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Förord 

Många människor har guidat mig och hjälpt mig att utforska onomastikens 
domäner och stadsdelar i Stockholm, så att de för mig har blivit platser där 
namn, lokaler och namnbrukare bildar intressanta miljöer. Det finns många 
som jag vill tacka för att de på olika sätt har hjälpt mig i avhandlingsarbetet 
och några vill jag särskilt nämna här: 

Först och främst ett varmt tack till alla informanter för att jag har fått pra-
ta med er om gatunamn och stadsdelar! Denna avhandling handlar just om 
era kunskaper, insikter, upplevelser och uppfattningar om gatunamn i Stock-
holm, så utan samtalen med er alla hade denna bok inte kunnat skrivas. Tack 
för alla trevliga samtal i gatuplanet! 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har lämnat ett ge-
neröst bidrag till tryckning av avhandlingen för vilket jag är mycket tack-
sam. 

Stockholm är en stad i ständig utveckling, inte minst när det gäller gatu- 
och vägsträckningar. Lantmätare Ivan Fredriksson på Stockholms stadsbygg-
nadskontor har hjälpt mig att reda ut kartbilden när det gäller gamla, nya och 
ändrade namn på gamla och nya gator, tunnlar, avfarter, gångvägar m.m. 
Särskilt vill jag tacka Ivan för all hjälp med kartmaterialet till avhandlingen. 
Forskningsarkivarie Ulla Swedell vid Institutet för språk och folkminnen i 
Uppsala har hjälpt mig med finska texter. Annette Torensjö, chef vid Lant-
mäteriets ortnamnsfunktion, har rett ut geografiskt-administrativa begrepp 
för mig. Jag tackar också Martin Naylor för den utmärkta översättningen av 
sammanfattningen till engelska. 

Min arbetsplats i Uppsala har varit Seminariet för nordisk namnforskning, 
där amanuens Elin Forsberg har varit en klippa. Vid Institutionen för nordis-
ka språk har Kicki Sivertsson och Fatmir Gurgule på ett alltid lika proffsigt 
sätt hjälpt mig med administrativa och tekniska problem. 

Med min huvudhandledare, professor emeritus Svante Strandberg, har jag 
haft en värdefull kontinuerlig dialog om avhandlingens innehåll och utform-
ning, och jag har verkligen uppskattat hans generösa inställning, engage-
mang och insiktsfulla råd. 

Docent Staffan Nyström, ortnamnsexpert på Riksantikvarieämbetet och 
sekreterare i Namnberedningen vid Stockholms stadsbyggnadskontor, har 
varit min biträdande men huvudsaklige handledare. Vårt samarbete började 
den 21 augusti 2001, då jag skickade ett första mejl om en socioonomastisk 
gatunamnsidé, vilken under handledning av Staffan utvecklades till en semi-
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narieuppsats och därefter till ett ämne som nu, sex år och några hundra mejl 
senare, har resulterat i denna avhandling. Staffan har under dessa år ställt 
upp som bollplank, förmedlat kontakter, tipsat om litteratur, givit synpunkter 
och kritik på texter och varit en insiktsfull och pedagogisk mentor genom 
hela avhandlingsarbetet. Jag har haft den bästa handledning man kan tänka 
sig. 

På ett personligt plan vill jag särskilt tacka Adrian Johansson för bl.a. 
blomvattning och skarpögd läsning. Tillsammans med Stockholmsvännerna 
Karin Skinner och Laura Randeborg har jag vandrat genom och utforskat 
många av Stockholms stadsdelar. Jag hoppas att vi fortsätter att utforska vår 
stad tillsammans. 

 
 

Stockholm och Uppsala oktober 2007 
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1. Inledning, bakgrund och syfte 

1.1. Gatunamngivning – från spontana beskrivningar till 
administrativa processer 

Det är länge sedan gatunamn i Stockholm – och andra svenska städer – i 
allmänhet bildades spontant, dvs. som beskrivande eller lokaliserande be-
nämningar för en gata av de människor som hade en relation till gatan och 
bodde i dess närområde. Äldre spontana1 gatunamn kan bära vittnesbörd om 
en gatas egenskaper, om personer som bodde eller arbetade vid gatan, om 
verksamheter som bedrevs där, om byggnader som låg där. Olika typer av 
gatunamngivning i äldre tider redovisas hos Gösta Langenfelt (1939 s. 22 f.), 
Carl Sigfrid Lindstam (1945 s. 23 f.), Mats Wahlberg (1994 s. 24 f.) m.fl. 
Eftersom namnen ofta var beskrivningar av gatan kunde de ändras om för-
hållandena vid gatan ändrades och om namnen snarare fungerade som loka-
liserande beskrivningar än som proprier. Carl Ivar Ståhle (1944) beskriver 
hur gatunamn bildades spontant och ofta växlade på Södermalm i Stock-
holm. Ett spontant gatunamn som lexikaliserades och etablerades som prop-
rium kunde också leva vidare även om de ursprungliga namngivningsgrun-
derna i miljön förändrades eller försvann. När gatunamn bildades spontant 
utgjorde namngivare och namnbrukare normalt samma grupp av människor, 
alltså de som bodde i en gatas närområde och behövde namn för att omtala 
gatan och som därför namngav den. Gatunamn fastställs numera i admini-
strativa processer inom ramen för kommunernas stadsplanering,2 i regel i 
samband med fastställandet av detaljplaner, något som ofta äger rum långt 
innan gatorna har börjat anläggas och husen har börjat byggas.  

Historikern Henrik Ågren (1999 s. 14) beskriver i boken Gatunamn och 
platskänsla i Uppsala förändringarna i gatunamngivningen i Uppsala sedan 
                               
1 Gatunamn kan delas in i två grupper – spontana namn och dopnamn – utifrån hur de har 
tillkommit (Stahre & al. 1992 s. 14). Med spontana namn avses namn som från början är 
naturligt framvuxna och folkliga. Dopnamn har däremot skapats genom beslut i kommunal 
myndighet eller motsvarande.  
2 Sedan 1987 regleras kommunernas planeringsarbete för användning av mark, vatten och 
byggande i Plan- och bygglagen (SFS 1987:10), i vilken begreppen regionplan, översiktsplan, 
detaljplan och fastighetsplan används.  
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medeltiden som att den alltmer urbaniserade människan mentalt har erövrat 
sin omgivning och velat skapa en beständig struktur: »Gatunamngivningens 
historia ger en god inblick i hur människan från medeltiden och framåt eröv-
rat sin omgivning mentalt. Från att ha varit ett sätt att beskriva omgivningen 
– ibland växlande från tillfälle till tillfälle – har gatunamnen alltmer blivit en 
del i vår strävan efter att inordna verkligheten i ett schema. Namnen har bli-
vit beständigare, viktigare och mer genomtänkta. Ingen tveksamhet får råda 
om vilken gata som är vilken, varken genom att namnet är otydligt eller att 
det är för dåligt känt.» Denna utveckling gäller förstås inte bara i Uppsala 
utan generellt i urbana miljöer. 

1.1.1. Namnplanering 
Planmässigt arbete med gatunamn är inget modernt påfund. Behovet av ett 
stabilt namnskick i Stockholm och andra större städer blev allt större under 
1600-, 1700- och 1800-talen. I växande större städer uppstod ett behov av 
gatureglering och planering av stadens utbyggnad, samt ett behov av över-
blick över namnskicket för staden som helhet. Gatunamnen sågs inte längre 
som bara en angelägenhet för gatornas närområde utan de skulle vara orien-
terande i hela staden. Ågren (1999 s. 50 ff.) beskriver denna allmänna ut-
veckling som att namngivningen av gator alltmer kom att präglas av distans 
och överblick utifrån en kartbild eller stadsbild istället för utifrån gatans 
egen miljö. 

I Stockholm hade ett medvetet arbete med gatunamn redan bedrivits länge 
när en stor namnrevision genomfördes 1885, en namnrevision som innebar 
att det skapades mer övergripande ordning och systematik bland gatunamnen 
utifrån staden som helhet. I boken Lost words and lost worlds: Modernity 
and the language of everyday life in late nineteenth-century Stockholm sätter 
geografen Allan Pred (1990 s. 122 ff.) in 1885 års namnrevision i ett större 
sammanhang och kopplar den såväl till den stadsbyggnadsmässiga gatureg-
leringen, vilken innebar rent fysiska omdaningar av stadens gaturum, som 
till den tilltagande sociala regleringen av gatulivet med ordningsregler och 
övriga samhällsförändringar som ägde rum i Stockholm på 1880- och 1890-
talen. Många av de tidigare, spontant bildade och folkligt förankrade gatu-
namnen ersattes i namnrevisionen 1885 med av myndigheterna planerade 
och inte sällan ideologiskt präglade namn. Ett hundratal gatunamn försvann, 
vilket för dåtidens namnbrukare innebar ett ingrepp som – såsom Pred be-
skriver det – påverkade deras platskänsla och spatiala orientering. Ståhle 
(1944 s. 18) kallade namnrevisionen 1885 för »de gamla Stockholmsnam-
nens digerdöd». 

Sedan senare delen av 1800-talet har Stockholm och andra svenska städer 
expanderat i stor omfattning, ibland under perioder av explosionsartad ny-
byggnation. Städernas utbyggnad, utveckling och befolkningsökning har 
krävt ett systematiskt gatunamnskick både för adressering och orientering, 
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och namngivningen har blivit en angelägenhet för kommunala förvaltnings-
myndigheter. Gatunamngivning är en självklar del av den moderna stadspla-
neringen. Den i många fall snabba utbyggnaden av stadsdelar och områden 
har krävt att många nya gatunamn måste fastställas på kort tid och på ett 
systematiskt och storskaligt sätt. I Stockholm ledde behovet av ett enhetligt 
och planmässigt arbete med gatunamnen till att en särskild namnberedning 
bildades 1920.3 Namnberedningen i Stockholm förbereder kommunala 
namnärenden och ger underlag för politikerbeslut i stadsbyggnadsnämnd och 
kommunfullmäktige. 

1.1.2. Kategorinamn 
Modernt systematiskt och ibland storskaligt arbete med gatunamngivning 
präglas i svenska tätorter mestadels av s.k. kategorinamn,4 vilket innebär att 
gatunamn inom ett geografiskt område anknyter till en semantisk kategori 
eller till ett visst tema. Kategorinamn går i Stockholm tillbaka till 1600-talet, 
då kvarter började namnsättas på detta sätt (Stahre & al. 1992 s. 15). Ge-
nombrottet för kategorinamnsprincipen bland gatunamn skedde i Stockholm 
i och med 1885 års namnrevision. I ett utlåtande (BUM 218/1884) som låg 
till grund för reformen står att likartade namn bör ordnas gruppvis där större 
antal namn krävs: »På de ställen, der nya namn tarfvats till något större antal, 
har utskottet funnit dessa böra väljas så, att de likartade namnen ordnas 
gruppvis.» I utlåtandet nämns som sådana grupper bl.a. namn från den nor-
diska gudaläran och fosterländska och historiska namn. 

Att använda semantiska kategorier vid namngivning av gator underlättar 
namngivningsprocessen för tjänstemän och politiker som föreslår och beslu-
tar om gatunamn när många lokaler skall namnsättas samtidigt. Namnkate-
gorier har också en orienterande funktion för namnbrukarna i och med att 
namnen inom en viss kategori hör hemma i ett bestämt område i staden. För 
att namnkategorier verkligen skall uppfattas som orienterande för de männ-
iskor som kommer i kontakt med och behöver använda gatunamnen krävs 
dock att namnkategorierna i olika geografiska områden är distinkta och att 
de enskilda gatunamnen i ett område har en tydlig semantisk tillhörighet till 
namnkategorin där. 

Som Mats Wahlberg (1997 s. 191 ff.) påpekar blir gatunätet som helhet, 
inte den enskilda gatan, det centrala när kategorinamnsprincipen används. 
Wahlberg kallar principen för en »räddningsplanka» som varit förhärskande 
i gatunamngivning sedan den stora utbyggnaden av många svenska städer i 
slutet av 1800-talet. Han lyfter också fram nackdelar som kategorinamns-

                               
3 Namnberedningen höll sitt första sammanträde 1920. 1923 hade regler för namnärendenas 
handläggning utarbetats och intagits i stadens byggnadsordning. (Stahre & al. 1992 s. 19.) 
4 Angående termen kategorinamn, se avsnitt 1.5. 
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principen som namngivningsmetod kan medföra – att gatunamnen kan bli 
stereotypa och doftlösa jämfört med äldre, spontant givna namn, att det »kan 
kännas namnmässigt trist att bo i en stadsdel, vars gatunamn alla innehåller 
beteckningar för olika slags rotfrukter och grönsaker […] eller för olika 
sömnads- och vävnadstekniker […]. Det är inte heller så lätt att hålla isär 
alla grönsakerna, om man är obekant med stadsdelen.» (S. 193.) I skriften 
Ortnamnen och kulturminneslagen. Om tolkning och tillämpning av begrep-
pet god ortnamnssed belyser Staffan Nyström (2001 s. 20 f.) kategorinam-
nens förtjänster och problematik med utgångspunkt i tolkningen av kultur-
minneslagens paragraf om god ortnamnssed. Vid nybildning av kategori-
namn krävs att namngivarna är måna om att gatunamnen blir distinkt olika 
inom en kategori, att olika namnkategorier är särskiljande och att namnen 
inte får en alltför artificiell karaktär. 

I Stockholm finns över 100 olika namnkategorier av mycket skiftande 
slag, vilka har använts under kortare eller längre perioder. Vissa sådana 
namnkategorier har lokalhistorisk anknytning till den stadsdel där gatorna 
finns, som t.ex. kategorin »jakt» från 1920-talet med gatunamn som Diana-
vägen, Jägmästargatan, Rådjursstigen och Skogvaktargatan i stadsdelen 
Hjorthagen, ett område som förr utgjorde kunglig jaktmark. Andra namnka-
tegorier – av den typ som Wahlberg betraktar som stereotyp – förefaller 
slumpmässigt valda, som t.ex. namnkategorin »textilslöjd» som användes i 
stadsdelarna Riksby och Åkeshov mellan 1938 och 1950, med gatunamn 
som Damastvägen, Knypplerskevägen och Spinnrocksvägen. 

1.1.3. Ett komplext namnbestånd 
Den moderna process i vilken gatunamn planeras och fastställs innebär i 
Stockholm och andra större städer ett komplext arbete som måste ske med 
utgångspunkt i den brokiga uppsättning gatunamn som redan är i bruk och 
som har tillkommit under flera århundraden, i olika typer av namngivnings-
processer och med varierande praktiska, estetiska och ideologiska utgångs-
punkter för namnval. Många gamla gatunamn finns kvar i städernas äldre 
delar, men i städer som växer, särskilt storstäderna, utgör sådana namn en 
minskande andel av den totala gatunamnsfloran. Gatunamn av olika ålder 
och typ måste fungera tillsammans i den urbana miljön, både när det gäller 
enskilda namns och namnkategoriers praktiska, orienterande funktioner och 
när det gäller de intryck av staden och den känsla av trivsel som gatunamnen 
kan skapa hos invånare och besökare. 

1.2. Forskning om gatunamn – en översikt  
Den svenska forskningen om gatunamn har främst inriktats mot namnens 
historiska bakgrund och haft fokus på de lokala historiska sammanhang som 
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utgjorde namngivningsgrunder och på den beskrivande karaktär som namnen 
från början ofta hade. Litteraturen om gatunamn speglar ibland redan i titlar-
na just denna historiska dimension av namnen, som exempelvis Richard 
Stervings Helsingborgs gatunamn. Delar av stadens historia – och lite till – 
speglade i gatunamnen (1978) och Jan Sterners Gatunamn och Gävlehistoria 
(1997). Titeln på Bengt Pamps verk Från Gödelöv till Östen Undéns gata. En 
uppslagsbok över ortnamn i Lund under tvåtusen år (1998) visar tydligt att 
författaren har valt att betrakta gatunamnen främst ur det inom namnforsk-
ningen traditionella historiska perspektivet. I denna titel placeras ett gatu-
namn från det sena 1900-talet, Östen Undéns gata, bredvid ett ortnamn med 
huvudleden -löv, dvs. ett ortnamn av forntida typ.  

För en rad städer i Sverige har kartläggningar gjorts av gatunamnen och 
deras historia, t.ex. Eksjö (Agertz 1982), Eskilstuna (Nanryd 1995), Eslöv 
(Hallberg 1991), Falkenberg (Annerstedt 1983), Göteborg (Lindstam 1945, 
Baum 2001), Halmstad (Håkansson 1983), Kalmar (Hofrén & Lindehoff 
1962), Katrineholm (Hjelmberg 1965), Linköping (Hök 1968), Stockholm 
(Stahre & al. 1983), Södertälje (Gelotte 1995), Trelleborg (Pålsson 1992), 
Umeå (Ahnlund 1973), Uppsala (Wahlberg 1994), Vänersborg (Fredriksson 
1978), Västerås (Gustavsson 1981) och Örebro (Hansson 1994). I dessa och 
jämförbara publikationer förklaras gatunamnen och deras bakgrund utifrån 
lokalt kultur- och bebyggelsehistoriska sammanhang. För den intresserade 
allmänheten ger gatunamnslitteraturen värdefulla möjligheter till ökad kun-
skap om, förståelse för och förankring i den egna närmiljön. 

Framställningen i gatunamnslitteraturen är ofta upplagd så att – förutom 
namngivningsgrunder – uppgifter om gatunamnens ålder presenteras, liksom 
de namnbärande gatornas historia och läge i staden och gatornas eventuella 
tidigare namn. Namnskickets utveckling i den aktuella staden utreds, så även 
principer för den moderna namngivningen ur namngivarens, dvs. kommuna-
la myndigheters eller politikers, perspektiv. Frågor om namnens stavning 
och uttal behandlas, liksom vilka principer som gäller när gatunamn skall 
ändras och vilka villkor som gäller för att personnamn skall kunna ingå i 
memorialnamn. Den utförliga framställningen i Göteborgs gatunamn (Lind-
stam 1945) var mönsterbildande för denna typ av gatunamnslitteratur för 
enskilda städer. 

Ett generellt perspektiv på gatunamnen i svenska städer anlades av Gösta 
Langenfelt (1939) i dennes verk Namnproblem i de svenska städerna, som 
skrevs med avsikt att vara till hjälp och inspiration för namnplanering och 
namngivning i svenska städer. Langenfelt hade en historisk utgångspunkt i 
sin framställning och redogjorde för principer för namnens framväxt i städer 
av olika ålder. Stockholm ägnades särskild uppmärksamhet och som jämfö-
relse presenterades även namnskicket i storstäderna Berlin, Paris och Lon-
don. I listor (s. 151 ff.) presenteras »använda efterleder i svensk stadsno-
menklatur», liksom »förslag till namn på gator och offentliga platser» (s. 
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157 ff.). Som förslag på bestämningsleder ges exempelvis Brömsebro-, 
Kringel-, med kommentaren »går i rundel», och Myggdans-.  

Flera samhällsfunktioner är beroende av att gatunamn fungerar bra i olika 
sammanhang, exempelvis post, räddningstjänst, taxi och annan yrkestrafik. 
Namnen skall fungera friktionsfritt i muntlig och skriftlig kommunikation, 
de skall vara lätta att uppfatta, minnas, uttala och stava, och det skall inte 
finnas risk för förväxling. Sådana hänsyn ställer krav på den kommunala 
namnplaneringen, samtidigt som gatunamnen skall uppfattas positivt av de 
människor som bor på den namnbärande gatan eller i dess närhet. Den prak-
tiska namnplaneringens och namnvårdens administrativa perspektiv har i 
olika omfattning och på olika sätt lyfts fram av bl.a. Lindstam (1945), Ejder 
& Tengborg (1977), Hallberg (1978), Norén (1994) och Ferenius (1995). I 
Finland har bl.a. Paikkala (1999) och Viljamaa-Laakso (1999) tagit upp 
namnplaneringens och namnvårdens problematik. 

Även allmänhetens synpunkter och önskemål på gatunamn ur estetiska, 
trivsel- och identitetsskapande perspektiv framhålls av bl.a. Norbelie (1995), 
Ferenius (1997 s. 92 f.), Paikkala (1999) och Viljamaa-Laakso (1999). 

1.2.1. Nya aspekter i forskning om urbana namn 
Bent Jørgensen (2002) uppmärksammar i artikeln Urban toponymy in Den-
mark and Scandinavia att forskning om det urbana ortnamnsbeståndet omfat-
tar fler namnkategorier än enbart gatunamn och att forskning om urbana 
ortnamn inte har den starka etymologiska inriktning som den traditionella 
ortnamnsforskningen gärna har haft. Jørgensen påpekar att det urbana ort-
namnsbeståndet kan undersökas utifrån både gamla och nya frågeställningar. 
I artikeln redovisas två pilotstudier, en skriftlig enkätundersökning om namn 
och namngivningsgrunder i koloniområden riktad till koloniträdgårdsför-
eningar i Köpenhamn och en undersökning med frågeformulär bland 
skolungdomar i Köpenhamn. Dessa undersökningar inspirerades av de socio-
logiska namnstudier som Peter Slotte, Kurt Zilliacus och Gunilla Harling 
genomförde i Finland i början av 1970-talet (Slotte, Zilliacus & Harling 
1973, Slotte 1973), vilka behandlar namnkunnande bland olika grupper av 
namnbrukare i landsbygdsmiljö i byn Småbönders i Österbotten. Jørgensens 
undersökning handlar om skolungdomarnas namnkunnande och om hur de 
orienterar sig i staden och i sitt närområde utifrån gatunamn och andra urba-
na namn. Han avslutar artikeln med skissartade problemställningar för fort-
satt urban namnforskning av denna typ. 

Den nordiska forskningen om gatunamn har som nämnts främst varit in-
riktad på enskilda namns bakgrund, men andra aspekter har lyfts fram allt-
mer, inte minst namnplanering och (Bent Jørgensen) människors namnkun-
nande och orientering i staden utifrån namn. Jørgensen uppmuntrar även till 
fortsatt forskning i denna riktning. I samma anda har sedan flera år bedrivits 
forskning om urbana namn i Finland, i avslutade och pågående forsknings-
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projekt under Terhi Ainialas ledning. Den finländska forskningen har inrik-
tats mot bl.a. inofficiella namn i det urbana namnbeståndet och namnbruk i 
urbana miljöer (Ainiala 2005). I ett pågående projekt analyseras från socio-
lingvistisk utgångspunkt hur nutida förändringsprocesser i stadens ekono-
miska, sociala och etniska strukturer påverkar det toponymiska urbana land-
skapet (Ainiala & Vuolteenaho 2006). Namnbrukarnas synvinkel på namn-
beståndet är här central. 

Toponymin i det urbana landskapet röner allt större intresse. I april 2007 
inbjöds namnforskare i hela världen att skicka in bidrag till tidskriften Ono-
ma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences, vars 42:a 
nummer planeras ha temat Urban typonymy (Nyström 2007). 

Ett planerat nordiskt projekt om urbana namn presenterades vid den fjor-
tonde nordiska namnforskarkongressen 2007 i Borgarnes, Island. För projek-
tet, som har skisserats av forskare vid Avdelningen för namnforskning vid 
Köpenhamns universitet och Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, anges 
som mål att forska i alla typer av namn som stadens invånare använder för 
att orientera sig genom att studera hur människor skapar, använder, tolkar 
och förmedlar urbana namn. Frågeställningarna för projektet planeras utgå 
från de urbana namnens språkliga uttryck, namngivare, namnbrukare och 
namnen i funktion. (Jørgensen, Sandnes, Lundbladh & Gammeltoft 2007.) 

Gösta Langenfelt (1939 s. 7) påpekar i sitt förord till Namnproblem i de 
svenska städerna, där han kommenterar skalden och hovmannen J. G. Oxen-
stiernas bruk av ortnamn i texter, att gatunamn skapas för att användas av 
vanliga människor: »Oxenstiernas sinne för namn kan inte bestridas. Men 
vill man måhända bestrida, att gemene man har samma – eller en liknande – 
reaktion inför gatu-, torg- och kvartersnamn? Och det är för gemene man 
som namnen ges, inte för en elit av poeter. Vi röra oss här med imponderabi-
lia, ovägbara ting, som inte lätteligen kunna åstadkommas. Men psykologen 
torde vara överens med författaren, att hur det än är, så inverkar ett sugges-
tivt namnbestånd i ett samhälle undermedvetet på invånarnas trivsel; stads-
planen, anläggningen, arkitekturen, grönskan äro alla faktorer för samma 
trevnad – det bestrides av ingen – och till dessa sluter sig stadens namnför-
råd, utan ringaste tvivel.»  

De svenska städernas bostadsområden och stadsdelar planläggs, 
namnsätts och bebyggs innan de befolkas. Gatunamnen fastställs i kommu-
nala beslutsprocesser, mycket ofta utifrån kategorinamnsprincipen. De finns 
i adresser och presenteras på gatunamnsskyltar för de människor som behö-
ver omtala och kommunicera om den namnbärande lokalen. Dessa namn, en 
mycket viktig del av stadens totala namnförråd, måste människor i staden 
eller stadsdelen – »gemene man» hos Langenfelt – ta till sig, använda och 
skapa en platskänsla med. Gatunamnen hör ihop med den fysiska miljön, 
stadsplanen och arkitekturen och bidrar till intrycket av en plats. Det finns 
därför anledning, menar jag, att undersöka stadens gatunamn ur nya syn-
vinklar. De stockholmska gatunamnens uppkomst och betydelse är väl un-
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dersökta och namnplaneringens problematik är väl beskriven. Men vad vet vi 
om gemene mans kunskap om namnen och deras bakgrund och om gemene 
mans relationer och attityder till stadens gatunamn? Moderna gatunamn är 
produkter av kommunal namnplanering. När områden bebyggs, skapas sam-
tidigt onomastiska miljöer, där människor skall bo och leva. Lär man sig 
gatunamnen? Bidrar de till trivsel? Vilken bild ger gatunamnen av stadsde-
len eller området? Går namnplanerarnas avsikter fram till namnbrukarna? 

1.3. Avhandlingens syfte 
Syftet med denna avhandling är att anlägga ett namnbrukarperspektiv på 
gatunamn i Stockholm med fokus på hur kända namnen är och hur de upp-
fattas och fungerar bland de människor som bor vid eller nära de namn-
bärande gatorna och som har en relation till dem och till deras olika miljöer. 
De undersökningar som redovisas i avhandlingen syftar tillsammans till att 
genom intervjuer med stockholmare ge en bild av dessas namnkunnande och 
inställning till stadens gatunamn och namnkategorier. Människors namnkun-
nande och inställning till gatunamn är beroende av individuella faktorer och 
värderingar som är föränderliga både hos individen, grupper och i samhället 
i stort. Något entydigt statiskt namnbrukarperspektiv på stadens gatunamn är 
därför knappast möjligt att fånga. Däremot syftar undersökningarna till att 
påvisa generella drag i stockholmares relationer till stadens gatunamn. 
Stockholmare har i undersökning 1 och 2 intervjuats om sitt namnkunnande, 
liksom om sin inställning till gatunamnen. Den bild som deras svar ger får i 
denna avhandling representera namnbrukarperspektivet på Stockholms gatu-
namn. Däremot syftar undersökningarna inte till att kartlägga informanterna 
som namnbrukare utifrån socioekonomiska variabler, ej heller till att redovi-
sa deras namnkunnande och inställning till gatunamn genom statistiska me-
toder, eftersom det knappast är givet vilka variabler som är mest relevanta 
när det gäller gatunamn och namnmiljöer eller människors inställning till 
namn. 

Syftet med undersökning 1 är att undersöka invånares namnkunnande i 
den egna stadsdelen, deras kännedom och kunskap om namn och namnkate-
gorier och om namnens bakgrund i stadsdelen samt deras inställning – åsik-
ter om och attityder till – gatunamnen där. Vilka namn är kända respektive 
okända? Känner invånarna till vilken namnkategori som stadsdelens gatu-
namn tillhör? Vad tycker de om namnens språkliga form? Hur fungerar 
namnen i kommunikativa vardagssammanhang? Tycker invånarna att nam-
nen är vackra och trevliga? De stadsdelar där denna undersökning genomförs 
(se kap. 3) har olika stadsplanemässig karaktär, och gatunamnen där är av 
olika typer. Detta ger möjligheter att jämföra namnkunnande och inställning 
till namn i namnmässigt olika miljöer. 
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 Syftet med undersökning 2 är att undersöka vilken räckvidd gatunamn 
kan ha bland stadens invånare samt att analysera hur stockholmare uppfattar 
och resonerar kring gatunamn, dvs. vilka associativa egenskaper som nam-
nen har. Hur resonerar stockholmare kring gatunamns bestämnings- och 
huvudleder? Har enskilda gatunamn som tillhör namnkategorier en så tydlig 
kategoritillhörighet att kategorins semantik blir lätt att uppfatta? I undersök-
ning 2 intervjuas stockholmare om gatunamn som inte finns i deras egen 
stadsdel. Känner de till namnen, eller kan de utifrån namnens semantik eller 
form avgöra var den namnbärande gatan borde finnas? Hur resonerar infor-
manterna kring gatunamn som de inte känner till? 

Förhoppningen är att detta arbete skall tillföra nya perspektiv i arbetet 
med namnplanering och namnsättning i Stockholm och i andra urbana miljö-
er genom att belysa gatunamns orienterande funktion och namnens plats och 
funktion i namnbrukarnas onomastikon – det språkliga, kulturella och struk-
turella namnsystemet. 

1.4. Teoretiska utgångspunkter 
Viktiga onomastiskt teoretiska utgångspunkter för mina undersökningar har 
varit Kurt Zilliacus uppsats Funktionella aspekter på ortnamn (1976) och 
Thorsten Anderssons uppsats Ortnamnens existentiella villkor (1994). Zillia-
cus (s. 167) presenterar ett översiktligt schema över aspekter ur vilka ort-
namn kan studeras. De viktigaste aspekterna är namnen i sig och deras funk-
tion i språkbruket, namnbrukarna och deras namnkunnande och bruk av 
namn samt de namnbärande orterna och hur de benämns. Denna avhandlings 
syfte har utformats från sådana aspekter på gatunamn. I Ortnamnens existen-
tiella villkor utgår Thorsten Andersson (1994 s. 8 ff.) från fyra funktioner 
hos språket när han beskriver ortnamnens funktion: språkets roll som kogni-
tivt kommunikationsmedel, emotivt kommunikationsmedel, ideologiskt 
kommunikationsmedel och som skapare av social samhörighet. Dessa kogni-
tiva, emotionella, ideologiska och samhörighetsskapande funktioner hos 
ortnamn handlar om människans förhållande till de namn som hon använder, 
även om Andersson i sina resonemang utgår från de enskilda namnens funk-
tioner, deras framväxt och existentiella villkor.5 

Den kognitiva funktionen hos ortnamn handlar i både rurala och urbana 
miljöer om namnbrukares kunskap om vilka namn som förekommer, vilka 
lokaler som namnen betecknar och om att med hjälp av namnen skapa sig 
geografiska referenspunkter och en intern struktur hos de namnbärande loka-

                               
5 Den namnplanering och officiella namngivning som präglar moderna urbana miljöer ger 
visserligen städernas ortnamn till viss del andra existentiella villkor än de som gäller för 
landsbygdens organiskt framvuxna namn, men namnens funktioner är i huvudsak desamma. 
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lerna i ett område, både i den fysiska miljön och i mentala kartbilder. Urbana 
miljöer är mer namntäta än rurala och namnbrukarkretsarna är mer instabila i 
urbana miljöer. Därför finns det sannolikt en större variation bland namn-
brukare i städer än bland namnbrukare på landsbygden när det gäller generell 
kännedom om de lokala ortnamnen, om vilka lokaler som benämns med 
namn och vilka namn som används. Till den kognitiva funktionen för jag, 
när det gäller gatunamn, även människors kunskap om namnkategorier, vil-
ken innebär att namnledernas semantik eller språkliga form kan underlätta 
orienteringen på stadsdels- eller områdesnivå inom staden. Om man t.ex. 
känner till att »svenska kvinnor» är en namnkategori i stadsdelarna Enske-
dedalen och Fruängen så kan man utifrån denna kunskap göra kvalificerade 
gissningar eller dra slutsatser om var i Stockholm namn som Eva Bonniers 
Gata och Fredrika Bremers Gata kan finnas (se avsn. 11.4.2). 

Ortnamns emotiva och ideologiska laddning är i Anderssons framställ-
ning främst knuten till namngivning. När det gäller gatunamn som är offici-
ellt fastställda av staden kan man anta att normalt mycket få eller inga av de 
namnbrukare som bor och lever nära den namnbärande lokalen deltar i själva 
namngivningen och att få eller inga namn har personligt emotiva namngiv-
ningsgrunder. Inte heller har urbana namn i större utsträckning någon tydlig 
ideologisk-politisk laddning i Sverige. Däremot har ibland namnval och 
namngivning präglats av ideologisk-kulturella strömningar som har varit 
starka vid namngivningstillfället. Namnbrukare utvecklar inte sällan åsikter 
och känslor när det gäller namnen som förekommer i deras närmiljö. Sådana 
åsikter och känslor kan handla om namnens roll som kultur- och ideologibä-
rare och deras symboliska värde. I undersökning 1 visas t.ex. att många in-
formanter i Hedvig Eleonora församling uppskattade gatunamnens historiska 
anknytning (se avsn. 4.3) och att gatunamnens anknytning till litteratur i 
stadsdelen Fredhäll ansågs förhöja intrycket av hela stadsdelen (se avsn. 
6.3.1). Ur ett urbant namnbrukarperspektiv finns också andra psykologiska 
faktorer när det gäller namnens funktion, exempelvis namnbrukarnas syn-
punkter på och värderingar av namnens språkliga form, namnleders semantik 
och namnens plats i det lokala och regionala namnsystemet, samt namnbru-
karnas allmänna inställning till namnen, om de anses vara t.ex. vackra och 
trevliga. 

Ortnamnens samhörighetsskapande roll beskriver Andersson ur ett namn-
brukarperspektiv: ett privat namnförråd kan utvecklas i smågrupper, familjer 
och arbetslag, och namn kan vara markörer för gruppspråk. Den samhörig-
hetsskapande funktionen hos namn kan i ett urbant namnbrukarperspektiv 
t.ex. leda till att namnbrukarna medvetet eller omedvetet i olika kommunika-
tiva situationer och sammanhang väljer mellan olika namn – officiella, inof-
ficiella, etablerade och alternativa – för samma lokal, för att uttrycka grupp-
tillhörighet eller platstillhörighet (jfr Ainiala 2005). Detta gäller såväl i om-
råden med hög status som områden med lägre status, och såväl i områden 
med stor in- och utflyttning, där namntraderingen inte är självklar, som i 
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områden med en mindre rörlig befolkning. Ett frekvent namnbruk på en plats 
eller i en grupp kan medföra att namnbrukarna väljer ett alternativt namn 
eller ett kortare och mer lättuttalat inofficiellt namn, t.ex. ett elliptiskt och 
hypokoristiskt namn. Sådana namn utvecklas ofta inom en grupp eller på en 
viss plats och kan där få även en samhörighetsskapande funktion. Av under-
sökning 1 framgår att inofficiella namn ibland utvecklas i en stadsdel för att 
benämna lokaler, exempelvis mindre parkområden, som inte har officiellt 
fastställda namn, som Abbisparken och Duschparken i stadsdelen Hjortha-
gen (se avsn. 5.4.1) samt Bussparken och Kioskparken i stadsdelen Fredhäll 
(se avsn. 6.4.2).  

De olika funktionerna hos gatunamn överlappar varandra i flera avseen-
den. Exempelvis kan namn som ingår i namnkategorier av namnbrukare 
uppfattas ha både orienterande funktion och vara uttryck för en ideologisk 
överbyggnad. Likaså kan namnbrukare uppfatta gatunamns och namnkatego-
riers bakgrund och historia som uttryck för kultur- och ideologiströmningar, 
samtidigt som deras kunskap om namnens bakgrund och historia kan ge en 
upplevelse av förankring och tillhörighet på en plats och i ett sammanhang. 
Det finns alltså all anledning att ha ett vidgat angreppssätt när det gäller att 
undersöka gatunamnens funktion ur ett namnbrukarperspektiv. 

1.5. Termbruk, definitioner och skrivsätt i avhandlingen 

1.5.1. Termbruk och definitioner 
Med gata avses normalt körbanor för biltrafik som är kantade av trottoarer 
närmast husfasaderna (Björk & Reppen 2000 s. 34) eller »trafikled i tätort 
vanl. försedd med separat gångbana samt beläggning och belysning» (NEO 
1996). I boken Stockholms gatunamn (Stahre & al. 1983 och senare uppla-
gor) förtecknas officiellt fastställda namn som betecknar även andra typer av 
lokaler än gator i konventionell bemärkelse. Namnen kan åsyfta lokaler med 
andra funktioner i stadens gatunät och bebyggelse, såsom torg, allmänna 
platser, gångvägar, trappor, parker, grönområden, underjordiska lastgator, 
genomfartsleder, trafikplatser, förbindelsevägar i trafikplatser, planskilda 
korsningar, broar och tunnlar. Om sådana lokaler används i föreliggande 
avhandling termen gatunamn generellt. Alltså betraktas i avhandlingen som 
gatunamn även namn på torg, parker, gångvägar, underjordiska lastgator och 
broar och andra lokaler som inte är gator i vanlig bemärkelse, t.ex. Nybro-
plan (i Hedvig Eleonora församling), Dianaparken (stadsdelen Hjorthagen), 
Hedbornsstigen (Fredhäll), Ängbyplan (Norra Ängby), Årstabron (Årsta), 
Mickelsbergskopplet (Fruängen) och Sveaborgsfaret (Akalla). 

Termen stadsplan använder jag om de stadsplaner – motsvarande detalj-
planer i den nu gällande Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) – som har fast-
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ställts av staden inför utbyggnad av stadsdelar och områden, och även som 
en övergripande term för stadsdelarnas fysiska utformning och bebyggelse-
struktur. 

Termen lokal används som generell term för namnbärande gator och övri-
ga platser då lokalens typ inte specificeras närmare som gata, park, torg, 
gångväg, genomfartsled, motorvägsavfart, bro, tunnel e.d. 

Som beteckningar för gatunamnens olika leder använder jag termerna hu-
vudled och bestämningsled (alltså inte förled och efterled). Huvudleden av-
ser i de flesta fall den led i ett namn som anger vilken typ av lokal namnet 
syftar på, såsom -gatan, -vägen, -parken, -gången, -motet, -avfarten och 
-kopplet, medan bestämningsleden utgör ett specificerande attribut till hu-
vudleden. Bestämningsleder kan med detta terminologibruk bestå av syn-
tagmer, t.ex. när både förnamnet Elsa och släktnamnet Beskow används som 
bestämningsled i namnet Elsa Beskows Gata. Bestämningsleder kan också 
vara attribut till huvudleder som i sig består av både bestämningsled och 
huvudled, såsom bestämningsleden Gamla i namnet Gamla Lidingöbron (där 
huvudleden Lidingöbron i sin tur består av huvudleden -bron och bestäm-
ningsleden Lidingö-). 

I kategoriseringen av bestämningsleder använder jag beteckningarna 
lokalt ortnamn och vägsträckningsrelaterat ortnamn. Ett ortnamn i ett gatu-
namns bestämningsled kategoriseras som lokalt om det syftar på en namnbä-
rande lokal i samma stadsdel. Ett ortnamn i en bestämningsled kategoriseras 
som vägsträckningsrelaterat om det syftar på en namnbärande lokal som 
ligger helt eller delvis utanför den aktuella stadsdelen och som den namnbä-
rande gatan eller vägen går igenom eller leder till. Det geografiska perspek-
tivet avgör huruvida ortnamn i bestämningsleder kan betraktas som väg-
sträckningsrelaterade eller lokala. Utgångspunkt för min kategorisering av 
bestämningsleder som lokala ortnamn eller vägsträckningsrelaterade ort-
namn är den aktuella stadsdelens perspektiv. 

Liksom i Stockholms gatunamn används termen namnkategori för de se-
mantiska kategorier eller teman som gatunamn inom ett geografiskt område 
gruppvis anknyter till. I litteraturen används även termerna gruppnamn eller 
temanamn. Gatunamn som tillhör namnkategorier benämns i avhandlingen 
kategorinamn. De äldsta kategorierna för gatunamn i Stockholm, vilka bör-
jade användas i Innerstaden på 1880-talet – exempelvis »fosterländska och 
historiska namn» och »den nordiska gudaläran» – är dock inte lika systema-
tiskt koncentrerade till ett visst geografiskt område som senare namnkatego-
rier. Namn i dessa äldre kategorier kan finnas i olika delar av Innerstaden 
och de namnbärande gatorna ligger inte alltid intill varandra. Modernare 
namnkategorier är däremot oftare koncentrerade till ett geografiskt område, 
där en stor mängd gator har namn som tillhör samma kategori, exempelvis 
kategorin »Finland» som började användas 1972 i stadsdelen Akalla. (Se 
vidare om kategorinamn avsn. 1.1.2.) 
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Termen namnbrukare använder jag i denna avhandling generellt med av-
seende på personer som använder gatunamn för att orientera sig och referera 
till lokaler i vanliga kommunikationssituationer i vardagsliv eller arbetsliv. 
Termen namnbrukare omfattar i avhandlingen däremot inte personer som 
arbetar med namngivning och val av namn, exempelvis i Namnberedningen 
och i övrig kommunal förvaltning som hanterar namnärenden, ej heller per-
soner som fattar beslut om namn i politiska församlingar. Personer i sådana 
funktioner använder självklart gatunamnen i sitt arbete, men detta namnbruk 
är av en annan karaktär än gemene mans namnbruk, eftersom arbete med 
namnval och namngivning är inriktat på namnen i sig. 

I undersökning 1 studerar jag informanternas samlade kunnande om gatu-
namn i den stadsdel där de bor, deras kunskap om namnens kategoritillhö-
righet och namnens bakgrund, deras inställning till namnen, dvs. synpunkter 
på namnen beträffande praktiskt namnbruk och deras uppfattning om nam-
nens språkform och semantik. Ordet namnkunnande används som en över-
gripande term för dels aktiv och passiv kännedom om gatunamn, dels kun-
skap om namnen. Beträffande termen kännedom: med aktiv namnkännedom 
avses att en informant själv kan uppge en lokals namn och med passiv 
namnkännedom avses att hon eller han känner igen och är bekant med ett 
namn som nämns för en (se vidare avsn. 2.3.1). Med kunskap om namn av-
ses de faktakunskaper en informant besitter om namns bakgrund, om namn-
kategorier och om att ett namn tillhör en bestämd namnkategori. 

Med inställning till namn avses informanternas estetiska, emotionella och 
praktiskt-rationella värderingar av, attityder till och synpunkter på namnens 
språkform och semantik. Attityder kan innebära inte endast gillande eller 
ogillande av namn utan även eventuella känslomässiga förhållningssätt till 
namn. När informanter anser att gatunamn är vackra är detta en estetisk vär-
dering. När informanter uppfattar namn som hederliga eller anser att namnen 
skapar stolthet rör det sig om emotionella värderingar. När informanter tyck-
er att namnen är alltför långa eller svåra att stava så handlar det om prak-
tiskt-rationella värderingar av namnen. Informanters inställning till namn 
omfattar ofta värderingar, attityder och synpunkter av olika slag. 

1.5.2. Grafiska markeringar av namn, namnleder och 
namnkategorier 
Kursiv stil används såsom brukligt inom namnforskningen för att metaspråk-
ligt markera namn, namnleder, namnelement, andra ord, ordelement och 
termer och för att markera enskilda skrivtecken. 

När informanter citeras återges citaten med normaliserat skriftspråk. När 
informanters uttal av gatunamn redovisas används grov fonematisk transkri-
bering. Namn som i intervjuerna har använts av informanter och av infor-
manter felaktigt har uppfattats som officiellt faställda gatunamn markeras 
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med framförställd asterisk i texten. Framförställd asterisk används även för 
att markera namnformer som informanter ger som exempel och som inte 
överensstämmer med den fastställda namnformen. 

Namnkategorier skrivs som i Stockholms gatunamn (Stahre & al. 1992) 
genomgående inom citationstecken, t.ex. kategorierna »Finland», »jakt» och 
»svenska kvinnor» (i stadsdelarna Akalla, Hjorthagen respektive Fruängen). 

När en bestämningsled anförs metaspråkligt utan att åtföljas av namnets 
huvudled, markeras den strukna huvudleden med bindestreck, om huvudle-
den i namnet ingår i samma grafiska ord som bestämningsleden. Bindestreck 
används inte om bestämningsleden är ett fristående grafiskt ord i namnet. 
Exempelvis skrivs bestämningsleden Fruängs- (i namnet Fruängstorget 
m.fl.) med bindestreck medan Fruängens skrivs som fristående grafiskt ord i 
namnet Fruängens Kyrkogata (i avsn. 9.1.2). 

När namnelement i huvudleder anförs metaspråkligt som appellativ skrivs 
de i obestämd form, gata, väg osv., utan framförställt bindestreck och med 
gemen begynnelsebokstav, så även när det handlar om flerordiga namn, vil-
ka sedan 1930-talet i Stockholm annars fastställs och skrivs med versal i 
varje grafiskt ord.6 

Områdesnamnen Innerstaden, Söderort och Västerort är inte formellt 
fastställda men jag har valt att betrakta dem som namn och därför skrivs de 
genomgående med versal i avhandlingen. 

1.6. Avhandlingens disposition 
I kap. 1 har i stora drag redovisats hur gatunamngivningen i Sverige har ut-
vecklats, hur forskning om gatunamn traditionellt har bedrivits, vilka utveck-
lingstendenser som finns inom forskningen om urbana namn och vilka teore-
tiska utgångspunkter som ligger till grund för de undersökningar som pre-
senteras i denna avhandling. Kap. 2 inleds med teoretiska och praktiska ut-
gångspunkter för val av material och metod. Valet av namnmaterial 
motiveras och metoden för undersökning 1 – avhandlingens huvudundersök-
ning av namnbrukarperspektiv på gatunamn – beskrivs, motiveras och disku-
teras. I kap. 3 redogörs för vilka stadsdelar som har valts för att genomföra 
undersökning 1 och vilka kriterier som ligger bakom detta val. 

                               
6 I Stockholm används stor begynnelsebokstav i varje grafiskt ord i gatunamnen, alltså även i 
appellativ, trots att detta strider mot vedertagna regler för språkriktighet. Namnberedningen 
beslöt den 11 maj 1932 att av estetiska skäl använda versaler i varje grafiskt ord, efter förslag 
i inkomna skrivelser. I artikeln Martinsonsgatan eller Harry Martinsons Gata. Om bruket av 
släktnamnsbaserade gatunamn i Stockholm under 1900-talet citerar Staffan Nyström (2003) 
skrivelserna och beslutet och redogör för hur Namnberedningens beslut från 1932 strider mot 
paragrafen om god ortnamnssed i Kulturminneslagens första kapitel.  
 



 31

I kap. 4–10 redovisas resultaten av undersökning 1 stadsdel för stadsdel. 
Kap. 11 ägnas åt undersökning 2, som handlar om gatunamns räckvidd och 
associativa egenskaper. I kap. 12 sammanfattas undersökning 1 och 2 och 
generella slutsatser av undersökningarna presenteras. 
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2. Metod och material 

Som framgår i syftesformuleringen i avsn. 1.3 omfattar föreliggande avhand-
ling två undersökningar. Undersökning 1 (fortsättningsvis kallad UND1) 
omfattar namnbrukares namnkunnande och relationer till gatunamn i olika 
stadsdelar i Stockholm. Metod och material för UND1 beskrivs nedan i kap. 
2. Undersökning 2 (UND2) behandlar gatunamns räckvidd och associativa 
egenskaper och utgår från UND1. Metod och material som har använts i 
UND2 beskrivs i inledningen av kap. 11, där UND2 redovisas. 

Jag tar i UND1 metodiskt avstamp i de funktionella aspekter på ortnamn 
som gäller människors namnkunnande och bruk av namn och utgår från den 
klassiska undersökningen av namnkunnande i Småbönders (Slotte 1973), i 
vilken byinvånares kunskap om ortnamn på orten analyserades. I UND1 
används – liksom i Småbönders – ett givet namnmaterial i ett avgränsat geo-
grafiskt område, nämligen de gatunamn som är fastställda i sju olika stadsde-
lar i Stockholm, och slumpvis utvalda boende i stadsdelarna intervjuas om 
dessa namn. Genom intervjuerna i UND1 undersöks informanternas namn-
kunnande och inställning till de fastställda gatunamnen i den stadsdel där de 
bor. Främst anläggs ett kognitivt perspektiv, dvs. namnbrukarnas kännedom 
om namn och kunskap om namnkategorier undersöks. Emotiva och andra 
psykologiska aspekter på namnen och praktiska perspektiv på namnbruk 
behandlas utifrån de olika perspektiv som informanterna tar upp i intervjuer-
na. 

2.1. Namnmaterial i UND1 
UND1 har genomförts i stadsdelarna Akalla, Fredhäll, Fruängen, Hjortha-
gen, Norra Ängby och Årsta samt i församlingen Hedvig Eleonora i stadsde-
len Östermalm. Valet av stadsdelar motiveras i kap. 3. Namnmaterialet till 
UND1 utgörs av fastställda gatunamn i dessa stadsdelar. Namnen har häm-
tats från andra upplagan av boken Stockholms gatunamn (Stahre & al. 1992). 
Första upplagan av Stockholms gatunamn utkom 1983, andra upplagan 1992 
och tredje upplagan 2005. De undersökningar i olika stadsdelar som redovi-
sas i avhandlingen genomfördes under 2003 och 2004, alltså innan den tredje 
upplagan av boken fanns tillgänglig. I vissa stadsdelar har gatunamn till-
kommit mellan 1992 och 2005 i och med att nya eller tidigare icke namngiv-
na lokaler har namnsatts. Enstaka namn har också utgått och ersatts av nya. 
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De nya gatunamnen, deras bakgrund och namngivningsgrund redovisas i 
respektive stadsdelskapitel. I intervjuerna har nya namn behandlats bara om 
informanter har nämnt dem. 

I UND1 har jag valt att arbeta med alla i undersökningsområdena offici-
ellt fastställda namn som förtecknas i Stockholms gatunamn och med min 
definition (se avsn. 1.5.1) kan betecknas som gatunamn, alltså även då de 
lokaler som åsyftas inte är gator i konventionell bemärkelse. Namn på t.ex. 
motorvägar, andra större trafikleder och trafikplatsrelaterade lokaler som 
mot, avfarter och påfarter används troligen mest av polis, räddningstjänst 
och yrkeschaufförer och det är naturligt att människor i allmänhet inte upp-
fattar namn på sådana lokaler som gatunamn. Det är ändå intressant att kart-
lägga vilka namn som är mer respektive mindre kända av invånarna i en 
stadsdel och hur människor kognitivt och psykologiskt förhåller sig till namn 
på lokaler som inte är gator i konventionell bemärkelse. 

Det finns i några stadsdelar namn som av invånare kan uppfattas som of-
ficiella men som inte är officiellt fastställda. Sådana namn berörs i respekti-
ve stadsdelskapitel om informanterna själva har fört dem på tal. Som ut-
gångsmaterial i intervjuerna har jag däremot enbart använt de namn som är 
förtecknade i boken Stockholms gatunamn. 

2.1.1. Gatunamnens bakgrund 
Lokal kulturhistorisk bakgrund är en viktig komponent vid namnplaneringen 
i Stockholms stad och spelar också en roll för människors uppfattning om 
och inställning till namnen, vilket framgår av kap. 4–10. Därför redovisas i 
dessa kapitel en kortfattad bakgrund till namnkategorier och till vissa enskil-
da gatunamn samt namnens fastställandeår. De uppgifter som presenteras i 
avhandlingen är hämtade från Stockholms gatunamn (Stahre & al. 1992) och 
namnens historik utreds inte därutöver. Att nämnda bok innehåller den mest 
noggranna och kompletta kartläggningen av gatunamnen i Stockholm torde 
vara ställt utom allt tvivel. I enstaka fall kompletteras uppgifter från boken 
med uppgifter från Namnberedningens registratur vid Stadsbyggnadskonto-
ret i Stockholm. 

2.2. Metod för materialinsamling 
För att undersöka människors namnkunnande och inställning till gatunamn 
(UND1) är det naturligt att – liksom i Småbönders – använda intervjuer som 
metod. I intervjuer kan både aktiv och passiv namnkännedom hos informan-
ter registreras. Med skriftliga enkäter hade det blivit svårare att få fram säkra 
uppgifter om passiv namnkännedom. I en skriftlig enkät besvaras frågor 
antingen med svarsalternativ eller med fritt formulerade svar, men informan-
ters spontana kommentarer om gatunamn och namnkategorier går inte att 
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fånga upp och genom följdfrågor be informanten utveckla, vilket däremot är 
möjligt i en intervju. 

Utgångspunkten för UND1 är som framgått ovan frågeställningar som rör 
namnkunnande – inte minst namnkännedom och kunskap om namnens kate-
goritillhörighet – och inställning till gatunamn. Detta motsvarar inte helt den 
traditionella uppfattningen, varken bland namnforskare eller hos allmänhe-
ten, om vad kunskap om gatunamn innebär. Den traditionella uppfattningen 
om namnkunskap är ofta främst inriktad på namnens kulturhistoriska bak-
grund, alltså vad som ligger bakom gatans namn och hur gatan har fått sitt 
namn. När det gäller människors namnkunnande och inställning till namn 
finns mycket få tidigare undersökningar och forskningsresultat att anknyta 
till och utgå från. Informanterna i UND1 fick frågor om namnens kategori-
tillhörighet och kulturhistoriska bakgrund, men intervjuerna handlade alltså 
även om deras namnkännedom och inställning till namnen. Därför har jag 
ansett att det muntliga och personliga samtalet är mycket viktigt i material-
insamlingen. Det ger möjlighet att fånga upp och ställa följdfrågor om såda-
na åsikter, synpunkter och kommentarer om gatunamnen som är relevanta 
och centrala i denna undersökning men som informanterna själva kanske inte 
skulle värdera som viktiga. 

2.2.1. Informanter och intervjuformer 
Min avsikt är inte att undersöka namnkunnande endast hos personer som har 
ett särskilt utvecklat intresse för sin stadsdel, utan jag har velat fånga en ge-
nerell bild av hur namnkunnande och inställning till de lokala gatunamnen 
kan se ut bland invånare i en stadsdel. Jag har därför inte sökt informanter i 
en viss åldersgrupp eller med en viss bakgrund, inte heller personer med ett 
förmodat stort eller litet namnkunnande. Att göra ett riktat urval av infor-
manter – som exempelvis i Staffan Nyströms (1988) undersökning av ordan-
vändning och namnkunnande hos namnbrukare med särskild erfarenhet och 
kompetens – skulle, om det alls vore genomförbart i den urbana miljön, t.ex. 
ge en informantgrupp med ett specialintresse för sin stadsdel och troligen 
med en lokalkännedom och ett namnkunnande som inte skulle motsvara 
stadsdelsinvånarnas i allmänhet. 

2.2.1.1. Individuella faktorer hos namnbrukarna med relevans för 
frågeställningarna 

Det finns en stor mängd individuella faktorer av bl.a. social och psykologisk 
karaktär som skulle kunna vara relevanta i en undersökning om namnkun-
nande och inställning till gatunamn, t.ex. utbildningsnivå, informella grupp-
tillhörigheter, rörelsemönster, orienteringsbehov, spatial orienteringsförmå-
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ga, semantiskt minne och perceptuellt minne. Sådana faktorer skulle kunna 
undersökas tvärvetenskapligt i samarbete mellan namnforskare och exem-
pelvis psykologer,7 sociologer och kulturgeografer. De kommer dock inte att 
tas upp i denna undersökning, eftersom den inte syftar till att formulera 
eventuella samband mellan sociologiska och psykologiska faktorer hos 
namnbrukarna och deras namnkunnande och inställning till namn. Istället 
syftar undersökningen till att ge en generell bild av namnkunnande och in-
ställning till namn hos invånare i olika stadsdelar. 

I UND1 har jag bedömt informanternas ålder och boendetid i stadsdelen 
som de mest relevanta faktorerna i förhållande till frågeställningarna om 
namnkunnande. Alla informanters ålder och boendetid i stadsdelen redovisas 
i kap. 4–10. Informanterna tillfrågades i intervjudelen om stadsdelsuppfatt-
ning och hembygdskänsla (se avsn. 2.3.3) samt även om födelseort, upp-
växtort och tidigare bostadsorter. Hur många och vilka bostadsorter som 
informanten tidigare har haft är relevant när det gäller informantens allmän-
na kunskap om och inställning till gatunamn, t.ex. vad gäller variation och 
typer bland namnen. Namninlärningen sker sannolikt på olika sätt och med 
olika medvetenhet i olika åldrar och faser i livet, varför boendetid på olika 
orter också är relevant. Informanterna har också tillfrågats om var de arbetar 
eller går i skola, vilket säger något om deras dagliga rörelsemönster i olika 
namnmiljöer i och utanför stadsdelen. Dessutom fick de frågan om de hade 
familj eller släkt i samma stadsdel. Familjerelationer kan skapa en starkare 
förankring i stadsdelen och också påverka namntradering och namninlärning 
positivt, särskilt om familje- eller släktmedlemmarna tillhör olika generatio-
ner. Enskilda informanters tidigare bostadsorter, förankring i stadsdelen och 
relation till stadsdelen redovisas när dessa faktorer ingår i en informants 
egna resonemang kring gatunamnen. 

2.2.1.2. Kontakt med informanter 
De allra flesta intervjuer har ägt rum i gatuplanet, utomhus i stadsdelarnas 
offentliga miljöer, på gator och torg och i parker, och vid goda väderförhål-
landen. Jag har tillfrågat enskilda personer, som jag har mött i stadsdelen, 
huruvida de kunde tänka sig att bli intervjuade om stadsdelens gatunamn. 
Jag förklarade vad intervjun skulle handla om och ungefär hur lång tid den 
skulle ta. Flera av de tillfrågade avböjde redan innan jag hann berätta vad 
intervjuerna skulle handla om. Det var i sådana fall tydligt att personerna 
inte alls ville prata med en okänd person som kom fram till dem och ställde 
frågor. Många som tillfrågades avböjde att ställa upp när jag hade berättat 
vad intervjun skulle handla om och sade att de inte var intresserade eller att 
de hade bråttom, hade ärenden att uträtta, möten och aktiviteter inplanerade 

                               
7 Minnespsykologiska studier utifrån gatunamn har gjorts bl.a. av Schmidt, Peeck, Paas & van 
Breukelen (2000) och Kalakoski & Saariluoma (2001).  
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och motsvarande. Vissa av de tillfrågade sade att de inte kunde något om 
gatunamn och tyckte att de därför inte passade som informanter i undersök-
ningen. I sådana fall förklarade jag att intervjuerna inte krävde några speciel-
la kunskaper om gatunamn utan att syftet var att kartlägga namnkunnande 
hos folk i allmänhet, och personerna fick därefter avgöra om de ville bli in-
tervjuade eller ej. 

Jag insåg att det skulle vara svårt att intervjua äldre personer i utomhus-
miljöer på gator och torg, eftersom äldre kan ha nedsatt hörsel, vilket gör det 
svårt att föra samtal i utomhusmiljö, och kan ha svårt att orka stå under läng-
re intervjuer. Därför intervjuade jag flera pensionärer när jag besökte Svens-
ka kyrkans pensionärsträffar i församlingslokalerna i Akalla, Fredhäll, Fru-
ängen, Hedvig Eleonora, Hjorthagen och Årsta. Där fick jag möjlighet att 
intervjua äldre personer i för dem bekanta och trygga inomhusmiljöer. I Nor-
ra Ängby kunde jag intervjua äldre personer i deras trädgårdar eller i lugna 
parkmiljöer. 

Genom Svenska kyrkans församlingar fick jag också kontakt med andra 
grupper, en ungdomsgrupp i Årsta och kyrkokören i Hedvig Eleonora kyrka. 
I ungdomsgruppen i Årsta fick jag intervjua tonåringar i samband med grup-
pens aktiviteter i kyrkans lokaler. Under ett besök vid kyrkokörens övning i 
Hedvig Eleonora kyrkas församlingslokaler informerade jag om att jag sökte 
personer boende i församlingen för intervjuer om gatunamn och fick kontakt 
med en informant som jag senare fick intervjua i hennes hem. Jag intervjua-
de också några personer som besökte julmarknaden i Hedvig Eleonora kyr-
kas församlingslokaler i december 2003. I Hjorthagen tog jag kontakt med 
en aktiv medlem i Föreningen Hjorthagen som förmedlade kontakter med 
några boende i Hjorthagen, och jag fick möjlighet att intervjua dessa perso-
ner i olika åldrar i deras hem. 

I de grupper som jag fick besöka i de kyrkliga sammanhangen presentera-
de jag kort mina frågeställningar för hela gruppen och tillfrågade därefter 
enskilda personer om de kunde tänka sig att bli intervjuade. I kyrkan i Årsta 
skedde intervjuerna i pensionärsgruppen som ett gruppsamtal. I kyrkorna i 
Akalla, Fruängen och Hjorthagen samt i pensionärsgruppen i Fredhäll sked-
de intervjuerna enskilt med en person i taget, men samtal och diskussioner 
om gatunamn fortsatte ibland vid kaffeborden, och jag var närvarande vid 
några sådana och förde anteckningar. 

2.2.1.3. Intervjuernas praktiska utformning 
De informanter som har intervjuats i UND1 är alltså personer som jag har 
tillfrågat på olika platser och i olika sammanhang i respektive stadsdel. De 
enda faktorer som har beaktats vid urvalet av informanter är ålder och kön, 
för övrigt kan urvalet betraktas som slumpmässigt. Ambitionen har varit att 
få en så jämn könsfördelning som möjligt och en spridning mellan olika 
åldersgrupper, från tonåringar och uppåt i ålder. I kap. 4–10 presenteras in-
formanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. 
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Intervjuerna har genomförts på plats i respektive stadsdel, dvs. intervjuer-
na med stadsdelsinvånare om gatunamnen i stadsdelen Akalla ägde rum i 
Akalla, intervjuerna med stadsdelsinvånare i stadsdelen Fruängen ägde rum i 
Fruängen osv. Många människor behöver peka, visa och relatera till den 
omgivande fysiska miljön när de ombeds nämna eller tillfrågas om gatu-
namn. Mellan 20 och 24 informanter har intervjuats i varje stadsdel där 
UND1 har genomförts. Alla informanter bodde i respektive stadsdel, vilket 
var ett villkor för att de skulle få delta i undersökningen. Intervjuerna 
genomfördes som strukturerade samtal utifrån intervjuformulär, vilka åter-
finns som bil. 1–3 i denna avhandling. Informanter ville inte sällan uttrycka 
åsikter om och diskutera gatunamn och jag antecknade deras synpunkter och 
kommentarer. Många frågade också om syftet med min undersökning. Inter-
vjuerna tog mellan 15 och 90 minuter, beroende på hur intresserade infor-
manterna var av att samtala om gatunamnen och om sin stadsdel. Jag förde 
anteckningar på formulären under intervjun. I några fall spelade jag in inter-
vjuer eller intervjudelar på kassettband och fyllde senare samma dag i och 
gjorde anteckningar på formulär utifrån inspelningen. 

2.3. Intervjudelar i UND1 
Intervjuerna i UND1 bestod av tre delar, en del om aktiv och passiv namn-
kännedom, en del om namnkategorier, namnens bakgrund och synpunkter på 
namnen samt en del om stadsdelsförankring och hembygdskänsla.  

2.3.1. Intervjudel om aktiv och passiv namnkännedom  
I den första delen av intervjuerna ombads informanten att nämna så många 
gatunamn som hon eller han kunde komma på i stadsdelen. Jag hade stadsde-
lens gatunamn i en lista på frågeformulär (se bil. 1) och markerade i listan 
alla namn som informanten själv nämnde. I denna del av intervjun visade 
informanten alltså sin aktiva namnkännedom. 

Därefter fortsatte intervjuerna med de gatunamn som informanten inte 
själv hade nämnt och jag frågade för varje namn om det var bekant. På detta 
sätt framkom även informantens passiva namnkännedom i stadsdelen. I den-
na del av intervjun påpekade enstaka informanter att de visserligen kände 
igen namnet men inte visste exakt vilken lokal som avsågs. Jag noterade 
detta och försäkrade mig om att själva namnet var bekant för informanten. 
Jag har i redovisningen av namnkännedom i kap. 4–10 redovisat dessa fall 
som att informanten känner till namnet. Flera av stadsdelarna har ett stort 
antal namngivna gator och andra lokaler, och det är naturligt att invånarna 
inte alltid kan ange exakt vilken gata som varje namn syftar på, exempelvis 
om gator med likartad bebyggelse ligger i en avgränsad del av undersök-
ningsområdet och inte har några särskiljande drag. Att namnet är bekant för 
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en invånare i en stadsdel innebär ändå att det ingår i hennes eller hans bild av 
namnmiljön i stadsdelen och att hon eller han har en uppfattning om vilken 
typ av lokal som namnet syftar på eller i vilket av stadsdelens olika områden 
som lokalen finns. 

2.3.2. Intervjudel om namnkategorier, namnens bakgrund och 
synpunkter på namnen 
I den andra delen av intervjun frågade jag informanten om hon eller han 
visste varför stadsdelens gator har de namn som de har och om hon eller han 
såg något mönster i eller sammanhang mellan stadsdelens olika gatunamn? 
Jag utgick från ett antal frågor (se bil. 2) i samtalet och ställde kompletteran-
de frågor tills det framgick tydligt huruvida informanten kände till bakgrun-
den till enstaka eller grupper av gatunamn och eventuella namnkategorier. I 
vissa samtal ställde jag dessa frågor utifrån enskilda gatunamn, i andra sam-
tal som mer generella frågor, beroende på vad informanten dittills hade sagt 
om gatunamnen i samtalet. Många informanter nämnde själva spontant nam-
nens kategoritillhörighet, andra nämnde namnkategorier först efter frågor 
från mig. En del av informanterna hade ingen eller liten kunskap om namn-
kategorin i sin stadsdel, några hade haft funderingar om eventuella namnka-
tegorier och hos somliga växte under intervjuns gång en insikt fram om att 
namnen hade en gemensam nämnare. 

I stadsdelen Hjorthagen finns två namnkategorier. Hjorthagen var den för-
sta stadsdel jag genomförde intervjuundersökningen i. Där ställde jag i inter-
vjuns andra del inga direkta frågor om mönster, sammanhang eller kategorier 
bland gatunamnen, utan jag utgick i intervjuerna från enstaka gatunamn och 
försökte utifrån dem att fånga informanternas kunskap om stadsdelens båda 
namnkategorier. Denna intervjumetod fungerade mycket väl i Hjorthagen. I 
de övriga stadsdelarna har inte namnkategorierna lika stark lokal förankring. 
Därför ställdes frågorna om mönster, sammanhang och namnkategorier mera 
direkt där. Trots viss olikhet i intervjuernas uppläggning är det fullt möjligt 
att jämföra resultaten från Hjorthagen med dem från övriga stadsdelar. De 
enskilda informanternas engagemang och beredvillighet under intervjuerna 
att delge sitt namnkunnande och sin inställning till stadsdelens gatunamn var 
viktigare för undersökningens resultat än de små skillnaderna i intervjuernas 
uppläggning. Intervjudelarna om aktiv och passiv namnkännedom respektive 
stadsdelsuppfattning och hembygdskänsla (se avsn. 2.3.3) genomfördes på 
samma sätt i alla stadsdelar. 

Jag frågade hur och när informanten hade kommit fram till att stadsdelens 
gatunamn tillhörde en viss namnkategori, om hon eller han hade insett detta 
själv, läst om det i böcker eller tidningar, fått det berättat för sig av andra 
boende i stadsdelen, lärt sig det i skolan eller på något annat sätt. Oavsett om 
informanten kände till den egna stadsdelens namnkategori eller ej frågade 
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jag om det var viktigt eller intressant för henne eller honom att känna till 
bakgrund och sammanhang i fråga om gatunamn, om sådana saker spelade 
någon roll för informanten ifråga. 

Denna del av intervjuerna avslutade jag med en öppen fråga om vad in-
formanten tyckte om stadsdelens gatunamn och om namnkategorin. I många 
fall hade åsikter om och synpunkter på enskilda gatunamn eller namnkatego-
rin kommit fram tidigare i samtalen, men alla informanter fick även denna 
uttryckliga fråga. En del informanter blev ställda inför frågan, de skrattade 
och uttryckte att de inte hade gjort värderingar av gatunamn tidigare. Andra 
blev osäkra på vilken typ av värdering de förväntades göra av gatunamnen, 
och jag frågade då om de ansåg att namnen var exempelvis praktiska, lätta 
att hantera i tal och skrift, vackra eller trevliga. Vissa informanter sade då att 
de inte hade några synpunkter på namnen. Men många angav däremot ensta-
ka namn som de hade synpunkter på och andra utvecklade sina åsikter om 
namnkategorin. 

2.3.3. Intervjudel om stadsdelsuppfattning och hembygdskänsla  
I den tredje delen av intervjuerna ställde jag frågor om hur länge informan-
ten hade bott i stadsdelen, om hon eller han arbetat eller gått i skola i stads-
delen och om hon eller han hade familj eller släkt där. Detta är faktorer som 
skulle kunna påverka den medvetna och den omedvetna inlärningen eller 
traderingen av gatunamn, eftersom arbetsliv och familjeband sannolikt på-
verkar människors förankring i en stadsdel, rörelsebehov, rörelsemönster och 
relationer till namnbärande lokaler. 

