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Förord!
!
NORNA:s! 42! symposium! hölls! på! Institutet! för! de! inhemska! språken! i!
Helsingfors! den! 10–12! november! 2011.! Arrangörer! var! Institutet! för! de!
inhemska!språken!(Terhi!Ainiala!och!Leila!Mattfolk),!Finska,!finskugriska!och!
nordiska! institutionen! vid! Helsingfors! universitet! (Maria! Vidberg),! Svenska!
litteratursällskapet!i!Finland!(Pamela!Gustavsson)!och!Institutionen!för!språk!
och! översättningsvetenskap! vid! Åbo! universitet! (Paula! Sjöblom).! Fyrtiotre!
deltagare!mötte!upp!från!Färöarna,!Norge,!Sverige!och!Finland.!!!
Symposiets! tema! var! namn% i% stadsmiljö.! Symposiedeltagarna! kunde!
lyssna! till! fyra! inbjudna! föredrag.! Mona! Forskåhl! och! MarjaKLeena! Sorjonen!
presenterade!den!talade!svenskan!respektive!finskan!i!Helsingfors,!både!förr!
och! nu,! och! Terhi! Ainiala! behandlade! bruket! av! varianterna! Hesa! och! Stadi!
för! namnet! Helsingfors! i! kommersiellt! bruk.! Emilia! Aldrin! talade! om!
förnamnsval!i!Göteborg.!Utöver!dessa!hölls!17!andra!föredrag.!!
Symposiets! tema! tolkades! brett! och! det! fanns! föredrag! om! såväl!
historiska!som!moderna!förhållanden,!om!namn!på!både!orter!och!personer!
och!om!husdjurshållningens!spår!i!namnskicket.!Två!bidrag!belyste!den!nog!
så!viktiga!namnvårdens!vardag.!Åhörarna!bjöds!även!på!en!personligt!hållen!
betraktelse! av! Lars! Huldén! om! hur! det! gick! till! när! han! lärde! känna!
Helsingfors!genom!namnen!i!staden.!En!innehållsanalys!av!föredragen!finns!i!
Mats!Wahlbergs!sammanfattning!i!denna!bok.!!
I!denna!volym!finns!16!av!presentationerna!dokumenterade.!Alla!bidrag,!
förutom!Huldéns!och!Wahlbergs,!har!granskats!av!två!anonyma!utomstående!
experter.!!
Vi! redaktörer! vill! tacka! författarna! och! de! anonyma! granskarna.! Vi! vill!
också!rikta!ett!tack!till!Letterstedtska!föreningen,!Svenska!litteratursällskapet!
i!Finland,!Helsingfors!universitet!och!Institutet!för!de!inhemska!språken!som!
bidragit! till! att! symposiet! kunde! arrangeras! och! att! denna! publikation! har!
kunnat! tryckas.! Tack! också! till! Kendra! Willson! som! språkgranskat! de!
engelska!sammanfattningarna.!
!
Helsingfors!i!oktober!2013!
!
Leila!Mattfolk,!Maria!Vidberg!&!Pamela!Gustavsson!

!

!
En!främling!kom!till!Helsingfors!
%
Av%Lars%Huldén%
!
!
!
!
!
En!främling!kom!till!Helsingfors.!Det!var!i!slutet!av!januari!1931.!Främlingen!
skulle!strax!fylla!fem!år,!vilket!var!anledningen!till!att!han!fick!följa!med!sin!
pappa!på!resan.!Efter!att!ha!fyllt!fem!kunde!han!inte!längre!resa!gratis!med!en!
förälder.!
Främlingen!var!jag.!Det!här!är!berättelsen!om!hur!jag!erövrade!en!stor!
stad!och!dess!ortnamn.!
Vi!åkte!med!häst!och!släde!fem!kilometer!ut!till!landsvägen.!Där!steg!vi!
på!”expressen”,!en!vanlig!svart!personbil!som!transporterade!dem!som!hade!
mest! bråttom! mellan! Jakobstad! och! Vasa.! Men! redan! i! Oravais! bytte! vi! till!
en!”buss”,!som!var!mycket!större!än!expressen!och!gul.!Den!tog!oss!till!Jeppo!
station.!Där!var!alldeles!mörkt.!Och!så!kom!tåget.!Det!hade!tre!stora!lampor!
framme!på!lokomotivet.!
Vi!åkte!andra!klass!på!tåget.!Där!var!bänkarna!stoppade.!Pappa!träffade!
genast! två! bekanta! farbröder! som! satt! breve! varandra! i! en! bänk.! Jag! har!
senare! förstått! att! det! var! två! av! hans! vänner! inom! fredsrörelsen.! Jag! fick!
hälsa!på!dem.!Jag!lyfte!högra!benet!åt!sidan!så!högt!jag!kunde!och!slog!ihop!
klackarna!efter!det,!så!att!det!smällde,!samtidigt!som!jag!bockade,!för!så!hade!
jag!lärt!mig!att!man!skulle!göra!av!drängen!Viljam!som!hade!varit!i!militären.!
Pappa!såg!generad!ut!och!förklarade!nånting!för!farbröderna.!!
Vi! hade! ingen! sovplats! men! jag! sov! gott! i! den! stoppade! bänken.! Då! jag!
vaknade!var!vi!i!Tammerfors!och!stod!stilla.!Så!började!tåget!gå,!men!hemåt!!
Pappa!förklarade!att!lokomotivet!hade!flyttat!till!andra!ändan!av!tåget!och!att!
vi!i!en!vid!båge!skulle!vända!tillbaka!mot!Helsingfors.!!
Helsingfors!station!var!det!största!hus!jag!dittills!hade!sett.!Pappa!hade!
berättat! att! det! i! Helsingfors! fanns! butiker! under! gatan! och! att! de! hade!
fönster! i! taket.! Vi! gick! genast! ner! till! ett! sådant! ställe,! för! pappa! behövde!
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schagga! sig,! dvs.! klippa! håret,! innan! han! skulle! på! sammanträde.! Det! räckte!
oändligt!länge.!Jag!vred!och!vände!mig!på!stolen!där!jag!satt.!!
Men!så!var!det!klart!och!nu!gick!vi!till!leksaksbutiken,!det!som!jag!hade!
väntat! på! allra! mest.! Vilket! paradis!! Där! fanns! bilar,! lastbilar,! bussar! i! alla!
storlekar! utom! den! riktiga.! Flygmaskiner,! tåg,! dockor! och! saker! som! jag!
aldrig!hade!sett.!Jag!sprang!från!leksak!till!leksak!och!ropade:!”Det!här!vill!jag!
ha!!Nej!det!här!vill!jag!ha!!Nej!det!här!”!Tanterna!skrattade!och!pappa!såg!glad!
ut.!Till!slut!fick!jag!ett!litet!tåg.!Det!var!ett!blått!lokomotiv,!en!röd!och!en!grön!
passagerarvagn!och!en!grön!bromsvagn!på!ändan.!Det!fanns!särskilda!bromsK
are! på! tågen! på! den! tiden.! Min! syster! därhemma! fick! en! tupp! och! en! höna,!
som! hackade! på! underlaget! när! man! drog! i! ett! par! käppar.! Alltsammans!
rymdes!i!en!liten!kappsäck!av!hårdpapp!som!jag!också!fick.!Den!var!brun!och!
kanske!en!halv!aln!på!ena!kanten.!!
Jag!minns!inte!hur!vi!kom!vidare.!Men!det!fanns!stora!hus!på!alla!sidor.!
Och!efter!en!stund!var!vi!framme!vid!det!hus!där!jag!skulle!vara!medan!pappa!
var! på! sammanträde.! Där! fanns! hiss,! som! vi! åkte! med! uppåt.! Där! bodde! två!
tanter,!som!hade!lovat!ta!hand!om!mig.!Den!ena!hette!Hanna!och!kom!från!en!
granngård!till!morfars!hus!i!Kantlax.!Tanterna!var!sömmerskor!och!arbetade!
hela!dagen.!Jag!fick!inte!gå!in!i!deras!rum!för!det!kom!andra!tanter!som!skulle!
prova!kläder!och!de!fick!inte!störas.!Men!jag!fick!leka!med!tåget!i!tamburen.!
Där!fanns!inga!fönster!men!flera!dörrar!som!alla!var!stängda.!Jag!har!senare!
fått!veta!att!adressen!var!Nylandsgatan%11%B%11.!Och!hur!skulle!jag!ha!kunnat!
ana!att!jag!senare!i!livet!skulle!bo!tretton!år!i!huset!mitt!emot.!!
Så! slutade! tanterna! arbeta! för! dagen! och! vi! gick! ut! på! en! promenad,!
tanterna!en!på!var!sida!om!mig.!När!vi!vände!runt!ett!hörn,!jag!har!förstått!att!
det!var!hörnet!av!Bulevarden!och!det!som!nu!heter!Mannerheimvägen,!så!såg!
vi! Stockmanns% torn! som! lyste! i! mörkret! högt! uppe.! Tanterna! sa! att! det! var!
alldeles!nytt.!Det!var!just!till!Stockmanns!vi!var!på!väg.!!
På!Stockmanns!åkte!vi!rulltrappa!upp!till!en!våning!där!det!också!fanns!
leksaker!i!massor.!Och!där!fanns!en!gullfiskdamm!och!så!fanns!det!trampbilar!
som!man!fick!åka!i!runt!gullfiskdammen.!Jag!åkte!trampbil,!och!så!gick!det!så!
illa!att!jag!körde!ihop,!som!jag!sa,!med!en!annan!pojke,!som!började!gråta.!Det!
var!första!besöket!på!Stockmanns.!!
Många!årtionden!senare!skrev!jag!annonser!för!Lilla!Teaterns!programK
häfte;! jag! valde! av! någon! anledning! att! ge! dem! formen! av! kärleksdikter.!
Stockmanns!annons!lydde!(ungefär):!
!

!

!
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Den!stora!sensationen!
när!jag!var!barn!
var!Stockmanns!rulltrappa.!
Men!när!du!kom!in!i!mitt!liv!
var!du!en!ännu!större!sensation!
än!Stockmanns!rulltrappa.!
Allt!vi!behövde!när!vi!byggde!bo!
fann!vi!på!Stockmanns.!
Och!nu,!när!du!är!långt!borta,!
går!jag!ofta!till!Stockmanns,!
bara!för!att!minnas.!
!
Inom!parentes!så!underkändes!annonsen!av!Stockmanns!försäljningschef,!för!
man! ska! inte! bara! minnas,! man! ska! handla! också.! Så! den! måste! ändras,! jag!
minns!inte!hur.!!
Pappas!sammanträde!var!slut!och!vi!tackade!och!sa!adjö!till!Hanna!och!
den!andra!tanten.!Efter!det!skulle!vi!se!Nikolajkyrkan.!Hur!vi!tog!oss!dit!minns!
jag!inte!–!jo,!jag!tror!att!vi!åkte!med!isvostjik!–!men!vi!klättrade!uppför!NikoK
lajkyrkans!trappa!och!stod!sedan!däruppe!och!såg!ut!över!torget!och!husen.!
Pappa!hade!tydligen!stämt!träff!där!med!min!farbror!Emil,!som!råkade!vara!i!
stan.!Emil!berättade!vad!vi!såg!–!där!nere!till!höger!har!vi!Universitetet!!Där!
kan!man!studera!och!bli!lärd,!sa!han,!och!det!hade!han!själv!gjort.!Det!lyste!i!
alla!fönster!på!Universitetet.!
När!jag!efter!ett!par!år!började!i!skolan!och!långt!efter!det,!var!jag!den!
enda! i! klassen,! troligen! i! hela! skolan,! som! hade! sett! Helsingfors.! I! geografiK
boken! stod! det! också! om! Helsingfors! Universitet.! ”Några! stanna! hela! sitt! liv!
vid!Universitetet.!De!kallas!vetenskapsmän.”!
Efter!Nikolajkyrkan!åkte!vi!hyrbil!till!stationen.!Nu!hade!vi!sovvagn.!Och!
jag!sov!hela!natten.!När!jag!vaknade!fanns!inte!pappa!där.!”Vann!är!pappa?”!
frågade!jag!konduktören.!”Pappa!kommer!snart”,!sa!han.!Så!skedde!också,!till!
min!lättnad.!Men!vad!som!kom!fram!efteråt,!var!att!pappa!hade!hållit!på!att!
missa!tåget!i!Seinäjoki.!Han!hade!gått!ut!för!att!köpa!limonad!och!hann!nätt!
och!jämnt!kasta!sig!upp!i!sista!vagnen.!!
Vi! steg! av! på! Kovjoki! station! och! åkte! i! en! grön! buss! in! till! Nykarleby.!
Där!steg!vi!på!den!svarta!expressen!igen.!Och!i!Storsved!väntade!Viljam!med!
Rosa!och!kibitkan,!och!då!var!det!bara!åtta!kilometer!hem!till!Nörråkers.!
Hemma! fick! jag! förstås! frågor! om! hur! det! hade! varit! och! vad! jag! hade!
sett:! stasjåon,% i% stell% tää% pappa% klifft% se% såm% hadd% fönstrin% i% taatji,% leiksaksM

!
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botiiken,%huusi%tää%Hanna%å%hondi%adä%söömäskon%båodd.%Hyöni%tää%vi%soå%tåoni%
po% Ståckmanns,% Ståckmanns,% Nikolajtjyrtjon,! Onivässiteeti.! –! Primära! namnK
bildningar!och!ett!par!stabiliserade!namn.!!
Elva! år! senare! såg! jag! Helsingfors! igen.! Då! var! jag! sexton! och! skulle!
börja!i!Jakobstads!gymnasium!på!hösten,!1!oktober.!!Det!var!krig.!Min!farbror!
Ville! (Anders! Vilhelm)! var! järnvägsman,! men! också! officer,! och! hade! blivit!
militär! kommendant! på! Helsingfors! station.! Han! sände! mig! ”littera”,! dvs.! en!
soldatbiljett,! så! att! jag! kunde! komma! och! bo! hos! honom! några! dagar! i!
september!1942.!!
Han! bodde! på! Auroragatan! 5! mittemot! Riksdagshuset,! så! nu! fick! jag! se!
det! i! verkligheten,! liksom! Posthuset! och! det! halvfärdiga! Sokos.! Vi! gick! på!
Svenska% Teatern! och! såg! två! föreställningar.! Den! ena! var! ”Jag! älskar! dig! –!
markatta”! med! Birgit! Kronström! och! Erik! Lindström,! oerhört! vågad! och!
spännande,! i! mitt! tycke.! Andra! kvällen! var! det! ett! musikaliskt! program,! det!
måste!ha!varit!”Den!lilla!hovkonserten”!med!bl.a.!Gerda!Ryselin.!Jag!har!tittat!
efter! i! Marianne! Lüchous! bok! om! Svenska! Teaterns! repertoar.! Mitt! minspel!
lär!ha!varit!lika!fängslande!som!föreställningarna,!enligt!farbror!Ville.!Under!
operetten! blev! det! två! gånger! flyglarm,! då! alla! fick! krypa! ner! i! Svenska!
Teaterns! källare! och! sitta! där! tills! det! signalerades! faran! över.! Så! jag! lärde!
känna!teatern!från!grunden!så!att!säga.!Ödet!ville!att!jag!framdeles!skulle!sitta!
tjugo! år! i! teaterns! styrelse,! och! vara! delaktig! i! åtminstone! femton! scenK
produktioner.!Det!kunde!varken!jag!eller!Villefarbror!ana!just!då.!!
En! söndag! åt! vi! middag! på! restaurang! Espilä,! som! hade! flyttat! från!
Viborg! efter! vinterkriget,! som! det! sades.! Det! spelades! vacker! och! seriös!
underhållningsmusik! av! en! tremannaensemble! under! måltiden.! Stället! har!
eventuellt!blivit!mindre!seriöst!sedan!dess.!!
Våren! 1944! blev! jag! student,! militärstudent! för! att! vara! exakt.! Hundra!
abiturienter! marscherade! i! sluten! formation! från! kasernen! till! Riihimäen!
yhteislyseo!(Riihimäkis!samlyceum),!för!att!skriva!prov!i!tre!ämnen:!modersK
målet,!ett!annat!språk!och!antingen!matematik!eller!realämnen.!Några!veckor!
tidigare! hade! vi! stått! i! skogen! om! natten! och! sett! eldskenet! från! det!
brinnande!Helsingfors.!Mössan!fick!jag!i!Jakobstad!i!slutet!av!maj.!!
Den!5!november!1944!öppnade!Universitetet!sina!portar,!och!då!var!jag!
där,!civil.!Men!väldigt!många!anmälde!sig!och!stod!i!uniform!och!väntade!på!
rektors!mottagning.!Där!var!mest!officerare,!löjtnanter,!kaptener,!till!och!med!
någon!major,!som!hade!krigat!i!fyra,!fem!år!och!nu!skulle!ta!upp!studierna.!Jag!
skulle! bli! veterinär! och! börja! med! den! för! alla! medicinare! gemensamma!
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medikofilen.! Det! betydde! kurser! i! kemi! på! Snellmansgatan,! nuvarande!
Universitetsmuseet,! och! fysik! på! Broholmsterrassen,! kl.! 8! om! morgnarna.! Jag!
bodde!hos!farbror!Ville!i!stationsinspektorsbostaden!i!Kervo,!så!det!gällde!att!
stiga! tidigt! upp.! Efter! att! ha! kommit! in! på! en! laboratoriekurs! i! anatomi! och!
skrivit! hem! efter! katten,! frassen! sa! vi! hos! oss,! för! att! ha! någonting! att!
dissekera,!gav!jag!upp!och!anmälde!mig!hos!professorn!i!nordisk!filologi,!som!
då! hette! Arnold! Nordling.! Där! hade! jag! mitt! huvudämne,! men! dessutom!
svensk! litteratur! (jag! var! den! siste! som! tenterade! för! Gunnar! Castrén,!
20.12.1945!på!Mariegatan)!och!pedagogik.!Karl!Bruhn,!professor!i!pedagogik,!
testade!mig!med!sina!bläckfläckar!som!skulle!tydas.!Jag!visste!eller!trodde!att!
det! var! bra! om! man! såg! rörelse! i! fläckarna.! En! av! dem! uttydde! jag!
som!”kinesisk!soldat!som!rycker!fram”.!!
Utöver! universitetshusen! blev! Vasa% Nation,! Tölögatan% 3,! intill!
Nationalmuseum,!tidigt!ett!centralt!ställe!för!mig.!Jag!deltog!i!välkomstfesten!
för!dem!som!hade!varit!i!kriget,!den!blev!ganska!vild,!men!jag!var!snäll!–!och!i!
min!första!årsfest,!som!blev!ett!svårt!lidande.!Farbror!Villes!frack!som!jag!fick!
låna!var!från!anno!dazumal,!med!rundskurna!skört,!byxorna!var!för!långa!och!
syltade! sig;! många! log! åt! mig.! På! nationen! hade! vi! ett! folkdanslag! som!
dansade! menuett! och! polska! och! uppträdde! bl.a.! på! Nylands% Nation! på!
Kaserngatan.!Vi!var!mycket!förgrymmade,!när!det!i!tidningen!stod!att!vi!hade!
dansat!vårt!”hemlands!vilda!danser”.!Vi!dansade!senare!halvan!av!menuetten!
med!hoppsteg.!Vi!uppträdde!också!på!Föreningen%Brage,!på!Kaserngatan,!där!
man!sedan!förevisade!hur!menuetten!skulle!dansas:!långsamt!som!timvisaren.!!
Eftersom! jag! kom! från! ett! helnyktert! och! rökfritt! hem! och! hade! blivit!
varnad! för! huvudstadens! alla! faror,! föredrog! jag! att! fira! sista! april! 1945! i!
Olavus% Petri% kyrka! med! Svenska! studenters! kristliga! förening.! Där! var! det!
stillsamt!och!städat.!Efter!midnattsmässan!gick!man!småningom!hemåt,!men!
många!styrde!stegen!mot!Brunnsparken!för!att!ta!emot!solen!när!den!gick!upp.!
Jag!kom!att!gå!breve!en!flicka!som!hade!blå!kappa!och!hette!Britta.!Vi!kom!väl!
överens!och!beslöt!att!påföljande!söndag!göra!en!utflykt!i!det!gröna,!nämligen!
till!Brändö,!dit!det!gick!en!spårvagn.!Så!blev!det!också,!vi!satt!på!klipporna!i!
närheten!av!Brändö%casino!och!åt!våra!smörgåsar.!Det!blev!tal!om!studentår:!
44!sa!jag,!38!sa!hon.!Jag!fick!en!chock,!satt!jag!inte!där!och!käkade!smörgåsar!
med! en! stenålderskvinna.! Det! blev! inga! fler! picknickar.! Men! jag! hade! sett!
Brändö.!!
I!maj!stegade!jag!upp!till!professor!Nordling!på!Havsgatan!och!tenterade!
approbatur!i!nordisk!filologi.!Innan!jag!reste!hem!till!sommaren,!hann!jag!få!
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en! kurs! i! uppteckning! av! ortnamn! på! Ständerhuset! av! min! blivande! kollega,!
det! visste! jag! inte! då,! Åke! Granlund.! Det! skedde! på! Svenska% litteraturM
sällskapets%Folkkultursarkiv,!som!då!arbetade!i!rum!18!på!Ständerhuset.!Både!
sällskapet!och!dess!arkiv!kom!ett!par!årtionden!senare!att!för!lång!tid!bli!en!
viktig!del!av!mitt!liv,!för!återstoden!kan!jag!nästan!säga.!!
Efter!mitt!första!studentår!kunde!jag!någotsånär!orientera!mig!i!HelsingK
fors!centrum.!Alexandersgatan!var!det!kändaste!stråket.!Det!blev!någon!gång!
sent! på! nationen.! Jag! tog! då! sista! tåget! till! Kervo,! ”juoppojuna”! (’drinkarK
tåget’),!där!det!stundom!dansades!i!gången!mellan!bänkarna.!Men!i!bland!blev!
det! ännu! senare.! Då! gick! jag! ända! ut! till! Skatudden! och! bultade! på! en! vägg.!
Därinnanför!bodde!sockenbon!Karl!Gustav!Fogel,!senare!professor!och!rektor!
vid!Åbo!Akademi.!Han!hade!en!bred!säng,!så!den!räckte!till!nattkvarter!också!
för!mig.!Våningen!ägdes!av!teaterchefen!Nicken!Rönngren.!!
Teaterchef! Rönngren! undervisade! i! välläsning! på! Helsingfors!
Universitet.!Man!skulle!gå!två!terminer!på!hans!kurs!för!att!kunna!bli!modersK
målslärare.!Jag!gick!tre!år,!för!jag!tyckte!det!var!så!trevligt.!Rönngren!hade!en!
väldig! kroppshydda,! som! nästan! kunde! ha! burit! upp! ett! ortnamn.! ! Och!
numera! har! Svenska! Teatern! följdriktigt! en! mindre! scen! som! kallas! Nicken.!
Jag!hör!nu!till!de!få!kvarlevande!som!har!undervisats!av!Nicken!Rönngren.!!
Hösten! 1945! kom! det! nya! studenter! till! nationen.! Vi! organiserade!
folkdanslaget!på!nytt.!Och!det!råkade!sig!så!att!jag!fick!en!Gamlakarlebyflicka!
till!par.!Hon!hette!Ingeborg!Helena!Slotte!och!kallades!Bojen.!Jag!kände!genast!
på!mig!att!det!var!någonting!särskilt!med!henne.!Bojen!bodde!på!Fredsgatan%
13,! hos! professor! Herman! Gummerus.! Det! blev! så! att! jag! kom! att! vistas! där!
väldigt!mycket.!Jag!talar!fortfarande!om!den!elektriska!trakten,!för!Bojen!och!
jag!pussades!första!gången!vid!ingången!till!Fredsgatan!13!A.!
Professorn!hade!en!väninna.!Han!eller!väninnan!hade!ett!potatisland!ute!
i!Vik!eller!snarare!Botby!någonstans;!universitetsfolket!hade!det!under!kriget!
och!efteråt!för!att!kunna!livnära!sig.!Nu,!hösten!1946,!skulle!potatisen!tas!upp.!
Och!det!behövdes!hjälp!med!det.!Eftersom!jag!var!bondpojke!blev!jag!vidtalad,!
och!en!söndagsmorgon!åkte!vi!ut!med!buss,!professorns!väninna!och!jag,!till!
Botby,! och! gräftade! upp! några! säckar! potatis.! Jag! hade! lånat! ihop! passande!
kläder.! Hur! säckarna! kom! därifrån! vet! jag! inte.! Därefter! visste! jag! lite! mera!
om!stadens!omgivningar.!!
Åren!gick.!Jag!var!i!Uppsala!läsåret!1947–48.!I!augusti!1948!gifte!vi!oss!i!
Gamlakarleby,!Bojen!och!jag.!Till!Helsingfors!återkom!jag!tidvis.!FM!blev!jag!i!
februari!1950.!På!våren!deltog!vi!i!Filosofiska!fakultetens!promotion!och!var!
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bland! annat! på! promotionsbal! i! Gamla% studenthuset.! Läsåret! 1953–54!
auskulterade!jag!i!Svenska%Normallyceum,%för!att!få!lärarkompetens.%Och!1956!
i!september!började!jag!som!assistent,!tf.!lektor,!från!1960!tf.!professor!o.s.v.!
på! Universitetet.! Sommaren! 1958! flyttade! vi! in! i! ett! radhus! på! BjörneborgsM
vägen%5! i! Munkshöjden,! som! då! var! en! nybyggd! stadsdel.! Därefter! var! vi! en!
Helsingforsfamilj.! Men! jag! hade! fortfarande! mycket! att! lära! mig! om! stadens!
olika!delar!och!namn.!Och!det!har!jag!än.!
!
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För! mig,! som! under! årens! lopp! har! ägnat! ganska! stor! uppmärksamhet! åt!
stadens! ortnamn,! var! det! glädjande! att! ett! NORNAKsymposium! som! tema!
hade!Namn%i%stadsmiljö,!vilket!inkluderade!inte!bara!det!som!av!tradition!har!
studerats,! nämligen! namn! på! gator,! torg,! broar! etc.! Symposiets! rubrik! gav!
utrymme! för! studier! av! alla! slags! namn! som! förekommer! i! stadsmiljön! –!
under!de!tre!symposiedagarna!i!Helsingfors!fick!vi!t.ex.!lyssna!till!föredrag!om!
personnamnsbruket! i! stadsmiljöer! från! 1600Ktalet! fram! till! i! dag! och! dessK
utom!ett!för!de!flesta!nog!oväntat!bidrag!om!konamn!i!städerna.!Majoriteten!
av! de! 22! föredragshållarna,! tolv! stycken,! hade! valt! ett! i! vid! mening! socioK
onomastiskt!tema,!namnval!som!uttryck!för!identitet,!namn!som!skapare!av!
identitet,! namn! som! bärare! av! personliga! minnen,! slangnamn! och! andra!
inofficiella! namn,! barnens! ortnamn,! mäns! och! kvinnors! personnamnsskick.!
Ett! annat! tema! var! officiell! namnplanering.! Ett! föredrag! behandlade! urban!
onomastik!som!forskningsområde.!Endast!fem!föredrag!hade!namn!från!äldre!
tider,! före! 1900Ktalet,! som! ämne,! en! trend! under! de! senaste! årens! NORNAK
symposier.!
Sju! av! bidragen! hade! Helsingfors! som! utgångspunkt.! Den! vid! det! här!
laget! för! flitiga! konferensdeltagare! i! Norden! och! annorstädes! i! världen! välK
kända! Helsingforsslangen,! som! växte! fram! i! början! av! 1900Ktalet! och! som!
även!innefattar!ortnamn,!var!föremål!för!tre!bidrag.!
MarjaKLeena! Sorjonen! redogjorde! för! ett! grundläggande! pågående!
språksociologiskt! projekt! utan! uttalad! onomastisk! inriktning! i! sitt! föreK
drag!”Finskan!i!Helsingfors.!Variation,!social!identitet!och!språkliga!attityder!
–! metodiska! utgångspunkter! för! och! resultat! av! ett! projekt”.! Hur! uttrycks!
social! identitet?! Hur! uttalad! är! medvetenheten! hos! Helsingforsborna! om!
språkliga! skillnader?! Vilka! är! skillnaderna! mellan! infödda! och! inflyttade?!
Påverkar!invandrare!med!annat!modersmål!Helsingforsfinskan?!
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Mona! Forsskåhl! gav! en! pedagogisk! översikt! över! det! svenska! slangK
språket!inom!olika!socialgrupper!i!Helsingfors!från!slutet!av!1800Ktalet!fram!
till! i! dag,! främst! med! exempel! från! det! appellativa! ordförrådet! men! också!
med! en! del! exempel! på! inofficiella! ortnamn! av! slangkaraktär.! Under! hela!
perioden! speglade! slangorden,! naturligt! nog,! språkanvändarnas! vardag.!
Intressant! för! mig! var! bl.a.! påpekandet! att! den! språkstrid! mellan! finska! och!
svenska! som! utspelades! inom! den! akademiska! världen! på! 1920K! och! 1930K
talen!inte!hade!någon!motsvarighet!i!den!tvåspråkiga!verkligheten!i!arbetarK
stadsdelarna,! där! språken! levde! relativt! harmoniskt! sida! vid! sida! och! båda!
bidrog!till!uppkomsten!av!ett!delvis!gemensamt!slangspråk.!
Terhi! Ainiala! talade! om! bruket! av! de! båda! slangvarianterna! Stadi! och!
Hesa!för!Helsingfors!i!annonser,!reklam!och!i!kommersiella!namn.!Stadi,!med!
bakgrund! i! svenskans! stad! och! använt! främst! av! infödda,! är! det! äldsta! av!
dessa! namn,! medan! Hesa,! utgående! från! stadens! namn,! i! huvudsak! används!
av! inflyttade! och! folk! från! den! omgivande! landsbygden.! Men! från! början!
användes! båda! namnen! av! infödda! helsingforsare.! Båda! namnen! brukas!
också! i! företagsnamn! i! dag,! men! Stadi! är! här! mycket! vanligare! och! används!
gärna! i! syfte! att! uttrycka! gammal! genuin! Helsingforskänsla.! Också! slangK
namnet! Vuokki! för! Vuosaari! (sv.! Nordsjö)! togs! upp! i! föredraget.! Detta! namn!
uppkom! först! på! 1990Ktalet! och! ingår! ännu! inte! i! något! företagsnamn.! Ur!
svenskt! perspektiv! känns! det! nog! för! mig! litet! ovanligt,! att! slangnamn! för!
städer!och!tätorter!används!på!detta!sätt,!men!kanske!är!det!vanligare!än!jag!
tror.! Gamlis! för! Gamla% Uppsala! förekommer! t.ex.! i! Gamlis% pizzeria! (Gamlis%
Grillen),! Gamlis% FF! (fotbollsförening),! Gamlis% IF% (idrottsförening)! och! Gamlis%
IP! (idrottsplats).! Också! i! vardagligt! språkbruk! är! formen! Gamlis! för! Gamla%
Uppsala!ganska!allmän.!
Noora! Rinkinens! bidrag! ”Från! Nyslott! till! Helsingfors:! ortnamn! och!
identitet”,!hennes!pågående!pro!graduKarbete,!handlade!om!vilka!ortnamnsK
varianter!som!används!av!inflyttade!Helsingforsbor,!officiella!eller!inofficiella!
namn.! Märks! denna! bakgrund! i! deras! ortnamnsbruk?! Vissa! mycket! kända!
slangvarianter! är! så! allmänt! brukade! av! både! inflyttade! och! infödda,! att! det!
inte!föreligger!någon!skillnad!i!språkbruket!mellan!dessa!grupper.!!
Även! Stefan! Jacobsson! utgick! i! sitt! föredrag! från! Helsingforsslangen,!
närmare!bestämt!dess!svenska!och!finska!hypokoristiska!ortnamnsbildningar!
som! Brunnsan! för! Brunnsparken! och! Fabari! för! Fabiansgatan.! Om! dessa!
bildningar! är! ursprungligen! svenska! eller! finska! tycks! inte! sällan! vara! svårt!
att!avgöra.!
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En! reflexion! gällande! flera! av! de! hittills! nämnda! föredragen! är! att!
begreppen!inofficiella%namn!och!slangnamn!blandas!på!ett!för!mig!förvirrande!
sätt!eller!används!synonymt.!Alla!inofficiella!namn!är!inte!slangnamn!–!slangK
namn!bör!enligt!min!mening!betraktas!som!en!underavdelning!av!inofficiella!
namn.!
Ett! socioonomastiskt! perspektiv! på! personnamnsbruk! i! Helsingfors!
under! äldre! och! nyare! tid! var! utgångspunkten! för! Minna! Nakaris! föreK
drag! ”Kvinnors! namnfraser! som! uttryck! för! makt! och! identitet! i! Helsingfors!
1880–1930”.!Under!senare!tid!har!flera!forskare!intresserat!sig!för!vad!som!
har!kommit!att!kallas!namnfras,!dvs.!hur!personer!omtalas,!med!olika!kombiK
nationer! av! namn,! titlar,! yrkesbeteckningar! och! ord! för! släktskap! m.m.!
Problemet!är!att!vi!i!historiskt!material!ju!endast!kommer!åt!hur!man!omtalar!
olika! personer! i! skriftliga! källor,! oftast! officiella! dokument.! Vilka! varianter!
som! förekom! i! dagligt! tal! i! äldre! tid! är! oftast! svåråtkomligt.! Här! kan! dock!
privatbrev,!dagböcker!och!i!viss!mån!även!litterära!verk,!inte!minst!dramatik!
av!realistisk!och!komisk!karaktär,!ge!glimtar!av!sådant!bruk.!Det!är!emellertid!
en!tidsödande!uppgift!att!få!fram!lämpligt!sådant!material.!Så!särskilt!många!
undersökningar!av!dagens!vardagliga!och!officiella!bruk!i!dagligt!tal!finns!mig!
veterligt! inte! heller.! Hursomhelst! är! det! historiska! skriftliga! materialet! av!
stort! intresse! att! studera.! Minna! Nakari! har! använt! sig! av! ett! spännande!
material,! nämligen! namnfraser! använda! av! och! om! kvinnor! i! ansökningar!
från! kvinnorna! själva! om! tillstånd! att! bedriva! näringsverksamhet! av! olika!
slag.! Dessa! näringsansökningar! skulle! nämligen! förses! med! ansökarnas!
namnteckningar!och!för!gifta!kvinnor!dessutom!med!mannens!namnteckning.!
Majoriteten!av!dessa!självständiga!yrkeskvinnor!bar!släktnamn,!gifta!kvinnor!
nästan!alltid!mannens!släktnamn.!
Ett!mycket!personligt!och!levande!privatsocioonomastiskt!perspektiv!på!
ortnamn!i!Helsingfors!gavs!av!Lars!Huldén!i!hans!föredrag!”En!främling!kom!
till!Helsingfors”,!en!skildring!av!Lasses!Helsingforsliv!i!ortnamnsspegel,!från!
det! första! besöket! vid! fem! års! ålder! fram! till! i! dag,! enligt! hans! egna! ord!
snarast!ett!vittnesbörd.!
Några! socioonomastiska! föredrag! rörde! sig! utanför! Helsingfors.! Emilia!
Aldrins! ämne! var! ”Förnamn! i! urban! miljö”,! närmare! bestämt! vilka! faktorer!
som!har!varit!avgörande!för!Göteborgsföräldrars!val!av!förnamn!på!sina!barn!
2007–2009,! alltså! namnval! som! social! handling.! Hon! urskilde! tre! gemenK
samma! övergripande! faktorer! i! alla! sociala! grupper,! nämligen! nyskapande,!
trendmedvetenhet! och! språkmöten.! Dessa! tog! sig! dock! skilda! uttryck! i! de!
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olika! socialgrupperna.! Språkmöten! manifesterades! t.ex.! inom! grupper! utan!
högre! utbildning! bl.a.! genom! angloamerikanska! namn,! medan! internationell!
gångbarhet!var!utmärkande!för!högutbildade!grupper.!
Personnamn! och! identitet,! fast! denna! gång! med! utgångspunkt! i! namnK
bärarnas!egen!uppfattning!och!inte!med!uttalad!urban!anknytning,!var!ämnet!
för! Anna! Masanti! i! hennes! föredrag! ”Granskning! av! namnidentitet! hos! unga!
finska!och!sverigefinska!kvinnor”.!Intressant!är!att!informanterna!tycker!att!
deras! namn,! både! förnamn! och! efternamn,! berättar! något! om! dem! som!
personer,! trots! att! de! inte! själva! har! valt! sina! namn,! liksom! att! namnK
identiteten!inte!är!statisk!utan!förändras!över!tid.!
Barns! och! ungdomars! namnbruk! var! föremål! för! ett! föredrag.! Under!
rubriken! ”Gröna% gården! och! Häxeskogen.! Namn! –! en! ingång! i! barns! språk”!
redogjorde! Maria! Löfdahl1!för! ett! projekt! bland! barn! i! 10Kårsåldern! i! stadsK
delen!Angered!i!Göteborg,!som!kännetecknas!av!språklig!och!kulturell!mångK
fald.!Undersökningen!vill!bl.a.!ge!svar!på!hur!barn!bildar!inofficiella!namn!och!
om!barnens!språkliga!bakgrund!återspeglas!i!hur!de!ger!namn!åt!platser!i!sin!
omgivning.! Angeredsundersökningen! har! kompletterats! av! en! motsvarande!
undersökning! bland! barn! i! stadsdelen! Örgryte! med! en! helt! annan! social!
prägel,! mestadels! enspråkiga! familjer! och! många! ur! högre! socialgrupper.!
Intressanta! skillnader! har! framkommit.! Den! språksociala! kompetensen! är!
mycket! hög! bland! de! oftast! tvåspråkiga! Angeredsbarnen,! men! deras! ortK
namnsbildningar! uppvisar! inte! samma! formella! språkkompetens! som! kan!
märkas! bland! Örgrytebarnen,! som! har! en! större! och! mer! varierad! svenskK
språkig!bas!att!utgå!från,!liksom!ett!mer!varierat!språkligt!onomastikon,!som!
kan! utgöra! mönster! för! deras! egna! nybildningar.! Maria! Löfdahl! menade! avK
slutningsvis!att!barnens!sätt!att!bilda!ortnamn!kan!ge!ingångar!till!förståelsen!
av!deras!allmänna!språkkompetens.!
Katharina! Leibrings! och! Kristina! Neumüllers! föredrag! ”Personnamn! i!
1600Ktalets!stadsmiljöer.!En!jämförande!studie”!hade,!som!framgår!av!titeln,!
som! utgångspunkt! ett! historiskt! personnamnsmaterial,! nämligen! personK
namn! i! Borås! i! Västergötland! och! Luleå! i! Norrbotten,! som! båda! anlades! på!
1600Ktalet.!Föredragshållarna!anlade!ett!socioonomastiskt!perspektiv!på!sitt!
material,! som! är! hämtat! från! städernas! kyrkböcker! från! 1690Ktalet.! PersonK
namnsundersökningar! från! vad! som! åtminstone! i! Sverige! numera! brukar!
benämnas! som! tidigmodern! tid! är! inte! särskilt! många,! varför! denna! underK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Föredraget!hölls!av!Maria!Löfdahl!men!artikeln!i!denna!volym!är!skriven!av!Maria!Löfdahl!

och!Sofia!Tingsell!(red.!anm.).!
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sökning! är! välkommen.! Många! intressanta! resultat! framkom.! Luleås! namnK
skick!är!modernt!och!ganska!stereotypt!med!många!tillnamn/släktnamn!och!
många! gammaltestamentliga! förnamn.! Detta! stämmer! ganska! bra! vad! gäller!
frekvens!av!släktnamn!och!bibliska!namn!i!området!även!för!1700K!och!1800K
talet,! åtminstone! enligt! allmän! uppfattning.! Borås! namnskick! är! mer! konK
servativt!och!ruralt!präglat!med!ganska!stor!andel!bevarade!gamla!nordiska!
förnamn;! varför! kvinnornas! förnamnsskick! däremot! är! så! stort! och! varierat!
väntar!ännu!på!sin!förklaring.!
En! växande! trend! i! bruket! av! namn! i! städerna! togs! upp! av! Staffan!
Nyström!under!rubriken!”Att!sälja!en!vision.!Om!’mäklarnamn’,!annonser!och!
den! stockholmska! verkligheten”.! Det! handlade! om! namn! i! Stockholm! med!
omnejd,!använda!framför!allt!i!rikstidningarnas!bostadsannonser.!Det!rör!sig!
om! namn! som! är! avsedda! att! spegla! den! identitet! och! aura! hos! bostadsK
områdena!som!mäklarna!och!byggföretagen!vill!förmedla.!En!skapad!identitet!
på! ett! bostadsområde,! oftast! nybyggt,! skall! alltså! förmedlas! genom! ett!
säljande!namn,!ibland!nyskapat,!ibland!ett!lätt!modifierat!officiellt!namn.!Man!
lanserar! även! nya,! trendiga! namnleder,! t.ex.! stad,! villastad,! park,! strand! –!
vatten! och! sjöglimtar! är! mycket! säljande.! Men! ofta! håller! inte! dessa! namnK
leder!vad!de!utlovar!–!de!är!snarast!manipulativa.!Det!märkliga!i!dessa!fall!är!
att! en! ofta! eftersträvansvärd! urbanitet! och! storstadspuls! står! i! kontrast! till!
värdeorden!park,!strand!och!liknande,!som!i!stället!vill!skapa!föreställningar!
om! mer! naturnära! och! lantliga! miljöer.! I! dessa! sammanhang! kommer!
städernas! namnplanerare! ofta! för! sent! in! i! planeringen,! eftersom! många!
byggföretag!på!ett!tidigt!stadium!lanserar!ett!säljande!namn,!långt!innan!den!
officiella! namnplaneringen! har! hunnit! igenom! alla! byråkratiska! och! demoK
kratiska!processer.!
Maimu!Berezkina!talade!om!”’Gode!og!dårlige!navn’!i!Oslo:!hvilke!stedsK
navn! foretrekker! byens! innbyggere”.! Hon! har! undersökt! inställning! till! och!
bruk!av!ortnamn!i!Oslo!inom!olika!etniska!grupper,!personer!utan!utländskt!
påbrå! och! personer! med! pakistansk! och! polsk! bakgrund.! Man! föredrar!
framför!allt!korta!namn,!roliga!och!originella!namn,!namn!som!uppfattas!som!
välklingande,!namn!som!har!ett!konkret!och!relevant!innehåll!och!namn!med!
en!historisk!bakgrund.!En!svårighet!med!undersökningar!av!detta!slag!är!att!
uppfattningen! om! ett! namn! är! starkt! färgad! av! uppfattningen! om! den! plats!
eller! det! område! som! namnet! avser.! Den! rent! språkliga! aspekten! kan! alltså!
ibland!träda!i!bakgrunden.!
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Resultaten!från!Maimu!Berezkinas!undersökning!liksom!de!erfarenheter!
som!redovisades!av!Staffan!Nyström!bör!vara!av!stort!intresse!för!städernas!
officiella!namnplanerare.!Ett!par!föredrag!hade!just!namnplanering!som!tema.!
Alisa!Isokoski!och!Johanna!Lehtonen!talade!om!”Namnplanerarnas!utmaningar!
i!inkorporeringens!svallvågor!–!en!granskning!av!den!stora!inkorporeringen!i!
Helsingfors! år! 2009”.! Utvidgningen! av! storstäder! med! inkorporering! av!
omkringliggande! bebyggelseområden! med! redan! existerande! namn! och!
nybyggnad!av!nya!stadsdelar!med!stora!namnbehov!ställer!stora!krav!på!de!
organ! i! städerna! som! har! som! uppgift! att! namnsätta! gator,! torg! m.m.! Här!
kunde!en!Uppsalabo!glädja!sig!åt!att!hans!hemstads!Ultuna!fått!ge!namn!åt!en!
gård!i!Sibbo!och!nu!också!en!ny!stadsdel!i!Helsingfors.!
Sami! Suviranta! redogjorde! i! sitt! bidrag! ”Namnplaneringsuppgift! för!
studenter:! Nipertängen! i! Esbo”! för! hur! studenter! på! en! grundkurs! i! namnK
forskning!vid!Helsingfors!universitet!fick!till!övningsuppgift!att!sätta!namn!på!
gator! i! ett! nytt! bostadsområde! i! norra! Esbo,! där! detaljplanearbete! pågick.!
Studenternas! förslag! utgick! i! stort! från! gällande! traditioner! och! normer! för!
den! officiella! namngivningen! –! man! hade! fått! dessa! presenterade,! liksom!
också!en!bakgrund!till!områdets!historia.!Men!det!kom!också!fram!en!hel!del!
okonventionella! förslag,! bl.a.! ovanliga! efterleder.! Ett! intressant! försök! att! få!
fram!nya!perspektiv!inom!namnplaneringsprocessen!genom!att!andra!än!de!
officiella! namnplanerarna! får! komma! till! tals.! Det! är! nämligen! tänkt! att!
resultatet!skall!användas!som!underlag!för!det!officiella!namnplanearbetet.!
Ett! ämne! som! tangerar! namnplanering! är! vilka! namn! som! skall! redoK
visas! på! allmänna! kartor.! Annette! Torensjö! redogjorde! för! en! ny! metod! för!
ortnamnsinsamling,! som! tagits! fram! av! Lantmäteriet! i! Sverige,! nämligen!
insamling!med!hjälp!av!en!app.!Bakgrunden!är!att!de!olika!myndigheter!som!
har!behov!av!att!snabbt!kunna!ta!sig!till!en!namngiven!plats,!polis,!räddningsK
tjänst,! ambulans,! brandkår! m.fl.,! vill! att! även! inofficiella! namn! som! är! i!
allmänt!bruk!men!inte!finns!utsatta!på!kartor!skall!kunna!lokaliseras,!framför!
allt!i!städer!och!tätorter.!Med!hjälp!av!en!sådan!app!kan!namn!samlas!in!på!
ort! och! ställe! av! allmänheten! och! genast! koordinatsättas.! Ett! problem! med!
denna!insamlingsmetod!är!att!avgöra!hur!tillförlitliga!och!allmänt!brukade!de!
inrapporterade!namnen!är.!Säkert!kan!denna!teknik!komma!till!stor!användK
ning! också! vid! traditionell! ortnamnsinsamling,! inte! minst! om! man! vill! få!
kunskap! om! yngre! gruppers! vardagliga! namnbruk! i! städerna,! som,! vilket!
föredragshållaren! poängterade,! säkerligen! är! dagens! mest! kreativa! namnK
givningsmiljöer.!
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Endast! två! föredrag! behandlade! urbana! ortnamn! ur! ett! historiskt!
perspektiv.! Ett! tredje,! tidigare! aviserat,! föredrag! av! Rikke! Steenholt!
Olesen,! ”Urban! namngivning! i! historiske! bymiljøer”,! nämligen! äldre! gatuK
namn! i! Kalundborg! i! västra! Sjælland,! hade! tyvärr! fått! utgå.! Jag! gläder! mig!
ändå! åt! att! problem! förknippade! med! äldre! gatunamn! kan! locka! namnK
forskare!även!i!dag.!
I!sitt!föredrag!”Løkkenavn!i!Oslo”!behandlade!Tom!Schmidt!namn!på!s.k.!
løkker,! som! ursprungligen! avsåg! inhägnade! betesmarker! för! borgarna! i! det!
nya!Kristiania!som!byggdes!upp,!sedan!det!gamla!Oslo!förstörts!genom!brand!
på! 1620Ktalet.! Förvånande! många! av! dessa! namn! lever! i! olika! former! kvar!
ännu! i!dag.! Vi! fick! en! ingående! beskrivning! av! bakgrunden! till! dessa,! deras!
struktur,! ålder! och! stabilitet.! Undersökningar! av! städernas! äldre! namn! kan!
lämna!viktiga!bidrag!till!kunskapen!om!städernas!historia.!
Sophie!Holms!föredrag!bar!titeln!”Vänner,!kolleger!och!gynnare!–!namnK
givningen!av!fästningsverken!i!Finland!under!Augustin!Ehrensvärds!tid”.!Det!
gav! oss! inblick! i! en! för! de! flesta! symposiedeltagare! säkert! ganska! okänd!
namnvärld,! nämligen! namn! inom! nytillkomna! befästningar! kring! och! i!
Helsingfors! och! Lovisa! under! senare! delen! av! 1700Ktalet.! Det! stora! befästK
ningsprojektet! under! denna! tid! leddes! av! Augustin! Ehrensvärd,! som! själv!
med! kungligt! tillstånd! namngav! befästningarnas! olika! delar.! De! centrala!
bastionerna! fick! namn! efter! kungligheter,! riksråd,! talmän,! landshövdingar!
och! högre! militärer,! medan! mindre! betydelsefulla! anordningar! inom! befästK
ningarna! fick! namn! efter! lägre! officerare.! I! det! sistnämnda! fallet! var!
Ehrensvärd! innovativ! och! okonventionell,! eftersom! personer! utanför! samK
hällets! maktelit! sällan! hedrades! med! ortnamn! vid! denna! tid.! FöredragsK
hållaren! menade! att! samtidens! och! inte! minst! namngivaren! Augustin!
Ehrensvärds! egen! starka! tro! på! det! goda! exemplets! betydelse! förklarar! att!
personer! både! av! högre! och! lägre! rang! kom! i! fråga! vid! namnvalet.! Värt! att!
notera! är! att! alla! dessa! namn! inte! är! memorialnamn! i! egentlig! mening,!
eftersom! de! flesta! personer! ännu! var! i! livet,! när! de! hedrades! med! namn! på!
befästningsverk.!
Som! bekant! finns! det! många! monografier! om! enskilda! städers! namnK
skick!från!äldsta!tid!till!nutid.!Kristin!Magnussen!gav!oss!i!sitt!föredrag!”GadeK
navne!i!færøske!byer”!en!analys!av!det!färöiska!gatunamnsskicket!i!sin!helhet,!
som! med! sina! c:a! 1!600! namn! är! ganska! greppbart.! Hennes! kommande!
doktorsavhandling! skall! behandla! gatunamnsskickets! framväxt! och! struktur!
på! öarna! från! äldsta! tid! till! nutid.! Och! med! äldsta! tid! menas! här! det! sena!
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1800Ktalets!namn!i!huvudstaden!Tórshavn.!I!öarnas!mindre!byar!och!tätorter!
har!man!först!under!allra!senaste!tid!generellt!infört!gatunamn.!En!jämförelse!
mellan! gatunamnskicken! i! Tórshavn! och! den! näst! största! staden! Klaksvík!
visar!att!man!i!huvudstaden!bl.a.!har!en!betydligt!större!andel!memorialnamn!
till!minne!av!för!hela!Färöarna!betydelsefulla!personer!än!i!Klaksvík,!där!de!få!
memorialnamnen!till!allra!största!delen!minner!om!lokalt!kända!personer.!
Jag!vill!ge!en!eloge!till!Marianne!Blomqvist!för!att!namn!på!kor!numera!
också! måste! anses! utgöra! en! del! av! stadsmiljöns! namn.! I! hennes! föreK
drag!”Namn!på!kor!i!staden”!fick!vi!en!inblick!inte!bara!i!de!namn!som!bars!av!
de! förvånande! många! kor! som! fanns! i! städerna! långt! in! på! 1900Ktalet! utan!
också!i!hur!kor!och!andra!husdjur,!som!hästar,!återspeglas!i!stadens!namn.!
Det! skall! också! nämnas! att! Caroline! Sandström,! huvudredaktör! för!
Ordbok! över! Finlands! svenska! folkmål,! gav! en! översikt! över! arbetet! med!
ordboken.!
!
Även!om!namn!i!städerna,!främst!gatunamn!men!också!personnamn,!har!varit!
föremål!för!studium!under!lång!tid,!är!det!kanske!först!fr.o.m.!senare!hälften!
av!1900Ktalet!som!namnforskare!av!facket!har!börjat!intressera!sig!för!detta!
forskningsfält.! Tidigare! var! det! oftast! historiker,! både! fackforskare! och!
amatörforskare,! som! skrev! om! städernas! namn.! Man! hade! då! i! regel! ett!
historiskt!syfte,!att!skildra!stadens!historia!genom!dess!gatunamn.!Som!eget!
uttalat! onomastiskt! forskningsområde! är! den! urbana! onomastiken! ganska!
ung,! och,! som! inte! minst! detta! symposium! visade,! har! forskningsområdet!
avsevärt! vidgats! under! de! senaste! decennierna.! Det! socioonomastiska! persK
pektivet! har! kommit! i! fokus,! inte! minst! namn! och! identitet,! och! fler! namnK
kategorier!har!dragits!in,!personnamnsbruk,!slangnamn!och!andra!inofficiella!
ortnamn,! namn! på! restauranger! och! andra! företag.! Ett! område! inom! den!
urbana! socioonomastiken,! som! inte! särskilt! berördes! under! symposiet,! men!
som! flera! namnforskare! och! språksociologer! har! intresserat! sig! för! under!
senare! tid,! är! orienteringsstrategier.! Hur! orienterar! man! sig! i! staden! –! med!
hjälp!av!officiella!eller!inofficiella!ortnamn,!eller!kanske!med!andra!referensK
punkter,!som!inte!är!regelrätta!namn?!
Samtidigt!är!intresset!fortsatt!stort!för!stadens!namn!som!historisk!källa!
bland! allmänheten,! ett! forskningsområde! som! dock! inte! röner! så! stort!
intresse! bland! dagens! mer! språkligt! och! sociologiskt! intresserade! namnK
forskare.! Under! symposiet! hade! bara! fem! föredrag! historiskt! material! som!
utgångspunkt.! Det! är! viktigt! att! den! historiska! aspekten! inte! tappas! bort! i!
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fascinationen! för! stadens! namn! som! källa! för! språksociologiska! underK
sökningar.!Historiskt!namnmaterial!kan!ju!för!övrigt!även!angripas!med!hjälp!
av!moderna!lingvistiska!teorier.!
Bland! historiker! finns! i! dag! ett! stort! intresse! för! staden! som! fenomen!
både!i!historisk!tid!och!i!nutid,!stadshistoria!är!ett!eget!ämnesområde!med!en!
omfattande! litteratur.! Vid! Stockholms! universitet! finns! t.ex.! StadsK! och!
kommunhistoriska!institutet!med!en!professor!som!föreståndare.!Här!bör!ett!
närmare! interdisciplinärt! samarbete! kunna! etableras.! Jag! är! inte! övertygad!
om! att! man! från! stadshistoriskt! håll! är! medveten! om! det! starka! intresset!
bland! namnforskare! för! stadens! namn! och! inte! heller! att! alla! namnforskare!
som! sysslar! med! detta! ämne! har! tagit! till! sig! teorier! och! resultat! från! den!
livliga!stadshistoriska!forskningen.!
Intresset!bland!namnforskare!har!hittills!inte!varit!särskilt!stort!för!vad!
som!egentligen!skall!innefattas!i!begreppet!urban!onomastik,!stadens!namn,!
eller!vad!man!nu!vill!kalla!ämnesområdet.!Gunnstein!Akselberg!gav!sin!syn!på!
detta!i!sitt!föredrag!”Forskingsfeltet!urban%names.!Avgrensing!og!utfordringar”!
genom!att!försöka!problematisera!begreppen!urban!och!stad.!Själv!tycker!jag!
nog!att!symposiets!rubrik!Namn%i%stadsmiljö!täcker!vad!jag!vill!räkna!till!detta!
forskningsfält,!dvs.!alla!slags!namn!som!förekommer!i!stadsliknande!miljöer,!
oavsett!om!de!kan!tänkas!ha!något!slags!urban!karaktär,!hur!nu!detta!skulle!
kunna!definieras.!Ordet!urban!leder!möjligen!till!en!kanske!olycklig!begränsK
ning! endast! till! miljöer! som! i! strikt! mening! kan! betecknas! som! urbana,!
nämligen!städer.!Även!namn!i!större!tätorter!som!inte!formellt!är!städer!bör!
ju!höra!till!undersökningsområdet!(av!Sveriges!officiella!kommuner!är!det!för!
övrigt!bara!en!handfull!som!officiellt!valt!att!benämnas!stad).!Fast!termer!kan!
ju!inte!alltid!enbart!genom!sin!språkliga!form!exakt!återge!vad!de!avser.!Att!
skapa!nya!termer!är!dock!vanskligt.!Det!räcker!kanske!med!att!ge!begreppet!
urban!en!vidare!innebörd.!
!
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Svensk!Helsingforsslang!i!förändring!
%
Av%Mona%Forsskåhl%
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Slang!är!ett!språkligt!fenomen!som!utvecklas!i!tät!förbindelse!med!den!sociala!
och! geografiska! omgivningen.! Slangen! speglar! helt! enkelt! den! vardag! och!
verklighet!där!det!slangiga!språket!används.!Frågan!jag!behandlar!i!den!här!
artikeln!är!hur!Helsingfors!svenska!slang!har!förändrats!över!ett!drygt!sekel.!
Jag! belyser! frågan! genom! att! visa! hur! stadens! levnadsmiljöer! och! språkK
situationer! har! sett! ut! under! olika! tider! och! hur! detta! speglas! i! slangK
ordförrådet.! Presentationen! bygger! på! tidigare! historisk! och! samhällelig!
forskning,! forskning! om! Helsingfors! finska! och! svenska! slang! och! ett! brett!
primärmaterial! bestående! av! slangenkätsvar,! svar! på! frågelistor! i! Svenska!
litteratursällskapets!(SLS)!arkiv,!texter!om!slang!och!upptecknade!slangord.!!
De!äldre!primärmaterialen!omfattar!en!slangordlista!om!ca!400!ord!och!
uttryck! nedtecknade! 1885! (SLS!165),! en! lista! över! slangord! från! 1910Ktalet!
fram!till!1960Ktalet!med!uppgifter!om!när!och!hur!orden!använts!(FolkmålsK
kommissionens! arkiv,! FMK! 199)! och! en! frågelista! om! slang! och! slangbruk!
med! svar! från! informanter! i! varierande! ålder,! de! äldsta! födda! på! 1920Ktalet!
(SLS!2041).!Därutöver!ingår!listor!över!slangord!publicerade!i!dagspress!och!
andra!publikationer,!texter!med!inslag!av!slangord!och!texter!om!slangbruk!i!
Helsingfors!vid!olika!tidpunkter!(se!källförteckningen!i!Forsskåhl!2002;!samK
ling! av! skriftliga! uppgifter! donerade! av! Edvard! Janzon! född! 1937,! medlem! i!
slangföreningen!Stadin!slangi).!Uppteckningarna!över!slangord!i!dagspressen!
har!publicerats!tillsammans!med!uppgifter!om!hur!orden!har!använts,!i!vissa!
fall! även! av! vem.! Texterna! på! eller! om! slang! är! skrivna! av! slanganvändare!
från! olika! tider! eller! utgörs! av! skönlitterära! eller! journalistiska! texter! med!
slanginslag! (t.ex.! dramalitteratur,! studentikosa! texter,! kåserier! och! skolK
tidningar).!
Det! allra! nyaste! materialet! är! insamlat! i! gymnasier! och! högskolor! i!
Helsingfors!åren!2007–2012.!Detta!material!omfattar!dels!enkäter!som!ungK
domarna!har!fyllt!i!ensamma!eller!i!grupp,!efter!gemensamma!diskussioner!om!
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svensk!slang!i!Helsingfors,!dels!sex!gruppintervjuer!som!jag!gjort!med!några!
av! de! som! först! fyllt! i! enkäterna.! Frågorna! i! enkäterna! täcker! områden! som!
vilka! det! är! som! talar! slang,! när! det! är! ok! att! tala! slang,! om! informanterna!
själva! använder! slang! och! i! så! fall! när! och! med! vem.! Därutöver! efterfrågas!
slangord.!Totalt!94!enkäter!har!fyllts!i!av!Helsingforsungdomar!i!åldern!16–
19!år.!I!intervjuerna!deltog!totalt!25!unga,!både!flickor!och!pojkar.!För!att!få!
stöd!för!de!unga!informanternas!uppfattningar!om!vuxna!som!slangtalare!har!
jag!därutöver!intervjuat!åtta!finlandssvenska!vuxna!i!åldern!43–48!som!säger!
sig! använda! slang.! I! den! här! presentationen! sammanfattar! jag! iakttagelser! i!
de!olika!delmaterialen!och!resultaten!av!tidigare!studier,!och!drar!slutsatser!
utifrån! enkäterna! och! intervjuerna! om! slang! och! slanganvändning! i!
Helsingfors!på!2000Ktalet1.!!
!

Tidigare!studier!i!finlandssvensk!slang!
Inom!det!svenska!språkområdet,!både!i!Sverige!och!Finland,!började!man!på!
akademiskt! håll! intressera! sig! för! slang! och! slangartat! språk! kring! sekelK
skiftet!1900.!Till!en!början!handlade!det!om!att!samla!in!ord!ur!olika!sociala!
gruppers! språkvarieteter! och! utifrån! detta! ge! ut! slangordslistor,! eventuellt!
med! korta! inledande! kommentarer.! Även! finlandssvenska! slangord! uppK
tecknades! på! detta! sätt! (t.ex.! Berg! 1900;! Wessman! utgiven! postumt! 1994).!
Dessa!tidiga!slangordlistor!omfattade!i!de!flesta!fall!ord!från!specifika!sociala!
grupper.!Man!kan!säga!att!materialinsamlingen!och!hela!studien!för!deras!del!
därmed!byggde!på!en!utgångspunkt!a!priori,!nämligen!att!det!råder!en!koppK
ling! mellan! ett! visst! ordförråd! och! en! viss! umgängesgrupp.! Sociologiska!
variabler! som! grupptillhörighet! problematiserades! dock! sällan! av! lingvister!
på!den!tiden.!
I!Finland!har!man!på!både!svenskt!och!finskt!håll!samlat!in!uppgifter!om!
slangord!ända!sedan!början!av!1900Ktalet.!De!tidigaste!finlandssvenska!slangK
ordsuppteckningarna! finns! tillgängliga! dels! genom! ordlistor! publicerade! i!
Sverige!(t.ex.!Berg!1900),!dels!genom!arkivsamlingar!och!listor!publicerade!i!
finlandssvenska! tidningar! (se! Forsskåhl! 2002).! Uppteckningar! av! ord! i! den!
finska!Helsingforsslangen!finns!likaså!alltsedan!sekelskiftet!1900,!även!om!de!
tidigaste!inte!finns!publicerade!i!en!akademisk!kontext!utan!i!skämttidningar,!
pamfletter! och! böcker,! eller! ingår! i! föreningsarkiv! eller! privata! samlingar!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En! mer! detaljerad! och! omfattande! analys! och! redovisning! av! materialet! är! under! arbete!

2013.!

!

!
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(Paunonen! 2000! s.! 37–39).! De! utgör! ändå! en! viktig! källa! eftersom! de! kan!
användas!för!att!bekräfta!förekomsten!av!vissa!slangord!också!i!tidig!svensk!
Helsingforsslang!–!slangorden!på!den!tiden!var!till!stora!delar!gemensamma!
över!språkgränsen!(Paunonen!2000!s.!15–16).!
Mera! omfattande! studier! i! finlandssvensk! slang! kom! igång! först! på!
1980Ktalet! då! Leif! Nyholm! (senare! Höckerstedt)! ledde! ett! projekt! kring! den!
svenska!Helsingforsslangen.!Resultaten!finns!publicerade!i!antologin!HelsingM
forsslang%nu:%en%skolenkät%1988%(Cantell! m.fl.! 1989).! I! inledningen! till! denna!
antologi! ger! Nyholm! (1989! s.! 1–17)! en! kort! introduktion! till! HelsingforsK
slangen!och!dess!historia.!I!artiklarna!som!följer!granskas!insamlade!HelsingK
forsslangord!ur!olika!sociolingvistiska!vinklar.!Vid!sidan!av!detta!projekt!har!
Helsingforsslangen! studerats! i! några! akademiska! slutarbeten! (Hummelstedt!
1967;!v.!Bonsdorff!1997;!Forsskåhl!2005)!och!i!kortare!artiklar!där!fokus!bl.a.!
har! legat! på! mönster! för! språkkontakt! i! Helsingforsslangen! och! slangens!
koppling!till!den!samhälleliga!utvecklingen!(Nyholm!1998;!Forsskåhl!2002).!!
!

Utgångspunkter!i!denna!studie!
Den!teoretiska!basen!för!föreliggande!beskrivning!av!Helsingforsslangen!står!
att! finna! inom! sociolingvistiken! och! pragmatiken.! De! belagda! slangorden!
ställs! i! relation! till! användarnas! sociala! bakgrund! och! roll,! och! till! konK
textuella,! pragmatiska! omständigheter.! I! figur! 1! presenteras! en! modell! över!
faktorer! som! inverkar! på! de! finlandssvenska! slangorden! som! används! och!
har! använts! i! Helsingfors! och! på! de! former! slangorden! har! i! de! olika! delK
materialen.!!
!
Modellen!i!figur!1!har!jag!byggt!upp!som!en!ram!för!att!granska!det!förK
änderliga! slangordförråd! som! används! och! har! använts! av! svensktalande!
helsingforsare!i!över!ett!sekel.!Tidigare!studier!om!slang!(t.ex.!Bergman!1934;!
Cantell!m.fl.!1989;!Eble!1996;!Kotsinas!1996;!Nyholm!1998;!Paunonen!2000,!
2006;! Forsskåhl! 2002)! har! visat! att! det! lokala! slangordförrådet! tydligt! är!
relaterat!till!den!eller!de!omgivande!kulturerna,!till!den!specifika!situationen!
där!slang!används,!till!deltagarna!i!den!aktuella!interaktionen!(d.v.s.!födelseK
ort!och!hemort,!social!bakgrund!och!lokala!umgängeskretsar).!I!den!svenska!
Helsingforskontexten! är! också! frågan! om! vilket! matrisspråk! (eller! vilken!
matrisvarietet)! som! används! i! interaktionen! relevant! i! och! med! att! svenskK
språkiga! helsingforsare! ofta! har! talat! (och! kan! tala)! också! andra! språk! och!
varieteter! än! en! standardnära! svenska.! Ytterligare! är! slangordsförrådet! och!
!
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slangordens! form! kopplade! till! semantiska! fält,! t.ex.! så! att! många! slangord! i!
Helsingfors! som! handlar! om! ungdomskultur! och! festande! idag! har! engelskt!
ursprung!(Nyholm!1998;!Forsskåhl!2005).!
!

OMGIVANDE!
KULTURER!

SEMANTISKA!
FÄLT!

SITUATION!!
SLANGORD!!+!
FORMER!

MATRISSPRÅK/!
VARIETET!

DELTAGARE!

!
Figur(1:!Faktorer!som!samverkar!och!styr!slanganvändningen!i!Helsingfors.!

I!denna!presentation!har!jag!valt!att!utnyttja!den!ovan!framlagda!ramen!för!
ett! perspektivskifte:! Jag! växlar! från! den! traditionella! utgångspunkten! för!
slangstudier,! slangorden! i! sig,! till! en! utgångspunkt! i! deltagare,! situation! och!
omgivande! kulturer,! från! vilken! jag! betraktar! de! belagda! slangorden! och! de!
semantiska!fält!orden!refererar!till.!Den!teoretiskKmetodologiska!basen!för!ett!
sådant! skifte! är! den! s.k.! prototypteorin,! som! ursprungligen! utarbetats! inom!
kognitionsvetenskapen!av!Eleanor!Rosch!(1973;!1975).!Prototypteorin!går!ut!
på!tanken!att!människan!kategoriserar!fenomen!i!sin!omvärld!utifrån!protoK
typiska!exempel.!Rosch!(1975)!kunde!visa!att!människor!t.ex.!mycket!snabbK
are!kan!kategorisera!exempel!på!något!om!exemplen!är!prototypiska.!Ju!mer!
de!avviker!från!prototypen,!desto!längre!räcker!det!att!placera!dem!i!en!kateK
gori.!Teorin!kom!mycket!snabbt!även!att!etablera!en!plats!inom!lingvistiken!
(Taylor!1995),!där!den!använts!för!t.ex.!semantisk,!fonologisk!och!syntaktisk!
kategorisering.!!I!den!här!artikeln!tillämpar!jag!prototypteorin!för!att!åskådK
liggöra! och! ge! en! bild! av! prototypiska! slanganvändare! i! Helsingfors! och! av!
deras! slangordförråd.! I! presentationen! har! ovalen! deltagare% i! figur! 1! valts!
som! utsiktsplats! och! utifrån! den! tecknas! en! bild! av! de! andra! ovalerna! och!
deras!inbördes!relationer!under!olika!tider!från!1800Ktalet!till!idag.!PresentaK
!

!

Svensk!Helsingforsslang!i!förändring│31!

