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8. Stadsdel Halvardsgårdarna

HALVARDSGÅRDARNA.
Halvardsgårdarna har som förled mansnamnet Halfvard. Första gången
namnet förekommer i skriftlig form är i en mantalslängd från år 1715 då som
Half:s gårdar. (Uppgift från Ortnamnsarkivets handlingar i Uppsala). Half:s gård
ska ha legat nära bönhuset enligt Birgit Eriksson. Hennes far Påkes Oskar
nämnde ofta Half:s gård och han berättade också var den låg. Beträffande
namnet Halvardsgårdarna kan man konstatera att bokstaven ”d” i namnet
försvunnit i dagligt tal och skrift numera. Den rätta namnformen är
Halvardsgårdarna och den återfinns i denna text.
Bagar Kalles Väg
1992
”Bagar Kalle” (Karl Eriksson), som var född 1872 och avled 1957, var
ursprungligen från Borlänge köpingsområde men hade anknytning till
Rommegården som var belägen i Halvardsgårdarna. Han var anställd som
bagare vid det kända Tunholms Bageri i början på 1900-talet. Han var ogift.
Halvardsvägen
1983
Halvardsvägen är namnet på den väg som leder fram till det nybyggda området
på Hea.
Hedbacks Väg
1992
Oskar Hedback (1890-1961) hade sin gård invid den gamla Sjöns affär i
Halvardsgårdarna.
Kajes Väg
1992
Kajes är ett gammalt soldat- och gårdsnamn i Halvardsgårdarna. Kajes Ernfrid
Haglöv (1897-1972) bodde med sin hustru Ingeborg (1901-1977) vid denna väg.
Majts Backe
1992
Majt Eriksson f. Lindström är född 1920 och änka efter Gunnar Eriksson. Hon
härstammar ursprungligen från Torsång och har bott med sin familj invid denna
väg i Halvardsgårdarna under lång tid.
Moris Väg
1992
Moris är ett gårdsnamn som kan härledas till början på 1800-talet i
Halvardsgårdarna. En av brukarna av gården var Moris Kalle Karlsson som var
född 1884. Han var gift med Alba.
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Påkes Väg
1992
Påkes är ett gårdsnamn som har härletts tillbaka i tiden till 1600-talet. En av
ägarna till gården under 1900-talet var Påkes Oskar Larsson. Han föddes 1884
och avled 1980. Enligt uppgift från boende i Halvardsgårdarna ska Påkes vara
första kända gården i byn.

Sobrovägen 1999

Fotograf: Olle Stålberg

Sobrovägen
1992
Namnet har anknytning till Solklinten och även Solbäcken. Första delen av
namnet har under tidens lopp tappat l:et och benämns nu Sobrovägen.
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