För att få en bild av informantens stadsdelsuppfattning bad jag henne eller 
honom att ange för mig stadsdelens fysiska omfattning, var stadsdelens grän-
ser går mot intilliggande stadsdelar. I några fall hade denna fråga kommit 
upp redan i intervjuns första del, om en informant var osäker på vilka gator 
som tillhör stadsdelen. Svaren på dessa frågor tydliggjorde om informanter-
na uppfattade stadsdelen som en sammanhängande enhet och om de hade 
otydliga uppfattningar om stadsdelens gränser. I denna del av intervjuerna 
frågade jag också informanterna om deras hembygdsuppfattning. Jag frågade 
var informanten var född och uppvuxen, hur länge hon eller han hade bott på 
den eller de orterna. Informanten fick frågan var hon eller han kände att hon 
eller han hörde hemma, var hon eller han säger sig komma ifrån om männ-
iskor från Stockholm och från andra orter i landet frågar var hon eller han 
kommer ifrån. Jag frågade också om informanten betraktar sin stadsdel som 
sin hembygd, och om så inte var fallet, om hon eller han anser sig ha någon 
hembygd och var den i så fall finns. Till sist bad jag informanten berätta för 
mig vad hembygd innebär för henne eller honom. 

Jag hade genomfört en pilotstudie under vintern och våren 2003, med hy-
potesen att namnkunnande och inställning till gatunamn hos invånare i en 
stadsdel eller ett bostadsområde skulle kunna relateras till invånarnas hem-
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bygdsuppfattning och hembygdskänsla för stadsdelen eller området. Det var 
tydligt redan i pilotstudien att så inte var fallet. Överhuvudtaget visade sig 
begreppet hembygd svårt för stockholmare att relatera till och använda om 
sina stadsdelar och bostadsområden. Namnkunnande och inställning till ga-
tunamn i en urban miljö som Stockholm kan därför inte heller relateras till 
den lokala hembygdskänslan eller hembygdsuppfattningen. Jag valde ändå 
att intervjua informanterna om deras hembygdsuppfattning och hembygds-
känsla i UND1 eftersom detta har undersökts mycket lite i urbana miljöer. 
Denna del av UND1 har resulterat i flera populärvetenskapliga föredrag och 
artiklar om stockholmares hembygdsuppfattning (t.ex. Johansson 2005). 

Från denna intervjudel redovisas i kap. 4–10 informanternas boendetid i 
stadsdelen, och som nämndes i avsn. 2.2.1.1 anges enskilda informanters 
tidigare bostadsorter, stadsdelsuppfattning och förankring i stadsdelen, om 
en informant själv har nämnt sådana faktorer i de andra två intervjudelarna 
kring gatunamnen. 

2.4. Bearbetning av insamlat material 
Det insamlade materialet från intervjuerna har analyserats stadsdel för stads-
del. Informanternas namnkännedom har relaterats till stadsplanen och till de 
namnbärande lokalernas egenskaper (bostadsområden, centrumområden, 
parker osv.). Graden av namnkännedom och skillnader i namnkännedom hos 
informanterna har också analyserats. Informanternas kunskap om namnens 
bakgrund och om stadsdelarnas namnkategorier har analyserats, såväl som 
informanternas inställning till namnen och namnkategorierna, dvs. värde-
ringar, attityder och synpunkter som uttrycktes i intervjuerna. Materialet och 
analyserna redovisas i kap. 4–10. 
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3. Stadsdelar i vilka UND1 har genomförts 

Avhandlingens syfte, som formulerats i avsn. 1.3, är alltså att anlägga ett 
namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholms stad med fokus på namn-
kunnande och inställning till namnen. Staden har en mer än 750-årig historia, 
den har växt och nya gator har skapats och fått namn under hela denna peri-
od men framför allt sedan slutet av 1800-talet. Stockholm har – år 2007 – ca 
4 700 gatunamn i 117 stadsdelar. Det finns många gamla och naturligt fram-
vuxna gatunamn men betydligt fler namn har skapats i administrativa namn-
planerings- och stadsplaneprocesser i modern tid, på det sätt som beskrivs i 
avsn. 1.1. 

Stockholm är Sveriges största stad med ca 780 000 invånare och inflytt-
ningen till staden har under många år varit stor. Exempelvis flyttade år 2006 
totalt ca 57 000 personer till Stockholms stad (USK 2007a) från andra kom-
muner i Stockholms län, från övriga landet och från utlandet. Ca 85 % av de 
inflyttade år 2006 var 20 år eller äldre. Bland Stockholms invånare, stadens 
egna brukare av gatunamnen, de som oftast och i sin vardag använder nam-
nen, finns alltså en stor andel personer som är inflyttade i vuxen ålder och 
som därför inte har lärt sig gatunamn i Stockholm under uppväxtåren. Invå-
nare i Stockholm kan normalt inte förväntas känna till mer än en mindre del 
av stadens alla gatunamn. 

Stockholms traditionella stadsdelar är naturliga områden att genomföra 
UND1 i. De lokala gatunamnen i den egna stadsdelen och i bostadens när-
område är en »toponymisk vardagsmiljö», där de boende bör ha likartade 
behov av och yttre förutsättningar att lära sig gatunamn. Undersökningen 
handlar huvudsakligen om stadsdelsinvånares kunskap om och inställning 
till gatunamn i den egna stadsdelen, och i de flesta fall har stadsdelarna en 
hanterbar mängd gatunamn som invånarna kan anses ha rimlig möjlighet att 
lära sig. Stadsdelarna är också geografiska områden som är relativt väl av-
gränsade. De har fastställda gränser som sällan ändras.8 Många stadsdelar 
uppfattas också lätt som enheter när det gäller bebyggelsestruktur och ga-
tunät. Ofta är de planerade utifrån ett centrum eller centralstråk, och de har 
inte sällan topografiskt tydliga stadsdelsgränser. 

                               
8 Det kan förekomma justeringar av stadsdelsgränser som en följd av förändrad kvartersindel-
ning. 
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Stockholms stadsdelar skall inte förväxlas med de s.k. stadsdelsområden 
som sedan 1997 utgör stadens administrativa och politiska indelning. Dessa 
stadsdelsområden styrs av en stadsdelsnämnd, och delar av den kommunala 
förvaltningen och servicen är uppbyggd utifrån stadsdelsområden. 1997 de-
lades staden in i 24 stadsdelsområden, 1998 förändrades indelningen och 
antalet minskade till 18, och år 2007 minskades antalet ytterligare till 14. 
Gränserna för stadsdelsområdena har alltså ändrats, och gränserna fastställs i 
politiska beslut med hänsyn till bl.a. administrativa effektivitetskrav. Efter-
som Stockholm har både traditionella stadsdelar med i princip fasta gränser 
och dessutom dessa s.k. stadsdelsområden, har begreppet stadsdel blivit 
otydligt för stockholmare, och det är inte alltid självklart vilken typ av områ-
de som avses. De 117 traditionella stadsdelarna är dock generellt väl etable-
rade bland stockholmare. 

3.1. Kriterier för val av stadsdelar för UND1 
Stockholm är en stad med tydliga årsringar i sin bebyggelse. Alltsedan slutet 
av 1800-talet har den moderna staden expanderat områdes- eller stadsdelsvis 
mot söder, sydväst och nordväst. I början av 1900-talet utvidgades stadens 
territorium genom förvärv och inkorporeringar, bl.a. av Brännkyrka socken 
1913 och Bromma socken 1916.9 Numera bor mer är 60 % av Stockholms 
invånare i stadsdelar utanför Innerstaden.10 Stockholm indelas traditionellt i 
tre områden, Innerstaden, Söderort och Västerort. Av stadens 117 stadsdelar 
ligger 20 i Innerstaden, 53 i Söderort och 44 i Västerort. UND1 har genom-
förts i sex stadsdelar och en innerstadsförsamling, vilken i denna avhandling 
också får omfattas av beteckningen stadsdel. Dessa områden har valts utifrån 
fyra olika kriterier som redovisas i avsn. 3.1.1–3.1.4. 

3.1.1. Stadsdelarnas ålder och stadsbyggnadskaraktär 
Det första kriteriet är stadsdelarnas ålder, att de representerar olika faser i det 
moderna Stockholms utbyggnad och därför befinner sig i olika årsringar när 
det gäller stadsbyggnadskaraktär. Stockholm har byggts ut successivt under 
olika tidsperioder, vilka har haft olika ideal när det gäller stadsplan, arki-
tektur och byggnadssätt. I dokumentet Stockholms byggnadsordning – ett 
förhållningssätt till stadens karaktärsdrag (1997) beskrivs schematiskt tolv 
för Stockholm typiska stadsbyggnadskaraktärer, vilka har tillkommit under 

                               
9 Spånga socken inkorporerades i Stockholm 1949. 
10 Enligt områdesvis statistik för hela staden från Stockholms utrednings- och statistikkontor 
var den sammanlagda folkmängden i Söderort och Västerort ca 480 000 den 31 december 
2003, jämfört med ca 280 000 personer i den inre staden (USK 2007). 
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olika perioder av stadens utveckling och präglar dess olika delar. Dessa 
stadsbyggnadskaraktärer är Gamla Stan, stenstaden (den rutnätsindelade 
stenstaden och storgårdskvarter i friare planmönster), äldre förstad, villastad, 
trädgårdsstad (den klassiska trädgårdsstaden och småstugeområden), stensta-
dens krans, smalhusstad (smalhusstäder och grannskapsenheter), tunnelbane-
stad (ABC-städer från 1950-talet, grupphusområden och punkthusstadsdelar 
från 1960-talet), nyare stadsenklav, nyare kransstad, institutionspark samt 
verksamhetsområden. 

Stadsplaneidealen har alltså varierat över tid, och olika stadsplanelösning-
ar får stor inverkan på hur namnbärande lokaler och annan offentlig miljö 
struktureras och utformas. Hur lokalerna i en stadsdel är planerade och fy-
siskt gestaltade kan även påverka i vilken utsträckning gatunamn lärs in, 
brukas av och traderas bland de boende och därmed deras namnkunnande 
och inställning till de hithörande namnen liksom behovet av att använda 
namn för olika lokaler. Sannolikt är invånarnas namnkunnande och inställ-
ning till lokala gatunamn till viss del även relaterade till deras trivsel i och 
identifikation med stadsdelen. Trivsel i en stadsdel borde rimligen underlätta 
de boendes identifiering med stadsdelen och leda till att invånarna intresserar 
sig för stadsdelens fysiska utformning och tar del i lokal gemenskap och 
lokala aktiviteter, något som i så fall också skapar goda förutsättningar för 
medveten eller omedveten inlärning av gatunamn och reflektion över gatu-
namnen. För personer som bor i andra delar av staden eller utanför staden 
kan en stadsdels gatunamn också ha associativa egenskaper relaterade till 
stadsdelen och dess fysiska struktur såväl som till dess status och sociolog-
iska förhållanden. Sådana aspekter diskuteras i kap. 11, som behandlar gatu-
namns räckvidd och associativa egenskaper. 

3.1.2. Geografisk spridning 
Det andra kriteriet är stadsdelarnas geografiska spridning i Innerstaden, Sö-
derort och Västerort. Dessa huvudområden i staden och stadens olika stads-
byggnadskaraktärer skall vara representerade i undersökningen. De äldre 
stadsdelarna ligger naturligtvis i Innerstaden, medan förortsstadsdelar med 
olika stadsbyggnadskaraktär har byggts i utkanten av Innerstaden och i sten-
stadens krans och under 1900-talet främst i Söderort och Västerort. 

Ålder, stadsbyggnadskaraktär och geografiskt läge hos en stadsdel kan 
hänga samman med dess status, sociala struktur, befolkningssammansättning 
och omfattningen av in- och utflyttning. Såsom påpekades i avsn. 2.2.1.1 är 
inte syftet med UND1 att formulera generella samband mellan sociologiska 
faktorer hos namnbrukarna och deras namnkunnande och inställning till 
namn. Däremot redovisas i kap. 4–10 informanters kommentarer om deras 
stadsdelars status eller sociala struktur. 
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3.1.3. Olika typer av namnkategorier 
Det tredje kriteriet är att de namnkategorier som stadsdelarnas gatunamn 
tillhör är av olika typ. De flesta stadsdelar i Stockholm har en eller flera do-
minerande namnkategorier, vilka är valda på olika grunder och har olika 
tydlig anknytning till respektive stadsdel. En namnkategori kan ha t.ex. verk-
samhetsmässig, historisk eller annan anknytning till en stadsdel eller ett om-
råde (se inledningsavsnitten i de olika stadsdelskapitlen i Stahre & al. 1992), 
exempelvis kategorin »travsport» (Sulkyvägen, Travbanevägen m.fl. i stads-
delarna Bromsten och Bällsta) som anknyter till verksamheten på Solvalla 
travbana i området. 

Det finns också namnkategorier som helt saknar anknytning till stadsde-
len och även sådana som ingår i ett onomastiskt system som omfattar flera 
stadsdelar. Distinkta och semantiskt lättidentifierade namnkategorier borde 
vara lättare för namnbrukare att uppfatta och att i minnet relatera till respek-
tive områden än sådana kategorier som omfattar ett brett spektrum av namn 
med indirekt eller svårgenomskådlig anknytning till kategorin och där nam-
nens inbördes semantiska samband är mindre tydligt. 

Att undersöka namnkunnande i stadsdelar med olika typer av namnkate-
gorier, vilka har olika slags anknytning eller ingen anknytning till respektive 
stadsdel, kan därför ge en bild av huruvida och på vilka sätt kategorierna 
påverkar namnbrukares kunskap om och förhållande till respektive stadsdels 
gatunamn och till själva namnkategorin. 

3.1.4. Stadsdelsstorlek och bebyggelsetyp 
Det fjärde kriteriet för min undersökning är av metodisk-praktisk natur, näm-
ligen att de valda stadsdelarna är av en sådan storlek och har en sådan be-
byggelsekaraktär att det är praktiskt genomförbart att göra intervjuundersök-
ningar som omfattar alla stadsdelens gatunamn. Yngre stadsdelar i utkanten 
av Innerstaden och i Söderort och Västerort är enheter av hanterbar storlek. I 
de äldre stadsdelarna Gamla Stan, Kungsholmen, Ladugårdsgärdet, Norr-
malm, Södermalm, Vasastaden och Östermalm i Innerstaden finns däremot 
alltför många namn för att det skall vara möjligt att genomföra intervju-
undersökningar som omfattar hela stadsdelen. Intervjuerna skulle bli mycket 
tidskrävande, och stadsdelsinvånarna kan inte heller generellt förväntas ha 
kunskap om mer än en begränsad del av de många gatunamnen i respektive 
stadsdel. 

Dessa äldre stadsdelar har många gamla gatunamn, och det är intressant 
att undersöka namnbrukarnas kulturhistoriska kunskap om namnen och de 
byggnader, verksamheter, historiska förhållanden och personer som namn i 
dessa miljöer går tillbaka på (jfr Johansson 2002), men en sådan undersök-
ning måste i stor utsträckning utgå från enskilda namn och deras historia 
istället för det områdesvisa och strukturella namnbrukarperspektiv som jag 
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har valt för denna avhandling. Dock är det önskvärt att som jämförelse ge en 
bild av ett strukturellt namnbrukarperspektiv på gatunamn även hos invånare 
i innerstadsområden. Jag har därför valt en mer hanterlig innerstadsförsam-
ling som område för en intervjuundersökning av samma slag som i under-
sökningens övriga stadsdelar. 

Detta metodisk-praktiska kriterium innebär också att en del stadsdelar 
väljs bort på grund av sin bebyggelsekaraktär. Vissa av Stockholms stadsde-
lar omfattar stora hamnområden, industriområden och företagsområden. 
Sådana områden besöks främst av personer som arbetar där men som inte 
nödvändigtvis bor i samma stadsdel. Dessa områden har ofta byggnader och 
tomter för specifika användningsområden, byggnader och tomter som är 
anpassade efter företagens verksamhet och deras anställda och inte är till-
gängliga för allmänheten. De är därför inte en del av det offentliga rummet 
på samma sätt som bostadsområden och centrummiljöer, även om själva 
gaturummet är tillgängligt. Jag anser därför att industri- och företagsområ-
den i en stadsdel inte i samma utsträckning kan betecknas som »toponymiska 
vardagsmiljöer» för stadsdelsinvånarna. Namnkunnande i sådana områden är 
därför inte att jämföra med namnkunnandet i stadsdelarnas övriga områden. 
Namninlärning, namnkunnande och bruk av gatunamn i sådana miljöer för-
anleder andra frågeställningar och utgångspunkter. Därför har stadsdelar 
med större områden av detta slag inte valts för denna undersökning. 

3.1.5. Stadsdelar i UND1 
Utifrån kriterierna i avsn. 3.1.1–3.1.4 har jag valt följande stadsdelar för 
UND1: Akalla (i Västerort), Fredhäll (Innerstaden), Fruängen (Söderort), 
Hjorthagen (Innerstaden), Norra Ängby (Västerort) och Årsta (Söderort), 
och dessutom församlingen Hedvig Eleonora i stadsdelen Östermalm (Inner-
staden). De valda stadsdelarna uppfyller alla de uppställda kriterierna och 
exemplifierar olika ålder och stadsbyggnadskaraktär och olika namnkatego-
rier samt representerar geografiskt olika huvuddelar av Stockholm. 

Hedvig Eleonora församling är det äldsta stadsbebyggda av de sju områ-
dena och omfattades av det förslag angående gatureglering och utbyggnad i 
Stockholm som den s.k. Lindhagenkommittén11 lade fram år 1866 (Hall 2002 
s. 99 ff.). Området byggdes ut under slutet av 1800-talet. De flesta gatunam-
nen där ingår inte i någon namnkategori. Många har växt fram eller skapats 
under 1600-, 1700- eller 1800-talet, och har anknytning till området på olika 
sätt. Flera gator har bytt namn under dessa sekel. Ett fåtal gatunamn i områ-
det tillhör namnkategorierna »fosterländska och historiska namn» respektive 

                               
11 Kommittén leddes av Albert Lindhagen (1823–87) som var verksam som stadsplanerare, 
jurist och justitieråd. 
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»den nordiska gudaläran», vilka återfinns i olika delar av Innerstaden men 
inte i ett sammanhängande område. (Se avsn. 4.1.) 

I Hjorthagen började bostäder byggas på 1890-talet. Byggandet fortsatte 
under början av 1900-talet men stadsplan fastställdes först 1920. Namnkate-
gorin »jakt» togs i bruk på 1920-talet och namnkategorin »vattenfall och 
kraftverk» infördes i en avgränsad del av Hjorthagen på 1930-talet. (Stahre 
& al. 1992 s. 81 ff.) Båda namnkategorierna har lokal anknytning till områ-
det: Hjorthagen hade fram till 1890 varit en del av en kunglig jaktpark, och 
1903 byggdes i Hjorthagen ett ångkraftverk. 

Fredhäll fick stadsplan 1927–30. De flesta gatunamn i Fredhäll fastställ-
des under 1930-talet och tillhör kategorin »berömda svenska författare», som 
även finns i intilliggande stadsdelar men som saknar anknytning till området. 
(Stahre & al. 1992 s. 45 ff.) 

Stadsplan för Norra Ängby fastställdes 1931 (Wisth 2003b s. 382) och in-
flyttningen började redan samma år. De flesta gatunamn i Norra Ängby fast-
ställdes under 1930-talet och tillhör namnkategorin »nordisk forntid och 
fornforskning» (Stahre & al. 1992 s. 550 ff.), som inspirerades av de många 
fornlämningarna i stadsdelen. 

För Årsta fastställdes stadsplan 1939 och inflyttningen började 1943 
(Wannberg 2003 s. 251 ff.). De flesta gatunamn i Årsta fastställdes under 
1940-talet och tillhör namnkategorin »sjöar och vikar» (Stahre & al. 1992 s. 
465 ff.), som valdes utifrån Årstas läge vid vattnet. 

Stadsplan för Fruängen fastställdes 1954 och större delen av bostäderna 
byggdes 1954–59 (Nylind 2003 s. 93 f.). De flesta av stadsdelens gatunamn 
fastställdes på 1950-talet och tillhör namnkategorin »svenska kvinnor» 
(Stahre & al. 1992 s. 354 ff.), en namnkategori som valdes utifrån bestäm-
ningsleden Fru- i stadsdelsnamnet. 

Akalla började byggas ut 1973. Stadsdelen omfattas av den generalplan 
som fastställdes 1970 för stadsdelarna Akalla, Husby och Kista (Johansson 
1991 s. 601). De flesta av Akallas gatunamn fastställdes på 1970-talet och 
tillhör namnkategorin »Finland» (Stahre & al. 1992 s. 488 ff.) som saknar 
anknytning till stadsdelen. I grannstadsdelen Husby finns namnkategorin 
»Norge». I Kista är den dominerande namnkategorin »Danmark» och där 
finns även gatunamn i kategorierna »Färöarna», »Grönland» och »Island». 
(Stahre & al. 1992 s. 514, 534.) 

3.2. Redovisning av UND1 i kap. 4–10 
Resultaten av UND1 redovisas stadsdel för stadsdel i kap. 4–10. Stadsdels-
kapitlen följer den kronologiska ordning i vilken stadsplan eller motsvarande 
fastställdes för de olika stadsdelarna och dessa började byggas ut: Hedvig 
Eleonora församling, Hjorthagen, Fredhäll, Norra Ängby, Årsta, Fruängen 
och Akalla. 
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Stadsdelskapitlen inleds med en presentation av stadsdelen, lägesbeskriv-
ning, kortfattad allmän historik, uppgifter om modern utbyggnad och statis-
tiska uppgifter om befolkning och bostadsbestånd från år 2003, det år då 
mina intervjuundersökningar i stadsdelarna till största delen ägde rum. De 
statistiska uppgifter som presenteras är hämtade från Stockholms utrednings- 
och statistikkontors webbplats (USK 2007a) och visar antal invånare i stads-
delen, antal inflyttade respektive utflyttade, antal bostäder samt antal bostä-
der av olika storlek. Inflyttning och utflyttning ger en bild av stabilitet kontra 
rörlighet hos de olika stadsdelarnas befolkning, faktorer som kan påverka 
förutsättningarna för namntradering och namnkunnande inom en stadsdel. 

Stadsdelens namnkategori(er) presenteras och för såväl kategorinamn som 
icke-kategorinamn redogörs för bakgrund och syftning. Typiska drag för 
bestämningsleder och huvudleder i stadsdelens gatunamn presenteras, exem-
pelvis kompositionsformer av hydronymer i stadsdelen Årsta (såsom Vät-
ters- i Vättersvägen), speciella huvudleder (såsom -faret i t.ex. Sveaborgsfa-
ret i stadsdelen Akalla) och fristående topografiska grundord som huvudle-
der (såsom gata i många gatunamn i stadsdelen Fruängen). En kort beskriv-
ning ges av i vilka miljöer och sammanhang jag har genomfört intervjuerna i 
stadsdelen, och informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen anges. 

Resultatet av UND1 i den aktuella stadsdelen presenteras och analyseras 
ur olika perspektiv. Först redovisas informanternas kunskap om och inställ-
ning till den eller de namnkategorier som gatunamn i stadsdelen tillhör. Där-
efter redovisas hur de olika gatunamnen var förankrade bland informanterna, 
dvs. hur väl de olika namnen var kända i informantgruppen. I dessa redovis-
ningar har jag utgått från stadsdelens stadsplan och de namnbärande lokaler-
nas placering och typ. Informantgruppens generella namnkännedom relateras 
till stadsplan och namnbäraregenskaper, dvs. de namnbärande lokalernas 
läge, typ, besöksfrekvens och andra karakteristika. Grad av och skillnader i 
namnkännedom hos olika informanter i stadsdelen redovisas och analyseras 
därefter. För varje enskild informant anges aktiv och passiv namnkännedom 
i siffror. Dock anges inte vilka enskilda gator som varje individ känner till. 
Däremot kommenteras i texten vissa informanters individuella namnkänne-
dom utifrån förutsättningar och förhållanden som kan ha påverkat namnin-
lärning och namnkunnande och som informanterna nämnde under intervju-
erna. Övriga aspekter på gatunamnen, alltså synpunkter, åsikter och attityder, 
som informanterna framförde, redovisas därefter. Kap. 4–10 avslutas med en 
sammanfattning av resultaten från UND1 i stadsdelen. 

3.2.1. Kartor över stadsdelarna 
I plastfickan i avhandlingens bakre pärm finns som bil. 6–13 en karta över 
Stockholms stadsdelsindelning och kartor över stadsdelarna i vilka UND1 
genomfördes. Kartorna beskrivs och kommenteras i bil. 5. 
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4. Hedvig Eleonora församling 

Hedvig Eleonora församling ligger i sydvästra delen av stadsdelen Öster-
malm, centralt i Stockholms innerstad, och gränsar i väster till stadsdelen 
Norrmalm. Stadsdelen Östermalm ingår – tillsammans med stadsdelarna 
Djurgården, Ladugårdsgärdet, Hjorthagen och Norra Djurgården – i stads-
delsområdet Östermalm i den kommunala förvaltningen. 

Den del av stadsdelen Östermalm där Hedvig Eleonora församling ligger 
fick sin moderna utformning i slutet av 1800-talet och präglas av den äldre 
rutnätsindelade stenstadens attribut med slutna jämnhöga kvarter, rätvinkligt 
gatunät, ett torg, närhet till parker och med ett esplanadsystem, dvs. breda 
och trädplanterade gator som fick centrala funktioner i Lindhagenkommit-
téns gaturegleringsförslag från 1866, den s.k. Lindhagenplanen (Hall 2002 s. 
99 ff.). Området exploaterades för bostadsbebyggelse i exklusiv stil under 
1800-talets sista årtionden, då det moderna Östermalm byggdes ut. Det fick 
från början hög status och många förmögna människor sökte sig dit. Från 
1870 fram till sekelskiftet 1800–1900 ökade befolkningen i församlingen 
Hedvig Eleonora från 23 000 till 66 000 invånare (Tjerneld 1996 s. 40). Ös-
termalm, som tidigare hette Ladugårdslandet efter en kungsladugård anlagd 
på 1400-talet, hade tidigare en helt annan karaktär och var mindre stadsmäs-
sig med malmgårdar och enklare hus. Stadsdelen fick (Stahre & al. 1992 
301 f.) sitt nya namn, Östermalm, genom beslut i stadsfullmäktige 1885.12 

Församlingsnamnet går tillbaka på kyrkans namn, Hedvig Eleonora kyr-
ka, och kyrkan i sin tur fick sitt namn efter drottning Hedvig Eleonora 
(1636–1715), Karl X:s gemål. Kyrkan invigdes 1737. Inom församlings-
området finns flera centrala och välbesökta lokaler, bl.a. vissa långa och 
intensivt trafikerade gator som Birger Jarlsgatan, Karlavägen, Linnégatan, 
Strandvägen och Valhallavägen,13 vilka utgör en viktig del av Östermalms 
och hela Innerstadens infrastruktur. Flera institutioner, monumentala bygg-
nader och turistattraktioner ligger inom församlingens område, bl.a. Armé-

                               
12 I en skrivelse till Stadsfullmäktige 1885 från de boende i stadsdelen hade framförts att det 
anspråkslösa namnet Ladugårdslandet inte passade för det nybyggda, moderna området och 
att namnet Östermalm skulle stämma överens med namnen Norrmalm och Södermalm (Stahre 
& al. 1992 s. 301 f.). 
13 Dessa gator sträcker sig över flera angränsande församlingar på Östermalm. Birger Jarlsga-
tan utgör gräns mellan stadsdelarna Östermalm och Norrmalm liksom mellan Östermalm och 
Vasastaden.  
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museum på Riddargatan, Carlssons skola på Kommendörsgatan, national-
scenen Kungliga Dramatiska teatern vid Nybroplan, Kungliga hovstallet på 
Väpnargatan, Musikmuseet på Sibyllegatan, Patent- och registreringsverket 
på Valhallavägen, Östermalms saluhall på Östermalmstorg, Östra Reals 
gymnasium på Karlavägen – byggnader som präglar gatubilden visuellt och 
kan utgöra orienteringspunkter. Institutioner, byggnader och flera lokaler av 
andra slag inom församlingens område har en praktisk och symbolisk bety-
delse som sträcker sig långt utanför den lokala miljön på Östermalm. De är 
välkända i hela Stockholm och även för många människor i landsorten. 

Som framgår i tabell 1 hade området 10 475 invånare och 6 939 bostäder 
år 2003. Alla bostäder i området finns i flerbostadshus. 1 621 personer, 15 % 
av invånarna, flyttade in i området under 2003 och samma år flyttade 1 689 
därifrån. 

Tabell 1. Församlingen Hedvig Eleonoras befolkning och bostadsbebyggelse år 
2003 (USK 2007b) 
Invånare 31 december 2003 10 475 
Inflyttade under 2003 1 621 
Utflyttade under 2003 1 689 
Bostäder i flerbostadshus 6 939 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 56 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 29 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 14 % 
* även lägenheter utan kök 

4.1. Gatunamn i Hedvig Eleonora församling 
På Registerkartan över Stockholm (1999) blad 46, 47, 56 och 57 har jag 
identifierat 27 gatunamn inom Hedvig Eleonora församling, vilka var fast-
ställda år 1992, se tabell 2.14 I tabellen anges vad namnen syftar på eller vil-
ken namnkategori de tillhör. I området fanns 1992 14 gatunamn som växte 
fram eller skapades under 1600-, 1700- eller 1800-talet, dvs. före 1885 års 
stora gatunamnsreform i Stockholm (se avsn. 1.1.1) och innan den moderna 
namnplaneringen hade börjat. Åtta av församlingens gatunamn fastställdes i 
samband med gatunamnsreformen 1885 och fyra namn är från 1900-talets 
första årtionden, 1900–36. Hedvig Eleonora församling är en namntät del av 
staden. Inga nya gatunamn har fastställts där sedan 1936. Gatu- och kvarters-

                               
14 Flera av gatorna i Hedvig Eleonora församling har tidigare haft ett eller flera andra namn, 
vilka redovisas i Stahre & al. 1992. Eftersom äldre tiders gatunamn ofta var av identifierande, 
beskrivande eller lokaliserande karaktär kunde namnen växla när nya egenskaper, företeelser, 
byggnader och människor kopplades ihop med gatan, och flera namn kunde existera och 
användas parallellt. 
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strukturen är fixerad och det har inte varit aktuellt att anlägga nya gator i 
området. Inte heller för andra typer av lokaler än gator har det funnits behov 
av nya namn. 

Tabell 2. Fastställda gatunamn i Hedvig Eleonora församling (Registerkartan över 
Stockholm (1999) blad 46, 47, 56 och 57, Stahre & al. 1992 s. 300 ff.) 
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syftning/kategoritill-

hörighet 
Almlöfsgatan 1913 Skådespelarsläkten Almlöf (gatan ligger vid Dramat-

iska teatern). 
Artillerigatan 1885 Artillerigården, tyghus för kungliga artilleriet. 
Birger Jarlsgatan 1885 Namnkategorin »fosterländska och historiska namn» 
Brahegatan 1885 Namnkategorin »fosterländska och historiska namn»: 

Per Brahe d.y. som var i fält med Gustav II Adolf, var 
högste befälhavare i kriget mot Danmark 1657 och 
guvernör över Finland. 

Grev Turegatan 1858 Greve Ture Gabrielsson Oxenstierna som fick en 
malmgård vid Nybroviken av Gustav II Adolf. 

Humlegårdsgatan 1885, belagt 
1699  

Humlegården vid gatans nordvästra del. Humlegården 
är numera en park som fått namn efter den kungliga 
humleodling som inrättades 1619. 

Jungfrugatan Belagt på 
1650-talet  

Sannolikt efter Sigrid Banér. 

Kaptensgatan Belagt på 
1670-talet 

Yrkesgrupp bland stadsdelens invånare i äldre tider. 

Karlavägen 1885 Kategorin »fosterländska och historiska namn» – efter 
den karolinska tidens kungar, Karl X Gustav, Karl XI, 
Karl XII. 

Kommendörsga-
tan 

1877 Kommendören i flottans reserv Didron (1817–86), 
även artilleritekniker och kommunalman. 

Linnégatan 1882 Staty av naturforskaren och läkaren Carl von Linné i 
Humlegården. 

Majorsgatan 1868 Garnisonen i stadsdelen, anknytning till Löjtnantsga-
tan och Kaptensgatan. 

Nybergsgatan Belagt 1798  Anders Nyberg (död 1798), ägare av tomter och hus 
på gatan. 

Nybrogatan 1864 Bro över Ladugårdslandsviken (nu Nybroviken), 
byggd på 1640-talet. 

Nybroplan 1936, på 
kartor från 
1920-talet 

Bro över Ladugårdslandsviken (nu Nybroviken), 
byggd på 1640-talet. 

Riddargatan 1857 Per Brahe, Ture Bielke, Klas Fleming och andra höga 
herrar, »riddare», som bodde vid gatan och ägde sjö-
tomter. 

Sibyllegatan Belagt 1672  Sibylla, kvinna som hade en gård vid gatan. Hon hade 
också en dotter som hette Sibylla. 

Skeppargatan Belagt 1646  
 

Kronoskeppare, högbåtsmän och styrmän som bodde 
på Ladugårdslandet (nu Östermalm). 

Smålandsgatan 1857 Tomtägaren Jochum Småhl (1600-talet). 
Storgatan Belagt på 

1640-talet  
Beskrivande bestämningsled. 

Strandvägen 1885 Lokaliserande/beskrivande bestämningsled. 
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Styckjunkargatan 1806 Namnet anknyter till kvartersnamnet Styckjunkaren, 
belagt 1733. Styckjunkare var en underofficersgrad 
vid artilleriet. 

Tyskbagargatan 1885 Tyskbagarbergen, efter den tyskfödde bagaren Mårten 
Kammecker och hans son Joachim (1643–1732). 

Valhallavägen 1885 Namnkategorin »den nordiska gudaläran». 
Väpnargatan 1900 Anknytning till namnet Riddargatan. 
Östermalmsgatan 1876 Stadsdelsnamnet. 
Östermalmstorg 1932, namnet 

har använts 
sedan mitten 
av 1880-talet 

Stadsdelsnamnet.15 

4.1.1. Gatunamn med lokal anknytning 
Flera av gatunamnen har anknytning till området, såsom äldre gatunamn ofta 
har. Fyra av namnen har fått namn efter personer som ägde tomter eller hus 
vid respektive gata eller i närheten: Grev Turegatan, Nybergsgatan, Sibylle-
gatan och Smålandsgatan. Även namnen Jungfrugatan, Kommendörsgatan, 
Riddargatan och Tyskbagargatan syftar på personer med anknytning till 
gatan eller området, även om dessa gatunamn inte innehåller personnamn.  

Bestämningslederna i Artillerigatan och Nybrogatan/Nybroplan syftar på 
en militär anläggning respektive en bro i anslutning till de namnbärande 
lokalerna. Av dessa har namnet Nybrogatan en dokumenterat spontan fram-
växt med former som Nya Brogatan, Nya Ladugårdsbrogatan, Nya Ladu-
gårdslandsbrogatan, Ladugårdslandsbrogatan under 1600–1700-talen. 
Namnen Skeppargatan och Kaptensgatan från 1600-talet syftar på yrkes-
grupper som förr var vanliga i området. Majorsgatan är bildat i mitten av 
1800-talet i anslutning till namnen Kaptensgatan och Löjtnantsgatan och till 
garnisonen i området, men har uppenbarligen inte växt fram naturligt på 
samma sätt. Namnet Strandvägen från 1885 är visserligen ett lokaliserande 
namn eftersom gatan ligger vid vattnet, men ambitionen var redan från bör-
jan att anlägga en pampig gata och troligen valdes ett gatunamn som skulle 
kunna ge intryck av och förknippas med en ståndsmässigt bebyggd esplanad 
längs vattnet. Namnen Humlegårdsgatan och Östermalmsgatan från samma 
period lokaliserar genom sina bestämningsleder gatorna till den intilliggande 
parken Humlegården respektive till stadsdelen. Även namnet Öster-
malmstorg från 1932 lokaliserar torget till stadsdelen. Östermalmstorg är 
dessutom ett sekundärt namn på en tunnelbanestation med nedgång vid tor-
get. Ett av gatunamnen, Storgatan med belägg från 1600-talet, beskriver en 
egenskap hos själva gatan. 

                               
15 Torgets tidigare namn, belagt från 1600-talets mitt, var Ladugårdslandstorg (Stahre & al. 
1992 s. 319) efter stadsdelens tidigare namn Ladugårdslandet. 
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4.1.2. Kategorinamn och memorialnamn 
Namnen Birger Jarlsgatan, Brahegatan och Karlavägen saknar direkt an-
knytning till området. Namnen är från år 1885 och ingår i namnkategorin 
»fosterländska och historiska namn», en av de kategorier som togs i bruk i 
och med gatunamnsreformen samma år. Kategorinamnen är spridda över 
flera stadsdelar men är gruppvis koncentrerade till vissa områden. Gatunam-
net Valhallavägen från samma år tillhör kategorin »den nordiska gudaläran» 
som också finns representerad på olika platser i Innerstaden. 

Gatunamnen Almlöfsgatan och Linnégatan är s.k. memorialnamn, dvs. 
namn som är tillkomna för att hedra en viss person genom att man uppkallar 
en gata efter henne eller honom. Dessa namn är tillkomna efter förslags- 
eller samrådsprocesser av modernare slag. Namnet Almlöfsgatan valdes i 
samråd med personal vid Kungliga Dramatiska teatern som ligger vid denna 
gata. Namnet Linnégatan föreslogs av husägare vid gatan i samband med att 
statyn av Carl von Linné skulle avtäckas i parken Humlegården. 

4.1.3. Huvudleder i Hedvig Eleonora församlings gatunamn 
Gatunamnen i Hedvig Eleonora har huvudleder som är typiska för inner-
stadsmiljön och som beskriver de namnbärande lokalerna. 22 av namnen har 
huvudleden -gatan och dessa lokaler är också stadsgator av stenstadens tra-
ditionella typ. Tre av namnen har huvudleden -vägen: Karlavägen, Strand-
vägen och Valhallavägen. Dessa gator är esplanader med trädplanteringar i 
mitten. De är avsevärt bredare än vanliga innerstadsgator och de ger ett ståt-
ligare intryck. Gatorna anlades och fungerar fortfarande som huvudgator, 
transportleder och genomfartsvägar och är betydligt längre än många av de 
mindre stadsgatorna. Namnelementet väg, som ger intryck av en bredare och 
inte enbart lokal transportled, signalerar också gatornas bredd och funktion. 
Nybroplan är en öppen plats av torgkaraktär, såsom huvudleden -plan ger 
intryck av. Namnet Östermalmstorg har också en beskrivande huvudled. 

4.2. Informanter i Hedvig Eleonora församling 
Informanterna i Hedvig Eleonora församling var elva män och nio kvinnor 
som vid intervjutillfällena var mellan 23 och 79 år gamla. De flesta intervju-
erna ägde rum på gator och torg i området, men några intervjuer skedde i 
anslutning till aktiviteter i Hedvig Eleonora församling, en pensionärsträff, 
en körövning och församlingens julmarknad, eller efter kontakter som knöts 
vid dessa aktiviteter. Intervjuerna ägde rum i november och december 2003 
och under sommaren 2004. 

Tabell 3 visar informanternas kön, ålder och boendetid i församlingen. 
Fyra informanter, en 26-årig man, en 41-årig man, en 64-årig kvinna och en 
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68-årig kvinna, var uppvuxna i området, övriga hade flyttat dit i vuxen ålder. 
Åtta av de inflyttade hade bott i församlingen i mer än 20 år. Bara tre infor-
manter hade bott kortare tid än fem år i församlingen, i tre år, två år respek-
tive en månad. 

Tabell 3. Informanter i Hedvig Eleonora församling (förhållanden vid intervjutillfäl-
lena) 
Kön Ålder Boendetid i Hedvig Eleonora 

församling 
Man 23 år 2 år 
Man 26 år 26 år 
Kvinna 31 år 6 år 
Kvinna 34 år 8 år 
Man 35 år 5 år 
Man 36 år 3 år 
Man 41 år 41 år 
Kvinna 46 år 26 år 
Man 50 år 26 år 
Man 51 år 1 månad 
Man 54 år 26 år 
Kvinna 57 år 30 år 
Kvinna 60 år 5 år 
Kvinna 64 år 64 år 
Kvinna 66 år 24 år 
Man 66 år 8 år 
Kvinna 68 år 68 år 
Man 70 år 33 år 
Kvinna 74 år 50 år 
Man 79 år 26 år 

4.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Hedvig Eleonora församling 

Som framgår i avsn. 4.1 har många gatunamn i Hedvig Eleonora församling 
vuxit fram naturligt i området. Flera namn har också förändrats med tiden, 
och namnen har varierande bakgrund. I den del av intervjuerna som handlar 
om namnkategorier och namnens bakgrund ställde jag därför allmänna frå-
gor om namnens bakgrund till, dvs. jag frågade om de kände till något om 
bakgrunden till enskilda gatunamn eller flera gatunamn i området och om de 
visste varför gatunamnen i området finns just där. Många informanter, 16 
stycken, sade att områdets militära bakgrund märktes i gatunamnen och 
nämnde Artillerigatan, Kaptensgatan, Kommendörsgatan och Majorsgatan 
som exempel på detta.  

Flera informanter framhöll att namnen är gamla, historiska och har för-
ankring i området. En 70-årig man sade att han inte tidigare hade funderat 
över namnens bakgrund, men under vårt samtal om namnen uttryckte han att 
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han tycker att det är trevligt med historiska namn och den historiska anknyt-
ningen i t.ex. namnen Narvavägen och Birger Jarlsgatan. Även en 41-årig 
och en 54-årig man framhöll den historiska anknytningen i gatunamnen och 
att vissa namn anknyter till adel och högre stånd, och en av dem gav Grev 
Turegatan som exempel på adelsanknutna namn. Dessa båda män sade också 
att det finns anknytning till vatten, sjöfart och olika yrkesgrupper i gatu-
namnen och nämnde Skeppargatan, Kaptensgatan och Styrmansgatan (vil-
ken ligger i den intilliggande Oscars församling) som exempel på sådana 
namn. En 31-årig kvinna sade att de flesta gator har namn med militär an-
knytning men att det finns gatunamn med oklar bakgrund, t.ex. Sibyllegatan 
och Jungfrugatan. Flera informanter påpekade att många namn är »äkta», 
dvs. naturligt framvuxna och inte konstruerade. Detta sågs som positiva 
egenskaper hos namnen. 

Åtta informanter framhöll att det är viktigt att gatunamnen har lokal eller 
historisk förankring. En 51-årig man tyckte att namnen ger trygghet i områ-
det och en känsla för området. En 66-årig man sade att »namnen hör ihop 
med miljön». Han tillade att han »inte vill ha någon Leningata på Öster-
malm». En 60-årig kvinna resonerade på ett liknande sätt, att namnen är 
förknippade med stadsdelen. Hon sade att hon inte vill ha »konstiga» namn. 
»Här är gamla inkörda namn. Det känns bekant.» Också en 74-årig kvinna 
framhöll att gatunamnen är »invanda» och att de har anknytning till var-
andra. En 41-årig man tyckte att gatunamnen är »stockholmska och svens-
ka». Hans släkt hade bott på Östermalm sedan stadsdelen byggdes och hans 
farfars far hade varit kommendörkapten, därför kände han en personlig stark 
förankring i gatunamnen med militär anknytning. En 34-årig man hade en 
mer negativ inställning till gatunamnen. Han tyckte att namnen i området har 
en konservativ klang, något som enligt honom visar att området inte är 
»folkligt» och som förstärker den allmänna uppfattningen om Östermalm 
som en stadsdel för välbärgade människor. 

De flesta informanter sade att det är roligt och trevligt att känna till gatu-
namnens bakgrund. Bara en 70-årig man svarade nej på frågan om det är 
viktigt att känna till namnens bakgrund. Flera sade att det visserligen är trev-
ligt att känna till gatunamns bakgrund, men att de inte själva slår upp i böck-
er eller söker information om namnen. En 45-årig och en 54-årig man sade 
att de brukar slå upp namn i boken Stockholms gatunamn. En 46-årig kvinna 
sade att hon normalt inte funderar över gatunamn men att hon ibland frågar 
sin syster som då söker information åt henne. En 57-årig kvinna sade att det 
är historia i gatunamnen och ansåg att barn borde lära sig om gatunamnen i 
skolan. 

Flera informanter påpekade att gatunamnen i området är enkla, genuina 
och inte konstruerade utan »etablerade bra gamla namn», som en 31-årig 
kvinna uttryckte det. Hon uppskattade att namnen inte innehåller några kons-
tiga ord eller personnamn eftersom hon tyckte att sådana namn är »jobbiga». 
Både hon, en 35-årig man, en 74-årig kvinna och en 26-årig man jämförde 



 58 

områdets gatunamn med namn i nyare områden och stadsdelar. Den 31-åriga 
kvinnan sade att namnen i Hedvig Eleonora församling och på hela Öster-
malm är »bra, rejäla, inte konstiga, man vet hur de stavas». Hon beskrev som 
jämförelse hur hon uppfattar namnen i nyare områden: »I moderna områden 
är det ofta påhittade temanamn. Det är konstiga namn, känns inte som riktiga 
gatunamn. Man vet i vilket sådant område en gata ligger men i själva områ-
det hittar man inte. Namnen är snarlika både till form och innehåll.» Den 35-
årige mannen jämförde gatunamnen i Hedvig Eleonora församling och övri-
ga Östermalm med nyare namn i nyare områden så här: »Det är enkla namn, 
lite äldre, inte konstruerade eller sammansatta. Långa, sammansatta namn 
låter konstruerade, det är i nyare områden.» Den 74-åriga kvinnan uttryckte 
sig på ett liknande sätt: »Det är inga tillkrånglade namn, inga författarnamn 
och konstnärsnamn som i vissa förorter och så när det är koncentrerat.» Den 
26-årige mannen tyckte att det är bra variation i gatunamnen i området, att 
de känns genuina och inte konstruerade. Han jämförde med moderna stads-
delar, som enligt honom ofta har fantasilösa och enahanda gatunamn. Han 
gjorde en ironisk jämförelse med gatunamnen i yngre stadsdelar: »Man har 
inte betat av alla träslag som i nybyggda områden med temanamn.» 

En 23-årig man sade att han inte tänker på gatunamn, men att han inte 
hade några invändningar mot namnen i området. Han nämnde att han tycker 
att en del gatunamn kan vara pinsamma och gav som exempel Snorrevägen i 
Norra Ängby. En 46-årig kvinna hade inte heller funderat på gatunamnen, 
men hon påpekade att vissa namn är svåra för taxichaufförer som inte kan 
svenska så bra. Som exempel gav hon Linnégatan som enligt henne ofta 
uttalas med betoning på första stavelsen, dvs. som i ordet linne. Hon trodde 
att detta uttal beror på att taxichaufförer och andra som har annat modersmål 
än svenska kanske inte förstår gatunamnets koppling till personen Carl von 
Linné. En 79-årig man påpekade att många stavar Artillerigatan felaktigt, 
som *Artellerigatan, vilket irriterade honom. Dessa informanter hade dock 
inga negativa synpunkter på namnen i sig utan på vissa namnbrukares oför-
måga att uttala och stava namnen korrekt. 

4.3.1. Informanternas namnkännedom relaterad till stadsplanen 
och egenskaper hos de namnbärande lokalerna 
Generellt var gatunamnen i Hedvig Eleonora församling mycket välkända 
bland informanterna, vilket framgår av tabell 4. 20 av de 27 namnen i områ-
det kände alla 20 informanterna till. De mindre kända gatunamnen denoterar 
jämförelsevis korta gator.  

 
 
 
 



 59

Tabell 4. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till gatu-
namnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet 

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet 

Almlöfsgatan 12 1 8 
Artillerigatan 20 16 0 
Birger Jarlsgatan 20 7 0 
Brahegatan 20 10 0 
Grev Turegatan 20 17 0 
Humlegårdsgatan 20 8 0 
Jungfrugatan 20 15 0 
Kaptensgatan 19 9 1 
Karlavägen 20 17 0 
Kommendörsgatan 20 14 0 
Linnégatan 20 18 0 
Majorsgatan 20 7 0 
Nybergsgatan 15 6 5 
Nybrogatan 20 16 0 
Nybroplan 20 5 0 
Riddargatan 20 14 0 
Sibyllegatan 20 16 0 
Skeppargatan 20 14 0 
Smålandsgatan 17 0 3 
Storgatan 20 17 0 
Strandvägen 20 16 0 
Styckjunkargatan 12 0 8 
Tyskbagargatan 19 5 1 
Valhallavägen 20 13 0 
Väpnargatan 10 3 10 
Östermalmsgatan 20 10 0 
Östermalmstorg 20 12 0 

 
Flera av områdets längre gator, som sträcker sig genom hela det rätvinkli-

ga gatunätet i området, var generellt mycket välkända bland informanterna 
och många informanter nämnde själva dessa namn när de ombads räkna upp 
gatunamn. I öst-västlig riktning sträcker sig följande gator hela vägen från 
Sturegatan eller Sibyllegatan i väster till Narvavägen i öster: Valhallavägen 
(nämndes av 13 informanter), Östermalmsgatan (tio), Karlavägen (17), 
Kommendörsgatan (14), Linnégatan (18), Storgatan (17), Riddargatan (14) 
och Strandvägen (16). I nord-sydlig riktning sträcker sig följande gator hela 
vägen från Valhallavägen till Strandvägen eller till Birger Jarlsgatan i 
Strandvägens förlängning: Grev Turegatan (nämndes av 17 informanter), 
Nybrogatan (16), Sibyllegatan (16), Artillerigatan (16) och Skeppargatan 
(14). Dessutom sträcker sig Jungfrugatan från Valhallavägen till Storgatan, 
och 15 informanter nämnde denna gatas namn.  

Det är naturligt att dessa långa gator med ett centralt läge i Stockholm är 
välkända. Tre av dem, Karlavägen, Strandvägen och Valhallavägen, anlades 
på 1800-talet som centrala esplanader i Innerstadens infrastruktur, och de 
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utgör viktiga transportstråk och utgångspunkter för orientering, och även de 
övriga gatorna sträcker sig över ett stort område. Det är inte förvånande att 
deras namn ingår i den aktiva namnkännedomen hos många människor. Fle-
ra av de gator som däremot inte sträcker sig genom hela rutnätssystem utan 
bara längs något enstaka eller några få kvarter var visserligen ofta välkända, 
men färre informanter nämnde själva deras namn: Humlegårdsgatan, Kap-
tensgatan, Majorsgatan, Nybergsgatan och Tyskbagargatan. Dessa gator 
hade alltså inte samma framträdande plats i informanternas mentala bild av 
gatusystemet som de längre gatorna. 

Även namnen Birger Jarlsgatan och Nybroplan var välkända men nämn-
des av få. Några informanter förklarade detta med att Birger Jarlsgatan inte 
tillhör området på samma sätt som gatorna i rutnätssystemet. Birger Jarlsga-
tan är en kilometerlång gata som utgör gräns mellan stadsdelarna Östermalm 
och Norrmalm samt Östermalm och Vasastaden. Eftersom namnet Nybro-
plan betecknar en öppen plats och inte en gata i traditionell bemärkelse är 
det naturligt att få informanter själva nämnde det. Däremot nämnde tolv 
informanter själva torgnamnet Östermalmstorg, i flera fall med en frågande 
blick och en uttryckt fråga till mig om det räknas som ett gatunamn. Namnet 
Smålandsgatan var känt av 17 informanter men få nämnde själva detta 
namn. Flera informanter blev istället förvånade när jag nämnde namnet och 
de hävdade att Smålandsgatan inte ligger i församlingens område eller på 
Östermalm utan vid Norrmalmstorg. Den huvudsakliga delen av gatan ligger 
i Johannes församling i stadsdelen Norrmalm, på västra sidan av Birger 
Jarlsgatan som här utgör gräns mellan stadsdelarna Östermalm och Norr-
malm, men en ca 50 meter lång del av Smålandsgatan ligger på den östra 
sidan av Birger Jarlsgatan, i Hedvig Eleonora församling.  

De gatunamn som relativt få informanter kände till och som ännu färre 
nämnde själva denoterar i flera fall kortare gator: Almlöfsgatan, Väpnarga-
tan och Styckjunkargatan. Dessa ligger i den sydvästra delen av försam-
lingens område, i närheten av Nybroplan, dvs. de har ett mycket centralt läge 
i Stockholms innerstad. Dessa gator är dock relativt korta och anonyma. 
Namnet Almlöfsgatan kände tolv informanter till, av vilka en själv nämnde 
namnet. Gatan är bara drygt 50 meter lång och har viss karaktär av bakgata, 
eftersom den ligger bakom Dramatiska teatern, vars lilla scen ligger på Alm-
löfsgatan, men för övrigt är det en gata utan speciell särprägel. Ingen infor-
mant nämnde själv namnet Styckjunkargatan men det var bekant för tolv 
informanter. Gatan är en mycket kort återvändsgata, en tvärgata till Riddar-
gatan, och uppfattas kanske inte ens som en egen gata utan som en del av 
Riddargatan. Från Styckjunkargatan finns trappor ned till en annan mycket 
kort återvändsgata, en tvärgata till Birger Jarlsgatan som till skillnad från 
Styckjunkargatan inte bär ett eget namn utan räknas som en del av Birger 
Jarlsgatan. Väpnargatan är ca 150 meter lång och ligger mellan Sibyllegatan 
och Artillerigatan. Dess namn nämndes av tre informanter och totalt tio in-
formanter kände till det. 
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Vissa informanters namnkännedom var relaterad till deras mentala bild av 
områdets stadsplan, se avsn. 4.3.2. 

4.3.2. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Hedvig Eleonora församling 
Bland de 20 informanterna i Hedvig Eleonora församling varierade namn-
kännedomen mellan 22 och 27 namn, se tabell 5.  

Tabell 5. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Hedvig Eleo-
nora försam-
ling 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Man 79 år 26 år 27 21 0 
Kvinna 74 år 50 år 27 20 0 
Man 36 år 3 år 27 19 0 
Kvinna 64 år 64 år 27 18 0 
Man 54 år 26 år 27 17 0 
Kvinna 66 år 24 år 27 15 0 
Man 66 år 8 år 26 17 1 
Kvinna 46 år 26 år 26 13 1 
Man 70 år 33 år 26 6 1 
Kvinna 57 år 30 år 26 3 1 
Man 41 år 41 år 25 18 2 
Kvinna 60 år 5 år 25 12 2 
Kvinna 68 år 68 år 24 20 3 
Kvinna 31 år 6 år 24 16 3 
Man 35 år 5 år 24 14 3 
Man 50 år 26 år 24 10 3 
Man 26 år 26 år 23 18 4 
Man 23 år 2 år 23 13 4 
Kvinna 34 år 8 år 23 9 4 
Man 51 år 1 månad 22 7 5 

 
Det är mycket små variationer i namnkännedom mellan olika informanter 

och inga generella slutsatser kan dras när det gäller samband mellan infor-
manternas ålder eller boendetid i stadsdelen och deras namnkännedom. Sex 
informanter, tre män och tre kvinnor, kände till alla de 27 namnen. De 
nämnde själva mellan 15 och 21 av namnen i intervjuerna. 

Den 51-årige man som bara hade bott en månad i Hedvig Eleonora för-
samling kände till alla namn utom Almlöfsgatan, Nybergsgatan, Smålands-
gatan, Styckjunkargatan och Väpnargatan, just de namn som generellt var 
mindre kända hos hela informantgruppen. Mannen hade bott hela sitt liv i 
Stockholm, men i Västerort. Han sade att han kände till många gatunamn i 
området sedan tidigare, eftersom det är ett så centralt område i Innerstaden 
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och många av gatorna är välkända även av människor som bor i andra delar 
av Stockholm. 

Vid intervjuerna lade jag märke till ett mönster hos flera informanter när 
jag bad dem räkna upp gatunamn i området, nämligen att de nämnde namnen 
på de längre gatorna i rutnätsstrukturen ungefär i den ordning som gatorna är 
placerade. I flera fall förflyttade informanten också handen i luften stegvis i 
en viss riktning för varje gata som hon eller han nämnde. Både yngre och 
äldre informanter räknade upp gatunamn utifrån ett sådant mönster. Jag note-
rade det redan hos den först intervjuade informanten, en 74-årig kvinna, som 
vid intervjun gav intryck av att mentalt gå igenom området gata för gata när 
hon räknade upp gatunamnen, och jag frågade henne därför hur hennes bild 
av gatornas placering såg ut. Hon svarade att hon dels hade en bild av hus 
och framför allt affärer längs de gator som hon ofta rörde sig på, men också 
att hon hade en kartbild av hur gatorna ligger i förhållande till varandra. 
Även den andra intervjuade informanten, en 68-årig kvinna, sade att hon 
hade kartbilden i huvudet, och hon räknade upp gatunamn i den ordning 
gatorna ligger i. 

Detta ledde till att jag i senare intervjuer var uppmärksam på sådana mön-
ster hos informanterna och frågade dem som räknade upp gatorna i en viss 
ordning eller gjorde rörelser med handen om hur deras bild av gatunätet såg 
ut. Jag bad dem förklara sina handrörelser och ordningen som de nämnde 
gatunamnen i. Flera informanter sade att det var naturligt att räkna upp ga-
torna i den ordning som de ligger i, och flera nämnde också att de hade en 
kartbild av områdets gatunät i huvudet och utgick från den bilden när de 
räknade upp gatunamnen. En av dessa informanter sade att hon ofta står och 
tittar på kartan över området när hon väntar på buss eller tunnelbana och då 
registrerar kartbilden och gatunamnen. I Stockholm har på de flesta tunnel-
banestationer och vid många busshållplatser funnits kartor över närområdet, 
som en orienteringshjälp för lokaltrafikens resenärer.16 Dessa kartor kan allt-
så ha bidragit till informanternas mentala bild av området och deras inlärning 
av gatornas inbördes ordning och av gatunamnen. 

4.4. Summering av Hedvig Eleonora församling 
Informanterna var väl medvetna om att flera av gatunamnen har historisk 
bakgrund och anknytning till området, och detta upplevdes som mycket posi-
tivt. Många kände till områdets militära historia och att vissa gatunamn har 
militär anknytning. Gatunamnen upplevdes som genuina och rejäla och flera 
informanter påpekade att namnen hör intimt ihop med området, till skillnad 

                               
16 Kartor över närområdet har under 2007 på många av SL:s hållplatser och stationer bytts 
mot kartor över hela Stockholms län, där lokaltrafikens nya zonindelning framgår. 
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från gatunamn i nyare områden som man ansåg ofta känns konstruerade och 
konstiga. 

Informanterna i Hedvig Eleonora församling kände mycket väl till de allra 
flesta av områdets gatunamn, och skillnaderna i namnkännedom mellan oli-
ka informanter är mycket små, vilket troligen kan förklaras av flera faktorer. 
De flesta informanter hade en lång boendetid i området, vilket naturligt leder 
till en större namnkännedom. De flesta av områdets gator ingår i ett rätvink-
ligt rutnät som flera informanter hade en mycket tydlig mental bild av, en 
bild som enligt informanterna underlättar orienteringen i området och som 
har bidragit till deras systematiska namninlärning. De gatunamn som be-
tecknar de långa gator som går igenom hela området var kända av alla in-
formanter, liksom namnen Östermalmstorg och Nybroplan som betecknar 
centrala och välbesökta platser. De mindre kända namnen betecknar kortare 
gator som bara sträcker sig över enstaka kvarter och som i vissa fall har ka-
raktär av bakgator. 

Områdets läge spelar troligen en avgörande roll för namnkunnandet och 
namnmedvetenheten hos invånarna. Hedvig Eleonora församling ligger cent-
ralt i Innerstaden och där finns flera välkända institutioner, turistattraktioner, 
monumentala byggnader, många arbetsplatser och affärer, vilket gör att ga-
torna och gatunamnen är allmänt kända i hela Stockholm – även av männ-
iskor som bor i stadsdelar långt från detta område. Gatunamnen kan därför 
sägas ingå i ett allmänt onomastikon som är gemensamt för många stock-
holmare. 
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5. Stadsdelen Hjorthagen 

Stadsdelen Hjorthagen ligger i utkanten av det område som idag räknas som 
Stockholms innerstad, i den nordöstra delen, och gränsar i söder till stadsde-
len Ladugårdsgärdet och i norr och väster till stadsdelen Norra Djurgården. 
Hjorthagen ingår i stadsdelsområdet Östermalm i Stockholms kommunala 
förvaltning. 

Stadsdelsnamnet Hjorthagen var ursprungligen ett namn för det inhägna-
de område inom jaktparken Kungliga Djurgården till vilket hjortarna flytta-
des 1829 (Arnstberg 1985b s. 11). Området hade karaktär av jaktpark och 
stadsdelen saknar äldre bebyggelse. De sista hjortarna flyttades från området 
1890, då Stockholms stad fick området genom en bytesaffär med Kronan. På 
1890-talet byggdes ett gasverk vid Värtan. Bostäder byggdes för gasverksar-
betarna och Hjorthagen blev den första industriförorten inom Stockholms 
dåvarande gränser. I början av 1900-talet byggdes även ett ångkraftverk i 
Hjorthagen, vilket började leverera ström 1903 (Stahre & al. 1992 s. 82). 
Hjorthagen är alltså en äldre förstad, en stenstadsliknande stadsbildning som 
växte upp utanför den egentliga stenstaden och utanför stadsplanelagt områ-
de. Bostadsbyggandet började redan på 1890-talet men först med provisor-
iska bostäder, och stadsplanen fastställdes först 1920. Stadsdelen byggdes 
sedan ut med nya bostadskvarter in på 1960-talet (Silvander 1985), varav det 
största och mest omtalade är ett område uppfört under 1930-talet som i 
folkmun bär det inofficiella men mycket etablerade namnet Abessinien, efter 
den s.k. Abessinienkrisen som pågick under byggandet (Silvander 1985 s. 
40), dvs. Italiens militära angrepp på Etiopien (Abessinien) 1935. Detta bo-
stadsområde byggdes med nya industriliknande metoder med vandrande 
specialiserade arbetslag, vilket ledde till att området under uppförandet lik-
nades vid ett slagfält och associerades till det krig som pågick i Abessinien.17 

Namnet Abessinien är känt även utanför Hjorthagen. Namnets speciella 
bakgrund och jämförelsen med en krigsskådeplats under byggperioden har 
säkert bidragit till det. Det finns också stadsplanemässiga och bebyggelse-
strukturella anledningar till att områdets inofficiella namn används och tra-
deras. Abessinien betraktas som en enhet, som en särskild del av Hjorthagen. 

                               
17 Krig, strider, befästningar och liknande på olika platser i världen har i flera fall varit bak-
grund till folkliga ortnamn i Sverige. Wahlberg (1985) ger i Namnspalten i Upsala Nya Tid-
ning fler exempel på sådan namngivning.  
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Det ligger något avgränsat sydväst om den övriga bostadsbebyggelsen i 
stadsdelen. Mellan Trollhättevägen och Porjusvägen är de fem gatorna raka, 
parallella och relativt långa. Wenströmsvägen och Ahlsellvägen är däremot 
mer kuperade, högre belägna och husen där är kortare. I början beboddes 
Abessinien av en enhetlig grupp – arbetare vid Stockholms gasverk vid Vär-
tan – och området är också byggt med en speciell och avvikande arkitektur, 
smalhus i s.k. funkisstil. Dessa faktorer kan alla ha bidragit till att ett särskilt 
namn, Abessinien, har etablerats både i och utanför Hjorthagen. I Hjorthagen 
används även – och kanske till och med oftare – kortnamnet Abbis för detta 
område. 

Hjorthagen har ett från andra bostadsområden isolerat läge och är omgivet 
av gasverk, värmekraftverk, järnväg, trafikleder, hamnområden och inhäg-
nade industriområden. Karl-Olov Arnstberg (1985a s. 143) beskriver i upp-
satsen Hjorthagen som symbol de för stadsdelen specifika drag som har med 
Hjorthagens läge att göra. Han liknar stadsdelen topografiskt och bebyggel-
semässigt vid en ö, det är alltså inte en stadsdel som steglöst glider över i en 
annan. Arnstberg framhåller bl.a. att det finns en vardag i Hjorthagen, att 
människor inte bara sover, arbetar eller roar sig där utan att de faktiskt bor 
där. Gun Källström (1985 s. 91 ff.) beskriver i uppsatsen Klasstillhörighet 
och social gemenskap den s.k. Hjorthagsandan, en social gemenskap som 
växte fram i arbetarförorten. Stadsdelen, som präglades av sin arbetarbefolk-
ning, kallades – och kallas fortfarande – »det röda Hjorthagen». Hjorthags-
andan har enligt Källström tagit sig uttryck i föreningsliv, bildningsverk-
samhet, lokalpatriotism, ett socialt nätverk och en struktur som liknar det 
lilla lokalsamhällets. Källström skriver att ett hörn i korsningen Artemisga-
tan-Nimrodsgatan kallades Politiska knuten, eftersom de tidigaste generatio-
nerna av arbetare samlades där för att diskutera politiska händelser. Dessa 
gathörn har, skriver Källström (1985 s. 93), »haft en inte oviktig roll som 
knutpunkt för Hjorthagens sociala liv». 

Stadsdelens centrum utgår just från korsningen Artemisgatan-
Nimrodsgatan. Runt denna korsning finns nedgången till Ropstens tunnel-
banestation, stadsdelsbibliotek, livsmedelsaffär, restaurang och ytterligare 
några få affärer. All fordonstrafik till och från Lidingö passerar Hjorthagen 
på Lidingövägen. Även trafik till och från hamn- och industriområdena går 
på vägar utanför stadsdelens bostadsområden. Dessa är topografiskt högre 
belägna än hamn- och industriområdena, de ligger på den s.k. Hjorthagshöj-
den. Dessutom finns avskärmande grönområden i sluttningarna ned från 
Hjorthagshöjden, mellan de centrala delarna av Hjorthagen, där bostads-
bebyggelsen finns, och de lägre belägna gatorna Storängskroken, Gasverks-
vägen och Lidingövägen. I sydöstra delen av Hjorthagen ligger Värtaverket 
inom ett stort inhägnat område. Hjorthagens närmaste omgivningar håller på 
att förändras. År 2001 framlades ett förslag till program för planering av 
området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden (Sbk dnr 1999-
08607-53), i vilket konstaterades att området är attraktivt för utbyggnad både 



 67

när det gäller bostäder och arbetsplatser. För närvarande (år 2007) pågår 
planering för ny bebyggelse norr och väster om Hjorthagshöjden, framför 
allt flera tusen nya bostäder, i ett område som i det pågående planarbetet 
(Sbk dnr 2001-07633) kallas Norra Djurgårdsstaden.18 

Som framgår i tabell 6 hade Hjorthagen 2 267 invånare och 1 510 bostä-
der år 2003. I Hjorthagen finns i princip alla bostäder i flerbostadshus. 406 
personer, 19 % av invånarna, flyttade in i stadsdelen under 2003 och 361 
personer flyttade därifrån. 

Tabell 6. Hjorthagens befolkning och bostadsbebyggelse år 2003 (USK 2007c) 19 
Invånare 31 december 2003 2 267 
Inflyttade under 2003 406 
Utflyttade under 2003 361 
Antal bostäder 1 510 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 80 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 20 % 
Bostäder med �5 rum och kök <1 %  
* även lägenheter utan kök 

5.1. Gatunamn i Hjorthagen 
I Hjorthagen fanns 35 fastställda gatunamn år 1992, se tabell 7. Den äldre 
delen av stadsdelen hade provisoriska gatunamn från 1890-talet till början av 
1920-talet, då stadsplan och gatunamn fastställdes. De provisoriska namnen 
var av en i Sverige mycket ovanlig typ, nämligen sekventiellt numeriska 
gatunamn, Första gatan till och med Tionde gatan. Dessa namn ersattes av 
namn i kategorin »jakt» 1921. I och med utbyggnaden av Abessinien fast-
ställdes sammanlagt nio namn 1935 och 1938. Fyra namn som denoterar 
lokaler i anslutning till Ropstens trafikplats – med huvudleden -kopplet eller 
-slingan – fastställdes 1971. Det finns två broar till Lidingö från Hjorthagen. 
Den äldsta, som ersatte en flottbro från 1880-talet, invigdes 1926 och kalla-
des då Nya Lidingöbron. Detta namn ändrades 1964 till Gamla Lidingöbron, 
och den parallella bro som invigdes 1971 fick 1973 namnet Lidingöbron.20 

Namnet Hjorthagsparken avser alla de stora grönområden som till stor 
del ligger på ganska branta sluttningar mellan det centrala Hjorthagen och 
Gasverksvägen på ena sidan och Dianavägen på den andra, förutom det 
                               
18 Efter kritik från bl.a. Länsstyrelsen mot projektnamnet Norra Djurgårdsstaden har Namn-
beredningen föreslagit att det skall ändras till Husarhagen (NB protokoll 2006-12-12). 
19 Utrednings- och statistikkontoret redovisar statistik för stadsdelen Hjorthagen tillsammans 
med området Värtahamnen (en del av stadsdelen Ladugårdsgärdet). I Värtahamnens område 
finns dock ingen befolkning, varför bostads- och befolkningsstatistiken kan anses behandla 
enbart stadsdelen Hjorthagen. 
20 Den fristående bestämningsleden Nya, t.ex. i Nya Lidingöbron, blir med tiden missvisande 
(jfr namnsättningen av Västra Årstabron och Östra Årstabron i avsnitt 8.3.2.3). 
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mindre grönområde söder om Dianavägen och Hjorthagskyrkan som har 
namnet Dianaparken. 

