndbo, Stigmota, Laggarbo, Lilla Rickebo, Smedsbo, Gundbo, Ingborgbo). —
Lappgränden låpgrimde,n omfattar Lindsbro gårds gamla ägor (Lindsbro, Olbo,
Sätra, Råttebo, Smulbo, Österbo, Gäddviken, Norrsälja). Bakgrunden till f. led. är
okänd. — Mellangränden, se Landbobröd. — Norrgränden, se Landbobröd. —
Pinngränden pingrånde,n omfattar byarna längs vägen Lagbo — Skogbo (Lagbo,
Buckarby, Staffansbo, Tobbo, Långgärdet, Kanikebo, Sillebo, Runnebo, Skogbo).
F. led. är oklar. — Sjögränden fågråndan omfattar byarna mot Tämnaren från Svina t.o.m. Huggle. Namnet ingår i Sjögrändsängarne (1859 G 91), avseende de numera uppodlade ängarna norr om Äbyån. — Sörgränden, se Landbobröd. — Östergränden, nu okänt men omnämnt 1717, var liktydigt med Buckarby och Fågelsta
hamnor, alltså närmast motsvarande nuvarande Pinngränden och Sjögränden. Se
härom K. Tofters i Vår hembygd 4 (1980) s. 218.

Anneberg, kallas Gropen gröpe,n (förr även Jan-Pers jånpes). — Anneberg
1896-1905 ka AII:lb (513). — Avs. fr. Lagbo 1901. Namnet Anneberg används ej i
dagligt tal; vilken Anna som åsyftas är obekant. Den gamla stugan på platsen låg i
en grop. Namnet Jan-Pers är väl givet efter en tidigare bebyggare Jan Persson.
Annero åne,rå (förr Brostugan). — Brostugan 1891-95 ka AI:21a (22), Brostugan, Annero 1896-1905 ka AII:la (31). — Avs. fr. Hov 1919 o. 1920. I hfl
1896-1905 är det äldre namnet Brostugan struket och ersatt med Annero. Brostugan är givet efter läget invid en väg över Kyrkån, Annero efter där boende hustrun
Anna Andersson.
Aspenstorp åspanstörp, åspe,nstårp. — Aspetorp 1896-1905 ka All: la (108). —
Avs. fr. Offerbo 1917. F. d. soldattorp för roten 5 (Offerbo o. Äspenbo), vars soldater efter bynamnet Äspenbo hette Asp (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Enligt
lag skifteskartan 1837-40 (LMV T 76-48:2) och storskifteskartan 1777-78 (LMV
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T 76-48:1) låg soldattorpet c:a 200 m nordost om det nuvarande Aspenstorp. Jfr
det likalydande namnet under Åby.
Aspnäs ?upplås. — aspanes ?1326 u.d. u.o. samtida avskr. (SD 4 s. 2), Datum et
actum in curia mea Aspenes 1345 4/3 RAp (SD 5 s. 419), Datum et actum in aspanes 1347 16/8 UUBp (SD 5 s. 695), j aspenes 1357 18/1 Tierps hdstg Sjöholmp (SD 7
s. 142), i Wendiledhe . . . oc gardhen Aspenees theer ut af bygden 1357 18/1 Tierps
k:a UUB E 175 s. 579 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), gardhen Aspenes 1357 18/1 Tierps
k:a UUB E 175 s. 581 avskr. 1795 (SD 7 s. 145), j aspanese, Scriptum aspans 1362
2/3 RAp (SD 8 s. 166), Scriptum in manerio nostro Aspances 1368 11/1 RAp (SD 9 s.
321), Scriptum aspans 1370 10/1 RAp (SRP 910), scriptum aspances 1370 27/2
RAp (SRP 921), scriptum aspeness 1404 30/11 RAp (SDns 1 s. 389), Scriptum aspans 1411 1/12 RAp (SDns 2 s. 450), scriffwit vppa aspenes 1453 23/4 RAp, Datum
aspans 1453 26/12 RAp, j aspenes 1468 23/5 Uppsala RAp, vppa aspans 1472
20/5 Uppsala RAp, i Aspenäs 1477 16/4 Sstb 2:1 s. 92, pa aspenes 1479 ?1/1 Krogholm RApp ser. I (Rep. 2:4372), Aspanes, Aspaness, Aspanes gardh, aspones
gardh 1482 19/10 Stockholm Bergslp, på aspenas u. å. [150041 okt. u.o. RAp odat.
258. — Aspnäs 1715-1879 jb. — paa Appeness 1526 GFR 3 s. 156, pa Aspanääs
1526 ib. s. 227, paa Aspenzess 1527 GFR 4 s. 1, på Aspeness 1532 19/1 Skokloster
UUBp, Aspenes 1560 tl. Jb 1715 upptar 2 mtl fr. Gården finns första gången
omnämnd ?1326, då den tillsammans med Svina, Öndbo och *Vendeledha testamenteras av den mäktige Mats Kättilmundsson till hustrun Adelheid. Mats Kättilmundsson blev 1318 drots och rikshövitsman och 1322 hövitsman över Finland. I
striderna mellan kung Birger Magnusson och hertigarna Erik och Valdemar tog han
hertigarnas parti och omnämns flera gånger i Erikskrönikan. Om Mats Kättilmundsson se utförligt B. Beckman (1953, 1954, om Aspnäskomplexet spec. 1954 s.
275 if., jfr H. Gillingstam i PHT 53, 1955, s. 138 f.). Aspnäs omnämns därnäst 1345,
då riddaren och riksrådet Gisle Elinason (Sparre av Aspnäs) daterar sitt testamente
"in curia mea Aspenes". 1357 (SD 7 s. 142 if.) sker ett jordbyte mellan Gisles
söner Bamam och Magnus. Därvid erhåller Magnus *Vendeledha och gården Aspnäs "ther ut af bygden" ('därav utbyggd') samt jord i Gundbo, Öndbo och Svina
och på andra håll i landet. Samtidigt säljer Barnam till Magnus stenhuset i Aspnäs
och kapellet och alla andra byggnader (SD 7 s. 141 f.). Aspnäs blir härefter Magnus
sätesgård. Att Aspnäs tidigare varit Mats Kättilmundssons och Gisle Elinasons sätesgård är rimligt att antaga men kan ej bevisas (ÄSF 1:2 s. 189, DMS 1:4 s. 123).
Om Mats Kättilmundssons härstamning är inget känt med säkerhet. Inte heller är
ätten Sparre av Aspnäs äldre anor kända. Gisle Elinason och hans bröder Karl och
Gustav är ättens äldsta kända medlemmar (ÄSF 1:2 s. 188 if.). Aspnäs har möjligen
genom köp från Mats Kättilmundssons hustru Adelheid kommit i Gisle Elinasons
ägo (F. Liljeholm i PHT 56, 1958, s. 24 not 4). Både Mats och Gisle tillhörde kretsen kring hertigarna Erik och Valdemar. Redan 1327 26/10 (SD 4 s. 34, DMS 1:4 s.
137) är Gisle Elinason i besittning av jord i Svina, som han lovar att vid anfordran
avstå till Klara kloster i Stockholm. Jorden hade upplåtits till Gisle av Lars i Hällby
(Bondkyrko sn, Uppsala stad), 1336 angiven som klostrets f.d. syssloman. Sannolikt hade fru Adelheid skänkt Svina, eller en del därav, till klostret. Värt att notera i
detta sammanhang är även att Magnus Gislason år 1362 byter till sig 1/2 markland
jord i Aspnäs av Olof Nilsson i Bro i Nora sn, häradshövding i Gästrikland i Magnus
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Gislasons ställe (SD 8 s. 166). Vid denna tid var Magnus ägare av gården Aspnäs,
och bytesbrevet är också daterat där.
I de ovan omtalade transaktionerna mellan Barnam och Magnus Gislasöner 1357
omtalas ett stenhus och ett kapell på Aspnäs, vilka alltså måste ha uppförts senast
detta år. Något stenhus finns nu ej bevarat vid Aspnäs (enligt Schönberg 1800 s. 34
revs detta redan 1728), däremot ett fristående kapell i gotisk stil, daterat till första
hälften av 1300-talet (Bonnier 1987 s. 174 if.). 1357 måste alltså Aspnäs ha legat på
sin nuvarande plats. Gården är belägen nära Tämnaren, dock inte på något i sjön
utstickande näs. En tänkbar namngivande udde finns emellertid c:a 400 m sydost
om gården. De två strax väster därom liggande uddarna, nu kallade Gåsholmen och
Björkholmen, utgör på äldre kartor från tiden före sjösänkningen i slutet av 1800talet inte några markerade näs. Namnet Aspnäs kan alltså inte sägas vara speciellt
motiverat för gårdens läge. Något klichéartat namnmod med ett topografiskt omotiverat namnelement näs för sätesgårdar från denna tid kan inte påvisas. Som
A.-Ch. Mattisson (1986 s. 125 if.) visat, förknippades elementet holm i borg- och
sätesgårdsnamn ännu vid medeltidens slut normalt med en byggnad belägen på en
holme. Från 1300-talet saknas belägg för icke topografiskt motiverade sådana
namn. Namn på -holm med trädbetecknande förleder räknar Mattisson (s. 138)
som primära naturnamn. Det synes rimligt att samma förhållanden gäller för namn
på -näs, avseende stormannagårdar. Emellertid är det naturligtvis möjligt, att en
sådan gård eller borganläggning kan ha fått namn efter läget invid ett näs. En
undersökning av det ursprungliga läget för alla medeltida gårdar och borganläggningar med namn på -näs är alltför omfattande för att kunna utföras inom ramen för
detta arbete. Ett läge på ett näs borde emellertid vara bättre från försvarssynpunkt
än ett läge vid ett näs.
Kan då Aspnäs tidigare ha legat på en annan plats? En udde i Tämnaren på Ondbos marker, granngård till Aspnäs, kallas Gammal-Aspnäs (Gammal Aspnäs 1960
ek 12H4g). Här finns enligt RAÄ:s fornminnesregister rester av en 65 m lång och
3-4 m bred vallgrav samt två husgrunder, varav en möjligen medeltida. Enligt
A. Schönberg (1800 s. 31) var Aspnäs tidigare beläget ett stycke ifrån den nuvarande platsen "på en vacker udde vid en stor sjö, kallad Tämnaren", där lämningar
ännu skulle finnas. Sannolikt avses härmed Gammal-Aspnäs. Uppgiften anförs i
samband med återgivandet av en tradition, enligt vilken ett kloster, inrättat av den
heliga Birgitta, skulle ha funnits vid Aspnäs. Ett sådant kan emellertid inte beläggas
i källmaterialet. Namnet Gammal-Aspnäs nämns ej i detta sammanhang av Schönberg, och det har ej heller kunnat anträffas i äldre lantmäterihandlingar. Hade namnet varit i bruk på Schönbergs tid, skulle han säkerligen ha nämnt det. Namnet kan
därför mycket väl ha tillkommit i sen tid i anslutning till Schönbergs uppgifter. Vad
dessa i sin tur skall tillmätas för värde är ovisst. De ovan omtalade fornlämningarna
på platsen är svårbedömda, och vad de utgörs av kan inte avgöras utan arkeologiska
utgrävningar. Att en föregångare till dagens Aspnäs legat här kan dock inte uteslutas. Före Tämnarens sänkning utgjorde området ett litet men markerat näs. Enligt
tillfrågad medeltidsarkeologisk expertis är läget typiskt för en stormannagård från
1300-talet. Den i RAÄ:s fornminnesregister omtalade "vallgraven" skär av näset
från det övriga fastlandet. Platsen är betydligt mer lämpad från försvarssynpunkt än
Aspnäs nuvarande läge. På näset växer asp; ett markant trädinslag är vidare ett
antal stora och gamla ekar.
Området norr om udden Gammal-Aspnäs har under medeltiden sannolikt varit
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mycket sankt, och vid högvatten kan det ha varit svårt att ta sig dit ut. För Mats
Kättilmundsson, som var djupt engagerad i rikspolitiken under den oroliga tid när
striderna mellan kung Birger Magnusson och hertigarna Erik och Valdemar pågick,
bör ett sådant läge ha varit utmärkt för en mindre borganläggning. Att närmare
datera en sådan tänkt anläggning är svårt. Enligt B. Beckman (1953 s. 11 f.) bör
Mats Kättilmundsson ha varit född omkring 1280. Han var drots från 1318, och
efter att ha tvingats lämna drotsämbetet blev han hövitsman i Finland 1322. Om det
äldsta Aspnäs är en skapelse av Mats Kättilmundsson, bör det ha tillkommit före
1322. Vid Mats död 1326. hade det politiska läget i Sverige stabiliserats, och kung
Magnus Erikssons första regeringstid på 1330-talet präglades inte av några större
inrikespolitiska strider. Vid ägoutbytet efter Mats Kättilmundssons död kan Aspnäs
därför, kanske efter en brand, ha flyttats till en plats som bedömts som mera representativ än det visserligen lättförsvarade men obekväma läget på udden GammalAspnäs. Gisle Elinason, ägare av Aspnäs senast från 1345, var riddare och riksråd
och tillhörde alltså rikets översta skikt. Det vid Aspnäs befintliga gårdskapellet
kan, utifrån dateringen till första hälften av 1300-talet, mycket väl ha byggts någon
gång mellan 1326 och år 1357, då det omnämns. Om hypotesen att Aspnäs flyttats
efter Mats Kättilmundssons död är riktig, skulle alltså namnet ha överförts till den
nya platsen, kanske för att det var känt och etablerat. Mats hade ju varit en av rikets
främsta ämbetsmän.
Någon säker parallell från denna tid till en flyttning av en stormannagård från ett
lättförsvarat till ett mindre lättförsvarat ställe torde vara svår att finna. Från senmedeltiden är dock flera sådana fall kända, t.ex. Grensholmen i Östergötland och
Djursholm i Uppland (Mattisson 1986 s. 46 f., 87 f.). Enligt en obestyrkt tradition
skall den heliga Birgitta, rimligen före makens död 1344, ha flyttat Ulvåsa från den
kända borgplatsen på en udde i Boren till en höjdplatå nordost om Ekebyborna
kyrka (SSH s. 127). Några spår efter en medeltida gårdsanläggning på den senare
platsen finns dock inte.
Hur skall då uppgiften från 1357 om Aspnäs som utbyggt från en bebyggelse
*Vendeledha förstås? År ?1326 omtalas Aspnäs och *Vendeledha jämsides utan
motsvarande kommentar. I jordbytet 1357 omnämns *Vendeledha fortfarande som
självständig enhet med drygt tre markland jord, en avsevärd storlek för att vara i
Våla hd (jfr inl. 1). Förhållandet kan tolkas så, att det var det (av Gisle Elinason?)
flyttade Aspnäs som hade byggts på *Vendeledhas mark. Gammal-Aspnäs ligger på
ägorna till Öndbo, en gård som omnämns både ?1326 och 1357. Att en äldre by
*Vendeledha skulle ha legat vid Gammal-Aspnäs är inte sannolikt med tanke på
läget så nära Tämnaren, som före sänkningen förorsakade årliga översvämningar.
All annan äldre bybebyggelse i området har höjdläge ett gott stycke ifrån stranden.
Om möjligheten att knyta namnet *Vendeledha till platsen för det nuvarande Aspnäs se närmare artikeln *Vendeledha. En svårförklarad detalj är det ovan omtalade
jordbytet 1362, då Magnus Gislason, på den tiden ägare av Aspnäs och dess stenhus
och kapell, i ett brev daterat på Aspnäs byter till sig 1/2 markland jord i Aspnäs av
Olof Nilsson i Bro i Nora sn. Det måste röra sig om jord, som på något sätt kommit i
Olof Nilssons ägo efter Mats Kättilmundssons död. I bröderna Magnus och Barnams bytesaffär 1357 omtalas gården Aspnäs med dess stenhus och kapell, men i
motsats till andra i bytet ingående gårdar utan att något jordetal anges. Man frågar
sig, när Aspnäs etablerades som egen "fastighet" med tillhörande jord. Om tanken
att gården Aspnäs ursprungligen låg vid Gammal-Aspnäs är riktig, hade gården då
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egna ägor inom nuvarande Öndbos gränser? Eftersom Mats Kättilmundsson ägde
även Öndbo, behöver man inte nödvändigtvis tänka sig detta. Det kan i detta sammanhang nämnas, att Öndbo 1357 anges till 2 markland, anmärkningsvärt mycket
för en bebyggelse med namn på -bodha (se inl. 3.3.3). Var låg då den jord som
figurerar i bytesbrevet 1362 — vid Gammal-Aspnäs eller nuvarande Aspnäs?
Namnet Aspnäs torde alltså vara ett primärt naturnamn, som har överförts på en
gårdsanläggning (sätesgård?), sannolikt uppförd av Mats Kättilmundsson i början
av 1300-talet. Gårdens nuvarande läge kan vara det ursprungliga, men mycket talar
för att den äldst låg på udden Gammal-Aspnäs sydväst härom. Att helt få klarhet i
denna fråga synes dock svårt med hjälp av det bevarade skriftliga källmaterialet.
1 1 fr. 2 1 fr.
Övriga bebyggelsenamn:
Annelund ånaltin. Annelund 1874 ka AI:17 b (620). Namnet, som saknas i hfl före
1874, då en mängd statare flyttar hit, är givet efter Anna Benedicks (f. 1853), gift
med en av ägarna till Gysinge bruk i Gästrikland, under vilket Aspnäs hörde vid
denna tid. — Eriksberg, se under Bergslagsskogen. — Furulid f4rulfd. Ungt nyskapat namn. — Glasmästartorp. Försv. beb. Glasmästartorp 1760-1825 jb. Jb 1760
upptar ett oskattlagt frälsetp. — Hästhagen. Försv. tp. Hästhagen 1760-1825 jb.
Aspenäs Häst-hagtorpet 1687 ka C:1 (11), Hästhagetorpet 1688 ib. (15). Jb 1760
upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs. Oviss belägenhet; möjligen identiskt
med Hagen under Hindersbo, som förr lydde under Aspnäs. — Idaholm, se Källvik.
Jägartorp j4ga4ii_rp,14ga4årp ä.; liegatörp, Agat6rpe,. Jägartorp 1881 ka AI:19b
(563). F.d. skogvaktarboställe. — Krogen, se under Bergslagsskogen. — Källvik
§ilvik (förr Idaholm idahölrm). Idaholm 1885 ka AI:19b (573), 1917 ek, Källvik
1960 ek 12H5h. Det äldre namnet Idaholm, som saknas i hfl före 1885, är givet
antingen efter Ida Benedicks (f. 1828), gift med en av ägarna till Gysinge bruk (jfr
Annelund ovan), eller deras dotter Ida (f. 1849). Det yngre namnet Källvik är övertaget från ett torp söder om gården, numera vanligen kallat Källvikstorp (se nedan).
Källvikstorp jå,IvIkstörp (förr Källvik/44W*, 44-). Källvik 1917 ek, Källvikstorp
1960 ek 12H5h. Ligger nära Tämnarstranden. Det äldre namnet Källvik, som nu
sällan används, har övertagits av gården Idaholm (se Källvik ovan). — Lugnet
låg«. Lugnet 1917 ek. F.d. rättarbostad. Populärt modenamn, här enligt uppgift
tillkommet c:a 1890 (uppteckning OAU). Jfr likalydande namn under Lindsbro
samt under Hässelby i Harbo sn. — Morbo, se Norrbo under Bergslagsskogen. —
Mossebo. Försv. tp, troligen på Aspnäs ägor. Måssebo 1699 ka C:2 (9), Mossebo
Tårp 1706 ib. (29). Om s. led., ortnamnselementet -bo, se ml. 3.3.6. — Nybygget
ngbyge,. Nybygget 1960 ek 12H5g. F.d. statarbostad. — Stallhagsberget stålhqgsbårp. Förr statarbostad invid Aspnäs ekonomibyggnader. Vid en höjd med samma
namn, i sin tur namngiven efter den intilliggande hagen Stallhagen. — Svia svia.
?Swija torp 1691 ka C:1 (53), ?Swya-torp 1701 ka C:2 (15), Svedja 1851 ka AI:13b
(470). Då namnet saknas i hfl före 1851, är det ovisst, om de två äldsta beläggen
skall räknas hit. Namnet innehåller dialektens svia 'svedja'.
1 Backa båka 1 sk. — Backa 1541 DMS 1:4s. 127, Bakka 1544, Backa 1549-1879
jb. — Backa 1560 tl, Backann 1615 AL 40:2 f. 174 v., Backan 1645 mtl, 1685 ka C:1
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(8), 1763 LMV T 76-67:2 beskr. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Namnet är
ortnamnsplur. av ordet backe. Byn ligger på en höjd. Formen Backan är dialektens
best. form sing., varom se Isaacsson 1923 s. 110, 121, B. Hesselman i NS 11 (1931)
s. 224 f.
Övriga bebyggelsenamn:
Jan-Jans(gården) janj(ins, janjansgdq. Försv. gd i byn, väl med namn efter en brukare Jan Jansson. — Lars-Ols lat. Försv. gd i byn, sannolikt med namn efter Lars
Olsson (1823-98). — Österbo östabo. Österbolund 1896-1905 ka AII: 1 a (177),
Österbo 1960 ek 12H4e. Försv. tp på Österskogen öster om byn. På laga skifteskartan 1875 (LMV T 76-3:2) finns ett par hus utsatta på platsen, och i tillhörande
beskrivning (1879) kallas de omkringliggande åkrarna för Österbovreten. S. led. i
namnet är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Berg barg ä., bcerj. — ?de Berghe 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309 avskr.
0. Celsius d.ä.,9 a berghe 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182s. 303 avskr. 0. Celsius
d.ä., ?in bwrghe 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093),19 a bergh0 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), ?a bxghx [!] 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182
s. 305 avskr. 0. Celsius d.ä.,11 a berghe [3 ggr] 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s.
309-10 avskr. 0. Celsius d.ä. — Bergh o.d. 1544-1680, Berg 1760-1879 jb. —
Berg 1560 tl. — Äldsta jb upptar två skattehmn. Namnet innehåller ordet berg; byn
ligger på en höjd. Jfr det likalydande namnet i Harbo sn.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Holmrudun hömrun. Hollmrudu beetzHaga 1652 gjb LMV T 6 (111). Försv. gd på
vägen mellan Backa och Ginka. Ett torp (till Södergården i Berg) är utmärkt i gjb
1652 och ett soldattorp på storskifteskartan 1766. Intilliggande äng, nu åker, kallas
Holm Rudan 1766 (LMV T 76-4:1 beskr.) och Holmrudun 1865 (LMV T 76-4:2
beskr.). F. led. är holm(e) 'förhöjning i terrängen'. I det upptecknade uttalet har
dock sambandet med detta ord försvunnit. Om s. led. ruda se Rudun i Harbo sn. —
Kobobacken, se under Bjurvalla. — Lindesberg lindasbåtg ä., lindasbcbrj. Lindesberg 1885 ka AI:19a (162). Namnet är sannolikt tillkommet 1885, då den förste
kände bebyggaren flyttar hit. — Stenbacken. Stenbacken 1960 ek 12H4e. Namnet
används inte i dagligt tal. — Östlunda bstliznda eller Östlunds östhznds. Östlunda
1896-1905 ka All: la (180). Namnet är givet efter en skräddare Erik Larsson Östlund, som bor där kring sekelskiftet.
Berghamra. — Berghamra 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov
1935. Namnet är ej i allmänt bruk.
Berghov bierjhav t. — Berghof 1937 ka AII:3a (31t). — Villa i Östervåla tätort,
9

Belägget kan även avse Berg, by, Harbo sn.
to Se not 9.
ii Se not 9.
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avs. fr. Hov 1938. Stavningen ändrad från Berghåv till Berghov 1952. S. led. är
bildad i anslutning till Hov. Namnet är nu ur bruk.
Bergslagsskogen. — Nyskapat namn vid sammanläggning 1957 av flera skogsfastigheter tillhöriga Stora Kopparbergs Bergslags AB. Dessa hörde tidigare huvudsakligen till gårdar lydande under Aspnäs. Namnet används ej i dagligt tal.
Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo ändaybo. Andersbo 1754 ka AI:1 (213). Ursprungligen torp under Öndbo. Enligt hfl 1754 bebott av Anders Andersson, född 1682, och sonen Anders.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Eriksberg Mksbårg ä.,
4nksbctri. Eriksberg 1881-85 ka AI:19b (580). Ursprungligen torp under Aspnäs.
Namn efter Erik Persson, som flyttar hit 1885. — Fallet fåle,. Fallet 1715-1825 jb.
Fallet 1683 LMV T 76-2:1, 1686 ka C:1 (10). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp
under Aspnäs, senare räknat till Stigmota. I namnet ingår fall 'öppning i skogen,
hygge'. Inbyggarbeteckning: Pilarna fålana. — Furuvik f4ravik. Furuvik 1960 ek
12H6g. Skogsarbetarbarack, tidigare under Stigmota. Nyskapat namn. — Gundbobacken giznbobålsen. Gundbovallen 1960 ek 12H6g. Försv. fäbodvall till Gundbo
på sockenallmänningen, nära gränsen mot Tierp. — Gundbovallen, se Gundbobacken. — Gällarbovallen Marbovåln. Gällarbo Fabovall [!] 1790 LMV T 76-15:2 del
6, Gällarbo Fäbodevall 1873 LMV T 76-58:1. Försv. fäbodvall till Gällarbo på
sockenallmänningen. — Holvarbo, Stora hölrvabb, stör(a)hig-vabo ä.; störa hölrvarbo. j holuidhabo 1409 12/8 Uppsala DaRAp (SDns 2 s. 137). Holfwarbo 1715-60,
St. Halfvarbo 1825 jb. Holuedeboda 1571 AL 17:10 f. 19 r., St Holffvarbo 1645 mtl,
Hallffwareboda 1683 LMV T 76-2:1, Storholfarbo 1686 ka C:1 (9). Jb 1715 upptar
ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs, senare räknat till Svina. F. led. är gen. av fsv.
mansnamnet Holmvidh och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Bestämningen Stora är tillagd till åtskillnad från Lilla Holvarbo under Svina. Jfr Hälvarbo
under Sillebo. — Korsbo kbb ä., köbo. Karsbo 1715, Korsbo 1760-1825 jb.
Korsbo 1685 ka C:1 (6), Korssbo 1687 ib. (14). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp
under Aspnäs, senare räknat till Laggarbo. F. led. är ordet kors med oviss syftning.
Om olika betydelser av kors i ortnamn se K. Hald i KL 9, 1964, sp. 187 if. En mosse
Korsmyran ligger c:a 700 m sydost om gården. S. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se Ml. 3.3.6. — Krogen kröge,n. Krogen 1754 ka AI:1 (214), Aspnäs krogen
1757-64 ka AI:2 (349), Krogen 1780 ka AI:3:3 (116). Ursprungligen krog under
Aspnäs. Jfr Lindsbro krog och Svingbolsta krog under Lindsbro resp. Svingbolsta.
Krogar har enligt husförhörslängderna dessutom funnits i Hov, Hovberga och Åby.
—Mellanbo milanbO ä., milanbo. Millanbo 1715-60, Mellanbo 1825 jb. Mellanbo
1696 ka C:1 (83). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs, senare räknat
till Stigmota. Utsatt som bebyggelse utan namn 1683 på LMV T 76-2:1. F. led.
syftar på läget mellan Norrbo och Rävsvad, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml. 3.3.6. — Norrbo n&-bo ä., nörbo. Norrbo 1715-1825 jb. ?Morbo 1645
mtl, Nårbo hemman 1683 LMV T 76-2:1 beskr., Norbo 1684 ka C:1 (5), Norrbo
1690 ib. (39), Norbo torp 1699 ka C:2 (10). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp
under Aspnäs, senare räknat till Öndbo. Morbo, i mtl 1645 namn på en frälsebebyggelse under Aspnäs, är möjligen fel för Norrbo. F. led. i Norrbo syftar sannolikt på
läget norr om Stora Holvarbo (se ovan), den äldsta gården i området. Följaktligen
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bör då Norrbo vara äldre än de ytterligare längre norrut liggande torpen Mellanbo
och Rävsvad (se nedan). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. —
Rävsvad rd,vsv4, rctvsvå (förr vanligen Fiskars fifce,$). Räfzwad 1715, Räfsvad 1825
jb. Räffswadh 1658 ka LI:1 (50 v.), 1659 ib. (51-v.), Räf swa 1690 ka C:1 (43). Jb
1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs, senare räknat till Stigmota. F. led.
är djurbeteckningtn räv och s. led. dial. sva 'sank sträckning, mosse' (Huddunge o.
Nora snr OAUd). Namnet Fiskars innehåller väl ett binamn Fiskare. Platsen vid
avtagsvägen till torpet några hundra meter åt öster kallas Fiskartorget. — Töbro
tdbro, tdbro. ?eth gotz sorti heder thOrelsiObode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 v.
(ULdb s. 49). Töbro 1812-13 LMV T 76-2:3 beskr. Tidigare torp under Gundbo.
Namn efter Töbroarna, ett brolagt vägparti på Tierpssidan av den närbelägna
sockengränsen, omgivet av sankmarker. I anslutning härtill ligger den nu nästan
helt igenvuxna sjön Tösjön *fån, t4rf4n, Wibn, tklbn, som delas av sockengränsen
(Tögsiön u.å. LMV B 2, Toresiön u.å. LMV B 5, Toresiön u.å. LMV B 10, Tore
Siön 1685-86 LMV B 18, Torssiön 1689 LMV B 22, Tort Sjön 1714 LMV B 28,
Tögsiön 1716 LMV B 29, TöSjön 1773 LMV T 76-2:2). F. led. i sjönamnet är
svårbedömd. Om bebyggelsenamnsbelägget från 1492 (vars s. led. är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3) hör hit — det kan inte lokaliseras närmare än till Våla hd,
sannolikt Ostervåla sn — kan man, åtminstone formellt, anknyta till ordet törel
'kärnstav', bildat till en verbstam med betydelsen 'vrida, röra om'. V. Ekenvall (i
OUÅ 1941 s. 25) har tolkat namnet Töreltjämen i Medelpad som innehållande detta
ord med syftning på virvlande vatten. Om de reala förutsättningarna i Tösjön tidigare har kunnat motivera ett namn med sådan innebörd, är emellertid tveksamt. Jfr
även J. Sahlgrens (i NoB 47, 1959, s. 24 f.) tolkning av det halländska ånamnet
Törlan 'ån som gör vindlingar'. De två bäckar, den ena kallad Svartån, som rinner
ut i norra delen av Tösjön är på äldre kartor inte påfallande vindlande, liksom inte
heller sjöns stränder.
Av kartbeläggen för namnet Tösjön torde man kunna bortse från formerna Tögoch Tort-. Tor(e)-, liksom uttalet tir-, t4-, skulle kunna sammankopplas med adj.
torr och syfta på att den grunda sjön delar av året varit igenväxt och torrlagd (jfr
Hellquist 1903-06 s. 633). En annan, sakligt mycket tilltalande möjlighet, vore att
anknyta till det *tordh 'smuts' som av N. Lindqvist (1926 s. 346 ff.) har föreslagits
ingå i några sjönamn på Tol- och Tor- (se även Th. Andersson i OUÅ 1959 s. 25
if.). Det moderna uttalet får då förklaras antingen som en anslutning till adj. torr
eller som följd av att f. led. förkortats och därefter utvecklats i enlighet med gammalt älö. Ett förslag av M. Eriksson (1975 s. 71) att f. led. i Tösjön vore indentisk
med det gamla sörmländska bygdenamnet Tör, syftande på höjdstråket mellan Töbro och Tösjön, torde få avvisas.
Bjurvalla bprv4/ra ä., bp:tryt:la. — j byrallom, j. . . byrallom 1348 18/10 Östervåla UUB E 182s. 302 avskr. 0. Celsius d.ä. (SD 6 s. 63), j bywralom 1362 2/3 Aspnäs
RAp (SD 8 s. 166), j byuralum 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr. 0. Celsius
d.ä., hii byvralom, hii byuralom, in bywralom 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093),
j byrwalom 1404 30/11 Aspnäs RAp (SDns 1 s. 389), i byrwalum 1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp, i byurwalum 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305-06 avskr.
0. Celsius d.ä., j byurwalum, j byurwalom 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310
avskr. 0. Celsius d.ä., j byrala 1448 15/12 Skokloster RAp, biuruala 1489 D 5 s. 17
(SMJb s. 58), i byrwellx 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48), Biuruala
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1503 D 6 s. 11, j biwrawll 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Biruala 1544, Biurwala
1549, Biuruala 1551-69, Biurwala 1590, 1628, Biuhrwahla 1680, Biurwalla
1715-60, Bjurvalla 1825-1879 jb. — Biurwala 1560 tl, ij Biurwall 1579 18/3 UDb 2
s. 51, i Biuruale 1586 7/2 UDb 8s. 37, Biurvalla 1645 mtl, Bjurwala 1652 gjb LMV T
6 (134 hö.). — Äldsta jb upptar fem skattehmn och ett Skoklosterhmn. F. led. är
bjur 'bäver', enligt det äldre dialektuttalet och flera av de äldre beläggen i formen
byr, varom se Envall 1930 s. 252 if. (jfr även Isaacsson 1923 s. 93). S. led. tolkas av
A. Isaacsson (1923 s. 52 f.) i likhet med sockennamnet som innehållande dial. vål
(fsv. *vå/) 'vindfälle'. Han antar att å i den senare kompositionsleden har förkortats
och därigenom undgått att övergå till å. Denna tolkning ges även av M. Eriksson
(1936 s. 25), som menar att bynamnet syftar på bävrars byggen i bäcken. Enligt
J. Sahlgren (i OUÅ 1941 s. 10) innehåller bynamnet ordet bjurhale 'bäversvans'.
Då en betydande bäck rinner genom byn, är Isaacssons och Erikssons tolkning
sakligt mycket tilltalande. Man får då tänka sig en utveckling -våla> -väla> -våla.
En enklare lösning erbjuder dock i så fall en tolkning utifrån ett med vål synonymt
kortstavigt väl, varom se under Brunnvalla i Nora sn. Emellertid är det påfallande
att samtliga 1300-talsbelägg för namnet Bjurvalla saknar v i s. led. Ett initialt v i
s. led. bör dock i detta fall ha kunnat falla tidigt (Jansson 1951 s. 224, Hesselman
1948-53 s. 366, L. Elmevik i OUÅ 1974 s. 28 med not 12). Detta v får så tänkas
återinfört genom association med appellativet val. Det har i så fall, av beläggen att
döma, skett redan på 1400-talet. Ett ursprungligt initialt h i s. led. bör lätt ha fallit,
varför Sahlgrens tolkning är fullt tänkbar. Vad som skulle ha liknats vid en bäversvans går Sahlgren ej närmare in på utan skriver helt allmänt att -hale i de namn han
diskuterar (flera andra exempel tas upp) syftar på en smal vik, en utskjutande ås, en
smal dal o.d. Något som direkt för tankarna till formen av en bäversvans kan emellertid nu ej påvisas. Med Sahlgrens tolkning får den sedan 1400-talet dominerande
formen -vala förklaras med påverkan från ordet val 'vindfälle, rishög' eller möjligen
från bynamnet Brunnvalla i Nora sn, som med all sannolikhet innehåller detta ord.
Någon definitiv tolkning av bynamnet Bjurvalla är alltså svår att ge.
11 sk. 21 sk. 31 sk. 4 1 sk. 51 sk. 6 1 kr.
Övriga bebyggelsenamn:
Bjurskog. Bjurskog 1906-20 AII:2a (226), 1960 ek 12H4e. Namnet brukas ej i dagligt tal. F. led. är given i anslutning till bynamnet. Beläget på byns skogsmark, ej
långt från Österskog (se nedan). — Fornsälen, se under Ginka. — Grattbacken.
Grattbacken 1960 ek 12H4e. Sällan använt namn. För f. led. jfr bonddottern Kajsa
Stina från Bjurvalla (f. 1866), kallad Gratt-Stina, vilken omtalas av C. Lindblom (i
Vår hembygd 7, 1985, s. 649). — Herrgården h&rgån. Herrg. 1960 ek 12H4e. F.d.
kaptensboställe vid Salbergs kompani av Västmanlands regemente. — Högstens
högstens,h0stens. Högstens 1960 ek 12H4e. Namnet, som är av obekant ursprung,
tillkom äldst en fastighet, belägen c:a 150 m nordost om Herrgården (fastigheten
Bjurvalla 5:10 på ek 12H4e 1960). Det överfördes till den nuvarande gården, då
denna byggdes i början av 1900-talet. — Kobobacken kObobäken, kobedge,n.
Kuggebo torp 1688 ka LI:2 (21), Kuggebo 1693 ka C:1 (64), 1765 ka AI:3:1 (98),
1831 ka AI:9a (181), Kobbo-backe 1836 ka AI:10a (190, 193), Kobobacken 1864
LMV T 76-5:4 beskr., Kuggelbobacken 1917 ek, 1960 ek 12H4e. Tp, förr under
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Herrgården. En del av den nuvarande bebyggelsen tillhör byn Berg. Ligger i en
backe på landsvägen mot Bjurvalla by. Det moderna kartnamnet Kuggelbobacken,
som synes vara en omtolkning av det äldre Kuggebo, används aldrig i dagligt tal.
Namnet tillkom i sin äldre form äldst en intilliggande utjord till Ginka, nu kallad
Kobon köbian (Kubboängen 1960 ek 12H4e). Denna är upptagen redan i 1548 års jb
som skatteutj. under Rickebo, från 1549 under Ginka (Kuckebo 1548 DMS 1:4 s.
133, Kukeboda 1549, Kucheboda 1551, Kuggeboda 1569, Kuggeboo 1680, Kuggebo 1715-60, Kuggelbo 1825 jb. Kuggebo 1652 gjb LMV T 6 uppsl. 111, Utjords
Ängen Kubboda 1785 LMV T 76-73:2 beskr., Kuggelbo Utjord 1861 LMV T
76-16:2, Kubbo utjord 1873 LMV T 76-16:4). F. led. utgörs möjligen av ett mans(bi)namn Kukke, som även synes ingå i Kuggböle i Hållnäs sn, Ölands hd, Upps. 1.
(Kukebölet 1590 jb, Kukebölle 1612 jb, Kuggeböhle 1680 jb). En Inge Kukke från
Östergötland omnämns 1374 4/7 Hogstad RAp (SRP 1082). S. led. är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3. Det moderna uttalet -bon i ängsnamnet kan vara en nerslipad form av dialektens best. form plur. Denna utveckling möter även i andra
bodha-namn, som ej avser bebyggelser (se Ml. 3.3.5 not 4). — Kullen kitin. Kullen
1906-20 ka All: 2a (255). På en mindre höjd. — Mjölnars mykria,s. Mjölnars 1960
ek 12H4e. En kvarn fanns förr i den närbelägna bäcken. — Nyvalla npvida. Nyvalla
?1804-10 ka AI: 6a:1 (47), 1824-30 ka AI:8a (190), 1831 ka AL9a (179). Bebyggelsen saknas ännu 1764 (LMV T 76-5:1), och dess tillkomsttid är oviss. Det äldsta
belägget från hfl 1804-10 är en marginalanteckning, som kan vara tillkommen vid
ett senare tillfälle. Nästa belägg, i hfl 1824-30, är ditskrivet med annan hand än den
som lagt upp längden, möjligen äldst 1827. Enligt en uppteckning (OAU) skall bebyggelsen ha tillkommit efter en bybrand 1824. Namnet anger väl bebyggelsen som
ny i förhållande till den gamla byn. — Österskog estets/c& Österskog 1895 ka
AI:21a (167). I Österskogen, byns östra skogsmark (Östra skogen 1864 LMV T
76-5:4 beskr.). Bebyggelsenamnet är sannolikt tillkommet 1895, då den förste
kände bebyggaren flyttar hit.
Borgen bårpn, biKkay ä.; början. — i Borginne 1454 27/2 Mångsbo SvHoA E VI
a 2 aa nr 231 avskr. 1667.12 — Borgen 1541 DMS 1:4 s. 127, Bårghen 1544, Borgen
o.d. 1549-1879 jb. — Borghen 1560 tl. — Äldsta jb upptar ett skattehmn och två
skatteutj., en i Jåsbon (se under Brunnsbo) och en i Äby. Namnet torde syfta på
den höjd där gårdarna ligger. Denna är dock inte påfallande brant (jfr fvn. borg
'terrass, höjdplatå med brant sluttning', se t.ex. I. Lundahl i SOSk 10 s. 7). För att
närmare fastställa borg-lokalernas karakteristika i denna del av Norden krävs en
större undersökning, som inte är möjlig att genomföra inom ramen för detta arbete.
Det äldre uttalet bårkay är gen. av inbyggarbeteckningen borgkarl(ar) båtkare,n
(best. form plur.) Jfr Borgkarlvallen nedan samt Brokarltärn under Bro i Nora sn.
1 1 sk. 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Borgkarlvallen bbrkarvåln, bbrkar-. Bårgen. Erick Ersons Fäborödning 1730 LMV
T 76-1:1 beskr., Fäbovall till Borgen och Mångsbo 1840 LMV T 76-1:5 beskr.,
12