!
tionen!tar!upp!åtta!konstruerade!personer!från!olika!decennier,!deras!sociala!
miljö!i!staden,!deras!umgängesspråk!och!deras!slangordförråd.!Personerna!är!
konstruerade! som! prototypiska! exempel! på! slangtalare! i! Helsingfors.! Deras!
språk,!situationer!och!miljöer!behandlas!i!framställningen!i!narrativ!form.!!
Det! är! i! alla! fall! anledning! att! påpeka! att! det! finns! en! fara! med! att!
använda! prototyper! av! det! slag! som! framläggs! här.! Bakom! de! prototypiska!
konstruktionerna!döljer!sig!en!mångfald!av!nyanser,!både!i!fråga!om!sociala!
förhållanden! i! staden! och! i! fråga! om! språkliga! praktiker,! som! döljs! av! det!
prototypiska.!Prototyperna!kan!däremot!bidra!med!att!ge!en!överskådlig!bild!
av! hur! grupper,! sociala! omständigheter! och! situationer! är! kopplade! till!
användningen!av!slang!på!svenska!i!Helsingfors!under!olika!tider.!!
!

Slang!i!Helsingfors!fram!till!tiden!kring!sekelskiftet!1900!!
I!början!av!1800Ktalet!var!Helsingfors!en!småstad!med!under!4!000!invånare!
(Waris!1950!s.!11).!Waris!(1950)!skriver!i!en!översikt!över!stadens!historia!
fram!till!1900!att!staden!var!tämligen!perifer!i!det!svenska!riket,!men!att!fästK
ningen! Sveaborg! som! sedan! mitten! av! 1700Ktalet! byggdes! på! öarna! utanför!
staden! skapade! ett! ständigt! växande! behov! av! arbetskraft,! material! och!
service.!Enligt!Waris!(a.a.)!var!Helsingfors!tack!vare!fästningsverket!en!viktig!
hamnstad! och! handelsknutpunkt,! men! också! ett! viktigt! militärt! centrum! för!
den!svenska!kronan.!Man!kan!säga!att!staden!växte!i!såväl!storlek!som!betydK
else!i!takt!med!bygget!på!Sveaborg,!och!nya!invånare!flyttade!in!just!precis!på!
grund!av!den!framväxande!befästningen!och!hela!det!manskap!den!förde!med!
sig.! Största! delen! av! stadens! befolkning! var! svenskspråkig.! Stadsmiljön! vid!
denna! tid! präglades! av! låga! trähus,! många! av! dem! i! dåligt! skick.! Bara! i! den!
allra!innersta!stadskärnan!hade!några!ståtligare!stenhus!rests!under!de!sista!
decennierna!av!1700Ktalet.!
År!1808!erövrade!Ryssland!Helsingfors!och!fästningen!Sveaborg!kapituK
lerade.!Waris!(a.a.)!beskriver!hur!omkring!en!fjärdedel!av!stadens!bebyggelse!
senare! samma! år! förstördes! i! en! brand! och! konstaterar! att! detta! lämnade!
utrymme! och! behov! för! nybyggnation.! Ryssland! vann! kriget! mot! Sverige!
1809! och! övertog! därmed! Finland! som! blev! ett! storfurstendöme! i! det! ryska!
riket.!Några!år!senare,!1812,!beslutade!tsaren!göra!Helsingfors!till!huvudstad!
i! storfurstendömet,! och! i! och! med! det! fattade! också! tsaren! beslut! om! att!
centrum! av! staden! skulle! förnyas! och! byggas! upp! (Waris! 1950! s.! 164).! För!
detta! ändamål! anställdes! arkitekten! Carl! Ludvig! Engel,! som! planerade! och!

!
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övervakade! bygget! av! empirekvarteren! kring! Senatstorget.! Efter! att! landets!
enda! universitet,! Kungliga! Akademien! i! Åbo,! några! år! senare! brann! ner!
beslutade!tsaren!även!att!universitetet!skulle!flytta!till!den!nya!huvudstaden.!
Därigenom! kom! Helsingfors! från! 1828! att! bli! landets! enda! universitetsstad.!
En! viktig! följd! av! upprustningen! av! de! centrala! kvarteren! och! flytten! av!
universitetet!till!staden!blev!att!en!allt!större!grupp!högborgerliga!och!adliga!
tog!sin!boning!i!staden.!(Se!Waris!1950!s.!19–21;!Hietala!&!Helminen!2010!s.!
21–24.)!!
!

!
Bild(1:(Plan%af%Helsingfors%jemte%omgifning%utarbetad%1876%av%C.H.%Nummelin.!!
(Helsingfors!stadsarkiv!2013.)!

!
Under! hela! 1800Ktalet! ökade! stadens! befolkning! kraftigt,! tidvis! nästan!
explosionsartat.!I!och!med!att!en!järnvägsförbindelse!till!Tavastehus!anlades!
1862! blev! Helsingfors! också! en! viktig! knutpunkt! för! handel! inåt! landet! och!
industrialiseringen!kom!igång,!vilket!ledde!till!ett!nytt!behov!av!arbetskraft.!

!
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Fram!till!1875!hade!invånarantalet!ökat!till!nästan!30!000!och!redan!tjugo!år!
senare! var! antalet! uppe! i! omkring! 70! 000.! Stadens! multikulturella! karaktär!
hade!också!utvecklats!i!och!med!det!ryska!styret!och!alla!de!ryska!militärer,!
administratörer!och!handelsmän!som!det!förde!med!sig!till!staden.!(Se!Waris!
1950!s.!11.)!
På! kartan! från! 1876! på! bild! 1! kan! man! se! stadens! centrum! som! bildar!
ett! planlagt! rutnät.! Norr! om! de! systematiskt! planerade! kvarteren! ser! man!
bebyggelse!och!vägar!som!inte!följer!planen!för!innerstaden.!Det!är!i!de!här!
norra! delarna! som! inflyttningen! är! störst! och! i! de! här! delarna! som! nya! tvåK!
och! flerspråkiga! arbetarbostadsområden! växer! upp! i! rask! takt.! Järnvägen!
som!kommer!in!norrifrån!delar!dessutom!områdena!i!en!östlig!del,!med!bl.a.!
Berghäll!och!Sörnäs,!och!en!västlig,!med!Tölö.!Under!1900Ktalet!kommer!den!
indelningen!att!få!en!allt!större!social!betydelse.!!
!
Hanna%
Den!första!konstruerade!prototypiska!slangtalaren!kommer!från!en!borgerlig!
stadsmiljö!inne!i!stadens!centrum.!Det!är!16Kåriga!Hanna.!Hon!går!i!Svenska!
Fruntimmersskolan!tillsammans!med!sju!andra!flickor!i!samma!ålder.!Hanna!
är! en! av! två! systrar! i! en! högborgerlig,! rätt! förmögen! svenskspråkig! familj!
bosatt! i! den! absoluta! stadskärnan.! Hanna! är! språkkunnig! och! talar! svenska,!
tyska,!franska!och!en!del!latin.!Genom!familjens!köksa!och!chaufför!har!hon!
också! kommit! i! kontakt! med! finska! och! ryska,! men! hon! använder! inte!
språken!själv2.!!
Hannas! umgänge! försiggår! mest! inomhus.! Hon! träffar! sina! väninnor! i!
skolan!och!ibland!hemma!hos!någon,!men!då!oftast!under!uppsikt!av!vuxna.!
För!hennes!del!handlar!utomhusvistelser!snarast!om!promenader!eller!caféK
besök! i! stadskärnan.! I! den! mån! Hanna! och! hennes! vänner! använder! slang!
sker! det! inom! gruppen! av! väninnor,! inte! med! andra! jämnåriga! i! staden.! I!
samtal!med!familjen!eller!äldre!personer!använder!Hanna!aldrig!slang.!Detta!
återspeglas! även! i! slangordförrådet.! Hannas! slangordförråd! är! smalt! och!
tydligt! kopplat! till! de! aktiviteter! som! hör! till! flickornas! skolvärld,! till! deras!
umgängesformer! och! till! Helsingfors! som! livsmiljö.! Man! kan! utgå! från! att!
Hanna! har! en! parallell! bland! pojkar! i! samma! ålder! och! bland! lite! äldre!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Uppgifterna! om! flickors! slanganvändning! har! hämtats! i! ett! flertal! dagstidningsinlägg! där!

kvinnliga!skribenter!beskrivit!och!exemplifierat!sitt!informella!språkbruk!under!ungdomsK
åren! (se! källförteckningen! i! Forsskåhl! 2002! s.! 110)! och! får! stöd! även! i! Svenska! litteraturK
sällskapets!samling!SLS!2041.!En!sverigesvensk!senare!parallell!presenteras!i!Kotsinas!verk!
Vrålbedårisk!från!1994.!
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studerande,!men!materialet!(bl.a.!SLS!165;!FMK!199;!Berg!1924)!för!en!sådan!
prototyp!behöver!ytterligare!kompletteras!med!uppgifter!om!hur!slangorden!
användes.!
Slangorden! som! Hanna! och! hennes! vänner! använder! är! i! regel!
svenskklingande.! Undantag! utgör! ord! från! latin,! franska! och! tyska! som! de!
gärna!blandar!in!i!sin!standardnära!svenska!i!informella!samtal!sinsemellan.!
Hanna! och! hennes! gelikar! talar! om! alga3,% arra,% uppis% [algebra,! aritmetik,!
uppsats],%kvastis%[skolans!vaktmästare],%förmis%och!eftis%[förmiddag!och!efterK
middag],% vara% tjänis% med% någon% [vän! med],% blamage% [pinsamt! misstag]! och!
fläskis![tjock!person].!Hanna!har!slangvarianter!med!svenskt!uttal!av!namn!på!
orter! i! staden:! Fruntis% [Fruntimmersskolan],% Espis% [Esplanaden]! och% Bullan%
[flickskolan!på!Bulevarden].!
Från! 1870Ktalet! fram! till! de! första! decennierna! på! 1900Ktalet! växer!
staden!kraftigt.!Det!är!särskilt!områdena!norr!om!stadskärnan!som!byggs!ut!
då!det!behövs!bostäder!för!alla!de!arbetare!som!flyttat!in!i!staden!på!jakt!efter!
anställning.!År!1900!har!invånarantalet!i!staden!nästan!nått!100!000.!TjugoK
fem! år! senare! är! invånarantalet! uppe! i! mer! än! det! dubbla,! drygt! 200!000!
(Boendet!i!Helsingfors!1950–2004,!2007!s.!3).!På!grund!av!den!stora!befolkK
ningsökningen! har! staden! också! gått! från! en! svenskspråkig! majoritet! till! en!
finsk.! De! nyinflyttade! svensktalande! kommer! från! kringliggande! och! österK
bottniska! socknar! och! talar! alltså! svensk! dialekt.! Likaså! kommer! de!
nyinflyttade!finsktalande!från!rurala!områden!och!talar!alltså!finsk!dialekt.!!
!
Kalle%
Följande!slangtalarprototyp!från!tiden!kring!sekelskiftet!är!Kalle,!14!år.!Han!
hör! till! de! första! generationerna! som! föds! och! växer! upp! i! Helsingfors! nya!
arbetarstadsdelar.!Han!bor!–!under!den!finska!s.k.!HesaKslangens!tidiga!guldK
ålder! (Paunonen! 2000! s.! 17)! –! i! ett! av! de! nya! arbetarkvarteren! i! Berghäll,! i!
nordöstra!utkanten!av!staden.!Hans!föräldrar!har!inget!gemensamt!språk!då!
hans! dialekttalande! mamma! är! från! det! svenska! Sibbo! och! pappan! från! en!
socken! i! Tavastland! som! är! helfinsk! (jfr! Tuomi! 1991! s.! 30–31,! Turpeinen!
2002!s.!62).!Familjen!är!fattig,!med!en!sjuklig!och!sedermera!alkoholiserad!far!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Slangordens! ortografiska! former! i! artikeln! är! valda! utifrån! den! mest! frekvent! belagda!
formen.! De! är! alltså! sådana! som! äldre! och! nutida! slangtalare! själva! har! uppgivit.! Slangen!
har! ändå! ursprungligen! inte! varit! något! de! skrivit,! utan! de! ortografiska! formerna! måste!
betraktas! som! efterkonstruktioner.! Ibland! verkar! de! bygga! på! uttal,! ibland! på! standardK
språkliga!skrivna!former.!Ordet!alga!exempelvis!torde!ha!uttalats!alja,%men!har!hämtat!sin!
stavning!från!det!skrivna!språket.!

!
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och! fem! barn.! Därför! är! Kalle! tvungen! att! arbeta,! firabla% [arbeta! extra],! vid!
Sörnäs! snickeri! fem! dagar! i! veckan,! vilket! leder! till! att! hans! skolarbete!
kommer! på! undantag.! I! en! historik! över! folkskolväsendet! i! Helsingfors! beK
skriver!Somerkivi!(1979!s.!87–94,!400–405)!utbildningssituationen!i!staden!i!
början!av!1900Ktalet!och!visar!hur!det!särskilt!i!arbetarkvarteren!förekom!att!
unga! pojkar! var! tvungna! att! avbryta! sin! regelbundna! skolgång! för! att! bidra!
till! familjeförsörjningen.! Då! Kalle! är! ledig! rör! han! sig! helst! utomhus! och!
umgås! med! andra! unga! pojkar! från! hemkvarteren! med! motsvarande!
hemförhållanden!(jfr!Waris!1973).!
Kalle! talar! svensk! och! finsk! dialekt! hemma! och! mestadels! slang! i! sitt!
umgänge! utanför! hemmet.! Föräldrarnas! dialekter! vill! han! på! sätt! och! vis! ta!
avstånd! från! genom! att! de! är! kopplade! till! en! rural! identitet! som! Kalle! som!
infödd!stadspojke!gärna!vill!komma!ifrån!(Paunonen!2006!s.!251,!2007!s.!34).!
Genom! att! Kalles! skolarbete! inte! är! regelbundet! lever! han! största! delen! av!
sitt! liv! i! en! informell,! muntlig! umgängeskultur! med! två! eller! tre! språk!
(svenska,!finska!och!ryska)!ständigt!närvarande.!Det!gör!hans!språkbruk!rätt!
öppet!för!influenser!från!olika!håll!(Tuomi!1991!s.!30–31;!Paunonen!1989!s.!
590–592).! Hans! och! kamraternas! slang! utvecklas! till! ett! slags! lingua! franca!
med! ord! som! är! gemensamma! för! finsktalande! och! svensktalande! barn! och!
unga!i!grannskapet,!främst!pojkar!och!unga!män,!med!inslag!också!av!ryska!
(för! utförliga! beskrivningar! se! t.ex.! Paunonen! 1989;! 2006;! 2007;! Nyholm!
1989!s.!9–13).!Svenskan!som!är!mammans!språk!har!också!blivit!Kalles!starkK
are!språk,!och!när!han!talar!slang!använder!han!ofta!svensk!dialekt!som!ramK
språk!för!de!gemensamma!slangorden!(jfr!t.ex.!Paunonen!2007!s.!33).!!
Kalles!slang!skiljer!sig!på!flera!punkter!från!Hannas:!Den!är!mer!öppen!
för!novationer!och!utvecklas!därmed!snabbare!än!Hannas!rätt!välavgränsade!
skolslang!(jfr!SLS!165!med!FMK!199!och!Wessman!1994;!Waris!1973!s.!103–
104;!Paunonen!2006!s.!242–251).!Den!tar!mindre!hänsyn!till!standardspråkK
liga!normer!och!språkliga!gränser!än!Hannas!slang,!och!den!innebär!inte!ett!
särskilt,! expressivt! alternativ! för! Kalle,! så! som! Hannas! slang! gör! för! henne.!
Slangorden! är! helt! enkelt! en! del! av! Kalles! vanliga! språkliga! repertoar! vid!
sidan!av!dialekterna!i!hemmet.!Dessutom!är!slangen!i!Kalles!omgivning!inte!
ett! lika! distinkt! situationsK! eller! åldersrelaterat! fenomen! som! Hannas! slang,!
utan!slangorden!kan!komma!in!såväl!i!arbetsgemenskapen!på!snickeriet,!som!
med!kamrater!(Paunonen!1989!s.!591–592)!och!t.o.m.!när!föräldrarna!–!eller!
fadern! –! är! närvarande,! även! om! de! kanske! inte! förstår! eller! accepterar! de!
nya!slangorden!(jfr!Paunonen!2006!s.!242,!2007!s.!14–15).!Att!så!är!fallet!kan!
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kopplas!till!det!faktum!att!Kalle!lever!i!en!språkmiljö!där!blandningen!av!olika!
dialekter!och!språk!förekommer!överallt,!vilket!innebär!en!avsaknad!av!den!
slags! stabila! normer! för! t.ex.! fonologi! och! morfologi! som! enspråkiga! och!
standardnära!språkmiljöer!bär!med!sig!(Paunonen!1989!s.!591–592).!Värt!att!
påpeka!är!att!Kalles!slang!primärt!används!av!pojkar!och!unga!män,!även!om!
kvarterets!flickor!förstår!slangorden!(jfr!Paunonen!2007!s.!14).!
Kalles! slang! är! präglad! av! de! rådande! omständigheterna! i! hans! hemK
kvarter.! I! de! trångbodda! kvarteren! i! Berghäll! bor! finsktalande,! svenskK
talande!och!rysktalande!ofta!i!ett!och!samma!hushåll.!Boendeförhållandena!i!
stadens!fattiga!arbetarstadsdelar!kring!sekelskiftet!har!bland!annat!beskrivits!
av!Tuomi!(1991!s.!8–38).!Bostäderna!kring!gården!där!Kalle!bor!är!små,!ett!
rum! för! upp! till! åtta! personer,! och! de! hygieniska! omständigheterna! är! usla:!
inget! rinnande! vatten,! utedass! och! den! enda! matlagningsmöjligheten! är!
kaminen! som! också! värmer! upp! rummet! där! familjen! bor.! Grannarna! har!
blivit!tvungna!att!ta!in!en!rysk!inneboende!i!den!redan!trånga!bostaden!för!att!
klara!hyran.!Det!här!får!bland!annat!den!följden!att!Kalle!och!hans!kamrater!
framför!allt!umgås!utomhus.!!
I! Kalles! liv! finns! det! inte! mycket! behov! för! standardiserat! eller! skrivet!
språk,! vid! sidan! av! skolans! lektioner.! Kalle! har! ingen! särskild! respekt! för!
spurgunas! [borgarnas,! FMK! 199]! standardnära! svenska! utan! talar! stolt! sin!
egen!varietet!(skriftliga!uppgifter!av!Janzon!1997).!Attityden!kan!kopplas!till!
de! klassmotsättningar! som! nådde! sin! kulmen! i! inbördeskriget! 1918,! där! en!
klar! frontlinje! kom! att! gå! vid! Långa! bron,! d.v.s.! bron! som! förband! arbetarK
stadsdelarna! i! nordost! med! den! borgerliga! stadskärnan! (Paunonen! 2007! s.!
11–12).!!
Kalle!och!hans!gelikar!tycker!att!de!nya!stadsdelsgängens,!schackens,!ord!
och!formuleringar!har!status!(Paunonen!1989!s.!589).!Pojkarna!som!hör!till!
schacken!är!tuffa,!och!sådan!skulle!han!också!vilja!vara.!Steget!är!inte!långt!till!
att! plocka! upp! ord! han! hör! gängen! använda.! Kalles! och! gängens! slangordK
förråd! speglar! den! fattigdom,! ohälsa! och! de! levnadsvanor! som! hör! till! varK
dagen!i!de!här!delarna!av!staden.!Men!Kalle!har!också!ord!för!händelser!och!
t.ex.!lekar!som!liknar!den!borgerliga!pojken!Haralds!(se!nedan).!Ord!som!hör!
till! Kalles! slang! är 4 !friidu,% brallis% [flicka],! kunde% [pojke],% burgu/spurgu%
[borgare],!flạtare%[flatlöss],%todis%[tordyvel],%flinda%[flaska],!i"flạ̈ nän%[berusad],%
breckis% [inbrott],! krạgas% [bråka],! stọge% [tåg],% kliffa% [livat,! roligt],! fịgeli% [fiol],!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 !Kortstavighet!

markeras! här! och! framöver! i! texten! med! en! punkt! under! den! korta!

stavelsen.!

!
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knạbe% [knapp,! används! även! av! Harald,! beskriven! nedan],% klitsare% [källare],!
strịbare% [strömming],! dọ̈ fä% [lukt]! och% baidu% [badhus,! bastu].! Även! namn! på!
orter!i!staden!delar!Kalle!delvis!med!innerstadens!borgarpojkar,!men!finska!
uttalsformer! är! lika! vanliga! som! svenska:! Hẹsa%[Helsingfors],!Krụna%[KronoK
hagen]! och! Sörkka%[Sörnäs].! (Se! FMK! 199;! Forsskåhl! 2002;! Wessman! 1994;!
slangordsförteckning!av!Edvard!Janzon.)!
!
Harald%
Den! tredje! prototypiska! slangtalaren! är! Harald! som! på! 1910Ktalet! är! 13! år!
gammal.!Han!går!i!en!av!stadens!svenska!skolor!för!pojkar.!Harald!och!hans!
familj! kan! räknas! som! borgarskap,! men! bor! i! utkanten! av! den! borgerliga!
stadskärnan!i!en!trävilla!strax!söder!om!stadens!centrum.!Då!Harald!umgås!i!
skolan! och! hemma,! med! familjen! och! familjens! bekanta! talar! han! en!
standardnära! finlandssvenska.! Familjen! är! inte! direkt! fattig,! men! inte! heller!
särskilt! förmögen.! Haralds! far! är! visserligen! handelsman,! men! hans! affär! är!
relativt! liten! och! inte! särskilt! lukrativ.! Harald! umgås! mest! med! svenskK
språkiga!kamrater!från!skolan!och!hemkvarteret.!!
Harald!och!hans!kamrater!har!genom!äldre!bröder!och!kamrater!plockat!
upp! ett! antal! relativt! väletablerade! och! allmänt! använda! svenska! slangord!
kopplade! till! skolvärlden.! Slangorden! inom! det! här! semantiska! fältet! är! rätt!
stabila!och!har!använts!redan!av!åtminstone!en!tidigare!generation,!vissa!av!
orden!sannolikt!längre!än!så!(s.k.!skolpojksslang,!se!t.ex.!SLS!165,!Berg!1924).!
Just! de! skolrelaterade! slangorden! delar! Harald! med! de! flesta! andra! svenskK
talande! barnen! i! stadskärnan.! Sådana! slangord! är! skọle% [skola],% kraba%
[skolka],! fạtiråttor% [elever! i! fattigkvarterens! skolor],! knạbe% [knapp],% eldis%
[eldsvåda],%firre%[fisk],%krakél%[bråk],%tissika%[tio!mark]!och%loda%[springa]!(SLS!
165;!Wessman!1994).%Värt!att!notera!är!att!flera!av!de!här!orden!är!de!samma!
som!har!använts!av!skolpojkar!i!Stockholm!under!samma!tider,!t.ex.!loda!och!
krakél! (Kotsinas! 1996).! Pojkarna! använder! också! informella! slangförkortK
ningar!för!namn!på!orter!i!staden:!Hẹsa%[Helsingfors],!Họ̈ gis%[Högholmen]!och%
Brunsan%[Brunnsparken]!(FMK!199).!
!Efter!skoldagen!rör!sig!pojkarna!ofta!fritt!i!stadskärnan!och!kanterna!av!
den!och!ser!vad!som!är!på!gång,!kanske!leker!de!och!spelar!boll!eller!kula.!Det!
faktum!att!de!rör!sig!utomhus!och!umgås!utan!övervakning!av!vuxna!ger!dem!
möjlighet!att!utveckla!nya!språkliga!former.!
Längre! bort! från! stadskärnan! rör! sig! Harald! och! hans! vänner! med! en!
viss!försiktighet!men!också!nyfikenhet.!Där!finns!de!nya!arbetarstadsdelarna,!
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som!pojkarna!upplever!som!delvis!farliga!och!förbjudna,!men!också!lockande.!
Då!Harald!och!hans!kamrater!rör!sig!i!staden!träffar!de!på!personer!från!de!
växande! arbetarstadsdelarna,! personer! med! annan! språklig! bakgrund,! rysk!
eller!finsk,!eller!personer!som!talar!finlandssvensk!dialekt!(jfr!Tuomi!1991!s.!
30–31).!!
Efter!hand!snappar!pojkarna!upp!nya!ord!och!uttryck!och!dessa!språkK
liga! intryck! börjar! lämna! spår! i! de! slangord! Harald! och! vännerna! använder.!
Den! utomhusmiljö! där! Harald! och! hans! vänner! utvecklar! sitt! informella!
slangspråk!är!fylld!av!aktiviteter,!händelser,!personer!och!föremål!för!vilka!de!
behöver! nya! ord.! Han! och! hans! gäng! vidareutvecklar! alltså! sin! etablerade!
skolpojksslang! utifrån! sina! gemensamma! upplevelser! utomhus.! Det! nya!
bygger! på! sådant! som! pojkarna! hört! bland! annat! av! slangtalare! som! Kalle,!
sådant! som! de! lånar! eller! omvandlar! så! att! det! passar! deras! språkbruk! och!
behov.!!
Språkligt! har! största! delen! av! Haralds! slangord! svensk! bakgrund! och!
används!i!former!som!anpassats!till!svenskan!–!alla!pojkarna!i!kamratkretsen!
är! svenskspråkiga! –! men! efterhand! som! han! och! hans! kamrater! kommer! i!
kontakt!med!finska!och!ryska!personer!från!utkanten!av!den!borgerliga!och!
svenska! stadskärnan! utökas! mängden! slangord! som! visar! på! kontakt! med!
finska!och!ryska.!För!Harald!och!hans!vänner!är!de!ryska!gatuförsäljarna!eller!
de! svenska! och! finska! arbetarpojkarna,! som! de! träffar! på! t.ex.! nere! vid!
stadens! stränder! annorlunda! och! spännande,! och! det! leder! dem! till! att!
snappa!upp!ord!och!uttryck!de!hör!dem!använda,!t.ex.!lafka%för!skumma!(ofta!
ryska)!handelsbodar,!eller!sälle!för!pojke!(SLS!165).!!
Harald!representerar!en!grupp!slangtalare!i!staden!som!för!samman!en!
äldre!svenskbaserad!skolpojksslang!och!de!nya!slangformer!som!skapas!i!den!
språkkontaktsituation! som! uppstår! när! staden! växer! explosionsartat! kring!
sekelskiftet! och! nya! arbetarstadsdelar! växer! upp! i! utkanterna! av! staden!
(utförligt!beskriven!av!Paunonen!2006;!2007).!!
Harald,!Hanna!och!Kalle!representerar!tre!olika!världar!i!en!och!samma!
stad! och! detta! återspeglar! sig! också! i! deras! slangvarieteter.! Genom! att! de!
lever! olika! liv! och! upplever! olika! saker! har! de! också! olika! slangord.! Deras!
slangordsförråd!speglar!deras!verklighet,!men!fungerar!också!som!medvetna!
och! tydliga! gruppmarkörer.! Harald! utgör! ett! slags! brobyggare! och! genom!
honom! och! hans! senare! gelikar! sprider! sig! slangnovationerna! från! Kalles!
värld!med!åren!till!slangtalare!i!den!borgerliga!stadskärnan!(Paunonen!2007!
s.! 14–15).! Men! även! om! en! pojke! som! Harald! hade! kommit! i! kontakt! med!

!
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Kalles! värld! skulle! han! ändå! inte! omedelbart! ha! tagit! till! sig! allt.! Ord! som!
strịbare,% burgu% och! klitsare! kommer! inte! in! i! hans! slang! med! en! gång.! Det!
finns!en!viss!intern!social!kontroll!både!från!borgerligt!håll!och!från!arbetarK
håll!(jfr!Paunonen!2007!s.!14–15;!skriftliga!uppgifter!av!Edvard!Janzon).!Man!
använder!inte!utan!vidare!ord!som!inte!hör!till!koden!för!den!egna!gruppen,!
även!om!man!eventuellt!känner!till!dem.!Detta!kommenteras!bland!annat!av!
informanter! från! Helsingfors! som! besvarat! Svenska! litteratursällskapets!
frågebrev! om! slang! (SLS! 2041).! Det! att! de! två! slangvarianterna! (Kalles! och!
Haralds)! med! tiden! blev! allt! mer! lika! varandra! och! efter! hand! flöt! ihop! var!
något!som!skedde!gradvis.!
!

Staden!växer!efter!krigen!!
Krigsåren! kom! att! bli! en! vändpunkt! i! Helsingforsslangens! historia.! Under!
krigen! var! många! unga! män! ute! vid! fronten! och! staden! så! hårt! ansatt! av!
kriget! att! tidigare! slangtalande! grupper! skingrades.! Efter! vinterK! och! fortK
sättningskrigen! var! förändringarna! i! staden! åter! stora.! Flera! kringliggande!
köpingar! och! socknar! införlivades! med! Helsingfors! vars! befolkning! därmed!
växte:!År!1950!var!invånarantalet!i!staden!uppe!i!nästan!360!000!(Boendet!i!
Helsingfors! 1950–2004,! 2007! s.! 8).! Av! dessa! utgjorde! de! svenskspråkiga!
knappt!20!%!(Somerkivi!1979!s.!96).!Det!blev!samtidigt!allt!vanligare!att!folk!
flyttade!runt!inom!staden.!En!ny!våg!av!inflyttning!tog!fart,!bland!annat!p.g.a.!
evakueringen! av! tidigare! finska! områden! som! vid! krigsslutet! hade! blivit!
ryska.!Invånare!som!hade!extra!utrymme!i!sina!hem!blev!t.ex.!tvungna!att!ta!
emot! evakuerade! som! hyresgäster.! Särskilt! för! den! svenskspråkiga! befolkK
ningen! började! den! strikta! tudelningen! i! borgerlig! stadskärna! och! arbetarK
klassperiferi! luckras! upp! och! Långa! brons! funktion! som! social! gränslinje!
började! minska.! En! viktig! orsak! till! detta! var! att! de! svenskspråkiga! i! staden!
efter! kriget! utgjorde! en! rätt! utspridd! minoritet,! vilket! bland! annat! fick! till!
följd!att!det!svenskspråkiga!skolnätet!var!klart!glesare!än!det!finska!och!barn!
från! olika! delar! av! staden! samlades! i! de! svenskspråkiga! skolor! som! fanns,!
oberoende! av! klasstillhörighet! (Somerkivi! 1979! s.! 100;! SLS! 2041).! Helt! och!
hållet!suddades!ändå!inte!klassgränserna!ut,!men!en!viss!kontakt!och!rörelse!
mellan!klasserna!blev!möjlig!(Turpeinen!2002!s.!59–62).!
!
%
%
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Anita%och%Kurre%
I!den!rådande!tidsandan!lever!de!två!följande!slangtalarna:!Anita!och!Kurre.!
Anita! kommer! från! en! helsvensk! familj! där! pappan! är! lägre! tjänsteman! och!
mamman! sekreterare.! Hon! har! vuxit! upp! strax! norr! om! Långa! bron.! Hon! är!
den!första!i!släkten!som!beslutat!ta!en!akademisk!examen!efter!att!hon!klarat!
gymnasiet.!Hon!går!i!skola!i!Tölö,!nordväst!om!den!gamla!stadskärnan.!Tölö!
har!sedan!sekelskiftet!utvecklats!i!en!annan!riktning!än!Berghäll!och!Sörnäs,!
och! är! kring! 1950Ktalet! en! borgerligt! präglad! stadsmiljö! (Turpeinen! 2002!
s.!94,! 112–113).! Till! den! svenska! skolan! i! Tölö! kommer! däremot! barn! med!
varierande! bakgrund,! även! om! Anita! har! få! klasskamrater! som! liksom! hon!
bor!i!de!traditionella!östra!arbetarstadsdelarna,!norr!om!Långa!bron.!
På! en! konsert! i! Brunnsparken! i! södra! Helsingfors! träffar! Anita! Kurre.!
Kurre! bor! i! den! högt! ansedda! stadsdelen! Ulrikasborg.! Hans! finskspråkiga!
pappa! stupade! under! kriget! och! hans! mamma,! som! kommer! från! en! högK
borgerlig,! förmögen! familj,! är! lärarinna! i! privatskolan! Lärkan.! Efter! kriget!
blev!Kurre!och!hans!mamma!tvungna!att!ta!emot!två!inneboende,!flyktingar!
från! Viborg.! De! var! flerspråkiga! med! finska! som! starkaste! språk,! men! lärde!
sig!snabbt!bättre!svenska!medan!de!bodde!hos!Kurres!mamma.!Kurre!tycker!
själv!att!han!är!tvåspråkig,!men!hans!svenska!är!starkare!än!finskan!och!han!
har!gått!i!den!ansedda!svenska!pojkskolan!Norsen!nära!hemmet.!
Anita!och!Kurre!blir!ett!par!och!upplever!tillsammans!den!nya!ungdomsK
kulturen! som! kommer! in! med! musik,! dans! och! angloamerikansk! kultur! (jfr!
Nyholm! 1989! s.! 13–14;! Paunonen! 2007! s.! 16).! De! har! klart! större! frihet! än!
någon! tidigare! generation! i! stadskärnan! att! röra! sig! i! ungdomsgrupper! som!
de! vill.! De! grupper! de! väljer! att! umgås! med! är! till! största! delen! svenskK
språkiga,! eftersom! umgänget! i! hög! grad! under! den! här! tiden! är! kopplat! till!
skolorna!(SLS!2041).!Därtill!kommer!att!det!finska!och!svenska!skolväsendet!
i!staden!fungerar!separat!sedan!folkskolan!infördes!1921!(Forsskåhl!2002!s.!
106),! vilket! också! med! åren! har! bidragit! till! att! de! svenskspråkiga! och!
finskspråkiga! ungdomarna! umgås! mindre! sinsemellan.! Det! som! har! hänt!
sedan! Haralds! och! Kalles! tid! är! således! att! slangen! tydligare! har! blivit! ett!
ungdomsfenomen!och!att!den!finska!och!den!svenska!slangen!i!staden!delvis!
har!gått!skilda!vägar!(Nyholm!1989!s.!7–8,!12–13,!Paunonen!2007!s.!15).!!
Anita!och!Kurre!använder!många!gamla!slangord!från!tiden!före!kriget,!
framför! allt! svenskklingande! ord.! Deras! slang! är! övervägande! svensk! med!
svenska! böjningsmorfem! och! svensk! fonotax.! Många! av! de! gamla! orden! är!
kopplade!till!fritidssysselsättningar!och!lekar!(fọtis![fotboll]),!men!bland!dem!
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finns! också! gamla! skolrelaterade! ord! som! skọle% [skola]! och! anckare! [hemK
anmärkning].!Finska!ord!och!ord!från!den!gamla!tvåspråkiga!arbetarslangen!
finns!också!med!bland!dessa,!men!ofta!i!försvenskade!former!av!orden:!jeans!
är!farkkur,!en!pojke!kallas!kunde!och!en!flaska!är!en!flinda%(Forsskåhl!2002!s.!
107;!FMK!199).!
Det! som! starkast! präglar! Anitas! och! Kurres! slangordförråd! är! den! nya!
vågen!av!engelska!ord!(Forsskåhl!2002!s.!102,!107).!Särskilt!kommer!det!in!
ord!förknippade!med!fester,!ungdomsmusik!och!ungdomskultur!på!engelska,!
men!i!försvenskade!böjningsK!och!uttalsformer.!Exempel!på!detta!är!bl.a.!gem!
för! fest! [från! engelskans! game],! style,! money! [uttal! och! betydelse! som! i!
standardengelska]!och!skippa![från!engelskans!skip,!hoppa!över].!De!engelska!
orden! ingår! i! den! alltmer! enhetliga! svenska! slangen! i! staden! som! de! flesta!
finlandssvenska!ungdomar!i!staden!känner!till!och!använder.!
En!skillnad!mellan!Kurres!och!Anitas!slanganvändning!är!att!det!framför!
allt! är! Kurre! som! använder! de! mer! vågade! slangorden.! Anita! är! mer!
restriktiv.! Hon! undviker! ord! som! anses! mindre! fina,! t.ex.! gamla! arbetarK
slangord!och!finska!ord,!medan!hon!däremot!gärna!använder!de!nya!engelska!
festrelaterade! orden! (SLS! 2041).! Hennes! slanganvändning! skiljer! sig! från!
Hannas! så! till! vida! att! hon! ändå! använder! slangord! också! utanför! sin!
närmaste!väninnekrets.!!
!

Helsingforsslang!på!2000Ktalet!
Efter!att!ha!följt!Anita!och!Kurre!kring!mitten!av!1900Ktalet!övergår!jag!nu!till!
slangtalare!på!2000Ktalet.!De!huvudsakliga!källorna!för!de!tre!prototyper!som!
framställs! här! är! det! primärmaterial! med! enkäter! och! intervjuer! jag! har!
samlat! in! under! åren! 2007–2012.! De! två! första! prototyperna! som! framstår!
utifrån!materialet!är!Antonia!och!Toni5.!De!är!17!år!gamla!och!går!i!ett!av!de!
fyra! svenska! gymnasierna! i! Helsingfors.! Den! tredje! prototypiska! slangK
användaren!på!2000Ktalet!är!Uffe,!50!år,!som!bor!och!arbetar!i!staden.!
!
Toni%och%Antonia%
De!två!ungdomarna!Toni!och!Antonia!kommer!från!olika!delar!av!staden.!De!
har!också!olika!språklig!bakgrund.!Toni!kommer!från!en!tvåspråkig!familj!där!
finska! är! det! vanliga! umgängesspråket.! Tonis! föräldrar! har! satt! honom! i!
svensk! skola,! men! det! är! egentligen! den! enda! omgivningen! där! han! talar!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Det!kortstaviga!namnet!Toni!är!ett!relativt!vanligt!finskt!pojknamn.!
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svenska.! Han! har! hobbyer! där! han! umgås! med! finskspråkiga! kamrater,! och!
det! finns! nästan! inga! beröringspunkter! mellan! hans! svenska! skolkamrater!
och!de!finska!vännerna!utanför!skolan.!!
Antonias!familj!är!helsvensk.!Antonia!umgås!mest!och!helst!på!svenska!
och! med! svenskspråkiga! vänner,! bl.a.! för! att! hon! inte! känner! sig! alldeles!
bekväm!på!finska.!Hon!har!valt!hobbyer!där!de!flesta!talar!svenska.!Antonias!
hobbykretsar! och! skolkretsar! är! delvis! överlappande! så! att! hennes! svenskK
språkiga! skolkamrater! också! delar! samma! hobbyer! som! hon.! Det! är!
egentligen!bara!i!skolan!Antonia!umgås!på!finska,!och!då!handlar!det!om!att!
det! finns! tvåspråkiga! kamrater! som! ibland! väljer! att! tala! finska,! bl.a.! för! att!
det!är!tufft.!!
Toni! och! Antonia! lever! i! en! stadsmiljö! där! det! bara! finns! enstaka!
svenska! rum! där! svenska! kan! användas! och! används,! för! Antonias! del! de!
valda! hobbyerna! och! skolan,! för! Tonis! del! bara! skolan.! I! kontakter! med!
personer! utanför! de! specifikt! svenska! rummen! i! staden! använder! båda!
vanligen!finska.!Det!finns!också!domäner!där!engelskan!är!det!dominerande!
språket,! t.ex.! konsumerar! de! musik,! film! och! andra! medier! på! engelska.! I!
kommunikation! på! sociala! medier! på! nätet! kan! de! använda! engelska! som!
gemensamt! kommunikationsspråk! för! svenskK! och! finskspråkiga! nätvänner.!
Engelska!är!också!språket!med!den!högsta!statusen!i!ungdomarnas!vardag.!
Svenskans! svaga! ställning! i! det! omgivande! samhället! och! finskans! och!
engelskans!dominans!kan!ses!i!ungdomarnas!slangord!och!slangordsformer.!
(Se! Forsskåhl! 2002! s.! 109.)! Nytt! sedan! slutet! av! 1900Ktalet! är! t.ex.! att! engK
elska!ord!kommer!in!i!slangen!via!finskan,!i!finsk!fonologisk!och!morfologisk!
form,!som!frendi![kamrat]!och!giltsi![från!girl,!flicka]!(a.a.).!
Språkligt!sett!skiljer!sig!Antonias!och!Tonis!slangord!från!varandra.!Toni!
växlar! ofta! och! utan! problem! mellan! svenska! och! finska! och! en! del! av! de!
slangord! han! använder! är! gemensamma! för! språken! även! om! formerna! är!
olika.! Tonis! slang! har! förändrats! sedan! högstadiet! då! den! bestod! främst! av!
finska! ord.! Nu! har! i! stället! engelskan! kommit! in.! Då! han! numera! använder!
finska! ord! handlar! det! mest! om! svordomar! eller! invektiv! som! vittu% [fitta,!
används! som! svordomsartad! partikel],% pälli% [dumbom],! personbetecknande!
ord!som!muija%[flicka],%jätkä%[pojke]!eller!drogrelaterade!ord!som!pilvessä%[’i!
molnen’,!hög]!(se!Forsskåhl!2001).!!
Antonia!växlar!som!sagt!inte!lika!lätt!mellan!språken!som!Toni,!så!sinsK
emellan!talar!de!svenska.!Hon!använder!mest!svenska!och!engelska!slangord,!
men!kan!också!en!del!finska,!några!av!dem!uppfattar!hon!däremot!inte!som!
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finska,! utan! helt! enkelt! som! finlandssvensk! slang,! som! de! standardfinska!
orden! siisti%[snyggt,! bra,! tufft]! eller! tọsi! [verkligt,! förstärkande! adverb].! Hon!
lyssnar! gärna! på! svensk! musik! och! följer! med! sverigesvensk! tv! och! olika!
svenska!damK!och!ungdomstidningar,!vid!sidan!av!all!den!engelska!hon!möter!
över!nätet.!Det!här!har!lett!till!att!hon!också!använder!sverigesvenska!slangK
ord! (värsta,%fett,%stekare)! och! dessa! sprider! sig! i! kamratkretsen! (jfr! Nyholm!
1998).!
Varken!Toni!eller!Antonia!är!riktigt!på!det!klara!med!vilka!slangord!som!
är! svenska! resp.! finska.! Det! beror! på! hur! ordet! låter:! gamla! slangord! från!
svenskan!som!dọka%[supa],!kliffa%[livat,!roligt]!och!fyrk%[pengar]!uppfattar!de!
som! finska! (gruppintervju! om! slang! med! informanter! i! svenskt! gymnasium!
hösten!2009).!Gränsen!mellan!slang!och!standardsvenska!flyter!delvis!ut!för!
dem,!vilket!kan!uttryckas!så!här:!”Ibland!försöker!jag!tala!utan!någo!slangord!
–! men! jag! vet! int! om! jag! lyckas”! (kvinnlig! informant! under! intervju! hösten!
2009).! Då! de! plockar! in! standardord! från! engelska! eller! finska! i! svenska!
kamratsamtal!uppfattar!de!också!det!som!slang!(Forsskåhl!2002!s.!109).!
Särskilt! för! Toni,! men! också! för! Antonia! håller! slang! på! att! flyta! ihop!
med! vardagligt! språk.! Båda! menar! också! att! de! uttrycker! sig! exaktare! på!
slang! än! på! skrivet! standardspråk! och! i! vissa! fall! är! slangorden! deras! enda!
alternativ.! Slang! kan! rätt! obehindrat! användas! med! lärare! och! föräldrar! –!
”nog! fattar! ju! de! också! vad! man! säger”! (manlig! informant! under! intervju!
våren! 2010).! Däremot! godkänner! de! inte! att! föräldrarna! eller! andra! vuxna!
försöker! använda! deras! slangord.! Utomstående! har! inte! rätt! att! använda!
gruppens!slangord.!De!är!wannabes!som!försöker!vara!med!i!en!grupp!där!de!
inte!hör!hemma!(gruppintervjuer!hösten!2009!och!våren!2010).!!
De! semantiska! fält! Tonis! och! Antonias! slangordförråd! täcker! är! i! stort!
gemensamma! för! alla! Helsingforsungdomar! på! 2000Ktalet.! Särskilt! många!
slangord! handlar! om! det! andra! könet,! om! omdömen! och! benämningar! på!
personer!och!föremål!i!ungdomarnas!värld,!om!skolan,!mat,!fester,!sprit,!sex,!
droger!och!internet!(jfr!Forsskåhl!2005!om!slangen!på!1990Ktalet).!
Ord! som! Antonia! och! Toni! anger! som! slangord! är! kärring% [flicka/!
flickvän],% grabbe% [pojke],% polare% [vän],% bailu% [fest],! dọka% [supa],% full% [angivet!
som!slangord!i!43!av!94!enkäter!],%krabbis%[baksmälla],%heittä%veven%[dö],%peya%
[betala],%fyrk![pengar],%cash%[pengar],%muijafrendi%[flickvän],%nerdi%[tönt],%unge%
[barn],%boooring6,!rạna%[springa],%yessss! och%heelt%baa%läppä%[bara! på! skämt].!
Många! slangformer! för! orter! i! staden! har! precis! samma! form! i! både! svensk!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Stavningsformerna!är!ur!det!insamlade!enkätmaterialet!från!åren!2009–2012.!
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och!finsk!slang:!Stocka%[Stockmann],!Grạ̈ sa%[Gräsviken]!och!Ịtis![från!finskans!
Itäkeskus,!Östra!centrum].%
!
Uffe%
Den!sista!prototypiska!konstruerade!slangtalaren!är!Uffe,!50!år.!Uppgifterna!
om! honom! som! slangtalare! härstammar! från! de! nämnda! enkäterna! och!
intervjuerna! och! han! representerar! således! Helsingforsungdomars! överK
raskande! enhetliga! uppfattning! om! en! vuxen! som! slangtalare.! Jag! har!
kompletterat! ungdomarnas! beskrivningar! med! egna! erfarenheter! och!
kontrollerat! dem! genom! att! intervjua! åtta! personer! i! den! aktuella! åldersK
gruppen!och!motsvarande!situationer.!En!bredare!och!systematisk!utredning!
härvidlag! återstår! ändå! att! göra.! Uffe! ska! således! ses! som! en! potentiell!
slangtalarprofil!under!konstruktion.!
Uffe!arbetar!som!mellanchef!på!ett!medelstort!företag!i!Helsingfors.!Uffe!
är! svenskspråkig! i! grunden! men! talar! i! vardagen! tre! språk:! svenska,! finska!
och! engelska.! Uffe! har! egentligen! aldrig! slutat! använda! slang.! Under! studieK
tiden! på! 1980Ktalet! var! han! med! i! olika! grupper! och! sammanhang! där! en!
svensk! slang! var! självskriven! och! mycket! viktig! för! sammanhållningen.!
Samma!grupper!har!fortsatt!att!umgås!också!efter!studierna!och!i!umgänget!
spelar!slangen!en!viktig!sammanhållande!roll!(jfr!Nyholm!1989!s.!7–8).!Idag!
blandar! han! oförblommerat! slangord! från! olika! tider! och! de! senaste! tillK
skotten!kommer!via!hans!barn!som!är!i!tonåren.!!
Till!skillnad!från!Toni!och!Antonia!kan!Uffe!utan!svårighet!välja!om!han!
vill!tala!slang!eller!inte,!beroende!på!situationen.!Ändå!finns!det!vissa!slangK
ord!som!också!i!Uffes!värld!har!blivit!det!enda!alternativet,!som!kännykkä!för!
mobiltelefonen.!I!informella!sammanhang!och!då!han!medvetet!vill!skapa!en!
lättsam! eller! informell! stämning! väljer! Uffe! att! använda! slang,! också! på!
jobbet.!Som!chef!talar!han!mest!finska,!men!han!kan!i!de!flesta!sammanhang!
blanda! in! engelska! ord! och! uttryck,! ibland! också! svenska.! När! han! reser! till!
Sverige!är!det!ibland!svårt!för!honom!att!undvika!slang!och!finska!ord7.!!
De! slangord! Uffe! använder! är! delvis! samma! som! Toni! och! Antonia! anK
vänder,! delvis! är! de! slangord! från! hans! egen! ungdom:! kunde,%grabb%[pojke],%
donar% [arbetar,! fixar],% fyrk% [pengar],% polare% [vän],! fọtis% [fotboll],% tjuppa%
[springa],! jọra% [dansa],% birs% [taxi],! dọka% [dricka,! supa],% flindare% [flaska],!
krạpụla% [baksmälla],! skụru% [spårvagn],% läppäre% [laptop],% håksa% [förstå],% helt%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Uppgifterna! om! Uffe! är! sådana! som! har! fått! stöd! av! samtliga! åtta! vuxna! informanter! jag!

har!intervjuat.!
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yees!% [ok,! bra]," Hẹsa% [Helsingfors],! Stọkis8%[Stockmann]! och! Krụnan% [KronoK
hagen].! Det! visar! sig! att! flera! av! orden! är! de! samma! som! Anita! och! Kurre!
använde!i!sin!ungdom,!d.v.s.!omkring!30!år!före!Uffes!ungdomsår.!
Utifrån! enkäterna! och! intervjuerna! insamlade! på! 2000Ktalet! kan! jag!
konstatera! att! gränsen! mellan! olika! svenskspråkiga! slangtalande! grupper! i!
staden!inte!är!särskilt!skarp.!Toni!och!Antonia!umgås!i!sin!vardag!i!flera!olika!
grupper!som!bara!delvis!överlappar!varandra.!Slangorden!följer!med!från!ett!
sammanhang! till! ett! annat.! Slangen! är! inte! längre! bara! ungdomens! språk,!
också! vuxna! använder! slangord.! Då! slang! dessutom! används! generellt! i!
informella! sammanhang,! eller! är! det! enda! alternativet! för! vissa! talare,! kan!
man! säga! att! slangens! expressiva! effekt! har! bleknat.! Skillnaden! mellan!
flickors!och!pojkars!slanganvändning!har!i!stort!sett!försvunnit!och!även!om!
Antonias! och! Tonis! slang! skiljer! sig! från! varandra! är! skillnaderna! mindre!
relaterade!till!kön!än!till!språklig!bakgrund!och!umgängeskretsarnas!språk.!!
!

Sammanfattning:!Helsingforsslang!i!ständig!förändring!
Jag! har! i! den! här! artikeln! presenterat! svensk! Helsingforsslang! och! protoK
typiska! slangtalare! i! Helsingfors! sedan! början! av! 1900Ktalet! fram! till! 2000K
talet.! Genom! att! använda! en! ram! av! sociolingvistiska! och! pragmatiska!
aspekter! har! jag! strävat! efter! att! visa! hur! olika! omständigheter! under! olika!
tider!bidrar!till!att!slangordförrådet,!slangorden!och!ordformerna!förändras.!
Jag! har! i! presentationen! fokuserat! på! talarna! och! försökt! teckna! bilder! av!
typiska! slangtalare! i! början! och! mitten! av! 1900Ktalet! och! i! början! av! 2000K
talet,! och! därigenom! belysa! stadsmiljöer,! sociala! miljöer! och! situationer! där!
svensk!Helsingforsslang!har!använts.!De!sociala!och!pragmatiska!aspekterna!
har!jag!därefter!kopplat!till!slangord!som!finns!belagda!från!de!olika!tiderna!
och!miljöerna.!!
Hur!har!då!den!svenska!Helsingforsslangen!förändrats?!Mitt!svar!måste!
bli!att!den!i!vissa!hänseenden!har!förändrats!mycket!och!i!andra!inte!särskilt!
mycket.! I! slangordförrådet! har! det! naturligtvis! genom! åren! kommit! in! nya!
ord!och!gamla!har!fallit!bort!–!det!är!att!vänta.!Som!jag!har!visat!ovan!är!de!
semantiska! fälten! där! slangord! föds! och! försvinner! i! hög! grad! beroende! av!
slangtalarnas! omvärld.! Kalles! ord! för! sjukdomar,! bristande! hygieniska! förK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8%Stokis! är! en! äldre! slangordsform! för! varuhuset! Stockmann! som! fortfarande! används! av!

svenskspråkiga! helsingforsare! födda! på! 1960Ktalet! eller! tidigare,! medan! yngre! personer! i!
regel!använder!formen!Stocka,!som!är!gemensam!med!den!finska!Helsingforsslangen.!
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hållanden!och!vissa!maträtter!är!tätt!kopplade!till!hur!och!var!han!levde.!Hans!
matord! och! sjukdomsord! behövs! inte! längre! eftersom! samma! gemensamma!
behov! av! att! tala! om! sådant! inte! längre! finns.! Däremot! behövs! nya! ord! för!
festkulturen!idag,!för!relationer!och!för!all!den!nya!tekniken,!ämnen!som!idag!
är! viktiga! för! slangtalare.! Men! vid! sidan! av! de! här! aktualitetsorden! lever!
många!av!de!tidigare!orden!kvar:!Ord!som!kunde,%fyrk,%krabbis%och!dọka%har!
egentligen!aldrig!försvunnit!ur!den!svenska!Helsingforsslangen.!
När!det!gäller!ordformer!har!en!genomgripande!förändring!skett!genom!
att! hybridformer! kommit! in! i! allt! högre! grad! (Forsskåhl! 2002).! Fram! till!
Kurres!och!Anitas!tid!var!det!mer!eller!mindre!självklart!att!då!matrisspråket!
var! svenska! (eller! svensk! dialekt! i! Kalles! fall)! böjdes! och! uttalades! också!
slangorden!enligt!svenskt!mönster.!Så!är!det!emellertid!inte!längre!(för!utförK
ligare! studier! av! detta! se! Nyholm! 1998;! Forsskåhl! 2005).! Tvärtom! har! det!
blivit! allt! vanligare! med! hybridformer! där! slangtalare! fritt! kombinerar!
morfem!och!fonologi!från!olika!språk!i!ett!och!samma!ord,!i!ett!ord!och!dess!
avledning!eller!i!ett!sammansatt!ord.!
Valet!av!matrisspråk!för!Helsingforsslangen!har!också!förändrats.!Ända!
fram! till! slutet! av! 1900Ktalet! har! det! varit! rätt! självklart! att! finlandssvensk!
slang! talas! på! svenska,! med! svensk! syntax! och! svenska! ord! som! ram! för! inK
skjutna!slangord.!Finlandssvenska!ungdomar!på!2000Ktalet!ser!däremot!inte!
längre! detta! som! en! självklarhet! utan! kodväxling! mellan! finska! och! svenska!
har!nästan!kommit!att!bli!en!del!av!slanganvändningen.!”Slang!är!att!blanda!
finska!och!svenska”,!skriver!en!av!mina!informanter!år!2011.!
Aspekter!som!har!förändrats!mycket!är!också!vilka!som!talar!slang!och!
vilka!situationella!villkor!som!styr!användningen!av!slang.!I!början!av!1900K
talet! fanns! strikta! konventioner! för! i! vilka! situationer! slang! ens! var! tänkbar!
och! i! vilka! inte,! men! ju! friare! kontexten! för! umgänget! var! desto! större! utK
rymme! fanns! det! för! slanganvändningen,! vilket! präglar! exempelvis! Kalles!
slang!sett!i!relation!till!Hannas.!På!1950Ktalet!blev!Helsingforsslangen!ett!rätt!
enhetligt! sätt! för! finlandssvenska! ungdomar! i! staden! att! tala! sinsemellan! i!
mindre!formella!sammanhang.!Slang!var!inte!längre!ett!lågspråk!kopplat!till!
lågstatus! eller! till! skolpojkar! (Nyholm! 1989! s.! 7,! 12;! Paunonen! 2007! s.! 16).!
Däremot! fanns! det! fortfarande! under! den! här! tiden! kvar! en! viss! skillnad!
mellan!pojkar!och!flickor!så!att!flickorna!visserligen!kände!till!alla!slangord,!
men! de! var! klart! försiktigare! med! att! använda! vissa! slangord,! särskilt! inom!
mer!tabubelagda!områden!(SLS!2041).!Slanganvändning!hade!alltså!på!1950K
talet!fortfarande!en!social!laddning!som!gjorde!att!flickor!och!pojkar!förhöll!
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sig!olika!till!den.!På!2000Ktalet!har!ramarna!för!slanganvändningen!däremot!
blivit! allt! lösare.! Idag! använder! såväl! flickor! som! pojkar,! såväl! unga! som!
vuxna! slang,! och! situationerna! där! slang! används! och! är! accepterad! blir! allt!
fler.!Samtidigt!tyder!enkätsvar!och!intervjusvar!på!att!finlandssvenska!slangK
användare!i!Helsingfors!idag!just!på!grund!av!den!allt!mer!utbredda!användK
ningen! av! slang! inte! längre! uppfattar! slangen! som! ett! expressivt! alternativ.!
Slangartat!språk!är!helt!enkelt!det!enda!många!unga!använder!och!verkligen!
upplever!sig!behärska.!!
Jag! kan! sammanfattningsvis! konstatera! att! den! svenska! HelsingforsK
slangen! har! förändrats! över! de! senaste! 110! åren,! i! tät! förbindelse! med! det!
omgivande! samhället.! Detta! är! snarast! att! betrakta! som! ett! universellt!
fenomen,!med!paralleller!bl.a.!i!sverigesvensk,!brittisk!och!amerikansk!slang,!
beskrivna! bland! annat! av! Kotsinas! (1994;! 1996),! Partridge! (1970)! och! Eble!
(1996).! Det! specifika! för! Helsingforsslangen! är! språkkontaktsituationen! och!
språkblandningen!i!staden!som!har!utgjort!centrala!slanggeneratorer.!!
Avslutningsvis! vill! jag! kommentera! valet! att! presentera! slangbrukarK
mönster! i! Helsingfors! genom! konstruerade! prototypiska! slangtalare.! Hanna,!
Kalle,! Harald,! Anita! och! Kurre! samt! Antonia,! Toni! och! Uffe! döljer! bakom! sig!
en! mångfald! och! komplexitet! som! inte! kommer! fram! i! framställningen.!
Medan!den!finska!Helsingforsslangens!historia!har!utforskats!och!behandlats!
både! djupgående! och! omfattande! av! bl.a.! Heikki! Paunonen! (se! framför! allt!
2000),! återstår! den! svenska! Helsingforsslangens! historia! i! all! dess!
komplexitet!fortfarande!att!reda!ut!och!skriva.!Prototyperna!som!presenteras!
här!kan!ses!som!ett!potentiellt!startskott!och!en!första!stomme!för!en!sådan!
mer! nyanserad! studie.! Inför! denna! presentation! har! jag! gått! igenom! en!
mängd!arkivmaterial,!tidningsmaterial!och!andra!texter,!men!mycket!återstår!
att!göra.!Mer!material!behöver!letas!fram,!och!en!systematisk!genomgång!och!
analys!av!nytt!och!befintligt!material!behövs!för!att!nyansera!den!grova!bild!
som!här!har!skissats.!!
!
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Summary!
MONA!FORSSKÅHL:!!
Helsinki!Swedish!slang!in!transition!
!
This! paper! concerns! FinlandKSwedish! slang! in! Helsinki! from! the! end! of! the!
nineteenth!century!until!the!present!day.!The!question!addressed!is!how!this!slang!
has!changed!over!the!years.!The!focus!is!not!primarily!on!slang!words,!but!rather!on!
such!factors!as!the!social!background!of!the!speakers,!the!matrix!language!in!which!
slang!words!are!used,!and!the!specific!situation!in!which!slangy!language!is!used.!On!
the!basis!of!material!consisting!of!both!firsthand!information!and!earlier!research,!I!
have! constructed! eight! different! prototypical! slang! users! from! different! periods! in!
time! and! sketched! a! picture! of! their! living! conditions,! surroundings! and! everyday!
life,!and!then!shown!how!the!slang!vocabulary,!closely!linked!to!these!factors,!has!
changed!over!the!period.!!
The! changes! are! great! in! some! aspects,! but! very! small! in! others.! Around! the!
year!1900!there!were!two!distinct!slang!varieties,!an!old!slang!vocabulary!used!in!
and!about!school!and!university!life,!and!another!newer!one,!a!kind!of!street!slang,!
formed!in!the!language!contact!situation!in!the!working!class!areas!at!the!outskirts!
of!the!town.!After!the!wars!in!the!1940s!the!two!slang!varieties!merged!and!a!new!
dividing!line!emerged!between!Finnish!and!Swedish!slang.!The!Swedish!slang!of!this!
time!imported!many!new!slang!words!form!the!new!AngloKAmerican!youth!culture,!
adopting! them! into! Swedish! forms.! In! the! twentyKfirst! century! FinlandKSwedish!
slang! in! Helsinki! is! spoken! more! widely! than! ever! before,! regardless! of! the!
speaker’s! social! background.! Both! adults! and! youth! use! slang! in! an! increasing!
variety!of!situations,!even!formal!ones.!A!major!part!of!the!slang!vocabulary!today!
consists! of! hybrid! words,! with! morphemes! and! phonological! forms! from! Finnish,!
Swedish!and!English.!A!new!development!is!that!for!many!young!slang!users,!slangy!
language!is!the!only!language!form!in!which!they!feel!comfortable,!and!therefore,!for!
them,!slang!is!not!an!alternative,!expressive!language!form,!but!rather!a!natural!first!
choice.!For!these!language!users,!slang!has!become!the!standard.!
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%
Av%Gunnstein%Akselberg%%
!
!
!
!
!

Ei!utfordring!
Temaet!for!denne!artikkelen!er!å!avgrensa!forskingsfeltet!urban%names,!som!
vi!med!ei!norsk!nemning!kan!kalla!urbane%namn.!Målet!er!å!sjå!om!det!er!råd!
–! og! i! tilfelle! korleis! det! er! råd! –! å! avgrensa! dette! forskingsfeltet! frå! andre!
onomastiske! forskingsområde.! Dinest! vil! eg! ta! føre! meg! nokre! av! dei!
utfordringane! som! er! knytte! til! dette! forskingsfeltet.! Eg! vil! også! diskutera!
kvifor! ein! bør! –! eller! kva! som! kan! vera! føremunen! med! å! –! avgrensa! eit!
forskingsfelt!som!urbane!namn!frå!andre!onomastiske!forskingsfelt.!Særleg!er!
det!interessant!å!sjå!på!relasjonen!mellom%urbane%namn!og!byens%namn.1!!
Når!eg!nyttar!nemninga!by!i!artikkelen,!og!dersom!anna!ikkje!er!sagt,!er!
det! hovudsakleg! i! den! norske! og! danske! allmenne! tydinga! ‘kjøpstad’.! Til!
denne! danskKnorske! tydinga! svarar! den! parallelle! tydinga! av! den! svenske!
nemninga! stad.! Sjølv! om! dette! er! ein! nordisk! rapport,! er! det! naudsynt! å! ha!
med! denne! definisjonen.! Grunnen! til! dét! er! at! på! ei! språkleg! overflate! har!
motsetnaden! urbane% namn! versus! byens% namn! skandinavisk! språkspesifikk!
karakter,! med! primær! relevans! for! norsk! og! dansk! forsking.! På! eit! meir!
grunnleggjande! og! prinsipielt! nivå,! gjeld! motsetnaden! urbane% namn! versus!
namn%knytte%til%ein%særleg%lokalitet!(eller!eit!særleg!denotatum),!om!lokalitetK
en! (denotatumet)! vert! kalla! by! eller! stad.! Det! er! denne! andre! motsetnaden!
som!er!mest!interessant!i!denne!artikkelen!av!di!den!har!ein!allmenn!og!ikkje!
språkspesifikk!karakter.!Termen!urbane%namn!er!eigenleg!lite!brukt,!men!han!
kan! vera! nyttig! å! bruka! av! di! vi! då! kan! få! fram! noko! namnetypologisk!
karakteristisk!som!termar!lik!byens%namn!eller!stadens%namn!ikkje!fangar!opp.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!I! tråd! med! skandinavisk! praksis! nyttar! eg! nemninga! byens% namn! (sv.! stadens% namn,! dk.!

byens% navne)! om! toponyma! som! finst! i! ein! by.! Sjå! elles! under! overskrifta! ByMetymologi.!
Nemninga!bynamn!nyttar!eg!om!namn!på!byar.!!
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Slike! problemstillingar! vil! falla! nær! saman! med! ein! lang! praktisk! og!
metodisk! tradisjon! innom! namnegranskinga,! nemleg! namnekategorisering!
(Akselberg!2002).!I!ein!slik!diskusjon!vil!vurdering!av!einskilde!parameter!–!
og! ein! eventuell! kombinasjon! av! ulike! parameter,! som! kan! avgrensa! eller!
klassifisera!urbane!namn!som!eigen!kategori!–!vera!aktuell.!Utgangspunktet!
mitt! er! at! forskingsfeltet% urbane% namn! vil! vera! knytt! til! namnekategorien%
urbane%namn.!!
Eit! forskingsfelt! er! eit! studieområde! som! vert! granska! vitskapleg.!
Forskingsfelta!kan!vera!fagleg!vide!og!omfattande,!som!t.d.!fysikk!og!medisin,!
og! dei! kan! vera! fagleg! avgrensa! og! spesialiserte! som! t.d.! nøytrinoKstudiar!
innom! fysikken! (jfr.! CERNKstudiane! som! fekk! stor! internasjonal! merksemd! i!
2012)! og! kolesterolK! eller! blodtrykkKstudiar! (som! konstant! får! stor! medieK
merksemd)!innom!medisinen.!Forskingsfelt!vert!avgrensa!og!definerte!av!dei!
faglege% kategoriane! som! vert! studerte.! I! namnegranskinga! vil! namneM
kategorien%stadnamn! (toponym)! avgrensa! forskingsfeltet%stadnamngransking!
–! i! høve! til! t.d.! forskingsfeltet%personnamngransking,! som! byggjer! på! namneM
kategorien% personnamn.! Eit! forskingsfelt! vert! såleis! avgrensa! av! dei! faglege!
katagoriane!som!vert!studerte.!For!å!kunna!definera!onomastiske!forskingsK
felt,!må!ein!såleis!først!kunna!avgrensa!onomastiske!kategoriar.!!
!

Kategoriseringsgrunnlag!
Innom! namnegranskinga! finst! det! forskjellige! forskingsområde! eller! delK
disiplinar.!Eit!av!dei!klassiske!og!tradisjonelle!skilja!innom!onomastikken!går!
mellom! personnamngransking! (antroponymi)! og! stadnamngransking! (topoK
nymi).! Innom! stadnamngranskinga! finst! det! igjen! ulike! forskingsområde,!
eller! undergrupper,! som! studium! av! naturnamn! og! kulturnamn,! og! desse!
forskingsområda! kan! atter! delast! opp! i! fleire! andre! avgrensa! forskingsK
område!eller!undergrupper.!Naturnamna!skifter!ein!t.d.!i!fjellM%og%høgdenamn,!
elvenamn,!innsjønamn,!øynamn,%fjordnamn!osb.,!og!kulturnamna!kan!skiftast!i!
t.d.! gardsnamn,! bynamn,! vegM% og% gatenamn,! butikknamn,! husnamn,% kvartalsM
namn!osb.,!med!tilsvarande!forskingsområde.!!
Skiljet! mellom! personnamn! og! stadnamn! kan! vi! i! utgangspunktet! seia!
har!grunnlag!i!kva!for!type%denotatum!namna!representerer.!Det!går!rimeleg!
greitt!å!skilja!mellom!denotatuma!‘stad’!og!‘person’!av!di!desse!denotatuma!er!
rimeleg! konkrete! og! såleis! greie! å! identifisera.! Også! mellom! undergruppene!
som! er! nemnde! i! avsnittet! ovanfor,! kan! vi! la! skiljet! gå! mellom! kva! for! type!

!
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denotatum!vi!har!med!å!gjera.!Vi!kan!oftast!skilja!mellom!eit!naturKdenotatum!
og!eit!kulturKdenotatum,!og!det!går!heller!greitt!å!dela!naturnamna!og!kulturK
namna! vidare! inn! i! undergrupper! av! di! vi! som! oftast! kan! skilja! mellom!
denotatuma!fjell,!elv,!innsjø,!øy!osb.,!sameleis!som!vi!kan!skilja!mellom!denoK
tatuma!gard,!veg,!butikk,!hus,%kvartal!osb.!Dette!er!nokså!utbreidde!og!mykje!
nytta! kategoriseringar! i! namnegranskinga,! og! slike! kategoriseringar! har! ein!
lang!tradisjon!i!Skandinavia.!!
Skal! vi! derimot! dela! kulturnamnforskinga! inn! i! kategoriar! som! i! tillegg!
til! konkrete! fenomen! også! femner! om! meir! abstrakte! fenomen,! som! i! dette!
tilfellet! forskingsfeltet! urban! namnegransking! og! namnekategorien! urbane!
stadnamn!(toponym),!får!vi!andre!utfordringar.!Grunnen!er!m.a.!nettopp!det!
at! urban! namnegransking! gjeld! urbane! toponym,! og! dei! toponyma! let! seg!
ikkje!like!lett!avgrensa!av!ein!særleg!eller!karakteristisk!type!denotatum,!slik!
som! dei! rimeleg! konkrete! hovudkategoriane! (natur! og! kultur)! og! underK
kategoriane!(fjell,!elv,!sjø,!øy;!gard,!veg,!hus!osb.),!som!er!nemnde!ovanfor,!kan.!!
Hovudutfordringa! er! såleis! i! utgangspunktet! korleis! ein! skal! kunna!
avgrensa!og!forstå!termen!urban!i!onomastisk!toponymisk!samanheng.!Difor!
skal!eg!fyrst!sjå!litt!på!termen!urban,!men!aller!fyrst!vil!eg!gje!nokre!døme!på!
korleis! nemninga! urban! er! nytta! som! grunnlag! for! personnamn! –! både! som!
førenamn!og!som!slektsnamn!(etternamn)!–!og!dessutan!som!eit!heller!frekK
vent!adjektiv!i!appellativiske!lekkar.!Desse!døma!kan!tolkast!som!uttrykk!for!
at! nemninga! urban! i! namnesamanheng! har! spela! ei! sentral! rolle! gjennom!
historia,!og!dermed!også!kan!uttrykkja!ei!direkte!eller!indirekte!interesse!for!
byen,!bykultur!og!urbaniseringsprosessar.!!
!