Gatunamnen Snitselvägen och Snitselplan fastställdes 1921. På olika kar-
tor, bl.a. Registerkartan över Stockholm, är Snitselvägen markerad som en 
gata och Snitselplan som en allmän plats mellan Artemisgatan och Nimrods-
vägen. Där dessa lokaler enligt Registerkartan är belägna finns dock ingen 
gata eller plan. I verkligheten finns där istället en öppen gård som är kring-
byggd med flerfamiljshus av 1920-talstyp, ett s.k. storgårdskvarter. Det sak-
nas också gatunamnsskyltar med namnen Snitselvägen och Snitselplan. 
Namnen är alltså fastställda och lokalerna markeras på kartor, men i verklig-
heten existerar inte dessa lokaler. 

Tabell 7. Fastställda gatunamn i Hjorthagen (Stahre & al. 1992 s. 83 ff.)  
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syft-

ning/kategoritillhörighet 
Tidigare namn 

Ahlsellvägen 1935 Adolf Ahlsell, gasverksingenjör m.m.  
Artemisgatan 1921 Kategorin »jakt»: Den grekiska mytolo-

gins jaktgudinna Artemis. 
Andra gatan 
(endast en del 
av Artemis-
gatan) 

Dianaparken 1921 Kategorin »jakt»: Den romerska mytolo-
gins jaktgudinna Diana. 

 

Dianavägen 1921 Kategorin »jakt»: Den romerska mytolo-
gins jaktgudinna Diana. 

Tredje gatan 

Fiskartorpsvägen 195421 Värdshuset Fiskartorpet på Norra Djur-
gården. 

 

Gamla Lidingö-
bron 

1964 Bestämningsleden Gamla identifierar 
bron. Se även Lidingöbron. 

Nya Lidingö-
bron 

Gasverksvägen 1915 Gasverket vid Värtan, byggt på 1890-
talet. 

 

Hamnkopplet 1971 Värtahamnen öster om Hjorthagen.  
Hjorthagskopplet 1971 Stadsdelsnamnet.  
Hjorthagsparken 1921 Stadsdelsnamnet.  
Hubertusgatan 1921 Kategorin »jakt»: Helgonet Hubertus, 

jägarnas skyddspatron. 
Sjätte gatan 

Hubertusplan 1921 Kategorin »jakt»: Helgonet Hubertus, 
jägarnas skyddspatron. 

 

Jägmästargatan 1921 Kategorin »jakt». Första gatan 
Kolargatan 1921 Kolupplag vid elektricitetsverket och 

hamnen. 
Tionde gatan 

Krångedevägen 1935 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Krångedeverket i Jämtland. 

 

Lanforsvägen 1935 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Lanforsverket i södra Dalälven. 

 

Lidingöbron 1973 Vägsträckningsrelaterat ortnamn (Li-
dingö). 

 

Lidingövägen 1915 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. Ropstensvägen 

                               
21 Namnet fastställdes 1954 men finns belagt 1833 (Stahre & al. 1992 s. 135). 
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Midskogsgränd 1961 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Midskogsforsen i Indalsälven. 

 

Motalavägen 1938 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Motala kraftverk, Östergötland. 

Cedergrensvä-
gen 

Nimrodsgatan 1921 Kategorin »jakt»: Nimrod omnämns som 
jägare i Gamla testamentet. 

Sjunde gatan 

Porjusvägen 1938 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Porjus kraftverk, Lappland. 

L.M. Ericssons 
Väg 

Ropstenskopplet 1971 Lokalt ortnamn.  
Ropstensmotet 1964 Lokalt ortnamn.  
Ropstensslingan 1971 Lokalt ortnamn.  
Rådjursstigen 1921 Kategorin »jakt».  
Skogvaktargatan 1921 Kategorin »jakt». Åttonde gatan 
Snitselplan 1921 Kategorin »jakt»: Snitseljakt, en särskild 

form av jaktridning. 
 

Snitselvägen 1921 Kategorin »jakt»: Snitseljakt, en särskild 
form av jaktridning. 

 

Storängskroken 1961 Lokalt ortnamn.  
Storängsvägen 1954 Lokalt ortnamn.  
Trollhättevägen 1935 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 

Trollhätte kraftverk, Trollhättan, Väster-
götland. 

 

Untravägen 1935 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 
Untraverket, Untrafjärden, Uppland. 

 

Wenströmsvägen 1935 Jonas Wenström, uppfinnare m.m.  
Älvkarleövägen 1935 Kategorin »vattenfall och kraftverk»: 

Älvkarleby kraftverk, Uppland.22 
 

 
Tre namn tillkom i Hjorthagen mellan 1992 och 2004, varav ett, Motala-

parken (fastställt 2002), betecknar ett väl avgränsat parkområde mellan Mo-
talavägen och Untravägen i Abessinien. De nya namnen Hjorthagsavfarten 
och Hjorthagspåfarten (fastställda 1996) betecknar planerade lokaler i an-
slutning till Norra Länken, den omstridda trafikled från Norrtull till Värtan 
som började byggas 2007 och som skall leda trafik genom tunnlar och där-
med avlasta Innerstadens gator.23 Endast de namn som var fastställda 1992 
användes i min undersökning om namnkunnande i Hjorthagen. 

5.1.1. Namnkategorier i Hjorthagen 
I Hjorthagen har flera gatunamn fått namn i namnkategorier med lokal an-
knytning till stadsdelen. Kategorin »jakt» tillkom på 1920-talet, då de provi-
soriska namnen i den äldre delen av Hjorthagen ersattes med nya. Denna 
namnkategori knyter an till att området fram till 1890 hade varit kunglig 
jaktpark. Namnkategorin »vattenfall och kraftverk», som anknyter till det 

                               
22 Bestämningsleden Älvkarleö förbinds av Stahre & al. (1992 s. 85) med Älvkarleby kraft-
verk i Uppland. Älvkarleö ligger dock inte i omedelbar närhet av kraftverket. 
23 Norra Länken ingår liksom Södra Länken i det s.k. Dennis-paketet, se avsnitt 8.1.3.2. 
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ångkraftverk som byggdes i Hjorthagen 1903, har framför allt använts i om-
rådet Abessinien som byggdes på 1930-talet. 

5.1.1.1. Namnkategorin »jakt» 
Elva av gatunamnen tillhör kategorin »jakt»: Artemisgatan, Dianaparken, 
Dianavägen, Hubertusgatan, Hubertusplan, Jägmästargatan, Nimrodsgatan, 
Rådjursstigen, Skogvaktargatan, Snitselplan och Snitselvägen. Namnen har 
olika tydlig syftning på jakt. Bestämningslederna Jägmästar-, Rådjurs- och 
Skogvaktar- anknyter till att Hjorthagen tidigare var jaktpark. Snitsel- syftar 
på snitseljakt, dvs. en form av jaktridning utan villebråd längs en snitslad 
bana, och denna bestämningsled torde för många människor inte vara helt 
självklar att associera till jakt. 

Gatunamnen Artemisgatan, Dianavägen, Hubertusgatan, Hubertusplan 
och Nimrodsgatan har gudinne- eller personnamn som bestämningsleder och 
dessa kan associeras till jakt. Artemis och Diana var jaktgudinnor i den gre-
kiska respektive den romerska mytologin. Hubertus var en nederländsk bis-
kop och missionär på 600–700-talen som blev helgonförklarad. Han blev 
jägarnas skyddspatron och firas med Hubertusjakt den 3 november. Nimrod 
nämns i Första Mosebok i bibeln som »en väldig jägare inför Herren». Nam-
net kan skämtsamt användas som benämning för en passionerad jägare. I 
jämförelse med Artemis, Diana och Hubertus torde namnet Nimrod och den 
bibliska gestalten Nimrods anknytning till jakt vara mer okända för gemene 
man. 

5.1.1.2. Namnkategorin »vattenfall och kraftverk» 
Namnkategorin »vattenfall och kraftverk» var ursprungligen formulerad som 
»namn å vissa elektriska kraftverk». Kategorin omfattar åtta gatunamn vilkas 
bestämningsleder går tillbaka på orter där det finns kraftverk: Krångedevä-
gen, Lanforsvägen, Midskogsgränd, Motalavägen, Porjusvägen, Troll-
hättevägen, Untravägen och Älvkarleövägen. Bestämningsleden i Midskogs-
gränd syftar på Midskogsforsen i Indalsälven. Namnet fastställdes 1961, 
alltså över 20 år senare än de övriga namnen i denna kategori, och det deno-
terar en gata sydost om Abessinien, mitt emot Värtaverket, där endast före-
tag och inga bostadshus ligger. Övriga gator med namn i denna kategori 
ligger i Abessinien, så även Ahlsellvägen och Wenströmsvägen. Dessa två 
gator ligger norr om och något högre än övriga gator i Abessinien, men hu-
sen där är byggda samtidigt och i samma funktionalistiska stil som det övri-
ga Abessinien och räknas av Hjorthagsborna också till detta område.  

Namnen Ahlsellvägen och Wenströmsvägen ingår inte i kategorin »vatten-
fall och kraftverk» utan tillhör dess föregångare, den vidare namnkategori 
som Namnberedningen föreslog 1934 och som innebar att gatorna skulle 
»namnsättas dels efter personer, som antingen gjort betydande insatser vid 
utvecklandet av Stockholms stads elektricitetsverk eller sådana, som skapat 
Stockholms telefonindustri, dels även efter namn å vissa elektriska kraft-
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verk» (NB reg. 27/1934). I denna kategori föreslogs bl.a. Ahlsellvägen (efter 
den ingenjör som ledde byggandet av gasverket i Hjorthagen och som även 
blev föreståndare för Stockholms första elektricitetsverk) och Deckers Väg 
(efter chefen för Stockholms elektricitetsverk Aug. Decker).24 Istället för 
Deckers Väg fastställdes dock 1935 namnet Wenströmsvägen (efter elektro-
teknikern och uppfinnaren av trefassystemet Jonas Wenström, som spelade 
en stor roll vid elektrifieringen av Sverige). 

5.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
Utanför bostadsbebyggelsen finns inom Hjorthagen flera gatunamn med 
ortnamn som bestämningsled, dels lokala ortnamn, dels ortnamn som anger 
respektive vägs eller gatas sträckning. Sju av namnen har lokala ortnamn 
som bestämningsleder: Hjorthagskopplet, Hjorthagsparken, Ropstenskopp-
let, Ropstensmotet, Ropstensslingan, Storängskroken och Storängsvägen. 
Namnen Ropstensmotet, Hjorthagskopplet, Ropstenskopplet och Ropstens-
slingan denoterar lokaler i Ropstensmotet, som sammanbinder broarna till 
Lidingö med Lidingövägen, Gasverksvägen och Värtahamnen. Även namnet 
Hamnkopplet denoterar en lokal i detta mot. 

Namnet Ropsten var ursprungligen ett beskrivande namn på den öppna 
plats vid Gamla Lidingöbrons fäste, ett färjeläge, där man förr kunde ropa på 
båtar för att komma över vattnet till Lidingö. Namnet finns (Stahre & al. 
1992 s. 84) på en karta från 1649. Platsen är fortfarande en viktig kommuni-
kationsknutpunkt, och namnet används idag som stationsnamn och hållplats-
namn för tunnelbanan, Lidingöbanan och ett antal busslinjer i Storstock-
holms lokaltrafik (SL). I stadens officiella namnbestånd finns namnet bara 
som bestämningsled i namnen Ropstenskopplet, Ropstensmotet och Rop-
stensslingan. 

Namnet Storängen, som ingår i Storängskroken och Storängsvägen, är be-
lagt på 1600-talet och syftar på en äng där Kronans hästar gick på sommar-
bete och där man tog hö till de kungliga hjortarna (Stahre & al. 1992 s. 85). 
Samma bestämningsled används i namnet på det större området Storängsbot-
                               
24 Övriga namn som föreslogs i denna kategori var Cedergrensvägen (efter industrimannen 
och donatorn H. T. Cedergren, grundaren av Allmänna Telefonbolaget i Stockholm) och LM 
Ericssons Väg (efter den svenska telefonindustrins grundare, Lars Magnus Ericsson). Namnen 
Cedergrensvägen och LM Ericssons Väg flyttades 1938 från Hjorthagen till stadsdelen Mid-
sommarkransen efter en hemställan från AB L.M. Ericsson & Co. (numera Telefonaktiebola-
get LM Ericsson, moderbolag i Ericsson-koncernen) att gator i Midsommarkransen, där före-
taget hade sin verksamhet, skulle uppkallas efter H. T. Cedergren och L. M. Ericsson. (NB 
reg. 22/1938.) Namnet LM Ericssons Väg har skrivits på olika sätt: L.M.Ericssons Väg (NB-
reg 27/1934, 46/1936, 22/1938, 23/1938 och 30/1938) och L. M. Ericssons Väg (Stahre & al. 
1992 s. 84). 
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ten. Detta skapades då Storängsladuviken, som gick in i ängsområdet, torr-
lades under 1900-talet. Namnet Storängsbotten är dock inget officiellt namn 
i Stockholm. Det används bl.a. som områdesnamn och som destinations-
namn för en av Storstockholms lokaltrafiks busslinjer genom Innerstaden. 
Storängsvägen utgör stadsdelsgräns i sydväst mellan stadsdelarna Norra 
Djurgården och Hjorthagen. Storängskroken i västra delen av Hjorthagen är 
en gata som tidigare gick i en båge – eller »krok» – med två in- och utfarter 
till Fiskartorpsvägen. Vid Storängskroken har funnits ett utpräglat företags-
område som är under förändring, eftersom det ligger inom den del av Hjort-
hagen som planeras för utbyggnad under namnet Norra Djurgårdsstaden (se 
avsn. 5). 

Namnen Lidingövägen och Lidingöbron med bestämningsleden Lidingö- 
är liksom Gamla Lidingöbron naturliga namn för vägen och broarna som 
leder mot Lidingö. Lidingövägen är en genomfartsväg för fordonstrafik sö-
der om Hjorthagens bebyggelse. Vägen utgör gräns mellan stadsdelarna 
Hjorthagen och Ladugårdsgärdet och går från Valhallavägen fram till Li-
dingöbron. Namnet Lidingövägen fastställdes först 1915. Vägens föregånga-
re hette under 1800-talet Ropstensvägen. 

Fyra gatunamn har bestämningsleder som syftar på lokaler i anslutning 
till respektive namnbärare: Fiskartorpsvägen, Gasverksvägen, Hamnkopplet 
och Kolargatan. Fiskartorpsvägen leder förbi hovjägarbostället på Norra 
Djurgården norr om Hjorthagen. Krogen Fiskartorpet utvecklades under 
1700-talet till ett populärt värdshus. Gasverksvägen leder till och förbi Gas-
verket i Hjorthagen. Hamnkopplet ingår som nämnts i trafikplatsen Rop-
stensmotet och förbinder Lidingövägen med Norra Hamnvägen och Värta-
hamnen. Kolargatan låg när namnet fastställdes 1920 vid elektricitetsverkets 
kolupplag i sydöstra Hjorthagen. Bestämningsleden Kolar- går tillbaka på 
yrkesbeteckningen kolare som indirekt syftar på kolupplaget som lokal.  

5.1.3. Huvudleder i Hjorthagens gatunamn 
Den dominerande huvudleden i Hjorthagens gatunamn är -vägen som ingår i 
15 av namnen, medan sex av dem har huvudleden -gatan. I den centrala 
delen av stadsdelen, den äldre delen av Hjorthagens bostadsbebyggelse, an-
vänds huvudleden -vägen i namnet Dianavägen25 medan övriga namn har 
huvudleden -gatan. Den östra sidan av Dianavägen söder om Nimrodsgatan 
är inte bebyggd utan gränsar mot ett sluttande grönområde – delar av Hjort-
hagsparken – men för övrigt har Dianavägen lika stadsmässig karaktär som 
övriga gator i denna del av Hjorthagen. Namnelementet väg verkar därför 
inte vara motiverat av gatans sträckning eller bebyggelsetyp. I området 

                               
25 Namnelementet väg används även i namnet Snitselvägen som inte denoterar någon lokal, se 
avsn. 5.1. 
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Abessinien har alla gator namn med denna huvudled. Dessa namn fastställ-
des 1935 och 1938. Stadsplan och bebyggelsetyp motiverar inte självklart 
namnelementet väg i huvudlederna. Hur huvudleder har valts och motiverats 
har dock sällan dokumenterats hos Namnberedningen. Namnelementet väg 
är däremot naturligt i namnen Fiskartorpsvägen, Gasverksvägen och Li-
dingövägen, eftersom dessa vägar är långa, har landsvägskaraktär och går 
utanför bostadsbebyggelsen. 

Ett gatunamn i Hjorthagen har huvudleden -stigen, nämligen Rådjurssti-
gen, fastställt 1921. Namnet denoterar en asfalterad bilväg genom ett skogs-
område mellan Gasverksvägen och Dianavägen. Namnelementet stig an-
vänds i Stockholm »företrädesvis i namn på gångvägar inom parkområde» 
(Stahre & al. 1992 s. 26). I namnet Rådjursstigen kan namnelementet möjli-
gen motiveras av att vägen går genom ett skogsområde. Namnelementet 
gränd26 används i ett namn i stadsdelen, Midskogsgränd. Detta namn avser 
en gata i företagsområdet söder om Abessinien, mitt emot Värtaverket. Ga-
tan går runt en kontorsfastighet och är en gränd i bemärkelsen att den inte 
leder vidare till andra gator. 

Namnelementet plan används i Stockholm med betydelsen ’öppen plats 
där biltrafik och parkering är tillåtna’ (Stahre & al. s. 26). Det används som 
huvudled i namnet Hubertusplan.27 Hubertusplan är en gård mellan trevå-
ningshus på Hubertusgatan och Artemisgatan, en kuperad parkmiljö med 
gräsmattor, träd och gångbanor. Lokalens karaktär stämmer alltså inte helt 
överens med namnelementet plan i Hubertusplan.28 

5.2. Informanter i Hjorthagen 
Informanterna i Hjorthagen var sex män och 14 kvinnor som vid intervjutill-
fällena var mellan 21 och 95 år gamla. Sex intervjuer med äldre informanter 
genomfördes i samband med pensionärsträffar i Hjorthagskyrkans försam-
lingslokaler. Sju intervjuer ägde rum hemma hos informanter, som jag hade 
fått kontakt med via en person med engagemang i stadsdelens lokala för-
eningsliv.29 Av dessa intervjuades en 21-årig kvinna i sin bostad i en annan 

                               
26 I Stockholm är -gränd den normaliserade formen av denna huvudled. Namnberedningen föreslog 
år 1932 att obestämd form skulle användas och angav som motiv att huvudleden -gränden i  
Stockholm förkortas till -gränd i uttalet. (Stahre & al. 1992 s. 26 f.)  
27 Huvudleden -plan används även i namnet Snitselplan som inte denoterar någon lokal, se 
avsn. 5.1. 
28 I Stockholm är -plan den normaliserade formen av denna huvudled, enligt förslag från 
Namnberedningen och med samma motivering som för normalisering av huvudleden -gränd 
(Stahre & al. 1992 s. 26 f.). 
29 Kontakterna förmedlades genom en kvinna som var aktiv i Föreningen Hjorthagen, som 
verkar som paraplyorganisation för olika arbetsgrupper, för bl.a. lokala miljöfrågor och stads-
delsinformation till de boende. 



 74 

stadsdel i Stockholm. Hon var uppvuxen i Hjorthagen och hade kort tid före 
intervjutillfället flyttat därifrån. Övriga informanter intervjuades på gator och 
gårdar utanför bostadshus och i parker i Hjorthagens bostadsområden. Inter-
vjuerna ägde rum under våren och sommaren 2003. 

Tabell 8 visar informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. In-
formanterna i Hjorthagen hade i genomsnitt en lång boendetid i sin stadsdel, 
längre än informanterna i övriga stadsdelar i UND1. Detta förklaras bl.a. av 
att jag fick kontakt med flera informanter via det lokala föreningslivet. Dessa 
informanter ingick alltså i lokala nätverk av personliga kontakter och be-
kantskaper som ofta utvecklas och fördjupas ju längre man bor i ett område. 
En informant hade bott i Hjorthagen i sex månader, för övriga varierade 
boendetiden mellan 14 och 72 år. Fyra informanter, en 21-årig kvinna, en 
60-årig man, en 72-årig kvinna och en 72-årig man, var uppvuxna i stadsde-
len. En 80-årig man hade flyttat till Hjorthagen som 12-åring. Övriga infor-
manter hade flyttat dit i vuxen ålder. Som stadsdel har Hjorthagen annars en 
relativt stor in- och utflyttning. Jämfört med övriga stadsdelar i min under-
sökning hade Hjorthagen år 2003 den största andelen nyinflyttade av det 
totala antalet invånare. 

Tabell 8. Informanter i Hjorthagen (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Hjorthagen 

Kvinna 21 20 år 
Kvinna 29 6 månader 
Kvinna 40 14 år 
Kvinna 43 19 år 
Kvinna 47 18 år 
Kvinna 54 28 år 
Man 54 29 år 
Kvinna 57 23 år 
Man 60 55 år 
Kvinna 65 29 år 
Kvinna 70 48 år 
Kvinna 71 21 år 
Kvinna 72 72 år 
Man 72 72 år 
Kvinna 77 51 år 
Man 80 68 år 
Kvinna 82 50 år 
Kvinna 83 61 år 
Man 86 35 år 
Man 95 66 år 
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5.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Hjorthagen 

5.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorierna 
Hjorthagen var den första stadsdel där jag genomförde undersökningen om 
namnkunnande, och intervjudelen om kategorikännedom genomfördes lite 
annorlunda där än i övriga stadsdelar, eftersom det finns två namnkategorier 
i Hjorthagen. Jag frågade i intervjuerna om specifika gatunamn och varför de 
finns just i Hjorthagen och försökte på så sätt fånga upp informanternas kun-
skap om namnkategorierna istället för att direkt fråga om de kände till even-
tuella namnkategorier. Utifrån de gatunamn som jag nämnde förde vi en 
diskussion om vilka namn som finns i stadsdelen och varför de finns just i 
Hjorthagen. I samtalen om namnkategorier utgick jag i de flesta fall från 
gatunamnen Dianavägen och Lanforsvägen. 

5.3.1.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin »jakt» 
14 informanter kände till att Dianavägen tillhör en grupp namn som har med 
jakt att göra. De flesta av dem var också medvetna om att namnkategorin 
»jakt» är vald utifrån att Hjorthagen har varit en del av jaktparken Kungliga 
Djurgården. En 65-årig kvinna sade dock att hon var osäker på varför jakt-
namnen har valts just i Hjorthagen, och hon spekulerade om huruvida Djur-
gårdsförvaltningen30 hade varit inblandad i valet av namnkategori och påver-
kat gatunamnens anknytning till jakt. 

En 71-årig kvinna och en 95-årig man som inte kände till namnkategorin 
»jakt» påpekade i intervjuerna att Diana är jaktens gudinna, men de sade att 
de inte förstod vilken anknytning namnet Dianavägen skulle ha till just 
Hjorthagen. En 21-årig och en 82-årig kvinna utgick i sina resonemang från 
den mytologiska anknytningen till namnet Diana. De sade att det finns fler 
gatunamn med gudanamn i stadsdelen och försökte hitta en mytologisk an-
knytning till Hjorthagen utifrån dessa namn. Den 21-åriga kvinnan gissade 
att det handlade om krigsgudar och sade att hon inte trodde att namnen hade 
någon lokal anknytning till Hjorthagen. En 29-årig kvinna kände till katego-
rin »jakt» i gatunamnen men associerade inte gudinnan Diana till jakt. Hon 
sade däremot att Artemis är en jaktgudinna och att namnet Artemisgatan ger 
associationer till jakt. Flera informanter var osäkra på om Artemis och Diana 
hörde hemma i den grekiska eller den romerska mytologin.  

                               
30 Kungl. Djurgårdens förvaltning kallas i inofficiella sammanhang för Djurgårdsförvaltning-
en. Förvaltningen tillhör enheten Ståthållarämbetet i Kungl. hovstaterna och förvaltar den 
enskilda kungliga dispositionsrätten till Djurgården.  
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På min direkta fråga om Dianavägen är ett bra namn svarade alla infor-
manter utom en ja. En 54-årig man tyckte att namnet är alltför utländskt, att 
det borde vara svenska namn. Flera informanter sade att namnet och katego-
rin passar i Hjorthagen, att namnet Dianavägen är vackert, trevligt, lätt att 
uppfatta och lätt att komma ihåg. En 72-årig man sade att namnet är bra och 
kommenterade Hjorthagsbornas kunskap om gatunamnen och namnkatego-
rin. Han var förvånad över att själv ha upptäckt att många känner till namn-
kategorin och vad gatunamnen syftar på: »Konstigt nog är det många som 
vet vad härstamningen är, Diana, Artemis och Nimrod. Det är många som 
kan det där.» En 43-årig kvinna sade om namnet Dianavägen: »Det låter 
som ett tjejnamn men man vet ju att det har med jakt att göra. Hon var bra, 
Diana. Roligt att slå upp i de mytologiska böckerna och läsa om alla de här 
namnen som faktiskt finns.» 

Några informanter associerade gatunamnet också till den brittiska prinses-
san Diana när vi samtalade om detta gatunamn och tyckte att det var ett fint 
namn som också kunde påminna om prinsessan. Jag fick under mina besök i 
stadsdelen även besöka Hjorthagsskolan och pratade där med nio skolbarn i 
10-årsåldern om gatunamnen. Två av barnen visste att Diana är en jaktgu-
dinna och att Hjorthagen har varit kunglig jaktmark. En flicka sade att hen-
nes mamma hade berättat att kungen hade hjortar i Hjorthagen och att Diana 
var en gudinna från Grekland. Senare i samtalet sade hon att »kungen kanske 
kände Diana». När jag frågade hur hon menade, visade det sig att hon tänkte 
på prinsessan Diana och associerade namnet Dianavägen till henne. Efter-
som hon visste att Hjorthagen hade varit kunglig jaktmark blev det naturligt 
för henne att koppla ihop gatunamnet med kungahuset och med prinsessan 
Diana, som för henne var en mer känd och konkret namnbärare än jaktgu-
dinnan Diana. 

Personnamnet Hubertus i gatunamnet Hubertusgatan hörde för de flesta 
informanter självklart ihop med jakt, men många var osäkra på vem Huber-
tus var och varför han associeras med jakt. En informant visste att Nimrod i 
Nimrodsgatan var en jägare och en annan berättade att hon kort före inter-
vjutillfället hade fått höra talas om att Nimrod var Babylons konung.31 Hon 
associerade detta i första hand till Babylons hängande trädgårdar och sade att 
namnet passade i Hjorthagen, eftersom där har funnits trädgårdar. Hon kände 
mycket väl till namnkategorin »jakt», men hade alltså inte kopplat ihop Nim-
rodsgatan med denna kategori utan hade istället tagit fasta på sin nyinhäm-
tade kunskap om Nimrod som kung av Babylon och sökte en koppling till 
Hjorthagen genom att associera honom till Babylons hängande trädgårdar – 
                               
31 Enligt 1 Mosebok 10:8 var Nimrod den förste härskaren på jorden, och i noten till denna 
vers i Bibelkommissionens översättning av Gamla testamentet står: »Det går inte att avgöra 
om Nimrod är en historisk eller en mytologisk gestalt. Bedrifter som riksgrundande, jakt och 
stadsbyggande brukar framhållas på minnesmärken över babyloniska kungar.» (Bibel 2000.)  
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som hon kände till sedan tidigare – och jämföra Hjorthagen med dem. Asso-
ciationsbanan kan förefalla långsökt, men för denna kvinna var det självklart 
och naturligt att söka efter en koppling mellan gatunamnet och stadsdelen, 
och detta var hennes spontana tolkning och förklaring till att Nimrodsgatan 
finns i Hjorthagen. 

5.3.1.2. Kunskap om och inställning till namnkategorin »vattenfall och 
kraftverk» 

Elva informanter kände till att det finns en namnkategori med anknytning till 
kraftverk i Abessinien, men de formulerade namnkategorin på olika vis, t.ex. 
som att den anknyter till elektricitet eller elproduktion. Dessa elva visste 
också att Lanforsvägen tillhör denna kategori. En 60-årig man påstod att 
gatunamnen i Abessinien innehåller namnen på de kraftverk som försörjde 
Stockholm med elektricitet. Han hade själv dragit den slutsatsen när han 
hade läst böcker om Hjorthagen och hört talas om namnkategorin i Abessini-
en. Han tyckte däremot, liksom en 54-årig man, att gatunamnen med person-
namn som bestämningsleder, Ahlsellvägen och Wenströmsvägen, inte passa-
de så bra i området utan att det vore bättre med bara kraftverksnamn som 
bestämningsleder. Också en 72-årig man som själv hade arbetat inom Stock-
holm energi sade att »de drog en massa el ifrån de här ställena» och menade 
att det handlade om kraftverk som hade försörjt just Stockholm med elektri-
citet. 

En 47-årig kvinna kände till namnkategorin »vattenfall och kraftverk» 
och tolkade Lanfors som namnet på en ort med ett kraftverk, men hon kände 
inte till orten Lanfors eller kraftverket där. På samma sätt antog en 57-årig 
och en 70-årig kvinna utifrån sina kunskaper om namnkategorin att Lanfors 
syftar på en norrländsk ort med ett vattenfall, eftersom de förutsatte att de 
flesta kraftverk finns i Norrland. En 43-årig kvinna som kände till kategorin 
kände till kraftverken i Motala, Trollhättan, Porjus och Älvkarleby, men hon 
sade att hon inte visste vad Untra, Lanfors, Wenström och Ahlsell är. Hon 
trodde att Lanfors är ett namn på någon person med anknytning till kraftin-
dustrin. Den 57-åriga kvinnan funderade däremot på om Wenström och Unt-
ra kunde vara fysikaliska enhetsbeteckningar. Hon uttalade andra stavelsen i 
Wenström med /o/ i sin fundering kring om namnet är en internationell en-
hetsbeteckning som stavas med o istället för med ö: »Wenstrom, det är unge-
fär som Untra, det har något med Ampere och Watt och Ångström att göra. 
Är det något sådant? Ett matematikuttryck eller sånt?» 

Flera informanter som kände till kategorin »vattenfall och kraftverk» var 
osäkra på varför denna namnkategori finns just i Hjorthagen, men särskilt de 
äldre männen tyckte att kategorin passar mycket bra, eftersom det finns en 
lokal förankring och anknytning till kraftproduktion just där. De flesta var 
positiva till namnkategorin, och en kvinna sade att den gör att man kan »tol-
ka ett gatunamn och förstå vad det kommer från». 



 78 

5.3.2. Informanternas namnkännedom relaterad till stadsplanen 
och egenskaper hos de namnbärande lokalerna 
I tabell 9 framgår i vilken omfattning de olika namnen i Hjorthagen var kän-
da av informanterna i stadsdelen. 

Tabell 9. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till gatu-
namnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet  

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet  

Ahlsellvägen 20 10 0 
Artemisgatan 20 20 0 
Dianaparken 16 2 4 
Dianavägen 20 19 0 
Fiskartorpsvägen 18 3 2 
Gamla Lidingöbron 20 1 0 
Gasverksvägen 19 2 1 
Hamnkopplet 5 0 15 
Hjorthagskopplet 5 0 15 
Hjorthagsparken 11 0 9 
Hubertusgatan 20 12 0 
Hubertusplan 12 3 8 
Jägmästargatan 20 14 0 
Kolargatan 19 9 1 
Krångedevägen 18 6 2 
Lanforsvägen 19 10 1 
Lidingöbron 20 1 0 
Lidingövägen 20 3 0 
Midskogsgränd 19 4 1 
Motalavägen 19 13 1 
Nimrodsgatan 20 15 0 
Porjusvägen 18 8 2 
Ropstenskopplet 12 0 8 
Ropstensmotet 5 0 15 
Ropstensslingan 8 0 12 
Rådjursstigen 19 8 1 
Skogvaktargatan 20 18 0 
Snitselplan 4 1 16 
Snitselvägen 7 0 13 
Storängskroken 18 3 2 
Storängsvägen 18 2 2 
Trollhättevägen 16 3 4 
Untravägen 19 11 1 
Wenströmsvägen 16 10 4 
Älvkarleövägen 19 13 1 

5.3.2.1. Kännedom om namn på lokaler i Hjorthagens 
bostadsbebyggelse 

Informanterna i Hjorthagen kände generellt mycket väl till de namn som 
betecknar lokaler i stadsdelens bostadsbebyggelse. Alla informanter kände 
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till namnen på alla gator i den äldre och centrala delen av Hjorthagen, Arte-
misgatan, Dianavägen, Hubertusgatan, Jägmästargatan, Nimrodsgatan och 
Skogvaktargatan. Av dessa nämnde flest informanter själva Artemisgatan, 
Dianavägen och Skogvaktargatan, vilka alltså ingår som centrala namn i 
Hjorthagsbornas lokala onomastikon. 

Enstaka informanter kommenterade att namnet Dianavägen ibland inne-
bär problem, eftersom det finns flera gator i Stockholmsområdet med samma 
namn. En informant trodde t.ex. att namnet fanns i området Ekhagen på Nor-
ra Djurgården i Stockholm, vilket dock inte stämmer. Gatunamnet Dianavä-
gen finns däremot i flera av Stockholms grannkommuner, i Danderyd, Täby, 
Sollentuna, Huddinge, Nacka och Värmdö, och detta kan självklart innebära 
en förväxlingsrisk. 

Tolv informanter kände till Hubertusplan. Flera av dessa sade dock att de 
var osäkra på vilken lokal som egentligen avsågs med detta namn. Genom 
bestämningsleden Hubertus- kopplade de ihop namnet med Hubertusgatan 
och resonerade sig därigenom fram till att det borde vara gården mellan hu-
sen på Hubertusgatan och Artemisgatan, men informanterna tyckte inte att 
det passar att kalla den gården för en plan, eftersom det inte är en öppen 
plats av torgkaraktär, utan ett kuperat grönområde mellan trevåningshus. 
Sådana lokaler förväntas inte självklart vara namnsatta, vilket också kan ha 
bidragit till informanternas osäkerhet kring namnet Hubertusplan. 

Vissa informanter, särskilt de äldre, ställde sig frågande till om området 
Abessinien verkligen kunde anses ligga i Hjorthagen. Några av dem hade 
minnen från 1930-talet av det nybyggda Abessinien och påpekade att de 
betraktar de äldsta delarna av Hjorthagen i stadsdelens centrala delar som det 
»verkliga» Hjorthagen och Abessinien som ett annat område. Däremot ut-
tryckte inga informanter några positiva eller negativa värderingar om de 
olika delarna av stadsdelen. 

Av gatunamnen i Abessinien var Trollhättevägen och Wenströmsvägen 
minst kända, 16 informanter kände till dessa namn. De små skillnaderna i 
namnkännedom när det gäller Abessinien kan vara slumpmässiga, men det är 
ändå värt att notera att just dessa två gatunamn är något mindre kända än de 
övriga. Wenströmsvägen är en kortare återvändsgata som ligger topografiskt 
högre och avsides inom området. Gatorna Älvkarleövägen, Untravägen, 
Motalavägen, Krångedevägen och Lanforsvägen i Abessinien sträcker sig 
mellan Porjusvägen öster om området och Trollhättevägen väster om områ-
det, men inga hus i Abessinien har Trollhättevägen som gatuadress. Dessa 
förhållanden kan möjligtvis förklara att namnen Wenströmsvägen och Troll-
hättevägen är något mindre kända än övriga gatunamn i Abessinien. 

Midskogsgränd, som också tillhör kategorin »vattenfall och kraftverk» 
men inte ligger i bostadsbebyggelsen, var känt av så många som 19 infor-
manter, vilket är något överraskande, eftersom det är en återvändsgata några 
hundra meter sydost om Abessinien i ett företagsområde. I de intervjuer där 
detta namn diskuterades kopplade informanterna inte ihop namnet med kate-
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gorin »vattenfall och kraftverk» utan trodde att namnet hade med Hjort-
hagens historia som jaktpark att göra. En informant resonerade kring namnet 
som en beskrivning av platsen där gatan ligger, som ’mellanskogen’: »Mid 
betyder ’mellan’, jag förmodar att det var skog där då.» 

Trots att Snitselvägen inte har realiserats som en gata i Hjorthagen, var 
namnet ändå bekant för sju informanter när jag frågade dem om det, men 
flera av dem sade att de var osäkra på detta namn och inte visste var lokalen 
ligger. Namnet Snitselplan var okänt för alla utom fyra. En 21-årig kvinna 
nämnde namnet själv i intervjun. Hon sade att hon inte använde det själv, 
men att hon hade sett det på olika ställen på olika kartor och inte hade för-
stått vilken lokal som avsågs på kartorna.32 En 60-årig man och en 72-årig 
kvinna som var uppvuxna i Hjorthagen och en 95-årig man som hade bott 
där i 66 år kände också igen namnet.  

5.3.2.2. Kännedom om namn på lokaler utanför Hjorthagens bebyggelse 
Som framgår av tabell 9 varierade kännedomen om lokaler utanför stadsde-
lens bebyggelse. Namn på stora och infrastrukturellt viktiga lokaler var 
självklart välkända av informanterna i Hjorthagen. Gamla Lidingöbron, Li-
dingöbron och Lidingövägen var bekanta för alla informanter. Lidingövägen 
är – vid sidan av tunnelbanan – stadsdelens förbindelselänk med stadens 
centrum och som sådan en självklar lokal att känna till för Hjorthagsborna. 
Broarna till Lidingö är dels viktiga för kommunikationen, dels orienterings-
punkter i området. Däremot var flera namn på lokaler som ingår i trafikplat-
sen vid Ropsten – Ropstensslingan, Hamnkopplet, Hjorthagskopplet och 
Ropstensmotet – okända för de flesta informanterna. Flera informanter ansåg 
att Storängsvägen, Storängskroken, Fiskartorpsvägen och de olika lokalerna 
inom Ropstensmotet inte alls hör till Hjorthagen. För dessa informanter om-
fattade Hjorthagen enbart bostadsområdena på den s.k. Hjorthagshöjden men 
inte de topografiskt lägre belägna lokalerna i utkanten av stadsdelen.  

5.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Hjorthagen 
Bland de 20 informanterna i Hjorthagen varierade namnkännedomen mellan 
13 och 30 namn, men alla utom en kände till minst 24 namn, se tabell 10. 

 
 
 

                               
32 Även CD-romkartan Stockholm Online (2001) är otydlig när det gäller Snitselplan. På 
denna karta är Snitselplan markerad på två ställen i Hjorthagen, dels mellan Dianavägen, 
Artemisgatan och Nimrodsgatan, dels öster om Rådjursstigen där gatan möter Gasverksvägen.  
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Tabell 10. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Hjorthagen 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Kvinna 72 år 72 år 35 14 0 
Man 72 år 72 år 31 17 4 
Kvinna 21 år 20 år 31 15 4 
Man 54 år 29 år 31 15 4 
Man 95 år 66 år 31 13 4 
Man 60 år 55 år 30 13 5 
Kvinna 71 år 21 år 30 12 5 
Kvinna 83 år 61 år 30 8 5 
Kvinna 77 år 51 år 29 15 6 
Kvinna 40 år 14 år 29 8 6 
Kvinna 54 år 28 år 29 8 6 
Man 86 år 35 år 29 8 6 
Kvinna 65 år 29 år 28 9 7 
Kvinna 70 år 48 år 27 17 8 
Kvinna 57 år 23 år 26 10 9 
Kvinna 82 år 50 år 26 4 9 
Kvinna 43 år 19 år 25 10 10 
Kvinna 47 år 18 år 25 9 10 
Man 80 år 68 år 24 11 11 
Kvinna 29 år 6 månader 13 7 22 

 
En 72-årig kvinna uppvuxen i Hjorthagen kände till samtliga namn i 

stadsdelen och nämnde själv 14 av dem i intervjun. En 29-årig kvinna som 
hade bott i stadsdelen i sex månader hade den minsta namnkännedomen. De 
namn som hon själv nämnde var Artemisgatan, Dianavägen, Fiskartorpsvä-
gen, Hubertusgatan, Jägmästargatan, Lidingövägen och Nimrodsgatan. Hon 
påpekade själv att Artemisgatan, Dianavägen och Nimrodsgatan är så centra-
la och viktiga gator i Hjorthagen att hon som nyinflyttad först hade noterat 
just dessa namn och gatornas sträckning. Denna kvinna bodde i den äldre 
delen av Hjorthagen. Av namnen i Abessinien kände hon bara till Ahlsellvä-
gen. 

Den 72-årige mannen och den 70-åriga kvinnan bland informanterna var 
gifta med varandra och nämnde samma namn i intervjuerna. Mannen kände 
till något fler namn än sin fru, Hamnkopplet, Ropstenskopplet och Ropstens-
slingan, dvs. namn som betecknar trafikplatslokaler. Dessutom kände han, 
till skillnad från sin fru, igen namnet Snitselvägen, även om han var osäker 
på vilken lokal detta namn syftar på. En 21-årig kvinna hade en stor namn-
kännedom och hon förklarade det själv med att hon hade arbetat i en beställ-
ningsväxel i ett taxibolag, där hon hade lärt sig mycket av Stockholms 
namngeografi. Hon var också uppvuxen i Hjorthagen. De namn som hon inte 
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kände till var Hamnkopplet, Hjorthagsparken, Ropstensmotet och Ropstens-
slingan. 

Flera informanter nämnde att gatorna i Hjorthagen hade haft andra namn 
innan de nuvarande fastställdes, Första gatan, Andra gatan osv. De äldre 
informanterna med lång boendetid i stadsdelen mindes att de tidigare nam-
nen ibland hade använts av och därigenom levt vidare bland de boende ända 
in på 1940-talet. Några av de yngre informanterna kände också till de äldre 
gatunamnen. De hade läst om dessa namn i böcker eller artiklar om Hjortha-
gen. Den 72-årige mannen mindes att de äldre namnen användes under hans 
uppväxttid, men han sade att han tyckte bättre om de nuvarande namnen. 
Hans fru resonerade i intervjun kring de sekventiellt numeriska namnen och 
sade att det kanske skulle vara enklare att hitta med sådana namn, om gator-
na ligger och är numrerade på ett logiskt sätt. 

5.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Hjorthagen 

5.4.1. Inofficiella namn på parker 
Namnet Hjorthagsparken var okänt för nio av informanterna, och flera av de 
övriga var osäkra på vilket parkområde som avses med detta namn. Ingen 
informant nämnde själv detta namn, och det var inte ett namn som användes 
av informanterna. Däremot nämnde flera informanter andra inofficiella be-
skrivande namn på olika parkområden. Gungparken kallade de en lekplats på 
Dianavägen, mittemot Nimrodsgatan, där det bl.a. finns gungor. Denna lek-
plats ingår i park- och grönområdet runt bostadsbebyggelsen vilket officiellt 
heter Hjorthagsparken. Några informanter påpekade att personal på daghem 
ibland använder namnet Dianaparken felaktigt för denna del av Hjort-
hagsparken. Eftersom lekparken ligger vid Dianavägen är det naturligt att 
kalla den för Dianaparken, och om man känner till att namnet Dianaparken 
finns, så är det lätt att tro att det syftar på denna lekpark eller parkområdet 
vid Dianavägen, men Dianaparken syftar istället på en avgränsad del av 
parkområdet söder om Dianavägen.  

Även en avgränsad del av Hjorthagsparken i slutet av Wenströmsvägen, 
där det finns ställningar med utomhusduschar, har ett inofficiellt beskrivande 
namn, Duschparken. Namnen Gungparken och Duschparken används alltså 
för lokaler med en specifik funktion, för vilka de boende troligen har större 
behov av namn än för hela det park- och grönområde som har det samman-
fattande namnet Hjorthagsparken men som inte uppfattas som en lokal som 
utgör en enhet eller helhet i stadsdelen. (Jfr avsn. 6.4.2 om bruket av park-
namn i stadsdelen Fredhäll.) 

Informanterna hade olika inställning till namnet Abessinien. Någon in-
formant sade att det inofficiella namnet Abessinien främst används av dem 
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som bor i övriga delar av Hjorthagen, alltså inte av de boende i Abessinien, 
men hon påstod att det inte ligger någon särskild värdering i detta namn. De 
allra flesta informanterna använde hypokorismen Abbis för området. Flera 
informanter nämnde också spontant namnet Abbisparken, vilket är det inof-
ficiella och i Hjorthagen mycket etablerade namnet på det parkområde som 
ligger mellan Motalavägen och Untravägen i Abessinien. Parkområdet heter 
Motalaparken, men detta namn fastställdes först år 2002. När jag besökte 
Hjorthagen i juli 2005 var fortfarande ingen gatskylt med namnet Motala-
parken uppsatt, och av de tio personer som jag då pratade med i parken kän-
de bara en kvinna i 30-årsåldern till namnet. Hon hade kort tid före vårt sam-
tal noterat att namnet användes i diskussioner om miljösaneringen av Hjort-
hagen och blivit förvånad över att det fanns ett namn i hennes närhet som 
hon aldrig hade hört eller sett tidigare. Denna kvinna tyckte att namnet Mo-
talaparken känns krystat som namn, särskilt som parken redan har ett namn 
som alla Hjorthagsbor känner till och använder, nämligen Abbisparken.  

5.4.2. Uttal av gatunamn i Hjorthagen 
Artemisgatan i Hjorthagen har namn efter den grekiska mytologins jaktgu-
dinna Artemis. Namnet Artemis uttalas normalt med betoning på första sta-
velsen: /'artemis/. De boende i Hjorthagen har däremot ett lokalt uttal av 
gatunamnet, där de lägger huvudbetoningen i namnet på den andra stavelsen, 
dvs. /ar'te:mis/. De flesta informanter uttalade namnet med denna betoning. 
En 72-årig kvinna, uppvuxen i Hjorthagen, och en 57-årig kvinna, inflyttad 
för 23 år sedan, betonade däremot första stavelsen. Den 57-åriga kvinnan 
kommenterade detta: »Många säger Artemis /ar'te:mis/ för de vet inte vad 
Artemis är. Jag kan lite grand om grekisk mytologi, inte mycket, men jag vet 
att det heter Artemis /'artemis/.» Den 72-åriga kvinnan tyckte däremot att det 
lokala uttalet var det genuina och därmed rätta i Hjorthagen, även om hon 
själv betonade första stavelsen. Hon sade att »gamla hjorthagare är suveräna 
på att säga precis som det skall vara, Artemisgatan /ar'te:misgatan/ nämli-
gen». Uttalet av namnet Artemisgatan med betoning på andra stavelsen är 
alltså väletablerat i Hjorthagen men stämmer inte med gängse uttal av Arte-
mis. I detta sammanhang kan noteras att Carl Sigfrid Lindstam (1945 s. 35) 
påpekat att man kunde invända mot gatunamn efter klassiska gudar i Göte-
borg att de kan vara svåra att uttala rätt och ibland också svåra att stava. 

Gatunamnet Wenströmsvägen uttalades av alla de informanter som själva 
nämnde det i sina respektive intervjuer med kort vokal i första stavelsen. I de 
samtal där informanten inte själv nämnde namnet, utan där jag fick fråga 
henne eller honom om detta namn var bekant, uppstod i de första samtalen 
en osäkerhet hos informanten, eftersom jag uttalade namnet med läsuttal 
enligt dess stavning, dvs. med lång vokal före enkeltecknat n i första stavel-
sen, /'ve:nstrøm/. Dessa informanter reagerade på mitt uttal och uttalade 
namnet för mig med det uttal som de ansåg korrekt, dvs. med kort vokal i 
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första stavelsen, /'v�n:strøm/. Jag frågade i några senare intervjuer hur gatu-
namnet stavas, och två kvinnor var övertygade om att det stavas med dubbel-
tecknat n, dvs. att namnet stavas i enlighet med Hjorthagsbornas uttal. I de 
senare intervjuerna anpassade jag mitt uttal till det lokala uttalet med kort 
vokal i första stavelsen, och detta uttal uppfattades som det normala av infor-
manterna. En av informanterna var osäker på uttalet och poängterade själv 
att uttalet inte stämde överens med stavningen, men detta var enligt henne 
inget problem. Hon menade att gatan är kort och inte särskilt central i Hjort-
hagen, så »Wenströmsvägen talar man inte så mycket om». 

5.4.3. Bruk av huvudledsellipser 
Ingen informant uttalade sista stavelsen i bestämningsleden Älvkarleö- i 
namnet Älvkarleövägen. Den föll helt bort. Enstaka informanter påpekade att 
namnet inte uttalas som det stavas eller att det är svårt att veta hur namnet 
skall uttalas. Någon tyckte att gatunamnet ändå är så långt och att denna 
stavelse inte är nödvändig att uttala. Kraftverket som gatunamnet syftar på 
ligger i Älvkarleby i nordöstra Uppland, på östra sidan om Dalälven. Älv-
karleö är en bruksort några kilometer söder om Älvkarleby, på västra sidan 
av Dalälven. Det förefaller därför ologiskt att gatunamnets bestämningsled 
är Älvkarleö- och inte Älvkarleby-. En av informanterna, en 43-årig kvinna 
som nämnde att hon var intresserad av just kraftverk, påpekade att Hjort-
hagsbor ofta förkortar gatunamnen i Abessinien och bara använder kraft-
verksnamnen i bestämningslederna. Enligt denna informant säger man t.ex. 
Porjus, Trollhättan och Älvkarleby istället för Porjusvägen, Trollhättevägen 
respektive Älvkarleövägen. I dessa förkortade former av gatunamnen an-
vänds alltså normalformen Trollhättan istället för kompositionsformen 
Trollhätte, och Älvkarleö byts mot Älvkarleby, troligen för att Älvkarleby är 
ett mera känt ortnamn och också lättare att uttala än Älvkarleö. Dessa kort-
former av gatunamnen i kategorin »vattenfall och kraftverk» användes också 
av andra, särskilt äldre, informanter.  

Gatunamnsellipser förekommer även i stadsdelen Fredhäll. Man finner 
där bl.a. exempel som Fröding för Frödingsvägen och Ernst Ahlgren för 
Ernst Ahlgrens Gata (avsn. 6.4.1).  

5.5. Summering av stadsdelen Hjorthagen 
De flesta informanter var mycket medvetna om att Hjorthagen har varit en 
del av Kungliga Djurgården och att namnkategorin »jakt» syftar på områdets 
lokala historia som kunglig jaktpark. Vissa bestämningsleder, t.ex. i namnen 
Artemisgatan och Nimrodsgatan, har en mytologisk eller biblisk anknytning 
till namnkategorin »jakt», vilket kräver speciella kunskaper för att namnen 
skall kunna tolkas inom ramen för namnkategorin. Kunskapen om namnka-
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tegorin »vattenfall och kraftverk» var något mindre, och framför allt var 
denna namnkategoris anknytning till stadsdelen mindre självklar för flera 
informanter. Kunskapen om kategorin gav informanterna en tolkningsram 
för gatunamnen men osäkerheten var större när det gällde dessa namns kate-
goritillhörighet, eftersom det för en del informanter var oklart vad vissa be-
stämningsleder syftar på – orter, kraftverk, personer eller fysikaliska enheter 
som har med elektricitet eller elproduktion att göra. 

Informanterna kände mycket väl till gatunamnen i stadsdelens bostadsom-
råde, vilket är naturligt eftersom de allra flesta hade en lång boendetid i 
stadsdelen, och Hjorthagen är en till ytan relativt liten stadsdel, som genom 
sitt topografiska läge på en höjd och genom de omgivande större vägarna, 
järnvägsspåren och industri- och företagsområdena ligger avskild i Stock-
holm. Det finns ingen genomfartstrafik och inga stora strömmar av besökare 
i bostadsområdena, vilket ger stadsdelen en viss småstadskaraktär.  

Flera äldre men också några yngre informanter kände till att det har fun-
nits sekventiellt numeriska gatunamn i den äldre delen av Hjorthagen, innan 
de nuvarande namnen fastställdes. Enligt en informant traderades dessa 
namn bland de boende långt efter att de hade ersatts av namn i namnkatego-
rin »jakt». 

Större delen av grönområdena runt bostadsbebyggelsen i Hjorthagen har 
det sammanfattande namnet Hjorthagsparken, ett namn som dock var okänt 
för många av informanterna. Det har alltså inte etablerats särskilt väl bland 
de boende i stadsdelen. Däremot tycks vissa inofficiella namn på mer av-
gränsade och specifika park- och grönområden vara mycket väletablerade i 
stadsdelen. 

Boende i Hjorthagen använder ett lokalt uttal av gatunamnet Artemisga-
tan, med betoning på andra stavelsen i namnet Artemis. Vissa informanter 
påpekade det – enligt dem – felaktiga i detta uttal. För gatunamnen i området 
Abessinien kan Hjorthagsbor använda huvudledsellipser som Porjus för 
Porjusvägen och Trollhättan för Trollhättevägen. 
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6. Stadsdelen Fredhäll 

Stadsdelen Fredhäll ligger i Stockholms innerstad, i västra delen av ön 
Kungsholmen där även stadsdelarna Marieberg, Kristineberg och Stadshagen 
ligger. I den kommunala förvaltningen utgör hela ön Kungsholmen tillsam-
mans med öarna Lilla och Stora Essingen stadsdelsområdet Kungsholmen. 
Stadsdelen Fredhäll har (Stahre & al. 1992 s. 45) fått sitt namn efter gården 
Fredhäll, som uppfördes i början av 1800-talet. Fredhäll ligger i den nuva-
rande Innerstaden, men området är ingen historisk innerstadsmiljö. Det låg 
utanför Kungsholms tull (vid nuvarande Fridhemsplan). 

Fredhäll byggdes på 1930-talet i stenstadens krans och uppvisar många 
drag typiska för denna stadsbyggnadskaraktär. Stadsplanetävlingar utlystes 
(Eriksson 2001 s. 430 ff.) på 1920-talet för två oexploaterade områden i 
Stockholm, dels för Gärdet på Östermalm, dels för Fredhäll, Kristineberg, 
Rålambshov och Stadshagen på västra Kungsholmen. De funktionalistiska 
idéerna om goda bostäder med ljus, luft och grönska innebar en tydlig bryt-
ning med äldre arkitekturideal och ledde enligt Eva Eriksson (2001 s. 429) 
till »bataljer kring den principiella frågan om hur en modern stad skulle ut-
formas». I Fredhälls stadsplan, som presenterades 1930, kom stadsdelens 
bebyggelse och gaturum att starkt präglas av dessa modernistiska arkitektur- 
och stadsplaneideal med fristående lamellhus i en genomgående parkmiljö. 
Bebyggelsen skiljer sig från de äldre delarna av Stockholms innerstad, där 
husen tillsammans utgör en fasadmur mot gatan och bildar kringbyggda går-
dar på baksidan. Kring de fristående lamellhusen i Fredhäll finns istället 
stora gröna ytor. Ändå är gatornas sträckning och gaturummet centrala i 
stadsdelens offentliga rum. 

Som framgår i tabell 11 fanns i Fredhäll 3 749 bostäder år 2003, samtliga 
i flerbostadshus. Av bostäderna består 3 332 (89 %) av lägenheter om ett 
eller två rum och kök, vilket var normal lägenhetsstorlek för barnfamiljer när 
husen byggdes på 1930-talet. Numera betraktas ett- och tvårumslägenheter 
som små och oattraktiva för barnfamiljer, vilket bidrar till den relativt stora 
in- och utflyttningen i Fredhäll. År 2003 hade stadsdelen 4 869 invånare. 904 
personer, 19 % av invånarna, flyttade in i stadsdelen, och 969 flyttade där-
ifrån. 
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Tabell 11. Fredhälls befolkning och bostadsbebyggelse år 2003 (USK 2007d) 
Invånare 31 december 2003 4 869 
Inflyttade under 2003 904 
Utflyttade under 2003 969 
Antal bostäder 3 749 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 89 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 10 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 1 % 
* även lägenheter utan kök 

6.1. Gatunamn i Fredhäll 
I Fredhäll fanns år 1992 24 gatunamn, av vilka merparten fastställdes vid 
planläggningen av stadsdelen 1930 eller kort därefter, se tabell 12. Två av 
namnen fanns tidigare, Rålambsvägen från 1880-talets slut och det traditio-
nella landsvägsnamnet Drottningsholmsvägen. Efter utbyggnaden av den 
moderna stadsdelen Fredhäll har sex namn tillkommit. Fem av dem denote-
rar lokaler som inte ingår i stadsdelens lokala gatunät utan är knutna till mo-
torvägen E4/E20. De har lokala ortnamn i sina bestämningsleder: Essingele-
den, Fredhällsbron, Fredhällsmotet, Fredhällspåfarten och Fredhällstun-
neln. Namnet Fredhällstunneln fastställdes 1992 och finns inte förtecknat i 
andra upplagan av boken Stockholms gatunamn (Stahre & al. 1992). 1998 
tillkom namnet Kungsholms Strandstig, som denoterar förlängningen in i 
Fredhäll av den gångväg som går längs ön Kungsholmens stränder. 

Tabell 12. Fastställda gatunamn i Fredhäll (Stahre & al. 1992 s. 46 ff.) 
Gatunamn Fastställt år 

Adlerbethsgatan 1930 
Atterbomsvägen 1930 
Birger Sjöbergs Väg 1936 
Drottningholmsvägen 1885 
Ernst Ahlgrens Väg 1930 
Essingeleden 1961 
Fredhällsbron 1961 
Fredhällsgatan 1930 
Fredhällsmotet 1964 
Fredhällsparken 1932 
Fredhällspåfarten 1988 
Frödingsvägen 1930 
Hedbornsstigen 1930 
Lucidorsgatan 1930 
Messeniusgatan 1930 
Orvar Odds Väg 1930 
Palmbladsvägen 1930 
Runiusgatan 1930 
Rålambsvägen 1880-talets slut  
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Snoilskyvägen 1930 
Stagneliusvägen 1930 
Tranebergsbron 1934 
Viktor Rydbergs Gata 1930 
Vitalisvägen 1930 

6.1.1. Namnkategorin »berömda svenska författare» 
Den dominerande namnkategorin i Fredhäll är »berömda svenska författare». 
Denna kategori finns även i de intilliggande stadsdelarna Kristineberg, Ma-
rieberg och Stadshagen. Kategorin började användas 1888, då fem gatunamn 
med författarnamn fastställdes. Två namn i kategorin tillkom 1925. När ga-
tunamnen i Fredhäll fastställdes i början av 1930-talet utvidgades kategorin 
med författarnamn, »varvid man sökt fästa de ryktbaraste namnen vid de 
mest betydande gatorna» (NB reg. 375/1930). Totalt fastställdes 30 namn 
inom kategorin under 1930-talet. Fram till 1992 tillkom endast tre nya namn 
i kategorin. 1992 fanns totalt 40 gatunamn i denna namnkategori, varav 19 i 
stadsdelen Kristineberg, två i Stadshagen, fem i Marieberg och 15 i Fredhäll: 
Adlerbethsgatan, Atterbomsvägen, Birger Sjöbergs Väg, Ernst Ahlgrens 
Väg, Frödingsvägen, Hedbornsstigen, Lucidorsgatan, Messeniusgatan, Or-
var Odds Väg, Palmbladsvägen, Runiusgatan, Snoilskyvägen, Stagneliusvä-
gen, Viktor Rydbergs Gata och Vitalisvägen.  

Vilka svenska författare som anses berömda varierar självklart över tid, 
utifrån olika tiders bildningsideal, samhällsdebatt och kulturströmningar. De 
totalt 38 författare (tre författarnamn ingår vardera i två olika gatunamn) som 
fanns representerade i namnkategorin »berömda svenska författare» 1992 
representerar olika perioder i den svenska litteraturen. När de första gatu-
namnen i kategorin fastställdes 1888, valdes både författare som hade verkat 
under 1800-talet och författare från tidigare århundraden. När nya gatunamn 
fastställdes under 1900-talet, valdes också omväxlande författare från äldre 
tider och relativt samtida författare. I tabell 13 framgår hur många år som 
förflöt mellan författarens död och fastställandet av gatunamnet.  

Att en författare är berömd kan innebära att hon eller han har verkat under 
äldre tidsperioder och fått status som »klassiker», eller att författarens verk 
läses och diskuteras av samtiden och att hon eller han deltar i samhällsdebat-
ten. Vilka författare som väljs till nya gatunamn speglar tidsandan när nam-
nen fastställs. För litterärt och litteraturhistoriskt intresserade personer är 
författarna i namnkategorin »berömda svenska författare» kända och beröm-
da, men det är tveksamt om alla författarna idag kan räknas som berömda 
och kända av allmänheten. 
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Tabell 13. Gatunamn i kategorin »berömda svenska författare» i Fredhäll och intill-
liggande stadsdelar 
Gatunamn Fast-

ställan-
deår 

Författare Dödsår Antal år 
mellan 
dödsår och 
faststäl-
landeår 

Adlerbethsgatan 1930 Gudmund Jöran Adlerbeth 1818 112 
Atterbomsvägen 1930 Per Daniel Amadeus Atterbom 1855 75 
Birger Sjöbergs Väg 1936 Birger Sjöberg 1929 7 
Bondesonsgatan 1930 August Bondeson 1906 24 
Böttigervägen 1979 Carl Wilhelm Böttiger 1878 101 
Creutzgatan 1925 Gustaf Philip Creutz 1785 140 
Elersvägen 1945 Johan Elers 1813 132 
Ernst Ahlgrens Väg 1930 Ernst Ahlgren  

(Victoria Benedictsson) 
1888 42 

Franzéngatan 1888 Frans Michael Franzén 1847 41 
Frödingsvägen 1930 Gustaf Fröding 1911 19 
Geijersvägen 1888 Erik Gustaf Geijer 1847 41 
Gyllenborgsgatan 1925 Gustaf Fredrik Gyllenborg 1808 117 
Hedbornsstigen 1930 Samuel Hedborn 1849 81 
Hjalmar Söderbergs Väg 1950 Hjalmar Söderberg 1941 9 
Kellgrensgatan 1888 Johan Henrik Kellgren 1795 93 
Lagerlöfsgatan 1938 Selma Lagerlöf 1940 –233 
Levertinsgatan 1930 Oscar Levertin 1906 24 
Lidnersgatan,  
Lidnersplan 

 
1930 

 
Bengt Lidner 

 
1793 

 
137 

Love Almqvists Väg 1930 Carl Jonas Love Almqvist 1866 64 
Lucidorsgatan 1930 Lasse Lucidor (Johansson) 1674 256 
Messeniusgatan 1930 Johannes Messenius 1636 294 
Nicandervägen 1938 Karl August Nicander 1839 99 
Nordenflychtsvägen 1930 Hedvig Charlotta Nordenflycht 1763 167 
Ola Hanssonsgatan 1930 Ola Hansson 1925 5 
Olof Dalins Väg 1930 Olof von Dalin 1763 167 
Onkel Adams Väg 1936 Onkel Adam (Carl Anton 

Wetterbergh) 
1889 47 

Orvar Odds Väg 1930 Orvar Odd  
(Oscar Patric Sturzen-Becker) 

1869 61 

Palmbladsvägen 1930 Wilhelm Fredrik Palmblad 1852 78 
Runiusgatan 1930 Johan Runius 1713 217 
Snoilskyvägen 1930 Carl Snoilsky 1903 27 
Stagneliusvägen 1930 Erik Johan Stagnelius 1823 107 
Stiernhielmsvägen 1888 Georg Stiernhielm 1672 216 
Svedbergsplan,  
Svedbergsstigen 

 
1938 

 
Jesper Svedberg 

 
1736 

 
202 

     
                               
33 Gatunamnet Lagerlöfsgatan – efter författaren Selma Lagerlöf – fastställdes 1938, två år 
före Lagerlöfs död. Utifrån den nu gällande principen att inte uppkalla gator efter levande 
personer är detta anmärkningsvärt. Denna princip var troligen inte formulerad på 1930-talet. 
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Thorildsvägen (Tho-
rildsplan fastställdes 
1925) 

1888 Thomas Thorild 1808 80 

Wennerbergsgatan 1938 Gunnar Wennerberg 1901 37 
Viktor Rydbergs Gata 1930 Viktor Rydberg 1895 35 
Vitalisvägen 1930 Vitalis (Erik Sjöberg) 1828 102 
Wivalliusgatan 1930 Lars Wivallius 1669 261 

 
I namnkategorin »berömda svenska författare» finns endast tre kvinnliga 

författare bland de totalt 38 författarnamnen, Victoria Benedictsson (som 
skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren), Selma Lagerlöf och Hedvig Char-
lotta Nordenflycht. Under senare delen av 1900-talet fanns inte behov av nya 
gatunamn i stadsdelarna på västra Kungsholmen, och därför har en diskus-
sion om kvinnliga författarnamn troligen inte heller varit aktuell i detta om-
råde. Några berömda svenska kvinnliga författare – Elsa Beskow, Karin 
Boye, Fredrika Bremer, Lina Sandell och Elin Wägner – har dock fått ge 
namn åt gator i stadsdelen Fruängen, där namnkategorin »svenska kvinnor» 
dominerar, en mycket ospecificerad kategori där den enda gemensamma 
nämnaren är att personerna är kända kvinnor – inte deras yrken, verksamhet 
eller liv i övrigt. 

Namnkategorin »berömda svenska författare» togs åter i bruk 2005 på 
nordvästra Kungsholmen, i ett område som omfattar delar av stadsdelarna 
Kristineberg, Marieberg och Stadshagen. I artikeln Martinsonsgatan eller 
Harry Martinsons Gata. Om bruket av släktnamnsbaserade gatunamn i 
Stockholm under 1900-talet återger Staffan Nyström Namnberedningens 
dilemma beträffande könsfördelningen i Stockholms släktnamnsbaserade 
gatunamn. Nyström (2003 s. 6) skriver att Namnberedningen hade beslutat 
föreslå att tre gator i det nya området på nordvästra Kungsholmen skulle 
namnges efter nobelpristagarna Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist och Harry 
Martinson, men efter att frågan hade uppmärksammats i media, bland annat 
genom en radiosänd debatt om snedfördelningen mellan könen i Stockholms 
gatunamn, var det »helt enkelt inte okomplicerat att i det läget föra fram 
ytterligare tre män som borde memoreras i stadens gatunamn». De namn 
som Namnberedningen föreslog 2005 är Pär Lagerkvists Gata, Eyvind John-
sons Gata, Harry Martinsons Gata, Moa Martinsons Torg och Nelly Sachs 
Park (NB protokoll 2005-09-05). 

6.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
Nio gatunamn i Fredhäll har bestämningsleder som utgörs av lokala eller väg-
sträckningsrelaterade ortnamn: Drottningholmsvägen, Essingeleden, Fred-
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hällsbron, Fredhällsgatan, Fredhällsmotet, Fredhällsparken, Fredhällspåfar-
ten, Rålambsvägen34 och Tranebergsbron. Fredhällsgatan, Fredhällsparken 
och Rålambsvägen är lokaler som ingår i stadsdelens lokala gatunät och inter-
na struktur, övriga namn i denna grupp denoterar däremot lokaler som ingår i 
den vidare, regionala infrastrukturen. Fredhällsgatan är inte en huvudgata i 
stadsdelen, vilket stadsdelsnamnet som bestämningsled kan ge intryck av, utan 
en av flera parallella gator med snarlik bebyggelse.  

På samma sätt som olika parkområden i Hjorthagen har det gemensamma 
namnet Hjorthagsparken (se avsn. 5.1), har Fredhälls parkområden – både de 
större sammanhängande grönytorna och mer avgränsade parkområden i bo-
stadsbebyggelsen – det gemensamma namnet Fredhällsparken. Detta namn 
fastställdes 1932. Tidigare hade parkområdena i Fredhäll och Kristineberg det 
gemensamma namnet Mälarparken.  

Rålambsvägen är en drygt 1 km lång gata, som sträcker sig från Väster-
broplan västerut genom stadsdelarna Marieberg och Fredhäll. Rålambsvägen 
har karaktär av huvudstråk i Fredhäll, eftersom gatan är den naturliga för-
bindelsen med Marieberg och Stockholms city.  

Den fyrfiliga genomfartsvägen Drottningsholmsvägen bildar gräns norrut 
mellan Fredhäll och Kristineberg. Drottningholmsvägen sträcker sig från 
Fridhemsplan, centralt på Kungsholmen, mot nordväst via Tranebergsbron – 
som har fått namn efter stadsdelen Traneberg på andra sidan Tranebergssund 
– till Brommaplan och därifrån vidare mot sydväst till Drottningholm på 
Lovön i Ekerö kommun, där det kungliga slottet Drottningholm ligger. Den-
na väg drogs fram i samband med att Gustaf III önskade bättre förbindelser 
mellan Stockholms slott och Drottningholms slott. Vägen skapades alltså 
utifrån hovets behov och namngavs i detta sammanhang. Staten skötte fram 
till 1919 underhållet av vägen och broarna. Drottningholmsvägen är den 
huvudsakliga förbindelselänken från stadsdelarna i Västerort till Stockholms 
innerstad och till Essingeleden, dvs. motorvägen E4/E20.  

