
Gatunamn Historik Mer 
information 

Signatur och datum 

Abborres väg Abborre är ett båtsmansnamn och namnet har burits av 
båtsmän på flera ställen i Sverige. I närområdet Kvigerälla i 
Glömminge kan man stoltsera med en mängd Abborrar. 
Torslunda socken har också haft sin beskärda del av 
Abborrar. Åtminstone 11 personer som burit namnet 
Abborre återfinns i kyrkböckerna. De har levt i Björnhovda, 
Eriksöre, Runsbäck, Lenstad, Skogsby, Kalkstad och 
Torslunda. En av de sista Abborrarna, Peter Abborre, som 
levde under 1800-talets första hälft bodde just i Runsbäck 
och möjligen är gatan döpt efter honom, möjligen är gatan 
döpt i allmänhet över de Abborar som levt och verkat i 
socknen. 
 
Vet någon om det är någon speciell Abborre som gatan är 
döpt efter? Gatan är anlagd på 60- eller 70-talet. Vet 
någon exakt vilket år? 

Centrala 
soldatregistret, 
Torslunda sn:s 
kyrkböcker 

K-O Erlandsson 8/1-13 

Algatan Alen som gatan är döpt efter är ett träd som trivs i våta 
marker. Idag är väl inte markerna kring gatan våtare än på 
andra gator i omgivningen, men att det inte alltid varit så 
ser vi på Laga skifteskartan från 1825. Nästan precis där 
gatan går idag ligger det en bred stenmur, även om den 
inte gått lika rakt som gatan. Öster om stenmuren har det 
legat en åker, som hetat Sjöhorvan medan marken väster 
om muren kallas för Sjöstrandsidden. Sidd är ett ord som 
inte används så flitigt nu för tiden, men som menar ett 
låglänt, vattensjukt område. 
 
När anläggs gatan och de första husen utmed den? På 
1940-talet finns redan gatan med ett par-tre hus längs 
den. 

Laga skifteskartan 
över Björnhovda 

K-O Erlandsson 8/1-13 

Algstigen Namnet bakom Algstigen känns kanske inte så 1825 års Laga K-O Erlandsson 10/1-13 



intresseväckande. Namnet härrör från 1960-70-talet då 
man började att bebygga det område man kom att kalla 
för Snäckstrand. Gatorna fick då namn efter den maritima 
faunan och floran. Snäckstrand är en medveten eller 
omedveten förvanskning av områdets riktiga namn 
Snäckstad. Stad är ett mycket gammalt ord för plats och 
ordet snäck har inget med mollusker att göra. Ordet 
snäcka användes under vikingatiden om en typ av 
stridsskepp. Snäckstad är ett gammalt hamnläge och än 
idag finns grunderna efter en gård från järnåldern kvar att 
beskåda ute på udden.  
 
Algstigens historia är också mycket äldre än vad dess namn 
ger sken av. Tillsammans med Tångstigen, Räkstigen, en 
del av Manetstigen och Blåklintsvägen utgör dessa gator 
en del i den forna väg som gick från Möllstorpsgatan ut till 
Snäckstad. Vägens ålder kan vi också säga något om, den 
härrör från början av 1800-talet och återfinns på 1825 års 
skifteskarta. Vägen är spikrak vilket är ett typiskt exempel 
på de vägar och gränser man ritade upp under skiftet. 
Eftersom som Snäckstad är mycket äldre har vägen givetvis 
haft en föregångare, men exakt vad vägen har gått är 
oklart då det är ont om äldre kartor över platsen. 
 
När byggs första huset på Algstigen? 

skifteskarta över 
Björnhovda, FMIS 

Andgatan Andgatan ingår i den samling av gator som fått fågelnamn 
då området bebyggdes på 1960 och -70-talen. 
Fågelnamnen kan tänkas ha viss koppling till området, då 
det innan exploatering var skogbevuxet och kallades 
Strandskogsmarken. Av skogen finns det en stor rest kvar 
söder om Industriområdet med motionsslinga. Just 
Andgatan är ett rätt dåligt namnval, då änder inte är direkt 
kända för att leva i skogsmark.  

 K-O Erlandsson 10/1-13 



Redan 1967 var gatan bebyggd.1 
Exakt när byggs gatan? 

Arontorps Bygata Gatan är namngiven som den är efter det faktum att det är 
den gamla bygatan genom Arontorp. Som den radby det är 
var det viktigt att byn låg i ”laga läge” och den har med 
mycket stor sannolikhet legat på samma ställe, sedan man 
omorganiserade byarna till radbyar någon gång på 1200- 
eller 1300-talet. 
 