Fotokopia i OAU av fotokopia i samlingarna till DMS, där uppgift om sida i den flera dm tjocka
volymen saknas.
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Borgens vall 1960 ek 12H6g. F.d. fäbodvall till Borgen och Mångsbo. F. led. är
borgkarl(ar) 'bebyggare i Borgen'. Om s. led. -vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn. — Fipsbo, se Jåsbon under Brunnsbo. — Johanneses johäneses.
Försv. gd, belägen c:a 200 m nordväst om byn. Bebyggelse finns äldst markerad på
platsen 1813-15 LMV T 76-6:2. Namnet, väl givet efter en brukare, är gen. av
mansnamnet Johannes. Formen är en tydlighetsgenitiv, vanlig i personnamn på -s.
— Jåsbon, se under Brunnsbo. — Pitevallen, se under Huggle. — Stenviken
sknvike,n. Stenviken 1896-1905 ka All: ib (579). Norr om bebyggelsen finns en
"åkervik" med många större stenblock.
1 Bragdebo brigbo, brågdabo r. 1/2 sk. — j braghabodhum 1376 16/12 Våla hdstg
UUB E 182 s. 308 avskr. 0. Celsius d.ä., i Bragdebo 1377 DMS 1:4 s. 128 avskr.
1628, i brawbodha 1518 115 Våla hdstg UUBp. — Bragabo 1544, Bragdeboda
1549-1610, Bragdeboo 1628-80, Bragdebo 1715-1879 jb. — Brageboda 1560 tl,
Bragdebo 1645 mtl, Bragebo 1652 gjb LMV T 6 (146 vä.), Bragbo 1684 ka C:1 (3),
1730 LMV T 76-1:1 beskr. — Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj. i
Åkerby. F. led. är sannolikt ursprungligen gen. av det ganska ovanliga fsv. mansnamnet Braghi. I skrift har tidigt skett en urspårning till Bragde-, vilken dock ej
slagit igenom i dialektuttalet. M. Eriksson (1936 s. 23) jämför med fiskebragder
'fiskedon'. Då någon sjö eller något större vattendrag inte finns vid bebyggelsen, är
emellertid en sådan tolkning svårligen antaglig, även om det i fsv. finns exempel på
bortfall av dh efter gh (Noreen 1904 § 308 3 a). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom
se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Bragdebotorpet. Försv. beb. Bragbo torpet 1685 ka C:1 (8), 1687 ib. (12). Läget är
obekant. 1687 bor här en skräddare. Belägg efter detta år är ej påträffade. — Ganthus gänt(h)4s. Försv. tp. Gantusmyren, Ganthusmyren 1896-99 ka All: ib (reg.,
417). Bebyggelsen synes ha lämnats öde 1899. En intilliggande äng kallas 1792 Gantesmyran (LMV T 76-7:1 beskr.); någon bebyggelse finns ej utsatt på tillhörande
karta. Namnet skulle kunna förstås som innehållande ett ord gante 'tok, galning;
narr' eller ett därtill bildat personbinamn, utgående från verbet ganta(s) 'skämta'
m.m. (Rietz sp. 183b f., SAOB G 99 f.). Jfr B. Ohlssons (1939 s. 76) tolkning av
f. led. i önamnet Ganteskärvet i Blekinge och det västgötska Gantagården, varom se
I. Lundahl i SOSk 9 s. 6. En annan, kanske mer trolig möjlighet är att räkna med
ordet ganthus 'avträde', känt bl.a. från Skuttunge sn i Uppland (ULMA 303:54, se
även Rietz sp. 186a, SAOB G 100).
Brostugan, se Annero.
Brunnsbo brånsbo ä., brånsbo. —i Brynnilsbodda 1454 27/2 Mångsbo SvHoA E
VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667.13 — Brinilsboda 1541 DMS 1:4 s. 128, Brunsbo 1544,
Brönsbo 1549-51, Brönsboda, Brynnilsboda 1569, Brönsboda 1590-1610, Brunsboda 1628, Brunsbo 1680-1879 jb. — Brynielzboda 1560 tl. Jb 1541 upptar ett
skattehmn och en skatteutj. i Svingbolsta. F. led., som har utsatts för stark nedslit13

Se not 12.
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ning och småningom väl associerats med ordet brunn, är ursprungligen gen. av det
fsv. mansnamnet Bryniolf. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Annevik, se under Svingbolsta. — Bergviken. Bergviken 1917 ek. Här fanns förr
soldattorp för roten 26 (Brunnsbo, Åby). Namnet är ungt. En angränsande bebyggelse till Huggle bär samma namn. — Jåsbon idsbän. Försv. ?beb. Iåpsboda 1541
DMS 1:4 s. 132, Jacobsboda 1549, Jopersboda 1569-90, Josperboda 1628, Fipsbo
1680-1825 jb. Jåpzbo åker 1652 gjb LMV T 6 (113), Jåsbo jorden 1760 LMV T
76-8:1 beskr. Jb 1541 upptar en skatteutj. till Borgen. Beläggen från gjb 1652 och
LMV 1760 åsyftar de åkrar i nordligaste delen av byn som nu kallas Jåsbon, enligt
traditionen en tidigare gård som uppgått i Brunnsbo. Enligt LMV T 76-8:1 beskr.
(1760) ägdes Jåsbon med en tredjedel var av Brunnsbo, Borgen och Helganbo.
Borgens andel har noterats som utjord i jb 1541-1825. I och med laga skiftet har
hela området tillfallit Brunnsbo. Troligen rör det sig om en försvunnen gård, som
ödelagts och sedan delats upp på de ifrågavarande bebyggelserna. Att området varit bebyggt (bebott) kan dock ej beläggas. Jfr Petbo och Skälby under Helganbo
samt ml. 3.3.5. Namnets f. led. är det med kristendomen inlånade mansnamnet
Jakob och s. led. plur. av bodh, varom se Ml. 3.3 (för formen på -bon se Ml. 3.3.5
not 4). Den moderna uttalsformen har uppstått ur ett småningom utvecklat Jåpsbo
(Jåp var en vanlig äldre nysvensk form av Jakob) och bortfall av p i trekonsonantförbindelsen psb. Formen Fips- i jb 1680-1825 är väl en missuppfattning av skrivaren. — Storvallen, se under Mångsbo.
Buckarby b4karby ä., bålsarby, båkarby. — ?i bodhakarlaby 1427 11/6 Våla
hdstg UUB E 182s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä.," j bodakaraby 1518 115 Våla hdstg
UUBp. — Bodekarreby, Bodekareby 1544, Bodekarleby 1549, Bodkarleby 1569,
Bodkarby 1590-1628, Buukarbyy 1680, Bukarby 1715, Buckarby 1760-1879 jb. —
Bodhkaraby 1560 tl, Bukarby 1645 mtl, 1652 gjb LMV T 6 (125), 1684 ka C:1 (4),
Budkarby 1792 LMV T 76-13:4 beskr. — Äldsta jb upptar två skattehmn (varav ett
med skatteutj. i åkern Sillmyran) och tre skatteutj. (till Lagbo, Jugansbo och Gästbo). För namntolkning se Buckarby i Nora sn.
Inbyggarbeteckning: bukarlarna båkrana, bi,kkarana eller bukarls br,sikas,båkas.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Glugg-Linds glråglins. Försv. beb. Namnet avser nu en åker c:a 600 m nordväst om
byn, tillhörig Buckarby, Ettinga och Jugansbo. Här sägs en gammal enögd gubbe,
kallad Glugg-Lind, ha bott; husgrunder kan ännu skönjas. Binamnselementet
Glugg- 'öppning' syftar väl på att gubben var enögd (jfr korpgluggar 'ögon' i ledigt
talspråk). — Pell-Pers pip. Försv. gd i södra delen av byn med namn efter Per
Persson (1841-1922).
14

Kan även avse Buckarby, by, Nora sn.
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1 Buddbo båelbo 1/4 sk. — Buddabo 1548 DMS 1:4 s. 128, Buddaboda 1549,
Buddeboda 1569-90, Buddeboo 1628-80, Buddebo 1715-60, Buddbo 1825-1879
jb. — Buddebo 1645 mtl. Jb 1548 upptar en skatteutj. till Ginka. F. led. är gen.
av det fsv. mansnamnet Budde. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se Ml. 3.3.
Bebyggelsen är numera försvunnen, medan åkermarken fortfarande brukas.

Övrigt bebyggelsenamn:
Nybo ndbo. Försv. gd. Nybo 1896-1905 ka AII:1 a (170). F. led. betecknar bebyggelsen som nybygge, s. led. är bildad i anslutning till bynamnet (se Ml. 3.3.6).
1 Bäcktomten. — Bäcktomten 1925 ka AII:3a (55). — Villa i Östervåla tätort,
avs. fr. Hov 1925. Fastigheten gränsar i söder till ån Kyrkån. Namnet är ej i allmänt
bruk.
Bärby Nrby, bårby. — in byxrby 1312 18/10 u.o. RAp (SD 3 s. 87). — Bergbi
1544, Berghby 1549, Bergby 1551, Berby 1569, Bärby o.d. 1590-1879 jb. — Bärby
1549 GFR 20 s. 285, Bxrby 1560 tl, Bäärby 1645 mtl. — I mgl 1312 upptas en skattskyldig (möjligen två) till 4 öre. Äldsta jb upptar ett skattehmn (med skatteutj. i
Fågelsta) och ett kyrkohmn (från 1554 skattehmn). F. led. är ursprungligen berg
(byn ligger på en höjd) och s. led. by 'gård; by', varom se Ml. 2.3. Till bynamnet har
bildats soldatnamnet Bärman (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). För soldattorpets belägenhet se Sandviken.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Sandviken, se egen artikel. —Slätten sldtan, trld,ten. Slätten 1846 ka AI:12b (458). I
namnet ingår slätt 'jämn mark'. Jfr Slättan.
1 Disebo disbo, disbo 1/2 sk. — in dysebodhum 1309 9/4 Salsta Skoklp (SD 2 s.
569). — Diseboda 1628, Dijsebo 1715, Disbo 1760, Disebo 1825-1879 jb. — Disaboda 1544 DMS 1:4 s. 129, Dizaboda 1560 tl, Dijsebo 1645 mtl. Jb 1628 upptar
två öre skatte. Disebo redovisar vid storskiftet 1789 (LMV T 40-58:1 beskr.) gemensam skog med Torp och Ärligbo i Nora sn, varför ett bebyggelsehistoriskt samband torde föreligga mellan de tre byarna. Snarast är Ärligbo och Disebo avsöndringar från Torp. F. led. är troligen ursprungligen gen. Diso- av kvinnonamnet
Disa, trots att man då får antaga en mycket tidig försvagning av o > e i svagtonig
ställning (jfr Noreen 1904 § 149). Disa är enligt SMP 1 belagt endast tre gånger.
Gen. Disa(r)- av kvinnonamnet Dis torde knappast kunna komma ifråga, då detta
inte finns säkert belagt i Sverige.

Övriga bebyggelsenamn:
Erik-Pers 41gpck. Namnet är sannolikt givet efter Erik Persson (1865-1940). —
Karl-Ols kaks. Namn efter Karl Olsson, en brukare kring sekelskiftet. — Skogsängen sköpsåsan. Skogsängen 1896-1905 ka
(203). Byggt c:a 1890, då namnet sannolikt nyskapades. — Tuppängen tilpågen. Tuppänge 1865 glk Aa 14. Försv.
gd. F. led. kan möjligen syfta på att orrtuppar vid spel brukat hålla till här.
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Enviken d'nvikan. — Enviken 1896-1905 ka AH: ib (520). — Avs. fr. Jugansbo
1903. Söder om bebyggelsen finns öppen mark, som skjuter in som en "vik" från en
större åker. Längs sidorna av denna "vik" växer många stora enar.
Ettinga gtiga ä., stiga.— in etinggum, etinge15 1312 18/10 u.o. RAp (SD 3 s. 86
f.), j etingom 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., j
etingom 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä., i Ettingom
1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667,16 i ethinghe, j
ethinge 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 v. (ULdb s. 49). — Etinge 1544-69, Ettinge
1590, Etinge 1610, Etingha 1628, Ettinga 1680-1879 jb. — Etinge 1560 tl, Etinga
1645 mtl, 1685 ka C:1 (6). — I mgl 1312 upptas fyra skattskyldiga till 1 mark och en
möjligen fyra) som restar 2 öre. Äldsta jb upptar två skattehmn (med skatteutj. i
erby o. Hovberga) och fem skatteutj. (två till Upplanda samt vardera en till
Hovberga, Åkerby o. Ettingbo). På gränsen mellan Ettinga och Hovberga finns ett
stort gravfält, av vilket delar har daterats till vikingatid (RAÄ Östervåla sn nr 9).
Ettinga hör till de relativt fåtaliga plur. namnen på -inga, -unga. Dessa är enligt C. I.
Ståhle (1946 s. 135 if.) ursprungliga inbyggarbeteckningar och sekundära i förhållande till de sing. namnen på -inge, -unge. Den inbyggarbeteckning som ligger till
grund för Ettinga kan vara lösgjord ur förbindelser som Ettinga by o.d. Den är då
antingen direkt bildad till ett ortnamn eller topografiskt grundord eller också sekundärt bildad till ett sing. bebyggelsenamn på -inge. Man kan även tänka sig, att
inbyggarbeteckningen har kunnat brukas i självständig ställning i stället för ett ortnamn.
En betydlig å, Kartaån, flyter genom byns område. I åns nedre lopp söder om
byn Åby, kallat Åbyån, inträffar vår och höst ofta svåra översvämningar. Innan
åfåran grävdes ut och Tämnarens vattennivå sänktes i slutet av 1800-talet, var dessa
årliga översvämningar mycket omfattande. De äldre beläggen och det genuina uttalet av Ettinga tyder på ursprungligt långt e-ljud, urn. ai. Ans egenskap att svämma
över gör det lockande att anknyta till den ie. roten *oid- 'svälla' (Pokorny 1959 s.
774). Ett till denna rot bildat urg. adj. *aitra- anses ingå i det allmängermanska ånamnet *Aitra 'den svällande, den som svämmar över' (H. Petersson i NoB 44,
1956, s. 68 if., H. ICrahe i BNF 7, 1956, s. 105 if., Th. Andersson i NoB 60, 1972, s.
14, Kousgård Sorensen 1973 s. 63). Roten är i nordiska språk företrädd av bl.a. det
halländska ånamnet Ätran, flera norska älvnamn på Eiter- (H. Petersson och H.
Krahe a.st.), fsv. eter, fvn. eitr 'gift; var' och l-avledningarna nisl. eitill 'körtel; kvist
i trä; hårdare del av sten' och gotl. dial. *etel 'körtel i kött, sten eller trä' (Gotländsk
ordbok 1 s. 173 f.). I urgermanskan har, att döma av fhty. ei3. 'bulnad, böld', även
funnits ett app. *aita- 'böld' (H. Petersson a.a. s. 70, Kluge 1975 art. Eiter s. 161).
Till ett motsvarande urn. appellativ eller adj. *aita- skulle ett ånamn *£ta ha kunnat
bildas, ett äldre namn på nuvarande Kartaån/Åbyån med betydelsen 'den svällande, den som svämmar över'. Därtill kan så en inbyggarbeteckning etingar ha bildats.
Med tanke på betydelsen 'körtel' hos de ovan omtalade l-avledningarna och fhty.
eig. 'bulnad, böld' borde det ligga närmast till hands att utgå från en liknande betydelse även i detta fall. Någon terrängformation eller annat för området eller ån
15

SD läser otinge. Skillnaden mellan skrivarens e- och 0-typer är på flera ställen obetydlig (se t.ex.
rodgerus och itelmgerus strax efteråt). Se Löfkvist 1976 s. 91, 92 not 51, Otterbjörk 1957 s. II.
16
Se not 12.
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utmärkande som kan anknytas härtill kan dock ej påvisas. Ans nuvarande namn i
sitt lopp förbi Ettinga, Kartaån, är sannolikt bildat till kart 'ojämn, stenig terräng',
en betydelse som passar bra längre norrut vid den f.d. kvarnen Kartan men ej vid
Ettinga eller längre söderut (se härom artikeln Kartan). En hake med att utgå från
ett ånamn med innebörden 'den svällande' är möjligen att denna åns egenskap är
utmärkande för dess lopp söder om byn Åby, som ligger söder om Ettinga. Emellertid kan ett ånamn som huvudsakligen är knutet till åns nedre lopp naturligtvis
även ha burits av dess övre lopp förbi Ettinga. Av namnet att döma bör Ettinga
tillhöra områdets äldsta bebyggelser, åtminstone torde den kunna vara äldre än
Åby, som är beläget mellan Ettinga och åns nedre, översvämmande lopp.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk. 4 utj. sk. 5 utj. sk. (ändrat från Håfberga 3 1915).

Övriga bebyggelsenamn:
Ettingvallen Ittgvizin ä., åtgväln. Etinga Fäbodar 1731 LMV T 76-13:1, 1776
LMV T 76-13:3, Ettingvallen 1960 ek 12H6f. Försv. fäbodvall öster om sjön Toften. Angående fäbodvallen se Frödin 1950 s. 32. Om s. led. -vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn. — Glugg-Linds, se under Buckarby. — Jerk-Ers
Lht ostsydost om gården Nyåker under Sälja Väster. Väl namn efter en
tidigare bebyggare Erik Eriksson (Jerker Ersson). —Johns jons. Lht väster om byn.
Här bor sedan flera generationer en familj John. En skogvaktare Johan Jonn, född
1797 i Östra Ryds sn i Uppland, upptas i hfl i Krogen under Aspnäs under 1840-70talen. — Kala kila. Kalaberg 1896-1905 ka AII:lb (414), Kala 1917 ek. Beläget på
Kalaberget, ett delvis naket urberg. På äldre kartor avses med detta namn dock
berget c:a 300 m nordväst om bebyggelsen (Kalaberget 1761 LMV T 76-13:2
beskr.). Namnet åsyftar sannolikt en eller flera kala berghällar. Hur det formellt
skall förstås är ovisst, kanske är det ett ursprungligt Kala 'den kala (hällen)'. —
Kasbo kdsbo, keisbo. ?Kasbo 1670 ka LI:1 (67 v.), 1788 ka AI:4b (191). Försv. tp.
väster om byn. Namnet tillkom äldst de obebyggda, omedelbart i norr liggande
åkrarna, tillhöriga Stärte (Kasaboda 1541 DMS 1:4 s. 133 jb. Kasebo eng, Kasebo
wreet 1652 gjb LMV T 6 uppsl. 140). Jb 1541 upptar en skatteutj. om 4 penningland
till Upplanda. Enligt gjb 1652 räknades en del om 1 1/2 öre till Sörgården i Stärte
och en del till Norrgården i Stärte. Om utjorden äldst varit bebyggd eller ej kan nu
inte avgöras. F. led. är kas(e) 'rishög' och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml.
3.3. — Knut-011as, se Vallby. — Källbo (0,0,1bo. Källbo 1891-95 ka AI:21b (318).
På utskogen strax söder om Västersälja. En källa finns markerad strax öster om
lägenheten på en karta från 1764 (LMV T 76-72:1), någon bebyggelse finns dock ej
utsatt. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Olovsborg iglofsb6rj. Olofsborg 1896-1905 ka All: ib (393), Olofsberg 1917 ek. Namnet är givet
efter Olof Olsson, som bodde där kring sekelskiftet. — Persbo. Perstorp 1891-95
ka AI:21b (319), Persbo 1917 ek. Norr om Västersälja. F. led. är given efter bebyggaren på 1890-talet, Per Persson; s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml.
3.3.6. Namnet används inte i dagligt tal. — Posttorpet. Försv. tp. Post Torpet under
Hofberga 1761 LMV T 76-27:2 karta 2, Posttorpet 1779 ka AI:3:3 (14). Var beläget strax norr om gården Lagbovreten. Området räknades före laga skiftet till Hovberga och tillföll därefter Ettinga utjord i byn. Bebyggelse finns utsatt ännu på en
karta från 1847 (LMV T 76-27:5 karta 1). Anledningen till namnet är obekant. —
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Smedjan smian. Väster om Hovberga. — Tallbo. Nu okänt tp. Tallbo Torp 1809
LMV T 76-72:2. Var beläget på utskogen strax söder om Västersälja, invid den
nuvarande lägenheten Källbo. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl.
tef-. Töbro 1891-95 ka AI:21b (316-17). Öster om Väs3.3.6. — Töbro tabro,
tersälja. Sannolikt uppkallat efter gården Töbro under Bergslagsskogen. — Vallby
vellby (förr oftast Knut-011as kn)blas). Wallby 1896-1905 ka AII:lb (402). Försv.
lht på utskogen norr om Ettingbo. Om bakgrunden till namnet Vallby är inget känt.
Det äldre alternativnamnet är givet efter en bebyggare Knut-011e, antingen Olof
Olsson (1822-1908) eller dennes son Olof, som flyttade härifrån 1920, då stället
synes ha lagts öde. — Västberga vistbierja. Westberga 1896-1905 ka All: ib (404).
Namnet är sannolikt bildat efter belägenheten väster om Ettinga och Hovberga på
Hovbergas tidigare utjord i Ettinga. — Åkerlunds dkalizns. Förr soldattorp för roten 13 (Ettinga och Åkerby), vars soldater efter bynamnet Åkerby hette Åkerlund
från 1790 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Stugan är flyttad till hembygdsgården i Mårtsbo.
Ettingbo gtigbo ä., 4gbo. — i ethingebode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r.
(ULdb s. 48). — Etingebo 1544, Etingeboda 1549-51, Ettingeboda 1569, Etingeboda 1590-1610, Etinge bodha 1628, Ettingeboo 1680, Ettingbo 1715-1879 jb. —
Etingeboda 1560 tl, Etingebo 1645 mtl, Etingbo 1684 ka C:1 (4), 1731 LMV T
76-13:1, Gietingbo 1763 Vår hembygd 3 (1979) s. 177. — Äldsta jb upptar två
skattehmn (varav ett med skatteutj. i Ettinga). F. led. är väl gen. plur. av en inbyggarbeteckning *etingar ingående i eller bildad till bynamnet Ettinga. Byn har väl
ursprungligen hört till eller koloniserats därifrån. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk.
Forsens, se Forstorp.
Forstorp, kallat Forsens f6soks. — Soldat torpet N2- 12 Forss 1854 LMV T

76-61:5 beskr., Forstorp 1917 ek. — Avsöndrat från Stärte 1907. Under senare
delen av 1800-talet soldattorp för roten 12 (Stärte, Upplanda), där soldaterna från
1827 bar namnet Fors (M. Wahlberg i OUÄ 1981 s. 46 if.). Soldattorpet låg enligt
LMV T 76-61:5 beskr. (1854) tidigare strax sydost om gården Kartan inom fastigheten Stärte 1:6 (ek 12H5f 1960). Senare har rotens soldat bott i Forsens under
Upplanda.
Fredsbacken fitdsbakan. — Fredsbacken 1906-20 ka AII:2a (34). — Villor i Östervåla tätort, avs. fr. Hov 1918-28. Här sägs Västmanlands regemente ha upplösts
efter kriget 1809.
Frideborg fridabbrj. — Frideborg 1920-38 ka AII:3a (56). — Villa i Östervåla
tätort, avs. fr. Hov. Ursprungligen Östervåla Byggnadsförenings hus.
Fågelsta fitgasm, fetgalrsta ä.; fdgetsta, fgeksta. — j foghelstadha hafno 1409 8/8
Uppsala Bergslp vidf. följande brev (SDns 2 s. 135), j foglestade hampn 1491 10/3
Svanby Bergslp vidf. föregående brev, j ffolstadh 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. —
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Foglesta 1544, Fogelsta o.d. 1549-1879 jb. — Fogelsta 1560 tl, Fogelstadh 1645
mtl, Fugelsta 1652 gjb LMV T 6 (119). — Äldsta jb upptar två skattehmn och två
skatteutj. (till Bärby o. Hemmingsbo). Vid byn finns ett vikingatida gravfält (jfr
Hemmingsbo). F. led. är väl ursprungligen gen. plur. av fsv. fughl 'fågel', kanske
syftande på (jaktbar) vildfågel (jfr Hellberg 1967 s. 327). En annan möjlighet är att
räkna med ett till fughl bildat fsv. mansnamn Fughle, belagt en gång i mgl ?1312 för
grannsocknen Nora (SD 3 s. 90) samt på en östgötsk runsten (Og 147). Detta mansnamn anses dock av L. Hellberg (1965 s. 19) kunna vara utlöst ur ett ortnamn med
förleden Fughla-. Om s. led. -sta se Kvarsta i Harbo sn samt inl. 2.3.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Fågelstavallen fitgaytavedrj ä., fågaytaväln. Fogelsta Fäbodar 1761 LMV T 76-15:1,
Fågelstavallen 1960 ek 12H6g. Försv. fäbodvall norr om Skogbo. Om s. led. -vall se
Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn. — Kristineberg krne,b&rj. Kristineberg 1896-1905 ka All: ib (548). På Fågelsta hamnskog (jfr ml. 1) mellan Sillebo och Kanikebo. Namnet, som sällan används, är möjligen givet efter hustrun
Brita Stina Persdotter, som bor där kring sekelskiftet. — Lövensberg kvansbierj
(förr Lövens kivens). Löfvensberg 1896-1905 ka AII:lb (550). Fr.o.m. 1883 soldattorp för roten 23 (Fågelsta och Väderholmen) (se LMV T 76-15:4 beskr. 1884),
vars soldater hette Löv från 1806 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Tidigare låg
soldattorpet inom Fågelsta by. Namnet används inte i dagligt tal. — Lövlunda kvLöflunda 1896-1905 ka All: ib (552). Ligger nära det gamla soldattorpet
Lövensberg (se ovan), varför f. led. även här kan tänkas vara soldatnamnet Löv.
Fäbodtorpet. Försv. tp på sockenallmänningen. — Fäbodtorp 1715-1825 jb. Fäbotorpet 1653 ka LI:1 (41 v.), Fäbodtorpet 1692 ka C:1 (55). Jb 1715 upptar ett
öde skattetp. Torpet bör ha legat invid Hovs fäbodar, varom se under Hov. 1692
begrovs glasmästaren Per Johansson i Fäbodtorpet; i kyrkoräkenskaperna från
samma år anges han som hemmahörande i Hovs fäbodar (ka LI:2, 59).
Färdigvreten. — Färdigwreten 1863 LMV T 76-73:5 beskr. — Avs. fr. Huggle
m.fl. 1905. Här fanns förr soldattorp för roten 28 (Åby), vars soldater hette Färdig
1777-1858 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Den nuvarande bebyggelsen ligger
strax utanför fastighetens gräns. S. led. är vret 'mindre åker'.
Ginka jigka. — in ghimka 1309 9/4 Salsta Skoklp (SD 2 s. 569), de gimkx 1312
18/10 u.o. RAp (SD 3 s. 86), i gynka 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), i gymk[-]
1415 21/5 Östervåla (hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), i ginkx 1492 22-29/2 UUB E 212
f. 26 r. (ULdb s. 48), i ginko 1499 UDR 2 s. 168. — Gincka 1544-90, Ginka 1610,
Gincka 1628-80, Ginka 1715-1879 jb. — Gincka 1560 tl. — I mgl 1312 upptas en
skattskyldig till 6 öre. Äldsta jb upptar tre skattehmn. Enligt M. Lundgren (i ANF
3, 1886, s. 234) är namnet gen. av ett mansnamn Gimke (Ginke), en kortform till
Gimktel. Sådana ortnamnsbildningar är dock inte kända i fornsvensk tid. Namnets
innebörd får anses oviss. Bebyggelsen synes vara den äldsta i denna del av socknen;
de norr härom liggande byarna Rickebo och Tängesbo är troligen senare tillkomna.
11 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 utj. sk. 5 utj. sk.
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Övriga bebyggelsenamn:
Fallet fåk eller Ginkafallet jigkafåle. Ginkafallet 1896-1905 ka All: la (116), Fallet
1917 ek. I hfl 1896-1905 antecknas tre lägenheter. I namnet ingår fall 'öppning i
skogen, hygge'. — Fall-Pers fälpc'f,s, fälks eller Petersborg. Petersborg 1896-1905
ka AII: la (127), Persborg 1917 ek, Petersborg 1960 ek 12H4e. Namn efter Per Petersson från Fallet, som byggde stället på 1890-talet (Vår hembygd 7, 1985, s. 657).
Namnformen Petersborg används ej i dagligt tal. — Fornsälen fönsåkan, fönsiekn,
fkrieken. Fornsala torp 1757-64 ka AI:2 (271), Fonsala 1765 ka AI:3:1 (98), Fonsaln 1817 ka Al:7a (157), Fornsalen 1846 ka AI:12a (195). Försv. tp, beläget vid
nordänden av den gamla slåtterängen Sälängen sckhean (Salängen 1764 LMV T
76-5:1 beskr., 1882 LMV T 76-4:3, 1960 ek 12H4e), som ursprungligen helt hörde
till Bjurvalla men vid laga skiftet delvis byttes bort till Ginka. Under kaptensbostället i Bjurvalla (Herrgården) uppodlades här vid mitten av 1700-talet ett torpställe
vid "Fonsalen . . . en del af Salängens backar" (1764 LMV T 76-5:1 beskr.), för
vilket 50 års frihet erhölls enligt dom 1757. Torpet lämnades öde på 1860-talet. I jb
1549 upptas en skatteäng till Bjurvalla, som benämns Fonsell i jb 1557 (DMS 1:4 s.
129) och Fångzelsäng i jb 1569. Namnet är svårbedömt. För s. led. i torpnamnet och
f. led. i det nuvarande ängsnamnet synes det rimligt att utgå från ä-vokal i enlighet
med uttalet och 1500-talsskrivningarna. Möjligen ingår i namnet säl 'fäbod', 'höbod', varom se Sälja Norr i Harbo sn. Av tänkbara parallellnamn kan nämnas Sälänget sålrieNe,(n), en liten mosse i Nora sn inte så långt härifrån och Säläng sck4ieg,
en odling i lille sn, Gästr. ö. doms. tg, Gävl. 1. F. led. i torpnamnet är adj. forn
'gammal'. — Ginkafallet, se Fallet. —Jan-Ols jåipfj,y. Gd i byn, sannolikt med namn
efter Johan Olsson (1857-1925). — Jerk-Pers (1)&rkpty. Utflyttningsgd söder om
byn, väl med namn efter en tidigare brukare Erik (Jerker) Persson. — Johannesberg, se Ömans. — Kuggebo, se Kobo backen under Bjurvalla. — Källbo 4albo (förr
även Källmon j5d,1m4n). Försv. tp. Källbogården 1875 LMV T 76-16:4 beskr.,
Källbo 1896-1905 ka AII: la (124), Källmon 1917 ek. F. led. åsyftar väl en kallkälla. S. led. är mo 'sandmark' resp. ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Om
torpet se Vår hembygd 7 (1985) s. 658. — Källmon, se Källbo. — Lass-Ers läsks.
Utflyttningsgd sydost om byn, väl med namn efter tidigare brukare Lars Eriksson
(Lasse Ersson). — Lars-Pers Mut eller Västanås. Vestanås 1896-1905 ka All: la
(120). Tp väster om byn med namn efter Lars Persson, som bor här kring sekelskiftet. Namnet Västanås används ej i dagligt tal. — Lindbergs limbce,s eller Skogsvik.
Skogsvik 1960 ek 12H5e. Här bodde under senare hälften av 1800-talet Lars Larsson Lindberg (Vår hembygd 7, 1985, s. 657). Namnet Skogsvik används ej i dagligt
tal. — Pell-Pers påipy. Gd i byn, sannolikt med namn efter Per Persson
(1849-1915). — Petersborg, se Fall-Pers. — Skogsvik, se Lindbergs. — Södergården. Södergården i Gincka 1657 ka LI:1 (48 v.). Förr namn på gd i byn. — Västanås,
se Lars-Pers. — Ömans dfmans, Oms eller Johannesberg. Johannisberg
1896-1905 ka All: la (124), Johannesberg 1960 ek 12H4e. De båda namnen, varav
Johannesberg ej används i dagligt tal, är givna efter Johan Öman, som bor här kring
sekelskiftet.
Granbacken. — Granbacken 1960 ek 12H4f. — Sammanläggning 1946 av delar av
Prästgården och Klockargården. Namnet är ej i allmänt bruk.
Gropen, se Anneberg.
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Gräsbo grbbo, grdsbo, gråbo, grdsbyn. — in grxffiabodhum 1350 29/10 u.o.
RAp (SD 6 s. 233),17 i grxsiabodom 1362 18/4 Stockholm SD 8 s. 181 avskr. N. R.
Brocman, j grwsiabodum 1409 8/8 Uppsala Bergslp vidf. 1491 10/3 Svanby (SDns 2
s. 135), j grxssiabodum 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius
d.ä., j greesiaboodom 1421 u.d. Uppsala Holmp. — Gresebo 1544, Gräseboda 1549,
Greseboda 1551-90, Grässeboda 1610, Grässbo, Grääsboo 1680, Gräsbo 1715 —
1879 jb. — Gresseboda 1560 tl, Gräsbo 1645 mtl, Grässbo 1652 gjb LMV T 6 (95).
— Äldsta jb upptar tre hela och ett halvt skattehmn samt ett frälsehmn. F. led. kan
förstås som ett ursprungligt plur. ägonamn *Grcesiar, bildat till appellativet grws,
här snarast med innebörden 'gräsmark'. Mellan byn och Vretaån finns vidsträckta
f.d. ängsmarker, numera uppodlade. Dessa har i äldre tid sannolikt varit av stor
ekonomisk betydelse. För ortnamn innehållande gräs som beteckning för växtlokalen se Hellberg 1967 s. 210 f. och för plur. ägonamn, vars grundord åsyftar vegetation och markbeskaffenhet, dens. 1960 s. 81 if. S. led. i Gräsbo är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 1/2 sk. 5 1/2 fr.