Urban!som!proprium!–!det!mest!urbane!personnamnet?!
Urban%som%førenamn%
Dersom!vi!studerer!den!kristne!religionshistoria,!slår!det!oss!fort!at!personK
namnet!Urban!har!vore!heller!populært!som!namn!på!kyrkjelege!og!religiøse!
leiarar.!Heile!åtte!pavar!frå!urkyrkja!og!fram!til!langt!etter!reformasjonen!bar!
namnet!Urban:!Urban!I!(St.!Urban)!(pave!222–230),!Urban!II!(pave!1088–99),!
Urban!III!(pave!1185–87),!Urban!IV!(pave!1261–64),!Urban!V!(pave!1362–70),!
Urban!VI!(pave!1378–89),!Urban!VII!(pave!15.09.1590–27.09.1590)!og!Urban!
VIII! (pave! 1623–1644).! Om! grunnen! til! denne! kyrkjelege! interessa! for!
personnamnet!Urban!kan!ha!samanheng!med!at!kristendomen!i!all!hovudsak!
frå!starten!av!var!ein!byreligion!(der!byar!som!Jerusalem,!Damaskus,!Antiokia,!
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Edessa/Sanli! Urfa,! Efesos,! Roma! osb.! spela! ei! viktig! rolle),! skal! vera! usagt,!
men!det!kan!vera!ein!nær!samanheng!her.!!
Også!mellom!dei!kristne!helgenane!finn!vi!dette!namnet,!som!Urban!av!
Makedonia! (ein! av! dei! 70! disiplane,! ifylgje! ortodoks! tradisjon)! og! Urban! av!
Langres!(327–390).!!
Elles! viser! det! seg! at! personnamnet! Urban! er! rimeleg! vanleg! mellom!
musikarar,! politikarar! og! idrettsutøvarar! i! moderne! tid,! t.d.! Urban! Blitz!
(britisk!musikar),!Urban!Hansen!(dansk!politikar),!Urban!Meyer!(amerikansk!
fotball!coach)!og!Urban!Shocker!(amerikansk!baseballspelar).!!
I!Noreg!skal!det!vera!33!nordmenn!som!etter!1902!har!bore!førenamnet!
Urban,!den!siste!av!desse!etter!år!2000!(Alhaug!2011!s.!366).!I!Sverige!finst!
det! derimot! nesten! 12! 000! personar! med! førenamnet! Urban! (Statistiska!
centralbyrån![www]).!!
Vi! veit! aldri! for! sikkert! kva! for! motiv! som! ligg! bak! eit! personnamnval,!
men!det!vil!vera!rimeleg!å!rekna!med!at!namn!som!ein!tek!sjølv!eller!som!vert!
bestemt! eller! avgjort! av! det! miljøet! ein! ferdast! i! –! som! t.d.! pavenamn! og!
artistnamn!–!er!aktuelle!døme!i!dette!kapitlet.!Likevel!tar!eg!med!namn!som!
opphavleg!kan!vera!døypenamn!av!di!dei!kan!fortelja!om!ein!mentalitet!eller!
ei!forståing!som!er!knytt!til!problemstillinga!i!artikkelen.!!
I!denne!artikkelen!kjem!eg!mest!til!å!konsentrera!meg!om!toponym,!men!
eg!synest!at!det!her!er!relevant!å!trekkja!fram!personnamneksempel!som!har!
eit!etymologisk!relevant!grunnlag!!
!
Urban%som%slektsnamn%
Urban!er!ikkje!berre!utbreidd!som!førenamn.!Vi!finn!også!mange!døme!på!at!
Urban!vert!nytta!som!etternamn!eller!som!slektsnamn,!og!vi!kan!særleg!finna!
slike! mellom! kunstnarar! som! forfattarar,! musikarar! og! arkitektar,! som!
Charles! Urban,! (angloKamerikansk! filmprodusent),! Damir! Urban! (kroatisk!
musikar),! Joseph! Urban! (austerriksk! arkitekt),! Keith! Urban! (new! zealandsk!
songar),!Milo!Urban!(slovakisk!forfattar)!og!Milos!Urban!(tsjekkisk!forfattar).!!
!
Urbane%propriumsavleiingar%
Det! finst! også! ulike! propriumsavleiingar! til! personnamnet! Urban,! t.d.!
namneformer! som! Urbanowicz! (polsk),! Urbánek! (tsjekkisk/slovakisk)! og!
Urpo!(finsk).!!

!
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Urban!som!adjektiv!i!apellativiske!lekkar!
Nemninga% urban! vert! nytta! som! adjektiv! i! mange! appellativiske! lekkar.! I!
media! ser! det! ut! for! at! adjektivet! urban! dei! siste! åra! har! hatt! ein! viss!
popularitet!og!høg!status,!både!i!reportasjar!og!i!marknadsføring!av!produkt,!
t.d.! i! annonsar.! Dei! følgjande! døma! er! tekne! frå! norske! aviser! i! året! 2011:!!
“urbane! vaser”,! “urban! ørret”,! “urbant! helvete”,! “urban! selveierleilighet”,!!
“urban! hage”,! “urbant! turmål”,! “urban! café”,! “urbane! landskap”,! “urban!
totning”,! “urban! cuisine”,! “Urban! Jungle”,! “urbant! konsept”,! “urbant! senter”,!!
“urbant!livsstilkonsept”,!“urbant!marked”!og!“urbant!klubbkonsept”.!Og!dessK
utan! finn! vi! formuleringar! som! “urbane! nomader”,! “Framtida! er! urban”,!!
“urbane! erobringstokt”,! “Urbant! i! Myrkdalen”,! “urbane! busser”! og! “transM
urbane!busser”!i!lokale!og!regionale!aviser!og!i!riksavisene.!(Alle!kursiveringK
ane!er!mine).!
Vi!ser!såleis!at%urban!er!nytta!både!i!proprielle!og!appellativiske!einingar.!
Det! finst! altså! ein! lang! historisk! tradisjon! for! å! nytta! nemninga% urban! som!
grunnlag!for!proprium.!Dessutan!finst!det!ein!moderne!–!eller!kanskje!heller!
ein!postmoderne!–!tradisjon!for!å!bruka!nemninga!urban!som!lekk!i!appellativK
iske!motenemningar.!
!

Etymologien!for!ordet!urban!
Før!eg!går!vidare!er!det!naudsynt!å!sjå!litt!på!etymologien!til!og!innhaldet!i!
nemninga!urban.!!
Personnamnet!Urban,!som!er!nytta!i!eksempla!ovanfor,!er!ei!kortform!av!
den! latinske! forma! Urbanus.! Propriumet! Urbanus% er! laga! til% det% latinske!
adjektivet%urbanus!som!tyder%%‘som!har!med!byen!å!gjera’.!Latinsk!urbanus!er!
avleidd!av!det!latinske!appellativet!urbs,!som!tyder!‘by’.!I!tydinga!av!urbanus!!
‘som!har!med!byen!å!gjera’,!skal!‘byen’!opphavleg!ha!vore!meint!byen!Roma.!!!!!
I!nyare!tid!er!adjektivet!urban!nytta!i!engelsk!i!tydinga!‘karakteristisk!for!
bylivet’! frå! 1610,! men! denne! nemninga! var! likevel! sjeldan! i! vanleg! bruk! før!
1830.! Urbane! som! nemning! i! engelsk! er! nytta! i! 1530,! av! fransk! urbaine!
(1400Ktalet)! i! tydingane! ‘kultur! eller! manerar! knytte! til! byen’,! ‘kultivert’! og!
‘elegant’.!(Jamfør!t.d.!Onions!1966!s.!964.)!
Verbet! urbanisera% er! brukt! i! tydinga! ‘gjera! meir! offentleg’! (notert! i!
engelsk!frå!1640!i!forma!urbanize)!og!i!tydinga!‘gjera!til!byområde’!(notert!i!
engelsk!1884).!Jamfør:!Online!etymology!dictionary![www].!
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Finst!dikotomien!byens!denotatum2!versus!urbane!denotatum?!
Innleiingsvis! nemnde! eg! at! éin! måte! å! gjennomføra! onomastiske! kategoriK
seringar!på,!er!å!la!denotatuma!vera!grunnlaget!for!klassifiseringa.!Sjå!under!
overskrifta!Kategoriseringsgrunnlag!ovanfor.!Dei!denotatuma!som!er!nemnde!
under!overskrifta,!er!rimeleg!greie!å!identifisera!og!såleis!fysisk!heller!enkle!å!
skilja!frå!kvarandre!(t.d.!ei!elv,!ei!øy,!eit!fjell!og!t.d.!ein!gard,!eit!hus,!ein!butikk,!
eit% kvartal),! og! dei! fungerer! difor! godt! som! grunnlag! for! namnekategoriar!
som!elvenamn,!øynamn!og!fjellnamn,!og!gardsnamn,!husnamn,!butikknamn!og%
kvartalsnamn.!!
Men! korleis! er! det! med! denotatum! som! er! knytte! til! namnekategorien!
byens% namn! og! namnekategorien! urbane% namn?! Finst! byens% denotatum! og!
finst!urbane%denotatum?!Under!overskriftene!Finst%byens%denotatum?!og!Finst%
det% urbane% denotatum?! nedanfor! prøver! eg! å! diskutera! kva! som! kan!
identifisera!byens%denotatum!og!kva!som!kan!identifisera!urbane%denotatum.!!
!

Finst!byens!denotatum?!
ByMdefinisjonar%og%avgrensingar%
Vi! manglar! ein! allmenn! definisjon! av! kva! ein% by! er.! Derimot! finst! det! eit!
omfattande! definisjonsmangfald.! Eg! nemner! her! nokre! sentrale! parameter!
som!ofte!har!vore!nytta!til!å!identifisera,!karakterisera!eller!avgrensa!ein!by.!!
!
1.! Ein! vanleg! måte! å! definera! eller! avgrensa! ‘fenomenet’! by! på,! er! å! rekna!
med! eit! overordna! byMgeografisk! kriterium! som! dekkjer! m.a.! parametera:!
a)!befolkningstal!(relativt!stor!befolkning!i!høve!til!omlandet),!b)!økonomisk!
grunnlag!(m.a.!eit!variert!og!aktivt!næringsliv!og!handel),!c)!administrative!
strukturar! (offentlege! og! private)! og! d)! funksjonalitet! og! service! (m.a.!
materielle,! økonomiske,! sosiale,! helsemessige,! kulturelle! og! kommunikaK
tive!tilhøve).!!
2.! Elles! finst! byMjuridiske! avgrensingar! som! er! knytte! til! særlege! rettar! som!
byane!har!og!har!hatt!opp!gjennom!historia!som!privilegiebrev,!kjøpstadsK
rettar!eller!charter.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 !I!

tråd! med! nemninga! byens% namn! nytta! om! toponym! innom! bygrensene,! nyttar! eg!
nemninga! byens% denotatum! om! denotatum! innom! bygrensene.! Og! i! tråd! med! nemninga!
bynamn,!nyttar!eg!nemninga!bydenotatum!om!dei!denotatuma!som!relaterer!til!den!fysiske!
eininga!by.!!

!
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3.! Det! finst! òg! eit!byromMkriterium! som! omfattar! m.a.! sentrum,! gatenett,! tett!
busetjing,! fysisk! konsentrasjon! og! fortetting! (m.o.t.! husavstand,! kvartal,!
bygardar! osb.),! ein! særleg! byKarkitektur,! og! dessutan! parkar,! løkker! og!
andre!friområde.!!!
4.! Geografiske%rammer!set!fysiske!grenser!for!eit!relativt!avgrensa!geografisk!
byKområde,! men! der! byKgrensene! er! dynamiske! ved! at! dei! stendig! kan!
utvidast.!!!
5.!Desutan!finst!det!økonomiske%kriterium!som!er!knytte!til!næringsliv,!handel,!
handverk,! svak! eller! fråverande! primærnæring,! organ! for! økonomisk!
styring!og!økonomisk!forvalting.!!!!
6.! Vidare! vert! det! lagt! vekt! på! kriteriet! om! at! byen! skal! vera! eit!
kommunikasjonspunkt!og!eit!sentralt!knutepunkt!for!all!slag!transport.!!
!
Stundom!seier!ein!at!byen!har!eller!skal!ha!nokre!kjernefunksjonar:!Desse!kan!
nettopp!vera!knytte!til!næringsliv!og!handel,!transport!og!service,!og!adminiK
strasjon!og!styringsorgan.!!
Byhistorikken! viser! nettopp! slike! funksjonelle,! strukturelle! og! fysiske!
bysærtrekk!–!heilt!frå!den!eldste!kjende!byen!Uruk!i!det!gamle!Mesopotamia,!
via! m.a.! MohenjoMDaro! i! Indusdalen,! Damaskus! i! MidtKAusten,! dei! klassiske!
greske! og! romerske! byane,! dei! italienske! mellomalderbyane! og! fram! til! dei!
moderne!byane!som!er!knytte!til!industrialisering!og!postmoderne!teknologi!
og!kommunikasjon.!!
Det!er!langt!på!veg!råd!å!avgrensa!byen!til!nokre!rimeleg!tydlege!og!langt!
på! veg! målbare! kriterium,! og! som! vi! kan! setja! opp! som! eit! sett! parameter.!
Desse!parametera!kan!grovsorterast!i!funksjonelle!og!fysiske!kategoriar.!Slike!
parameter! avgrensar! den! geografiske! konteksten! for! –! og! såleis! indirekte!
distribusjonen!av!–!byens!namn!eller!byKtoponym.!Såleis!skulle!byens!denoK
tatum! kunna! vera! lokalitetar! innom! eit! geografisk! område! som! kan! avK
grensast!av!slike!parameter.!!
Alle! parametera! treng! ikkje! vera! oppfylte! for! å! kunna! definera! ein! by!
eller!eit!byområde,!men!kjernefunksjonar!bør!vera!ivaretekne!og!området!må!
kunna! avgrensast! fysisk! og! geografisk! i! tråd! med! overskriftene! Urban% som%
proprium!–%det%mest%urbane%personnamnet?!og!Urban%som%adjektiv%i%apellativM
iske% lekkar! ovanfor.! I! praksis! skulle! det! tyda! at! vi! får! ei! svært! stor! mengd!
denotatum!som!kan!kallast!byens!denotatum.!Hovudkravet!er!altså!at!desse!
lokalitetane!finst!innom!eit!geografisk!område!–!byen!–!som!let!seg!avgrensa!
av!parameter!som!dei!som!er!sette!opp!ovanfor.!!
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I! Noreg! førte! ein! revisjon! av! Kommunelova! i! 1992! til! ei! endring! av! dei!
tradisjonelle! parameterkrava! som! tidlegare! vart! sette! for! å! kunna! tildela! eit!
område!bystatus.!Sjå!om!dette!nedanfor!i!Eit%norsk%døme:%Vinstra%i%GudbrandsM
dalen!
!
ByMetymologi%
Etymologien!til!appellativet!by!har!samanheng!med!norrønt!býr!og!bør!‘gard,!
busetjing’,!som!er!avleidd!av!rota!i!det!norrøne!verbet!búa!med!tydinga!‘bu’!
og!tidlegare!‘dyrka’!(Nielsen!1976!s.!53,!Sandnes!og!Stemshaug!1997!s.!113–
114).! Nemninga! by! finst! i! mange! gardsnamn! i! det! austnordiske! området!
(Austlandet,!Sverige!og!Danmark),!medan!parallellnemninga!bø!hovudsakleg!
finst! innom! det! vestnordiske! området! (Vestlandet! og! NordKNoreg,! Island,!
Færøyane).!Det!nordiske!appellativet!by!finst!òg!i!fleire!stadnamn!i!England!–!
særleg! i! dei! nordaustlege! delane.! I! Noreg! og! Danmark! har! appellativet! by!
etter! kvart! også! blitt! til! ei! appellativnemning! for! ‘fenomet’! by,! ‘kjøpstad’,!
medan! i! Sverige! er! det! appellativnemninga! stad! som! har! fått! denne!
funksjonen.!!
!
ByMterminologi%
Nemninga! for% by% varierer! i! dag! –! og! ho! har! varierert! gjennom! historia! –!
innom! det! germanske! språkområdet! mellom! fleire! ulike! nemningar! som%
kaupang,!stad,!kjøpstad,!stiftsstad,!landsby,!ladested,!city,!town,%tettstad,!Stadt,!
busetnad!osb.!Den!juridiske!og!funksjonelle!statusen!til!desse!denotatuma!(sjå!
under! overskrifta! ByMdefinisjonar%og%avgrensingar),! varierer! mykje,! men! alle!
kan! verta! nytta! i! meininga! ‘by’.! Dette! viser! kor! vanskeleg! det! kan! vera! å!
avgrensa!denotatumet!by,!av!di!forståinga!av!kva!ein!by!er,!kan!variera!mykje!
–!fysisk,!formelt,!juridisk!og!mentalt!–!frå!kontekst!til!kontekst,!frå!område!til!
område!og!frå!kultur!til!kultur.!Eit!denotatum!som!i!ein!kontekst!vert!definert!
som! by,! kan! derimot! i! ein! annan! kontekst! ikkje! verta! definert! eller! forstått!
som!by.!!
!
Eit%norsk%døme:%Vinstra%i%Gudbrandsdalen%
Situasjonen! i! Noreg! kan! illustrera! noko! av! problematikken! om! kva! for!
busetjing!som!kan!falla!utanfor!eller!innanfor!dei!geografiske!rammene!eller!
grensene!til!ein!by.!I!1837!vart!det!lovfesta!skilje!mellom!landkommunar!og!
bykommunar!i!Noreg.!Dette!skiljet!forsvann!då!kommunelova!vart!endra!av!
Stortinget! i! 1992.! Då! forsvann! statlege! privilegium! som! retten! til! å! driva!
!

!
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handel.! Frå! då! av! kunne! kommunane! sjølve! vedta! bystatus! for! tettstadene.!
Bystatus!var!ikkje!lenger!noko!ein!fekk!frå!øvste!statlege!hald.!I!1996!vart!det!
innført! krav! om! minst! 5! 000! innbyggjarar! i! kommunen! før! ein! kunne! få!
bystatus.!Dessutan!finst!det!nokre!tilleggskrav:!Ein!by!skal!vera!ein!bymessig!
tettstad! med! handelsK! og! servicefunksjonar! og! ha! konsentrert! busetnad.! I!
Kommunelova!§!3!nr.!5!finst!følgjande!formulering!om!krav!til!bystatus:!
!
Kommuner!med!over!5000!innbyggere!kan!ta!i!bruk!benevnelsen!by,!dersom!
kommunen! har! bymessig! tettsted! med! handelsK! og! servicefunksjoner! og!
konsentrert! bebyggelse.! Departementet! kan! fravike! bestemmelsen! i! første!
ledd!dersom!tungtveiende!grunner!tilsier!det.!! !
(Sjå:!Lovdata![www].)!

!
Frå! 1996! er! det! altså! dei! norske! kommunestyra! sjølv! som! vedtar! om!
kommunen! skal! ha! bystatus.! Dette! har! ført! til! at! fleire! mindre! norske!
tettstader! er! blitt! byar,! medan! andre! og! større!tettstader!ikkje!er!blitt!det.!I!
Noreg! er! det! i! dag! meir! enn! 100! byar,! og! 50! av! desse! er! komne! til! etter!
1996!(!).! Ein! av! dei! mindre! norske! tettstadene! som! er! blitt! by,! og! som! til!
våren! 2012! er! det! siste! tilskotet! i! den! norske! byrekkja,! er! stasjonsbyen!
Vinstra!i!Gudbrandsdalen.!Den!21.!mai!i!2012!gjorde!kommunestyret!i!NordK
Fron! (våren! 2012! har! NordKFron! kommune! 5! 830! innbyggjarar)! eit! einK
stemmig!vedtak!om!at!Vinstra!skal!bli!by!frå!sommaren!2013!(Sjå:!NordKFron!
kommune![www].)!
Truleg! er! det! ikkje! mange! som! set! Vinstra! i! samband! med! nokon! by.!
Vinstra!er!i!hovudsak!ei!lang!rekkje!med!hus!langs!ein!veg!utan!noko!definert!
sentrum.!Denne!husrekkja!ligg!langs!Nedregate!som!er!ein!sentrumsveg!med!
nokre! små! butikkar! som! er! spreidde! langsmed.! Vegen! er! inneklemt! mellom!
elva!(Gudbrandsdalslågen)!og!jarnvegen!(Dovrebanen)!på!den!vestre!sida!og!
gjennomgangsvegen! gjennom! Gudbrandsdalen! (Europaveg! 6,! E6)! på! den!
austre!sida.!I!dette!området,!altså!i!den!nye!byen!Vinstra,!bur!det!rundt!2!500!
innbyggjarar.!!
Ein!hovudgrunn!til!at!kommunestyret!gjorde!dette!byvedtaket,!skal!vera!
at! ein! meiner! at! varehandelen! no! vil! få! ein! tilskuv! (Vårt% Land! 8.! juni! 2012!
s.!8–9).!Ein!annan!grunn!til!vedtaket!om!bystatus,!er!ønsket!om!å!vera!urban.!
Førsteamanuensis! i! samfunnsgeografi! ved! Universitetet! i! Oslo,! Per! Gunnar!
Røe,! seier! “At! så! mange! smykkar! seg! med! bystatus,! speglar! eit! ønske! om! å!
vera!urban”!(Vårt%Land!8.!juni!2012!s.!8).!Og!Røe!held!fram:!!
!

!
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Då! byane! vaks! fram! med! industrialiseringa! på! 1800Ktalet,! vart! dei! assosierte!
med! synd,! vold! og! moralsk! forfall.! I! dag! er! det! urbane! knytt! til! kreativitet,!
mangfald,!openheit,!medan!bygdementalitet!ofte!vert!brukt!nedsetjande.!Dette!
er! nok! årsaka! til! at! byen! har! fått! så! høg! status.! [...]! Tidlegare! følgde! det!
handelsrettar! med! statusen.! No! er! det! ingen! slike! formelle! fordelar,! men! på!
Vinstra! er! både! politikarane! og! handelstanden! overtydde! om! at! det! er! bra! å!
vera!by.!!

!
Mange!små!norske!busetnader!av!om!lag!det!same!omfanget!som!Vinstra,!har!
fått! bystatus! etter! 1996,! t.d.! Honningsvåg! (1996),! Finnsnes! (2000),! Sortland!
(1997),% Stokmarknes! (2000),! Leknes! (2002),! Kolvereid! (2002)! og! Brekstad!
(2005).!!
!

Finst!det!urbane!denotatum?!
Under!overskrifta!Urban%som%adjektiv%i%apellativiske%lekkar%ovanfor!er!det!kort!
gjort! greie! for! etymologien! og! hovudtydingane! til! adjektivet! urban.! UtfordK
ringa! med! nemninga! urban! er! at! ho! innheld! to! dels! ulike! innhald! eller! tydK
ingar.!!
!
1.! Den! eine! tydinga! av! nemninga! urban! er! ‘som! er! særmerkt! for! eller! gjeld!
byar’,! ‘som! har! med! byar! å! gjera’! eller! ‘bymessig’.! Denne! tydinga! er! i!
engelsk! uttrykt! med! forma! urban.! Spørsmålet! vert! då! om! tydinga! ‘byK
messig’!berre!skal!knytast!til!byar,!eller!om!‘bymessig’!også!kan!knytast!til!
denotatum!utanfor!byane.!Eg!tolkar!‘bymessig’!i!denne!artikkelen!til!også!å!
gjelda!denotatum!utanfor!byane,!når!desse!har!eit!‘bymessig’!preg!eller!ein!!
‘bymessig’! karakter.! Ei! slik! tolking! er! nyttig! av! di! vi! då! fangar! opp! t.d.!
fysiske! urbaniseringsprosessar! i! samfunnet! som! er! karakteristiske! for!
særskilde!historiske!periodar,!særskilde!kulturar!eller!særskilde!regionar!–!
utan!at!dei!er!spesifikt!knytte!til!ein!by.!Ei!slik!tolking!høver!t.d.!godt!til!dei!
samfunnsprosessane!som!har!funne!stad!dei!seinare!tiKåra.!!
2.! Den! andre! tydinga! av! nemninga! urban! er! ‘velseda,! danna,! kultivert’,! ‘ha!
manerar!eller!kulturelle!karakteristika!for!bylivet’,!‘sivilisert’!eller!‘høfleg’.!
Denne! tydinga! er! uttrykt! i! engelsk! med! forma! urbane.! Ei! slik! tyding! gjeld!
sosiale!praksisar,!haldningar!og!mentale!tilhøve!–!og!kan!vanskeleg!knytast!
til!fysiske!topoi.!Også!denne!tolkinga!høver!godt!med!samfunnsendringane!
som!har!funne!stad!i!den!historiske!perioden!som!vi!lever!i!no.!!
!

!

!
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Vi! har! dessutan! nemningane! urbanitet! og! urbanisering! –! i! tillegg! til! verbet!
urbanisera!–!som!begge!er!avleiingar!til!urban.!Urbanitet!tyder!‘det!å!oppføra!
seg! urbant’! og! urbanisering! tyder! ‘byomdanning,! det! å! omdanna! noko! til!
byområde’.!Jamfør!BeckerKChristiansen!2010!s.!1575.!!
!
!
UrbanKtyding!1a!
Ser! vi! på! den! fyrste! tydinga! av! urban! ovanfor,! jfr.! eng.! urban,! kan! vi! på! den!
eine! sida! seia! at! nemninga! i! prinsippet! dekkjer! det! same! innhaldet! som! vi!
finn! i! nemninga! by.! I! dette! tilfellet! vil! eit! byens! denotatum! og! eit! urbant!
denotatum!falla!saman.!Denne!tolkinga!femner!altså!om!fysisk!urbanitet.!!
!
UrbanKtyding!1b!
På!den!andre!sida!kan!vi!seia!at!den!fyrste!tydinga!av!urban!ovanfor!(1!under!
overskrifta!Finst%det%urbane%denotatum?),!dekkjer!noko!som!er!karakteristisk!
for!byen,!men!som!fysisk!ikkje!berre!treng!finnast!i!ein!by.!I!dette!tilfellet!vil!
eit! byens! denotatum! og! eit! urbant! denotatum! ikkje! falla! saman.! Også! denne!
tolkinga!femner!om!fysisk!urbanitet.!
!
UrbanKtyding!2!
Ser! vi! på! den! andre! tydinga! av! urban! ovanfor! (overskrifta! KategoriseringsM
grunnlag),! jfr.! eng.! urbane,! er! urban! knytt! til! noko! ikkjeKfysisk,! altså! noko!
mentalt! eller! sosialt,! som! kan! finnast! både! i! ein! by! og! utanfor! ein! by.! UtK
fordinga! med! denne! tydinga! er! at! det! er! vanskeleg! å! knyta! ho! til! eit! fysisk!
objekt! eller! denotatum.! Derimot! omfattar! denne! tydinga! mentale! tilhøve,!
sosiale! omgangsformer! og! ritual,! forestillingar,! haldningar,! kunnskapar,!
praksisar! osb.! Det! kan! finna! stad! urbane! sosiale! prosessar! og! urbane!
mentalitetsprosessar!også!utanfor!byane.!Denne!tolkinga!femner!om!mental!
og! sosial! urbanitet,! og! ho! dekkjer! altså! ikkje! fysisk! urbanitet! på! den! måten!
som! tolkingane! 1a! og! 1b! ovanfor.! –! Denne! tydinga! av% urban! dekkjer! det!
kulturgeografen! Røe! framhevar! som! ei! viktig! drivkraft! for! vedtak! om!
bystatus,! som! for! Vinstra! (sjå! under! overskrifta! Eit% norsk% døme:% Vinstra% i%
Gudbrandsdalen!ovanfor).!!
På! grunnlag! av! tolkingane! ovanfor! av! nemninga! urban,! må! ein! på! den!
eine! sida! kunna! knyta! nemninga! urban! til! dei! same! lokalitetane! som! er!
denotatum! for! byens! namn! eller! byens! toponym.! Difor! vil! eit! byens! denoK
tatum!og!eit!urbant!denotatum!i!dette!tilfellet!falla!saman,!og!såleis!vil!også!
eit!byens!toponym!og!eit!urbant!toponym!falla!saman.!!

!
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På! grunnlag! av! tolkingane! ovanfor! av! nemninga! urban,! må! ein! kunna!
skilja! mellom! urbane! denotatum! i! byane! og! som! er! identiske! med! byens!
denotatum,!og!urbane!denotatum!som!ikkje!finst!i!byane,!og!som!såleis!ikkje!
er!identiske!med!byens!denotatum.!!
Såleis! må! det! altså! på! den! eine! sida! kunna! finnast! urbane! denotatum!
som! er! byens! denotatum,! og! vi! kan! kalla! namn! på! slike! lokalitetar! både! for!
byens!toponym!eller!urbane!toponym.!Og!dessutan!må!det!på!den!andre!sida!
finnast! urbane! denotatum! som! ikkje! er! byens! denotatum! –! og! som! vi! såleis!
berre! kan! kalla! urbane! denotatum,! men! ikkje! byens! denotatum.! Namn! på!
slike! lokalitetar! kan! berre! kallast! urbane! toponym.! I! dei! tilfella! har! vi! altså!
ikkje!med!byens!toponym!å!gjera.!!
Det!er!såleis!viktig!–!med!omsyn!til!innhaldet!i!nemninga!urban!–!å!skilja!
mellom! ‘bymessige’! denotatum! i! byane! og! ‘bymessige’! denotatum! utanfor!
byane,!og!dinest!å!skilja!mellom!‘bymessige’!toponym!i!byane!og!‘bymessige’!
toponym!utanom!byane.!!
Nedanfor! kjem! eg! tilbake! til! dette! semantiske! skiljet! mellom! tydingane!
til!nemninga%urban,!sett!i!høve!til!kva!for!namnefunksjon!eit!slikt!skilje!kan!ha,!
og!i!kva!grad!eit!slikt!skilje!er!interessant!eller!viktig!i!onomastikken.!SpørsK
målet! vert! såleis! om! dette! berre! er! ei! intellektuell! utfordring! av! teoretisk!
interesse!eller!om!det!også!er!ei!funksjonell!utfordring!av!praktisk!interesse.!!
!

Endring!av!denotatumKstatus!
Formelle%og%kvalitative%namneMendringar%
Fordelen!med!å!la!geografiske!grenser!avgjera!kva!som!er!eit!toponym!eller!
kva! som! er! eit! forskingsfelt,! er! at! vi! slepp! å! kvalitetsK! eller! karakterK
identifisera! einskildnamn! og! einskilddenotatum.! Å! la! dei! geografiske! grensK
ene! for! ein! by! avgjera! kategoriseringa! av! eit! toponym,! kan! vi! kalla! for! ei!
formell!identifisering.!Dersom!vi!derimot!ikkje!let!toponyma!sin!geografiske!
distribusjon! avgjera! kategoriseringa,! men! heller! let! toponyma! sin! kvalitet!
eller!karakter!gjera!det,!får!vi!fleire!utfordingar.!Ei!av!desse!utfordringane!er!
endring!av!denotatumKstatus.!!
Eit! kjent! namneprosessuelt! tema! er! at! namn! over! tid! kan! endra!
denotatumKreferanse! av! di! toponym! kan! få! endra,! innskrenka! eller! utvida!
namnefunksjon.! Dette! er! grunnen! til! at! vi! opererer! med! primærnamn,!
sekundærnamn,!tertiærnamn!osb.!Eit!typisk!døme!på!dette!er!at!naturnamn!
kan!verta!kulturnamn,!t.d.!gardsnamn,!og!at!i!den!vidare!namneprosessen!kan!

!
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gardsnamn! verta! tettstadnamn! eller! bynamn! osb.! Namnet! Bergen! kan! illuK
strera! ein! slik! namneendringsprosess! ved! at! eit! opphavleg! naturnamn!
Bjǫrgvin! (primærnamn)3!seinare! vert! grunnlaget! for! eller! transformert! til!
gardsnamnet! Bjǫrgvin% (sekundærnamn),! dinest! vert! gardsnamet! Bjǫrgvin!
grunnlaget! for! eller! transformert! til! bynamnet! Bjǫrgvin% (tertiærnamn)! osb.!
Dette!er!ei!namneprosessuell!endring!med!ei!viss!kronologisk!retning.!!
!
Frå%naturnamn%til%kulturnamn(
Liknande!namneprosessar!er!også!karakteristiske!for!toponym!når!toponym!
vert!kategoriserte!som!byens!namn!etter!dei!geografiske!grensene!til!ein!by,!
og!ikkje!etter!kvaliteten!eller!karakteren!til!toponyma.!–!I!dømet!med!namneK
endringane!knytte!til!namnet!Bergen!ovanfor,!er!det!derimot!kvaliteten!eller!
karakteristiske!trekk!ved!toponymet!som!er!grunnlaget!for!kategoriseringa.!!
Om!det!no!er!ei!formell!eller!kvalitativ!identifisering!som!ligg!til!grunn!
for!ei!denotatumsendring!og!ein!ny!namnefunksjon,!gjeld!slike!endringar!i!all!
hovudsak! namneprosessar! som! femner! om! transformasjonar! av! naturnamn!
til!kulturnamn!og!om!transformasjonar!av! ‘eldre’!kulturnamn!til!nye!kulturK
namn.!Når!naturnamnet!Bjǫrgvin%vert!til!gardsnamnet!Bjǫrgvin,!har!vi!døme!
på!korleis!eit!primært!naturnamn!vert!til!eit!sekundært!kulturnamn.!Og!når!
det!sekundære!gardsnamnet!Bjǫrgvin%vert!til!bynamnet!Bjǫrgvin,!har!vi!døme!
på!korleis!eit!sekundært!kulturnamn!vert!til!eit!tertiært!kulturnamn.!!
!
Frå%byens%namn/urbane%namn%til%naturnamn%
Den! motsette! utviklinga,! det! at! kulturnamn! –! her! byens! namn! eller! urbane!
namn!–!kan!verta!naturnamn,!finst!det!ikkje!så!mange!aktuelle!døme!på.!Slike!
situasjonar! kan! ein! finna! der! tidlegare! byområde! eller! urbane! område! er!
endra!–!t.d.!ved!attgroing,!nedlegging!eller!strukturelle!omleggingar!–!og!der!
naturen! overtar.! Område! der! dette! kan! vera! ei! aktuell! onomastisk! problemK
stilling,! finst! t.d.! i! områda! med! dei! såkalla! Døde% byane,! Dead% Cities! eller!
Forgotten%Cities,!i!nordvestlege!delar!av!Syria!–!ikkje!så!langt!frå!Aleppo.!Dei!
fleste!av!desse!byane!kom!til!frå!det!fyrste!til!det!sjuande!hundreåret!e.!Kr.,!og!
dei!fleste!av!dei!vart!fråflytta!mellom!det!åttande!hundreåret!og!1000Ktalet.!I!
dag!står!her!att!busettingar,!heidne!tempel,!kyrkjer,!cisterner,!olivenpresser!
og!bad!osb.!som!i!dei!fleste!tilfella!ikkje!har!vore!nytta!på!1000–1400!år,!og!
der!naturen!etter!kvart!har!overtatt!meir!og!meir!ved!attgroing.!Andre!stader!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Eg!nyttar!her!den!normerte!norrøne!forma!Bjǫrgvin!i!alle!døma.!!
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der!ei!liknande!onomastisk!problemstilling!kan!vera!aktuell,!er!området!ved!
den!tidlegare!oasebyen!Palmyra!i!det!sentrale!Syria!–!aust!for!Damaskus.!!
!
‘Byens%namn’%vs%‘bymessige’%namn%
Ved!å!la!dei!geografiske!grensene!til!ein!by!avgjera!kva!for!namnekategori!eit!
toponym! tilhøyrer,! vil! alle! stadnamna! innom! dei! geografiske! bygrensene!
verta!byens!namn!–!eller!urbane!namn!av!type!1a!–!straks!eit!område!har!fått!
bystatus.! Alle! slike! byens! namn! treng! då! likevel! ikkje! vera! kvalitativt! ‘byK
messige’!namn.!Korleis!ein!skal!skilja!‘bymessige’!stadnamn!frå!andre!‘byens!
namn’,!er!derimot!ei!stor!utfordring.!Eg!kjem!her!med!eit!tentativt!framlegg!til!
korleis!ein!kan!skilja!ut!‘bymessige’!namn.!!
Hovudgrunnlaget!for!å!skilja!ut!‘bymessige’!namn!frå!andre!‘byens!namn’!
kan! på! den! eine! sida! vera! å! la! namn% på% (typisk)% urbane% denotatum! vera!!
‘bymessige’!(t.d.!kaféar,!restaurantar,!teater,!galleri,!gater,!parkar,!stasjonar).!
På! den! andre! sida! kan! ein! la! (typisk)% urbane% namnekonstruksjonar! (t.d.!
Xhibition,! Hilton,! Kikk% inn,! H% C% Andersens% Boulevard,! Sentralstasjonen,!
Slottsgaten,!Rådhusplassen)!vera!‘bymessige’!namn.!!
!

Nordisk!forsking!–!byens%namn!vs!urbane%namn!
Det! er! utført! ein! god! del! forsking! i! Norden! innom! det! felles! forskingsfeltet!
som!i!denne!artikkelen!omfattar!byens!namn!og!urbane!namn.!Ja,!faktisk!ligg!
Norden! langt! framme! i! den! internasjonale! forskingsfronten! her! (jfr.! t.d.!
Særheim!(2007),!Nyström!(2007)!og!Johannessen!(2008)),!og!særleg!finnane!
har! markert! seg! sterkt! innom! dette! forskingsfeltet! (jfr.! t.d.! Vuolteenaho,!
Ainiala!&!Wihuri!2007).!!
Det!viser!seg!altså!at!i!svært!mange!tilfelle!fell!namnekategoriane!byens%
namn!og!urbane%namn!saman.!Studerer!vi!den!nordiske!forskingsinnsatsen!på!
dette! området,! legg! vi! straks! merke! til! at! det! ikkje! i! særleg! grad! –! faktisk!
knapt! nok! i! det! heile! –! har! vore! skilt! mellom! byens! namn! og! urbane! namn.!
Dette! gjeld! dei! fleste! viktige! publikasjonar! som! fokuserer! på! byens! namn/!
urbane! namn,! som! Dalberg! og! Jørgensen! (1997)! og% Onoma! 42! (2007).! I!
namnelitteraturen! omfattar! termane! byens! namn! og! urbane! namn! i! all!
hovudsak! –! både! eksplisitt! og! implisitt! –! toponym! som! er! knytte! til! den!
geografisk! avgrensa! eininga! ‘by’.! Stadnamn! innom! dei! geografiske! grensene!
til!ein!by!er!såleis!byens!namn!eller!urbane!namn!av!type!1a.!!

!
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Dessutan! slår! det! ein! at! mykje! av! den! forskinga! som! er! gjort! av! namn!!
‘innom!bygrensene’,!i!stor!grad!er!knytte!til!nokre!særlege!avgrensa!namneK
kategoriar,! og! at! namnekategorien! vegM% og% gatenamn! går! att! som! ein! svært!
frekvent!kategori.!!
Elles!finst!det!ein!stor!og!rikhaldig!litteratur!om!vegK!og!gatenamn!–!ofte!
av! populær! eller! populærKvitskapleg! karakter! –! på! den! internasjonale! bokK
marknaden,!slik!at!dette!fagfeltet!må!ha!ei!stor!allmenninteressert!mottakarK!
og!lesargruppe.!!
!

Konklusjon!
Hovudproblemstillinga!i!denne!artikkelen!har!vore!å!avgrensa!forskingsfeltet!
urbane%namn!og!peika!på!utfordringar!for!dette!forskingsfeltet.!!
(
Avgrensing%og%namnekategorisering%
Spørsmåla! om! korleis! forskingsfeltet! urbane% namn! kan! avgrensast! og!
dessutan! kva! for! utfordringar! som! finst! for! dette! forskingsfeltet,! er! nær!
knytte! til! eit! tema! som! har! vore! sentralt! innom! stadnamngranskinga! –! frå!
andre!halvdelen!av!1800Ktalet!–!nemleg!namnekategorisering.!Arbeidet!med!
namnekategorisering! er! m.a.! knytt! til! korleis! ein! kan! avgrensa! stadnamnK
grupper!i!høve!til!kvarandre.!Og!for!å!få!fram!korleis!ein!kan!avgrensa!feltet!
urbane!namn!frå!andre!toponymgrupper,!har!eg!studert!urbane!namn!i!høve!
til!namnegruppa!byens!namn.!Namnekategorisering!er!såleis!grunnleggjande!
for!å!kunne!avgrensa!eit!forskingsområde!innom!namnegranskinga.!!
%
Avgrensing%av%urbane%namn%vs%byens%namn!
Ved! å! setja! fagfeltet! urbane% namn! i! relasjon! til! fagfeltet! byens% namn,! har! eg!
vist!korleis!desse!to!fagfelta!både!kan!vera!eitt!og!det!same!fagfeltet!og!dessK
utan!korleis!dei!kan!vera!to!ulike!fagfelt,!men!då!med!ei!viss!overlapping.!!
Urbane%namn!og!byens%namn!kan!utgjera!det!same!forskingsfeltet!ved!at!
begge! forskingsfelta! studerer! dei! toponyma! –! eller! det! toponymkorpuset! –!
som! finst! innom! dei! geografiske! grensene! til! ein! by.! Forskingsmaterialet! er!
såleis!i!dette!tilfellet!identisk.!!
Urbane%namn!og!byens%namn!kan!dessutan!utgjera!to!ulike!forskingsfelt,!
ved! at! dei! to! forskingsfelta! studerer! ikkjeKidentiske! toponym! –! eller! ikkjeK
identiske! toponymkorpus.! Forskingsmaterialet! for! dei! to! forskingsfelta! er! i!
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dette! tilfellet! ikkjeKidentisk! av! di! fagfeltet! urbane% namn! i! tillegg! til! byens!
namn,!også!studerer!‘bymessige’!namn!utanfor!grensene!til!ein!by.!!
Framlegget!mitt!er!at!det!kan!vera!nyttig!å!skilja!mellom!byens%namn!og!
urbane%namn!slik!eg!foreslår!i!denne!artikkelen,!av!di!dei!to!termane!–!etter!
mi! tolking! –! ikkje! dekkjer! kvarandre! fullt! ut.! Dei! dekkjer! kvarandre! når! det!
gjeld! toponym! innom! bygrensene,! men! ikkje! når! det! gjeld! toponym! utanfor!
bygrensene.!Nemninga!byens!namn!–!og!urbane!namn!av!type!1a!–!omfattar!
berre! toponym! innom! bygrensene,! medan! urbane! namn! (jfr.! type! 1b)! også!
omfattar! toponym! utanfor! bygrensene! som! har! denotatum! som! relaterer! til!
noko! ‘bymessig’.! Grunnen! til! at! det! er! viktig! å! få! med! dette,! er! at! vi! då! kan!
onomastisk!fanga!opp!dei!ulike!urbaniseringsprosessane!som!finn!stad!utanK
for! byane.! Det! norske! dømet! med! den! komande! nye! byen! Vinstra! i! GudK
brandsdalen!og!endringa!av!den!norske!Kommunelova!i!1992,!med!justeringa!
i!1996,!er!eit!godt!døme!på!korleis!fysiske!og!mentale!urbaniseringsprosessar!
verkar!utanfor!bygrensene!i!våre!dagar.!!!
!
Utfordringar%
Eg!har!peika!på!to!hovudutfordringar!knytte!til!forskingsfeltet!urbane%namn.!
Den!eine!utfordringa!er!knytt!til!toponym!innom!dei!geografiske!grensene!til!
ein!by,!og!den!andre!er!knytt!til!toponym!utanfor!geografiske!bygrenser.!!
!
Utfordingar!knytte!til!toponym!innom!bygrensene!
Når!det!gjeld!forsking!på!toponym!innom!bygrensene,!om!ein!no!kallar!dei!for!
byens! namn! eller! for! urbane! namn,! er! det! gjort! ein! stor! nordisk! innsats! –!
både!med!omsyn!til!beskriving!og!analyse,!og!dessutan!med!omsyn!til!utvikK
ling!av!teori!og!forskingsmetodar.!Dessutan!har!visse!namnekategoriar!innom!
dette! forskingsfeltet! vorte! grundig! studerte,! særleg! kategorien! vegM%og%gateM
namn.!Framlegget!mitt!er!at!ein!–!med!grunnlag!i!den!solide!nordiske!tradiK
sjonen!–!vidareutviklar!dette!forskingsfeltet!til!også!å!omfatta!–!eller!i!større!
grad!å!leggja!vekt!på!–!andre!namnekategoriar.!!
Til!dømes!kan!det!vera!aktuelt!å!granska!meir!grundig!namnekategoriar!
som! organisasjonsnamn,! institusjonsnamn,! namn! innom! domena% sport!
(vinterK! og! sommaraktivitetar)! og! kultur! (musikk,! teater,! litteratur,! kunst,!
arkitektur! osb.),! helse% og% omsorg,! rekreasjon% og% fritid,! skule% og% utdanning,!
transport%og%kommunikasjon!(privatbilisme,!jarnveg,!fly,!båt,!buss,!taxi,!sykkel,!
vandrestiar),! offentleg% administrasjon,! munisipale% og% politiske% styringsorgan!
osb.! Sjølv! om! einskildnamn! innom! desse! namngruppene! ikkje! er! direkte!
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toponym,! vil! dei! ofte! i! stor! grad! vera! knytte! til! eller! vera! utgangspunkt! for!
urbane! toponym.! I! tilknyting! til! slike! utvida! bynamnstudiar! bør! det! også!
utviklast!namneteoriar!og!analysemetodar!som!spesifikt!fangar!opp!særtrekk!
ved! bynamnkorpusa,! for! å! få! større! kunnskap! og! innsikt! i! toponyma! sin!
funksjon!i!byen!som!total!eining.!!
Dessutan! vil! det! vera! nyttig! å! utføra! komparative! studiar! av! nasjonale,!
nordiske!og!internasjonale!byens!namn!eller!urbane!namn.!På!den!måten!kan!
vi! heva! dei! lokale! (mikro)studiane! til! eit! høgare! analysenivå! og! dermed! få!
både!ny!og!breiare!onomastisk!kunnskap!og!betre!innsikt!i!dette!dynamiske!
namnematerialet.!!
!
Utfordringar!knytte!til!toponym!utanfor!bygrensene%
Den!andre!utfordringa!er!korleis!ein!skal!identifisera!og!avgrensa!‘bymessige’!
denotatum! og! ‘bymessige’! toponym! utanfor! dei! geografiske! grensene! til! ein!
by,! slik! eg! tentativt! har! prøvt! under! overskrifta! ‘Byens% namn’% vs% ‘bymessige’%
namn.! Dette! er! eit! emneområde! som! bør! utviklast! vidare.! Ved! å! driva! slike!
namnestudiar! kan! ein! onomastisk! fanga! opp! både! fysiske! og! mentale!
urbaniseringsprosessar!utanfor!byane.!Til!dømes!kan!ein!onomastisk!studera!
slike!prosessar!i!eit!historisk!perspektiv:!Korleis!prosessane!tar!til,!korleis!dei!
endrar!seg!over!tid!og!korleis!dei!eventuelt!resulterer!i!etablering!av!nye!byar.!
I! Noreg! har! vi! svært! mange! gode! konkrete! døme! på! urbaniseringsprosessar!
som!kan!nyttast!til!slike!studium.!!
Til! slike! studiar! kan! vi! også! knyta! personnamn! for! å! sjå! om! det! finst!
parallelle!eller!avvikande!toponymiske!og!antroponymiske!prosessar.!Om!vi!
ikkje! finn! att! historiske! UrbanKmønster! i! moderne! urbaniseringsprosessar!
utanfor! byane! –! t.d.! i! Skandinavia! –! i! dag,! kan! vi! kanskje! finna! andre! topoK
nymiske! og! antroponymiske! samanfall! som! kastar! verdfullt! lys! over! den!
urbane!samtida!vår.!!
Vi!kunne!også!setja!ei!slik!tilnærming!inn!i!eit!større!språkleg!perspektiv!
ved! å! knyta! toponymiske! studiar! utanfor! bygrensene! til! meir! allmenne!
urbaniseringsprosessar! i! samfunnet,! prosessar! som! m.a.! kjem! til! uttrykk! i!
daglegspråket!–!og!som!dei!appellativiske!lekkane!kan!representera.!!
!
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Summary!
GUNNSTEIN!AKSELBERG:!!
The!research!field!of!urban%names!–!delimitation!and!challenges!
!
This!article!aims!to!offer!a!definition!of!urban%names!–!referred!to!in!Norwegian!as!
urbane%namn!–!as!a!distinct!field!of!research.!The!aim!is!to!explore!whether!it!might!
be!possible!to!distinguish!this!kind!of!research!from!other!fields!within!onomastics,!
and! if! so,! how.! From! this! perspective,! a! number! of! challenges! within! this! area! of!
research! are! discussed,! including! the! issues! of! why! a! distinction! should! be! drawn!
between! urban! names! and! other! kinds! of! onomastics,! and! what! the! advantages! of!
doing! so! might! be.! An! important! question! is! whether! urban! names! must! be!
connected! with! or! located! within! the! geographical! boundaries! of! cities! or! towns.!
The! theoretical! background! for! discussion! of! these! issues! is! provided! by! cultural!
history! and! etymology,! and! potential! research! topics! within! the! field! of! urban!
names!are!proposed.!
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Förnamnsval!i!urban!miljö!–!exempel!från!Göteborg!
!
Av%Emilia%Aldrin%
!
!
!
!
!
Den! här! artikeln! behandlar! urbana! drag! i! nutida! svensk! förnamnsgivning.!
Syftet!är!att!undersöka!vilka!slags!förnamn!som!valts!av!föräldrar!i!Göteborg!
år!2007!och!att!diskutera!i!vilken!mån!några!sociala!drag!som!anses!typiska!
för! urbana! miljöer! avspeglas! i! detta! namnmaterial.! Såväl! tilltalsnamn! som!
förekommande! sidonamn! (ytterligare! förnamn! vid! sidan! av! tilltalsnamnet)!
inkluderas!i!undersökningen.!
Förnamnsval! i! senmoderna! storstadsmiljöer! har! varit! föremål! för! ett!
flertal!tidigare!studier.!Exempelvis!har!Debus!m.fl.!(1973)!studerat!förnamnsK
val!och!namngivningsmotiv!i!Kiel.!Rossi!(1965)!har!studerat!uppkallelseskick!
bland!medelklassföräldrar!i!Chicago.!Lieberson!&!Bell!(1998)!har!undersökt!
namnvariation!i!New!York.!Villarsen!Meldgaard!(1990)!har!undersökt!namnK
givningsmönster!i!Köpenhamn.!I!Sverige!har!Boalt!(1963)!studerat!förnamnsK
variation! i! Stockholm! och! Kvillerud! (1980)! förnamnsvariation! i! Göteborg.!
Ingen!av!dessa!studier!diskuterar!emellertid!den!urbana!miljöns!betydelse!för!
namnvalet! eller! lyfter! fram! specifikt! urbana! mönster! i! namnvariationen.!
Bloothooft! (2002)! konstaterar! visserligen! i! en! jämförande! undersökning! av!
namnvariation! i! olika! delar! av! Nederländerna! att! förnamn! i! stadsmiljö! där! i!
högre! grad! kännetecknas! av! inhemska! namn! och! namn! med! anknytning! till!
ämnesområden!som!natur,!kultur!och!historia.!Detta!tolkas!dock!främst!som!
en! följd! av! vissa! socioekonomiska! faktorer! i! storstadsområdena! snarare! än!
den!urbana!miljön!i!sig.!Överlag!förefaller!alltså!den!nutida!storstadsmiljöns!
betydelse! för! förnamnsvalet! vara! föga! utredd.! Min! avsikt! är! därför! att!
diskutera! förnamnsval! bland! föräldrar! i! Göteborg,! med! utgångspunkt! i!
mönster! som! tidigare! kultursociologisk! urbanforskning! har! lyft! fram! som!
karaktäristiska!för!urbana!miljöer!i!senmodern!tid.!
Utgångspunkten!att!den!urbana!miljön!och!livet!i!en!sådan!miljö!skulle!
skilja!sig!väsentligt!från!miljön!och!livet!i!en!mindre!stad!eller!på!landsbygden!
är! naturligtvis! inte! självklar! –! och! därmed! inte! heller! utgångspunkten! att!

72!│Emilia!Aldrin!

!
förnamnsgivning! i! storstäder! skulle! skilja! sig! från! förnamnsgivning! i! andra!
miljöer.!Det!som!rent!konkret!skiljer!storstäder!från!andra!bostadsmiljöer!är!
det!stora!antalet!invånare,!den!stora!variationen!i!deras!bakgrunder!och!livsK
stilar,! samt! den! relativt! sett! begränsade! yta! som! de! lever! på! (jfr! Stevenson!
2003! s.! 21).! Inom! delar! av! den! kultursociologiska! urbanforskningen! menar!
man! att! dessa! förutsättningar! skapar! särskilda! sociala! strukturer! och! ett!
särskilt! sätt! att! leva! som! är! unikt! för! storstaden.! Enligt! Rolf! Lidskog! (2006!
s.!123!ff.)!växer!nya!livsstilar!och!kulturer!ofta!fram!i!dagens!storstäder!som!
en! följd! av! stor! anonymitet! och! frihet! och! liten! social! kontroll.! StorstadsK
miljön!framstår!som!en!smältdegel!av!olika!sociala!grupperingar!och!kulturer,!
där! innovation! och! kreativitet! kan! få! större! utrymme! än! på! andra! håll.!
Samtidigt! kan! nyheterna! spridas! och! få! fäste! i! övriga! samhället! och! då! bli!
trender.! Thomas! Johansson! (2003! s.! 15)! hävdar! att! ett! samhälles! klassK
mönster!kondenseras!och!förtätas!i!en!stad!och!att!livsstilar!och!smaker!där!
blir!tydliga!markörer!för!social!tillhörighet.!Stevenson!(2003!s.!41)!uttrycker!
det!som!att!storstaden!är!den!plats!där!sociala!identiteter!både!visas!tydligast!
och! har! störst! chans! att! bli! accepterade,! men! påpekar! också! (a.a.! s.! 44)! att!
många! storstäder! under! senare! år! alltmer! utvecklas! till! att! bli! tydligt!
uppdelade!i!olika!områden!för!olika!homogena!grupper.!Det!finns!således!en!
uppfattning! inom! urbanforskningen! om! vad! som! kännetecknar! urbana!
miljöer! (se! även! antologin! redigerad! av! Pacheco! 2001).! Samtidigt! ses! det!
numera! som! en! självklarhet! att! ”urban! miljö”! och! ”urban! livsstil”! inte! kan!
definieras! på! något! universellt! sätt! som! gäller! alla! städer! och! alla! kulturer,!
vilket! gör! det! viktigt! att! beakta! den! specifika! betydelsen! av! den! urbana!
kontext!som!ska!studeras!(Rogers!&!Vertovec!1995!s.!7).!
!

Göteborg!som!urban!miljö!
Göteborg! är! Sveriges! näst! största! stad! med! ca! 520! 000! invånare! år! 2011!
(denna!och!alla!kommande!statistiska!uppgifter!nedan!har!hämtats!från!GöteK
borgs! stads! eller! Statistiska! centralbyråns! hemsidor! för! statistik).! Inom!
urbanforskningen! har! Göteborg! beskrivits! som! ”de! kulturella! klassmotsättK
ningarnas!stad”!(Karlsson!2003!s.!106).!Staden!anses!alltså!i!ännu!högre!grad!
än! andra! svenska! storstäder! kännetecknas! av! möten! mellan! olika! kulturer!
och! sociala! grupper.! Sammanfattningsvis! kan! Göteborg! beskrivas! som! en!
kreativ!och!servicebetonad,!välutbildad!men!inte!särskilt!höginkomsttagande,!
mångkulturell,!ung!och!något!mansdominerad!stad.!
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Göteborg!var!länge!en!industristad!med!hamnen,!varvet!och!bilfabriker!
som! viktiga! arbetsgivare.! Detta! har! emellertid! förändrats! under! senare!
decennier.!Idag!är!de!yrkesområden!som!sysselsätter!flest!personer!i!staden!
eget! företagande,! tillverkning! och! utvinning,! samt! vård! och! sociala! tjänster.!
Andelen! sysselsatta! inom! såväl! eget! företagande! som! inom! vård! och! sociala!
tjänster! är! högre! i! Göteborg! än! i! andra! svenska! storstäder! (Stockholm! och!
Malmö),! vilket! gör! staden! till! en! mer! entreprenöriell! och! servicebetonad!
miljö!ur!arbetssynpunkt.!
Det!finns!en!något!större!andel!välutbildade!i!Göteborg!än!i!andra!större!
svenska!städer,!men!inte!lika!många!som!i!Stockholm!och!i!universitetsstäder!
som!Lund!och!Uppsala.!Det!är!ungefär!hälften!av!Göteborgs!invånare!(49!%)!
som! har! någon! eftergymnasial! utbildning.! En! dryg! tredjedel! (36! %)! har!
endast! gymnasieutbildning! och! nästan! 15! %! har! endast! grundskoleutbildK
ning.!Trots!den!relativt!höga!utbildningsnivån!i!staden!är!medelårsinkomsten!
(223!000!kr!per!år)!lägre!än!genomsnittet!i!landet.!Arbetslösheten!ligger!på!
7,7!%,!vilket!är!något!högre!än!genomsnittet!i!landet!(som!är!6,8!%).!
Ungefär! 22! %! av! Göteborgs! befolkning! är! född! i! ett! annat! land! än!
Sverige.! Detta! är! en! högre! andel! än! vad! som! är! fallet! för! mindre! tätorter! i!
landet,! men! motsvarar! andelen! i! andra! storstäder.! De! vanligaste! födelseK
länderna! vid! sidan! av! Sverige! är! Iran,! Irak! och! Finland.! I! jämförelse! med!
mindre!orter!i!landet!finns!det!något!fler!yngre!och!något!färre!äldre!personer!
i! Göteborg.! I! jämförelse! med! andra! storstadsregioner! finns! det! något! fler!
yngre! män! och! något! färre! äldre! kvinnor! i! Göteborg,! vilket! skapar! en! viss!
mansdominans.!Av!samtliga!invånare!är!16!%!under!15!år,!14!%!är!15–24!år,!
55!%!är!24–64!år!och!15!%!är!över!65!år.!
!

Materialet!och!dess!representativitet!
Diskussionen! i! denna! artikel! baserar! sig! på! ett! material! bestående! av! två!
delstudier:! en! kvantitativ! enkätundersökning! och! en! kvalitativ! intervjuK
undersökning.! Det! är! dock! främst! enkätundersökningens! resultat! som! ska!
diskuteras! och! jag! kommer! därför! endast! att! presentera! den! här.! Båda!
studierna! genomfördes! som! en! del! av! arbetet! med! min! avhandling! (Aldrin!
2011)!och!beskrivs!mer!utförligt!där.!
Enkäten! genomfördes! under! hösten! 2007.! Alla! hushåll! i! Göteborgs!
kommun!där!det!fanns!barn!födda!under!några!vårmånader!samma!år!fick!ett!
formulär! i! sin! brevlåda.! Totalt! gick! utskicket! till! drygt! 1! 000! hushåll,! varav!
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621! hushåll! valde! att! delta! i! undersökningen.! Svarsfrekvensen! blev! således!
61! %,! vilket! är! lågt! men! normalt! för! en! postenkät.! I! enkäten! tillfrågades!
föräldrarna! om! vilket! eller! vilka! förnamn! de! valt! till! barnet! samt! hur! och!
varför! de! hade! valt! namnen.! Enkäten! innehöll! också! bakgrundsfrågor! om!
föräldrarnas! utbildning! och! ålder,! boendet,! språksituationen! i! hemmet! samt!
barnets! kön! och! förekomst! av! syskon! till! barnet! för! att! tillåta! sociala!
jämförelser.!
En! jämförelse! av! enkätdeltagarna! och! invånarna! i! Göteborgs! kommun!
som!helhet!visar!stora!överensstämmelser!men!också!en!del!skillnader.!Några!
grupper! är! underrepresenterade! bland! enkätdeltagarna.! Det! gäller! yngre!
personer! upp! till! 24! år,! personer! som! saknar! utbildning! från! högskola! eller!
universitet,!personer!som!bor!i!en!lägenhet!som!är!bostadsrätt,!flerspråkiga!
personer,! samt! pappor.! Andra! grupper! är! istället! överrepresenterade! bland!
deltagarna.!Så!är!fallet!för!personer!i!åldern!30–34!år,!välutbildade!personer!
med!minst!3!års!utbildning!på!högskola!eller!universitet,!personer!som!bor!i!
en! lägenhet! som! är! hyresrätt,! enspråkiga! svensktalande! personer,! samt!
mammor.!I!de!flesta!fall!rör!det!sig!om!ganska!små!skillnader,!men!vad!gäller!
utbildning!och!kön!är!skillnaderna!markanta.!Diagram!1!nedan!visar!utbildK
ningslängden! hos! enkätdeltagarna! respektive! i! Göteborgs! kommun! som!
helhet! år! 2007.! De! svarta! staplarna! representerar! enkätmaterialet.! Som!
diagrammet! illustrerar! är! det! betydligt! fler! som! har! lång! universitetsK
utbildning!bland!enkätdeltagarna!än!i!kommunen!(55!%!jämfört!med!30!%).!
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Diagram(1:!Utbildning!hos!enkätdeltagarna!respektive!i!!
Göteborgs!kommun!som!helhet,!angett!i!procent.!

I!de!instruktioner!som!följde!med!enkätformuläret!uppmanades!föräldrarna!
att! fylla! i! enkäten! tillsammans.! Det! var! emellertid! bara! 23! %! av! deltagarna!
som!valde!att!göra!det.!De!allra!flesta!(77!%)!fyllde!i!enkäten!ensamma!och!
!
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det! var! då! nästan! alltid! (i! 96! %! av! fallen)! mamman! som! gjorde! det.! Detta!
innebär!att!pappors!perspektiv!på!namnvalet!saknas!nästan!helt!i!materialet.!
En!möjlig!förklaring!till!detta!resultat!är!att!mammorna!i!många!fall!troligen!
var!föräldralediga!när!enkäten!skickades!ut!och!därmed!de!som!först!såg!och!
kunde! ta! sig! tid! att! fylla! i! enkäten.! Det! kan! emellertid! också! hänga! samman!
med! genusrelaterade! mönster! om! den! praktiska! ansvarsfördelningen! i!
hemmet.!!
Med! undantag! för! föräldrarnas! utbildning! och! kön! menar! jag! att!
skillnaderna! mellan! enkätdeltagarna! och! samtliga! invånare! i! Göteborg! är! så!
pass!små!att!materialet!kan!anses!vara!representativt!för!samtliga!föräldrar!i!
staden! som! namngav! sitt! barn! år! 2007.! Däremot! kan! materialet! inte! utan!
vidare!antas!representera!samtliga!storstadsföräldrar!i!landet,!eftersom!GöteK
borg! är! en! storstad! med! vissa! specifika! karaktäristika,! vilket! jag! redogjort!
närmare!för!ovan.!
I! diskussionen! nedan! kommer! jag! att! ta! upp! namnförekomster! ur!
materialet! och! citat! ur! deltagande! föräldrars! resonemang.! Jag! har! valt! att!
ange!ovanliga!och!till!och!med!unika!namnförekomster!med!motiveringen!att!
namnet!i!sig!inte!utgör!känslig!information!utan!får!ses!som!en!officiell!uppK
gift.!Eftersom!det!förekommer!många!ovanliga!namn!anger!jag!däremot!inte!
några!namn!i!direkt!anslutning!till!föräldrarnas!resonemang.!För!att!ändå!ge!
en!uppfattning!om!vilka!slags!namn!det!rör!sig!om!anger!jag!de!valda!namnen!
i!en!gemensam!uppräkning!vid!sidan!av!citaten.!På!så!sätt!är!det!inte!möjligt!
att! identifiera! exakt! hur! enskilda! föräldrar! har! uttryckt! sig.! De! resonemang!
som! citeras! ur! enkäterna! innehåller! visserligen! inte! någon! särskilt! känslig!
information!och!de!analyser!jag!gör!här!torde!inte!heller!vara!av!sådan!art!att!
de!kan!upplevas!känsliga,!men!jag!gör!ändå!på!detta!sätt!för!att!skydda!delK
tagarnas!identitet!på!det!sätt!som!jag!lovat.!Citaten!ur!intervjusamtalen!inneK
håller! mer! personliga! värderingar! som! kan! upplevas! känsliga! och! därför!
anges!där!inga!namn.!!
!

Förnamnsval!i!Göteborg!
Den! kultursociologiska! urbanforskningen! har! visat! att! en! storstad! utgör! en!
speciell! miljö! vars! sociala! liv! ofta! uppvisar! vissa! kännetecken! (se! Lidskog!
2006,! Johansson! 2003,! Stevenson! 2003,! Pacheco! 2001).! Några! av! dessa!
kännetecken!är!nyskapande,!trendmedvetenhet!och!möten%mellan%kulturer%och%
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språk.! I! följande! diskussion! kommer! jag! att! undersöka! i! vilken! mån! dessa!
mönster!också!återspeglas!i!det!aktuella!förnamnsmaterialet.!!
!

Nyskapande!
Enligt!urbanforskningen!är!det!ofta!just!i!storstäder!som!nya!företeelser!och!
livsstilar! växer! fram! (Lidskog! 2006! s.! 123! ff.).! I! det! studerade! namnK
materialet! finns! också! en! del! exempel! på! nyskapande! genom! namnvalet.!
Överlag! kan! det! sägas! att! en! stor! del! av! föräldrarna! i! materialet! har! strävat!
efter! att! välja! ovanliga! namn.! Nästan! 40! %! av! deltagarna! (233! av! 617)!
svarade!att!de!värderar!egenskapen!”är!ovanligt”!som!en!”mycket!viktig”!eller!
”viktig”! egenskap! hos! ett! förnamn.! En! fjärdedel! av! föräldrarna! (25! %! eller!
152!av!608!som!har!motiverat!namnvalet)!har!angett!att!det!var!ett!av!deras!
allra! viktigaste! motiv! för! valet! av! tilltalsnamn! att! det! var! just! ”ovanligt”.!
Ibland! används! dock! istället! beskrivningarna! ”annorlunda”,! ”speciellt”,!
”unikt”! eller! ”inte! vanligt”.! Vid! valet! av! sidonamn! förekommer! motivet!
däremot! sällan! (endast! 3! %! eller! 15! av! 563! som! har! valt! flera! förnamn! till!
barnet!har!angett!detta)!och!istället!dominerar!här!motivet!att!namnet!föreK
kommer! i! släkten.! De! allra! flesta! som! har! motiverat! valet! av! ett! sidonamn!
med!att!det!skulle!vara!”ovanligt”!har!valt!ett!tilltalsnamn!som!de!beskriver!
som!mer!vanligt.!
Några! av! föräldrarnas! motiveringar! (till! namnen! Alaine,% Bernard,!
Matilda,!Nellie!och!Phoenix,!utan!inbördes!ordning)!lyder!såhär:!
!
Tilltalsnamnet:!! ”Namnet! är! fint! och! även! ovanligt.! Vi! ville! ha! ett! speciellt!
namn.”!
Tilltalsnamnet:!! ”Vi!ville!ha!ett!annorlunda!namn,!fast!det!var!inte!så!lätt!så!det!
!
blev!som!det!blev.”!
Tilltalsnamnet:!! ”Vi!ville!ha!ett!unikt!och!speciellt!namn!med!betydelse.”!
Sidonamn:!!
”Moderns!farfar!+!att!det!är!ovanligt!och!lite!roligt.”!!
Sidonamn:!!
”Här!kunde!namnet!få!vara!lite!längre!och!krångligare,!för!att!
!
kombinationen!av!namn!skulle!kunna!bli!mer!udda.”!