Byn nämns annars för första gången år 1406 under namnet 
Arnatorp när två adelsmän tillika svågrar skiftar mark 
emellan sig. Poul Breyde och Erik Ummereise som de heter 
har mest största sannolikhet aldrig själva bott i byn utan 
endast uppburit skatt från dess landbor.  
 
Arontorp kommer inte som kan tro av orden Arons torp 
utan har blivit en förvanskning av Arnes torp. Arne är alltså 
troligen den äldsta innevånaren i Arontorp någon gång 
under järnåldern. 

Det medeltida 
Sverige band 4:3 
 
Per Vikstrands 
Bebyggelsenamnen 
i Mörbylånga 
kommun. (Sveriges 
ortnamn. 
Ortnamnen i 
Kalmar län 7.) 
Uppsala 2007.  
 

K-O Erlandsson 11/1-13 

Askungevägen Askungevägen byggdes 1972 och är en av de första 
vägarna som anlades efter brons byggnation.  
 
Hur området kom att döpas är en intressant historia i sig. 
Det var de första nybyggarna i området, Inga-Britt och Lars 
Lundberg, som fick möjligheten att namnge området. De 
valde då att namnge gatorna utifrån sagovärlden. I det här 
fallet Askungen. 

Sagesman Edna 
Högström 

K-O Erlandsson 11/1-13 

Aspvägen Sannolikt döpt efter några aspar som växt här. Man skulle 
kunna tänka sig att gatan är namngiven efter ett trädnamn 
utan koppling till platsen liksom andra gator fått namn i 
grupp efter exempelvis fåglar eller sagor när de planerats. 

1825 års laga 
skifteskarta över 
Björnhovda. 

K-O Erlandsson 19/1-13 
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Då det bara finns två trädnamn i närheten (Björkvägen och 
Algatan) och gatorna inte har planlagts vid ett tillfälle 
förefaller detta inte troligt.  
När anlades då Aspvägen?  På 1940-talets ekonomen finns 
det flera hus i omgivningen, men ingen väg, möjligen 
kanske någon stig längs kanten på den stenmur som löper 
söder om gatan, men definitivt ingen väg. På 70-talets 
ekonomen är området fullt utbyggt och med gata. Troligen 
är det inte så långt efter att 40-talets karta tryckts som 
vägen blir till. Kanske redan i slutet av 40-talet eller på 50-
talet.  
 
Går vi ännu längre tillbaka till 1800-talets första hälft ligger 
vägen precis norr om socknens lertag och är en del av det 
stora område som kallas för Jutslätten. Jute är ett 
gammaldags ord för dansk och varför platsen fått detta 
namn är ett mysterium. Kanske någon stridighet med 
dansken stått här under de otaliga stridigheter som Öland 
har drabbats av, kanske danskarna kamperat här 
exempelvis under Kalmarkriget (jämför med Jutnabben på 
fastlandet).  
 
Minns någon några aspar på Aspvägen? Någon kanske rent 
av vet när vägen är anlagd eller vad för något som ligger 
bakom namnet Jutslätten? 

Augustigatan Förklaringen bakom namnet Augustigatan ligger troligen i 
att den när den byggdes mellan 40- och 70-talet (exakt 
när?) utgick från Sommarrogatan som är av äldre datum. 
Augusti är alltså en koppling till namnet Sommarro.  
 
Åtminstone så sent som på 1940-talet var det fortfarande 
åkermark där idag gatan och bostadsområdet ligger. Detta 
har det varit åtminstone ända sedan 1600-talet, då de 

Skattläggning av 
Färjestadens gård 
1819 
 
Geometrisk 
avmätning över 
Färjestaden år 
1641 
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äldsta bevarade kartorna över Färjestaden upprättas. 
Grönytan som ligger väster om bostadsområdet är för 
övrigt, den enda större åkerrest som är kvar sedan det 
bedrevs jordbruk på Färjestadens gård. 
 
Exakt år för gatan? Någon som kan konfirmera riktigheten 
till bakgrunden för Augustigatans namngivning? 

Axvägen Hembygdsgården ligger vid Axvägen1. Gatan är byggd sent 
och är anlagd efter 1970-talet. Namnet anspelar troligen 
på det jordbruk som bedrivits i omgivningen fram till våra 
dagar.  
 
Marken där hembygdsgården ligger idag var ett allmänt 
grustag under 1800-talets början. 
 
Vet någon när gatan anlades? 