Övriga bebyggelsenamn:
Bolandet, se Dal-Eriks. — Dal-Eriks dåknkas eller Bolandet. Bolandet 1917 ek,
1960 ek 12H4e. Det nu ej längre använda namnet Dal-Eriks är givet efter en tidigare brukare. Kartans namn Bolandet används inte heller i dagligt tal. För innebörden
av detta namn se Bolandet under Länna i Huddunge sn. Åkern norr om gården, på
Tolbos marker, kallas i lantmäteriakter Fäbodgärdet (Fäbo Gärdet 1763 LMV T
76-67:2 beskr., Fäbodgärdet 1805 LMV T 76-67:3 beskr.), och en fäbodvall finns
utsatt på en karta från 1826-27 (LMV T 76-67:4) c:a 150 m nordväst om Bolandet.
Här har alltså funnits någon form av fäbod, snarast hemfäbod till Tolbo. Tolbo (jfr
detta namn) är sannolikt avsöndrat från Gräsbo, vilket kan förklara det nutida läget
inom Gräsbo. Gräsbo hade förr fäbodar söder om byn, nära Harbogränsen (utmärkta på glk Aa 14 1865). — Grästorp, se egen artikel. — Mittbyn mppyn,mpptn.
Grässbo Mitbyn 1654 ka LI:1 (42 v.). Förr namn på del av byn. — Mogan mOan.
Namngivet efter det norr därom liggande terrängområdet Mogan (Mogan 1876-78
LMV T 76-17:2 beskr.). Namnet är ursprungligen best. form plur. av mo, som
vanligen åsyftar torr sandmark (oftast tallbevuxen). Det aktuella området består av
rikblockig moränmark med låg tallskog. För formen med g jfr Bro i Nora sn. —
Myran, se Sörskogen. — Sörskogen s&skbgen eller Myran m0-an. Sörskogen
1896-1905 ka All: la (294). Utflyttningsgård i södra delen av byn, benämnd efter
därvarande skogsområde Sörskogen (Sörskogen 1876-78 LMV T 76-17:2 beskr.).
Alternativnamnet, som är mindre vanligt, är best. form sing. av myra 'mosse'.
Grästorp gråstårp. — Grästorp 1896-1905 ka All: la (300). — Avs. från Gräsbo
1902. F.d. soldattorp för roten 2 (Gräsbo), vars soldater hette Gräs (M. Wahlberg i
OUÅ 1981 s. 46 if.).
1 Gundbo genbo, genibo 1 fr. — i Gumabothom 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175
17

Ursprungligen sannolikt gre-, av skrivaren senare ändrat till grce- -ff- torde vara en felskrivning för

-ss-.
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s. 579 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), i Gunxbodhum 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s.
581 avskr. 1795 (SD 7 s. 145), een brytia gardh swm hxtir gunnebodha 1397 22/2
Vadstena UUBp, gunnabodhe 1399 1/6 Ön UUBp, j gunnabodha 1409 12/8 Uppsala DaRAp (SDns 2 s. 137). - Gunnebo 1549, Gunneboda 1551, Gwnnndeboda [!]
1590, Gunnnboda [!] 1628, Gundebo 1715-1825, Gundbo 1879 jb. - Gunneboda
1560 tl, Gundebo 1645 mtl, Gumbo 1757-64 ka AI:2 (357). - Äldsta jb upptar ett
frälsehmn. F. led. är gen:av det fsv. mansnamnet Gunne och s. led. plur. av fsv.
bodh, varom se in!. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Gundbo backen, se under Bergslagsskogen.- Gundbovallen, se Gundbo backen. Kattelbo kåttbo. Kattelbo 1715-60, Kättebo 1825 jb. Kattelbo 1662 ka LI:1 (55 v.),
Cattelbo 1685 ka C:1 (7). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs. Ett
likalydande namn har burits av ett försvunnet torp i Norrby sn, Simtuna hd, Västm. 1.
(Kattlebo 1630, Kattelbo 1647), vars f. led av P. Axelsson (i OUÅ 1959 s. 55) tolkas
som det fsv. kvinnonamnet Katla, belagt endast en gång på medeltiden (SMPs). Jfr
även Kattelmossen, en liten mosse i Nora sn. F. led. i Östervålanamnet Kattelbo får
anses oviss; s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6. - Laggarbo,
Lilla lila lågarbo (förr Torpet *ya). Lillaggarbo 1715, Lilla Laggarbo 1760-1825
jb. Lillaggarbo 1690 ka C:1 (36). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs. Väl namngivet i anslutning till namnet på den intilliggande byn Laggarbo (jfr
även de närliggande Rickebo, Lilla och Smedsbo, Lilla nedan). - Nyby ngby.
Nyby 1715-1825 jb. Nyby 1688 ka C:1 (23), Nyby torp, under Aspenäs 1689 ib.
(29). Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs. Rivet 1905. Namnet är
snarast i sin helhet givet efter det i Uppland och Västmanland vanliga ortnamnet
Nyby, här avseende nybygge. - Rickebo, Lilla (lis) rikbo ä., lila rikbo. Ryckebo
1683 LMV T 76-2:1, L. Rickebo 1686 ka LI:2 (11), Liss-Rickebo, Lissel Rickebo
1687 ka C:1 (12), Lillrickebo 1690 ib. (40), Lilla Rickbo 1748-56 ka AI:1 (206). Väl
namngivet i anslutning till bynamnet Rickebo. - Smedsbo, Lilla lis småbo,
småsbo ä.; lila smås:bo. Lillsmedzbo 1692 ka C:1 (56), 1698 ka C:2 (7), Lilla Smedsbo 1748-56 ka AI:1 (207). Sannolikt namngivet i anslutning till bynamnet Smedsbo
och väl ursprungligen bebott av en smed. - Töbro, se under Bergslagsskogen.
Gunnarsbo utj. sk. - Gunnarsboda 1541 DMS 1:4 s. 131, Gunnarsboda 1549,
1569, Gwnnersboda 1610, Gunnarsbo 1715-1879 jb. - Gunnarsbo 1652 gjb LMV
T 6 (105), En Utjords äng Gunnarsbo Äng kallad, och till hörer sätra Skattehemman 1759 o. 1762 LMV T 76-70:1 beskr. (renov. 1766), Gunnarsbo 1824 ka AI:8a
(242). - Jb 1541 upptar en skatteutj. till Brattberg i Harbo sn, från 1546 till Sätra.
Den redovisas 1715-1879 under Svingbolsta. Enligt hfl var utjorden bebodd av en
torpare 1824-62. Namnet, som ej lever kvar, har som förled mansnamnet Gunnar
och som efterled plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.
1 Gåvastbo gåvasbo, gdvastbo 1 sk. - j gudwastabodhom 1396 u.d. u.o. RL pag.
289 (fol. 174 r.) reg. 15404. (DMS 1:4 s. 131). - Guduasteboda 1541 DMS 1:4 s.
131, Guduastebo 1544, Gudewasteboda 1549, Guduasteboda 1551-90, Gwduastebo 1610, Godwastboo 1628, Gådwasteboo 1680, Gåfwastbo 1715-60, Gåfvastbo
1825-1879 jb. - Godhuastabode 1560 tl, Godvastbo 1645 mtl, 1748-56 ka AI:1
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(139). — Jb 1541 upptar ett skattehmn. För ett möjligt omnämnande från 1360 se
*Gudhvastagterdhe i Nora sn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Gudhvast och
s. led. plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Lars andetsidy. Gd i byn, sannolikt med namn efter Anders Larsson
(1801-74). —Jan-Lars jim.14s. Gd i byn, sannolikt med namn efter Johan Larsson
Torell (1848-1927).
1 Gällarbo 1abo , jilarbo 1 sk. — Gelareboda 1541 DMS 1:4s. 131, Gelareboda
1544, Gellareboda 1549-51, Gelareboda 1569-1610, GielaghBoda 1628, Gelaghboo 1680, Gelagbo 1715-60, Gällarbo eller Gelagbo 1825-1879 jb. — Gelareboda
1560 tl, Gällagbo 1615 AL 40:2 f. 172 v.
Jb 1541 upptar ett skattehmn.
F. led. kan eventuellt vara en yrkesbeteckning *gäldare 'en som kastrerar djur',
bildat till fsv. verbet gälda 'snöpa, kastrera', eller ett motsvarande mansbinamn.
Formen Gelag-, som uppträder från 1600-talet, är en förvanskning. S. led. är plur.
av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Gjutbo jUtbo. Jutebo 1715-1825 jb. Juttebo 1645 mtl, Jutebo 1683 LMV T 76-2:1,
1687 ka C:1 (13), Juthbo 1693 ib. (68). Mtl 1645 upptar en frälsebebyggelse under
Aspnäs och jb 1715 ett oskattlagt frälsetp. Belägget 1683 avser en bebyggelse till
Aspnäs, och på en karta från 1812-13 (LMV T 76-2:3) är Gjutbo utsatt ett par
hundra meter sydost om den nuvarande bebyggelsen, inom ägorna till Svina, på
medeltiden tillhörigt Aspnäs. Först på laga skifteskartan 1889 (LMV T 76-20:2)
har Gjutbo säkert samma belägenhet inom Gällarbo som idag. Uppenbarligen har
bebyggelsen i äldre tid legat inom Svinas rågång. F. led. är jute 'dansk', använt som
mansbinamn. En Swän Jute från Lindsbro i Östervåla sn omnämns 1670 (ka LI:1,
67 v.). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Gällarbovallen, se
under Bergslagsskogen. — Lass-Pers låspie,s. Försv. stuga strax söder om Gjutbo,
utmärkt ännu på ek 1917. Väl namn efter en bebyggare Lars (Lasse) Persson.
Gästbo tisbo, /Utbo. — Gestaboda 1541 DMS 1:4 s. 131, Gestabo 1544, Gesteboda 1546-51, Giästeboo 1680, Giästebo 1715-60, Gästbo 1825-1879 jb. — Gesteboda 1560 tl, Gestebo 1645 mtl. Jb 1541 upptar ett skattehmn med skatteutj. i
Buckarby o. Åby. F. led. är troligen gen. av det fsv. mansnamnet Gceste, känt från
Finland (1392 3/9 Karis RAp, FMU 1 s. 437) och från Arboga 1497 (ATb 3 s. 78).
S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Gästbovallen jåstbovål(n). Fäbodvall 1872 LMV T 76-21:1, Gästbo Fäbodäng 1880
LMV T 76-55:4 del 2. Försv. fäbodvall på sockenallmänningen. Om s. led.
-vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn. — Kråklund(s) kråkliznd,
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kråklins. Kråklund 1896-1905 ka AII:lb (527). Försv. torp på ett område som
ursprungligen tillhörde Buckarby men vid laga skiftet tilldelades Gästbo utjord i
byn. På laga skifteskartan (1837-38 LMV T 76-9:4) upptas här enbart slogmark
och backar; området kallas i tillhörande beskrivning (1843) Kråklund. Namnet bör
syfta på att kråkor brukat hålla till här. — Renboholm, se egen rubrik.
Haga håga.— Haga 1920-38 ka AII:3a (38). — Villa i Östervåla tätort, avs. fr.
Hov. Namnet, som ej är i allmänt bruk, är ett populärt villanamn, varom se under
Järlebo i Harbo sn.
Hammarby. Försv. beb. — Hammarby 1645 mtl, 1653 ka LI:1 (41 v.), 1662 ib.
(55 v.). Mtl 1645 upptar en husarm änka. Bebyggelsen har möjligen varit belägen
vid Hammarbacken (Hammaren 1761 LMV T 76-74:1 beskr.), en bergbacke på
gränsen mellan Åkerby och Stärte, eller vid Hällhammaren (Hellhammars Backen
1761 LMV T 76-15:1), en backe på gränsen mellan Fågelsta och Hemmingsbo.
S. led. kan i så fall vara bildad i anslutning till något av namnen Åkerby och Bärby.
Helganbo heelrganbo. — i Helgonaby 1454 27/2 Mångsbo SvHoA E VI a 2 aa nr
231 avskr. 1667,18 ?i hellxberg 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48). —
Helgonaberg 1541 DMS 1:4 s. 131, Helgonebergh 1544, Helgansberga 1549-90,
Helganbärga 1610, Helganboda 1638, Hälgansbo 1680, Hälganbo 1760, Helganbo
1825-1879 jb. — Helganberg 1560 tl, Helgonsberga 1571 AL 17:10 f.22 v., Helganebo 1594 ka LI:1 (1 r.), Helgoneboo 1596 ib. (7 r.), Helgansbo 1615 AL 40:2 f. 173
v., Helganbo 1645 mtl, Hellianbo 1652 gjb LMV T 6 (124). — Jb 1541 upptar ett
skattehmn med skatteutj. i Åby. Den ursprungliga förleden Helgona- kan formellt
vara gen. plur. av ordet helgon, men innebörden av en sådan tolkning är knappast
lättförståelig. Gården har veterligt ingen kyrklig anknytning. S. led. synes ursprungligen vara -berg; gården ligger på en höjd. Övergången till -bo(da) ligger
nära till hands med tanke på de många boda-bebyggelserna i grannskapet. För
namntolkningssägen se nedan under Petbo.
1 1 sk. 2 utj. sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Jåsbon, se under Brunnsbo. — Petbo piYbo. Försv. beb. i petabodun 1454 27/2
Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667.19 Låg sannolikt på Petboberget, c:a 400 m ostnordost om byn. En del av berget benämns Petbotomten 1878
(LMV T 76-22:3 beskr.). Bebyggelsen försvann sannolikt under senmedeltiden. I
gjb 1652 (LMV T 6 uppsl. 124) anges nuvarande Petboängen (Petebo Engen) norr
om Åbyån vara tegskiftad mellan Borgen, Helganbo och Mångsbo. De norr därom
liggande gärdena kallas Petbo Gärde 1792 (LMV T 76-22:2 beskr.). Efter 1700och 1800-talens skiften är dessa ägor nu delade mellan Helganbo och Mångsbo.
Enligt en tradition i bygden var Petbo stamgård för Helganbo och Mångsbo, vilkas
första bebyggare skulle ha varit Petbosönerna Helge och Magnus. F. led. i namnet
18
19

Se not 12.
Se not 12.
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Petbo kan vara mansnamnet Pete, känt flera gånger från 1500-talets Småland och
1490 från Hälsingland (SMPs); det anses av I. Mo&er (1957 s. 58) vara en hypokorism till Petrus/Peter. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. — Skälby.
Försv. ?beb. Skoleboda 1554 DMS 1:4 s. 136, Skaleboda 1560, Skaleboda 1569-90,
Skoleboda 1610, Skalleboda 1638, Skählby 1680, Skälby 1760-1825 jb. Scalbo 1560
tl. Jb 1554 upptar en skatteutj. till Helganbo. Det är ovisst om någon bebyggelse
funnits; tl 1560 anger dock Peder och Olov som åbor. Ägorna har legat söder om
byn längs gränsen mot Borgen (Skallebo 1652 gjb LMV T 6 uppsl. 124, Skålby
Utjord 1758 LMV T 76-22:1, Skallängen 1792 LMV T 76-22:2 beskr.). I gjb 1652
kallas en angränsande del inom Borgen Skallebo Engett; de ursprungliga ägorna
synes alltså vara delade mellan Borgen och Helganbo. F. led. är mansbinamnet
Skalle, känt från medeltidens Uppland (SMPs), och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Formen Skälby är en förvanskad, eller kanske uppsnyggad, form. —
Storvallen, se under Mångsbo.
Hemmingsbo himasbo ä., hinugsbo. — j hemigsbodom 1398 28/5 Våla hdstg
UUB E 182 s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä., ?j hanningsbodum 1418 u.d. Våla hdsg
UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius d.ä.,2° i Hemmingzbodom 1454 27/2 Mångsbo
SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667,21 i hemmingx bode 1492 22-29/2 UUB E
212 f. 27 r. (ULdb s. 50), ?j hemmesboda 1518 115 Våla hdstg UUBp.22 — Henningsbo 1544, Hemingsboda 1549, Hemmingzboda o.d. 1551-1628, Hemmingzboo
1680, Hemmingsbo 1760-1879 jb. — Hemmingxboda 1560 tl, Hemmingzbo 1645
mtl, Hämmesbo 1779-85 ka AI:3:3 (44). — Äldsta jb upptar två skattehmn, varav
ett med skatteutj. i Fågelsta o. Åby. Ett yngre järnåldersgravfält på byns ägor har
sannolikt hört till Fågelsta (se ml. 2.3). F. led. är gen. av mansnamnet Hceming,
s. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 2 utj. sk. 4 lht fr. (utbruten från nr 2 1817).

Övriga bebyggelsenamn:
Björkbacka blårkbalsa. Ungt lhtsnamn, bildat till det äldre naturnamnet Björkbacken (Björck Backen 1759 LMV T 76-23:1), avseende terrängen omedelbart i norr.
Formen på -a är given i anslutning till äldre plur. bebyggelsenamn på -a. — Erikslund ertksItind (förr vanligen Hällhammaren hilhitmar4). Erikslund 1891-95 ka
AI:21b (426). Namnet är givet efter bebyggaren på 1890-talet, Erik Ersson. Det
äldre namnet åsyftar belägenheten på en stenig höjd med samma namn (Hellhammars Backen 1761 LMV T 76-15:1, Hällhammarn 1862 LMV T 76-15:3 beskr.),
där f. led. är häll 'berghäll' och s. led. hammar 'stenbacke'. Jfr Hammarby (egen
rubrik). Området tillhörde före laga skiftet Fågelsta by, då det tilldelades Hemmingsbo utjord därstädes. — Hällhammaren, se Erikslund. — Korbovallen, se under Korbo.— Modigs-011es mödksblas eller Sofielund. Försv. soldattp. Modigs torp
1881 LMV T 76-23:4 beskr., Soldattorp: Sofielund 1896-1905 ka AII:lb (560).
Förr soldattorp för roten 25 (Hemmingsbo och Helganbo), vars soldater hette Mo20

Kan även avse Hemmingsbo, by, Nora sn.
Se not 12.
22
Se not 20.

21

162

dig från 1818 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Soldattorp finns utsatt på platsen
1759 (LMV T 76-23:1) och 1876-79 (LMV T 76-23:4). Hit har även hört Modigsodlingen på Hemmingsbos andel av det stora skogsområdet Holmen (Modigs odling
1881 LMV T 76-23:4 beskr.). Om bakgrunden till det yngre namnet Sofielund är
inget känt. — Norrstun n&stun. Ligger norr om den södra gården i byn. S. led. är
best. form sing. stugun av stuga, häri kortform beroende på obetonad efterledsställning. — Sjöbo Mo ä., fdbo. Försv. tp. Sjöbo 1896-1905 ka AII:lb (562). Nära
Tämnarstranden. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. Jfr Hallandsberg under Mångsbo. — Sofielund, se Modigs-011es.
1 Hindersbo hindatsbo 1 fr. — j henricsbodha 1409 12/8 Uppsala DaRAp (SDns 2
s. 137). — Henricksboda 1549, Hendrickz boda 1551, Hindersboda 1569, Hindersboo 1628-80, Hindersbo 1715-1879 jb. — Hindersboda 1560 tl, Hinderssbo 1645
mtl. — Äldsta jb upptar ett frälsehmn. F. led. är gen. av det ursprungligen tyska
mansnamnet Henrik. Formen Hinders- utgår från namnvarianten Hindrik. S. led.
är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3.
Övriga bebyggelsenamn:
Hagen hdgan ä., hågen. Hagen 1715 jb. Hagen 1754 ka AI:1 (216). Jb 1715 upptar
ett oskattlagt frälsetp (öde) under Aspnäs. Möjligen identiskt med det försvunna
Hästhagtorpet under Aspnäs. I namnet ingår hage 'betesmark'. För den äldre uttalsformen Hagan se Isaacsson 1923 s. 110, 121, B. Hesselman i NS 11 (1931) s. 224 f.
— Kolbacka kåkbaka. Försv. bs., riven c:a 1905. Där har funnits en kolbotten. —
Mossboda m6sb4da, möse,b4da. Mossboda ?1912-20 ka AII:2b (695). Enligt en
uppteckning i OAU uppfördes gården 1912 på Styggholmen (stpghölrman), en holme på Styggmyren (nu kallad Mossen), där f. led. syftar på att marken före Tämnarens sänkning var mycket sank. S. led. är given i anslutning till äldre namn på ursprungligt -bodha, varom se inl. 3.3. — Ploga plröga. Plogen 1715, Ploga 1760,
Plogen 1825 jb. Plogha 1645 mtl, Ploga 1686 ka C:1 (10). Mtl 1645 upptar en frälsebeb. under Aspnäs och jb 1715 ett oskattlagt frälsetp. Namnet innehåller det uppländska dialektordet plog '(nyupplöjd) åker, (ny)odling'. Formen på -a är sannolikt
bildad i anslutning till äldre plurala ortnamn på -a. — Smedens, se Smedstorp. —
Smedstorp småstårp eller vanligare Smedens smdcks. Smedztorp 1715, Smedstorp
1760-1825 jb. Smedztorpet 1690 ka C:1 (43), 1692 ib. (54), Smedztorp 1754 ka
AI:1 (216), Smedens 1917 ek. Jb 1715 upptar ett oskattlagt frälsetp under Aspnäs.
F. led. är yrkesbeteckningen smed och s. led. torp 'dagsverkstorp'. — Styggholmen,
se Mossboda. — Tolan tökan. Tholan 1783 ka AI:4b (147). Namnet saknas i hfl före
1783, då en sågare flyttar hit. Det är svårtolkat men kunde möjligen vara en
sammansättning med dialektens to 'sämre lin, blånor', syftande på linodling, eller
samma ord i en betydelse 'dåligt gräs' (Mora sn, Kopp. 1., OAUd) och land (jfr det
vanliga åkernamnet Hamplandet). Detta förutsätter sekundärt tjockt 1 p.g.a. att
sambandet med de i namnet ingående appellativerna har fördunklats. För ett sådant sekundärt tjockt 1 jfr Upplanda. Möjligen är namnet i stället en bildning till ett
fsv. *tordh 'smuts'. En rad sjönamn på To!- har föreslagits innehålla detta ord med
syftning på dy och gyttja (jfr Tösjön under Bergslagsskogen).
Horsskog lukkbg ä., liskki2g.— j horsascoghe 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s.
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303 avskr. 0. Celsius d.ä., j horsascogh 1409 8/8 Uppsala Bergslp (SDns 2 s. 135), j
horssaskoge 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä. — Horskogh 1544, Horse skogh 1549, Horseskogh 1551-90, Hårsskogh 1628, Hårrskog
1760-1879 jb. — Horsseskogh 1560 tl, Hårskogh 1645 mtl. — Äldsta jb upptar två
skattehmn, motsvarande de två bydelarna Västra och Östra Horsskog i akterna från
storskiftet och laga skiftet. F. led. är gen. plur. av fsv. hors 'häst'; byns område har
väl äldst utnyttjats till hästbete. Stavningen ändrades 1952 från Hårrskog till Horsskog.
1 1 sk. 2 1 sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ers ånde,,s4. Gd i västra bydelen, sannolikt med namn efter Anders Ersson
(1832-1923). — Gammel-Rickens, se Rickens. — Jan-Ers jan. Gd i östra bydelen, sannolikt med namn efter Johan Ersson (1848-1916). — Jerk-Anders lierkändets. Gd i östra bydelen, sannolikt med namn efter Erik (Jerker) Andersson
(1842-1912). — Jerk-Lars jcrkl4. Gd i västra bydelen, väl med namn efter en
tidigare brukare Erik (Jerker) Larsson. — Karl-Karls kalkåls. Gd i östra bydelen,
sannolikt med namn efter Karl Karlsson (1846-1933). — Norrgården nörgaq. Gd i
västra bydelen, på dess ursprungliga byplats. Här finns nu två gårdar; den andra,
belägen strax i söder, är Sörstun. — 01-Anders blrånde,s. Gd längst i söder i västra
bydelen, väl med namn efter en tidigare brukare Olov Andersson. — Pilarbo
pilarbo. Försv. tp. Pilarbo 1833 LMV T 76-25:8 beskr. Var beläget c:a 1 km norr
om Horsskog invid vägen mot Gästrikland. F. led. är oviss, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Rickens rikens (förr även Gammel-Rickens
gåntelrrikens). ?Rickbolund 1896-1905 ka All: la (151). Namnet innehåller en
bildning till släktnamnet Rick, ursprungligen ett soldatnamn, varom se Ricklunda
under Rickebo. I hfl 1896-1905 upptas förre lantbrukaren Gustav Fredrik Rick
under ett för övrigt okänt Rickbo/und i Horsskog. — Skogens sk4gens. Gd längst i
öster i östra bydelen. Här har bott en soldat Skog (soldatnamn för roten 11, Backa
och Horsskog, bildat till bynamnet Horsskog, varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s.
46 ff.). Soldattorpet var dock beläget på annan plats i byn. — Sundbo seirnbo. Sundbo 1886-90 ka Al :20a (100). Försv. gd på utskogen nordväst om byn, nära gränsen
mot Nora sn och Hedesunda sn i Gästrikland. Bebyggelsen är ung, ännu 1835 är
platsen obebyggd (LMV T 76-25:9). På äldre kartor ingår emellertid namnet i ett
antal ägonamn. En slog strax i sydväst benämns Sonbon 1835 (LMV T 76-25:9
beskr.), och en äng nära gränsen mot Nora kallas Sonbo Äng 1773 (LMV T
76-25:3) och Sönbo ängen 1776-78 (LMV T 76-25:4 beskr.). Området omedelbart söder om bebyggelsen heter Sönbo myrome 1776-78 (LMV T 76-25:4 beskr.)
och Sonby Myran 1835 (LMV T 76-25:9 beskr.). F. led. synes vara mansnamnet
Sone, som under senare hälften av 1500-talet är säkert styrkt från Uppland (SMPs).
Den nutida formen Sund- är en ombildning. S. led. är bod, här snarast i betydelsen
'slåtterbod', enligt belägget Sonbon 1835 troligen ursprungligen best. form plur.
bodarna, varom se ml. 3.3.5 not 4. — Sörstun sis,strin. Gd i västra bydelen. För
f. led. se Norrgården ovan och för s. led. Norrstun under Hemmingsbo.
Hov håv ä., hav. — in hoff 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268), in villa hoff
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[?13404.] Linköping RAp odat. nr 29. — Håff 1544, Hoff 1549-69, Håff 1590,
1628-80, Håf 1715-1879 jb. — Hoff 1560 tl. — Äldsta jb upptar två kyrkohmn. Till
Hov kan sannolikt knytas ett gravfält på Prästgårdens ägor, daterat till övergången
mellan vendeltid och vikingatid (Söderberg 1976). Namnet innehåller det ord hof
vars betydelse i fvn. brukar ansättas som 'hedniskt tempel', 'hedniskt gudahus' o. d.
Ordets grundbetydelse anses allmänt vara 'förhöjning, kulle' (se t.ex. Torp 1919
samt I. Lundahl i NoB 43, 1955, s. 141; annorlunda de Vries 1977), en betydelse
som kan påvisas i norska dialekter. I Norge, där Hov är ett mycket vanligt gårdnamn, räknar man med att dessa namn har kultisk innebörd (P. Hovda i KL 7, 1962,
sp. 12 f.). På norskt område förekommer hov i ortnamn även med gudanamn som
förled. För den allmängermanska betydelsen 'gård' samt den sannolikt därur utvecklade kultiska betydelsen se Andersson 1986 s. 1 if. med hänvisningar. I Sverige
finns bland ortnamnen enbart det enkla Hov, och skilda åsikter om innebörden har
framförts. Det torde vara svårt att i enskilda fall avgöra om betydelsen 'kulle' eller
'hednisk kultplats' föreligger (se t.ex. I. Lundahl a.st. samt H. Ståhl i KL 7, 1962,
sp. 15). I Östervålas fall är det frestande att anta en kultisk betydelse, då gården
ligger i omedelbar anslutning till kyrkan. Av ägofigurerna att döma är det sannolikt, att Prästgården (på vars mark kyrkan ligger) tidigare varit en del av Hov. Eftersom Hov faktiskt ligger på en mindre höjd, får dock en betydelse 'kulle' inte uteslutas. Hovs centrala läge i bygden kan mycket väl vara orsak till sockenkyrkans placering. För det fall Hov trots allt har en kultisk betydelse, är dock en direkt kultkontinuitet svår att påvisa, då kulten kan ha upphört före kyrkobygget, medan bynamnet
fortsatt att vara i bruk. Se vidare ml. 2.4 samt, för frågan om kultkontinuitet, ml.
2.3 under Viby.
Inbyggarbeteckningar: hovarna h6vana och hovars F4vas.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Adolfsberg (förr Klases klåse,$). Adolfsberg 1960 ek 12H5f. Namnet Adolfsberg,
som ej används i dagligt tal, är givet efter den siste stadigvarande bebyggaren Gustaf Adolf Pettersson, Klases efter en tidigare brukare Klas.— Annero, se egen artikel. — Brostugan, se Annero. — Finnvreten, se Lund. — Fridensborg fridansbörj.
Fridensborg 1896-1905 ka All: la (32). Namnet anspelar kanske på Klas Friberg,
som bor där kring sekelskiftet. — Hovs fäbodar. Försv. fäbodvall. Hoffz fäbodar
1692 ka LI:2 (59), Hofstedts Äng kallad, hvarest Hofs gl: Fäbovall varit 1762 LMV
T 76-27:3. Var belägen omedelbart söder om Prästgårdens fäbodvall, sydost om
Stensjön. — Kastenhov. Försv. beb. Castenhåff 1742 mtl, Kastenhåf 1743 LMV T
76-27:1. Mtl 1742 upptar ryttaren Johan Hoffstedt efter Hov och före Finnvreten.
Bebyggelsen är på kartan från 1743 utmärkt ungefär på platsen för den nuvarande
bebyggelsen Lund (se nedan). Namnets ursprung är ovisst. Sannolikt är det lånat
men med anspelning på Hov. En sandgrop i Gamla Uppsala sn, Uppsala stad o. län,
där förr ett värdshus har legat, bär ett likalydande namn (I. Löwdin 1942 OAU).
Ett kärr i Horns sn, Kinda hd, Östg. 1. kallas Kula kärr eller Kastens hov
(J. Sterner 1953 OAU). — Klases, se Adolfsberg. — Kvistbo, se egen artikel. —
Lund lan (förr ?Finnvreten). ?Fin wreten, Finn Wreten 1748-56 ka AI:1 (106,
reg.), Lund 1811 ka AI:6b:2 (12). Området kring bebyggelsen kallas på 1700-talet
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Finnvretarna och Finnvretshagen (Finwretshagen 1743 LMV T 76-27:1, Fin Wretarna 1761 LMV T 76-27:2 beskr., Finn Wretarne 1762 LMV T 76-27:3), varför
beläggen från hfl 1748-56 antingen avser nuvarande Lund eller en tidigare bebyggelse på samma plats. F. led. i Finnvreten är sannolikt folkslagsbeteckningen finne.
Namnet Lund (jfr samma namn under Harbonäs i Harbo sn) dyker upp i hfl först
1811, men den dåvarande torparen återfinns under Hovs ägor i närmast äldre längder. Området kring bebyggelsen var enligt skifteshandlingarna från 1700-talet föremål för en tvist mellan Hov och Hovberga. Det ansågs ligga inom Hovberga by,
som då sträckte sig hit, men brukades av Hov. — Långängen. Nu okänt tp.
Långängs torpet 1797 ka AL5a:2 (11), Långängs Torpet 1804 ka AI:6a:1 (14),
Långängen 1817 ka AL7a (28), 1906-20 ka AII:2a (32). Oviss belägenhet vid den
nu uppodlade ängen Långängen. Jfr Solhallet under Prästgården.— 01-Jans 1210ns.
01-Jans 1960 ek 12H4f. Försv. tp. Väl med namn efter en tidigare brukare Olof
Jansson. —Rosenlund. Nu okänt tp. Rosenlund 1817 ka AI:7a (27), 1831 ka AI:9a
(27). Namnet saknas i hfl före 1817 och efter 1835. Torparen upptas före 1817 som
torpare på Hovs ägor. — Ölund. Nu okänt tp. Ölund 1854 ka AI:13a (29). Namnet
saknas i hfl före 1854 och efter 1895.
Hovbacka. — Håfbacka 1938 ka AII:3a (31 q). — Villa i Östervåla tätort, avs. fr.
Hov 1938. Stavningen ändrad från Håvbacka till Hovbacka 1952. F. led. är bildad i
anslutning till namnet Hov. Namnet är ej i allmänt bruk.
Hovberga heil2arga, höbierja ä.; heivbierja. — De oberhx 1312 18/10 u.o. RAp
(SD 35. 86). — Hobergh, Hoberga 1544, Hoberga 1551, Hoberga, Hoffberga 1569,
Hoffberga 1590, Håffbergha, Håbergha 1628, Håfberga 1760-1879 jb. — Hobberga 1560 tl, Håbberga 1743 LMV T 76-27:1. — Äldsta jb upptar ett skattehmn (med
skatteutj. i Ettinga o. Åkerby), ett halvt skattehmn, två skatteutj. (till Ettinga o.
Stärte) och ett kyrkohmn. För uppgift om gravfält se Östers nedan. F. led. är sannolikt bynamnet Hov. En sådan tolkning förutsätter bortfall av det äldsta beläggets
initiala h; om möjligheten för detta se närmare under Huddungeby i Huddunge sn.
Otterbjörk (1957 s. 9 med not 11) antyder att H- skulle vara en sekundär anknytning till Hov. F. led. blir då oklar. Vilket samband Hov och Hovberga kan ha haft i
äldre tid går nu ej att avgöra. De båda byarna gränsade delvis till varandra före laga
skiftet, då det till Hov angränsande partiet av Hovberga tillföll Stärte utjord i byn.
led. syftar på läget på en obetydlig förhöjning. Stavningen ändrad från Håfberga
till Hovberga 1952.
1 1 sk. 2 1/2 sk. 3 1 kr.
Övriga bebyggelsenamn:
Kyrkvärdensrkv.'gris. Gd i byn, väl benämnd efter en tidigare brukare. — 01Görans 41rpjrans. Olof Görans odling 1850 LMV T 76-27:5 beskr. Försv. gd invid
nuvarande 01-Göransberget på Nyskogen. — Per-Anders pierånday. Gd i byn, sannolikt med namn efter Per Andersson (1852-1919). —Posttorpet, se under Ettinga.
— Rågvreten digvr0.1 ä., rågvitten. Rågvreten 1896-1905 ka All: ib (391). Gd
norr om Åkerby. Den tillkom efter laga skiftet och fick namn efter de omkringliggande åkrarna (Rågvreten 1792 LMV T 76-61:2 beskr.); s. led. är vret 'mindre
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åker'. Området räknades före laga skiftet till Åkerby, varefter det tillföll Hovberga
utjord i byn. — Viktorshagen vikto,shågan. Tp vid Nyskogen. Ett torp finns markerat på en karta från 1761, dock utan namn (LMV T 76-27:2 karta 1). — Västerbygge. Nu okänt tp. Vesterbygge 1804 ka AI:6b:1 (30), Wästerbygge 1817 ka AI:7b
(72). Namnet saknas i hfl före 1804 och efter 1824. 1904 års torpare upptas dock i
äldre längder på Hovbergas ägor. — Östers 6stg. Östers Tomt 1850 LMV T
76-27:5 beskr., Österbacka 1896-1905 ka AII:lb (412). Lht i byn. Namnet är bildat till ett släktnamn Öster. På Österskullarna invid lägenheten finns ett stort gravfält, av vilket delar har daterats till vikingatid (RAÄ Östervåla sn nr 9). Gravfältet
sträcker sig även in på byn Ettingas mark.
Hovsta. — Hofsta 1922 ka AII:3a (52). — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov
1918 o. 1931. Stavningen ändrad från Håfsta till Hovsta 1952. F. led. är bildad i
anslutning till namnet Hov och s. led. i anslutning till bebyggelsenamn på -sta.
Hovstalund hhvsta/Cin t. — Hofstalund 1920 ka AII:3a (51). — Villa i Östervåla
tätort, avs. fr. Hov 1920. F. led. innehåller namnet på den närbelägna fastigheten
Hovsta. Ursprungsbebyggelsen är borta och namnet därmed ur bruk.
Hovstavik. — Hofstavik 1920-38 ka AII:3a (54). — Villa i Östervåla tätort, avs.
fr. Hov 1925. F. led. innehåller namnet på den närbelägna fastigheten Hovsta.
Namnet är ej i allmänt bruk.
Hovåkra. — Hovåkra 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov.
Stavningen ändrad från Håvåkra till Hovåkra 1952. F. led. är bildad i anslutning till
namnet Hov. Namnet är ej i allmänt bruk.
Huggle håg. — i Huglä 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231
avskr. 1667,23 i hwglx, hwglx 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 27 r. (ULdb s. 50), j
hwgla 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Hogla 1544, Hougla 1549-51, Hogla
1569-90, Hugla 1610, Hogla 1715-60, Huggle eller Hogla 1825-1879 jb. — Hogla
1560 tl, Hugla 1645 mtl, 1652 gjb LMV T 6 (114). — Äldsta jb upptar två skattehmn
(båda med skatteutj. i Åby). Namnet innehåller ett fsv. ord *hughal med betydelsen 'kulle'. Detta eller en närbesläktad form förekommer i andra ortnamn i östra
Mellansverige, t. ex. Enögla i Vårfrukyrka sn, Enköpings stad, Upps. 1. och Gullögla i Bälinge sn o. hd, Upps. 1. Det är här fråga om l-avledningar till det svaga avljudsstadiet av roten i adj. hOgher 'hög'. För dessa, besläktade med sv. dial. hol och
ty. Hagel, båda 'kulle', ansätter B. Hesselman (1939 s. 12 f.) ett ursprungligt hoghal(l) eller *hughal(1), medan andra har räknat med ett svagt *hughle (Hesselman
a.a. s. 13 not 1, H. Ståhl i OUÅ 1944 s. 35 f.). Då slut-a i dialekten ej försvagas till
-ä eller -e, vill jag se namnet som en ursprunglig sing. dativform av ett *hughal(1); de
konsekventa jb-formerna på -a kan vara en anpassning till de vanliga plurala ortnamnen på -a. 1400-talsformerna är det svårt att dra någon säker slutsats av. Belägget från 1454 är en avskrift, och i handlingen 1492 skrivs -er både för väntat -a och
för väntat -e/er. Byn ligger på en höjd invid de låga markerna vid Åbyån.
1 1 sk. 2 1 sk. 3-4 utj. sk.

n Se not 12.
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Övriga bebyggelsenamn:
Bergviken. Bergviken 1896-1905 ka AII:lb (587). En intilliggande bebyggelse till
Brunnsbo bär samma namn. — Rirdigvreten, se egen artikel. — Holmen håkmen.
?i Holmen 1692 ka C:1 (59), ?på Holmen 1692 ib. (60), 1694 ib. (70), Holmen
1891-95 ka AI:21b (448). Lht på Holmen (Östan-Ängarnes Skog Kallad Holmen
1763 LMV T 76-73:1), ett höglänt skogsområde omgivet av åkermark, tidigare till
stor del sank ängsmark (jfr Väderholmen). 1600-talsbeläggen avser sannolikt en bebyggelse på Holmen, dock ovisst om just denna. Holmen är gammal gemensam
mark för flera kringliggande byar. — Pitevallen. Försv. fäbodvall till Borgen och
Huggle sydväst om Ingsjön. Pite fäbovall 1840 LMV T 76-1:5 beskr., Pitevallen
1960 ek 12H7f. För namnets innebörd se Pitan under Åby i Nora sn. —Ängsholmen
agshOkme,n. Ängsholmen 1896-1905 ka AII:la (90). På gammal ängsmark nära
Åbyån på utjord i Åby. — Storvallen, se under Mångsbo.
Ingborgbo imbe,rbo ä., ige,börjbo 1/2 sk. — j jmparabodhum 1409 12/8 Uppsala
DaRAp (SDns 2 s. 137). — Ingeborbo 1540-41, Ingeborgzboda 1557, 1613, Ingeborbo 1680, Ingborgbo 1825-1879 jb. — Ingeborbode 1560 tl, Ingborbo 1684 ka
C:1 (3), Imberbo 1814 ka AI:6a:2 (55), Immerbo 1851 ka AI:13b (reg.). — Äldsta
jb upptar ett halvt skattehmn. Gården tillhörde tidigare i judiciellt hänseende Tierps sn, Örbyhus hd, Upps. 1. men överfördes 1890 till Östervåla sn. Utifrån det
äldsta belägget kan f. led. tolkas som fsv. impare '(träd)skötare' (Sdw 2 s. 1244),
eventuellt brukat som binamn. Ett sådant är belagt två gånger under medeltiden,
från Svartlösa hd, Söd. 1. (Jonas Jmpärä 1369 12/1 u.o. RA E 73 s. 107 avskr.
J. Hadorph, SCM s. 48) och från Trögds hd, Upps. 1. (laurens impare 1380 26/11
u.o. RAp, SRP 1540, Sdw Suppl. s. 352). Ingborgbo har hört till sätesgården Aspnäs, som måhända haft någon trädskötare anställd. F. led. har senare anslutits till
kvinnonamnet Ingeborg, något som sannolikt underlättats av ett dialektalt uttal Imber eller liknande av kvinnonamnet. I häradet har sex namn på ursprungligt -bodha
kvinnonamnsförleder (se inl. 3.3.4). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Rörens reks. Rön 1779 ka AI:3:3 (25a), Rörn 1790 ka AI:5b:1 (38), Rörens Torp
1790 LMV T 76-15:2 del 3, 1793 LMV T 76-55:1 beskr., Rörn 1804 ka AI:6b:1
(45), Rörns-Torp 1836 ka AI:10b (400). Namnet kan möjligen innehålla en ursprunglig ägonamnsbildning *Rören, ett namn på en åker eller en äng, bildat till rör
'gränsmärke'. Ett gränsmärke finns markerat helt nära den nuvarande bebyggelsen
på en karta från 1773 (LMV T 76-2:2). Jfr åkernamnet Norren neg, den nordligaste av Rörens åkrar, norr om gården. Alternativt kunde namnet tänkas innehålla ett
till rör bildat mansbinamn Rören. — Skommartorpet. Försv. tp. Skommar Torpet
1807 LMV T 76-30:1. Låg strax norr om Rörens. F. led. är skommare 'skomakare'.
Johanneslund, se under Åby.
Jugansbo jeivansbo ä., gigansbo. — Jogansboda 1541 DMS 1:4 s. 132, Jogansbo
1544, Joensboda 1549-51, Joansboda 1569, Johansboda 1590, Jogansboda 1610,
Jugansboda 1628, Jugansboo 1680, Jugansbo 1715-1879 jb. — Joansboda 1560 tl,
Jugansbo 1645 mtl, Juwansbo 1697 ka C:2 (6), Djufwansbo 1760 LMV T 76-8:1. —
168

Jb 1541 upptar ett skattehmn och en skatteutj. till Gästbo. F. led. är gen. av det
med kristendomen inlånade mansnamnet Johan (om de växlande formerna av
mansnamnet i belägg och uttal se Ronge 1965 s. 130 if.). S. led. är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 utj. sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Enviken, se egen artikel. — Glugg-Linds, se under Buckarby. — Jugansbovallen
gigansbo våln. Iufwansbo Olof Pärsons Fäborödning 1730 LMV T 76-1:1 beskr.,
Jugansbo fäbovall 1840 LMV T 76-1:5 beskr., Jugansbovallen 1960 ek 12H6g.
Försv. fäbodvall på sockenallmänningen. 1730 har Kanikebo en angränsande fäbodröjning, och 1840 anges vallen tillhöra Jugansbo och Kanikebo. Se även Frödin
1950 s. 32. Om s. led. -vall se Farmansbo under Prästgården i Harbo sn.
Jåsbon, se under Brunnsbo.
Kanikebo kampo, käskbo ä.; kanikabo. — j kanukabodhum 1409 8/8 Uppsala
Bergslp vidf. 1491 10/3 Svanby (SDns 2 s. 135). — Kanekabo 1544, Canickeboda
1549-69, Cannickeboo 1680, Kanikbo 1715-1879 jb. — Kanikeboda 1560 tl,
Kanckebo 1645 mt1,24 Kankeboo 1652 gjb LMV T 6 (130 vä.), Cankbo 1684 ka C:1
(3), Kankbo 1761 LMV T 76-9:1. — Äldsta jb upptar ett skattehmn. F. led. är gen.
plur. av fsv. kanunker 'kanik', titel för vissa präster inom domkyrkornas högre prästerskap under medeltiden. Gården har väl ägts eller möjligen bebotts av kaniker vid
Uppsala domkyrka. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Klementsbo (se
nedan) upptas fr.o.m. jb 1548 som kyrkoutj.
1 1 sk. 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Grinda grinda. Grinda 1785 ka AI:413 (80). Beläget vid landsvägen mellan Tierp
och Östervåla kyrkby på den gamla gränsen mot Buckarby, där sannolikt en eller
flera grindar har funnits. Formen på -a är troligen bildad i anslutning till plur. bebyggelsenamn på -a. — Linds hns. Lindstorp 1891-95 ka AI:21b (367). Två f.d.
soldattp för roten 19 (Kanikebo, Ginka, Långgärde), vars soldater hette Lind från
1777 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 ff.). — Klementsbo. Försv. ?beb. Clemettzboda 1549, Clemmecizboda 1551, Klemettzboda 1569, Klemetzbo 1715, Klementsbo
1825 jb. Klementsbo Utjord 1850 LMV T 76-32:2. Jb 1549 upptar en kyrkoutj. till
Kanikebo, öde enligt jb 1569 (DMS 1:4 s. 129). Utgjordes av nordligaste ägokilen
av byns nuvarande ägor. F. led. är det ursprungligen tyska mansnamnet Klemet
(Klemens) och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3. — Pickhus
Försv. bs. strax norr om Grinda, riven omkring 1900. En backstuga finns markerad
på platsen på en karta från 1792 (LMV T 76-32:1). Likalydande namn finns enligt
uppteckningar i OAU på fem andra platser i Uppland, alla avseende backstugor
eller små lägenheter (i Films o. Stavby snr, Ölands hd, Upps. 1., i Husby-Lång24

Kan eventuellt läsas Kanikebo.
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hundra sn, Långhundra hd, i Hammarby sn, Vallentuna hd o. i Riala sn, Åkers skg,
alla Sthlms 1.), därtill ett Pickhuskojan (Biskops-Kulla sn, Lagunda hd, Upps. 1.). I
Pickhus i Films sn uppges en kopparslagare ha bott — han pickade i sin verkstad —
och i Pickhus i Stavby sn skall en kyrkvaktmästare ha bott, som pickade på folk,
som sov i kyrkan. Huruvida dessa förklaringar är riktiga eller efterhandsförklaringar är svårt att säga. Två av namnen (i Vallentuna o. Riala snr) anges vara öknamn;
en allmänt nedsättande klang torde finnas i namnet. Möjligen hänger f. led. samman med orden pick 'sticka, pinne, penis' m.m. och picka 'hacka, slå lätt' m.m.,
som behandlas av G. Holm i NS 38 (1958) s. 150 f.
1 Kartan kötan jordlht kr. — Karttan 1715, Kartan 1760-1879 jb. — Karthan
1655 ka LI:1 (45 v.). Jb 1715 upptar en kronokvarn. Vid övre delen av Åbyån,
som här möjligen ursprungligen burit namnet *Karta eller *Kart-å, bildat till ordet
kart i betydelsen 'ojämn, stenig terräng' (namnet Kartaån på ek 12H5f 1960 är dock
ej i allmänt bruk). Vid kvarnen och uppströms har ån stenig botten och rinner genom stenig moränterräng. Om olika betydelser av kart i ortnamn se E. Li&n i NoB
27 (1939) s. 34 ff. och S. Strandberg i OUÅ 1977 s. 30 if. Jfr Ettinga.
Kasbo, se under Ettinga.
Klementsbo, se under Kanikebo.
Klippan. — Klippan 1906-20 ka AII:2a (38). — Villor i Östervåla tätort, avs. fr.
Hov 1908-20. Namnet är ej i allmänt bruk.
1 Klockargården kkölsargdri (förr även Klockars klrökas,) 1/16 kr. — Klåckargården 1715, Klockargården 1825-1879 jb. — Klockargården 1700 ka LI:2 (133). — Jb'
upptar ett kronohmn. Ursprungligen klockarboställe.
1 Klostret klråstra ä., kköstre, 1/8 sk. — Kloster 1548 DMS 1:4 s. 133, Clöstret
1549, Clostreth 1551, Clösttertt 1569, Clöstrett 1590, Klåstret 1680, Klöstret 1715,
Klåstret 1760, Klöstret 1825-1879 jb. — Klöstrett 1645 mtl. Jb 1548 upptar en
skatteutj. till Bjurvalla; anges i gjb 1652 (LMV T 6 s. 101) som skattetorp. Gården
har sannolikt ursprungligen haft något samband med den del av Bjurvalla som 1448
15/12 (Skokloster RAp) skänktes till Sko kloster. Enligt DMS 1:4 s. 127 upptas
dock utj. Klostret i jb 1548 inte under just det hemman som där anges höra till Sko
kloster. Namnets stavning ändrades 1952 från Klöstret till Klostret.