!
Citaten! ur! enkätsvaren! visar! att! många! föräldrar! ville! att! förnamnet! skulle!
vara!ovanligt,!men!att!inte!alla!har!velat!ha!ett!helt!unikt!eller!nyskapat!namn.!
För! många! har! det! räckt! med! ett! ”lagom! ovanligt”! eller! ”inte! för! vanligt”!
namn.!Det!framgår!också!att!det!inte!är!alla!de!som!ville!ha!ett!ovanligt!namn!
som!faktiskt!också!lyckades!välja!ett!sådant.!Några!upptäckte!att!det!namn!de!

!
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trodde!var!ovanligt!i!själva!verket!visade!sig!vara!ganska!vanligt!bland!barn!i!
den!generationen.!
En! undersökning! av! namnen! i! materialet! visar! att! vart! femte! barn!
(19!%)! fick! ett! tilltalsnamn! som! gavs! till! mindre! än! 50! andra! barn! i! Sverige!
födda! samma! år.! Mer! än! hälften! av! barnen! (55! %)! fick! ett! sådant! ovanligt!
namn! vid! sidan! av! tilltalsnamnet.! Trots! att! det! alltså! är! betydligt! fler! som!
framhäver! att! det! var! viktigt! att! namnet! var! ovanligt! när! det! gäller! tilltalsK
namn! än! sidonamn,! är! det! i! själva! verket! fler! barn! som! har! fått! ett! ovanligt!
sidonamn.! De! flesta! av! dessa! ovanliga! namn! är! dock! inte! nyskapade! innoK
vationer.! Här! finns! en! del! namn! med! anknytning! till! andra! kultursfärer! än!
den! svenska! (såsom! Abdullah,! Edessa,! Osborne! vilka! är! väletablerade! inom!
arabisk,! turkisk! respektive! angloamerikansk! kultur).! Här! finns! också! en! del!
namn! som! är! ovanliga! bland! nyfödda! år! 2007! men! väletablerade! i! någon!
annan! generation! (såsom! Anders,! Margareta,! Per! vilka! alla! är! vanliga! bland!
personer! födda! på! 1950K! och! 60Ktalet! i! Sverige).! Här! finns! dessutom! en!
mängd! namn! som! visserligen! är! ovanliga! bland! nyfödda! år! 2007,! men! som!
passar! väl! in! i! det! rådande! namnmodet! för! den! generationen! (såsom! Judith,!
Marta,! Vigor! vilka! alla! är! tvåstaviga! och! var! vanliga! i! början! av! förra! seklet!
men! inte! låg! högt! på! namntoppen! år! 2007).! Att! välja! dessa! typer! av! namn!
innebär! en! form! av! nyskapande! i! den! bemärkelsen! att! de! förnyar! namnK
modet,!men!det!innebär!inte!någon!egentlig!förnyelse!av!namnförrådet!som!
sådant.!!
Det!finns!emellertid!också!ett!litet!antal!namn!i!materialet!(både!tilltalsK
namn! och! sidonamn)! som! har! så! få! bärare! i! Sverige! att! de! faktiskt! kan! ses!
som! helt! nybildade! eller! väldigt! nyligen! introducerade! namn! och! därmed! i!
hög! grad! nyskapande.! Bland! dessa! namn! finns! både! Phoenix! och! Alaine! från!
exemplen! tidigare.! De! tillhör! en! grupp! nybildningar! vars! form,! stavning! och!
förmodat! uttal! tycks! vara! inspirerade! av! angloamerikansk! kultur,! utan! att!
familjen! har! någon! koppling! till! denna! kultur.! Till! denna! grupp! hör! också!
flicknamnet! Baylie! (tilltalsnamn)! samt! flicknamnen! Ebony,! Skye! och! pojkK
namnet! Sommer! (vilka! alla! har! getts! som! sidonamn).! Inlån! av! angloK
amerikanska! namn! och! namnleder! tycks! således! vara! en! strategi! som! GöteK
borgsföräldrarna!använder!sig!av!för!att!skapa!nya!namn.!En!annan!strategi!
som!används!är!att!låna!in!ortnamn!eller!ortnamnsleder.!Exempel!på!namn!i!
materialet! inspirerade! av! ortnamn! är! flicknamnet! Eden! och! pojknamnet!
Tiago! (sidonamn)! samt! pojknamnet! Lyon! (tilltalsnamn).! Det! finns! också! ett!
exempel! på! ett! nybildat! namn! som! tycks! vara! inspirerat! av! ett! varumärke:!
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pojknamnet! Lexus! (sidonamn)! som! är! identiskt! med! ett! bilmärke.! En! tredje!
strategi! är! att! ta! inspiration! av! det! ickeKpropriella! ordförrådet.! Exempel! på!
detta! bland! tilltalsnamnen! är! flicknamnen! Elda! (bildat! till! substantivet! eld)!
och! Ninya! (bildat! till! substantivet! ninja,! japansk! krigskonstutövare).! Bland!
sidonamnen!finns!pojknamnet!Falke!(bildat!till!substantivet!falk),!flicknamnet!
Muffin! (bildat! till! substantivet! muffins)! och! pojknamnet! Frid! (identiskt! med!
substantivet! frid).! En! fjärde! strategi! är! att! kombinera! gamla! och! nya! namnK
leder!till!ett!nytt!namn!eller!till!ett!nytt!dubbelnamn.!Detta!gäller!främst!ett!
antal!flicknamn!i!materialet.!I!sidonamnet!Tuvali!kan!Tuva!kännas!igen!som!
ett! vanligt! svenskt! flicknamn! och! Kli! kan! kännas! igen! som! slutled! i! vanliga!
flicknamn!som!Anneli.!Kombinationen!Tuvali!var!däremot!helt!ny!år!2007.!År!
2011! hade! antalet! namnbärare! i! landet! dock! stigit! till! 64! st.! I! tilltalsnamnet!
Novalii! utgörs! förleden! Nova! istället! av! ett! relativt! nytt! flicknamn! i! Sverige!
medan! slutleden! återigen! är! Kli! (även! om! den! här! förekommer! med! den! lite!
nyare!och!ovanligare!stavningen!med!dubbla!i).!Även!kombinationen!Novalii!
var! ny! år! 2007,! men! hade! år! 2011! ca! 400! bärare.! I! sidonamnet! Chimmelina!
kan! slutleden! Klina! kännas! igen! som! en! vanlig! svensk! slutled! som! föreK
kommer!i!namn!som!Carolina!och!Evelina,!medan!förleden!Chimme!så!vitt!jag!
förstår! är! helt! nyskapad.! Detta! namn! bars! år! 2011! fortfarande! bara! av! en!
individ! i! landet.! I! sidonamnet! EnglaKSaga! existerar! båda! namnlederna! som!
enskilda! förnamn! i! Sverige! (även! om! Engla! är! nyligen! etablerat! och! relativt!
ovanligt)! men! kombinationen! är! helt! ny.! År! 2011! bars! namnet! fortfarande!
enbart!av!enstaka!individer!i!landet.!Endast!ett!nyskapat!pojknamn!utgör!en!
kombination!av!gamla!och!nya!namnleder.!I!tilltalsnamnet!KarlKSander!känns!
förleden! Karl! igen! som! ett! mycket! vanligt! pojknamn! i! Sverige,! medan! efterK
leden! är! ett! ovanligt! men! dock! etablerat! pojknamn.! Kombinationen! är! helt!
nyskapad!och!var!år!2011!fortfarande!unik!i!Sverige.!!
Det! kan! alltså! konstateras! att! helt! nyskapade! namn! förekommer! bland!
Göteborgsföräldrarna,!men!endast!i!liten!utsträckning.!Desto!vanligare!är!det!
med! namnval! som! blir! i! viss! mån! nyskapande! genom! att! utgöra! lån! från! en!
annan!generation!eller!kultur.!Ovanliga!namn!är!överlag!vanligare!som!sidoK
namn! än! som! tilltalsnamn.! När! namninnovationer! sker! handlar! det! i! stor!
utsträckning! om! att! använda! befintliga! språkliga! eller! onomastiska! resurser!
på!ett!nytt!sätt.!
!
!
!

!
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Trendmedvetenhet!
Den!ständiga!uppkomsten!av!nya!företeelser!i!storstäderna!kan!också!leda!till!
uppkomst! och! spridning! av! trender.! Det! studerade! materialet! visar! att! det!
finns! en! stor! medvetenhet! om! namntrender! bland! föräldrarna! i! Göteborg.!
Förnamnstrenden! i! Sverige! har! sedan! några! år! handlat! mycket! om! ovanliga!
namn,! tvåstaviga! namn! och! namn! som! också! var! vanliga! kring! förra! sekelK
skiftet.! Jag! har! redan! nämnt! att! många! i! materialet! sökte! ett! ovanligt! namn,!
men!föräldrarnas!trendmedvetenhet!märks!också!på!andra!sätt.!Av!de!valda!
tilltalsnamnen! är! 71!%! tvåstaviga.! Detta! kan! jämföras! med! att! andelen! tvåK
staviga!namn!i!en!undersökning!bland!personer!födda!i!Göteborg!år!1958!var!
50! %! för! mansnamnen! och! 40!%! för! kvinnonamnen! (Kvillerud! 1980).! Här!
tycks!alltså!namnmodet!ha!förändrats.!Denna!tendens!gäller!dock!främst!tillK
talsnamnen.! Av! sidonamnen! i! materialet! är! en! betydligt! lägre! andel! tvåK
staviga,!33!%.!
När!det!gäller!namn!som!var!vanliga!kring!förra!sekelskiftet!är!20!%!av!
tilltalsnamnen! i! materialet! sådana! namn! som! har! tiden! kring! sekelskiftet!
18/1900!som!sin!statistiskt!allra!starkaste!tidsperiod,!då!de!alltså!varit!som!
vanligast! i! Sverige.! Det! rör! sig! om! namn! som! Alva,! Emma,! Hugo! och! Oscar.!
Ytterligare! 15! %! av! tilltalsnamnen! hade! perioden! 1920Ktal! till! 1940Ktal! som!
sin! statistiskt! starkaste! tidsperiod,! såsom! Ebbe,! Knut,! Maj! och! Otto.! Den!
senare! gruppen! (1920–1940Ktalsnamnen)! är! särskilt! intressant,! eftersom!
dessa! namn! inte! tillhör! den! nuvarande! namntrenden.! Denna! grupp! håller!
dock! långsamt! på! att! bli! alltmer! populär! och! kan! utgöra! nästa! namntrend.!
Detta!stämmer!också!väl!överens!med!den!så!kallade!80K!eller!100Kårscykeln!i!
förnamnsmodet! som! innebär! att! förnamn! förväntas! komma! tillbaka! med! ca!
80–100!års!mellanrum.!Den!relativt!höga!andelen!av!1920–1940Ktalsnamn!i!
materialet!tyder!därmed!på!en!stor!trendkänslighet!hos!föräldrarna.!!
Trendmedvetenheten! speglas! också! i! en! del! föräldrars! motiveringar! av!
namnvalet.! Några! av! dessa! motiveringar! (till! namnen! Juni,! Margareta,! Nils,!
Noel!och!Tilda,!utan!inbördes!ordning)!lyder!såhär:!
!
Tilltalsnamn:!! ”Vackert! och! lätt! att! uttala! samt! något! positivt,! TRENDIGT!
!
första!namn.”!
Tilltalsnamn:!! ”Lagom!kort.!Inga!smeknamn!eller!förkortningar!behövs.!Det!är!
lite! samma! ’stil’! som! storebrors! namn.! Modernt,! lite! ’trendigt’!
men! ändå! inte! bland! de! populäraste,! dvs.! inte! på! 10! i!
topplistan.”!
Tilltalsnamn:!! ”Vackert,!enkelt,!modernt!namn.!Passade!henne.”!
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Tilltalsnamn:!! ”Barnets! pappa! stod! sin! morfar! väldigt! nära.! Morfar! finns! ej!
längre!i!livet.!Vi!båda!tyckte!att!det!var!ett!bra!namn!–!ett!namn!
som!även!börjar!bli!mer!’modernt’!igen.”!
Sidonamn:!!
”Efter! en! omtyckt! släkting.! Fint! namn! men! lite! omodernt! som!
! förnamn!fick!därför!bli!andranamn.”!
Sidonamn:!
”Var!pappan!som!tyckte!–!ett!fint!trendigt!namn.”!

!
Enkätcitaten! ovan! visar! att! det! finns! en! viss! medvetenhet! bland! föräldrarna!
om! vilka! namn! som! är! moderna,! trendiga! och! som! passar! barn! just! nu.! Det!
framgår! också! att! det! främst! tycks! vara! för! barnets! tilltalsnamn! som! namnK
trenderna!blir!viktiga,!medan!sidonamn!kan!väljas!friare.!!
Föräldrarnas! medvetenhet! om! namntrender! uttrycks! också! på! andra!
sätt.! I! de! gruppintervjuer! som! jag! också! genomfört! beklagar! sig! flera! förK
äldrar!över!att!namnvalet!upplevs!som!”prestigefyllt”,!”laddat”,!”hajpat”!eller!
”hysteriskt”,!vilket!kan!ses!som!reaktioner!på!en!stor!trendmedvetenhet!i!omK
givningen.! Nedan! visas! ett! utdrag! ur! en! intervju! där! föräldrarna! kommer! in!
på!detta!ämne!efter!att!ha!diskuterat!inspirationskällor.!Det!är!mammorna!4,!
5!och!6!som!samtalar.!För!att!skydda!deltagarnas!identitet!omtalas!de!inte!vid!
namn.!Förkortningen!int!står!för!intervjuare,!dvs.!jag!(EA).!Fet!stil!indikerar!
stark!betoning!och!citattecken!indikerar!förställd!röst.!
!
Intervjuutdrag%1.!Man!ska!heta!det!häftigaste.!

!
1! Mamma!4:! neej!jag!tycker!det!är!en!sån!himla!namnhysteri!!
2! Int:!
mm!
3! Mamma!6:!! mm!
4! Mamma!4:! så!att!det!är!egentligen!är!rätt!mycket!prestige!nästan!i!vad!ens!!
5!! !
barn!heter!tycker!jag!
6! Int:!
!
mm!hur!tänker!du!då?!
7!! Mamma!4:! neej!men!man!ska!heta!det!häftigaste!och!konstigaste!namnet!!
8!!
!
man!kan!hitta!ingen!annan!ska!heta!så!helst!och!
9! Mamma!6:! mm!
10! Int:!
mm!
11! Mamma!6:!en!stat!i!USA!kanske!(skrattar)!
12! Mamma!4:!ja!men!precis!och!man!ska!hitta!på!det!själv!kanske!och!
13! Int:!
mm!
14! Mamma!4:!och!väldigt(laddat!är!det!också!sådär!att!ehm!”min!bebis!ska!!
15! !
heta!det!här!det!får!du!inte!ta”!nej!okej!
16! Mamma!5:!mm!
17! Mamma!6:!ja!
18! Int:!
!jo!men!det!förstår!jag!

!

!
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19! Mamma!4:!och!jag!jag!tror!att!det!har!hänt!dom!senaste!tio!åren!eller!!
20! !
kanske!femton!i!alla!fall!att!det!har!blivit!sån!hysteri!för!att!!
21!! !
mina!vänner!det!är!ganska!många!som!heter!samma!och!sådär!!
22!! !
och!det!är!klart!det!kanske!blir!det!nu!också!men!nej!!jag!tror!!
23!! !
att!jag!tycker!att!det!är!ganska!laddat!och!mm!och!lite!!
24! !
hysteriskt!över!det!
!

Som!samtalsutdraget!visar!är!mamma!4!mycket!engagerad!och!upprörd!över!
vad! hon! uppfattar! som! en! pågående! namnhysteri! bland! föräldrar! och! anK
vänder! många! starkt! betonade! ord! när! hon! talar.! Hon! får! också! hummande!
respons! från! övriga! samtalsdeltagare! som! kan! uppfattas! som! medhåll.! Efter!
att!jag!har!bett!henne!utveckla!vad!hon!menar!(rad!6)!ger!hon!flera!exempel.!
Namnet! ska! vara! det! häftigaste,! konstigaste,! något! som! ingen! annan! har,!
kanske!en!stat!i!USA!och!gärna!nyskapat!(rad!7–12).!Genom!att!framhäva!just!
dessa!egenskaper!och!visa!en!tydligt!kritisk!hållning!till!dem!behandlar!hon!
dem! som! socialt! markerade! och! skapar! ett! avståndstagande! från! de! sociala!
positioner!de!förknippas!med.!Hon!vill!själv!inte!förknippas!med!denna!typ!av!
trendighet.! Hon! använder! också! superlativer! och! andra! extremfallsK
formuleringar! (”konstigaste”,! ”häftigaste”,! ”ingen! annan”,! rad! 7–8)! som!
tydliggör!att!hon!uppfattar!det!beskrivna!agerandet!som!extremt!och!konstigt!
och! förstärker! avståndstagandet.! Lite! senare! ger! mamma! 4! ett! dramatiserat!
exempel!där!hon!med!förställd!röst!illustrerar!hur!det!kan!låta!när!föräldrar!
hävdar!ensamrätt!till!ett!namn!(rad!14–15).!Genom!den!starka!betoningen!på!
min!och!ta!skapar!hon!här!associationer!till!ett!barns!ibland!överdrivna!syn!
på!mitt!och!ditt!och!porträtterar!därmed!agerandet!som!barnsligt!och!överK
drivet.! Intervjuutdraget! visar! att! den! stora! medvetenheten! om! vilka! namn!
som! anses! vara! trendiga! och! passande! kan! upplevas! som! betungande! och!
kravfylld.!Det!kan!här!tilläggas!att!mamma!4!är!en!av!de!yngsta!föräldrarna!i!
intervjumaterialet!och!att!hon!deltar!i!en!intervjugrupp!i!ett!lågstatusområde!
i! utkanten! av! Göteborg,! vilket! kan! påverka! hennes! uppfattning! att! just!
nyskapade!namn!och!namn!på!amerikanska!stater!upplevs!som!trendiga.!
!

Språkmöten!
Ytterligare! en! aspekt! som! urbanforskningen! brukar! lyfta! fram! som! framK
trädande!i!storstadsmiljöer!är!möten!mellan!olika!språk!och!kulturer!(StevenK
son! 2003).! I! namnmaterialet! från! Göteborg! visar! det! sig! finnas! flera! olika!
typer! av! språkmöten,! både! mellan! svenska! och! olika! invandrarspråk! och!

!
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mellan! svenska! och! engelska.! Namnval! i! de! flerspråkiga! familjerna! i!
materialet!har!jag!också!beskrivit!utförligt!tidigare!(Aldrin!2009).!
Av! de! 621! enkätdeltagarna! är! 126! medlemmar! i! flerspråkiga! familjer!
där!minst!en!av!föräldrarna!talar!minst!ett!annat!språk!än!svenska!i!hemmet.!
De! vanligaste! språken! som! uppges! är! engelska,! arabiska,! spanska! och!
persiska,! men! det! förekommer! också! en! mängd! andra! språk.! Eftersom! de!
vanligaste! invandringsländerna! till! Göteborgs! kommun! är! Iran,! Irak! och!
Finland! är! den! flerspråkiga! gruppen! i! materialet! inte! helt! representativ! för!
invandrare!i!staden.!!
Ungefär! hälften! av! de! flerspråkiga! familjerna! (55! %! eller! 66! av! 121)!
valde! ett! tilltalsnamn! till! barnet! som! är! väl! etablerat! i! Sverige! och! troligen!
uppfattas!som!svenskt!av!de!flesta,!såsom!Alice,!David,!Elias,!Magda!och!Nora.!
Dessa! namn! kan! beskrivas! som! kulturellt! omarkerade! och! sticker! inte! ut! ur!
mängden! bland! förnamn! i! Sverige.! Av! de! flerspråkiga! föräldrar! som! valt! ett!
sådant!namn!har!emellertid!ett!mindre!antal!(18!%!eller!12!av!66)!valt!ytterK
ligare! ett! förnamn! som! ger! direkta! associationer! till! någon! annan! kultur! än!
den!svenska.!Dessa!namn!kan!beskrivas!som!kulturellt!markerade!i!Sverige.!
Föräldrar! som! har! valt! att! kombinera! kulturellt! markerade! och! kulturellt!
omarkerade! namn! i! namnräckan! ger! uttryck! för! tydliga! språkmöten! genom!
namnvalet.! Namnvalet! kan! både! signalera! att! familjen! har! en! komplex!
kulturell!tillhörighet!och!hur!relationen!mellan!de!olika!kulturerna!ska!uppK
fattas.! Reisæter! (2004)! kallar! detta! fenomen! ”kulturell! kompromiss”! och!
finner! att! det! är! mycket! vanligt! i! hennes! studie! av! flerspråkiga! familjer! i!
Tromsø.!Även!Hagström!(2006!s.!119)!har!genom!en!etnografisk!studie!visat!
att! namnval! i! flerspråkiga! familjer! ofta! handlar! om! att! uttrycka! och! underK
stryka! kulturell! tillhörighet! och! bakgrund.! Hagström! visar! också! (2006! s.!
113)!att!valet!av!ett!kulturellt!markerat!sidonamn!vid!sidan!av!ett!omarkerat!
tilltalsnamn! i! en! del! fall! motiveras! med! att! sidonamnen! i! praktiken! inte!
används!och!därför!inte!har!samma!krav!på!sig!som!tilltalsnamnet!att!fungera!
i!de!olika!kulturella!kontexter!som!barnet!har!anknytning!till.!!
Nedan! ges! några! exempel! på! namnkombinationer! i! materialet! där! förK
äldrarna! har! valt! ett! kulturellt! omarkerat! tilltalsnamn,! medan! ett! eller! flera!
av! sidonamnen! är! kulturellt! markerade! som! ickeKsvenska.! Det! kulturellt!
markerade!namnet!har!strukits!under!och!föräldrarnas!språksituation!anges!
inom!parentes.!
!

!

!

!
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1)!Agnes,!Koanhatai!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
2)!Leo,!Emilio!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
3)!Ester,!Mitra!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
4)!Elias,!Sargon!(båda!föräldrara!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!

!
Som!framgår!av!exemplen!ovan!är!de!kulturellt!omarkerade!namnen!i!själva!
verket!sällan!typiskt!svenska!namn,!utan!istället!internationella!namn!som!är!
vanliga! i! många! kulturer! och! språk! och! därmed! troligen! gångbara! både! på!
svenska! och! på! de! ytterligare! språk! som! talas! i! familjen.! Här! är! det! således!
både!en!svensk!kultur,!en!specifik!annan!kultur!och!en!internationell!kultur!
som! möts! i! namnvalet.! Detta! har! jag! diskuterat! mer! utförligt! i! ett! tidigare!
sammanhang! (Aldrin! 2009).! Även! Hagström! (2006! s.! 118)! har! visat! på! ett!
liknande! resultat! och! menar! att! det! i! en! del! fall! handlar! om! att! medvetet!
undvika! att! föra! tankarna! till! ett! enskilt! språk! eller! land.! Hagström! påpekar!
också!(2006!s.!119)!att!dessa!”neutrala”!namn!som!väljs!för!att!”fungera”!på!
flera!språk!i!praktiken!utgörs!av!engelskspråkiga!namn!och!andra!namn!som!
förekommer!i!Nordvästeuropa.!
Nästan!hälften!av!de!flerspråkiga!familjerna!i!enkäten!(45!%!eller!55!av!
121)! valde! ett! tilltalsnamn! som! i! sig! eller! genom! sin! stavning! kan! ses! som!
kulturellt! markerat! och! uttrycker! en! koppling! till! en! annan! kultur! än! den!
svenska.! I! några! fall! är! det! endast! stavningen! som! är! kulturellt! markerad,!
såsom!Maya!(jfr!Maja)!och!Yaqub!(jfr!Jacob)!och!i!de!fallen!signalerar!namnen!
både! ett! visst! mått! av! svenskhet! och! ett! visst! mått! av! kulturell! markering.!
Andra!gånger!uppfattas!hela!namnet!som!kulturellt!markerat!och!obekant!för!
en!svensk,!såsom!flicknamnet!Jood,!pojknamnet!Lawen,!flicknamnet!Sama!och!
pojknamnet!Sahib.!Av!de!föräldrar!som!har!valt!ett!sådant!kulturellt!markerat!
tilltalsnamn! har! en! tredjedel! (33! %! eller! 18! av! 55)! valt! ytterligare! ett!
förnamn!som!är!väl!etablerat!i!Sverige.!Hagströms!studie!(2006!s.!113)!visar!
att!ett!sådant!namnval!också!kan!handla!om!att!ge!barnet!möjlighet!att!byta!
till!detta!namn!som!vuxen!om!det!skulle!vilja.!
Nedan! ges! några! exempel! på! namnkombinationer! i! materialet! där! tillK
talsnamnet!är!kulturellt!markerat!som!ickeKsvenskt,!medan!ett!eller!flera!av!
sidonamnen! är! kulturellt! omarkerade! i! Sverige.! Återigen! har! det! kulturellt!
markerade! namnet! strukits! under! och! föräldrarnas! språksituation! anges!
inom!parentes.!
!
!
!

!

!
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5)! Emine,! Thunem,! Kurt! (båda! föräldrarna! talar! svenska! och! två! andra! språk!
hemma)!
6)!Maxim,!Bo!(båda!föräldrarna!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!
7)!Ida,!Yasmine!(en!förälder!talar!ett!annat!språk!än!svenska!hemma)!

!
Materialet! visar! således! att! namnkombinationer! där! namn! med! olika!
kulturell!markering!kombineras!i!en!och!samma!namnräcka!är!vanligare!när!
tilltalsnamnet!är!kulturellt!markerat!som!ickeKsvenskt!än!när!det!är!kulturellt!
omarkerat.! Det! framgår! också! att! de! kulturellt! omarkerade! namn! som! väljs!
som!tilltalsnamn!ofta!är!mer!eller!mindre!internationella,!medan!de!kulturellt!
omarkerade! namn! som! väljs! vid! sidan! av! tilltalsnamnet! oftare! är! typiskt!
svenska!förnamn.!
Förekomsten! av! språkmöten! i! namnmaterialet! rör! dock! inte! enbart! de!
flerspråkiga!familjerna.!Det!förekommer!också!att!enspråkiga!svensktalande!
föräldrar! i! materialet! lånar! in! namn! från! andra! kulturer.! I! de! flesta! fall!
handlar! det! då! om! angloamerikanska! namn! eller! namn! som! genom! olika!
välkända! personer! främst! förknippas! med! angloamerikansk! kultur,! såsom!
Alicia,! Nicole,! Morris,! Osborne! och! Winston.! Nästan! hälften! av! de! enspråkiga!
svensktalande! familjerna! (46! %! eller! 223! av! 487)! angav! att! de! valde! tillK
talsnamnet!så!att!det!skulle!fungera!i!flera!länder!eller!kunna!uttalas!på!fler!
språk!än!svenska,!och!majoriteten!av!dem!som!svarade!detta!förtydligade!att!
det! främst! var! på! engelska! som! namnet! skulle! fungera.! Därmed! finns! det!
också! ett! tydligt! möte! mellan! svenska! och! engelska! bland! föräldrarna! i!
materialet,! vilket! kan! ses! som! ett! uttryck! för! att! den! större! internationella!
miljön! och! namnets! gångbarhet! ur! ett! internationellt! perspektiv! uppfattas!
vara!viktig.!Det!är!alltså!både!mer!lokala!och!mer!globala!kulturer!och!språk!
som!möts!i!storstadsföräldrarnas!namnval.!
!

Vilka! föräldrar! deltar! i! nyskapande,! trendmedvetenhet! och!
språkmöten?!
För!att!få!en!uppfattning!om!huruvida!alla!föräldrar!deltar!i!de!namnmönster!
som!har!diskuterats!i!lika!hög!utsträckning!oavsett!socialt!sammanhang!har!
jag!jämfört!förekomsten!av!olika!namntyper!och!namngivningsmotiv!utifrån!
de! sociala! variablerna! ålder,! utbildning! och! boende.! Eftersom! nyskapande!
och!trendmedvetenhet!främst!framträder!bland!tilltalsnamnen,!fokuserar!jag!
här!enbart!på!dessa!namn.!

!

!

Förnamnsval!i!urban!miljö│85!

!
När!det!gäller!nyskapande!i!valet!av!tilltalsnamn!visar!det!sig!att!här!inte!
finns!något!samband!med!de!undersökta!sociala!variablerna.!Föräldrar!i!alla!
sociala! grupper! i! Göteborg! tycks! välja! nyskapande! tilltalsnamn! i! lika! hög!
grad.! Detta! gäller! både! namn! som! är! ovanliga! och! gavs! till! mindre! än! 50!
andra!barn!samma!år,!men!som!alltså!inte!är!helt!nyskapade,!och!namn!som!
kan!ses!som!rena!nybildningar!eller!mycket!nyligen!etablerade!namn!och!är!i!
hög!grad!nyskapande.!Däremot!finns!det!en!socialt!relaterad!skillnad!när!det!
gäller! motiveringen! av! tilltalsnamnet! med! att! det! skulle! vara! just! originellt!
eller!nyskapande.!Det!är!fler!som!har!angett!detta!som!motiv!för!namnvalet!
när! mamman! är! under! 30! år! eller! då! hon! saknar! universitetsutbildning!
(oavsett! ålder).! Dessa! resultat! visas! i! tabellerna! 1! och! 2! nedan.! Det! framgår!
där! att! det! är! mer! än! dubbelt! så! stor! andel! som! har! angett! namngivningsK
motivet!”är!ovanligt”!bland!de!yngsta!respektive!minst!utbildade!mammorna!
jämfört! med! de! äldsta! respektive! mest! utbildade! mammorna.! Resultaten!
anges!utifrån!mammans!sociala!situation!eftersom!det!i!de!flesta!fall!är!enbart!
hon!som!har!fyllt!i!enkäten.!Unga!och!lågutbildade!föräldrar!tycks!alltså!ha!en!
mer! medveten! strävan! efter! nyskapande! tilltalsnamn! eller! åtminstone! vara!
mer! måna! om! att! lyfta! fram! denna! strävan,! även! om! de! faktiskt! inte! väljer!
nyskapande!tilltalsnamn!oftare!än!andra.!
!
Tabell(1:!Förekomst!av!motivet!”är!ovanligt”!för!valet!av!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!
svensktalande!familjer!i!förhållande!till!mammans!ålder,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
%
%
Är!ovanligt!
Totalt!

≤30%år%

31–35%år%

Andel%%%%%
Antal%
17!%!!!!!!!!!! 27!
100!%!!!!!!!! 155!

Andel%%%%%
5!%!!!!!!!!!!
100!%!!!!!!!!

Antal%
11!
217!

≥36%år%
Andel%%%%%
Antal%
7!%!!!!!!!!!!!!
8!
100!%!!!!!!!! 111!

χ2Kanalys!ger!p!0,000,!DF!2,!χ2!16,903.!Cramers!V!0,047.!

!
Tabell(2:!Förekomst!av!motiven!”är!ovanligt”!för!valet!av!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!
svensktalande!familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!!
angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
%

Ej%univ.%utb.%

%
Är!ovanligt!
Totalt!

Andel%%%%%%%%%%%
15!%!!!!!!!!!!!!!!!
100!%!!!!!!!!!!!!!

Univ.%utb.%
Antal%
17!
112!

Andel%%%%%
7!%!!!!!!!!!!
100!%!!!!!!!!

Antal%
25!
354!

χ2Kanalys!ger!p!0,009,!DF!1,!χ2!6,835.!Cramers!V!0,015.!

!
För! förekomsten! av! trendmedvetenhet! i! namnvalet! har! materialet! här! inte!
tillåtit!en!statistisk!sambandsanalys,!men!en!kvalitativ!undersökning!tyder!på!
att! trendmedvetenhet! i! valet! av! tilltalsnamn! förekommer! i! alla! sociala!
!
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grupper.!Det!tycks!emellertid!vara!delvis!olika!namntrender!som!eftersträvas.!
Moderna! tilltalsnamn! som! förknippas! mer! med! samtiden! än! med! någon!
tidigare! period! är! exempelvis! vanligast! bland! unga! mammor! under! 30! år!
samt!bland!mammor!i!åldern!31–35!år,!som!vare!sig!är!bland!de!yngsta!eller!
de!äldsta!i!materialet!(se!tabell!3).!Jag!har!också!konstaterat!att!trenden!med!
ovanliga!förnamn!tenderar!att!hanteras!på!delvis!olika!sätt!beroende!på!ålder!
och! utbildning.! Även! om! trendmedvetenhet! i! sig! kan! ses! som! ett! generellt!
storstadsfenomen! går! det! således! inte! att! tala! om! en! enda! sammanhållen!
namntrend!i!storstaden.!
!
Tabell(3:!Förekomst!av!moderna!tilltalsnamn!i!förhållande!till!!
mammans!ålder,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
%
%
Moderna!namn!
Totalt!

≤30%år%

31–35%år%

≥36%år%

Andel%%%%%
Antal%
13!%!!!!!!!!!! 27!
100!%!!!!!!!! 211!

Andel%%%%%
Antal%
17!%!!!!!!!!!! 46!
100!%!!!!!!!! 264!

Andel%
Antal%
8!%!
10!
100!%!!!!!!!! 125!

χ2Kanalys!ger!p!0,037,!DF!2,!χ2!6,615.!Cramers!V!0,015.!

!
Språkmöten! i! flerspråkiga! familjers! namnval! förekommer! i! alla! sociala!
grupper,!av!naturliga!skäl.!Bland!enspråkiga!svensktalande!familjer!visar!det!
sig! däremot! att! kulturellt! markerade! tilltalsnamn! (i! de! flesta! fall! rör! det! sig!
mer! specifikt! om! angloamerikanska! namn)! väljs! i! högst! utsträckning! då!
mamman! saknar! universitetsutbildning! (se! tabell! 4).! Däremot! har! mammor!
med! universitetsutbildning! i! högre! utsträckning! svarat! att! de! valde! barnets!
tilltalsnamn!för!att!det!var!internationellt!gångbart!(se!tabell!5).!Språkmöten!
förekommer! således! oavsett! utbildningsnivå! även! bland! de! enspråkiga!
svensktalande! familjerna;! lågutbildade! föredrar! angloamerikanska! namn!
medan! högutbildade! föredrar! internationella! namn! utan! tydlig! kulturell!
markering.!
!
Tabell(4:!Förekomst!av!kulturellt!markerade!tilltalsnamn!inom!enspråkiga!svensktalande!
familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
%
%
Kulturellt!markerade!namn!
Totalt!
!

Ingen%univ.%utb.%
Andel%%
27!%!
100!%!

Antal%
30!
112!

1–2%år%univ.%utb.%
Andel%
17!%!
100!%!

Antal%
9!
54!

≥3%år%univ.%utb.%
Andel%
10!%!
100!%!

Antal%
30!
301!

χ2Kanalys!ger!p!0,000,!DF!2,!χ2!18,511.!Cramers!V!0,040.!

!

!
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Tabell(5:!Andel!som!uppger!att!de!valde!barnets!namn!så!att!det!ska!fungera!i!flera!länder/!
språk!sett!inom!enspråkiga!familjer!i!förhållande!till!mammans!utbildning,!!
angett!i!procent!och!absoluta!tal.!
%

Ingen%univ.%utb.%

%
Andel%%%% Antal%
Ja,!namnet!ska!fungera!på! 36!%!
41!
flera!språk!
Totalt!
100!%!!!!!! 115!
!

1–2%år%univ.%utb.%
Andel%%%%%
57!%!

Antal%
31!

100!%!!!!!!!!!! 54!

≥3%år%univ.%utb.%
Andel%%%%%
47!%!
100!%!!!!!!!!

Antal%
143!
303!

χ2Kanalys!ger!p!0,019,!DF!2,!χ2!7,934.!Cramers!V!0,017.!

!

Avslutning!
Jag!har!nu!diskuterat!nyskapande,!trendmedvetenhet!och!språkmöten!i!namnK
valet! bland! föräldrar! i! Göteborg.! Dessa! tre! mönster! har! i! tidigare! urbanK
forskning!ofta!visat!sig!bli!framträdande!i!olika!delar!av!storstadslivet!och!jag!
har! funnit! att! de! även! blir! framträdande! i! det! analyserade! namnmaterialet.!
Nyskapande! och! trendmedvetenhet! framträder! dock! främst! i! tilltalsnamnet,!
medan! språkmöten! kan! finnas! i! hela! namnräckan.! Vidare! har! jag! kunnat!
konstatera! att! den! sociala! variationen! gällande! nämnda! mönster! statistiskt!
sett! är! mycket! liten.! Föräldrar! deltar! i! nyskapande,! trendmedvetenhet! och!
språkmöten! i! ungefär! lika! stor! utsträckning! oavsett! ålder,! utbildning! och!
boende.! Detta! menar! jag! tyder! på! att! dessa! namngivningsmönster! kan! vara!
typiska! för! storstaden! i! sig,! snarare! än! typiska! för! någon! specifik! social!
gruppering! inom! storstaden.! Analysen! har! också! visat! att! nyskapandet,!
trenderna! och! språkmötena! hanteras! på! delvis! olika! sätt! utifrån! de! underK
sökta! sociala! faktorerna.! Det! sätt! genom! vilket! storstadsföräldrar! väljer! att!
skapa! innovation,! trendighet! eller! språkmöten! i! namnvalet! kan! bli! socialt!
markerande! inom! storstadsmiljön.! Det! som! tycks! bli! socialt! avgörande! i!
storstadsmiljön!är!därmed!inte!att!välja!ett!nyskapande!namn,!trendigt!namn!
eller!ett!namn!som!indikerar!möte!mellan!flera!språk!och!kulturer,!eftersom!
detta! kan! vara! gemensamt! för! de! flesta! föräldrarna! –! utan! vilket! slags!
nyskapande,!trendigt!eller!språkligt!gränsöverskridande!namn!som!väljs.!De!
undersökta!namngivningsmönstren!skulle!på!så!sätt!både!kunna!positionera!
föräldrarna! som! knutna! till! en! urban! miljö! och! uttrycka! ett! förhållningssätt!
till!olika!sociala!positioner!inom!denna!miljö.!Jag!vill!dock!återigen!framhålla!
att!jag!i!den!här!artikeln!inte!har!haft!tillgång!till!ett!ickeKurbant!jämförelseK
material! och! därför! inte! kan! dra! någon! säker! slutsats! om! huruvida! namnK
givningsmönstren!faktiskt!är!typiskt!urbana!och!storstadsrelaterade.!Jag!kan!
inte!heller!uttala!mig!om!i!vilken!mån!de!också!skulle!kunna!gälla!för!andra!

!
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storstäder!än!Göteborg.!Förhoppningsvis!kan!detta!bli!en!uppgift!för!fortsatt!
forskning!på!området.!
!
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Summary!
EMILIA!ALDRIN:!!
First!name!choices!in!an!urban!environment!–!examples!from!Gothenburg!
!
This! article! analyses! patterns! of! personal! naming! in! an! urban! environment.! It!
focuses!on!parents’!choices!of!first!names!in!contemporary!Gothenburg,!the!second!
largest!city!in!Sweden.!The!discussion!is!based!on!three!proposed!characteristics!of!
urban!environments!often!cited!in!urban!culture!research!–!innovation,!awareness!
of! trends! and! cultural! meetings! –! and! explores! how! these! are! reflected! in! a! set! of!
name! data.! The! article! also! examines! to! what! extent! social! variation! exists! in!
parents’! participation! in! these! patterns! and! considers! the! parents’! age,! education,!
housing!and!linguistic!background.!The!analysed!data!consist!of!first!names!chosen!
for! 621! children,! all! born! in! Gothenburg! during! the! year! 2007,! and! their! parents’!
motivations! for! the! name! choice! as! described! in! a! written! survey.! The! analysis! is!
primarily! quantitative.! To! some! extent! the! article! also! refers! to! spoken! data! that!
were! collected! through! focus! group! interviews! with! another! twentyKthree! new!
parents! in! Gothenburg! in! 2008! and! 2009.! Both! sets! of! data! have! previously! been!
used! in! my! PhD! thesis,! Naming% as% a% social% act.% Parents’% choices% of% first% names% and%
discussions%of%first%names%in%Göteborg%2007–2009! (2011).! The! article! shows! that! all!
three!of!the!proposed!characteristics!of!urban!life!are!prominent!in!the!name!data.!
Innovative! first! names,! trendy! first! names! and! multicultural! first! names! are!
common! throughout! the! data! regardless! of! social! factors,! suggesting! that! these!
patterns!may!be!typical!of!urban!naming!rather!than!typical!of!a!certain!social!group.!
However,!the!patterns!are!realized!in!somewhat!different!ways!depending!on!social!
factors,!which!shows!that!the!same!name!characteristics!can!be!handled!in!different!
ways! in! order! to! create! different! social! stances.! Since! the! study! does! not! include!
nonKurban! data! for! comparison! we! cannot! conclude! that! the! examined!
characteristics!are!specific!for!naming!in!urban!environment,!but!it!is!hoped!that!the!
results!can!serve!as!a!starting!point!for!further!research.!
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Nationalitetens!betydelse!för!namnidentiteten!!
hos!unga!finska!och!sverigefinska!kvinnor!
%
Av%Anna%Masanti%
!
!
!
!
!
I! den! här! artikeln! kommer! jag! att! utgående! från! en! tidigare! studie! (Masanti!
2010)! granska! betydelsen! av! namnets! lingvistiska! bakgrund! som! en! del! av!
individens!namnidentitet.!Jag!är!intresserad!av!de!uppfattningar!namnbärare!
har!om!sina!tilltalsnamn!och!jag!vill!visa!hur!namnbärare!ser!sina!namn!som!
en! del! av! sig! själva.! Min! tidigare! studie! handlar! framför! allt! om! tilltalsnamn!
och! deras! betydelse! för! individens! namnidentitet,! men! även! om! individens!
fullständiga!namn,!det!vill!säga!tilltalsK!och!efternamnet.!!
Studien! är! baserad! på! intervjuer! med! tretton! finska! och! sex! sverigeK
finska! kvinnor.! Jag! ville! intervjua! dem! för! att! de! skulle! kunna! be! om!
preciseringar!av!frågorna!och!för!att!jag!själv!skulle!få!möjligheten!att!ställa!
följdfrågor! på! deras! svar.! Informanterna! skulle! uppfylla! följande! kriterier:!
1)!vara! finsk! eller! sverigefinsk! genom! att! ha! åtminstone! en! finsk! förälder,!
2)!ha!finska!som!modersmål!och!3)!vara!en!kvinna!mellan!20–30!år.!Jag!valde!
att! intervjua! bara! kvinnor! för! att! undvika! könets! påverkan! på! forskningsK
resultatet!eftersom!materialet!är!litet.!Dessutom!ville!jag!ha!informanter!som!
skulle!vara!i!en!ålder!då!frågor!kring!identitet!antagligen!är!speciellt!aktuella.!
Kvinnorna! var! vid! intervjutillfället! mellan! 19! och! 27! år.! Tilltalsnamnets!
vanlighet!eller!ovanlighet!påverkade!valet!av!finska!informanter;!jag!ville!ha!
olika!namn!i!materialet.!Det!fanns!inga!krav!för!sverigefinnarnas!namn!utan!
det! var! tillräckligt! att! de! tidigare! nämnda! kriterierna! uppfylldes.! SverigeK
finnarna! hittade! jag! med! snöbollsmetoden:! varje! informant! hjälpte! till! att!
hitta! nästa! deltagare.! Alla! intervjuerna! gjordes! på! finska.! Två! av! de! finska!
informanterna! intervjuades! redan! hösten! 2007! när! jag! skrev! en! mindre!
uppsats!om!temat!(Masanti!2007).!De!övriga!finnarna!intervjuade!jag!hösten!
2009! och! vintern! 2010! i! Helsingfors! när! jag! samlade! in! material! till! mitt!
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examensarbete! (Masanti! 2010).! Intervjuerna! med! sverigefinnarna! ingår!
också!i!materialet!och!intervjuerna!gjordes!hösten!2009!i!Stockholm.!!
De!finska!kvinnorna!är!födda!och!bosatta!i!Finland!och!de!sverigefinska!
kvinnorna! i! Sverige.! De! finska! kvinnornas! tilltalsnamn! är! Aino,! AnnaMRiitta,!
Balbina,!Emmi,!Iiramaria,!Inka,!Jenni,!Mirjami,!Nada,!Päivi,!Sini,!Sirja!och!Tessa.!
Jag! har! informanternas! tillåtelse! att! använda! deras! namn! i! min! forskning!
även! om! några! av! dem! är! mycket! ovanliga! och! det! därför! är! möjligt! att!
informanterna! kan! identifieras.! Bland! namnen! finns! sådana! som! är! vanliga!
finska! namn! och! sådana! som! är! ovanliga,! antingen! lite! mer! speciella! eller!
utländska.!Alla!finska!informanter!utom!Balbina!och!Nada!har!föräldrar!som!
är!födda!i!Finland!och!har!finska!som!modersmål.!Balbinas!mamma!kommer!
från!Östeuropa!och!Nadas!pappa!är!uppvuxen!utanför!Europa.!!
De! sverigefinska! informanternas! tilltalsnamn! är! Emma,! Ida,! Johanna,!
Liina,! Mari! och! Marika.! Sverigefinnarna! har! åtminstone! en! förälder! som! är!
född!i!Finland!och!har!finska!som!modersmål.!Intervjuerna!gjordes!på!finska!
och! informanterna! uppgav! finska! som! sitt! enda! eller! som! ett! av! sina!
modersmål.!Informanternas!efternamn!diskuterades!med!både!de!finska!och!
de!sverigefinska!informanterna!men!av!forskningsetiska!skäl!nämner!jag!inte!
dem.!
I! intervjuerna! diskuterades! namnidentitet! ur! olika! synvinklar.! Ämnen!
som! diskuterades! var! bland! annat! namnets! koppling! till! nationalitet,! klass!
och!namngivarens!värderingar.!Här!lyfter!jag!särskilt!fram!nationaliteten!och!
syftet!är!att!utreda!hur!namnets!ursprung!eller!språkliga!bakgrund!påverkar!
individens!namnidentitet.!
!

Teoretiska!utgångspunkter!
Metoderna! i! studien! är! folkonomastiska! (jfr! Ainiala! &! Halonen! 2011)! och!
teoretiskt! placerar! sig! studien! inom! socioonomastiken.! Folkonomastiken!
iakttar!observationer!om!namn!och!bruk!av!dem!bland!lekmän!på!samma!sätt!
som! folklingvistiken! undersöker! vanliga! språkbrukares! observationer! och!
tankar!om!språket!(Vaattovaara!2009!s.!27;!Palander!2001!s.!147;!Niedzielski!
–! Preston! 2000).! Lekmän! är! ofta! medvetna! om! språket! och! diskuterar! det!
gärna! även! om! de! inte! känner! till! terminologin! inom! forskningen.! Lekmäns!
sätt!att!diskutera!språkliga!frågor!är!därför!annorlunda!än!språkvetares!men!
deras! observationer! är! ändå! väldigt! viktiga:! språkbrukarnas! tankar! avslöjar!
nämligen! till! exempel! stereotypier! som! hänger! samman! med! språket!

!
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(Vaattovaara!2009!s.!30;!Palander!2001!s.!151;!Niedzielski!&!Preston!2000!s.!
3–5,!14).!!
Människan! uttrycker! sin! identitet! symboliskt! och! den! skapas! i! kollekK
tivet!på!många!olika!sätt,!till!exempel!genom!språket!(Saastamoinen!2006!s.!
173;! Woodward! 2000! s.! 7,! 155;! Omoniyi! &! White! 2006! s.! 1–2).! Människans!
identitet! består! dels! av! hennes! egen! uppfattning! om! sig! själv,! dels! av! andra!
personers!tankar!om!henne!(Hagström!2006!s.!152).!Förutom!språket!skapar!
också! andra! faktorer,! som! t.ex.! livsstil! och! religion,! ens! identitet! (Fadjukoff!
2008!s.!58).!Också!namn!kan!uttrycka!identitet!(se!till!exempel!Aldrin!2011).!
Namnidentitet! syftar! i! denna! studie! på! den! del! av! individens! identitet!
som!har!att!göra!med!hennes!inställning!till!sitt!eget!namn,!dvs.!hur!individen!
upplever! sitt! namn! som! en! del! av! sig! själv! och! hurdana! upplevelser! och!
betydelser!hon!knyter!till!sitt!namn.!!
Namnidentiteten! består! av! olika! delområden.! Enligt! min! studie! (2010)!
bildar!följande!faktorer!individens!namnidentitet:!”åldern”!på!ens!namn!(dvs.!
när!namnet!har!varit!populärt),!namnets!koppling!till!ens!släkt!och!namnets!
popularitet! (hur! vanligt! namnet! är),! egna! och! föräldrarnas! värderingar,!
smekformer,!det!fullständiga!namnet!och!namnets!”nationalitet”.!!
Med! tilltalsnamn! menar! jag! det! namn! som! informanten! benämns! med.!
Det!kan!vara!hennes!första!eller!andra!namn!eller!en!smekform!av!det!namn!
hon!har!fått!vid!födelsen.!!
Enligt! Blomqvist! (1993! s.! 2010)! kan! en! persons! språkliga! bakgrund!
utläsas! ur! hans! eller! hennes! förnamn! men! oftare! är! det! förnamnet! och!
efternamnet! tillsammans! som! avslöjar! personens! modersmål.! Många! namn!
har!dock!blivit!internationella!när!de!lånats!från!ett!språk!till!ett!annat!och!då!
är! det! ofta! i! stället! uttalet! av! namnen! som! röjer! namnbärarens! modersmål!
eller! den! språkliga! miljön! hon! eller! han! lever! i.! Med! tilltalsnamnets% natioM
nalitet% avser! jag! i! denna! studie! att! man! upplever! att! ett! visst! namn! hänger!
samman!med!ett!visst!språk.!Med!finska%namn!avser!jag!namn!som!är!vanligt!
förekommande! i! det! finska! namnbeståndet! och/eller! som! inordnar! sig! i!
finska! språket.! Till! exempel! är! namnen! Nada! och! Balbina! inte! vanliga! i!
Finland! och! de! ses! knappast! som! finska! namn! medan! de! flesta! säkert!
betraktar!Aino%och!Sini!som!finska.!Ovanliga!namn!kan!inordna!sig!lika!bra!i!
finskan!som!vanliga!namn,!men!skillnaden!är!att!de!är!sällsynta!antingen!i!en!
viss!generation!eller!i!alla!generationer.!Sådana!namn!är!Iiramaria!och!Tessa.!
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Bortsett! från! Balbina! och! Nada! som! har! en! ickeKfinsk! förälder! upplever! alla!
finska! informanter! att! deras! tilltalsnamn! visar! att! de! har! finska! rötter! och!
finskt! medborgarskap! trots! att! de! också! tycker! att! namnen! fungerar! bra! i!
internationella! sammanhang.! De! faktorer! som! gör! att! informanterna! uppK
fattar!sina!namn!som!finska!är!att!det!geografiska!område!namnen!används!
inom! är! begränsat,! att! namnens! stavning! har! finska! drag! och! att! uttalet!
passar! finskspråkiga.! Balbina! är! den! enda! som! inte! alls! tycker! att! hennes!
tilltalsnamn! speglar! hennes! nationalitet.! Hon! berättar! att! det! var! hennes!
finska!pappa!som,!när!hon!föddes,!hittade!namnet!i!en!östeuropeisk!kalender!
i!mammans!hemland.!Balbina!känner!sig!starkt!finsk!men!ser!inte!sitt!namn!
som! finskt.! Däremot! upplever! hon! att! tilltalsnamnet! och! hennes! finska!
efternamn!tillsammans!berättar!om!hennes!ursprung.!Nada!säger!att!hennes!
namn,!lika!bra!som!vilket!annat!namn!som!helst,!kan!representera!”den!nya!
finskheten”.!!
Sambandet!mellan!namn!och!nationalitet!verkar!inte!särskilt!viktigt!för!
de!finska!informanterna.!Aino,!vars!namn!kommer!från!Kalevala,!uppskattar!
sitt!traditionsrika!namn,!medan!Päivi,!vars!namn!kommer!från!finskans!päivä!
med! betydelsen! ’dag’,! ’sol’! tycker! att! hennes! tilltalsnamn,! som! är! starkt!
bundet! till! nationaliteten,! är! en! belastning! för! henne.! Hon! tycker! inte! att!
namnet! speglar! hennes! karaktär! eftersom! hon! inte! identifierar! sig! särskilt!
starkt! med! finskhet.! Det! verkar! för! henne! vara! viktigare!att! ett! namn! skulle!
vara!internationellt!gångbart!än!att!det!har!anknytning!till!den!egna!etniska!
bakgrunden.!!
!

Sverigefinnarnas!uppfattningar!om!den!språkliga!bakgrunden!i!namnen!
Efternamnen! diskuteras! med! alla! informanter! men! de! sverigefinska! kvinnK
orna! pratar! mer! om! dem! än! de! finska.! Detta! kan! bero! på! att! de! etniska!
signaler! som! ingår! i! deras! efternamn! kan! vara! väldigt! betydelsefulla! i!
vardagen!utanför!Finland.!
För! några! av! de! sverigefinska! informanternas! föräldrar! har! det! varit!
viktigt!att!barnets!tilltalsnamn!fungerar!bra!både!i!finskan!och!i!svenskan.!Det!
här!har!åtminstone!Emmas,!Liinas,!Johannas!och!Maris!föräldrar,!enligt!inforK
manterna! själva,! funderat! på.! Enligt! Alhaug! och! Saarelma! (2009! s.! 96,! 107)!
ges!barnen!i!familjer!bosatta!i!Norge!där!åtminstone!en!förälder!är!finsk!ofta!
internationella!tilltalsnamn!som!fungerar!bra!både!i!Norden!och!i!andra!delar!

!
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av! världen.! Sådana! namn! är! bland! annat! Emma,! Anna! och! Maria.! Namnen!
fungerar! alltså! bra! både! i! Finland! och! Norge! utan! att! väcka! någon! större!
uppmärksamhet.! Det! är! troligen! därför! de! sverigefinska! informanterna! inte!
nödvändigtvis!anknyter!tilltalsnamnen!till!något!särskilt!språk.!De!tycker!att!
namnen! är! internationella! och! i! så! fall! avslöjar! namnet! inte! deras! etniska!
bakgrund! i! Sverige.! De! tycker! att! den! finskspråkiga! bakgrunden! kommer!
fram!i!namnhelheten!med!tilltalsnamnet!och!efternamnet.!!
Liinas! finska! mamma! och! svenska! pappa! gav! henne! namnet! Lina! med!
svensk! stavning! som! hon! senare! själv! ändrade! till! Liina.! Hon! tycker! att!
namnet!är!svenskt!men!att!den!finska!stavningen!ger!henne!en!finsk!identitet!
som! sammanbinder! henne! med! hennes! finska! släkt.! Saarelma! och! Alhaug!
(2009! s.! 95),! som! har! utrett! finländares! namngivning! i! Norge,! har! upptäckt!
att! föräldrar! ibland! vill! understryka! sin! finska! identitet! genom! att! ge! sina!
barn!namn!med!finsk!stavning!(ex.!Jonas/Joonas).!!
Ida!som!har!finsk!mamma!och!chilensk!pappa!ser!sitt!namn!som!svenskt!
på! grund! av! stavningen! och! tycker! det! vore! finskt! om! det! stavades! med! två!
i:n.!Hon!har!både!mammans!finska!och!pappas!chilenska!efternamn!och!hon!
tycker!att!bägge!två!avslöjar!hennes!etniska!bakgrund.!
Mari,! som! har! finsk! mamma! och! gambisk! pappa,! bär! mammans! finska!
efternamn! som! slutar! på! Knen.! Hon! säger! att! hela! namnet! väldigt! tydligt!
speglar!hennes!finska!bakgrund!och!hon!känner!sig!på!grund!av!namnet!mer!
finsk! än! gambisk.! Hon! tycker! att! det! är! viktigt! att! hennes! etniska! bakgrund!
märks!i!namnet.!!
Emma! som! har! finska! föräldrar! upplever! att! hennes! efternamn! som!
slutar!på!Kmaa!(’jord’,!’mark’)!är!speciellt.!Hon!tycker!att!det!bara!är!positivt!
att! namnet! har! en! speciell! ton! och! att! det! går! att! tolka! hennes! finska!
bakgrund!i!det.!!
Johanna! som! också! har! finska! föräldrar! anser! att! hennes! etniska! bakK
grund! syns! i! hela! hennes! namn! eftersom! efternamnet! slutar! på! Knen.! Hon!
skulle! föredra! att! namnet! inte! avslöjade! så! mycket! om! henne! eftersom! hon!
gärna!vill!höra!till!den!svenska!majoriteten.!När!hon!bodde!i!Finland!några!år!
efter! gymnasiet! njöt! hon! av! känslan! att! genom! namnet! tillhöra! det! finska!
samhället!omkring!sig.!
Även!om!de!finska!efternamnen!ibland!orsakar!praktiska!problem!för!de!
sverigefinska!informanterna!är!inte!alla!informanter!redo!att!byta!efternamn.!
Mari! och! Emma! vill! gärna! ha! kvar! sina! egna! efternamn! också! i! framtiden!
medan! Johanna! tänker! byta! namn! när! hon! gifter! sig.! Marika! som! har! finsk!

!
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mamma!och!svensk!pappa!har!alltid!haft!en!negativ!attityd!till!sitt!efternamn!
som!slutar!på!Knen.!Efternamnet!väckte!negativ!uppmärksamhet!när!hon!var!
barn!och!hon!kan!tänka!sig!att!byta!efternamn!även!om!det!nya!namnet!inte!
nödvändigtvis!behöver!vara!svenskt.!Liina!har!ett!svenskt!efternamn!och!vill!
behålla!det!eftersom!det!inte!finns!många!namnbärare!med!detta!namn.!
Alla! de! sex! sverigefinska! informanterna! har! tilltalsnamn! som! fungerar!
bra! i! det! svenskspråkiga! samhälle! de! lever! i.! De! flesta! namnen! är! vanliga!
också!i!Finland.!Det!verkar!som!om!informanternas!föräldrar!har!prioriterat!
namn!som!är!lämpliga!i!Sverige!men!som!inte!heller!är!främmande!i!Finland.!
Det!är!bara!Liina!som!tycker!att!tilltalsnamnet!starkt!knyter!henne!samman!
med!hennes!finska!familj!och!hon!anser!att!bandet!är!viktigt.!De!andra!tycker!
att!bakgrunden!syns!i!namnhelheten.!De!finska!drag!som!ingår!i!namnen!uppK
levs!som!viktiga!även!om!namnen!kan!orsakar!praktiska!problem!i!Sverige.!!
Många! av! informanterna! identifierar! sig! som! sverigefinnar,! vilket! de!
upplever! som! att! de! inte! är! helt! svenska! men! inte! heller! finska.! Att! vara!
sverigefinne! betyder! att! de! båda! etniska! sidorna! förenas.! Namnet! verkar! ha!
koppling!till!denna!identitet!som!också!innebär!att!man!kan!finska.!Enligt!Lif!
(2004! s.! 213,! 217,! 223)! hör! namnets! språkliga! bakgrund! inte! så! mycket!
samman! med! individens! uppfattning! om! sin! etniska! identitet.! Hon! har!
granskat!etnisk!identitet!och!namn!hos!ingermanlänningar!bosatta!i!Sverige.!
Viktiga! faktorer! för! den! etniska! identiteten! är! i! stället! härkomst,! nuvarande!
hemland,! om! individen! talar! finska! och! i! vilket! land! den! har! gått! i! skola.!
Någon! som! har! bytt! till! ett! svenskt! namn! kan! känna! sig! ingermanländsk!
medan!en!annan!som!har!behållit!sitt!ursprungliga!namn!kan!identifiera!sig!
som! svensk.! Informanterna! i! Lifs! och! min! studie! verkar! ha! väldigt! olika!
uppfattningar!om!betydelsen!av!namnets!etniska!drag!och!bakgrund!för!den!
etniska! identiteten.! För! sverigefinnarna! är! de! etniska! dragen! viktiga! och!
dessutom!mestadels!positiva.!!
!

Sammanfattning!
Utgående! från! de! finska! och! de! sverigefinska! informanternas! uppfattningar!
verkar! namnets! nationalitet! träda! fram! när! namnbäraren! befinner! sig! i! en!
språkgemenskap! där! namnet! inte! är! vanligt.! Då! avslöjar! namnet! bärarens!
bakgrund! och! individen! blir! mer! medveten! om! de! betydelser! som! ingår! i!
namnet.! I! sådana! fall! kan! namnet! å! ena! sidan! reflektera! till! exempel! den!
etniska!grupp!som!individen!identifierar!sig!med.!Å!andra!sidan!kan!namnet!
också! spegla! den! etniska! grupp! föräldrarna! eller! en! av! dem! tillhör! trots! att!
!
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namnbäraren!själv!inte!längre!identifierar!sig!med!denna!grupp.!För!de!flesta!
sverigefinska! informanterna! är! efternamnets! språkliga! ursprung! viktigt! för!
namnidentiteten! medan! de! finska! informanterna! är! mer! medvetna! om! de!
språkliga! tecken! som! ingår! i! tilltalsnamnet.! Om! efternamnet! har! någon!
betydelse! för! de! finska! kvinnornas! namnidentitet! beror! det! inte! på! dess!
språkliga!bakgrund!och!nationalitet!utan!på!andra!faktorer!som!till!exempel!
dess!anknytning!till!familj!och!släkt.!!
!
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Summary!
ANNA!MASANTI:!!
The!importance!of!nationality!for!name!identity!among!young!Finnish!and!
Sweden!Finnish!women%
!

This! article! presents! a! survey! that! examines! name! identity! and! the! factors! that!
people!experience!as!an!important!part!of!that!identity.!According!to!this!survey,!the!
nationality!of!the!name,!which!in!this!case!means!the!linguistic!background,!can!be!
seen! as! a! part! of! name! identity.! This! article! focuses! on! linguistic! background.! The!
data! consist! of! interviews! with! young! FinnishKspeaking! women! from! Finland! and!
Sweden.! The! women! living! in! Finland! are! less! conscious! of! the! language! that! is!
visible!in!their!name!than!the!women!living!in!Sweden,!and!it!is!also!less!important!
for! them,! unless! the! name! is! foreign! to! Finland! or! they! have! spent! time! abroad.!
Having! a! foreign! name! makes! the! informants! more! conscious! of! the! name.! The!
women!living!in!Finland!mainly!comment!on!their!first!names,!while!the!women!in!
Sweden!take!the!last!name!into!account!as!well.!It!is!often!the!last!name!that!marks!
ethnic! background,! as! the! informants! living! in! Sweden! have! international! first!
names.!!

!

!

!

!
Yrkeskvinnors!namnfraser!som!uttryck!för!makt!och!identitet!!
i!Helsingfors!1880−1908!
%
Av%Minna%Nakari%
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Så!länge!Finland!var!en!del!av!Sverige,!dvs.!fram!till!1809,!var!Helsingfors!en!
liten! stapelstad! på! bara! några! tusen! invånare.! Men! då! landet! blev! storK
furstendöme! under! Ryssland! och! Helsingfors! 1812! blev! Finlands! huvudstad!
började! invånarantalet! snabbt! öka.! Under! första! hälften! av! 1800Ktalet! var!
Finland! ett! typiskt! ståndssamhälle! där! adeln! och! prästerskapet! utgjorde! de!
högre,!borgerskapet!och!bönderna!de!lägre!stånden.!Under!senare!hälften!av!
1800Ktalet! övergick! ståndssamhället! däremot! till! ett! industrisamhälle! där!
stånd! och! levnadsvillkor! inte! längre! nödvändigtvis! hörde! ihop.! I! takt! med!
industrialiseringen! och! moderniseringen! minskade! släktens! betydelse! och! i!
stället! blev! familjen,! i! den! moderna! bemärkelsen,! viktig.! (Om! huvudK
stadssamhällets!utveckling!se!t.ex.!Waris!1950.)!
Kvinnans! möjligheter! till! utbildning! i! det! finländska! samhället! förK
bättrades!småningom!efter!att!myndigheterna!på!1860Ktalet!började!grunda!
flickskolor.! Ändå! räckte! det! till! början! av! 1900Ktalet! innan! kvinnor! fick!
tillträde! till! universitetet! och! andra! högskolor! också! utan! särskild! anhållan!
eller!utan!att!gå!via!privata!samskolor.!Kvinnorörelsen!nådde!ett!viktigt!mål!i!
samband! med! lantdagsreformen! 1906! då! Finland! som! första! land! i! Europa!
införde! kvinnlig! rösträtt! och! valbarhet.! (Se! t.ex.! Meinander! 2006! s.!136! och!
UVF!3:!lantdag.)!
Syftet! med! min! studie! är! att,! med! stöd! av! material! ur! näringsK
anmälningar,!bidra!till!kartläggningen!och!beskrivningen!av!variationen!i!det!
officiella! namnK! och! titelbruket! hos! yrkesverksamma! kvinnor! i! Helsingfors!
kring! sekelskiftet! 1900.! Det! handlar! om! en! tidsperiod! då! namnbruket! ännu!
inte! var! reglerat! i! lag! i! Finland.! Bruket! av! farsK! eller! morsnamn! i! stället! för!
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tillnamn1!upphör!när!Lag!om!släktnamn!1920!inför!kravet!att!var!och!en!ska!
bära!ett!fast!släktnamn.!Äktenskapslagen!1929!gör!i!sin!tur!slut!på!kvinnans!
möjlighet!att!också!som!gift!uteslutande!använda!sitt!flicknamn.!
Även!om!namnbärarnas!sociala!tillhörighet!också!kommer!till!uttryck!i!
valet! av! både! förnamn! och! tillnamn! har! det! inte! varit! min! avsikt! att! i! detta!
sammanhang! beskriva! enskilda! namn,! utan! hela! namnfraser.! Med! namnfras%
avser!jag,!i!enlighet!med!Mats!Wahlbergs!definition!(1999!s.!106;!2008!s.!93),!
olika!kombinationer!av!titlar,!förnamn,!farsK!eller!morsnamn!och!tillnamn.2!
Inom! personnamnsforskningen! tillämpas! ofta! sociologernas! syn! på!
begreppet!identitet!som!omfattar!både!självidentitet,!dvs.!hur!man!ser!på!sig!
själv,!och!tillskriven!identitet,!dvs.!hur!andra!ser!på!en!(t.ex.!Hagström!2006!
s.!18!ff.)3.!Skillnaden!mellan!jaguppfattning!och!andras!uppfattning!om!en!kan!
bli! synlig! också! i! historiskt! material! om! man! exempelvis! får! möjlighet! att!
jämföra! personernas! namnteckningar! med! de! namnfraser! som! skrivarna!
tilldelat! dem! i! officiella! handlingar! såsom! i! bouppteckningar! (Leibring! 2005!
och!Nakari!2009,!2011a).!
I!analysen!betraktar!jag!kvinnornas!eget!val!av!namnfraser!som!uttryck!
för!makt!och!identitet.!Genom!att!välja!en!viss!kombination!av!titel4,!förnamn!
och! tillnamn! uttrycker! man! maktrelationer! och! kategoriserar! individen.! Att!
många!kvinnor!vid!giftermål!byter!tillnamn!kan!i!sin!tur!ses!som!ett!uttryck!
för! maktrelationer! inom! familjen! och! i! samhället.! För! att! komplettera! och!
levandegöra!den!statistiska!bilden!av!yrkeskvinnornas!namnfraser!i!officiella!
dokument!gör!jag!till!slut!en!fallstudie!där!jag!följer!en!affärskvinnas!liv!och!
namnbruk!genom!tidningsannonser!och!Knotiser!under!en!tioårsperiod.!
!