Essingeleden invigdes 1966 och leder biltrafik förbi Stockholms innerstad 
via Kungsholmen och öarna Lilla och Stora Essingen, vilka har givit namn åt 
trafikleden. Essingeleden går över Fredhällsbron mellan Lilla Essingen och 
Fredhäll, genom en tunnel (Fredhällstunneln, namnsatt först 1992) under 
sydvästra delen av Fredhäll och över en viadukt över Drottningsholmsvägen 
vid trafikplatsen Fredhällsmotet, där avfarter och påfarter förbinder de båda 
vägarna. Av dessa ligger Fredhällspåfarten i stadsdelen Fredhäll. På andra 
sidan Drottningholmsvägen i stadsdelen Kristineberg ligger Fredhällsav-

                               
34 Enligt Stahre & al. (1992 s. 131) har närheten till området Rålambshov i stadsdelen Marie-
berg givit upphov till namnet Rålambsvägen, men det kan också vara valt för att hedra Claes 
Rålamb (1622–98), som var Stockholms förste överståthållare. 
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farten. I den sydöstra delen av trafikplatsen finns Mariebergsavfarten och 
Mariebergspåfarten.  

För att ta sig till Drottningholmsvägen, Essingeleden, Fredhällsbron och 
Fredhällsmotet från Fredhälls lokala gatunät måste man köra via Lind-
hagensplan i stadsdelen Marieberg. Till Fredhällspåfarten kommer man med 
bil endast via Drottningholmsvägen från Traneberg. Dessa vägar och trafik-
platser ingår inte i Fredhälls lokala gatunät utan i det infrastrukturella vägnä-
tet på regional nivå. Som brukligt är för större och traditionella landsvägar 
anger bestämningsleden i namnet Drottningholmsvägen den ort mot vilken 
vägen sträcker sig. Den moderna Essingeleden fick däremot namn efter sin 
sträckning i utkanten av Stockholms innerstad, där leden leder trafik över 
Lilla och Stora Essingen, men inte primärt till dessa öar. Namnen Fredhälls-
bron och Fredhällspåfarten lokaliserar bron och påfarten till stadsdelen 
Fredhäll ur ett regionalt perspektiv, men dessa lokaler tillhör alltså inte 
stadsdelens lokala gatunät. 

6.2. Informanter i Fredhäll 
Informanterna i Fredhäll var elva kvinnor och nio män som vid intervjutill-
fällena var mellan 22 och 81 år gamla. Fyra av informanterna intervjuade jag 
vid en träff för »mammacirkeln» i Sankt Görans församling.35 Övriga infor-
manter intervjuades på Fredhälls gator och i parkområden. Intervjuerna ägde 
rum under våren och sommaren 2003.  

Tabell 14 visar informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. Bo-
endetiden varierade mellan tre månader och 67 år. Fyra av informanterna, tre 
kvinnor 41, 60 och 71 år gamla och en 43-årig man, var uppvuxna i Fredhäll. 
Övriga informanter hade flyttat dit i vuxen ålder. 

Tabell 14. Informanter i Fredhäll (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Fredhäll 

Man 22 år 2 år 
Man 25 år 6 månader 
Man 27 år 1,5 år 
Man 35 år 3 år 
Kvinna 35 år 7 år 
Kvinna 35 år 12 år 
Kvinna 36 år 3 månader 
Kvinna 40 år 6 år 
Kvinna 41 år 40 år 

                               
35 Mammacirkeln bildades som en gemenskapsgrupp av småbarnsföräldrar i Fredhäll på 
1950–60-talen. Gruppen träffades fortfarande år 2003 och kallades fortfarande för mammacir-
keln men bestod enbart av pensionärer. 
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Man 41 år 14 år 
Man 43 år 41 år 
Kvinna 46 år 16 år 
Man 50 år 25 år 
Kvinna 60 år 60 år 
Man 69 år 45 år 
Kvinna 71 år 67 år 
Kvinna 75 år 22 år 
Kvinna 77 år 53 år 
Man 81 år 53 år 
Kvinna 81 år 52 år 

 
Under vintern 2005 gjorde jag ytterligare besök i Fredhäll, då jag inter-

vjuade fler Fredhällsbor om namn på olika delar av Fredhällsparken för att 
undersöka om informanters uppgifter och kommentarer från 2003 kunde 
bekräftas. 

6.3. Namnkännedom och inställning till gatunamnen i 
Fredhäll 

6.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin »berömda 
svenska författare» 
15 informanter i Fredhäll kände till att de flesta av stadsdelens gatunamn 
tillhör namnkategorin »berömda svenska författare», och ytterligare två 
kopplade gatunamnen till litteratur, med olika vinklingar. Den ena av dem, 
en 56-årig kvinna, sade att hon inte kände till någon namnkategori eller nå-
got tema för gatunamnen i Fredhäll men att hon »får en känsla av författare». 
Den andre, en 25-årig man, sade sig först inte känna till namnkategorin men 
kom under intervjun fram till att gatunamnen innehåller »gamla kända per-
soner inom litteratur». En 22-årig man gjorde namnkategorin mer avgränsad 
än bara »berömda svenska författare». Alla kategorinamnen skulle enligt 
honom vara författarpseudonymer, vilket gäller för Ernst Ahlgren (pseudo-
nym för Victoria Benedictsson), Vitalis (Erik Sjöberg), Lucidor (Lars Jo-
hansson) och Orvar Odd (författaren och tidningsmannen Oscar Patric Stur-
zen-Becker) men däremot inte för de övriga författarnamnen i Fredhälls ga-
tunamn. 

En 75-årig kvinna sade att personerna är »doktorer och diktare, personer 
som har bott här». Hon lade alltså främst in en lokal anknytning till Fredhäll 
i gatunamnen. Även en 35-årig man som kände till namnkategorin ville kny-
ta författarna till Fredhäll, men han sade sig vara osäker på om alla författar-
na verkligen hade bott i området eller hur de annars kunde ha anknytning dit. 
Kopplingen mellan personnamnen och stadsdelen gjorde också en 50-årig 
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man som sade att personerna är »kändisar från 1920- och 30-talet som har 
bott i Fredhäll». Han påstod att Greta Garbo hade bott i Fredhäll och han 
tyckte att det också borde finnas en gata med hennes namn i stadsdelen. 
Även en 41-årig man såg en stark lokal anknytning i gatunamnen. Enligt 
honom tillhörde personerna i gatunamnen en släkt som hade ägt en tänd-
sticksfabrik som hade legat i Fredhäll. 

Många informanter påpekade att det var just kunskapen om Fredhälls ga-
tunamnskategori som gav dem en tolkningsram för vissa gatunamn. Att kän-
na till författare som Birger Sjöberg och Gustaf Fröding betraktade de som 
allmänbildning, och ovanliga namn som Atterbom, Lucidor, Snoilsky, Stag-
nelius och Vitalis kände informanterna igen från sin skoltid. Några informan-
ter tyckte att namnen Ola Hansson, Hedborn och Palmblad var intetsägande 
och svårplacerade, och en informant trodde att Orvar Odd var namnet på en 
gammal sportjournalist. Namnen Messenius och Runius gav enligt några 
informanter intryck av vetenskapsmän eller viktiga personer från historien. 
Trots att informanterna inte kände till författarna som bar dessa namn, tolka-
de de ändå namnen som författarnamn utifrån sin kunskap om namnkate-
gorin, men inte utifrån sin egen kunskap om berömda svenska författare. 

Av de 20 informanterna tyckte 17 att det är intressant och viktigt att kän-
na till bakgrunden till gatunamn. De övriga tre ansåg att det inte spelar nå-
gon roll men att det ändå är roligt att veta något om bakgrunden till gatu-
namn. Några informanter sade att de gärna går på stadsvandringar och ibland 
letar i uppslagsböcker efter förklaringar till gatunamn. »Det är bra kunskap 
för att lösa korsord», sade en 43-årig man. Enligt en 40-årig kvinna är det 
viktigt att förstå gatunamnen eller känna till namnens bakgrund på gator som 
är viktiga för henne och som hon har en relation till. En 27-årig man sökte 
inte själv efter bakgrunden till gatunamn, men han ville gärna se särskilda 
skyltar med förklaringar till namnen vid gatunamnsskyltarna. 

Alla informanter som kände till Fredhälls namnkategori var också positi-
va till den. »Vi är stolta över våra författare», sade en av de äldre informan-
terna i den s.k. mammacirkeln och fick medhåll av de andra. Anknytningen 
till litteratur i gatunamnen förhöjer intrycket av stadsdelen, ansåg andra in-
formanter, liksom att namnen är »lagom ovanliga» och därmed blir speciella. 
Enligt en 46-årig kvinna är det »klass på namnen i Fredhäll, inga vanliga 
namn som Hallonstigen eller Lingonvägen» – sådana namn ansåg hon vara 
trista och intetsägande. 

6.3.2. Informanternas namnkännedom relaterad till stadsplanen 
och egenskaper hos de namnbärande lokalerna 
Tabell 15 visar i vilken omfattning de olika namnen i Fredhäll var kända av 
informanterna i stadsdelen.  
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Tabell 15. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till gatu-
namnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet  

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet  

Adlerbethsgatan 18 8 2 
Atterbomsvägen 20 15 0 
Birger Sjöbergs Väg 15 4 5 
Drottningholmsvägen 20 0 0 
Ernst Ahlgrens Väg 19 10 1 
Essingeleden 20 0 0 
Fredhällsbron 5 0 15 
Fredhällsgatan 19 8 1 
Fredhällsmotet 18 0 2 
Fredhällsparken 19 0 1 
Fredhällspåfarten 18 0 2 
Frödingsvägen 19 11 1 
Hedbornsstigen 6 2 14 
Lucidorsgatan 12 1 8 
Messeniusgatan 14 6 6 
Orvar Odds Väg 19 12 1 
Palmbladsvägen 12 4 8 
Runiusgatan 20 9 0 
Rålambsvägen 20 15 0 
Snoilskyvägen 19 11 1 
Stagneliusvägen 20 18 0 
Tranebergsbron 20 0 0 
Viktor Rydbergs 
Gata 

20 8 0 

Vitalisvägen 20 13 0 

6.3.2.1. Kännedom om namn på lokaler i Fredhälls bebyggelse 
Gatunamnen i Fredhälls bebyggelse var välkända av informanterna, endast 
fem var kända av färre än 18 av de 20 informanterna. Namnen Atterbomsvä-
gen och Rålambsvägen nämnde 15 informanter själva, och 18 nämnde själva 
Stagneliusvägen. Dessa namn denoterar de tre längsta gatorna i stadsdelen, 
till vilka många av de andra gatorna är tvärgator. Det är därför naturligt att 
dessa namn är centrala i Fredhällsbornas lokala onomastikon. 

Rålambsvägen har karaktären av huvudstråk i Fredhäll och utgör den na-
turliga förbindelsen med Marieberg och övriga delar av Stockholms inner-
stad och Söderort. Stagneliusvägen löper parallellt med Rålambsvägen ge-
nom Fredhäll men är högre belägen, mer kuperad och har inte samma karak-
tär av huvudstråk. Dessutom är Stagneliusgatan öppen för biltrafik bara i ena 
riktningen. 

Fem namn var kända av färre än 18 informanter, Birger Sjöbergs Väg av 
15 informanter, Hedbornsstigen av sex, Lucidorsgatan av tolv, Messeniusga-
tan av 14 och Palmbladsvägen av tolv. Birger Sjöbergs Väg ligger i den 
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nordvästra delen av stadsdelens bebyggelse, alltså inte i stadsdelens centrala 
delar. Gatans norra sida är inte bebyggd utan gränsar till ett grönområde, och 
på den södra sidan har bara två fastigheter – och därmed få stadsdelsinvånare 
– gatunamnet som adress. Hedbornsstigen är en kuperad gångväg mellan 
Stagneliusvägen och Atterbomsvägen i Fredhälls sydöstra del, i utkanten av 
stadsdelen. Namnet är gatuadress för endast en fastighet. Palmbladsvägen 
förbinder också Stagneliusvägen och Atterbomsvägen, parallellt med Hed-
bornsstigen, men är en ordinär gata till skillnad från gångvägen Hedbornssti-
gen. Messeniusgatan är en kort återvändsgata mellan Rålambsvägen och 
Stagneliusgatan, och Lucidorsgatan är en gångväg som löper parallellt med 
Messeniusgatan. Hedbornsstigen och Lucidorsgatan ligger båda ocentralt i 
Fredhäll, vilket kan förklara att de är relativt okända. En annan tänkbar för-
klaring är att gångvägar av många människor inte förväntas vara namnsatta. 

6.3.2.2. Namn i intilliggande stadsdelar som av informanter fördes till 
Fredhäll 

När informanterna ombads nämna gatunamn i Fredhäll angav flera av dem 
även gatunamn i stadsdelarna Marieberg och Kristineberg. Dessa namn 
nämndes som gatunamn i Fredhäll: Gjörwellsgatan (stadsdelen Marieberg), 
Lagerlöfsgatan (Marieberg), Nicandergatan (Kristineberg), Nordenflychts-
vägen (Kristineberg), Olof Dalins Väg (Kristineberg), Scheffersgatan (Ma-
rieberg), Svedbergsplan (Marieberg), Wennerbergsgatan (Marieberg) och 
Wivalliusgatan (Marieberg). Gränserna mellan stadsdelarna Fredhäll och 
Kristineberg respektive Fredhäll och Marieberg är topografiskt distinkta, 
men människors uppfattning om en stadsdels utsträckning stämmer inte 
självklart överens med stadsdelens fastställda gränser. Stadsdelsuppfattning-
arna kan istället präglas av bl.a. individers olika rörelsemönster, fritidsaktivi-
teter, sociala kontaktnät, visuella intryck och lokalkännedom, vilket leder till 
att stadsdelarnas gränser och utbredning kan flyta ihop. 

Ovannämnda gatunamn ingick i informanternas stadsdelsanknutna ono-
mastikon, kanske för att de hade egna relationer till just dessa gator eller 
ansåg dem betydelsefulla. Det är också möjligt att informanterna helt enkelt 
hade en otydlig bild av dessa gators läge men namnen var så familjära för 
dem att de uppfattade dem som gatunamn i Fredhäll. Att Fredhäll har en 
namnkategori gemensam med Marieberg och Kristineberg kan självklart 
också bidra till att stadsdelarnas gatunamn uppfattas som sammanhängande, 
i alla fall av personer som känner till författare som Gjörwell, Nicander, 
Scheffer, Svedberg och Wennerberg eller har lärt sig att de tillhör den ge-
mensamma namnkategorin. 

Andra namn som olika informanter själva nämnde som namn på parkom-
råden i Fredhäll var *Rudbecksvägen, *Runiusparken, *Svedbergsparken. En 
27-årig man nämnde *Rudbecksvägen, men senare i intervjun sade han att 
han hade förväxlat namnen Rudbeck och Runius. Han kände väl till namnka-
tegorin i Fredhäll och förde spontant Rudbeck till denna kategori. Han kände 
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däremot inte till att Rudbeck- faktiskt har varit fastställt som bestämningsled 
i Fredhäll för ett parkområde som aldrig realiserades.36 En 75-årig kvinna 
nämnde namnet Runebergsgatan, och när jag frågade henne om det namnet 
sade hon efter en stunds funderande att hon hade förväxlat författarna Runius 
och Runeberg. Hon kände dock inte till namnkategorin »berömda svenska 
författare» i Fredhäll utan trodde att gatunamnen främst hade lokal förank-
ring och gick tillbaka på personer som har bott i Fredhäll. Gatunamnet Ru-
nebergsgatan – efter den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg – 
fastställdes i stadsdelen Östermalm 1909.  

6.3.2.3. Kännedom om namn på lokaler utanför Fredhälls bebyggelse 
Ingen av informanterna nämnde själv något av namnen Drottningsholmsvä-
gen, Essingeleden, Fredhällsbron, Fredhällsmotet, Fredhällspåfarten och 
Tranebergsbron i intervjuerna. Dessa lokaler tillhör inte stadsdelens lokala 
gatunät utan befinner sig på en annan infrastrukturell nivå. 

Endast fem informanter sade sig känna till namnet Fredhällsbron. Många 
informanter verkade förvånade när jag frågade dem om detta namn, och de 
undrade vilken bro som avsågs. Även hos de fem som kände till namnet 
fanns en viss osäkerhet, men de resonerade sig fram till att det måste syfta på 
den bro som leder Essingeleden mellan Lilla Essingen och ön Kungsholmen. 
Mellan Kungsholmen och Lilla Essingen går två broar, Fredhällsbron och 
Mariebergsbron. Fredhällsbron trafikeras enbart av motorvägstrafik på Es-
singeleden (E4/E20). Namnet lokaliserar bron till stadsdelen men var ändå 
obekant för de flesta av informanterna.  

När det gällde namnen Fredhällsmotet och Fredhällspåfarten fanns en 
stor osäkerhet bland informanterna. Namnen uppfattades visserligen som 
självklara, och de flesta informanter trodde sig förstå ungefär vilka lokaler 
som avsågs eftersom namnen har förklarande namnelement som huvudleder 
och lokaliserande bestämningsleder, men många sade sig ha en diffus upp-
fattning om namn på de olika avfarterna och påfarterna i Fredhällsmotet. Att 
Fredhällspåfarten finns i anslutning till detta mot var självklart för de flesta, 
men de var alltså osäkra på vilken av påfarterna som bär det namnet. Nam-
nen Drottningholmsvägen, Essingeleden och Tranebergsbron var självklara 
för alla informanter men var för många inte namn som de förknippade eller 
ens ville förknippa med sin stadsdel, eftersom vägarna går förbi Fredhäll på 
en annan nivå i gatunätet och vägsystemet. Vägarna är inte direkt förbundna 
med Fredhälls lokalgator, och bron är inte tillgänglig direkt från Fredhäll. 

                               
36 Namnet Rudbecksparken fastställdes 1930 enligt förslag från Namnberedningen (NB reg. 
375/1930) för den park som enligt den ursprungliga stadsplanen skulle ha blivit en avgränsad 
park mellan Rålambsvägen och Drottningholmsvägen och bebyggelsen på Vitalisvägen och 
Runiusgatan. Parken realiserades inte och namnet – som inte kom att bäras av någon existe-
rande lokal – utgick 1964.  
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6.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Fredhäll 
Bland de 20 informanterna i Fredhäll varierade namnkännedomen mellan 18 
och 23 namn, se tabell 16.  

Tabell 16. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Fredhäll 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Kvinna 77 år 53 år 23 15 1 
Kvinna 71 år 67 år 22 13 2 
Man 43 år 41 år 22 13 2 
Kvinna 41 år 40 år  22 10 2 
Man 41 år 14 år 22 4 2 
Man 69 år 45 år 21 11 3 
Kvinna 81 år 52 år 21 10 3 
Man 81 år 53 år 21 9 3 
Kvinna 36 år 3 månader 21 8 3 
Kvinna 60 år 60 år  21 5 3 
Man 50 år 25 år 21 5 3 
Kvinna 46 år 16 år 21 5 3 
Kvinna 35 år 7 år 21 3 3 
Kvinna 35 år 12 år 20 10 4 
Kvinna 40 år 6 år 20 8 4 
Kvinna 75 år 22 år 20 6 4 
Man 25 år 6 månader 19 4 5 
Man 35 år 3 år 18 5 6 
Man 22 år 2 år 18 5 6 
Man 27 år 1,5 år 18 5 6 

 
Det är mycket små variationer i namnkännedom mellan olika informanter, 

och inga generella slutsatser kan dras när det gäller samband mellan infor-
manternas ålder eller boendetid i stadsdelen och deras namnkännedom. 

Den 77-åriga kvinna som hade bäst namnkännedom kände till Fredhälls 
alla gatunamn förutom Fredhällsbron. Hon hade bott 53 år i stadsdelen och 
var också den informant som själv nämnde flest namn i intervjun, 15 styck-
en, bl.a. det för många okända namnet Hedbornsstigen. En 71-årig kvinna, 
uppvuxen i Fredhäll, nämnde själv 13 namn och kände till alla namn utom 
Fredhällsbron och Fredhällsmotet. En 43-årig man och en 41-årig kvinna 
var båda uppvuxna i Fredhäll och kände till alla namn förutom Fredhälls-
bron och Hedbornsstigen. En 60-årig kvinna som också var uppvuxen i 
stadsdelen kände till alla namn utom Fredhällsbron, Lucidorsgatan och 
Palmbladsvägen. 

Även de senast inflyttade informanterna kände väl till gatunamnen i Fred-
häll. En 36-årig kvinna som hade bott bara tre månader i stadsdelen kände 
till 21 av de 24 namnen och nämnde själv åtta av dem: Ernst Ahlgrens Väg, 
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Frödingsvägen, Orvar Odds Väg, Runiusgatan, Rålambsvägen, Snoilskyvä-
gen, Stagneliusvägen och Vitalisvägen. För henne var Hedbornsstigen, Mes-
seniusgatan och Palmbladsvägen obekanta. En 25-årig man som hade bott 
sex månader i Fredhäll kände till alla namn utom Adlerbethsgatan, Ernst 
Ahlgrens Väg, Hedbornsstigen, Lucidorsgatan och Messeniusgatan. Han 
kunde dock inte nämna fler än fyra namn själv: Atterbomsvägen, Rålambs-
vägen, Snoilskyvägen och Stagneliusvägen.  

Båda dessa nyinflyttade informanter nämnde alltså själva Rålambsvägen, 
Snoilskyvägen och Stagneliusvägen. Rålambsvägen och Stagneliusvägen är 
centrala lokaler i stadsdelen. Snoilskyvägen ligger (liksom Atterbomsvägen) 
i stadsdelens södra del, där Fredhälls klippor stupar brant ned i Mälaren och 
man har en vacker utsikt över vattnet, mot Essingeöarna och Alvik. Det är 
alltså naturligt att nyinflyttade informanter nämner just dessa gatunamn, 
eftersom de betecknar platser som är centrala i eller specifika för Fredhäll. 

6.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Fredhäll 

6.4.1. Bruk av huvudledsellipser och hypokorismer 
På samma sätt som vissa informanter i Hjorthagen använde huvudledsellip-
ser för gatunamnen i namnkategorin »vattenfall och kraftverk», dvs. Porjus 
istället för Porjusvägen, Trollhättan istället för Trollhättevägen osv. (se 
avsn. 5.4.3), angav även vissa informanter i Fredhäll bara författarnamn när 
de själva nämnde gatunamnen. När jag hade noterat ett sådant mönster frå-
gade jag senare intervjuade informanter om detta sätt att benämna gatorna i 
Fredhäll. Enligt flera informanter, framför allt enligt dem som hade bott 
länge i Fredhäll, är det normalt att Fredhällsbor säger att de bor »på Stagne-
lius», »på Ernst Ahlgren», »på Fröding» osv. Författarnamnen räcker för att 
identifiera gatorna, och den lokalbeskrivande funktionen hos namnelementen 
i huvudlederna upplevs som överflödig i det lokala namnbruket i Fredhäll. 

De äldre informanterna i »mammacirkeln» berättade att deras barn när de 
var små på 1950-talet, hade använt hypokoristiska kortnamn för vissa av 
gatunamnen, Attan för Atterbomsvägen, Stangan för Stagneliusvägen och 
Rålis för Rålambsvägen. Dessa kortnamn kunde dock ingen av de övriga 
informanterna bekräfta. De tycks alltså inte ha traderats i en vidare namn-
brukarkrets och blivit etablerade i stadsdelen. Däremot sade alla informan-
terna att de kände till och de flesta att de själva använde eller ibland kunde 
använda kortnamnen Freddan och Krillan för stadsdelsnamnet Fredhäll 
respektive Kristineberg. Bruket av huvudledsellipser och hypokoristiska 
kortnamn kan troligen bidra till invånarnas känsla av tillhörighet och trivsel i 
sin stadsdel. 
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6.4.2. Behov av namn på avgränsade parkområden 
En 81-årig informant som hade bott 53 år i Fredhäll uppgav namnet 
*Runiusparken, med vilket han avsåg den del av Fredhällsparken som ligger 
mellan husen på Runiusgatan och Vitalisvägen. Vid det uppföljande besöket 
som jag gjorde i Fredhäll i mars 2005 frågade jag ett trettiotal personer om 
de kände igen namnet *Runiusparken. Ingen hade hört detta namn tidigare 
utan hänvisade till en gatunamnsskylt med namnet Fredhällsparken på en 
stolpe just vid denna del av parken. Barnfamiljer kallade däremot samma del 
av Fredhällsparken för Fågelparken. Namnet *Svedbergsparken uppgavs av 
den 77-åriga kvinnan med bäst namnkännedom bland informanterna 2003. 
Detta namn är inte heller fastställt men var för henne en naturlig benämning 
för den del av Fredhällsparken som ligger vid Svedbergsstigen i västra delen 
av Marieberg, vid gränsen mellan Marieberg och Fredhäll. 

Både vid informantintervjuerna 2003 och i samtal med barnfamiljer i 
mars 2005 framkom fler lokala namn för olika delar av den stora Fred-
hällsparken. Parkavsnittet och lekplatsen vid korsningen Frödingsgatan-
Rålambsvägen kallades för Bussparken eller Kioskparken. Vid denna park 
ligger en kiosk och ändhållplatsen för Storstockholms lokaltrafiks busslinje 
62, en busslinje med täta turer från Fredhäll till Storängsbotten i Hjorthagen. 
Vid denna park öppnades 2004 en förskola som heter Spårvägsparken. Detta 
har, enligt samtal med flera småbarnsföräldrar 2005, lett till att parken och 
lekplatsen numera också kallas för Spårvägsparken. I den del av Fred-
hällsparken som ligger mellan Adlerbethsgatan och Drottningholmsvägen 
finns en plaskdamm som enligt barnfamiljerna kallas för Plaskis, ett namn 
som också har överförts på den omkringliggande delen av parken. De olika 
inofficiella namnen på olika delar av den stora Fredhällsparken visar att det 
finns ett behov bland grupper av stadsdelsinvånare att i sin vardagskommu-
nikation namnge mindre och mer avgränsade parkområden i stadsdelen, på 
samma sätt som det i Hjorthagen finns inofficiella namn på olika delar av 
den stora Hjorthagsparken (se avsn. 5.4.1). 

6.5. Summering av stadsdelen Fredhäll 
De flesta informanter var medvetna om att stadsdelens gatunamn ingår i en 
namnkategori med författare eller kopplade gatunamnen till författare och 
litteratur utan att känna till kategorin. Tre informanter kände inte till namn-
kategorin utan utgick istället från att gatunamnen hade lokal förankring och 
trodde att de personer vilkas namn är bestämningsleder i gatunamnen har 
bott eller varit verksamma i Fredhäll. Namnkategorin »berömda svenska 
författare» är gemensam för stadsdelarna Fredhäll, Marieberg, Kristineberg 
och Stadshagen i västra delen av Kungsholmen. Topografiskt är Fredhäll väl 
avgränsat från de övriga stadsdelarna, men flera informanter angav i inter-
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vjuerna gatunamn som finns i de andra stadsdelarna, när de ombads ange 
gatunamn i Fredhäll. Detta kan tolkas som att människor förväxlar gatunamn 
eller som att de har en otydlig bild av den egna stadsdelen, men också som 
att de boende på grund av den gemensamma namnkategorin kan uppfatta att 
de olika stadsdelarna bildar en enhet när det gäller gatunamn. Många infor-
manter uttryckte sig positivt om namnkategorin och var mycket nöjda med 
stadsdelens gatunamn. Namnen uppfattades som fina och anknytningen till 
litteratur ansågs förhöja intrycket av stadsdelen.  

Fredhäll är en liten stadsdel och där finns få gatunamn. De flesta namn på 
gator i bebyggelsen var mycket välkända bland informanterna, med undan-
tag av en gångstig, Hedbornsstigen. Namnkännedomen var stor hos alla in-
formanter, oavsett ålder och boendetid i stadsdelen. Fredhälls bebyggelse 
ligger i ett parkområde som omfattar hela stadsdelen och som har det sam-
manfattande namnet Fredhällsparken. Bland de boende i Fredhäll finns flera 
inofficiella namn på olika delar av Fredhällsparken. Det finns alltså ett be-
hov av namn på vissa mindre och avgränsade delar av det stora parkområdet, 
för det praktiska orienteringsbehovet och namnbruket i stadsdelen. 
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7. Stadsdelen Norra Ängby 

Stadsdelen Norra Ängby ligger i Västerort, nordväst om Stockholms inner-
stad, och gränsar i sydväst till stadsdelen Blackeberg, i nordväst till stadsde-
len Råcksta, i norr till stadsdelarna Beckomberga och Bromma Kyrka, i öster 
till stadsdelen Riksby och i söder till stadsdelarna Åkeshov, Nockebyhov och 
Södra Ängby. Norra Ängby ingår i stadsdelsområdet Bromma i den kommu-
nala förvaltningen. 

Stadsdelarna Norra Ängby och Södra Ängby (Stahre & al. 1992 s. 550) är 
båda uppförda på mark som tidigare tillhörde säteriet Stora Ängby. Dess 
föregångare var byn Ängby som är omnämnd i medeltida handlingar. I Norra 
Ängby finns Stora Ängby gård (ofta kallad Ängby slott), som uppfördes i 
slutet av 1600-talet. Övrig äldre bebyggelse i stadsdelen är en byggnad i 
parkområdet Karsvikshage. Stockholms stad köpte Stora Ängby ägor 1904 
för framtida exploatering, och där bedrevs jordbruk fram till 1932. Områdets 
stadsplan fastställdes 1931 för den trädgårdsstad som därefter byggdes.  

I Norra Ängby finns Stockholms största sammanhängande småstugeom-
råde. Småstugorna var ett bostadssocialt experiment som innebar att staden 
upplät tomter med tomträtt och att den blivande husägaren själv deltog i 
arbetet med att uppföra det egna huset. Husen byggdes efter typritningar 
med prefabricerade delar. Från början var småstugeområdena ett resultat av 
en medveten stadsbyggnadspolitik med sociala förtecken (Wisth 2003b). 
Husen är relativt små, ofta med en boyta på endast 80–90 kvadratmeter. Nor-
ra Ängby karakteriseras liksom andra småstugeområden av bebyggelse av 
mycket enhetlig karaktär, husen på varje gata har samma storlek, höjd och 
placering i förhållande till gatan, och gaturummet präglas av alléträd och 
häckar. Gatorna utgör transportsträckor för fordonstrafik, och även fotgänga-
re förflyttar sig ofta längs gatorna. De långa gatorna Beckombergavägen och 
Vultejusvägen har karaktär av huvudstråk i stadsdelen. Dessa gator är alléer, 
något bredare än de övriga intilliggande gatorna, och korsar varandra vid den 
öppna plats med karaktär av affärscentrum som först 2004 fick namnet Äng-
by Torg. I stadsdelen finns flera stora grönområden och parkområden. Det 
största utgörs av naturreservatet Kyrksjölöten runt Kyrksjön, vars södra del 
ligger i Norra Ängby och norra del i stadsdelen Bromma Kyrka.  

Som framgår i tabell 17 hade stadsdelen 4 926 invånare år 2003. Av 
stadsdelens 1 827 bostäder finns ca 1 500 i småhus. Ca 480 personer, 10 % 
av invånarna, flyttade in i stadsdelen under 2003 och ca 530 flyttade där-
ifrån. 
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Tabell 17. Norra Ängbys bostadsbebyggelse och befolkning (USK 2007e) 
Invånare 31 december 2003 4 926 
Inflyttade under 2003 481 
Utflyttade under 2003 532 
Antal bostäder 1 827 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 24 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 50 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 26 % 
* även lägenheter utan kök 

7.1. Gatunamn i Norra Ängby 
I Norra Ängby fanns 81 gatunamn år 1992, av vilka merparten fastställdes 
kort efter planläggningen av stadsdelen 1930, se tabell 18. Fem namn fast-
ställdes på 1950-talet, av vilka Jämtlandsgatan och Råckstavägen denoterar 
gator som har sin huvudsakliga sträckning i stadsdelen Råcksta, som bygg-
des ut i början av 1950-talet. I Norra Ängbys villaområde tillkom namnen 
Ledungsplan, Skeppslagsvägen och Stambogränd 1950, och 1981 fastställ-
des namnet Långskeppsgatan. Två namn har fastställts sedan 1992, Björke-
torpsvägen (2004) (Stahre & al. 2005 s. 589), som denoterar en gata i nord-
västra delen av stadsdelen, och Ängby Torg (2004) (Stahre & al. 2005 s. 
594), som denoterar en torgliknande plats i korsningen Beckombergavägen-
Vultejusvägen (se avsn. 7.4.2 nedan). 

Tabell 18. Fastställda gatunamn i Norra Ängby (Stahre & al. 1992 s. 551 ff.) 
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syftning/kategoritill-

hörighet 
Adilsvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Kung-

en Adils av Ynglingaätten, 500-talet e. Kr. 
Anundsvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Kung-

en Anund av Ynglingaätten, 600-talet e. Kr. 
Asmundsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Run-

ristaren Åsmund Kåreson, Uppland, 1000-talet e. Kr. 
Badelundavägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 

Badelunda i Västmanland, ca 1 800 fornlämningar. 
Beckombergavägen 1931 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Bergslagsvägen 1939 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Björklundshage 1931 Lokalt ortnamn. 
Bolmsövägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ön 

Bolmsö i sjön Bolmen i Småland, ca 530 fornlämning-
ar. 

Brennervägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Nu-
mismatikern, konstnären och antikvitetstecknaren 
Elias Brenner 1647–1717. 

Bureusvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Riks-
antikvarien, runologen, forn- och språkforskaren 
Johannes Bureus, 1568–1652. 

Bällstavägen 1932 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
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Danavägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Folk-
slagsbeteckningen daner. 

Dybecksvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Forn- 
och folkminnesforskaren Richard Dybeck, 1811–77. 

Egilsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Kung-
en Egil av Ynglingaätten, 500-talet. 

Franklandsvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-
namnet Frankland, frankernas land. 

Frislandsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-
namnet Frisland, frisernas land. 

Frösövägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ön 
Frösön i Jämtland, runsten. 

Galtabäcksvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Galtabäck i Halland, skeppsfynd. 

Grekfararvägen 1932 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Efter 
»de nordbor som under vikingatiden begåvo sig till 
Grekland för att tjäna i kejsarens här».37 

Hadorphsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Riks-
antikvarien och fornforskaren Johan Hadorph, 1630–
93. 

Hedebyvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Hedeby i Schleswig, vikingatida handelsplats. 

Hildebrandsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Riks-
antikvarien Bror Emil Hildebrand, 1806–84. Riksan-
tikvarien Hans Hildebrand, 1842–1913. 

Hirdvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-
men hird ’personlig livvakt för (fornnordisk) kung 
eller storman’. 

Holmgårdsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-
namnet Holmgård, nordisk beteckning på den för 
vikingarna viktiga handelsstationen Novgorod. 

Hugleiksvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: 
Mytomspunne kungen Hugleik, som enligt Snorre var 
av Ynglingaätten. 

Hågavägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Håga i Uppland med gravhög från bronsåldern, »kung 
Björns hög». 

Ingvarsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Höv-
dingen Ingvar som stupade under ett vikingatåg på 
1000-talet. 

Islandstorget,  
Islandsvägen 

 
1936 

Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ön 
Island som koloniserades under vikingatiden. 

Jomsborgsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Vi-
kingaborgen Jomsborg på södra Östersjökusten, omta-
lad i isländsk sagalitteratur. 

Jordanesvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ro-
mersk-gotiske historieskrivaren Jordanes, 500-talet e. 
Kr. 

Jämtlandsgatan 1951 Kategorin »norrländska ortnamn» (huvudsakligen i 
Råcksta och Vällingby): Landskapet Jämtland. 

   

                               
37 Enligt Stahre & al. (1992 s. 552) notering i Namnberedningens arkiv, protokoll och register.  
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Karlebyvägen 1934 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Karleby i Västergötland, ca 140 fornlämningar. 

Karsvikshage 1931 Lokalt ortnamn. 
Kiviksvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 

Kivik i Skåne, bronsåldersgrav. 
Komötet 1931 Bestämningsled saknas.38 
Kyrksjölöten 1924 Lokalt ortnamn. 
Ledungsplan 1950 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-

men ledung ’organisation för krigstjänst och beskatt-
ning i det forntida Norden’. 

Liljegrensvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Riks-
arkivarien J. G. Liljegren, 1789–1837. 

Lodbroksvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Nor-
disk viking, sagohjälte i Ragnar Lodbroks saga. 

Långskeppsgatan 1981 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-
men långskepp ’typ av vikingaskepp; ett snabbt, smalt, 
långt, lågt stridsskepp’. 

Miklagårdsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-
namnet Miklagård, fornnordisk benämning för Istan-
bul. 

Möjbrovägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Möjbro i Uppland, berömd runsten. 

Ottarsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Kung 
Ottar Vendelkråka av Ynglingaätten. 

Peringskiöldsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Riks-
antikvarien och fornforskaren Johan Peringskiöld, 
1654–1720. 

Ramsundsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ram-
sundsberget i Södermanland, med den vikingatida 
Sigurdsristningen. 

Ringsjövägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Sjön 
Ringsjön i Skåne, boplatser från äldre stenåldern. 

Runsavägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Runsa i Uppland, fornborg. 

Runstensplan 1938 Runsten belägen vid Runstensvägen. 
Runstensvägen 1931 Runsten belägen vid vägen. 
Ruriksvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Rurik, 

grundade enligt Nestorskrönikan ryska riket på 800-
talet. 

Råckstavägen 1951 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Rökstensvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Run-

stenen Rökstenen i Östergötland. 
Saxlandsvägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-

namnet Saxland, fornnordiskt namn på saxarnas land i 
norra Tyskland. 

Skeppslagsvägen 1950 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-
men skeppslag ’förvaltningsområde med uppgift att 
utrusta ledungsskepp’. 

Snorrevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Is-
ländske historikern Snorre Sturlasson. 

                               
38 Som parknamn är Komötet enledat. Se vidare om Komötet i avsnitt 7.1.2. 
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Spångavägen 1938 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Stambogränd 1950 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-

men stamboar ’krigare som stod i framstammen på 
skeppet’. 

Stiklastadsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Stiklastad i Norge, där Olof den helige stupade. 

Stobæusvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Lun-
daprofessorn Andreas Stobæus, 1642–1714, historiker. 

Stolpevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Arkeo-
logen Hjalmar Stolpe, 1841–1905. 

Stora Ängby Allé 1931 Gården Stora Ängby. 
Svoldervägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ort-

namnet Svolder som betecknar platsen för ett sjöslag 
år 1000. 

Sävevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Dia-
lekt- och folkminnesforskaren P. A. Säve, 1811–87. 

Tacitusvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ro-
merske historieskrivaren Tacitus, född ca 55 e. Kr. 

Tanumsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Tanum i Bohuslän, hällristningar från bronsåldern. 

Tegnebyvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Tegneby i Bohuslän, hällristningar från bronsåldern. 

Tingstädevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Tingstäde på Gotland, ca 600 fornlämningar, de flesta 
från järnåldern. 

Tingvallavägen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Tingvalla (Þingvellir) på Island, platsen för det första 
alltinget. 

Torgnyvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Lag-
mannen Torgny, omtalad i Snorre Sturlassons Heims-
kringla, 1000-talet. 

Torsburgsvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Forn-
borgen Torsburgen på Gotland, Sveriges näst största 
fornborg från järnåldern och vikingatiden. 

Ultunavägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Ultuna, Uppland, båtgravfält från 600-talet e. Kr. 

Valsgärdevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Valsgärde, Uppland, gravfält från järnåldern, vendel- 
och vikingatiden. 

Vendelstigen 1936 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 
Vendel i Uppland, Ottarshögen och båtgravar. 

Vereliusvägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Upp-
salaprofessorn i ämnet »svenska antikviteter» Olof 
Verelius, 1618–82. 

Vultejusvägen 1924 Kategorin »kyrkan och dess tjänare» (använd i stads-
delen Bromma Kyrka): Kyrkoherden Johannes Vulte-
jus 1639–1700. 

Åkeshovsvägen 1929 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Åloppevägen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Orten 

Åloppe i Uppland, arkeologisk fyndort, stenåldersbo-
plats. 

Ängbylunden 1931 Lokalt ortnamn. 
Ängbyplan 1933 Lokalt ortnamn. 
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Ättehagen 1931 Kategorin »nordisk forntid och fornforskning»: Ter-
men ättehage ’gravfält’. Namnet syftar på gravfält i 
Norra Ängby. 

7.1.1. Namnkategorin »nordisk forntid och fornforskning» 
Den dominerande namnkategorin i Norra Ängby är »nordisk forntid och 
fornforskning». Av stadsdelens 81 gatunamn tillhör 64 denna kategori, se 
tabell 18. Stockholms namnberedning utgick från områdets många fornläm-
ningar när kategorin valdes, bl.a. ett järnåldersgravfält och en runsten. Enligt 
Namnberedningens förslag tillhör namnen i namnkategorin tre grupper: be-
römda fornforskare, personer och orter av betydelse för folkvandrings- och 
vikingatidens historia samt berömda svenska fornminnesorter. Dessa under-
grupper ger en heterogen namnkategori. I tabell 18 framgår bestämningsle-
dernas syftning. 

Namnet Ättehagen beskrivs enligt Stahre & al. (1992 s. 555) som ett 
namn inom kategorin »nordisk forntid och fornforskning», och namnet 
anknyter även till ett utgrävt och borttaget gravfält i Norra Ängby. Stahre & 
al. (1992 s. 554) anger däremot inte att namnen Runstensplan och Runstens-
vägen skulle vara fastställda inom stadsdelens namnkategori. Dessa namn 
har dock lokal anknytning, och eftersom runstenen är en av de fornlämningar 
som gav upphov till namnkategorin i Norra Ängby, knyter namnen förstås 
mycket väl an till kategorin. 

7.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
Av namnen i Norra Ängby är det få som har traderats från områdets agrara 
ursprung. Namnen Björklundshage och Karsvikshage, som denoterar grön-
områden och parkområden, är konstruerade med namnelementet hage. Be-
stämningslederna i namnen utgörs dock av ursprungliga ortnamn i området. 
Björklundshage avser det ca en kilometer långa park- och skogsområdet 
nordväst om Ängby slott. Bestämningsleden Björklunds- syftar på ett torp 
med samma namn39 som låg i det nuvarande parkområdet fram till 1950-
talet. I parkområdet finns numera en 4H-gård,40 parklek, fritidsgård och kafé. 
Bällstavägen och Svoldervägen har sina sträckningar genom detta parkom-
råde. Även namnet Karsvikshage denoterar ett större grönområde. Namnet 
konstruerades 1931 utifrån bebyggelsenamnet Karsvik41 som avsåg en by 

                               
39 Torpnamnet är belagt 1779 (Stahre & al. 1992 s. 551). 
40 4H-rörelsen är en ungdomsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om och förståel-
se för landsbygden och dess näringar. 4H står för huvud, hjärta, hand och hälsa (Riksförbun-
det Sveriges 4H 1993).  
41 Namnet är belagt på 1400-talet (Stahre & al 1992 s. 553).  
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belägen i den nuvarande parken. Ett annat grönområde i Norra Ängby har 
namnet Komötet, vilket är belagt som torpnamn i slutet av 1600-talet. 

Det namn som Stockholms stad fastställde tidigast (1924) i Norra Ängby 
är Kyrksjölöten. Namnet denoterar ett grönområde vid Kyrksjön i den norra 
delen av stadsdelen. Det kan ge intryck av ett äldre, naturligt framvuxet 
namn men konstruerades i själva verket av Namnberedningen med leden löt i 
betydelsen ’betesmark’, ursprungligen ’svag lutning’ (Stahre & al. 1992 s. 
553). 

De lokala namnen Ängbylunden och Ängbyplan bärs av ett grönområde i 
stadsdelen respektive en öppen plats med viss torgkaraktär. Namnet Stora 
Ängby Allé i västra delen av stadsdelen denoterar en större central gata som i 
sin förlängning leder fram till gården Stora Ängby (Ängby slott). 

I stadsdelen finns fem gatunamn med bestämningsleder som syftar på in-
tilliggande stadsdelar och områden: Beckombergavägen, Bällstavägen, 
Råckstavägen, Spångavägen och Åkeshovsvägen. Dessa namn fastställdes 
mellan 1929 och 1951, under den period då denna del av Stockholm byggdes 
ut. Dessa lokaler har karaktär av landsväg eller huvudstråk. Beckomberga-
vägen sträcker sig genom den norra delen av Norra Ängby, från Åkeshovs 
tunnelbanestation nordväst ut mot stadsdelen Beckomberga. Bällstavägen, 
från stadsdelen Mariehäll västerut genom bl.a. stadsdelen Bällsta fram till 
Bergslagsvägen, har landsvägskaraktär, och vägen hette tidigare Landsvä-
gen. Råckstavägen är en genomfart i anslutning till bebyggelsen i stadsdelen 
Råcksta (utbyggd på 1950-talet). Spångavägen går som genomfartsväg från 
Brommaplan i stadsdelen Riksby genom sex stadsdelar till stadsdelen Sol-
hem, dvs. till stor del sträcker sig vägen genom Spånga församling. Åkes-
hovsvägen ligger till största delen i stadsdelarna Åkeslund och Åkeshov och 
leder fram till Bergslagsvägen. En mycket kort sträcka av vägen ligger i den 
sydöstra delen av Norra Ängby. 

Namnet Bergslagsvägen ger intryck av ett äldre och naturligt framvuxet 
namn på en landsväg mot Bergslagen, men det är konstruerat och fastställdes 
först 1939. Vägsträckningen hette tidigare Ängbyvägen. Namnet Bergslags-
vägen skapades med avsikten att vägen skulle bli »huvudinfarten för trafiken 
från Bergslagen genom södra Västmanland och södra Uppland», från »före-
slagna Brommaplan fram till stadens gräns mot Spånga socken» (citat från 
Namnberedningens protokoll hos Stahre & al. 1992 s. 604). Bergslagsvägen 
går söder om bebyggelsen i Norra Ängby. Den är idag en ca 10 kilometer 
lång och intensivt trafikerad genomfartsväg, länsväg 275, från Brommaplan 
mot nordväst – genom stadsdelarna Riksby, Norra Ängby, Nockebyhov, 
Södra Ängby, Blackeberg, Råcksta, Grimsta och Vällingby – till Bergslags-
plan, där den svänger norrut genom stadsdelarna Vinsta, Kälvesta och Lun-
da. I stadsdelen Hjulsta korsar vägen E18 (Hjulstavägen) och byter norr där-
om namn till Akallalänken (tidigare Akallavägen).  
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7.1.3. Huvudleder i Norra Ängbys gatunamn 
Den dominerande huvudleden i Norra Ängbys gatunamn är -vägen, som 
finns i 66 namn. Två namn har huvudleden -gatan, varav det ena, Jämt-
landsgatan, tillhör namnkategorin i stadsdelarna Råcksta och Vällingby, 
»norrländska ortnamn». Där används namnelementen väg och gata omväx-
lande. Det går inte att utifrån lokalernas karaktär eller stadsplanen utläsa 
vilka kriterier som har styrt valet av namnelement. Inte heller verkar valet av 
huvudleder ha styrts av hur välljudande namnen är, dvs. kombinationen av 
bestämningsledens och huvudledens ljudgestalt. I Norra Ängbys namnkate-
gori avviker namnet Långskeppsgatan genom sin huvudled. Inte heller för 
detta namn förefaller gatans karaktär eller namnets uttal ha varit anledningen 
till valet av huvudled. Namnet fastställdes först 1981. Den avvikande huvud-
leden -gatan ger intrycket att man vid fastställandet inte hade hela stadsde-
lens namnflora för ögonen. 

Övriga namnelement ingående i huvudleder i Norra Ängbys gatunamn är 
allé, gränd, hage, löt, lund, torg, plan och stig. Även om stadsdelens namn 
är bildade i samband med den moderna stadsdelens utbyggnad, har vissa av 
dessa namnelement starka konnotationer till landsbygdsmiljö. Huruvida 
hage, lund, löt och stig är valda med avsikt att anknyta till områdets agrara 
historia går inte att fastställa. Man kan ändå notera att just dessa namnele-
ment valdes vid namngivningen av grönområdena i stadsdelen, medan park, 
som borde ha legat nära till hands men som har starka urbana konnotationer, 
inte förekommer. Hage och löt har enbart rurala konnotationer. Lund kan 
däremot beteckna både mindre lövskogsområden i det agrara kulturlandska-
pet och anlagda parkområden. Namnelementet stig – som kan ge ett visst 
intryck av landsbygdsmiljö – används i Stockholm »företrädesvis i namn på 
gångvägar inom parkområde» (Stahre & al. 1992 s. 26). I Norra Ängby de-
noterar dock namnet Vendelstigen en kortare asfalterad gata med samma typ 
av villabebyggelse som i övriga stadsdelen. Alléer är vanliga i agrara miljöer 
vid större gårdar, såsom Stora Ängby. Som namnelement i gatunamn har allé 
däremot urbana konnotationer. I namnet Stora Ängby Allé anknyter huvudle-
den till den äldre bebyggelsen, men kan även ge ett urbant intryck. 

7.2. Informanter i Norra Ängby 
Informanterna i Norra Ängby var tio män och elva kvinnor som vid intervju-
tillfällena var mellan 20 och 82 år gamla. Informanterna intervjuades på 
gator och i parkområden under sommaren 2003. Flera informanter befann sig 
i sina trädgårdar och bjöd in mig i trädgården för att genomföra intervjuerna.  

Tabell 19 visar informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. 
Jämfört med övriga stadsdelar i UND1 hade informanterna i Norra Ängby en 
genomsnittligt relativt kort boendetid i stadsdelen. En 33-årig kvinna var 
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nyinflyttad sedan fyra månader, sex informanter hade bott i stadsdelen mel-
lan tre och åtta år, och 14 informanter hade bott där i mer än tio år. Som 
framgår i tabell 17 är in- och utflyttningen i relation till invånarantalet betyd-
ligt mindre i Norra Ängby än i övriga stadsdelar i UND1. Bostäderna i 
stadsdelen består till 80 % av småhus, en boendeform som normalt innebär 
ett mer långsiktigt boende och därmed generellt en fastare etablering i stads-
delen än ett boende i flerbostadshus. 

Tabell 19. Informanter i Norra Ängby (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Norra Ängby 

Man 20 20 år 
Man 20 20 år 
Kvinna 32 4 år 
Kvinna 33 4 månader 
Man 34 3 år 
Man 37 6 år 
Man 49 17 år 
Man 50 8 år 
Man 52 37 år 
Man 52 16 år 
Kvinna 52 16 år 
Kvinna 53 8 år 
Kvinna 53 7 år 
Kvinna 53 17 år 
Kvinna 56 22 år 
Kvinna 58 10 år 
Kvinna 62 21 år 
Kvinna 65 27 år 
Man 68 26 år 
Kvinna 70 29 år 
Man 82 37 år 

7.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Norra Ängby 

7.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin »nordisk 
forntid och fornforskning» 
I Norra Ängby frågade jag informanterna om de kände till vilken namnkate-
gori som de flesta av gatunamnen tillhör. Om de svarade ja frågade jag också 
vilken anknytning olika namn har till denna namnkategori. 14 informanter i 
Norra Ängby kände till att de flesta av stadsdelens gatunamn tillhör en 
namnkategori med fornnordisk anknytning, men de avgränsade kategorin 
olika. Några hade läst om namnkategorin men flera sade att de själva hade 
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insett hur de olika gatunamnen hänger ihop. Dessa informanter hade främst 
lagt märke till de gatunamn som har anknytning till vikingatiden och trodde 
att namnkategorin var begränsad till vikingatid och nordisk forntid. De gav 
bl.a. Islandsvägen, Miklagårdsvägen, Saxlandsvägen, Svoldervägen och 
Tingvallavägen som exempel på sådana vikingatida namn. De flesta infor-
manter var däremot tveksamma till huruvida gatunamn som innehåller namn 
på orter med fornfynd tillhör någon kategori, t.ex. Frösövägen, Kiviksvägen, 
Möjbrovägen, Ramsundsvägen och Ringsjövägen. Ingen av informanterna 
kunde placera in namn som Brennervägen, Bureusvägen, Liljegrensvägen, 
Stobæusvägen och Stolpevägen i namnkategorin. Bara en informant, en 34-
årig man, nämnde att namnkategorin även omfattar fornforskning, men han 
var osäker på hur namn som Brennervägen och Stolpevägen har med forn-
forskning att göra. Några informanter resonerade istället kring huruvida de 
relativt anonyma personnamnen kunde syfta på personer med anknytning till 
stadsdelen, men de var tveksamma till en sådan tolkning. 

7.3.1.1. Otydlig kategoritillhörighet 
Den 34-årige mannen påpekade svårigheterna med den heterogena namnka-
tegorin och sade: »Om jag inte kände till kategorin, skulle jag tycka att det 
var konstiga namn. Man ser bara kategorisamband om man känner till kate-
gorin.» Denna uppfattning delades av de informanter som i slutet av inter-
vjuerna fick veta av mig att många av namnen syftar på orter med fornfynd 
eller på fornforskare under 1600-, 1700- och 1800-talen. 

Eftersom flera informanter betonade den lokala anknytningen i namnka-
tegorin, liksom det nordiska och det vikingatida, så kopplade de inte heller 
namnen Jordanesvägen och Tacitusvägen automatiskt till kategorin. Dessa 
namn uppfattades av informanterna som »historiska», men flera av dem spe-
kulerade om hur Jordanes och Tacitus hade anknytning till det forntida Nor-
den. Även gatunamnet Vereliusvägen ingick i dessa spekulationer, eftersom 
flera informanter förmodade att Verelius hade anknytning till det antika 
Rom. 

Två informanter var osäkra på om gatunamnen tillhör någon namnkatego-
ri alls. En av dem, en 52-årig man, var uppvuxen i Vällingby och hade ett 
svagt minne av att han hade fått lära sig i skolan att gatunamnen i Norra 
Ängby hade vikingatida anknytning. Den andra, en 62-årig kvinna som hade 
bott 16 år i Norra Ängby, sade att hon tyckte att namnen var lite forn-
nordiska, men hon hade inte funderat på det. 

Fyra informanter sade att det inte fanns någon namnkategori i Norra Äng-
by eller att de inte kände till någon sådan. Bland dem var en 33-årig kvinna 
som hade bott fyra månader i stadsdelen. Hon sade att hon under dessa må-
nader hade utforskat stadsdelen och funderat över om det fanns någon 
gemensam nämnare för gatunamnen, vilket hon hade förväntat sig, eftersom 
det fanns sådana i de områden och stadsdelar där hon tidigare hade bott. Hon 
hade noterat de många ortnamnen i gatunamnen och tänkt att namnkategorin 
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kanske hade någon geografisk gemensam nämnare, men hon hade inte fått 
det att gå ihop, eftersom hon inte kunde se något mönster i de olika ortnam-
nen. Den bild hennes medvetna bearbetande av gatunamnen i Norra Ängby 
hade skapat stämmer alltså väl med den 34-årige mannens påpekande att 
man måste känna till namnkategorin »nordisk forntid och fornforskning» för 
att förstå sambanden mellan de olika gatunamnen. Även andra informanter 
gav liknande kommentarer, att flera namn var svåra att förstå eller att relate-
ra till vikingatid och forntid. 

En 52-årig kvinna som inte heller var medveten om namnkategorin hade 
gjort en annan analys av gatunamnen: »Det är ett gammalt område, så det är 
gamla namn.» Jag bad henne förklara hur hon menade, och det visade sig att 
hon trodde att gatunamnen i Norra Ängby var naturligt framvuxna och hade 
månghundraårig historia. 

Informanternas osäkra eller tvekande uppfattning om namnkategorin åter-
speglar väl kategorins heterogena sammansättning, vilken framgår i tabell 
18, dvs. att gatunamnens bestämningsleder har mycket skiftande syftning 
med i flera fall otydlig anknytning till nordisk forntid och fornforskning. En 
sådan vid namnkategori, som inte ens stadsdelens egna invånare kan förstå 
eller inte alltid kan relatera sina gatunamn till, är förstås än mer otydlig för 
besökare i stadsdelen. Namnkategorin i Norra Ängby lokaliserar därför troli-
gen inte gatunamnen till stadsdelen i samma utsträckning som tydligare 
namnkategorier i andra stadsdelar. Informanterna hade ändå en positiv eller 
mycket positiv inställning till namnkategorin i Norra Ängby. De var väl 
medvetna om stadsdelens fornlämningar och uppskattade att kategorin 
anknöt till den lokala historien. 

7.3.2. Informanternas namnkännedom relaterad till stadsplanen 
och egenskaper hos de namnbärande lokalerna 
I tabell 20 framgår i vilken omfattning de olika namnen i Norra Ängby var 
kända av informanterna i stadsdelen.  

Tabell 20. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till gatu-
namnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet 

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet 

Adilsvägen 17 0 4 
Anundsvägen 19 4 2 
Asmundsvägen 10 0 11 
Badelundavägen 12 6 9 
Beckombergavägen 21 20 0 
Bergslagsvägen 21 10 0 
Björklundshage 21 1 0 
Bolmsövägen 17 10 4 
Brennervägen 20 9 1 
Bureusvägen 18 5 3 
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Bällstavägen 21 8 0 
Danavägen 14 3 7 
Dybecksvägen 21 8 0 
Egilsvägen 20 12 1 
Franklandsvägen 19 5 2 
Frislandsvägen 16 4 5 
Frösövägen 6 0 15 
Galtabäcksvägen 11 0 10 
Grekfararvägen 6 1 15 
Hadorphsvägen 3 0 18 
Hedebyvägen 20 5 1 
Hildebrandsvägen 18 7 3 
Hirdvägen 14 1 7 
Holmgårdsvägen 6 2 15 
Hugleiksvägen 9 1 12 
Hågavägen 21 10 0 
Ingvarsvägen 5 0 16 
Islandstorget 21 0 0 
Islandsvägen 10 4 11 
Jomsborgsvägen 20 7 1 
Jordanesvägen 11 1 10 
Jämtlandsgatan 18 1 3 
Karlebyvägen 20 7 1 
Karsvikshage 20 0 1 
Kiviksvägen 14 6 7 
Komötet 9 0 12 
Kyrksjölöten 19 1 2 
Ledungsplan 7 2 14 
Liljegrensvägen 8 0 13 
Lodbroksvägen 13 0 8 
Långskeppsgatan 19 5 2 
Miklagårdsvägen 17 3 4 
Möjbrovägen 16 6 5 
Ottarsvägen 6 3 15 
Peringskiöldsvägen 21 10 0 
Ramsundsvägen 5 0 16 
Ringsjövägen 15 5 6 
Runsavägen 20 6 1 
Runstensplan 20 2 1 
Runstensvägen 18 3 3 
Ruriksvägen 12 0 9 
Råckstavägen 15 0 6 
Rökstensvägen 19 8 2 
Saxlandsvägen 12 4 9 
Skeppslagsvägen 7 3 14 
Snorrevägen 20 14 1 
Spångavägen 20 1 1 
Stambogränd 4 0 17 
Stiklastadsvägen 2 0 19 
Stobæusvägen 19 4 2 
Stolpevägen 18 8 3 
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Stora Ängby Allé 21 13 0 
Svoldervägen 13 2 8 
Sävevägen 3 0 18 
Tacitusvägen 19 8 2 
Tanumsvägen 14 3 7 
Tegnebyvägen 20 12 1 
Tingstädevägen 11 3 10 
Tingvallavägen 7 2 14 
Torgnyvägen 15 1 6 
Torsburgsvägen 5 0 16 
Ultunavägen 17 9 4 
Valsgärdevägen 1 0 20 
Vendelstigen 8 2 13 
Vereliusvägen 16 3 5 
Vultejusvägen 21 18 0 
Åkeshovsvägen 17 0 4 
Åloppevägen 21 8 0 
Ängbylunden 9 0 12 
Ängbyplan 21 0 0 
Ättehagen 9 0 12 

7.3.2.1. Kännedom om namn på centrala lokaler i Norra Ängby 
Namnen på lokalerna i Norra Ängby var mycket olika kända av informanter-
na, vilket framgår av tabell 20. Tolv namn i Norra Ängby kände samtliga 
informanter till. Fem av dem denoterar centrala gator eller genomfartsgator 
inom eller nära bostadsbebyggelsen: Beckombergavägen, Bergslagsvägen, 
Bällstavägen, Stora Ängby Allé och Vultejusvägen. De namn som flest in-
formanter själva nämnde är Beckombergavägen och Vultejusvägen, dvs. 
namn som betecknar de gator som korsar varandra vid stadsdelens centrala 
plats, Ängby Torg. 

Den stora och långa genomfartsvägen Bergslagsvägen är viktig och centr-
al i hela Stockholms Västerort, och dess namn är självklart också bekant. I 
ett villaområde som Norra Ängby har de boende dessutom oftare bil än bo-
ende i stadsdelar med andra bebyggelsetyper, och många har i egenskap av 
bilförare ett speciellt förhållande till just denna väg. Vissa informanter påpe-
kade bl.a. sin frustration över köerna på Bergslagsvägen vid rusningstid och 
hade synpunkter på rondeller och korsningar längs vägen. Tio informanter 
nämnde själva Bergslagsvägen som ett gatunamn i Norra Ängby, vilket kan 
tolkas som att vägen inte bara ses som en genomfart i den regionala infra-
strukturen utan också som en del av själva stadsdelens gatunät. 

Även Islandstorget och Ängbyplan var kända av alla informanter. Dessa 
namn är även semantiskt sekundära namn på tunnelbanestationer, vilket gör 
att de uppträder i fler sammanhang och har en större spridning än andra 
namn i Norra Ängby. 
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7.3.2.2. Kännedom om namn på övriga gator i Norra Ängbys 
bostadsbebyggelse 

Även Dybecksvägen, Hågavägen, Peringskiöldsvägen och Åloppevägen var 
kända av alla informanter. Dessa namn denoterar gator som är mindre än de 
centrala genomfartsgatorna och mer perifera i stadsdelen. Peringskiölds-
vägen är en ca 700 meter lång gata med småhusbebyggelse i norra delen av 
stadsdelen, på gränsen till stadsdelen Bromma Kyrka. En stor del av gatan 
har på ena sidan ett grönområde. Hågavägen är en ca 400 meter lång gata i 
ett avgränsat område i närheten av grönområdet Kyrksjölöten. Gatan kan nås 
endast via Snorrevägen, som går i en båge med två tillfarter från Beckom-
bergavägen. I samma avgränsade område finns även Kiviksvägen, vars namn 
dock bara 14 informanter kände till. 

De flesta av namnen på gator i Norra Ängbys bebyggelse var välkända av 
informanterna. Vissa av namnen på korta gator var relativt okända, mest 
okända var Valsgärdevägen, Stiklastadsvägen, Hadorphsvägen, Sävevägen 
och Stambogränd, vilka denoterar namn på relativt perifert belägna mindre 
gator. Stadsdelen har många gator och gatunamn, och de olika gatornas ut-
formning är mycket enhetlig. Det är därför naturligt att namnen på mindre 
gator utan särskilda kännetecken var kända av ett mindre antal informanter. 

7.3.2.3. Kännedom om namn på grönområden i Norra Ängby 
När det gäller stadsdelens grönområden och parkområden är namnet Björk-
lundshage känt av alla informanter. Namnet denoterar ett stort populärt 
parkområde i stadsdelens nordvästra del, vilket inte bara erbjuder rekreation 
utan även aktiviteter genom parklek, fritidsgård, café och en 4H-gård.42 4H-
gårdens huvudbyggnad är skyltad med kortnamnet Björkan, ett namn som 
används mycket frekvent av de boende i stadsdelen. Detta är en uppskattad 
plats bland stadsdelens invånare och en naturlig utgångspunkt för orientering 
och lägesbeskrivning. Även Kyrksjölöten är välkänt bland informanterna, 
vilket troligen beror på att området är ett naturskyddsområde av betydande 
storlek och utgör ett friluftsområde för stadsdelens invånare. Namnet Kars-
vikshage, som denoterar grönområdet på ömse sidor om Vultejusvägen, nära 
Ängby Torg, är också välkänt. Grönområdets centrala läge i stadsdelen gör 
det naturligt att känna till dess namn.  

Däremot är namnen på de tre övriga och något mer perifert belägna grön-
områdena, Komötet, Ängbylunden och Ättehagen, inte kända i samma ut-
sträckning. Varje namn var känt av nio informanter, och flera informanter 
uttryckte en viss osäkerhet om vilket namn som denoterade vilket område. 

                               
42 På informationsbroschyren om verksamheten från sommaren 2003 skrevs namnet i två ord, 
Björklunds Hage. 
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7.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Norra Ängby 
Bland de 21 informanterna i Norra Ängby varierade namnkännedomen mel-
lan 41 och 79 namn, se tabell 21.  

Tabell 21. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Norra Ängby 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Kvinna 53 år 7 år 79 24 2 
Man 20 år 20 år 76 34 5 
Man 52 år 16 år 67 35 14 
Man 20 år 20 år  67 32 14 
Kvinna 53 år 8 år 65 21 16 
Man 50 år 8 år 65 21 16 
Man 37 år 6 år 60 18 21 
Kvinna 62 år 21 år 57 15 24 
Kvinna 52 år 16 år 57 11 24 
Kvinna 32 år 4 år 55 18 26 
Kvinna 70 år 29 år 54 5 27 
Man 34 år 3 år 53 14 28 
Kvinna 65 år 27 år 53 8 28 
Kvinna 33 år 4 månader 51 13 30 
Man 52 år 37 år 51 7 30 
Man 68 år 26 år 48 12 33 
Kvinna 56 år 22 år 48 12 33 
Kvinna 53 år 17 år 46 10 35 
Kvinna 58 år 10 år 43 7 38 
Man 82 år 37 år 42 3 39 
Man 49 år 17 år 41 13 40 

 
Bäst namnkännedom hade en 53-årig kvinna som hade bott sju år i Norra 

Ängby, dvs. en relativt kort tid jämfört med övriga informanter i stadsdelen. 
Hon kände till 79 av stadsdelens namn, alla utom Hadorphsvägen och Le-
dungsplan. Hon pratade varmt om gatunamnens anknytning till området och 
sade att det var viktigt för henne att känna till stadsdelens historia. Hon hade 
också aktivt sökt information i tidningar och böcker både om området och 
gatunamnen. Liksom flera av de äldre kvinnorna påpekade hon att hon ofta 
och gärna promenerade i stadsdelen.  

En 20-årig man kände till 76 av stadsdelens namn. Han räknade själv 
snabbt upp 34 av namnen och kände till ytterligare 42. Han var uppvuxen i 
Norra Ängby och hade en mycket god kännedom om sin stadsdel. Han kun-
de inte bara många gatunamn, utan han beskrev också var alla gator låg och 
vilka kännetecken som fanns på de olika gatorna, som speciella hus, trädgår-
dar och särskilda bilar som brukade stå parkerade där. När jag häpen frågade 
hur han hade fått denna lokalkännedom, svarade han skrattande att han ju 
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hade lekt, cyklat runt och pallat äpplen på gatorna sedan han var liten. Han 
kände inte till namnen Komötet, Stambogränd, Tingstädevägen, Valsgärde-
vägen och Ättehagen och blev förvånad över att det fanns namn i stadsdelen 
som han inte kände till. Mycket stor namnkännedom hade också en annan 
20-årig man uppvuxen i Norra Ängby och en 52-årig man uppvuxen i den 
närliggande stadsdelen Vällingby och boende i Norra Ängby sedan 16 år. De 
kände båda till 67 namn och nämnde själva vardera över 30 av dessa. 

Sämst namnkännedom hade en 49-årig man som dock sade att han var in-
tresserad av gatunamn och tyckte att det var roligt att känna till både namn 
och deras bakgrund. Han hade bott i stadsdelen i 17 år och kände till 41 
namn. En 82-årig man kunde själv bara nämna tre gatunamn i stadsdelen, 
och han sade också att han inte längre kom ihåg så bra och inte var intresse-
rad av namnen. Han kände inte heller till namnkategorin i Norra Ängby. 
Däremot påpekade han att vissa namn var konstiga och svåra att uttala. 

7.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Norra Ängby 

7.4.1. Speciella och uppskattade men svårstavade gatunamn 
Många av informanterna i Norra Ängby ansåg att stadsdelens gatunamn var 
trevliga och beskrev namnen som »individuella» och »mustiga». Det är 
»klass på namnen», sade två informanter i 50-årsåldern. Flera informanter 
betonade också gatunamnens historiska anknytning till stadsdelen och ansåg 
att namnen förstärker områdets kulturella bakgrund. »Gudanamn och forn-
nordiskt – det känns hederligt», kommenterade en 70-årig kvinna. Några 
informanter sade att gatunamnen är konstiga men sade samtidigt att det är 
positivt just att de är unika och speciella. En 34-årig man kallade namnen för 
»tokiga men roliga». En 53-årig kvinna gav också uttryck för en lite tveeg-
gad uppfattning. Hon tyckte att namnen är »lite roliga» och att det är »bra 
med namn som avviker från mängden». Men samtidigt ansåg hon att stads-
delens namn generellt är »bökiga» och »lätta att missuppfatta», att man ofta 
måste upprepa gatunamnen när man anger adresser muntligt och att gatu-
namn i adresser ofta stavas fel. Hon bodde själv på Bureusvägen och sade att 
hon själv hade givit upp och börjat skriva *Buréusvägen med accenttecken – 
väl medveten om det felaktiga i denna stavning – för att underlätta för läsare 
att uttala namnet. Tacitusvägen ansågs av en annan informant vara ett alltför 
konstigt namn, som inte heller passade som gatunamn, och Beckombergavä-
gen var enligt samma informant alltför långt som sammansättning för att 
fungera bra som gatunamn. 