Övrigt bebyggelsenamn:
Klostertorpet 1~tatorpe,. Klostertorp 1896-1905 ka AII:la (211).
Kobon, se Kobobacken under Bjurvalla.
Korbo körbo. — j . . . kofrabodhum 1409 8/8 Uppsala Bergslp vidf. 1491 10/3
Svanby (SDns 2 s. 135), j koffrabodum 1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305
avskr. 0. Celsius d.ä., i kogrxbode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48).
— Koffrebo, Koffreboda 1544, Koffreboda 1549-90, Koreboda 1628, Kooreboo
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1680, Korebo 1715, Korbo 1760, 1879 jb. — Koffuerboda 1560 tl, Korbo 1645 mtl.
— Äldsta jb upptar två hela skattehmn (varav ett med skatteutj. i Ingborgbo) och
ett halvt skattehmn. F. led. är gen. av det sparsamt belagda fsv. mansnamnet Kofre,
varom se Salberger 1978 s. 77. Ett av de fsv. beläggen för detta namn åsyftar en man
från grannsocknen Nora. Uttalet med o avviker från övriga ortnamn med samma
ursprungliga förled, anförda av Salberger, vilka har väntat o, 8 eller liknande. Möjligen har f. led. anknutits till ordet kor. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!.
3.3.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Korbosätern, se Korbovallen. — Korbovallen kOrboväkt, kOrboväln. F.d. fäbodvall. Korbo Pär Olofsons och Jan Olofsons Fäbo äng 1730 LMV T 76-1:1
beskr., Korbo Fäbovall 1840 LMV T 76-1:5 beskr., Korbosätern 1917 ek, 1953 ek
12H7f. I socknens nordligaste del, nära Ingsjön. I fäbodvallen hade även Hemmingsbo del. Strax norr om vallen byggdes någon gång kring sekelskiftet en skogsarbetarbostad (=Korbovallen ek 12H7f, varom se under Åby), som fick samma
namn, varvid fäbodvallen på kartorna, sannolikt i särskiljande syfte, kom att benämnas Korbosätern. Säter som beteckning för fäbod tillhör emellertid ej ortens
genuina namnskick. Om s. led. -vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo
sn. —Nuttasbo nettasbo. Försv. bs. Var troligen belägen invid åkern till Korbo 3:2,
500 m västsydväst om gården Slättan (ek 12H5g 1960). Denna kallas 1876 Nuttesbo
(LMV T 76-36:4 beskr.); någon byggnad finns emellertid ej utsatt på tillhörande
karta (1875). F. led. är oviss, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6.
Kugge(I)bo, se Kobobacken under Bjurvalla.
Kullarbo ketlarbo, ketlarbo. — i kullarabodhom 1415 21/5 Östervåla (hdstg)
UUBp (SDns 3 s. 40), j kullarabodum 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä., i Kullaraboom 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr. B. E.
Hildebrand, Cullareboda 1489 D 5 s. 17 (SMJb s. 58), Cullxboda 1503 D 6 s. 11
(SMJb s. 72). — Kullareboda 1549-1610, Kullarbodha 1628, Kullareboo 1680,
Kullarbo 1715-1879 jb. — Kullareboda 1560 tl, Kullarbo 1645 mtl. — Äldsta jb
upptar ett Skoklosterhmn och en skatteutj. till Offerbo. Har varit länsmansboställe.
F. led. är möjligen ursprungligen *Kullaarva-, sammansatt av gen. av det fsv. mansnamnet Kulle och gen. sing. eller plur. av fsv. arve 'arvinge' (för former utan v i
namn innehållande arve se Ståhl 1960b s. 144 if.). S. led. är plur. av fsv. bodh,
varom se ml. 3.3. Namnet skulle alltså betyda 'Kulles arvinges (arvingars) bodar'.
Jfr Björnarbo i Huddunge och Lockarbo i Nora.
1 1 kr. 2 utj. kr. 3 775/1000 fr.

Övrigt bebyggelsenamn:
Vinterbo. Försv. bs. Winterbo 1748-56 ka AI:1 (10), Backst. Winterbo 1765 ka
AI:3:1 (71), Vinterbo-Torpet 1779 ka AI:3:3 (68). Saknas i hfl efter 1788. Bakgrunden till f. led. är oviss. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
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Kvistbo kvistbro. Qvistbo 1896-1905 ka AII: la (27). — Avs. fr. Hov 1898. S. led.
-bro i det upptecknade uttalet (1930) torde syfta på en bro över Kyrkån på den intilliggande landsvägen, som gränsar till fastigheten. Ingendera av de båda namnvarianterna är nu i allmänt bruk.

Kåbo kdbo eller (Gamla) Lagens gåmka lafins ä., lågans och Lags lags. — Kåpeboda 1548 DMS 1:4 s. 133, Kåpeboda 1549, Käpeboda [!] 1551 jb. — Kågheboo
tårp 1652 gjb LMV T 6 (130 hö.), Kogbo 1656 ka LI:1 (47 v.), Kågbo 1701 ka C:2
(15), 1878 LMV T 76-56:3 beskr. Jb 1548 upptar en skatteutj. till Skogbo. F.d.
soldattorp för roten 17, till vilken hörde Skogbo och Lagbo. Avs. från Skogbo 1935.
Till Kåbo hörde ursprungligen även ängen Soldatängen samt lägenheten Grans (se
under Skogbo). F. led. i namnet Kåbo kan möjligen vara ett fsv. mansbinamn
Kåpa, motsvarande fvn. Kåpa 'Kåpa' (Lind 1920-21 sp. 187). Ett sådant binamn är
emellertid enligt SMPs belagt endast en gång från Lule lappmark 1553. I SMPs finns
även ett sparsamt belagt mans(bi)namn Kape, som kunde tänkas utgöra förled.
S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Namnen Lagens och Lags innehåller
rotens soldatnamn Lag, bildat till bynamnet Lagbo (M. Wahlberg i OLJA 1981 s. 46
if.).
Lagbo lågbo. — in lavxbodhum 1312 18/10 u.o. RAp (SD 3 s. 87), i lagebode
1492 22-29/2 UUB E 212 f. 27 r. (ULdb s. 50). — Lagabo 1544, Lagebo 1549,
Lageboda 1551-1628, Lageboo 1680, Lagbo 1715-1879 jb. — Lageboda 1560 tl, ij
Lakeboda 1579 UDb 2 s. 51, Lagbo 1645 mtl. Mgl 1312 upptar en skattskyldig
som restar 1 mark. Äldsta jb upptar ett skattehmn och en skatteutj. till Jugansbo.
F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Laghi och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se
ml. 3.3. Till bynamnet har bildats soldatnamnet Lag, varom se under Kåbo.

1 1 sk. 2 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Anneberg, se egen artikel. — Gropen, se Anneberg. — Jan-Pers, se Anneberg. —
Kanan kånan. Kanan 1960 ek 12H5g. I den del av Buckarby som vid laga skiftet
tillföll Lagbo utjord i byn. Bebyggelse finns utsatt på en karta från 1876-77 (LMV
T 76-38:5). Uppkallelse efter det bibliska Kanaan. — Ladbacken kbakan. Ledbacken 1960 ek 12H5f. Kartans namnform används ej men kan möjligen vara grundad på ett äldre dialektuttal läddu av ordet lada. — Lagbovallen lågbovåln. Försv.
fäbodvall. Lagbovallen 1960 ek 12H6g. På sockenallmänningen, nära gränsen mot
Tierp. På äldre lantmäterikartor finns ingen fäbod utsatt eller omnämnd, enbart en
äng till Lagbo (Lagbo Erick Pärsons storkoboteg 1730 LMV T 76-1:1 beskr., Storkobet 1840 LMV T 76-1:5 beskr.). Om s. led. -vall se Farmansbovallen under
Prästgården i Harbo sn. — Liljedal lilje,dålr (förr kallat Urmakars )rmåka,$). Liljedal 1896-1905 ka All: la (46). Namnet används mycket sällan. Det äldre alternativnamnet åsyftar handlanden och urmakaren Johan Olof Nordgren (1856-1935).
— Lindbergs limbeets. Försv. bs. nära Kanan. Hus finns markerade på en karta från
1876-77 (LMV T 76-38:5), i beskr. (1877) omnämnda som Lindbergs husplats. —
Tallbo tålbo. Tallbo 1765 ka AI:3:1 (39). I den del av Buckarby som vid laga skiftet
tilldelades Lagbo utjord i byn. F. led. syftar väl på förekomst av tallar,
s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Urmakars, se Liljedal.
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Laggarbo låga(r)bo ä., lågarbo 1/2 fr. — Lagarbo 1541 DMS 1:4 s. 134, Laggarbo
1549, Laggareboda 1569-1610, Laggarebo 1680, Laggarbo 1715-1879 jb. — Laggareboda 1560 tt, Laggarbo 1645 mtl, StorLaggarbo 1686 ka C:1 (11), Stora Laggarbo 1812-13 LMV T 76-2:3 beskr. Jb 1541 upptar ett frälsetp till ägaren av Aspnäs. F. led. är yrkesbeteckningen laggare 'person som tillverkar laggkärl' eller ett
därtill bildat mansbinamn och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Namnformen Stora Laggarbo är given i motsats till Lilla Laggarbo, under Gundbo strax
intill.

Övriga bebyggelsenamn:
Gammel-Ö mans gånzakijmans. Försv. soldattp. Jfr Ömans. — Korsbo, se under
Bergslagsskogen. — Källmyra, (Lilla o. Stora) j§å,Impra ä., ja- (lila, stora). Kiällmyran 1683 LMV T 76-2:1, Kellmyra 1685 ka C:1 (6), Källmyra 1687 ib. (14).
Nuvarande Lilla Källmyra tillkom först under 1800-talet. Namnets f. led syftar väl
på en källa. Formen på -a är sannolikt en anslutning av dialektens myra 'myr' till det
allmänna plur. ortnamnsmönstret på -a. — Ömans Mans, ermans. Försv. soldattp
för roten 21 (Hindersbo, Laggarbo, Öndbo, Gundbo), vars soldater hette Öman
från 1803 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.).
Lindhov. — Lindhof 1937 ka AII:3a (31 r). — Villa i Östervåla tätort, avs. fr.
Hov. Bebos 1937 av Olof Paulus Lindén. S. led. är bildad i anslutning till namnet
Hov. Namnet är ej i allmänt bruk.
1 Lindsbro linsbro 1 sk. — i Lindessbro 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a
2 aa nr 231 avskr. 1667.25 — i Lindessbroo 1538 DMS 1:4 s. 134, Linsbro 1544,
Lindisbro 1549-51, Lindzbro 1569-90, Lindsbro 1610, Lindes Broo 1628, Lindsbro 1760-1879 jb. — Lininxbro [!] 1560 tt, Lindzbro 1645 mtl. — Äldsta jb upptar
ett skattehmn (jb 1538, som enbart förtecknar kyrko-, kloster- och prebendehmn,
upptar en kyrkoutj., senare ej noterad). F. led. synes vara linde 'lindbestånd'.
S. led. bro syftar förmodligen på en tidigare bro över den närliggande Lindsbrobäcken eller något sankt terrängparti. Vid högt vattenstånd i Tämnaren höst och vår
kunde vattnet förr p.g.a. översvämning nå långt upp mot gården.
G. Elgenstierna (1932 s. 614) och J. Raneke (1982 s. 756) upptar Lindsbroätten,
vars äldsta medlemmar uppges vara Lintze Eriksson till Bro i östervåla sn och hans
son Erik Lintzesson till Bro eller Lindsbro. Denna genealogi, som torde vara upprättad av Johan Hadorph (1630-93), gäller dennes egen släkt och är sannolikt förfalskad (se J. E. Almquist i SoH 1967 s. 298 f., J. Liedgren i SBL 17 s. 697 f.,
Raneke 1985 rättelser o. tillägg till s. 756). De där nämnda personerna har inte
kunnat återfinnas i andra källor. Jfr Sevedstorp nedan.

Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo ånda,sbo. Andersbo 1842 ka AI:11a (277). Namnet saknas i hfl före 1842,
då Per Olsson från Harbo och hustrun Brita Andersdotter från Eriksberg (under
Lindsbro) flyttar dit. F. led. är mansnamnet Anders och s. led. ortnamnselementet
-bo, varom se ml. 3.3.6. — Bastholmen (äldst Kålbo). Försv. tp. Kålbo 1824 ka
25 Se not 12.
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AI:8a (241), Kålbo, Bastholmen 1846 ka AI:12a (279), Bastholmen 1856 ka AI:14a
(323), 1865 glk Aa 14. Låg c:a 600 m norr om lägenheten Gäddviken. F. led. i det
äldre namnet syftar troligen på kålodling, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom
se ml. 3.3.6. Detta namn är i hfl 1846-50 struket och ersatt med Bastholmen.
F. led. i det nya namnet, som saknas i hfl efter 1895, åsyftar möjligen rötning av
trädbast. Vid högre vattenstånd i Tämnaren bör härför lämpliga vikar eller gölar ha
funnits invid torpet. S. led. är given p.g.a. det höga läget invid Tämnarstranden
med omgivande låga översvämningsmarker. — Björksvedden blitrksvbeirot. Björkswed 1715-60, Björksved 1825 jb. Biörksweden 1686 ka LI:2 (11). Jb 1715 upptar
ett oskattlagt skattetp under Lindsbro. F. led. är trädbeteckningen björk och s. led.
sved (dial. svödd) 'svedjeland'. — Bulten(s), se under Harbo sn. — Davidslund
dgvidslån. Davidslund 1911-20 ka AII:2a (337). Namnet är troligen givet efter en
ägare David Karlsson, född på stället 1911. Ortnamnet är i hfl 1906-20 ditskrivet i
efterhand med samma bläck och handstil som namnet David, och synes alltså märkligt nog ha tillkommit i samband med hans födelse. — Eriksberg (äldst Nybygge).
Nu okänt tp. Nybygge 1797-1803 ka AI:5b:2 (85), 1804 ka AL6a:1 (102), Nybygge
el/er Ericsberg 1836 ka AI: 10a (272), Eriksberg 1846 ka AI:12a (277). Namnet saknas i hfl före 1797, kring vilket år bebyggelsen sannolikt tillkom som nybygge. Det
nya namnet Eriksberg är givet efter torparen Erik Andersson, som övertog torpet
efter faderns död 1832. Torpet låg sannolikt nära Gäddviken. Hfl 1886-90 ka
AI:20a (252) har rubriken Gäddviken med Eriksberg inom parentes; tidigare boende i Gäddviken har eget uppslag i längden. I närmast yngre längd återfinns enbart
rubriken Gäddviken. — Erikslund rkkslim ä., blkshin. Erikslund 1910-20 ka
AIL2a (345). Hit flyttar 1910 Johan Alfred Eriksson. — Fallet fåk. Försv. tp nordost om Österbo. Fallet 1836 ka AI: 10a (254). Till fall 'öppning i skogen; hygge'. —
Fiskars, se Hermanssveden. — Hagalund hågaletu (förr Hagen). Hagen 1817 ka
AI:7a (224), Hagen = Hagalund 1851-55 ka AI:13a (238), Hagalund 1856 ka
AI:14a (313). I hfl 1851-55 är det äldre namnet Hagen struket och ersatt med Hagalund. — Hagen, se Hagalund. — Hermanssvedden hckrmansvt5c_bz ä., -sv&h,z, (förr
även Fiskars Nets). Hermanswed 1715-60, Hermansved 1825 jb. Hermansweden
1685 ka C:1 (8). Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro. Till mansnamnet Herman och sved (dial. svödd) 'svedjeland'. Det äldre alternativnamnet
Fiskars är väl givet efter en där boende fiskare. — Kålbo, se Bastholmen. —
Lindsbro krog. Försv. krog. Krogen 1748-56 ka AI:1 (181), Lindsbro krog 1772 ka
AI:3:2 (84), Krogen 1797 ka Al:5a:2 (6). —Lugnet higne,. Lugnet 1831 ka AI:9a
(246). Namnet, ett populärt modenamn, saknas i hfl före 1831, då torparen Erik
Olsson (f. 1809) flyttar hit. — Nybygge, se Eriksberg. — Nysätra nO4tra. Var förr
rättarboställe. Namnet, som sällan används, är bildat i anslutning till namnet på den
intilliggande byn Sätra. — Sevedstorp sbe,ståtp, sbastibtp ä.; savestörp. Sefves
Torp 1765 karta 21 handl. Lindsbro pastorsämb. Öv, Seveds Torp 1797 ka AI:5a:2
(6), Sevedstorp 1804 ka AI:6a:1 (9). F. led., mansnamnet Seved, är given efter
ägaren till Lindsbro, Seved Gustaf Tigerhielm (1712-90), som enligt en karta från
1765 låtit odla upp torpet. Seved är arvnamn inom ätten Tigerhielm, som residerade
på Lindsbro under hela 1700-talet och fram till 1840-talet. — Smulbo sm4lrbo,
Smulbo 1825 jb. SmulBo 1769 LMV T 76-41:1 karta 2, Smulbo 1779 ka
AI:3:3 (113). Jb 1825 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro. F. led. kan
måhända jämföras med torpnamnet Smulan i Vists sn, Hanekinds hd, Östg. 1., som
av N. Lindqvist (1926 s. 295 f.) anses innehålla ordet smula, syftande på att åkerjor174

den består av små, här och där liggande jordlappar. För en gård Smuleberg i Kyrkefalla sn, Kåkinds hd, Skar. 1. föreslår I. Lundahl (i SOSk 7 s. 66 f.) smula i betydelsen 'sand' eller 'grus'. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. —
Särbo sårbo, sårbo. SörBo Torp 1769 LMV T 76-41:1, Sörbo ka AL3:3 (115).
F. led. är given efter läget söder om byn Sätra, s. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se inl. 3.3.6. — Trollberget trålbierje, ä., trål-. Trolberg 1715, Trållberga
1760, Trollberg 1825 jb. Linsbro torp benemd Trollberge 1685 ka C:1 (8), torpet
Trollbärget 1686 ib. (10). ..1.13 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro.
Någon berättelse om troll är ej knuten till platsen, som utgörs av en obetydlig höjd.
— Österbo åstabo. Österbo 1715-1825 jb. Österbo 1694 ka C:1 (72). Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro. F. led. är given efter läget öster om Råttebo, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
1 Lisselbo lisalbo 1/2 fr. — Lisslebo 1541 DMS 1:4 s. 134, Littzleboda 1549-51,
Lisleboda 1569, Lissleboda 1610, Litzleboo 1680, Litslebo 1760, Lissellbo 1825, Lisselbo 1879 jb. — Litzleboda 1560 tl, Lisslebo 1645 mtl. Jb 1541 upptar ett frälsetp. F. led. är ursprungligen Litsla-, plur. av adj. /iti/ 'liten' med s-inskott — jfr
dialektens /iss- UP' i sammansättningar, t.ex. i många naturnamn, Lisshagen m.fl.
Den närmare innebörden av f. led. är emellertid oviss. S. led. är plur. av fsv. bodh,
varom se ml. 3.3.
1 Långarsbo lösaybo 1 sk. — Longansboda 1541 DMS 1:4 s. 134, Langansbo
1544, Longhe halmsboda 1549, Långehalmsboda, Longeholmsboda 1551, Långansboda 1569, Långansboda 1590, Långarsboda 1610, Långar,sboo 1680, Långarsbo
1715-1879 jb. — Longansboda 1560 tl, Långarsbo 1645 mtl, Långasbo 1652 gjb
LMV T 6 (101), Longastbo 1689 ka C:1 (32), Långastbo 1805 LMV T 76-43:1. —
Jb 1541 upptar ett skattehmn. Med utgångspunkt i formen Longansboda i äldsta jb
1541 och tl 1560 (vars former ofta verkar pålitliga) skulle f. led. kunna tolkas som
ett ursprungligt mansbinamn *Lang-Hans 'Lång-Hans', syftande på en långvuxen
person vid namn Hans. Personnamn utgör ju ofta förled i namn på -bodha (se ml.
3.3.4. Skrivningarna Longhe halmsbodha 1549 etc. är väl antingen urspårade former eller återspeglar möjligen den här föreslagna förleden Lång-Hans. Jfr Storjansbo, Sala lfs, Övertjurbo hd, Västm. 1. (Store Jönseboda 1590 jb, nybygge); något
Jansbo eller Lilljansbo är inte känt. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 Långgärdet löglåke, ä., lögliecle, 1/2 sk. — Longagerda 1541 DMS 1:4 s. 134,
Langerde 1544, Longa gerde 1549, Långagerde 1551-69, Longagiärdet 1610,
Långegierde 1628, Långgiähle 1680, Långgärde 1825, Långgärdet 1879 jb. Jb
1541 upptar en skatteutj. till Gästbo. Namnet syftar väl på det långsträckta gärdesparti som utgör byns odlade mark; detta har på den äldsta bykartan från 1652 (gjb
LMV T 6 uppsl. 132 hö.) i huvudsak samma utsträckning som nu. Jfr Långgärde i
Harbo sn.

Övriga bebyggelsenamn:
Boda bOn ä., bOa. Boda 1896-1905 ka All: ib (478). Åkrarna väster om lägenheten
kallas 1873 Bodawreten (LMV T 76-44:1 beskr.); på tillhörande karta finns bebyggelse utsatt. Namnet är enligt det äldre uttalet best. form sing. av bod 'förvarings175

bod', medan skriftformerna och det yngre uttalet ansluter sig till de äldre namnen
på urspr. -boda, varom se ml. 3.3. — Norrviken n4rvimn ä., nörvike,n. Nordvik
1896-1905 ka AII:lb (477), Norrvik 1917 ek. Bebyggelse finns utsatt på en karta
från 1873 (LMV T 76-44:1). Namnet är sannolikt ett ursprungligt ägonamn åsyftande den smala "åkervik" som finns norr om bebyggelsen. F. led. är given efter
läget norr om byn.
Mellanbo, se Tängesbo soldattorp.
Mångsbo mögsbo. — i Magnussabodhom, i Magnussabodom, i Mångsebodom
1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231 avskr. 1667,26 j manssabodha
1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Månsbo 1544, Monseboda 1549, Månseboda
1551-90, Mångsboo 1680, Mångsbo 1715-1879 jb. — Mångxeboda 1560 tl, Månssbo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar två skattehmn. F. led. är gen. på -a av det med
kristendomen inlånade mansnamnet Magnus och s. led. plur. av fsv. bodh, varom
se ml. 3.3. För namntolkningssägen se Petbo under Helganbo.

1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk. 4-5 jordlhtr fr. (utbrutna ur nr 1 o. 3 1917).
Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Ols ånde,,s4s. Gd i byn, sannolikt med namn efter Anders Olsson (18661937). — Hallandsberg hålansbåtg ä., -bc'erj. Hallandsberg 1891-95 ka AI:21b
(434). Namnet synes egendomligt nog vara givet efter den förste bebyggaren på det
intilliggande torpet Sjöbo (under Hemmingsbo), Emanuel Eliasson, född i Halland
och inflyttad till Hemmingsbo ägor 1875. — Lönns lons. Förr soldattp för roten 24
(Mångsbo, Runnebo), vars soldater hette Lönn från 1818 (M. Wahlberg i OUÅ
1981 s. 46 if.). — 01-Lars Oks. Gd i byn, sannolikt med namn efter Olof Larsson
(1851-1930). — Storvallen stOrvaln. Storwallen 1840 LMV T 76-1:5 beskr. Försv.
fäbodvall strax öster om sjön Toften, enligt ek 12H6f (1960) tillhörande Mångsbo
(största delen) samt Brunnsbo, Helganbo, Huggle och Smedsbo. En karta från 1730
(LMV T 76-1:1) upptar ängar till Helganbo, Huggle och Smedsbo; Helganbos äng
benämns "Fäboäng". 1840 anges fäbodvallen tillhöra Helganbo, Smedsbo och
Mångsbo. Om s. led. -vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn.
1 Mårtsbo mditsbo, meitsbo utj. sk. — i marthinsbodhum 1415 21/5 Östervåla
(hdstg) UUBp (SDns 3 s. 40), j martinsbodum 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s.
306 avskr. 0. Celsius d.ä. , i mortensbo 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 v. (ULdb s.
49). — Mortensboda 1549, Mårtensboda 1551, Mårtennssboda 1610, Mårtzbo
Vtiord 1715, Mårtsbo 1760-1879 jb. — Mårttensboda 1560 tl, Mårtzbo 1645 mtl. —
Äldsta jb upptar en skatteutj. till Offerbo, öde 1590 (DMS 1:4 s. 134). F. led. är det
med kristendomen inlånade fsv. mansnamnet Martin (nusvenskt Mårten) och s. led.
plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. I det först angivna uttalet har t fallit i flerkonsonantställning (jfr Mårsbo i Harbo sn och Mårtsbo i Huddunge sn).
Norrsälja, se Sälja Norr.
26

Se not 12.
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Nyckelbo. Försv. beb. — Nyckelbo 1686 ka C:1 (10). — Låg kanske vid den nu
uppodlade ängen Nyckelängen väster om Kullarbo (ek 12H4f). F. led. i detta namn,
skrivet Mykle Engett 1652 gjb LMV T 6 (111), är ursprungligen fsv. mykil 'stor'.
S. led. i Nyckelbo är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6.
Offerbo bfatbo ä., öfarbo.— in afridxbodhum 1312 18/12 u.o. RAp (SD 3s. 87),
i offrebode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48). — Offridabo 1544,
Offreboda 1549-90, Åffreboda 1628, Offerboo 1680, Offerbo 1715-1879 jb. —
Offerboda 1560 tl, Offerbo 1645 mtl. Mgl 1312 upptar en skattskyldig som restar
2 öre. Äldsta jb upptar två skattehmn (med skatteutj. i Kullarbo o. Mårtsbo) och en
skatteutj. (till Tängesbo). Av LMV T 76-73:2 beskr. (1785) framgår att jordägarna
i Åby betraktade Offerbo som avgärda by och därvid åberopade en häradsrättsdom
från 1689 6/9 o. 7/9. F. led. är gen. av fsv. kvinnonamnet Afridh och s. led. plur. av
fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Aspenstorp, se egen rubrik. — Hälsingens halsmans. Gd i byn med namn efter Lars
Olof Larsson (1839-1921), född i Skogs sn i Hälsingland. — Lars-Ers lågs. Gd i
byn, sannolikt med namn efter Lars Ersson (1850-1927). — Offerbobodama Ofarbobållia. Försv. fäbodvall öster om Horsskog. Övriga fäbodar i socknen har namn
på -vallen (jfr Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn). Dialektens benämning för fäbodar är dock bodar.
1 Olbo ölrbo 1 sk. — j ollabodha 1518 115 Våla hdstg UUBp. — Uggleboda 1541
DMS 1:4 s. 135, Vglebo 1544, Vgleboda 1549, Wgleboda 1551, Vleboda o.d.
1569-1628, Ohllboo 1680, Ohlebo 1760, Olebo 1825-1879 jb. — Oleboda 1560 tl,
Olbo 1645 mtl, Olebo 1652 gjb LMV T 6 (100), 1685 ka C:1 (7). — Jb 1541 upptar
ett skattehmn. F. led. synes vara gen. plur. av fågelbeteckningen uggla. En parallell
till namnet, men med annan ljudutveckling, är Ulebo i Nora sn. Den egendomliga
skrivningen i det äldsta belägget från 1518 kan jämföras med skrivningen ffolstadh
av bynamnet Fågelsta i samma diplom.

Övriga bebyggelsenamn:
Enbo enbo. Enbo 1856-60 ka AI:14a (298). F. led. är sannolikt bildad till släktnamnet Enqvist. Torpet bebos enligt hfl 1856-60 av torparen Gustaf Erik Enqvist,
vars far, urmakaren Anders Gustaf Enqvist (f. 1781 i Norrköping) från 1812 upptas
i hfl på Olbo ägor. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Enbo,
Lilla lila enbo (förr Svartstugan). Svartstugan 1891-95 ka AI:21a (222), Svartstugan, Lilla Enbo 1906-20 ka AII:2a (326), L. Enbo 1917 ek. I hfl 1906-20 är rubriken Svartstugan struken och ersatt med Lilla Enbo. Namnet Svartstugan är sannolikt givet i anslutning till alternativnamnet Svarthålet för den intilliggande lägenheten Trädgårdstorp (se under Väderholmen). Namnet Lilla Enbo är givet efter lägenheten Enbo strax intill. — Mariebo mariabo. Mariebo 1906-20 ka AII:2a (343),
Marielund 1917 ek. F. led. är given efter hustrun Maria Hjort, som flyttar hit 1906.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Pilvreten. Försv. tp. Pil177

wreten 1748-56 ka AI:1 (187), Pihlvreten 1773 ka AI:3:2 (79). Saknas i hfl efter
1778. Var sannolikt beläget vid åkern Pilvreten i nordöstligaste delen av byns marker (pilvrim, Pih1Vreten 1769 LMV T 76-41:1). F. led. i åkernamnet syftar på dess
långsmala form, s. led. är vret 'mindre åker'. — Pinan, se Överbo. — Svartstugan,
se Enbo, Lilla. — Södertorp, se egen artikel. — Överbo (äldst Pinan). Försv. tp.
Pinan 1801 ka AL5a:2 (89), Pinan, Öfverbo 1831-35 ka AI:9a (246), Öfverbo 1836
ka AI:10a (278), Pinan 1865 glk Aa 14, Öfverbo 1866 ka AI:17 (279). Saknas i hfl
efter 1880 (den siste bebyggaren flyttar härifrån 1875). Det äldre namnet, som väl
antyder oländig terräng eller dålig jordmån, är i hfl 1831-35 struket och ersatt med
Överbo. F. led. i det yngre namnet är given efter läget c:a 450 m nordväst om byn.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Persbo. Försv. beb. — Persbo 1684 ka C:1 (5), Pärsbo 1697 ka LI:2 (109). —
F. led. är mansnamnet Per och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Låg sannolikt i närheten av Västersälja.
Petbo, se under Helganbo.
1 Prästgården prds4ån 2 1/2 kr. — Prestboleth 1538 DMS 1:4 s. 135, Prästegården 1715-60, Prästgården 1825-1879 jb. Jb 1538 upptar ett kyrkohmn. Kyrkoherdeboställe. Jfr Hov.

Övriga bebyggelsenamn:
Fas bo fdsbo. Fasbo 1895-1906 ka All: la (16). F. led. är given efter Karl Leonard
Fasbi, som flyttar hit 1902. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —
Fattighuset eller Fattigstugan fäoh4sa, -stan (förr även Hospitalet och Vallen). på
Wallen 1650 ka LI:1 (35 r.), Wallen 1689 ka C:1 (32), j fattigstugun på Wallen 1694
ib. (73), Hospitalet 1748-56 ka AI:1 (5), Fattigstugu 1782 ka AL4a (10), Fattighuset 1797 ka AI:5a (8), 1841 ka AI:11a (18). Om fattighuset under hela beläggperioden legat på samma plats är obekant. Vall i det äldsta namnet har sannolikt betydelsen 'gräsvall, äng'. — Fattigstugan, se Fattighuset. — Hospitalet, se Fattighuset. —
Ingbrektshagen, se Ön. — Klockarbacken kköka(r)bäkone, ä., kkölgarbåkan. Klockarbacken 1817 ka AI:7a (10). Har väl hört till klockaren. S. led. är i det äldre
uttalet best. form plur. (jfr Isaacsson 1923 s. 110, 121), i det yngre best. form sing.
av backe. — Lagbovreten kgbovrdrj, kgbovrffij. Lagbowret 1715-60, Lagbovret
1825 jb. Lagbo wreeten 1663 ka LI:1 (61 r.), Lagbo Wreten 1684 ka C:1 (4). Jb 1715
upptar ett oskattlagt kronotp på prästbordet. Beläget invid Lagbo. S. led. är vret
'mindre åker'. Ursprungligen namn på den intilliggande åkern, i gjb 1652 (LMV T 6
s. 113) omnämnd som Lagebo wreeten; åkern räknas där till Lagbo, och någon bebyggelse finns ännu ej markerad. I ett prästgårdsinventarium från 1663 (ka LI:1 f.
64 r.) omtalas här en stuga med spisspjäll. I ett senare inventarium från 1679 (ka
LI:1 f. 88 r.) sägs torpet vara tillökat med flera hus. — Långängstorpet, se Solhallet.
— Persbo pbho ä., pcksbo (förr Skäggebo). Persbo 1825 jb. Skäggebo, Pehrsbo
1782-88 ka AL4a (8), Pehrsbo 1790 ka AL5:1 (11). Jb 1825 upptar ett oskattlagt
kronotp på prästbordet. I hfl 1782-88 är det äldre namnet Skäggebo struket och
ersatt med Persbo. Hur f. led. Skägge- skall förstås är ovisst. F. led. i det yngre
namnet Persbo är sannolikt given efter torparen Per Larsson (f. 1747), som i husför178

hörslängden upptas här första gången 1782. S. led. i de båda namnen är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6. — Prästgårdsvallen. Försv. fäbodvall c:a 800 m
sydost om Stensjön. Prästbo fabowall [!] 1743 LMV T 76-27:1, PrästFäbovall 1762
LMV T 76-1:3, Prostgårdens Fäbodar 1840 LMV T 76-1:5 beskr. Fäbodstället
omtalas äldst i ett prästgårdsinventarium från 1663 (ka LI:1 f. 61 r.). På en karta
från 1730 (LMV T 76-1:1) finns en inhägnad markerad på platsen; här finns även
ett gränsmärke, i tillhörande beskr. kallat Probstens Ribowahlswetten. Om s. led.
-vall se Farmansbovallen tinder Prästgården i Harbo sn. — Skäggebo, se Persbo. —
Solhallet sOlrhåle, (förr även Långängstorpet). Försv. tp. Långängstorp 1715-1825
jb. torpet wyd Lonängen, Sohlhallet 1690 ka C:1 (38), Long Eng torpet 1692 ka
LI:2 (61), Long Engz torpet 1696 ka B:1 f. 4 r., Solhallet 1779-81 ka AI:3:3 (59),
Långängs Torpet 1817 ka AI:7a (7), Solhallet 1817 ib. (10), 1851 ka AI:13a (6). Jb
1715 upptar ett oskattlagt kronotp på prästbordet. Torpet var beläget vid den nu
uppodlade, långsträckta Långängen (lOgege,n, Lång engen 1652 gjb LMV T 6 uppsl.
127), som är delad mellan Hov, Offerbo och Prästgården (jfr Långängen under
Hov). Huruvida de båda namnen under hela beläggperioden avsett samma bebyggelse kan ej säkert avgöras. Antingen har två intilliggande torp funnits, eller också
är Solhallet ett alternativnamn, som så småningom segrat. Det äldsta belägget på
namnet Solhallet är en marginalanteckning vid en notis om barndop, vari föräldrarna uppges bo i "torpet wyd Lonängen". Solhallet dyker därnäst upp i en flyttningsnotis 1779-81, då en dräng från Hov uppges ha flyttat dit. För övrigt finns enbart
belägg på namnet Långängstorpet fram till hfl 1817, då båda namnen är noterade,
fast på olika ställen och med olika personer. Därefter är enbart namnet Solhallet
belagt. S. led. i detta namn är ett sparsamt belagt dialektord hall 'sluttning' (jfr t.ex.
hall neutr. 'sluttning', Grums sn o. hd, Värml. 1., OAUd och Berghallet, utäga vid
foten av ett berg, Jättendals sn, Hälsingland, ULMA 13861 s. 34). Ordet motsvaras
hos Fritzner av hallr mask. 'Skraaning, Heldning, Skraabakke' och hos Aasen 1873
och Ross 1895 av hall neutr. med liknande betydelser. Jfr även hos Rietz adj. hall
'lutande' och verbet halla 'slutta'. Solhallet finns också belagt som torpnamn i Huddunge sn och som terrängnamn i Nora sn. Torpet låg på östsidan av en ganska svagt
sluttande backe. Namnet avser numera flera mindre villor och lägenheter invid det
försvunna torpet. — Vallen, se Fattighuset. — Ön ån ä., on (förr Ingbrektshagen).
Ängbrechthagen 1715, Engelbrektshagen 1760, Ingebräcktshagen 1825 jb. Jngebrächtz hagen 1690 ka C:1 (36), Ingbrekts Hagen 1804 ka AI:6a:1 (5), Imbräktshagen, Ön 1836-40 ka AI:10a (7), Ön 1846 ka AI:12a (6). Jb 1715 upptar ett
oskattlagt kronotp på prästbordet. F. led. i det äldre namnet är det ursprungligen
tyska mansnamnet Engelbrekt, här i variantformen Ing(e)brekt (jfr Fredriksson
1974s. 109). I hfl 1836-40 och 1841-45 är det äldre namnet struket och ersatt med
Ön. Torpet ligger i skogsbrynet, obetydligt högre än de omgivande f.d. ängsmarkerna.
1 Ragnarbo rågnatbo, rågnatbo 1/4 kr. — Ragnareboda 1538 DMS 1:4 s. 135,
Ragnalbo 1544, Wagnereboda 1549 [!], Wångnereboda pl 1551, Ragnilleboda
1569-90, Ragnileboda 1610, Ragnarboo 1628-80, Ragnilbo 1715, Ragnarbo
1760-1879 jb. — Ragnalleboda 1560 tl, Ragnilleboda 1571 AL 17:10 f. 20 v., Ragnarbo 1615 AL 40:3 f. 172 v., Ragnilbo 1645 mtl, Rangnalboo 1652 gjb LMV T 6
(133 vä.). Jb 1538 upptar ett kyrkotp. F. led. är knappast mansnamnet Ragnar,
som har s-genitiv. Utifrån skrivningarna Ragnille- o.d. bör f. led. i stället tolkas som
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ett ursprungligt *Raghnhilda(r)-, gen. av kvinnonamnet Raghnhild. Senare har
f. led. ombildats till Ragnar-; mansnamn ingår ju ofta i bodha-namnen. Kvinnonamn saknas dock inte i denna namngrupp, flera andra exempel finns i Våla hd (se
in!. 3.3.4 o. tab. 2). S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.
Renboholm itnbohökm. — Renboholm 1896-1905 ka All: la (76). — Avs. fr.
Gästbo m.fl. 1908. Namnet är givet efter dåvarande ägaren Olof Rehnqvist, som här
drev ett tegelbruk.
1 Rickebo rikbo ä., rikbo 1 sk. — Rickaboda 1541 DMS 1:4 s. 135, Rickaboda
1544, Rickeboda 1549-1610, Rickeboo 1680, Rickebo 1760-1879 jb. — Rickebo
1560 tl, 1645 mtl, Stor Rickebo 1689 ka LI:2 (23), Storrickebo 1691 ka C:1 (45). —
Jb 1541 upptar ett skattehmn. F. led. kan vara ett fsv. kortnamn *Rikke, bildat till
något tvåledat mansnamn på Rik-, motsvarande det Riki som antas ingå i U 438.
S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se inl. 3.3. Namnformen Stor- är given till åtskillnad från Lilla Rickebo under Gundbo. Till bynamnet har bildats soldatnamnet
Rick, varom se Rickbacken under Tängesbo.