Material!
För!att!ta!reda!på!hurdana!namnfraser!kvinnorna!själva!valde!när!de!underK
tecknade! dokument! i! Helsingfors! kring! förra! sekelskiftet! har! jag! för! denna!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Med!

termen! tillnamn! avses! här! såväl! ärftliga! släktnamn! som! individuella! binamn! dvs.!
”tillfälliga! inofficiella! namn”.! I! analysen! av! kvinnors! namnfraser! använder! jag! däremot!
tillnamn!som!en!övergripande!term!för!flicknamn!och!giftasnamn.!
2!Termen!har!även!använts!av!Ryman!(2008a!s.!112,!2008b!s.!382!ff.,!2010!s.!43).!
3!Närmare!om!olika!definitioner!på!begreppet!identitet!se!t.ex.!Aldrin!(2011!s.!30!ff.).!
4!Här! väljer! jag! att! ge! termen! titel! en! vid! innebörd! och! avser! med! den,! i! enlighet! med!
definitionen! i! SAOB! (2005:! T! 1627),! förutom! ställning! i! samhället! även! beteckningar! för!
såväl! yrke,! befattning,! utbildning,! grad,! civilstånd! som! rang! o.d.! Den! kan! även! förekomma!
som! ”beteckning! använd! ss.! tillägg! till! l.! i! stället! för! namn;! hedersbenämning;! äv.! oeg.,! om!
(skämtsam!l.!nedsättande)!benämning!på!person”.!
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studie! använt! mig! av! näringsanmälningar.! När! man! analyserar! namnK
teckningar! bör! man! dock! komma! ihåg! att! alla! sökande! under! denna! tidsK
period!ännu!inte!var!skrivkunniga.!Namnvalet!antar!jag!ändå!är!personernas!
eget!och!visar!således!hur!de!officiellt!velat!heta!i!skrift.!
Jag!har!valt!att!studera!namnfrasbelägg!i!näringsanmälningar!från!åren!
1880! och! 1888! i! sin! helhet,! samt! från! januari! 1908.! Materialet! består!
sammanlagt!av!241!belägg.!!
Näringsfrihet!infördes!i!Finland!1879.!Då!fick!medborgarna!rätt!”att!fritt!
välja!sitt!yrke!och!att!utan!hinder!från!samhällets!sida!driva!produktiv!rörelse”!
(UVF! 3:! näringsfrihet).! Näringsanmälningarna! består! av! ansökningar! om! att!
få!idka!en!näring!i!staden,!t.ex.!att!öppna!en!butik.!Ansökningarna!består!av!
handskrivna!dokument!med!sökandens!namnteckning!och!bifogade!ämbetsK
betyg.!Men!en!gift!kvinna!måste!även!bifoga!makens!skriftliga!tillstånd,!vilket!
gör!det!möjligt!att!jämföra!makarnas!tillnamn!för!att!se!om!hustrun!använde!
flicknamn!eller!giftasnamn!(se!bild!1!och!2).!!
!

!
Bild(1:!Näringsanmälan!från!1880!
undertecknad!av%Emilia%Charlotta%
Lönnqvist%född%Fagerlund%
waktmästarehustru.!Foto:!Minna!Nakari.!

!
Bild(2:!Bilaga!till!näringsanmälan!från!1880!
undertecknad!av!Ferdinand%Lönnqvist%
waktmästare.!Foto:!Minna!Nakari!

!
Namnfraserna! är! plockade! ur! dokument! undertecknade! av! ogifta,! gifta! och!
frånskilda! kvinnor! samt! av! änkor.! Av! dokumenten! framgår! att! de! verkK
samheter! dessa! grupper! av! kvinnor! ville! driva! var! av! olika! karaktär.! För! de!
gifta! kvinnornas! del! handlade! det! vanligtvis! om! att! bidra! till! familjens! förK
sörjning! med! en! rätt! anspråkslös! verksamhet.! Många! ville,! i! likhet! med! en!
vaktmästarhustru,! ”idka! handel! i! öppen! bod! med! hufvudsakligast! landtK
mannaprodukter”! (1880)! eller! till! exempel! i! likhet! med! en! timmermansK

!
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!
hustru! ”drifva! en! mindre! handelsrörelse,! afsedd! förnämligast! för! den!
arbetande! klassens! behof”! (1880).! Änkorna! kunde! däremot! bli! större! föreK
tagare,! eftersom! de! ofta! kom! att! ansvara! för! den! avlidne! mannens! firma.! Så!
här!skrev!en!änka!1888:!
!
Härmedelst!får!anmäla!att!jag!i!mitt!namn!fortsätter!med!det!af!min,!den!18.!
September! 1888,! härstädes! aflidne! man,! med! legda 5 !arbetare! utöfvade!
trädgårdsmästareyrke!jemte!handel!med!alster!deraf.!
!

Men!änkorna!hade!även!egna!affärsidéer,!såsom!en!poliskonstapelsänka!som!
ville!”inrätta!en!tvättinrättning”!(1880),!eller!en!sysslomansänka!som!ansökte!
om! att! få! ”idka! handel! med! inK! och! utländska! mode! artiklar”! (1880).! Flera!
ogifta!kvinnor!strävade!också!efter!att!komma!in!i!modebranschen!genom!att!
exempelvis!”förfärdiga!och!försälja!fruntimmersklädningar,!hattar!och!dylikt”!
(1880)! eller! ”idka! handel! med! hvarjehanda! sytillbehör,! inhemska! tyger! och!
knappar!samt!annat!småkram”!(1880).!
Kompletterande! material! av! mera! inofficiell! art! har! jag! hämtat! ur!
notiser! och! annonser! i! Finlands! Allmänna! Tidning! och! Helsingfors! Dagblad.!
Tidningsannonser!är!visserligen!avsedda!för!allmänheten,!men!man!kan!anta!
att!personen!själv!har!fått!bestämma!om!den!tryckta!namnfrasens!form!och!
innehåll,!även!om!konvenansen!ställde!vissa!krav.!
!

Metod!
I!min!doktorsavhandling!(Nakari!2011a)!studerade!jag!variationen!i!HelsingK
forskvinnornas!namnK!och!titelbruk!under!150Kårsperioden!1780−1930!med!
hjälp! av! frekvensberäkningar! av! olika! namnfrastyper! samt! analyser! av!
namnfrasens!struktur!och!innehåll!i!de!utvalda!källorna!(se!även!Nakari!2007,!
2009,! 2011b).! För! att! på! ett! överskådligt! sätt! kunna! presentera! det!
omfattande!materialet!på!5!950!belägg!utarbetade!jag!ett!schema!i!vilket!jag!
komprimerade!de!115!olika!namnfrastyperna!till!13!huvudtyper!(se!tabell!1).!!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Enligt!SAOB!(1939,!L!479)!en!äldre!parallellform!för!lejda,!particip!av!verbet!leja.!

!

!
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Tabell(1:!Schema!över!namnfraser!i!Helsingforsmaterialet!1780−1930!!
komprimerat!till!13!huvudtyper.(
I%
fr.o.m.%
1780%

benämns%
tills.%med%
maken%

titel%

förnamn%

K/∞!
K/∞!
K/∞!
K/∞!
K/∞!
K/∞!
K/∞!
K/∞!

t!
K/t!
K/t/tt!
K/t/tt!
K/t/tt!
K/t/tt!
K/t/tt/ttt!
t!

!
FÖN!
FÖN!
FÖN!
!
FÖN!
FÖN!
FÖN!

1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!

farsM%l.%
morsM
namn%

tillnamn%

!
!

!
!
!
TN!
TN!
TN!
K/GN/FN!
TN!

PA/ME!
PA/ME!
!
!
!
!

farsM%l.%
titel%
morsnamn/%
tillnamn/%
”född”/”gift”%
!
!
!
!
!
K/t!
K/PA!
K/t!
!
!
!
K/t/tt!
fFN/fPA/gGN!
K/t!
TN!
!

!
II%
fr.o.m.%
1888%
9!
10!
11!
12!
13!

farsM%l.%
morsnamn%
PA/ME!
K/PA!
!
!
!

∞!!
f!
FN!
FÖN!
g!

tillnamn%

tillnamn/%
”född”/%
”gift”%
!
!
TN!
K/TN/fFN!
GN/FN/fFN! K/fFN/fPA/GN!
TN!
!
TN!
K/TN!

benämns!tills.!med!maken!
”född”!!
flicknamn!
förnamn!
”gift”!!

förnamn%

farsMl.%
morsnamn%

FÖN!
FÖN!
FÖN!
FÖN!
FÖN!

!
K/PA/ME!
!
!
!

GN!
ME!
PA!
t!
TN!

tillnamn/%
”född”/%
”gift”%
!
K/TN/gGN!
K/fFN/fPA/gGN!
!
K/TN!

titel%

K/t!
K/t/tt!
K/t/tt!
K/t/tt!
K/t/tt!

giftasnamn!
metronymikon!
patronymikon!
titel!!
tillnamn!(FN!eller!GN)!

!

Yrkeskvinnors!namnfraser!i!Helsingfors!1880−1908!
Materialet! ur! näringsanmälningar! i! Helsingfors! 1880−1908! omfattar!
sammanlagt!14!olika!namnfrastyper!som!presenteras!i!tabell!2.!Som!exempel!
på! varje! namnfrastyp! har! jag! valt! det! tidigaste! eller! ett! av! de! tidigaste!
beläggen! i! materialet.! Som! det! framgår! av! tabell! 2! är! namnfrastyp! 6! domiK
nerande! i! detta! material! som! består! av! kvinnors! underskrifter.! De! flesta!
namnfrasbelägg!fördelar!sig!jämt!mellan!underkategorierna!6f,!6g,!6s!och!6u!
vilket!betyder!att!hälften!av!dessa!belägg!är!av!den!givna!typen!förnamn!+!tillK
namn,!medan!hälften!även!omfattar!titeln!som!står!sist!i!namnfrasen.!NamnK
frastyperna!3,!4!och!7!som!omfattar!patronymikon!eller!kvinnans!flicknamn!
föregånget! av! ordet! född! får! bara! några! enstaka! belägg! i! materialet! ur!
näringsanmälningar.!På!grund!av!källans!art!är!huvudtyperna!9−13!(se!tabell!
1)!med!omvända!namnfraser,!typiska!för!den!samtida!kyrkliga!registreringen,!
inte!heller!aktuella!i!denna!studie.!(
!
!
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!
Tabell(2:!Exempel!på!de!14!namnfrastyperna!i!materialet!ur!!
näringsanmälningar!för!Helsingfors!1880−1908.(
Namnfrastyp%

Exempel%ur%materialet%

3a.!FÖN!+!PA!
3f.!FÖN!+!PA!+!t!
4h.!FÖN!+!PA!+!TN!+!t!

Ida%Wilhelmina%Antintytär!(1908)!
Aurora%Amanda%Andersdotter%Jungfru!(1880)!
Anna,%Isaksdotter,%Kronqvist%Timmermansenka!
(1888)!
6c.!t!+!FÖN!+!TN!
Arbetaredottren%Aina%Matilda%Ojuva!(1880)!
6f.!FÖN!+!GN!
Erika%Lundström!(1880)!
6g.!t!+!FÖN!+!GN!
Arbetskarlens%hustru%Charlotta%Wilhelmina%
Engman!(1880)!
6h.!FÖN!+!TN!
Johanna%Gustava%Heikkinen!(1880)!
6m.!FÖN!+!FN!+!t!
Eva%Kristina%Adler%Frånskild%Handlandehustru!
(1880)!
6s.!FÖN!+!TN!+!t!
Wilhelmina%Engblom%Poliskonstapelsenka!(1880)!
6t.!FÖN!+!TN!+!tt!
Marie%Henriksson%Handlandedotter,%Sömmerska!
(1888)!
6u.!FÖN!+!GN!+!t!
Johanna%Wilhelmina%Kylander%
Muraregesällshustru!(1880)!
6v.!FÖN!+!GN!+!tt!
Alida%Sofia%Lindroos%Enka%och%Gårdsegarinna!
(1880)!
7k.!FÖN!+!GN!+!fFN!+!t! Emilia%Charlotta%Lönnqvist%född%Fagerlund%
waktmästarehustru!(1880)!
7l.!FÖN!+!GN!+!fPA!+!t! Hedvig%Lovisa%Paischeff%född%Isaksdotter%
Handelsbokhållareenka!(1880)!
Summa!
!

Antalet%%
belägg%
1!
4!
1!
2!
36!
2!
76!
1!
63!
2!
49!
1!
2!
1!
241!

!
Ogifta!kvinnor!
För!ogifta!kvinnor!uppvisar!materialet!ur!näringsanmälningarna!6!namnfrasK
typer! och! sammanlagt! 108! belägg! (tabell! 3).! Så! gott! som! alla! ogifta! kvinnor!
skriver! sig! med! tillnamn! (jfr! typerna! 6c,! 6h,! 6s! och! 6t! i! tabell! 3)! men!
patronymikon!förekommer!5!gånger!(jfr!3a!och!3f!i!tabell!3).!Åren!1880!och!
1888!anger!nästan!hälften!av!de!ogifta!kvinnorna!sin!titel,!medan!denna!sed!i!
januari!1908!nästan!helt!försvunnit.!
(

(

!

!

Yrkeskvinnors!namnfraser!som!uttryck!för!makt!och!identitet│105!

!
(

Tabell(3:!Namnfraser!för!ogifta!kvinnor!i!näringsanmälningar!!
för!1880,!1888!och!januari!1908.!
Namnfrastyp%
3a.!FÖN!+!PA!
ex.!Ida%Wilhelmina%Antintytär!(1908)!
!
3f.!FÖN!+!PA!+!t!
ex.!Aurora%Amanda%Andersdotter%Jungfru!(1880)!
6c.!t!+!FÖN!+!TN!
ex.!jungfru%Erika%Wilhelmina%Ahlqvist!(1880)!
6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Bertha%Grönstrand!(1880)!
6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Henrika%Lindén%Tjensteflicka!(1880)!
6t.!FÖN!+!TN!+!tt!
ex.!Marie%Henriksson%Handlandedotter,%Sömmerska!(1888)!
Summa!

1880% 1888% 1908% Summa%
−!

−!

1!

1!

1!

3!

−!

4!

2!

−!

−!

2!

23!

25!

17!

65!

15!

16!

3!

34!

−!

2!

−!

2!

41!

46!

21!

108!

!
Något!behov!av!tillnamn!uppvisar!inte!Aurora%Amanda%Andersdotter%Jungfru,!
när! hon! år! 1880! under! ”firma! A.! A.! Andersdotter”! vill! ”uti! öppen! bod! idka!
handel! med! alla! slags! lofgifna! varor”.! De! övriga! fyra! ogifta! kvinnor! som!
undertecknar! sin! anmälan! med! patronymikon! är! Maria% Henrika% JohannesM
dotter% Jungfru,! Katarina% Johannesdotter% jungfru! och! Mathilda% Wilhelmina%
Karlsdotter%Matrosdotter!1888!samt!Ida%Wilhelmina%Antintytär!1908.!
Bland! titlarna! påträffas! yrkesbeteckningar! som! tjensteflicka,! tjensteM
jungfru,! hushållerska,! köksa! och! sömmerska! samt! sådana! beteckningar! som!
relaterar!till!fadern!som!klockringaredotter!och!polisuppsyningsmannadotter.!
År! 1888! förefaller! beteckningen! jungfru! ha! slagit! igenom! i! huvudstadens!
lägre! skikt! för! den! används! av! tolv! av! de! tjugoen! ogifta! kvinnorna! som!
överhuvudtaget! har! titel.! Åtta! år! tidigare! var! antalet! ”jungfrur”! endast! tre9.!
Med! två! titlar! skriver! sig! år! 1888! Marie% Henriksson% Handlandedotter,%
Sömmerska!och!Wilhelmina%Lindberg%Jungfru,%medlem%af%Helsingfors%kommun.!!
!

Gifta!kvinnor!
Det! totala! antalet! belägg! på! gifta! kvinnor! i! materialet! ur! näringsK
anmälningarna!är!70!(tabell!4).!Hela!61!av!dessa!hustrur!skriver!sig!eller!låter!
skriva! sig! med! sitt! giftasnamn! (jfr! 6f,! 6g! och! 6u! i! tabell! 4).! Däremot! bär!
endast!två!hustrur!en!namnfras!som!består!av!både!giftasnamn!och!flicknamn!
föregånget!av!ordet!född!(jfr!7k!i!tabell!4).!I!både!1880!och!1888!års!material!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Om!användningen!av!beteckningen%jungfru!under!olika!tider!se!t.ex.!SAOB.!

!
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!
omfattar!de!flesta!namnfraserna!för!gifta!kvinnor!även!titel,!medan!det!bland!
de! tjugo! namnfraserna! för! gifta! kvinnor! i! januari! 1908! ingår! titel! endast! i! 6!
fall.!
(
Tabell(4:!Namnfraser!för!gifta!kvinnor!i!näringsanmälningar!!
för!1880,!1888!och!januari!1908.!(
Namnfrastyp%
6f.!FÖN!+!GN!
ex.!Amalia%Karolina%Nyman!(1880)!
6g.!t!+!FÖN!+!GN!
ex.!Styrmans%Hustrun%Olga%Fredrika%Selin!(1880)!
6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Serafia%Lindström%(1880)!
6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Karolina%Wilhelmina%Lindfors%Byggmästare%hustru!(1880)!
6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Henrika%Waldén%PostiljonsMhustru!(1880)!
7k.!FÖN!+!GN!+!fFN!+!t!
ex.!Emilia%Charlotta%Lönnqvist%född%Fagerlund%
waktmästarehustru!(1880)!
Summa!

1880% 1888% 1908% Summa%
5!

11!

13!

29!

2!

−!

−!

2!

1!

−!

1!

2!

2!

2!

1!

5!

7!

18!

5!

30!

1!

1!

−!

2!

18!

32!

20!

70!

!
De! två! hustrur! som! bär! en! namnfras! som! består! av! både! giftasnamn! och!
flicknamn! föregånget! av! ordet! född! är! Emilia% Charlotta% Lönnqvist% född%
Fagerlund% waktmästarehustru! (1880)! och! Anna% Karolina% Suni% föd[d]% Randell%
Arbetskar[l]s% hustru! (1888).! Samtliga! titlar! för! gifta! kvinnor! innehåller!
mannens! yrkesbeteckning,! såsom! byggmästarehustru,! handlandehustru,!
maskinisthustru!och!timmermanshustru.!!
!

Änkor!
De!60!namnfrasbeläggen!för!änkor!fördelar!sig!över!7!namnfrastyper!(tabell!
5).!I!en!stor!del!av!fallen!förblir!det!oklart!om!det!tillnamn!dessa!änkor!bär!är!
deras!flicknamn!eller!deras!giftasnamn!(jfr!4h!och!6s!i!tabell!5)!eftersom!den!
avlidne! mannens! namn! inte! nödvändigtvis! framgår! i! de! bifogade! intygen.!
Ingen! av! änkorna! kan! påvisas! bära! flicknamn,! men! patronymikon! föreK
kommer!två!gånger.!Största!delen!av!änkorna!1880!och!1888!och!hälften!av!
änkorna!i!januari!1908!anger!sin!titel.!
(

!

!
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Tabell(5:(Namnfraser!för!änkor!i!näringsanmälningar!åren!1880,!1888!och!januari!1908.!
Namnfrastyp%

1880% 1888% 1908% Summa%

4h.!FÖN!+!PA!+!TN!+!t!
ex.!Anna,%Isaksdotter,%Kronqvist%Timmermansenka!(1888)!
6f.!FÖN!+!GN!
ex.!Helena%Gustava%Hauberg!(1880)!
6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Elisabeth%Sittnikoff!(1880)!
6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Eva%Ullrika%Lindström%Smedsgesällenka!(1880)!
6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Lydia%Elisabet%Laurstein%Fabrikantenka!(1880)!
6v.!FÖN!+!GN!+!tt!
ex.!Alida%Sofia%Lindroos%Enka%och%Gårdsegarinna!(1880)!
7l.!FÖN!+!GN!+!fPA!+!t!
ex.!Hedvig%Lovisa%Paischeff%född%Isaksdotter%
Handelsbokhållareenka!(1880)!
Summa!

−!

1!

−!

1!

3!

2!

2!

7!

1!

2!

6!

9!

15!

4!

5!

24!

2!

13!

2!

17!

1!

−!

−!

1!

1!

−!

−!

1!

23!

22!

15!

60!

!
I!vissa!fall!kan!formuleringen!i!själva!ansökan!ge!besked!om!såväl!civilstånd!
som!tillnamnets!art.!Exempelvis!meddelar!Maria%Antipin!år!1888!att!hon!vill!
fortsätta! med! ”viktualiehandel”! under! sin! ”aflidne! mans! firma:! Wasili!
Antipin”.!Med!patronymikon!uppträder!år!1880!Hedvig%Lovisa%Paischeff%född%
Isaksdotter% Handelsbokhållareenka! och! år! 1888! Anna,% Isaksdotter,% Kronqvist%
Timmermansenka.!!
I! regel! är! titlarna! av! typen! kontoristenka,! sjökaptensenka! osv.! År! 1880!
framhäver%Alida%Sofia%Lindroos%Enka%och%Gårdsegarinna!sin!ställning!med!två!
titlar.! Det! enda! fallet! där! även! den! avlidne! mannens! namn! ingår! i! titeln!
påträffas! 1888:! Eudoxia% Matrosoff% Enka% efter% Trädgårdsmästaren% Ivan%
Matrosoff.!
!

Frånskilda!kvinnor!!
Namnfrastyperna! för! de! frånskilda! kvinnorna! är! endast! 2! (tabell! 6).! Båda!
upptas!i!handlingar!från!1880.!!
År!1880!bär!Eva%Kristina%Adler%Frånskild%Handlandehustru!sitt!flicknamn!
(6m! i! tabell! 6),! medan! Walborg% Löppönen% Kringelbagerska! fortfarande!
använder!sitt!giftasnamn!(6u!i!tabell!6).!!
!

(

!
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Tabell(6:!Namnfraser!för!frånskilda!kvinnor!i!näringsanmälningar.(
Namnfrastyp%

1880% 1888% 1908% Summa%

6m.!FÖN!+!FN!+!t!
ex.!Eva%Kristina%Adler%Frånskild%Handlandehustru!(1880)!
6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Walborg%Löppönen%Kringelbagerska!(1880)!
Summa!

1!

−!

−!

1!

1!

1!

−!

2!

2!

1!

−!

3!

!

En!affärskvinna!i!Helsingfors!på!1880Ktalet!
Att! den! ovan! nämnda! kringelbagerskan! är! frånskild! och! bär! giftasnamn! får!
man! fram! egentligen! först! när! hon! på! nytt! dyker! upp! i! 1888! års! material!
under!namnfrasen!Walborg%Löppönen%Leipuri!(sv.!’bagare’).!Då!visar!ämbetsK
betyget! att! hon! skilt! sig! från! sjöfaranden% Mikko% Löppönen.! Skilsmässan! har!
sannolikt! varit! i! kraft! redan! 1880.! Den! 16! april! 1878! står! det! nämligen! i!
Finlands! Allmänna! Tidning! (se! bild! 3)! att! ”Sjömannen! Michel! Löppönens!
hustru!Walborg!Löppönen,!född!Kelwiö,!har!hos!Rådstufwurätten!anmält!att!
hennes! bemälde! man! öfwergifwit! henne! utan! att! derefter! infinna! sig! till!
sammanlefnad!med!henne!KKK”!samt!att!om!han!efter!att!ha!blivit!efterlyst!inte!
kommer!tillbaka!inom!ett!år!blir!äktenskapet!upplöst.!
!

!
Bild(3:!Notis!i!Finlands!Allmänna!Tidning!16.4.1878.!

!
!
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Walborg!Löppönens!liv!liknade!i!många!avseenden!en!änkas!liv!och!så!föreK
faller! hon! också! själv! ha! uppfattat! situationen.! Den! 4! november! 1883!
annonserar! hon! i! Helsingfors! Dagblad! (se! bild! 4)! att! hon! flyttat! sitt! bageri.!
Genom! en! annons! i! Helsingfors! Dagblad! den! 31! mars! 1884! (se! bild! 5)!visar!
hon!att!hon!är!en!självständig!kvinna!som!kan!fatta!beslut!och!resa!utomlands!
för!att!få!nya!erfarenheter.!
!
!

!
Bild(4:!Annons!i!Helsingfors!Dagblad!
4.11.1883.!

Bild(5:!Annons!i!Helsingfors!Dagblad!
31.3.1884.!

!
Att!hon!på!nytt!lämnat!in!en!näringsanmälan!1888!förklaras!med!uppgifterna!
i!en!annons!i!Helsingfors!Dagblad!den!28!september!1887!(se!bild!6):!
!

!

Bild(6:!Annons!i!Helsingfors!Dagblad!28.9.1887.!

!

!
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Avslutning!
Bland! de! officiella! källorna! är! näringsanmälningar,! i! likhet! med! bouppK
teckningar,! ett! värdefullt! material! som! visar! vilka! namnfraser! kvinnorna!
själva! valde! att! använda! när! de! undertecknade! dokument.! Speciellt! med!
näringsanmälningar! är! att! de! visar! upp! en! sida! av! kvinnorna! som! aktiva!
medborgare! i! strävan! efter! att! trygga! sin! försörjning.! Dessutom! hänför! sig!
näringsanmälningar! till! stadens! lägre! samhällsskikt! vilka! annars,! bortsett!
från!det!kyrkliga!materialet,!blir!relativt!okända!i!historiska!källor.!
Majoriteten! av! kvinnorna! i! min! studie! skriver! sig! med! tillnamn! i!
näringsanmälningarna! i! Helsingfors! under! perioden! 1880−1908.! Undantag!
utgör! fem! fall! där! ogifta! kvinnor! i! stället! för! tillnamn! fortfarande! bär! patroK
nymikon.!År!1880!vill!en!jungfru!t.o.m.!identifiera!hela!verksamheten!med!sitt!
patronymikon! som! ”firma! A.! A.! Andersdotter”.! I! början! av! undersökningsK
perioden!anger!nästan!hälften!av!de!ogifta!kvinnorna!sin!titel,!dvs.!antingen!
sin!yrkesbeteckning!eller!en!beteckning!som!relaterar!till!faderns!yrke,!men!i!
slutet!av!undersökningsperioden!har!titlarna!nästan!helt!försvunnit!i!namnK
fraserna! för! ogifta! kvinnor.! Kanske! behöver! de! ogifta! kvinnorna! år! 1880! i!
Helsingfors!fortfarande!understryka!sin!uppväxt!i!en!yrkesmannafamilj!eller!
sin!kompetens!i!arbetslivet,!medan!titlarnas!betydelse!och!funktion!vid!1900K
talets!början!mist!sin!betydelse!i!takt!med!industrialiseringen!och!kvinnornas!
växande!inträde!på!arbetsmarknaden.!!
Hos! gifta! kvinnor! och! änkor! har! giftasnamnen! etablerat! sig! och! något!
större! behov! av! att! framhäva! sin! härkomst! påträffas! inte! i! dessa! lägre! samK
hällsskikt.! Förutom! sitt! giftasnamn! anger! bara! en! ”vaktmästarehustru”! och!
en! ”arbetskarlshustru”! sitt! flicknamn! samt! en! ”handelsbokhållareänka”! sitt!
patronymikon! föregånget! av! född.! I! stället! för! sin! bakgrund! eller! sin! självK
ständighet! förefaller! de! yrkesverksamma! gifta! kvinnorna! genom! både! titelK!
och! namnbruket! visa! sin! samhörighet! med! maken! som! också! bär! det!
ekonomiska!ansvaret!för!hustruns!affärsverksamhet.!!
I!det!kompletterande!tidningsmaterialet!används!den!omfattande!namnK
frasen! Sjömannen%Michel%Löppönens%hustru%Walborg%Löppönen,%född%Kelwiö! i!
samband! med! en! skilsmässa,! antagligen! i! syfte! att! garantera! den! rätta!
identifieringen!av!sakägaren.%Av!de!två!frånskilda!kvinnorna!som!påträffas!i!
näringsanmälningarna! 1880−1908! bär! den! ena! flicknamn! och! den! andra!
giftasnamn.! På! basis! av! uppgifterna! i! samtida! tidningsannonser! förefaller!
giftasnamnet! i! det! senare! fallet! vara! en! etablerad! del! av! den! ovan! nämnda!
Walborg%Löppönens!identitet!som!affärskvinna.!

!
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Summary!
MINNA!NAKARI:!!
Tradeswomen’s!name!phrases!as!expressions!of!power!and!identity!in!
Helsinki!1880−1908!
!
This! article! is! a! study! of! variation! in! tradeswomen’s! name! phrases! in! registration!
forms!for!liberty!of!trade!in!the!city!of!Helsinki!during!the!period!1880−1908.!The!
aim!is!to!discuss!the!use!of!titles!and!epithets!and!the!use!of!inherited!family!names!
as!well!as!the!use!of!surnames!after!marriage,!before!new!laws!in!this!arena!came!
into!effect!in!Finland!in!the!early!twentieth!century.!In!1920,!a!law!on!family!names!
requiring!fixed!surnames!put!an!end!to!the!use!of!the!patronymic!as!a!person’s!only!
surname.!After!1929,!it!was!no!longer!possible!for!a!married!woman!to!retain!her!
maiden! name.! The! study! is! based! on! material! providing! a! corpus! of! 241! name!
phrases.!!
Methodologically,! to! explain! this! development,! I! have! based! my! study! on! a!
syntacticKsemantic!analysis!of!the!actual!name!phrases.!To!be!able!to!demonstrate!
the! salient! features! of! the! material,! I! have! developed! a! scheme! to! divide! the!

!
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different! types! of! name! phrases! into! 13! main! categories.! The! analysis! is! based! on!
frequency! calculations! for! the! different! types! of! name! phrases,! as! well! as! on!
descriptions!of!variation!in!the!structure!and!semantic!content!of!the!name!phrases,!
e.g.!variation!in!the!use!of!titles!and!epithets,!which!can!be!seen!as!expressions!of!
power!and!identity.!!
The! analysis! has! revealed! the! overall! picture! of! various! ways! in! which!
unmarried,! married! and! divorced! women,! as! well! as! widows,! signed! registration!
forms!for!liberty!of!trade!in!Helsinki!towards!the!end!of!the!nineteenth!and!in!the!
early!twentieth!century.!The!use!of!inherited!family!names!seems!to!be!almost!fully!
developed!in!official!contexts.!In!the!late!nineteenth!century,!however,!a!patronymic!
still! appears! as! the! only! surname! of! some! unmarried! women,! whereas! all! the!
married! women! are! registered! under! a! fixed! surname,! most! of! them! under! their!
husband’s! family! name.! The! comparative! analysis! of! divorced! women's! name!
phrases! in! newspapers! indicates! that! the! use! of! the! husband’s! family! name! can!
become!an!important!symbol!for!identity.!!

!

!

!
Personnamn!i!stadsmiljö.!
En!jämförande!studie!av!två!svenska!städer!vid!1600Ktalets!slut!
%
Av%Katharina%Leibring%&%Kristina%Neumüller%
!
!
!
!
!
Namnskick! och! namnbruk! i! Sveriges! städer! under! stormaktstiden! är! ett!
hittills! ganska! outforskat! område,! inte! minst! vad! gäller! förhållandena! i! de!
många! städer! som! nyanlades! under! 1600Ktalet.! Vi! presenterar! här! en! komK
parativ!studie!av!namnskick!och!namnbruk!i!två!unga!städer!vid!1600Ktalets!
slut.! Med! den! vill! vi! bidra! till! ökad! kunskap! om! och! förståelse! av! personK
namnsskicket!i!Sverige!under!tidigmodern!tid,!särskilt!i!olika!typer!av!urbana!
miljöer.! Till! grund! för! uppsatsen! ligger! våra! respektive! projekt! om! personK
namn!under!1600Ktalet;!om!personnamnen!i!Övre!Norrland!(Neumüller)!och!
om!kvinnors!namn!i!övriga!Sverige!(Leibring).!!
Tidigare! forskning! har! behandlat! 1600K! och! 1700Ktalets! personnamnsK
skick! i! nuvarande! Sverige! ur! olika! aspekter.! Urbana! miljöer! har! framför! allt!
behandlats! av! Arne! Jarrick! och! Johan! Söderberg! (1994),! Gudrun! Utterström!
(1976,!1985,!1995)!och!Lennart!Ryman!(2002).!Området!är!dock!långt!ifrån!
helt!kartlagt.!!
Ett! tjugotal! städer! nyanlades! i! det! svenska! riket! under! 1600Ktalet! (se!
Ahlberg!2005!passim).!Som!undersökningsobjekt!har!vi!valt!två!av!dessa,!en!i!
sydväst,!Borås!i!Västergötland,!och!en!i!nordost,!Luleå!i!Norrbotten.!Ur!kyrkK
böcker! från! 1690Ktalet,! det! tidigaste! decenniet! då! kvinnonamn! konsekvent!
noteras! i! båda! städernas! handlingar,! har! vi! samlat! in! ett! storleksmässigt!
likvärdigt! namnmaterial.! För! att! avgränsa! undersökningen! har! vi! enbart!
använt! oss! av! namn! ur! dopböcker;! att! skrivningen! av! personnamn! varierar!
mellan!olika!källor,!t.ex.!mellan!mantalslängder!och!kyrkböcker,!vid!den!här!
tiden!är!vi!naturligtvis!medvetna!om.!Det!namnmaterial!vi!använt!är!också!av!
begränsad! omfattning! och! undersökningen! pekar! därför! kanske! snarare! på!
tendenser!och!drag!än!klarlägger!städernas!totala!namnskick.!
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Vi! undersöker! såväl! förnamnsförrådet! som! bruket! av! tillnamn! och! hur!
namnfraserna!utformas.!Med!begreppet!namnfras%(se!Wahlberg!1999!s.!106)!
menar!vi!hela!den!textmängd!som!används!för!att!beteckna!en!viss!person!i!
den!aktuella!källan.!Ett!namn!i!egentlig!mening!(förnamn,!patronymikon!eller!
tillnamn)! behöver! inte! ingå! i! namnfrasen,! men! gör! så! ofta.! I! artikeln! diskuK
terar! vi! också! vilka! könsrelaterade! skillnader! som! utifrån! dopböckerna! kan!
urskiljas! i! de! båda! städerna,! både! i! namngivningsmönster! och! i! användK
ningen!av!olika!typer!av!tillnamn.!Självklart!utgör!sättet!att!skriva!namnfraser!
i! dopböckerna! inte! den! enda! sanningen! om! hur! personerna! omtalades! i! sin!
samtid,! men! detta! är! ändå! det! mest! fullständiga! material! som! finns! tillK
gängligt!från!denna!tid!och!det!är!därför!väl!värt!att!undersöka.!Full!klarhet!i!
hur!personer!benämndes!och!omnämndes!i!olika!sammanhang!under!denna!
tidsepok!kommer!vi!dock!aldrig!att!nå.!
!

Historisk!bakgrund!
Borås%
Borås! är! beläget! vid! ån! Viskan! i! socknen! Torpa,! Vedens! härad,! inom! det!
gamla! handelsK! och! hantverksområdet! Sjuhäradsbygden.! Hur! staden! uppK
kommit!och!utvecklats!redogörs!för!i!Lennart!Andersson!Palms!stadshistorik!
del! 1! (2005! s.! 15–120),! från! vilken! denna! bakgrund! är! hämtad.! Bönderna! i!
Torpa! hade! redan! från! tidigt! 1500Ktal! bedrivit! handel,! s.k.! landsköp,! direkt!
med! andra! bönder! utanför! städerna! med! såväl! oxar! som! hemslöjd,! textilier!
och!smide.!Denna!handel!sågs!med!oblida!ögon!av!de!existerande!städernas!
borgare! och! av! kronan,! som! gick! miste! om! betydande! skatteinkomster!
(genom! bl.a.! införseltullar)! till! den! ökande! statsapparaten.! Under! Gustaf! II!
Adolf! tilldelades! Torpa! därför! stadsprivilegier! 1622.! Detta! var! mot! TorpaK
böndernas! och! hantverkarnas! vilja.! Som! svar! på! deras! protester! hotade!
kungen!dem!då!med!att!de!inte!skulle!få!fortsätta!med!sina!landsköp!om!de!
inte! blev! borgare! i! den! planerade! staden.! Och! ville! de! fortsätta! att! vara!
bönder!kunde!de!bli!deporterade!till!Ingermanland!där!halva!landet!stod!öde!
och!behövde!arbetskraft.!Den!nya!staden!fick!namnet!Borås,!i!privilegiebrevet!
skrivet!Boeråås,!efter!den!nordvästliga!höjden!Buaråsen,!nu!kallad!Rydaåsen!
(SOÄ!11!s.!131).!!
Staden! växte! snabbt! genom! att! många! av! traktens! bönder! och! de! närK
boende!hantverkarna!övergick!till!att!bli!borgare.!Den!brann!ner!vid!en!stadsK
brand!1681,!återuppbyggdes!och!brann!ner!igen!1727.!En!hastig!befolkningsK
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ökning!fram!till!1670Ktalet!gjorde!att!Borås!redan!runt!år!1690!hade!knappt!
2!000! invånare.! Bland! dessa! fanns! både! handlare! och! många! hantverkare,!
särskilt!inom!den!textila!sektorn.!Industrin!var!däremot!dåligt!utvecklad.!!
Borgarna! i! Borås! hade! under! större! delen! av! 1600K! och! 1700Ktalen!
särskilda! handelsprivilegier! som! gav! dem! rätt! att! köpa! och! sälja! både! i! och!
utanför!städerna,!och!att!fortsatt!bedriva!gårdfarihandel!över!avsevärda!delar!
av!Sverige.!De!i!senare!tid!så!välkända!knallarna!(tidigare!kallade!byltesK!och!
betselkrämare)! kom! från! Borås.! Både! köpmännen! och! deras! anställda!
handelsdrängar! var! under! långa! tider! av! året! ute! på! resor! runt! om! i! landet.!
Att! så! många! handelsdrängar! var! skrivna! i! staden! ledde! till! att! staden! hade!
ett!nominellt!mansöverskott,!särskilt!av!ogifta!unga!män.!Att!köpmännen!och!
handelsdrängarna! ofta! var! ute! på! långa! handelsresor! ledde! också! till! att!
borgarhustrurna!under!de!tiderna!var!ansvariga!för!hushållen.!
!!
Luleå%
Luleå! fick! stadsprivilegier! ett! år! före! Borås,! 1621,! efter! årtionden! av! motK
stånd! från! allmogens! sida.! Staden! anlades! till! att! börja! med! vid! kyrkan!
(nuvarande! Gammelstad),! där! det! funnits! en! viktig! marknadsplats! ända!
sedan!medeltiden.!Redan!1649!tvingades!man!dock!att!flytta!staden!närmare!
Luleälvens! mynning,! eftersom! landhöjningen! gjort! vattenvägen! ofarbar! för!
större! farkoster.! Det! nya! läget! blev! bättre! för! sjöfarten,! men! innebar! samK
tidigt! längre! resor! för! bönderna! eftersom! platsen! var! avsides! belägen! i! förK
hållande!till!de!bebyggda!trakterna.!Även!en!del!borgare!motsatte!sig!flytten!
och! bodde! flera! årtionden! efter! flytten! kvar! i! den! gamla! staden! eller! ute! på!
sina! gårdar.! Åtskilliga! omfattande! bränder,! bland! annat! på! 1650Ktalet,! och!
flera! svåra! nödår! på! 1690Ktalet! bidrog! också! till! att! det! tog! tid! för! den! nya!
staden!att!etablera!sig.!(Se!Steckzén!1921!s.!18–83.)!Vid!1690Ktalets!mitt!hade!
staden!ca!385!invånare!(Lilja!1996!s.!96).!
Även! om! befolkningsökningen! i! Luleå! gick! långsamt,! så! hade! staden!
redan!kring!1690!utvecklats!till!en!betydelsefull!handelsstad!i!området!(NorrK
ländsk! uppslagsbok! 3! s.! 80).! De! varor! som! fördes! ut! var! under! 1600Ktalet!
framför!allt!smör,!fisk!och!tjära,!medan!införselvarorna!bestod!av!spannmål,!
salt! och! textilier.! För! bönderna! innebar! dock! de! nya! handelsbestämmelser!
som!införts!i!och!med!anläggandet!av!staden!att!det!blev!dyrt!och!komplicerat!
att! sälja! sina! produkter.! Vissa! tidigare! landsköpmannasläkter! valde! så! småK
ningom!att!förlägga!sin!verksamhet!till!staden,!medan!andra!stannade!kvar!i!
byarna.!Motsättningarna!mellan!stad!och!landsbygd!växte!sig!snart!starka!och!
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kom!att!bestå!ända!till!dess!att!näringsfriheten!infördes!på!1860Ktalet.!Även!
för! borgarna! innebar! handelsbestämmelserna! svårigheter,! särskilt! det! så!
kallade! bottniska! handelstvånget.! Denna! förordning! förbjöd! Luleås! köpmän!
att!segla!söder!om!Stockholm,!och!de!fick!inte!heller!ta!emot!utländska!skepp!
i!sin!hamn.!Handel!kunde!därmed!endast!ske!med!övriga!norrländska!städer!
och! med! Stockholm,! samt! med! finska! städer! från! Åbo! och! norrut.! (Se!
Lundholm!&!Nyström!1992!s.!245–267.)!
!

Undersökningsmaterialet!
Från!Borås!finns!det!gott!om!bevarade!dopböcker!från!1600Ktalet.!En!nästan!
komplett! svit! föreligger! från! 1642! och! framåt.! För! att! få! fram! en! materialK
mängd! som! tidsmässigt! och! storleksmässigt! motsvarar! det! mer! begränsade!
materialet! från! Luleå! under! 1690Ktalet! (se! vidare! nedan)! har! endast! ett! år,!
1690,!excerperats.!
Det! primära! namnmaterialet! från! Borås! omfattar! namn! på! 93! barn,!
varav!51!flickor!och!42!pojkar!och!deras!totalt!182!föräldrar,!90!fäder!och!92!
mödrar! –! ett! tvillingpar! minskar! föräldraskaran! liksom! det! faktum! att! två!
mödrar! är! änkor.! Dessa! namn! används! i! både! undersökningen! om! förnamn!
och! i! undersökningen! om! namnfraser.! För! den! senare! nämnda! undersökK
ningens! räkning! har! dessutom! namnen! på! ca! 600! faddrar! från! samma! år!
(1690)!excerperats.!Detta!sekundära!material!omfattar!namn!på!män!och!på!
såväl! gifta! som! ogifta! kvinnor,! ungefär! lika! många! män! som! kvinnor.! Deras!
namn!har!enbart!använts!i!avsnittet!om!namnfraser.!!
Dopnotiserna! i! Borås! är! alla! uppställda! enligt! mönstret! faderns! namn,!
moderns! namn,! följt! av! frasen! ”barnet! heter! NN”.! I! vissa! fall! anges! också!
faderns! titel! eller! yrkesbeteckning,! antingen! förK! eller! efterställd! själva!
namnet.! Därefter! följer! de! manliga! faddrarna,! tre! eller! fyra! stycken,! med!
namn! och! eventuell! titel.! De! kvinnliga! gifta! faddrarna! (två! eller! tre)! noteras!
därefter!och!de!ogifta,!en!eller!två,!sist!i!notisen.!Noteras!bör!att!till!skillnad!
mot! i! Luleå! tycks! faddrarna! vid! ett! visst! dop! sällan! ha! varit! gifta! med!
varandra.! Det! kan! bero! på! att! männen,! som! tidigare! påpekats,! ofta! var! på!
handelsresor!och!då!inte!var!tillgängliga!som!faddrar.!!!
För! Luleås! del! är! kyrkboksmaterialet! från! 1600Ktalet! begränsat.! Den!
äldsta!bevarade!dopboken!tar!sin!början!i!oktober!1689!och!innehåller!under!
de!följande!åren!flera!luckor.!Antalet!barn!som!föds!per!år!i!staden!är!betydK
ligt!lägre!än!i!den!större!staden!Borås,!så!för!att!få!ett!tillräckligt!stort!underK
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sökningsmaterial!har!alla!tillgängliga!dopböcker!från!1600Ktalet!excerperats!
och! dessutom! har! dopboken! från! år! 1700! inkluderats! i! materialet.! Det!
excerperade! materialet! omfattar! därmed! åren! 1689–1693! och! 1698–1700.!
På!så!vis!har!materialet!från!Luleå!kommit!att!bestå!av!namnen!på!92!barn,!
varav! 40! är! flickor! och! 52! pojkar.! Materialet! innehåller! även! namnen! på!
omkring! 200! vuxna! personer,! med! en! relativt! jämn! fördelning! mellan! män!
och!kvinnor.!!
Dopnotiserna!från!Luleå!har!en!annan!uppställning!än!de!från!Borås.!De!
följer! samma! mönster! under! hela! den! undersökta! perioden,! trots! att! en! ny!
komminister!tar!över!mot!slutet.!Av!föräldrarna!nämns!endast!fadern,!aldrig!
modern.!Faderns!namn!står!i!genitiv,!följt!av!barnets!namn,!som!i!Pål%Pålßonß%
barn%Erick.! Inte! ens! när! fadern! har! avlidit! nämns! modern! med! namn,! vilket!
exemplet! Sahlig%Pederß%Hanßons%barn%Peder! visar.! Efter! faderns! och! barnets!
namn! listas! faddrarna! i! två! kolumner.! Faddrarna! är! normalt! sex! stycken,!
varav!tre!män!och!tre!kvinnor.!Av!kvinnorna!är!oftast!två!gifta!och!en!ogift.!!
När!det!gäller!barnens!namn!rör!det!sig!alltså!om!ett!relativt!litet!underK
sökningsmaterial,! där! ett! års! födslar! i! Borås! storleksmässigt! motsvarar! sju!
års!i!Luleå.!Trots!det!begränsade!antalet!barn!anser!vi!att!materialet!uppvisar!
en! god! representativitet! för! namnbeståndet! i! dessa! städer! vid! 1600Ktalets!
slut.! För! de! vuxna! är! materialet! större,! i! och! med! att! både! föräldrarnas! och!
faddrarnas!namn!(och!namnfraser)!undersöks.!
Som!uppslagsform!för!de!olika!namnen!har!vi!använt!oss!av!de!i!källan!
vanligaste! skrivformerna! i! respektive! stad! och! för! respektive! åldersgrupp,!
dvs.! för! vuxna! män! respektive! nyfödda! pojkar,! samt! för! vuxna! kvinnor! resK
pektive!nyfödda!flickor.!Detta!får!till!följd!att!exempelvis!formerna!Per,!Peder!
och! Petter! förekommer! i! olika! tabeller.! Vi! har! valt! denna! redovisningsform!
för! att! illustrera! den! stora! variationen! i! skrivformer,! både! inom! och! mellan!
städerna.! Vid! jämförelser! mellan! frekvenser! i! de! båda! städerna! har! vi! dock!
sammanfört!t.ex.!Margeta!och!Margita!till!ett!namn.!
!

Förnamnen!
Pojkarnas%förnamn%
I!Borås!förekommer!22!olika!namn!bland!pojkarna,!och!i!Luleå!23!namn!(se!
tabell!1!och!2).!I!topp!i!Borås!ligger!Anders,!som!ges!åt!sex!barn,!och!därefter!
följer!Lars,!Nils,!Olof!och!Per.!Tre!av!dessa!namn,!Lars,!Nils!och!Olof,!tillhör!de!
vanligaste! även! i! Luleå.! Både! Anders! och! Per! (i! formen! Peder)! är! dock!
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betydligt! mindre! vanliga! i! Luleå! än! i! Borås;! båda! namnen! ges! endast! åt! två!
barn!vardera.!En!annan!skillnad!mellan!de!vanligaste!pojknamnen!i!de!båda!
städerna!är!att!det!bibliska!Jacob,!som!ligger!på!delad!tredje!plats!i!Luleå,!helt!
saknas!i!Borås.!
!
Tabell(1:!Pojkarnas!namn!i!Borås.!
Namn%

Antal%bärare%

Anders!
Lars!
Nils,!Olof,!Per!
Erik,!Hans,!Johan,!Jon,!Mårten,!Sven!
Bengt,!Börje,!Carl,!Daniel,!Elias,!Gunnar,!Gustaf,!Jonas,!Jöns,!Måns,!Peter!

6!
4!
3!
2!
1!

!
Tabell(2:!Pojkarnas!namn!i!Luleå.!
Namn%
Lars!
Nils!
Erik,!Jacob,!Olof!
Hans,!Johan,!Jöns!
Anders,!Carl,!Isak,!Johannes,!Peder!
Abraham,! Apollonius,! Arent,! David,! Herman,! Mattias,! Måns,! Salmon,!
Samuel,!Simon!

Antal%bärare%
6!
5!
4!
3!
2!
1!

!

Även! bland! de! mindre! vanliga! namnen! är! det! tydligt! att! det! finns! större!
bibliska!inslag!i!Luleå!än!i!Borås.!I!Luleå!förekommer!namnen!Isak,!Abraham,!
David,!Salmon,!Samuel,!Simon!och!det!bibliskt!inspirerade!Johannes,!medan!de!
enda!bibliska!pojknamnen!i!Borås!är!Daniel,!Elias!och!Jonas.!I!stället!rymmer!
namnförrådet! i! Borås! fler! nordiska! namn! än! i! Luleå.! Utöver! Erik! och! Olof!
finner!vi!Sven,!Börje,!Carl,!Gunnar!och!Gustaf,!varav!endast!Carl!förekommer!i!
Luleå.!Överhuvudtaget!framstår!pojknamnen!som!mer!traditionella!i!Borås!än!
i! Luleå,! med! stor! dominans! av! nordiskt! anpassade! former! av! kristna! namn.!
Denna!typ!av!namn!dominerar!även!i!Luleå,!men!inslagen!av!namn!av!annat!
ursprung!är!större.!Utöver!de!bibliska!namnen!finner!man!även!det!lågtyska!
Arent,!liksom!ett!ovanligt!helgonnamn!som!Apollonius.!!
Ser! man! till! namnspridningen! är! det! ingen! större! skillnad! mellan!
städerna,!utan!det!är!ungefär!lika!stor!andel!av!pojkarna!som!bär!något!av!de!
fem!vanligaste!namnen.!
%
%

!
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Männens%förnamn%
De!vuxna!männens!förnamn!uppvisar!vissa!skillnader!jämfört!med!pojkarnas!
namn,!framför!allt!i!Luleå.!Högst!upp!i!männens!frekvenslista!från!Luleå!(se!
tabell!4)!hittar!vi!Johan,!som!ligger!utanför!topp!fem!hos!pojkarna,!och!Olof,!
som! också! är! mindre! frekvent! bland! pojknamnen.! Ett! annat! namn! som! är!
vanligare! bland! de! vuxna! är! Anders.! Lars,! som! ligger! högst! upp! bland! pojkK
namnen,! återfinns! betydligt! längre! ned! bland! männen,! liksom! Jacob.! I! Borås!
är! skillnaderna! mellan! männens! och! pojkarnas! namnförråd! mindre! påfallK
ande,!men!Per!är!mer!frekvent!bland!de!vuxna!och!återfinns!på!andra!plats!i!
topplistan!(se!tabell!3).!
(
Tabell(3:(Männens!namn!i!Borås.!
Namn%

Antal%bärare%

Anders!
Per!
Lars!
Sven!
Bengt!
Erik,!Håkan,!Jon!
Hans,!Johan,!Jöns,!Måns,!Olof!
Ambjörn,!Assar,!Carl,!Gunnar!
Gustaf,!Huvud,!Jonas,!Martinus,!Nils,!Peter,!Öjer!

17!
11!
8!
6!
6!
4!
3!
2!
1!

(
Tabell(4:(Männens!namn!i!Luleå.(
Namn%
Johan!
Olof!
Nils!
Anders,!Hans!
Erik,!Lars!
Jöns!
Abraham,!Jacob,!Samuel!
Carl,!Herman,!Jörgen,!Petter,!Pål!
Arent,!Barthold,!Daniel,!Elias,!Israel,!Jonas,!Mårten,!Olaus,!Peder,!Petrus,!
Rudolph,!Salmon,!Simon,!Tore,!Truls,!Ture1!

Antal%bärare%
11!
10!
9!
8!
7!
5!
3!
2!
1!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Namnen! Tore! och! Ture! hålls! konsekvent! isär! även! i! de! samtida! mantalslängderna.! De!
behandlas!därför!här!som!två!skilda!namn.!
1!
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Jämför! man! mansnamnen! i! de! båda! städerna! ser! man! att! det! liksom! för!
pojkarnas! namn! finns! stora! skillnader! vad! gäller! vilka! namn! som! är! mest!
frekventa.! Johan! och! Olof! som! toppar! i! Luleå! återfinns! långt! ner! i! Borås.!
Anders! som! ligger! i! topp! i! Borås! är! däremot! ganska! vanligt! även! i! Luleå,!
medan!tvåan!Per!uppvisar!en!större!kontrast.!
Liksom! bland! pojknamnen! är! det! ett! större! inslag! av! nordiska! namn! i!
Borås!än!i!Luleå,!om!man!bortser!från!Erik!och!Olof.!Sven!och!Håkan!är!relaK
tivt!vanliga!i!Borås,!medan!Ambjörn,!Huvud!och!Öjer!är!exempel!på!mer!lågK
frekventa! namn.! Namnet! Huvud! är! belagt! från! 1400Ktalets! Västergötland! i!
SMP!(14!sp.!505)!liksom!i!Fredrikssons!1500Ktalsmaterial!(1974!s.!122).!Det!
bärs! i! dopboken! av! en! rådman! vilket! indikerar! hög! status.! Tendensen! med!
fler!bibliska!namn!i!Luleå!än!i!Borås!är!ännu!tydligare!för!männens!del!än!för!
pojkarnas,!eftersom!denna!typ!av!namn!inte!bärs!av!någon!vuxen!man!i!Borås.!
I!Luleå!är!de!däremot!väl!representerade,!även!om!inget!av!namnen!tillhör!de!
mer!frekventa.!Abraham,!Jacob!och!Samuel!bärs!av!tre!personer!vardera,!och!
bland!de!mindre!vanliga!namnen!hittar!vi!till!exempel!Daniel,!Elias!och!Israel.!
I! Luleå! finns! även! en! del! både! lågK! och! högtyska! inslag! bland! de! mindre!
frekventa!namnen:!Herman,!Jörgen,!Arent,!Barthold,!Rudolph.!!
Det! finns! alltså! stora! skillnader! i! namnförrådens! sammansättning!
mellan!de!båda!städerna,!vilket!också!visar!sig!i!att!av!de!44!olika!namn!som!
förekommer! uppträder! endast! 12! både! i! Luleå! och! i! Borås.! Också! namnK
förråden!är!av!olika!storlek.!De!100!männen!i!Luleå!bär!tillsammans!33!olika!
namn,!medan!man!bland!de!90!fäderna!i!Borås!endast!finner!24!olika!namn;!
namnkvoten! (antal! bärare! per! namn)! blir! 3,75! resp.! 3,03.! Även! namnK
spridningen! är! större! i! Luleå! än! i! Borås,! framför! allt! vad! gäller! de! två!
vanligaste!namnen:!nästan!en!tredjedel!av!männen!i!Borås!heter!Anders!eller!
Per,!medan!endast!en!femtedel!av!männen!i!Luleå!heter!Johan!eller!Olof.!Ser!
man!till!de!fem!vanligaste!namnen!finns!också!där!en!viss!skillnad,!med!53!%!
av! namnbärarna! i! Borås! mot! 46!%! i! Luleå.! Dessutom! finns! det! tydliga! skillK
nader! vad! gäller! hur! många! lågfrekventa! namn! som! är! i! bruk:! i! Borås! finns!
det!sju!namn!med!en!namnbärare,!jämfört!med!16!i!Luleå.!
!
Flickornas%förnamn%%
Bland!Borås!51!namnbärare!finns!18!olika!namn!mot!13!namn!på!Luleås!40!
flickor.!De!två!vanligaste!namnen!i!Borås!är!Kirstin!och!Maria!med!sex!belägg!
vardera,! följda! av! Anna,! Elisabeta,! Karin,! Katarina! och! Margita.! Karin! och!
Brita! är! vanligast! i! Luleå,! med! åtta! respektive! sex! belägg.! Därefter! kommer!
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Anna,!Kirstin,!Barbro!och!Margeta.!Totalt!förekommer!24!olika!namn!och!av!
dem! är! endast! sju! namn! gemensamma! för! de! båda! städerna.! Dessa! namn!
(Anna,! Brita,! Elisabeta,! Karin,! Kirstin,! Margeta/Margita! och! Maria)! är! bland!
de!vanligaste!i!endera!eller!båda!städerna.!
(
Tabell(5:!Flickornas!namn!i!Borås.!
Namn%

Antal%bärare%

Kirstin,!Maria!
Anna!
Elisabeta,!Karin,!Katarina,!Margita!
Ingrid!
Brita,!Ebba,!Elin,!Gunilla!
Annika,!Ellika,!Ingegerd,!Klara,!Marta,!Stina!

6!
5!
4!
3!
2!
1!
(

Tabell(6:!Flickornas!namn!i!Luleå.!
Namn%
Karin!
Brita,!Elisabeta!
Anna,!Kirstin!
Barbro,!Margeta!
Dordi,!Justina,!Magdalena,!Maria,!Sara,!Sofia!

Antal%bärare%
8!
6!
5!
2!
1!

!
De!flesta!namnen!är!nordiskt!eller!svenskt!anpassade!former!av!kristna!namn,!
men! i! Borås! finns! även! tre! nordiska! namn! (Ingrid,! Ingegerd,! Gunilla)! som!
överlevt! medeltiden.! Noteras! kan! också! de! två! beläggen! på! Elin;! det! västK
götska! helgonets! namn! används! kontinuerligt! i! hemlandskapet.! Namnet! på!
ett!annat!inhemskt!helgon!(Birgitta),!i!formen!Brita,!är!dock!vanligare!i!Luleå!
än!i!Borås.!I!Borås!finns!också!ett!tidigt!belägg!på!en!kortform!given!som!dopK
namn,! nämligen! Stina.! Där! finns! också! ett! par! lågtyska! namnformer:! Annika!
och!Ellika.!I!Luleå!förekommer!inga!gamla!nordiska!namn.!Däremot!finns!där!
de! bibliska! Magdalena! och! Sara,! och! de! ur! helgonnamnen! Barbara! och!
Dorotea!utvecklade!formerna!Barbro!och!Dordi.!!
Det! begränsade! materialet! tillåter! inga! exakta! statistiska! jämförelser,!
men!man!kan!konstatera!att!fler!namn!används!i!Borås!och!att!toppnamnen!
inte! är! desamma.! I! Luleå! har! hälften! av! flickorna! ett! av! de! tre! vanligaste!
namnen! Karin,! Brita,! Elisabeta,! medan! Kirstin,! Maria! och! Anna! är! i! topp! i!
Borås! med! cirka! en! tredjedel! av! bärarna.! Namnspridningen! är! alltså! något!
större!i!Borås.!Det!finns!inga!nordiska!namn!i!Luleå!men!väl!tre!i!Borås.!Trots!
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att!det!totalt!sett!finns!fler!bibliska!namn!i!Luleå!står!1600Ktalets!modenamn,!
Maria,! starkare! i! Borås.! Att! endast! sju! namn! av! 24! är! gemensamma! gör! att!
frågan! om! det! finns! två! lokala! onomastikon! under! ett! gemensamt! toppskikt!
blir!aktuell.!!
!
Kvinnornas%förnamn%
I!Luleå!finns!88!kvinnor!med!totalt!17!olika!namn,!medan!Borås!92!mödrar!
(till! barnen! födda! 1690)! bär! hela! 27! olika! namn.! Där! är! Kirstin! populärast!
med!16!belägg!följt!av!Karin!och!därefter!är!det!ett!kraftigt!hopp!ner!till!Anna,%
Brita,!Ingeborg!och!Ingegerd!(se!tabell!7).!Också!i!Luleå!är!två!namn,!nämligen!
Karin!och!Brita,!överlägset!vanligast.!På!tredje!plats!kommer!där!Margeta!(se!
tabell!8).!
!
Tabell(7:!Kvinnornas!namn!i!Borås.!
Namn%

Antal%bärare%

Kirstin!
Karin!
Anna,!Brita,!Ingeborg,!Ingegerd!
Annika,!Elin,!Gunilla,!Maria!
Elisabet,!Ellika,!Ingrid,!Katarina!
Helena,!Malin,!Marta!
Barbro,! Beata,! Bengta,! Botilla,! Ebba,! Ella,! Elsa,! Klara,! Margareta,!
Marina!
!

16!
12!
5!
4!
3!
2!
1!

(
Tabell(8:!Kvinnornas!namn!i!Luleå.!
Namn%
Karin!
Brita!
Margeta!
Anna,!Elisabeta!
Barbro!
Kirstin!
Catharina,!Maria!
Marta,!Sara!
Clara,!Helena!
Apollonia,!Dordi,!Rebecka,!Sofia!

Antal%bärare%
17!
12!
9!
8!
7!
5!
4!
3!
2!
1!

!
De! tre! nordiska! Ing(e)Knamnen! Ingeborg,! Ingegerd! och! Ingrid! står! starka! i!
Borås! medan! Luleå! inte! heller! bland! de! vuxna! kvinnorna! uppvisar! något!

!

!
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nordiskt! namn.! Ytterligare! två! nordiska! namn! finns! i! Borås:! Botilla! och!
Gunilla.! Anna! och! Elisabeta! är! vanligare! i! Luleå! än! i! Borås,! där! Annika! är!
nästan!lika!vanligt!som!Anna.!Något!fler!bibliska!namn,!t.ex.!Rebecka!och!Sara,!
förekommer! i! Luleå.! Några! namn! i! Borås! tycks! vara! kortformer! eller!
anpassade!former!(Ella,!Elsa,!Malin)!av!längre!bibliska!namn.!Båda!formerna!
Elin!och!Helena!förekommer!i!Borås!mot!endast!Helena!i!Luleå.!!
Den! största! skillnaden! mellan! städerna! ligger! i! namnförrådets! storlek,!
endast! 17! namn! i! Luleå! mot! 27! i! Borås.! Tolv! namn! av! totalt! 32! är! gemenK
samma,!vilket!är!en!något!större!andel!än!bland!flickorna.!Båda!städerna!har!
två!namn!som!är!särskilt!vanliga:!Kirstin!och!Karin!i!Borås,!Karin!och!Brita!i!
Luleå.! Dessa! namn! bärs! av! ungefär! en! tredjedel! av! kvinnorna! i! respektive!
stad.!
Ser! man! till! olikheter! mellan! städerna! i! enskilda! namns! frekvens! är!
Kirstin!mycket!vanligare!i!Borås!tillsammans!med!de!nordiska!Ing(e)Mnamnen,!
medan! Barbro,! Brita,! Margeta! och! Elisabeta! står! starkare! i! Luleå.! Maria! är!
svagare!hos!mödrarna!i!Borås!än!hos!barnen,!medan!det!är!tvärtom!i!Luleå.!
Det!svenska!helgonnamnet!Elin!finns!inte!alls!i!Luleå,!där!däremot!namn!på!
internationella!helgon!är!vanligare.!I!Borås!finns!även!ett!par!lågtyska!namnK
former,! vilka! tillsammans! med! de! nya! kortformerna! och! de! kvarvarande!
nordiska!namnen!gör!att!kvinnonamnen!i!Borås!framstår!som!mer!varierade!
än!i!Luleå.!I!Luleå!finns!däremot!flera!exempel!av!de!under!1600Ktalet!popuK
lära! bibliska! namnen! (Marta,! Rebecka)! varför! kvinnonamnen! i! de! båda! stäK
derna!uppvisar!så!väl!traditionella!som!mer!moderna!drag.!
Av!namnen!med!tre!eller!fler!bärare!i!Luleå!finns!alla!utom!ett!i!Borås,!
medan!sex!av!namnen!med!tre!eller!fler!bärare!i!Borås!saknas!i!Luleå.!NamnK
skicket! framstår! som! mer! stereotypt! i! Luleå! medan! Borås! tycks! ha! ett! mer!
utvecklat! lokalt! onomastikon! under! den! gemensamma! grundstommen! av!
vanligt!förekommande!namn.!
!

Sammanfattning:!Förnamnen!
För!pojkarnas!och!männens!namn!finns!vissa!tydliga!skillnader!mellan!Borås!
och!Luleå,!bland!annat!vad!gäller!vilka!typer!av!namn!som!är!i!bruk.!I!Luleå!
möter! vi! fler!bibliska! och! tyska! namn,! medan! vi! i! Borås! finner! fler! nordiska!
namn.!Gemensamt!för!båda!städerna!är!dock!att!de!nordiskt!anpassade!forK
merna! av! kristna! namn! dominerar! bland! de! vanligaste! namnen,! såväl! bland!
pojkarnas!namn!som!bland!männens.!!

!

126!│Katharina!Leibring!&!Kristina!Neumüller!

!
Det! finns! även! skillnader! mellan! städerna! vad! gäller! namnförrådens!
storlek! och! variationsrikedom,! framför! allt! vad! gäller! de! vuxna! männens!
namn.!Namnförrådet!i!Luleå!framstår!som!stort,!varierat!och!modernt!jämfört!
med!det!begränsade!och!konservativa!namnförrådet!i!Borås.!
Vad!gäller!flickornas!och!kvinnornas!namn!i!de!båda!städerna!är!bilden!
en!annan.!Under!ett!gemensamt!toppskikt!av!mycket!frekventa!kvinnonamn!
finner! vi! visserligen,! precis! som! för! mansnamnen,! att! det! finns! fler! bibliska!
namn!i!Luleå!och!fler!nordiska!namn!i!Borås.!Men!sedan!upphör!likheterna.!
Kvinnonamnsskicket!i!Luleå!framstår!som!både!begränsat!och!stereotypt,!de!
bibliska!namnen!till!trots,!medan!vi!i!Borås!finner!ett!större!och!mer!varierat!
namnförråd! med! vissa! moderna! inslag.! Till! exempel! är! modenamnet! Maria!
betydligt! vanligare! som! dopnamn! i! Borås,! och! de! lågtyska! namnformerna!
Annika! och! Ellika! är! fortfarande! i! bruk! både! bland! flickor! och! bland! vuxna!
kvinnor.!Sammantaget!tycks!det!som!om!Borås!har!ett!mer!välutvecklat!lokalt!
onomastikon!på!kvinnonamnssidan!än!vad!Luleå!har.!
!

Namnfraserna!
Männens%namnfraser%i%Borås%
För! undersökningen! av! namnfraserna! i! Borås! har! inte! bara! föräldrarnas!
namn!utan!även!namnen!på!ca!600!faddrar!inkluderats.!Det!större!materialet!
möjliggör! vissa! kvantifieringar.! Av! de! knappt! 400! männen! excerperade! ur!
dopboken!för!1690!skrivs!ca!60!%!med!namnfrasen!förnamn!+!patronymikon!
(Måns%Andersson,!Pär%Larsson).!Frasen!förnamn!+!patronymikon!+!annat!tillK
namn!används!av!knappt!30!%.!Med!”annat!tillnamn”!avses!både!släktnamnsK
liknande! tillnamn! (Lars% Larsson% Flinta)! och! yrkesbeteckningar! (Anders%
Larsson%Snickare).!Yrkesbeteckningar!finns!i!ca!10!%!av!namnfraserna.!De!är!
oftast! efterställda,! med! undantag! för! att! vissa! finare! titlar! står! före! namnet!
som! i! Notarien%Peter%Ödman.! Den! tredje! vanligaste! kategorin! av! namnfraser!
är! förnamn! +! annat! tillnamn,! som! i! Jahan% Wijndruf! och! Jan% Kåpparslagare.!
Drygt! 10!%! av! männen! omtalas! på! detta! sätt.! Bland! alla! kategorier,! men!
särskilt! för! kategorin! förnamn! +! patronymikon,! finns! som! ett! extra! identiK
fierande! tillägg! ibland! också! en! lokaliserande! angivelse,! t.ex.! i%Osdahl.! Detta!
tillägg! markerar! släktens! ursprungsgård! eller! by! och! kunde! användas! även!
flera!generationer!efter!att!familjen!blivit!borgare!i!staden!(Andersson!Palm!
2005!s.!68).!

!

!
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Eftersom! materialet! bara! är! hämtat! från! ett! enda! år! är! det! svårt! att!
säkert! avgöra! om! ett! visst! tillnamn! är! att! betrakta! som! ett! fast! släktnamn!
eller! som! ett! individuellt! givet! namn.! Då! samma! tillnamn,! t.ex.! Kampe! och!
Wijndruf,!i!flera!fall!bärs!av!olika!individer!i!dopboken!kan!ändå!konstateras!
att!ett!bestånd!av!släktnamn!fanns!i!Borås!vid!denna!tid.!
!
Männens%namnfraser%i%Luleå%
I!kyrkböckerna!från!Luleå!omnämns!männen!framför!allt!med!två!olika!typer!
av! namnfraser.! Allra! vanligast! är! det! att! männen! omtalas! med! förnamn! +!
patronymikon,!som!i!Johan%Pålßon!och!Hanß%Nilß,!den!sistnämnde!med!patroK
nymikonet! i! förkortad! form.! Ungefär! hälften! av! männen! omnämns! på! detta!
vis.!Den!andra!typen!av!namnfras!består!av!förnamn!+!ett!tillnamn!av!annat!
slag,! som! i! Olof% Kråka! och! Hans% Rookman;! ca! 40! %! av! männen! omtalas! på!
detta!vis.!I!de!allra!flesta!fall!tycks!tillnamnet!vara!ett!släktnamn,!åtminstone!
rör! det! sig! om! namn! som! fortsättningsvis! ärvs! som! släktnamn.! KombinaK
tioner!av!dessa!båda!mönster!(dvs.!förnamn!+!patronymikon!+!annat!tillnamn,!
som!i!Johan%Erikß%Orre)!förekommer,!men!är!relativt!sällsynta.!Växling!mellan!
de!olika!varianterna!för!en!och!samma!person!förekommer!också,!och!gör!det!
i!viss!mån!svårare!att!avgöra!hur!många!olika!personer!det!egentligen!rör!sig!
om.! Luleå! är! dock! en! så! pass! liten! stad! vid! denna! tid! att! de! allra! flesta! män!
säkert!kan!identifieras.!
Yrkesbeteckningar!av!olika!slag!förekommer!men!är!inte!särskilt!vanliga.!
De!kan!antingen!stå!framförställda!eller!efterställda!(Båtzman%Olof%Cnutz%barn,!
Johan%Båtzmanß%barn).!Framförställda!är!något!vanligare,!i!synnerhet!när!det!
gäller! lite! finare! yrken,! som! i! Herr% tullnären% Jacob% Lindboum! och! Capitein%
Grubb.!Det!sistnämnda!är!det!enda!exemplet!i!materialet!på!att!en!man!omK
talas!utan!att!förnamnet!nämns.!
!
Kvinnornas%namnfraser%i%Borås%
Kvinnornas! namnfraser! är! tämligen! stereotypa! i! Borås.! Gifta! kvinnor,! såväl!
faddrar! som! mödrar,! skrivs! i! över! 90!%! av! fallen! med! förnamn! +! patronyK
mikon! föregånget! av! antingen! ordet! modren! eller! hustru! (om! det! är! en!
fadder),! som! i! exemplen:! Modren% Helena% Gunnarsdåtter,! Hustru% Elisabeta%
Suensdåtter.!Inga!hustrunamn!förekommer,!och!faddrarna!relateras!aldrig!till!
varandra! i! dopnotisen.! I! endast! åtta! fall! bär! någon! av! de! gifta! kvinnorna!
tillnamn!av!släktnamnskaraktär!(Chatarina%Walliria,!Annika%Wijndruf,!Marina!
Andersdåtter%Kampe).!!
!

