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Tredje upplagan av Norrköpings gatunamn 

Boken Norrköpings gatunamn av Peter Kristensson kom ut första gången 2014, och en andra, 
utökad upplaga med 69 nya namn kom 2016. Båda upplagorna på sammanlagt 3 000 exemplar är 
sedan länge slutsålda. 

Nu utkommer den tredje upplagan och eftersom Norrköping växer innehåller den 95 nya namn på 
gator, torg, rondeller och parker i Norrköpings kommun.  

De flesta namnen finns i Inre hamnen på Saltängen, Sandbyhov, området Sandtorp i 
Klockaretorpet och vid Lindöbadet samt vid Kolmårdsanstalten och i Eneby landsbygd och 
Styrstad. 

Som vanligt lever Norrköpings historia vidare på gatuskyltarna. I Inre hamnen har namnen 
koppling till hamn- och varvsverksamheten där, i Sandbyhov är de hämtade från det gamla 
sjukhuset och i Klockaretorpet fortsätter traditionen med att namnge gator efter kända 
Norrköpingsbor. 

Vid sidan av de 95 nya namnen har en lång rad texter uppderats. Boken innehåller drygt 1 500 
aktuella gatunamn och dessutom cirka 400 namn som har bytts ut genom åren. 

 

Författaren  

Peter Kristensson, född 1966, är uppvuxen i Jönköping och Norrköpingsbo sedan 1990. Efter 29 år 

på Sveriges Radio arbetar han sedan 3 år tillbaka 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 21 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 första upplagan av hans bok Norrköpings gatunamn, och den följdes upp av 

Norrköpings kvartersnamn 2018. Samtidigt med den tredje upplagan av gatunamnsboken 

utkommer Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia. 

 

Boken 

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 26 november och ges ut av Klingsbergs Förlag. Den 
är inbunden och illustrerad, och har 357 sidor. 

 

Klingsbergs Förlag  
www.klingsbergsforlag.se 

 

Kontakta Peter Kristensson för mer information eller bokning av intervju:  

http://www.klingsbergsforlag.se/


0733-20 03 23  

peter.kristensson@klingsbergsforlag.se 

Pressbilder på omslaget och på författaren: 

https://www.klingsbergsforlag.se/press/ 
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