Övriga bebyggelsenamn:
Björkvik blirrkvik. Björkvik 1886-90 ka AI:20a (98). — Pell-Pers, se Skogsmyren.
— Skogsmyren sköksmbran eller Pell-Pers på!~ Försv. tp söder om Horsskog.
Skogsmyren 1896-1905 ka AII: la (143), 1917 ek. Namngivet efter den omgivande
terrängen. Själva naturnamnet har i en yngre uppteckning formen -myran; den i
nutida dialekt nästan helt allenarådande formen av det ingående ordet i ortnamn är
myra, -n fem. Alternativnamnet är möjligen givet efter Per Persson (1825-97),
ägaren av det hemman på vars ägor torpet låg. — Västerbo vistebo. Försv. gd.
Westerbo 1896-1905 ka All: la (146). Åkern omedelbart öster om gården kallas
1878 (LMV T 76-52:2 beskr.) Westerbovreten; bebyggelse finns utsatt på tillhörande karta. Möjligen namngiven efter läget väster om byn Ginka.
Ricklunda rikliznda.— Ricklunda 1929 ka AII:3a (55). — Villa i Östervåla tätort,
avs. fr. Hov. F. led. är given efter en byggmästare vid namn Rick. Jfr för detta
släktnamn Rickbacken under Rickebo.
Rosendal. — Rosendal 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr . Hov
1935. Populärt modenamn, varom se Backbo under Vida i Harbo sn. Namnet är ej i
allmänt bruk.
Runeborg. — Runeborg 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov.
Nyskapat namn, ej i allmänt bruk.
1 Runnebo retrypo, ritekbo ä.; reabo 1/2 sk. — Rumpaboda 1541 DMS 1:4 s.
135, Rompaboda 1544, Rumpeboda o.d. 1549-1610, Rumpeboo 1628-80, Rumpebo 1715-1825, Runnebo eller Rumpebo 1879 jb. — Rumpeboda 1560 tl, Rumpebo 1645 mtl, 1757-64 ka AI:2 (99), Runnebo 1765 ka AL3:1 (33), 1776-77
LMV T 76-56:2 beskr. Jb 1541 upptar ett halvt skattehmn. Hade enligt LMV T
76-56:2 beskr. (1776-77) skog och utmarker samfällt med Skogbo. Detta förhål-
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lande samt ägofigurernas utseende gör det troligt, att byn är avsöndrad från Skogbo. Då byn kan sägas utgöra "rumpan" på Skogbo, föreslås f. led. av M. Eriksson
(1936 s. 23) vara just ordet rumpa. De äldsta beläggens kompositionsformer på -a
får då förklaras som onöjaktiga skrivningar av ett försvagat o/u. Något mansbinamn
*Rumpe finns inte belagt i SMPs, däremot Rumpa från Östergötland och Södermanland. Att detta skulle ingå i bynamnet är dock, med tanke på de sakliga omständigheterna, inte lika sannolikt. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se ml 3.3.
Namnets officiella form ändrades 1943 till Runnebo, säkerligen för att icke önskvärda associationer med ordet rumpa skulle undvikas. Som framgår av beläggsviten
har formen Runnebo hävd i skrift åtminstone sedan mitten av 1700-talet.

Övriga bebyggelsenamn:
Anders-Anders andetrände. Gd i byn, sannolikt med namn efter Anders Andersson
(1839-1913). — 0/-0/s ök,s. Gd i byn, sannolikt med namn efter Olof Olsson
(1855-1945). — Runnmyra. Nu okänt tp. Runmyra 1841 ka Al:1lb (395). Saknas i
hfl efter 1870. F. led. är bildad i anslutning till bynamnet. För s. led. jfr Källmyra
under Laggarbo.
1 Råttebo rötho ä., rötbo, rötabo 1/8 sk. — Råtteboo 1680, Råttebo 1715-1879
jb. — Rottebo 1645 mtl, Råttebo 1652 gjb LMV T 6 (103). — Jb 1680 upptar 1/2 öre
skatte. Uppges i gjb 1652 vara kronotorp med "lika lägenheet" med Väderholmen i
"Skog och Wretz Mark" och är därför troligen ursprungligen en del av Väderholmen. M. Eriksson (1936 s. 23) föreslår att f. led. utgörs av ett kortnamn, bildat till
något mansnamn på äldre Hrodh- och jämför med bl.a. Rotkar, ett mansnamn som
förekommer mg1 ?1312 för Nora sn (SD 3 s. 89). Något sådant kortnamn är dock
inte känt; mansnamnet Rodhger, belagt i mgl 1312 från Östervåla sn (SD 3 s. 87),
har gett upphov till 1500-talsformen Rogge. Möjligen utgörs f. led. i stället av ett
mansbinamn Råtta, känt från 1500-talets Östergötland och Västergötland (SMPs).
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. En annan möjlighet är att
gårdnamnet är bildat direkt till ordet råttbo, kanske i en nedsättande betydelse 'usel
bostad'.
Sandviken sånvtkan. — Sandviken (soldattorp) 1896-1905 ka All: ib (547). —
Avs. fr. Bärby 1936. F.d. soldattorp för roten 22 (Bärby och Huggle), vars soldater
hette Bärman, varom se Bärby. Soldattorp är utmärkt här 1881 (LMV T 76-11:3
beskr.) och 1917 (ek). Tidigare fanns soldattorpet i Bärby by (1774 LMV T
76-11:1). Namnet Sandviken, som sällan används, syftar på att de omkringliggande backarna består av lös sand. Enligt en uppteckning i OAU från 1930 räknades
bebyggelsen som hörande till den intilliggande Bärbylägenheten Slätten.
Siesta. — Siesta 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov 1935. Väl
spanskans siesta 'vilostund (den varmaste delen av dagen)'. Namnet är ej i allmänt
bruk.
Sillebo sijbo. — sillxbode [2ggr], sillabode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 27 r.
(ULdb s. 50). — Sillebo 1544, Silleboda o.d. 1549-1628, Silleboo 1680, Sillebo
1715-1879 jb. — Szilleboda 1560 tl, Sillebo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar två skat181

tehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Sille och s. led. plur. av fsv. bodh,
varom se ML 3.3. Jfr Sillbo i Huddunge sn.
il sk. 2 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Björkudden blörkizelroz. Björkudden 1896-1905 ka AII:lb (449). — Boden bQn.
Försv. gd nära Ragnarbo. ?Bodarna 1691 ka C:1 (44), ?Bodarne 1697 ib. (91),
Boden 1707 ka C:2 (33), Boen 1730 LMV T 76-1:1 beskr., Boden 1748-56 ka AI:1
(36). Gården räknas i 1800-talets lantmäterihandlingar som ett eget hemman. Den
genomgår 1892 särskilt laga skifte (LMV T 76-55:5), varvid den anges vara avgärda från 1 o. 2 Sillebo och upptas till 1/3 mtl. 1600-talsbeläggen, som sannolikt avser
Boden, är best. form plur.; jfr ortnamnen på ursprungligt -bodha, varom se ml. 3.3.
Den moderna formen är troligen en nerslipad best. form plur. av det ursprungliga
plur. namnet (se in!. 3.3.5 not 4). — Bolund, se Mälby. — Förängshagen. Nu okänt
tp. Förängs Hagen 1781 ka AI:4b (52). Namnet är belagt enbart i hfl 1781, där det
är struket. F. led. är oviss. — Hälvarbo hava(r)bo. Holfwarbo Vtiord 1715,
Halfvarbo utj. 1825, Halfvarbo utjord 1879 jb. Hålfwerbo 1748-56 ka AI:1 (44),
Hålfverbo 1757-64 ka AI:2 (105), Hälfverbo 1774 ka AI:3:2 (22), Halfverbo 1779
ka AL3:3 (25a), Holfverbo Torp 1781 ka AI:4b (51), Halförbo 1788 ib. (200),
Halfvarbo 1804 ka AL6b:1 (44), Helvarbo 1917 ek. Jb 1715 upptar en utjord (öde)
under 2 Sillebo. De växlande formerna av förleden gör denna svårtolkad. Sannolikt
är det dock fråga om ett mansnamn. Formerna med o och å tyder närmast på gen.
av det fsv. mansnamnet Holmvidh, men då namnet knappast är särskilt gammalt, är
det i så fall snarast fråga om uppkallelse efter Stora Holvarbo, varom se under
Bergslagsskogen. Formerna med a i första stavelsen pekar i stället mot mansnamnet
Halvar, som dock, åtminstone i slutet av 1500-talet, är svagt belagt i östra Sverige
(Fredriksson 1974 s. 119). För uttalet med ä framför tjockt 1 se Isaacsson 1923 s. 28.
S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se in!. 3.3.6. — Högbo. Försv tp. Högbo
Torp 1772 ka AI:3:2 (21), Högbotorp 1881 LMV T 76-55:4 beskr. Låg på en mindre höjd c:a 150 m nordost om gården Jan-Pers. S. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. —Jan-Pers jänps. Den östra av de båda gårdarna i byn, sannolikt med namn efter Johan Persson (1851-1943). — Lars bo 14sbo eller Lars bogrind
14sbogrin. Larsbo 1779 ka AI:3:3 (25b). Enligt LMV T 76-55:1 beskr. (1793) är
den på tillhörande karta markerade bebyggelsen ett soldattorp, enligt hfl på 1890talet bostad för soldaten vid roten 18 (Sillebo, Jugansbo). F. led. är mansnamnet
Lars och s. led. ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. Alternativnamnet
Lars bogrind åsyftar en tidigare grind över vägen. — Mälby. Bolund, Melby
1896-1905 ka AII:lb (447), Mälby 1960 ek 12H5g. I beskr. till en karta från 1892
(LMV T 76-55:5) kallas bebyggelsen Per Olssons torp. Den har sannolikt hört till
den närbelägna gården Boden. Det i hfl 1896-1905 först antecknade namnet Bolund, troligen bildat till namnet Boden, är struket och ersatt med Melby. Om bakgrunden till namnet Mälby, som synes vara nyskapat och ej är allmänt brukat, är
ingenting känt. — Nils-Pers nilspes. Den västra av de båda gårdarna i byn, sannolikt med namn efter Nils Persson (1854-1930). Var enligt storskifteshandlingarna
från 1792 (LMV T 76-55:1) byplats med två gårdar. — Oskarsborg oskaybörj (förr
även Silleboäng och Snusshus sneishiis). Silleboäng 1922 kG 91 NO, Oskarsborg
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1925 G 91. Namnet Oskarsborg är givet efter den förste ägaren, Oskar Andersson,
inflyttad till Sillebo ägor 1916. Det äldre namnet Snusshus, med obekant härledning, tillkom äldst området kring bebyggelsen (Snushus 1874 LMV T 76-21:1
beskr., Snushusbacken 1881 LMV T 76-55:4 beskr.). Beläget vid Sillebo ängar. —
Per Olssons torp, se Mälby. — Sillebokojan silbo kåfan. Skogskoja. Sillebokojan
1960 ek 12H6f. — Sillebo torp. Nu okänt tp. Sillbo-torp 1691 ka C:1 (52), Sillebo
torp 1693 ib. (68). Avser möjligen något av torpen Hälvarbo, Högbo eller Lars bo.
— Silleboäng, se Oskarsborg. — Snusshus, se Oskarsborg.
Sjukhustomten. — Sjukhustomten 1923 ka AII:3a (53). — Avs. fr. Hov 1920. Här
finns ett sjukhem. Namnet är ej i bruk.
Skogbo sko, även kallat Skogbo byn ski)12on. — j skokbodum 1427 11/6 Våla
hdstg UUB E 182 s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä.27 — Skoboda 1541 DMS
1:4 s. 136, Skobo 1544, Skoboda 1549-1610, Skoboo 1680, Skogebo 1715-1825,
Skogbo 1879 jb. — Skoghboda 1560 tl, Skogbo 1645 mtl, Skobbo 1664 ka LI:1 (65
v.). Jb 1541 upptar två skattehmn. Byn är belägen i utkanten av socknen och
fortfarande omgiven av stora skogsmarker. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se
ml. 3.3.
Inbyggarbeteckning: skogborna skåbona.
1 1 sk. 2 1 sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Grans grans (förr även Nya Lagens rta lajms). Grangården, Grans hus 1878 LMV
T 76-56:3 beskr. Beläget nära Kåbo, dit bebyggelsen räknas. Namnet innehåller
släktnamnet Gran. För det äldre namnet Nya Lagens se Kåbo (egen rubrik). —
Hällbo hdlbo. Försv. bs., riven c:a 1880. Låg invid Kvarnmyra. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Jan-Anders lånände.,,s. Jan-Anders 1960 ek
12H5g. Gd i byn, sannolikt med namn efter Johan Andersson (1849-1937). — JerkAnders jierkändets. Gd i byn, sannolikt med namn efter Erik (Jerker) Andersson
(död före 1871) eller dennes sonson med samma namn (1867-1938). — Jerk-Nils
Tp, väl med namn efter en tidigare brukare Erik (Jerker) Nilsson. —
Kvarnmyra kvatimgra ä., kvalt-. Tp norr om byn. Qvarnmyra 1896-1905 ka
AII:lb (468). De nuvarande åkrarna norr om bebyggelsen upptas som äng i gjb
1652 (LMV T 6 uppsl. 131) och benämns Enget Quarne Myran; där bäcken korsar
nuvarande landsvägen finns en byggnad utsatt, sannolikt en kvarn. Bostadshus
finns äldst markerat på en karta från 1878 (LMV T 76-56:3). Angående den moderna namnformen på -a se Källmyra under Laggarbo. — Kåbo, se egen rubrik. —
Norrgården nårgati ä., når-. Gd i norra delen av byn. Norrgården 1960 ek 12H5g.
— Nybo nbo. Försv. bs., riven c:a 1880. Låg invid Kvarnmyra. S. led. är
ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — 01-Pers alrpins. Gd i byn. 0I-Pers
1960 ek 12H5g. Namn efter Olof Persson (1795-1876), som 1821 blev måg och
bonde på gården (Vår hembygd 2, 1977, s. 71 f.). — Skogbokojan slaibokålan.
Skogskoja. Skogbokojan 1960 ek 12H6f. — Sörmarken s4rmärj§m ä., ,sirmitrke,n.
27

Kan möjligen läsas j skoxbodum.
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Gården byggdes efter laga skiftet i södra delen av byns ägor och övertog då ett äldre
terräng- och ägonamn (Sörmarcken 1776-77 LMV T 76-56:2 beskr.).
Skälby, se under Helganbo.
1 Slättan ,sRtan, yjd,tan ä.; ,slitan 1/4 fr. — Slätan 1538 DMS 1:4 s. 136, Slätta
1549, Sletta 1551, Slettenn 1569-1610, Slättann 1628, Släthan 1680, Slättan 1715 —
1879 jb. — Slettan 1560 tl, Slätan 1645 mtl, Släthan 1652 gjb LMV T 6 (130 hö.),
Slätan 1685 ka C:1 (6). — Jb 1538 upptar ett kyrkotp. Skogvaktarboställe från slutet
av 1700-talet. Namnet är best. form sing. av dial. slätta 'jämn terräng; ej skogbevuxen sankmark'. För uttalet med lång vokal jfr namnet Hårsläta (försv. gd i Skuttunge
sn, Bälinge hd, Upps. I.), varom se Grip 1901 s. 94. Vid gården finns ett relativt
vidsträckt, påfallande plant åkerparti.
1 Smedsbo smdsbo,stOsdne.sbo 1 kr. — i smydzbole 1386 11/1 Danmarks k:a RAp
(SRP 2186), i Smidzbodun 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SvHoA E VI a 2 aa nr 231
avskr. 1667,28 Smidzsboda 1480 UDR 1:2 s. 4, smidzboda 1497 UDR 2s. 8, 1498 ib.
s. 101, 1499 ib. s. 154, Smedzbode 1503 UDR 3 f. 4 v., Smedzbode 1504 ib. f. 81 v.,
1505 ib. f. 121 v., 1506 ib. f. 157 v., 1508 ib. f. 27 r., 1509 UDR 4 f. 6 v. — Smeclzbo
1549, Smedz boda 1551, Smedzboda 1569-90, Smessboda 1628, Smedtzboo 1680,
Smedsbo 1760-1879 jb. — Smedzboda 1527 UDR 5 f. 43 r., 1535 ib. f. 5 v., 1536 ib.
f. 22 v., Smedzboda 1560 tl, Smedzbo 1645 mtl, Smedsbo Stora 1836 ka AI:10b
(reg.). Jb 1539 upptar ett Sankt Eriks-hemman (Uppsala domkyrka). F. led. är
yrkesbeteckningen smidher 'smed'. S. led. synes ursprungligen vara bol 'gård', senare förändrat till plur. av fsv. bodh, den vanligaste bebyggelsenamnsefterleden i
socknen (jfr Helganbo). Då för övrigt säkra namn på -bol saknas i häradet, kan man
dock inte utesluta, att s. led. i det äldsta belägget är felskriven eller missuppfattad
(de övriga namnformerna i brevet gör dock ett pålitligt intryck). Se även ml. 3.4.
Namnformen Stor- är given i motsats till Lilla Smedsbo under Gundbo.

Övrigt bebyggelsenamn:
Storvallen, se under Mångsbo.
Smedshov smMshigv. — Smedshov 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs.
fr. Hov 1930. F. led. syftar på en tidigare smedja på platsen, och s. led. är bildad i
anslutning till namnet Hov. Namnet är ej i allmänt bruk.
Smedsåker. — Smedsåker ?1930 ka
(31e). — Villa i Östervåla tätort, avs.
fr. Hov 1930. Bebos 1930 av en smed. Namnet är ej i allmänt bruk.
Solhörnan. — Solhörnan 1960 ek 12H4f. — Villa i Östervåla tätort, avs. fr. Hov
1935. Ligger i södra hörnet av en samling mindre fastigheter. Namnet är ej i allmänt
bruk.
1 Staffansbo stafansbo 1 sk. — j staffansbodha, j staffansbodha 1518 1/5 Våla
hdstg UUBp. — Staffansbo 1544, Staffansboda 1549-90, Staphansboo 1680, Staf28

Se not 12.
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fansbo 1715-1879 jb. — Staffuanzboda 1560, Staffansbo 1645 mtl. — Äldsta jb
upptar ett skattehmn. F. led. är mansnamnet Staffan och s. led. plur. av fsv. bodh,
varom se in!. 3.3.
Övriga bebyggelsenamn:
Blåkulla, se Blåvik(en). — Blåvik(en) blnkvik(an) (förr även Blåkulla bkåkizia).
Blåvik 1896-1905 ka AILlb (495). Boningshuset var förr målat i en särpräglad blå
färg. Det äldre namnet är en skämtsam ombildning med anspelning på sagornas
Blåkulla. — Kullen ktiln. Lht vid byns östra gräns. Kullen 1896-1905 ka AII: lb
(497). På en mindre höjd. — Mortilns möttlns. Försv. bs. Var belägen söder om
Ragnarbo, strax väster om landsvägen. Namnet innehåller måhända gen. av ett
mansbinamn Mortiln, bildat till mortel, dock med oviss innebörd.
Stenlunda. — Stenlunda 1920-38 ka AII:3a (31 b). — Villa i Östervåla tätort,

avs. fr. Hov 1930. Namnet är ej i allmänt bruk.
Stenlunda sknlända. — Stenlunda 1896-1905 ka All: la (63). — Avs. fr. Åby
1934. Om namnets bakgrund är inget känt.
1 Stigmota stagm4ta ä. , stigmega 1 fr. — i Stighamote 1362 18/4 Stockholm SD 8s.
181 avskr. N. R. Brocman, steghamota skogh 1409 8/8 Uppsala Bergslp vidf. följande brev (SDns 2s. 135), stegamotha skogh 1491 10/3 SvanbY Bergslp vidf. föregående brev. — Stijgmodt 1549, Stingmodt 1551, Stigmodh 1569-90, Stegmöte 1628,
Stijgmoot 1680, Stigmota 1715-1879 jb. — Stighmott 1560 tl, Stegmotta 1645 mtl.
— Äldsta jb upptar ett frälsehmn till ägaren av Aspnäs. Namnet är säkerligen bildat
till ett fsv. app. *stighamot 'stigmöte', jfr fsv. vcegha mot 'vägmöte' (se Eriksson
1936 s. 25 och Sahlgren 1963 s. 26). Skrivningarna med e och det äldre uttalet visar,
att appellativets förled är fsv. stigher med kort i (Hellquist 1948 s. 1075). Det äldre
uttalet med ng-ljud är väl att betrakta som en uttalslättnad av förbindelsen
-gm- (jfr jb-belägget 1551). Den moderna formen på -a är sannolikt påverkad av
plur. ortnamn på -a, t.ex. grannbyn Svina. Vilka stigar som mötts här går inte att
fastställa. Den nuvarande vägen förbi gårdarna är troligen gammal, nu dock med
något ändrad sträckning, men någon korsväg finns ej. En parallell till namnet är
Stigamo i Byarums sn, Östbo hd, Jönk. 1., varom se Sahlgren a. st.

Övriga bebyggelsenamn:
Fallet, se under Bergslagsskogen. — Fiskars, se under Bergslagsskogen. — Knösbo
knåsbo ä., kn4s-, sällan Svedensv&in. Sweden 1690 ka C:1 (34), 1692 ka B:1 (f. 102
r.), Sveden, Knösbo 1851-55 ka AI:13b (477), Sveden = Knösbo 1856 ka AI:14b
(740), Sveden 1861 ka AI:16 (580), 1960 ek 12H5g. Det ursprungliga namnet Sveden, till sved 'svedja', används sällan i dagligt tal och synes ha en officiell prägel;
dess uttal är riksspråkspåverkat (jfr Svedbodal under Stärte samt Svedäng). Det
första belägget på namnet Knösbo i hfl 1851-55 är tillskrivet senare än Sveden och
har struket frågetecken. F. led. synes vara knös 'kulle'. Då den höjd som ligger i
omedelbar anslutning till bebyggelsen är mycket oansenlig, kunde alternativt ett
mansbinamn Knösen tänkas ingå. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se Ml.
3.3.6. — Mellanbo, se under Bergslagsskogen. — Rävsvad, se under Bergslagsskogen. — Sveden, se Knösbo.
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*Stångkya. Försv. tp. — Stongkye 1560 DMS 1:4 s. 137, Stångekyia 1569 jb. Jb
1560 upptar ett kronotp (nybygge). S. led. är kya 'liten inhägnad', f. led. torde syfta
på ett stängsel i form av stänger.
Stärte stia, stdte, ä.; sutta. — i start0 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21 avskr.
0. Celsius d.ä., de sterte 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182s. 309 avskr. 0. Celsius
d.ä., i starte 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr. 0. Celsius d.ä., in
styarte 1400 3/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), j stiarte 1409 8/8 Uppsala Bergslp
vidf. 1491 10/3 Svanby (SDns 2 s. 135), j starte 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182 s.
306 avskr. 0. Celsius d.ä., i strte P] 1418 u.d. Våla hdstg UUBp E 182s. 305 avskr.
0. Celsius d.ä., i State [!] 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr. B. E. Hildebrand, i starthe 1421 u.d. Uppsala Holmp, j sterthe 1427 11/6 Våla hdstg UUB E
182s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä., i stertha 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb
s. 48).— Stierte 1544, Sterta 1549-51, Stertta 1569-90, Stärtte 1680, Stärte 1760 —
1879 jb. — Stertta 1560 tl, Sterta 1645 mtl. — Äldsta jb upptar tre skattehmn (varav
ett med skatteutj. i Hovberga) och en skatteutj. (till Åkerby). Namnet innehåller
dat. sing. av den obrutna variantformen ~ner till fsv. stiorter 'stjärt'. Vad i terrängen som liknats vid en stjärt är svårt att avgöra. Möjligen åsyftas den avsmalnande ägofigurens läge längst norrut i bygden. Jfr Kilgränden, namn på byarna Hovberga, Ettinga, Stärte, Ettingbo, Åkerby, Upplanda och Västersälja norr om Åby,
varom se efter sockennamnet. Namnet Stärte finns även i Österfärnebo sn, Gästr. v.
doms. tg, Gävl. 1. (se Hedblom 1958 s. 112).
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4-5 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Dalen duti. Dalen 1856 ka AI:14b (486). Namnet saknas i hfl före 1856, men bebyggelse finns utsatt på en karta från 1847 (LMV T 76-27:5 karta 1). Beläget väster om
Hovberga på den del av Hovberga som vid laga skiftet tilldelades Stärte utjord i
byn. Öster om bebyggelsen sluttar marken svagt ner mot Kartaån. — Forstorp, se
egen artikel. — Hammarbacken hiutiarbäkan. Hammarbacken 1896-1905 ka
AII:lb (367). Bebyggelsen har namn efter den skogsbacke där den är belägen
(Hammarbacken 1853 LMV T 76-74:3 beskr.). F. led. är hammar 'stenbacke'. Jfr
Hammarby. — Kartan, se egen rubrik. — Kasbo, se under Ettinga. — Kultberget,
se Svedbodal. — Krongården, se Norrgården. — Marieberg, se Svedbodal. — MatsAnderses matsånde,ses. Försv. gd i sydligaste delen av byn. Namnet är väl givet efter
en brukare Mats Andersson. — Mellangården eller Storgården. Millan gården 1652
gjb LMV T 6 (140), Mellangården, Storgården 1760 LMV T 76-61:1 beskr., Storeller Mellan-Gårdens 1804 LMV T 76-61:4. Förr namn på den mellersta av de tre
dåvarande gårdarna i byn. — Mossbo måsbo ä., mös-. Mossbo 1896-1905 ka
All: ib (366). I hfl 1896-1905 finns tre lägenheter antecknade. F. led. är antingen
mosse eller mossa, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Norrgården eller Krongården. Nörregården 1652 gjb LMV T 6 (140), Krongården 1760
LMV T 76-61:1 beskr., Norrgården 1796 LMV T 76-61:3 beskr. Förr namn på
den nordligaste av de tre dåvarande gårdarna i byn. Anges i storskifteshandlingarna
1760 till 5/6 krono och 1/6 skatte. — Smibacken smibäkan. Lht i byn. Här stod förr
en smedja (dial. smia). — Solvallen s44-våln. Gd öster om Ettinga. Solvallen 1895 ka
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Al:21b (301). På den del av Ettinga som vid laga skiftet tilldelades Stärte utjord i
byn. Gården har övertagit ett äldre ängsnamn, äldst omnämnt som Sohlwallarne
1761 (LMV T 76-13:2 beskr.). Namnets innebörd framgår av den karakteristik av
området som ges i kartbeskrivningen 1761: "af någon högländ mark bestående och
af ägarena till nödig torkplats utsedd, när wåta år infalla". 1840 möter formen
Solvallen (LMV T 76-13:7 beskr.). — Storgården, se Mellangården. — Stärtevallen
stietavåln. Försv. fäbodvall till Stärte och Åkerby. Fäbod Walln 1792 LMV T
76-61:2 beskr., Stärtevallen 1960 ek 12H6f. Om s. led. -vall se Farmansbovallen
under Prästgården i Harbo sn. — Svedbodal, kallas Kultberget kedtbierja eller Sveddalen sved4n (förr även Marieberg). Lht norr om byn. Marieberg, Svedalen
1896-1905 ka All: lb (363), Svebodal 1917 ek, Svedbodal 1960 ek 12H5f. F. led.
Sved- är säkerligen bildad i anslutning till ett äldre namn på åkrarna närmast öster
om lägenheten, kallade Svidgärdet 1854 (LMV T 76-61:5 beskr.). Uttalet av f. led.
är riksspråkspåverkat; målets genuina form av sved 'svedja, svedjeland' är svödd
(f. led. i det bakomliggande åkernamnet är svia 'ds'). Namnet Kultberget är givet
efter ett berg strax i norr. Innebörden av f. led. Kult- är oviss. Det först antecknade
namnet i hfl 1896-1905, Marieberg, är struket och ersatt med Svedalen. — Sveddalen, se Svedbodal. — Sörgården. Södersta gården, Södergården 1652 gjb LMV T 6
(140), Sörgården 1760 LMV T 76-61:1 beskr., 1796 LMV T 76-61:3 beskr. Förr
namn på den sydligaste av de tre dåvarande gårdarna i byn.
1 Svedäng svdc_kyt ä., svadaye, 1 sk. — Suedenge 1541 DMS 1:4 s. 137, Suedenge
1544, Swede ängh 1549, Swede Engh 1551, Suedänge 1569-90, Suedengie 1610,
Swedengie 1628, Swedänghe 1680, Swedäng 1715-1825, Svedäng 1879 jb. — Suedenge 1560 tl. Jb 1541 upptar ett skattehmn. Uppges i LMV T 76-62:1 beskr.
(1760) vara avgärdagård till Bjurvalla, något som styrks av ägofigurernas utseende.
F. led. är sved 'svedjeland', nu knappast levande i dialekten men vanligt i ortnamn
avseende ängar, åkrar m.m. (normalt med uttalet svoc/). S. led. är änge neutr. 'äng'.

Övriga bebyggelsenamn:
Klingstugan kirigsteigun. Klingsbo 1891-95 ka Al:21a (175), Klingbo 1917 ek,
Klingvreten 1960 ek 12H4e. — Förr soldattorp för roten 3 (Svedäng, Gräsbo, Tolbo), vars soldater hette Klinga (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). S. led. i de
skriftliga beläggen, ej använda i dagligt tal, är ortnamnselementet -bo, varom se Ml.
3.3.6, resp. vret 'mindre åker'. — Solbacka se2Irbaka. Försv. tp. Solbacka 1896 —
1905 ka AIL1a (251). Vanligt modenamn. — Trasket, se Västervik. — Västervik
våstarvik eller Trasket treiska, trdska. Westervik (Svedängs skogsmark i Gåfvastbo
kallad Trasket) 1896-1905 ka AH: la (251). Namnet Västervik är givet efter läget
längst i väster inom Gåvastbo, invid gränsen mot Nora sn. Alternativnamnet Trasket är äldst belagt som namn på det omgivande skogsområdet (Trasket 1826 LMV T
76-62:2 beskr.). Ett dialektord och ortnamnselement trask neutr. är huvudsakligen
belagt i sydöstra Sverige men förekommer även i Mälarlandskapen, Dalarna och
Gästrikland. Det hithörande materialet har behandlats av S. Fries (1962 s. 14 if.)
och H. Jonsson (1966 s. 19 if., 26 ff.). De två huvudmöjligheter som står till buds för
att tolka dialektordet och ortnamnselementet trask är enligt Jonsson dels ett med
träsk 'sankmark' o.d. sammanhängande ord, dels ett därmed helt obesläktat trask. I
sistnämnda fall kommer enligt Jonsson främst en betydelse 'skräp' o.d. i fråga. I
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Östervåla förekommer träsk 'sumpmark' och trask i uttrycket "det har haglat så att
säden ligger som trask" (se Jonsson a.a. s. 15, 29). Frågan kompliceras av de två
skilda uttalen av Trasket samt en dialektal övergång av kort a till ä efter r (Isaacsson
1923 s. 28).
1 Svina sqna 1, svina 1 fr. — swina ?1326 u.d. u.o. RAp samtida avskr. (SD 4s.
2), in villa swinum 1327 26/10 u.o. RAp (SD 4 s. 34), i Svinom 1357 18/1 Tierps k:a
UUB E 175 s. 579 avskr. 1795 (SD 7 s. 143), i Svino 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175
s. 581 avskr. 1795 (SD 7 s. 145). — Suijne 1549, Suina 1551, Swina 1590-1628,
Swijna 1680-1715, Swina 1760-1825, Svina 1879 jb. — Suina 1560 tl, Swijna 1645
mtl. — Äldsta jb upptar ett frälsehmn till ägaren av Aspnäs. Gårdens ägor ligger
mycket lågt vid stranden av Tämnaren och utsätts årligen för översvämningar.
Namnet torde därför vara ortnamnsplural av det *svin 'upptorkat eller av grunt
vatten betäckt ställe', varom se närmare Svina i Harbo sn. Ett förslag av M. Eriksson (1936 s. 25) att namnet innehåller svin 'vildsvin' med syftning på ett vadställe i
Svinabäcken kan ej förenas med namnets form.

Övriga bebyggelsenamn:
Holvarbo, Lilla lishåkva(r)bo ä., lila höZrvarbo. Lillholfwarbo 1715, Lilla Holfwarbo 1760 jb. Litz. Holffvarbo 1645 mtl, Lilla Hallfwarbo 1683 LMV T 76-2:1 beskr.,
Lisselholfarbo 1686 ka C:1 (9), Lillholfarbo 1687 ka LI:2 (13). Jb 1715 upptar ett
°skattlagt frälsetp under Aspnäs. Beläget på utmarken nordost om Hindersbo. Säkerligen uppkallat efter den angränsande gården Stora Holvarbo, varom se under
Bergslagsskogen. — Holvarbo, Stora, se under Bergslagsskogen. — Svesta. Försv.
tp. Svesta torp 1812-13 LMV T 76-2:3 beskr. Låg norr om Svina, mellan Stigmota
och Gjutbo. F. led. är sannolikt sved 'svedjeland'. S. led. är bildad i anslutning till
äldre ortnamn på -sta (jfr det närliggande Fågelsta).
Svingbolsta svOtbiksta, svinbihs4a, svinbålsta ä.; svisbblsta. — swinabolstad 1316
13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268). — Suinebolsta 1544, Suijnebolsta 1549, Suinebolstada 1551, Suinebolsta 1569, Swinebolsta 1590, Swinnbolsta, Suinebolsta 1610,
Swijnbollstadh 1680, Swinbolsta 1715-60, Svingbolsta 1825-1879 jb. — i Suinnebolstad 1544 UDb 5 s. 9, Suinebolsta 1560 tl, Swinebolstadh 1645 mtl, Swynbolsta
1686 ka C:1 (9), Swinborsta, Swingbolsta 1748-56 ka AI:1 (reg., 188). — Äldsta jb
upptar två kyrkohmn och tre skatteutj. (till Sätra, Brunnsbo o. Jugansbo). Namnen
på -bolsta är förutom i Sverige företrädda i Norge (främst på Vestlandet) och i
Finland inom ett sammanhängande område från Åland över Åbolands skärgård till
västra Nyland. I Sverige finns namnen i Uppland, Västmanland och Östergötland.
Namntypen har översiktligt behandlats av H. Ståhl (i KL 2, 1957, sp. 68 f.) och
L. Hellberg (1987 s. 142 if.).
Sdw ansätter fyra betydelser för ordet bolstadher i fsv., 'bostad, boningsplats,
gård; gård, by; jord lydande under en gård, torp; läger'. I Schlyter anges 'gård 1. by;
i synn. den därtill hörande jord (åker, äng m.m.)'. I yngre svenska finns följande
betydelser noterade: 'boningsplats, bostad, hus; gård, hemman, jordegendom;
mindre lantgård, torp; jordområde för en by 1. en enstaka gård' (SAOB B 3809 f.).
Förlederna i de svenska bolstad-namnen är i några fall gudanamn, t.ex. Ullbolsta i
Jumkils sn, Ulleråkers hd, Upps. 1. Enligt H. Ståhl (a.a.) kan dessa ha betecknat
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egendomar anslagna till de olika gudarnas helgedomar och deras underhåll. Andra
förleder är adj. eller personnamn. I Norge anses motsvarande namn av M. Olsen
(1926 s. 47 f.) hänga samman med att gårdar delats upp på flera gårdslotter (b61).
När ett sådant b61 fick sina ägor samlade på ett ställe med eget gårdstun, kunde man
enligt Olsen tala om en bastaör. I anslutning härtill och till betydelsen 'jordområde
för en by 1. en enstaka gård' (SAOB B 3810) vill L. Hellberg (1987 s. 145 f.) för vissa
av de svenska bolstad-namnen i centrala delar av Mälarlandskapen se en innebörd
'jordfastighet med definierad ägoyta'. De bolstad-namn vilkas förleder är personnamn eller adj. anser Hellberg (1965 s. 21 not 36 och 1987 s. 146) vara brukningsdelar i byar. En sådan innebörd skulle kunna passa för Svingbolsta. Gården gränsar
till Prästgården, vars ägor sannolikt är utbrutna ur Hov (se dessa båda namnartiklar). Av ägofigurerna att döma kan Svingbolsta ursprungligen ha varit en del av
Hov/Prästgården. Både Hov och Svingbolsta anges 1316 vara kyrkogods.
Namnets f. led skulle kunna vara gen. plur. av ett ägonamn, bildat till det ord
*svin 'upptorkat eller av grunt vatten betäckt ställe' som antas ingår i Svina. Huvuddelen av gårdens åkermark utgörs av gamla sankängar i anslutning till den förr årligen översvämmande Åbyån (jfr Ettinga). Ett förslag av C. I. Ståhle (1946 s. 336) att
Svingbolsta är en utflyttning från Svina, som är beläget på ett betydande avstånd
härifrån, finner jag mindre sannolikt. Till en betydelse 'utflyttningsgård' hos -bolstad har jag ej funnit några paralleller. Att Svina, som saknar fornlämningar, skulle
vara en äldre bebyggelse än Svingbolsta finns inga skäl att anta (se Ml. 2.4). För
innebörden 'ödelagd bebyggelse', som Hellberg (1987 s. 146 if.) har påvisat främst i
åländska bolstad-namn, kan inga skäl anföras i detta fall.
F. led. har, tidigast i kyrkböckerna från mitten av 1700-talet, ombildats till Sving-,
sannolikt för att en icke önskvärd association med djurbeteckningen svin skulle
bortfalla. I dialektuttalet har den gamla formen dock levt kvar in i vår tid.
Övriga bebyggelsenamn:
Annevik &Java. Annevik 1896-1905 ka All: la (21). Namn efter Anna Persdotter,
som bor här kring sekelskiftet. — Asplunda 4plituda. Asplunda 1896-1905 ka
All: la (21). Namn efter Erik Asplund, bebyggare kring sekelskiftet. — Bomanstorp, se Matsbo. — Dala, se Pell-Pers(mors). — Dal-Janstorp, se Pell-Pers(mors).
— Erikslund krikslånd. Erikslund 1896-1905 ka All: la (22). När namnet äldst noteras i hfl 1896-1905 finns ingen Erik eller Eriksson antecknad. — Ko-Finas
kenas. Försv. bs. invid Sevedstorp. Här bodde en kvinna, kallad Ko-Fina. —
Matsbo måtsbo (förr Bomanstorp). Bomanstorp 1862 LMV T 76-64:3 beskr.,
Mattsbo 1896-1905 ka All: la (20). F. led. i det äldre namnet är ett släktnamn
Boman. F. led. i det yngre namnet är given efter Johan Mattsson, bebyggare kring
sekelskiftet; s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. — Munters, se
Svingbolsta soldattorp (egen rubrik). — Pell-Pers(mors) péJpy, på]pce,sm6,s (förr
Dala och Dal-Janstorp). Försv. bs. Dahl Janstorp 1862 LMV T 76-64:3 beskr.,
Dala 1896-1905 ka AII: la (19), 1917 ek. Stugan låg invid Matsbo. Den revs 1914
och är nu ersatt med en sommarstuga. Namnen är givna efter tidigare bebyggare. —
Svingbolsta krog. Försv. krog. Svingbolsta krog 1782 ka AL4a (5). Namnet uppträder enbart i hfl 1782. — Svingbolsta soldattorp, se egen artikel.
Svingbolsta soldattorp, kallas Munters måntej. — Svingbolsta soldattorp 1960 ek
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12H4f. — Avs. fr. Svingbolsta 1908. Förr soldattorp för roten 29 (Svingbolsta, Åby,
Gräsbo), vars soldater hette Munter från 1822 (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.).
1 Sälja Norr nigickia ä., nöu'elria 1 sk. — Nårselia 1544, Norsälia 1549, Norselia
1551-69, Norsellia 1590, 1680, Norrsälja 1760, Norr Sälja 1825, Norrsälja 1879 jb.
— Norssxlia 1560 tl, Norssälia 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett skattehmn och ett
kyrkohmn (1551-53 och från 1556 redovisat under Sälja Norr i Harbo sn). Byn är
delad mellan Harbo och Östervåla snr. För medeltida belägg och tolkning se under
Harbo sn. Namnformen ändrades 1943 från Norrsälja till Sälja Norr.