Bildarkivet 
Enskifteskarta över 
Torslunda 1819 

1Monica Orthagen 121128 
K-O Erlandsson 26/1-13 

Backgårdsgatan Backgårdsgatan leder upp till Backgården, vilket 
ursprungligen varit en av Björnhovdas gårdar. Namnet har 
gården fått av att den ligger på en liten backe en bit från 
de andra gamla gårdslägena. Både gården och gatan är 
väldigt gamla. Backgården har legat på samma ställe 
åtminstone sedan 1734, innan dess är kartorna inte 
tillräckligt exakta för att kunna bedöma vart gården legat. 
 
Gatan är som sagt också gammal, men den sträckning den 
har nu är relativt ny och från 1900-talet. I sin gamla 
sträckning gick den söderut. Åtminstone på 1970-talet gick 
det att gå längs den gamla sträckningen, även om det inte 
längre var mycket till väg. I dag ligger det trädgårdar och 
annat i vägen och det är tveksamt om det fortfarande går. 
 
Någon som vet om det fortfarande går att använda den 
gamla sträckningen? 

Avmätning från 
1734 

K-O Erlandsson 28/1-13 



Baldersgatan Baldersgatan är namngiven efter den fornnordiska guden 
Balder. Han beskrivs som vis, vacker och allmänt god. Det 
till den grad att vissa religionshistoriker tror att de gamla 
nordborna tagit inspiration av de kristna berättelserna om 
Kristus, när historierna kring Balder formats. Oaktat var 
ifrån inspirationen till Balder kommit är han annars mest 
känd för hur han dog. Den mest kända av de olika 
versionerna kring hans död börjar med att Balder har svåra 
mardrömmar om sin död. De andra gudarna ser med 
bekymmersamma ögon på detta, då drömmar i den 
fornnordiska tankevärlden ofta förebådade ting som skulle 
komma. Särskilt Balders mor Frigg blev så klart djupt oroad 
över detta och började avkräva alla levande ting löften om 
att inte skada Balder. Misteln glömde hon dock bort eller 
negligerade.  
 
Efter dessa löften blev Balder i stort sett osårbar och de 
andra gudarna roade sig med att kasta spjut och skjuta 
pilar på Balder som ändå inte tog någon skada. Skälmen 
Balder fick dock Frigg att berätta om misteln och full av 
otyg som han var lurade Loke Balders blinde bror Höder att 
skjuta en pil av mistelträ mot Balder som avled av pilen. 
När världen går under i Ragnarök ska dock Balder 
återuppstå igen enligt de gamla myterna. 
 
Varför har då denna gata i Skogsby fått namn efter Balder? 
Orsaken har sannolikt med Torslunda att göra. När det 
under 1900-talets senare hälft blev brukligt att ge gatorna 
namn som inte bara användes i folkmun, har man döpt 
gatorna i närheten av Tors gamla offerlund, till andra 
gudanamn. Gatan är också rätt ung och den tidigaste 
bebyggelsen vid gatan har uppkommit under tidigt 1900-
tal eller som allra äldst sent 1800-tal. På 1940-talet finns 

Torslundas 
enskifteskarta 1812 
m.fl. 

K-O Erlandsson 1/2-13 



det en liten del av gatans östra snutt, men denna kan 
knappast kallas för en riktig gata. På 1970-talet finns det 
gott om hus, även om all bebyggelse vid gatan inte kommit 
till ännu. Sedan dess har den också ändrat lite i sin 
sträckning, där gatan i sin västra del mynnar ut i 
Lundtorpsgatan. Tidigare gick utfarten längre åt öster. 
 
Innan det kom någon bebyggelse på platsen kallades den 
åker som låg här för Sandhorvan. Marken tillhör 
traditionellt inte heller Skogsby, utan har tillhört Torslunda 
ända fram till åtminstone 1800-talet. Traditionellt utgör 
Lundtorpsgatan gräns mellan de två byarna Torslunda och 
Skogsby. 

Barrskogsvägen Barrskogsvägen är en av de gator som kan räkna sin 
uppkomst i den expansion som hela Färjestadsområdet 
påverkades i samband med att bron byggdes. Gatan ligger 
alldeles i närheten av Lövskogsvägen och hur dessa två 
gator fått sina namn är säkert ingen komplicerad historia. 
När de båda gatorna anlades fanns det säkert lövträd vid 
den ena gatan och barrträd vid den andra. 
 
På 1940-talet hade ännu inga gator byggts på platsen och 
ytan bestod mestadels av åkermark. En liten yta har dock 
inga åkrar och här kan man tänka sig at det stått träd eller 
att träd kunnat växa upp här fram till at gatorna anlades. 
 
Ska vi gå än längre tillbaka har platsen varit utmark och 
kallats för Hästbäcken. Namnet kommer sig säkerligen av 
att man har haft hästar här. Själva bäcken som är en del av 
namnet har försvunnit sedan länge redan vid enskiftet 
1818, eller har det åtminstone varit kvar så lite av den att 
det inte ansetts värt att uppteckna.  
 