Även andra namn uppgavs av informanterna vara språkligt problematiska: 
Hugleiksvägen, Jomsborgsvägen, Peringskiöldsvägen, Stobæusvägen och 
Vultejusvägen. Namnen Jomsborgsvägen och Vultejusvägen ansågs konstiga 
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och svåra att uppfatta. Liksom för namnet Bureusvägen påpekades att nam-
nen Hugleiksvägen, Peringskiöldsvägen och Stobæusvägen har en stavning 
som innebär svårigheter. Det samma gäller Hadorphsvägen, som dock var 
ett okänt namn för många informanter. Vissa bokstäver och bokstavskombi-
nationer är mindre frekventa i svensk ortografi, exempelvis ph för f-ljudet. 
Tecknet æ förekommer bara undantagsvis i svenska namn, och även den 
normaliserade bokstavskombinationen ae är mycket ovanlig. Bokstavskom-
binationerna ei och skiö är också ovanliga i svensk ortografi. De aktuella 
namnen kan alltså inte sägas uppfylla alla de krav som ställs på gatunamn i 
Stockholm – att namnen skall vara lätta att uppfatta, uttala, skriva och min-
nas (Stahre & al. 1992 s. 21). 

Gatunamnet Snorrevägen nämndes av några informanter som ett löje-
väckande och lite pinsamt gatunamn. I det sammanhang som namnkategorin 
»nordisk forntid och fornforskning» skapar har bestämningsleden en själv-
klar syftning på den isländske historikern Snorre Sturlasson. Som enskilt 
gatunamn, dvs. utan den kontext som stadsdelens namnkategori ger, tyckte 
informanterna däremot att namnet i första hand fick dem att associera till 
slanguttrycket snorre i betydelsen ’penis’. En 49-årig man sade »jag är glad 
att jag inte bor på Snorrevägen» och en 52-årig kvinna kommenterade: 
»Snorrevägen – det är också ett namn.» 

7.4.2. Önskan om namnbyte och namnsättning 
I intervjuerna nämnde många av informanterna själva namnet Ängby Torg, 
och alla blev förvånade när de fick veta att namnet inte var fastställt. Som 
angavs i avsn. 7.1 fick den torgliknande öppna platsen med centrumkaraktär 
i korsningen Vultejusvägen-Beckombergavägen detta namn först 2004. Tor-
get ligger centralt i stadsdelen, och namnet Ängby torg hade länge varit 
mycket väl etablerat bland de boende i stadsdelen. Namnet används sedan 
många år som lokaliserande namn på ett snabbköp, Vi Ängby Torg, och av 
Storstockholms lokaltrafik i namnet på en busshållplats med hållplatsnamnet 
Ängby torg.  

Namnet Vultejusvägen ansågs av flera informanter vara ett konstigt och 
därför dåligt namn, som ofta väcker frågor från besökare, missuppfattas och 
försvårar en smidig kommunikation. Namnet tillhör namnkategorin »kyrkan 
och dess tjänare» i stadsdelen Bromma Kyrka, och dess bestämningsled syf-
tar på kyrkoherden Johannes Vultejus, 1639–1700. I skriften Ortnamnen och 
kulturminneslagen. Om tolkning och tillämpning av begreppet god ort-
namnssed diskuterar Staffan Nyström (2001 s. 11) Vultejusvägen som ett 
typfall där det vore motiverat med ett namnbyte, eftersom »namnet är svårt 
att uppfatta och anknyta till något begripligt». I Stockholms gatunamn (Stah-
re & al. 1992 s. 499) står »Uttal: Vultéjusvägen», dvs. läsaren får en instruk-
tion om hur namnet skall uttalas, med betoning på andra stavelsen, vilket 
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tydligt visar att detta gatunamn inte uppfyller kravet att gatunamn skall vara 
lätta att uttala och uppfatta. 

I januari 2002 genomfördes en enkät43 om byte av namnet Vultejusvägen 
och namnsättning av Ängby Torg (där fastigheterna hade adressen Vultejus-
vägen) bland boende och företag på Vultejusvägen, både i stadsdelarna 
Bromma Kyrka och Norra Ängby. Initiativtagarna till enkäten var privatper-
soner, som i enkätbrevet framhöll att gatunamnet vållar betydande olägenhe-
ter i och med att det ofta stavas och uppfattas felaktigt, och att taxi har svårt 
att hitta gatan. Brevet nämnde också den hänsynsparagraf om ortnamn som 
infördes i kulturminneslagen år 2000 och som skulle kunna åberopas om en 
majoritet av berörda boende och företagare ville få gatunamnet ändrat. Enkä-
ten skickades till 55 hushåll och företag som hade Vultejusvägen som adress. 
Av dessa svarade 33. Enkätsvaren visade inte på någon majoritet för ett byte 
av detta namn. Däremot visade enkäten att en stor majoritet av boende och 
företagare runt Ängby Torg var för namnsättning av torget. Torget namnsat-
tes hösten 2004, dock inte som ett resultat av enkäten utan efter en skrivelse 
till Namnberedningen från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 2003 (Sbk 
dnr 2003-16476-44). 

De många synpunkterna bland informanterna på att gatunamnen är svåra 
att stava, enkäten om Vultejusvägen och Ängby Torg bland de boende 2002 
och skrivelsen till Namnberedningen om namnsättning av Ängby Torg 2003 
visar intresse och engagemang för stadsdelens gatunamn hos invånarna i 
Norra Ängby. 

7.5. Summering av stadsdelen Norra Ängby 
I Norra Ängby var informanterna väl medvetna om de fornminnen som finns 
i stadsdelen, och de flesta kände till att gatunamnen ingår i en namnkategori 
som knyter an till områdets äldre historia. Dock fanns en osäkerhet om på 
vilket sätt många av namnen hörde till denna namnkategori, eftersom många 
informanter främst poängterade kategorins anknytning till vikingatiden och 
flera trodde att kategorin är mer lokalt förankrad än den i själva verket är. 
Det påpekades från informanterna att man måste känna till namnkategorin 
för att kunna se och förstå samband mellan olika gatunamn i Norra Ängby.  

Norra Ängby är en geografiskt stor stadsdel med många gatunamn. 
Många av stadsdelens gator är naturliga förflyttnings- och transportsträckor. 
De mest kända gatunamnen i stadsdelen var de som betecknar centrala loka-
ler, såsom gator som är viktiga transportsträckor, medan namnen på perifert 
belägna mindre lokaler var mest okända bland informanterna. I Norra Ängby 

                               
43 Jag har tagit del av den skriftliga enkäten och enkätresultaten hos Inger Larsson, en av de 
boende på Vultejusvägen. 
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är gatorna självklara referenspunkter för orientering i stadsdelen, och gatu-
namnen får därmed en självklar roll och stor användning. Stadsdelen har 
flera namnsatta park- eller grönområden. Även här tycks lokalernas läge och 
typ avgöra hur väletablerade namnen är bland de boende. 

Namnkännedomen varierade mycket bland informanterna, men skillna-
derna i namnkännedom kan inte tydligt relateras till ålder och boendetid i 
stadsdelen. Bäst namnkännedom hade en kvinna som hade relativt kort bo-
endetid men som sade att hon hade stort intresse för sin stadsdel och som 
promenerade mycket. Två unga män som hade växt upp i Norra Ängby och 
en 52-årig man som var uppvuxen i en närliggande stadsdel hade också en 
stor namnkännedom. 

Vissa gatunamn i Norra Ängby uppfattades som svåra att stava och upp-
fatta och därmed som kommunikativt problematiska, men i stort uttryckte 
informanterna att de uppskattade namnen, att dessa är vackra, unika och 
speciella. 
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8. Stadsdelen Årsta 

Stadsdelen Årsta ligger i Söderort utanför Stockholms innerstad. Stadsdelen 
är belägen söder om Årstaviken och Södermalm och gränsar från väster till 
öster till stadsdelarna Liljeholmen, Västberga, Östberga, Enskedefältet, 
Enskede Gård, Johanneshov och Södra Hammarbyhamnen. Årsta ingår i 
stadsdelsområdet Enskede-Årsta och Vantör i den kommunala förvaltningen. 

Medeltidens Årsta (Stahre & al. 1992 s. 464 f.) var en by (Arus 1344), 
som på 1300-talet var i ärkebiskopens och Uppsala domkapitels ägo. Genom 
ägobyten och giftermål kom Årsta i den Oxenstiernska ättens ägo och omfat-
tade ett stort gårdskomplex, som 1771 köptes av Christian Henrik von 
Schnell, make till Märta Helena Reenstierna, den s.k. »Årstafrun», som i sin 
dagbok från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet beskrev det samtida 
vardagslivet. 1905 köpte Stockholms stad gården av den siste private ägaren, 
men det dröjde länge innan marken byggdes ut.44 1932–33 utlystes en stads-
planetävling för Årsta (Wannberg 2003 s. 252), men tävlingens förutsätt-
ningar, som innebar smalhusbebyggelse enligt 1930-talets ideal, förverkliga-
des inte. När utbyggnaden började i början av 1940-talet var s.k. grannskaps-
enheter idealet, med gruppering av husen så att de bildade rum. Bebyggelsen 
i Årsta består av flerfamiljshus och ett litet antal småhus. 

I början av 1940-talet startade utbyggnaden av den nya stadsdelen. 1943 
började inflyttningen i Årsta, men först tio år senare invigdes centruman-
läggningen, ett stadsdelscentrum som skulle erbjuda kulturella aktiviteter 
samt social och kommersiell service enligt de samtida ideologierna och vi-
sionerna »om att forma den demokratiska människan och det demokratiska 
samhället» (Wannberg 2003 s. 254). Stadsdelen fick genom sin centruman-
läggning karaktären av ett eget samhälle, en småstad.  

Valla gård var en av gårdarna under Årsta gård, belägen söder om den nya 
stadsdelen. Denna gård revs 1960, och ytterligare bebyggelse uppfördes som 
en del av stadsdelen Årsta vid Valla Torg och längs Sandfjärdsgatan. 

Den norra delen av Årsta, som byggdes ut först, är kuperad och stadsde-
lens gatunät har många böjda eller krokiga och relativt korta gatusträckning-
ar som följer terrängen. Flera gator är långa och vissa är kortare återvändsga-
tor. Några få längre gatusträckningar har karaktären av förbindelselänkar 

                               
44 Gården Årsta är bevarad och ligger på Svärdlångsvägen nordväst om den nuvarande stads-
delens centrum. Stiftelsen Årsta gård använder byggnaden för sin verksamhet. 
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eller matargator för biltrafik till och från återvändsgator. I norra delen av 
Årsta finns grönområden längs gatorna och kring husen och norr om bo-
stadsområdet även ett stort rekreationsområde i skog och park. För fotgänga-
re utgör parkområden och gångvägar i grönområden mellan husen alternativa 
stråk för förflyttning. Södra delen av Årsta, Valla gärde, är inte kuperad. 
Området bebyggdes på 1960-talet som en punkthusstadsdel och består av 
höga flerfamiljshus grupperade på ömse sidor om den nära en kilometer 
långa Sandfjärdsgatan med Valla Torg i mitten. Vid torget finns enstaka 
affärer, men stadsdelen har sitt centrum vid centrumanläggningen i den norra 
delen.  

Som framgår i tabell 22 hade stadsdelen 14 951 invånare år 2003. Ett fåtal 
av de 9 447 bostäderna finns i småhus. 2 019 personer, 14 % av invånarna, 
flyttade in i stadsdelen under 2003 och 2 043 flyttade därifrån. 

Tabell 22. Årstas befolkning och bostadsbebyggelse år 2003 (USK 2007f) 
Invånare 31 december 2003 14 951 
Inflyttade under 2003 2 019 
Utflyttade under 2003 2 043 
Antal bostäder 9 447 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 59 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 39 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 2 % 
* även lägenheter utan kök 

 
Årsta ligger söder om Södermalm, mycket nära Stockholms innerstad, 

men har ändå betraktats som lite avsides beläget. I och med att Storstock-
holms lokaltrafik (SL) år 2000 öppnade snabbspårvägen Tvärbanan med 
flera hållplatser i och nära Årsta, har dock stadsdelen blivit lättare och snab-
bare tillgänglig. År 2005 öppnade Storstockholms lokaltrafik även en pen-
deltågsstation i Årstaberg, väster om Årstas bebyggelse, vilket ytterligare 
förstärkte Årstas attraktivitet som bostadsområde och lättillgänglig närförort. 
Den starkt trafikerade Årstalänken söder om stadsdelens bebyggelse stäng-
des 2004, när vägsystemet Södra Länken, som går i tunnlar under Årsta, stod 
klart. Därmed började en diskussion om utbyggnad av området på och kring 
Årstalänken. Årsta kan alltså komma att få ytterligare bebyggelse söderut.  

8.1. Gatunamn i Årsta 
1992 fanns 52 fastställda gatunamn i Årsta, se tabell 23. Mellan 1992 och 
2004 fastställdes 13 nya namn, se avsn. 8.1.3. De flesta av de nya namnen 
betecknar tunnlar, avfarter och påfarter inom den nya vägsträckan, Södra 
Länken, som invigdes i oktober 2004 och som var under byggnad när jag 
intervjuade informanter i Årsta. Av de namn som fanns 1992 har två utgått, 
Årstabron och Årstalänken, se avsn. 8.1.3.1 respektive 8.1.3.2. Enbart de 
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gatunamn som var fastställda 1992 användes i undersökningen av namnkän-
nedom i Årsta. 

Tabell 23. Fastställda gatunamn i Årsta (Stahre & al. 1992 s. 465 ff.) 
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syftning/kategoritillhörighet 

Bolmensvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Bolmen, Småland. 
Borensvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Boren, Östergötland. 
Bråviksvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Bråviken, vik av Östersjön vid 

Norrköping, Östergötland och Sörmland. 
Bränningevägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjöarna Norra Bränningen och 

Södra Bränningen, Hälsingland. 
Dellensvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjöarna Norra Dellen och 

Södra Dellen, Hälsingland. 
Eklångsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Eklången, Söderman-

land. 
Erkenskroken 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Erken, Roslagen. 
Gullmarsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Gullmarsfjorden, Bohuslän. 
Hammarbybacken 1942 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Hjälmarsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Hjälmaren, Närke, Sö-

dermanland, Västmanland. 
Huddingevägen 1917 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Hummelvägen 1950 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Hummeln, Småland. 
Järnlundsvägen 1950 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Järnlunden, Östergöt-

land. 
Kolsnarsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Kolsnaren, Söderman-

land. 
Långhalsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Långhalsen, Söderman-

land. 
Malgomajvägen 1950 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Malgomaj, Lappland. 
Möckelvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Möckeln, Småland. 
Nynäsvägen 1939 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Orrfjärdsgränd 1960 Kategorin »sjöar och vikar»: Fjärden Orren i Gryts skär-

gård, Östergötland. 
Ralångsvägen 1986 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Ralången, Småland. 
Rämensvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Rämen, Dalarna. 
Rörviksbacken 1959 Kategorin »sjöar och vikar». Enligt Stahre & al. (1992 s. 

466) är det okänt vilken vik som avsågs vid namnsättning-
en. 

Sandfjärdsgatan 1959 Kategorin »sjöar och vikar»: Sandfjärden, vik av Östersjön, 
Östergötland. 

Siljansvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Siljan, Dalarna. 
Simlångsvägen 1947 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Simlången, Halland. 
Skagersvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Skagern, Närke, Värm-

land, Västergötland. 
Skanstullsbron 1949 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Skattungsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Skattungen, Dalarna. 
Skedviksvägen 1984 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Skedviken, Uppland. 
Skälderviksplan 1950 Kategorin »sjöar och vikar»: Skälderviken, vik av Katte-

gatt. 
Sköntorpsvägen 1941 Lokalt ortnamn. 
Slätbaksvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Slätbaken, vik av Östersjön, 

Östergötland. 
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Steningevägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Steningen, Småland. 
Storsjövägen 1945 Kategorin »sjöar och vikar»: Storsjön, Jämtland. 
Sundstabacken 1950 Lokalt ortnamn. 
Svärdlångsvägen 1950 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Svärdlång, Dalsland. 
Tavelsjövägen 1951 Kategorin »sjöar och vikar»: Tavelsjön, Norrbotten. 
Tydingevägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Tydingen, Skåne. 
Tämnarvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Tämnaren, Uppland. 
Valla Torg 1959 Lokalt ortnamn. 
Vindomsvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Vindomen, Småland. 
Vättersvägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Vättern, Närke, Småland, 

Västergötland, Östergötland. 
Ymsenvägen 1946 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Ymsen, Västergötland. 
Åbyvägen 1960 Lokalt ortnamn. 
Åmänningevägen 1941 Kategorin »sjöar och vikar»: Sjön Åmänningen, Västman-

land. 
Årsta Skog 1941 Stadsdelsnamnet. 
Årsta Torg  
(tidigare Årsta-
plan) 

1990 Stadsdelsnamnet. 

Årstabergsvägen 1974 Lokalt ortnamn. 
Årstabron  Stadsdelsnamnet. 
Årstagången 1990 Stadsdelsnamnet. 
Årstalänken 1966 Stadsdelsnamnet. 
Årstavägen 1941 Stadsdelsnamnet. 

8.1.1. Namnkategorin »sjöar och vikar» 
37 av gatunamnen i Årsta tillhör namnkategorin »sjöar och vikar». Namnbe-
redningen valde, enligt en skrivelse till Stockholms stads byggnadsnämnd, 
att vid namngivningen använda en specifik namnkategori för Årstas gatu-
namn »med anledning av det ringa antal lokala namn, som förekomma inom 
det stadsplanelagda området» (NB reg. 102/1940). Kategorin »sjöar och 
vikar» passade i Årsta på grund av stadsdelens läge invid vattnet. Namnet 
Årsta anknyter i sig självt till vattendrag genom att det etymologiskt kan 
härledas till ett ord för åmynning, aros, samma ord som föreligger i namnen 
Västerås och Östra Aros, som var det äldre namnet på Uppsala (SOL s. 371). 

De sjöar och vikar som finns i Årstas kategorinamn är fördelade över hela 
Sverige, från sjön Tydingen (Tydingevägen) i Skåne till sjön Malgomaj 
(Malgomajvägen) i Lappland. Av okänd anledning finns det ett förhållande-
vis stort antal småländska och östgötska hydronymer i gatunamnens bestäm-
ningsleder. 

Flera av bestämningslederna är indefinita kompositionsformer av hydro-
nymerna, dvs. Vätters- av namnet Vättern, Tydinge- av namnet Tydingen. 
Detta namnbildningsmönster för gatunamn har utarbetats som praxis i 
Stockholm när ortnamn ingår som bestämningsled i namnen, t.ex. är Troll-
hättevägen (i Hjorthagen) bildat på samma sätt av Trollhättan, Hjort-
hagsparken bildat av Hjorthagen och Fruängsplan bildat av Fruängen. 
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8.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
Vissa gator i Årsta har fått namn efter äldre lokaler i stadsdelen. Sköntorps-
vägen, en längre och central gata genom bebyggelsen i nordöstra Årsta, är 
namnsatt efter bebyggelsen Sköntorp under Årsta gård. Valla Torg har fått 
namn efter gården Valla, som förr låg i närheten av platsen för det nuvarande 
torget. Sundstabacken är en kort väg vid Sundsta gård. Denna gård ligger 
avsides nordost om bostadsområdena i Årsta, utan förbindelse med bebyg-
gelsen och gatorna i det lokala gatunätet. Åbyvägen är namnsatt efter en 
bebyggelse i den närliggande stadsdelen Östberga. Denna väg är av genom-
fartskaraktär och löper utanför bebyggelsen i stadsdelarna Örby Slott, Lise-
berg och Östberga, söder om Årsta. I Årsta är det bara en mycket kort 
sträcka av vägen utanför bebyggelsen som bär namnet Åbyvägen. Skans-
tullsbron har namn efter tullhuset Skanstull på Södermalm. Bron är inte en 
central lokal i Årsta men däremot i den intilliggande stadsdelen Johannes-
hov. Den har en mycket central roll i infrastruktur och förbindelser mellan 
Stockholms södra förorter och Innerstaden. 

Namn på större vägar i området har som brukligt bestämningsleder som 
anger vägens riktning. Riksväg 73 från Gullmarsplan söderut heter Nynäsvä-
gen på grund av sin sträckning mot Nynäs herrgård och Nynäshamn. Läns-
väg 226 genom Stockholms södra förorter mot Huddinge har namnet Hud-
dingevägen. En del av Huddingevägen i Årsta bytte 1998 namn till Johan-
neshovsvägen – efter den intilliggande stadsdelen Johanneshov – i samband 
med utbyggnaden av Södra Länken. 

8.1.2.1. Stadsdelsnamnet som bestämningsled 
Flera av gatunamnen i Årsta har stadsdelsnamnet som bestämningsled. Des-
sa namn lokaliserar genom bestämningsleden Årsta de namnbärande loka-
lerna geografiskt till stadsdelen. Gatunamnen Årstavägen, Årstagången, 
Årsta Torg (som före 1990 officiellt hette Årstaplan men av Årstaborna kal-
lades Årsta torg) och Årsta Skog betecknar lokala, invånarnära och i vissa 
fall mindre lokaler i Årsta – en gata med bostadsbebyggelse, en gångväg, ett 
torg och ett grönområde i närheten av stadsdelens bostadsområde. Namnen 
Årstabron och Årstalänken denoterade infrastrukturellt viktiga och mycket 
kända namnbärare för Stockholms järnvägstrafik och för biltrafiken i Söder-
ort. Dessa lokaler är på grund av sin storlek och centrala roll mycket välkän-
da och deras namn har därför också en vidare namnbrukarkrets. Namnet 
Årstafältet betecknar ett stort och mycket välkänt grönområde mellan den 
tidigare vägsträckan Årstalänken och bebyggelsen i stadsdelen Östberga 
söder om Årsta. Fältets namn fastställdes inte som officiellt namn av Stock-
holms stad förrän 1998, och det ingår därför inte i min undersökning. Det 
finns fler gatunamn där Årsta ingår, nämligen Årsta Hamnväg och Årsta 
Skolgränd, Årstadalsinfarten, Årstaskogs Väg och Årstaängsvägen. De nam-
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nen ingår inte heller i min undersökning, eftersom gatorna ligger i stadsdelen 
Liljeholmen. Årsta(-) är alltså en mycket frekvent bestämningsled i namn i 
och i närheten av stadsdelen. Dessutom ingår Årsta i fler typer av frekvent 
brukade namn vid sidan av gatunamnen, exempelvis i hydronymen Årstavi-
ken, önamnet Årsta holmar (två öar i Årstaviken) och några sekundära sta-
tionsnamn, Årstadal (station för Storstockholms lokaltrafiks snabbspårväg 
Tvärbanan), Årstaberg (Tvärbane- och pendeltågsstation) och Årstafältet 
(Tvärbanestation). 

8.1.3. Nya namn i Årsta sedan 1992 
Så många som 13 nya gatunamn fastställdes i Årsta mellan 1992 och 2004, 
nämligen Bronstunneln, Guldtunneln, Hammarbytunneln, Johanneshovsvä-
gen, Koppartunneln, Sandfjärdsparken, Silvertunneln, Södra Länken, Västra 
Årstabron, Årstafältet, Årstatunneln, Östra Åbyavfarten och Östra Årstabron 
(Stahre & al. 2005 s. 498 ff.). Ett grönområde norr om Sandfjärdsgatan fick 
år 2000 namnet Sandfjärdsparken, vilket är det enda av de nya namnen som 
ingår i Årstas dominerande namnkategori »sjöar och vikar». De övriga nya 
namnen är relaterade till de stora byggnadsprojekten runt Årsta som påbör-
jades i slutet av 1990-talet, dels en ny järnvägsbro över Årstaviken, dels den 
nya trafikleden Södra Länken. 

8.1.3.1. Nya namn för ny och gammal bro 
Årstabron utgör Stockholms enda järnvägsförbindelse söderut. Den äldre 
bron från 1920-talet är numera klassad som byggnadsminne. En ny järn-
vägsbro över Årstaviken började 1999 att byggas bredvid den äldre bron och 
den invigdes 2005 (Sundström 2005). Namnet Årstabron är mycket etablerat 
bland stockholmare. Stockholms järnvägsförbindelser och bron som kultur-
minnesmärke har dessutom debatterats i media, och namnet Årstabron torde 
vara relativt välkänt även utanför Stockholm. Den nya bron är byggd mycket 
nära den äldre bron och fyller alltså samma funktion som järnvägsförbindel-
se och har dessutom en gång- och cykelbana. I och med att den nya bron 
byggdes är namnet Årstabron inte längre ett monoreferentiellt, unikt utpe-
kande namn för den äldre bron. Både den gamla bron och den planerade nya 
bron fick 1997 särskiljande bestämningsleder i sina officiella namn, vilka 
markerar deras placering i relation till varandra. Den nya brons namn är 
Västra Årstabron, och den gamla brons namn ändrades till Östra Årstabron. 

8.1.3.2. Namn på länkar och tunnlar 
Utanför Årstas bebyggelse har länge funnits en trafikintensiv vägsträckning 
av genomfarts- eller landsvägskaraktär. Det var riksväg 73 som här hade 
namnet Årstalänken. Vägen löpte söder om Årstas bostadsbebyggelse, från 
Nyboda trafikplats i väster till Johanneshovsvägen i öster. 2004 öppnades 
Södra Länken, en 6 km lång förbindelse genom Stockholms södra närföror-
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ter, varav 4,5 km går i tunnlar. Därmed stängdes Årstalänken som väg-
sträckning ovan jord, och namnet Årstalänken togs ur bruk som officiellt 
namn i Stockholm. 

Namnet Södra Länken har länge använts i planeringen av Stockholms tra-
fikleder. Norr om Stockholms innerstad har en motsvarande utbyggnad av 
vägsystemet börjat genomföras, där med namnet Norra Länken. Dessa båda 
vägprojekt är stora, dyra och omstridda projekt som har varit aktuella i de-
batten ända sedan 1960-talet, inte minst i det s.k. Dennispaketet45 under 
1990-talet. Namnen, Södra Länken och Norra Länken, som saknar referens 
till lokaler i länkarnas närhet, visar tydligt att vägsystemen planerades och 
genomfördes utifrån ett infrastrukturellt helhetsperspektiv för hela Stock-
holms stad och angränsande kommuner och inte som stadsdelslokala vägut-
byggnadsprojekt. Dessa namn förutsätter också en överblick över Stock-
holms motortrafikleder för att bli meningsfulla och betydelsebärande, efter-
som bestämningslederna bara anknyter till trafikledernas läge norr och söder 
om Stockholms innerstad men inte till andra geografiska lokaler i relation till 
vägsträckningen, såsom namn på större vägar brukar göra. 

När det gäller namnen Norra Länken och Södra Länken är de väder-
strecksangivande bestämningslederna funktionella och särskiljande för 
namnbrukare, eftersom dessa vägsystem byggs på flera kilometers avstånd 
från varandra. Beträffande Östra Årstabron och Västra Årstabron innebär 
bestämningslederna däremot troligen en mindre orienteringshjälp och ger en 
otydligare referens, eftersom människor i allmänhet ofta har svårare att skilja 
mellan väderstrecken öster och väster än väderstrecken norr och söder. Bro-
arna ligger dessutom så nära varandra att man behöver en mer detaljerad 
minnesbild av dem för att kunna avgöra deras inbördes placering utifrån 
väderstrecken. Broarnas utseenden är däremot mycket distinkta och tidsty-
piska, varför det visuella intrycket gör det naturligt att särskilja dem med 
attributen gammal och ny, vilket också visar sig i hur broarna benämns i 
praktiken, bl.a. på olika webbplatser (se avsn. 8.3.2.3). 

I samband med utbyggnaden av Södra Länken har flera gatunamn till-
kommit i Årsta, namn som betecknar tunnlar och avfarter. Namnet Södra 
Länken fastställdes 1996 som officiellt namn i Stockholm, övriga tunnel- och 
avfartsnamn i Årsta fastställdes 2003: Bronstunneln, Guldtunneln, Koppar-
tunneln, Hammarbytunneln, Silvertunneln, Årstatunneln och Östra Åbyav-
farten. Huvudtunnlarna i vägsystemet har namn efter de platser som tunnlar-
na leder till, såsom Årstatunneln och Hammarbytunneln. På begäran av 
Vägverket har mindre tunnlar, påfarter och avfarter i Södra Länkens vägsy-

                               
45 Dennispaketet (Dennisöverenskommelsen) var en politisk överenskommelse om invester-
ingar i vägar och spårtrafik i Stockholms län som slöts 1992 men som senare upplöstes (Riks-
dagen 1998-05-07). Dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis var av regeringen utsedd ordfö-
rande i förhandlingarna. 
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stem fått namn i olika namnkategorier och inte namn som relaterar till loka-
ler ovan jord, eftersom trafikanter som befinner sig i tunnlar under jord inte 
kan orientera sig med hjälp av sådana lokaler. I Årsta valdes kategorin »me-
taller» för tunnlarnas namn.  

8.1.4. Huvudleder i Årstas gatunamn 
År 1941 fastställdes namnen på de gator som först planlades när stadsdelen 
Årsta skulle byggas. 17 av gatunamnen fick då huvudleden -vägen, och även 
för korta återvändsgator fastställdes namn med denna huvudled, såsom Ste-
ningevägen och Ymsenvägen. Ett gatunamn fick 1941 en annorlunda huvud-
led, nämligen Erkenskroken. Namnelementet krok beskriver den relativt 
korta gatans krökning. Endast ett gatunamn i Årsta har huvudleden -gatan, 
Sandfjärdsgatan. Detta namn fastställdes 1959 i samband med att den södra 
delen av stadsdelen skulle bebyggas. 1960 fastställdes namnet Orrfjärds-
gränd för en relativt kort återvändsgata i den norra delen av Årsta. Namnet 
Skälderviksplan fastställdes 1950 för en mindre gata som går runt en öppen 
plats som är en parkeringsplats, vilket motiverar huvudleden -plan. Övriga 
återvändsgator i stadsdelen har alla namn med huvudleden -vägen. Övriga 
huvudleder i Årstas gatunamn är lokal- eller funktionsbeskrivande: -backen, 
-länken, -bron, Skog och Torg. I de namn som har fastställts efter 1992 an-
vänds även de beskrivande huvudlederna -avfarten, -fältet, -parken och 
-tunneln. 

8.2. Informanter i Årsta 
Informanterna i Årsta var 16 kvinnor och åtta män som vid intervjutillfällena 
var mellan 14 och 91 år gamla. De fyra äldsta kvinnorna, mellan 65 och 88 
år gamla, intervjuades vid en träff för äldre i Svenska kyrkans församlings-
lokaler i Årsta, där jag också fick intervjua sju tonåringar i en av församling-
ens ungdomsgrupper. Övriga informanter intervjuades utomhus på olika 
platser i Årsta, i stadsdelens centrum, i grönområden samt på gatorna i bo-
stadskvarteren. Intervjuerna ägde rum under våren och sommaren 2003.  

Tabell 24 visar informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. Bo-
endetiden varierade mellan en månad och 55 år. En 50-årig kvinna kunde 
inte minnas när hon flyttade till Årsta utan sade sig ha bott där i »många år». 
De unga kvinnorna i ungdomsgruppen var alla uppvuxna i Årsta, liksom en 
53-årig man. 

Tabell 24. Informanter i Årsta (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Årsta 

Kvinna 14 år 14 år 
Kvinna 14 år 14 år  
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Kvinna 14 år 14 år  
Kvinna 14 år 14 år  
Kvinna 14 år 14 år  
Kvinna 14 år 14 år  
Kvinna 14 år 14 år  
Kvinna 23 år 1 månad 
Man 25 år 6 år 
Man 26 år 8 månader 
Man 30 år 4 år 
Man 30 år 3 år 
Kvinna 30 år 4 år 
Man 40 år 4 år 
Kvinna 47 år 3 år 
Kvinna 50 år »Många år» 
Man 53 år 50 år  
Man 55 år 23 år 
Kvinna 65 år 4 år 
Kvinna 86 år 20 år 
Kvinna 87 år 55 år 
Kvinna 88 år 40 år 
Kvinna 88 år 47 år 
Man 91 år 54 år 

8.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Årsta 

8.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin »sjöar och 
vikar» 
Åtta informanter i Årsta kände väl till att många av stadsdelens gatunamn 
tillhör namnkategorin »sjöar och vikar», de fem äldsta kvinnorna samt en 
50-årig, en 47-årig och en 14-årig kvinna. Den 47-åriga kvinnan sade att hon 
länge hade ansett att gatunamnen i Årsta är lite underliga. Hon hade bott i 
stadsdelen i tre år men hade hört talas om namnkategorin »sjöar och vikar» 
först en vecka innan intervjun. Denna insikt hade givit henne en ny dimen-
sion av Årstas underliga gatunamn, och hon sade att hon nu såg lite annor-
lunda på namnen än tidigare. Hennes nya kunskap om namnkategorin hade 
gjort namnen mer meningsfulla, kände hon. Den 14-åriga kvinnan hade hört 
av sina föräldrar att det är sjönamn i Årstas gatunamn och sade: »Årsta bety-
der väl typ så där sjöstad? Jag tror att det ligger här för att det heter Årsta.» 
Hennes resonemang gick ut på att namnet Årsta hade valts till platsen därför 
att det hade en passande betydelse, inte därför att namnet i sig ursprungligen 
var en beskrivning av platsen. 
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En 25-årig man anade ett sammanhang i gatunamnen som han uttryckte 
som »en röd tråd med vatten». Tre 14-åriga kvinnor hade noterat att det finns 
sjönamn i flera gatunamn men såg inte något mönster i namnen. Ytterligare 
sex informanter blev medvetna om sammanhanget i gatunamnen under in-
tervjuerna men hade inte reflekterat över detta tidigare. En 30-årig kvinna 
kom till denna insikt och sade att det är trevliga sjönamn i gatunamnen. Hon 
framhöll också att fina gatunamn kan förhöja intrycket av ett område. De 14-
åriga kvinnorna sade alla att de aldrig tänker på gatunamn. En av dem sade 
att hon aldrig tidigare hade funderat över gatunamn, men när hon under in-
tervjun insåg att hennes gatuadress innehöll namnet på en sjö så kommente-
rade hon skrattande: »Man bor i en sjö!» Sjönamnen väckte nya associatio-
ner hos henne under samtalets gång. Informanterna som var eller blev med-
vetna om sjönamnen i gatunamnen tyckte att anknytningen till vatten var 
naturlig i och med stadsdelens läge vid Årstaviken. De tyckte att sjönamnen 
passade bra i Årstas gatunamn, men få av dem hade ägnat namnen särskilt 
mycket uppmärksamhet eller reflektion.  

Ytterligare fyra informanter ansåg sig känna till Årstas namnkategori. En 
av dem, en 40-årig man, sade att temat i gatunamnen är »Dalarna». Han hade 
utgått från namnet Siljansvägen, som han hade kopplat till Dalarna, och an-
tog att alla gatunamn i Årsta innehöll ortnamn från Dalarna. Han nämnde 
Tavelsjövägen som exempel (Tavelsjön är dock en insjö i Västerbotten). 
Även en 53-årig man kopplade gatunamnen till Dalarna med tillägget att det 
handlade om namn på sjöar nära Siljan. Han hade läst i en bok eller tidning 
att det är »vattennamn» i gatunamnen därför att Årsta ligger vid vattnet. 
Mannen bodde själv på Siljansvägen och hade antagit att de övriga sjönam-
nen också är från Dalarna. 

En 30-årig man trodde sig bestämt känna till namnkategorin. Enligt ho-
nom innehöll gatunamnen blombeteckningar. När jag frågade honom hur 
gatunamn som Siljansvägen, Hjälmarsvägen, Storsjövägen passade in i en 
sådan namnkategori noterade han att dessa namn innehöll sjönamn, men han 
vidhöll att namnkategorin i Årsta var blombeteckningar. En 91-årig man 
ansåg sig också känna till namnkategorin. Enligt honom bestod den av byar 
och trakter på olika håll i Sverige. Två av informanterna i Årsta, den 30-
åriga kvinnan och den 91-årige mannen, tyckte att namnkategorierna gene-
rellt borde vara tydligare, så att namnen skulle göra det lättare att skilja mel-
lan olika stadsdelar och områden. Den 91-årige mannen uttryckte det som att 
»namnen borde vara mer i klump så att man förstod var gatorna låg, det bor-
de vara mer koncentrerat». 
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8.3.2. Informanternas namnkännedom relaterad till stadsplanen 
och egenskaper hos de namnbärande lokalerna 
I tabell 25 framgår i vilken omfattning de olika namnen i Årsta var kända av 
informanterna i stadsdelen. 

Tabell 25. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till gatu-
namnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet 

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet 

Bolmensvägen 13 1 11 
Borensvägen 19 4 5 
Bråviksvägen 18 0 6 
Bränningevägen 17 3 7 
Dellensvägen 18 10 6 
Eklångsvägen 13 3 11 
Erkenskroken 12 5 12 
Gullmarsvägen 22 2 2 
Hammarbybacken 11 0 13 
Hjälmarsvägen 23 9 1 
Huddingevägen 22 0 2 
Hummelvägen 8 4 16 
Järnlundsvägen 14 2 10 
Kolsnarsvägen 9 2 15 
Långhalsvägen 20 6 4 
Malgomajvägen 17 7 7 
Möckelvägen 13 1 11 
Nynäsvägen 21 0 3 
Orrfjärdsgränd 16 3 8 
Ralångsvägen 9 0 15 
Rämensvägen 17 4 7 
Rörviksbacken 2 0 22 
Sandfjärdsgatan 23 9 1 
Siljansvägen 23 8 1 
Simlångsvägen 9 0 15 
Skagersvägen 19 1 5 
Skanstullsbron 24 0 0 
Skattungsvägen 12 5 12 
Skedviksvägen 18 7 6 
Skälderviksplan 17 0 7 
Sköntorpsvägen 22 9 2 
Slätbaksvägen 12 1 12 
Steningevägen 7 0 17 
Storsjövägen 16 1 8 
Sundstabacken 0 0 24 
Svärdlångsvägen 22 2 2 
Tavelsjövägen 14 7 10 
Tydingevägen 0 0 24 
Tämnarvägen 19 7 5 
Valla Torg 24 3 0 
Vindomsvägen 0 0 24 
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Vättersvägen 21 5 3 
Ymsenvägen 21 8 3 
Åbyvägen 5 0 19 
Åmänningevägen 19 7 5 
Årsta Skog 13 0 11 
Årsta Torg 24 3 0 
Årstabergsvägen 16 1 8 
Årstabron 23 0 1 
Årstagången 7 0 17 
Årstalänken 24 0 0 
Årstavägen 24 17 0 

8.3.2.1. Kännedom om namn på lokaler i Årstas bebyggelse 
Av gatorna i Årstas bebyggelse är vissa mycket allmänt kända, medan flera 
är okända bland informanterna. Stora vägar och centrala gator med mycket 
bostadsbebyggelse är självklart mer välkända än perifera gator, återvändsga-
tor och gator med mindre bostadsbebyggelse. Tabell 25 visar att de mest 
kända gatunamnen i bostadsbebyggelsen var Gullmarsvägen, Hjälmarsvä-
gen, Sandfjärdsgatan, Siljansvägen, Sköntorpsvägen, Svärdlångsvägen, Val-
la Torg, Vättersvägen, Ymsenvägen, Årsta Torg och Årstavägen. Dessa loka-
ler är långa och tätt bebyggda, och vissa av dem ligger mycket centralt i 
stadsdelen. 17 informanter nämnde själva Årstavägen som ett gatunamn i 
stadsdelen. Gatan löper genom stadsdelens norra del i öst-västlig riktning, är 
den mest centrala gatan i Årsta och utgör en del av stadsdelens centrum. 
Minst kända av de gatunamnen som betecknar gator i bebyggelsen var 
Hummelvägen, Steningevägen, Rörviksbacken, Tydingevägen och Vindoms-
vägen. Dessa är korta återvändsgator eller perifert belägna gator med lite 
bostadsbebyggelse. Inte någon informant kände till Tydingevägen eller 
Vindomsvägen.  

Alla informanter kände till namnet Årsta Torg. Torget hette fram till 1990 
officiellt Årstaplan men hade länge kallats Årsta torg, och namnet ändrades 
(Stahre & al. 1992 s. 467 f.) efter önskemål från boende i Årsta. I flera inter-
vjuer frågade jag informanterna även om namnet Årstaplan, som dock inga 
av de tillfrågade kände till, vilket stämmer väl överens med de skäl som an-
gavs för en namnändring, dvs. det lokala faktiska namnbruket. Årstagången 
är en centralt belägen gångväg nära Årsta Torg, men de flesta informanter 
kände inte till dess namn. Troligen hade de inte haft anledning att reflektera 
över huruvida den centrala gångvägen är namnsatt. Årstagången används 
inte som adress till fastigheter, och det finns flera namnsatta lokaler och 
specifika och publika byggnader i närheten, bl.a. Årstaskolan och Årsta Torg 
med dess affärer, fontäner, bibliotek och Folkets hus. Det finns alltså andra 
namn eller orienteringspunkter som kanske är mer funktionella att använda i 
området än själva gångvägens namn. 



 135

8.3.2.2. Kännedom om namn på Årstas sammanhängande grönområde 
Att Årstas stora sammanhängande grönområde mellan bostadsområdet och 
Årstaviken har det officiella namnet Årsta Skog kände inte fler än 13 infor-
manter till. Skogsområdet är naturligtvis välbesökt och uppskattat av stads-
delens invånare, men dess officiella namn används troligen inte i någon stör-
re utsträckning av befolkningen i Årsta. Flera informanter ställde sig i inter-
vjuerna frågande till namnet Årsta Skog och undrade vilket område som 
avsågs, om det var någon särskild, avskild del av skogen. Namnet Årstaskog 
betecknade en grupp hus på gården Årstas ägor i ett skogsområde. Namnet 
Årsta Skog fastställdes 1941 för grönområdet, men namnet förefaller alltså 
inte vara väl förankrat hos Årstaborna. I Hjorthagen och Fredhäll nämnde 
informanter inofficiella namn på dessa stadsdelars grönområden eller delar 
därav, men informanterna i Årsta nämnde inga sådana namn för Årstas grön-
områden. 

8.3.2.3. Kännedom om namn på övriga lokaler i Årsta 
Mycket kända bland informanterna var namnen Huddingevägen, Skanstulls-
bron, Årstabron och Årstalänken, vilka alla eller nästan alla informanter 
kände till. Dessa namn denoterar stora, trafikintensiva och infrastrukturellt 
viktiga lokaler som självklart är mycket välkända i Årsta, liksom i övriga 
Stockholm, men ingen av informanterna nämnde själva deras namn när jag 
bad dem räkna upp gatunamn i stadsdelen. Dels omfattar människors spon-
tana uppfattning om gatunamn oftast inte namn på broar eller större trafikle-
der, dels ingick inte dessa lokaler i informanternas bild av stadsdelen, efter-
som de ligger utanför bostadsområdena. I samband med att jag frågade om 
trafikledernas och broarnas namn berördes i de flesta intervjuer de pågående 
stora byggnadsprojekten i Årsta, dvs. byggandet av Södra Länken och Västra 
Årstabron. Namnet Södra Länken var självklart mycket väletablerat bland 
alla informanter. Utbyggnaden av vägsystemet har synts och märkts av kon-
kret i och omkring stadsdelen, och dessutom har den diskuterats i den offent-
liga debatten och fått stor medial uppmärksamhet i flera år. Järnvägsbroarna 
över Årstaviken med de nya namnen Västra Årstabron och Östra Årstabron 
kallade informanterna »nya Årstabron» och »gamla Årstabron». De nya 
namnen på broarna hade, när intervjuerna genomfördes, ännu inte etablerats 
bland informanterna.46 

De officiella bronamnens bestämningsleder, Östra och Västra, anger bro-
arnas relativa läge i förhållande till varandra, men för de flesta språkbrukare 
                               
46 Beträffande bruket av namnen Västra Årstabron och Östra Årstabron kan man i skrift-
språkliga sammanhang notera en viss ökning. Sökningar i den Internetbaserade sökmotorn 
Google den 8 juli 2004 gav inga träffar på sökbegreppen »Västra Årstabron» respektive »Öst-
ra Årstabron». Den 11 april 2007 gav samma Google-sökningar elva träffar för vartdera nam-
net. Sökningar på »gamla Årstabron» respektive »nya Årstabron» resulterade i ca 500 träffar 
vardera. 
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är det mer naturligt att använda attributen gamla respektive nya, som man 
kan relatera till broarnas utseende och sin egen minnesbild av dem istället 
för till väderstrecken. Vid spontan namngivning av nyanlagda gator och 
nybyggda broar är ny ett naturligt namnelement. I Stockholm användes Nya 
som bestämningsled i gatunamn fram till 1885. Äldre gatunamn med denna 
bestämningsled har alla ändrats, vissa redan innan Stockholms gatunamn 
fick en fastare styrd planering, andra först vid den stora gatunamnsreformen 
1885. Nya gator, vägar och broar åldras och ett namn som innehåller be-
stämningsleden Nya blir med tiden missvisande. Bestämningsleden Gamla är 
däremot inte problematisk, eftersom den förblir passande för en gata eller 
bro som redan vid namngivningen kan beskrivas som gammal. I Stockholm 
fanns 1992 ett tiotal gatunamn med den fristående bestämningsleden Gamla, 
men inga med Nya som fristående bestämningsled.47  

Beträffande Skanstullsbron ställde sig många informanter frågande till att 
den över huvud taget skulle tillhöra Årsta. Årstabron ligger lika avsides från 
Årstas bebyggelse som Skanstullsbron, men Årstabron ansågs däremot till-
höra Årsta, som ett visuellt landmärke för stadsdelen. Broarnas namn spelar 
säkert en roll för hur man associerar dem till olika delar av staden. Stads-
delsnamnet som bestämningsled i Årstabron ger en naturlig association till 
stadsdelen Årsta, medan namnet Skanstullsbron inte associeras till Årsta. 

Namnet Sundstabacken var helt okänt bland informanterna. Sundstaback-
en är en kortare vägsträckning vid Sundsta gård i utkanten av Årsta, nära 
vattnet och Skanstullsbron. Den ligger på andra sidan av ett skogsområde 
sett ifrån stadsdelens bostadsbebyggelse.  

8.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Årsta 

Bland de 24 informanterna i Årsta varierade namnkännedomen mellan åtta 
och 49 namn, se tabell 26. Med de äldre kvinnorna bland informanterna 
gjorde jag inte individuella intervjuer, utan de samtalade tillsammans om 
Årstas gatunamn och jag styrde samtalet med frågor om enskilda gatunamn 
och Årstas namnkategori. På samma sätt pratade jag med de yngsta kvinnor-
na i grupper om två eller tre. I dessa gruppsamtal angav informanterna inte 
vilka gatunamn som de kände till, utan när jag räknade upp de olika gatu-
namnen så angav de när de inte kände till ett namn. Därför framgår inte i 
tabell 26 hur många gatunamn som dessa informanter var och en kunde 
nämna utan bara vilka som de sade sig känna till respektive inte känna till.  

                               
47 Namnleden ny finns dock i vissa äldre och starkt etablerade namn som Stora Nygatan 
(stadsdelen Gamla Stan) och Nytorget (stadsdelen Södermalm) (Stahre & al. 1992 s. 73, 253). 
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Tabell 26. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Årsta 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Kvinna 86 år 20 år 49 – (samtal med 
fem infor-
manter) 

3 

Kvinna ca 50 år »Många år» 44 18 8 
Kvinna 87 år 55 år 44 – (samtal med 

fem infor-
manter) 

8 

Kvinna 88 år 40 år 43 – (samtal med 
fem infor-
manter) 

9 

Kvinna 47 år 3 år 40 10 12 
Kvinna 14 år 14 år  38 – (samtal med 

tre informan-
ter) 

14 

Kvinna 14 år 14 år  38 – (samtal med 
tre informan-
ter) 

14 

Man 40 år 4 år 37 11 15 
Man 53 år 50 år  36 7 16 
Kvinna 14 år 14 år  36 – (samtal med 

tre informan-
ter)  

16 

Kvinna 88 år 47 år 34 – (samtal med 
fem infor-
manter) 

18 

Kvinna 14 år 14 år  34 – (samtal med 
två informan-
ter) 

18 

Man 55 år 23 år 33 3 19 
Kvinna 14 år 14 år  33 – (samtal med 

två informan-
ter) 

19 

Kvinna 14 år 14 år  33 7 19 
Kvinna 30 år 4 år 32 7 20 
Man 30 år 4 år 30 8 22 
Man 25 år 6 år 30 9 22 
Kvinna 14 år 14 år  30  9 22 
Man 91 år 54 år 29 3 23 
Man 30 år 3 år 28 8 24 
Man 26 år 8 månader 24 4 28 
Kvinna 65 år 4 år 23 – (samtal med 

fem infor-
manter) 

29 

Kvinna 23 år 1 månad 8 2 44 
 
Bäst namnkännedom hade en 86-årig kvinna som hade bott i Årsta i 20 år. 

Sämst namnkännedom hade en 23-årig kvinna som hade bott där i en månad, 
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hon kände bara till åtta av stadsdelens gatunamn, av vilka sex betecknar 
lokaler eller stora vägar som är mycket allmänt kända i Stockholm, Nynäs-
vägen, Skanstullsbron, Valla Torg, Årsta Torg, Årstabron och Årstalänken. 
Hon kände också till namnet på den centrala gatan i stadsdelen, Årstavägen, 
och namnet på sin egen gata, Bränningevägen. En 26-årig man som hade 
bott i Årsta i åtta månader nämnde själv namnen på fyra gator, Borensvägen, 
Rämensvägen, Slätbaksvägen och Årstavägen. Han hade lagt dessa gatu-
namn på minnet när han hade sökt bostad i Årsta. Han kände till ytterligare 
20 av gatunamnen och bedömde själv sin namnkännedom som dålig. Denne 
informant hade tidigare bott i Tyresö, och jag frågade honom om han kände 
till gatunamnen där, men han svarade att han oftast orienterar sig efter hus 
och platser, inte med hjälp av gatunamn. 

Flera informanter i Årsta uttryckte att de var likgiltiga inför gatunamnen. 
De kommenterade sin namnkännedom på olika sätt. En 30-årig man sade att 
han aldrig hade tänkt på gatunamn, att »de finns bara, man lär sig namnen 
men man tänker inte mer på dem». Han hade bott fyra år i Årsta och kände 
till 32 av namnen. På samma sätt resonerade den 23-åriga kvinnan med kom-
mentaren att »man lär sig gator där viktiga ställen ligger men man går inte 
runt och lär sig». Enligt henne kan folk i allmänhet inte särskilt många gatu-
namn. En 55-årig man tyckte att gatunamn »bara är namn» och inte värda 
något särskilt intresse. Han ansåg dock att gatunamnen i Årsta är bättre än i 
vissa andra stadsdelar och områden och nämnde Fisksätra i Nacka kommun, 
där fiskbeteckningar ingår i gatunamnen, som exempel på områden med 
dåliga gatunamn. En 47-årig kvinna som kände till så många som 40 av de 
52 namnen tyckte däremot att gatunamn är intressanta. Hon sade att hon 
brukar titta på gatunamnsskyltar och ibland fundera på namn, när hon pro-
menerar med sin hund. 

8.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Årsta 

8.4.1. Språkliga synpunkter på gatunamnen 
De fem äldsta kvinnorna uttryckte språkliga synpunkter på Årstas gatunamn. 
De ansåg att Borensvägen och Bolmensvägen är alltför lika och lätta att för-
växla, särskilt för personer med nedsatt hörsel, något som är vanligt i deras 
egen åldersgrupp. Enligt kvinnorna hade taxichaufförer många gånger för-
växlat Sandfjärdsgatan och Orrfjärdsgränd, vilket de trodde beror på att 
fjärd ingår i båda namnen och att taxichaufförer ofta inte är tillräckligt upp-
märksamma när de får adressuppgifter för körningar. En 30-årig kvinna 
tyckte också att flera namn är alltför lika och gav som exempel att lång ingår 
i både Eklångsvägen och Långhalsvägen. Dessutom ansåg hon att många av 
Årstas gatunamn är alltför långa, vilket gör dem opraktiska att använda. 
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Några av de äldsta kvinnorna tyckte att vissa av Årstas gatunamn är felak-
tigt bildade, eftersom namnen inte innehåller hela namnet på respektive sjö 
eller vik. Sjönamnet Hjälmaren har givit gatunamnet Hjälmarsvägen och av 
sjönamnet Vättern har bildats Vättersvägen, dvs. gatunamnen har bestäm-
ningsleder som består av indefinita och därmed reducerade kompositions-
former av hydronymerna, enligt praxis i Stockholm. Kvinnorna tyckte att 
gatunamnen är slarvigt bildade och att sjö- och viknamnen borde ha ingått 
med mer kompletta former i gatunamnen. De ansåg att namnet Hjälmarsvä-
gen borde ha haft formen *Hjälmarenvägen eller *Hjälmarevägen och att 
namnet Vättersvägen borde ha haft formen *Vätternvägen istället. Namnen 
Hjälmarsvägen och Vättersvägen ger enligt dessa informanter inte tillräck-
ligt tydlig referens till sjöarna Hjälmaren och Vättern. 

8.5. Summering av stadsdelen Årsta 
Att många av Årstas gatunamn tillhör namnkategorin »sjöar och vikar» var 
inte känt för mer än en tredjedel av informanterna, men flera hade en vag 
uppfattning om att det fanns sammanhang mellan gatunamnen eller insåg ett 
sådant sammanhang under intervjuernas gång. De äldre kvinnorna hade alla 
god kännedom om namnkategorin och trodde också att namnkategorin är 
självklar kunskap för alla som bor i Årsta. De som kände till namnkategorin 
ansåg att den passade bra i Årsta. De flesta informanterna hade inte reflekte-
rat över stadsdelens gatunamn tidigare, men i intervjuerna sade många att 
namnen är vackra och trevliga. Vissa synpunkter framkom på namnens 
språkliga former, Vättersvägen och Hjälmarsvägen ansågs ha felaktiga kom-
positionsformer. 

Årsta är liksom Norra Ängby en geografiskt stor stadsdel med många ga-
tunamn. I båda stadsdelarna var namn på centrala lokaler välkända bland 
informanterna, medan namn på korta återvändsgator och perifert belägna 
gator var mycket eller helt okända bland informanterna. Årstas stora grön-
område heter Årsta Skog. Detta namn kände bara 13 informanter till, och 
flera informanter ställde sig frågande till detta namn, som alltså inte är väl-
etablerat bland de boende i stadsdelen. 

Namnkännedomen varierade bland informanterna. De minst namnkunniga 
informanterna hade relativt korta boendetider i stadsdelen, den allra minst 
namnkunniga var en 23-årig kvinna som var helt nyinflyttad. 
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9. Stadsdelen Fruängen 

Stadsdelen Fruängen ligger i Söderort, sydväst om Stockholms innerstad. 
Stadsdelen gränsar i söder och sydost till stadsdelarna Herrängen och Lång-
bro, i sydväst till Huddinge kommun och i norr och nordost till stadsdelarna 
Västertorp och Hägerstensåsen, som ligger på andra sidan av den mycket 
trafikintensiva Södertäljevägen, dvs. den motorväg som utgör sträckningen 
av Europavägarna E4 och E20 genom Stockholms sydvästra förorter. Fru-
ängen ingår i stadsdelsområdet Liljeholmen-Hägersten i den kommunala 
förvaltningen. 

Fruängen planlades (Stahre & al. 1992 s. 354) 1952 och stadsdelens bo-
stadsområden byggdes ut under 1950-talet, då det torp revs som har givit 
namn åt stadsdelen, torpet Fruängen under herrgården Västberga. En cent-
rumanläggning färdigställdes i början av 1960-talet (Nylind 2003 s. 94). 
Stadsdelen har karaktär av tunnelbanestad med höga hus kring en stadsmäs-
sig torgbildning i centrum, vid tunnelbanestationen. Längre ut från centrum 
blir bebyggelsen lägre och glesare, och det finns grupphusområden i form av 
radhus och kedjehus. Merparten av bostadsbebyggelsen kan enligt arkitek-
turhistorikern och byggnadsantikvarien Olle Nylind (2003 s. 95) karakterise-
ras som »traditionell folkhemsbebyggelse» med lamellhus i tre eller fyra 
våningar och fem högre punkthus. Totalt fanns 3 899 bostäder i Fruängen år 
2003, se tabell 27, varav ca 150 i småhus. Småhusen byggdes på 1960-talet i 
form av kedjehus. Parkområden och gröna ytor finns dels mellan husen, dels 
i större sammanhängande grönområden i stadsdelen. 

Tabell 27. Fruängens befolkning och bostadsbebyggelse år 2003 (USK 2007g) 
Invånare 31 december 2003 6 709 
Inflyttade under 2003 930 
Utflyttade under 2003 1 006 
Antal bostäder 3 899 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 54 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 43 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 3 % 
* även lägenheter utan kök 

 
Trafikseparering var ett stadsplaneideal när Fruängen planerades, dvs. att 

biltrafiken (Björk & Reppen 2000) är separerad från gång- och cykeltrafiken 
för att minska antalet olyckor, och trafiksepareringen är konsekvent genom-
förd i stadsdelen. Fruängsgatan, Elsa Brändströms Gata och Fredrika Bre-
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mers Gata fungerar som matargator till de mindre trafikerade lokalgatorna, 
som leder in mellan bostadshusen som återvändsgator. De större och betyd-
ligt mer trafikerade genomfartsvägarna Mickelsbergsvägen och Vantörsvä-
gen löper utanför bebyggelsen, liksom Södertäljevägen, dvs. motorvägen 
E4/E20 genom Stockholms sydvästra förorter. Fotgängare har stora möjlig-
heter att förflytta sig i bilfria miljöer i Fruängen, i parkområden mellan bo-
stadshusen. Stadsdelen har ett centrum med en bilfri affärsgata och torgmil-
jöer. 

Som framgår av tabell 27 hade stadsdelen 6 709 invånare år 2003. 930 
personer, 14 % av invånarna, flyttade in i stadsdelen och 1 006 personer 
flyttade därifrån. 

9.1. Gatunamn i Fruängen 
I Fruängen fanns år 1992 37 fastställda gatunamn, se tabell 28, varav två 
fastställdes så sent som 1980. Sedan 1992 har ytterligare ett namn tillkommit 
i stadsdelen, Ada Nilssons Gata (2006) (NB protokoll 2006-01-31).  

Tabell 28. Fastställda gatunamn i Fruängen (Stahre & al. 1992 s. 354 ff.) 
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syftning/kategori-

tillhörighet 
Agnes Lagerstedts Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Agnes Lagerstedt 

(1850–1939), folkskollärare och initiativtagare 
till arbetarbostäder och skollovskolonier i Stock-
holm. 

Anna Sandströms Gata 1955 Kategorin »svenska kvinnor»: Anna Sandström 
(1854–1931), pedagog, skriftställare, grundade 
Anna Sandströms skola. 

Bredängsmotet 1964 Lokalt ortnamn. 
Bredängsvägen 1962 Lokalt ortnamn. 
Doktor Widerströms Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Doktor Karolina 

Widerström (1856–1949), Sveriges första kvinn-
liga legitimerade läkare. 

Elin Wägners Gata 1957 Kategorin »svenska kvinnor»: Elin Wägner 
(1882–1949), författare, journalist, aktiv i röst-
rätts-, kvinno- och fredsrörelsen, ledamot av 
Svenska Akademien. 

Ellen Fries Gata 1955 Kategorin »svenska kvinnor»: Ellen Fries (1855–
1900), Sveriges första kvinnliga filosofie doktor, 
var med och bildade Fredrika-Bremer-Förbundet. 

Ellen Keys Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Ellen Key (1849–
1926), författare, förkämpe för kvinnors rösträtt 
och frigörelse. 

Elsa Beskows Gata 1980 Kategorin »svenska kvinnor»: Elsa Beskow 
(1874–1953), författare och konstnär. 

Elsa Borgs Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Elsa Borg (1826–
1909), lärare i Stockholm med socialt engage-
mang. 
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Elsa Brändströms Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Elsa Brändström 
(1888–1948), sjuksköterska, arbetade inom Röda 
korset under första världskriget. 

Eva Bonniers Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Eva Bonnier 
(1857–1909), konstnär, donerade anslag till 
utsmyckning av offentliga byggnader i Stock-
holm. 

Fredrika Bremers Gata 1958 Kategorin »svenska kvinnor»: Fredrika Bremer 
(1801–65), författare, förespråkare för kvinno-
emancipation. 

Fruängens Kyrkogata 1964 Stadsdelsnamnet. 
Fruängsgatan 1954 Stadsdelsnamnet. 
Fruängsgången 1964 Stadsdelsnamnet. 
Fruängsplan 1964 Stadsdelsnamnet. 
Fruängstorget 1959 Stadsdelsnamnet. 
Gamla Södertäljevägen 1947 Bestämningsleden Gamla identifierar vägen. Se 

även Södertäljevägen. 
Hanna Paulis Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Hanna Pauli 

(1864–1940), konstnär, porträttmålare. 
Hanna Rydhs Gata 1968 Kategorin »svenska kvinnor»: Hanna Rydh 

(1891–1964) riksdagsledamot, svensk delegat i 
Nationernas förbund, ordförande i Fredrika-
Bremer-Förbundet, arkeolog. 

Herrängsvägen 1924 Lokalt ortnamn. 
Jenny Linds Gata 1955 Kategorin »svenska kvinnor»: Jenny Lind (1820–

87), sångerska. 
Jenny Nyströms Gata 1963 Kategorin »svenska kvinnor»: Jenny Nyström 

(1854–1946) konstnär, illustratör. 
Karin Boyes Gata 1980 Kategorin »svenska kvinnor»: Karin Boye (1900–

41), författare, lyriker. 
Kata Dalströms Gata 1954 Kategorin »svenska kvinnor»: Kata Dalström 

(1858–1923), socialistisk agitator, ledande i 
föreningen Arbetsstugor för barn. 

Kerstin Hesselgrens Park 1968 Kategorin »svenska kvinnor»: Kerstin Hesselgren 
(1872–1962), Sveriges första kvinnliga riksdags-
ledamot, ledande inom kvinnorörelsen. 

Lina Sandells Plan 1955 Kategorin »svenska kvinnor»: Lina (Carolina) 
Sandell-Berg (1832–1903), redaktör, författare av 
religiösa sånger. 

Lotta Svärds Gränd 1964 Kategorin »svenska kvinnor»: Lotta Svärd. Fiktiv 
gestalt, marketenterska i Fänriks Ståls sägner av 
J. L. Runeberg. Lottarörelsen har uppkallats efter 
henne. 

Mickelsbergskopplet 1970 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Mickelsbergsvägen 1934 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Svartlösakopplet 1970 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Södertäljevägen 1915 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Vantörsvägen 1943 Lokalt ortnamn. 
Västertorpsmotet 1970 Lokalt ortnamn. 
Västra Stockholmskopplet 1970 Väderstreck. 
Östra Stockholmskopplet 1970 Väderstreck. 
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9.1.1. Namnkategorin »svenska kvinnor» 
Av de 37 gatunamnen i Fruängen tillhör 20 namnkategorin »svenska kvin-
nor». Namnkategorin valdes utifrån bestämningsleden Fru- i stadsdelsnam-
net Fruängen. Den vagt formulerade namnkategorin »svenska kvinnor» 
kopplades alltså till appellativet fru i dess nu allmänna betydelse ’vuxen 
person av kvinnligt kön’. Namnkategorin »svenska kvinnor» användes tidi-
gare, 1925, i stadsdelen Enskededalen i sydöstra Stockholm. I Enskededalen 
finns tio gatunamn som innehåller kvinnonamn. Av dessa kvinnor var fem 
berömda sångerskor eller skådespelerskor under 1800-talet: Caroline Öst-
berg, Elisabet Olin, Emelie Högqvist, Kristina Nilsson och Matilda Jung-
stedt. De andra fem kvinnorna har gått till historien av olika anledningar, och 
alla är kanske inte allmänt kända historiska personer idag: Barbro Stigsdot-
ter, Kajsa Warg, Karin Månsdotter, Sara Moræa och Sophie Adelsparre. 
Namnkategorin »svenska kvinnor» utgjorde alltså ingen enhetlig kategori i 
Enskededalen. Det är svårt att se enligt vilka principer namnen har valts. De 
fem sångerskorna var framgångsrika karriärkvinnor under 1800-talet, men 
det finns varken historiska, yrkesmässiga eller ideologiska samband mellan 
de övriga personerna i namnkategorin »svenska kvinnor» i Enskededalen. 
Barbro Stigsdotter, Karin Månsdotter och Sara Moræa är i historien koppla-
de till mäktiga och inflytelserika män, Gustav Vasa, Erik XIV respektive 
Carl von Linné. Kajsa Warg är mest känd för sin kokbok 1755, och Sophie 
Adelsparre var verksam i Fredrika-Bremer-Förbundet och i slutet av 1800-
talet engagerad för kvinnors rättigheter i samhället.  

Namnkategorin »svenska kvinnor» infördes 1952 även i stadsdelen Fru-
ängen och ansågs passa där på grund av den kvinnliga anknytningen i stads-
delsnamnet. Kvinnorna, som Fruängens gatunamn syftar på, blev berömda 
eller framgångsrika inom ramen för sin egen yrkesroll och sitt engagemang i 
olika frågor, se tabell 28, och inte främst i relation till kända män. Deras 
yrkesroller och verksamhetsområden tillhörde deras samtida borgerliga bil-
dade sfär – flera var lärarinnor, konstnärer och författare. 

I sin genomgång av släktnamnsbaserade gatunamn i Stockholm år 2002 
visar Staffan Nyström (2003 s. 5 ff.) att 410 (89 %) av Stockholms 462 ga-
tunamn som innehåller ett släktnamn är »manliga», dvs. att gatunamnen är 
givna efter enskilda män. Tre gatunamn är givna efter hela familjer eller 
släkter. Nyströms genomgång visar att det i stadsdelen Fredhälls namnkate-
gori »berömda svenska författare» finns 14 (enbart manliga) författares 
släktnamn i gatunamnen, att det i stadsdelen Norra Ängbys namnkategori 
»svensk forntid och fornforskning» finns tolv (enbart manliga) fornforskares 
släktnamn i gatunamnen och att det i stadsdelen Akallas namnkategori »Fin-
land» finns elva (enbart manliga) finländska kulturpersonligheters släktnamn 
i gatunamnen. Dessa tre stadsdelar är inga undantag när det gäller den man-
liga dominansen bland släktnamnsbaserade gatunamn i Stockholm. Även i 
församlingen Hedvig Eleonora, som också utgör ett område i min undersök-
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ning, finns »manliga» släktnamnsbaserade gatunamn, Brahegatan och Lin-
négatan; enligt Stahre & al. (1992 s. 304) tillhör Brahegatan namnkategorin 
»fosterländska och historiska namn». 

Enligt Nyström finns 60 % av Stockholms totalt 49 släktnamnsbaserade 
»kvinnliga» gatunamn i stadsdelarna Fruängen och Enskededalen, inom 
ramen för den ganska ospecificerade namnkategorin »svenska kvinnor». 
Någon allmän namnkategori »svenska män» finns inte i någon stadsdel i 
Stockholm. »Manliga» släktnamnsbaserade gatunamn återfinns dock ofta i 
namnkategorier med mera bestämd avgränsning och inriktning.  

9.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
I fem av gatunamnen i Fruängen ingår stadsdelsnamnet som namnelement: 
Fruängens Kyrkogata, Fruängsgatan, Fruängsgången, Fruängsplan, Fru-
ängstorget. Fruängsgatan fick sitt namn 1954 och är en längre matargata till 
flera lokalgator i stadsdelens södra del. Dessa lokalgator är återvändsgator 
med bostadsbebyggelse. Fruängstorget tillkom 1959 då centrumanläggning-
en började byggas. Fruängsgången, Fruängsplan och Fruängens Kyrkogata 
namnsattes 1964. Dessa lokaler ingår också i eller ligger nära centruman-
läggningen. Bestämningslederna Fruängens eller Fruängs- anger med andra 
ord den centrala placeringen i stadsdelen, och namnen är också orienterande 
i relation till andra stadsdelar. Eftersom Fruängsgången, Fruängstorget och 
Fruängsplan ligger i stadsdelens centrum är behovet av deras namn kanske 
mindre; det finns även andra orienteringspunkter än gator och platser i om-
rådet, t.ex. affärer, restauranger, bibliotek, kyrka, busstorg och tunnelbane-
station. 

Namnen på de större genomfartsvägarna har bestämningsleder som anger 
vägens riktning. Gatunamnen Bredängsvägen, Herrängsvägen och Vantörs-
vägen anger vägarnas riktning mot närliggande stadsdelar och områden. Den 
numera försvunna bebyggelsen Mickelsberg på Västberga ägor ingår i gatu-
namnet Mickelsbergsvägen, och vägarnas riktning mot det längre bort beläg-
na Södertälje framgår av namnen Gamla Södertäljevägen och Södertäljevä-
gen. Mickelsbergsvägen löper som genomfartsväg genom flera stadsdelar i 
sydvästra Stockholm. Gamla Södertäljevägen i norra delen av Huddinge 
kommun är en genomfartsväg som sträcker sig in i Fruängen, där den byter 
namn till Fruängsgatan och fortsätter som matargata genom Fruängen. I 
genomfartsvägarnas namn ingår elementet väg, vilket ger intryck av en stör-
re väg, äldre landsväg eller modern genomfartsväg, till skillnad från gator i 
kvartersbebyggelse, vilka i Fruängen har namn med elementet gata. 