128!│Katharina!Leibring!&!Kristina!Neumüller!

!
De! ogifta! kvinnorna! i! Borås! skrivs! också! oftast! med! förnamn! +! patroK
nymikon:! Anna! Andersdåtter.! Någon! titel! förekommer! sällan,! då! de! ogifta!
kvinnliga!faddrarna!i!dopnotisen!ofta!gemensamt!rubriceras!som!pijger.!Två!
faddrar! betecknas! som! jungfru,! en! med! tillnamn! och! en! utan.! Sex! ogifta!
kvinnor!bär!tillnamn!av!släktnamnskaraktär!som!Gunilla%Smålänning,!Annika%
Pärsdåtter%Kampe.!
!
Kvinnornas%namnfraser%i%Luleå%
De!kvinnor!som!omtalas!i!dopböckerna!från!Luleå!är!samtliga!faddrar,!efterK
som! mödrarnas! namn! inte! står! med.! Bland! faddrarna! finns! både! gifta! och!
ogifta!kvinnor,!och!det!är!stora!skillnader!i!hur!dessa!båda!grupper!omtalas.!
Av!de!gifta!kvinnorna!omtalas!så!mycket!som!två!tredjedelar!genom!att!
de!relateras!till!sina!män.!Oftast!sker!detta!med!hjälp!av!hela!mannens!namnK
fras!i!genitiv:!Hustru%Brita%Jonas%Jönß,!Hustru%Anna%Anders%Kråkaß.!I!ett!fåtal!
fall! används! istället! endast! mannens! tillnamn! i! genitiv,! som! i! Hustru% Sara%
Sadlins!och!Hustru%Charin%Fellenii.!
Övriga! gifta! kvinnor! omtalas! med! förnamn! och! ett! tillnamn! med! släktK
namnskaraktär! (Hustru% Christina% Dufwa,! Hustru% Apollonia% Gestrinia).! Det!
finns!alltså!inte!några!exempel!i!materialet!på!att!gifta!kvinnor!omtalas!med!
patronymikon.!En!jämförelse!med!samtida!mantalslängder!visar!att!det!där!är!
relativt! vanligt! att! gifta! kvinnor! omtalas! med! patronymikon! (så! till! exempel!
Hustru% Apollonia% Erikzdotter! i! mantalslängden! från! 1693).! Avsaknaden! av!
patronymikon! för! gifta! kvinnor! i! undersökningsmaterialet! kan! därför! inte!
antas!spegla!det!verkliga!namnbruket,!utan!tycks!vara!ett!mönster!knutet!till!
kyrkböckerna.!
Ogifta!kvinnor!omtalas!vanligen!(ca!60!%!av!fallen)!med!förnamn!och!ett!
tillnamn! med! släktnamnskaraktär! (Jungfru% Barbro% Biörn,! Jungfru% Brijta%
Steigman).!Ungefär!hälften!så!vanligt!är!det!med!kombinationen!förnamn!och!
patronymikon! (Jungfru% Lisbeta% Anderßdotter).! I! ett! par! fall! relateras! ogifta!
kvinnor!till!sina!bröder!när!de!är!faddrar!för!samma!barn.!Kvinnorna!omtalas!
då! med! förnamn:! Erich% Johanson% och% systern% Maria,! Erich% Kråka% och% systern%
Brita.!
Undersökningen! från! Luleå! spänner! ju! över! ett! drygt! årtionde,! och!
under!denna!period!är!det!förstås!flera!av!de!ogifta!kvinnorna!som!gifter!sig.!
Tyvärr! saknas! vigselböcker! för! dessa! år,! vilket! försvårar! identifieringen! av!
kvinnorna!när!de!bytt!civilstånd.!Det!kan!dock!konstateras!att!det!finns!flera!
exempel!på!att!kvinnor!som!gifter!sig!behåller!det!tillnamn!de!haft!som!ogifta:!
!

!
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Jungfru%Margeta%Forsman! omtalas! efter! sitt! giftermål! som! Hustru%Margareta%
Forßman.!
I!de!tidiga!volymerna!av!dopböckerna!är!det!relativt!ovanligt!att!kvinnK
liga! faddrar! omtalas! utan! att! namnges.! Detta! förändras! dock! från! 1699,! när!
en! ny! komminister! tillträder! och! tar! över! kyrkobokföringen.! Framför! allt! är!
det! gifta! kvinnor! som! omtalas! utan! att! namnges! när! de! är! faddrar! tillK
sammans!med!sina!män,!som!i!Tore%Anderson%och%hustrun.!Ett!antal!av!dessa!
kvinnor! är! dock! namngivna! i! andra! dopnotiser,! så! deras! namn! finns! ändå!
med!i!undersökningsmaterialet.!
!

Namnfraser!–!jämförelse!mellan!städerna!
Som! visats! ovan! är! det! stora! olikheter! mellan! namnfrasernas! innehåll! och!
uppbyggnad! mellan! kyrkböckerna! i! de! två! städerna.! I! Borås! omtalas! över!
90!%!av!kvinnorna,!såväl!gifta!som!ogifta,!med!förnamn!+!patronymikon!mot!
ca!60!%!av!männen.!Också!i!de!fall!något!annat!tillnamn!finns,!kombineras!det!
ofta!med!patronymikon.!Några!få!kvinnor,!främst!ur!högreståndsmiljö,!skrivs!
med! enbart! förnamn! +! annat! tillnamn.! Gifta! kvinnliga! faddrar! i! Borås! relaK
teras!aldrig!till!sin!make!och!inga!hustrunamn!förekommer.!!
Även! i! Luleå! är! frasen! förnamn! +! patronymikon! något! vanligare! för!
männen!än!frasen!förnamn!+!annat!tillnamn;!den!senare!används!i!ca!40!%!av!
fallen.!Den!i!Borås!ganska!vanliga!frastypen!förnamn!+!patronymikon!+!annat!
tillnamn!är!relativt!sällsynt!i!Luleå.!Den!största!skillnaden!mellan!städerna!är!
ändå!hur!gifta!kvinnor!omnämns;!i!Luleå!är!det!ofta!genom!hustrunamn!eller!
annan! relation! till! maken.! Gifta! kvinnor! skrivs! aldrig! med! patronymikon! i!
denna!kyrkbok.!Ogifta!kvinnor!noteras!oftast!med!förnamn!+!annat!tillnamn!
även! om! förnamn! +! patronymikon! också! förekommer.! Det! är! lika! vanligt!
bland!kvinnor!och!män!att!skrivas!med!ett!annat!tillnamn!än!patronymikon.!!
Namnfraserna! i! Luleå! ger! ett! mer! urbant! och! familjeborgerligt! intryck!
genom! den! större! användningen! av! tillnamn! av! släktnamnskaraktär! (se! om!
detta! även! Utterström! 1985)! och! hustrunamn.! Mannen! står! i! centrum! och!
hustrun! relateras! till! honom.! Boråsfraserna! gör! ett! mer! ålderdomligt! och!
ruralt! intryck.! Namnskicket! där! har! större! likheter! med! landssocknarnas!
kyrkböcker! där! farsnamnet! är! den! viktigaste! faktorn! för! identifiering! och!
färre!andra!tillnamn!används.!!
!

!
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Avslutning!
Vår! undersökning! visar! att! namnskicket! i! Luleå! på! flera! punkter! framstår!
som!mer!urbaniserat!än!namnskicket!i!Borås.!Pojkarnas!och!männens!namn!
är!modernare!i!Luleå!än!i!Borås!och!namnfrasernas!utformning!är,!särskilt!för!
kvinnorna,! mer! utvecklad! i! Luleå! än! i! Borås,! framför! allt! genom! att! andelen!
som!omtalas!med!annat!tillnamn!än!patronymikon!är!större.!Hur!ska!då!dessa!
skillnader!förstås?!Luleå!är!ju!vid!den!undersökta!tiden!en!betydligt!mindre!
stad!än!Borås,!så!de!förväntade!resultaten!hade!snarast!varit!de!omvända.!
En!del!av!förklaringen!ligger!sannolikt!i!de!båda!städernas!skilda!karakK
tär.!Både!Luleå!och!Borås!var!visserligen!unga!köpstäder,!men!vad!man!handK
lade! med,! och! hur,! skilde! sig! mycket! mellan! städerna.! Borås! präglades! av!
gårdfarihandeln,!och!hade!i!och!med!detta!främst!kontakter!med!landsbygden.!
I! kuststaden! Luleå! däremot! bedrev! man! handel! med! andra! köpstäder,! från!
Stockholm!och!norrut.!Köpmännen!i!Luleå!ingick!på!så!vis!troligen!i!betydligt!
mer! urbana! nätverk! än! köpmännen! i! Borås.! Borås! läge,! närmare! Danmark–
Norge!och!i!en!gammal!bygd!med!starka!namntraditioner,!kan!förklara!varför!
fler!nordiska!namn!lever!kvar.!
Kvinnonamnen! bryter! dock! detta! mönster.! Flickornas! och! kvinnornas!
namnförråd! är! nämligen! större! och! mer! varierat! i! Borås.! Och! även! om! de!
traditionella!namnen!dominerar!också!i!Borås!så!gör!inslagen!av!kortformer!
och! sekulära! namn! att! namnskicket! framstår! som! mer! modernt! än! i! Luleå.!
Belysande!i!sammanhanget!är!att!även!om!de!bibliska!namnen!är!fler!i!Luleå!
så! är! Maria,! det! främsta! bibliska! modenamnet! vid! denna! tid,! betydligt! mer!
frekvent!bland!barnen!i!Borås.!Kvinnonamnsskicket!i!Borås!framstår!alltså!på!
flera!punkter!som!mer!modernt!och!pekar!fram!mot!senare!tiders!namnbruk!
där! det! i! första! hand! är! flickornas! namn! man! experimenterar! med! (jfr! t.ex.!
Brylla!2004!s.!12).!
Något! svar! på! varför! kvinnonamnen! avviker! från! det! mönster! som!
mansnamnen! och! namnfraserna! uppvisar! kan! inte! ges! här.! Först! krävs!
ytterligare! undersökningar! av! de! tidigmoderna! kvinnonamnens! utveckling! i!
olika! geografiska! områden! och! i! olika! sociala! miljöer,! så! att! resultaten! från!
Luleå! och! Borås! kan! sättas! in! i! ett! större! sammanhang! och! därmed! också,!
förhoppningsvis,!få!sin!förklaring.!
!

!
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Summary!
KATHARINA!LEIBRING!&!KRISTINA!NEUMÜLLER:!!
Personal!names!in!urban!environments.!A!comparative!study!of!two!Swedish!
trade!towns!at!the!end!of!the!seventeenth!century!
!
In!this!paper,!we!present!a!study!of!the!name!stock!and!name!usage!in!two!Swedish!
trade! towns! in! the! 1690s.! The! towns,! Borås! and! Luleå,! were! both! founded! in! the!
1620s! but! are! situated! in! different! regions! of! Sweden:! the! southwest! and! the!
northeast!respectively.!Our!aim!is!to!investigate!which,!if!any,!urban!features!can!be!
discerned!in!the!personal!names!used!in!the!parish!registers.!By!urban!features!we!
mean,!for!instance,!the!introduction!of!modern!first!names!and!the!use!of!hereditary!
surnames! in! place! of! traditional! patronymics.! Different! ways! of! referring! to! men!
and!women!in!the!parish!books!are!also!examined.!!
We! find! that! name! usage! in! Luleå! is,! in! several! ways,! more! modern! and!
urbanized! than! in! Borås.! In! Luleå,! more! modern! first! names! are! used! among! the!
male! population,! and! the! name! phrases! are! more! elaborate! for! both! men! and!
women.! The! traditional! use! of! patronymics! is! more! widespread! in! Borås,! while!
more!surnames!are!used!in!Luleå.!The!differences!could!in!part!be!explained!by!the!
fact!that!in!Luleå,!trade!was!conducted!with!other!towns!and!cities,!while!in!Borås,!
trade! was! mainly! directed! toward! the! rural! population! and! conducted! in! the!
countryside.!
The!women’s!first!names,!however,!deviate!from!the!aforementioned!pattern.!
The!name!stock!is!more!stereotypical!in!Luleå,!while!Borås!has!a!more!diversified!
stock! of! names,! including! both! modern! shorter! names! and! nameKforms! as! well! as!
several! old! Scandinavian! names.! More! studies! of! the! development! of! women’s!
names! during! the! Early! Modern! period! in! Sweden! are! needed! in! order! to! explain!
this.!

!

!

!
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“Gode”!og!“dårlige”!navn!i!Oslo:!!
hvilke!stedsnavn!foretrekker!byens!innbyggere?!
%
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!
!
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Nyere!forskning!innenfor!urbane!stedsnavn!konsentrerer!seg!i!stor!grad!om!
hvordan!urbane!menneskers!identitet!blir!gjenspeilet!i!og!påvirket!av!stedsK
navn!i!bymiljøet!(se!for!eksempel!Ainiala!og!Vuolteenaho!2006,!Ainiala!2007).!
Utgangspunktet!i!dette!nye!forskningsfeltet!er!at!innbyggere!i!samme!by!ikke!
utgjør!en!homogen!gruppe!som!navnebrukerkrets,!og!at!tilpassing!av!stedsK
navn!og!holdninger!til!dem!avhenger!av!ens!kulturelle!bakgrunn,!av!området!
hvor! en! bor,! og! av! ens! sosiale! nettverk! i! ulike! deler! av! det! urbane! miljøet!
(Ainiala!2007!s.!30).!!!
Mens!tradisjonelle!stedsnavn!har!oppstått!uten!systematisk!navngiving,!
er!nyskapte!urbane!stedsnavn!hovedsakelig!et!resultat!av!offisiell!planlegging!
i!en!navnekomité!eller!annen!offentlig!organisasjon.!Til!tross!for!svakere!tilK
knytning! til! tradisjoner,! virksomheter! eller! begivenheter! i! lokalmiljøet!
(Særheim! 2007! s.! 66),! kan! de! fortelle! om! lokal! historie,! kultur! og! verdier!
(Azaryahu!2009,!Johansson!2007,!Wahlberg!2005).!Blant!annet!gjenspeiler!de!
en! rekke! tendenser! i! samfunnet,! som! statsideologi! og! politiske! forhold!
(Wahlberg! 2005! s.! 343).! Bent! Jørgensen! (1999! s.! 251)! mener! at! når! man!
forsker! på! stedsnavn! i! bymiljøet,! er! det! først! og! fremst! motivasjonen! bak!
navngivingen! som! er! av! største! interesse.! En! annen! tilnærmingsmåte! til! de!
urbane!navnene!er!å!se!dem!fra!et!navnebrukerperspektiv,!se!på!hvilke!navn!
som! foretrekkes! av! innbyggerne,! hvordan! folk! reagerer! på! nye! navn! og!
navneskifter,! og! om! stedsnavnene! i! det! hele! tatt! oppfattes! som! noe! betydK
ningsfullt! av! ulike! innbyggergrupper! (Ainiala! 2007,! Ainiala! 2009,! Johansson!
2007,!Johansson!2009,!Reponen!2010).!!
Det!er!dermed!mye!kulturK!og!sammfunnsrelatert!informasjon!som!kan!
leses!ut!fra!urbane!stedsnavn.!I!2010–2011!gjennomførte!jeg!en!undersøkelse!
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blant!OsloKborgere!for!å!finne!ut!om!den!informasjonen!faktisk!blir!lest1.!Jeg!
ville! se! på! stedsnavn! i! Oslo! fra! et! innbyggerperspektiv,! samt! kaste! lys! over!
navnepreferanser!og!oppfatning!av!stedsnavn.!Siden!Oslo!er!i!de!siste!tiårene!
blitt!en!høyst!multikulturell!by2,!valgte!jeg!å!gjennomføre!undersøkelsen!i!tre!
ulike! etniske! grupper! –! blant! etniske! nordmenn3,! personer! med! pakistansk!
bakgrunn! og! polakker.! Grunnen! til! at! jeg! valgte! akkurat! disse! etniske!
gruppene! for! min! analyse,! var! at! jeg! ønsket! å! sammenligne! holdninger! til!
stedsnavn!i!Oslo!blant!følgende!grupper:!etniske!nordmenn,!OsloKborgere!fra!
en! innvandrergruppe! som! har! bodd! i! byen! i! flere! tiår! (personer! med!
pakistansk! bakgrunn),! og! i! en! innvandrergruppe! som! representerer! nyere!
flyttingsprosesser!knyttet!til!utvidelsen!av!EU!(polakker).!
Holdninger! kan! bare! måles! indirekte,! det! vil! si! når! mennesker! gir!
verbale!uttrykk!for!dem,!evaluerer!dem.!Den!enheten!som!ligger!til!grunn!for!
evalueringen,! kalles! et! holdningsobjekt! (Kraft! 2002! s.! 5).! I! tilfellet! med! min!
undersøkelse!kan!det!være!vanskelig!å!gi!en!entydig!definisjon!av!holdningsK
objektet.! På! den! ene! side! ble! respondentene! bedt! om! å! evaluere! stedsnavn,!
det! vil! si! uttrykke! sin! holdning! til! elementer! som! er! karakteristiske! for!
navnene:!deres!form,!klang,!navngivingsgrunnlag.!På!den!annen!side!er!holdK
ninger! til! navngivingsgrunnlaget! knyttet! til! respondentenes! holdninger! til!
historien!og!verdiene!som!ligger!til!grunn.!I!tillegg,!som!jeg!kommer!til!å!vise!
senere,!kan!det!være!vanskelig!for!respondentene!å!skille!mellom!sine!holdK
ninger! til! navnet! og! holdninger! til! stedet.! Dermed! kan! holdningsobjektet! i!
min!undersøkelse!sies!å!ha!flere!nivåer.!
En! av! de! mange! funksjonerne! til! holdninger! har! vært! nevnt! som! den!
verdiMekspressive! funksjonen,! siden! holdninger! bygger! på! personlighetsK! og!
egoKpsykologi!(Katz!1960,!sitert!i!Kraft!2002!s.!12).!Som!allerede!nevnt,!kan!
holdninger!til!stedsnavn!i!Oslo!fungere!som!en!slags!indikator!til!holdninger!
til!og!kunnskap!om!norske!verdier!og!norsk!historie!som!ligger!bak!navnene.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Artikkelen!bygger!på!min!masteroppgave!(Berezkina!2011).!
2!I!2008!hadde!ca.!hver!fjerde!innbygger!i!Oslo!en!ikke!etnisk!norsk!bakgrunn!(Oslospeilet!

2008!s.!8).!
3!Ordet!“nordmann”!kan!brukes!på!ulike!måter,!og!man!trenger!ikke!å!være!“etnisk!norsk”!
for!å!kalle!seg!nordmann!(Lomheim!2006).!For!å!unngå!misforståelser,!bruker!jeg!“etnisk”!i!
tillegg!til!ordet!“nordmann”!for!respondentene!som!ikke!har!oppgitt!annen!enn!norsk!bakK
grunn.! Respondentene! som! har! oppgitt! sitt! eller! sine! foreldres! hjemland! som! “Pakistan”,!
omtaler!jeg!som!“respondenter!med!pakistansk!bakgrunn”!og!i!enkelte!tilfeller!som!“norskK
pakistanere”.!Siden!innvandring!fra!Polen!hovedsakelig!er!et!nytt!fenomen,!og!siden!ingen!
av! respondentene! med! polsk! bakgrunn! oppgav! “Norge”! som! sitt! hjemland,! referer! jeg! til!
dem!både!som!“polakker”!og!“personer!med!polsk!bakgrunn”.!
!
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I! tilknytning! til! dette! kan! det! stilles! spørsmål! om! det! eksisterer! ulike! holdK
ninger!til!disse!navnene!hos!mennesker!med!norsk!som!(eneste)!morsmål!og!
mennesker!med!annet!morsmål;!hos!dem!som!er!vokst!opp!i!en!norsk!kulturK
sfære!og!dem!som!har!en!sterk!tilknytning!til!andre!kulturer!og!verdier.!
!

Undersøkelsens!gjennomføring!og!materiale!!
Datainnsamlingen! ble! gjennomført! ved! en! blanding! av! kvalitativ! og! kvantiK
tativ! tilnærming.! Jeg! brukte! både! nettbasert! spørreskjema,! papirbasert!
spørreskjema! og! personlige! intervjuer.! Denne! artikkelen! bygger! på! 108!
besvarelser! på! spørreskjemaet.! Grunnen! til! at! jeg! ønsket! å! bruke! både! en!
elektronisk! og! en! papirbasert! versjon! av! spørreskjemaet,! var! at! etter! å! ha!
diskutert! framgangsmåten! med! et! medlem! av! Pakistansk! forening! Norge,!
innså!jeg!at!en!betydelig!del!av!den!pakistanske!målgruppen,!først!og!fremst!
den!eldre,!mest!sannsynlig!ikke!ville!svare!på!et!nettbasert!spørreskjema!som!
de! fikk! tilsendt! fra! en! ukjent! person.! Det! var! derfor! jeg! bestemte! meg! for,! i!
tillegg! til! en! nettbasert! undersøkelse,! å! bruke! en! mer! personlig! framgangsK
måte! med! enkelte! potensielle! undersøkelsesobjekter! med! pakistansk! bakK
grunn,! nemlig! å! komme! til! dem! med! et! utskrift! av! spørreskjemaet! (identisk!
med!det!nettbaserte!skjemaet).!!
For! å! få! besvarelser! fra! de! etnisk! norske! innbyggere! i! Oslo,! bad! jeg! 14!
personlig!bekjente!distribuere!lenken!til!spørreskjemaet!blant!sine!bekjente!
av! ulik! alder! og! kjønn.! Det! var! et! vesentlig! moment! at! de! potensielle!
respondentene!ikke!skulle!kjenne!meg!personlig:!dette!ville!trolig!ha!påvirket!
svarene.! Når! det! gjelder! de! potensielle! undersøkelsesobjektene! med! annen!
enn! etnisk! norsk! bakgrunn,! tok! jeg! først! kontakt! med! tre! foreninger:!
Muslimsk! studentsamfunn! (MSS),! Pakistansk! forening! Norge! og! Den! polske!
klubben!i!Norge4.!Jeg!brukte!også!nettsiden!til!samfunnsK!og!nyhetsportalen!
Mojanorwegia5,! som! er! et! meget! populært! sosialt! nettverk! blant! polakker! i!
Norge.! I! tillegg! ble! lenken! til! spørreskjemaet! fordelt! blant! de! polske! ansatte!
på!Fagbokforlaget.!
Blant! respondentene! var! det! 47! med! etnisk! norsk! bakgrunn! (21! menn!
og!26!kvinner),!32!med!pakistansk!bakgrunn!(18!menn!og!14!kvinner)!og!29!
med! polsk! bakgrunn! (10! menn! og! 19! kvinner).! Deltakerne! i! undersøkelsen!
var!yngre!og!bedre!utdannet!enn!befolkningsgjennomsnittet.!Hoveddelen!av!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Se!http://www.klubKpl.no.!!
5!Se!http://www.mojanorwegia.pl.!!
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respondentene! i! alle! de! tre! gruppene! tilhørte! aldersgruppen! 20–39:! 91,5! %!
av! respondentene! med! etnisk! norsk,! 69! %! med! pakistansk! og! 82,5! %! med!
polsk! bakgrunn.! Når! det! gjelder! utdanningsnivået,! oppgav! 93,5! %! av! de!
etnisk! norske! deltakere,! 69! %! av! deltakere! med! pakistansk! bakgrunn! og!
72,5! %! av! de! polske! deltakere! at! de! hadde! universitetsK! eller! høyskoleK
utdanning6.! Botiden! i! Oslo! var! meget! forskjellig:! gjennomsnittlig! 12! år! for!
nordmenn,!23!år!for!pakistanere!og!5!år!for!polakker.!!
Innenfor!tradisjonell!sosiolingvistisk!forskning!har!ett!av!hovedkravene!
vært! at! respondentutvalget! skal! være! representativt! for! hele! den! aktuelle!
populasjonen! (Røyneland! 2005! s.! 203).! I! mitt! tilfelle! er! respondentene! ikke!
representative!i!statistisk!forstand,!men!de!kan!sies!å!være!representative!for!
en!del!av!befolkningen,!nemlig!de!forholsvis!unge!og!velutdannede.!Å!nå!fram!
til!akkurat!denne!delen!av!befolkningen!var!ikke!det!opprinnelige!målet!med!
undersøkelsen.!De!eneste!to!sentrale!kategoriene!som!jeg!på!forhånd!hadde!
bestemt! meg! for! å! rette! undersøkelsen! mot,! var! nemlig! etnisk%tilhørighet%og!
botid%i%Oslo.!Jeg!mener!at!disse!inndelingskategoriene!er!godt!representert!av!
respondentutvalget:!jeg!fikk!besvarelser!fra!respondenter!som!representerer!
tre!ulike!etniske!grupper!bosatt!i!Oslo,!samt!fra!respondenter!med!meget!ulik!
botid!i!byen.!Deltakerne!i!min!undersøkelse!skal!på!ingen!måte!være!repreK
sentative! for! alle! som! tilhører! disse! etniske! gruppene! eller! som! har! samme!
botid!i!Oslo.!Likevel!tror!og!håper!jeg!at!holdningene!til!stedsnavn!i!Oslo!blant!
mine!respondenter!kan!peke!på!enkelte!tendenser!som!i!en!bredere!forstand!
også!kan!anvendes!til!en!del!andre!innbyggere.!

(
Toponymisk!identitet!!
Navngiving!er!en!måte!å!individualisere!verden!rundt!oss!på.!Å!tildele!egenK
navn! bidrar! til! å! skille! ulike! objekter! fra! andre! innenfor! samme! kategori.!
Ifølge! sosialantropologen! Trond! Thuen! (2003! s.! 12)! er! steder! “punkter! i!
rommet! som! skilles! ut! og! gis! mening! eller! individualitet! gjennom! å! navngi!
dem”.! Navn! gir! individualitet! til! steder,! gjenspeiler! navngivernes! foreK
stillinger!om!steder!samt!påvirker!innbyggernes!holdninger!til!dem.!!
Laura!Kostanski!(2009)!diskuterer!om!teoriene!om!stedstilknytning!og!
stedsidentitet! også! kan! brukes! til! å! forklare! stedsnavnenes! sosiale! og!
kulturelle!roller.!Hun!bruker!termen!“toponymic!identity”,!og!jeg!skal!fra!nå!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Av! personer! 16! år! og! over! har! 45,6%! universitetsK! eller! høyskoleutdanning! i! Oslo! (SSB!

2012).!

!
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av!omtale!identitet!knyttet!til!stedsnavn!som!toponymisk%identitet.!Etter!å!ha!
vurdert! besvarelsene! gitt! av! deltakerne! i! sin! undersøkelse,! konkluderer!
Kostanski!(op.!cit.!s.!191):!!
!
Toponymic! identity! can! exist! in! a! similar! way! to! place! identity,! with! a!
distinction!being!made!because!the!connections!to!history!and!community!by!
the! participants! was! linked! strongly! to! the! names! rather! than! the! places!
themselves.! Obviously,! the! constructs! of! place! and! toponymic! identity! are!
strongly! correlated,! as! places! would! not! exist! without! names,! and! names!
would!have!no!purpose!without!places.!

!
Hvis!man!tar!utgangspunkt!i!at!identitet!relatert!til!sted!og!til!stedsnavn!inneK
holder! de! samme! elementene,! kan! det! ifølge! Kostanski! brukes! fire! begrep! i!
tilknytning!til!toponymisk!identitet:!!
!
1)!! Historie%og%hukommelse.!Stedsnavn!er!et!uttrykk!for!historie!og!knytter!
navnebrukere!til!den.!Identitet!er!tett!knyttet!til!hukommelse,!både!på!
det!personlige!og!det!sosiale!nivået!(Manzo!2003!s.!55,!sitert!i!Kostanski!
2009!s.!178),!og!stedsnavn!kan!bidra!til!å!hjelpe!hukommelsen.!!
2)!! Samfunnet.! En! av! hovedbestanddelene! i! en! persons! identitet! er!
kulturen! og! samfunnet! man! tilhører,! og! stedsnavn! som! er! vedtatt! og!
godkjent!av!samfunnet,!blir!dermed!også!en!del!av!identiteten.!Her!er!
det! særlig! viktig! å! skille! mellom! stedsnavn! som! tilhører! den! kulturen!
man! identifiserer! seg! med,! og! stedsnavn! som! blir! oppfattet! som! et!
uttrykk!for!en!fremmed!kultur,!et!fremmed!samfunn.!
3)!! Emosjoner.! Et! sentralt! konsept! i! stedstilknytning! og! stedsidentitet! er!
emosjonene!og!følelsene!man!har!til!stedet!(Kostanski!2009!s.!184),!og!
det!samme!gjelder!også!for!toponymisk!identitet.!!
4)!! Begivenheter/handlinger.!Stedsnavn!kan!i!en!rekke!tilfeller!ha!oppstått!
på!bakgrunn!av!en!begivenhet,!som!da!blir!husket!gjennom!navnet.!Et!
samfunn!bruker!dermed!stedsnavn!som!hukommelseshjelpemidler!for!
sin!felles!identitet!(op.!cit.!s.!190).!
!
Bernardo! Hernández! m.fl.! (2007)! har! med! en! rekke! studier! vist! at! det!
eksisterer!en!betydelig!forskjell!i!hvor!sterk!stedsidentitet!og!stedstilknytning!
er!hos!den!opprinnelige!befolkningen( og!hos!innvandrere.!Den!opprinnelige!
befolkningen! viser! både! sterk! stedsidentitet! og! stedstilknytning,! mens!
innvandrere!har!sterkere!stedstilknytning!enn!stedsidentitet!(op.!cit.!s.!317).!

!
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Hvis! vi! ser! på! stedsidentitet! og! toponymisk! identitet! som! to! interrelaterte!
begreper,!kan!vi!anta!at!folk!som!tilhører!en!annen!kultur,!ikke!utvikler!like!
sterk!toponymisk!identitet!som!den!opprinnelige!befolkningen.!!
Navn! i! det! urbane! miljøet! tilfredsstiller! ikke! bare! innbyggernes!
praktiske!behov!for!å!orientere!seg!i!byen,!de!spiller!også!en!betydelig!rolle!i!å!
forme! deres! forhold! til! miljøet! rundt! dem! og! har! generelt! mye! å! si! for!
trivselen.! Navn! er! uttrykk! for! kultur! og! identitet,! en! del! av! den! lokale!
hjemmefølelsen.!Marja!ViljamaaKLaakso!(1997!s.!168)!skriver!følgende:!
!
I!samhällen!med!en!individuell!kultur!är!det!gott!att!leva.!Faktorer!som!skapar!
sådana! platser! är! naturen,! historien,! arkitekturen,! konsten,! invånarnas! livsK
föring!och!sist,!men!inte!minst,!de!lokala!namnen.!
!

Det! at! de! moderne! urbane! navnebrukerne! kun! i! veldig! få! tilfeller! har! hatt!
noen! som! helst! påvirkning! på! selve! navngivingen,! betyr! ikke! at! de! ikke! er!
knyttet! til! stedsnavnene.! Det! har! vært! vist! at! de! urbane! innbyggernes!
oppfatning! av! lokale! stedsnavn! kan! fortelle! om! hvordan! de! trives! i! sitt!
nærmiljø,!og!i!hvor!stor!grad!de!identifiserer!seg!med!det!(Johansson!2009).!!

(
Hva!slags!navn!foretrekker!man?!
For! å! lære! om! navnepreferanser! hos! Oslos! innbyggere,! bad! jeg!
respondentene!om!å!nevne!et!par!stedsnavn!fra!sitt!nærmiljø!og!si!hvilke!av!
disse! navnene! de! liker! og! hvilke! de! ikke! liker,! og! hvorfor.! Deretter! ble!
respondentene!bedt!om!å!uttrykke!sin!holdning!til!21!stedsnavn!fra!hele!Oslo!
som!representerer!ulike!typer!navngiving.!I!tillegg!spurte!jeg!respondentene!
om! hva! slags! stedsnavn! de! ville! ha! i! Oslo! hvis! de! kunne! bestemme! selv.!
Analysen!av!respondentenes!kommentarer!om!stedsnavn!i!Oslo!har!gjort!det!
mulig!å!trekke!fram!flere!ulike!faktorer!som!kan!føre!til!en!positiv!holdning!til!
et! stedsnavn.! Hovedfaktorene! som! har! bestemt! respondentenes! positive!
holdning!til!stedsnavnene,!er!framstilt!i!figur!1.!

!

!
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Figur(1:!Faktorer!som!førte!til!en!positiv!holdning!til!stedsnavn!hos!respondentene.!

(
Som!figuren!viser,!var!det!både!særegenheter!ved!selve!navnene!og!faktorer!
som! ikke! er! direkte! knyttet! til! navnene,! som! påvirket! respondentenes! holdK
ninger! til! de! enkelte! navnene.! Jeg! skal! først! kommentere! navnenes! særK
egenheter!som!førte!til!en!positiv!vurdering,!og!deretter!de!andre!faktorene.!
!
1)%Navnets%innhold%
Holdningene!til!innholdet!i!et!stedsnavn,!det!vil!si!til!det!opprinnelige!navnK
givingsgrunnlaget,!er!mest!sannsynlig!det!man!først!tenker!på!i!tilknytning!til!
spørsmålet!om!holdningene!til!et!stedsnavn.!Hvilken!type!innhold!må!et!navn!
ha! for! å! framkalle! positive! assosiasjoner! hos! navnebrukere?! Det! må! underK
strekes! at! i! enkelte! tilfeller! kan! navnets! opprinnelige! innhold! feiltolkes! av!
navnebrukere.!Dette!kan!blant!annet!være!et!resultat!av!språklige!endringer!i!
eldre! stedsnavn! eller! av! navnebrukernes! manglende! språkkunnskaper.! Når!
jeg! skriver! om! navnets! innhold,! mener! jeg! den! betydningen! som! forstås! av!
navnebrukerne,!uansett!om!den!er!riktig!eller!ikke,!fordi!jeg!først!og!fremst!er!
ute!etter!hovedgrunnene!som!fører!til!positive!eller!negative!holdninger.!!
Basert!på!analysen!av!besvarelsene!har!jeg!kommet!fram!til!fire!hovedK
typer!av!navn!som!oppfattes!som!gode!på!grunn!av!innholdet,!og!nå!vil!jeg!gi!
noen!kommentarer!til!hver!av!innholdstypene.!Enkelte!holdninger!til!et!navn!
kan!være!forårsaket!av!flere!ulike!innholdsK!og!assosiasjonstyper.!!
!
a)! Historierelatert% innhold.! Den! innholdsrelaterte! grunnen! til! en! positiv!
vurdering! av! stedsnavnet! som! ble! hyppigst! nevnt! av! respondentene! fra! alle!
de!tre!etniske!gruppene,!var!at!navnet!var!knyttet!til!historie:!
!

!
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St.%Olavs%gate!–! “Må!være!kalt!opp!etter!kongen!som!sluttførte!kristningen!av!
Norge,! hellige! Olav.! Jeg! liker! navnet! for! det! har! en! historisk! bakgrunn.”! (NOK
K45)7!

“Torshov!fordi!det!har!en!historie!langt!tilbake!i!tid.”!(NOKM33)!
“Erling%Skjalgssons%gate!og!Olav%Kyrres%plass!fordi!de!er!historiske!personer,!og!
jeg!er!historisk!interessert.”!(NOKK21)!!
“Dronning%Mauds%gate%–!minner!om!historiske!personer.”!(PAKM27)!
!
Når! respondentene! ikke! oppfattet! et! stedsnavn! som! historisk! knyttet! til!
stedet!eller!til!norsk!historie,!gav!de!i!en!rekke!tilfeller!en!negativ!vurdering!
til!navnet:!
!
[Liker!ikke]!“Odins%gate!fordi!det!er!en!fiktiv!person!som!er!oppkalt.!Mener!det!
er!bedre!med!historiske!personer.”!(NOKK21)!
[Liker!ikke]! “Mekanikerveien!fordi!det!virker!som!det!er!tilfeldig!valgt!og!ikke!
har! en! historisk! betydning.! Hvis! det! da! ikke! var! slik! at! det! bodde! en! kjent!
mekaniker!der!i!gamle!dager.”!(NOKK28)!
[Liker! ikke]! “Kringsjå,! jeg! liker! stedsnavn! som! har! røtter! lenger! tilbake! i! tid!
enn!det.”!(POKK30)!
!

I!tillegg!nevnte!fire!respondenter!historisk!navngiving!i!tilknytning!til!spørsK
målet!om!hva!slags!stedsnavn!de!gjerne!ville!ha!i!Oslo:!
!
“Navn!som!har!opphav!i!stedets!historiske!betydning!og!navn!som!kommer!fra!
kjente!historiske!personer.”!(NOKM25a)!

“Jeg!liker!stedsnavn!som!er!knyttet!til!stedets!historie.”!(NOKM36)!
“Navn! som! gir! et! historisk! preg,! som! knytter! steder! til! hendelser! eller!
personer.”!(NOKK21)!
“Navn!som!er!lett!å!assosiere!med!området!både!geografisk!og!historisk.”!(POK
K51).!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Respondentene!refereres!til!ved!hjelp!av!koder!som!viser!deres:!1)!etniske!bakgrunn!(NO!

–!etnisk!norsk,!PA!–!pakistansk,!PO!–!polsk),!2)!kjønn!(M!–!mann,!K!–!kvinne)!og!3)!alder.!
For! eksempel,! koden! NOKK21! viser! til! en! 21! år! gammel! kvinnelig! respondent! med! etnisk!
norsk!bakgrunn.!Når!det!er!flere!personer!som!kunne!refereres!til!ved!hjelp!av!den!samme!
koden,!tilsetter!jeg!a,!b,!c!osv.!!

!

!
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b)!Positivt!innhold.!Navn!som!inneholder!positivt!ladede!ord!samt!navn!som!
framkaller! personlige! positive! assosiasjoner,! fikk! en! rekke! velvillige!
kommentarer!fra!respondentene:!
!
“Jeg!liker!Eventyrveien!siden!det!er!et!hyggelig!navn.”!(NOKM25b)!

“[Badebakken]!fordi!det!høres!koselig!ut.”!(NOKM29)!
“[Solbergliveien]!fordi!det!gir!assosiasjoner!til!sol!og!varme.”!(NOKK28)!
“[Sjølyst,]!sjø!og!lyst!!Bedre!blir!det!ikke.”!(POKM28).!
!

Som!illustrasjon!kan!det!også!brukes!enkelte!navn!som!ble!nevnt!på!grunn!av!
at!de!framkaller!negative!assosiasjoner.!For!eksempel!likte!en!polsk!responK
dent! (K25)! ikke! navnet! Slemdalsvingen! på! grunn! av! den! første! delen! av!
forleddet,!og!navnet!Eterveien%fikk!av!en!lignende!grunn!en!negativ!vurdering!
fra! en! respondent! med! pakistansk! bakgrunn! (K26).! En! etnisk! norsk!
respondent! (K45)! likte! ikke! navnet! Skulleruddumpa! som! er! et! navn! på! en!
lysløype,!fordi!hun!mente!at!navnet!var!“litt!trist”.!I!dette!eksempelet!kan!man!
ikke! helt! sikkert! vite! om! respondenten! reagerte! på! forK! eller! etterleddet! i!
navnet.!
Til! kategorien! navn! som! fikk! en! bra! vurdering! på! grunn! av! positivt!
innhold,! kan! det! i! tillegg! knyttes! de! navnene! som! bare! framkalte! positive!
assosiasjoner! hos! én! enkelt! respondent.! Det! vil! si! at! navnets! opprinnelige!
innhold!ikke!nødvendigvis!trenger!å!være!knyttet!til!et!objektivt!sett!positivt!
ladet!ord!eller!ordkombinasjon!(for!eksempel,!Sorgenfrigata),!men!at!navnets!
innhold!også!kan!regnes!som!positivt!når!det!bare!er!personlige!assosiasjoner!
som! fører! til! en! slik! oppfatning! av! navnet.! Som! eksempler! kan! nevnes!
Båhusveien! som! gav! enkeltrespondenten! (NOKM26)! “assosiasjoner! til! sjø! og!
marineliv”,! og! Blåsbortveien! som! en! annen! respondent! (NOKM31)! likte! på!
grunn!av!“assosiasjon!til!Ole!Brumm!og!blåsbortdagen”.!!
!
c)! Relevant%innhold.! Ofte! når! navnet! ble! oppfattet! som! konkret! og! relevant! i!
forhold! til! stedet,! fikk! det! positive! vurderinger! fra! respondentene.! Dette!
gjelder!blant!annet!de!tilfellene!der!navnet!beskriver!stedet!(Gressholmen),!og!
når!navnet!sier!noe!om!hvor!stedet!befinner!seg!(Tøyengata,!Øvre%Slottsgate),!
eller!om!gatens!retning!(Trondheimsveien).!Her!er!noen!av!kommentarene:!
!
Gressholmen! –! “Jeg! liker! navnet.! Det! forteller! at! det! er! en! holme! med! mye!
gress.”!(NOKK45)!

!
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“Elveli!fordi!det!beskriver!stedet.”!(NOKK27a)!
Toppåsen!–!“Gir!mening.”!(PAKM18)!

“Brynsengveien! og! Brynsveien! fordi! de! sier! noe! om! hvor! gaten! befinner! seg.”!
(PAKM24)!
Dal!–!“Det!beskriver!egentlig!hvordan!stedet!er.”!(PAKK37).!
!

d)!Originalt!innhold.!Stedsnavn!som!tiltrekker!seg!oppmerksomhet!på!grunn!
av! originalt! (ofte! karakterisert! som! “morsomt”)! innhold,! fikk! positive!
vurderinger!fra!en!rekke!respondenter:!
!
Nordpolen!–!“Morsomt.”!(NOKK25b)!

“Trasoppveien!fordi!det!er!et!morsomt!navn,!usikker!på!om!det!skal!forestille!
navnet!på!en!sopp!eller!beskriver!en!trasig!person.”!(NOKK28).!
(

2)%Navnets%form%
Mens!de!andre!hovedfaktorene!som!har!bestemt!respondentenes!holdninger!
til!stedsnavn,!er!representert!blant!alle!de!tre!etniske!gruppene,!var!det!bare!
respondentene! med! pakistansk! bakgrunn! som! gjorde! oppmerksom! på! at!
stedsnavnenes! lengde! også! kan! spille! en! betydelig! rolle! i! hvordan! navnene!
blir!oppfattet.!En!av!grunnene!til!at!flere!av!respondentene!i!denne!gruppen!
viste!seg!å!foretrekke!korte!navn,!kan!være!at!lange!navn!ofte!er!vanskeligere!
å! huske! og! uttale.! I! tillegg! må! det! nevnes! at! gatene! i! Pakistan! i! stor! grad! er!
nummerert! eller! mangler! navn! i! det! hele! tatt.! I! slike! tilfeller! refererer! man!
mest!sannsynlig!til!stedet!ved!å!nevne!strøket!eller!et!mer!eller!mindre!godt!
kjent!objekt!i!nærheten.!!
Noen!av!respondentene!med!pakistansk!bakgrunn!viste!sin!holdning!til!
lange!navn!ved!å!gi!slike!kommentarer!som!følgende:!
!
Joachim%Nielsens%gang!–!“Nei,!litt!vanskelig,!for!lang.”!(PAKM64)!
Rubina%Ranas%gate!–!“Unødig!langt!navn.”!(PAKM26a)!

“Ellingsrudåsen!er!litt!lang!og!vanskelig!å!uttale.”!(PAKM28b)!
“[Liker!ikke]!Arnljot%Gellinnes%vei!fordi!det!er!et!altfor!langt!navn!på!en!gate/!
vei.”!(PAKM24)!
“[Liker!ikke]!Professor%Birkelands%vei!–!langt!navn.”!(PAKM26b).!!
!

!

!
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Tendensen! til! å! foretrekke! korte! navn! (eller! som! de! siterte! kommentarene!
viser,! mislike! lange! navn)! ble! funnet! utelukkende! blant! respondenter! med!
pakistansk!bakgrunn.!Jeg!mener!at!denne!tendensen!er!en!markør!på!svakere!
tilknytning!til!navngivingsgrunnen,!i!hvert!fall!hos!de!enkelte!respondentene!
som! kommenterte! navnets! lengde.! Har! man! et! personlig! forhold! til! navnets!
innhold,! legger! man! nok! mindre! vekt! på! hvor! mange! bokstaver! det! er! i!
navnet.!!
!
3)%Navnets%klang%
Analysen! av! besvarelsene! har! vist! at! navnets! klang! kan! spille! en! betydelig!
rolle!i!holdninger!til!navn.!Dette!var!mest!iøynefallende!hos!de!etnisk!norske!
og!polske!respondentene:!
!
“[Liker]!Torshov!fordi!det!har!en!kul!klang.”!(NOKM33)!

“Ekeberg!klinger!fint.”!(NOKK24)!
“Grünerløkka,! Tøyen! og! Grønland! klinger! godt! uavhengig! av! dialekt.”! (NOK
K27b)!
Rosenholm!–!“Fin!klang!i!navnet.”!(NOKK32)!
Lørenskog!–!“Bare!et!klingende!navn.”!(POKM17)!

“Maridal!har!en!fin!klang.”!(POKM25)!
“Sagene!fordi!det!er!gøy!å!uttale!med!nasal!stemme.”!(NOKM28).!
!

To!polske!respondenter!baserte!sine!holdninger!til!et!stedsnavn!henholdsvis!
på! hvordan! navnet! høres! ut! på! deres! morsmål,! og! på! klangbaserte!
assosiasjoner!til!et!polsk!ord:!
!
“Ryen!fordi!det!er!morsomt!å!uttale!det!på!polsk.”!(POKK26)!

“Bygdøy! er! et! fint! navn,! i! Polen! har! vi! en! by! Bydgoszcz! som! jeg! halvKseriøst!
assosierer!Bygdøy!med.”!(POKM25).!
!

Også!når!det!gjelder!negative!vurderinger,!nevnte!flere!respondenter!navnets!
klang!som!grunnen!til!sine!holdninger:!
!
“[Liker!ikke]!Bjølsen!fordi!jeg!ikke!vet!hva!det!betyr!og!det!høres!ubehagelig!ut.”!
(NOKM29)!

!
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[Liker!ikke]!Bjølsen!–!“Synes!ikke!det!hørtes!fint!ut.”!(NOKM33)!

“Bislet!har!ikke!de!peneste!lydene.”!(NOKK31)!
[Liker!ikke]!Kringsjå!–!“Litt!rar!blanding!av!lyder!(“r”!og!“sj”).”!(POKM25)!
[Liker!ikke]!Holstein!–!“Ligner!tysk.”!(NOKM49)!
[Liker!ikke]!Thune!–!“Det!høres!lite!norsk!ut.”!(POKM28).!
!

Basert! på! de! anførte! svarene! kan! det! konkluderes! at! navnene! som!
respondentene! syntes! er! velklingende,! fikk! positive! vurderinger.! Det! må!
nevnes!at!det!er!en!særegen!undertype!velklingende!navn!som!ble!nevnt!av!to!
respondenter,!nemlig!navn%som%høres%norsk%ut.!Siden!jeg!ikke!fikk!nok!svar!om!
akkurat! dette! emnet,! har! jeg! ikke! lagt! denne! undertypen! til! figur! 1.! Jeg! vil!
likevel!vise!til!tendensen!som!Laura!Kostanski!(2009!s.!184)!er!kommet!fram!
til,!nemlig!at!“people!are!more!likely!to!form!an!identity!with!toponyms!which!
are! perceived! by! them! to! be! ‘normal’! than! those! which! are! considered!
‘foreign’”.!
!
4)%Assosiasjoner%til%stedet%
En! av! faktorene! som! i! betydelig! grad! kan! bestemme! navnebrukernes!
holdninger!til!et!stedsnavn,!og!som!ikke!er!direkte!knyttet!til!selve!navnet,!er!
holdningene! til! stedet! som! navnet! er! knyttet! til.! I! en! undersøkelse! som! har!
som! mål! å! beskrive! holdninger! til! stedsnavn,! var! dette! ett! av! hovedK
problemene:!det!var!ofte!svært!vanskelig!for!respondentene!å!skille!mellom!
sine! holdninger! til! navn! og! sted.! Denne! tendensen! er! ikke! overraskende,!
siden!navn!og!sted!på!mange!måter!utgjør!en!helhet.!Et!stedsnavn!kan!være!
innholdsbærende! og! beskrivende! for! stedet,! men! det! kan! også! oppfattes! av!
navnebrukerne!som!bare!en!kombinasjon!av!lyder,!med!en!eneste!funksjon!–!
å!peke!ut!ett!eller!annet!sted.!Botolv!Helleland!(1996!s.!139)!skriver!følgende!
om!emnet:!
!
Eit! vanskeleg! spørsmål! er! når! eit! språkleg! uttrykk! går! over! frå! å! vera!
beskrivande!til!å!bli!utpeikande,!dvs.!når!det!får!namnefunksjon.!Ut!frå!kjennK
skapen!til!denne!prosessen!i!moderne!tid!er!det!grunn!til!å!tru!at!det!ikkje!går!
særleg!lang!tid!før!den!beskrivande!fasen!går!over!i!namnefasen,!jf.!at!jamvel!
gjennomsiktige! namn! som! Vika! og! Majorstua,! begge! om! bydelar! i! Oslo,! vert!
nytta!utan!at!namnebrukarane!vanlegvis!tenkjer!på!den!leksikalske!tydinga!av!
namna!eller!namneledda.!

!

!
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Spesielt! når! betydningen! av! ett! eller! flere! navneledd! eller! historien! bak!
memorialnavn! er! uklar! for! navnebrukeren,! kan! vedkommende! knytte! sin!
holdning! til! navnet! nesten! utelukkende! til! holdningen! til! stedet.! I! et!
stedsnavn!med!uklart!innhold!er!den!utpekende,!identifiserende!funksjonen!
sterkest,! mens! grensen! mellom! sted! og! navn! er! tilsvarende! nedtonet.!
Azaryahu!(2009!s.!62)!skriver:!
!
As! the! result! of! the! semantic! displacement! that! underlies! the! conversion! of!
history! into! geography,! the! geographic! denotation! takes! over! while! the!
historical!referent!becomes!increasingly!obscure!to!most!users!of!the!city.!

!
Det! var! to! typer! respondenter! som! gav! illustrerende! besvarelser! for! denne!
tendensen.! Noen! respondenter! var! klar! over! at! det! er! vanskelig! for! dem! å!
skille! mellom! holdninger! til! et! stedsnavn! og! holdninger! til! selve! stedet,! og!
understreket!dette!på!en!eller!annen!måte:!
!
Økern! –! “Høres! hardt! og! brutalt! ut.! I! tillegg! er! stedet! grått! og! trist,! mye!
fabrikkbygg! og! trafikk.! Assosierer! navnet! med! det! jeg! vet! om! stedet.”! (NOK
K26)!
Tøyengata! –! “Ja,! men! kanskje! litt! negativ! pga! dårlige! assosiasjoner! med!
området.”!(PAKM22)!
Granli!–!“Har!gode!minner!derfra,!sikkert!derfor.”!(POKK31).!
!

Andre!respondenter!svarte!på!spørsmålet!om!sine!holdninger!til!stedsnavnet!
som!om!de!var!blitt!spurt!om!holdningene!til!stedet:!!
!
Bestum!–!“[Liker,]!fordi!det!er!der!jeg!bor.”!(NOKK25a)!
Furuset;! Haugenstua;! Vestli! –! “[Liker! ikke,]! overrepresentert! av! “dårlige”!
utlendinger.”!(POKM17)!
Trondheimsveien!–!“Ja,!vært!på!restauranter!i!det!området,!god!mat.”!(PAKK24)!
!

Denne!tendensen!var!mest!iøynefallende!hos!respondentene!med!pakistansk!
bakgrunn.! Mitt! inntrykk! var! at! det! generelt! var! mest! vanskelig! for! personer!
med!pakistansk!bakgrunn!å!forstå!målet!med!min!undersøkelse,!altså!det!at!
jeg! skrev! om! navn,! og! ikke! om! steder.! Dette! kan! muligens! forklares! med! at!
respondentene! med! pakistansk! bakgrunn! i! gjennomsnitt! hadde! lavere!
utdanningsnivå! enn! de! to! andre! målgruppene.! Derimot! er! det! neppe! noe!
problem! på! det! språklige! nivået,! siden! de! fleste! respondentene! snakker! bra!
!
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norsk.!Grunnen!ser!heller!ut!til!å!være!at!en!betydelig!del!av!respondentene!
fra!denne!gruppen!har!svakere!tilknytning!til!stedsnavn.!!
!
5)%Tradisjon%
Til!slutt!vil!jeg!diskutere!faktoren!som!jeg!har!valgt!å!kalle!for!tradisjon.!Noen!
ganger!er!det!nok!med!at!respondenten!er!vant!til!å!bruke!et!stedsnavn!for!at!
reaksjonen!på!navnet!ville!være!positiv.!Basert!på!besvarelsene!kan!jeg!bare!
knytte! denne! faktoren! til! holdningene! til! navnet! Karl% Johans% gate,! Oslos!
hovedgate,!men!i!dette!tilfellet!er!tendensen!så!klar!at!den!må!nevnes!som!én!
av!hovedfaktorene!som!kan!bestemme!respondentenes!holdninger!til!stedsK
navn.!Her!er!et!par!besvarelser!til!som!illustrerer!tendensen:!!
!
Karl%Johans%gate!–! “Liker!navnet!p.g.a.!at!det!er!så!kjent!og!innarbeidet.”!(NOK
M33)!
Karl%Johans%gate!–! “Ja,!navnet!er!så!kjent!at!det!er!umulig!ikke!å!like!det.”!(NOK
M31)!
Karl%Johans%gate!–!“Jeg!liker!navnet,!det!er!ikke!lett!å!glemme.”!(POKK17)!
!

Som! vi! ser,! kan! et! stedsnavn! bli! så! godt! innarbeidet! at! navnebrukerne! beK
gynner!å!oppfatte!det!som!en!integrerende!del!av!sin!hverdag.!I!slike!tilfeller!
er! spørsmålet! om! en! positiv! eller! negativ! holdning! til! navnet! ikke! lenger!
aktuelt.!
!

Ulikheter!i!navnepreferanser!i!de!tre!etniske!gruppene!
Som! vist! ovenfor,! eksisterer! det! forskjeller! i! hvilke! navnetyper! som! responK
dentene! fra! de! ulike! etniske! gruppene! har! oppgitt! at! de! foretrekker.! ForK
skjellene! er! hovedsakelig! knyttet! til! oppfatningen! av! stedsnavn! blant!
respondentene! med! pakistansk! bakgrunn,! sammenlignet! med! de! andre!
respondentene.!
Respondentene! med! pakistansk! bakgrunn! skilte! minst! mellom! sine!
holdninger! til! et! sted! og! navnet! på! dette! stedet.! Det! var! også! bare! norskK
pakistanere!som!kritiserte!navnenes!lengde,!noe!som!kan!tyde!på!manglende!
forhold! til! navnets! innhold.! Laura! Kostanski! (2009! s.! 173)! har! kommet! til!
følgende!konklusjon:!
!

!

!
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Where! previously! it! has! been! argued! that! it! is! place! identity! which! helps! to!
connect! a! population! with! their! history,! it! can! be! seen! that! it! is! toponymic!
identity!which!also!connects!a!population!to!their!history.!

!
Det!er!muligens!på!grunnlag!av!en!slik!tanke!at!vi!kan!basere!en!forklaring!av!
de! nevnte! tendensene! knyttet! til! respondentene! med! pakistansk! bakgrunn.!
Hvis!man!oppfatter!historien!og!kulturen!bak!navngivingen!som!ikke!helt!sin!
egen,!er!også!tilknytningen!til!stedsnavn!svakere.!Jeg!forstår!det!slik!at!mine!
respondenter! med! etnisk! norsk! bakgrunn! har! en! sterkere! tilknytning! til!
stedsnavn! rundt! seg! nettopp! fordi! de! identifiserer! seg! selv! med! mye! av! det!
som! har! ligget! til! grunn! for! navngivingen.! Hos! personer! som! tilhører! en!
annen! kultur,! er! tilknytningen! til! de! lokale! stedsnavnene! svakere.! Det! kan!
antas!at!det!ikke!minst!er!på!grunn!av!dette!at!flere!av!dem!tenker!på!stedet!
når! de! blir! spurt! om! stedsnavnet,! eller! ikke! har! noen! tydelige! holdninger!
knyttet! til! stedsnavnet.! Hvis! vi! setter! dette! i! sammenheng! med! de! fire!
begrepene! som! ifølge! Kostanski! inngår! i! toponymisk! identitet! (se! ovenfor),!
kan!vi!se!at!sammenlignet!med!de!etnisk!norske!respondentene!var!det!blant!
respondentene! med! pakistansk! bakgrunn! flere! som! først! og! fremst! uttrykte!
toponymisk!identitet!knyttet!til!emosjoner!og!hukommelse!på!det!personlige!
plan.! De! andre! begrepene,! det! vil! si! historie! og! hukommelse! på! det! sosiale!
nivået,!samt!assosiering!med!samfunnet,!var!svakere!representert.!!
Når!det!gjelder!de!polske!respondentene,!lar!det!seg!ikke!gjøre!å!påvise!
noen!klare!forskjeller!i!navnepreferanser!hos!denne!gruppen!og!hos!de!etnisk!
norske! respondentene.! Dette! henger! muligens! sammen! med! det! lavere!
antallet! polske! respondenter,! og! med! at! flere! av! dem! ikke! skrev! mer!
omfattende! kommentarer! som! kunne! bli! brukt! for! å! trekke! eventuelle!
konklusjoner.!Ikke!minst!kan!dette!forklares!med!dårligere!norskkunnskaper!
siden! 83! %! av! de! polske! respondentene! hadde! bodd! i! Oslo! i! fem! år! eller!
mindre.!
Undersøkelsen!har!vist!at!lang!botid!i!Oslo!ikke!nødvendigvis!medfører!
bedre! kjennskap! og! sterkere! tilknytning! til! byens! stedsnavn.! Dermed! er!
heller! ikke! botid! avgjørende! for! like! holdninger! til! og! bruk! av! stedsnavn.!
Dette!kommer!fram!fra!besvarelsene!til!respondentene!med!pakistansk!bakK
grunn,! hvorav! over! 90!%! hadde! bodd! i! Oslo! mer! enn! 10! år.! Siden! de! viste!
svakere! interesse! for! og! tilknytning! til! stedsnavn,! kan! de! regnes! for! å! ha!
svakere!toponymisk!identitet!knyttet!til!stedsnavn!i!Oslo.!Når!det!gjelder!de!
polske! respondentene,! er! forskjellene! fra! de! etnisk! norske! respondentene!
mindre!tydelige!enn!hos!respondentene!med!pakistansk!bakgrunn.!De!polske!
!
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respondentene!viste!også!svakere!toponymisk!identitet!enn!de!etnisk!norske!
respondentene.! Dette! er! på! ingen! måte! overraskende,! siden! de! fleste!
polakkene! som! deltok! i! undesøkelsen,! har! meget! korte! botid! i! Oslo! og! i! en!
rekke!tilfeller!langt!fra!tilstrekkelige!norskkunnskaper.!Samtidig!er!det!viktig!
å!nevne!at!besvarelsene!fra!de!polske!respondentene!som!hadde!bodd!i!Oslo!
lenger!enn!fem!år,!ikke!var!særlig!forskjellige!fra!svarene!gitt!av!etniske!nordK
menn.!Mitt!generelle!inntrykk!er!at!de!polske!respondentene!hadde!utviklet!
bestemte! holdninger! og! tilknytning! til! stedsnavn! i! Oslo! fortere! enn!
respondentene!med!pakistansk!bakgrunn.!Jeg!antar!at!dette!er!knyttet!til!det!
faktum! at! til! tross! for! lang! botid! i! Oslo! og! i! Norge! generelt,! forblir! personer!
med!pakistansk!bakgrunn!sterkere!tilknyttet!til!sitt!opprinnelige!samfunn,!sin!
kultur,!sine!verdier.!Polakker!derimot!(i!hvert!fall!de!som!har!bodd!flere!år!i!
Norge! og! ikke! kommer! hit! som! sesongarbeidere)! blir! fortere! integrert! i! det!
norske! samfunnet.! Jeg! må! likevel! understreke! at! siden! respondentutvalget! i!
min!undersøkelse!ikke!kan!regnes!som!representativt!for!hele!befolkningen,!
tør!jeg!ikke!trekke!noen!sikre!konklusjoner.!Fra!alle!de!ulike!variablene!som!
respondentene!kan!klassifiseres!etter,!har!jeg!konsentrert!meg!på!etnisitet!og!
botid! i! Oslo,! men! det! er! godt! mulig! at! en! klassifikasjon! basert! på! andre!
variabler,! ville! gi! andre! resultater.! Jeg! mener! at! det! trengs! en! videre! studie!
hvor! det! i! tillegg! til! etnisk! tilhørighet! og! botid! ville! bli! rettet! mer!
oppmerksomhet! omkring! respondentenes! utdanningsnivå,! alder! (dette! er!
særlig!viktig!for!å!sammenligne!førsteK!og!andregenerasjonsinnvandrere)!og!
ikke!minst!norskkunnskaper.!!
!

Oppsummering!
Artikkelen! bygger! på! opplysninger! om! holdninger! til! stedsnavn! i! Oslo! fra!
medlemmer! av! tre! etniske! grupper:! etniske! nordmenn,! personer! med!
pakistansk! bakgrunn! og! polakker.! For! materialeinnsamlingen! ble! både! et!
nettbasert! og! et! papirbasert! spørreskjema! brukt,! og! i! alt! var! det! 108! OsloK
innbyggere!som!deltok!i!undersøkelsen.!
Basert! på! analysen! av! kommentarene! gitt! av! respondentene,! er! det!
mulig! å! trekke! fram! flere! faktorer! som! kan! påvirke! navnebrukernes! holdK
ninger! til! stedsnavn.! Disse! faktorene! kan! være! knyttet! til! navnets! særK
egenheter! (innhold,! form! og! klang).! Holdningene! til! stedsnavn! kan! også! bli!
påvirket!av!eksterne!faktorer!(assosiasjoner!til!stedet,!tradisjon).!!

!

!
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Resultatene!peker!på!at!i!mine!målgrupper!er!innbyggernes!etniske!tilK
hørighet!mer!avgjørende!for!deres!holdninger!til!lokale!stedsnavn!enn!antall!
år! de! har! bodd! i! Oslo.! Personer! med! pakistansk! bakgrunn! viste! nemlig!
svakere! tilknytning! til! og! interesse! for! stedsnavn! rundt! seg,! til! tross! for!
gjennomsnittlig! lengre! botid! i! byen! enn! etniske! nordmenn.! Polakker,! som!
tilhører! en! av! de! yngste! innvandrergruppene! i! Oslo,! viste! derimot! mindre!
vesentlige!forskjeller!i!oppfatningen!av!stedsnavn!sammenlignet!med!etniske!
nordmenn.!
(
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Summary!
MAIMU!BEREZKINA:!!
“Good”!and!“bad”!names!in!Oslo:!what!kinds!of!names!do!the!city’s!
inhabitants!prefer?!
!
This!article!aims!to!describe!attitudes!towards!placeKnames!in!Oslo!among!the!city’s!
inhabitants.! It! is! based! on! a! survey! conducted! among! 108! individuals! currently!
living!in!Oslo.!To!reflect!the!city’s!increasing!multiculturalism!the!informants!were!
chosen!from!three!different!ethnic!groups:!ethnic!Norwegian,!Pakistani! and!Polish!
background.! The! material! was! gathered! through! a! combination! of! qualitative! and!
quantitative!methods.!
The! data! revealed! a! number! of! factors! that! determine! the! name! users’!
attitudes! towards! placeKnames.! Both! features! of! the! name! itself! (content,! length,!
sound)! and! external! factors! (associations! with! the! location,! habit! of! using! a!
particular!name)!emerged!as!influential!for!these!attitudes.!
From!the!investigation!it!can!be!concluded!that!ethnic!background!influenced!
the!attitudes!towards!local!placeKnames!among!the!informants!to!a!greater!degree!
than!did!the!number!of!years!the!individuals!had!been!living!in!Oslo.!There!is!a!clear!
tendency! for! the! informants! with! Pakistani! background! to! show! a! weaker!
connection! to! placeKnames! around! them! despite! the! fact! that! they! had! on! average!
been! living! in! the! city! longer! than! the! ethnic! Norwegian! informants.! As! an!
interesting! contrast,! the! perception! of! placeKnames! among! the! participants! with!
Polish! background,! who! belong!to! one! of! the! most! recent! immigration! waves! in!
Norway,!exhibited!more!similarities!to!the!perception!of!these!names!among!ethnic!
Norwegians.!

!

!