Runsbäcks 
enskifteskarta 1818 

K-O Erlandson 5/2-13 



En rest av Hästbäcken eller rättare sagt det vattensystem 
som bäcken tillhört är Hästbäckekärret. På 1940-talet var 
här fortfarande öppen vattenyta, men idag torde det 
knappast vara annat än en rejäl sumphåla. 
 
Någon som minns vilket år vägen byggdes? 

Beckstensgatan Beckstensgatan är ett relativt sent tillskott till Torslunda 
sockens gatflora. Gatan byggdes på 1990-talet (stämmer 
det) och döptes tillsammans med de andra gatorna i 
området efter stennamn. Becksten ska tydligen bildas när 
lavas kyls hastigt och genom upptagande av vatten i 
processen få ett beckliknande, fettglänsande utseende. 
Varför området har döpts efter stenar i första hand kan 
man undra och i synnerhet varför gatan har döpts till efter 
becksten. Då vulkaniska bergarter inte lär finnas i så stor 
mängd i Sverige och då särskilt inte på Öland. 
 
Innan gatan anlades och området bebyggdes har det inte 
funnits så mycket här. Går vi tillbaka till 1800-talets början 
kallas området för Västra backen. Det är oklart om det kan 
upplevas något av backen idag eller om hela området har 
planats ut i samband med att området bebyggdes. 
 
Stämmer 1990-talet? Vet någon mer om vad becksten är? 
Om det finns på Öland? Eller varför området fått 
stennamn? Går Västra Backen att se med ögat idag eller är 
detutplanat? 

Enskifteskartan 
Skogsby 1822 

K-O Erlandsson 18/2-13 

Berggrens väg Är namngiven efter konsul Ivar Berggren (död 1969) och 
hans hustru Birgit som på hade sin sommarstuga längst 
ned på vägen. Senast på 1940-talet tillbringade de 
somrarna i stugan. Annars bodde de i Kalmar där Ivar 
Berggren var delägare i affären Berggrens som låg i hörnet 
Storgatan – Kaggensgatan. Affären köptes upp av Domus 

Sagesman GunLis 
Dahlberg 
 
Enskifte Runsbäck 
1818 & 
Skattläggning av 

K-O Erlandsson 18/2-13 



och idag ligger här Affärshuset Kvasten2.   
 
Berggrens väg ligger anlagd precis i gränsen mellan 
Färjestaden och Runsbäck. Norr om vägen i Färjestaden 
kallades området för Sjöbackarna och Västra slätten under 
1800-talets första hälft. Sjöbackarna fortsatte även 
söderut in på Runsbäcks ägor. Söder om Berggrens vägs 
västra del låg den norra änden på en stor åker som 
kallades för Sjöhorvan på grund av sitt läge nära sjön. 

Färjestadens gård 
1819 

Bigarråvägen Bigarrå är ett annat namn på sötkärsbär, varifrån våra 
vanliga körsbär har tagits fram. Vägen ligger i Tveta 
fritidsområde och de omgivande gatunamnen har andra 
frukt- och bärinspirerade namn. Anledningen är att det 
legat en gård här under 1700- och 1800-talet vid namn 
Äpplerum. 
 
Gården anlades år 1758 och sista gången Äpplerum nämns 
i handlingarna är 1869 då ett barn föds på gården. Gården 
bör ha övergivits samma år eller möjligen de närmsta åren 
efteråt. Vägen anlades tidigast på 1970-talets slut. 
 
Vet någon när vägen anlades? Någon som har ett senare 
belägg för Äpplerum? 

Ölands historia och 
beskrifning 1822–
27 av Abraham 
Ahlqvist 
 
Torslundas 
kyrkböcker 

 

Biografgatan Här låg mellan åren 1938-1973 Färjestadens Bio. 
Byggnaden ritades av arkitekten Gösta Gerdsjö som bland 
mycket annat även ritat stadshuset i Borgholm och 
bårhuset vid Torslunda kyrka. Efter att biografen lades ned 
användes byggnaden som lager åt Åbro. Idag är den dock 
ombyggd till lägenheter. 
 
Själva gatan är yngre än biografen. På 40-talets ekonomen 

Torslunda II 
Skattläggning 
Färjestaden 1819 
Ekonomen 40- och 
70-tal. 

Monica Orthagen121128 
K-O Erlandsson 2013-03-06 
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är det fortfarande jordbruksmark söder om biografen. 
På70-talet  är dock gatan redan anlagd. Åkermarken som 
finns här på 1940-talet har inte några jättegamla anor. På 
1819 års skattläggningskarta över Färjestaden brukas 
marken som betesmark och är bevuxen med låga björkar 
och törne. 
 