Sex gatunamn i Fruängen har huvudlederna -kopplet eller -motet och de-
noterar lokaler anknutna till motorvägen E4/E20: Bredängsmotet, Mickels-
bergskopplet, Svartlösakopplet, Västertorpsmotet, Västra Stockholmskopplet 



 146 

och Östra Stockholmskopplet.48 Namnelementet koppel används i Stockholm 
för namn på »de korta förbindelsevägar som sammankopplar de olika delar-
na av planskilda trafikplatser», och mot används i namn på »planskilda kors-
ningar mellan motorväg och annan väg» och i namn på »större trafikplatser 
med planskilda korsningar» (Stahre & al. 1992 s. 25 f.).  

9.2. Informanter i Fruängen 
Informanterna i Fruängen var elva män och nio kvinnor som vid intervjutill-
fällena var mellan 20 och 84 år gamla. Jag intervjuade två av informanterna i 
Fruängens kyrkas församlingslokaler, övriga i Fruängens centrum, i parkerna 
runt bostadshusen och på gatorna. Intervjuerna ägde rum under våren och 
sommaren 2003. 

Tabell 29 visar informanternas kön, ålder och boendetid i stadsdelen. Bo-
endetiden i stadsdelen varierade mellan fem månader och 40–50 år. Den 76-
åriga kvinna som hade bott längst i Fruängen kunde inte minnas exakt när 
hon flyttade dit, därav den osäkra tidsangivelsen. Elva informanter hade bott 
i Fruängen fem år eller kortare tid. Bland dessa helt eller relativt nyinflyttade 
personer fanns såväl pensionärer som medelålders och yngre personer. En 
20-årig och en 21-årig kvinna var uppvuxna i Fruängen. Övriga informanter 
hade flyttat dit som vuxna. En informant, en 24-årig kvinna, talade svenska 
med tydlig brytning och påpekade själv sitt utländska (jugoslaviska) ur-
sprung.  

Tabell 29. Informanter i Fruängen (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Fruängen 

Kvinna 20 år 13 år 
Kvinna 21 år 20 år 
Kvinna 24 år 2 år 
Man 24 år 5 år 
Man 31 år 5 år 
Man 32 år 5 månader 
Man 33 år 6 månader 
Man 35 år 1 år 
Man 42 år 1 år 
Man 43 år 8 år 
Kvinna 47 år 20 år 
Man 47 år 12 år 
Kvinna 55 år 1 år 

                               
48 Avfarten från E4/E20 sydväst om Fruängen är – liksom Östra och Västra Stockholmskopp-
let – en del av Bredängs trafikplats och heter Fruängskopplet, men detta koppel ligger i Hud-
dinge kommun och inte i Fruängen. 
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Kvinna 57 år 4 år 
Kvinna 66 år 30 år 
Man 67 år 27 år 
Kvinna 73 år 27 år 
Man 73 år 1 år 
Kvinna 76 år 40–50 år 
Man 84 år 5 år 

 
Under sommaren 2004 gjorde jag ytterligare besök i Fruängen, där jag då 

intervjuade fler Fruängsbor om namnen Fruängsplan, Fruängstorget och 
Kerstin Hesselgrens Park på respektive plats för att undersöka om namn-
kännedom och informantkommentarer från 2003 kunde bekräftas. 

9.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Fruängen 

9.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin »svenska 
kvinnor» 
18 informanter i Fruängen kände till eller ansåg sig känna till stadsdelens 
namnkategori. Flera informanter gjorde dock egna tolkningar av kategorin 
utifrån något eller några av gatunamnen och trodde att namnkategorin var 
mer specifik. En 66-årig kvinna hävdade att personerna i gatunamnen hade 
varit »kvinnosakskvinnor» och motiverade detta påstående med gatunamnet 
Fredrika Bremers Gata. Jag frågade henne på vilket sätt Jenny Lind och 
Jenny Nyström hade gjort sig kända som kvinnosakskvinnor, och då blev 
hon osäker på sin tolkning. Två manliga informanter hävdade att namnkate-
gorin var »kvinnliga författare». En tredje påstod att kategorin var »kvinnli-
ga författare och kända kvinnor från historien». Honom frågade jag vilka 
böcker Jenny Lind och Jenny Nyström har skrivit, och han insåg då att han 
hade en alltför snäv kategoriuppfattning. En 24-årig man kallade kategorin 
»kvinnliga kulturpersonligheter», vilket naturligtvis stämmer bra för de fles-
ta eller alla kvinnor vilkas namn ingår i kategorin. 

En 55-årig kvinna visste att kategorin var »berömda kvinnor», men hon 
tyckte att det var konstigt att en man ändå hade fått en gata uppkallad efter 
sig i Fruängen. Jag frågade vilken man hon avsåg, och hon svarade doktor 
Widerström. Jag berättade då att doktor Karolina Widerström var Sveriges 
första legitimerade kvinnliga läkare, förkämpe för kvinnlig rösträtt och le-
damot av stadsfullmäktige i Stockholm. Detta förvånade informanten, som 
automatiskt hade tolkat doktorstiteln i namnet som att den skulle tillhöra en 
manlig person. Hon förklarade detta med att gatunamnets form avvek för 
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mycket från de övriga kategorinamnen, som innehåller hela personnamn, 
både förnamn och släktnamn. 

Namnkategorin i Fruängen är alltså mycket välkänd i stadsdelen, och den 
används som ett tema i olika verksamheter i stadsdelen. På Fruängens biblio-
tek hade man 2003 både en skrift om kvinnorna i stadsdelens gatunamn och 
böcker av och om dem samlade i en särskild hylla. De två informanter i 20-
årsåldern som hade vuxit upp i Fruängen berättade att de haft gatunamnens 
kvinnor som ämnen för temaarbeten i skolan och hållit föredrag om de olika 
kvinnorna. Gatunamnen har med andra ord bidragit till det lokala kulturlivet 
genom bibliotekets satsning, och de har fått en större roll i skolundervisning-
en än vad lokala gatunamn annars får i Stockholms förorter.49 

De två informanter som inte kände till namnkategorin i Fruängens gatu-
namn var en 84-årig man, som hade bott fem år i Fruängen, och en 24-årig 
kvinna från Jugoslavien som hade bott i Sverige i två år. Min fråga till man-
nen, om han kände till vilken grupp eller kategori som stadsdelens gatunamn 
ingår i eller om han såg något mönster i namnen, väckte ett visst intresse hos 
honom, och han frågade mig om gatunamnen hade anknytning till området. 
En sådan lokal anknytning vore naturlig, ansåg han. Däremot hade denne 
man inte noterat mönstret i gatunamnen, att de alla innehåller namn på kända 
svenska kvinnor, de flesta mycket välkända kulturpersonligheter.  

Kvinnan som inte kände till namnkategorin hade kommit som 22-åring 
från Jugoslavien till Sverige. Hon tyckte själv att hon inte kunde se något 
mönster eller sammanhang i gatunamnen. Däremot sade hon: »Här finns tre 
damer, kända kvinnor, Eva Bonnier, Hanna Pauli och en till som jag har 
glömt.» Med en annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska är det 
inte självklart att inse att personnamnen i Fruängens gatunamn är kvinno-
namn eller att dessa kvinnor är berömda i Sverige. Jag blev förvånad över att 
denna informant särskilt hade noterat just namnen Eva Bonnier och Hanna 
Pauli. Dessa kvinnor var båda konstnärer och för många personer med bak-
grund i Sverige troligen mindre kända än personer som Ellen Key, Elsa Bes-
kow, Fredrika Bremer, Jenny Lind, Jenny Nyström och Karin Boye, men för 
denna informant var det alltså två konstnärer som fick henne att ana ett 
mönster i namngivningen. 

Det är möjligt att namnkategorin i Fruängen, »svenska kvinnor», är så 
allmän att båda dessa informanter i själva verket hade uppfattat den men 
trodde att »rätt» svar på min fråga skulle vara en mer specifik kategori som 

                               
49 Fruängsskolan började 1997 med en pedagogik där närmiljön i den egna stadsdelen bildar 
utgångspunkt för ämnesövergripande temastudier, »med staden som klassrum och stadsdelen 
som historiebok» (Lahiri 2000 s. 91). Enligt initiativtagaren till projektet, arkitekten och 
bildläraren Dipak Lahiri (muntligt meddelande 2004-07-02), har kvinnorna i stadsdelens 
gatunamn fungerat som utgångspunkt för elevers kunskapssökande och lärande inom de 
arbetsformer som har utvecklats vid skolan inom detta projekt. 
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de inte kände till. Ett sådant antagande försökte jag med olika följdfrågor få 
dem att uttrycka, men det gjorde de inte, vilket antingen kan bero på en brist-
fällig kommunikation i intervjuerna eller på att informanterna helt enkelt inte 
hade noterat de många kvinnonamnen och inte insett att dessa utgör en 
namnkategori. 

9.3.1.1. Kategorinamn med samma förnamn i bestämningslederna 
Några informanter var oerhört positiva till gatunamnen i Fruängen. Två 
kvinnor, 66 och 47 år, som hade bott 20 respektive 30 år i Fruängen, sade att 
det är logiskt med kvinnonamn i gatunamnen i Fruängen. Också en 31-årig 
man tyckte att namnkategorin passade i Fruängen. En 33-årig man framhöll 
att »det är riktiga människor i namnen, personliga namn». En 32-årig och en 
47-årig man tyckte att kända personer och lite ovanliga personnamn gör det 
lättare att komma ihåg gatunamnen. Båda dessa informanter ansåg dock, 
liksom flera andra, att gatunamnen är alltför lika varandra och att man därför 
blandar ihop dem. En informant sade: »folk blandar ihop alla Elsa, Karin och 
Jenny». Hon avsåg med detta att det finns tre gatunamn som börjar med för-
namnet Elsa (Elsa Beskows Gata, Elsa Borgs Gata och Elsa Brändströms 
Gata) och två gatunamn som börjar med namnet Jenny (Jenny Linds Gata 
och Jenny Nyströms Gata). Det finns dock bara ett gatunamn som börjar 
med Karin. Däremot finns namnen Hanna och Ellen i två gatunamn vardera, 
Hanna Paulis Gata och Hanna Rydhs Gata respektive Ellen Fries Gata och 
Ellen Keys Gata. 

Eftersom vissa förnamn ingår i två eller tre gatunamn och personnamnen 
inte skiljer sig åt förrän i släktnamnen – dvs. i gatunamnens andra prosodiska 
och grafiska ord och tredje stavelse – uppfattades flera gatunamn som myck-
et lika varandra av informanterna. I namnen Ellen Keys Gata och Ellen Fries 
Gata ingår förnamnet Ellen, och personnamnen och gatunamnen har dessut-
om samma prosodi. I Elsa Beskows Gata och Elsa Brändströms Gata är 
förnamnet Elsa gemensamt, och släktnamnen Beskow och Brändström börjar 
på samma bokstav. 

9.3.1.2. Sammanblandning av gatunamn och personnamn 
Flera av de kvinnor som Fruängens kategorinamn syftar på är allmänt kända 
i Sverige. Det ingår i allmänbildningen att känna till dem. Detta underlättar 
för invånarna i Fruängen att lära sig stadsdelens gatunamn. »Kända personer 
och lite ovanliga namn är lätta att komma ihåg», sade en informant. Detta 
överensstämmer med åsikter från andra stadsdelar, att gatunamn som är lite 
speciella och utmärker sig både genom sin språkliga form och sin semantik 
är uppskattade och underlättar inlärning. Flera av de kvinnor som återfinns i 
Fruängens gatunamn är mycket kända i Sverige, och några har relativt ovan-
liga släktnamn. Elin Wägner, Ellen Key, Elsa Beskow, Fredrika Bremer, 
Jenny Lind, Jenny Nyström, Karin Boye och Lina Sandell torde vara kända 
kulturpersonligheter för en stor mängd människor med bakgrund i Sverige. 
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Det finns därför en uppenbar risk att informanterna vid intervjuerna förväx-
lade personkunskap från sin allmänbildning med kännedom om gatunamn i 
Fruängen, när jag frågade dem om de gatunamn som de själva inte nämnde i 
intervjudelen om aktiv och passiv namnkännedom. Några informanter påpe-
kade detta problem och sade att de visserligen kände till personen i gatu-
namnet men inte gatunamnet. 

En 35-årig informant i Fruängen sade att »utomstående behöver tid för att 
vänja sig vid gatunamnen i Fruängen» och menade med detta att flera av 
personnamnen är så ovanliga att de är svåra att snabbt ta till sig och använda 
obehindrat. Samme man sade att det samtidigt är trevligt med vackra namn 
och människor i namnen, att de berikar gatunamnen och ger historia. Där-
emot tyckte han generellt att det är trist med kategorinamn. Han ansåg dock 
inte att Fruängens gatunamn är kategorinamn, eftersom de välkända perso-
nerna och deras ovanliga personnamn gör gatunamnen unika. De namnkate-
gorier som han var negativ till är sådana som omfattar mer allmänna katego-
rier, t.ex. blom-, träd- och fågelbeteckningar. 

9.3.2. Namnkännedom relaterad till stadsplanen och egenskaper 
hos de namnbärande lokalerna 
I tabell 30 framgår i vilken omfattning de olika namnen i Fruängen var kän-
da av informanterna i stadsdelen.  

Tabell 30. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informan-

ter som kände 
till gatunamnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet 

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet 

Agnes Lagerstedts Gata 14 5 6 
Anna Sandströms Gata 10 1 10 
Bredängsmotet 5 0 15 
Bredängsvägen 11 0 9 
Doktor Widerströms Gata 16 5 4 
Elin Wägners Gata 17 2 3 
Ellen Fries Gata 13 3 7 
Ellen Keys Gata 19 15 1 
Elsa Beskows Gata 16 9 4 
Elsa Borgs Gata 18 8 2 
Elsa Brändströms Gata 17 7 3 
Eva Bonniers Gata 13 4 7 
Fredrika Bremers Gata 17 5 3 
Fruängens Kyrkogata 14 0 6 
Fruängsgatan 19 15 1 
Fruängsgången 14 1 6 
Fruängskopplet 1 0 19 
Fruängsplan 8 1 12 
Fruängstorget 15 0 5 
Gamla Södertäljevägen 19 2 1 
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Hanna Paulis Gata 13 3 7 
Hanna Rydhs Gata 13 1 7 
Herrängsvägen 15 0 5 
Jenny Linds Gata 17 5 3 
Jenny Nyströms Gata 12 1 8 
Karin Boyes Gata 12 4 8 
Kata Dalströms Gata 16 3 4 
Kerstin Hesselgrens Park 2 0 18 
Lina Sandells Plan 15 4 5 
Lotta Svärds Gränd 2 0 18 
Mickelsbergskopplet 1 0 19 
Mickelsbergsvägen 19 4 1 
Svartlösakopplet 3 0 17 
Södertäljevägen 18 0 2 
Vantörsvägen 18 4 2 
Västertorpsmotet 6 0 14 
Västra Stockholmskopplet 1 0 19 
Östra Stockholmskopplet 0 0 20 

9.3.2.1. Kännedom om namn på lokaler i Fruängens bebyggelse 
Många av gatorna i Fruängens bostadsbebyggelse, de flesta med namn i ka-
tegorin »svenska kvinnor», är lokalgator och återvändsgator mellan bostads-
hus och utnyttjas därför som förflyttnings- och transportsträckor främst av 
personer som bor i eller har ärenden till fastigheterna på gatan. Ellen Keys 
Gata, Elsa Brändströms Gata, Fredrika Bremers Gata och Fruängsgatan är 
däremot längre, och de är inte heller återvändsgator. Dessa gators namn var 
mycket välkända bland informanterna. 17 respektive 19 av informanterna 
kände till dessa namn. 

Flera av de mindre kända namnen på lokaler i bebyggelsen denoterar små 
eller perifert belägna lokaler såsom Anna Sandströms Gata, Lotta Svärds 
Gränd och Jenny Nyströms Gata. Det finns dock inga klara samband mellan 
hur kända namnen är och lokalernas storlek och centralitet. Lotta Svärds 
Gränd ligger perifert i stadsdelens nordvästra del. Där ligger Mälarhöjdens 
idrottsplats, en idrottshall, en bensinstation med bilverkstad och där har legat 
en flyktingförläggning, däremot inga ordinära bostadshus.50 Området kallas 
Gyllene Ratten, ett namn som ursprungligen betecknade Sveriges första mo-
tell (motorhotell), vilket låg där. Namnet har också använts i namnen på en 
bensinstation och bilverkstad och en flyktingförläggning på Lotta Svärds 
Gränd, Shell Gyllene Ratten respektive Gyllene Rattens flyktingbostäder. 
Namnet Gyllene Ratten förefaller etablerat bland Fruängsborna. Flera infor-
manter använde det, när vi pratade om denna del av stadsdelen i intervjuer-
na. Gyllene Ratten har också föreslagits som kvartersnamn av Namnbered-
ningen (NB protokoll 2007-05-17). 
                               
50 Området är under omdaning och ett nytt bostadsområde är planerat där (Sbn protokoll 
2005-06-09). 
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9.3.2.2. Kännedom om namn på Fruängens parkområde 
I Fruängen ligger bostadsbebyggelsen i parkmiljö men bara det största sam-
manhängande parkområdet är namnsatt, Kerstin Hesselgrens Park. Denna 
park är centralt belägen i stadsdelen, men parkens namn var känt av bara två 
informanter. Det är svårt att hitta gatunamnsskyltar med parkens namn i 
parkområdet. Eftersom parker är lokaler som inte självklart förväntas ha 
namn och eftersom detta parknamn inte heller utgör någon gatuadress, tycks 
namnet ha förblivit okänt bland Fruängens invånare, trots att det har funnits 
sedan 1968. I parken finns en större lekplats, en populär plats för barn och 
föräldrar i Fruängen. Vid denna lekplats finns en skylt med texten Välkom-
men till Vippan. Jag frågade i augusti 2004 ett tjugotal personer som befann 
sig i lekparken eller promenerade förbi vad de kallade lekplatsen och om 
hela parken hade något namn. Alla svarade att lekplatsen heter Vippan, men 
bara en person kände till att det omgivande parkområdet heter Kerstin Hes-
selgrens Park. Denna person, en man i 35-årsåldern, hade upptäckt namnet 
på en webbkarta och sade att han hade blivit förvånad över att han inte kände 
till namnet på denna plats, som han besökte så ofta.51 

9.3.2.3. Kännedom om namn på större vägar och lokaler knutna till 
motorvägen 

Sex gatunamn i Fruängen, Bredängsvägen, Gamla Södertäljevägen, Herr-
ängsvägen, Mickelsbergsvägen, Södertäljevägen och Vantörsvägen, beteck-
nar bredare genomfartsvägar. Södertäljevägen är motorvägen norr om Fru-
ängen, de övriga vägarna har genomfarts- eller landsvägskaraktär. Som 
framgår av tabell 30 kände 18 eller 19 av de 20 informanterna till namnen 
Gamla Södertäljevägen, Mickelsbergsvägen, Södertäljevägen och Vantörs-
vägen. Dessa lokaler utgör orienterings- och referenspunkter för både boen-
de och besökare i Fruängen. Bredängsvägen och Herrängsvägen var där-
emot något mindre kända. Dessa vägar löper genom stadsdelarna Bredäng 
respektive Herrängen, och bara en liten del av dem finns i Fruängen. 

Namnen på de lokaler som är anknutna till motorvägen var mycket okän-
da bland informanterna i Fruängen, vilket framgår av tabell 30. Bredängsmo-
tet kände fem av 20 informanter till, Svartlösakopplet kände tre till och Väs-
tertorpsmotet kände sex informanter till. De övriga namnen, Mickelsbergs-
kopplet, Västra Stockholmskopplet och Östra Stockholmskopplet, kände en 
eller ingen av informanterna till. Ur Vägverkets perspektiv, för trafikplanera-
re, trafikpolis, i trafikinformation i radioprogram och liknande är dessa plat-
ser fysiska scener, där insatskrävande trafikolyckor äger rum, där köer bildas 
och där verksamheter som vägarbeten och vägskyltning genomförs. Det är i 
sådana, för de olika aktörerna professionella sammanhang självklart att tra-
                               
51 Parkens namn fanns på kartor över Fruängen i kartfunktionerna på Eniros webbplats i au-
gusti 2004 (Eniro 2004) men inte på samma webbplats i juni 2007 (Eniro 2007). 
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fikplatser, mot, avfarter, påfarter och överfarter har ett namn. Namnen har en 
begränsad men mycket viktig funktion. Gemene man har däremot mera säl-
lan behov av namn för sådana platser. Lokalerna saknar djupare meningsin-
nehåll utöver att vara avfart från eller påfart till motorvägen, och människor i 
allmänhet noterar alltså ofta inte ens att de är namngivna. 

9.3.2.4. Kännedom om namn på lokaler i stadsdelens centrum 
I Fruängen finns fem centralt belägna lokaler med namn i vilka stadsdelens 
namn ingår som namnelement: Fruängens Kyrkogata, Fruängsgatan, Fru-
ängsgången, Fruängsplan och Fruängstorget. Av dessa är Fruängsgatan en 
förhållandevis trafikerad gata som löper genom stadsdelen och har funktion 
av matargata till lokalgatorna i bostadsområdet. Fruängsgången, Fruängs-
plan och Fruängstorget denoterar lokaler i stadsdelens centrum. 

Namnet Fruängstorget var bekant för 15 informanter, medan bara åtta 
kände till namnet Fruängsplan. Fruängsplan är en central plats i centrum, 
vid centralstråket Fruängsgången och i samma plan som detta. Fruängstorget 
ligger högre än det övriga centrumområdet och förbinds med Fruängsgången 
via trappor. På Fruängstorget finns bl.a. stadsdelens apotek, restauranger och 
en större parkeringsplats, som präglar torgets öppna yta. Bara en person 
nämnde själv Fruängsplan som ett namn i Fruängen, och ingen informant 
nämnde själv namnet Fruängstorget. Många informanter hade inte reflekte-
rat över dessa gatunamn utan hade en passiv och osäker namnkännedom – de 
ansåg att detta är namn som är självklara namn på en central plats i stadsde-
len och utgick från att namnen denoterade en plats vid Fruängsgången i cent-
rumområdet. När informanterna under intervjuerna insåg att namnen Fru-
ängsplan och Fruängstorget avser två olika lokaler, blev det tydligt att flera 
inte visste vilken lokal i stadsdelens centrum som avsågs med respektive 
namn. 

Både Fruängsplan och Fruängstorget har visserligen ett centralt läge i 
stadsdelen, men den gemensamma bestämningsleden i deras namn och de 
snarlika betydelserna hos namnelementen torg och plan gör att namnen inte 
fungerar identifierande eller särskiljande. Fruängsbornas behov av officiella 
plannamn för dessa båda platser är dessutom sannolikt litet, eftersom det i 
Fruängens centrumområde finns flera orienteringsunderlättande byggnader 
och kommersiella namn. 

Osäkerheten om Fruängsplan och Fruängstorget bekräftades i ett tjugotal 
uppföljande samtal med människor på Fruängsplan och Fruängstorget i au-
gusti 2004. Ingen av personerna som jag pratade med då kunde med säkerhet 
säga på vilken av platserna de befann sig eller var den andra platsen låg, 
förutom en kvinna på Fruängstorget som visste att Apoteket Humlan har 
Fruängstorget som gatuadress, vilket ledde henne till slutsatsen att hon vid 
vårt samtal befann sig där. Det finns två andra större öppna platser i cent-
rumområdet, dels en torgliknande öppen plats i Fruängsgångens västra ände, 
dels ett busstorg mellan Ellen Keys Gata och tunnelbanestationen. Dessa 
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lokaler är rumsliga enheter i ungefär samma grad som Fruängsplan och Fru-
ängstorget, men de har inga egna namn utan är delar av Fruängsgången re-
spektive Ellen Keys Gata. Flera informanter kunde tänka sig dessa platser 
som bärare av namnet Fruängsplan och/eller Fruängstorget. 

9.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Fruängen 
Bland de 20 informanterna i Fruängen varierade namnkännedomen mellan 
tolv och 31 namn, se tabell 31. 

Tabell 31. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Fruängen 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Man 43 år 8 år 31 8 6 
Kvinna 57 år 4 år 31 6 6 
Kvinna 21 år 20 år 29 9 8 
Man 35 år 1 år 29 6 8 
Kvinna 66 år 30 år 28 5 9 
Man 42 år 1 år 28 7 9 
Kvinna 73 år 27 år 26 6 11 
Kvinna 20 år 13 år 26 11 11 
Man 47 år 12 år 26 7 11 
Man 84 år 5 år 25 4 12 
Kvinna 47 år 20 år  23 7 14 
Man 67 år 27 år 21 3 16 
Man 73 år 1 år 19 3 18 
Man 33 år 6 månader 19 4 18 
Kvinna 55 år 1 år 18 5 19 
Kvinna 76 år 40–50 år 17 5 20 
Man 24 år 5 år 17 6 20 
Man 31 år 5 år 17 4 20 
Kvinna 24 år 2 år 16 3 21 
Man 32 år 5 månader 12 3 25 

 
Bäst namnkännedom hade en 43-årig man och en 57-årig kvinna, som 

hade bott åtta respektive fyra år i Fruängen. Sämst namnkännedom hade en 
32-årig man som hade bott fem månader i stadsdelen. Han kunde själv ange 
tre gatunamn i Fruängen, Elsa Beskows Gata, där han själv bodde, samt 
Fruängsgatan och Vantörsvägen. Dessutom kände han till Fruängstorget 
och ytterligare åtta gatunamn, varav de flesta namn på de större genomfarts-
vägarna utanför bebyggelsen. Genomfartsvägarna Bredängsvägen, Gamla 
Södertäljevägen, Herrängsvägen, Mickelsbergsvägen och Södertäljevägen 
var självklara referenspunkter för hans orientering i Fruängen och omkring-
liggande stadsdelar. Förutom kategorinamnet Elsa Beskows Gata, som han 
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nämnde själv, kände han även till kategorinamnen Elsa Borgs Gata, Hanna 
Rydhs Gata och Karin Boyes Gata. Dessa gatunamn sade han sig ha lagt på 
minnet, när han hade sökt bostad i Fruängen och läst lägenhetsannonser. 

En 55-årig kvinna som hade bott i Fruängen i ett år kunde själv nämna 
fem gatunamn, alla namn på gator med bostadsbebyggelse, Doktor Wider-
ströms Gata, Ellen Keys Gata, Elsa Borgs Gata, Fredrika Bremers Gata, 
Kata Dalströms Gata, och hon kände till ytterligare 13 av namnen. Denna 
kvinna sade att hon hade svårt att lära sig gatunamn och istället använde bl.a. 
hus och affärer för att orientera sig. Namnen på de större vägarna utanför 
bebyggelsen ansåg hon vara allmänt kända och självklara att känna till för 
alla boende i Fruängen och omkringliggande stadsdelar. 

Som framgår i tabell 31 kände de informanter som hade kortast boendetid 
i Fruängen naturligt nog till relativt få av gatunamnen. Även den 76-åriga 
kvinna som hade bott längst tid i Fruängen kände till relativt få gatunamn 
och hon nämnde inte heller fler än fem namn på egen hand. Hon uttryckte en 
uppgivenhet inför stadsdelens gatunamn och menade att namnen är för lika 
och att hon därför blandade ihop dem. 

Totalt var det nio informanter, varav sex män och tre kvinnor, som kände 
till något eller några namn på lokaler anknutna till motorvägen (se avsn. 
9.3.2.3). Bäst namnkännedom när det gällde dessa platser hade en 43-årig 
man, som kände till fyra av de sju platsernas namn, och en 35-årig man, som 
kände till tre av dem. Båda var bilförare och berättade att de brukade lyssna 
på trafikrapporter på radio. Därför är det naturligt att de hade lagt namnen på 
minnet. Dessa män hade dock även för övrigt en stor namnkännedom och 
kände till 33 respektive 30 av stadsdelens gatunamn. 

9.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Fruängen 

9.4.1. Gatunamnens längd 
I flera intervjuer framkom synpunkter på gatunamnens längd, att namnen i 
Fruängen är alltför långa och därmed svårhanterliga som gatunamn. Alla 
namn i kategorin »svenska kvinnor» skrivs som tre grafiska ord: förnamn 
eller titel, släktnamn och topografiskt grundord. Det topografiska grundordet 
är gata i alla kategorinamn förutom Kerstin Hesselgrens Park, Lina Sandells 
Plan och Lotta Svärds Gränd. Gatunamnen uttalas naturligtvis också som tre 
prosodiska ord. 

Gatunamn med personnamn som bestämningsleder har konstruerats efter 
olika principer i Stockholm. Bland de gatunamn som innehåller en persons 
förnamn och släktnamn är det vanligast med ett fristående grundord, såsom i 
Fruängens kategorinamn. Staffan Nyströms (2003) redovisning av de släkt-
namnsbaserade gatunamnens typologi visar att 178 av de 462 släktnamnsba-
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serade gatunamn som 2002 fanns i Stockholm var av samma typ som i Fru-
ängen, medan 31 gatunamn bestod av två grafiska ord, där personens släkt-
namn och gatunamnets huvudled är sammanskrivna i ett grafiskt ord, som 
vid uttal av gatunamnet även utgör ett prosodiskt ord, t.ex. Alvar Aaltogång-
en i stadsdelen Akalla. Flera av gatunamnen i Fruängen får genom sina fri-
stående huvudleder prosodiska betoningskrockar, t.ex. Elsa Borgs Gata, 
Jenny Linds Gata, Lina Sandells Plan. Betoningskrockarna gör uttalet av 
dessa namnfraser mindre rytmiskt än uttalet av gatunamn där grundordet 
läggs till personens släktnamn i ett och samma grafiska och även prosodiska 
ord. 

Räknat i stavelser är Fruängens gatunamn generellt längre än gatunamnen 
i övriga stadsdelar i UND1. Som framgår av tabell 32 består gatunamnen i 
Fruängen av i genomsnitt 5,2 stavelser, ett högre genomsnitt än i de övriga 
stadsdelarna. I tabellen framgår också att 76 % av Fruängens gatunamn be-
står av fem eller fler stavelser, en betydligt större andel än i övriga stadsde-
lar. I Årsta består t.ex. enbart nio av gatunamnen av fem eller fler stavelser. 

Tabell 32. Antal stavelser i gatunamnen i undersökningens stadsdelar.52 Inom paren-
tes anges andelen av det totala antalet gatunamn i respektive stadsdel.53 
 
Stadsdel Gatunamn 

med 3 
stavelser 

Gatunamn 
med 4 
stavelser 

Gatunamn 
med 5 
stavelser 

Gatunamn 
med 6 stavel-
ser 

Gatunamn 
med fler än 
6 stavelser 

Genom-
snittligt 
antal sta-
velser i 
stadsdelens 
gatunamn 

Hedvig 
Eleonora 
församling 

3 (11 %) 14 (52 %) 9 (33 %) 1 (4 %) 0  4,3 

Hjorthagen 3 (9 %) 19 (54 %) 11 (31 %) 2 (6 %) 0  4,3 
Fredhäll 1 (4 %) 11 (46 %) 9 (38 %) 3 (12 %) 0  4,6 
Norra 
Ängby 

6 (7 %) 46 (57 %) 25 (31 %) 4 (5 %) 0  4,8 

Årsta 6 (12 %) 37 (71 %) 7 (13 %) 2 (4 %) 0  4,1 
Fruängen 1 (3 %) 8 (22 %) 10 (27 %) 14 (38 %) 4 (11 %) 5,2 
Akalla 0  20 (42 %) 18 (38 %) 8 (17 %) 2 (4 %) 4,8 

9.5. Summering av stadsdelen Fruängen 
Att många gatunamn i Fruängen ingår i en namnkategori med kvinnonamn 
var mycket välkänt bland informanterna, även om flera tolkade namnkatego-
rin som mer specifik än den faktiskt är, nämligen som att kvinnorna i katego-
                               
52 Tabellen omfattar samtliga gatunamn i respektive stadsdel, även icke-kategorinamn. 
53 Procentangivelserna för Akalla och Fruängen uppgår på grund av avrundningar till sam-
manlagt 101 %. 
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rin alla hade varit författare eller engagerade inom kvinnosaksrörelsen. In-
formanterna hade dragit sådana slutsatser utifrån gatunamn som innehåller 
namn på mycket kända författare eller kvinnosakskvinnor som Karin Boyes 
Gata, Ellen Keys Gata, Elin Wägners Gata och Fredrika Bremers Gata. 
Vissa förnamn förekommer i flera gatunamn, exempelvis Elsa Beskows 
Gata, Elsa Borgs Gata och Elsa Brändströms Gata. Informanter påpekade 
att gatunamnen därigenom blir så lika varandra att det innebär risk för sam-
manblandning. Kategorinamnen upplevs också som språkligt svårhanterliga, 
eftersom en stor del av dem är långa och i många fall består av tre ord. 

Namnen på de längre gatorna i Fruängens bebyggelse, Ellen Keys Gata, 
Elsa Brändströms Gata, Fredrika Bremers Gata och Fruängsgatan, var 
mycket välkända bland informanterna, liksom namnen på de större genom-
fartsvägarna utanför bebyggelsen: Gamla Södertäljevägen, Mickelsbergsvä-
gen, Södertäljevägen och Vantörsvägen. I Fruängens centrum finns en lokal 
som heter Fruängsplan och en som heter Fruängstorget. Namnelementen 
plan respektive torg i dessa namn är inte tillräckligt särskiljande för att nam-
nen skall identifiera respektive lokal, och informanterna var osäkra på vilket 
namn som denoterar vilken lokal. Fruängens bostadsbebyggelse ligger i 
parkmiljö, men bara ett avgränsat parkområde är namnsatt. Dess namn, 
Kerstin Hesselgrens Park, var okänt bland informanterna. 
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10. Stadsdelen Akalla 

Stadsdelen Akalla ligger i Västerort och är Stockholms nordligaste stadsdel 
med bostadsområden. Den har fått sitt namn efter byn Akalla. Namnet inne-
håller ett till den fornsvenska inbyggarbeteckningen akarlar bildat *akærli 
’åkarlar, de som bor vid ån’, dvs. vid Igelbäcken. (SOL s. 17.) Akalla grän-
sar i norr till stadsdelen Hansta som är oexploaterad och 1996 fick status 
som naturreservat (Wisth 2003a s. 330). I väster gränsar Akalla till Järfälla 
kommun, i nordost till Sollentuna kommun och längs en kort sträcka till 
stadsdelen Kista, i sydväst till stadsdelen Husby och i söder till stadsdelen 
Tensta. Akalla ingår i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista i den kommunala 
förvaltningen. 

Järvafältet, där stadsdelarna Akalla, Hansta, Husby, Kista, Rinkeby och 
Tensta är belägna, användes som militärt övningsfält efter ett riksdagsbeslut 
1905. Den militära verksamheten hade tidigare varit förlagd till Ladugårds-
gärdet och Norra Djurgården. 1966 såldes Järvafältet av staten till de kom-
muner där fältet ligger – Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundby-
berg – efter komplicerade och långdragna förhandlingar, som beskrevs som 
»slaget om Järvafältet» i dagspressen (Johansson 1991 s. 591). Försäljningen 
gjorde området tillgängligt för civil bebyggelse. Olika delar av det oexploa-
terade Järvafältet har efter försäljningen fått status som natur- eller kulturre-
servat i de olika kommunerna (Länsstyrelsen 1979, Solna kommunfullmäk-
tige 2004-06-21, Stockholms kommunstyrelse 2006-05-31, Sundbybergs 
stad 2004 s. 20). I Stockholms kommun inrättades 2006 Igelbäckens kultur-
reservat i det obebyggda friområde54 som kallas »grönkilen» mellan Rinke-
by-Tensta och Kista-Husby-Akalla. 

Akalla och de intilliggande stadsdelarna på Järvafältet byggdes ut som 
tunnelbanestäder i det s.k. miljonprogrammet55 under 1960- och 1970-talen. 
På Stockholms del av Järvafältet byggdes på ömse sidor om den s.k. grönki-
len stadsdelarna Rinkeby och Tensta respektive Akalla, Husby och Kista, 

                               
54 Termen friområde används i olika sammanhang för detta område, t.ex. av Stahre & al. 
(1992 s. 515) och i kommunala handlingar såsom Stadsbyggnadskontorets och Gatu- och 
fastighetskontorets remissutskick gällande markanvändning och aktiviteter i området (Sbk dnr 
2001-01785-50). 
55 Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och stadsbyggnads-
politik som bedrevs i Sverige 1964–75. Uttrycket har sitt ursprung i parollen »en miljon bo-
städer på tio år» från Socialdemokratiska arbetarepartiets politiska handlingslinjer 1964. (NE.)  
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stadsdelar som vid planläggningen av området gemensamt kallades för Jär-
vastaden. 

Det fanns en ambition att bygga Järvastaden stadsmässig. Ingemar Jo-
hansson (1991 s. 594), f.d. föreståndare för avdelningen för samhällsplane-
ring vid Kungliga Tekniska högskolan, citerar generalplanen i en beskriv-
ning av Järvastaden och dess tillblivelse i boken Stor-Stockholms bebyggel-
sehistoria. Markpolitik, planering och byggande under sju sekler: »En bo-
stadsmiljö som lägger något av stenstadens intensitet, koncentration och 
ordning till ytterstadens grönska, rymlighet och frihet från störningar, en 
stadsmiljö med trygga, behagliga och bekväma gågator i slutna rum».56 Rin-
keby och Tensta fick från början dåligt rykte som stadsdelar. De kom enligt 
Johansson (s. 595) »att framstå som sinnebilden för misslyckad stadsplane-
ring i allmänhet och omänsklig boendemiljö i synnerhet». När Akalla, Husby 
och Kista skulle byggas lades därför mer kraft ned på samordning och tids-
planering i byggande och inflyttning. Det gjordes även satsningar på boen-
demiljön och på service till de boende. 

Akalla och Husby började byggas 1973 (Johansson 1991 s. 602 f.), och 
inflyttningen i bostadshusen började 1974. Kista byggdes ut med start 1975. 
I Akalla består bostadsbebyggelsen av både radhus och olika typer av flerbo-
stadshus. Akalla har flera karaktärsdrag för punkthusstadsdelar med ett 
punkthus i centrum och ett gångvägssystem. Som framgår av tabell 33 fanns 
4 107 bostäder i stadsdelen år 2003. Ca 600 av dessa fanns i småhus, övriga i 
flerbostadshus. Olika hustyper bildar tre storgårdskvarter på ena sidan av 
centrumstråket. På dessa stora gårdar finns grönområden och lekplatser och 
lägre hus, s.k. markbostäder. 

År 2003 hade Akalla 8 334 invånare. 961 personer, 12 % av invånarna, 
flyttade in i stadsdelen under 2003 och 1 060 personer flyttade därifrån, se 
tabell 33. 

Tabell 33. Akallas befolkning och bostadsbebyggelse år 2003 (USK 2007h) 
Invånare 31 december 2003 8 334 
Inflyttade under 2003 961 
Utflyttade under 2003 1 060 
Antal bostäder 4107 
Bostäder med 1–2 rum och kök* 42 % 
Bostäder med 3–4 rum och kök 55 % 
Bostäder med � 5 rum och kök 3 % 
* även lägenheter utan kök 

 
Akalla, Husby och Kista bildar en s.k. bandstad. Stadsdelarna har var sin 

centrumanläggning med tunnelbanestation, och de binds samman av ett 

                               
56 Ingemar Johansson citerar Beskrivning till generalplan för området kring Rinkeby, Spånga 
kyrka och Tensta. Stockholms stads stadsbyggnadskontor 1964. SSF Utl. 92:1965. 
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gångstråk som löper genom alla tre stadsdelarna. Akallas bostadsområden 
med flerbostadshus ger ett bilfritt intryck tack vare en medvetet genomförd 
trafikseparering, dvs. att bostadsområdena har gångvägar skilda från de tra-
fikerade gatorna. Man rör sig som fotgängare i Akalla huvudsakligen på 
gångvägar, torg, gårdar och andra bilfria ytor, och mindre på gator i traditio-
nell bemärkelse med biltrafik. Akalla är uppdelat i ett företagsområde i norr 
och ett bostadsområde i söder. Bostadsområdet består av olika delar med 
olika hustyper. Genomfartsvägen Hanstavägen skiljer företagsområdet från 
bostadsområdet.  

Stadsdelen Kista har sedan 1980-talet en stor koncentration av företag 
inom IT- och telekomsektorn. I Kista finns Stockholms universitets och 
Kungliga Tekniska högskolans gemensamma IT-universitet, det 160 meter 
höga Kista Science Tower, som är en del av Kista Science City, och ett stort 
kommersiellt utbud i Kista Galleria. Till skillnad från Kista beskrivs de 
andra stadsdelarna på Järvafältet ofta som problemområden med hög arbets-
löshet, hög andel invånare med utländskt ursprung och bristande integration. 
Akalla ingår, tillsammans med Husby, Rinkeby, Tensta och nio andra för-
ortsområden i Stockholm, i en s.k. ytterstadssatsning57 som pågår sedan mit-
ten av 1990-talet.58 År 2003 fick detta arbete beteckningen »Stadsdelsförny-
else» i den kommunala förvaltningen. Det är en satsning som inriktades på 
bl.a. den fysiska boendemiljön och utbildning för att öka anställningsbarhe-
ten bland invånarna och skapa förbättrade villkor för företag och företagan-
de. 

10.1. Gatunamn i Akalla 
I Akalla fanns 48 fastställda gatunamn år 1992, se tabell 34. Mellan 1992 
och 2004 tillkom tre namn, vilka utanför bostadsbebyggelsen denoterar loka-
ler i anknytning till trafikplatser i området. Dessa namn är (Stahre & al. 2005 
s. 523) Hanstamotet (1996), Husbykorset (1998) och Hästamotet (1996). Ett 
namn har fått ny huvudled, namnet Akallavägen har ändrats till Akallalänken 
(1996). (Stahre & al. 2005 s.521.) 

 

                               
57 Förutom Stockholms ytterstadssatsning tillkom även en nationell storstadssatsning på 
regeringsinitiativ 1998 (Reg 1997/98:165) med fokus på integrationsfrågor utifrån social och 
etnisk segregation i vissa utsatta områden i Sveriges tre storstadsområden. Storstadssatsningen 
omfattar i Stockholm stadsdelarna Husby, Tensta, Rinkeby, Rågsved och bostadsområdet i 
centrala Skärholmen (Reg 2003/04:49). (Denna satsning har i Stockholm löpt parallellt med 
Stockholms kommuns ytterstadssatsning/stadsdelsförnyelse.) 
58 Arbetet beskrivs och granskas i dokumentet Utvärdering av ytterstadssatsningen 2001–2002 
(Blomberg & al. 2002). 
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Tabell 34. Fastställda gatunamn i Akalla (Stahre & al. 1992 s. 488 ff.) 
Gatunamn Fastställt år Bestämningsledens bakgrund/syftning/kategoritillhörig-

het 
Ainogången 1972 Kategorin »Finland»: Gestalten Aino i det finländska 

nationaleposet Kalevala. 
Akallastigen 1972 Stadsdelsnamnet. 
Akallavägen 1972 Stadsdelsnamnet. 
Alexis Kivigången 1972 Kategorin »Finland»: Alexis Kivi, pseudonym för för-

fattaren Alexis Stenvall (1834–72). 
Alvar Aaltogången 1978 Kategorin »Finland»: Alvar Aalto (1898–1976), arki-

tekt. 
Borgågatan 1972 Kategorin »Finland»: Borgå, stad i Nylands län. 
Diktoniusgången 1972 Kategorin »Finland»: Elmer Diktonius (1896–1961), 

poet, novellist och musiker. 
Drumsögatan 1972 Kategorin »Finland»: Drumsö, stadsdel i Helsingfors. 
Edelfeldtsgången 1972 Kategorin »Finland»: Albert Edelfelt (1854–1905), 

historiemålare och tecknare. 
Enköpingsvägen 1951 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Esbogatan 1974 Kategorin »Finland»: Esbo, stad i Nylands län. 
Finlandsgatan 1972 Kategorin »Finland». 
Fänrik Stålsgången 1972 Kategorin »Finland»: Berättare i J. L. Runebergs verk 

Fänriks Ståls sägner. 
Gripenbergsgången 1972 Kategorin »Finland»: Bertel Gripenberg (1878–1947), 

poet. 
Hanstavägen 1972 Lokalt ortnamn. 
Helsingforsgatan 1972 Kategorin »Finland»: Helsingfors, Finlands huvudstad. 
Imatragatan 1972 Kategorin »Finland»: Imatra, stad i södra Karelen, 

Södra Finlands län. 
Jarl Hemmergången 1972 Kategorin »Finland»: Jarl Hemmer (1893–1944), förfat-

tare. 
Järvafältet 1953 Lokalt ortnamn. 
Kalevalagången 1972 Kategorin »Finland»: Kalevala, finländskt nationalepos. 
Kaskögatan 1972 Kategorin »Finland»: Kaskö, stad i Vasa län. 
Kotkagatan 1972 Kategorin »Finland»: Kotka, stad på öar i Finska viken. 
Kottbygatan 1978 Kategorin »Finland»: Kottby, stadsdel i Helsingfors. 
Kronåsvägen 1978 Vägsträckningsrelaterad bestämningsled. 
Linnankoskigången 1972 Kategorin »Finland»: Johannes Linnankoski, pseudo-

nym för författaren Vintori Peltonen (1869–1913). 
Malaxgatan 1978 Kategorin »Finland»: Malax, kommun i Österbotten, 

Västra Finlands län. 
Mariehamnsgatan 1972 Kategorin »Finland»: Mariehamn, stad på Åland. 
Mikael Lybecks-
gången 

1972 Kategorin »Finland»: Mikael Lybeck (1864–1925), 
poet, novellist, dramatiker. 

Norrviksvägen 1959 Vägsträckningsrelaterat ortnamn. 
Nykarlebygatan 1972 Kategorin »Finland»: Nykarleby, stad i Vasa län. 
Nystadsfaret 1974 Kategorin »Finland»: Nystad, stad vid Bottniska viken, 

Västra Finlands län. 
Nystadsgatan 1972 Kategorin »Finland»: Nystad, stad vid Bottniska viken, 

Västra Finlands län. 
Paavogången 1972 Kategorin »Finland»: Bonden Paavo, en representant för 

de finska bönderna i J. L. Runebergs diktning. 
Pargasgatan 1975 Kategorin »Finland»: Pargas, stad söder om Åbo, Västra 

Finlands län. 
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Porkalafaret 1974 Kategorin »Finland»: Porkala, by vid Finska viken, 
sydväst om Helsingfors, Västra Finlands län. 

Porkalagatan 1972 Kategorin »Finland»: Porkala, by vid Finska viken, 
sydväst om Helsingfors, Västra Finlands län. 

Raseborgsgatan 1978 Kategorin »Finland»: Raseborg, slottsruin i Nyland. 
Saimagatan 1972 Kategorin »Finland»: Saima, sjö och sjösystem i sydöst-

ra Finland. 
Sampogången 1972 Kategorin »Finland»: Sampo, namn på lyckobringande 

ting i finländsk folkpoesi. 
Sibeliusgången 1972 Kategorin »Finland»: Jean Sibelius (1865–1957), ton-

sättare och dirigent. 
Sillanpäägången 1972 Kategorin »Finland»: Frans Eemil Sillanpää (1888–

1964), författare, nobelpristagare.  
Sveaborgsfaret 1974 Kategorin »Finland»: Sveaborg, fästning utanför Hel-

singfors. 
Sveaborgsgatan 1972 Kategorin »Finland»: Sveaborg, fästning utanför Hel-

singfors. 
Sven Duvagången 1972 Kategorin »Finland»: Sven Duva, gestalt som besjungs i 

Fänrik Ståls sägner av J. L. Runeberg. 
Tavastehusgatan 1972 Kategorin »Finland»: Tavastehus, residens- och in-

dustristad i Tavastland, Södra Finlands län. 
Torneågatan 1972 Kategorin »Finland»: Torneå, stad vid Torne älv, Lapp-

lands län. 
Vandagatan 1988 Kategorin »Finland»: Vanda, stad norr om Helsingfors. 
Villmanstrandsgatan 1974 Kategorin »Finland»: Villmanstrand, stad i Södra Fin-

lands län vid sjön Saima. 

10.1.1. Namnkategorin »Finland» 
41 av Akallas gatunamn tillhör namnkategorin »Finland», som ingår i ett 
system av namnkategorier i stadsdelarna Akalla, Husby och Kista. I Husby 
tillhör de flesta gatunamnen kategorin »Norge», och i Kista är den domine-
rande namnkategorin i bostadsområdet »Danmark». I Kista finns även gatu-
namn som tillhör namnkategorierna »Island», »Färöarna» och »Grönland». 

När gatunamnen i Akalla, Husby och Kista skulle fastställas, föreslog 
Namnberedningen att ort- och personnamn från de nordiska grannländerna 
skulle utnyttjas i gatunamnen, vilket också bifölls, men enligt Stahre & al. 
(1992 s. 516) gav namnsättningen av gatorna i dessa stadsdelar »upphov till 
en del diskussion». Namnberedningens avsikt var att skapa klara och genom-
skinliga namnkategorier, och dessa sågs även som en »manifestation av den 
nordiska samhörighetstanken», vilket uttrycks i en skrivelse till Byggnads-
nämnden (NB reg. 34/1970).  

De gatunamn som ingår i namnkategorin »Finland» i Akalla fastställdes 
när stadsdelen planlades, förutom namnen Alvar Aaltogången, Kottbygatan, 
Malaxgatan, Raseborgsgatan och Vandagatan, som har fastställts senare. 25 
av gatunamnen i kategorin »Finland» har finländska ortnamn som bestäm-
ningsleder. De övriga 16 namnen i kategorin representerar olika delar av 
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finländsk litteratur och annan kultur genom bl.a. finländska kulturpersonlig-
heter – arkitekter, kompositörer, författare och litterära gestalter, se tabell 34. 

I de namn som har finländska ortnamn som bestämningsleder är det inte 
finskspråkiga utan svenskspråkiga eller försvenskade ortnamn som används i 
bestämningslederna, såsom är brukligt när finländska orter omtalas på 
svenska. Ortnamnssystemet i Finland är komplext i och med att orter ofta har 
både svenskspråkiga och finskspråkiga namn. Ortnamnen är ibland förfinsk-
ningar eller försvenskningar av det andra språkets namn på orten. Det är 
svårt att se någon geografisk eller annan systematik i hur de finländska ort-
namnen valdes ut som bestämningsleder. Helsingfors och dess omgivningar 
finns representerade i gatunamnen genom bl.a. Drumsö, Esbo, Sveaborg och 
Vanda, och även andra delar av Finland är representerade. Eventuellt har 
namnen valts utifrån praktiska aspekter, att de skall vara språkligt så olika att 
ingen förväxlingsrisk föreligger. 

Man kan notera att av de 16 personerna eller litterära gestalterna som åter-
finns i bestämningslederna är endast en kvinna, nämligen Aino i Aino-
gången. Aino är en litterär gestalt i det finländska nationaleposet Kalevala. 
Övriga personer och gestalter som återfinns i namnen är alla män. 

10.1.2. Gatunamn med lokala eller vägsträckningsrelaterade 
ortnamn som bestämningsleder 
Namnet Järvafältet syftar på det obebyggda friområdet inom stadsdelarna 
Akalla, Husby, Kista och Hansta, vilket i stort motsvarar det område som 
under åren 1971–80 utgjorde stadsdelen Järvafältet. Namnet Järvafältet fast-
ställdes 1953 och betecknar numera detta obebyggda område, men bland 
namnbrukare i Stockholm används namnet med växlande syftning, ibland 
som namn för just detta område, ibland som sekundärt namn för bebyggelsen 
i stadsdelarna på ömse sidor om friområdet och ibland med avseende på hela 
det ursprungliga Järvafältet inklusive de delar av fältet som sträcker sig in i 
kommunerna Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla. Bestämningsleden 
Järva- syftar på bebyggelsen Järva (nämnd som in hyrwa 1291) i Solna i 
sydöstra delen av Järvafältet. Namnet kan innehålla en inbyggarbeteckning, 
*irwar ’de som bor vid grusåsen’ (Stahre & al. 1992 s. 515 f., SOL s. 157). 

Fyra namn denoterar större trafikintensiva vägar av genomfarts- eller 
landsvägskaraktär, Enköpingsvägen, Hanstavägen, Kronåsvägen och Norr-
viksvägen. Dessutom fanns tidigare namnet Akallavägen, som 1996 ändrades 
till Akallalänken. Dessa vägar ingår i vägnätet på regional nivå och de har 
namn karakteristiska för denna typ av vägar, dvs. bestämningslederna är 
ortnamn som anger vägarnas riktning eller läge i relation till närbelägna eller 
mer avlägsna orter. Hanstavägen är en genomfartsväg som sträcker sig ge-
nom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla i riktning mot Hansta. Det är bara 
korta sträckor av Enköpingsvägen och Norrviksvägen som ligger i stadsde-
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len Akalla, sydväst om stadsdelens bebyggelse. Större delen av Kronåsvägen 
ligger i Sollentuna kommun, som gränsar till Akalla. Bestämningsleden i 
detta namn kan enligt en uppsats (Brodin 1974) refererad av Stahre & al. 
(1992 s. 489) »kanske sättas i samband med Kronoskogen på Järvafältet». 

10.1.3. Huvudleder i Akallas gatunamn  
Av Akallas 48 gatunamn har 22 huvudleden -gatan. Dessa namn denoterar 
gator med biltrafik i stadsdelens bebyggelse. 16 av namnen har huvudleden 
-gången och betecknar gång- och cykelvägar i bebyggelsen. Trafiksepare-
ringen i stadsdelen innebär att fotgängare och cyklister till stor del förflyttar 
sig på gångvägar som inte utgår från de trafikerade gatorna. Huvudleden 
-vägen används i de namn som denoterar större vägar av genomfarts- eller 
landsvägskaraktär. 

Tre namn har den ovanliga huvudleden -faret, Nystadsfaret, Porkalafaret 
och Sveaborgsfaret. Namnelementet far avser en underjordisk lastgata och 
förekommer i ett tiotal av Stockholms gatunamn, de flesta i Innerstaden. De 
flesta faren är avsedda enbart för varutransporter till företag och affärer. I 
Akalla denoterar dessa namn underjordiska gator som löper under centrum-
stråket, där de boende i ovanliggande kvarter också har garage. Faren är inte 
tillgängliga för andra personer än dessa. Konstruktionen med tunnelgator 
och underjordiska garage utgör en del av den redan från början planerade 
trafiksepareringen i Akalla. Nedfarterna till de underjordiska gatorna är 
byggda som förlängningar av de gator ovan jord som har namn med samma 
bestämningsleder som -faret-namnen, dvs. Nystadsgatan, Porkalagatan och 
Sveaborgsgatan. 

Namnelementet stig i namnet Akallastigen (och Husbystigen i grann-
stadsdelen Husby) används i Stockholm oftast i namn på gångvägar, dvs. på 
stigar som är planerade och anlagda till skillnad från Akallastigen och Hus-
bystigen, vilka ligger utanför den moderna och planerade bebyggelsen. Akal-
lastigen är en grusväg för fotgängare och cyklister över det obebyggda Järva-
fältet söder om bostadsbebyggelsen, dvs. en stig i mer traditionell bemärkel-
se i naturmiljö. Även Husbystigen söder om stadsdelen Husby är en gångstig 
över Järvafältet. Husbystigen utgjorde en gammal väg, markerad med en 
runsten och en bautasten, och leder förbi häradets gamla tingsplats (Stahre & 
al. 1992 s. 514 f.). 

10.2. Informanter i Akalla 
Informanterna i Akalla var elva män och tolv kvinnor som vid intervjutillfäl-
lena var mellan 15 och 86 år gamla. De flesta intervjuer ägde rum i stadsde-
lens centrum, på Sibeliusgången och andra gångvägar i bostadsområdena. 
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Några äldre kvinnor intervjuades vid en pensionärsträff i Akalla kyrka. In-
tervjuerna ägde rum under våren och sommaren 2003.  

Tabell 35 visar informanternas kön, ålder och boendetid i Akalla. Boende-
tiden i stadsdelen varierade mellan fyra och 28 år. Fyra informanter var upp-
vuxna i Akalla. Bara två informanter hade bott där kortare tid än 15 år. De 
övriga hade bott mer är 20 år i stadsdelen eller var tonåringar och uppvuxna i 
Akalla. Fyra informanter kunde inte minnas exakt när de hade flyttat till 
Akalla utan angav att de hade bott där i ca 20 respektive ca 25 år. Sex av 
informanterna påpekade själva att de hade utländskt ursprung. Två av dessa 
var tonåringar som var uppvuxna i Sverige men hade andra hemspråk än 
svenska. Fler informanter kan ha haft utländskt ursprung, men jag frågade 
inte särskilt om det. 

Tabell 35. Informanter i Akalla (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Boendetid i Akalla 

Kvinna 15 år 15 år 
Kvinna 15 år 15 år 
Kvinna 16 år 4 år 
Man 22 år 22 år 
Man 28 år 28 år 
Man 35 år 15 år 
Man 38 år 8 år 
Man 45 år ca 20 år 
Kvinna 45 år 20 år 
Man 48 år 21 år 
Kvinna 50 år 28 år 
Kvinna 55 år 27 år 
Man 60 år 23 år 
Man 60 år ca 25 år 
Man 65 år 23 år 
Man 65 år ca 25 år 
Man 66 år ca 25 år 
Kvinna 77 år 26 år 
Kvinna 79 år 25 år 
Kvinna 80 år 28 år 
Kvinna 80 år 27 år 
Man 80 år ca 25 år 
Kvinna 86 år 23 år 
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10.3. Namnkunnande och inställning till gatunamnen i 
Akalla 

10.3.1. Kunskap om och inställning till namnkategorin 
»Finland» 
Alla informanter i Akalla kände väl till den namnkategori som de flesta av 
stadsdelens gatunamn tillhör. De flesta var också medvetna om att Akalla 
tillsammans med stadsdelarna Husby och Kista har ett onomastiskt system 
med danska, norska och finländska namn. Detta namnsystem tyckte alla 
informanter var bra, praktiskt och några kallade det till och med för suveränt. 
Namnkategorierna gör det lättare att åtskilja Akalla, Husby och Kista, vilket 
framgår av några typiska informantkommentarer. Kontexten i detta exempel 
är att en 28-årig man tänkte högt när han i den första delen av intervjun skul-
le berätta för mig vilka gatunamn som finns i Akalla: »Måste tänka, Kista är 
Danmark, Finland här ja. Århusgatan? Nej, det var Kista, blandar ihop. Kass, 
någonting med Kasthamnsgatan?» Den starka kopplingen mellan stadsdel 
och namnkategori avspeglas i hans ord »Kista är Danmark, Finland här ja». 

Tre kvinnor, 50, 77 respektive 80 år gamla, diskuterade namnkategorierna 
i Akalla, Husby och Kista i samband med mina intervjuer i pensionärsgrup-
pen i Akalla kyrka. De lekte själva med tanken att gatunamnen i dessa stads-
delar skulle ha blandats och fördelats över hela området. De skrattade och 
sade att det då skulle ha blivit kaos, jämfört med det system som finns idag. 
En av dem sade: »När någon frågar då visste man ju här, det här måste ju 
vara i Akalla. Och det där, då måste du gå till Kista.» Det implementerade 
namnsystemet med ett nordiskt land som namnkategori i varje stadsdel upp-
levdes av dessa kvinnor ge ordning och reda i stadsdelarna. Samma inställ-
ning ger även en 79-årig kvinna uttryck för: »Det är praktiskt. Då vet man ju 
att det är i Akalla, att adressen är Husby och Kista. Det är bra att de har delat 
upp Kista – Husby – Akalla. Men det är lite svårt att hitta. Taxi särskilt.» Det 
onomastiska systemet med de nordiska namnkategorierna upplevs alltså som 
orienterande och praktiskt av de boende, såsom dessa informantkommentarer 
visar. Namnberedningen lyckades alltså med sin avsikt att skapa klara och 
genomskinliga namnkategorier. 

En 35-årig man sade i en intervju som ägde rum på Kotkagatan: »Under-
bart med kategorierna och de finska namnen! Vi befinner oss nu på Kungs-
örnsgatan. Då vet man var folk hör hemma.» Denne man hade genom finsk-
språkiga bekanta fått veta att kotka betyder ’kungsörn’. Människors kunskap 
om att stadsdelens gatunamn tillhör en viss kategori gör också att de har en 
referensram för att tolka namn som de annars inte skulle ha förstått eller 
reflekterat över. Jag frågade den 35-årige mannen om folk i allmänhet vet att 
Kottby är en ort i Finland och fick svaret att de som bor i Akalla förstår det, 
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om de känner till gatunamnet Kottbygatan. Namnkategorin i sig själv ger 
referensramar för att förstå namnen.  

En 66-årig man kom själv från Finland och trodde att det förr, på 1800-
talet, hade funnits många finnar i Akalla, att området hade varit en s.k. finn-
mark och att Finland hade valts som namnkategori för att anknyta till områ-
dets historia. Han kände till finnskogarna i Värmland och hade utifrån Akal-
las gatunamn skapat sig bilden att en motsvarande finnmark även hade fun-
nits runt Akalla. Han hade inget intresse för Akallas historia men genom 
föreställningen om finska invånare i äldre tider fick namnen för honom en 
historisk anknytning till området, och de blev på så sätt mer meningsfulla för 
honom. 

10.3.2. Namnkännedom relaterad till stadsplanen och egenskaper 
hos de namnbärande lokalerna 
I tabell 36 framgår i vilken omfattning de olika namnen i Akalla var kända 
av informanterna i stadsdelen. 

Tabell 36. Gatunamnens förankring bland informanterna 
Gatunamn Antal informanter 

som kände till 
gatunamnet 

varav informanter 
som själva nämnde 
gatunamnet 

Antal informanter 
som inte kände till 
gatunamnet 

Ainogången 8 0 15 
Akallastigen 2 0 21 
Akallavägen 16 4 7 
Alexis Kivigången 3 0 20 
Alvar Aaltogången 5 3 18 
Borgågatan 21 10 2 
Diktoniusgången 3 0 20 
Drumsögatan 5 1 18 
Edelfeldtsgången 4 0 19 
Enköpingsvägen 22 18 0 
Esbogatan 15 1 8 
Finlandsgatan 23 10 0 
Fänrik Stålsgången 3 0 20 
Gripenbergsgången 0 0 23 
Hanstavägen 19 3 4 
Helsingforsgatan 23 20 0 
Imatragatan 23 11 0 
Jarl Hemmergången 0 0 23 
Järvafältet 23 0 0 
Kalevalagången 6 0 17 
Kaskögatan 22 10 1 
Kotkagatan 23 18 0 
Kottbygatan 11 0 12 
Kronåsvägen 7 0 16 
Linnankoskigången 3 0 20 
Malaxgatan 13 2 10 
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Mariehamnsgatan 23 12 0 
Mikael Lybecksgången 2 0 21 
Norrviksvägen 9 0 14 
Nykarlebygatan 21 10 2 
Nystadsfaret 22 0 1 
Nystadsgatan 23 14 0 
Paavogången 5 3 18 
Pargasgatan 21 5 2 
Porkalafaret 21 0 2 
Porkalagatan 23 13 0 
Raseborgsgatan 5 0 18 
Saimagatan 22 12 1 
Sampogången 5 0 18 
Sibeliusgången 23 18 0 
Sillanpäägången 1 0 22 
Sveaborgsfaret 22 0 1 
Sveaborgsgatan 23 15 0 
Sven Duvagången 4 0 19 
Tavastehusgatan 21 13 2 
Torneågatan 21 11 2 
Vandagatan 4 0 19 
Villmanstrandsgatan 18 0 5 

10.3.2.1. Kännedom om namn på lokaler i Akallas bostadsbebyggelse 
Nästan alla namn på gator med biltrafik i Akallas bostadsområden var myck-
et välkända för informanterna. Alla eller nästan alla kände till namnen 
Borgågatan, Finlandsgatan, Helsingforsgatan, Imatragatan, Kaskögatan, 
Kotkagatan, Mariehamnsgatan, Nykarlebygatan, Nystadsfaret, Nystadsga-
tan, Pargasgatan, Porkalafaret, Porkalagatan, Saimagatan, Sveaborgsfaret, 
Sveaborgsgatan, Tavastehusgatan och Torneågatan. Flest informanter 
nämnde själva Helsingforsgatan, Kotkagatan och Sveaborgsgatan, som lig-
ger centralt i stadsdelen. Namnet Drumsögatan var däremot okänt. Drumsö-
gatan går i anslutning till men utanför bebyggelsen i sydvästra delen av 
stadsdelen, och gatunamnet ingår inte i adressen för någon fastighet. 

Av gångvägsnamnen i Akallas bostadsbebyggelse var Sibeliusgången, 
som betecknar centralstråket i Akallas centrum, känt av alla informanter. 
Övriga namn på gångvägar i bostadsbebyggelsen var kända av få eller inga 
informanter. Gångvägarna är avsedda för fotgängare och cyklister men inte 
för biltrafik. De okända gångnamnen är inte heller gatuadresser för några 
fastigheter. (Se vidare om informanternas kännedom om gångvägsnamn i 
avsn. 10.3.3.1.) 

Det kan tyckas något förvånande att namnen Nystadsfaret, Sveaborgsfaret 
och Porkalafaret var välkända bland informanterna. 22 respektive 23 infor-
manter kände till dessa namn, som denoterar de underjordiska gatorna och 
garagen, till vilka allmänheten inte har tillträde utan enbart boende i ovan-
liggande bostadskvarter. Flera informanter bodde visserligen i dessa kvarter, 
men även bland övriga informanter var dessa namn och platser välbekanta. 
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Trots att faren i sig är otillgängliga för allmänheten, ingick infarterna till 
dem i informanternas orienteringssystem som centrala mötesplatser och refe-
renspunkter i Akalla. Äldre personer berättade t.ex. om färdtjänstbeställning-
ar till faren. Farens namn fastställdes 1974, två år senare än Nystadsgatan, 
Sveaborgsgatan och Porkalagatan. 1974 började också inflyttningen i Akal-
las bostadsområden. Invånarna behöver och använder alltså namn på faren. 
Inga informanter nämnde själva dessa namn, vilket är naturligt eftersom 
namn med huvudleden -faret inte uppfattas som gatunamn. Dessutom är det 
troligt att faren betraktas som andra typer av lokaler än gator av gängse typ. 

10.3.2.2. Kännedom om namn på lokaler i Akallas företagsområde 
Namnen på de gator och gångvägar som ligger i Akallas företagsområde norr 
om Hanstavägen – Alvar Aaltogången, Esbogatan, Kottbygatan, Kronåsvä-
gen, Malaxgatan, Raseborgsgatan och Vandagatan – är mycket eller relativt 
okända för invånarna i Akalla. Den långa Esbogatan som går utanför hela 
företagsområdet är genom sin längd och funktion som matargata mest bekant 
bland gatorna i området. 15 informanter kände till namnet Esbogatan. Bara 
en av dessa 15 nämnde dock själv detta namn. Om man inte arbetar i före-
tagsområdet har man som invånare i Akalla sällan anledning att besöka det. 
Det tycks för invånarna i Akalla vara en perifer och namnmässigt anonym 
del av stadsdelen. 

10.3.2.3. Kännedom om namn på lokaler i intilliggande grönområde 
Eftersom Järvafältet är ett stort uppskattat grönområde nära stadsdelens be-
byggelse är det naturligt att alla informanter kände till dess namn. Flera in-
formanter växlade omedvetet mellan att syfta på själva grönområdet och att 
avse stadsdelar och bostäder omkring fältet när de använde namnet Järvafäl-
tet. (Se vidare avsn. 10.1.2.) 

På Järvafältet finns gångvägen Akallastigen. Bara två informanter kände 
till namnet Akallastigen. Många människor noterar inte och reflekterar san-
nolikt inte över att en stig i ett grönområde kan vara officiellt namnsatt. Så-
dana stigar upplevs som mer naturliga och naturnära och därför inte som 
föremål för officiell namngivning. Akallastigen fastställdes 1972, inför ut-
bygganden av Akalla, men verkar alltså inte ha traderats eller etablerats som 
ortnamn bland de boende i Akalla.  

10.3.2.4. Kännedom om namn på större vägar utanför bebyggelsen 
Namnen Akallavägen, Enköpingsvägen, Hanstavägen, Kronåsvägen och 
Norrviksvägen denoterar större vägar utanför Akallas bebyggelse. Enkö-
pingsvägen kände 22 av informanterna till. Detta namn syftar på en del av 
Europaväg E18 som går sydväst om Akallas bebyggelse.  