Övriga bebyggelsenamn:
Freden Mdrj. Freden 1854 ka AI:13a (232). Populärt modenamn. — Gäddviken
vigin ä., -viken. Gäddviken 1836 ka AI: 10a (261). Nära Tämnarstranden. —
Kammars, se Larsbo. — Larsbo lå,sbo (kallades förr Kammars kärna). Larsbo
1831 ka Al:9a (227). F. led. är mansnamnet Lars. S. led. är ortnamnselementet -bo,
varom se ml. 3.3.6. Bakgrunden till namnet Kammars är okänd (jfr Kammars under
Sillbo i Huddunge sn). — Trögbo. Nu okänd beb. Trögbo 1836 ka AI: 10a (258),
1866 ka AI:17 (263). Saknas i hfl efter 1880. Den sista familjen flyttar härifrån 1872.
F. led. är oklar. S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6.
Sälja Väster vakja, vesiekja. — j westersxlium 1366 10/3 Våla hdstg SD 9 s. 21
avskr. 0. Celsius d.ä., ij vxstrasxlio 1369 11/11 Östervåla UUB E 182 s. 304 avskr.
0. Celsius d.ä., i wastrxssaliom 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä., i Wästersällia 1454 27/2 Mångsbo (hdstg) SyHoA E VI a 2 aa nr 231
avskr. 1667,29 j westrasellija 1518 1/5 Våla hdstg UUBp. — Vestersellia 1544, Westersälia 1549, Wester selia 1551, Westerselia 1590, Wästersällia 1715, Wester Sälja
1825, Westersälja 1879 jb. — Westersxlia 1560 tl, Wästsällia 1693 ka LI:2 (69). —
Äldsta jb upptar två skattehmn. S. led. är plur. av säl, varom se närmare Sälja Norr
i Harbo sn. En betydelse 'fäbod' är med tanke på bebyggelsens isolerade läge i
skogsbygden fullt tänkbar. Den tillagda väderstrecksbeteckningen Väster- kan inte
avse läge i förhållande till närmaste gamla huvudbygd vid Ettinga söder härom utan
syftar snarare på läget nordväst om de gamla byarna Fågelsta och Bärby vid Tämnarstranden. De öster om Västersälja belägna boda-namnsbebyggelserna är sannolikt samtida eller yngre. Namnformen ändrades 1943 från Västersälja till Sälja Väster.
Inbyggarbeteckning: västersäljarna velsakjana.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 utj. sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Björkdalen biörkdim. Lht strax väster om Bragdebo. Björkdalen 1896-1905 ka
All: ib (422). — Hagsmoren håksm4q. Haksmon 1811 ka AL6a:2 (26), Hagsmon,
Hacksmorn 1817 ka AI:7b (50, 51), Hagsmoren 1846 ka AI:12b (325), 1960 ek
12H5f. Namnet återgår sannolikt på ett äldre naturnamn; de nuvarande åkrarna
strax i norr kallas 1853 (LMV T 76-74:3 beskr.) Hacksmyr wreten, Hacksmyran
29

Se not 12.
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och Hacksmyr Hagen. Ett terrängparti ett stycke västerut vid den nuvarande lägenheten Rågvreten kallas 1792 (LMV T 76-61:2 beskr.) Hacksmor slätten. F. led. är
svårtolkad men kunde möjligen vara hack 'med hacka upptagen odling', belagt från
Småland, Västergötland och Södermanland (0AUd) eller hag neutr. 'hage'. S. led.
är mor 'slags granskog'. — Jonases, se Norrhagen. — Norrhagen nårhinan eller
Jonases Masas. Norrhagen 1906-20 ka AII:2b (445), N. Hagen 1917 ek, Norrhagen 1960 ek 12H5f. Nordligaste gården i byn. Alternativnamnet är väl givet efter
en tidigare brukare Jonas. — Nyåker n94ke,r. Nyåker 1896-1905 ka All: ib (389).
Beläget i den del av Åkerby som efter laga skiftet tilldelades Västersälja utjord i
byn. I hfl 1896-1905 upptas två lhtr. — Näsbo ndsbo. Näsbo 1896-1905 ka AII:lb
(420). Åkrarna i väster kallas Näsbo-Gärdet och de i söder Näsbo Ängen 1764
(LMV T 76-72:1 beskr.); någon bebyggelse finns emellertid ej utsatt på platsen
förrän 1847 (LMV T 76-72:3). Beläget i skogskanten på ett terrängparti som endast obetydligt skjuter ut i de omgivande åkrarna. S. led. åsyftar kanske en tidigare
slåtterbod. — Persbo, se under Ettinga. —Vädersta. Försv. beb. Wädersta 1781 ka
AI: 41) (22), Vädersta 1856 ka AI:14b (454). Var sannolikt beläget c:a 600 m sydost
om gården Nyåker (i den del av Åkerby som vid laga skiftet tilldelades Västersälja
utjord i byn), där rester av en körsbärslund finns kvar. Den lilla åkern omedelbart i
öster, ursprungligen tillhörig Åkerby, kallas 1840 Wädersta wreten (LMV T 7613:7 beskr.). Stugan beboddes sist av två änkor, som dog 1853 (ka AI:13b, 311); hfl
1856-60 noterar: "stugan raserad och bortflyttad; blef såld till fattigvården". Då
bebyggelsen synes vara ung, föreligger möjligen uppkallelse efter Väderstad i Östg.
1. eller också en skämtsam bildning till ordet väder syftande på blåsigt och utsatt
läge och ett bebyggelsenamnssuffix -sta, varom se Björksta under Forsbo i Harbo
sn.
Säljevreten. Försv. beb. — Sälliewretarne 1686 ka LI:2 (11), Sälliewreten 1691 ka
C:1 (46), Selliewreten 1692 ib. (55), Selliewretarna 1696 ib. (84). — Var kanske
belägen i närheten av de åkrar c:a 400 m nordost om gården Solvallen (ek 12H5f)
som 1761 benämns Säljewretarne (LMV T 76-13:2 beskr.) och 1840 Salvreten
(LMV T 76-13:7 beskr.). F. led. är trädbeteckningen sälg 'salix' och s. led. vret
'mindre åker'.
1 Sätra .ktra, sd.tra 1 sk. — i Sxtrum 1418 u.d. Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr.
B. E. Hildebrand, j siktrum [!] 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310 avskr.
0. Celsius d.ä. ,30 i setter 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 v. (ULdb s. 49). — Settra
1544, Sätra 1549, Settra 1551-69, Sättra 1590, Sätra 1610, Sättran 1680-1715, Sätran 1760-1879 jb. — Sxtra 1560 tl, Sättra 1652 gjb LMV T 6 (105), Sätra 1684 ka
C:1 (4), Sättra 1748-56 ka AI:1 (174). — Äldsta jb upptar ett skattehmn. Namnet
innehåller plur. av säter 'utmarksäng, skogsäng', varom se Hedblom 1945 o. ml.
3.5. Jfr det relativt närbelägna Gransätra i Harbo sn, häradets enda säter-namn
utöver Sätra. Namnformen ändrades från Sätran till Sätra 1952.

Övriga bebyggelsenamn:
— Gustav-Jans glistavgrns. Gd i byn, sannolikt med namn efter Gustaf Johansson
3° Troligen felläsning av Celsius. Belägget ingår i en uppräkning av fastar och kommer närmast före ett
belägg för Vreta, grannby till Sätra. Belägget kan eventuellt läsas sixtrum.
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(1861-1908). — Jan-Ols Ano. Gd i byn, sannolikt med namn efter Johan Olsson
(1863-1951). — Lars-Jans litsidns,
Gd i byn, sannolikt med namn efter Lars
Johansson (1850-1926). — Sätravallen s4travåln. Försv. fäbodvall. Sätra Fäbovall
1840 LMV T 76-1:5 beskr., Sätravallen 1960 ek 12H6e. Brukades av Sätra och
Olbo (se även Frödin 1950 s. 32).
Södertorp sådelörp. — Sätra Soldat Torp 1769 LMV T 76-41:1, Södertorp
1906-20 ka AII:2a (324). — Avs. fr. Olbo m.fl. 1906. Förr soldattorp för roten 30
(Olbo, Sätra, Norrsälja). Namnet är givet efter rotens soldatnamn fr.o.m. 1768,
Söderberg (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.).
Tallbacken tålbå kan. — Avs. fr. Svingbolsta 1928. Enligt en uppteckning i OAU

uppfördes här c:a 1918 en villa av prosten Otto Ottander på en plats som tidigare
kallats Tallbacken.
"teppegerhi". Försv. gd. — teppegerhi 1316 13/9 Uppsala RAp (SD 3 s. 268). —
Namnet synes bestå av fsv. twppa 'stängsel' (se J. Sahlgren i ANF 44, 1928, s. 279
if.) och giterdhe 'gärde' och alltså betyda 'inhägnat gärde'.
1 Tobbo töbo 1 sk. — Mellom . . . oc twbbx bode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 27
r. (ULdb s. 50). — Tubbaboda 1544, Tubbeboda 1549-1610, Tooboo 1680, Tubbo
1715-60, Tobbo 1825-1879 jb. — Tubbeboda 1560 tl, Tobbo 1645 mtl. — Äldsta
jb upptar ett skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Tubbe och s. led.
plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3.

Övriga bebyggelsenamn:
Nymanstorp. Försv. tp. Nymanstorp 1849 LMV T 76-66:1 beskr., 1871 LMV T
76-66:3 beskr. Torpet var beläget ett par hundra meter nordost om byn. F. led.
innehåller ett släktnamn Nyman. — Solbacka segrbaka. Försv. bs. Solbacka wreten
1849 LMV T 76-66:1 beskr., Solbacka 1871 LMV T 76-66:3 beskr. Stugan var
belägen vid landsvägen mot Skogbo på gränsen mot Kanikebo. Den revs c:a 1910.
Populärt modenamn. — Tobbokojan tå 120 Ulan. Skogskoja. Tobbokojan 1960 ek
12H6f.
1 Tolbo tYrbo 1 sk. — i talebode 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r. (ULdb s. 48).
— Tordeboda 1541 DMS 1:4 s. 138, Tolebo 1544, Tordeboda o.d. 1549-1628,
Tohllboo 1680, Tohlbo 1715-60, Tolbo 1825-1879 jb. — Tordeboda 1560 tl, Tolbo 1645 mtl, Tolebo 1652 gjb LMV T 6 (103). — Jb 1541 upptar ett skattehmn.
Enligt LMV T 76-17:1 beskr. (1759) ursprungligen avgärda till Gräsbo, vilket
styrks av ägofigurernas utseende. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet Thordh
och s. led. plur. av fsv. bodh, varom se ml. 3.3. Angående en försvunnen (hem)fäbod se Dal-Eriks under Gräsbo.

Övrigt bebyggelsenamn:
Vilhelmsdal vilhalmsddlr. Wilhelmsdal 1893 ka AI:21a (179). Namn efter skomakaren Vilhelm Hellman, som flyttar hit 1893.
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Tängesbo tipsbo ä., tagesbo. — ?j thrxngilsbodhum 1366 10/3 Våla hdstg SD 9
s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä., i Tegelsbodha 1377 DMS 1:4 s. 138 avskr. 1658, i
theingilssbodom 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 303 avskr. 0. Celsius d.ä. —
Tingelsboda 1541 DMS 1:4 s. 138, Tengelsbo 1544, Tengsboda 1549, Tengzboda
1551-69, Tängzboda 1590-1610, Tängesboda 1628, Tängesboo 1680, Tängelsbo
1715-60, Tängesbo 1825-1879 jb. — Tengelsboda 1560 tl, Tängesbo 1645 mtl. —
Jb 1541 upptar två skattehmn, varav ett med skatteutj. i Offerbo. F. led. är gen. av
det fsv. mansnamnet Theengel ('furste'); jfr thwngil i mg! 1312 för Tegelsmora (SD 3
s. 91) och thengillus i mgl ?1312 för Alunda sn (SD 3 s. 94). S. led. är plur. av fsv.
bodh, varom se in!. 3.3.
1 1 sk. 2 1 sk.

Övriga bebyggelsenamn:
Bergtorpet. Försv. tp. Bergtorpet 1864 LMV T 76-68:5 beskr. Låg vid foten av
berget Pettersklack. — Mellanbo, se Tängesbo soldattorp. — Per-Ols per. Försv.
gd, sannolikt med namn efter Per Olsson (1865-1951). — Rickbacken rikbåkan ä.,
rikbälse,n. Rickbacken 1896-1905 ka AII:la (139). Förr soldattorp för roten 10
(Tängesbo, Rickebo), vars soldater, efter bynamnet Rickebo, hette Rick från 1710
(M. Wahlberg i OUÄ 1981 s. 46 if.). Jfr Tängesbo soldattorp. — Sågars såga,s. Gd i
nordligaste delen av byn, invid en gammal såg, varom se Sågen. Gården har tillkommit efter laga skiftet 1864. Tidigare fanns här ett torp, Tidlunds torp (se nedan). — Sågen. Försv. såg. Sågen 1779 ka AI:3:3 (73), 1804 AL6a:1 (41), Sågarens
torp 1864 LMV T 76-68:5 beskr. Låg vid bäcken strax norr om den nuvarande
gården Sågars. En såg finns noterad här äldst 1765 (LMV T 76-68:2). Det 1864
omtalade torpet låg mellan såganläggningen och den nuvarande gården Sågars. —
Tidlunds torp. Försv. tp. Tidlunds torp 1864 LMV T 76-68:5 beskr. Låg invid den
nuvarande gården Sågars. I namnet ingår släktnamnet Tidlund. — Tängesbo soldattorp, se egen artikel. — Ömanstorp. Försv. tp. Öhmanstorp 1864 LMV T 76-68:5
beskr., Ömanstorp 1896-1905 ka AII:la (134). Låg c:a 200 m nordnordväst om
den nuvarande fastigheten Tängesbo soldattorp. F. led. är ett släktnamn Öman.
Tängesbo soldattorp (förr även Mellanbo). — Millanbo Skatte torp 1652 gjb
LMV T 6 (137). — Avs. fr. Tängesbo 1925. På gjb 1652 upptaget som oskattlagt
skattetorp inom Tängesbo. F. led. i namnet Mellanbo syftar väl på läget mellan
Tängesbo och Rickebo, s. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. 1766
(LMV T 76-52:1) och 1792 (LMV T 76-68:3 del 2) fanns här soldattorp för roten
10 (Tängesbo, Rickebo). 1875 (LMV T 76-52:2) finns ett sådant markerat c:a 250
m åt nordväst, inom fastigheten Rickebo 1:19 (ek 12H5e 1960). Enligt en uppteckning från 1930 var det gamla soldattorpet lägenheten Rickbacken inom Tängesbo
by, strax utanför den nuvarande fastighetens västra gräns.
Upplanda öpkånda ä., etpkända, åplanda. — j vplandum 1366 10/3 Våla hdstg SD
9 s. 21 avskr. 0. Celsius d.ä., i vplandum 1376 16/12 Våla hdstg UUB E 182 s. 309
avskr. 0. Celsius d.ä., j vplandom, i vplandom 1398 28/5 Våla hdstg UUB E 182 s.
302-03 avskr. 0. Celsius d.ä., in vplandom 14003/5 Våla hdstg RAp (SRP 3093), j
vplandum 1416 9/6 Våla hdstg UUB E 182s. 306 avskr. 0. Celsius d.ä., j vplandum
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1418 u.d. Våla hdstg UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius d.ä., i Vplandom 1418 u.d.
Våla hdstg SDns 3 s. 295 avskr. B. E. Hildebrand, j Vplandum 1427 11/6 Våla hdstg
UUB E 182 s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä., i oplande 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26
v. (ULdb s. 49). — Vplanda o.d. 1544-1715, Uplanda 1760-1879 jb. — Wplanda
1560 tl, Vplanda 1645 mtl, Oplanda 1710 ka C:2 (47). — Äldsta jb upptar två skattehmn med skatteutj. i Ettinga o. Kasbo. Vid byn finns ett mindre järnåldersgravfält och flera stensättningar. Namnet betyder säkerligen 'den längre upp belägna
jorden el. marken'. Byn utgör den nordligaste delen av Kilgränden, bygden norr
om kyrkan och Åby. Namnet måste vara sekundärt givet efter en äldre bebyggelse
längre söderut längs Kartaån, kanske Hovberga, som redovisar gemensam skog
med Upplanda 1790 (LMV T 76-27:4). Om -land i ortnamn och ortnamnet Upplanda, som förekommer på flera håll i Sverige, se H. Ståhl i KL 10 (1965) sp. 198 f.
M. Eriksson (1936 s. 25) översätter namnet med 'landen (åkrarna) längre upp efter
ån' (= Kartaån).
1 1 sk. 2 1 sk. 3 — 5 utj. o. utängar sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Forsens Astois. ?Forshem 1896-1905 ka All: ib (358). Förr soldattorp för roten 12
(Stärte, Upplanda), vars soldater hette Fors från 1827 (se närmare om rotens soldattorp under Forstorp, egen rubrik). I hfl 1896-1905 upptas under Forshem soldaten Fors änka. — Kasbo, se under Ettinga.— Lagvreten. Försv. tp. Lagvreten 1873
LMV T 76-69:5 beskr. Låg c:a 100 m öster om lägenheten Västerskog. F. led. är
möjligen soldatnamnet Lag, varom se under Kåbo. S. led. är vret 'mindre åker'. —
Skräddars skråelets eller Stentorpet. Stenstorp 1896-1905 ka AII:lb (345), Stentorpet 1960 ek 12H5f. Har väl namn efter en där tidigare bosatt skräddare. Namnet
Stentorpet används ej i dagligt tal. — Snugga snåga. Försv. tp. ?Snuggan 1846 ka
AI:12b (311), Snuggan 1960 ek 12H5f. Upptas i 1840-50-talens hfl som backstuga
under Stärte men avser sannolikt Upplandabebyggelsen (bebyggelse finns utsatt på
en karta från 1869, LMV T 76-69:5). Sannolikt ett äldre ängs- eller åkernamn,
bildat till dialektordet snugga 'kort bit, stycke' (jfr E. LidU i NoB 4, 1916, s. 108
if.). — Stenstugan sknst4gan. Lht invid Skräddars. Den är byggd av sten. — Stentorpet, se Skräddars. — Upplandavallen Opirandaväln. Försv. fäbodvall. Uplanda
fäbodar 1662 ka LI:1 (56 v.), Uplanda Fäbowall, Uplanda Fäbodar 1743 LMV T
76-27:1, Upplandavallen 1960 ek 12H6e. Angående vallen se Frödin 1950 s. 32.
Om s. led. -vall se Farmansbovallen under Prästgården i Harbo sn. — Uppängen
öpåge,n, åp-. Oppängen 1873 LMV T 76-69:5 beskr., Uppängen 1896-1905 ka
All: ib (349). Var ursprungligen namn på en äng norr om den gård varifrån lägenheten är avsöndrad. — Västerskog. Westerskog 1896-1905 ka All: ib (357). Lht i
nordvästligaste delen av byns inägor, vid skogsranden. Namnet används ej i dagligt
tal.
*Vendeledha. Försv. beb. — wendeledhx ?1326 u.d. u.o. RAp samtida avskr.
(SD 4 s. 2), i Wendiledhe 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 579 avskr. 1795 (SD 7
s. 143), i Vendiledhe 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 581 avskr. 1795 (SD 7 s.
145). — Det är obekant var denna bebyggelse exakt har legat. Det bör dock ha varit
nära Aspnäs. Den omnämns i Mats Kättilmundssons testamente ?1326 jämte Asp-
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näs, Svina och Öndbo och ingår 1357 i ett jordbyte tillsammans med gården Aspnäs
"thwr ut af bygdxn" ('därav utbyggd'). Se närmare härom artikeln Aspnäs. Enligt
den där föreslagna lösningen skulle Aspnäs ha flyttats från en udde i Tämnaren,
kallad Gammal-Aspnäs, till sin nuvarande plats på ägorna till en försvunnen by
*Vendeledha. Det nuvarande Aspnäs har inte ett läge som är typiskt för gamla byar
i området. Emedan de båda bebyggelserna nämns jämsides i de ovan anförda dokumenten från ?1326 och 1357, bör byn *Vendeledha då ännu ha existerat. En
tänkbar plats för denna by vore höjden strax norr om Aspnäs på de nuvarande
ladugårdsbyggnadernas plats. Detta har muntligt föreslagits av Sigurd Rahmqvist,
RAÄ, som ägnat sig åt Aspnäs historia.
Själva namnet *Vendeledha är också ovisst till sitt ursprung. B. Beckman (1953 s.
193) föreslår att f. led. är sockennamnet Vendel och s. led. led, varmed skulle åsyftas en väg, som haft betydelse för ett antaget forntida Stor-Vendel. Någon gammal
färdväg förbi den tänkta byplatsen österut är emellertid inte känd. Den gamla
vägen mot Tierp går längre norrut, och någon väg mot Vendel har av gammalt inte
funnits. Det antagna Stor-Vendel, bestående av Våla, Tierps och Vendels hdr, har
dessutom avförts från debatten av senare forskning (se S. Rahmqvist i Bebyggelsehistorisk tidskrift 4, 1982, s. 92, 94 f.). Att ortnamnet Vendel skulle ingå i namnet är
en tolkning, som också av språkliga skäl är svår att upprätthålla. Ortnamn som
utgör förled i ett annat ortnamn har normalt genitivform. F. led. borde alltså ha
varit Vendels-, om sockennamnet Vendel vore tillämpligt (se Th. Andersson i NoB
67, 1979, s. 133 ff.). Jfr t.ex. Vendelsvarv, ett vägskäl på gränsen mellan Tierps och
Vendels snr, och Vendelsåsen, en grusås i Vendel. F. led. kunde i stället vara ett
appellativ *vcendil, nomen agentis till verbet vinda, bildat med suffixet -ila, alltså
'något som kröker sig'. Ett sådant har antagits ingå i flera ortnamn, t.ex. två västmanländska byar Vändle, som ligger vid vattendrag med slingrande lopp (se
0. von Friesen i UNTJ 1915 s. 5, Lindqvist 1926 s. 444, Hellberg 1979 s. 215 f.).
Samma bakgrund ansätts av Hellberg (a.st.) även för sockennamnet Vendel.
F. led. i Vendelsä, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1., har av J. P. Strid
(1981b s. 12 f.) antagits vara *Vcendil, ett äldre namn på sjön Drevviken med hänsyftning på dess slingrande form (jfr Lindqvist 1926 s. 445).
Det äldsta belägget för *Vendeledha, som föreligger i en samtida avskrift av Mats
Kättilmundssons testamente, vars former verkar pålitliga, har enligt kontexten ackusativform. En rad plurala ortnamn i dokumentet har ackusativform på
t.ex.
Uljeberg, Viby sn, Vifolka hd, Östg. 1., som skrivs curiam meam wlghce och på ett
annat ställe in vlghum, samt Öndbo i Östervåla, skrivet Ondabodhw omedelbart
före belägget för *Vendeledha. Även i andra fall står -w för väntat -a, t.ex. i personnamnet (lydekino) myntarce (dativ). Däremot tycks te ej stå för e. Det torde alltså
vara rimligt att tolka -ce i belägget för *Vendeledha som ett ursprungligt -a. Följande
möjligheter att tolka s. led. är då tänkbara: ortnamnsplural av hedh 'sandig skogsmark; grusås', ledh 'väg' eller ed(e) 'land mellan två vatten' m.m. Ordet hedh, i
häradets ortnamn med innebörden 'sandig skogsmark', kan formellt mycket väl
tänkas ingå i namnet, då ett h i denna ställning lätt har kunnat falla. Denna tolkning
torde dock av sakliga skäl få avvisas. Någon saklig motivering för ledh 'väg' är, som
nyss konstaterats, svår att finna, åtminstone i närheten av den tänkta byplatsen. Att
bynamnet Stigmota ej långt härifrån vittnar om ett gammalt vägmöte som nu ej kan
utpekas visar dock, att det är svårt att göra en säker saklig bedömning utifrån dagens förhållanden. En möjlighet är, att s. led. i *Vendeledha utgörs av ledh med
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syftning på en farled på Tämnaren, kanske snarast en vinterväg, som gjort en sväng.
Betydelsen av ed(e) anges oftast vara 'land mellan två vatten' och 'färdväg förbi
fors'. I båda dessa fall avses sträckor, där man vid båtfärd tvingats gå till fots. En
översikt av ordets betydelse i ortnamn ges av I. Mo&er (1936 s. 90 if.) och
L. Elmevik (i OUÅ 1974 s. 30 f. not 17). En lång utskjutande udde i en sjö har
sannolikt också kunnat uppfattas som ett hinder, som man enklast övertvärade till
fots i stället för att runda det med båt. Att en sådan udde har kunnat benämnas
ed(e) synes framgår av Edeby i Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1., som ligger på en
mycket markerad landtunga i sjön Yngaren. Söder om Aspnäs finns idag en ganska
stor, tretungad udde. Före sjösänkningarna 1878 och på 1940-talet, vilka ledde till
en sänkning av medelvattenståndet med hela 1,5 m, hade dock strandlinjen här ett
annat utseende (1977 höjdes medelvattenståndet med 21 cm). En större udde fanns
då sydost om Aspnäs. Den har dock knappast utgjort något allvarligare hinder för
sjöfarten (jfr Mod&r 1936 s. 94 f.). För att en tolkning utifrån ed(e) skall äga giltighet krävs alltså, att ordet här har en mer allmän betydelse 'udde'. F. led. Vendelkunde åsyfta den krök som udden gör in mot viken Sågviken i norr. Som jämförelse
kan nämnas Vendeludd, ett torp på en liten udde i nordvästligaste delen av Svartsjölandet (Färentuna sn o. hd, Sthlms I.). Enligt muntlig uppgift av Lars Hellberg karakteriserar dock f. led. i detta namn inte udden utan åsyftar en gammal farled, som
gjorde en tvär krök vid udden.
Namnet *Vendeledha kunde alltså tänkas åsyfta en krokig eller svängande farled
på Tämnaren, snarast en vinterväg. Kanske dock företräde bör ges åt förslaget, att
s. led. är ed(e)i en betydelse 'udde' med syftning på en udde sydost om Aspnäs. Det
måste emellertid understrykas, att de här framlagda tolkningsförslagen inrymmer
flera osäkerhetsfaktorer, främst naturligtvis det faktum att den exakta byplatsen ej
är känd.
*Vikhamar. Försv. beb. — i wikhambre 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182 s. 310
avskr. 0. Celsius d.ä.31
F. led. synes vara vik och s. led. hammar 'stenbacke'.
Kan möjligen ha legat i närheten av det nuvarande området Hamra vid Tämnarstranden på Stigmotalandet (Hamra ek 12H5g). Före sjösänkningen i slutet av
1800-talet var de två stora flyttblock som väl är detta namns bakgrund två mindre
holmar. En av dessa kallas Storhamra betsmark 1812-13 (LMV T 76-2:3 beskr.).
Vreta wtta (även kallat Vretbyn vIttb03). — j wrxtom 1418 u.d. Våla hdstg
UUB E 182 s. 305 avskr. 0. Celsius d.ä. , j wretum 1427 11/6 Våla hdstg UUB E 182
s. 310 avskr. 0. Celsius d.ä., i wrethom [2 ggr] 1492 22-29/2 UUB E 212 f. 26 r., 27
r. (ULdb s. 48, 50).— Vreta 1544, Wreta o.d. 1549-1879 jb. — Wretha 1560 tl,
Wretta 1645 mtl. — Äldsta jb upptar tre skattehmn. Namnet innehåller plur. av fsv.
vreter 'utstakat, begränsat området', 'enstaka, inhägnat åkerland'. Till bynamnet
har bildats soldatnamnet Vretling (M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if.). Jfr Eriks berg
nedan.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk.

31

Belägget kan eventuellt läsas wixhambre.
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Övriga bebyggelsenamn:
Eriksberg (förr kallat Fåfängan fdfåsan). Eriksberg 1960 ek 12H4e. Här fanns enligt en karta från 1759-62, renov. 1766 (LMV T 76-70:1) ett soldattorp för roten 1
(Vreta). Namnet Eriksberg används inte i dagligt tal; enligt ek 1917 åsyftar det en
grannbebyggelse inom jr Ängsberg. Det äldre namnet Fåfängan är givet efter en
intilliggande åker (Fåfängan 1863 LMV T 76-70:4 beskr.), sannolikt svår att bruka. — Fåfängan, se Eriksberg. — Granö grån6 Granö 1906-20 ka AII:2a (285),
Granön 1917 ek. Invid Vretaån. — Korsvägen, se Sofiedal. — Lars-Ols, se Skräddars. — Nybyggens nOYikns ä., -bp ge,ns. Försv. tp. Nybygget 1960 ek 12H3f. Gen.
av ett husbondenamn Nybyggen. — Skräddars skrac_lay (förr även Lars-Ols
lås4s). Försv. tp. Skräddars 1960 ek 12H3f. De båda namnen är givna efter tidigare
bebyggare. — Sofiedal sofiackik (förr kallat Korsvägen kkvWitn). Sofiedal, Korsvägen 1896-1905 ka AII: lä (263, 266). I hfl 1896-1905 upptas två lhtr, Sofiedal Ar2 1
samt Korsvägen med Sofiedal senare tillskrivet. Någon Sofia är ej noterad. Namnet
Sofiedal används ej i dagligt tal. Ligger vid en korsväg.
1 Väderholmen vUe,rh61rman,v4darh6kman 1 sk. — Vederholm 1538 DMS 1:4 s.
139, Wäderholman 1549, Wäderholmen 1551, Wederholm 1569, Wederhålm 1590,
Wederhollmen 1610, Wederholmen 1628, Wäderhållmen 1680, Wäderholm 1715 —
1879 jb. — Vedherholm 1560 tl, Värholmen 1577 UDb 5 s. 80, Wäderholmen 1645
mtl, Wäderholm 1684 ka C:1 (3), Wederholm 1686 ib. (9), Wärholm 1706 ka C:2
(28). Jb 1538 upptar ett kyrkohmn. F. led. är sannolikt ursprungligen gen. plur.
vwdhra- av fsv. vwdhur 'bagge'. Detta ord har nu en sydvästlig spridning men anses
tidigare ha haft en större, troligen allmän, utbredning i Sverige. På centralsvenskt
område har det senare undanträngts till förmån för gumse och bagge (Zetterholm
1940 s. 53 if.). Gården Väderholmen ligger i västra kanten av ett stort skogsområde, kallat Holmen. Detta omges av låga, tidigare mycket sanka ängsmarker, vilka
förr årligen översvämmades av vatten från Tämnaren och Åbyån. Då holmen är
stor, är f. led. Väder- i gårdnamnet snarast särskiljande för just det parti där gården
ligger, vilket kan ha använts som betesplats för baggar. Jfr det flerstädes förekommande namnet Bockholmen o.d., avseende små holmar, utnyttjade som betesplatser för baggar samt de i enlighet härmed som innehållande vwdhur 'bagge' tolkade
Väderholmen och Vädersholm (L. Hellberg i NoB 71, 1983, s. 70, Mattisson 1986 s.
60 if.).
Sakförhållandena synes snarast tala för att f. led. vore gen. sing. vidhar av fsv.
vidher 'skog'. Emellertid saknas säkra exempel på ortnamn med denna förled, där
-r kvarstår (Alfvegren 1958 s. 28 if., S. Fries i NoB 49, 1961, s. 106 if., L. Hellberg i
NoB 71, 1983, s. 60 if.). En förklaring utifrån väder 'blåst' är svår att sakligt motivera.