Gatan kom till mellan 40- och 70-talet. Minns någon när? 

Bivägen Bivägen har fått namn efter vår kära pollinerare. Det ligger 
antagligen inget särskilt bakom detta namn, utan 
gatunamnen i området är döpta efter insekter. Gatan är 
som de flesta andra i Färjestadsområdet uppkommen 
någon gång mellan 1940- och 70-talet. 
 
Innan gatan kom till kallades platsen Sandåssidden. Sidd är 
ett gammaldags ord för en låglänt våtmark och på 1818 års 
karta kan vi se en liten bäck som löper över platsen. 
Förleden Sandås kommer sig sannolikt av en liten 
åsbildning som ligger strax nordväst om gatan och som 
löper i sydvästlig till nordostlig riktning. 

Enskifte Runsbäck 
1818 

K-O Erlandsson 18/3-13 

Björkvägen Fick sitt namn på grund av de många björkar som kantar 
vägen? Här låg Björklokalen samlingslokal i Färjestaden. 
Numera ombyggd till skolmatsal3. 
 
Liksom de flesta gator och vägar i Färjestaden är även 
Björkvägen av sent datum. På 1941 års ekonomiska kartor 
finns det ingenting av dagens Björkvägen utom en liten 
traktorväg eller stig i allra östligaste delen, ut mot dagens 
Möllstorpsgata. På 1970-talets karta existerar dock vägen. 
På 1940-talet är den yta varvid dagens väg går helt 
uppodlad. Går vi tillbaks ytterligare ett drygt sekel i tiden, 

Ekomiska kartan 
1940- och 1970-tal. 
Laga skifte 
Björnhovda 1825 

Monica Orthagen121128 
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finns det inte så mycket kvar av dessa odlingar. På 1825 års 
karta är endast området mellan dagens Algatan och 
Villagatan som är uppodlat. Här ligger det en liten 
åkerplätt som kallas för Sjöhorvan. Den låg inte direkt vid 
sjön även på 1800-talet, men horvan låg betydligt närmre 
än Björnhovdas andra åkrar och har därmed fått namnet. 
Marken öster och väster om Sjöhorvan kallas för 
Jutslätten. Spekulation om vad detta namn kan betyda 
återfinns på Aspgatan. 4 
 
När är vägen anlagd? Finns det spår kvar av Sjöhorvan 
idag? 

Björnhovdagatan Björnhovda nämns för första gången den 25 juli 1375 i ett 
brev från Hemming Djäkn, där han skänker andelar från ett 
par av byns gårdar som han köpt av en man i Lilla Horn på 
norra delen av Öland. Andelarna skänks tillsammans med 
flera andra gårdar till Nydala kloster vid Värnamo. Som 
motprestation skulle klostret ge mat och kläder åt 
Hemming så länge han levde. En slags pensionsförsäkring 
kan man säga. Gåvan var säkert också ett sätt att minska 
den tid i skärselden som väntade innan inträdet i 
Himmelriket. 
 
Så gammal som 1375 är dock inte Björnhovda bygata. På 
1300-talet och ändå fram till senmedeltiden låg här en 
gård/gårdar vid namn Håkonatorp. Björnhovdas 
belägenhet var istället uppe vid landborgen mittemot 
dagens Almérs. Vid något tillfälle och av någon okänd 
anledning har Björnhovdaborna valt att flytta ned till sin 
dotterby Håkonatorp, varvid namnet på denna försvunnit 
och glömts bort med tiden. 

Det medeltida 
Sverige, band 4:3 
om Öland. 
 
Sölve Göransson 
1968 Björnhovda 
och Håkantorp : 
fallet med de 
"försvunna" 
ölandsbyarna 
 
Erlandsson, K-O 
2010 Öländska 
centralplatser 
under romersk 
järnålder och 
folkvandringstid 
 

K-O Erlandsson 3/4-13 

                                                           
4
 Erlandsson, K-O 



Björnhovda är dock ännu äldre än när det låg mittemot 
Almérs. Där har byn antagligen legat samlad sedan 1200-
1300-tal, då de flesta av Ölands byar flyttar ihop till 
radbyar. Innan dess, under järnåldern, har den legat 
utspridd några hundra meter norr därom. Då har byn varit 
mycket betydelsefull och man talar till och med en 
centralplats. En plats där en hövding eller småkung har 
regerat och där viktiga ting som specialiserat hantverk, 
handel och religion har utövats. Unika fynd som 
Torslundaplåtarna och en stor guldskatt vittnar bl.a. om 
detta. 
 