!
Att!sälja!en!vision.!Om!”mäklarnamn”,!annonser!!
och!den!stockholmska!verkligheten!
%
Av%Staffan%Nyström%
!
!
!
!
!
Stockholm! växer! och! stadens! demografiska! struktur! förändras.! Liksom! i!
andra!storstäder!är!segregationen!en!politiskt!påträngande!fråga,!där!förortK
ernas!utsatta!boendemiljöer!oftast!står!i!fokus.!Men!det!finns!också!en!annan,!
mer! sällan! påtalad! sida! av! segregationen,! nämligen! den! omvända,! att! förr!
fattiga! och! slitna! innerstadsdelar! förtätas,! byter! skepnad! och! karaktär.! Med!
sin! speciella! atmosfär! och! sina! särskilda! kvaliteter! drar! de! nu! till! sig! nya,!
trendkänsliga! och! penningstarka! boendegrupper.! Staden! gentrifieras,! som!
bl.a.!sociologen!och!kulturgeografen!Elisabeth!Lilja!(2011)!har!uttryckt!saken.!
Planerare,! byggare! och! mäklare! ”hänger! på! tåget”! och! gör! sitt! bästa! för! att!
marknadsföra!områden,!hus!och!gatumiljöer!på!ett!lockande!sätt.!!
I! Stockholm! liksom! i! andra! urbana! miljöer! finns! mängder! av! officiella!
ortnamn,! namn! på! t.ex.! gator,! torg,! parker,! kvarter! och! stadsdelar.! Dessa!
namn! har! i! regel! skapats,! eller! i! varje! fall! granskats! och! prövats,! av! en!
särskild,! för! ändamålet! sammansatt! grupp,! en! beredning,! nämnd! eller!
kommitté!–!rubriceringen!varierar!–!med!sakkunskap,!kringsyn!och!erfarenK
het! av! namnplanering! och! namngivning.! Vid! sidan! av! dessa! officiella! namn!
finns! vidare! en! flora! av! inofficiella! namn,! dels! sådana! som! har! vuxit! fram!
spontant!och!som!används!i!naturliga!sammanhang!i!en!levande!interaktion!
människor! emellan,! dels! sådana! som! medvetet! tänkts! ut,! formats,! lanserats!
av! någon! med! ett! särintresse! av! något! slag! i! syfte! att! åstadkomma! ett! visst!
intryck,! uppnå! en! viss! effekt! och! skapa! bestämda! känslor! eller! stämningar!
hos!namnbrukaren.!Till!de!senare!hör!vad!jag!här!kallar!”mäklarnamn”,!alltså!
namn!som!används!för!att!lyfta!fram!det!positiva!i!t.ex.!ett!bostadsområde!och!
göra! detta! attraktivt! på! marknaden.! Så! kallad! place! branding! är! ett! välkänt!
begrepp! i! modern! marknadsföring! och! samhällsplanering! (en! sökning! på!
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!
place%branding! på! Google! gav! i! mars! 2012! närmare! 70! miljoner! träffar)! och!
till! detta! hör! att! arbeta! med! språkliga! medel! och! däribland! förstås! med!
säljande!namn!(se!t.ex.!Alderman!2008!och!Ashworth!&!Kavaratzis!2010).!
I! det! följande! ska! jag! ge! några! konkreta,! kommenterade! exempel! på!
språk! och! namn! från! Stockholm! med! omnejd! som! har! använts! i! framför! allt!
rikstidningarnas! bostadsannonser! under! våren! och! sommaren! 2011! men!
också! i! några! fall! i! byggK! och! fastighetsbolagens! egna! annonser! på! internet.!
Det! kan! handla! om! t.ex.! egenartat! och! genretypiskt! språkbruk,! om! icke!
nödvändiga! engelska! inslag,! om! (miss)bruk! av! udda! stavningar! eller! om!
eftertraktade! namnleder! (t.ex.! park,! port,! strand);! det! kan! vidare! handla! om!
att! officiellt! fastställda! namn! ratas! och! alternativa! namn! lanseras! i! stället,!
ibland! nya! namn! som! inte! alls! finns! i! en! officiell! variant! men! som! av! något!
skäl!anses!bättre!än!det!officiella.!!
Att! även! branschen! själv! är! medveten! om! sina! modeord! och! språkliga!
trender! framgår! av! rapporten! Mäklarspråket% 2011.% En% språkanalys% från%
Bovision.se%som! utarbetats! av! företaget! Bovision! AB! i! Kalmar.! Bovision.se! är!
en! av! Sveriges! största! marknadsplatser! på! internet! för! bostäder,! lediga!
lokaler! och! kommersiella! fastigheter.! I! rapporten! presenteras! kortfattat! en!
serie! topplistor! baserade! på! 11!327! objekt! från! hela! Sverige! beskrivna! med!
575!411! ord.! De! tio! mest! brukade! beskrivande! orden! i! annonserna! är! som!
väntat! alla! positivt! laddade.! De! är! stor,! ljust,! vackra,! öppen,! bra,! högt,! fin,!
härlig,! rymlig! och! trevlig.! Andra! ”lockande”! ord! från! denna! lista! är! fräsch,!
charmig,! bekväm,! mysig,! attraktiv! och! generös.! Övriga! ordlistor! i! rapporten!
gäller! vilka! rum! i! lägenheten! eller! huset! som! lyfts! fram! mest! i! annonserna!
(kök!följt!av!sovrum!och!badrum),!vilken!utrustning!som!oftast!kommenteras!
särskilt! (spis,! tvättmaskin,! golvvärme),! hur! utomhusmöjligheterna! ter! sig!
(balkong,! tomt,! trädgård)! samt! vad! som! upplevs! positivt! i! närmiljön! (natur,!
kommunikationer,!gångavstånd,!centralt).!
Glädjande! är! också! –! enligt! min! mening! –! att! engelska! ord! och! uttryck!
inte!verkar!vara!på!frammarsch!i!annonserna.!De!engelska!uttrycken!walkMin%
closet! och! master% bedroom! t.ex.! är! långt! ovanligare! än! klädkammare! och!
sovrum.! ”Den! raka! beskrivningen! som! alla! förstår! verkar! helt! enkelt! vinna!
över! engelskspråkiga! nymodigheter,! även! om! det! är! trendord! i! inredningsK
kretsar”,!som!det!uttrycks!i!rapporten!(s.!4).!!
Oavsett!språk:!man!kan!inte!annat!än!fascineras!över!ordK!och!faktaval,!
fraser! och! uttryck! i! bostadsannonserna,! och! till! detta! kommer! så! namnbruk!
och!namnval.!Vi!ska!nu!successivt!gå!över!till!namnen.!

!

!
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!

Lockande!fraser!på!svenska!och!engelska!
Ofta!fångas!det!objekt!som!bjuds!ut!i!en!rubricerande!lockfras!av!något!slag.!
Där! möter! vi! en! del! av! orden! vi! nyss! sett! insatta! i! ett! sammanhang.! Några!
exempel:!
!
Drömboende!med!fantastisk!sjöutsikt!
Bromma!Bällsta!–!i!kärlek!och!harmoni!
Bullersta!gård!–!en!plats!för!livskvalité!
Romantisk!4:a!–!perfekt!för!er!som!ska!flytta!ihop!
Galant!trea!i!trivsamma!Mariehäll!
Funkisdröm!med!magisk!utsikt!
Välplanerat!och!fräscht!
Balkong!och!sjöglimt!
Nyproduktion!med!totalkalkyl!
Högt!&!fritt!läge,!balkong!och!sjöglimt!
V.U.P.!

!
Begreppet! V.U.P.! dyker! upp! allt! oftare! numer! och! den! kräsne! spekulanten!
förväntas!nog!veta!vad!förkortningen!står!för.!Förklaringen!finns!i!exempelvis!
en! annons! som! bjuder! ut! ett! objekt! på! Södermalm! för! närmare! 20! miljoner!
kronor!under!rubriken:!!
!
Södermalm!–!V.U.P.!–!Boarea!171!m2!–!Två!altaner!om!totalt!22!m2!

!
I! den! tillhörande! texten! läser! man:! ”Arkitektritad! Vind! Under! Produktion!
med!en!ca!13!m2!stor!altan!i!väster!samt!en!ca!9!m2!stor!takaltan!med!360o!
fantastisk!panoramavy.!Unik!vindsvåning!med!ovanligt!…”.!De!många!vindsK
våningar!som!nu!är!under!produktion!i!Stockholm!är!mycket!eftertraktade.!
När! det! gäller! engelska! ord! och! uttryck! i! annonserna! stämmer! mitt!
intryck! mycket! väl! med! det! som! framkom! i! Bovisions! rapport.! Sådana! finns!
förstås!men!de!är!påfallande!få:!
!
Affordable!luxury!
First!office!position!
Compact!living!med!ljus!och!känsla!

!
Detta!är!några!av!dem!och!just!dessa!är!knutna!till!enskilda!bostadsobjekt.!Av!
en! annan! typ! är! den! slogan! som! likt! Apples! ”Think! different”! och!
Nokias! ”Connecting! People”! länge! varit! en! integrerad! del! av! företaget!
Sotheby’s! International! Realtys! marknadsföring.! Själva! frasen! ”For! the!
!
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!
ongoing! collection! of! life”! har! åtminstone! tidvis! varit! varumärkesskyddad!
med!s.k.!”registered!trademark”.!!
!

!
Figur(1:!Varumärkesskyddad!slogan!från!Sotheby’s!International!Realty!!
som!har!synts!i!anslutning!till!företagets!bostadsannonser.!!

!
Om!engelska!ord!är!ovanliga!så!är!de!engelska!namnen!ännu!ovanligare.!När!
de! förekommer! är! det! i! regel! byggnader,! föreningar! och! organisationer! det!
handlar!om,!inte!officiellt!fastställda!ortnamn.!Kista%One!och!Kista%Next!är!två!
nya! kontorsbyggnader! i! Kista! i! nordvästra! Stockholm.! I! annonserna! läser!
man:!!
!
KISTA!ONE!
NEXT!OFFICE!POSITION!

Kista! One! (med! adress! Jan! Stenbecks! torg! 17)! har!
ett!centralt!läge!med!omedelbar!närhet!till!service,!
butiker! och! restauranger! i! Kista! Galleria! samt!
allmänna!kommunikationer.!Garage!finns!i!huset.!

!
KISTA!NEXT!
NEXT!OFFICE!POSITION!

Kista!Next!(adress!Torshamnsgatan!25–27)!ligger!i!
hjärtat! av! Kista! med! Kistamässan! som! granne! och!
bekvämt! avstånd! till! Kista! Galleria! samt! allmänna!
kommunikationer.!Garage!finns!i!huset.!

!

Downtown! är! namn! på! en! nystartad! bostadsrättsförening! i! Täby! centrum!
norr! om! Stockholm.! Vi! vet! sedan! tidigare! att! officiella! kvartersnamn! inte!
sällan! får! sekundära! funktioner,! t.ex.! som! namn! på! en! bostadsrättsförening,!
ett!köpcentrum!eller!ett!fritidshem!(Wahlberg!2010!s.!97).!I!fallet!Downtown!
är!det!emellertid!inte!så,!fastigheterna!är!ännu!under!uppförande!och!marken!
är! inte! kvartersindelad.! Bortsett! från! själva! shoppinggallerian! Täby%centrum!
(även! stadsdelsnamn)! bär! de! äldre! omkringliggande! kvarteren! namn! efter!
djur:!kvarteret!Haren,!Lammet,!Sälen,!Älgen!m.fl.!!Om!bostadsrättsföreningen!
Downtowns! fastighet! kommer! att! ansluta! sig! till! detta! namnmönster! vet! vi!
inte,! men! det! finns! en! risk! att! utvecklingen! blir! den! omvända,! att! kvarteret!
när! det! blir! dags! ges! namnet! Downtown.! Marknadsföringen! av! föreningen!
(eller!om!det!är!av!byggnaden)!Downtown!är!rak!och!stursk.!I!en!annons!på!
internet!kan!man!läsa:!!
!
!

!
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!
Brf.!Downtown!
!
Citykänsla!i!kvadrat,!attityd!i!Kubik!
Det!finns!citylägen!och!det!finns!citylägen.!I!Riksbyggens!planerade!hus!i!Täby!
centrum! bor! du! i! ljusa,! toppmoderna! lägenheter! med! stadens! liv! och! rörelse!
alldeles! utanför! fönstret.! Så! nära! torget! och! det! nya! shoppingcentret! du! kan!
komma.!!
!
Huset! med! utmanande! design! som! bjuder! på! kaxig! geometri! med! grafiskt!
serpentinmönster!som!slingrar!sig!upp!på!fasaden,!från!botten!till!topp.!Det!är!
en!av!de!arkitektoniska!detaljerna!som!sätter!finess!på!Brf.!Downtown.!!
/…/!!!
Högst!upp!i!huset!finns!de!härliga!T.F.A!(Top!floor!apartments)!med!spatiösa!
terrasser!i!två!vädersträck!och!med!extra!finesser.!!
!
Från! den! härliga! citypulsen! finns! innergården! som! en! lugn,! vilande! oas! med!
inbjudande! prunkande! gård! för! en! stunds! relax.! Utanför! huset! och! gården!
finns!närheten!till!det!goda!livet!med!shopping,!gym,!restauranger,!caféer,!bio!
etc.!Allt!för!dig!som!vill!ha!livsstil!med!kvalité.!Touch!of!the!finest!!!

!

Gammalstavning!
Lite! av! en! ideologisk! motsats! till! den! eftertraktade! moderna,! globala! och!
pulserande!profil!som!inpräntas!via!de!engelska!orden!och!namnen!möter!vi!i!
traditionella! svenska! ortnamn! med! gammalstavning.! Man! får! anta! att! en!
ålderdomlig!stavning!är!avsedd!att!ge!en!viss!patina!åt!platsen.!Den!numera!
nedlagda! kvarnindustrin! vid! Danviken! i! Nacka! öster! om! Stockholm! fick! sitt!
namn! Saltsjöqvarn! för! mer! än! hundra! år! sedan.! Namnet! har! med! denna,! nu!
föråldrade!stavning!levt!kvar!i!allehanda!sekundära!funktioner!och!på!senare!
tid! har! också! en! bostadsrättsförening! anslutit! sig! till! namnbrukarna.! Även!
hela!området!figurerar!idag!ofta!med!den!äldre!stavningen:!”Bostäder!till!salu!
i! Saltsjöqvarn”! etc.! Ingen! som! använder! namnet! på! detta! sätt! torde! vara!
obekant! med! det! faktum! att! efterleden! i! dagens! svenska! stavas! kvarn,! men!
det!tycks!inte!spela!någon!roll!–!språklig!korrekthet!är!här!underordnad.!
Samma!ambition!kan!man!ana!när!nya!bostäder!växer!fram!i!parken!vid!
Ulvsunda! slott.! Den! åstundade! ”slottskänslan”! kräver! vid! annonseringen! av!
objekten! en! ålderdomlig! stavning! och! en! logotypisk! versal:! Ulfsunda%
Slottspark.!Att!man!sedan!i!den!löpande!texten!alldeles!intill!skriver!namnet!
annorlunda,!nämligen!på!det!officiellt!fastställda!sättet,!utgör!inget!hinder!för!
företaget:!!
!

!

158!│Staffan!Nyström!

!
Ulfsunda!Slottspark!
Exklusiva!villor!och!radhus!mitt!i!Ulvsundas!vackra!slottspark.!!
Gör!en!intresseanmälan!nu!på!vår!hemsida.!
!

En!föråldrad!stavning!av!namn!och!ord!kan!förvisso!upplevas!som!störande,!
irriterande! och! möjligen! förvirrande,! och! visst! är! det! ett! oskick! som! bör!
undvikas.!Men!ett!större!och!mer!svåröverblickbart!problem!är!när!namnens!
bruk! och! syftning! manipuleras.! Det! kan! ske! på! många! olika! sätt! vilket!
följande!exempel!visar.!!!!
!

Manipulativt!namnbruk!
Gärdet%–%Östermalm%
Det! är! lätt! att! finna! exempel! på! att! populära! eller! statusfyllda! områden! och!
deras! namn! överutnyttjas! genom! att! namnen! ges! en! förändrad! eller! alltför!
vid! denotation.! Gärdet! (eller! egentligen! Ladugårdsgärdet;! se! Stockholms!
gatunamn! s.! 120! ff.)! är! namnet! på! en! stadsdel! i! Stockholms! innerstad,! vars!
västra! del! mellan! Lidingövägen! och! Valhallavägen! (se! kartan! i! figur! 2)! av!
vissa!anses!lite!finare!än!resten,!varför!denna!ofta!bryts!ut!även!namnmässigt!
och!ges!ett!nytt,!inskränkande!namn:!Nedre%Gärdet.!Samma!fenomen!finns!på!
andra!håll,!t.ex.!Nedre%Kungsholmen.!Vill!man!ytterligare!inskärpa!att!objektet!
ligger! i! ”rätt”! del! av! staden! lägger! man! på! ett! eller! annat! sätt! till! namnet!
Östermalm.!En!lägenhet!på!Sandelsgatan!på!Gärdet!annonserades!på!följande!
sätt:!
!
6(rum(om(159(kvm.(Nedre(gärdet–Östermalm(
Representativ!våning!med!fantastiskt!ljusinsläpp!i!attraktivt!område.!
Högt!&!ostört!gavelläge!med!5!möjliga!sovrum,!öppen!spis!&!solig!balkong.!

!
Stockholms!kommun!består!av!117!geografiska!stadsdelar!med!officiellt!fastK
ställda!gränser!och!namn.!I!stadens!moderna!administration!är!de!sammanK
slagna! till! 14! stadsdelsområden.! Kommunalpolitiskt! hör! därför! stadsdelen!
Gärdet! till! Östermalms! stadsdelsområde! men! rent! geografiskt! och! i! det!
allmänna! folkmedvetandet! ligger! Sandelsgatan! ”på! Gärdet”,! en! bra! bit! bort!
från!Östermalm.!Östermalms!gräns!mot!norr!går!i!Valhallavägen.!!
!

!

!
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!

!
Figur(2:!Karta!över!delar!av!Stockholm.!Söder!om!Valhallavägen!ligger!stadsdelen!
Östermalm.!Mellan!Valhallavägen!och!Lidingövägen!ligger!Ladugårdsgärdet!eller!Gärdet.!
Norr!om!Gärdet!möter!stadsdelarna!Hjorthagen!och!Norra!Djurgården.!Kartbild!från!
http://www.stockholm.se/K/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!

!
Samma! manipulativa! utnyttjande! av! namnet! Östermalm! möter! vi! i! följande!
annons:!
!
ÖSTERMALM!–!Norra!Djurgårdsstaden!
!
Anrika(trakter(välkomnar(dig(
I! Norra! Djurgårdsstaden! bygger! vi! trivsamma! bostadsrätter! med! balkong,!
uteplats!eller!terrass.!Här!får!du!ett!vackert!boende!och!en!bekväm!tillvaro.!Du!
bor! omgiven! av! Nationalstadsparken! och! Lilla! Värtan! samtidigt! som! du! har!
innerstaden!på!nära!håll.!

!
Det! nya! bostadsområdet! Norra! Djurgårdsstaden,! som! marknadsförs! i!
annonsen!ovan,!växer!fram!på!området!norr,!väster!och!öster!om!Hjorthagen!
(se!figur!2).!Därifrån!till!Östermalm!är!avståndet!mer!än!1!km.!
!

!
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!

Malmskillnadsgatan!
Centralt! i! stadsdelen! Norrmalm! löper! i! nordKsydlig! riktning! MalmskillnadsK
gatan,! en! gata! vars! namn! finns! i! källorna! sedan! 1690,! även! om! gatans!
sträckning! varierat! mycket! genom! åren.! Malmskillnaden! uppe! på! BrunkeK
bergsåsen!delade!förr!Norrmalm!i!två!naturliga!delar,!en!östlig!och!en!västlig.!
Det!är!således!en!gata!och!ett!gatunamn!med!anor.!!
!

!
Bild(1!Johannes!kyrka!omgiven!av!"Johannesparken"!till!vänster!i!bilden.!
Malmskillnadsgatan!löper!söderut!från!parken!(mot!fotografen)!med!nr!60!i!hörnet!vid!
David!Bagares!Gata!till!höger!i!bilden.!På!kartan!i!figur!2!syns!kyrkan!i!nedre!vänstra!hörnet!
vid!Johannesgatan.!(Foto:!Leila!Mattfolk)!

!
Men! sedan! 1970Ktalet! förknippas! gatan! också! med! prostitution,! vilket! för!
många!gjort!namnet!belastat!och!mindre!användbart.!Flera!ansökningar!från!
företag!om!att!få!byta!adress!har!nått!Stockholms!stads!namnberedning!och!
när! bostäder! byggs! eller! säljs! längs! gatan! är! det! inte! ovanligt! att! man! söker!

!

!

Att!sälja!en!vision│161!

!
andra! namnlösningar.! Under! en! vacker! bild! på! Johannes! kyrka! omgiven! av!
träd!läser!vi!med!stora!bokstäver:!
!

Johannesparken!–!Tio!nyrenoverade!våningar!
!

Därunder!specificeras!de!tio!våningarnas!storlek,!antal!rum!etc.,!och!allra!sist!
finner!vi!adressen!Malmskillnadsgatan!60.!Johannesparken!är!inte!ett!officiellt!
fastställt!namn!men!det!är!logiskt!och!begripligt.!Våningarna!ligger!dock!inte!i!
eller!ens!vid!parken!utan!i!hörnet!av!Malmskillnadsgatan!och!David!Bagares!
Gata!ett!kvarter!längre!söderut!(se!bild!1).!

!
Kista!–!ett!högstatusområde!
Ett!område!och!ett!namn!med!förhållandevis!hög!status!är!Kista!(se!figur!3).!
Kista!kallas!ibland!”Stockholms!Silicon!Valley”!på!grund!av!den!ansamling!av!
ITK!och!andra!högteknologiska!företag!som!finns!där.!Ericsson!har!sitt!huvudK
kontor! i! Kista,! Nokia! och! IBM! har! sina! Sverigekontor,! och! både! Stockholms!
universitet! och! Kungliga! Tekniska! Högskolan! har! filialer! i! stadsdelen.!
Området!besöks!och!passeras!av!affärsmän,!ingenjörer!och!forskare!från!hela!
världen! och! har! därför! en! annan! karaktär! än! de! intilliggande! och! nästan!
samtidigt!tillkomna!stadsdelarna,!vilka!är!mycket!mer!typiska!representanter!
för!Stockholms!invandrartäta!förorter.!!
I!en!bostadsannons!(se!figur!4)!bjuds!en!lägenhet!på!Helsingforsgatan!ut!
till! försäljning.! Det! sägs! handla! om! en! ”1:a! KISTA! –! AKALLA”.! Men! HelsingK
forsgatan! ligger! långt! från! Kista.! Här! är! det! bara! Kistas! positiva! renommé!
som!utnyttjas.!Det!”bästa!läge”!som!annonsen!upplyser!om!kan!man!säkert!ha!
delade!meningar!om,!och!varför!den!rubriceras!som!”kärleksnäste”!är!svårt!att!
veta.!Måhända!lockar!det!fler!spekulanter.!

!
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(
Figur(3:!Kista,!Husby!och!Akalla,!tre!sammanhängande!stadsdelar!på!Järvafältet!i!
Stockholm.!Lägg!märke!till!Helsingforsgatan!(markerad!på!kartan)!nära!
tunnelbanestationen!i!Akalla,!långt!från!Kista!i!söder.!Kartbild!från!
http://www.stockholm.se/K/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(
(
Figur(4:(Bostadsannons!med!rubriken!
”Kärleksnäste!i!bästa!läge!”.!Lägenheten!finns!i!
Akalla!men!uppges!ligga!i!Kista!–!Akalla.(

!

!

!

!
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Namn!med!sagotema!
I! området! Annedal! i! stadsdelen! Mariehäll! i! nordvästra! Stockholm! har!
kommunen! efter! en! långt! utdragen! process! kunnat! fastställa! mängder! av!
gatuK,!kvartersK!och!parknamn!givna!efter!figurer,!platser!och!annat!i!nordisk!
barnlitteratur! (se! Nyström! 2010).! Ett! av! kvartersnamnen! är!Solägget,! namn!
på!en!känd!bok!av!Elsa!Beskow.!När!lägenheter!annonseras!i!dagspressen!har!
dock!bostadsföretaget!valt!ett!helt!annat!kvartersnamn,!ett!namn!som!på!sätt!
och!vis!ansluter!till!områdets!tema,!men!som!de!hittat!på!själva:!
!

BROMMA/ANNEDAL!–!Sagobäcken!
Invid(bryggkanten(
!

Direkt! invid! Bällstaån! finns! ett! antal! 3:or! kvar! i! kvarteret! Sagobäcken,! med!
inflytt!efter!överenskommelse.!Sagobäcken!har!ett!unikt!läge!i!den!nya!parkK
staden! Annedal.! Du! bor! precis! vid! bryggkanten! och! strandpromenaden! med!
promenadavstånd! till! centrala! Sundbyberg,! Marabouparken! och! shoppingK
området!Bromma!Blocks.! !
!
!!

I!de!allra!flesta!fall!accepteras!de!officiellt!fastställda!namnen!av!marknaden,!
men!i!just!detta!fall!har!företaget!på!ett!flagrant!sätt!valt!att!ignorera!stadens!
beslut! och! i! stället! lansera! ett! par! egna! namn:! Sagobäcken! ovan! och!
Sagoskogen!i!närheten.!Det!kan!inte!leda!till!annat!än!besvär!för!de!boende.!
(

Mälarhöjdsparken!–!i!”fel”!stadsdel!
I! annonser! från! en! känd! fastighetsförmedling! kunde! man! under! sommaren!
2011!ta!del!av!följande!text!i!anslutning!till!en!bild!av!avslappade!människor!i!
en!behaglig!miljö!vid!en!swimmingpool:!
!

Mälarhöjdsparken!
Missade!du!säljstarten!för!våra!populära!bostäder!i!BRF!Mälarhöjdsparken!1?!
Vi! erbjuder! smart! planerade! och! yteffektiva! hem,! om! 2–4! rok,! 58–106! kvm.!
Samtliga!med!balkong!(eller!uteplats)!och!möjlighet!till!parkering.!
!

Bra!så?!Mälarhöjden!är!idag!en!stadsdel!i!söderort!(se!figur!5).!Sitt!ursprung!
har! den! i! de! sommarbostäder! som! under! 1800Ktalet! tillkom! på! de! gamla!
bosättningarnas!mark!och!som!med!åren!blev!allt!fler.!Kring!förra!sekelskiftet!
talade! man! om! Fridhems%villastad.! Så! småningom! permanentades! bebyggelK
sen!och!det!behövdes!ett!nytt!namn.!Fridhem!ansågs!alltför!vanligt!och!ledde!
ofta! till! sammanblandning! och! missförstånd.! Diskussionerna! gick! höga! och!
!
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det! nya! namnet! lanserades! under! tidigt! 1900Ktal.! I! Stockholms! gatunamn!
(2005! s.! 442)! citeras! en! källa! med! insyn! i! namndiskussionen:! ”Till! att! börja!
med!var!det!mycket!viktigt!att!namnet!påminde!om!den!vackra!Mälaren!som!
gav!tjusning!och!behag!åt!resorna!till!och!från!området.!Men!dessutom!borde!
det!innehålla!en!hänvisning!till!terrängens!karaktär!av!höjdplatå!med!många!
vackra!vyer!från!olika!utsiktsplatser.!Den!naturliga!slutsatsen!blev!att!trakten!
skulle!heta!’Mälarhöjden’”.!!
Än!idag!är!Mälarhöjden!ett!område!och!ett!namn!med!positiv!klang.!Det!
är! inte! förvånande! att! detta! kommer! till! uttryck! i! namnet! på! en! bostadsK
rättsförening.! Det! försåtliga! är! bara! att! de! bostäder! det! gäller! i! föreningen!
Mälarhöjdsparken! 1! inte! ligger! i! Mälarhöjden.! De! ligger! enligt! annonsen! på!
Lotta! Svärds! Gränd! i! grannstadsdelen! Fruängen,! ca! 100! meter! söder! om!
motorvägen! –! en! barriär! i! området.! Här! finns! ingen! ”höjdplatå”! och! ingen!
utsikt! alls! över! Mälaren,! men! det! är! ett! vackert! namn.! Vore! detta! ett!
personnamnsärende!skulle!man!tveklöst!åberopa!renommésnyltning.!
!
!

Mälarhöjden!

Fruängen!

!

Figur(5:!Några!av!Stockholms!sydliga!stadsdelar.!Norr!om!motorvägen!E4/E20!syns!
Mälaren!och!stadsdelen!Mälarhöjden,!söder!därom!syns!bl.a.!Fruängen.!Lotta!Svärds!Gränd!i!
nedre!delen!av!kartan,!här!markerad!med!pil.!Kartbild!från!http://www.stockholm.se/K
/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!

!

!
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Populära!namnleder!
I!en!artikel!om!stadens!namn!ger!Mats!Wahlberg!(2005!s.!339)!exempel!på!ett!
internationellt!känt!fenomen!som!kallas!”rebranding”.!Det!innebär!helt!enkelt!
att! man! ger! ett! objekt! eller! ett! område! ett! nytt! namn,! att! man! så! att! säga!
märker! om! det,! och! på! detta! sätt! lyfter! det! socialt! och! statusmässigt.! Bland!
Wahlbergs! exempel! finns! engelska! områden! som! stigit! i! graderna! efter! att!
ordet!Village!har!lagts!till!namnet,!t.ex.!Marylebone!>!Marylebone%Village.!Det!
som! eftersträvas! är! att! en! känsla! av! en! ny,! fräsch! stad! i! staden! skapas,! med!
sina! egna,! unika! kvaliteter.! I! Stockholm! har! efterleden! Kstaden! (i! talspråket!
ibland! förkortat! till! Kstan)! använts! länge! i! både! officiella! och! inofficiella!
områdesnamn! (Birkastaden,% Diplomatstaden,% Lärkstaden,! Vasastaden),! och!
ännu!fler!namn!på!Kstaden!i!och!omkring!huvudstaden!ser!nu!dagens!ljus!i!en!
accelererande! takt.! Hammarby% Sjöstad! eller! bara! Sjöstaden! är! ett! välkänt!
namn,! Norra% Djurgårdsstaden! börjat! bli! inarbetat! och! området! har! också!
omtalats!som!”sjöstaden!på!Östermalm”!(se!ovan),!Bromma%Sjöstad!har!utan!
framgång!lanserats!som!nytt!namn!på!ett!företagsområde!vid!Ulvsundasjön,!
Järvastaden,! Riksten% Friluftsstad,! Hagastaden! och! Marinstaden! är! ytterligare!
några.!
Bland!namnelement!som!står!högt!i!kurs!hos!mäklare,!byggK!och!fastigK
hetsföretag!idag!finns!också!många!andra.!Jag!nöjer!mig!här!med!att!nämna!
och! exemplifiera! några! av! dem:! strand! (Uthamra% Strand,! Bolinder! Strand,!
Björkbacka% Strand,! Tyresö% Strand,! Sikreno% strand),! höjd! (Bjursätrahöjden),!
platå! (Björknäsplatån),! terrass! (Hammarbyterrassen,! Norrtullsterrassen,!
Segeltorpsterrassen),!glänta!(Ängsnäs%glänta),!park!(Tumba%Park,!Årsta%Park).!
Dessa!namn!signalerar!höjd,!rymd,!ljus,!natur!och!grönska!eller!helt!enkelt!ett!
gott!och!behagligt!liv!på!något!sätt.!Och!det!är!alldeles!begripligt.!MarknadsK
föringen!syftar!naturligtvis!till!att!skapa!positiva!associationer!hos!dem!som!
läser!annonserna!och!letar!efter!bostäder.!Problem!uppstår!först!när!löftena!
inte!håller!måttet,!när!strand!inte!är!en!strand,!när!höjd!inte!erbjuder!någon!
utsikt!och!höjdkänsla,!när!park!inte!innebär!en!park!i!den!normala!meningen.!
Det!vet!man!oftast!inte!förrän!man!sett!miljön!i!verkligheten.!
Ett! par! av! de! mer! ovanliga! ortnamnselement! som! tagits! i! bruk! i!
Stockholmspressen!på!senare!tid!är!entré!och!port.!Först!en!bostadsannons:!
(
(

(

!
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JÄRVASTADEN(–(Brotorps(entré(
Brotorps!entré!består!av!59!lägenheter.!De!flesta!får!stora!balkonger,!terrasser!
eller!uteplatser.!Områdets!gemensamma!innegård!blir!en!naturlig!mötesplats!
för!de!boende!där!både!vuxna!och!barn!kan!finna!ro!och!lek.!

!
Sedan! några! tidningscitat.! Under! rubriken! ”Ny! port! till! Stockholm”! läser!
man:!”Stockholmsporten!blir!en!stor!trafikplats!i!nordvästra!Stockholm.!Här!
ska!Förbifart!Stockholm!möta!E18.”!Det!är!för!mig!oklart!i!vilken!mån!det!rör!
sig!om!ett!verkligt!namn!eller!inte.!Något!sådant!har!i!varje!fall!inte!fastställts!
av! staden! ännu.! En! annan! rubrik! lyder! ”Kungsholmens! nya! port”.! Därunder!
står!bl.a.!följande:!”Två!svarta!torn!kommer!snart!att!omgärda!Essingeleden!
på!Kungsholmens!norra!sida.!Tillsammans!med!sex!lägre!huskroppar!ska!de!
rymma!267!hyreslägenheter.!/…/!De!kallas!Kungsholmsporten,!består!av!…”.!
Inte! heller! detta! är! ett! fastställt! namn.! Ett! tredje! exempel! är! följande:! ”Med!
bekvämt! avstånd! till! Tvärbanan! och! Södra! Länken! ligger! Sjöstadsporten.!
Byggnaden! präglas! av! kvalitet,! yteffektivitet! och! miljöomsorg! –! i! samklang!
med!…”.!Inte!långt!därifrån!är!det!snart!premiär!för!Brf!Henriksdalsporten.!!
Som! framgår! av! Brotorps% entré! och! de! fyra! portKexemplen! handlar! det!
ännu!om!byggnader,!föreningar!och!mer!symboliska!entréer!och!portar,!men!
inget! hindrar! att! vi! snart! börjar! se! dessa! spirande! namnelement! som! delar!
även!av!officiellt!fastställda!ortnamn.!
!!

Avslutning!
Elisabeth!Lilja!beskriver!i!sin!bok!Den!segregerade!staden!(Lilja!2011)!hur!tre!
innerstadskvarter! i! Stockholm! har! ändrat! karaktär.! Från! att! ha! varit! typisk!
arbetarklassmiljö! med! ölsjapp! och! sybehörsaffärer! har! de! gentrifierats! och!
övertagits! av! högavlönade,! yngre! människor,! lattecaféer! och! märkesbutiker.!
Förr! var! folk! innanför! tullarna! fattigare! än! i! förorten,! nu! är! det! tvärtom,!
menar! Lilja.! Den! moderna,! urbana,! stadsmässiga! puls! som! kännetecknar!
dessa!”uppryckta”!områden!är!ett!samhällsbyggnadsideal!för!många!politiker,!
planerare,!byggare!och!mäklare.!De!försöker!på!alla!sätt!att!lyfta!fram!dessa!
värden! och! ibland! få! dem! som! skapar! namn! att! beakta! detta! även! i!
namnsättningen:! inga! vägar! och! gränder! i! namnen! utan! mer! stadsmässiga!
gator! och! gärna! någon! esplanad! eller! boulevard.! Nya! områden! som! kommer!
till!ska!ha!stadskaraktär,!de!är!inte!förort!eller!ytterstad,!de!är!en!del!av!den!
växande! dynamiska! innerstaden.! Det! är! som! ett! mantra! och! det! är! i! detta!
sammanhang!man!ska!se!namnelement!som!stad,!port!och!entré.!!
!

!
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Men! samtidigt! kan! man! konstatera! att! idealen! i! namnsättningen! ofta!
uppenbarligen! är! annorlunda.! Det! är! då! istället! det! lantliga,! det! rurala,! det!
naturanknutna! som! står! högt! i! kurs:! strand,! park,! glänta,! höjd,! seglarby,!
friluftsstad.!Här!finns!en!diskrepans!som!är!lite!svår!att!få!grepp!om.!!
I!den!bästa!av!världar!får!bostadsköparen!allt!på!en!gång:!en!stor!V.U.P.,!
P.U.P.!(Penthouse!Under!Produktion)!eller!T.F.A.!precis!invid!en!högt!belägen,!
grönskande! park! med! ljus,! rymd,! fågelsång! och! vyer! över! vattnet! och!
segelbåtarna,! samtidigt! som! det! tar! högst! två! minuter! att! slinka! ner! till!
närmaste! sushibar! eller! café! för! att! träffa! polarna,! för! att! hämta! en! nyfixad!
skjorta!hos!den!personlige!skräddaren!eller!för!att!gå!på!den!teater!eller!det!
galleri!man!har!valt!just!för!dagen.!Det!är!många!ideal!och!många!möjligheter!
som!ska!processas,!sorteras!och!värderas!när!man!väljer!ord!och!namn!i!en!
bostadsannons.!!!!!
!
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Summary!
STAFFAN!NYSTRÖM:!!
To!sell!a!vision.!On!“estate!agent!names”,!housing!advertisements!and!the!
reality!of!Stockholm!
!
Stockholm! is! growing.! The! demographic! structure! of! the! city! is! changing,! and! its!
dynamism,! pulse! and! urban! qualities! are! often! lauded,! while! at! the! same! time! its!
proximity!to!nature,!to!rural!areas,!and!to!space!and!light!are!still!highly!regarded.!
In!branding!the!city,!its!neighbourhoods!and!its!many!residential!areas,!place!names!
play! an! important! role.! Names! send! signals,! evoke! emotions,! entice,! and! express!
ambitions,!and!they!guide!or!mislead!our!thoughts.!In!the!modern!nomenclature!of!
the! city,! as! it! is! created! and! used! by! planners,! builders,! marketing! experts,! estate!
agents! and! others,! many! different! interests! converge,! occasionally! coming! into!
conflict.! This! article! discusses! the! use! of! urban! place! names! in! housing! advertiseK
ments! and! provides! examples! of! typical! language! use! in! this! arena,! as! well! as!
examples! showing! the! (mis)use! of! odd! or! obsolete! spellings,! English! words! and!
names! in! a! Swedish! context,! fashionable! and! desirable! name! elements,! and!
intentional!avoidance!or!overexploitation!of!certain!names!due!to!their!negative!or!
positive! connotations.! Similar! onomastic! situations! to! the! one! described! can!
certainly!be!found!in!many!other!cities!as!well.!!

!
!!!!!!!!!

!

!

!

!
Gröna%gården!och!Häxeskogen.!
Onomastikon!och!namnbildning!ur!ett!andraspråksperspektiv!
%
Av%Maria%Löfdahl%&%Sofia%Tingsell%
(
(
(
(
(
Sedan!1970Ktalet!har!det!i!Sverige!bedrivits!forskning!om!svenska!som!andraK
språk! (för! en! översikt! se! t.ex.! Hyltenstam! &! Lindberg! 2001,! Abrahamsson!
2009),!dvs.!om!den!svenska!som!talas!av!individer!med!ett!annat!modersmål!
än! svenska,! oavsett! om! de! är! födda! i! Sverige! eller! inte.! Flera! aspekter! av!
denna! flerspråkighet! har! undersökts:! undervisningens! villkor,! andraspråksK
talarens!relation!till!det!omgivande!samhället!och!kulturen!m.m.!Framförallt!
har! fokus! i! flerspråkighetsforskningen! legat! på! studiet! av! språklig! struktur:!
hur! organiseras! t.ex.! en! inlärares! grammatik! i! förhållande! till! det!
grammatiska!systemet!hos!en!modersmålstalare?!
Ett! område! som! undersökts! relativt! lite! i! förhållande! till! flerspråkighet!
är! namnbildning.! Det! är! föga! undersökt! hur! den! flerspråkiga! individens!
namnbildning! organiseras! och! går! till! i! den! mångkulturella! och! flerspråkiga!
miljö! dagens! mångfaldssamhälle! utgör.! De! nordiska! studier! som! behandlar!
namn! i! relation! till! flerspråkighet! har! i! stor! utsträckning! behandlat! namn! i!
minoritetsspråksområden,! dvs.! under! språkliga! förhållanden! och! i! miljöer!
som!inte!är!helt!jämförbara!med!den!språkliga!miljö!namngivare!och!namnK
brukare!i!dagens!urbana!multikulturella!samhälle!lever!i.1!I!denna!artikel!vill!
vi! undersöka! hur! barn! i! flerspråkiga! miljöer! bildar! egna! ortnamn.! Som! en!
jämförelse! undersöker! vi! också! ortnamn! bildade! av! barn! i! ett! i! huvudsak!
enspråkigt! svenskt! område! för! att! se! om! det! finns! en! skillnad! i! hur! flerK
språkiga!och!enspråkiga!barn!bildar!egna!ortnamn.!Ett!delsyfte!är!att!genom!
att! sammanföra! två! forskningsparadigm,! andraspråksforskning! och! namnK
forskning,! försöka! kasta! nytt! ljus! över! hur! onomastikonet! (om! termen!
onomastikon!se!nedan)!är!beskaffat.!I!det!följande!kommer!ortnamn!bildade!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Om! val! av! förnamn! i! flerspråkiga! familjer! i! mångkulturella! miljöer! se! Aldrin! 2009! och!
Christiernin!Lara!2011.!
1!
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av! flerK! och! enspråkiga! barn! att! redovisas! och! analyseras! samt! relateras! till!
teorier!inom!andraspråksforskningen.!
!

Onomastikon!
En!central!fråga!i!denna!studie!är!hur!begreppssystemet!i!onomastikonet!är!
organiserat! i! relation! till! språket! i! stort! hos! flerspråkiga! talare! och! namnK
givare.! Termen! onomastikon! bör! sättas! i! relation! till! termen! mentalt%lexikon!
som!sedan!länge!använts!inom!språkvetenskapen!(se!t.ex.!Aitchison!1987).!I!
det! mentala! lexikonet! finns! språkliga! enheter! på! olika! nivåer! lagrade.! Det!
finns! åtskilliga! teorier! om! hur! dessa! språkliga! enheter! förhåller! sig! till!
varandra!och!en!tanke!som!lanserats!är!att!orden!ligger!samlade!i!semantiska!
domäner! med! olika! relationer! både! inom! en! domän! och! mellan! olika!
domäner.!(Om!detta!se!vidare!Aitchison!a.a.)!Som!en!del!av,!eller!i!relation!till,!
det! mentala! lexikonet! innehåller! onomastikonet! såväl! färdigbildade! namn!
(redo! att! kopiera)! och! namnelement! som! en! idé! om! hur! namn! bör! bildas!
utifrån!kännedom!om!redan!existerande!namn.!Onomastikonet!aktiveras!när!
vi! kommer! i! kontakt! med! namn! och! hjälper! namnbrukaren! att! förstå! och!
känna!igen!namn.!Mellan!lexikonet!och!onomastikonet!sker!en!interaktion.!På!
samma!sätt!som!ett!i!lexikonet!existerande!appellativ!utgör!bas!för!ett!antal!
namn!kan!namnbrukares!och!namnbildares!uppfattning!av!ett!ords!innebörd!
definieras!inte!bara!utifrån!lexikonet!utan!även!utifrån!de!namn!som!finns!i!
det! individuella! onomastikonet.! (Om! onomastikonet! se! Andersson! 1996,!
Bakken!1994!och!Nyström!1995,!1996.)!!
Det!i!detta!sammanhang!mest!intressanta!med!onomastikonet!är!tanken!
att! namn! kan! bildas! via! interna! mönster! och! analogier.! För! den! enskilda!
namnbildaren! utgör! redan! existerande! och! kända! namn! mönster! vid! nyK
produktion.! För! sådan! nyproduktion! används! här! termen! egenskapat%
onomastikon!och!avser!i!det!följande!det!förråd!av!namn!informanterna!själva!
bildat!och!använder.!
Diskussionen! kring! onomastikonet! har! i! stor! utsträckning! kommit! att!
röra! sig! på! lexikal! nivå! (se! t.ex.! Nyström! 1996)! men! det! är! viktigt! att! i!
diskussionen! även! inkludera! formella! namnbildningsmönster,! dvs.! den! uppK
fattning! den! enskilda! namnbrukaren! och! namnbildaren! har! om! namns!
formella!struktur!och!om!de!möjliga!bildningssätt!som!står!till!buds.!Eftersom!
det!finns!en!interaktion!mellan!onomastikonet!och!lexikonet!är!det!intressant!
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att! ställa! sig! frågan! om! det! finns! likheter! mellan! lexikon! och! onomastikon!
också!vad!gäller!inlärarstrukturer!för!andraspråkstalare.!!
!
%Andraspråksforskning%
I! den! här! artikeln! har! vi! använt! oss! av! två! av! andraspråksforskningens!
områden.! Först! presenteras! Cummins! (1981a)! begrepp! BICS! och! CALP! och!
därefter!något!om!inlärning!av!lexikon!i!andraspråkssammanhang.!
I!studien!deltar!såväl!modersmålstalande!(L1Ktalande)!som!flerspråkiga,!
andraspråkstalande! (L2Ktalande) 2 ,! barn.! Redan! på! 1970Ktalet! (SkutnabbK
Kangas! &! Toukomaa! 1976)! har! andraspråksforskningen! uppmärksammats,!
efter! att! lärare! och! andra! som! arbetat! med! flerspråkiga! barn! också! gjort!
liknande! iakttagelser,! att! barn! som! har! ett! annat! modersmål! än! (i! det! här!
fallet)! svenska! kan! klara! av! att! kommunicera! kring! vardagliga,! situationsK
bundna!teman!på!i!princip!samma!villkor!som!modersmålstalande!barn,!men!
att!de!flerspråkiga!barnen!kommer!till!korta!i!de!språkliga!sammanhang!som!
är!relevanta!i!utbildningen.!I!SkutnabbKKangas!&!Toukomaas!studie!framkom!
att! de! flerspråkiga! barnen! inte! presterade! på! nivå! med! sina! modersmålsK
talande!kamrater!i!skolsammanhang.!Detta!ledde!till!tanken!om!att!det!språk!
som!används!i!skolan!ställer!andra!krav!på!barnen!än!det!språk!de!använder!i!
andra! sammanhang,! och! att! skolsituationer! och! andra! situationer! som! är!
knutna! till! sådan! verksamhet! faktiskt! innebär! språkliga! svårigheter! för! de!
flerspråkiga! barnen,! trots! att! de! är! mycket! kommunikativa! i! vardagliga!
kontexter.! I! detta! sammanhang! lanserades! termer! som! ”ytflyt”! (SkutnabbK
Kangas! 1986! s.! 61),! som! implicerar! att! en! person! kan! låta! som! om! den!
behärskar!ett!språk!flytande!även!om!språkkunskaperna!är!grunda!och!vissa!
delar!av!språket!(främst!vokabulär)!är!mindre!utvecklade.!!
Cummins! (1981a)! fångar! detta! förhållande! i! begreppsparen! BICS! (Basic!
Interpersonal!Communicative!Skills)!och!CALP!(Cognitive!Academic!Language!
Proficiency).!De!två!begreppen!placeras!in!på!två!axlar.!Den!ena!axeln!löper!
från! situationsberoende! språkanvändning! till! situationsKoberoende! språkK
användning.! Den! andra! axeln! löper! från! låg! kognitiv! svårighetsgrad! till! hög!
kognitiv! svårighetsgrad.! BICSKkompetensen! ligger! då! närmare! situationsK
beroende! än! situationsoberoende! språkanvändning! på! den! ena! axeln! och!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Vi! kommer! att! omväxlande! använda! termerna! L2Mtalare,! flerspråkiga% talare! och! andraM

språkstalare! för! att! beteckna! individer! som! har! ett! annat! modersmål! än,! i! det! här! fallet,!
svenska.!Det!innebär!inte!att!de!individer!som!omnämns!som!modersmålstalare!inte!också!
kan! vara! flerspråkiga.! De! kan! ha! fler! än! ett! modersmål! och! de! kan! vara! talare! av! ett!
andraspråk!och/eller!främmande!språk!annat!än!svenska.!
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närmare! låg! kognitiv! svårighetsgrad! än! hög! kognitiv! svårighetsgrad! på! den!
andra.! CALPKkompetensen! ligger! på! samma! sätt! närmare! situationsK
oberoende! språkanvändning! och! hög! kognitiv! svårighetsgrad.! Det! är! alltså!
CALPKkompetens! som! behövs! för! abstrakta! resonemang,! för! begreppsK
bildning!och!många!liknande!uppgifter!som!är!typiska!för!skolaktiviteter.!!
Cummins!begrepp!fick!tidigt!kritik!från!flera!håll.!De!kritiserades!bl.a.!för!
att! utgå! från! en! testbaserad! kunskapssyn! (Edelsky! m.fl.! 1983).! Ett! problem!
med!Cummins!begreppspar!har!också!varit!att!det!i!mycket!liten!utsträckning!
har!kunnat!operationaliseras!–!eller!åtminstone!att!det!i!mycket!liten!omfattK
ning!har!operationaliserats!(Magnusson!2009).!Senare!har!dock!forskning!om!
framför! allt! lexikon! och! lexikontillägnan! kunnat! stödja! Cummins! distinktion!
(se!t.ex.!Biber!1986).!
Inom! didaktisk! forskning! om! språkutvecklande! lärande! på! andraspråk!
har! också! systemiskKfunktionell! lingvistik! (SFL;! Halliday! 2004)! och! den!
därmed! besläktade! genrepedagogiken! (Gibbons! 1991,! 2002)! visat! hur! just!
skolrelaterat!ordförråd!hos!flerspråkiga!(och!enspråkiga)!barn!kan!byggas!ut!
med!hjälp!av!en!strategi!som!tar!avstamp!i!det!situationsbundna!och!vardagsK
nära! med! personliga! referenser! för! att! sedan! abstraheras! i! allt! större! utK
sträckning.!Här!står!ofta!begreppsbildningen!i!centrum!–!centralt!för!lärande!
i!skolsammanhang!är!att!man!kan!identifiera!företeelser!och!namnge!dessa.!
I! den! här! artikeln! undersöker! vi! om! de! förutsättningar! som! gäller! för!
flerspråkiga!barns!utbyggnad!av!lexikon!(och!i!viss!mån!också!grammatik!och!
semantik)! också! är! relevanta! för! namngivningsprocesser.! Vi! undersöker! om!
L2Ktalarnas!onomastikon!ser!annorlunda!ut!än!L1Ktalarnas!och!vidare!om!det!
är! fruktbart! att! använda! BICSK! och! CALPKbegreppen! för! att! beskriva! föreK
teelser!relaterade!till!onomastikonet.!
Relevant!för!frågorna!om!enspråkigas!och!flerspråkigas!onomastikon!är!
vidare! andraspråksforskning! som! rör! lexikal! inlärning! av! flerordsuttryck.!
Många!av!de!egenskapade!namn!som!vi!diskuterar!i!det!följande!(se!avsnittet!
Namnen% i% undersökningen! nedan)! är! flerledade.! Lexikontillägnan! ser! något!
olika! ut! hos! L1Ktalare! och! L2Ktalare! (Nation! 2001).! Typiskt! för! L2Ktalarna!
anses! vara! att! de! lär! sig! färre! ordförbindelser! än! modersmålstalare! i! förK
hållande!till!varje!inlärd!lexikal!enhet.!Orsakerna!till!detta!är!flera.!En!är!att!
ordförbindelser!förekommer!mera!sällan!än!de!enstaka!orden!och!därför!inte!
uppträder!lika!ofta!i!det!språk!inlärarna!möter!(s.k.!språklig!input).!En!annan!
orsak!är!att!man!i!många!fall!förmår!förstå!och!avkoda!en!ordförbindelse!utan!
att!känna!till!att!det!är!ett!slags!konventionaliserad!ordförbindelse,!och!därK
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för!uppmärksammas!inte!ordförbindelser!av!inlärare!i!lika!hög!grad!som!nya!
lexikala! enheter! som! de! inte! alls! förstår! (Henriksen! 2010).! Paradoxalt! nog!
leder! denna! mer! begränsade! syntagmatiska! kännedom! om! lexikonets!
kombinationsmöjligheter! till! två! motsatta! möjliga! resultat.! Ekberg! (2001! s.!
272)! visar! hur! enspråkiga! barn! i! större! utsträckning! än! flerspråkiga! barn! i!
den! flerspråkiga! Malmöförorten! Rosengård! har! tillgång! till! det! hon!
kallar!”’färdiga!val’!av!lingvistiska!strukturer”.!Det!innebär!att!de!flerspråkiga!
barnen! måste! förlita! sig! mer! på! produktiva! språkregler! än! de! enspråkiga!
barnen,! vilket! i! sin! tur! leder! till! större! variation! i! de! flerspråkiga! barnens!
språkliga! produktion.! Det! resulterar! i! att! de! låter! mindre! idiomatiska! än!
modersmålstalande!barn.!Ett!visst!mått!av!stereotypi!är!enligt!Ekberg!typiskt!
för! modersmålstalare.! Men! stereotypi! kan! också! vara! typiskt! för! andraK
språkstalare.! Hasselgren! (1994)! introducerar! termen! collocational% teddyM
bears! för! den! tendens! andraspråkstalare! har! att! överanvända! vissa! kollokat!
(dvs.! en! del! av! en! kollokation,! vanligen! en! attributiv! bestämning)! framför!
andra!till!buds!stående!möjligheter.!Denna!preferens!för!vissa!kollokat!leder!
också!den!till!stereotypi!som!då!förekommer!hos!L2Ktalare!snarare!än!hos!L1K
talare.! I! avsnittet! Diskussion! nedan! försöker! vi! relatera! företeelser! i! flerK
språkigas!onomastikon!till!dessa!iakttagelser!av!stereotypi!i!lexikon.!
!

Metod!och!material!
Materialet! består! av! intervjuer! med! totalt! 31! barn! i! åldrarna! 8–12! år.! Av!
dessa! bor! 22! barn! i! stadsdelen! Angered! i! nordöstra! Göteborg.! Sex! av!
intervjuerna! med! Angeredsbarnen! genomfördes! våren! 2008.! Den! inledande!
kontakten! med! de! intervjuade! barnen! togs! på! kulturskolan! Blå! Stället! i!
Angered! i! samband! med! ett! projekt! vars! syfte! var! att! ge! barnen! lokalK
kännedom! och! förankring! i! närmiljön.! Till! samtliga! av! de! genomförda!
intervjuerna! fick! barnen! anmäla! sig! frivilligt! och! föräldrarna! informerades! i!
förväg! om! syfte! och! tillvägagångssätt! vid! intervjuerna.! Vidare! samlades!
skriftliga! tillstånd! från! föräldrarna! in.! Dessa! etiska! ramar! tillämpades! vid!
samtliga! intervjutillfällen.! Vid! dessa! sex! första! tillfällen! intervjuades! barnen!
enskilt!och!en!fritidsledare!som!inte!deltog!i!samtalet!närvarade!för!att!skapa!
en! trygg! intervjusituation.! Inför! samtalet! hade! barnen! fått! engångskameror!
för! att! fotografera! platser! som! betydde! mycket! för! dem.! Dessa! foton! låg! till!
grund! för! samtalet! som! handlade! om! vilka! platser! barnen! brukade! leka! på!
och! hur! de! benämnde! dessa! platser.! Under! våren! 2009! genomfördes! ytterK
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ligare!intervjuer.!Två!av!de!barn!som!tidigare!deltagit!i!samtalen!intervjuades!
igen! och! materialet! kompletterades! med! intervjuer! av! ytterligare! fyra! barn.!
Dessa!senare!intervjuer!genomfördes!på!två!olika!grundskolor!i!området.!Vid!
detta! tillfälle! var! tillvägagångssättet! något! annorlunda.! För! att! göra! det!
möjligt! att! studera! barnens! språk! i! en! situation! som! ligger! så! nära! en!
autentisk!kamratsituation!som!möjligt!intervjuades!barnen!parvis!där!läraren!
valt! ut! paren! utifrån! hur! barnen! umgås.! För! att! undersöka! barnens! namnK
kunnande! och! få! kännedom! om! vilka! namn! barnen! aktivt! använder! fördes!
samtal! om! var! barnen! själva! och! deras! kamrater! bor,! var! skolan! och! andra!
viktiga!platser!ligger!och!var!barnen!brukar!leka.!Barnen!ombads!berätta!vad!
de!brukade!kalla!dessa!platser!och!tillfrågades!vilket!språk!de!använde!när!de!
bildade!dessa!namn.!Samtalen!utgick!från!kartor.!För!att!studera!vilka!fjärrK
namn! barnen! kände! till! och! använde! fördes! samtalet! över! på! vad! barnen!
gjorde!när!de!åkte!in!till!centrala!Göteborg.!Samtalet!kom!att!handla!om!vilka!
platser! i! centrala! Göteborg! barnen! kände! till! och! vilka! namn! de! använde! på!
dessa! platser.! Generellt! hade! samtalen! en! öppen! struktur! där! intervjuarna!
deltog! relativt! lite! och! de! barn! som! intervjuades! i! par! snarare! diskuterade!
med! varandra! än! med! intervjuaren.! Under! hösten! 2011! intervjuades! ytterK
ligare! 12! barn! och! dessa! samtal! fördes! på! en! tredje! grundskola! i! området.!
Den!metod!som!användes!var!närmast!identisk!med!den!vid!intervjuerna!från!
år! 2009! för! att! få! ett! jämförbart! material.! Ett! tillägg! gjordes! dock! vid! dessa!
senare! intervjuer;! barnen! diskuterade! vid! några! tillfällen! smeknamn! på!
vänner!eller!syskon!med!varandra.!
Samtliga!intervjuer!genomfördes!på!svenska.!De!flesta!av!de!intervjuade!
barnen! är! flerspråkiga.! Endast! två! av! informanterna! från! Angered! kommer!
från!enspråkigt!svenska!familjer.!De!övriga!barnen!har!en!eller!två!föräldrar!
med!annat!modersmål!än!svenska!och!det!råder!stor!variation!i!vilket!språk!
som!talas!i!hemmet.!Förutom!svenska!talar!informanterna!bosniska,!spanska,!
kurdiska,! arabiska,! persiska,! kinesiska! och! somali.! Det! stora! flertalet! av!
barnen! är! födda! i! Sverige! och! några! kom! i! ung! ålder.! De! flesta! av! barnen!
började!tala!svenska!senast!i!förskolan,!men!oftast!betydligt!tidigare.!
Angered!kännetecknas!av!språklig!och!kulturell!variation!och!mångfald.!
I!stadsdelsnämndsområdet!Gunnared!(där!Angered!ingår)!har!drygt!67!%!av!
invånarna!utländsk!bakgrund!(Göteborgs!stad!2011).! Hur!många!språk!som!
talas! i! området! är! omöjligt! att! säga,! men! skolorna! i! Gunnared! erbjuder!
modersmålsundervisning! på! över! 20! språk! (Göteborgs! stad! 2011).! Den!
språkliga! mångfalden! gör! att! det! för! barnen! blir! naturligt! att! använda!
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svenska! som! ett! slags! lingua! franca! inom! kamratgruppen! eftersom! de! inte!
umgås! i! språkliga! enklaver.! Eftersom! de! svensktalande! barnen! i! Angered!
utgör!en!så!liten!andel!av!materialet!och!av!namnbrukarkretsarna!kommer!vi!
att! kalla! informantgruppen! från! Angered! ”flerspråkig”! (se! vidare! avsnittet!
Diskussion!nedan).!
Vi! har! vidare,! för! att! få! en! kontrollgrupp,! under! hösten! 2010! gjort!
intervjuer! med! ytterligare! nio! barn! som! samtliga! kommer! från! enspråkigt!
svenska!familjer.!!Dessa!barn!går!på!en!montessoriskola!i!Örgryte,!en!stadsdel!
i! Göteborg,! och! de! flesta! av! barnen! bor! relativt! nära! skolan.! Örgryte! har! en!
annan! socioekonomisk! struktur! än! Angered.! Örgryte! är! synnerligen! välK
mående,! andelen! utomlands! födda! är! låg,! inkomstK! och! utbildningsnivåerna!
är! genomsnittliga! eller! över! genomsnittet! och! arbetslösheten! och! andelen!
försörjningsstöd! är! lägre! än! genomsnittet! för! Göteborg! (Göteborgs! stad!
2011).! Även! Örgrytebarnen! intervjuades! parvis! (utom! vid! ett! samtal! då! tre!
barn! intervjuades! samtidigt)! utifrån! hur! de! brukade! leka.! Samma! frågor!
ställdes! som! till! barnen! i! Angered! och! även! dessa! samtal! utgick! från! kartor!
där! barnen! sinsemellan! diskuterade! olika! platser! och! sina! egna! namn! på!
dessa!platser.!!
!

Namnen!i!undersökningen!
I!det!här!avsnittet!går!vi!inledningsvis!igenom!vilka!(typer!av)!platser!barnen!
namngivit.! Därefter! redovisas! samtliga! namn! som! barnen! använde! under!
intervjuerna;! först! redovisas! de! (huvudsakligen)! flerspråkiga! barnens! egenK
skapade! namn! och! därefter! de! enspråkigas.! Avsnittet! avslutas! med! ett! kort!
avsnitt! om! vad! som! genom! intervjuerna! framkommit! om! de! egenskapade!
namnens!stabilitet!över!tid.!
%
Vilka%platser%namnges?%
Genomgång! av! materialet! visar! tydligt! att! barnen! i! de! olika! stadsdelarna!
åtminstone! delvis! namngivit! olika! typer! av! lokaliteter.! Örgrytebarnen! har!
framförallt!givit!namn!till!platser!inom!skolans!område.!I!några!fall!är!det!lekK
platser!som!namngivits!och!i!ett!par!fall!är!det!anlagda!parker!eller!delar!av!
en!sådan!park.!I!något!fall!har!en!trädgård!fått!ett!inofficiellt!namn.!!
Barnen!i!Angered!rör!sig!i!huvudsak!i!den!miljö!som!utgörs!av!bostadsK
gator!med!tillhörande!gårdar,!torg!och!närliggande!lekplatser.!I!de!stora,!närK
liggande!skogsområdena!vistas!de!inte!ensamma.!Leken!förläggs!istället!föreK
!
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trädesvis!till!stadsmiljön,!på!de!gårdar!och!lekplatser!som!finns!i!anslutning!
till!bostadshusen.!Det!är!framförallt!här!man!finner!barnens!egna,!inofficiella!
ortnamn.!!
Man! kan! genom! att! studera! vilka! platser! som! namngivits! skönja! ett!
mönster!i!hur!de!olika!informantgrupperna!rör!sig!och!se!att!barnen!i!de!olika!
stadsdelarna! åtminstone! delvis! ägnar! sin! fritid! åt! olika! saker.! AngeredsK
barnen!tycks!i!hög!grad!tillbringa!sin!lediga!tid!i!det!omedelbara!närområdet!
medan! Örgrytebarnen! ägnar! en! stor! del! av! sin! fritid! med! ordnade! fritidsK
aktiviteter! förlagda! till! platser! som! inte! ligger! i! närområdet! och! dit! de! i!
många!fall!körs!i!bil!av!sina!föräldrar.!Det!förefaller!som!om!det!framförallt!är!
inom!skolans!område!Örgrytebarnen!rör!sig!fritt!och!det!är!där!den!fria!leken!
förekommer.!Det!är!i!anslutning!till!dessa!lekar!barnen!i!stor!utsträckning!har!
namngivit!platser.!Noteras!bör!att!barnen!i!Angered!uttrycker!en!mycket!mer!
positiv!inställning!till!det!egna!området!och!tycks!vara!förankrade!i!närmiljön!
i!högre!grad!än!vad!barnen!i!Örgryte!är.!!
!
Angeredsbarnens%namn%
De!namn!som!bildats!av!de!i!de!flesta!fall!flerspråkiga!Angeredsbarnen!utgörs!
till! stor! del! av! beskrivande! namn,! som! anger! hur! det! ser! ut! på! platser! där!
barnen! brukar! leka:! Röda%gården,! Gula%gården,! Vita%gården,! Blåa%gården! och!
Gröna%gården!beskriver!färgen!på!de!omgivande!husen.!Här!bör!påpekas!att!
det! finns! två! gårdar! (som! båda! är! omgivna! av! rödorangea! tegelhus)! som! av!
barnen! kallas! Röda% gården.! Som! svar! på! frågan! om! det! inte! lätt! uppstod!
missförstånd!svarade!barnen!att!det!sällan!gjorde!det.!”Då!säger!vi!NN:s!gård!
istället”,! uppgav! en! informant.! Röda% rutschelkanan! fungerar! på! samma! sätt.!
Bland! namnen! på! gårdar! finns! även! jämförelsenamn! där! bokstävernas! form!
har! inspirerat! namngivarna.! UMgården! är! formad! som! ett! U,! HMgården! har!
form!liknande!bokstaven!H!och!IMgården!är!lång!och!smal.!Den!lekplats!som!
av! barnen! kallas! McDonaldsMgrejerna! har! fastgjutna! lekställningar! som! till!
form!och!färg!för!tankarna!till!snabbmatskedjans!logotyp.!
Angeredsbarnen!använder!också!namn!av!lite!annan!morfologisk!karakK
tär.!Lillskogen!betecknar!en!liten!skogsdunge.!Här!överges!det!annars!vanliga!
bildningsmönstret! med! ett! adjektiviskt! attribut! följt! av! ett! substantiviskt!
huvudord!(se!ovan)!till!förmån!för!en!sammansättning,!där!förleden!utgörs!av!
en! kortform.! En! liten! närbutik! kallas! Araben! av! barnen,! därför! att! inneK
havaren!kommer!från!ett!arabisktalande!land.!Här!är!det!närmast!frågan!om!
en!metonymi.!!

!
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Vidare! använder! Angeredsbarnen! ofta! ellipser! av! officiella! namn.! De!
närliggande! gatorna! Kaprisgatan,! Mejramgatan,! Paprikagatan,! RosmarinM
gatan! och! Vaniljgatan! omtalas! genomgående! som! Kapris,! Mejram,! Paprika,!
Rosmarin! och! Vanilj.! De! använder! även! kortformer! när! de! talar! om! närK
liggande! skolor:! Gunnaredsskolan,! Vättleskolan,! Gårdstensskolan! och! RanneM
bergsskolan!kallas!av!barnen!Gunnared,!Vättle,!Gårdsten!och!Rannebergen.!
!
Örgrytebarnens%namn%
I!många!fall!anger!Örgrytebarnens!namn!vad!som!finns!på!platsen.!En!del!av!
skolgården! kallas! för! Hängträdet! eftersom! där! står! ett! träd! vars! grenar!
hänger!ned!mot!marken,!ett!bergigt!parti!inom!skolområdet!kallas!Berget!och!
en! relativt! liten! lekplats! kallas! rätt! och! slätt! Lilla% lekplatsen.! Namnet! KingM
planen! betecknar! en! på! skolgården! uppmålad! spelplan! tänkt! för! spelet! king!
och!en!liten!skog!kallas!för!Dungen.!!
Namnet! Pepparkaksbageriet! används! av! barnen! om! ett! kvarter! i! vilket!
ett! mycket! känt! pepparkaksbageri! ligger.! Namnet! Kioskgubben! används! av!
några!barn!för!att!beteckna!Delsjöns!badplats!(där!det!finns!en!kiosk!med!en!
snäll! manlig! innehavare).! Informanterna! använder! namnet! Gaffelkonst! (som!
är! namnet! på! en! cateringbutik)! för! att! beteckna! hela! det! köpcentrum! som!
officiellt!bär!namnet!Bö%Centrum!där!butiken!Gaffelkonst!ligger.!!
I!en!del!fall!åsyftar!namnet!en!enstaka!händelse.!Fågelgraven!betecknar!
en!del!av!skolgården!och!namnet!syftar!på!att!barnen!en!gång!begravt!en!död!
fågel! här.! Häxeskogen! betecknar! en! park! där! en! informant! en! gång! sett! en!
person! utklädd! till! häxa.! Dödsfällan! är! en! trädgård! genom! vilken! barnen!
ibland! sneddar! när! de! går! till! den! lokal! där! de! har! idrottsundervisning.!
Trädgården! har! fått! namn! efter! att! ägarna! ropat! åt! barnen! på! ett! sätt! som!
skrämt!dem.!
I!flera!fall!anspelar!namnen!på!barnens!fantasilekar.!Exempel!på!detta!är!
Vaniljkorpen! som! är! en! koja! under! en! av! informanternas! säng! (informanten!
uppger!att!kojan!fick!sitt!namn!för!att!hon!gillar!vaniljgodis!och!för!att!korp!är!
hennes!favoritfågel).!Den%kungliga%graven!(eller!Kungagraven,!som!en!annan!
informant! säger)! betecknar! en! del! av! skolgården! och! namnet! syftar! på! en!
spökhistoria! som! en! lärare! berättat.! Namnet! Vintergatan! används! om! ett!
hålrum!i!ett!rododendronbuskage!i!en!park.!I!detta!sista!fall!har!namngivarna!
inspirerats!av!den!populära!TVKserien!Vintergatan.!Andra!namn!som!åsyftar!
interna!lekar!är!Hemliga%klubben!eller!Sopklubben;!båda!namnen!används!om!
ett!hörn!invid!skolans!soprum.!!

!
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Glada% parken! har! enligt! informanterna! fått! sitt! namn! för! att! ”det! finns!
många! glada! barn! där”.! Kyrkofällan! betecknar! en! liten! dunge! vid! Örgryte!
gamla! kyrka! och! informanten! kallar! platsen! så! eftersom! hon! upplever! det!
kusligt!att!gå!förbi!där.!
I! fallet! Elefantparken! är! namngivningsgrunden,! enligt! informanterna,!
okänd.!Där!finns!enligt!barnen!inget!som!idag!liknar!en!elefant.!
I!något!fall!uttrycker!namnet!en!ordlek.!En!informant!uppger!att!hon!anK
vänder! namnet! Liselund! för! nöjesparken! Liseberg.! Namnet! är! en! kontamiK
nation!av!Liseberg!och!Gröna%Lund,!den!kända!nöjesparken!i!Stockholm,!och!
informanten!uppger!att!hon!kallar!Liseberg!så!eftersom!”det!låter!coolt”.!
I! ett! fall! förekommer! en! ellips.! Informanterna! kallar! den! byggnad! som!
högstadieeleverna!har!sina!lektioner!i!samt!området!kring!denna!byggnad!för!
Hög,!vilket!är!en!ellips!av!Högstadiet.!
!
Namnstabilitet%över%tid%
Eftersom!de!modersmålstalande!Örgrytebarnen!endast!spelats!in!vid!ett!enda!
tillfälle! är! det! svårt! att! uttala! sig! om! hur! stabilt! deras! egenskapade! namnK
förråd! är.! Namnen! Hög! och! Den% kungliga% graven! har! enligt! barnen! dock!
använts! över! en! längre! tidsperiod! och! av! en! relativt! stor! namnbrukarkrets.!
Även!Elefantparken!kan!vara!ett!nedärvt!namn.!Åtskilliga!av!Örgrytebarnens!
namn! tycks! vara! mer! tillfälliga! bildningar! som! används! av! en! relativt!
begränsad!namnbrukarkrets.!
De! i! huvudsak! flerspråkiga! Angeredsbarnens! namn! (såsom! t.ex.! Röda%
gården,! Gröna% gården,! Kapris! och! Paprika)! används! av! större! namnbrukarK
kretsar.! I! stort! sett! alla! de! barn! vi! intervjuat! kände! till! och! använde! dessa!
namn.!Namnen!har!åtminstone!varit!levande!över!en!tidsperiod!på!ca!fyra!år!
(se! avsnittet! Metod% och% material).! Det! ur! vårt! perspektiv! väsentliga! är!
emellertid! inte! hur! stabila! namnen! är! i! ett! tidsperspektiv;! det! är! själva!
namnbildningarna!och!namnbildarnas!förmåga!att!bilda!namn!som!är!i!fokus!
för!vår!undersökning.!!
!