Namnet Akallavägen ändrades som nämnts i avsn. 10.1 och 10.1.2 till 
Akallalänken år 1996. Namnet Akallavägen kände 16 av informanterna till. 
Fyra informanter nämnde spontant Akallavägen som ett gatunamn i stadsde-
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len, dessa fyra var män mellan 60 och 80 år med en boendetid i Akalla på 
24–25 år. Några informanter nämnde själva namnet Akallalänken. Även 
Hanstavägen var ett välkänt namn, men informanterna var osäkra i sin upp-
fattning om vilket namn som avsåg vilken vägsträckning. Hanstavägen 
sträcker sig genom Kista, Husby och Akalla och byter namn till Akallalän-
ken, när den norr om Akalla svänger mot sydväst. Detta är ingen självklar 
plats för ett namnbyte på denna större väg, och flera informanter sade att de 
var osäkra om vilket namn som avsåg vilken del av vägsträckningen. 

10.3.3. Grad av och skillnader i namnkännedom hos olika 
informanter i Akalla 
Bland de 23 informanterna i Akalla varierade namnkännedomen mellan 18 
och 42 namn, se tabell 37. 

Tabell 37. Informanternas namnkännedom 
Informantens 
kön 

Informantens 
ålder 

Informantens 
boendetid i 
Akalla 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
kände till  

varav gatu-
namn som 
informanten 
nämnde själv 

Antal gatu-
namn som 
informanten 
inte kände till 

Kvinna 50 år 28 år 42 20 6 
Man 28 år 28 år 41 3 7 
Man 48 år 21 år 37 11 11 
Kvinna 80 år 27 år 36 19 12 
Kvinna 77 år 26 år 34 19 14 
Man 80 år ca 25 år 28 11 20 
Kvinna 80 år 28 år 28 7 20 
Man 22 år 22 år  27 10 21 
Man 35 år 15 år 27 8 21 
Man 66 år ca 25 år 27 11 21 
Kvinna 45 år 20 år 27 9 21 
Man 65 år ca 25 år 26 1 12 
Man 60 år ca 25 år 25 11 23 
Kvinna 55 år 27 år 23 9 25 
Man 60 år 23 år 23 0 25 
Kvinna 79 år 25 år 23 9 25 
Kvinna 15 år 15 år  22 10 26 
Kvinna 15 år 15 år 21 10 27 
Kvinna 16 år 4 år 21 10 27 
Man 45 år ca 20 år 21 11 17 
Man 65 år 23 år 21 4 27 
Kvinna 86 år 23 år 20 7 28 
Man 38 år 8 år 18 0 30 

 
Bäst namnkännedom hade en 50-årig kvinna som hade flyttat till Akalla 

som 22-åring. Hon kände till 42 av stadsdelens gatunamn men inte namnen 
på några av de gångvägar som saknade namnskyltar. Hon kände inte heller 
till namnet Akallastigen. Den 28-årige man som var uppvuxen i Akalla kän-
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de till 41 namn. De sju namn som var okända för honom var också i hans fall 
gångvägsnamn som inte fanns på skyltar. Sämst namnkännedom hade en 38-
årig man, som hade bott åtta år i Akalla och som hade kommit till Sverige 
som 26-åring. Han kände till 18 av stadsdelens namn. En 86-årig kvinna, 
som hade flyttat till Akalla som 63-åring, kände till 20 namn. Hon hade se-
dan länge av åldersskäl haft en begränsad rörlighet och hade inte utforskat 
stadsdelen med någon större nyfikenhet. Hon hade aldrig haft anledning att 
lära sig så många gatunamn i Akalla, tyckte hon. Däremot hade flera andra 
av de äldre kvinnorna i undersökningen en stor namnkännedom. De hade 
flyttat till Akalla några år tidigare, när stadsdelen var nybyggd och de var i 
50-årsåldern. 

För den 38-årige mannen med sämst namnkännedom var namnens språk-
liga former ett problem. Han hade spanska som modersmål. Det framkom 
även i andra intervjuer och samtal med personer med spanska som moders-
mål att de upplevde gatunamnen som språkligt konstiga, svåra att uttala och 
att lägga på minnet. De språkliga svårigheterna gällde även de tre 15–16-
åriga kvinnorna. Två av dem var uppvuxna i Akalla och en hade flyttat dit 
som 12-åring, och ingen av dem hade svenska som hemspråk. Dessa kvinnor 
uttryckte inte själva att de hade språkliga svårigheter, men det framgick när 
de talade om gatorna att de var märkbart osäkra när det gällde uttalet av flera 
gatunamn (se avsn. 10.4.1). 

Av de fyra informanter som var uppvuxna i Akalla var de 15-åriga kvin-
norna minst namnkunniga. Förutom att de var språkligt osäkra när det gällde 
gatunamnen gav de också uttryck för en attityd av tonårstristess gentemot sin 
stadsdel, och de tyckte att Akalla var ett tråkigt ställe. Den 28-årige man som 
var uppvuxen i Akalla hade däremot stor kännedom om stadsdelens gatu-
namn. Han påpekade i intervjun att han hade varit engagerad i föreningsliv i 
Akalla hela livet och hade ett stort socialt kontaktnät där.  

En 60-årig man kommenterade sin egen namnkännedom: »Jag tänker inte 
på gatunamn. Kunde en massa gator när jag jobbade som mopedbud i Häs-
selby i ungdomen, men är inte intresserad av namnen här i Akalla. Det var 
inte meningen att jag skulle bo här så länge, men jag blev kvar i 23 år.»  

10.3.3.1. Informanternas kännedom om gångvägsnamn 
Som framgick i avsn. 10.3.2.1 var namnen på de många gångvägarna i Akal-
la mycket okända bland informanterna. I den del av intervjuerna där jag frå-
gade informanterna om de namn som de själva inte hade nämnt blev många 
av informanterna i Akalla förvånade över att det fanns så många gångvägs-
namn som var okända för dem. Att det fanns så många namn som de inte 
kände till stämde inte med deras eget lokala onomastikon och den egna bil-
den av Akalla som det område där de kände sig hemma och var välbekanta 
med miljöerna och namnen. Några informanter ifrågasatte också flera av de 
gångvägsnamn som jag nämnde för dem och hävdade bestämt att dessa 
namn inte finns i Akalla. Kommentarer från två kvinnor illustrerar typiska 
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reaktioner beträffande gångnamnen i Akalla. Dessa kvinnor var 80 och 86 år 
gamla och hade bott över 20 år i Akalla. När jag frågade den ena kvinnan om 
hon kände till Alvar Aaltogången, svarade hon: »Nej! Finns det sånt här?» 
På frågan om hon kände till Diktoniusgången svarade den andra kvinnan: 
»Nej, har jag aldrig hört. Vi är tydligen helt analfabeter när det gäller gator. 
Man är helt borta med gatorna, massa som man inte känner igen.» Efter att 
ha tillfrågats om många gångvägsnamn som hon inte kände igen sade kvin-
nan: »Får ut och orientera lite. Det hör jag det! Vi får ordna en orientering 
här någon gång, får ta rullatorn och åka runt.» 

Dessa kvinnor uttryckte alltså stor förvåning över att det finns gatunamn i 
Akalla som de inte kände till. De tolkade detta som okunskap hos sig själva, 
som att de inte hade rört sig tillräckligt mycket och tillräckligt uppmärksamt 
i stadsdelen. I detta fall skulle dock ingen orientering eller promenad med 
rullatorn kunna ge dem bättre kännedom om gångvägsnamnen. Att gång-
namnen i Akalla var så okända för informanterna berodde inte på platsernas 
läge i stadsdelen, inte heller på att namnen inte ingår i bostadsadresser eller 
på informanternas rörelsemönster i stadsdelen, även om sådana faktorer na-
turligtvis kan spela in när det gäller människors generella namnkännedom. 
Den dåliga kännedomen om gångnamnen beror troligen på att gångvägarna 
helt enkelt inte var skyltade med gatunamnsskyltar.  

I Lokal ordningsstadga för Stockholms stad står att »gatunamnskylt, som 
enligt 1 mom. skall uppsättas på byggnad eller hägnad, skall av gatunämn-
den avgiftsfritt tillhandahållas fastighetsägaren, vilken på egen bekostnad 
skall anbringa skylten på den plats gatunämnden anvisar. Fastighetsägaren 
skall tillse, att skylt hålles i sådant skick, att den med lätthet kan läsas. Om 
skylt genom åverkan eller på annat sätt skadats eller förkommit, bör fastig-
hetsägaren därom skyndsamt underrätta gatunämnden.» (Kommunal författ-
ningssamling för Stockholm nr 37/1970.) Om den bristande skyltningen i 
Akalla har berott på brister i gatunämndens59 rutiner för skyltning eller på att 
fastighetsägarna har underlåtit att anbringa skyltar eller på dålig kommunika-
tion mellan de inblandade parterna går inte att utreda. Flera informanter på-
pekade dock i intervjuerna att skyltar saknas och beklagade detta. 

                               
59 Den dåvarande gatunämndens ansvar för skyltning ligger numera (2007) hos Gatu- och 
fastighetskontoret. 
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10.4. Övriga aspekter på gatunamnen i Akalla 

10.4.1. Gatunamnens uttal och ortografi 
I intervjuerna framkom som redan nämnts att vissa informanter hade svårig-
heter med gatunamnens språkliga former. En 38-årig man med spanska som 
modersmål sade att vissa gatunamn i Akalla är konstiga och svåra för utlän-
ningar. Hans fru var närvarande vid intervjun, även hon hade spanska som 
modersmål. Hon upprepade skrattande »Porkala» som ett exempel på kons-
tiga och svåruttalade namn. Hon tyckte att de danska namnen i Kista var 
gladare, och mannen tyckte att de norska namnen i Husby var enklare att 
uttala. 

De tre 15–16-åriga kvinnor som inte hade svenska som hemspråk var 
osäkra när det gällde stavelselängd och betoning i uttalet av vissa namn. De 
växlade i intervjun mellan olika uttal av bl.a. Imatragatan och Torneågatan. 
Vissa gånger förlängde de och lade huvudbetoning på den andra stavelsen i 
dessa namn, dvs. de uttalade bestämningslederna som /i'ma:tra/ resp. 
/tor'ne:o/. Kvinnorna kände till den finländska namnkategorin i Akalla men 
inte de finländska orterna Imatra och Torneå. 

Två äldre kvinnor hade reagerat på felstavningar av namnet Sibeliusgång-
en, som var deras bostadsadress. De sade att de måste bokstavera gatunam-
net för att »folk inte riktigt får till det» utan stavar *Sebeliusgången. Den ena 
kvinnan ansåg att det var utlänningar som inte kunde stava till Sibelius, me-
dan den andra kvinnan fyllde i att det gällde många svenskar också. Dessa 
informanter hade alltså inga negativa synpunkter på namnet i sig utan på 
vissa namnbrukares oförmåga att stava det korrekt. 

10.4.2. Önskan om namnbyte av icke-språkliga skäl 
Enligt några informanter har namnet Sibeliusgången negativa konnotationer. 
Sibeliusgången är utformad som ett centralstråk i Akalla där affärer, tunnel-
banenedgångar, servicehus, kyrka och andra publika verksamheter ligger. 
Det är en miljö som är planerad och utformad som stadsdelens offentliga 
vardagsrum med planteringar och parkbänkar. Liksom i många andra städer 
och stadsdelar är även i Akalla det s.k. »A-lagets» alkoholmissbrukare och 
tyngre missbrukare ett inslag i stadsdelens centrummiljö. Att drogpåverkade 
personer tar det offentliga rummet i anspråk upplevs av många som otrevligt 
och störande. Att Akalla ingick i det kommunala projektet Stadsdelsförnyel-
se och har en relativt hög andel arbetslösa och socialbidragstagare (USK 
2007h), gör det sannolikt att där även finns grogrund för missbruksproblem. 
I vissa intervjuer påstods att Sibeliusgången var ökänd över hela Stockholm 
som en trist miljö med alltför många missbrukare. Namnet Sibeliusgången 
hade enligt dessa informanter blivit alltför starkt kopplat till missbruk och 
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social misär, och namnet upplevdes därför som en belastning för de boende 
och för stadsdelen. 

En kvinna som bodde i kvarteret längst norrut på Sibeliusgången, i bo-
stadsrättsföreningen Porkala, berättade att föreningen hade behandlat en 
motion om att begära ett namnbyte på Sibeliusgången, eftersom det, enligt 
denna kvinna, »klingar dåligt att bo på Sibeliusgången». Ordföranden i bo-
stadsrättsföreningen Porkala bekräftade att det till föreningens årsstämma i 
maj 2000 hade inkommit en motion i vilken det föreslogs att styrelsen skulle 
»verka för ett namnbyte av Sibeliusgången på grund av Sibeliusgångens 
dåliga rykte».60 Att namnet Sibeliusgången av namnbrukare kan uppfattas 
som starkt belastat visar hur ett ortnamn kan förknippas med den namnbä-
rande ortens miljö och egenskaper. Att ändra namnet skulle knappast föränd-
ra miljön på Sibeliusgången, men ett nytt namn skulle – åtminstone initialt – 
kännas mindre belastat och befläckat för namnbrukarna. 

Man kan här dra paralleller till de skäl som ibland anges av personer som 
vill ändra sina personnamn. I en uppsats om efternamnsändringar i Norge 
mellan 1996 och 2000 skriver Trine Sand Bakken om efternamn som upp-
levs som en belastning av namnbäraren. Vissa personnamn uppfattas som 
belastade på grund av semantiken och de associativa egenskaperna hos de 
appellativ som motsvarar namnen, andra personnamn uppfattas som belasta-
de utifrån yttre faktorer, som att vissa namnbärare har begått uppmärksam-
made brott som därmed förbinds med själva namnet. Även kriminella perso-
ner kan ansöka om namnbyte för att inte längre förknippas med sitt förflutna: 
»En person kan endre etternavn i ett forsøk på å kvitte seg med uønsket iden-
titet. Det fins eksempler på kriminelle og andre som har byttet navn fordi 
navnet er blitt kjent gjennom media. Et ønske om anonymitet gjør at de vel-
ger å skifte navn. I et forsøk på å starte på nytt og hindre at folk stempler 
dem for noe som hører fortida til, foretrekkes et annet navn.» (Sand Bakken 
2002 s. 125.) Motionen till bostadsrättföreningen Porkalas årsstämma år 
2000 speglar uppfattningen att ett namnbyte kan upplevas som en möjlighet 
till förändring och förbättring, dvs. liknande tankegångar som ibland uttrycks 
av personer som ansöker om att få byta personnamn. I fallet Sibeliusgången 
är det yttre faktorer, dvs. den sociala miljön på gångvägen, som enligt vissa 
av de boende förknippas starkt med själva namnet. 

10.5. Summering av stadsdelen Akalla 
Kategorinamnen i Akalla ingår i ett onomastiskt system med nordiska 
namnkategorier, vilket sträcker sig över flera stadsdelar. Detta system upp-
fattades som mycket positivt och praktiskt orienterande av informanterna i 
                               
60 Muntlig uppgift i telefonsamtal med föreningens ordförande i mars 2004. 
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stadsdelen. Gatunamnen och namnkategorin »Finland» är orienterande gent-
emot närliggande stadsdelar och bildar en gräns gentemot stadsdelen Husby. 
Denna gräns uppfattas som tydlig både genom stadsdelarnas fysiska av-
gränsning och genom namnen. Gatunamnen och namnkategorin »Finland» 
var mycket uppskattade och bland informanterna fanns upplevelsen att 
namnkategorin skapar en känsla av tillhörighet i stadsdelen. 

Informanter som inte hade svenska som modersmål framhöll att vissa av 
de finländska namnen var språkligt konstiga och svåruttalade. Några yngre 
informanter var också osäkra i sitt uttal och betonade ibland namnen Imatra-
gatan och Torneågatan med betoning på andra stavelsen. 

Namnen som denoterar gator i Akallas bostadsbebyggelse var välkända 
bland informanterna, betydligt mer välkända än namnen på gatorna i före-
tagsområdet, som ligger avskilt i stadsdelen. Gångvägarna i stadsdelen är 
namnsatta, men informanterna kände till mycket få av dessa namn, eftersom 
många gångvägsnamn inte har skyltats, och de inte heller används som 
adresser eller i andra sammanhang. Flera informanter ansåg att Akalla inte är 
en attraktiv stadsdel att bo i och att stadsdelen har dåligt rykte. Enligt några 
av dem präglas centrumstråket Sibeliusgången av missbruk och sociala pro-
blem, vilket enligt informanterna ger namnet Sibeliusgången mycket negati-
va konnotationer, till och med så starka och negativa att ett namnbyte har 
ansetts önskvärt bland invånare i stadsdelen. 



 177

11. UND2: Gatunamnens räckvidd och 
associativa egenskaper 

11.1. Undersökningens syfte 
I UND1 har jag undersökt vilka gatunamn som informanterna i respektive 
stadsdel kände till, och jag har relaterat kännedomen om gatunamn till de 
namnbärande lokalernas placering och funktion i stadsdelen. Syftet med 
undersökning 2 (UND2) är att ge en bild dels av vilken räckvidd olika gatu-
namn kan ha bland stockholmare som inte bor i den namnbärande lokalens 
närhet, dels av hur namn uppfattas, bedöms och väcker associationer hos 
stockholmare som inte känner till dem sedan tidigare, dvs. vilka associativa 
egenskaper namnen har. För att skapa en bild av hur kända gatunamn är 
bland stockholmare i allmänhet och hur de uppfattas utanför de undersökta 
stadsdelarna har jag intervjuat personer som bor i andra stadsdelar än Akalla, 
Fredhäll, Fruängen, Hedvig Eleonora församling, Hjorthagen, Norra Ängby 
och Årsta om ett antal av gatunamnen i dessa sju stadsdelar. 

Liksom UND1 bara kan ge en begränsad bild av invånarnas namnkunskap 
i respektive stadsdel, kan UND2 naturligtvis endast ge en begränsad bild av 
gatunamnens räckvidd och förankring bland stockholmare som bor i andra 
stadsdelar och av vilka associationer som namnen kan väcka. Icke desto 
mindre är en sådan bild intressant, om den visar på generella kognitiva och 
psykologiska mönster hos stockholmare i deras sätt att analysera olika gatu-
namn och associera utifrån namnen. 

11.2. Metod- och materialbeskrivning 

11.2.1. Informanter i UND2 
UND2 har genomförts som en intervjuundersökning med stockholmare som 
bor i Stockholms kommun, i Innerstaden, Västerort eller Söderort, dock inte 
i de sju stadsdelarna som ingår i UND1. 15 informanter i UND2 bodde, när 
de intervjuades, i Innerstaden, sex i Söderort och fem i Västerort. Jag har 
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intervjuat personer i olika och mycket skiftande sammanhang – bl.a. studen-
ter i uppehållsutrymmen på Stockholms universitet, deltagare i en kurs i 
Stockholmskunskap på gymnasial nivå arrangerad av ABF, deltagare i stads-
vandringar, väktare i offentliga lokaler, pensionärer i Immanuelskyrkans 
café, egna vänner och bekanta. 

Jag har försökt att få en någorlunda jämn köns- och åldersfördelning 
bland informanterna. Intervjuerna genomfördes under 2003 och 2004. De 26 
informanterna var 16 kvinnor och tio män som vid intervjutillfällena var 
mellan 20 och 81 år gamla. De hade olika lång boendetid i Stockholm, mel-
lan ett år och 77 år. I tabell 38 framgår informanternas kön och ålder, i vil-
ken del av Stockholm de bodde vid intervjutillfället och deras boendetid i 
Stockholm. Inom parentes i tredje kolumnen står hur informanterna själva 
angav var de bodde, dvs. med vilka stadsdelsnamn eller andra områdesnamn 
som de svarade på min fråga om var i Stockholm de bodde. Informanterna i 
UND2 skall inte uppfattas som ett representativt urval av stockholmare, och 
deras kunskap om gatunamn och associationer till olika gatunamn behöver 
inte vara representativa för stadens alla invånare. Det handlar snarare om 
stickprov som visar hur namn kan uppfattas av stadens invånare och där 
vissa mönster kan skönjas. 

Tabell 38. Informanter i UND2 (förhållanden vid intervjutillfällena) 
Kön Ålder Del av Stockholm där informanten bodde Boendetid i Stock-

holm 
Man 20 år Innerstaden (Gamla Stan) 20 år 
Kvinna 21 år Söderort (Enskededalen) 21 år  
Kvinna 22 år Innerstaden (Norrmalm) 2 år  
Kvinna 22 år Innerstaden (Innerstaden) 22 år  
Man 22 år Innerstaden (Lappkärrsberget61) 22 år  
Man 23 år Innerstaden (Gärdet62) 5 år  
Kvinna 24 år Innerstaden (Södermalm) 24 år  
Man 25 år Söderort (Gubbängen) 22 år  
Kvinna 28 år Innerstaden (Södermalm) 28 år  
Man 29 år Söderort (Vårberg) 4 år  
Kvinna 33 år Innerstaden (Södermalm) 33 år  
Kvinna 34 år Västerort (Hässelby) 1 år  
Kvinna 35 år Västerort (Husby) 4,5 år  
Kvinna 36 år Innerstaden (Gärdet) 16 år  
Kvinna 37 år Innerstaden (Norrmalm–Vasastaden) 15 år  
Man 38 år Söderort (Skarpnäck) 38 år  
Man 38 år Västerort (Råcksta) 5 år  
Kvinna 39 år Västerort (Hässelby) 2 år  
Man 39 år Söderort (Söderort) 34 år  
Kvinna 44 år Innerstaden (Norrmalm) 12 år  

                               
61 Lappkärrsberget är Stockholms största område med studentbostäder, beläget norr om Stock-
holms universitet i stadsdelen Norra Djurgården. 
62 Gärdet är ett vanligt namn på stadsdelen Ladugårdsgärdet i Innerstaden.  
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Kvinna 46 år Innerstaden (Sofia63) 46 år  
Man 47 år Söderort (Aspudden) 1 år  
Kvinna 59 år Innerstaden (Södermalm) 30 år  
Man 62 år Innerstaden (Södermalm) 62 år  
Kvinna 72 år Västerort (Spånga) 37 år  
Kvinna 81 år Innerstaden (Birkastan64) 77 år 

11.2.2. Gatunamn i intervjuerna 
Gatunamnen i UND2 valdes utifrån hur kända namnen var bland informan-
terna i UND1. Jag valde att använda både sådana namn som tillhör de mest 
kända bland informanterna i respektive stadsdel i UND1 och sådana som är 
mindre kända bland informanterna i UND1. 

De 26 informanterna i UND2 tillfrågades om totalt 60 gatunamn, se ned-
an. Av dessa tillhör åtta namnkategorin »Finland» i Akalla, åtta namnkatego-
rin »berömda svenska författare» i Fredhäll, sex namnkategorin »svenska 
kvinnor» i Fruängen, fem namnkategorin »jakt» och två namnkategorin 
»vattenfall och kraftverk» i Hjorthagen, sju namnkategorin »nordisk forntid 
och fornforskning» i Norra Ängby och åtta namnkategorin »sjöar och vikar» 
i Årsta. Dessutom ingår namnen Bergslagsvägen och Mickelsbergsvägen, 
som betecknar intensivt trafikerade genomfartsvägar som sträcker sig genom 
flera stadsdelar i Västerort respektive Söderort, bl.a. genom Norra Ängby 
respektive Fruängen, Ahlsellvägen i Hjorthagen och Vultejusvägen, som har 
karaktär av huvudstråk i Norra Ängby. Sex namn i församlingen Hedvig 
Eleonora ingår också, av vilka Linnégatan betecknar en gata som är längre, 
bredare och mer trafikerad än merparten i området. Dessutom ingår fem 
namn på gator och vägar som är centrala i Innerstadens gatunät och infra-
struktur, Hantverkargatan, Narvavägen, Odengatan, Ringvägen och Sveavä-
gen, samt ett namn som denoterar en centralt belägen och mycket omskriven 
gata, Tunnelgatan.65 Denotationsomfånget för detta namn har förändrats i 
och med att större delen av gatan sedan 1986 bär namnet Olof Palmes Gata. 

Gatunamnen i UND2 är alltså dels sådana som är kända i respektive 
stadsdel och denoterar centrala och viktiga lokaler i det lokala stadsdelsper-
spektivet, dels sådana som är mindre kända och denoterar mindre centrala 
och mindre viktiga lokaler i stadsdelen. Dessutom ingår namn som denoterar 

                               
63 Sofia församling ligger i östra delen av Södermalm. Det är inte ovanligt att invånare i 
Stockholms innerstad anger församlingsnamnet för att ange var de bor. 
64 Birkastan är ett inofficiellt namn på en del av stadsdelen Vasastaden. Ursprungligen avsågs 
med detta namn de kvarter som ligger med Tomtebogatan som huvudstråk mellan Karlbergs-
vägen och Rörstrandsgatan och väster om Torsgatan (Tjerneld 1996 s. 546, Stahre & al. 1992 
s. 285). 
65 I korsningen Tunnelgatan-Sveavägen mördades Sveriges statsminister Olof Palme den 28 
februari 1986. 
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centralt belägna och viktiga lokaler i Stockholms innerstad och som därför 
troligen är kända i stor utsträckning av både innerstadsbor och förortsbor.  

Gatunamnen i UND2 uppräknas här i alfabetisk ordning: Ahlsellvägen 
(stadsdelen Hjorthagen), Almlöfsgatan (Hedvig Eleonora församling), Atter-
bomsvägen (Fredhäll), Bergslagsvägen (Norra Ängby m.fl. stadsdelar), Dia-
navägen (Hjorthagen), Dybecksvägen (Norra Ängby), Eklångsvägen (Årsta), 
Ellen Keys Gata (Fruängen), Eva Bonniers Gata (Fruängen), Fredrika Bre-
mers Gata (Fruängen), Hantverkargatan (Kungsholmen), Helsingforsgatan 
(Akalla), Hjälmarsvägen (Årsta), Hubertusgatan (Hjorthagen), Hågavägen 
(Norra Ängby), Imatragatan (Akalla), Jenny Linds Gata (Fruängen), Jenny 
Nyströms Gata (Fruängen), Jägmästargatan (Hjorthagen), Kalevalagången 
(Akalla), Kaptensgatan (Hedvig Eleonora församling), Karin Boyes Gata 
(Fruängen), Kaskögatan (Akalla), Linnégatan (Hedvig Eleonora församling), 
Lodbroksvägen (Norra Ängby), Lucidorsgatan (Fredhäll), Majorsgatan 
(Hedvig Eleonora församling), Malaxgatan (Akalla), Messeniusgatan (Fred-
häll), Mickelsbergsvägen (Fruängen m.fl. stadsdelar), Motalavägen (Hjort-
hagen), Narvavägen (Östermalm), Nimrodsgatan (Hjorthagen), Nybrogatan 
(Hedvig Eleonora församling), Odengatan (Vasastaden, Östermalm), Pe-
ringskiöldsvägen (Norra Ängby), Porkalagatan (Akalla), Ramsundsvägen 
(Norra Ängby), Ringvägen (Södermalm), Runiusgatan (Norra Ängby), Rä-
mensvägen (Årsta), Sandfjärdsgatan (Årsta), Sibeliusgången (Akalla), Sil-
jansvägen (Årsta), Skattungsvägen (Årsta), Skeppargatan (Hedvig Eleonora 
församling), Snitselvägen (Hjorthagen), Snoilskyvägen (Fredhäll), Stagneli-
usvägen (Fredhäll), Sveaborgsgatan (Akalla), Sveavägen (Norrmalm, Vasa-
staden), Svoldervägen (Norra Ängby), Svärdlångsvägen (Årsta), Tanumsvä-
gen (Norra Ängby), Tunnelgatan (Norrmalm), Untravägen (Hjorthagen), 
Viktor Rydbergs Gata (Fredhäll), Vitalisvägen (Fredhäll), Vultejusvägen 
(Norra Ängby, Bromma Kyrka) och Vättersvägen (Årsta). 

För ett urval av dessa namn redovisas och kommenteras närmare infor-
manternas kommentarer och resonemang i avsn. 11.3. 

11.2.3. Intervjumetod 
Informanterna fick i början av intervjuerna veta att de gatunamn som skulle 
behandlas alla betecknar gator i Stockholms kommun, i Innerstaden, Söder-
ort eller Västerort.66 Vid intervjuerna användes ett frågeformulär (bil. 4) med 
de 60 namnen. Dessa nämndes ett och ett för informanten, som för varje 
namn angav om hon eller han kände till namnet eller ej. Om informanten 
kände till ett namn, frågade jag henne eller honom var den namnbärande 
lokalen finns och noterade informantens svar och eventuella kommentarer. 

                               
66 Som framgår i redovisningen av informantkommentarer i avsnitt 11.3.2 associerade några 
informanter vissa gatunamn till områden i andra kommuner i Storstockholm.  
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Om informanten inte kände till namnet frågade jag om hon eller han utifrån 
namnet – dess bestämningsled, huvudled, bildningssätt – fick någon uppfatt-
ning om i vilken del av Stockholm eller i vilken typ av område eller miljö 
som den namnbärande lokalen skulle kunna ligga, och jag noterade infor-
mantens svar, kommentarer och resonemang. Inte alla informanter hade nå-
got att säga om namn som de inte kände till sedan tidigare, men många 
kommenterade och resonerade kring namnen utifrån sina uppfattningar om 
namnkategorier, bestämningsleder och namntyper i olika delar av staden. 

Informanterna tillfrågades inte i intervjuerna om sina tidigare bostadsor-
ter, om vilka delar av Stockholm de arbetar i, har sitt umgänge i eller ofta 
besöker, ej heller om vad de har för yrke eller intressen. Sådana uppgifter 
framkom visserligen spontant i anknytning till gatunamn i några intervjuer, 
men de redovisas inte nedan. En analys utifrån personlig bakgrund av en-
skilda individers kännedom om gatunamn och deras resonemang kring gatu-
namn vore visserligen intressant, men UND2 syftar primärt till att ge en 
sammantagen bild av de olika gatunamnens räckvidd och associativa egen-
skaper, inte till att systematiskt kartlägga informanternas enskilda namnbruk 
och relationer till gatunamn. 

11.3. Resultatredovisning och analys 
I avsn. 11.3.1 redovisas hur många informanter som kände till respektive 
gatunamn, och i avsn. 11.3.2 redovisas för ett urval av namn (14) informan-
ternas kommentarer och resonemang kring namnen. Däremot redovisas inte 
för alla namn de enskilda informanternas kännedom och eventuella kom-
mentarer. Jag anger i redovisningen av namnkännedom i avsn. 11.3.1 för 
varje namn i vilken del av Stockholm de informanter bodde som kände till 
namnet. I redovisningen av informanternas kommentarer och resonemang 
kring namn i avsn. 11.3.2 anger jag då detta ansetts lämpligt var informan-
terna bodde. 

11.3.1. Gatunamnens räckvidd speglad i informanternas 
namnkännedom 
I tabell 39 framgår i tredje kolumnen hur många av de 26 informanterna i 
UND2 som kände till gatunamnen och hur många av dessa informanter som 
bodde i Innerstaden, Söderort respektive Västerort. Det är informanternas 
egen uppfattning om huruvida de ansåg sig känna till eller känna igen ett 
namn som återges, oavsett om de faktiskt korrekt kunde ange var den namn-
bärande lokalen ligger eller ej. I tabellens fjärde kolumn framgår som en 
jämförelse hur många informanter i respektive stadsdel i UND1 som kände 
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till gatunamnet (och inom parentes hur många informanter som intervjuades 
i stadsdelen). 

Tabell 39. Gatunamnens förankring bland de 26 informanterna 
Gatunamn Stadsdel i UND1 Antal informanter som 

sade sig känna till 
gatunamnet  

Antal informanter i 
resp. stadsdelsunder-
sökning i UND1 som 
kände till gatunamnet 

Ahlsellvägen Hjorthagen 4 (av vilka 2 bodde i 
Innerstaden, 1 i Väster-
ort, 1 i Söderort) 

20 (av 20) 

Almlöfsgatan Hedvig Eleonora 
församling 

2 (i Innerstaden) 12 (av 20) 

Atterbomsvägen Fredhäll 10 (6 i Innerstaden, 2 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

20 (av 20) 

Bergslagsvägen Norra Ängby  16 (7 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

21 (av 21) 

Dianavägen Hjorthagen 9 (4 i Innerstaden, 3 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

20 (av 20) 

Dybecksvägen Norra Ängby 5 (3 i Innerstaden, 2 i 
Västerort) 

21 (av 21) 

Eklångsvägen Årsta 4 (2 i Innerstaden, 2 i 
Söderort) 

13 (av 24) 

Ellen Keys Gata  Fruängen 17 (10 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

19 (av 20) 

Eva Bonniers Gata Fruängen 2 (1 i Innerstaden, 1 i 
Söderort) 

13 (av 20) 

Fredrika Bremers 
Gata  

Fruängen 15 (10 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

17 (av 20) 

Hantverkargatan Kungsholmen 26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Helsingforsgatan  Akalla 7 (2 i Innerstaden, 2 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

23 (av 23) 

Hjälmarsvägen  Årsta 5 (2 i Innerstaden, 3 i 
Söderort) 

23 (av 24) 

Hubertusgatan Hjorthagen 6 (3 i Innerstaden, 3 i 
Västerort) 

20 (av 20) 

Hågavägen Norra Ängby 2 (i Innerstaden) 21 (av 21) 
Imatragatan Akalla 2 (1 i Innerstaden, 1 i 

Västerort) 
23 (av 23) 

Jenny Linds Gata Fruängen 5 (2 i Innerstaden, 3 i 
Söderort) 

17 (av 20) 

Jenny Nyströms 
Gata  

Fruängen 4 (3 i Innerstaden, 1 i 
Västerort) 

12 (av 20) 

Jägmästargatan Hjorthagen 9 (5 i Innerstaden, 3 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

20 (av 20) 

Kalevalagången Akalla 2 (i Innerstaden) 6 (av 23) 
Kaptensgatan Hedvig Eleonora 

församling 
20 (13 i Innerstaden, 3 i 
Söderort, 4 i Västerort)  

19 (av 20) 

Karin Boyes Gata Fruängen 7 (6 i Innerstaden, 1 i 
Söderort) 

12 (av 20) 

Kaskögatan Akalla 5 (1 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

22 (av 23) 
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Linnégatan Hedvig Eleonora 
församling 

25 (14 i Innerstaden, 6 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

20 (av 20) 

Lodbroksvägen Norra Ängby 4 (2 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

13 (av 21) 

Lucidorsgatan Fredhäll 5 (2 i Innerstaden, 3 i 
Söderort) 

12 (av 20) 

Majorsgatan Hedvig Eleonora 
församling 

14 (10 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

20 (av 20) 

Malaxgatan Akalla 2 (1 i Innerstaden, 1 i 
Västerort) 

13 (av 23) 

Messeniusgatan Fredhäll 2 (i Innerstaden) 14 (av 20) 
Mickelsbergsvägen  Fruängen 9 (6 i Innerstaden, 2 i 

Söderort, 1 i Västerort) 
19 (av 20) 

Motalavägen Hjorthagen 7 (5 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

19 (av 20) 

Narvavägen Östermalm 26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Nimrodsgatan Hjorthagen 10 (6 i Innerstaden, 2 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

20 (av 20) 

Nybrogatan Hedvig Eleonora 
församling 

26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

20 (av 20) 

Odengatan Vasastaden, Öster-
malm 

26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Peringskiöldsvägen Norra Ängby 1 (i Innerstaden) 21 (av 21) 
Porkalagatan  Akalla 4 (1 i Innerstaden, 3 i 

Västerort) 
23 (av 23) 

Ramsundsvägen Norra Ängby 6 (4 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

5 (av 21) 

Ringvägen Södermalm 26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Runiusgatan Fredhäll 4 (3 i Innerstaden, 1 i 
Västerort) 

20 (av 20) 

Rämensvägen Årsta 3 (2 i Innerstaden, 1 i 
Söderort) 

17 (av 24) 

Sandfjärdsgatan  Årsta 12 (7 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

23 (av 24) 

Sibeliusgången Akalla 17 (9 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 4 i Västerort) 

23 (av 23) 

Siljansvägen  Årsta 9 (4 i Innerstaden, 3 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

23 (av 24) 

Skattungsvägen Årsta 3 (1 i Innerstaden, 2 i 
Västerort) 

12 (av 24) 

Skeppargatan Hedvig Eleonora 
församling 

15 (11 i Innerstaden, 1 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

20 (av 20) 

Snitselvägen Hjorthagen 0 7 (av 20) 
Snoilskyvägen  Fredhäll 10 (7 i Innerstaden, 1 i 

Söderort, 2 i Västerort) 
19 (av 20) 

Stagneliusvägen Fredhäll 17 (11 i Innerstaden, 3 i 
Söderort, 3 i Västerort) 

20 (av 20) 

Sveaborgsgatan Akalla 9 (4 i Innerstaden, 5 i 
Västerort) 

23 (av 23) 

Sveavägen Norrmalm, Vasasta-
den 

26 (14 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Svoldervägen Norra Ängby 1 (i Innerstaden) 13 (av 21) 
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Svärdlångsvägen Årsta 9 (5 i Innerstaden, 2 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

22 (av 24) 

Tanumsvägen Norra Ängby 5 (2 i Innerstaden, 2 i 
Söderort, 1 i Västerort) 

14 (av 21) 

Tunnelgatan Norrmalm 25 (13 i Innerstaden, 7 i 
Söderort, 5 i Västerort) 

Ingick ej i UND1 

Untravägen Hjorthagen 2 (1 i Innerstaden, 1 i 
Västerort) 

19 (av 20) 

Viktor Rydbergs 
Gata 

Fredhäll 15 (9 i Innerstaden, 4 i 
Söderort, 2 i Västerort) 

20 (av 20) 

Vitalisvägen Fredhäll 6 (3 i Innerstaden, 3 i 
Västerort) 

20 (av 20) 

Vultejusvägen Norra Ängby 2 (i Innerstaden) 21 (av 21) 
Vättersvägen  Årsta 3 (i Innerstaden) 21 (av 24) 

 
De minst kända namnen, vilka färre än fem informanter i UND2 kände 

till, är fördelade över alla sju stadsdelarna i UND1. Bland dessa finns det 
sådana som var mindre kända även i stadsdelsundersökningarna UND1, t.ex. 
Almlöfsgatan (Hedvig Eleonora församling), Jenny Nyströms Gata (Fruäng-
en), Kalevalagången (Akalla), Messeniusgatan (Fredhäll), Skattungsvägen 
(Årsta) och Svoldervägen (Norra Ängby). För dessa namn, som alltså även 
var mindre kända i respektive stadsdelsundersökning, hade man naturligtvis 
inte kunnat förvänta sig att de skulle vara kända utanför stadsdelen. Det 
fanns bland de minst kända namnen i UND2 dock även sådana som var 
mycket välkända i respektive stadsdel i UND1: Imatragatan (Akalla), Pe-
ringskiöldsvägen (Norra Ängby), Runiusgatan (Fredhäll), Untravägen 
(Hjorthagen) och Vättersvägen (Årsta). Dessa namn har alltså en begränsad 
räckvidd utanför respektive stadsdel. 

Från stadsdelarna i UND1 är följande namn kända av flest informanter i 
UND2 (tabell 39): Nybrogatan i Hedvig Eleonora församling (känt av samt-
liga 26 informanter i UND2), Bergslagsvägen i Norra Ängby och fler stads-
delar i Västerort (känt av 17 informanter i UND2), Ellen Keys Gata i Fru-
ängen (17), Sibeliusgången i Akalla (17) och Stagneliusvägen i Fredhäll 
(17), Sandfjärdsgatan i Årsta (tolv) och Nimrodsgatan i Hjorthagen (tio). 
Dessa namn var välkända i UND1 och ingår i många UND1-informanters 
onomastikon lokalt i respektive stadsdel. Bergslagsvägen betecknar en tio 
kilometer lång och intensivt trafikerad genomfartsväg. Ellen Keys Gata be-
tecknar en relativt lång gata belägen centralt i Fruängen. Nimrodsgatan be-
tecknar en gata i den gatukorsning som utgör Hjorthagens centrum. Nybro-
gatan är en lång och välbesökt gata i Stockholms innerstad. Sandfjärdsgatan 
betecknar en kilometerlång gata i ett stort avgränsat bostadsområde i Årsta. 
Sibeliusgången betecknar gångvägen genom Akallas centrum. Stagneliusvä-
gen betecknar en av de längre gator som sträcker sig genom hela Fredhäll. 
Dessa välkända namn betecknar lokaler av en sådan typ och storlek samt 
med en sådan placering inom de olika stadsdelarna att deras namn har en 
relativt stor räckvidd bland stockholmare. 
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Även om antalet informanter i UND2 är alltför litet för att man skall kun-
na göra en statistisk analys av materialet kan man ändå notera att de infor-
manter i UND2 som kände till Bergslagsvägen, Ellen Keys Gata, Nimrods-
gatan, Nybrogatan, Sibeliusgången och Stagneliusvägen bodde i såväl In-
nerstaden som Söderort och Västerort, alltså inte enbart i närliggande stads-
delar och områden. Av de namn i Årsta som ingår i UND2 är Sandfjärds-
gatan mest känt av informanterna i undersökningen. Det var dock bara en av 
dem som kände till namnet som bodde i Västerort, de övriga informanter 
som kände till detta namn bodde alltså närmare den namnbärande lokalen. 

Vissa informanter som kände till ett namn visste inte var den namnbäran-
de lokalen är belägen, och såsom framgår av informantkommentarer till ga-
tunamnet Fredrika Bremers Gata i avsn. 11.3.2.3 kan ett känt personnamn i 
en bestämningsled leda till att människor uppfattar också gatunamnet som 
bekant. 

Som framgår av tabell 39 var de mest kända namnen i UND2 Hantver-
kargatan, Narvavägen, Nybrogatan, Odengatan, Ringvägen och Sveavägen, 
vilka alla 26 informanterna kände till. Av dessa namn var det bara Nybroga-
tan som ingick i UND1, i stadsdelsundersökningen i Hedvig Eleonora för-
samling. Dessa mycket kända gatunamn betecknar stora, välbesökta och 
centralt belägna gator i olika delar av Stockholms innerstad. De är gator som 
i flera fall trafikeras av busslinjer. På dessa gator finns tunnelbanestationer, 
affärer, restauranger, välkända institutioner och arbetsplatser. Vid flera av 
dem finns även större byggnader, institutioner, torg och parker. Dessa gator 
utgör därmed referenspunkter i orienteringen i Stockholms innerstad, för 
såväl innerstadsbor och förortsbor som landsortsbor. Narvavägen, Odenga-
tan, Ringvägen och Sveavägen är dessutom anlagda som esplanader eller 
boulevarder och trädplanteringarna bidrar till gatornas pampiga intryck. 
Dessutom kände 25 av de 26 informanterna till Tunnelgatan som fram till 
1986 denoterade en gata i Stockholms City med betydligt längre sträckning 
än idag och som efter mordet på statsminister Olof Palme och i samband 
med mordutredningen har nämnts mycket ofta i media. 

Dessa gator är alltså viktiga för orienteringen och har symboliska värden 
av olika slag. Det är därför naturligt att dessa gatunamn är välkända för alla 
informanter, både för dem som bor i närheten av respektive gata och för dem 
som bor på annat håll i staden. 

11.3.2. Gatunamnens associativa egenskaper speglade genom 
informanternas kommentarer och resonemang  
I det följande redovisas för ett urval av gatunamnen – Almlöfsgatan, Eva 
Bonniers Gata, Fredrika Bremers Gata, Kaptensgatan, Lodbroksgatan, Ma-
laxgatan, Messeniusgatan, Peringskiöldsvägen, Sandfjärdsgatan, Sibelius-
gången, Snitselvägen, Stagneliusvägen, Untravägen och Vättersvägen – 
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kommentarer från informanterna i UND2 om respektive gatunamn och reso-
nemang som informanterna förde kring gatunamnen. Två gatunamn från 
varje stadsdel i UND1 har valts för denna redovisning. Informanternas 
kommentarer belyser deras allmänna resonemang kring och förhållningssätt 
till olika typer av gatunamn i UND2. Dessa namn får därför representera 
hela materialet. 

11.3.2.1. Almlöfsgatan (Hedvig Eleonora församling) 
Av de två informanter som sade sig känna igen gatunamnet Almlöfsgatan 
visste den ena, en 81-årig kvinna, med säkerhet att gatan tillhör Östermalm 
och hon visste också var den ligger. Den andra, en 28-årig kvinna, sade att 
hon »tänker på Östermalm», men hon var något osäker. Av de övriga infor-
manterna, som alltså inte kände till eller kände igen namnet Almlöfsgatan, 
gissade en 24-årig kvinna att det kunde handla om en gata på Östermalm. 
Hon bad att få se skriftbilden av namnet och kom till denna slutsats, när hon 
såg att personnamnet i bestämningsleden stavas med f, vilket enligt henne är 
lite finare än med v. Hon funderade också på om namnet kunde höra hemma 
i Vasastaden, men uteslöt det alternativet eftersom »där är mer avslappat». 
Ytterligare fyra informanter ansåg att namnet passade bäst i Innerstaden och 
nämnde Kungsholmen, området vid Odenplan och Sankt Eriksplan och Ös-
termalm, och en 22-årig kvinna sade att »Söder är uteslutet». En 62-årig man 
som associerade namnet till Innerstaden nämnde att han inte kunde placera 
Almlöf som person. 

Nio informanter associerade Almlöfsgatan till en förort, och flera av dem 
sade att namnet gav intryck av ett villaområde i en förort. En 33-årig kvinna 
boende i Innerstaden tyckte att det »låter som ett temanamn, dvs. förort». En 
34-årig kvinna boende i Västerort fick av alm och löv associationer till träd-
gård och träd och trodde att namnet skulle kunna finnas »där det är lite fint, 
lite trädgård, mycket träd tänker jag på, grönt och fint». Tre kvinnor, 35, 37 
och 39 år gamla, ansåg att namnet ger intryck av en äldre villaförort. En dem 
sade att namnet ger associationer till en norrförort såsom Solna eller Sund-
byberg, en tänkte på villaområdet Duvbo i Sundbyberg. 

11.3.2.2. Eva Bonniers Gata (Fruängen) 
Två informanter sade sig känna igen gatunamnet Eva Bonniers Gata, men 
ingen av dem visste säkert var gatan ligger. En 20-årig man sade att han hade 
läst om gatan och gatunamnet och att det är en ny gata. En 47-årig man sade 
först att gatan troligen ligger nära Bonnierhuset, men efter visst övervägande 
ändrade han sig och sade att den nog ligger vid DN-skrapan i stadsdelen 
Marieberg på Kungsholmen. 

Av de 24 informanter som inte kände till gatunamnet kopplade elva det 
till det s.k. Bonnierhuset vid Sankt Eriksplan i Vasastaden, ett höghus som 
kan fungera som riktmärke och utgångspunkt för orientering när man rör sig 
i området. Flera trodde att gatan kunde ligga i närheten av Bonnierhuset, 
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bl.a. en 24-årig kvinna som sade att familjen Bonnier »kanske sätter namn 
efter sina familjemedlemmar». Andra sade däremot att de säkert visste att 
gatan inte ligger i närheten av Bonnierhuset, även om deras första associa-
tion av gatunamnet var detta hus. Tre informanter kopplade gatunamnet till 
familjen Bonnier men inte till Bonnierhuset. En 25-årig man resonerade som 
så att familjen Bonnier har makt och att Eva Bonniers Gata därför borde 
finnas i Innerstaden. En 22-årig man och en 22-årig kvinna kopplade famil-
jen Bonnier och därmed även gatunamnet till Östermalm. Kvinnan sade: 
»Bonnier, de har säkert fin adress», vilket för henne innebar Östermalm.  

Tre informanter knöt namnet till Fruängen, eftersom de visste att det finns 
gatunamn efter kvinnor där. Ytterligare två informanter kopplade ihop nam-
net med Ellen Keys Gata, som jag hade frågat dem om tidigare i intervjun. 
Den ena, en 81-årig kvinna, antog att Eva Bonnier var författare, den andre, 
en 62-årig man, kopplade namnet till familjen Bonniers »bokverksamhet», 
men han visste inte vem Eva Bonnier var. Det »kan ju vara en parallellgata 
till Ellen Keys Gata», resonerade han. 

11.3.2.3. Fredrika Bremers Gata (Fruängen) 
15 informanter kände igen gatunamnet Fredrika Bremers Gata. Tre av dem 
visste att namnet finns i Fruängen och ytterligare två, som inte kände till 
gatunamnet, tog för givet att namnet finns där. En 25-årig man sade att det 
»ligger säkert i Fruängen eftersom det är en fru», och en 38-årig man gjorde 
automatiskt kopplingen mellan kvinnonamn och Fruängen. En 21-årig kvin-
na sade att namnet finns i »kärringstan» i Kärrtorp. Hon avsåg stadsdelen 
Enskededalen, som gränsar till stadsdelen Kärrtorp och där namnkategorin 
»svenska kvinnor» användes på 1920-talet. 

En 24-årig kvinna associerade gatunamnet till Bromma, vilket hon förkla-
rade med att »det finns ett gymnasium som heter Fredrika Bremer och jag 
tror att det ligger i Bromma». Hon var dock osäker och funderade också på 
om gatan skulle kunna ligga i Enskede, eftersom »de har många kvinnor». 
Hon noterade att namnet har huvudleden Gata, och hon visste att de flesta 
gatunamn med kvinnonamn i Enskede – dvs. i Enskededalen – har huvudle-
den Väg, så enligt informanten passade inte namnet Fredrika Bremers Gata i 
ett villaområde i stadsdelen, utan det borde i så fall finnas vid höghusen. En 
22-årig kvinna trodde sig ha varit på teater på Fredrika Bremers Gata i Väs-
terort, mot Vällingby, men hon var också osäker. 

Två informanter som kände igen gatunamnet och en som inte kände igen 
det knöt det spontant till Haninge. En 37-årig kvinna och en 39-årig man 
gjorde denna koppling, eftersom de kände till en gymnasieskola i Haninge 
som är uppkallad efter Fredrika Bremer. En 35-årig kvinna kände till att 
Fredrika Bremer hade anknytning till Haninge, så hon gissade att namnet 
finns där. Denna informant funderade också på om detta gatunamn kunde 
höra ihop med Karin Boyes Gata och Ellen Keys Gata, som jag tidigare hade 
frågat henne om. Hon sade: »Det kanske finns något område där man har 
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uppmärksammat betydelsefulla skrivande kvinnor.» En 39-årig kvinna som 
kände igen gatunamnet trodde däremot att det fanns i stadsdelen Stadshagen. 
Hon associerade det till Kvinnohemmet, dvs. ett höghus i Stadshagen som 
byggdes som ett kollektivhus för ensamstående självförsörjande kvinnor på 
1940-talet. 

Även en 22-årig man och en 62-årig man kopplade samman Fredrika 
Bremers Gata med Karin Boyes Gata och utgick från att det handlade om 
samma typ av gator eller områden. Den 22-årige mannen hade sagt om Karin 
Boyes Gata att han trodde att namnet betecknade en liten gata i Innerstaden. 
Han placerade det namnet i Innerstaden, eftersom Karin Boye är en känd 
person, men då han inte visste var gatan låg, så utgick han från att det var en 
liten gata. Han drog samma slutsatser beträffande Fredrika Bremers Gata. 
Den 62-årige mannen funderade kring om det kanske snarare var personerna 
Karin Boye och Fredrika Bremer än gatunamnen med deras namn som han 
kände till. Även han utgick från att gatunamn efter så kända personer borde 
ligga någonstans i Innerstaden. En 44-årig kvinna kände igen gatunamnet 
men sade också att det kända namnet kunde lura henne att tro att hon kände 
igen gatunamnet. 

Tre informanter, en 22-årig kvinna, en 36-årig kvinna och en 38-årig man, 
som alla kände igen namnet, kopplade det till Östermalm. Kvinnorna moti-
verade det med att de tyckte att namnet lät lite fint och »lagom tjusigt». En 
23-årig man kände inte igen namnet men gjorde analysen att en historisk 
person i ett gatunamn »antyder innerstad eller ett område med en viss typ av 
namn». Med detta menade han ett område med kategorinamn. En 72-årig 
kvinna sade att gatunamnet låter som om det finns i en förort och att det nog 
inte är så gammalt.  

11.3.2.4. Kaptensgatan (Hedvig Eleonora församling) 
20 av informanterna kände igen gatunamnet Kaptensgatan, och de flesta 
visste att det finns på Östermalm eller antog det, eftersom namnet har militär 
anknytning. En 37-årig kvinna sade att namnet hörde samman med »de här 
Löjtnants- och Styrmans- och allt vad det heter». Hon menade med detta 
Löjtnantsgatan och Styrmansgatan. Hon drog alltså slutsatser utifrån sin 
semantisk-tematiska kunskap om andra gatunamn. En 34-årig kvinna som 
inte kände igen gatunamnet associerade till Försvarshögskolan67 och militär 
verksamhet, och en 33-årig kvinna som inte heller kände igen namnet antog 
att den namnbärande gatan finns i närheten av Artillerigatan. De utgick alltså 
också från sin kunskap om området respektive semantisk-tematisk kunskap 
om andra gatunamn. 

                               
67 Försvarshögskolan låg fram till augusti 2005 på Valhallavägen, drygt en kilometer från 
Kaptensgatan.  
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Ytterligare två informanter som inte kände igen namnet antog att det finns 
i Innerstaden. En 22-årig man sade att det är ett allmänt namn som skulle 
kunna finnas var som helst i Innerstaden. En 22-årig kvinna associerade 
namnet till Kungsholmen, eftersom kapten är en yrkesbeteckning. Hon kopp-
lade ihop det med gatunamn på Kungsholmen som innehåller yrkesbeteck-
ningar, Arbetargatan, Garvargatan, Gjutargatan, Hantverkargatan och 
Parmmätargatan, och utgick från att Kaptensgatan skulle kunna höra ihop 
med dessa namn. 

En 47-årig man som hade bott i Stockholm i ett år och var uppvuxen i 
Malmö sade att Kaptensgatan för honom är en Malmögata. 

11.3.2.5. Lodbroksvägen (Norra Ängby) 
Fyra informanter kände igen gatunamnet Lodbroksvägen. En av dem, en 72-
årig kvinna, placerade namnet i Norra Ängby med kommentaren »där finns 
isländska namn». En 39-årig man knöt namnet till Söderort.  

Av de informanter som inte kände igen namnet tyckte en 25-årig man och 
en 35-årig kvinna att det gav intryck av att vara ett gatunamn i Innerstaden. 
Kvinnan sade att hon inte kände till ordet lodbrok, men hon gissade att det 
var något »verktygsaktigt». En 46-årig kvinna sade att hon hade en känsla av 
att gatan kunde ligga åt Frihamnen till. Av de 15 övriga informanter som 
uttryckte associationer, förde resonemang och gav kommentarer till namnet 
sade elva att de gissade att namnet finns i en förort och inte i Innerstaden. 
Fyra av dem associerade av olika skäl namnet till Västerort. Av dem sade en 
24-årig kvinna, som bodde på Södermalm och hade stark förankring där och 
i Söderort, att hon kopplade namnet till Gröna linjen mot Hässelby68 med 
kommentaren »där kan jag inte gatorna alls, det är bara en känsla». En 81-
årig kvinna trodde att namnet kunde finnas i Bromma med kommentaren 
»Bromma har så mycket blandat». En 39-årig kvinna sade att hennes känsla 
är att namnet finns i Södra Ängby. Hon tänkte sig att lodbrok betecknar ett 
mätinstrument för hantverk.  

Flera informanter gav uttryck för irritation över att de inte förstod vad 
lodbrok betyder.69 En 36-årig kvinna sade: »Dumt namn! Vet inte vad det 
betyder.» Hon bodde själv i Innerstaden och sade att namnet gav intryck av 
Västerort snarare än Söderort. En 37-årig kvinna, som inte heller kände till 
lodbrok, fick däremot ingen känsla för var namnet skulle kunna finnas. Hon 
sade: »Vet inte vad det där är för något. Kan inte associera. Får ibland för 
mig att det är vissa som man får en känsla för men när man inte ...» Med 

                               
68 Tunnelbanans Gröna linje går i Västerort från Alvik via Brommaplan, Ängbyplan, Välling-
by till Hässelby, dvs. längs Norra Ängby parallellt med Bergslagsvägen.  
69 Lodbroksvägen tillhör namnkategorin »nordisk forntid och fornforskning» i Norra Ängby, 
och bestämningsleden syftar på titelfiguren i Ragnar Lodbroks saga. 
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denna oavslutade mening gav hon upp försöket att tolka lodbrok och placera 
gatan utifrån bestämningsleden. 

En 28-årig kvinna brast ut i skratt när hon hörde namnet och tyckte att det 
var komiskt. Hon resonerade sedan runt namnet: »Lod, så tänker jag båt och 
då tänker man sig kanske där det finns vatten, säg Lidingö.» Hon klippte 
alltså ut en del av bestämningsleden för att få ett tolkningsbart namn. En 33-
årig kvinna sade om Lodbroksvägen att det »låter som hitta-på-namn i bo-
stadsområde» i en förort. Hon menade att moderna bostadsområden ofta har 
gatunamn som låter särskilt konstruerade, där namnsättarna i sina ambitioner 
att hitta namn inom en viss namnkategori har använt mycket ovanliga ord 
som vanligt folk inte förstår. Sådana gatunamn låter enligt denna informant 
inte genuina utan påhittade. 

Tre informanter sade att huvudleden -vägen fick dem att associera namnet 
till förorter. En av dem, en 34-årig kvinna, gav också uttryck för frustration 
över att hon inte förstod ordet lodbrok, men huvudleden -vägen gjorde att 
hon associerade till ett villaområde: »Aldrig hört talas om. Lodbrok. Vet inte 
vad det betyder ens. Är det en sak? Vet inte var jag skall börja tänka ens. 
Eftersom det är en väg, kanske det är något villaområde.» 

11.3.2.6. Malaxgatan (Akalla) 
En informant visste att Malaxgatan ligger i Akalla, hon bodde själv i stads-
delen Husby som gränsar till Akalla. En annan informant, som bodde på 
Södermalm och arbetade i Kista, trodde att namnet finns i eller i närheten av 
Kista. Hon utgick från att namnet hör till de nordiska namnkategorierna i 
området. Övriga informanter kände inte igen namnet Malaxgatan. En av 
dem associerade namnet till Farsta, till Värmlandsvägen och övriga gatu-
namn i namnkategorin »värmländska ortnamn» som finns där. Av de infor-
manter som inte kände igen namnet Malaxgatan sade nio att det låter som ett 
gatunamn i en förort. En av dem trodde att namnet finns längs »gröna linjen 
söderut, kanske Sköndal», en annan fick en association till något gammal-
dags och trodde att namnet finns i en närförort. Två informanter associerade 
namnet Malax norrut, en av dem till Helags i Härjedalen, och de trodde där-
för att gatunamnet finns norr om Innerstaden. 

Fyra informanter ansåg att namnet är konstigt. En 59-årig kvinna sade att 
det känns obekant och konstigt, en 28-årig och en 34-årig kvinna kopplade 
namnet till en förort, just eftersom det låter konstigt och eftersom de inte 
visste vad bestämningsleden syftar på. En 47-årig man tyckte att Malaxgatan 
var ett jätteroligt namn, men han hade ingen aning om vad namnet går tillba-
ka på eller var gatan ligger. 

11.3.2.7. Messeniusgatan (Fredhäll) 
Två informanter sade sig känna igen gatunamnet Messeniusgatan. En av 
dem sade att gatan finns på Kungsholmen och avser en kort gata vid Hant-
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verkargatan, den andra sade att gatan finns vid Kungliga Tekniska högskolan 
på Östermalm. 

Av de informanter som inte kände igen namnet trodde åtta att det finns i 
Innerstaden. En man i 20-årsåldern motiverade detta med att namnet låter 
»adligt», och en kvinna i samma ålder sade att det lät »sofistikerat», och att 
hon därför kopplade det till Innerstaden. En 72-årig kvinna associerade nam-
net till Innerstaden och sade att Messenius låter som en »gammal kuf», och 
en 33-årig kvinna sade att gatan borde finnas i Innerstaden, eftersom Messe-
nius är ett gammalt namn och huvudleden är -gatan, en huvudled som hon i 
första hand associerade till Innerstaden. 

Fyra av informanterna kopplade namnet till förortsmiljö, en 62-årig man 
med motiveringen att det är ett »obekant, konstigt namn», och en 39-årig 
kvinna ansåg att namnet låter ståndsmässigt, som i en villaförort. 

11.3.2.8. Peringskiöldsvägen (Norra Ängby) 
Bara en av informanterna, en 81-årig kvinna, kände till gatunamnet Pering-
skiöldsvägen, och hon visste att det finns i Ängby. Fyra av informanterna 
som inte kände till namnet tyckte att det borde finnas i Innerstaden, eftersom 
det låter fint. En 23-årig man sade att namnet »låter lyxigt» och att det därför 
säkert finns i Innerstaden. En 22-årig kvinna trodde att namnet finns i Vasa-
staden med motiveringen »sköld är fint, men det är inte Östermalmsstuk». 
En 38-årig man gissade däremot på Östermalm, eftersom namnet enligt ho-
nom låter fint och adligt. En annan 38-årig man sade att namnet ger intryck 
av »en fashionabel återvändsgränd på Norrmalm där det bor avdankade gre-
vinnor. Det är nog för att det heter sköld som det låter så.» 

På samma sätt utgick en 24-årig kvinna i sitt resonemang från skiöld men 
också från huvudleden -vägen: Hon sade: »Lidingö kanske, enbart för att det 
har ett sköld i namnet. Lite finare. Inte på Östermalm för det är väg.» Enligt 
henne hörde huvudleden -vägen hemma i villaförorter och inte i Innerstaden. 
Tio informanter kopplade Peringskiöldsvägen till förort snarare än till inner-
stad. En 33-årig kvinna tyckte att namnet lät som ett »konstruerat förorts-
namn». En 28-årig kvinna och en 39-årig kvinna fick av ordet sköld i per-
sonnamnet associationer till finare förorter och något »tjusigt område med 
mera villor». 

Tre informanter skrattade åt namnet och undrade om det verkligen finns. 
En av dem, en 47-årig man, frågade: »Har det någonsin existerat någon per-
son som hette Peringskiöld?» En 37-årig kvinna undrade vad bestämningsle-
den syftar på och kopplade namnet till andra ortnamn i Stockholm som hon 
också fann konstiga: »Jösses! Väldigt udda namn, vad en peringsköld är kan 
man ju fundera över. Men å andra sidan finns det ju andra områden som 
heter Pungpinan och Blåsut och så. Det kanske ligger där utåt Enskede det 
också då?» 
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11.3.2.9. Sandfjärdsgatan (Årsta) 
Tolv informanter sade sig känna till gatunamnet Sandfjärdsgatan, och sex av 
dem visste att gatan ligger i Årsta eller trodde att den ligger i området i när-
heten av Årsta. Tre trodde att gatan finns på Gärdet i Innerstaden. Även fyra 
informanter som inte kände till gatunamnet associerade det till Gärdet, där 
»skärgårdsnamn» är en namnkategori. En av dem, en 28-årig kvinna, sade att 
hon kopplade namnet till Sandhamnsgatan. En 37-årig kvinna tyckte att 
Sandfjärdsgatan skulle passa på Gärdet, tillsammans med Sandhamnsgatan. 
En 36-årig kvinna, som själv bodde på Gärdet, sade att Sandfjärdsgatan för 
tankarna till det området, att det »låter havslikt». En 22-årig kvinna fick as-
sociationer till sand och fjärd. Hon sade att namnet låter exklusivt och ville 
placera det »på Östermalm, ut mot Fjäderholmarna».70 

Två informanter tyckte att Sandfjärdsgatan låter som ett förortsnamn. En 
av dem, en 35-årig kvinna, trodde att namnet har en reell namngivnings-
grund, att det »ligger en sandig fjärd där». 

11.3.2.10. Sibeliusgången (Akalla) 
17 informanter sade sig känna till gatunamnet Sibeliusgången, men bara sex 
av dem visste var eller ungefär var namnet finns.71 Sju informanter sade att 
namnet finns i Innerstaden, i City, vid Norrmalmstorg, vid Stureplan respek-
tive på Östermalm. En informant tyckte sig känna igen namnet och kopplade 
det därför till Innerstaden, men huvudleden -gången gav henne annars asso-
ciationer till områden med loftgångshus. En annan informant funderade ock-
så över huvudleden men var ganska säker på att namnet finns centralt och 
betecknar en »gång mellan kvarter». 

Även flera av de informanter som inte kände igen namnet Sibeliusgången 
trodde att det finns centralt i Innerstaden. En 22-årig kvinna sade att hon 
associerade namnet till namnet Sibyllegatan på Östermalm. En 25-årig man 
sade att namnet nog betecknar en gång »där man aldrig är» i Hötorgscity, 
och en 81-årig kvinna sade att namnet kan finnas i Innerstaden, eftersom 
namnelementet gång enligt henne ofta finns där. Hon trodde att namnet be-
tecknar en »gång mellan höghusen vid Hötorget». Dessa två informanter kan 
ha tänkt på Konserthuset vid detta torg. En 38-årig man sade att namnet 
finns i Innerstaden, att det »måste vara Lars Sibelius» (han avsåg troligen 
Jean Sibelius), och eftersom det var en känd person trodde han att gatunam-
net finns i City. 

                               
70 Fjäderholmarna är skärgårdsöar i Lilla Värtan, mellan Lidingö och Nacka. 
71 Tre av informanterna sade att namnet finns i Kista, vilket jag tolkar som att de anser att 
Kista omfattar även Husby och Akalla, i och med att dessa stadsdelar ingår i Kista stadsdels-
område i den kommunala förvaltningen. 
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En 47-årig man associerade inte namnet Sibeliusgången till någon del av 
Stockholm, men han utbrast när jag nämnde namnet: »Dit skulle jag vilja! Är 
det bara en gång? Jean Sibelius skulle förtjäna minst en allé.»  

11.3.2.11. Snitselvägen (Hjorthagen) 
Ingen av informanterna kände igen namnet Snitselvägen. Detta namn denote-
rar inte heller någon lokal i Hjorthagen men finns markerat på olika kartor 
och var bekant för sju av informanterna i UND1 i Hjorthagen. 17 informan-
ter kopplade namnet till förortsmiljöer, flera av dem till villaområden. En 38-
årig man sade att namnet låter som om det ligger i en förort, och snitsel fick 
honom att associera till »ett orienterarstråk i närheten av skog. Då hamnar vi 
långt ute i spenaten.» Ytterligare sex informanter associerade namnet till 
motionslöpning i skogen längs snitslad bana eller till orientering, och några 
trodde att det kunde röra sig om ett område med en namnkategori på temat 
orientering. 

En 39-årig kvinna sade att det också skulle kunna röra sig om en namnka-
tegori på temat maträtter, dvs. hon tolkade snitsel som maträtten schnitzel, 
som ibland skrivs snitsel. Även en 22-årig man trodde att Snitselvägen hör 
till en namnkategori på temat maträtter i en förort. En 24-årig kvinna kopp-
lade snitsel till mat och restauranger med resonemanget att namnet finns i 
»en närbelägen förort där det finns mycket restauranger. Lite snittar och 
grejer. Behöver inte vara en förort, kan vara nära stan, precis utanför tullar-
na. Kanske inte som Stureplan, där det finns jättemånga restauranger, utan 
lite mer lokalt med pizzeria och så.»  

En 46-årig kvinna tolkade namnet som att det beskriver själva gatan: »En 
liten jättegullig. Villaområde med små jättegulliga villor. Enskede Gård där 
någonstans. Som snitslar sig fram.»  

11.3.2.12. Stagneliusvägen (Fredhäll) 
17 informanter sade sig känna igen namnet Stagneliusvägen. Två av dem 
visste att namnet finns i Fredhäll, en sade att det låter som Kristineberg (där 
det också finns gatunamn i namnkategorin »berömda svenska författare», 
dvs. samma kategori som i Fredhäll), en sade att namnet finns på Kungshol-
men, och en var osäker på om namnet finns vid DN-huset (på Kungsholmen, 
nära Fredhäll) eller någon annanstans i Innerstaden. 

Flera av informanterna sade att personnamnet Stagnelius gav ett gammalt 
intryck, att namnet är fint, att Stagnelius var en berömd person och att nam-
net därför borde finnas i Innerstaden. Däremot var informanterna osäkra på 
vem Stagnelius var. De kände alltså igen namnet men visste inte vilken be-
römd person som bar det.  

En 23-årig man sade att det fina namnet Stagnelius talade för att Stagneli-
usvägen finns i Innerstaden, men att huvudleden -vägen talade för att namnet 
finns i en förort. Enligt honom är det bara stora och kända gator i Innersta-
den som har huvudleden -vägen. En 23-årig kvinna resonerade på samma 
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sätt och kom fram till att namnet borde finnas i en fin och äldre förort som 
Djursholm. Även en 36-årig kvinna resonerade så. Enligt henne är namnet 
ett »gränsfall» – eftersom Stagnelius är ett gammalt namn, borde det enligt 
kvinnan vara en äldre stadsdel »på väg ut från stan, vid tullarna». En 33-årig 
kvinna trodde däremot att namnet finns i en förort med en namnkategori med 
kulturpersonligheter. Hon funderade på om det skulle kunna finnas i samma 
område som Sibeliusgången. 

11.3.2.13. Untravägen (Hjorthagen) 
Två informanter sade sig känna igen gatunamnet Untravägen, en av dem, en 
81-årig kvinna, visste säkert att namnet finns i Hjorthagen. Hon kände också 
till Untraverken och gissade att gatunamnet hörde ihop med gasverket i 
Hjorthagen. 