Själva ordet Björnhovda betyder annars Björnhuvudet. 
Exakt vad detta betyder eller kommer sig av vet man inte. 
Per Vikstrand som har forskat mycket om ortsnamn och 
utgivit en bok speciellt om ortsnamnen i Mörbylånga 
kommun, ger lite idéer till vart namnet kan ha kommit 
ifrån i sin bok. Det troligaste enligt honom förefaller vara 
att det är någon terrängformation uppe på 
landborgskanten som man liknat vid ett Björnhuvud. 

Per Vikstrand 2000 
Bebyggelsenamnen 
i Mörbylånga 
kommun 

 

Blodriskegatan Denna gata är en av de i svampområdet och denna har fått 
sitt namn efter svampen blodriska. Namnet på svampen 
kommer sig av att svampens växtsaft ser ut som blod när 
det väller fram. Att just denna gata fått namn efter 
blodriskan är säkerligen en slump. Gatorna i området har 
helt enkelt fått namn efter olika svampar. I det här fallet är 
det dock ett synnerligen bra val. Gatan är anlagd någon 
gång under 60- 70-tal, men går vi tillbaka långt längre – till 
1800-talets början, långt innan det fanns någon gata här, 
består marken på gatans idag södra del av en backe på den 
stora yta som kallas för Högåsslätten. Norra delen av 
dagens gata kallas för Grankullen. Just granen är det träd 
som blodriskan oftast växer vid. 

Laga skifte 
Björnhovda 1825 

K-O Erlandson 7/6-13 



När anlades gatan? 

Blygers väg Blygers väg är en av sagogatorna i Arontorp och är ju döpt 
efter den blyge dvärgen i Snövit. Vägen är anlagd under 
60-70-tal. Innan dess var den västligaste delen av 
odlingsmark och kallades 1818 för Linhorvan eller möjligen 
Lenhorvan och var belägen på Arontorps utmark. Den 
första tolkningen är väl den troligaste och kommer sig 
antagligen av den gröda som man odlade på åkern. Resten 
av vägen gick över Lötmarken. Löt betyder ursprungligen 
sluttning, men betydelsen övergick till att betyda 
betesmark. 
 
Årtal för anläggande av gatan? 

Enskifteskarta 1818 
över Arontorp 

K-O Erlandsson 10/6-13 

Blåklintsvägen    

Blåklocksvägen    

Blåsippsvägen    

Bläcksvampgatan    

Bofinkgatan    

Bragegatan    

Brandstationsgatan    

Bromsvägen    

Brovägen    

Brunnsvägen    

Byavägen    

Byggmästaregatan Denna gata har fått namn efter bröderna Axel och Anders 
Olsson, vilka var byggmästare. På 1910-talet köpte de 
marken där både Byggmästaregatan och Ellebergavägen 
ligger idag. På dagens nummer 10 uppförde Anders år 
1918 ett stockhus som han köpt in från Småland. Ett tag 
senare byggde den andra brodern sitt hus på dagens 
nummer två. Tillsammans hade de ett företag som heter 
Bröderna Olssons ByggnadsAB. 

 Hans Ahlin Hans Ahlin 27-28/11-12 

Bymans väg    



Båtmansvägen    

Champinjongatan    

Domarevägen    

Domherrevägen    

Durgränd     

Ejdergatan    

Ekoxevägen    

Ekvägen    

Elfings väg Gatan är namngiven efter åkeriägaren Gösta Elfving och 
hans fru Gullan som bodde på gatan. Vid skapandet av 
gatunamnet har ett v fallit bort. 

 Bertil Tinnert 23/1-13 

Ellebergavägen Gatan har fått sitt namn efter Ellaberga (en bokstav har 
alltså förvanskats vid namngivningen av gatan), en 
fastighet som ligger vid det som idag är korsningen 
Ellebergavägen och Byggmästaregatan. Fastigheten har i 
sin tur fått namn efter kvinnan Ella som bodde här på 
1920-talet. 5 
 

Hans Ahlin Hans Ahlin 27/11-12 

Emmas väg    

Engkvists väg    

Eriksöre Bygata    

Eternellvägen    

Evedalsvägen    

Fiskarevägen    

Fjällskivlinggatan    

Fjärdingsmannavägen    

Fjärilvägen    

Flintgatan    

Floravägen    

Flugsvampgatan    
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Flädervägen    

Frejagatan    

Fristadsvägen    

Fårtickegatan    

Förrådsvägen    

Gamla Storgatan    

Getingvägen    

Gladers väg    

Glimmergatan    

Gnejsgatan    

Granitvägen    

Granuddevägen    

Gränsgatan    

Gröndalsgatan    

Gröngatan    

Grönsaksvägen    

Grövlegatan    

Gullvivegatan    

Gurkvägen    

Gärdesvägen    

Hagvägen    

Hallongränd    

Hammarskjöldsgatan Gatan uppkallad efter Hammarskiöld som mycket 
framgångsrikt försvarade Färjestaden mot danskarna 
under Kalmarkriget 1612. 