Övriga bebyggelsenamn:
Skräddars, se Trädgårdstorp. — Svarthålet, se Trädgårdstorp. — Trädgårdstorp
triga,störp (Skräddars, förr alltid kallat Svarthålet svå&hålra, svå1h4lre, ä.; svåjhålre,).
Trägordtorp 1715, Trägårdstorp 1760-1825 jb. Linsbro trägårdz torp 1690 ka LI:2
(39), Trägårdz torpet 1691 ib. (53), Svarthålet eller Skräddars 1846 LMV T 76-49:1
beskr., Trädgårdstorp 1917 ek, 1960 ek 12H4f. Jb 1715 upptar ett oskattlagt skattetp under Lindsbro. Här bor under slutet av 1600- och början av 1700-talet träd197

gårdsmästaren vid Lindsbro Sven Arvidsson (död 1708) och dennes son Johan
Svensson, också innehavare av samma syssla. De båda alternativnamnen Skräddars
och Svarthålet finns belagda i skrift endast en gång. Under 1900-talet har emellertid
Svarthålet varit det allmänt brukade namnet; först under senare tid har Trädgårdstorp, uppfattat som ett officiellt namn, kommit i allmänt bruk. Namnet Svarthålet
har ursprungligen möjligen avsett en lågt liggande åker med mörk jord invid torpet.
Västanhov. — Västanhof 1937 ka AII:3a (31 s). — Villa i Östervåla tätort, avs.
1937 fr. Hov. F. led. syftar på läget strax väster om Hov, och s. led. är bildad i
anslutning till detta namn. Namnet är ej i allmänt bruk.
Västersäkja, se Sälja Väster.
Åby *by. — in aby [2 ggr] 1312 18/10 u.o. RAp (SD 3 s. 86 f.), in villa aby 1350
29/10 u.o. RAp (SD 6 s. 233), ?ij aby 1369 11/11 Östervåla (hdstg) UUB E 182 s.
304 avskr. 0. Celsius d.ä.,32 ?i aby 1377 19/5 Våla hdstg UUB E 182 s. 307 avskr.
0. Celsius d.ä.,33 ?j aaby 1421 u.d. Uppsala Holmp.3 — Åbi 1544, Åby o.d.
1549-1879 jb. — Åby 1560 tl, öster i Åby 1598 ka LI:1 (9 v.), Westra Åby 1763
LMV T 76-73:1 beskr., Östra Åby 1786 LMV T 76-73:3. — Mgl 1312 upptar två
(tre?) skattskyldiga till 1 mark och en som restar 1 mark. Äldsta jb upptar två hela
och ett halvt skattehmn, fem kyrkohmn, ett frälsehmn och åtta skatteutj. (två till
Mångsbo, två till Huggle och vardera en till Helganbo, Borgen, Gästbo o. Hemmingsbo). Byn är i lantmäterihandlingarna uppdelad i Västra och Östra Åby (väster
resp. öster om Åbyån). F. led. är stamform av fsv. a 'å' — en betydande å, Åbyån,
rinner genom byn. För ett antaget äldre namn på ån se under Ettinga. S. led. är by
'gård; by', varom se ml. 2.3. Ett likalydande namn finns i Nora sn. Södra delen av
byn, mellan Österhult och Svingbolstad, kallas Kraka(stad), varom se Namn på
sockendelar.
1 1 sk. 2 1 sk. 3 1 sk. 4 1/2 sk. 5 1 kr. 6 1 sk. 7 1 kr. 81 sk. 9 1/2 fr. 10 utj. sk. 111
kr. 12-15 jordlhtr fr.
Övriga bebyggelsenamn:
Aspenstorp åspe,nstörp. Lht strax sydväst om Lundbo. I namnet ingår sannolikt ett
soldatnamn Asp, varom se Aspenstorp under egen rubrik. — Bomanslund b4mansBomanslund 1896-1905 ka All: la (68). Namn efter Erik Gustaf Boman, som
bor här kring sekelskiftet. — Fasbo, se under Prästgården. — Hovstorp hilvatirrpa
ä., hefstårp, hdfstbrp. Hofstorp 1896-1905 ka AII: la (33). F. led. i det äldre uttalet
innehåller en inbyggarbeteckning hovarna kivana 'hovborna'. Antecknas under
Hov i hfl 1896-1905. — Johannesborg, se Skomakars. — Johanneslund johån,e,(s)lem. Lägenheten Johanneslund 1886-90 ka AI:20a (56), Johanneslund 1917 ek,
1960 ek 12H4f. Sannolikt avses med belägget 1886-90 en nu obebyggd fastighet
strax i norr, avs. från Åby nr 1 1886. Någon med namnet Johannes el. dyl. finns ej
32

Belägget kan även avse Åby, by, Nora sn.
Se not 32.
34
Se not 32.
33
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antecknad i hfl 1886-90. Namnet är föga känt. — Johansborg, se Skomakars. —
Kaspers käspets. Rosendal 1960 ek 12H4f. Här har bott en skomakare Kasper. Namnet Rosendal används ej. — Klockarbacken, se under Prästgården. — Korbovallen
k&boväln, kbrboväln. Korbovallen 1896-1905 ka All: la (74). Vid sjön Ingsjön.
Se samma namn under Korbo. — Liljansberg lihansbärg ä., liljansbctrj. Liljansberg
1881-85 ka AI:19a (68). — Lundbo lerinbo, lånbo. Lundbo 1896-1905 ka AII: la
(69). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se inl. 3.3.6.— Nybo. Försv. beb.
Nybo 1841 ka AI:lla (47), 1876-80 ka AI:18a (62). Låg i Östra Åby. — Oskarslund, se Skyttholmen. — Rosendal, se Kaspers. — Skomakars skomdka,s, Johannesborg johanasbör Johanneslund Lohänaslizn, lOhånaSitin eller Svartsky svå4JV. Johansborg 1896-1905 ka AH: la (50), Johanneslund 1917 ek, Johansborg 1960 ek
12H4f. Namnfloran är förvirrande och antyder, att kartornas och kyrkbokens
namnformer ej är eller har varit allmänt brukade. Namnen Johan(ne)s- och Skornakars är givna efter skomakaren Johan Johansson, som bodde här kring sekelskiftet.
Svartsky är namnet på terrängen i nordost (en liten åker där kallas Svartsky wreten
1850 LMV T 76-27:5 beskr.). Innebörden av detta namn är oviss, området beskrivs
i en uppteckning från 1930 (OAU) som mycket blockig moränmark med stora
flyttblock och svarta martallar. — Skyttholmen fPthögfman. Oskarslund, Skyttholmen 1896-1905 ka AII:la (63), Skyttholmen 1917 ek. Det i hfl 1896-1905 först
antecknade namnet Oskarslund (givet efter där boende skomakaren Oskar Nordin)
är struket och ersatt med Skyttholmen. En skjutbana finns c:a 500 m åt väster. —
Stenlunda, se egen artikel. — Stomhemmanet störnhårnana ä., story-. Försv. gd.
Prästegårds Stomhemanet 1763 LMV T 76-73:1 beskr., Prästegårds Stomhemman
1788 ka AI:4b (219), Stomhemmanet 1851 ka AI:13a (9), 1917 ek. Tillhörigt Prästgården (se för dess äldre historia K. Tofters i Vår hembygd 2, 1977, s. 91 if.). Om
stom, här väl i en yngre betydelse 'jord anslagen till prästs underhåll', se I. Lundahl
i NoB 33 (1945) s. 162 if. — Svartsky, se Skomakars. — Utters litets. Lht, belägen c:a
250 m sydsydost om Åbyhus. Namnet innehåller väl ett släkt- eller binamn Utter. —
Åby gamla fäbodvall. Försv. fäbodvall. gambla Åby fäbowall 1743 LMV T 7627:1, Åby gl. Fabovall [!] 1762 LMV T 76-1:3. Var belägen strax väster om Fännsjön på södra sockenallmänningsgränsen. Jfr Åbyvallen. — Åbyhus. Åbyhus 1906 —
20 ka AII:2a (57), 1960 ek 12H4f. — Åbylund åbylån, åbylån. Åbylund 1896-1905
ka All: la (71). — Åbyvallen 4byvkln. Försv. fäbodvall. Åby och Hofberga Fäbovall och Bodar 1762 LMV T 76-27:3, Åbyvallen 1960 ek 12H6e. Angående fäbodvallen se Frödin 1950 s. 31 f., K. Tofters i Vår hembygd 4 (1980) s. 212 if. —
Österhult österhålt. Österhult 1904-05 ka AII: la (73). Namnet är antingen givet
efter Gustaf Östlund, som flyttar hit 1904, eller efter läget öster om Bomanslund
och landsvägen.
Åkerby åke,by, dkabY — Åkerby 1541 DMS 1:4 s. 139, Åkerbi 1544, Åkerby
o.d. 1549-1879 jb. — Åkerby 1560 tl, Åkerby, Åkerbyn 1748-56 ka AI:1
(16-19). — Äldsta jb upptar ett skattehmn (med skatteutj. i Ettinga o. Stärte) och
fyra skatteutj. (till Ettinga, Bragdebo, Hovberga o. Västersälja). Byn var ursprungligen större än nu, innan dess utjordar avsöndrades vid laga skiftet; den sträckte sig
i väster fram till Olovsborg och det nu försvunna torpet Kasbo, i öster till gården
Nyåker samt omfattade den nuvarande gården Rågvreten.
Det flerstädes förekommande svenska ortnamnet Åkerby tolkas vanligen i enlighet med ett förslag av J. Sahlgren (i NoB 15, 1927, s. 18) som' "by" som anlagts på
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eller vid annan "bys" åker' (jfr även Franzén 1937 s. 41 med hänvisn., Stål11960a s.
58). L. Hellberg (1967 s. 413 f.) har tolkat Åkerby-namnen som 'löväng där åker
upptagits' i anslutning till sin uppfattning av by-namnen som ursprungligen åsyftande lövängar. Hur Östervålanamnet skall förstås är enligt min mening ovisst. Byns
ägofigur enligt de äldsta kartorna ger ej anledning att misstänka avsöndring från
t.ex. den gamla byn Ettinga i söder. Avsaknaden av medeltida belägg för Åkerby är
dock påfallande; de kringliggande byarna finns alla omnämnda flera gånger under
medeltiden. För s. led. -by se vidare ml. 2.3.
Till bynamnet har bildats soldatnamnen Åkergren (roten 15) och Åkerlund (roten
13), varom se M. Wahlberg i OUÅ 1981 s. 46 if. Jfr Åkerlunds under Ettinga.
1 1 sk. 2 1/2 sk. 3 utj. sk.
Övriga bebyggelsenamn:
Buddbo, se Åkerbacka.—Halmdalhå(k)mdäk. Halmdal 1960 ek 12H7f. Skogskoja
för vinterbruk. Namnets härledning är obekant. — Lövbacka. Löfbacka 1917 ek,
Lövbacka 1919 LMV T 76-74:4 beskr. Namnet, som ej används i dagligt tal, tillkom sannolikt i början av 1900-talet, då lägenheten avsöndrades. — Strängsbo
strdgsbo. Strängzboo 1680, Strängsbo 1715-1825 jb. Jb 1680 upptar en skatteutj.
under Åkerby. Utjorden har räknats till byn Stärte och omfattar området från
Mässmyran i norr till lägenheten Åkerbacka i söder (se ek 12H5f). Här saknades
bebyggelse ännu vid laga skiftet 1849 (LMV T 76-61:5). F. led. kan vara gen. av ett
mansbinamn Sträng, belagt från Småland och Västergötland i fsv. och äldre
nysvenska (Ödeen 1927-30s. 253 f., SOSk 18:4 s. 11). S. led. är ortnamnselementet -bo, varom se ml. 3.3.6. —Åkerbacka (förr ibland kallat Buddbo betclbo). Åkerbacken 1896-1905 ka AII:lb (376), Åkerbacka 1919 LMV T 76-74:4 beskr., 1960
ek 12H5f. Namnet Åkerbacka används ej i dagligt tal. Kallades förr ibland Buddbo,
emedan en person från byn Buddbo bodde där.
Ängsberg (förr Eriksberg och Erikstorp rkkstibtp). — Erikstorp 1906-20 ka
AII:2a (286), Eriksberg 1917 ek, Ängsberg (jr) 1925 ek. — Avs. fr. Vreta 1904.
Inom den västra av de båda fastighetsdelarna, nu obebyggd, fanns 1858-59 (LMV
T 76-70:4) hus och täppa för avskedade soldaten Hoffman vid roten 1 (Vreta),
medan tjänstgörande soldaten Vretlings torp fanns på platsen för den nuvarande
bebyggelsen. 1759-62 (LMV T 76-70:1) låg soldattorpet vid nuvarande lägenheten Eriksberg inom Vreta by strax intill (jfr detta namn). Inget av de tre namnen
synes vara i allmänt bruk.
1 Äspenbo dspanbo, dspambo, dspabo 1 sk. — Espenebo 1544, Espensboda
1549, Espenboda 1551, Espeneboda 1569-90, Espenboda 1610, Espenboo 1680,
Äspenbo 1715-60, 1879 jb. — Espeboda 1527 GFR 4 s. 238, Espenboda 1560 tl,
Esberneboda 1571 AL 17:10 f. 32 v., Espanbo 1645 mtl. — Äldsta jb upptar ett
skattehmn. F. led. är gen. av det fsv. mansnamnet "Esbiorn. S. led. är plur. av fsv.
bodh, varom se ml. 3.3. Till bynamnet har bildats soldatnamnet Asp, varom se
Aspenstorp.
Övrigt bebyggelsenamn:
Murar-Pelles mdirawdlas. Stuga i nordvästligaste delen av ägorna.
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1 öndbo ubo, mbo, öndbo 1 fr. — Ondabodhx ?1326 u.d. u.o. RAp (SD 45. 2)
samtida avskr., i öndxbothom 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 579 avskr. 1795
(SD 7 s. 143), i Öndebodhum 1357 18/1 Tierps k:a UUB E 175 s. 581 avskr. 1795
(SD 7 s. 145). — Öndeboda 1549, Öndeboda 1551, Öndebodha 1590, Öndeboo
1680, Öndebo 1715-1825, Öndbo 1879 jb. — Öndeboda 1560 tl, Öndebo 1645 mtl.
— Äldsta jb upptar ett frälsehmn under ägaren av Aspnäs. F. led. är gen. av det fsv.
mansnamnet Ond. S. led. är plur. av fsv. bodh, varom se in!. 3.3.
Övriga bebyggelsenamn:
Andersbo, se under Bergslagsskogen. — Jöns-Ers jims4. Försv. gd invid den nuvarande gården, enligt uppgift försvunnen redan på 1600-talet. Väl namn efter en
bebyggare Jöns Ersson. — Norrbo, se under Bergslagsskogen.
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*Skepphus och skepp i ortnamn och som ord.
I: Gruddbo på Sollerön. En byundersökning
tillägnad Sigurd Erixon 26/3 1938. Stockholm.
(Nordiska museets handlingar. 9.)
1947: Dalska namn- och ordstudier gällande
särskilt Mora tingslag och österdalsområdet.
1. Serieordnade smärre studier. 1. Stockholm.
(SvLm B 49.)
1950: d:o. 2. Stockholm. (SvLm B 55.)

1954: d:o. 3. Stockholm. (SvLm B 57.)
Lindkvist, Einar, 1942: Om Gästriklands folkmål.
I: Från Gästrikland 1942. Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden.
Lindqvist, Natan, 1926: Bjärka-Säby ortnamn. 1.
Stockholm. (Bjärka-Säby i monografier.)
Ljungfors, Åke, 1955: Bidrag till svensk diplomatik före 1350. Lund.
LMV = Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle.
Lundberg, Birger, 1972: Territoriell indelning och
skatt i Uppland under medeltiden. Stockholm.
(Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
akademiens handlingar. Historiska serien.
18.) ISBN 91-7192-045-5.
LundM, Tryggve, 1960: Eriksmiraklerna. I: GalIM, Jarl & Lun&n, Tryggve, Sankt Erik konung. Stockholm. (Svenska katolska akademiens handlingar. 2.)
Lundgren-Brate = Svenska personnamn från
medeltiden antecknade ock ordnade av Magnus Lundgren, Erik Brate & E. H. Lind.
1892-1934. Uppsala. (SvLm 10:6-7.)
Löfkvist, Jan-Eskil, 1976: Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325. En studie i medeltida
skrivvanor. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae Scandinavicae
Upsaliensia. 9.) ISBN 91-554-0387-5.
Mattisson, Ann-Chlistin, 1986: Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina
Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 17.) ISBN 91-554-1795-7.
Moberg, Lennart, 1944: Om de nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk med särskild hänsyn till svenskan. Uppsala. (Undersökningar till en atlas över svensk folkkultur.
Språkliga serien. 1.)
Mod&r, Ivar, 1936: Färdvägar och sjömärken vid
Nordens kuster. Namntolkningar. Uppsala,
Leipzig, Haag & Cambridge. (Arbeten utg.
med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala. 45.)
1957: Östsmåländska bondenamn från 1500-talet. I: Personnamn från medeltid och 1500-tal.
Studier utg. av Ivar Mod&r. Stockholm. (Anthroponymica Suecana. 2.)
1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Utg. av Birger
Sundqvist & Carl-Eric Thors med bibliografi
av Roland Otterbjörk. Lund. (Anthroponymica Suecana. 5.)
mil = mantalslängd i Kammararkivet, RA.
NE = Norske Elvenavne samlede af 0. Rygh. Efter offentlig Foranstaltning udg. med tilfOiede
Forklaringer af K. Rygh. 1904. Kristiania.
Nevais, Ernst, 1960: Vår hembygd Nora. Upplands nordvästligaste socken. Tämsjö.
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NG = Rygh, Oluf, Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision efter offentlig Foranstaltning udg. med
tilfoiede Forklaringer. Forord og Indledning,
1-19. 1897-1936. Kristiania.
Nilsson [senare NevUs], Ernst, 1931: Den försvunna byn. I: Norabygden. Utg. av Nora sockens hembygds- och sockenförening. Nora.
NK 5 = Nordisk kultur. 5. Ortnamn. Utg. av
Magnus Olsen. 1939. Stockholm, Oslo & Kobenhavn.
NoB -= Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 1-. 1913 ff.
Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik
mit einschluss des altgutnischen. Halle.
(Sammlung kurzer grammatiken germanischer
dialekte. 8. Altnordische grammatik. 2.)
1913: Spridda studier. 3. Populära uppsatser.
Stockholm.
NS = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stiloch språkforskning. 1 - . 1921 ff.
NSL = Norsk stadnamnleksikon. Red. av JOrn
Sandnes & Ola Stemshaug. 2 uppl. 1980. Oslo.
ISBN 82-521-0999-3.
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala.
OAUd = OAU:s dialektordsregister.
OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.
[Numera:] Utg. av Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Göteborg. 1-. 1923 ff.
Göteborg.
Ohlsson, Bertil, 1939: Blekingskusten mellan
Mörrums- och Ronnebyån. Namnhistorisk undersökning. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl.
Gustav Adolfs akademien. 5.)
Olsen, Magnus, 1926: /Ettegård og helligdom.
Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk
belyst. Oslo, Leipzig, Paris, London & Cambridge, Mass. (Instituttet for sammenlignende
kulturforskning. Serie A. Forelesninger. 9 a.)
Olsson, Ingemar, 1959: Gotländska terrängord.
Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 3.)
OSD = Arkivet för ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala.
Otterbjörk, Roland, 1957: 1312 års markgärdslängder. Studier i medeltida uppländskt namnskick och språk. Otryckt licentiatavhandling
vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, förvarad i Seminariet för nordisk ortnamnsforskning.
1979: Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon. 3 uppl. Stockholm. (Skrifter utg. av
Svenska språknämnden. 29.) ISBN 91-2429961-8.
OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.
1936 ff.
Pamp, Bengt, 1974: Ortnamnen i Sverige. 4 uppl.
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Lund. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie B. 2.) ISBN 91-44-01534-8.
Peterson, Lena, 1981: Kvinnonamnens böjning i
fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda
namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana. 8.) ISBN 91-7222-348-0.
PHT = Personhistorisk tidskrift. Utg. av Svenska
autografsällskapet (Personhistoriska samfundet). 1-. 1898 ff.
Pokomy, Julius, 1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bern & Miinchen.
RA = Riksarkivet, Stockholm.
Rahmqvist, Sigurd, 1980: Om försvunna gravar. I:
Inventori in honorem. En vänbok till Folke
Hallberg. Red. av Åke Hyenstrand. Stockholm. ISBN 91-7192-452-3.
Raneke, Jan, 1982: Svenska medeltidsvapen. 12. Lund. ISBN 91-578-0151-7, 91-578-0152-5.
1985: Svenska medeltidsvapen. 3. Lund. ISBN
91-970689-0-X.
RAp = pergamentsbrev i RA.
RApp = pappersbrev i RA.
RAÄ = Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Rep. = Repertorium diplomaticum regni Danici
medixvalis . . 1-4. 1894-1912. Kobenhavn.
Rietz = Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket.
1-2. 1867. Malmö, Köpenhamn, Leipzig &
London. 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. 1955. Uppsala & KObenhavn.
Rig. Tidskrift utg. av Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet
och Folklivsarkivet i Lund. 1-. 1918 ff.
RL = Förteckning av Rasmus Ludvigsson m.fl.
över Uppsala domkyrkas jordebrev, RA.
Ronge, Hans H., 1965: Några medeltida former
av namnet Johan. I: Personnamnsstudier 1964
tillägnade minnet av Ivar Mod&r (19041960). Stockholm. (Anthroponymica Suecana. 6.)
Ross, Hans, 1895: Norsk Ordbog. Tillxg fil
„Norsk Ordbog" af Ivar Aasen. Christiania.
Rostvik, Allan, 1967: Har och harg. Uppsala.
(Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi. 44.
Studier till en svensk ortnamnsatlas. 11.)
Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens
årsbok. 1932-. 1934 ff.
Sahlgren, Jöran, 1912-35: Skagershults sockens
naturnamn. Vatten ock vattendrag. Stockholm. (SvLm B 32.)
1938: Det svenska stadsnamnet Piteå. I: Beiträge zur Runenkunde und nordischen Sprachwissenschaft. Gustav Neckel zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Kurt Helmut Schlottig. Leipzig.
1963: Vad våra ortnamn berätta. 2 uppl. Stockholm. (Studentföreningen Verdandis småskrifter. 351.)
Salberger, Evert, 1978: Runsvenska namnstudier.

Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 13.) ISBN 91-22-00170-0.
Salvius, Lars, 1741: Beskrifning öfver Sveriget,
Första Tomen om Upland. Stockholm.
Sandnes, JOrn, 1987: Hedensk kultus og kristen
kirke. Noen refleksjoner om kultkontinuitet
ut fra plasseringen av enkelte kirker i NordTrOndelag. I: Festskrift til Alfred Jakobsen.
Red. av Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund & Jarle ROnhovd. Trondheim. ISBN 82519-0791-8.
Sandred, Karl Inge, 1963: English Place-Names in
-stead. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia. 2.)
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av
Svenska Akademien. 1898 ff. Lund.
SBL = Svenskt biografiskt lexikon. 1-. 1918 ff.
Stockholm.
Schiller & Llibben = Schiller, Karl & Labben,
August, Mittelniederdeutsches Wörterbuch.
1-6. 1875-81. Bremen.
Schlyter = Schlyter, C. J., Glossarium ad Corpus
luris Sueo-Gotorum Antiqui. Ordbok till
Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. 1877.
Lund. (Corpus luris Sueo-Gotorum. Samling
af Sweriges Gamla Lagar. 13.)
Schönberg, Anders, 1800: Berättelse om nunneklostret vid Aspenäs. I: Kongl. Vitterhets historie och antiquitetsakademiens handlingar. 6.
Stockholm.
SCM = Nordberg, Jöran A., S. Clara Minne, Eller Berättelse Om Det Gamla S. Clara Closter, Så wäl som den nu warande Kyrkan med
alla des tilhörigheter; Jämwäl Om S. Olofs Capell Som derunder lyder. 1727. Stockholm.
SD = Diplomatarium Suecanum. Svenskt diplomatarium. [Numera:] Utg. av Riksarkivet.
1-. 1829 ff. Stockholm.
SDa = Diplomatarium Svecanum. Appendix. Acta pontificum Svecica. 1. Acta cameralia. 1-.
Edidit L. M. Bååth. 1936 ff. Holmiae.
SDns = Svenskt diplomatarium [ny serie] från och
med år 1401. Utg. af Riks-archivet. 1-. 1875
ff. Stockholm.
Sdw = Söderwall, Knut Fredrik, Ordbok öfver
svenska medeltids-språket. 1-2. 1884-1918.
Lund. (SFSS Ser. 1. 27.)
Sdw Suppl. = Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supplement. Av K. F. Söderwall, W.
Åkerlund, K. G. Ljunggren & E. WesAn.
1925-73. Lund. (SFSS Ser. 1. 54.)
SFSS = Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 1-. 1844 ff. Stockholm.
SY!' = Svenska fornminnesföreningens tidskrift
1-12. 1871-1905.
SGU 14 = Sveriges geologiska undersökning, på
offentlig bekostnad utförd under ledning af A.

Erdman. 14. Några ord till upplysning om bladet "Lindsbro", af E. Erdman. 1865. Stockholm.
Sjöholmp = pergamentsbrev i Sjöholmssamlingen, RA.
Skoklp = pergamentsbrev i Skoldostersamlingen,
RA.
Smith, A. H., 1956: English Place-Name Elements. 1. Introduction. Bibliography. The
Elements å-Iw. Maps. Cambridge. (English
Place-Name Society. 25.)
SMjb = Sko klosters medeltida jordeböcker. Med
kommentarer utg. av Arthur Peetre. 1953.
Lund. (Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten
i Lund. 42.)
SMP = Sveriges medeltida personnamn. Ordbok
utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens personnamnskommitt6 Förnamn. 1-. 1967 ff. Stockholm.
SMPs = samlingarna vid Arkivet för ordbok över
Sveriges medeltida personnamn, Uppsala.
SNF = Studier i nordisk filologi. 1-. 1910 ff.
(Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i
Finland.)
SoH = Släkt och hävd: Tidskrift utg. av Genealogiska föreningen. 1-. 1950 ff.
SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands
län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i
Uppsala). 1-. 1948 ff. Uppsala (& Kpbenhavn).
SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i
Uppsala). 1-18. 1950-81. Uppsala (& KObenhavn).
SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl.
Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen, Ortnamnsarkivet i Uppsala). 1-.
1922 ff. Uppsala (& Kpbenhavn).
SOVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västernorrlands län. På offentligt uppdrag utg. av
Kungl. Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i Uppsala). 1-. 1955 ff. Uppsala.
SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.
1925 ff.
SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs
län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen). 1-20. 1906-48, Stockholm.
SPL = Svenskt postortlexikon utarbetadt på föranstaltande af Kongl. Generalpoststyrelsen.
1894. Stockholm.
SRI = Sveriges runinskrifter. Utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.
1-. 1900 ff. Stockholm.
SRP = Svenska riks-archivets pergamentsbref
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från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1-3. 1866-72. Stockholm.
SRS = Scriptores rerum Svecicarum medii aevi.
1-3. 1818-76. Upsaliae.
SSH = Svenska slott och herresäten. Ny samling
utg. 1930-33 av Albin Roosval. 3. 1934.
Stockholm.
Sstb = Stockholms stads tänkeböcker från äldre
tid. Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande
af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 1:1-2. 1876-1914. - 2:1-5. 1917-44. 2 ny följd: 1-8. 1936-48. - 3:1-3. 1915-35.
Stockholm.
Stahre, Nils-Gustaf, 1952: Stångskäret, Kåksna
och Kummelberget. Studier över ortnamn
från Stockholms skärgård. Stockholm. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. 9.)
Strandberg, Svante, 1976: Torsåker. Sockennamn
och kultkontinuitet. I: Ortnamn och samhälle.
Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från
NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens
kulturcentrum den 25-27 april 1975. Red. av
Vibeke Dalberg, Botolv Helleland, Allan
Rostvik & Kurt Zilliacus. Uppsala. (NORNArapporter. 10.) ISBN 91-7276-009-5.
Strid, Jan Paul, 1981a: 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.) ISBN 91-2200451-3.
1981b: Ortnamnen i Huddinge. Huddinge.
(Huddinges historia. 1.) ISBN 91-86286-00-5.
Studia Neophilologica. A Journal of Germanic
and Romance Philology. 1-. 1928 ff.
Styffe, Carl Gustaf, 1911: Skandinavien under
unionstiden med särskildt afseende på Sverige
och dess förvaltning åren 1319 till 1521. 3 uppl.
Stockholm.
Styffe Bidrag = Bidrag till Skandinaviens historia
ur utländska arkiver. Samlade och utg. af Carl
Gustaf Styffe. 1-5. 1859-84. Stockholm.
Ståhl, Harry, 1956: Västerå'straktens ortnamn. I:
Västerås genom tiderna. 1. Västeråstrakten.
Natur och förhistoria. Monografi utg. av Västerås stad. Västerås.
1958: Norbergsbygdens ortnamn. I: Norberg
genom 600 år. Studier i en gruvbygds historia
utg. av Norbergs grufförvaltning genom Kjell
Kumlien. Uppsala.
- 1959: Tunabygdens ortnamn och gårdsnamn. I:
Stora Tuna, en sockenbeskrivning. Falun.
1960a: Några ortnamn i Trögd. I: Boken om
Södra Trögd. Västerås.
1960b: Ortnamnen i Kopparbergslagen. Stockholm. (Kungl. Vitterhets historie och antikvi-
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tets akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien. 7.)
1975: Från Mora mot Rumboland. Ortnamn
längs en av Dalarnas huvudvägar mot Mälardalen. I: 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: Ortnamn och ortnamnsforskning. 2 uppl.
Stockholm. ISBN 91-20-04466-6.
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.
Studier till en svensk ortnamnsatlas. 3.)
SU = Svensk uppslagsbok. 2 omarbetade och utvidgade uppl. 1-32. 1947-55. Malmö.
Sumlen = Bureus, Johannes Thom2e, Sumlen där
vthi ähro Åtskillighe Collectaneer, som vthi
een och annan måtta tiäna till Antiquiteternes
excolerande. 1886. Stockholm. (SvLm Bih.
1:2.)
Svanberg, Ingvar, 1981: Sockenlappar. En etnologisk studie av bofasta samer och deras nomadiska förfäder i Mellansverige. Uppsala. (Etnologiska institutionens småskriftsserie. 31.)
ISBN 91-506-0269-1.
SvHoA = Svea hovrätts arkiv, RA.
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif (från 1904:
Svenska landsmål ock [och] svenskt folkliv).
[Numera:] Tidskrift utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1879 if.
Söderberg, Sverker, 1976: Fornlämning 15. Gravfält vendel-vikingatid, Prästgården, Östervåla
sn, Uppland. Arkeologisk undersökning 1971.
Stockholm. (RAÄ. Rapport 1976. B 22.)
ISBN 91-7192-336-5.
T = Topografiska kartan över Sverige.
Thulin, Gabriel, 1904: Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 1. Stockholm.
1919: Utredning angående klockar-, organistoch kantors- (kyrkosångar)befattningarna. Efter nådigt uppdrag utg. av Gabriel Thulin.
1-3. Stockholm.
Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok.
Kristiania.
Tveitane, Mattias, 1986: Om navnet Trond. I:
Personnamn i stadnamn. Artikkelsamling frå
NORNAs tolvte symposium i Trondheim 14.
- 16. mai 1984. Red. av Jorn Sandnes & Ola
Stemshaug. Trondheim. (NORNA-rapporter.
33.) ISBN 82-519-0754-3.
U = Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias WesAn & Sven B. F. Jansson.
1-4. 1940-58. Stockholm. (SRI 6-9.)
UDb = Uppländska domböcker utg. av Kungl.

Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 1-9. 1925-56. Uppsala & Leipzig (Wiesbaden).
UDR = Uppsala domkyrkas räkenskaper, RA.
UFF = Upplands fornminnesförenings tidskrift.
1—. 1871 if.
ULdb = Upplands lagmansdombok 1490-1494.
Efter en Uppsalahandskrift utg. af Karl Henrik Karlsson. 1907. Stockholm.
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
UNTJ = Upsala Nya Tidnings julnummer.
UUB = Uppsala universitetsbibliotek.
UUBp = pergamentsbrev i UUB.
Weibull, Lauritz, 1917: Erik den helige. I: Aarb0ger for nordisk Oldkyndighet og Historie udg.
af Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab.
3. Rwkke. 7.
WesAn, Elias, 1968: Svensk språkhistoria. 1.
Ljudlära och ordböjningslära. 8 upp!. Stockholm.
VFÅ = Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. [Numera:] Västmanlands fornminnes-

förening och Västmanlands läns museum.
Årsskrift. 1—. 1874 if.
Vries, Jan de, 1977: Altnordisches etymologisches
wörterbuch. 3. aufl. Leiden.
Vår hembygd. Skriftserie utg. av Hembygdens
förlag. 1—. 1976 ff. Östervåla.
Västmp = pergamentsbrev i Västmanlands fornminnesförenings arkiv. Västerås.
Zetterholm, D. 0., 1940: Dialektgeografiska undersökningar. 1. Ladugård. Manese. Fähus. 2.
Gumse. Tacka. Uppsala. (Skrifter utg. genom
Landsmålsarkivet i Uppsala. Serie A. 1.)
AL = handlingarna för Älvsborgs lösen, RA.
ÄSF = Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor
utg. av Riddarhusdirektionen genom Folke
Wernstedt. 1—. 1957 if. Stockholm.
Ödeen, Nils, 1927-30: Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund. (NoB. Bilaga C.)
Og = Östergötlands runinskrifter granskade och
tolkade av Erik Brate. 1911. Stockholm. (SRI
2.)
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Starkare förkortningar samt teckenförklaringar
För allmänna förkortningar av typen c:a, etc., m.m. hänvisas till senaste upplagan
av Svenska akademiens ordlista eller Skrivregler (Skrifter utg. av Svenska språknämnden. 4).
a.a. = anfört arbete
adj. = adjektiv
adv. = adverb
app. = appellativ
art. = artikel
a.st. = anfört ställe
a tgo = a tergo (på baksidan)
avd. = avdelning
avs. = avsöndrad
avskr. = avskrift
avskr. B. E. Hildebrand = avskr. av Bror Emil
Hildebrand (1806-84)
avskr. J. Hadorph = avskrift av Johan Hadorph
(1630-93)
avskr. K. H. Karlsson = avskrift av Karl Henrik
Karlsson (1856-1909)
avskr. N. R. Brocman = avskrift av Nils Reinhold
Brocman (1731-70)
avskr. 0. Celsius d.ä. = avskrift av Olof Celsius
d.ä. (1670-1756)
beb. = bebyggelse
beskr. = beskrivning
best. = bestämd
bs. = backstuga
dial. = dialekt(al)
doms. = domsaga
f. = folio; född; följande (sida)
fem. = feminin(um)
if. = följande (sidor)
fhty. = fornhögtysk(a)
f. led. = förra leden
fr. = frälse; från
fsv. = fornsvensk(a)
fvn. = fornvästnordisk(a); anförda översättningar
är hämtade från Fritzner
försv. = försvunnen
gd = gård
gen. genitiv
gotl. = gotländsk(a)
Gävl. 1. = Gävleborgs län
Ha = Harbo sn
Hall. 1. = Hallands län
hd = härad
hitistg = häradsting
hmn = hemman
hö. = höger
ib. = ibidem (samma ställe)
ie. = indoeuropeisk(a)
in!. = inledning
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jr = jordregister
Jönk. 1. = Jönköpings län
k:a = kyrka
Kopp. 1. = Kopparbergs län
kr. = krono
Kron. 1. = Kronobergs län
1. = län
lfs = landsförsamling
lht = lägenhet
mask. = maskulin(um)
mgl = markgäldslängd
N. = Norra
neutr. = neutral, neutrum
nisl. = nyisländsk(a)
nom. = nominativ
nusv. = nusvensk(a)
obest. = obestämd
odat. = odaterad
plur. = pluralis
= recto; riksspråkligt
reg. = regest; register
renov. = renoverad
rspr. = riksspråkligt
= sida
ser. = serie
sing. = singular(is)
sk. = skatte
Skar. 1. = Skaraborgs län
skg = skeppslag
s. led. = senare leden
sn(r) = socken (socknar)
sp. = spalt
Sthlms 1. = Stockholms län
sv. = svensk(a)
tab. = tabell
tg = tingslag
tp = torp
ty. = tysk(a)
u.d. = utan datum
u.o. = utan ort
uppl. = uppländsk(a)
Upps. 1. = Uppsala län
uppsl. = uppslag
urg. = urgermansk(a)
urn. = urnordisk(a)
utj. = utjord
u.å. = utan år
v. = verso; västra
vid. = vidimation

vidf. = vidfäst
Vnrl. 1. = Västemorrlands län
vä, = vänster
värml. = värmländsk
Värml. 1. = Värmlands län
Västm. 1. = Västmanlands län
y. = yngre
ä. = äldre
Älvsb. 1. = Älvsborgs län
ö. = östra

Östg. 1. = Östergötlands län
Öv = Östervåla sn
* = konstruerad, icke belagd språkform
> = utvecklad till
<= utvecklad ur
. . . = avsiktligt utelämnad text (vid beläggredovisning)
. under en bokstav (vid beläggredovisning) utmärker otydlig bokstav
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Uttalsbeteckningar enligt landsmålsalfabetet
Vokaler
a: i rspr. tak
a: i rspr. tack
a: mellanljud mellan a och a
e: i rspr. se
mellanljud mellan e och ä
i rspr. lita, fick
k: mellanljud mellan e och i
o: i rspr. bo, bott
u: i rspr. gul
a: i rspr. sund
y: i rspr. ny, nytt
y: mellanljud mellan y och ö
a: i rspr. gå
o: i rspr. boll, håll
ce: i rspr. räv
a: i rspr. här
n: a-färgat, öppet ä-ljud
0: i rspr. söt
e: i rspr. sött
e, e: olika mellanljud mellan å och ö
8: mellanljud mellan 8 och tt
a: obetonat e som i pojke
Konsonanter
4: rd i rspr. hård
j-ljud
rl i rspr. kärlek
"tjockt" /
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n, rn i rspr. barn
u: n-ljud framför j (muljerat n)
g: ng i rspr. äng
, s,: rs i rspr. fors
tf och kf i rspr. tjäna, kjol
f: sj i rspr. sjö
5: bakre sje-ljud
t, 4: rt i rspr. hjort
j: t-förslag framför 4
Särskilda tecken
_ under ett tecken anger att ljudet är
långt: dag (dag), dag (dagg)
under ett tecken anger att ljudet är
halvlångt
o under ett tecken anger att ljudet är
stavelsebindande, t.ex. i lkdr.t (Heden)
under ett tecken anger att ljudet är
svagt hörbart
anger att en tonande konsonant förlorat sin stämton (b, 4)
'akut accent, t.ex. i rspr. anden (best.
form av and)
'grav accent, t.ex. i rspr. anden (best.
form av ande)
' starkt bitryck, t.ex. i stMhUs (stenhus)

Register
Abborrbo 110
Abborrnäs 30
Adolfsberg 165
Afridwbodhum 177
A. Hedströms torp 105
*Aitra 153
Alastanthabodha 10, 20,
22, 96
Alderbäck 133
Aldervreten 133
Anders-Anders 181
Andersberg 92
Andersbo 19, 51, 58, 59, 74,
84, 97, 146, 173
Andersborg 92
Andersboviken 95
Anders-Ers 100, 101, 102,
127, 164
Anderses 74
Anders-Jans 123
Anders-Lars 124, 160
Anders-Mats 99, 114, 131
Anders-Ols 74, 176
Anders-Pers 131
Anneberg 127, 140
Annedal 111
Annelund 41, 74, 144
Annero 140
Annevik 189
A. Noréns torp 105
Armanbo 19, 23, 121
Arstubacken 86
Arvidslund 64
Aspenstorp 140, 198
Aspliden 61
Asplund 87
Asplunda 30, 189
Aspnäs 10, 25, 141
Aspnäs brödlag 140
Aspvik 43
Axelsberg 74
Backa 10, 72, 92, 144
Back-Alberts 106
Backbo 65
Backen 31, 38, 97
Baggbo 10, 23, 97
B aggeboll 97
Barkan 10, 67
Barkan, Lilla 68
Barkareby 67
Barkarstall 52
Barknåre 17

Barnmorskans 84
Bastholmen 173
Bellmansro 136
Bengtsbo 84, 97
Berg 10, 14, 24, 31, 98, 113,
145
Berga 10, 32, 38, 87, 124
Berga fäbodar 39
Bergamyran 32
Bergbolsta 98
Bergby 152
Bergens 129
Bergenstorp 48
Berghallet 179
Berghamra 145
Berghov 145
Bergshyddan 31
Bergslagsskogen 146
Bergstorp 48
Bergtorpet 193
Bergviken 151, 168
Biholma 116
Birkeno 32
Biskopsbo 111
Bjelkesta 15
Bjurskog 148
Bjurvalla 9, 10, 24, 25, 147
Bjurvalla hamna 7
Björka 48, 83
Björkbacka 162
Björkbacken 98, 162
Björkbon 21
Björkdalen 190
Björkebo 48, 104
Björken 10, 24, 32
Björkholmen 39, 119, 142
Björklund 108
Björklunda 78
Björknäs 87, 131
Björksta 40, 92
Björksvedden 174
Björksveden 33
Björkudden 182
Björkvik 180
Björnarbo 68
*Björnmyra 33
Björsbo 33
Blaggarsbo 132
Blomsterhål 79
Blomsteräng 79
Blomsterängsberget 79
Blåkulla 185
Blåsbo 39
Blåvik(en) 185

-bo 23
Bockbo 84
Bockholmen 197
Boda 20, 98, 130, 175
Bodarna 16, 99, 182
Bodawreten 175
Boden 182
Bodha 10, 20, 33
-bodha 17
Bodhakarlaby 102, 151
Bodhakarla hamna 7, 16
Bodkarlgränden 16
Bodtrakten 16, 99
Bodvalla herrgård 57
Bodvallen 57
*Bodvreten 33
Boen 21
-bo(e)n 21
Bogärde 10, 33
Bogärdestorpet 34
Bogärdet 34
Bokarby 15, 16
-bol 23
Bolandet 34, 81, 158
Bolandsvreten 81
Bolins 126
-bolsta 13, 188
Bolstaby bolstat 98
Bolund 182
Bomanslund 198
Bomanstorp 189
Borgen 10, 149
Borgkarlvallen 149
Bossabodha 10, 19, 118
Botten 34
Bottenhagen 34, 49, 50
Bowallen 57
Bowreten 33
Bragbo 150
Bragdebo 19, 150
Bragdebotorpet 150
Braghabodhum 150
Brattberg 10, 24, 34
Brattbergs söräng 35
Bro 10, 24, 99
Broberget 35
Brogarna 99
Brogatan 35
Brogården 86
Broholm 87, 89
Brokarltjärn 100
Brokarltärn 100
Bromossen 36
Brostugan 140
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Brunnsbo 19, 150
Brunnvalla 9, 10, 17, 24, 101
Bruns backe 86
Brunvalabodha 21, 101
Brynielzboda 150
Bråtängen 126
*Brädtorpet 68
Brätthällsberget 34
Brättknogan 34
Brönwala 101
Buckarby 9, 10, 15, 25, 102,
151
Buddbo 19, 152, 200
Bullerbo 127
Bullerbovreten 127
Bullerhällarna 127
Bultarbo 90
Bulten(s) 35
Buska 10, 103
Buskatorpet 104
Busks 104
By 10, 13, 36
-by 12, 14
Bykällan 57
-byle 23
Byn 74
Byrallom 147
*Byrkista 10, 12, 104
Byxrby 152
Båtstaden 62
Båtstan 62
Bäcktomten 152
Bärby 10, 12, 13, 152
Bärfallet 92, 132
Cappellans gården 47
Cecillxbode 89
Cisselbo 89
Clemensbodo 121
Cristinabodum 114
Dagsbo 105
Dagselbo 105
Dagslandsbo 105
Dala 189
Dalbacken 89
Dalbo 75, 85
Dalen 105, 186
Dal-Eriks 158
Dal-Janstorp 189
Dammen 75
Danielsberg 75, 88
Davidslund 174
Degerängen 82
Delbo 86
Delbo-wreten 86
Diken 10, 36
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Dikesboda 68
Dikesbron 36
Dikestorp 37
Diket 36
Disebo 19, 152
Djufwansbo 168
Djurkarsbo 20, 68, 72
Djursholm 143
Domarbo 20, 69
Donkarbo 126
Drengusabodum 104
Drevviken 195
Drängsbo 19, 104
Dånkarbo 126

