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Förord.
Underlaget för denna skrift har huvudsakligen varit de kommunala protokoll
som finnes förvarade i kommunens arkiv. Jag konstaterade vid faktainhämtandet
att stora ”hål” finnes i det arkiverade materialet liksom att de tagna besluten
kunde finnas under olika arkivbildare. Detta medförde att det fanns många
sökvägar att gå och detta gjorde arbetet mycket tidskrävande. Vid ett flertal
tillfällen har jag fått tag i fakta på de mest oväntade ställen.
Då det gäller sökandet i kommunala arkiv så har de samtal och de tips som
Inga Britt Sundberg på Borlänge Kommuns Arkiv gett mig betytt mycket.
Gertrud Sammils och Marianne Morén på Stadsbyggnadskontoret har hjälpt till
med framtagandet av kartmaterial. Den personal på Stadsbyggnadskontoret som
vetat om vad jag höll på med har mycket intresserat följt arbetets framskridande.
Hugo Hedströms samlade skrivna material som finns på Föreningarnas Arkiv
har genomgåtts och likaså har jag haft kontakt med Tunabygdens Gammelgård
och kontrollerat om några speciella faktauppgifter rörande namnfrågor upptäckts
i de nyligen genomgångna och förtecknade handlingar som Dr K.E Hällsjö
lämnat efter sig
Trots de kommunala protokollen och annan skriftlig dokumentation så har de
samtal och diskussioner som jag haft med åtskilliga personer i detta ärende
betytt mycket. De har kunnat lämna nya faktaupplysningar och de har även haft
möjlighet att bekräfta mina antaganden i vissa namnfrågor.
De tidigare ledamöterna i Namnberedningen, ordföranden rektor Nils Persson
(ordförande under perioden 1964-1985) och Klas Eriksson (ledamot under
perioden 1971-1982), kunde berätta om hur man arbetade i Namnberedningen
inför framtagandet av nya gatu- och vägnamn under deras mandatperioder. De
beklagade båda mycket att man inte varit mera noggrann vid dokumenteringen
av bakgrunden till de nya namnen. Båda avled 1999.
Kommunalingenjören Halldon Robertsson arbetade under många år i Stora
Tuna kommun och senare även i Borlänge kommun. Han har berättat om
namnsättning i Stora Tuna kommun och de diskussioner som föregick dessa.
Då det gäller arbetet med gatu- och vägnamnen i Skräddarbacken så ligger
Eivin Nolåkers noggranna historik om namnen som grund för mitt arbete. Han
har också varit till stor hjälp då det gällt den historiska delen i avsnitten om Mats
Knuts, Nygårdarna och Jakobsgårdarna.
Gunnar Hellander har berättat och lämnat intressanta fakta då det gäller
namnsättningen av gator och vägar i Tuna Hästberg.
Gunnar Bergkvist och Maj Britt Berglund varit till stor hjälp då kapitlet om
Idkerberget färdigställdes.
Vidare så har Folke Berglund, Karl Axel Karlsson. John Erik Forsell, Gud-
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run Sundström, Ernst Nilsson m fl vid ett flertal tillfällen mycket intresserat
besvarat mina frågor.
Sven Olsson på Dalarnas Muséum har gett bra tips och synpunkter.
Mats Wahlberg på Ortnamnsarkivet i Uppsala, som 1994 färdigställde boken
Uppsalas gatunamn, har betytt mycket i mitt arbete. Vid de besök jag gjort vid
Ortnamnsarkivet så har han ställt upp och verkligen intresserat sig för vad jag
arbetade med. Hans synpunkter på det skrivna materialet (stavningsprinciper,
motiveringar, faktapresentation, källkritik mm) har givit mig betydelsefull
kunskap i dessa frågor.
Trots att jag rådfrågat en rad personer med kunskap om olika delar av
Borlänge har det hela tiden under arbetet med denna historik framkommit nya
kompletterande fakta. Detta betyder att i materialet kan felaktigheter/oklarheter
förekomma trots alla försök som gjorts för att eliminera dessa. Det visade sig
under arbetets gång att det var svårt att finna relevanta uppgifter till många
gamla gatunamn. Bakgrunden till ett gatunamn som gavs på 1930-talet var
kanske självklar då men bakgrunden till det då satta namnet kan idag vara
svåråtkomlig om inte alla fakta i namnärendet skrevs ned då det beslutades.
Jag är mycket tacksam om någon, som har kompletterande upplysningar om
det framlagda materialet eller påpekanden om felaktigheter, tar kontakt med
mig.
Slutligen vill jag än en gång tacka alla som tålmodigt och intresserat lämnat
upplysningar som gjort denna sammanställning möjlig.
Borlänge 2000-04-05
Olle Stålberg
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