 Monica Orthagen 
20121129 

Hantverkargatan    

Harvägen    

Hasselstigen    

Henriksdalsvägen    

Hjortvägen    

Hummerstigen    

Hästhovsvägen    



Hörnvägen    

Idrottsgatan    

Idungatan    

Industrigatan    

Irisvägen    

Joels väg    

Johannas Väg    

Jonsbo vägen Jonsbovägen var den första gatan som anlades söder om 

Nybrovägen. På gatan finns ett gammalt hus som kom till 
1918 och han som byggde det hette Albert Jonsson. Därav 

namnet Jonsbo. 

 

Hans Ahlin 2/3-13 K-O Erlandsson 6/3-13 

Jordgubbsgränd    

Järnstensgatan    

Järnvägsgatan Vägens sträckning är delvis densamma som järnvägens. 
Ölands järnväg mellan Färjestaden och Skogsby fanns 
mellan 1909 och 1962. 

Torslunda 
hembygdsförenings 
bildarkiv 

Monica Orthagen 
20121202 

Järnvägsgränd    

Kalkstadsgatan    

Kantarellgatan    

Kaprifolgatan    

Kaptensgatan    

Karl Johangatan    

Karlavägen    

Klockarevägen Vägen och kvarteret uppkallades efter kantor Thorbjörn 
Svensson som var en av de första att bygga hus i området 
år… 

 Monica Orthagen 
20121202 

Klokers väg    

Klubbsvampgatan    

Klövergränd    

Knaps väg    

Knottvägen    



Kolonivägen    

Konvaljegatan    

Korallstigen    

Krassegatan    

Kremlagatan    

Krokusgatan    

Kråkeskärs väg Kråkeskärs väg hette tidigare Kvarnvägen. Detta då det på 
gatan tidigare låg en kvarn uppförd av Johan August 
Löfgren (1864-1939). Kvarnen byggdes sedermera om och 
blev till Färjestadens första electricitetsverk1.  
 
Namnet Kråkeskär kommer annars från ett väldigt 
gammalt namn på Färjestaden eller ett skär utanför 
dagens Färjestaden. Den gamla 1600-talsskansen i 
Färjestaden har också hetat just Kråkeskärs skans. 
Färjestaden betyder helt enkelt färjeplatsen och det är 
idag omöjligt att säga vilket namn Färjestaden har haft från 
början Kråkeskär eller Färjestaden. Har det legat 
bebyggelse vid namn Kråkeskär i Färjestaden som till slut 
börjat kallats Färjestaden efter den färjeplats som anlagts 
där. Eller är det så att namnet Kråkeskär (som det ändå en 
gång måste ha gjort) har syftat på just ett skär vid dagens 
Färjestaden och bebyggelsen som sedermera anlagts där 
fått Färjestaden från början. Det går givetvis bara att 
spekulera i, men rika fynd från järnåldern i Färjestaden, 
tyder på att det då har legat en storgård på platsen och 
denna har antagligen inte hetat Färjestaden2. 
 

1Rolf Löfgren 
2K-O Erlandsson 

Rolf Löfgren 27/11-12 
Karl-Oskar Erlandsson 
5/12-12 

Kräftstigen    

Kulvertvägen    

Kyrkgatan    

Kålvägen    

Kåtorpsgatan    



Köpmannagatan    

Körsbärsgränd    

Körsbärsvägen    

Larmgatan    

Lerbogatan    

Liljegatan    

Lindgrens väg Bröderna Arvid och Artur Lindgren som startade 
Färjestadens cykelaffär år … har givit namn åt gatan. 
Bröderna hade sina bostäder vid vägen. 

 Monica 
Orthagen20121202 

Ljunggatan    

Ljustervägen    

Lokegatan    

Lokstallsgatan ”Lokstallarna ” och Lokverkstaden låg utmed vägen och 
fungerade som sådan under Ölands järnvägs period i 
Färjestaden åren 1909-1962. 

