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Nu kommer boken om Norrköpings kvartersnamn
Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän? Vad var Stenhuset och Vårdtornet? Och vad är
bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan?
Journalisten Peter Kristensson, som skrev boken Norrköpings gatunamn, har forskat vidare i stadens
historia. I Norrköpings kvartersnamn berättar han om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings
fler än 1 300 kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.
– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av människor
som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Peter Kristensson.
De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas
härjningar. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från
tomtägares namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekbohm), Vintern (Olof Winter), Hatten
(hattmakare) och Klockan (klockgjutare).
Kvartersnamnen användes förr tillsammas med tomtnummer som adresser och var då mer allmänt
kända än i dag. Men många kvarter har gett namn åt verksamheter som finns i dagens Norrköping,
däribland Linden, Rosen, Gubben och Kåkenhus.
Boken ges ut av Klingsbergs Förlag och är den första kompletta sammanställningen av kvartersnamnen i
Norrköping.

Författaren
Peter Kristensson, född 1966, är uppvuxen i Jönköping och Norrköpingsbo sedan 1990. Efter 29 år på
Sveriges Radio arbetar han sedan tidigare i år heltid med historia i det egna företaget Klingsbergs Förlag.
Han har även studerat historia vid Linköpings universitet.
Sitt intresse för historia och nyhetsjournalistik kombinerar han i Nättidningen Svensk Historia som han
skapat och drivit i 18 år. Han tilldelades Kunskapspriset av Nationalencyklopedin 2004 för arbetet med
nättidningen som enligt juryn ”aktivt bidrar till att vidmakthålla historieintresset i Sverige”.
År 2014 utkom hans bok Norrköpings gatunamn som såldes slut och kom i en ny och utökad upplaga
2016. Boken innehåller historien bakom samtliga drygt 1 500 gatunamn i kommunen.

Boksläpp
Boken utkommer den 30 november. Det blir boksläpp i Föreningen Gamla Norrköpings lokaler
(Järnbrogatan 1) kl. 17–19. Kl. 18 berättar författaren kort om arbetet med boken. Recensionsexemplar
finns att hämta ut.
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