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nyheter

Påhittad Nisse kan
ge namn åt park
Område döps efter ”Nisse i Hökarängen”.
”Nisse i Hökarängen” kan få en egen
park. Om stadshuspolitikerna säger
ja blir det första
gången en påhittad,
men icke litterär,
person.

C5

Parkområdet mellan Hökarängsplan, gågatan i centrum och Sirapsvägen, där
den angränsar till tunnelbanespåret, ska få ett namn.
Tidigare hade Namnberedningen förslagit att parken skulle kallas Vaniljparken för att ansluta till temat
kryddor och matvaror som
gett namn åt de gatorna och
kvarteren i Hökarängen.
Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden sa nej.
– De tyckte hellre att vi
skulle komma med ett förslag på en person, berättar
Staffan Nyström sekreterare

och föredragande i Namnberedningen.
Det var han som kläckte
idén om Nisse.
– Det ﬁnns många på kö
som man vill ska ge namn åt
gator och torg. Vi gick igenom listan, där till exempel
Alva Myrdal och Allan Edwall ﬁnns med, men hittade
ingen som hade koppling till
Hökarängen. Men plötsligt
slog det mig att det ju faktiskt ﬁnns ett känt namn.
Begreppet ”Nisse i Hökarängen” är en beteckning på
gemene man, den vanliga
människan. Begreppet myntades av tv:s Aktuellt-redaktion på 1980-talet. Man
ville utveckla och förändra
nyhetsprogrammens inriktning och innehåll så att de
kändes angelägna för en
symbolisk, ﬁngerad person
– ”Nisse i Hökarängen”.
– Uttrycket har överlevt,
spritt sig och tagits i bruk i
många sammanhang, berättar Staffan Nyström.

W Hökare i Hökarängen
W Namnet Hökarängen
kommer från begreppet
hökare som är ett urgammalt ord för försäljare eller
detaljhandlare. Tillhörde
ståndet borgare liksom
exempelvis skomakaren,
kopparslagaren och kryddkrämaren.
W Gatorna i Hökarängen
är döpta efter Hökar-

En sökning på Google på
internet ger, mycket riktigt,
nästan 11 000 träffar.
Har ni fått några reaktioner på namnförslaget?
– Inte så många än men
dem vi fått har varit positiva, att det är ett kul och lite
annorlunda namnförslag.
Enligt förslaget ska parken heta Nisses park.
Kommer alla att förstå
vilken Nisse som åsyftas?
– De som känner till ut-

bodens sortiment till
exempel Peppar-, Russin-,
Kummin- Muskot- och
Korintvägen. Kvarteren i
området har namn som
Sötmandeln, Rågsikten,
Kexburken, Kavringen och
Sockerbiten.
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trycket kommer att göra
det. Men även riktiga personer som gett sitt namn till
olika platser blir ju lite bortglömda efter en tid.
Han hoppas att parken får
en liten förklarande skylt
som visar varför den heter
som den gör.
Deﬁnitivt beslut fattas av
kommunfullmäktige.
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