Torslunda bildarkiv Monica 
Orthagen20121202 

Lotsvägen    

Lovägen    

Lundsborgsvägen    

Lundströms väg    

Lundtorpsgatan    

Lupingatan    

Lärkgatan    

Lökvägen    

Lötvägen    

Lövskogsvägen    

Majsvägen    

Malörtsvägen    

Manetstigen    

Margaretas väg    

Marmorvägen    

Maskrosvägen    

Morkullegatan    



Mossgatan    

Muningatan    

Murklegatan    

Musserongatan    

Musslevägen    

Myggvägen    

Månvägen    

Mästerkattens väg    

Möllstorpsgatan    

Norra Arontorpsgatan 
Kallades Väster Gat av Arontorpsborna. Sagesman Edna 

Högström 
K-O Erlandsson 18/2-13 

Norra Hamnplan    

Norra Sandåsgatan    

Norregårdsgatan    

Notgränd    

Notvägen    

Nybrovägen Gatan ska ha fått sitt namn av att så många nybrobor 
uppförde sommarstugor här 

Hans Ahlin 28/11-12 

Nygatan    

Näckens väg    

Näckrosgatan    

Nässelvägen    

Odengatan    

Onkel Sams väg    

Orgelgränd    

Orkidégatan    

Ormbunksgatan    

Ostronstigen    

Ottos gata    

Paradisvägen    

Piongatan    

Plommonvägen    



Prosits väg    

Päronvägen    

Rangatan    

Resedagatan    

Ringduvegatan    

Runsbäcksvägen    

Räkstigen    

Rödhakegatan    

Rödluvans väg    

Rökgatan    

Röksvampgatan    

Sagovägen    

Saras väg    

Sjöbacksvägen    

Sjöbergs gata    

Sjömansvägen    

Sjöstjärnestigen    

Sjöviksvägen    

Sjövägen    

Skansgatan    

Skepparvägen    

Skiffergatan    

Skogsbygatan    

Skogsduvegatan    

Skogsgatan    

Skolgatan Leder från Storgatan ner till Färjestadens skola. Första 
skolan startade år … 

Bildarkivet Monica 
Orthagen20121202 

Sleipnergatan    

Sländvägen    

Sländvägen    

Smedvägen    

Smultrongränd    



Smörblomsgatan    

Smörsoppsgatan    

Snäckstrandsvägen    

Snövits väg    

Solrosvägen    

Solskensvägen    

Solvägen    

Sommarrogatan    

Spovvägen    

Stekelvägen    

Stengatan    

Storgatan    

Strandvägen    

Strågränd    

Stubbsvampgatan    

Sundsvägen Sundsvägen vill man först döpa till OP:s väg efter 
byggmästaren Oscar Petersson som hade sommarstuga på 
vägen. Utöver denna hade han byggt två andra 
sommarstugor på samma väg mellan åren 1945-47och 
huset ”Holken” i korsningen Södra Sandåsgatan och 
Nybrogatan. På samma gata hade han fruktodling och 
ömmade för den barnkoloni som låg här och översåg 
byggnader och renoveringar. 
 
När gatnamnet blev aktuellt hade Oscar Petersson nyligen 
avlidit (1969) och de anhöriga avböjde namnet. Ett par år 
senare föreslogs istället Sundsvägen vilket accepterades 
och är det namn som gatan har idag. 

Sagesman GunLis 
Dahlberg 

K-O Erlandsson 18/2-13 

Svalörtsvägen    

Södra Arontorpsgatan Kallades Kyrkvägen av Arontorpsborna själva. Det blev en Sagesman Edna K-O Erlandson 18/2-13 



del protester när man ville döpa om gatan till Södra 
Arontorpsgatan6. Att namnet trots allt blev Södra 
Arontorpsgatan har sannolikt att göra med att det finns ett 
annat Kyrkvägen inom Mörbylånga kommun, nämligen i 
Södra Möckleby. 

Högström 

Södra Hamnplan    

Södra Sandåsgatan    

Taggsvampgatan    

Telegatan    

Thörnkvists väg    

Timmermansvägen    

Tingshusgatan    

Tistelvägen    

Tjädergatan    

Tokers väg    

Tongränd    

Torsgatan    

Tranvägen    

Trastgatan    

Trollvägen    

Trumpetsvampgatan    

Tryffelgatan    

Trädgårdsgatan    

Trötters väg    

Tulpangatan    

Turistvägen    

Tångstigen    

Törnrosavägen    

Vackers väg    

Vallmovägen    

                                                           
6
 Sagesman Edna Högström 



Vasagatan    

Vassgatan    

Verkstadsgatan    

Villagatan    

Vintergatan    

Violgatan    

Vitsippegatan    

Vitsippsvägen    

Vivevägen    

Vårlöksgatan    

Ymergatan    

Åkervägen    

Äggsvampsgatan    

Ägirgatan    

Ängsvägen    

Äppelgränd     

Äppelrumsvägen    

Äppelvägen    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


