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Bilaga 1.
Informant      1                    Intervjudatum 28/10-00
Föd-år 1941
Bostad Näcksta 4:4
Bott i byn sedan -75
Relation till gård Äger och brukar ”Åslunds”, övertog gården efter morfar
Annat Inte så intresserad av de gamla namnen

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” nej - Jejjes
             ”Ol-Ols” nej - hermä Bernt
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” kanske
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej - Kristofferssons
Övriga:
              ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” Bankirns, inte Furunäs
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Älsjötäkten (”Aschötäkta”)
Sommarföuse

Informant      2                    Intervjudatum 28/10-00
Föd-år 1951
Bostad Näcksta 3:5
Bott i byn sedan barndomen
Relation till gård Äger och brukar”Jörns”, övertagit efter föräldrar och morföräldrar

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” talar inte om den obebodda delen. ”Stens” om den bebodda
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” nej, Bertils
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej, Rolfs
Övriga:
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” vet inte. Inte Furunäs
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Inga namn. ”Västat” den delen av gården som ligger vid en nu riven sommarlagård.
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Informant      3                    Intervjudatum 29/10-00
Föd-år 1929
Bostad Näcksta 5:26
Bott i byn sedan Född i byn
Relation till gård Äger och  brukar ”Ögrens”, son till förste ägaren med namnet Ögren

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja, men har hört namnet ”Uti-gåln”
            ”Ol-Jans” ja
Övriga:
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” nej - ”Villa”, ”Grosshandlarns”
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Den avstyckade delen där han nu bor kallas ”Sve” eller ”Danielssve”
Tjärnbiten (Hör till 1:4)

Informant      4                    Intervjudatum 29/10-00
Föd-år 1932
Bostad Näcksta 2:4
Bott i byn sedan sex månaders ålder
Relation till gård F. d. ägare och brukare till ”Ol-Jons”, övertog gården efter fadern
Annat Kunnig och engagerad hembygdsforskare

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja, har även hört farmor säga ”Uti-gåln”
            ”Ol-Jans” ja
Övriga:
             ”Höijers” ja
              ”Anderssons” ja, även ”Villa”
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja, eller Flycktens
              ”Lindgrens” ja

Namn på egna ägor:
Äpplingsbacken
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Bränna
Stortuva
Stordrolet
Lilldrolet
Väst-i-lägda
Hälsinge-Jonas-odlingen
Västbergstäkten
Tjärnåkern
Sundskogen
Killtäkta
Nyängsdalen
Kalvkärrsloken

Namn på andra ägor i byn:
Sve/Danielssve/Daniel-Ols-sve
Svinskinnet
Pärlandsbacken
Älgsjötäkten
Bastubacken
Torplägda
Tomtebo

Informant      5                    Intervjudatum 28/10-00      
Föd-år 1932
Bostad Näcksta 1:4
Bott i byn sedan från 1986
Relation till gård Äger och brukar ”Gustafs”. Fruns far var tidigare ägare.

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja, känner till ”Uti-gåln”
            ”Ol-Jans” ja
Övriga:
             ”Höijers” ja
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja eller Flyktens
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Tjärnbiten
Nylandsbacken
Stordrolet
Långdrolet

Informant      6                    Intervjudatum 29/10-00
Föd-år 1948
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Bostad Näcksta 1:11
Bott i byn sedan 1986
Relation till gård Äger, brukar halva "Ol-Ols", systerson till tidigare ägare

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” nej - ”hermä Stig”
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej - Kristofferssons
Övriga:
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” nej - Grosshandlarns
              ”Per-Svens” nej - Gösta
              ”Nils-Svens” nej - Flyktens
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Torplägda
Sjöbiten
Sjöbacken - finns inte längre, bebyggt med fritidshus
Smedjebacken

Informant      7                    Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1946
Bostad Näcksta 3:17
Bott i byn sedan Uppvuxen på gården, utflyttad under perioden 1967 - 79
Relation till gård Äger och brukar ”Per-Svens”.Släkten har ägt gården sedan slutet av 1800-talet
Annat Forskar om släkten och gården

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej - ”Emils”
Övriga:
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja ev. Flycktens
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Hagahörne
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Kels
Stortuva (2:4)
Bastubacken (i Sör-Näcksta)
Oxöuga i någon sammansättning, om en vik i Nordnäcksta

Informant      8                    Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1945
Bostad Näcksta 4:5
Bott i byn sedan 1974
Relation till gård Äger, brukar ”Nils-Svens”

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” nej - Jejje och Karin
             ”Ol-Ols” ja, ibland
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” nej - ”bortmä Stig”
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej - ”bortmä Rolf”
Övriga:
             ”Höijers” nej - Målingen
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” nej - Gösta och Monika
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja
              ”Vitstugu”/”Vitvilla”, ny villa vid infarten till byn

Namn på ägor:
Svinskinnet
Stormyren
Pärlandsbacken (kommunens mark)
Storhölåbiten
Röuhölåbiten (Den röda höladan …)
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Informant      9                    Intervjudatum 5/11-00
Föd-år 1942
Bostad Näcksta 2:22
Bott i byn sedan Uppvuxen på gården, utflyttad under perioden 1964 - 77.
Relation till gård Äger och brukar "Viktors", tagit över efter sin far

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” ja
Övriga:
             ”Höijers” ja
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Minns "Hans-Jonstorpet"

Namn på ägor:
Använder inga namn på de egna ägorna.