Flera informanter sade att de inte förstod namnet, bl.a. en 59-kvinna som 
funderade över det: »Untra är inget namn. Untra, vad är det?» Hon sade att 
hon inte fick några associationer av namnet och att det säkert inte finns i 
Innerstaden. Elva av informanterna sade att de associerade namnet till en 
förort, antingen till en viss förort (Farsta, Skärholmen, Stuvsta, Flemingsberg 
respektive Bergshamra) eller till förortsmiljö i allmänhet. En 22-årig kvinna 
sade att namn i Innerstaden »har en innebörd, personer eller saker», men att 
Untravägen och andra namn som »klingar fel och inte har någon betydelse» 
inte finns i Innerstaden.  

11.3.2.14. Vättersvägen (Årsta) 
Tre informanter trodde sig känna igen gatunamnet Vättersvägen. De visste 
eller trodde att namnet finns i Årsta eller däromkring. 

Tre informanter kopplade ihop Vättersvägen med Siljansvägen, som hade 
nämnts tidigare i intervjuerna. En 22-årig man gissade att det kanske finns en 
namnkategori med sjöar någonstans i Stockholm. En 34-årig och en 35-årig 
kvinna var osäkra på om bestämningsleden i Vättersvägen syftar på sjön 
Vättern. De trodde att namnet i så fall hör ihop med Siljansvägen. Den 34-
åriga kvinnan funderade på andra tolkningsmöjligheter för bestämningsleden 
Vätters-, främst ordet vätte. 

En 24-årig kvinna tyckte att namnet borde finnas vid vatten, t.ex. i Häs-
selby Strand, och en 72-årig kvinna sade att Vättersvägen och Motalavägen 
borde ligga nära varandra. Tre informanter tyckte att namnet borde finnas 
söderut, i riktning mot Vättern. En av dem, en 28-årig kvinna, sade att nam-
net gav henne associationer till E4:an (som går från Stockholm söderut ge-
nom Södermanland och Östergötland och längs Vättern). Inga informanter 
trodde att Vättersvägen skulle kunna finnas i Innerstaden. 
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11.4. Analys av resultat i UND2 
I sina kommentarer och resonemang utgick informanterna oftast från sina 
kunskaper om namnkategorier och från sina associationer utifrån namnens 
bestämningsleder, huvudleder och konstruktion. Informanterna uttryckte inte 
sällan en värdering av gatunamnen, och många namn kopplas genom asso-
ciationer till olika delar av staden. 

11.4.1. Centralitet på olika plan 
Det är som väntat tydligt att centralitet är en avgörande faktor för hur kända 
gatunamnen är bland informanterna. Det finns en påtaglig skillnad mellan 
namnen på centralt belägna större gator i Stockholms innerstad – Hantver-
kargatan, Narvavägen, Nybrogatan, Odengatan, Ringvägen och Sveavägen 
– och namnen på gator i stadens mer perifera stadsdelar och förorter. Även 
om vissa gatunamn är mycket välkända inom respektive stadsdel i utkanten 
av Innerstaden och i förorten, tillhör de inte på samma sätt stockholmarnas 
allmänna och gemensamma urbana onomastikon. Namnen i stadsdelarna i 
UND1 används i första hand av den lokala namnbrukarkretsen i stadsdelen 
och närområdet och betecknar lokaler av en mer vardaglig och »privat» ka-
raktär än de centralt belägna större innerstadsgatorna. 

De gatunamn i Akalla, Fredhäll, Fruängen, Hjorthagen, Norra Ängby och 
Årsta som är mest kända i UND2 är Bergslagsvägen, Ellen Keys Gata, Nim-
rodsgatan, Sandfjärdsgatan, Sibeliusgången och Stagneliusvägen. De be-
tecknar centrala eller betydelsefulla gator på det lokala planet, och i UND1 
kände alla eller nästan alla informanter i respektive stadsdel till dessa namn. 
Bland informanterna i UND2 var det däremot flera informanter som inte 
kände till dem. Inte ens namnet Bergslagsvägen, som betecknar den tio ki-
lometer långa, intensivt trafikerade och infrastrukturellt mycket viktiga 
genomfartsvägen genom ett tiotal stadsdelar i Västerort, var bekant för mer 
än 17 av de 26 informanterna i UND2. Namnet Sibeliusgången var bekant 
för 17 informanter i UND2, men bara sex av dem visste i vilken del av 
Stockholm som namnet finns. Eftersom personnamnet Sibelius gjorde att 
gatunamnet lät bekant för flera informanter, associerades det till Innerstaden. 
Av de 17 informanter som kände till Ellen Keys Gata var det sju som visste 
eller antog att namnet finns i Fruängen och en som utgick från att namnet 
finns i Enskededalen. De kände till namnkategorin »svenska kvinnor» i des-
sa stadsdelar och förutsatte att namnet hör till denna kategori (jfr avsn. 
11.4.2). Bara tre informanter antog att namnet fanns i Innerstaden på grund 
av att det innehåller namnet på en känd person. 
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11.4.2. Hur gatunamn analyseras och associeras till lokaler och 
områden 
När informanterna blev tillfrågade om gatunamn som inte var bekanta för 
dem var det uppenbart att de ville förstå vad namnen syftar på. I informant-
kommentarerna till bl.a. namnen Lodbroksvägen, Malaxgatan, Pering-
skiöldsvägen, Untravägen och Vättersvägen framgick att flera informanter 
försökte tolka och förstå bestämningslederna i dessa namn. Informanterna 
irriterade sig på bestämningsleder som inte är semantiskt genomskinliga. 
Generellt hade informanterna ofta som utgångspunkt i sina resonemang att 
gatunamns bestämningsleder har något slags anknytning till den namnbäran-
de lokalen eller det område där lokalen är belägen. Deras resonemang inne-
höll både självklara och mer långsökta associationer. Eva Bonniers Gata 
kopplades till Bonnierhuset och DN-huset, båda med anknytning till familjen 
Bonnier. Fredrika Bremers Gata kopplades ihop med Fredrika Bremers sko-
la, men Fredrika Bremers namn som symbol för kvinnors rättigheter gjorde 
att gatunamnet även associerades med ett kvinnohem. Gatunamnet Sibelius-
gången associerades utifrån kompositören till området kring Konserthuset. 
Namnen Almlöfsgatan och Snitselvägen knöts till miljöer med trädgårdar och 
grönområden, Sandfjärdsgatan och Vättersvägen till områden med fjärdar 
och vatten, och Malaxgatan och Vättersvägen kopplades utifrån väderstreck 
till olika delar av Stockholm. 

Många informanter var mycket medvetna om att gatunamn i Stockholm 
ofta tillhör namnkategorier och utgick från sina kunskaper om namnkatego-
rier, när de tillfrågades om gatunamn som de inte kände till. Kunskap om 
namnkategorin »svenska kvinnor» i Fruängen och Enskededalen gjorde att 
flera informanter, som inte tidigare kände till Eva Bonniers Gata och Fred-
rika Bremers Gata, antog att namnen finns där (jfr avsn. 11.4.1). Några in-
formanter drog också slutsatsen att det borde finnas en namnkategori med 
kända kvinnors namn, när de i intervjun fick höra flera gatunamn med kvin-
nonamn. Namnen Sandfjärdsgatan och Vättersvägen fördes av informanter 
till namnkategorier i Årsta respektive på Ladugårdsgärdet, och några drog 
slutsatser om en namnkategori efter att ha tillfrågats om flera gatunamn med 
sjönamn.  

Utifrån sina kunskaper om namnkategorier kunde flera informanter även 
föra gatunamnen Kaptensgatan,72 Lodbroksvägen, Malaxgatan och Stagne-
liusvägen till rätt del av staden, trots att de inte kände till namnen. För vissa 
gatunamn är det lätt att avgöra vilken namnkategori de tillhör, medan andra 
namns kategoritillhörighet inte är lika självklar. Det är ändå tydligt att kun-
skap om namnkategorier kan hjälpa människor att föra gatunamn till rätt del 

                               
72 Kaptensgatan tillhör ingen namnkategori, men flera namn i området har anknytning till 
militär verksamhet. 
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av staden. Det var också tydligt att informanterna gärna sökte mönster bland 
namnen och antog att sådana mönster inte är slumpmässiga utan att namnen 
är valda utifrån en namnkategori. 

Informanterna kopplade olika typer av gatunamn till olika delar av staden. 
Flera förutsatte att namn med kända eller »fina» personnamn finns i Inner-
staden, såsom Eva Bonniers Gata, Fredrika Bremers Gata, Messeniusgatan, 
Peringskiöldsvägen och Stagneliusvägen. Stockholms innerstad, särskilt 
Östermalm, har hög status, och informantkommentarer visade tydligt att 
vissa personnamn förknippas med Innerstaden: Peringskiöldsvägen uppfat-
tades som »lyxigt» och »adligt», Fredrika Bremers Gata som »lagom tju-
sigt», Messeniusgatan som »sofistikerat», och Eva Bonniers Gata förknip-
pades med en »fin adress». Namn med bestämningsleder som av vissa infor-
manter uppfattades som konstiga och konstruerade såsom Lodbroksvägen, 
Malaxgatan och Peringskiöldsvägen hörde enligt informanterna hemma i 
förorter där man ansträngt sig för att hitta på gatunamn inom namnkategori-
er. Namnkategorier ansågs generellt höra hemma i förorter och inte i Inner-
staden. 

11.4.3. Huvudleder signalerar var lokalerna är belägna 
I UND2 tillfrågades informanterna om totalt 60 gatunamn, och utifrån kom-
mentarer och resonemang i hela materialet är det tydligt att namnelementen 
väg respektive gata i huvudlederna för många generellt signalerar var i sta-
den ett gatunamn finns. Namnelementet väg betraktades som typiskt för 
områden utanför Innerstaden, särskilt villaområden, men några informanter 
påpekade att det även finns i namn på stora esplanader i Innerstaden som 
Karlavägen, Ringvägen, Sveavägen och Valhallavägen. 

Namnelementet gata ansåg informanterna vara typiskt för Innerstaden 
men också för förortsområden som är mer tätbebyggda än villaområden. 
Några informanter ansåg att gatunamn i vilka bestämningsleden skrivs ihop 
med huvudleden, t.ex. Messeniusgatan, är typiska för Innerstaden och att 
gatunamn med fristående huvudled, t.ex. Eva Bonniers Gata, är typiska för 
förorter. Även namnens språkliga bildningsmönster kan alltså ge en uppfatt-
ning om var den namnbärande lokalen är belägen. 

11.5. Sammanfattning av UND2 
Naturligtvis är det i första hand individuella faktorer hos olika människor 
som avgör om och hur de känner till olika gatunamn – var man bor och arbe-
tar, i vilka områden man rör sig och har anknytning av olika slag, men även i 
vilken utsträckning man har anledning till, fallenhet för och intresse av att 
lära sig gatunamn. Det är också individuellt hur man uppfattar ett gatunamn 
som man inte känner till sedan tidigare. Det sker utifrån kunskap om den 



 198 

lokala och regionala namnfloran, om morfologiskt och semantiskt systema-
tiska drag som finns i denna namnflora, och utifrån den kunskap som man 
har om olika stadsmiljöer. I UND2 har jag inte beaktat individuella bak-
grundsfaktorer hos informanterna utan har fokuserat på hur olika gatunamn 
kan uppfattas av människor som bor i Stockholm, oavsett deras kön, ålder 
och boendetid i Stockholm osv. De 26 informanter som deltog i UND2 be-
höver inte vara ett representativt urval av stockholmare, men analysen visar 
kognitiva och psykologiska mönster för hur gatunamns språkliga former och 
semantik påverkar människors uppfattning om namnen. Analysen visar ock-
så vilka egenskaper som informanter utifrån namnen ville tilldela de namn-
bärande lokalerna. 

Informanternas förhållningssätt kan sammanfattas i följande huvuddrag: 
Man vill förstå vad bestämningsleder betyder eller syftar på, och man söker 
efter en anknytning hos gatunamnens bestämningsleder till de miljöer där 
gatorna finns. Medvetenheten är stor om att gatunamn inom ett visst område 
ofta tillhör en namnkategori, och utifrån kunskap om namnkategorier drar 
man slutsatser om var i staden vissa gatunamn kan finnas. Vissa typer av 
bestämningsleder, huvudleder och hela namn anses som typiska för områden 
av viss stadsbyggnadskaraktär och ålder i Innerstaden respektive förorterna. 
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12. Sammanfattning och slutsatser 

12.1. Sammanfattning 
Syftet med avhandlingen har varit att anlägga ett namnbrukarperspektiv på 
gatunamn i Stockholm, att ge en bild av stockholmares namnkunnande och 
av deras inställning till gatunamn och namnkategorier i staden. 

Syftet med UND1 har varit att undersöka stockholmares kännedom om 
gatunamn i den egna stadsdelen, deras kunskap om namnkategorier och 
namnens bakgrund samt deras inställning till gatunamnen. I UND1 har pre-
senterats i vilken omfattning gatunamn i sju stadsdelar av olika ålder och 
stadsbyggnadskaraktär – Akalla, Fredhäll, Fruängen, Hjorthagen, Norra 
Ängby, Årsta och Hedvig Eleonora församling – är kända av boende i stads-
delen, vilken kunskap om namnkategorier i stadsdelen som de boende har, 
samt vilken inställning de boende har till sina lokala gatunamn. Informanter-
nas generella namnkännedom i de olika stadsdelarna har analyserats utifrån 
de olika stadsdelarnas stadsplan och utifrån egenskaper hos de namnbärande 
lokalerna. Generella drag i informanternas namnkunnande har redovisats och 
namnkunnandet för vissa enskilda informanter har kommenterats. Informan-
ternas kunskap om och inställning till stadsdelarnas dominerande namnkate-
gorier har redovisats, liksom informanternas inställning till gatunamnen i 
respektive stadsdel. 

Syftet med UND2 har varit att undersöka vilken räckvidd gatunamn kan 
ha utanför den stadsdel eller det område där den namnbärande lokalen finns, 
samt att genom exempel visa och analysera hur stockholmare kan uppfatta 
gatunamn och resonera kring namnen, dvs. vilka associationer som olika 
typer av namn, bestämningsleder och huvudleder kan väcka. I UND2 har 
presenterats i vilken omfattning gatunamn i de olika stadsdelarna i UND1 är 
kända bland informanter som inte bor i den aktuella stadsdelen. För ett urval 
av namn redogörs för hur informanterna utifrån namnens former och namn-
leders semantik resonerar kring namn som de inte känner till sedan tidigare. 

UND1 och UND2 har genomförts som intervjuundersökningar med struk-
turerade intervjuer i samtalsform utifrån frågeformulär. I UND1 har boende i 
respektive stadsdel intervjuats om stadsdelens gatunamn. Informanterna i 
UND2 har bott i andra stadsdelar, och de har intervjuats om ett urval av ga-
tunamn i UND1. I försöken att nå en övergripande representativitet vid urva-
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let av informanter i UND1 och UND2 har faktorerna ålder och kön beaktats, 
men inte andra bakgrundsfaktorer. I urvalet av informanter för UND2 har 
dessutom geografisk spridning inom Stockholms kommun eftersträvats. De 
totalt 174 informanterna i UND1 och UND2 har inte kartlagts utifrån socio-
ekonomiska variabler, utbildningsnivå eller andra sociologiska faktorer. 
UND1 och UND2 ger ingen statistisk analys av namnkunnande och inställ-
ning till gatunamn, men undersökningarna ger en generell bild av informan-
ternas namnkunnande och inställning till gatunamn som borde kunna betrak-
tas som representativ för stadens invånare.  

12.2. Generella slutsatser av UND1 

12.2.1. Namnkännedom 
Som generell iakttagelse kan påpekas att det i många intervjuer i UND1 var 
tydligt att namn och lokal är mycket tätt förbundna med varandra för många 
informanter. Under intervjuernas första del utgick många från gatunamnet i 
sin egen adress och nämnde därefter gatunamn, som de på olika sätt hade 
relationer till, t.ex. namn på de gator där vänner och bekanta bor, namn på de 
gator där särskilda byggnader, institutioner och affärer ligger. Informanterna 
pekade ofta och beskrev den namnbärande lokalens läge för mig. Namnkän-
nedom är alltså för det mesta starkt förknippat med att känna till och åtmin-
stone till viss del vara förtrogen med den namnbärande lokalen. 

I alla stadsdelar är namn på lokaler som är centralt belägna, stora och har 
hög besöksfrekvens självklart mer välkända bland de boende än namn på 
mindre och perifert belägna lokaler. De tydliga skillnader i namnkännedom 
som finns mellan de olika stadsdelarna i UND1 kan föras tillbaka på stadsde-
larnas stadsplan, dvs. stadsdelarnas fysiska utformning och de namnbärande 
lokalernas inbördes placering. 

12.2.1.1. Kännedom om gatunamn i bostadsområden 
Hedvig Eleonora församling skiljer ut sig mest av stadsdelarna i UND1 när 
det gäller gatunätets struktur. De flesta av detta områdes gator är av ungefär 
samma storlek, de har i stort samma utformning, fungerar som transport- och 
förflyttningssträckor och ligger i ett rutnät med räta vinklar. Informanternas 
sätt att i intervjuerna räkna upp gatunamnen efter den ordning som gatorna 
ligger i visar att gatunätets struktur underlättar namninlärning. Områdets 
centrala läge i Innerstaden bidrar till att namnen är mycket välkända bland 
de boende där och även bland stockholmare i andra stadsdelar. De få relativt 
okända namnen i Hedvig Eleonora församling är korta gator i undanskymda 
lägen. Också Hjorthagen, Fredhäll och Norra Ängby har gatunät med till stor 
del traditionell rätvinklig kvartersindelning, även om de inte har samma ut-
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präglade rutnätsindelning som i Hedvig Eleonora församling. I Hjorthagen, 
Fredhäll och Norra Ängby utgör gatorna naturliga transport- och förflytt-
ningssträckor i bostadsområdena även för fotgängare, och gatornas sträck-
ning formar stadsbildens struktur. 

I stadsdelarna Årsta, Fruängen och Akalla, som är planlagda enligt mo-
dernare principer, finns däremot betydligt fler återvändsgator, ibland i perife-
ra lägen, vilkas namn också generellt är mer okända. Återvändsgator an-
vänds inte som förflyttningssträckor annat än av dem som bor på gatan, färre 
människor i allmänhet rör sig där och det finns färre anledningar att lägga 
gatornas namn på minnet. I dessa stadsdelar är gatorna i bostadsområdena 
inte heller de enda förflyttningssträckorna. För fotgängare och cyklister finns 
alternativa förflyttningsstråk genom parkområden och på gångvägar. I dessa 
stadsdelar finns också fler gatunamn som är mindre kända. Kännedomen om 
namn i bostadsområden hänger alltså samman med stadsdelens fysiska ut-
formning och gatornas roll i den. 

12.2.1.2. Kännedom om namn på större vägar och trafikplatsrelaterade 
lokaler 

I några av stadsdelarna finns lokaler som tillhör den regionala infrastruktu-
ren; större landsvägar, trafikplatser, mot, motorvägsavfarter, motorvägspå-
farter, broar och tunnlar. Kännedomen om namn på sådana lokaler är tydligt 
uppdelad mellan olika typer av lokaler. Namn på genomfartsvägar av lands-
vägskaraktär som ligger utanför men i anslutning till bostadsbebyggelsen är 
generellt mycket välkända, såsom Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen, 
Hanstavägen, Huddingevägen (numera Johanneshovsvägen), Lidingövägen 
och Mickelsbergsvägen. Sådana vägar fyller viktiga funktioner i vardagslivet 
för transporter till och från stadsdelarna. De flesta namn på broar är också 
mycket välkända, såsom Lidingöbron och Tranebergsbron, vilket är själv-
klart eftersom broar både är viktiga transportleder och dessutom ofta land-
märken i en stadsdel eller dess närområde. 

Däremot är, naturligt nog, namn på lokaler i anslutning till motorvägar el-
ler andra större vägar generellt mycket okända, dvs. namn på lokaler i trafik-
platser av olika slag. Det är bara undantagsvis – t.ex. i vägbeskrivningar för 
bilförare – personer som inte är yrkesförare eller tillhör räddningstjänsten 
har anledning att lägga sådana namn på minnet. Denna typ av lokaler är ofta 
anonyma och deras namn ofta stereotypa. Mycket få informanter kände till 
namn som Hamnkopplet, Hjorthagskopplet, Fredhällsmotet, Fredhällspåfar-
ten, Bredängsmotet och Västertorpsmotet, och osäkerheten var mycket stor 
kring vilka lokaler de enskilda namnen syftar på. Dessa typer av namn be-
finner sig på en annan nivå i informanternas individuella onomastikon. De 
tillhör inte det lokala namnförrådet i den bostadsnära toponymiska vardags-
miljön och är i många fall inte heller namn som gemene man behöver känna 
till, inte ens för att orientera sig vid bilkörning. 
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12.2.1.3. Namn med otydlig denotation 
Vissa namn på parker och grönområden är inte förankrade bland de boende. 
I Hjorthagen är Hjorthagsparken ett sammanfattande namn på flera grönom-
råden, vilket inte är väl förankrat bland informanterna i stadsdelen. I Fredhäll 
kände informanterna visserligen väl till det sammanfattande namnet Fred-
hällsparken på stadsdelens grönområden, men eftersom flera inofficiella 
parknamn framkom i intervjuerna i både Hjorthagen och Fredhäll är det tyd-
ligt att det bland stadsdelarnas invånare finns ett behov av namn även på mer 
avgränsade lokaler i parkområden, t.ex. Duschparken, Gungparken, Abbis-
parken i Hjorthagen och Bussparken, Fågelparken, Kioskparken och Runius-
parken i Fredhäll. I Fruängen finns namnet Kerstin Hesselgrens Park, vilket 
är mycket okänt, och i Årsta är det sammanfattande namnet Årsta Skog för 
stadsdelens grönområden inte heller välkänt bland informanterna. 

Namnen Fredhällsparken och Hjorthagsparken förefaller vara fastställda 
utifrån ett mer övergripande »stadsplanerarperspektiv» och inte utifrån män-
niskors vardagsbehov av namn på avgränsade lokaler. Det krävs att lokaler 
är tydligt avgränsade i stadsplanen och att namnen är tillräckligt särskiljande 
för att namn och lokal tillsammans skall fungera bra. Det krävs också att 
namnen är förankrade bland de boende i stadsdelen för att de skall användas 
och traderas. I Norra Ängby har de olika grönområdena däremot olika namn 
och är mer tydligt avgränsade lokaler. Där var också kännedomen om de 
flesta namn på grönområden god bland informanterna. 

I Fruängen fanns en osäkerhet bland informanterna om vilka lokaler nam-
nen Fruängsplan och Fruängstorget denoterar. Detta visar att namn med 
huvudleder som har likartat och för gemene man inte helt självklart seman-
tiskt innehåll inte bör användas för lokaler som ligger nära varandra, om inte 
bestämningslederna tydligt identifierar lokalerna. Namnen blir annars inte 
tillräckligt särskiljande. 

12.2.1.4. Kunskap om och inställning till namnkategorier 
Informanternas kunskaper om namnkategorin och namnens bakgrund i den 
egna stadsdelen varierade mellan de olika stadsdelarna. I Akalla och Fruäng-
en kände alla eller nästan alla informanter till stadsdelens namnkategori, 
»Finland» respektive »svenska kvinnor». Dessa kategorier är distinkta och 
gatunamnen har en tydlig tillhörighet till kategorierna. Även namnkategorin 
»berömda svenska författare» i Fredhäll var välkänd bland informanterna. 
Denna kategori är också distinkt och namnens kategoritydlighet tydlig. I 
Norra Ängby var det fornnordiska temat i stadsdelens namnkategori visserli-
gen känt för många av informanterna, men namnkategorins olika undergrup-
per var inte kända, dvs. att kategorin omfattar berömda fornforskare, perso-
ner och orter av betydelse under folkvandringstiden och vikingatiden samt 
berömda svenska fornminnesorter. Namnkategorin uppfattades därför som 
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otydlig och för flera informanter hade många namn inte en naturlig kategori-
tillhörighet. 

I Hjorthagen var de flesta informanterna väl medvetna om att många ga-
tunamn har anknytning till stadsdelens bakgrund som kunglig jaktpark, där-
emot var namnkategorin »vattenfall och kraftverk» inte lika självklar. Gatu-
namnen i denna namnkategori har i vissa fall, exempelvis Motalavägen och 
Trollhättevägen, inte heller någon självklar eller entydig syftning på just 
vattenfall och kraftverk. Inte ens hälften av informanterna i Årsta var med-
vetna om stadsdelens namnkategori »sjöar och vikar». Däremot kom många 
av informanterna under intervjuerna till insikt om det gemensamma temat 
för stadsdelens gatunamn. Namnkategorin är alltså distinkt och kategoritill-
hörigheten hos gatunamnen inses lätt. I Hedvig Eleonora församling finns 
ingen dominerande namnkategori men en majoritet av informanterna var 
medvetna om områdets militära bakgrund och att gatunamnen hade militär 
anknytning eller sjöfartsanknytning. I Hedvig Eleonora församling ansåg 
flera informanter att gatunamn som tillhör namnkategorier i moderna stads-
delar är konstruerade, tillkrånglade och fantasilösa, men i övriga stadsdelar 
som ingick i UND1 framfördes inga negativa synpunkter på namnkategori-
erna. Namnkategorierna har istället en viktig funktion för orientering och 
lokalisering mellan områden och stadsdelar i staden och de bidrar också till 
en positiv upplevelse av den egna stadsdelen. 

I Akalla visar informanternas positiva inställning till det onomastiska sy-
stemet med nordiska namnkategorier i stadsdelarna Akalla, Husby och Kista 
att tydliga namnkategorier verkligen kan underlätta orienteringen och bidra 
till att avgränsa stadsdelen i förhållande till kringliggande stadsdelar. De 
nordiska namnkategorierna i Akalla, Husby och Kista saknar förankring i 
området och de skulle kunna betraktas som konstruerade namn enligt infor-
manterna i Hedvig Eleonora församling eller – med Mats Wahlbergs be-
skrivning – som stereotypa och doftlösa (jfr avsn. 1.1.2), men informanterna 
i Akalla hade en mycket positiv inställning till gatunamnen i Akalla, Husby 
och Kista. I dessa stadsdelar avgränsar de olika namnkategorierna stadsde-
larna från varandra, vilket informanterna uppfattar som praktiskt och oriente-
rande. Fredhäll delar däremot sin namnkategori »berömda svenska författa-
re» med intilliggande stadsdelar. Att informanterna i Fredhäll i flera fall 
angav namn i de andra stadsdelarna som namn i Fredhäll visar att de boende 
kan ha en toponymisk helhetsupplevelse av namn i en gemensam kategori 
trots att stadsdelarna har topografiskt distinkta gränser. 

I de fall då gatunamnen eller namnkategorin har historisk förankring i 
området, uppfattas en sådan förankring som mycket positiv bland de boende, 
t.ex. kategorin »jakt» i Hjorthagen och kategorin »nordisk forntid och forn-
forskning» i Norra Ängby. Men även namnkategorier utan lokal förankring 
eller med svag sådan kan vara mycket uppskattade, vilket informanternas 
inställning till kategorierna »berömda svenska författare» i Fredhäll och 
»Finland» i Akalla visar. Människor som bor i ett område tar till sig de gatu-
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namn som finns där och bygger med dem en känsla för området. I detta kan 
ingå att man skapar egna bilder och bygger föreställningar utifrån namnen. 
Sådana bilder och föreställningar kan vara sakligt felaktiga, exempelvis att 
personnamnen i gatunamnen i Fredhäll syftar på personer som har bott i 
området eller att namnkategorin »Finland» i Akalla går tillbaka på en tidiga-
re finsk befolkning i området. För personer som har dem kan även felaktiga 
bilder och föreställningar ändå göra namnen mer meningsfulla. 

Gatunamn är en kulturell rikedom i en stadsdel. Kunskap om gatunamn 
kan ge människor en fastare förankring på en plats, oavsett vilken bakgrund, 
lokalhistorisk förankring eller kategoritillhörighet som namnen har. I Fru-
ängsskolan har stadsdelens gatunamn använts för temaarbeten i undervis-
ningen. Att utgå från gatunamn i undervisningen ger faktakunskaper samti-
digt som det skapar känsla för den namnbärande lokalen, stärkt förankring i 
området, medvetenhet om gatunamn och förbättrad orienteringsförmåga. De 
lokala gatunamnen och deras namnkategorier skulle kunna användas som 
utgångspunkter för exempelvis temaarbeten i skolundervisningen i många 
stadsdelar och städer. 

12.2.1.5. Inställning till gatunamn 
Det finns vissa skillnader i inställning till de lokala gatunamnen mellan de 
olika stadsdelarna i UND1. I alla stadsdelar hade informanterna generellt en 
positiv syn på de lokala gatunamnen, men informanternas positiva omdömen 
om de lokala gatunamnen är av olika slag i de olika stadsdelarna. Det är 
tydligt att man tar till sig de lokala gatunamnen och uppskattar namnens 
positiva egenskaper, och dessa är olika i olika stadsdelar. 

I Hedvig Eleonora församling lyfte informanterna fram att områdets gatu-
namn är genuina, enkla och inte konstruerade utifrån namnkategorier, till 
skillnad från namnskicket i moderna stadsdelar med namnkategorier. I Fred-
häll uppskattas gatunamnens anknytning till litteratur, något som enligt vissa 
informanter förhöjer intrycket av stadsdelen, och i Norra Ängby sade infor-
manter bl.a. att namnen är individuella och mustiga, har klass och känns 
hederliga. Överhuvudtaget uppskattas gatunamn som är speciella, har ett 
karakteristiskt innehåll och inte uppfattas som standardmässiga. 

Det var tydligt i UND1 att människor normalt inte ifrågasätter gatunamn. 
De allmänna negativa omdömena från informanterna om gatunamn i den 
egna stadsdelen var mycket få. Det var bara i Fruängen som allmänna nega-
tiva omdömen gavs, nämligen att namnen är alltför långa och i flera fall allt-
för lika varandra. Negativa omdömen handlade annars om informanters syn-
punkter på enskilda namn och deras semantik (t.ex. Snorrevägen i Norra 
Ängby), stavning (t.ex. Bureusvägen i Norra Ängby) och om hur inställning-
en till namnet påverkas av den namnbärande lokalens miljö (Sibeliusgången 
i Akalla). Svårigheter att stava vissa gatunamn sågs som ett problem i olika 
kommunikativa situationer. 
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Det var också tydligt i UND1 att språklig form, syftning och semantik hos 
gatunamns bestämningsleder är viktiga för människors uppfattning om gatu-
namnen, och att namn som uppfattas som fina kan bidra till den allmänna 
upplevelsen av trivsel i stadsdelen. Enbart fina namn kan inte skapa fina 
miljöer, men fina och unika namn anses förhöja intrycket av ett område. 
Platsers status kan också påverka inställningen till deras namn. Namn och 
miljö samspelar alltså när det gäller trivsel och upplevelse av en plats.  

Informanter i Hjorthagen och Fredhäll använde huvudledsellipser av vissa 
gatunamn. Sådana familjära namnformer tyder på att invånarna känner för-
trolighet och trivsel med stadsdelens gatunamn. 

12.3. Sammanfattning av UND2 

12.3.1. Generella slutsatser av UND2 
Att gatunamn i en stad är olika väl kända bland stadens invånare är själv-
klart. Hur känt eller okänt ett gatunamn är, dvs. vilken räckvidd det har 
bland människor som bor i staden, beror på flera faktorer. Generellt gäller att 
den namnbärande lokalens – gatans, vägens, torgets eller parkens – storlek 
och besöksfrekvens är avgörande. Storlek och besöksfrekvens hänger i 
många fall samman med lokalens centralitet i det område som omfattas av 
den potentiella namnbrukarkretsen. Olika lokaler har olika betydelse som 
platser, dvs. som geografiska lokaler med ett namn och ett meningsinnehåll 
för namnbrukarna på ett praktiskt eller symboliskt plan.73 Namnbärande plat-
ser kan ha meningsinnehåll av vardaglig och privat karaktär för enskilda 
individer, och ett sådant meningsinnehåll kan bestå av händelser, aktiviteter 
och förhållanden i den privata sfären knutna till platsen ifråga. Platser kan 
också ha meningsinnehåll av symbolisk karaktär, vilket ingår i det kollektiva 
medvetandet. 

Namn på centrala lokaler i de olika stadsdelarna har som väntat längst 
räckvidd även utanför stadsdelen, de är med andra ord mest kända även utan-
för stadsdelen ifråga. Namn på större lokaler i Innerstaden var mycket väl-
kända av informanter i alla delar av staden, medan namn på lokaler i Väster-
ort och Söderort var mest kända av informanter i närområdet. Större lokaler i 
Innerstaden, som breda esplanader och gator i områden av shopping- eller 
nöjeskaraktär, ingår i stockholmares kollektiva bild av Innerstaden. Namnen 
på sådana lokaler i Innerstaden har en särställning när det gäller informan-
ternas namnkännedom, och de kan sägas ingå i det allmänna och gemen-

                               
73 Ett platsbegrepp som omfattar geografisk lokal, namn och meningsinnehåll används av Per 
Vikstrand (2001 s. 19 f.). 
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samma gatunamnsonomastikonet hos stadens invånare, oavsett i vilken del 
av staden och hur långt ifrån den namnbärande lokalen man bor. 

Informanternas sätt att analysera de gatunamn som de inte kände till visar 
att de utifrån ett namns bestämningsled försökte resonera sig fram till i vilket 
område den namnbärande lokalen borde ligga. Medvetenheten var stor om 
att gatunamn i Stockholm, särskilt i förorter, ofta tillhör namnkategorier. 
Många informanter gjorde antingen en semantisk koppling mellan namnets 
bestämningsled och det område där man antog att namnet kunde finnas, eller 
så utgick de från sin kunskap om namnkategorier i olika stadsdelar och om-
råden. Många informanter resonerade sig utifrån sina kunskaper om namnka-
tegorier i olika delar av staden fram till var ett gatunamn skulle kunna finnas. 
Ofta uttryckte informanter irritation över gatunamn, vilkas bestämningsleder 
de inte kunde förstå semantiskt. 

Informanterna utgick i många fall även från gatunamnens huvudleder i 
sina analyser. Namnelementen väg och gata kopplades av många informan-
ter till olika stadsbyggnadskaraktärer. Namnelementet väg i huvudleder hör 
enligt informanterna hemma i områden utanför Innerstaden, särskilt villaom-
råden, medan namnelementet gata i huvudleder ansågs typisk för Innersta-
den och för tätbebyggda förortsområden. 

12.4. Avslutning 
Såsom Gösta Langenfelt (1939 s. 7) påpekar ges gatunamn för gemene man, 
och gemene mans – namnbrukarnas – förhållande till gatunamnen har varit 
utgångspunkten i denna avhandling. Avhandlingens undersökningar av 
namnbrukares kunskap om och inställning till gatunamn i Stockholm ger nya 
perspektiv på namnen. Eftersom människors namnkunnande och inställning 
till gatunamn i en ständigt föränderlig storstadsmiljö hänger samman med 
namninlärning, namntradering och attityder till namn hos individer och i 
grupper i staden, kan man aldrig fånga ett entydigt statiskt namnbrukarper-
spektiv. De undersökningar som har redovisats i denna avhandling visar 
dock tydliga generella mönster i stockholmares namnkunnande och inställ-
ning till gatunamnen i olika stadsdelar, något som förhoppningsvis kan vara 
till hjälp i stadens arbete med gatunamn och även utgöra utgångspunkt för 
vidare forskning. 

Exempel på sådana generella mönster är att människor har en stor namn-
kännedom i sin närmiljö och att namnkunskap bidrar till människors trivsel, 
hemhörighets- och identitetskänsla, att namnkategorier är uppskattade och 
upplevs ha en orienterande funktion, att människor vill förstå semantik och 
syftning i gatunamns bestämningsleder, att namn som uppfattas som fina 
anses förhöja intrycket och upplevelsen av de miljöer där de finns, att fleror-
diga och långa namn kan uppfattas som otympliga i den praktiska namnan-
vändningen, samt att människor behöver och skapar namn på avgränsade 
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park- och fritidsområden, medan fastställda namn på större grönområden 
inte används eller uppfattas ha otydlig referens. 

Resultaten i denna avhandling visar att det finns många frågeställningar 
som ytterligare kan fördjupas genom vidare undersökningar när det gäller 
människors förhållande till officiellt fastställda och inofficiella gatunamn, 
andra toponymer och övriga namn i urbana miljöer. Det tilltagande intresset 
för urbana namn inom namnforskningen innebär utmaningar när det gäller 
problemformuleringar och metodutveckling. Urbant namnkunnande, namn-
inlärning, namntradering, namnanvändning, namnbehov, namnskapande, 
människors attityder till namn samt namnens funktion för orientering är om-
råden som bör studeras, i jämförelse mellan olika städer och gärna i samar-
bete med andra discipliner som t.ex. psykologi, kulturgeografi och sociologi. 
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Summary 

At street level. A name user perspective on the street 
names of Stockholm 
Traditionally, Swedish research on street names has been concerned primar-
ily with the meanings of and local historical background to the names. This 
thesis proceeds instead from the relationship of name users to street names. 
Its purpose is to apply a name user perspective to the street names of Stock-
holm, with a focus on knowledge and views about names of this kind among 
the city’s inhabitants. (In this context, the term ‘street name’ also includes 
formally adopted names for parks, bridges, footpaths, motorway junctions 
etc.) On the basis of two interview surveys – referred to here as SURV1 and 
SURV2 (UND1 and UND2 in the Swedish text) – a picture is presented of 
the knowledge and views of Stockholmers regarding their city’s street names 
and the semantic or thematic name categories to which many of them be-
long; that is, the study seeks to identify general features of the ways in which 
the people of the city relate to their street names. The aim of SURV1 is to 
study local people’s knowledge about the street names in their own district 
of the city, their familiarity with those names and awareness of existing 
name categories, and their views on – opinions about and attitudes to – na-
mes in their area. Which names are known and which unknown? Are resi-
dents aware what name category the street names of their area belong to? 
What opinions do they hold about the names and their linguistic forms? How 
do the names function in everyday communicative contexts? The purpose of 
SURV2 is to study what range street names may have among the city’s po-
pulation, i.e. how widely known different names are, and to analyse how 
Stockholmers perceive and think about names with which they are unfamil-
iar, i.e. what associations and connotations such names give rise to. What 
lines of reasoning do people apply to the specific and generic elements of 
street names? Are individual names belonging to name categories so clearly 
associated with them that it is readily understood what those categories are? 

Chapter 1 provides a background on the naming of streets in Sweden and 
on name research with a focus on street names, and presents the purpose of 
the thesis. In earlier times, street names in towns were often the result of 
spontaneous naming processes among the people living in the street con-
cerned or its immediate vicinity. In larger towns, there gradually arose a 
need for a clearer overview of street names. In Stockholm, a major revision 



 210 

of names was carried out in 1885, imposing a more systematic overall order 
on the city’s street names. In 1920, a municipal names committee was set up 
to make recommendations to the city council on names within the city. To-
day, street names are adopted as part of the municipal planning process, i.e. 
before districts and areas are developed and the streets are built. Conse-
quently, modern street names are nearly always a product of administrative 
decision making in the context of urban planning. A very common feature of 
modern street naming in Swedish towns is what can be termed ‘category 
names’ or ‘thematic names’, i.e. names within a geographical area that refer 
to a given semantic or thematic category. The use of such categories, re-
ferred to here as ‘name categories’, facilitates the work of the local officials 
and councillors responsible for naming streets. Name categories also have an 
orientating function for a town’s inhabitants, in that the names in a given 
category can be linked to a specific area of the town. 

In chapter 2, the methods and materials of the two surveys are described. 
SURV1 was carried out in seven districts of the city of Stockholm, which are 
of varying age and developmental character. In these districts, name categor-
ies of various types exist. The seven districts studied are Hedvig Eleonora 
parish, Hjorthagen and Fredhäll in the inner-city area of Stockholm, Norra 
Ängby and Akalla to the north of the city centre, and Årsta and Fruängen to 
the south of it. In each district, 20–24 individuals were interviewed about the 
street names of the area and their views relating to them. 

In SURV2, 26 informants were interviewed about 60 street names, most 
of them located in the districts in which SURV1 was conducted. These in-
formants all lived in the city of Stockholm, but not in any of the districts 
covered by SURV1. They were interviewed, in other words, about street 
names in parts of the city in which they themselves did not live. 

Knowledge and views about street names in the different 
districts – the results of SURV1 
Chapter 3 provides a description of the districts in which SURV1 was under-
taken, while in chapters 4–10 the results of that survey are presented, shed-
ding light on the informants’ knowledge and views regarding the street na-
mes of the different districts. 

The parish of Hedvig Eleonora was developed in its modern form at the 
end of the nineteenth century, and is a district typical of the old, high-density 
inner-city area of Stockholm, with its grid-plan layout. In 1992 there were 27 
formally adopted street names in the parish. Most of them originate from the 
seventeenth, eighteenth or nineteenth century, and many have a local con-
nection. The informants living in the parish were well aware that a good 
number of the street names have historical links with the area, and this was 
viewed in a very positive light. The names were regarded as solid and au-
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thentic, and several informants pointed out that the names were intimately 
associated with the area, unlike street names in newer parts of the city, which 
were often felt to be artificial. The informants were familiar with the great 
majority of the street names in the parish, and differences among them in 
this respect were very small. Most of the informants had been living in the 
area for a long time, a factor which naturally gives rise to greater familiarity 
with local names. The parish’s location in central Stockholm is probably of 
decisive significance for knowledge and awareness of its names among the 
population. Streets and street names in the inner city are often generally 
known throughout Stockholm, including among people living in less central 
areas. The street names of central Stockholm can therefore be said to form 
part of a general onomasticon shared by many inhabitants of the city. 

The district of Hjorthagen lies on the north-eastern fringe of the inner-city 
area. The district name Hjorthagen ‘the deer enclosure, deer park’ was ori-
ginally the name of an enclosed area within the hunting park of Kungliga 
Djurgården. The last deer were moved from the area in 1890, when a gas-
works was built there, making Hjorthagen the first industrial suburb within 
the boundaries of the city at that time. In 1992 there were 35 formally adop-
ted street names in Hjorthagen. Most of them belong to name categories that 
have a local connection with the district. The category ‘Hunting’ was created 
in the 1920s, and reflects the area’s history as a royal hunting park, with 
street names such as Dianavägen and Artemisgatan. The name category 
‘Waterfalls and Power Stations’ refers to a steam power station that once 
existed in the area. Most of the informants living in Hjorthagen were very 
aware that the area used to be part of Kungliga Djurgården and that the name 
category ‘Hunting’ is a reference to its local history as a royal hunting park. 
The category ‘Waterfalls and Power Stations’ was less familiar, and its con-
nection with the district less obvious. Informants showed a high degree of 
familiarity with the street names of the district’s residential area. The sur-
rounding green spaces have the officially adopted overall name Hjorthags-
parken, but that name was unknown to many of the informants. Unofficial 
names for more limited park and green space areas, on the other hand, are 
very well established in Hjorthagen. 

The district of Fredhäll is also situated in central Stockholm, in the west-
ern part of the island of Kungsholmen. It was built in the 1930s on the edge 
of the old, high-density inner-city area. In 1992 there were 24 official street 
names in Fredhäll, most of them adopted when it was planned in 1930. The 
dominant name category in this district is ‘Famous Swedish Writers’, with 
street names such as Atterbomsvägen and Stagneliusvägen. This category is 
also to be found in neighbouring parts of the city, but has no specific con-
nection with the area. Many informants were aware that most of Fredhäll’s 
street names belong to a name category based on authors. Others, unfamiliar 
with the category as such, nevertheless saw a connection with writers and 
literature in the area’s street names. The informants expressed positive views 
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about the name category and the names themselves. The names were seen as 
elegant and distinguished, and the association with literature was considered 
to enhance the district’s image. All the informants, regardless of age and 
length of residence in the area, were very familiar with its street names. The 
built-up parts of Fredhäll are set within a park area with the overall name 
Fredhällsparken. Among local residents, several unofficial names exist for 
different parts of Fredhällsparken. As in Hjorthagen, there is a need for na-
mes for smaller, more limited parts of this large park area. 

The district of Norra Ängby lies to the north-west of central Stockholm, 
and is built on land previously belonging to the village of Ängby and, later, 
to Stora Ängby Manor (säteri). The city of Stockholm acquired the Stora 
Ängby estate in 1904. A plan for the area was adopted in 1931, providing for 
the garden suburb of small houses that was subsequently built. The streets in 
the district serve as transport routes for vehicles and pedestrians alike. In 
Norra Ängby there were 81 formally adopted street names in 1992. The do-
minant name category, ‘Nordic Prehistory and Archaeology’, reflects the 
many ancient remains in the area. Most informants were aware that many of 
the street names belong to a name category associated with the early history 
of the area. In many cases though, for example with street names such as 
Jordanesvägen, Tacitusvägen and Vereliusvägen, the connection with this 
category was felt to be unclear. The best-known street names in the district 
denote central features, such as important transport routes, while the names 
of smaller, peripherally situated entities were less well known among in-
formants. In Norra Ängby the streets are obvious reference points for orien-
tation in the area, and their names are therefore important. Familiarity with 
names varied widely among the informants, but the differences that emerged 
in this respect cannot be clearly linked to age or length of residence in the 
district. Some street names in Norra Ängby were felt to be difficult to spell 
and apprehend, and hence communicatively problematic, but informants 
nevertheless appreciated the names of their area and found them attractive, 
unique and special. 

The district of Årsta is situated to the south of central Stockholm. Devel-
opment of the modern suburb began in the 1940s. In 1992 there were 52 
formally adopted street names in the district, 37 of them belonging to the 
name category ‘Lakes, Bays and Inlets’. This category is linked to the name 
Årsta, which can be traced etymologically to a word for a river mouth, aros. 
Only a third of the informants were aware that many of Årsta’s street names 
belong to the category ‘Lakes, Bays and Inlets’, but a larger number of them 
had a vague sense of there being a connection between the names. Names of 
central entities in the district were well known among informants, while 
those of short cul-de-sacs and peripheral streets were unknown. Overall fa-
miliarity with street names varied among the informants. Those least familiar 
with the names of the district had been living there for a relatively short 
time. Many informants described Årsta’s street names as attractive and plea-
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sant. Some adverse comments were made, however, on the linguistic forms 
of names: Vättersvägen and Hjälmarsvägen, for example, were considered to 
be incorrectly constructed as compounds. 

The Fruängen district lies to the south-west of the city centre. It was de-
veloped in the 1950s, following the demolition of a smallholding called Fru-
ängen, which gave the area its name. Traffic segregation, i.e. separation of 
vehicular traffic from pedestrians and cyclists, was an ideal among town 
planners at the time Fruängen was planned. The district has a centre with a 
pedestrianized shopping street and squares. In 1992 there were 37 formally 
adopted street names in Fruängen, 20 of them belonging to the name cat-
egory ‘Swedish Women’. This category reflects the appellative fru in the 
name Fruängen, in its general sense of ‘adult person of the female sex’. That 
many street names in the area belong to a name category based on women’s 
names was very well known among informants, but several of them inter-
preted the category as more specific than it actually is, assuming that the 
women referred to had all been writers or figures involved in the women’s 
liberation movement. They had drawn such conclusions from street names 
which do in fact contain the names of famous writers or champions of wo-
men’s rights, such as Karin Boyes Gata and Fredrika Bremers Gata. Certain 
first names occur in several of the street names in the district, as exemplified 
by the trio Elsa Beskows Gata, Elsa Borgs Gata and Elsa Brändströms Gata. 
Informants pointed out that this made the names so similar that there was a 
risk of confusion. The names belonging to this name category were also felt 
to be linguistically difficult to handle, on account of their length. 

The district of Akalla is located to the north-west of central Stockholm 
and, along with the adjoining areas, was developed in the 1960s and 1970s. 
Akalla has several features typical of suburbs from this period: a high-rise 
building in the centre and a network of footpaths. In 1992 there were 48 
formally adopted street names in this district, 41 of them belonging to the 
name category ‘Finland’. In the neighbouring districts of Husby and Kista, 
most street names belong to the categories ‘Norway’ and ‘Denmark’, re-
spectively. The aim was to create clear and transparent name categories, and 
the ones chosen were in addition seen as a ‘manifestation of the idea of a 
shared Nordic identity’. The Akalla informants took a very favourable view 
of this system of different Nordic name categories in the three neighbouring 
districts, finding it practical in terms of orientation. The street names them-
selves and the ‘Finland’ category were greatly appreciated, and the name 
category was considered by many to create a sense of belonging in the dis-
trict. Informants with first languages other than Swedish pointed out that 
some of the Finnish names forming the specific elements of the street names 
were difficult to pronounce. Some informants pronounced the names Imatra-
gatan and Torneågatan with the stress on the wrong syllable. The many 
footpaths in the district also have names, but the informants were familiar 
with very few of them, as many of these names are not displayed on signs, 
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nor are they used as addresses. Some informants perceived the central, pede-
strianized artery of the district, Sibeliusgången, as an environment beset with 
social problems, giving its name negative connotations. As a result, local 
people have called for the name to be changed. 

The range and associative properties of street names – the results 
of SURV2 
Chapter 11 sets out the results of SURV2, relating to the range and associa-
tive properties of Stockholm street names. How well known or unknown a 
street name is among residents of the city is dependent on several factors. In 
general, the size and frequency of use of the entity – street, road, square or 
park – bearing the name are crucial. In many cases, size and frequency of 
use are related to the location and centrality of the entity in the area relevant 
to the potential circle of name users. SURV2 revealed a marked difference 
between the names of large, centrally located streets in downtown Stock-
holm – Hantverkargatan, Narvavägen, Nybrogatan, Odengatan, Ringvägen 
and Sveavägen – and those of streets in more peripheral districts and suburbs 
of the city. While streets in the latter areas may be very well known locally, 
they are not as clearly part of the general, shared urban onomasticon of the 
people of Stockholm. Names in the districts studied in SURV1 are primarily 
used by local circles of name users and denote entities of a more everyday 
and ‘private’ character than larger, central streets in the inner city. 

From the informants’ analyses of street names with which they were not 
familiar, it emerged that they used the specific elements of the names to try 
to work out in which area the street or other entity in question ought to be 
situated. There was a wide awareness that street names in Stockholm, and 
especially in its suburbs, often belong to name categories. Many informants 
arrived by reasoning at where a given named street could be located, in the 
light of their knowledge of such categories in different parts of the city. 
Clearly, knowledge about name categories can help people to link a street 
name to the right area of Stockholm. Furthermore, informants often looked 
for patterns among names, and assumed that such patterns were not acci-
dental and that names were chosen on the basis of semantic or thematic cat-
egories. 

In many cases, informants also based their analyses on the generic ele-
ments of the street names. Many of them linked the generics -vägen and 
-gatan to different types of urban development. The element väg ‘road, way’ 
was considered to belong in areas outside central Stockholm, especially tho-
se with a predominance of single-family houses, while gata ‘street’ was re-
garded as typical of inner-city and densely built-up suburban areas. 

Different types of street names were associated with different parts of the 
city. Several informants assumed that names containing famous or ‘distin-
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guished’ personal names, such as Eva Bonniers Gata, Fredrika Bremers 
Gata, Messeniusgatan and Peringskiöldsvägen, ought to be in the inner-city 
area. Central Stockholm, especially the district of Östermalm, has high sta-
tus, and some comments from informants showed certain personal names to 
be associated with fashionable areas: Eva Bonniers Gata was for example 
described as a ‘classy address’, Fredrika Bremers Gata as ‘quite charming’, 
Messeniusgatan as ‘sophisticated’ and Peringskiöldsvägen as ‘luxurious’ 
and ‘aristocratic’. Names with specifics that were felt to be strange and con-
trived, e.g. Lodbroksvägen and Malaxgatan, were said by several informants 
to belong in suburbs where considerable effort had had to be made to find 
street names in the chosen name categories. 

Summary and conclusions  
Chapter 12 gives a summary of the two surveys and presents the conclusions 
arrived at. Among the general findings emerging from SURV1 is that people 
are very familiar with the street names in their local area, and that know-
ledge about these names contributes to their well-being and sense of identity 
and belonging. Semantic or thematic name categories are appreciated, and 
considered to have an orientating function, but knowledge about these cat-
egories varies from one district to another, and some name categories are 
unknown or felt to be unclear. Names that are seen as elegant or distin-
guished are regarded as enhancing the image and perceptions of the envir-
onment in which they occur. Long names and those made up of several 
words may be regarded as unwieldy in practical use. People need and create 
names for more limited park and recreational areas, while formally adopted 
names for larger green spaces are not used or are felt to be unclear in their 
reference. 

The results of SURV2 reveal cognitive and psychological patterns in the 
way the linguistic forms and semantics of street names influence people’s 
views on these names. The informants’ approach to street names can be 
summed up in terms of the following main elements: They wish to under-
stand what the specifics of the names mean or refer to. They look for a con-
nection between these specifics and the environments in which the streets are 
situated. There is a wide awareness that street names often belong to name 
categories, and on the basis of their knowledge of such categories informants 
draw conclusions about where in the city different names may be located. 
Certain types of specifics and generics are regarded as typical of areas of a 
particular developmental character and age, such as certain inner-city envir-
onments or suburbs. 

The learning and transmission of names from which people’s knowledge 
of names arises take place in a constantly changing metropolitan environ-
ment. General knowledge about and aesthetic and emotional attitudes to 
names among name users can change over time. Consequently, it is impos-
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sible to capture a static and unequivocal name user perspective. The studies 
presented in this thesis do, however, reveal general patterns in Stockholm 
people’s knowledge and views about street names in different parts of their 
city. Hopefully, these findings will be of use to the city authorities in their 
street naming role, as well as providing a starting point for further research 
on people’s need for names, the learning and transmission of names, peo-
ple’s attitudes to names and the orientating function of names. 
 

Translated by Martin Naylor 
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Skeppargatan    
Smålandsgatan    
Storgatan    
Strandvägen    
Styckjunkargatan    
Tyskbagargatan    
Valhallavägen    
Väpnargatan    
Östermalmstorg    
Östermalmsgatan    
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Gatunamn i Hjorthagen 
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
  
Namn Informanten nämner 

själv 
Informanten känner 
till 

Informanten känner 
inte till 

Ahlsellvägen    
Artemisgatan    
Dianaparken    
Dianavägen    
Fiskartorpsvägen    
Gamla Lidingöbron    
Gasverksvägen    
Hamnkopplet    
Hjorthagskopplet    
Hjorthagsparken    
Hubertusgatan    
Hubertusplan    
Jägmästargatan    
Kolargatan    
Krångedevägen    
Lanforsvägen    
Lidingöbron    
Lidingövägen    
Midskogsgränd    
Motalavägen    
Nimrodsgatan    
Porjusvägen    
Ropstenskopplet    
Ropstensmotet    
Ropstensslingan    
Rådjursstigen    
Skogvaktargatan    
Snitselplan    
Snitselvägen    
Storängskroken    
Storängsvägen    
Trollhättevägen    
Untravägen    
Wenströmsvägen    
Älvkarleövägen    
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Gatunamn i Fredhäll 
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
  
Namn Informanten 

nämner själv 
Informanten känner 
till 

Informanten känner 
inte till 

Adlerbethsgatan    
Atterbomsvägen    
Birger Sjöbergs Väg    
Drottningholmsvägen    
Ernst Ahlgrens Väg    
Essingeleden    
Fredhällsbron    
Fredhällsgatan    
Fredhällsmotet    
Fredhällsparken    
Fredhällspåfarten    
Frödingsvägen    
Hedbornsstigen    
Lucidorsgatan    
Messeniusgatan    
Orvar Odds Väg    
Palmbladsvägen    
Runiusgatan    
Rålambsvägen    
Snoilskyvägen    
Stagneliusvägen    
Tranebergsbron    
Viktor Rydbergs Gata    
Vitalisvägen    
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Gatunamn i Norra Ängby  
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
  
Namn Informanten nämner 

själv 
Informanten känner 
till 

Informanten känner 
inte till 

Adilsvägen    
Anundsvägen    
Asmundsvägen    
Badelundavägen    
Beckombergavägen    
Bergslagsvägen    
Björklundshage    
Bolmsövägen    
Brennervägen    
Bureusvägen    
Bällstavägen    
Danavägen    
Dybecksvägen    
Egilsvägen    
Franklandsvägen    
Frislandsvägen    
Frösövägen    
Galtabäcksvägen    
Grekfararvägen    
Hadorphsvägen    
Hedebyvägen    
Hildebrandsvägen    
Hirdvägen    
Holmgårdsvägen    
Hugleiksvägen    
Hågavägen    
Ingvarsvägen    
Islandstorget    
Islandsvägen    
Jomsborgsvägen    
Jordanesvägen    
Jämtlandsgatan    
Karlebyvägen    
Karsvikshage    
Kiviksvägen    
Komötet    
Kyrksjölöten    
Ledungsplan    



 236 

Liljegrensvägen    
Lodbroksvägen    
Långskeppsgatan    
Miklagårdsvägen    
Möjbrovägen    
Ottarsvägen    
Peringskiöldsvägen    
Ramsundsvägen    
Ringsjövägen    
Runsavägen    
Runstensplan    
Runstensvägen    
Ruriksvägen    
Råckstavägen    
Rökstensvägen    
Saxlandsvägen    
Skeppslagsvägen    
Snorrevägen    
Spångavägen    
Stambogränd    
Stiklastadsvägen    
Stobæusvägen    
Stolpevägen    
Stora Ängby Allé    
Svoldervägen    
Sävevägen    
Tacitusvägen    
Tanumsvägen    
Tegnebyvägen    
Tingstädevägen    
Tingvallavägen    
Torgnyvägen    
Torsburgsvägen    
Ultunavägen    
Valsgärdevägen    
Vendelstigen    
Vereliusvägen    
Vultejusvägen    
Åkeshovsvägen    
Åloppevägen    
Ängbylunden    
Ängbyplan    
Ättehagen    
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Gatunamn i Årsta  
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
  
Namn Informanten nämner 

själv 
Informanten känner 
till 

Informanten känner 
inte till 

Bolmensvägen    
Borensvägen    
Bråviksvägen    
Bränningevägen    
Dellensvägen    
Eklångsvägen    
Erkenskroken    
Gullmarsvägen    
Hammarbybacken    
Hjälmarsvägen    
Huddingevägen    
Hummelvägen    
Järnlundsvägen    
Kolsnarsvägen    
Långhalsvägen    
Malgomajvägen    
Möckelvägen    
Nynäsvägen    
Orrfjärdsgränd    
Ralångsvägen    
Rämensvägen    
Rörviksbacken    
Sandfjärdsgatan    
Siljansvägen    
Simlångsvägen    
Skagersvägen    
Skanstullsbron    
Skattungsvägen    
Skedviksvägen    
Skälderviksplan    
Sköntorpsvägen    
Slätbaksvägen    
Steningevägen    
Storsjövägen    
Sundstabacken    
Svärdlångsvägen    
Tavelsjövägen    
Tydingevägen    



 238 

Tämnarvägen    
Valla Torg    
Vindomsvägen    
Vättersvägen    
Ymsensvägen    
Åbyvägen    
Åmänningevägen    
Årsta Skog    
Årsta Torg    
Årstabergsvägen    
Årstabron    
Årstagången    
Årstalänken    
Årstavägen    
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Gatunamn i Fruängen  
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
  
Namn Informanten 

nämner själv 
Informanten 
känner till 

Informanten känner 
inte till 

Agnes Lagerstedts Gata    
Anna Sandströms Gata    
Bredängsmotet    
Bredängsvägen    
Doktor Widerströms Gata    
Elin Wägners Gata    
Ellen Fries Gata    
Ellen Keys Gata    
Elsa Beskows Gata    
Elsa Borgs Gata    
Elsa Brändströms Gata    
Eva Bonniers Gata    
Fredrika Bremers Gata    
Fruängens Kyrkogata    
Fruängsgatan    
Fruängsgången    
Fruängsplan    
Fruängstorget    
Gamla Södertäljevägen    
Hanna Paulis Gata    
Hanna Rydhs Gata    
Herrängsvägen    
Jenny Linds Gata    
Jenny Nyströms Gata    
Karin Boyes Gata    
Kata Dalströms Gata    
Kerstin Hesselgrens Park    
Lina Sandells Plan    
Lotta Svärds Gränd    
Mickelsbergskopplet    
Mickelsbergsvägen    
Svartlösakopplet    
Södertäljevägen    
Vantörsvägen    
Västertorpsmotet    
Västra Stockholmskopplet    
Östra Stockholmskopplet    
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Gatunamn i Akalla  
 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    

 
 
Namn Informanten 

nämner själv 
Informanten känner 
till 

Informanten känner 
inte till 

Ainogången    
Akallastigen    
Akallavägen    
Alexis Kivigången    
Alvar Aaltogången    
Borgågatan    
Diktoniusgången    
Drumsögatan    
Edelfeldtsgången    
Enköpingsvägen    
Esbogatan    
Finlandsgatan    
Fänrik Stålsgången    
Gripenbergsgången    
Hanstavägen    
Helsingforsgatan    
Imatragatan    
Jarl Hemmergången    
Järvafältet    
Kalevalagången    
Kaskögatan    
Kotkagatan    
Kottbygatan    
Kronåsvägen    
Linnankoskigången    
Malaxgatan    
Mariehamnsgatan    
Mikael Lybecksgången    
Norrviksvägen    
Nykarlebygatan    
Nystadsfaret    
Nystadsgatan    
Paavogången    
Pargasgatan    
Porkalafaret    
Porkalagatan    
Raseborgsgatan    
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Saimagatan    
Sampogången    
Sibeliusgången    
Sillanpäägången    
Sveaborgsfaret    
Sveaborgsgatan    
Sven Duvagången    
Tavastehusgatan    
Torneågatan    
Vandagatan    
Villmanstrandsgatan    
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Bilaga 2: Frågeformulär för UND1. Intervjudel 
om namnkategorier, namnens bakgrund och 
synpunkter på namnen 

Frågor utifrån vilka samtalen strukturerades 
 
Vet du varför gatorna i din stadsdel heter som de gör?/Vet du varför gatan 
<X> heter som den gör? Har du funderat över det? 
 
Tycker du att gatunamnen hör ihop med stadsdelen? 
 
Finns det mönster eller sammanhang i gatunamnen i stadsdelen? Vilket i så 
fall? Hur/av vem/när/i vilket sammanhang lärde du dig/insåg du det? Insett 
själv? Har frågat (vem)? Någon har berättat? Har läst i bok/tidning? Själv-
klar kunskap? 
 
Är det viktigt/intressant att känna till bakgrunden till gatunamn? 
 
Spelar det någon roll för dig att känna till bakgrunden till gators namn? Var-
för/varför inte? 
 
Vad tycker du om gatunamnen i din stadsdel? Varför?  
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Bilaga 3: Frågeformulär för UND1. Intervjudel 
om stadsdelsuppfattning och hembygdskänsla 

Frågor utifrån vilka samtalen strukturerades 
 
Hur länge har du bott i <stadsdelen>? 
 
Var bodde du tidigare?  
 
Var jobbar du/går du i skola?  
 
Har du familj/släkt i stadsdelen?  
 
Var är du född? Hur länge bodde du där?  
 

Stadsdelsuppfattning 
Var går gränserna för <stadsdel>? Var slutar <stadsdelen> och börjar 
<grannstadsdelarna>? 
 

Hembygdsuppfattning 
Om någon som inte bor i Stockholm frågar var du kommer ifrån, vad svarar 
du då?  
 
Om någon i andra delar av Stockholm frågar var du kommer ifrån, vad sva-
rar du då?  
 
Betraktar du <stadsdel> som din hembygd? Varför/varför inte?    
 
Om inte – har du någon hembygd? Var i så fall? Varför finns den där? 
 
Vad innebär hembygd för dig?  
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Bilaga 4: Frågeformulär för UND2 

 
Informant nr    
Kön    
Ålder    
Datum    
Var i Stockholm bor informanten:    
Hur många år har informanten bott i Stockholm:   

 
Gatunamn Känner till 

namnet? 
I vilken stadsdel 
ligger lokalen? 

Kommentar 

Ahlsellvägen    
Almlöfsgatan    
Atterbomsvägen    
Bergslagsvägen    
Dianavägen    
Dybecksvägen    
Eklångsvägen    
Ellen Keys Gata    
Eva Bonniers Gata    
Fredrika Bremers Gata    
Hantverkargatan    
Helsingforsgatan    
Hjälmarsvägen    
Hubertusgatan    
Hågavägen    
Imatragatan    
Jenny Linds Gata    
Jenny Nyströms Gata    
Jägmästargatan    
Kalevalagången    
Kaptensgatan    
Karin Boyes Gata    
Kaskögatan    
Linnégatan    
Lodbroksvägen    
Lucidorsgatan    
Majorsgatan    
Malaxgatan    
Messeniusgatan    
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Mickelsbergsvägen    
Motalavägen    
Narvavägen    
Nimrodsgatan    
Nybrogatan    
Odengatan    
Peringskiöldsvägen    
Porkalagatan    
Ramsundsvägen    
Ringvägen    
Runiusgatan    
Rämensvägen    
Sandfjärdsgatan    
Sibeliusgången    
Siljansvägen    
Skattungsvägen    
Skeppargatan    
Snitselvägen    
Snoilskyvägen    
Stagneliusvägen    
Sveaborgsgatan    
Sveavägen    
Svoldervägen    
Svärdlångsvägen    
Tanumsvägen    
Tunnelgatan    
Untravägen    
Viktor Rydbergs Gata    
Vitalisvägen    
Vultejusvägen    
Vättersvägen    
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Bilaga 5: Kommentarer till kartor över 
stadsdelarna i UND1 

Kartor återfinns som bil. 6–13 i plastfickan fäst på insidan av bokens bakre 
pärm enligt följande: 
 
Bilaga 6: Karta över Stockholm med indelning i stadsdelar. 
Bilaga 7: Karta över Hedvig Eleonora församling. 
Bilaga 8: Karta över stadsdelen Hjorthagen. 
Bilaga 9: Karta över stadsdelen Fredhäll. 
Bilaga 10: Karta över stadsdelen Norra Ängby. 
Bilaga 11: Karta över stadsdelen Årsta. 
Bilaga 12: Karta över stadsdelen Fruängen. 
Bilaga 13: Karta över stadsdelen Akalla. 
 

Kartorna är levererade från Stockholms stadsbyggnadskontor den 7 maj 
2007. På dem framgår stadsdelarnas gränser genom röd streckmarkering, så 
även gränserna för Hedvig Eleonora församling. 

På kartorna framgår fastställda gatunamn och namn på parkområden och 
grönområden. Eftersom vissa namn har tillkommit och andra har utgått mel-
lan 1992 och 2007 finns vissa skillnader mellan namnen på kartorna och 
namnen som användes i UND1. I respektive stadsdelskapitel kommenteras 
vissa av de namn som har tillkommit eller utgått. Övriga skillnader mellan 
de namn som förtecknas för respektive stadsdel i Stahre & al. (1992) och 
dem som finns på kartorna i bil. 6–13 kommenteras här nedan. 

Hjorthagen    
På kartan över Hjorthagen (bil. 8) saknas namnen Gamla Lidingöbron och 
Lidingöbron. I stadsdelens nordöstra del finns två broar som går över vattnet. 
Den bredare av dessa är Lidingöbron och den smalare med spårtrafik är 
Gamla Lidingöbron. Namnet Södra Hamnvägen är felaktigt på kartan. Södra 
Hamnvägen ligger inte i Hjorthagen utan är fortsättningen på Norra Hamn-
vägen öster om Lidingövägen och söder om Hamnpirsvägen i stadsdelen 
Ladugårdsgärdet. På kartan är namnet Storängsbotten utsatt. Detta namn är 
ett naturnamn fastställt av Lantmäteriverket. 
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Norra Ängby 
På kartan över Norra Ängby (bil. 10) saknas namnen Jämtlandsvägen och 
Åkeshovsvägen. Jämtlandsgatan är en av de gator som leder fram till rondel-
len i nordvästra delen av Norra Ängby. I stadsdelens sydöstra del, vid grän-
sen mot intilliggande stadsdelar går en kort sträcka av Åkeshovsvägen under 
tunnelbanespåren som är markerade på kartan med blå-vit sträckning. 

Årsta 
På kartan över stadsdelen Årsta (bil. 11) är namnen Marviksvägen och 
Svärdlångsplan utsatta. Dessa namn fastställdes 2007 respektive 2005.  

Fruängen    
På kartan över Fruängen (bil. 12) saknas namnen Gamla Södertäljevägen 
och Herrängsvägen. Gamla Södertäljevägen är i Fruängen den gatusträcka 
som utgör fortsättningen på Fruängsvägen sydväst om Vantörsvägen. Herr-
ängsvägen är den gata som korsar Mickelsbergsvägen i stadsdelens södra del 
och som har ett mycket kort avsnitt norr om stadsdelsgränsen. 

Akalla    
På kartan över stadsdelen Akalla (bil. 13) är namnen Husbyavfarten (fast-
ställt 2007) och Husbykorset (fastställt 1998) utsatta. Namnen Enköpingsvä-
gen, Järvafältet och Norrviksvägen saknas på kartan. Järvafältet är det om-
råde som på kartan är markerat som grönområde söder om Akallas bebyg-
gelse. Enköpingsvägen går söder om Järvafältet. Norrviksvägen är den väg 
som på kartan saknar namn vid Hästamotet i stadsdelens sydvästra del. 
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