Fagerheden 110, 132
Falkenberg 110
Fallet 10, 24, 35, 61, 70, 105,
146, 157, 174
Fall-Pers 157
Farmansbo 107
Farmansboröret 55
Farmansbovallen 21, 54
Fasbo 178
Fastens 127
Fast-Joels 88
Fasttorpet 75
Fattighuset 178
Fattigstugan 178
Finkarkålbo 18
Finnsholmen 38
Edeby 196
Finnvreten 165
Edbergs 83
*Finvidhabodha 10, 19, 38
Eiter- 153
Fipsbo 151
Eklunda 10, 14, 37
Fiskars 136, 147, 174
Eklövs 102
Fiskartorget 147
Ekströms 89
Fiskartorpet 136
Eldsrudan 57
Fiskebo 50
Enbo 177
Fjärsmans 75
Enbo, Lilla 177
Flaten 131
Eneby 10, 12, 37
Floberga 10, 38
Enen, Stora 32
Fläsk-Lasses 87
Engelbrektshagen 179
Fogdebo 41
Ensta 38
Folkebo 19, 33, 39
Enviken 153
Fonsell 157
Enögla 167
Fornsala 157
Erik-Ers 132
Fornsälen 157
Erik-Mats 113
Forsbo 20, 39, 75
Erik-Pers 152
Forsens 155, 194
Erik Perstorp 93
Forshem 194
Eriksberg 48, 84, 89, 116, 146, Forstorp 155
174, 197, 200
Freden 190
Eriksdal 121
Fredriksberg 48
Erikslund 71, 162, 174, 189
Fredrikslund 110
Erikstorp 200
Fredsbacken 155
Erk-Anders 75, 136
Fridebo 55
Erk-Ers 90, 114, 116, 131, 136 Frideborg 155
Erk-Jans 112, 118
Fridensborg 165
Erk-Janssons 112
Fridhem 87
Erk-Jons 102
Fridtorpet 136
Erk-Lars 75, 129
Friskebo 41
Erk-Lars-Lars-Eriks 83
Frälsegården 129
Erk-Ols 93
Fugelsta 156
Erk-Pers 101, 129
Funkbo 40
Erligebo 135
Furuberg 58
Ermundabodum 121
Furulid 144
Esberneboda 200
Furuvik 131, 146
Espenbo 64
Fåfängan 197
Espen Ängen 64
Fågelsta 10, 13, 155
*Eta 153
Fågelsta hamna 7
Etingom 153
Fågelstavallen 21, 156
Ettinga 10, 12, 153
Fågelsången 73
Ettingbo 15, 20, 21, 155
Fäbodarna 102
Ettingvallen 154
Fäbodgärdet 158

Fäbodkärrsfäbodvallen 133
Fäbodtorpet 156
Fäbodvreten 122
Fäbodåkern 109
Fäbokärret 133
Fäbo-Ängen 109
Färdigvreten 156
Färmansbo 107
Färmansbo vall 55
Förarebostället 120
Förängshagen 182

Gammal-Aspnäs 142
Gammelholm 109
Gammel-Hässels 44
Gammel-Kvarsta 48
Gammel-Rickens 164
Gammelstun 126
Gammelsvallänge(n) 133
Gammelvallen 133
Gammel-Vida 65
Gammelån 36
Gammel-Ömans 173
Gantagården 150
Ganteskärvet 150
Gantesmyran 150
Ganthus 150
Garvars 86
Gat-Erikssons 87
Gelagbo 160
Gillermyrsvreten 105
Gillermåssen 105
Ginka 10, 24, 25, 156
Ginkafallet 157
Gjutbo 160
Glasmästartorp 144
Glugg-Linds 151
Gottorp 41
Granbacken 157
Granberga 10, 24, 71, 116
Granberget 116
Grangården 183
Granholmen 32
Granlunda 49, 94
Grannas 126
Grans 183
Gransätra 10, 23, 24, 40
Granudden 35
Granö 197
Grattbacken 148
Grenadjär Dombergs torp 69
Grensholmen 143
Grinda 104, 169
Grinden 106
Grindkärret 73
Grindstugan 97
Gropen 82, 140
Gränsbo 135

Grälls Lars Täppa 135
Gränberga 71
-gränd 96
Gränden 96
Grännas 126
Gränsätra 41
Gräsbo 18, 20, 158
Gräsbo hamna 7
*Grxsiar 158
Grästorp 158
Grötstens 109
*Gudhvastagxrdhe 10, 106
Gudwastabodhom 159
Gullsmyra 106
Gullvalla 101
Gullögla 167
Gulswedzmyra 106
Gundbo 19, 158
Gundbobacken 146
Gundbovallen 146
Gunnarsbo 19, 22, 159
Gunnebodha 159
Gustav-Jans 191
Gustavsberg 84
Guttorp 10, 16, 41
Gårdsjö 84
Gåsholmen 142
Gåsvreten 51
Gåvastbo 19, 159
Gäddsjö 10, 106
Gäddviken 190
Gällarbo 20, 160
Gällarbovallen 146
-gärde 24
Gärlebo 79
Gästbo 19, 160
Gästbovallen 160
Gästgivargården 71
Gästgivars 71
Haby 133
Hacksmyran 190
Hacksmyr Hagen 191
Hacksmyr wreten 190
Haga 45, 107, 127, 161
Hagaberg 36
Hagalund 75, 93, 111, 174
Hagatorp 107, 111
Hagbo 91
Hagen 49, 65, 75, 97, 163, 174
Hagfegden 42
Hag-Janssons 75
Hagsmoren 190
Hagtorpet 65
Hagudden 75
Halfvarbo utjord 182
Hallandsberg 176
-hallet 179

*Hall-sior 72
Hallsjö 10, 14, 69, 71
Hallsjö (gård) 69
Hallsjön 72
Hallsta 74
Halltorpet 74
Halmby 15
Halmbyboda 15
Halmdal 200
Halsingeby 72
Halsinge hamna 7, 72
*Hamarbwk 10, 42
Hammarbacken 161, 186
Hammarbron 58
Hammarby 161
Hammarbäck(s) 83
Hamra 58, 196
Hanses 102
Hara 29, 30
Harbo 29
Harbo hamna 7
Harbomstorp 37, 130
Harbonäs 10, 14, 42
Harir 12, 29, 30
Harsbo 20, 73
Harsbosjön 73
Hebron 107
Heda 14
Hedbo 121
Hed-Britas 87
Hedebo 76
Heden 76, 87, 110
Hedensberg 68
Hedenslund 70, 110
Hedkarlsbo 15, 108
Hedströms torp 105
Hedstugorna 88
Hedåker 94
Heléns 125
Helganbo 10, 161
Helgonaberg 161
Helsingebi 72
Helsinge Hampn 72
Helvarbo 182
Hemmingsbo 19, 108, 162
Henricsbodha 163
Hermanssvedden 174
Herrgården 113, 148
Hertigbo 19, 72, 73
Hillersbo 124, 136
Hindersbo 19, 163
Hjerpebo 42
Hjerpens torp 31
Hoberga 166
Hofstedts Äng 165
Hoknen 133
Holfwarbo 121
Holfwarbo Vtiord 182
Holm 10, 14, 16, 43, 72, 109
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Holmbo 69,
Holmbomossen 43
Holmbovägen 43
Holmen 70, 168, 197
Holmens 110
Holmrudun 145
Holmsta 110
Holvarbo 19, 146
Holvarbo, Lilla 188
Holvarbo, Stora 146
Holvastby 10, 14, 110
Horsberget 71
Horsboda 73
*Horssj ön 73
Horsskog 10, 24, 25, 163
Horssvältan 102
Hospitalet 178
Hov 10, 13, 164
Hovbacka 166
Hovberga 10, 14, 166
Hovgården 129
Hovgå'rdsudden 129
Hovs fäbodar 165
Hovsta 167
Hovstalund 167
Hovstavik 167
Hovstorp 198
Hovåkra 167
Huddunge 67
Huddunge(by) 9, 10, 12, 74
Huedtorpet 91
Huggle 10, 167
Hultens 41
Humlemyran 101, 105
Håcksby 10, 15, 78
Håeksbytorp 79
Håf 165
Håfberga 166
Håfgårdsudden 129
Håkansby 78
Håkansby torp 79
Hårdhällen 58
Hårdhällstorp 58
Hårrskog 164
Hårsläta 184
Hälla 86, 133
Hällafäbodarna 133
Hällarna 118
Hällbloms 108
Hällbo 183
Hällby 111
Hälleborg 48
Hällen 37
Hällhammaren 161, 162
Hällnäset 117
Hällsta 48
Hällvreten 36, 56
Hälsingens 177
Hälvarbo 182
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Hässelby 10, 12, 44
Hässels 44
Hästhagen 65, 144
Häverbo 121
Högbo 182
Högsberga 94, 110
Högsbo 19, 111
Högsbofäbodarna 111
Högstens 148
Hökbo 32
Hökhusen 32
Idaholm 144
Illebo 79
Imberbo 168
Ingbo 19, 112
Ingboberg 113
Ingborgbo 20, 168
Ingbrektshagen 179
-inge 12
Isaks 100

Jonases 69, 191
Jon-Lars 125
Jonsbo 117
Jonsdelen 35
Jons(gården) 127
Jonstorp 133
Jugansbo 19, 168
Jugansbovallen 169
Jutebo 160
Juwansbo 168
Jåpzbo 151
Jåsbon 19, 21, 151
Jägartorp 144
Jägartorpet 110
Jällbo 79
Järlebo 19, 45, 79
Järpebo 19, 42
Järpenstorp 31
Jöns-Anders 103
Jöns-Ers 201
Jönses hage 31, 37
Jönshagen 37

Jacobsboda 151
Jakobsdal 132
Jan-Anders 93, 99, 131, 183
Janbo 75
Jan-Ers 75, 90, 116, 164
Jan-Jans 80, 103
Jan-Jansfäbodarna 103
Jan-Jans(gården) 145
Jan-Jöns 114
Jan-Lars 127, 160
Jan-Måns 76
Jan Olofs torp 117
Jan-Ols 75, 88, 157, 192
Jan-Pers 140, 182
Jan-Persbodarna 133
Jan-Perstorp 108
Jan-Petters 104
Jan-Samuels 133
Jarlabodhum 45
Jellsrudun 57
Jerk-Anders 164, 183
Jerk-Ers 154
Jerk-Lars 164
Jerk-Nils 183
Jerk-Pers 157
Jmparabodhum 168
Jogansboda 168
Johannelund 116
Johannesberg 48, 157
Johannesborg 199
Johanneses 101, 150
Johanneslund 111, 198, 199
Johansboda 168
Johansborg 199
Johns 154

Kala 154
Kalaberget 154
Kalfmåssen 121
Kallabodhum 18
Kallmossen 121
Kallviken 136
Kalvhagen 137
Kalvnäs 43
Kammars 88, 190
Kamsta 46
Kamstaberget 46
Kamsta Tegen 46
Kanan 172
Kanikebo 15, 20, 169
Kankbo 169
Kanukabodhum 169
Kaplansgården 79
Karbo 17, 19, 46
Karlabodhum 46
Karl-Ambreses 111
Karlberg 84, 125
Karlborg 84
Karl-Karls 164
Karl-Ols 152
Karlsberg 48, 75
Karlsborg 84
Karlslund 88
Kartan 170
Kartaån 154, 170
Kasbo 20, 44, 154
Kaspers 199
Kastenhov 165
Kastens hov 165
Kasöga 71
Kattelbo 159

Kattelmossen 159
Kerstinbo 19, 114
Kerstinbo gård 114
ICiababohum 49
Kik 63
Kik, Gamla 64
Kik, Lilla 63
Kik, Nya 63
Kik, Stora 64
Kilgränden 140
Kilholmen 92
Klacken 86
Klases 165
Klementsbo 19, 169
Klens 121
Klensbo 121
Klingsbo 187
Klingstugan 187
Klingvreten 187
Klippan 127, 170
Klockarbacken 178
Klockarbostället 79
Klockargården 47, 79, 122, 170
Klockargårdsängen 47
Klockarharet 29
Klockars 47, 79, 85, 122, 170
Klockartorpet 84
Klostertorpet 170
Klostret 10, 24, 170
Klöstret 170
Knektstugan 129
Knut-011as 155
Knösbo 185
Kobbo-wreten 86
Kobobacken 148
Kobon 19, 21, 22, 149
Ko-Finas 189
Kofrabodhum 170
Koksbo 44
Kolarlugnet 90
Kolartorpet 137
Kolbacka 163
Kolbo 49
Kolebo 19, 80, 84
Kolningssvedden 125
Kolningsvreten 125
Komministergården 79
Korbo 19, 170
Korbosätem 171
Korbovallen 171, 199
Kornbergstorp 88
Kornbergs torp 88
Kornbergstäppan 88
Korsbo 146
Korsmyran 146
Korsvägen 197
Kox 45
Koxbo 44
Koxen 45

Kraka 140
Krakastad(en) 140
Kransberga 114
Kristineberg 156
Kristinelund 55, 80, 131
Krogen 146
Krongården 186
Kronogården 120
Krono Skyttens Torp 31
Kråklund(s) 160
Kråknäset 104, 107
Kråkslottet 72
Kräkelfallett 70
Kräkelmossen 70
Kubbo 86
Kubbogärdet 86
Kubbovreten 86
Kubboängen 149
Kuggböle 149
Kuggebo 148
Kuggeboda 149
Kuggelbo 149
Kuggelbobacken 148
Kukeboda 149
Kulbacken 51
Kullarbo 19, 171
Kullberga 51
Kullen 149, 185
Kullerbo 106
Kultberget 187
Kumla 14
Kungsåra 30
Kunstebacken 118
Kunstun 118
Kvallan 80
Kvallen 80
Kvallsjön 80
Kwarnista 47
Kvammyra 183
Kvamtorp 114
Kvarsta 10, 12, 47
Kvarstaberg 55
Kvarsta fäbodar 48
Kvarstaskog 48
Kvistbo 172
Kyrkberget 108
Kyrkoherdebostället 54
Kyrkvärdens 166
Kåbo 19, 172
Kågbo 172
Kålbo 173
Kålebo 80
Kålnäs 84
Kåpeboda 172
Kåsseboda 114
Käbbo 19, 49
Käbbo, Nedre 49
Käbbo torp 49
Käbbo, Övre 49

*Kwlabodha 10, 19, 22, 115
Källberg 123
Källbo 57, 154, 157
Källfallet 134
Källhagen 57
Källmon 157
Källmyra, Lilla o. Stora 173
Källskog 91, 108
Källskogskällan 91
Källtorpet 80
Källvik 144
Källviken 115
Källvikstorp 144
Kämparbo 122
Käringstugan 115
Kärrbäck 113
Ladbacken 172
Lagbo 19, 80, 172
Lagbovallen 172
Lagbovreten 178
Lagens, Gamla 172
Lagens, Nya 183
Laggarbo 20, 93, 122, 173
Laggarbo, Lilla 159
Lags 172
Lagvreten 194
Lakbäck 10, 24, 115
Lakbäcksvallen 123
Lakbäck Väster 115
Lakbäck Öster 115
Lakens torp 97
Lakvreten 97
-landa 13
Landbobröd 140
Langansbo 175
Lanses 108
Lappgränden 140
Lappviken 113
Lars-Anders 87, 101, 132
Lars Anderssons torp 70
Larsbo 75, 182, 190
Larsbogrind 182
Larsbohagen 75
Lars-Ers 177
Lars-Jans 192
Lars-Lars 75, 103
Lars Larssons husplats 94
Lars-Nils 111
Lars-Nilsbodama 111
Lars-Nilsfäbodarna 111
Lars-Ols 129, 131, 145, 197
Lars-Pers 157
Larssons 88
Lass-Ers 157
Lass-Pers 160
Lavxbodhum 172
Laxtorpet 75
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Ledbacken 172
Lårsta 15
Morssvedd 107
Lejsta 75
Lårstabo 15
Mortilns 185
Lena 81
Låtan 50
Mossberg 117
Liljansberg 66, 199
Låta äng 50
Mossbo 20, 117, 134, 186
Liljedal 172
Länna 10, 81
Mossboda 94, 163
Lillaggarbo 159
Länna, Öster 82
Mossbo fäbodar 133
Lillgården 49
Länsmansgården 136
Mossbo fäbodvall 133
Lillrickebo 159
Lönns 176
Mossebo 144
Lillsmedzbo 159
Lövbacka 200
Mossen 163
Lill-Torbacka 116
Lövbo 97
Munga 15
Lindbergs 157, 172
Lövens 156
Munters 189
*Lindbåtstaden 63
Lövensberg 156
Murar(en)s 99
Lindesberg 145
Lövhagen 50
Murar-Pelles 200
Lindhov 173
Lövlund 60, 88, 93
Myckelholm 46
Linds 169
Lövlunda 156
Mykle Engett 177
Lindsbro 10, 24, 173
Lövskog 93
Myran 66, 75, 158
Lindsbro krog 174
Lövsta 50
Myrberga 32
Lindses 31
Lövåsen 94
Myren 15
Lindsta 32, 62
Myrkarsbo 15
Lindstorp 169
Målarbo 88
Lissboen 21
Madams 136
Målarkolningen 88
Lisselbo 20, 49, 175
Magnuses 103
Målars 77
Litselbo 20, 116
Magnussabodhom 176
Mångsbo 19, 86, 176
Litsleby 10, 15, 43
Malmbacken 32, 66
Månkarbo 15
Littzlaboda 43
Malmen 88
Månses 76
Ljusbäck 10, 116
Malmens 32
Mårsbo 53
Loberg 110
Malmströms 88
Mårtensbo 53, 82
Loberg(et) 128
Manhem 51
Mårtsbo 19, 82, 176
Lockarbo 19, 117
Marbäck 10, 24, 50
Mxdhalby 118
Lokaruabodhum 117
Marieberg 187
Mälby 10, 15, 118, 182
Lokärret 110
Mariebo 177
Mälby kvarn 118
Longansboda 175
Markusbo 113
Mälbytorpet 118
Lortbrokärret 110
Marstall 52, 53
Märbäck 51
Lortkärret 110
Marstalla 10, 24, 51, 71
Märstalla 51
Lugnet 45, 76, 93, 107, 144, 174 Marstallen 52
Mässings 77
Lugnet, Stora 107
Marstrand 130
Mölnargården 44
Lukarabodum 117
Marthinsbodhum 176
Mölnartorp 122
Lump-Tildas 76
Maskinistens 89
Lund 43, 55, 108, 165
Mats-Anderses 186
Lunda 43, 76
Matsbo 189
Nappan 43
Lunda (gård) 76
Mats-Lars 112
Nappen 44
Lundbergs 106
Mats-Larsbodarna 112
Nederbyn 129
Lundbo 34, 199
Mats-Larsfäbodvallen 112
Nickebo 76
Lundgrens 86
Mellanbo 41, 46, 84, 118, 120, Nickebotorp 83
Lurberg 122
146, 193
Nickebo(torpet) 76
Lustigbacka 40
Mellangränden 140
Nilsbo 45
Lustigtorp 40
Mellangården 44, 53, 72, 103, Nilses 82
Lydhisum 10, 50
109, 120, 125, 127, 186
Nilses torp 126
Lysabxk 116
Mellantorp 72
Nils-Pelles 76
Låckarbo 117
Mickels 78
Nils-Pers 182
Långarsbo 19, 175
Mittbyn 76, 103, 112, 127, 130, Nilssons 126
Långbrokärret 76
158
Nissbo 45
Långbron 76
Mjölnargården 44
Nora 95
Långdäljan 69
Mjölnars 149
Norbo 29
Långgärde 50
Mjölnartorpet 122
Norbygge hamna 7
Långgärdet 10, 175
Modigsodlingen 163
Nordanhed 97
Långkoxet 44
Modigs-011es 162
Nordanmyra 93, 119
Långängen 166, 179
Mogan 158
Nordansiö 83
Långängstorpet 179
Morbo 146
Nordansjö 10, 118
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Nordansjö fäbodar 119
Nordfall 53
Nordins torp 124
Nordmyra 9, 10, 14, 93, 119
Nordmyrasjön 95
Nordsjö 10, 83
Noréns torp 105
Norgrens 103
Norrbo 20, 33, 53, 63, 93, 120,
146
Norrboslätt 64
Norrbyn 128
Norren 168
Norrgrind 69
Norrgränden 96, 140
Norrgården 44, 53, 72, 76, 100,
103, 109, 112, 125, 126, 128,
130, 134, 136, 164, 183, 186
Norrhagen 69, 191
Norrskogen 36
Norrstugården 109
Norrstun 105, 108, 116, 126, 136,
163
Norrsälja 10, 23, 61, 190
Norrviken 54, 176
Norrvreten 54
Norråmyra 92
Norr Åmyra 24, 92
Norr Åsbo 135
Norränge 103
Norströms 107
Nuttasbo 171
Nybelbärga 29, 54
Nyberg 32
Nybili 54
Nybo 48, 63, 80, 106, 118, 124,
152, 183, 199
Nybro 47, 88
Nybrolotten 89
Nyby 36, 69, 71, 159
Nybygge 174
Nybyggens 197
Nybygget 64, 76, 83, 122, 144
Nybyholm 74
*Nybyle 10, 23, 29, 54
Nybylund 69
Nyby, Öster 71
Nybäck 77
Nyckelbo 177
Nyckelholmen 46
Nyckelholmen, Gamla eller
Lilla 44
Nyckelängen 177
Nyfäbon 21
Nyhagen 32
Nyholm 89, 109
Nymanstorp 192
Nystrand 120
Nysätra 174

Nyvalla 149
Nyåker 191
Näs 10, 14, 42
Näsbo 191
Nästgården 103
Nötbo 120
Oberhw 166
Odensborg 40
Offerbo 19, 177
Offerbobodarna 177
Oknen 133
01-Anders 102, 164
Olbo 20, 45, 177
01-Ers 90, 103, 112
01-Görans 166
01-Jans 166
01-Jons 113
01-Lars 176
01-Mats 77, 117
01-Nils 103, 125, 127
Olof Erssons torp 118
Olofsbo 45, 83
01-01s 77, 125, 131, 136, 181
Olovsborg 154
01-Pers 83, 99, 103, 125
Olsberg 77
Olsbo 83, 107
Olwastxby 110
Ombyte 85
Oplanda 194
Oppgården 130
Oppstun 124, 135
Oppstu-täppor 135
Oppängen 194
Oskarsborg 182
Oskarshamn 131
Oskarslund 199
Parkudden 135
Pedersboda 83
Pellbo 85
Pell-Pers 103, 151, 157, 180
Pell-Pers(mors) 189
Per-Anders 105, 166
Per-Ers 112, 116
Per-Gustavs 128
Per-Jans 103
Per-Jons 132
Per-Jöns 93, 109
Per-Karls 63, 94
Per-Lars 77
Per-Måns 103
Per-Ols 71, 193
Per Olssons torp 182
Per Perssons torp 127
Persbo 19, 83, 105, 154, 178

Persbobyn 83
Persborg 40, 157
Persro 40
Perstorp 154
Petbo 19, 21, 161
Petbotomten 161
Petersberg 85
Petersborg 157
Pickhus 169
Pickhuskojan 170
Pilarbo 164
Pilvreten 177
Pinan 178
Pinngränden 140
Pitan 134
Pitevallen 168
Pithagen 134
Pitrönningen 134
Ploga 163
Posttorpet 154
Prest(e)boleth 54, 120, 178
Probstens Fäbowahlswetten 179
Prästbostället 84
Prästgården 12, 13, 14, 54, 84,
120, 178
Prästgårdsvallen 21, 179
Prästgårdsängen 55
Prästtorpet 122
Quarnsta 47
Quxrestum 47
*Raghnhildabodha 33, 56
Ragnarbo 19, 179
Ragnileboda 56, 179
Ramna 10, 56
Ramtegarna 55
Ramtegen 55
Raskens 84
Rassbo 85
Rastebo 85
Ravastbo 19, 85
Ravastbo torp 85
Renboholm 180
Rickbacken 193
Rickbolund 164
Rickebo 19, 180
Rickebo, Lilla 159
Rickens 164
Ricklunda 180
Ringvalla 101
Risinge 56
Risänge 10, 24, 56
Risängen 111, 112
Risängesvallen 57
Rosendal 65, 97, 180, 199
Rosenlund 166
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Rosentorp 89
Rostorpet 89
Rotfallet 110
Rotskär 65
Rottebo 181
Rubergs källa 123
Rubergsvreten 123
ruda 24
Rudbergs 123
*Rudufäbodarna 57
Rudun 10, 24, 57
Rumpaboda 180
Rundhällen 122
Runeborg 180
Rungrens Torp 48
Runhällen 122
Runnebo 20, 122, 180
Runnmyra 181
Runwiken 87
Rutbacken 127
Rutens Torp 127
Ruthagen 77
Ruthens torp 85
Ruts 127
Rutstugan 85
Ruttorpet 85
rydhia 24
Rydia 85
Ryie 85
Ryttarens torp 76
Ryttarmossen 104
Ryttartorpet 76
Råbo 50, 77
Rådzboo 123
Rågvreten 166
Råksjön 86
Råmossen 77
Råsbo 123
Råsbosjön 123
*Råsjön 123
Råttebo 181
Rävsten 111
Rävsvad 147
Röda krogen 57
Rödje 10, 85
Rödjebro 86
Rödje gård 86
Röjningen 79
Röjningstorp 79
Röjslen 83
Rök 14
Rönngrens 87
Rönngrenstorp 48
Rönnviken 10, 86
Rörbo 37
Rörens 168
Rövarstenen 111
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Sala 62
Sala norra kronopark 123
Sala södra kronopark 123
Salängen 157
Sandbäck 94
Sandgrinden 51
Sandgrindsröret 51
Sandtorp 89
Sandvik 103
Sandviken 43, 181
Sandvreten 108
Sarastugan 55
Sarasåkern 55
Sefferhällen 122
Segelbo 124
Segelbobodarna 112
Seselboo 89
Sevedskvarn 118
Sevedstorp 174
Siesta 181
Sifferhällen 122
Sifferhällshällarna 122
Sigelbo 124
Siggberg 10, 124
Sillbo 19, 87
Sillbodkärret 21
Sillbomalmen 88
Sillbon 21
Sillebo 19, 181
Sillebokojan 183
Sillebo torp 183
Silleboäng 182
Sisselbo 19, 89
Sjudarestugan 90
Sjudars 90, 103
Sjukhustomten 183
Sjöberget 117
Sjöbo 163
Sjöboda 58
Sjöfallet 125
Sjögränden 140
Sjöholmen 10, 41
Sjökarlsbo 125
Sj övik(storpet) 87
Skaleboda 162
Skalleboda 162
Skallängen 162
Skansen 37
Skedekarsboda 125
Skekarsbo 15, 19, 125
Skellerbom 90
Skeppsmyran 104
Skinnarbo 20, 125
Skinnarbo hästhagen 126
Skobbo 183
Skogbo 20, 183
Skogbokojan 183
Skogen 45, 90, 126
Skogens 164

Skogsfrid 49
Skogsgränden 96
Skogsmyren 180
Skogssjön 77
Skogsvik 50, 157
Skogsängen 77, 152
Skogwacktar Torpet 31
Skojars 80
Skoleboda 162
Skomakars 199
Skommars 127
Skommartorpet 168
Skräddarbo 88, 93
Skräddars 37, 69, 107, 119, 127,
128, 194, 197
Skvaterbo 118
Skvaterbäcken 118
Skyttholmen 199
Skålby 162
Skäggebo 178
Skälby 19, 162
Skärsjö 10, 24, 126
Slaktars 127
Slåttboen 21
Slätan 184
Slättan 10, 184
Slätten 152
Slättorpet 64
Smedens 128, 163
Smedjan 155
Smedsbo 10, 20, 23, 58, 77, 80,
184
Smedsbo, Lilla 159
Smedsbotäppan 58
Smedshov 184
Smedstorp 163
Smedsåker 184
Smibacken 186
Smulan 174
Smulbo 174
Smuleberg 175
Smydzbole 184
Småängen 51
Snestorp 65
Snickars 114, 127
Snugga 194
Snurromsvreten 112
Snusshus 182
Snöroms 112
Sofiedal 197
Sofielund 162
Solbacka 135, 187, 192
Solbacken 58
Solberg 10, 14, 58, 77
Soldatängen 172
Solgården 65
Solhallet 71, 179
Solhem 64
Solhörnan 184

Solvalla 86, 135
Solvallen 186
Solvik 50, 85
Sonbon 164
Sotränningen 89
Spånghagen 59
-sta 12, 40, 47
Stabo 59
Staf 59
Staffansbo 19, 37, 184
Stafflaboda 127
Staflabohum 59
Stala 52
Stalbo 17, 18, 20, 59, 127
Stalbo soldattorp 128
Stalbotorp 60
Stale 52
-stall(en) 52
Stallhagen 144
Stallhagsberget 144
Stamgården 77
Stammen 77
Stares 107
Stavlundstoen 59
Steghamota skogh 185
Stempnx 90
Stenbacken 145
Stenbrobacken 31
Stenbrogärdet 31
Steneborg 37
Stenlunda 185
Stenmyran 102
Stennäs 81
Stenstorp 71, 194
Stenstugan 194
Stentorp 128
Stentorpet 194
Stenviken 150
Stigamo 185
Stigmota 10, 13, 185, 195
Stigsbo 128
Stigängen 128
Stimna 90
Stomhemmanet 199
Stongkye 186
Stora fäbodvallen 102
Stora myran 119
Storgården 44, 49, 77, 186
Storhamra betsmark 196
Storjansbo 175
Storkobet 172
Storkoboteg 172
Storrickebo 180
Storstun 136
Storvallen 176
Storvreten 99
Strängsbo 200
Strömsberg 77, 89
Strömtorpet 89

Svinn 61
Styggbråten 126
Svinnegam 60
Styggholmen 163
Svinnö 61
Styggmyren 163
Svinö 61
Stymlan 77
Svisjön 61
Stymne 10, 90
Svyna 60, 188
Ståhls torp 68
Swynbolsta 188
Ståleboda 59, 127
Sågarbo 114
Ståle(n)s 128
Sågarens torp 193
Ståltorpet 128
Sågars 193
*Stångkya 186
Sågen 77, 193
Stället 87
Såggården 77
Ställvreten 87
Sälen 62
Stärte 10, 24, 186
-sälja 23
Stärtevallen 187
Sälja 10, 23, 24, 62, 128
Stävlö 59
Säljabyn 128
Sundbo 164
Sälja Norr 61, 190
Sundins 112
Sälja Väster 190
Sundinsbodarna 112
Sälj evreten 191
Sundinsfäbodvallen 112
Sälls 107
Sunnersta 73
Sälängen 157
Sunnesta 73
-säter 23
Sunnätta 73
Sätra 10, 23, 24, 191
Svallängen, (Nya) 108
Sätra- Soldat Torp 192
Svanströms torp 94
Sätravallen 192
Svarthålet 197
Södergården 103, 157
Svarthäll 113
Södemäs 63
Svartmossen 46
Södertorp 192
Svartsky 199
Sönbo ängen 164
Svartstugan 177
Sörbo 60, 78, 91, 93, 130, 175
Svebo 131
Sörbyn 103
Svedbodal 187
Sörgränden 96
Sveddalen 187
Sörgården 44, 61, 69, 77, 101,
Sveddbo 77
Svedden 77, 94, 103, 107, 128, 103, 109, 112, 125, 134, 187
Sörhagen 90
136
Särmarken 183
Sveddstugan 77
Särskogen 158
Sveddtorpet 136
Sörstun 127, 130, 164
Sveden 91, 185
Söråmyra 93
Svedäng 10, 187
Sär Åsbo 135
Svemossen 61
Särängen 35, 78, 85
Svenbo 45
Särängs Eriks torp 78
Svene 61
Svenes 61
Svennevad 60
Tallbacken 192
Svesta 188
Tallbo 155, 172
Svia 144
Tatar-Rönningen 124
Svidgärdet 187
Tavlan 54
Svimossen 61
Tegelbruket 109
Svina 10, 13, 14, 60, 188
Teppegerhi 10, 192
Swinabolstad 188
ThOrelsiObode 147
Svinabäck 61
Tidenäset 137
Svina, Nedre 61
*Tidha 137
Svina soldattorp 61
Tidlunds torp 193
Svina, Övre 61
Tidåhn 137
Svind 61
Tildas 76
Svingbolsta 10, 13, 188
Timans 73
Svingbolsta krog 189
Tingarsbo 91
Svingbolsta soldattorp 189
Tingvastbo 19, 91
Svinmossen 61
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Tinäset 137
Tinäsfäbodarna 136
Tiån 137
Tjärdalen 107
Tjärdalsvreten 107
Tobbo 19, 192
Tobbokojan 192
Tolan 163
Tolbo 19, 192
Tomta 49, 116
Tomten 31
Torbacka 130
Torbo 91
Tordeboda 192
Toresiön 147
Torgården 65
Torkelsbo 125
Torp 10, 16, 130
-torp 16
Torpargården 112, 124
Torpars 112
Torparvreten 108
Torpet 137, 159
Torpshus 131
Torpsta 131
Torsåker 12
Torsängen 131
Tranhem 70
Trasket 187
Trollartorpet 63
Trollberget 175
Trondheim 70
Tronhem 70
Trundhem 63, 70
Trundhem, Nya 70
Trundhjem 70
Trundvreten 70
Trunhem 70
Trädgårdstorp 197
Trämossen 69
Trämoss-Lasses 69
Trögbo 190
Tubbaboda 192
Tuppängen 152
Turkilzbo 125
Tvestarna 81
Tvestberget 81
Tvesten 81
Tvisten 81
Tängesbo 19, 193
Tängesbo soldattorp 193
täppa 24
Täppaharet 29
Täppan 10, 58, 70
Tärn 100, 132
Tärnbo 100
Tämbro 100
Tämpussen 100
Tämsjö 132
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Tämsjön 100, 132
Tärntorpet 100
Töbro 20, 147, 155
Töbroarna 147
Töreltjämen 147
Törlan 147
Tösjön 147

Uddenhov 78
Uddtorpet 78
Uddunge 74
Uddvreten 78
Uggleboda 177
Ulebo 14, 20, 132
Uljeberg 195
Ullbolsta 188
Ulvåsa 143
-unge 12
Upplanda 10, 14, 193
Upplandavallen 21, 194
Uppsala 62
Uppängen 194
Urmakars 172
Utanbon 21
Utters 199

*Vikhamar 10, 196
Viksberg 78
Viktorshagen 167
Vilan 49, 82
Vilans 78
Vilhelmsdal 192
Villsmossen 112
Vinterbo 171
Vogelsang 73
vret 24
Vreta 10, 196
Vretama 127
Vretbacken 114
Vretbo 78, 127
Vretbyn 196
Vreten 66
Våla 138
Våla härad 27
Vålbo 29
Väderholmen 10, 197
Vädersholm 197
Vädersta 191
Väderstad 191
Wädersta wreten 191
*Vwndil 195
Vändle 195
Västanhov 198
Västanå 91
Västanås 133, 157
Västberga 155
Västerbo 33, 41, 66, 91, 117, 180
Västerbygge 167
Västergården 35, 53, 109, 113,
120
Västerlänna 81
Västerskog 194
Västersocknen 140
Västerstun 127, 136
Västersälja 10, 23, 24, 190
Västervik 187
\-7ästervåla 138, 139
Västeränge(n) 112
Västerängen 105, 119
Vättla 47
*Vättla bodar 47

Vackerbråten 126
Vad 10, 64
Vakarle 91
Valir 138
Vallby 155
-vallen 21, 55
Vallen 178
Valsön 39, 55
Vavd 17
Vederholm 197
*Vedtorpet 91
Vendel 195
*Vendeledha 10, 24, 194
Vendelsvarv 195
Vendelsåsen 195
Vendelsö 195
Vendeludd 196
Westerbovreten 180
Vgglabodhum 132
Viberget 134
Yghabodom 112
Vibo 134
Vibron 134
Viby 10, 12, 29, 64
Åberga 93
Vibäcken 134
Åbo 65
Vida 10, 24, 65
Åby 10, 12, 13, 133, 198
Vida frälseallmänningslott 66 Åbybäcken 133
Vidatorp 35
Åby gamla fäbodvall 199
Vidavallen 66
Åbygge hamna 7
Videtorp 120
Åbyhus 199
Vikbolandet 137
Åbylund 135, 199
Viken 113
Åbysågen 114

Åbyvallen 199
Åkerbacka 200
Åkerbacken 200
Åkerby 10, 13, 199
Åkerlunds 155
Åmyra 10
.
Åmyra, Lilla 93
Åmyra Norr 24, 92
Åmyra, Stora 92
Åmyra Sär 93
Åsbo 14, 20, 78
Åsbo Norr 135
Åsbo Sär 135
Åsen 137
Älvåsa 137
-änge 24
Ängebo 55
Ängelsmyran 113
Ängesmyran 113
Änglunds 78
Ängsberg 200
Ängsholmen 39, 168

Ängsta 93
Ängstorp 66
Ärligbo 19, 135
iErloghwbodum 135
Ärna 109
/Esliby 44
Äspenbo 19, 64, 200
Äspenängen 64
Ätran 153

Ödegården 82
Ödesta 136
Oja 36
Ökersbo 94
Ökessbo 94
Ölund 166
Ömans 157, 173
Ömans-Johannas 74
Ömanstorp 193
Ön 10, 14, 66, 179
Öndbo 19, 195, 201
Örbyhus 25
Osta 10, 136

Östaholm 137
Östaholmstorpet 137
Osta kvarn 137
Osta källa 137
Östanhed 123
Östanås 137
Östberga 85
Östbyn 128
Österbo 45, 79, 86, 93, 120, 145,
175
Österbo fäbodar 120
Östergränden 140
Östergården 35, 53, 113, 120
Österhult 199
Öster Länna 82
Östers 167
Österskog 149
Österskullarna 167
Östersocknen 140
Östervåla 138
Östlings svedd 78
Östlunda 145
Östlunds 145
Överbo 178
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SKRIFTER UTGIVNA GENOM ORTNAMNSARKIVET I UPPSALA
SERIE A: SVERIGES ORTNAMN
Ortnamnen i Blekinge län: II Bräkne härad (1971).
Ortnamnen i Hallands län: I Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948), II Bebyggelsenamnen
i mellersta Halland (1950), III Bebyggelsenamnen i norra Halland (1980).
Ortnamnen i Jämtlands län: 6 Ragunda kommun, bebyggelsenamn (1983).
Ortnamnen i Jönköpings län: II Mo härad (1974).
Ortnamnen i Skaraborgs län: I Inledning (1972), II Barne härad (1961), III Frökinds härad (1961), IV
Gudhems härad (1954), V Kinne härad (1965), VI Kinnefjärdings härad (1966), VII Kåkinds härad
(1950), VIII 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), XVIII: 4 Register 3. A. Personnamn, B. Ordregister, C. Register över språkliga iakttagelser
(1975).
Ortnamnen i Värmlands län: I Inledning (1984), II Fryksdals härad (1923), III Fiirnebo härad (1934), IV
Gillbergs härad (1922), V Grums härad (1926), VI Jösse härad (1942), VII Karlstads härad (1922),
VIII 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 Ångermanlands södra domsagas tingslag (1955), II Ångermanlands
mellersta domsagas tingslag (1965), III 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 hemmansdelar (1923), II
Ale härad (1909), III Bjärke härad (1906), IV Bollebygds härad (1909), V Flundre härad (1906), VI
Gäsene härad (1911), VII:1 Kinds härad, norra delen (1919), VII:2 Kinds härad, södra delen (1918),
VIII Kullings härad (1914), IX: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: 11 Hammarkinds härad, bebyggelsenamn (1982), 17 Skärkinds härad,
bebyggelsenamn (1986), 22 Östkinds härad, bebyggelsenamn (1984).
Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Av Björn Collinder (1964).

SERIE B: MEDDELANDEN
Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. Av Jöran Sahlgren. 2:a uppl. (1929).
Ägonamn i Rönnebergs härad. Av Erik Bruhn (1931).
Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. Av Jöran Sahlgren. 3:e omarbetade och utvidgade uppl.
utgiven av Helge Lindberg och Jöran Sahlgren (1945).
Övredalsk ar-genitiv. Av Bror Lindén (1976).
Ortnamnsarkivet i Uppsala. En presentation. Av Leif Nilsson och Allan Rostvik (1983).
Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan. 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).

SERIE C: KÄLLSKRIFTER
1. 1663-64 års inventering av fäbodar 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 Lindat (1974).
(Ovanstående seriebeteckningar införda 1974.)
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