Övriga namn:
Flaggstångsbacken
Stortuva
Gunnarbackan

Informant      10                  Intervjudatum 12/11-00
Föd-år 1944
Bostad Alnö, Västernorrlands län, fritidshus Näcksta 1:29
Bott i byn sedan Uppväxt i byn, utflyttad 1965. Periodvis boende därefter.
Relation till gård Äger och brukar halva "Ol-Ols", övertagit efter föräldrar och farbror.

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja , eller "gården"
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” ja
Övriga:
             ”Höijers” ja
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” ja
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              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Namn på egna ägor:
Torplägda
Sjöbacken
Sjöbiten
Sjöåkern
Lobiten
Smedjebacken
Ánnexbacken (betoning på första stavelsen)
Oxöuge
Bastubacken
Mytbiten

Namn på andra ägor i byn:
Västat (olika beroende på om det syftar på "Jörns" eller "Viktors" ägor)
Stortuva
Hans-Jons -torpet, -tjärn
Gunnarbackan

Informant      11                  Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1945
Bostad Näcksta 4:5
Bott i byn sedan 1974
Relation till gård Gift med ägaren och brukaren av ”Nils-Svens”

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” nej - Karin och Jejje
             ”Ol-Ols” osäkert
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” osäkert
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” Rolf och Gerd
Övriga:
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” nej
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” ja
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Pärlandsbacken (tillhör kommunen)

Informant      12                  Intervjudatum 1/11-00
Föd-år 1964
Bostad Näcksta 1:11
Bott i byn sedan 1994
Relation till gård Hyr halva ”Ol-Ols”, sambons släktingar äger gården
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Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja
Gård 2, ”Viktors” nej - Sten och Sylvia
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” nej - Rolfs
Övriga:
             ”Höijers” ja
              ”Anderssons” nej - ”Grosshandlarns”, ”Villa”
              ”Per-Svens” nej - Gösta och Eva
              ”Nils-Svens” nej - Flyckts
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor: nej

Informant      13                  Intervjudatum 3/11-00
Föd-år 1969
Bostad Näcksta 3:5, Lill-stugan i "Jörns"
Bott i byn sedan 1997
Relation till gård Sambo med dotter till ägaren av ”Viktors”

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” Jejje och Karin
             ”Ol-Ols” Pelle och Katrin
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” Rolf och Gerd
Övriga:
             ”Höijers” nej - ”Näset åt ‘n Raymond”
              ”Anderssons” ja
              ”Per-Svens” nej -Gösta
              ”Nils-Svens” nej - Nisse och Elsa
              ”Lindgrens” osäkert

Namn på ägor: nej
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Informant      14                  Intervjudatum 4/11
Föd-år 1948
Bostad 1:24, f. d. fritidshus, byggt av svärföräldrarna.
Bott i byn sedan Periodvis sedan 1969, permanent sedan 1991
Relation till gård Ingen
Annat Hembygdsforskare, drivande i hembygdsföreningen

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar
Gård 1, ”Gustafs” ja
             ”Ol-Ols” ja eller ”gå till Bernt”
Gård 2, ”Viktors” ja
            ”Ol-Jons” ja
Gård 3, ”Jörns” ja
Gård 4, ”Åslunds” ja
Gård 5, ”Ögrens” ja
            ”Ol-Jans” ja
Övriga: 
             ”Höijers” osäkert
              ”Anderssons” nej - ”Grosshandlarns”
              ”Per-Svens” ja
              ”Nils-Svens” nej - Flyckt
              ”Lindgrens” ja

Namn på ägor:
Anbacken
Sjöbacken
Torplägda

Informant      15                  Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1955
Bostad Näcksta 2:23, nybyggd villa
Bott i byn sedan 1990
Relation till gård Ingen

Användning av gårdsnamn eller andra beteckningar:
Använder inga av de gamla namnen. Säger namnen på dem som bor där nu.
”Anderssons” - Blå huset
Nygrannan

Informant      16                  Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1990
Bostad Näcksta 2:23, nybyggd villa
Bott i byn sedan 1990
Relation till gård Ingen

Använder inga speciella gårdsnamn, med undantag för ”Ol-Jons”
De flesta gårdarna får heta ”ner mä sjön”

Informant      17                  Intervjudatum 4/11-00
Föd-år 1952
Bostad Näcksta 5:40, f.d fritidshus, "Haukebös"
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Bott i byn sedan 1999
Relation till gård Ingen

Känner inte till några gårdsnamn.
Använder nuv. ägarnas namn för att beteckna gårdarna.

Informant      18                  Intervjudatum 5/11-00-00
Föd-år 1959
Bostad Näcksta 2:24, nybyggd villa
Bott i byn sedan 1996
Relation till gård Ingen

Använder inte några speciella gårdsnamn.
Använder nuv. ägarnas namn för att beteckna gårdarna.