Formell!namnbildning!och!semantik!
I! det! följande! anlägger! vi! två! analysperspektiv! på! de! ovan! presenterade!
namnen:! ett! som! rör! de! formella! bildningsmönstren! och! ett! som! rör! den!
semantik!som!barnens!egenskapade!namn!hämtas!från.!
!
!
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Angeredsbarnens%namnbildning%och%namnens%semantiska%innehåll%
Av! materialet! framgår! att! det! finns! vissa! skillnader! mellan! de! båda! barnK
gruppernas! egenskapade! onomastikon.! Generellt! kan! sägas! att! de! flerK
språkiga! barnen! bildar! egna! namn! enligt! ett! relativt! stereotypt! mönster.!
Många! namn! är! tvåledade.! I! dessa! innehåller! huvudlederna! ofta! artefaktK
betecknande! appellativ! såsom! gården! och! rutschelkanan.! BestämningsK
lederna!innehåller!i!hög!utsträckning!adjektiv!som!på!ett!konkret!sätt!anger!
hur! det! ser! ut! på! platsen.! I! flera! fall! anges! de! omgivande! husens! eller! den!
betecknade! artefaktens! färg! (t.ex.! Gröna% gården,! Röda% rutschelkanan).! I!
namnet!Lillskogen!uttrycks!storlek.!Vidare!innehåller!de!flerspråkiga!barnens!
namn!ett!större!inslag!av!jämförelsenamn,!t.ex.!UM,!IM!och!HMgården!och!även!
lekplatsen!McDonaldsMgrejerna.!Man!kan!alltså!se!ett!återkommande!mönster!
i! namnbildningen.! Av! ovanstående! framgår! också! att! många! av! AngeredsK
barnens! namn! utgörs! av! ellipser! av! officiella! namn! (Rosmarin! av! RosmarinM
gatan,!Gunnared!av!Gunnaredsskolan!m.fl.).!Att!använda!sådana!kortformer!av!
officiella!namn!tycks!emellertid!generellt!vara!vanligt!när!barn!och!ungdomar!
bildar! inofficiella! namn! (se! t.ex.! Löfdahl! 2012),! och! är! inte! utmärkande! för!
just!flerspråkiga!barn.!Namngivarna!har!i!namngivningsprocessen!tagit!fasta!
på! fungerande! mönster! och! sedan! använt! sig! av! vissa! principer! både! vad!
gäller! morfologi! och! semantik,! vilket! syns! i! det! stora! inslaget! av! mönsterK
namngivning!och!i!de!olika!”namnkluster”!materialet!innehåller.!På!liknande!
sätt!har!de!flerspråkiga!barnen!i!sitt!onomastikon!kännedom!om!namn!som!
bildas!genom!ellips!och!tagit!fasta!på!även!denna!namnbildningsprincip.!
I! följande! stycke! analyseras! de! modersmålstalande! barnens! namnK
bildning.! I! jämförelse! med! de! modersmålstalande! barnen! i! Örgryte! hämtas!
bestämningslederna!ur!ett!mindre!antal!semantiska!domäner.!
!
Örgrytebarnens%namnbildning%och%namnens%semantiska%innehåll%
De! modersmålstalande! barnens! egenskapade! namnförråd! är! mer! komplext!
och! namnen! är! inte! bildade! enligt! ett! fullt! så! strikt! mönster! som! de! flerK
språkiga! barnens! namn.! Huvuddelen! av! dessa! namn! innehåller! ibland!
etablerade,! ibland! (i! samband! med! lek)! tillfälligt! bildade! lexikala! sammanK
sättningar! (om! svårigheten! att! bedöma! om! ett! namn! utgörs! av! en! primär!
namnbildning!eller!en!namnbildning!som!går!tillbaka!på!ett!ad!hocKappellativ!
se! Andersson! 1996! s.! 25! f.).! Exempel! på! detta! är! Dödsfällan! som! innehåller!
den!(relativt)!etablerade!sammansättningen!dödsfälla!medan!namnen!KioskM
gubben! och! Kyrkofällan! innehåller! i! samband! med! fantasilekar! e.d.! tillfälligt!
!

180!│Maria!Löfdahl!&!Sofia!Tingsell!

!
bildade! sammansättningar.! De! modersmålstalande! barnens! lexikon! tycks!
alltså! innehålla! ett! större! mått! av! både! etablerade! och! mer! tillfälliga!
appellativa!bildningar,!som!kan!användas!vid!bildandet!av!egna!namn,!än!vad!
de!flerspråkiga!barnens!gör.!De!modersmålstalande!barnens!namn!innehåller!
inte! artefaktbetecknande! huvudleder! i! sådan! utsträckning! som! de! flerK
språkiga!barnens!namn!gör.!Noteras!bör!att!tre!av!barnen!från!det!enspråkiga!
området! använder! fogemorfem! vid! bildandet! av! namn! (Häxeskogen,! KyrkoM
fällan,! Kungagraven)! vilket! är! en! språklig! resurs! som! inte! utnyttjas! av! de!
intervjuade! flerspråkiga! barnen.! Fogemorfem! förekommer! naturligtvis! i!
namn!i!olika!delar!av!landet!men!generellt!kan!sägas!att!de!är!vanliga!i!västK
svenska!ortnamn!(se!t.ex.!Ortnamnen!i!Göteborgs!och!Bohus!län).!De!modersK
målstalande! barnen! är! uppvuxna! och! har! fått! sin! språkliga! input! i! en! västK
svensk! språkmiljö.! De! har! namn! bildade! på! detta! sätt! i! sitt! onomastikon.!
Detta! medför! troligen! att! fogemorfem! är! ett! för! dem! naturligt! redskap! i!
namnbildningssammanhang.! Namn! skapade! till! fantasilekar! saknas! hos! de!
flerspråkiga!barnen,!något!som!annars!är!vanligt!när!barn!är!namngivare!(se!
Huldén!1976!och!Tikka!2009!s.!73!ff.).!
I! några! fall! uttrycker! de! modersmålstalande! barnens! namn! metonymi,!
t.ex.! Pepparkaksbageriet! och! Kioskgubben.! När! informanterna! använder!
butiksnamnet! Gaffelkonst! för! att! beteckna! hela! det! köpcentrum! där! butiken!
Gaffelkonst!ligger!är!det!närmast!att!betrakta!som!pars!pro!toto.!Möjligen!kan!
de! flerspråkiga! barnens! namn! på! närbutiken! Araben! i! området! Lövgärdet!
föras! till! denna! kategori.! Kontaminationen! Liselund! uttrycker! en! ordlek! på!
ganska!avancerad!nivå.!
Vidare!uttrycker!Örgrytebarnens!namn!fler!referenser!till!olika!typer!av!
gemenskaper! än! vad! Angeredsbarnens! gör.! Exempel! ser! vi,! som! tidigare!
nämnts,! i! namnet! Vintergatan! som! uttrycker! en! populärkulturell! referens.!
Historiska! referenser! eller! kanske! snarare! referenser! till! ett! gemensamt!
kulturarv!i!form!av!gemensamma!sagor!kan!skönjas!i!Kungagraven!och!HäxeM
skogen.! Referenser! till! ett! gemensamt! förflutet,! där! man! upplevt! något! tillK
sammans! och! delar! en! gemensam! historia,! uttrycks! i! namnen! Fågelgraven!
och!Dödsfällan.!!

Diskussion!
I!det!följande!diskuterar!vi!först!barnens!egenskapade!namn!utifrån!BICS!och!
CALP.! Därefter! resonerar! vi! kring! flerordsenheter! i! de! flerspråkigas! lexikon!

!
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och! onomastikon.! Vi! berör! avslutningsvis! också! några! av! de! andra! faktorer!
som!kan!ha!betydelse!för!barnens!användning!av!egenskapade!namn.!!
%
BICS%och%CALP%i%namnbildningsprocessen%%
Av! materialet! och! analysen! ovan! framgår! att! Örgrytebarnen! har! en! större!
repertoar! vad! gäller! formella! namnbildningsmönster.! Detsamma! gäller! för!
det! semantiska! innehållet! i! barnens! egenskapade! onomastikon;! kontrollK
gruppen! har! en! större! semantisk! spännvidd! i! sin! repertoar! än! vad! barnen! i!
det! flerspråkiga! området! har.! Det! semantiska! innehållet! i! de! modersmålsK
talande! barnens! egenskapade! onomastikon! uppvisar! betydligt! större!
variation!jämfört!med!de!flerspråkiga.!
Den!här!skillnaden!mellan!de!flerspråkiga!och!de!enspråkiga!barnen!kan!
knytas!till!mer!generella!språkliga!förmågor.!Det!skulle!innebära!att!inte!bara!
lexikonet! och! till! viss! del! grammatiken! påverkas! av! den! skillnad! som!
begreppsparen! BICS! och! CALP! illustrerar,! utan! att! även! onomastikonet! gör!
det.!Men!finns!det!då!något!i!de!flerspråkiga!barnens!namnbildning!som!kan!
knytas!till!de!förutsättningar!som!råder!för!att!BICSKorienterat!språkbruk!ska!
vara!mer!adekvat,!dvs.!konkreta!språkliga!situationer,!och!finns!det!något!i!de!
enspråkiga!barnens!namnbildning!som!är!mer!förenligt!med!det!vi!förväntar!
oss! av! situationer! som! ställer! krav! på! CALPKbaserat! språkbruk,! som! t.ex.!
abstrakta!resonemang?!Vi!menar!att!det!är!just!dessa!faktorer!som!spelar!in!i!
barnens! namnbildning! och! som! utgör! den! avgörande! skillnad! vi! noterar!
mellan! egenskapade! namnbildningar! hos! de! enspråkiga! respektive! de! flerK
språkiga!barnen.!!
De!enspråkiga!barnens!egenbildade!namn!är!ofta!hämtade!från!gemenK
samma! fantasikontexter.! Dessa! fantasilekar! är! naturligtvis! delvis! mycket!
situationsbundna,! men! ställer! också! krav! på! olika! typer! av! gemensamma!
referenser.! Ett! namn! som! Häxeskogen! syftar! på! en! gemensam! sagoskatt! och!
på! delad! kunskap! om! att! häxor! i! sagor! uppehåller! sig! och! bor! i! skogar.! Det!
område!som!betecknas!skulle!i!andra!sammanhang!knappast!kallas!skog,!utan!
är!ett!slags!liten!dunge!i!stadsbebyggelsen!så!även!valet!av!efterled!är!säkert!
präglat!av!denna!litterära!föreställning!om!lämpliga!uppehållsorter!för!häxor.!
En! sådan! namnbildning! ställer! krav! på! abstrakta! associationer! –! även! om!
barnet! hänvisar! till! en! faktisk! ”häxa”! som! befunnit! sig! på! platsen! vid! något!
tillfälle.!Namnet!Kungagraven!som!namn!på!en!del!av!skolgården!ställer!även!
det! krav! på! förmåga! till! abstraktion! och! till! möjligheten! att! aktualisera!
gemensam!historisk!kunskap,!och!dessutom!tillämpa!den!på!ett!rimligt!sätt!i!
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en! situation! utanför! den! vanliga! referensramen! för! historieämnet.! Denna!
senare!process!bör!ställa!höga!krav!på!kognitiva!och!språkliga!förmågor.!Just!
dessa! förutsättningar,! abstrakta! situationer! och! mer! krävande! kognitiva!
processer!är!också!det!som!utmärker!CALPKkompetensen.!
De! flerspråkiga! barnens! namn! är! av! annan! karaktär.! De! är,! som! vi! sett!
ovan,!tvåledade!och!bildas!av!ett!substantiv!med!ett!framförställt!adjektiviskt!
attribut.!Såväl!förleder!som!efterleder!är!konkret!beskrivande!och!i!hög!grad!
kontextbundna! (jfr! Gröna% gården,! Röda% rutschelkanan)! såväl! som! mönsterK
bundna.!Som!tidigare!nämnts!tycker!barnen!att!det!inte!spelar!någon!roll!att!
två! gårdar! (Röda% gården)! bär! samma! namn.! Då! använder! man! istället,! om!
otydlighet! uppstår,! en! förtydligande! omskrivning.! Namnbildningar! av! detta!
slag! ställer! inga! större! krav! på! gemensamma! referenser! utöver! just! de! geoK
grafiska!referenser!som!åsyftas.!De!kräver!inte!att!barnen!har!någon!gemenK
sam! lekerfarenhet,! och! inte! heller! gemensamma! referensramar! kring! sagor,!
historia! eller! andra! mer! akademiska! ämnen.! Namnen! har! tydlig! deiktisk!
förankring! och! pekar! på! en! i! kontexten3!närvarande! företeelse:! färg! eller!
form.!Detta!kräver!ett!BICSKrelaterat!språkbruk,!men!inte!ett!CALPKrelaterat.!
Emellertid! ser! vi! också! hos! de! flerspråkiga! barnen! exempel! på! något! mer!
avancerade! namngivningsprocesser,! liknande! dem! de! enspråkiga! barnen!
uppvisar,! även! om! referensramarna! hos! de! flerspråkiga! barnen! delvis! är!
andra.!De!gula!och!röda!lekställningarna!vid!Angereds!centrum!refererar!de!
flerspråkiga!barnen!till!som!McDonaldsMgrejorna.!Förleden!ställer!visserligen!
inte! samma! krav! på! abstraktion! som! referenser! till! gemensamma! litterära!
eller! historiska! företeelser! gör,! men! visar! ändå! att! barnen! associerar! och!
relaterar!till!gemensamma!kunskaper.!Det!är!dock!rimligt!att!påstå!att!dessa!
associationer! är! mer! konkret! kontextanknutna! än! referenser! till! historia,!
eftersom! en! McDonaldsKrestaurang! ligger! precis! i! närområdet.! EfterK
leden! Kgrejorna! har! också! betydligt! mycket! större! betydelseomfång! än!
efterleder! som! Mskogen! och! Mgraven! som! vi! ser! i! de! enspråkiga! barnens!
produktion.!!
I! det! här! resonemanget! har! vi! hänfört! skillnaderna! mellan! enspråkiga!
och! flerspråkiga! barns! egenskapade! namn! till! skillnader! i! språkliga! kompeK
tenser,!så!som!de!fångas!av!begreppsparet!BICS!och!CALP.!Noteras!bör!dock!
att!BICS!och!CALP!inte!är!avsedda!att!tillämpas!på!grupper!av!språkbrukare!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 !Ibland!

har! kommunikativa,! paralingvistiska! aspekter! av! språket,! ögonkontakt! o.s.v.!
betonats!som!centrala!för!kontextbundet!stöd.!Här!menar!vi!med!Cummins!1981b!att!även!
den!fysiska!omgivningen!med!artefakter!(i!det!här!fallet!hus!och!gårdar)!kan!utgöra!detta!
kontextuella!stöd.!
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utan! på! enskilda! individers! språkliga! repertoar.! Vi! förutsätter! alltså! inte! att!
alla!enspråkiga!barn!har!en!viss!typ!av!språklig!kompetens!och!inte!heller!att!
alla!flerspråkiga!barn!har!det.!Istället!menar!vi!att!namngivningen!är!präglad!
av!att!många!av!barnen!i!de!två!grupperna!uppvisar!ett!visst!register!och!att!
detta!avspeglas!i!de!egenskapade!ortnamn!som!de!båda!grupperna!använder.!
Vi! har! inte! mätt! ordförrådets! storlek! hos! barnen,! undersökt! skolframgång!
eller! liknande! för! att! försöka! fastslå! eventuella! språkliga! skillnader! i! stort!
mellan! grupperna.! Däremot! har! vi! under! intervjuerna! konstaterat! att! det!
finns! stora! skillnader! i! vad! de! enspråkiga! och! de! flerspråkiga! barnen! utK
trycker! i! samtal! med! oss.! Dessa! skillnader! kan! vara! språkliga! men! de! kan!
också!bero!på!andra!faktorer,!såsom!skolornas!olika!pedagogiska!profiler.!
!
Flerordsenheter%och%stereotypi%
Diskussionen! om! BICS! och! CALP! fokuserar! i! första! hand! på! barnens!
semantiska! repertoar! vid! namngivning.! Som! framgått! av! ovanstående! finns!
det! emellertid! också! tydliga! skillnader! mellan! de! enspråkiga! och! de! flerK
språkiga!barnens!formella!repertoar,!i!det!att!de!flerspråkiga!barnens!namn!i!
högre!grad!är!bildade!enligt!ett!speciellt!mönster:!ett!sammansatt!namn!där!
bestämningsleden! innehåller! ett! färgadjektiv! och! huvudleden! innehåller! ett!
artefaktbetecknande! appellativ.! Detta! formella! mönster! kan! diskuteras! i!
termer! av! stereotypi! och! idiomacitet.! Enligt! Hasselgren! (se! avsnittet! om!
Andraspråksinlärning!ovan)!är!stereotypi!i!bemärkelsen!upprepning!av!känt!
mönster!(till!skillnad!från!reproduktion!av!specifikt!uttryck,!jfr!Ekberg!ovan)!
utmärkande! för! andraspråkstalares! produktion! snarare! än! ett! uttryck! för!
idiomacitet.! Även! för! denna! iakttagelse! gäller! dock! de! antaganden! vi! redoK
gjort!för!ovan,!dvs.!att!vi!förutsätter!att!inte!alla!barn!i!Angered!delar!samma!
språkliga! kompetens,! utan! snarare! att! namngivningen! inom! gruppen! som!
helhet! präglas! av! att! många! av! barnen! är! flerspråkiga! och! föredrar! ett! känt!
mönster!vid!namngivning.!
%
Andra%faktorer%av%betydelse%för%barnens%namnbildning%
Naturligtvis!ligger!andra!faktorer!än!flerspråkigheten!bakom!de!skillnader!vi!
noterat! mellan! de! olika! barngruppernas! egenskapade! onomastikon.! Sådana!
skillnader! kan! sannolikt! även! föras! tillbaka! på! mer! demografiska! faktorer.!
Barnen!i!de!flerspråkiga!områdena!uppger!att!de!har!ett!stort!kontaktnät!och!
de! rör! sig! framför! allt! i! närområdet,! vilket! framgår! av! deras! berättelser! om!
lekar! och! plikter! av! olika! slag! i! vardagen.! De! flerspråkiga! barnen! ingår! i!
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större! namnbrukarkretsar! än! de! enspråkiga! barnen,! vilket! sannolikt! påK
verkar! de! egenskapade! namnens! karaktär.! Barnen! i! det! mer! enspråkiga!
området!leker!i!mindre!grupper!och!de!förlägger!inte!sina!lekar!till!en!gemenK
sam! scen! i! närområdet! såsom! många! av! de! flerspråkiga! barnen! gör.! Dessa!
mindre! namnbrukarkretsar! bidrar! sannolikt! till! att! dessa! barns! inofficiella!
namn!i!högre!grad!ger!uttryck!för!gemensamma!referenser!och!förefaller!mer!
interna!till!sitt!semantiska!innehåll.!En!annan,!delvis!besläktad!delförklaring!
till!olikheterna!i!barnens!olika!onomastiska!system!kan!relateras!till!barnens!
olika! rörelsemönster.! De! flerspråkiga! barnens! lokalkännedom! är! betydligt!
bättre! än! de! enspråkiga! barnens.! Det! skulle! kunna! leda! till! att! de! skapar!
namn!av!mer!beskrivande!karaktär,!eftersom!de!har!större!områden!att!finna!
beteckningar!till.!Deras!tydliga!förankring!i!hemmiljön!gör!det!också!rimligK
are!att!hänvisa!till!gemensamma!geografiska!referenser!som!t.ex.!McDonalds.!
De!enspråkiga!barnen!bor!inte!alla!i!området!runt!den!skola!där!de!går,!och!
delar! därför! inte! på! samma! sätt! en! gemensam! hembygd.! De! gemensamma!
platser! som! ska! namnges! präglas! i! hög! grad! av! skolaktiviteter,! som! t.ex.! en!
historia! om! en! kungagrav! som! en! lärare! berättat! för! barngruppen.! För! de!
flerspråkiga! barnen! präglar! den! lokala! omgivningen! såväl! skoldagen! som!
fritiden.!
Tidigare! forskning! (se! t.ex.! Ainiala! 2010)! har! visat! att! människor! med!
andra! modersmål! än! majoritetsspråket! ibland! ger! platser! namn! på! sina!
modersmål.! Varken! de! enspråkigt! svenska! eller! de! flerspråkiga! barnen! har!
bildat! några! inofficiella! namn! på! andra! språk! än! svenska.! Sannolikt! bidrar!
hos!de!flerspråkiga!barnen!det!faktum!att!namnbrukarkretsarna!är!stora!till!
att! namnen! blir! svenska.! Barnen! har! många! olika! modersmål! och! verkar! i!
liten!utsträckning!umgås!i!språkliga!enklaver.!Det!gör!att!svenska!blir!deras!
lingua!franca!och!därmed!också!det!språk!som!används!för!att!bilda!namn.!I!
de! fall! där! andra! språk! än! majoritetsspråket! i! området! använts! i! namnK
bildningen!har!det!just!rört!sig!om!språkliga!enklaver!av!olika!slag!såsom!den!
somaliska!gruppen!i!Helsingfors!(se!Ainiala!a.a.).!!
!

Slutsatser!
Materialet!i!den!här!artikeln!visar!att!det!finns!en!tydlig!skillnad!mellan!hur!
flerspråkiga! och! enspråkiga! informanter! i! Göteborgsområdet! bildar! inK
officiella!ortnamn.!Skillnaderna!syns!såväl!i!hur!namnen!bildas!morfologiskt!
som!i!det!semantiska!innehåll!namnen!har.!Dessa!skillnader!kan!bero!på!flera!
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faktorer.!Till!viss!del!kan!de!relateras!till!faktorer!som!den!fysiska!miljön,!till!
lekvanor! och! till! delvis! olika! sociokulturella! kontexter.! Vi! har! emellertid! till!
stor!del!velat!förklara!olikheterna!som!ett!utslag!av!att!de!flerspråkiga!barnen!
i!mindre!utsträckning!än!de!enspråkiga!har!tillgång!till!ett!CALPKregister,!dvs.!
de!språkliga!redskap!som!krävs!för!ickeKkontextbunden!kommunikation!med!
högre! kognitiva! krav,! som! namngivning! och! annan! begreppsbildning! är!
exempel! på.! Teorin! om! BICS! och! CALP! är! således! relevant! för! att! förklara!
också! fenomen! knutna! till! onomastikon,! vilket! inte! är! så! förvånande,! om!
onomastikon!ses!som!delvis!knutet!till!det!mentala!lexikonet.!
!
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Summary!
MARIA!LÖFDAHL!&!SOFIA!TINGSELL:!!
Gröna%gården!(The!green!yard)!and!Häxeskogen%(The!witches’!woods).!The!
onomasticon!and!name!formation!from!a!secondKlanguage!perspective!
!
This! study! concerns! unofficial! names! created! and! used! by! children! in! Angered,! a!
suburb! of! Gothenburg;! it! draws! on! data! from! interviews! with! 31! children.! The!
suburb! Angered! is! characterized! by! linguistic! and! cultural! diversity.! The! Angered!
children! have! multicultural! backgrounds! and! most! of! them! are! multilingual.! For!
comparison,! a! small! group! of! monolingual! Swedish! children! has! also! been! interK
viewed.! The! results! show! that! the! unofficial! names! created! by! the! multilingual!
group! consist! largely! of! ellipses,! correlation! names! and! purely! descriptive! names.!
Furthermore,! the! multilingual! group! of! children! are! less! likely! to! produce!
semantically! and! morphologically! complex! names.! Thus,! this! study! raises! the!
question! of! whether! the! children's! linguistic! backgrounds! are! reflected! in! the! way!
they!name!places!in!their!environment.!This!is!analyzed!by!means!of!the!linguistic!
tools! BICS! (Basic! Interpersonal! Communicative! Skills)! and! CALP! (Cognitive!
Academic! Language! Proficiency)! along! with! some! other! linguistic! concepts! taken!
from!the!research!paradigm!of!second!language!acquisition.!!
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Syftet! med! den! här! studien! är! att! visa! hurdana! onomastiska! spår! husdjur,!
framför!allt!nötkreatur!och!bland!dem!kor,!har!lämnat!i!stadsmiljöer!i!SvenskK
finland.!Synvinkeln!aktualiserades!då!jag!för!cirka!tio!år!sedan!började!samla!
material! om! namn! på! husdjur! i! allmänhet! bland! finlandssvenskar.! Analysen!
av! det! materialet,! som! kom! att! bestå! av! drygt! 20!000! belägg,! resulterade! i!
publikationen! Våra! fyrfota! vänner! har! också! namn! (Blomqvist! 2011).! I! den!
boken!står!de!primära!namnen!på!husdjur!i!fokus.!Där!fanns!inte!plats!för!en!
särskild! aspekt! på! nötkreaturs! förekomst! i! städer.! Den! luckan! försöker! den!
här!studien!fylla.!Det!innebär!att!materialet!nu!inte!omfattar!endast!namn!på!
nötkreatur!som!sådana!utan!också!ortnamn,!släktnamn,!binamn!och!artefaktK
namn,!vilka!än!i!dag!kan!berätta!om!var!husdjur!förekommit!i!urbana!miljöer.!
Elva! i! dag! tvåspråkiga! kuststäder! längs! Finlands! västK! och! sydkust! har!
varit! föremål! för! undersökningen.! Det! gäller! Gamlakarleby! (i! dag! Karleby),!
Jakobstad,!Nykarleby,!Vasa,!Kaskö!och!Kristinestad!i!Österbotten,!Åbo!i!ÅboK
land! och! Ekenäs,! Helsingfors,! Borgå! och! Lovisa! i! Nyland.! Materialet! har!
excerperats! ur! Svenska! litteratursällskapets! samlingar,! bouppteckningar,!
historiker,! dagstidningar,! adresskataloger! och! memoarer! samt! från! kartor!
över! nämnda! städer.! Det! har! kompletterats! med! längre! intervjuer! med! ett!
flertal!personer,!bl.a.!språkforskare!och!museifolk!med!bakgrund!i!de!aktuella!
städerna.! De! äldsta! skriftliga! beläggen! går! tillbaka! till! 1500Ktalet,! de! yngsta!
skriftliga!och!muntliga!beläggen!gäller!tiden!fram!till!omkring!1990.!
!

Historisk!bakgrund!
Inom!kreatursskötseln!i!Finland!förekom!det!en!god!bit!in!på!1900Ktalet!vissa!
likheter!mellan!land!och!stad,!särskilt!mindre!städer.!Så!fanns! det! i!gårdar! i!
städerna!från!medeltiden!och!framöver!uthus!med!plats!för!en!häst,!några!kor,!
kanske!får!och!höns.!Folk!som!flyttade!in!från!landsbygden!tog!sin!Rödgås!med!
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sig,!för!mjölk!skulle!man!ha!dagligen,!smör!var!en!viktig!handelsvara!och!gödK
sel!behövdes!för!täppan.!När!stadens!egna!betesmarker!inte!räckte!till,!inlöste!
staden! mark! av! den! kringliggande! landskommunen,! och! förmögna! borgare!
skaffade! sig! åkerK! och! ängsmark! utanför! stadens! hank! och! stör.! Krig! och!
efterkrigstider!bidrog!till!att!självhushållningen!i!Finland!förmodligen!dröjde!
sig! kvar! något! längre! än! i! andra! nordiska! länder.! I! Kattpiskargränden! i!
Kristinestad!lär!fähuslukten!legat!kvar!ännu!mot!slutet!av!1950Ktalet.!
I!exempelvis!Vasa!fanns!enligt!Luukko!(1972!s.!355!ff.)!år!1635!hela!80!
borgare!som!höll!sig!med!kreatur,!sammanlagt!95!hästar,!248!nötkreatur,!196!
får! och! 28! svin.! De! största! ladugårdarna! tillhörde! borgmästaren! och! rådK
männen.!Sommartid!fördes!korna!ut!via!tullbommarna!till!stadens!allmänna!
beten,!medan!fåren!togs!ut!till!någon!holme!i!skärgården.!!
För!Borgås!del!visar!bouppteckningar!från!1700Ktalet!(Åkerman!1934!s.!
99,!128)!att!lektorn!vid!Borgå!gymnasium,!Anders!Kraftman,!vid!sin!död!1791!
efterlämnade!fyrtioåtta!kor,!sex!kvigor,!tre!tjurar,!tre!stutar,!tjugofyra!kalvar,!
tjugosex!får,!nio!svin,!sju!grisar,!nio!gäss,!en!tupp,!tolv!hönor!och!sju!hästar!i!
byn! Hindhår! i! Borgå! landskommun.! Vidare! fanns! i! den! hädangångna! änkeK
biskopinnan! Vendela! Juliana! Fortelius! bibliotek! år! 1799! litteratur! som!
Svenska!boskapsMafwelen!av!Hjortsberg!och!Underrättelser!i%boskapsmedicin!i!
svensk!översättning!i!två!delar!av!tysken!Erxleben.!!
Överdirektören! för! lantmäteriet! i! Finland,! C.W.! Gyldén,! ger! i! sitt! verk!
Historiska!och!statistiska!anteckningar!om!städerna%i!Finland!(1844,!Tabell!I)!
översikter!över!bl.a.!folkmängden!men!också!över!antalet!hästar!och!kor!som!
hölls! i! städer! i! början! av! 1840Ktalet.! För! de! aktuella! kuststäderna! –! från!
Gamlakarleby!i!norr!till!Lovisa!i!öster!–!har!jag!hämtat!uppgifterna!i!tabell!1.!
!
Tabell(1:(Antal!hästar!och!kor!i!kuststäderna!i!början!av!1840Ktalet.(
Stad%
Gamlakarleby!
Jakobstad!
Nykarleby!
Vasa!
Kaskö!
Kristinestad!
Åbo!
Ekenäs!
Helsingfors!
Borgå!
Lovisa!

!

Folkmängd%
2!374!
1!536!
1!076!
2!985!
710!
2!226!
12!123!
1!219!
13!175!
2!767!
2!732!

Hästar%
53!
45!
38!
180!
14!
66!
352!
45!
350!
obekant!
136!

Kor%
315!
222!
210!
580!
116!
468!
610!
141!!
600!
obekant!
205!

!
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Av! tabell! 1! framgår! att! Helsingfors! med! sina! 13!175! invånare! hade! den!
största! befolkningen! och! att! Åbo! med! 12!123! invånare! låg! på! andra! plats.! I!
tabellen! utgör! de! medelstora! städerna! med! drygt! 2! 000! invånare! ungefär!
hälften.!Den!minsta!befolkningen!hade!Kaskö!med!sina!710!invånare.!I!avsikt!
att!få!en!uppfattning!om!antalet!kor!i!förhållande!till!antalet!invånare!i!dessa!
städer! har! jag! beräknat! relationen! kor! per! 100! invånare! enligt! fallande!
frekvens!(se!tabell!2).!
!
Tabell(2:(Antalet!kor!per!100!invånare!på!1840Ktalet.(
Stad%
Kristinestad!
Nykarleby!
Vasa!!
Kaskö!!
Jakobstad!

Kor/invånare%
21,0/100!
19,5/100!
19,4/100!
16,3/100!
14,5/100!

%
!
!
!
!
!

Stad%
Gamlakarleby!
Ekenäs!
Lovisa!
Åbo!
Helsingfors!

Kor/invånare%
13,3/100!
11,6/100!
7,5/100!
5,0/100!
4,6/100!

!
!
Siffrorna!visar!att!invånarna!i!de!mindre!städerna!i!regel!höll!sig!med!fler!kor!
per!capita!än!invånarna!i!de!större.!Längst!i!urbanisering!hade,!såsom!väntat,!
Åbo! och! Helsingfors! hunnit.! Den! förra! var! vår! rikshalvas! huvudstad! under!
den! svenska! tiden! och! fram! till! 1812,! då! Helsingfors! tog! över! motsvarande!
ställning!i!Storfurstendömet!Finland.!Men!också!i!huvudstaden!hade!närmare!
fem!personer!av!hundra!en!ko!stående!i!sitt!fähus!på!1840Ktalet.!!
Något! överraskande! går! de! sex! österbottniska! städerna,! från! KristineK
stad!till!Gamlakarleby,!i!täten.!I!Kristinestad!förekom!det!sålunda!för!omkring!
170! år! sedan! hela! 21! kor! per! 100! invånare.! Kaskö,! som! hade! det! minsta!
antalet! invånare,! förefaller! att! längst! ha! bevarat! en! rural! miljö.! Av! Åströms!
undersökningar!(1985!s.! 135–139)!framgår!att!exempelvis!ägare!av!kreatur!
fram! till! 1903! tog! hand! om! höbärgningen! på! Kung! Gustavs! Allé! men! att!
staden!därefter!skulle!inköpa!en!gräsklippningsmaskin.!Och!så!sent!som!1980!
sålde!en!kvinna!ännu!mjölk!på!gammalt!sätt!på!beting.!Det!innebar!att!hennes!
kunder! lämnade! in! sina! rengjorda! mjölkkrukor! och! avhämtade! dem! fyllda!
med!färsk!mjölk!på!avtalad!tid!(jfr!SAOB,!s.v.!beting!sbst2).!!
Av! de! nyländska! städerna! förblev! Ekenäs! relativt! lantligt! ända! in! på!
1900Ktalet.! Orsaken! härtill! var! enligt! Henrik! Cederlöf! (1964! s.! 234! f.)! att!
bönderna!av!tradition!på!egna!kölar!förde!sitt!smör!till!Reval!och!Stockholm.!
Under! ryska! tiden! ersattes! Stockholm! av! Petersburg.! Där,! liksom! vid! järnK
verken! i! västra! Nyland,! fick! bönderna! bättre! betalt! för! sina! varor! än! bland!
borgarna! i! lilla! Ekenäs.! Ekenäsborna! blev! därför! tvungna! att! själva! hålla! sig!
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med!nötkreatur.!Deras!kor!fördes!ut!på!bete!på!morgnarna!och!togs!hem!till!
kvällen!av!vallhjon.!Det!kunde!gå!rätt!livligt!till!på!de!smala!gatorna!i!Ekenäs,!
när!korna!kom!hem!från!betet.!På!den!gata!som!ledde!till!Rådhustorget!uppK
manades! barnen! t.ex.! att! sätta! sig! i! säkerhet! i! någon! portgång,! då! ljudet! av!
bölande!kor!närmade!sig.!(Se!Takolander!1992!s.!242.!Jfr!bild!1.)!!
!

!
Bild(1:!Akvarell!av!Ida!Finne.!Tavlan!föreställer!Rådhuset!och!Nikolaigatan!i!Ekenäs!på!
1870Ktalet!men!är!sannolikt!målad!omkring!1900.!(Tillhör!Västra!Nylands!
landskapsmuseum.)!!

!
Här! kan! tilläggas! att! det! fanns! regler! för! hur! husdjuren! skulle! hållas! i!
städerna.!I!slutet!av!1800Ktalet!sades!i!polisordningens!§!8!för!Helsingfors!bl.a.!
så!här:!!
!
Ej!må!någon,!vid!vite!af!5!till!25!mark,!å!trottoarer!rida!eller!färdas!med!åkdon,!
leda!eller!stanna!med!hästar!och!boskap,!föra!dragkärror,!kälkar!...!som!hindra!
eller!eljes!besvära!fotgångare,!eller!öfver!trottoarer!anbinda!hästar!eller!andra!
kreatur,!eller!ock!gående!eller!stående!på!trottoaren!köra,!leda!eller!fasthålla!
hästar!eller!boskap!å!gatans!farbana.!!
(Adressbok!s.!A!9.)!!

!

!

!

!

!
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Onomastiska!spår!av!kor!i!städerna!
Husdjursnamn%
Borgarnas!kor!hade!namn!lika!väl!som!bondebefolkningens.!Men!att!i!dag!få!
reda! på! vad! korna! hette! är! ett! detektivarbete.! Enstaka! kor! antecknades!
nämligen! överhuvudtaget! inte! med! namn! i! bouppteckningar,! många! instruK
ment! är! dessutom! försvunna! och! i! den! muntliga! traditionen! föll! namnen! i!
glömska!inom!två–tre!generationer.!Eller!såsom!några!1900Ktalsinformanter!
påpekat:!!
!
”Kor!kom!jag!nog!i!kontakt!med!som!barn,!dvs.!någon!egentlig!kontakt!blev!det!
inte! fråga! om.! Jag! var! väldigt! rädd! för! kor! och! gick! långa! omvägar! för! deras!
skull.”!(Gamlakarleby)!
!

”Det!var!aldrig!tal!om!vad!kossan!hette.”!(Vasa)!
!

”Tant! Manda! sa! inte! vad! hennes! ko! hette,! men! hästen! Lola! talades! det! ofta!
om.”!(Vasa)!
!

”...! men! så! intima! med! dem! [korna],! att! de! skulle! haft! namn,! blev! vi! sällan.”!
(Lovisa)!

!
Konamn! i! städer! från! 1800Ktalet! belyser! jag! dels! med! exempel! ur! tre! boK
uppteckningar!från!Ekenäs,!nämligen!efter!en!borgare!(†1821)!som!också!var!
innehavare! av! en! större! bondgård,! en! kammakarmästare! (†1850)! och! en!
handlande!(†1895),!dels!med!två!levnadsbeskrivningar!från!Helsingfors.!!
I!den!förstnämnda!bouppteckningen!efter!en!borgare!i!Ekenäs!nämns!16!
nötkreatur,! av! vilka! 13! med! namn.! Korna! hette! Blomma,! Fröjda,! Hjertegås,!
Moderlik,! Rödgås,! Spånga! och! Svartlä,! en! tjur! Lustig! och! oxarna! Hjerter,!
Hjorten,! Hjælmer,! Hurtig! och! Mustig.! Kammakarmästaren! efterlämnade! en!
enda! ko,! Rögås,! medan! handelsmannens! kor! lystrade! till! namnen! Hjerta,!
Krona,!Linda,!Pullan,!Sevilla!respektive!Smultra.!!
Ekenäsnamnen!är!i!huvudsak!traditionella,!rurala!namn!av!den!art!som!
möter! också! på! annat! håll! i! Svenskfinland! och! i! andra! nordiska! länder! (jfr!
Huldén!1993;!Leibring!2000;!Blomqvist!2011).!Så!lever!Moderlik!och!Blomma%
kvar,! liksom! den! gamla! efterleden! Kgås! i! beläggen! Hjertegås! och! Rö(d)gås.!
Därtill! har! det! för! Åboland! och! Nyland! speciella! namnet! Hjälma% överlevt,!
liksom! den! maskulina! formen! Hjälmer,! som! är! bildade! till! hjälm! ’hjälmlik,!
bläsliknande! fläck! som! sträcker! sig! över! huvudet! på! nötkreatur’! (SAOB).!
Vidare!slutleden!Klä,!som!påträffats!också!på!Åland!och!i!Nyland!(Nordström!
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1921!s.!96;!Huldén!1993!s.!21)!och!som!enligt!Leibring!(2000!s.!145)!kanske!
kunde! härledas! från! svenskans! verb! lida! ’tåla,! tycka! om’.! Det! rätt! sällsynta!
Spånga!har!sannolikt!betecknat!en!ko!med!vita!fläckar!(Leibring!2000!s.!192!
och!där!citerad!litteratur).!
Av! handelsmannens! kor! från! slutet! av! 1800Ktalet! i! Ekenäs! avviker! två!
från! traktens! lantliga! tradition:! Pullan! och! Sevilla.! Subst.! pulla! ’smeksamt!
tilltal!till!kvinna!eller!ung!flicka’!är!enligt!SAOB!visserligen!belagt!redan!1611!
men!enligt!mina!informanter!torde!det!ha!varit!sällsynt!i!de!finlandssvenska!
dialekterna.! Namnet! Sevilla! avslöjar! väl! att! handelsmannen! i! sin! bod! sålde!
cigarrer! från! den! kända! spanska! tobaksstaden.! Man! får! väl! anta! att! både!
Pullan!och!Sevilla!var!valda!med!humor.!
I! Solveig! von! Schoultz! beskrivning! (1978! s.! 17)! av! sin! mor! Hanna! och!
livet!i!1870Ktalets!Helsingfors!ingår!den!här!idyllen:!
!
I! småstaden! Helsingfors! kantades! Bulevarden! på! sjuttiotalet! mest! av! låga!
trähus.! Nummer! femton! ägdes! av! senator! Norrmén! och! på! gården! stod! en!
mindre!byggnad!som!hyrdes!ut!åt!professor!Frosterus!med!fru!och!fyra!barn!
(...)!Det!var!också!roligt!att!kasta!sig!ner!i!det!doftande!höet!uppe!på!lagårdsK
skullen! och! locka! fram! sagor! ur! Hanna! som! inte! var! svårbedd! (...)! Nedanför!
höskullen! bodde! kossan! Brunetta,! professorskans! ögonsten.! Brunetta! reste!
varje! sommar! till! Borgå! med! ångbåten! Runeberg,! leddes! de! femton!
kilometrarna!till!Bosgård!och!traskade!på!hösten!tillbaka.!!!!
!

På!den!Kihlmanska!gården!på!Högbergsgatan!19!mitt!emot!Johanneskyrkan!i!
södra! Helsingfors! hölls! också! kreatur.! Då! ett! stort! stenhus! uppfördes! på!
tomten! 1898! lät! man! nämligen! gårdens! gamla! stall! och! fähus! stå! kvar.! I!
fähuset,!berättar!författaren!Bertel!Kihlman!i!sina!memoarer!(1975!s.!95!f.),!
hade! hans! föräldrar! en! ko! under! första! världskriget,! medan! hans! egen! get!
Kunigunda! disponerade! över! utrymmet! under! andra! världskriget.! I! stallet!
stod!en!körkarls!häst!fram!till!1941.!Se!vidare!Skata!gård!nedan.!!
För!de!övriga!kuststäderna!i!min!studie!har!lokala!meddelare!återkallat!i!
minnet!följande!namn!från!1900Ktalet:!
!
Jakobstad:!Freja,!Julia,!Netta,!Syria!
Nykarleby:!Blomster,!Hallon,!Ringa,!Rosa,!Rödgås,!Sola,!Stjärna!
Kaskö:!Konvaljen,!Lisa,!Lotta,!MajKBritt,!Rosa,!Stjärna!
Kristinestad:!Hertta,!Rosa,!Stjärna!
Ekenäs:!Brita,!Majken,!Rosa,!Smultra!

!

!

!
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Populärast! visar! sig! Rosa! ha! varit,! förvånansvärt! livskraftigt! Rödgås.! Av! förK
namn!på!modet!bland!tidens!flickor!känner!man!igen!Brita,!Lisa,!MajKBritt!och!
Majken.!De!nämnda!korna!var!bland!de!sista!i!sin!stad.!!
!

Ortnamn!
De! äldsta! i! skrift! påträffade! ortnamn,! som! vittnar! om! att! kreatur! hållits! i!
finländska!städer,!finner!man!i!Åbo!och!i!det!då!Finland!tillhöriga!Viborg.!År!
1509!omtalas!i!Åbo!domkyrkas!svartbok!(1890!s.!560!f.,!Kupila!&!Söderström!
2011!s.!238)!en!tompt%oc%gordh!...!wedh%Fægahtan.!Belägget!från!Viborg!gäller!
en!av!stadsportarna!som!bar!namnet!Karjaporten,!dvs.!’fäporten’!(Ruuth!1906!
s.! 151! f.).! Båda! avslöjar! vilka! vägar! kreaturen! förts! ut! ur! staden! på! bete.!
Fägatan!i!Åbo!kom!senare!att!uppgå!i!Nylandsgatan.!
Också! Ekenäs! har! haft! sin! Fägata,! i! skrift! omtalad! 1755.! Den! anses! ha!
markerat! en! del! av! kornas! väg! från! torget! ut! till! de! tidigare! nämnda! betesK
markerna.! I! slutet! av! 1700Ktalet! blev! gatan! socialt! kraftigt! uppgraderad! till!
Drottninggatan.! (Se! Cederlöf! 1955! s.! 415! f.! och! Gyldéns! karta! 1843.)! Andra!
städer!har!sannolikt!också!haft!”fägator”,!men!de!har!inte!bevarats!i!skrift.!(Se!
yngre!belägg!nedan.)!
Säterier!har!också!efterlämnat!ortnamn!som!berättar!om!nötkreatur.!Ett!
av!dem!förekommer!i!Ekenäs!intill!den!forna!Ekenäs!ladugård,!som!i!skrift!är!
känd!från!mitten!av!1500Ktalet!(Takolander!1930!s.!36!ff.).!Om!dess!tidigare!
existens!minner!i!dag!gatunamnet!Ladugårdsgatan.!Efter!liknande!gårdar!har!
Ladugårdsgatan! i! Åbo! och! Ladugårdsvägen! i! Vasa! fått! sina! namn.! Också!
Helsingfors!har!en!Ladugårdsvägen!och!därtill!Ladugården,!som!betecknar!en!
hel!stadsdelsrote.!Men!de!namnen!kom!till!så!sent!som!1957!respektive!1959,!
sedan!staden!inkorporerat!områden!som!ursprungligen!tillhört!den!år!1550!
tillkomna!Helsingfors!kungsgård.!(Se!Helsingfors!gatunamn!1971!s.!174!f.,!jfr!
nedan.)!!
I! Helsingfors! hölls! på! 1700Ktalet! och! in! på! 1800Ktalet! kor,! också! otaxK
erade! sådana,! bortom! Ulrikasborgsberget! och! på! Skatudden! i! vad! som!
kallades! Slaktarhagen! (Hornborg! 1950! s.! 465).! Och! genom! Tavasttull! vid!
Långa! bron! drevs! en! stor! flock! kor! av! stadens! herdar! ut! på! bete! till! ett!
arrendeområde!som!på!1840Ktalet!fick!namnet!Vallgård!och!som!senare!blev!
namn!på!en!stadsdel.!(Hornborg!1950!s.!465;!Helsingfors!gatunamn!1971!s.!
141;!Rakas!Helsinki–Vårt!Helsingfors!1986!s.!29.)!

!

196!│Marianne!Blomqvist!

!
Under! 1800Ktalets! lopp! förefaller! det! ha! blivit! ovanligare! att! ge! gatuK
namn!med!anknytning!till!kreatur!i!städerna.!Borgarna!ville!kanske!visa!upp!
sin! stad! som! en! modern! boendeform! efter! kontinentala! förebilder! och!
glömma! miljöns! rurala! ursprung.! Betesmarker! och! kostigar! fick! ge! vika! för!
stenlagda!gator!och!torg,!esplanader,!alléer!och!boulevarder.!Stadsplanerarna!
skulle,! såsom! det! påpekas! i! verket! Helsingfors! gatunamn% (1971! s.! 79),!
beakta! ”namnens! statusK! och! känslovärde”! och! undvika! namn! ”som! ger!
otrevliga! associationer! eller! kan! dra! löje! över! invånarna”.! Såsom! olämpliga!
betraktades!då!bl.a.!Oxhagen.!
Men!hur!blev!det!senare?!En!genomgång!av!de!gatunamn!som!tillkom!i!
de! för! den! här! studien! aktuella! städerna! i! Finland! under! förra! hälften! av!
1900Ktalet! visar! att! namn! på! FäK! och! KoK! i! stort! sett! saknas.! Men! undantag!
finns.!I!Åbo!dök!det!t.ex.!efter!kriget!i!en!från!S:t!Karins!år!1939!inkorporerad!
stadsdel! upp! en! gata! och! en! gränd! som! på! finska! fick! namnen! Karjakatu!
respektive! Karjakuja% <! karja! ’nötkreatur,! fä’.! En! ordagrann! översättning! till!
svenska! av! det! förstnämnda! hade! lytt! *Fägatan,! identiskt! således! med! det!
medeltida! gatunamnet! (jfr! ovan).! Men! så! blev! det! inte.! I! stället! skapades!
namnet! Fäbogatan.! Det! är! möjligt,! säger! fil.lic.! Christer! Hummelstedt,! långK
varig! svensk! medlem! av! Åbo! stads! gatunamnsnämnd,! att! man! därmed! ville!
undvika! en! förväxling! med! det! medeltida! namnet.! Skriftliga! bevis! är! likväl!
svåra! att! uppdaga.! Gränden! fick! på! svenska! i! varje! fall! heta! Fägränd.! Någon!
negativ! klang! förefaller! fäKnamnet! inte! ha! väckt! i! det! huvudsakligen! finskK
språkiga!området,!närmast!därför!att!finskans!karja!saknar!en!sådan!bibetydelse.!
Originellt!är!också!det!namnbyte!som!staden!Helsingfors!genomförde!1954!i!
samband!med!att!Mellungsby!i!Helsinge!socken!inkorporerades.!Då!byttes!det!
tidigare! sv.! Kreatursvägen,! fi.! Karjapoluntie% ’fästigsvägen’! ut! mot! det! sv.!
Fästigen,! respektive! fi.! Karjatanhuanpolku% ’fägårdsstigen’.! (Se! Helsingfors!
gatunamn!1971!s.!215.)!!
Några! nedslag! i! Helsingfors! grannstäder,! de! forna! socknarna! Esbo! och!
Helsinge,!vilka!fick!status!av!köpingar!1963!respektive!1972!(varvid!Helsinge!
bytte!namn!till!Vanda)!och!stadsrättigheter!1972!respektive!1974!(UppslagsK
verket! Finland,! band! 1! och! 5),! visar! att! man! förhållit! sig! positivt! till! att! låta!
den!lantliga!miljön!framträda!i!nybildade!gatunamn.!Uppgifter!på!kartor!och!i!
telefonkataloger! minner! om! tidigare! förekomst! av! nötboskap,! exempelvis!
namn! som! Fäbron,! Oxfotvägen,! Laduvägen! och! Vallargränden! i! Esbo.! Vanda!
bjuder! på! kategorinamn! som! Kohagen,! Koskällan,! Kostigen,! Kovallgränden,!
Kalvstigen,!Boskapsstigen!och!Vallaregatan.!!

!

!
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Kvartersnamn!
Vissa! städer,! bland! dem! Helsingfors,! Åbo! och! Ekenäs,! försågs! under! förra!
hälften! av! 1800Ktalet! med! kvartersnamn! efter! förebild! från! Stockholm! (jfr!
Blomqvist!1999).!I!vår!nya!huvudstad!kom!kvartersnamnen!främst!att!bildas!
till!ord!för!däggdjur,!fåglar!och!fiskar!–!både!inhemska!och!utländska.!Bland!
de! svenska! namnen! märks! Bocken,! Fåret,! Geten,! Hästen,! Oxen! och! Tuppen.!
Däremot! inte! Kon,! Hönan,! Tackan%eller! Fäet.! Var! de! sistnämnda! djurarterna!
inte! heraldiskt! värdiga! nog?! Att! fäet! inte! var! lämpligt! har! väl! samband! med!
att! ordet! såväl! i! högspråket! som! i! dialekterna! användes! bl.a.! som! skällsord!
och!som!”uttryck!för!förakt”!(SAOB,!FO,!Dalin!1850,!s.v.!fä).!Formerna!kossa!
och!hönsig!klingade!heller!inte!väl,!därtill!fanns!i!staden!en!liten!holme!med!
namnet! Hönan.! (Se! Adressbok,! Plan! af! Helsingfors! 1895;! Helsingfors! gatuK
namn!1971!s.!108.)!!
Också! i! Åbo! utgick! man! från! termer! för! djur! då! nya! kvarter! i! slutet! av!
1820Ktalet! planerades.! De! resulterade! i! Enhörningen,! Gudungen,! Pantern,!
t.o.m.! Flugan! och! Grodan.! Men! inte! Kon! eller! Fäet.! (Jfr! Blomqvist! 1999.)!
Detsamma! gällde! Ekenäs,! vars! nya! kvartersnamn! framgår! av! C.W.! Gyldéns!
karta!från!1843.!Här!gick!Elefanten,!Kamelen,!Hästen,!Oxen,!Fåret!och!Geten!an!
–!men!inte!Kon!eller!Fäet.!
!

Personnamn!
Släktnamn!på!KoK!och!finskans!LehmäK!saknas!i!Finland.!Förmodligen!också!i!
det! övriga! Norden! med! undantag! av! det! danska! adliga! namnet! Kofoed.! Ett!
liknande!adligt!namn!hade!Finland!enligt!adelskalendern!i!Hästesko!af!MålaM
gård,!som!bars!av!den!numera!i!Finland!utdöda!adliga!ätten!n.!14.!Av!yngre!
släktnamn!som!går!tillbaka!på!hemmansnamn!förekommer!hos!oss!bl.a.!HästM
backa,!Hästö,!Hästenäs!och!Kalfholm/Kalvholm!–!men!inget!Kobacka,!Koholm.!
(Jfr!Karsten!1923.)!
Binamn!har!det!däremot!funnits.!Två!exempel!har!för!mig!avslöjats!från!
Ekenäs:!KoKOlga!och!KoKHenka.!Under!det!förra!namnet!blev!stadens!vallare!
Olga!Nylund!känd!i!staden.!Under!det!senare!en!skolpojke!Henrik,!vars!mor!
på! 1950Ktalet! höll! en! ko! på! sin! gård.! Namnen! var! inte! av! den! smeksamma!
arten.!!

!
!

!

!
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Stoder!
Konstverk! har! också! namn.! Helsingfors! parker! pryds! av! traditionella! djurK
skulpturer! såsom! Emil! Cedercreutz! Moderskärlek% som! står! i! Fölskvären! och!
för! vilken! hästen! ReippaanKLiisu! från! Närpes! i! Österbotten! stått! modell! (jfr!
Blomqvist! 2011! s.! 29).! Och! på! Mannerheimvägen! ståtar! sedan! 1960! Aimo!
Tukiainens! ryttarstaty! över! marskalk! Mannerheim! i! sadeln! på! sin! sista! häst!
Kate!eller!Käthy!(Kruskopf!2000!s.!70–73).!
Statyer!av!modernare!slag!har!skulptören,!kreatursskötaren!Miina!ÄkkiK
jyrkkä!blivit!känd!för.!I!grant!plåtskrot!har!hon!avbildat!sina!egna!nötkreatur!
av! östfinsk! ras,! vilka! kunde! ges! namn! ur! den! ortodoxa! kalendern.! En! av!
hennes!statyer!med!namnet!Joy!fångar!i!dag!bilisters!uppmärksamhet!på!en!
grässlänt! i! en! trafikrondell! i! Hagnäs! påminnande! om! en! svunnen! kultur! i!
huvudstaden.! Äkkijyrkkäs! kor! på! Skata! gård! i! Nordsjö! i! Helsingfors! var! förK
modligen!de!sista!nötkreaturen!i!privat!ägo!i!staden.!De!vräktes!år!2009.!Men!
än! lever! åtminstone! en! av! dem! på! annan! ort! lystrande! till! namnet! Frendi1.!
Namnet! fick! kon! eftersom! hon! föddes! på! alla! hjärtans! dag,! fi.! ystävänM
päivä!’vändagen’!(jfr!Blomqvist!2011!s.!51).!!
(

(
Bild(2:!Skulptören,!kreatursskötaren!Miina!Äkkijyrkkäs!staty!Joy!!
i!en!trafikrondell!i!Hagnäs!i!Helsingfors.!(Foto:!Marianne!Blomqvist.)!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Frendi%är!ett!finskt!slangord!med!ursprung!i!engelskans!friend.!

!

!
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Slutord!
Studien!torde!visa!att!husdjursskötseln,!främst!nötkreatur!och!hästar,!lämnat!
onomastiska! spår! i! Finlands! städer.! De! äldsta! beläggen! är! från! 1500Ktalet! i!
form! av! gatunamnet! Fægatan! i! Åbo,! respektive! portnamnet! KarjaM
porten!’fäporten’!i!Viborg.!I!början!av!1840Ktalet!hade!de!gamla!städerna!fortK
farande!en!starkt!lantlig!prägel.!I!exempelvis!Kristinestad!gick!det!då!21!kor!
per!100!invånare,!i!Ekenäs!11,6!per!100!och!t.o.m.!i!huvudstaden!Helsingfors!
4,6!per!100.!Stickprov!visar!att!kornas!namn!länge!var!traditionella.!Det!var!
Rödgås,!Rosa!och!Stjärna.!Men!snart!fick!de!konkurrens!av!kvinnliga!förnamn!
på!modet,!såsom!Brita,!Lisa!och!MajKBritt.!Humoristiska!namn!dök!också!upp:!
Pullan,!Sevilla!och!Brunetta.!Den!typen,!både!inhemska!och!utländska,!har!nu!
blivit! allt! vanligare,! visar! namn! som! Frendi,! Merry! Christmas,! Silvia! och!
Trudilutta.!Så!har!det!blivit!särskilt!sedan!systemet!med!årsbokstav!1957!slog!
igenom!och!det!gällde!att!hitta!på!namn!med!samma!initialbokstav.!Då!kunde!
resultatet! bli! Aromatic,! Baby,! Bingo,! Bonus,! Bältros,! Smetana! och! ÅhKhå.! (Jfr!
Vatanen!1997;!Blomqvist!2011.)%
Nutida!stadsbor!blir!påminda!om!gångna!tiders!kreatursskötsel!i!städerna!
bl.a.!genom!gatunamn,!kvartersnamn,!personnamn!och!artefaktnamn.!Sådana!
är! de! i! min! studie! nämnda! Fäbogatan,! Kovallgränden! och! Ladugårdsvägen;!
Fåret!och!Geten;!Hästesko!af!Målagård!och%KoKOlga!respektive!Moderskärlek.!!
!
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Summary!
MARIANNE!BLOMQVIST:!!
Urban!cows!
%
The!title!Urban%cows!covers!a!brief!study!of!onomastic!traces!that!cows!have!left!in!
the!nomenclature!of!coastal!towns!of!Finland!from!the!Middle!Ages!to!the!present!
day.! The! towns! in! question! were! and! are! bilingual,! but! the! focus! is! on! Swedish!
names.! The! material! stems! from! medieval! documents,! town! histories,! and! estate!
inventories!as!well!as!memoirs,!and!is!supplemented!by!interviews.!Four!categories!
of! names! were! found:! those! referring! to! cows,! placeKnames,! personal! names,! and!
names!of!statues.!
Until!the!twentieth!century!there!were!similarities!in!cattle!breeding!in!towns!
and!the!countryside!in!Finland.!The!naming!traditions!known!from!the!beginning!of!
the! eighteenth! century! survived.! Hence,! as! late! as! in! the! 1950s,! Rosa,! Rödgås%and!
Stjärna%could%be!seen!grazing!together!with!MajMBritt!or!Majken.!
The! oldest! urban! names! referring! to! cattle! are! streetKnames.! From! Finland’s!
former! capital! Åbo! we! know! the! medieval! Fägatan! <! Sw.! fä! ‘cattle’! +! gata! ‘street’,!
from!Viborg!Karjaporten!<!Fi.!karja!‘cattle’!+!Sw.!port!‘gate’.!The!two!names!reveal!
that! the! cattle! were! brought! in! and! out! of! towns! for! pasture! along! certain! roads.!
(See! the! nineteenthKcentury! watercolour! from! Ekenäs.)! During! the! nineteenth!
century!streetKnames!with!rural!associations!gave!way!to!a!continental!style!which!
included! boulevards! and! esplanades.! However,! in! the! course! of! the! twentieth!
century! animal! names! were! emancipated! when! cowKbased! street! names! were!
chosen!in!urban!areas!(Fäbron,!Kostigen,!Oxfotvägen).!
Official! surnames! with! the! first! element! KoK,! such! as! the! Danish! noble! name!
Kofoed,! are! not! found! in! Finland,! only! a! few! with! HästK! ‘horse’:! the! noble! name!!
Hästesko!af!Målagård!and!former!farmKnames,!such!as!Hästbacka.!Some!nicknames,!
such!as!KoMOlga,%could!be!heard!as!long!as!cows!were!kept!in!towns.!
Statues! of! animals! have! also! been! given! names.! A! Finnish! artist! Miina!
Äkkijyrkkä,! herself! the! owner! of! cows! of! the! Eastern! Finnish! breed,! has! become!
known!for!creating!cattle!figures!out!of!metal!scraps.!One!of!them,!called!Joy,!stands!
in!a!roundabout!on!the!way!out!of!Helsingfors.!(See!picture!2.)!

!

!

!
Løkkenavn!i!Oslo!!
%
Av%Tom%Schmidt%
!
!
!
!
!
Middelalderens!Oslo!lå!øst!for!Bjørvika!(‘byvika’)!og!bestod!i!all!hovedsak!av!
trehus.!En!rekke!ganger!var!byen!helt!eller!delvis!blitt!ødelagt!av!brann,!enten!
ved!uhell!(i!1159,!1223,!1254,!1352!og!1611),!ved!fiendtlige!angrep!(i!1137!
og! 1537)! eller! ved! at! myndighetene! og! borgerne! selv! ødela! byen! for! å! forK
hindre!at!fienden!skulle!finne!ly!(i!1567).!!
!

!
Figur(1:!“Strøget!om!Oslo!og!Akershus!ved!1600”.!Illustrasjon!i!Daae!1924!s.!7.!
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Etter! en! voldsom! brann! i! august! 1624,! som! la! hele! byen! i! aske,! besluttet!
Kristian!IV!at!Oslo!ikke!skulle!gjenoppbygges.!I!stedet!skulle!det!bygges!en!ny!
by,! Kristiania,! på! vestsida! av! Bjørvika! (Oslo! byleksikon! 2010! s.! 86).! Her!
kunne! byen! beskyttes! av! –! og! eventuelle! fiendtlige! tropper! beskytes! fra! –!
Akershus!festning!(se!figur!1),!som!siden!slutten!av!1200Ktallet!hadde!ligget!
på!Akersneset.!!
!
I!Oslo!hadde!borgerne!kunnet!sende!dyr!på!beite!–!og!skaffe!dem!vinterK
fôr!–!i!bymarka,!øst!på!Løkkene.!Så!seint!som!i!1582!var!bymarka!blitt!utvidet!
ved! at! kongen! skjenket! byen! fire! gamle! gårder,! Ulven,! Etterstad,! Teisen! og!
Bryn,!som!hadde!ligget!til!domkapitlet.!!
!
Fr.! II.! G.! a.! v.,! at! efterdi! vore! Undersaatter,! Borgermester,! Raadmænd! og!
menige! Borgere! udi! vor! Kjøbstad! Oslo! have! underdanigst! givet! os! tilkjende,!
hvorledes! de! til! deres! By! have! ingen! Græsgang! eller! Fædrift,! hvilket! falder!
dennem!meget!besværligt,!da!paa!det!samme!vor!Kjøbsted!desbedre!maa!blive!
ved!Magt,!tiltage!og!forbedres,!have!vi!af!vor!synderlig!Gunst!og!Naade,!saa!og!
vore!Undersaatter,!menige!Borgere!og!Indbyggere!udi!Oslo,!til!Gavn!og!Bedste,!
undt,! bevilget! og! tilladt! og! nu! med! dette! vort! aabne! Brev! unde,! bevilge! og!
tillade,! at! disse! efterskrevne! Gaarde,! som! til! des! have! ligget! til! Oslo! Kapitel,!
ved!Navn!Wlene![Ulven],!Ethestad![Etterstad],!Thesen!og!Bryn,!mue!og!skulle!
nu! strax! med! det! første! afbrydes! og! al! samme! Gaardes! Tilliggelse! og!
Eiendomme,!Intet!undertaget,!efter!denne!Dag!at!være!og!blive!til!fri!Græsgang!
og! Fædrift! og! udi! andre! maader! under! Oslo! By,! og! ville! vi! udlægge! og! gjøre!
Oslo! Kapitel! Skjel! og! fyldeste! Vederlag! for! forne! Gaarde,! de! udi! saa! Maade!
mister,!at!de!ikke!med!Billighed!skulle!have!dennnem!derover!at!beklage.!Cum!
inhib.!sol.!Kronborg!14!Febr.!1582.!R.!347.!Afskr.!III!341.!
(Norske!RigsKRegistranter,!heretter!NRR,!2!s.!447!f.)!
!

Det! kom! snart! krav! om! at! kongen! måtte! sørge! for! tilsvarende! muligheter! i!
nærheten! av! den! nye! byen.! Allerede! i! forordning! av! 4.! oktober! 1624! ble!
Kristiania!lovet!ny!bymark,!og!dette!ble!gjort!ved!et!makeskifte:!
!
De! Agre! og! Enge,! som! hidindtil! til! Akershuus! ligget! haver! og! nu! op! til!
Christiania!liggendis!ere,!skal!nu!under!samme!Kjøbsted!lægges;!derimod!skal!
ligesaa!meget!Ager!og!Eng!af!Oslo!By’s!Agre!og!Enge!til!Slottet!udlægges.!!
(NRR!5!s.!435)!
!

Og! mer! skulle! det! bli.! I! brev! av! 10.! mai! 1629! “skjænkede! Kristian! IV! byen!
gaardene! Store% Aker,! Sten,! Lindern,! Valle! og! Vøien! til! bymark! og! græsgang”!
(Norges!land!og!folk,!heretter!NLF,!bd.!3:1!s.!357;!se!nærmere!NRR!6!s.!147).!
I!1638!opptrer!begrepet!løkke,!idet!kongen!presiserte:!!
!

!
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Vi!ville!og!ingen!HøK!eller!Kornlader!have!der!udi!Byen;!desligeste!ville!vi,!at!
Borgerskabet! skal! have! og! holde! deres! Sviin! udi! Vatterlandet! og! uden! FæstK
ningen;! og! hvis! nu! saa! vel! som! herefter! indhegnede! Pladser! og! Løkker! uden!
Byen! af! Borgermestere! og! Raad! saa! vel! som! otte! af! de! villeste! Borgere! at!
sættes!for!en!vis!og!lidelig!aarlig!Afgift!til!Byens!Nødtørft.!! ! !!!(NRR!7!s.!412)!

!
Men!den!alminnelige!borger!fikk!ikke!glede!av!løkkene!særlig!lenge:!
!
Gaardene!Store!Aker,!Sten,!Lindern,!Valle!og!Vøien,!som!byens!borgere!fik!til!
beite!for!sine!kreaturer,!mistede!de!for!en!stor!del,!idet!de!rigere!og!mægtigere!
borgere! og! embedsmænd! bemægtigede! sig! hver! et! særskilt! stykke! af! byK
marken,! som! de! lod! indhegne.! Dette! var! oprindelsen! til! de! saakaldte! løkker,!
der! var! forenede! med! bygaardene.! Der! klagedes! over! denne! selvtægt;! men!
regjeringen! lod! det! blive,! som! det! var,! og! nøiedes! med! at! paabyde! en! løkkeK
skat.!Det!var!først!forbudt!at!bebygge!løkkerne!med!vaaningshuse;!men!heller!
ikke!med!dette!forbud!tog!man!det!saa!nøie.!Allerede!i!1640!fikk!borgermester!
Laurits%Ruus!tilladelse!til!at!opføre!et!vaaningshus!paa!den!efter!ham!opkaldte!
“Ruseløkke”.!
! !
!
!
!
!
!!
! (NLF!3:1!s.!361)!
!

Ruseløkka! er! fremdeles! et! kjent! navn! i! Oslo,! som! navn! på! et! boligstrøk,! en!
skole!og!en!barnehage,!og!det!inngår!i!gatenavnet!Ruseløkkveien!–!alt!rett!nok!
et! stykke! vest! for! den! opprinnelige! løkka,! hvorav! en! del! inngår! i! den! nåK
værende!Studenterlunden.!
Mange!løkker!fikk!etter!hvert!navn!av!denne!typen,!et!slektsnavn!+!(ofte!
bestemt! form! av)! løkke,! men! bildet! er! langt! mer! sammensatt.! Årsaken! til!
dette! synes! langt! på! vei! å! være! den! nye! funksjonen! mange! av! løkkene! fikk!
utover!på!1700Ktallet.!Fra!å!være!beiteK!og!slåttemark!for!(de!mer!velstående)!
borgerne,!ble!løkkene!etter!hvert!bebygd!med!til!dels!prangende!sommerhus!
omgitt! av! prektig! anlagte! hager.! Lenge! holdt! borgerne! en! husmann! eller!
andre,!som!kunne!passe!eiendommen!og!avlingen!om!vinteren!(Holden!2007!
s.! 72).! Særlig! fra! 1800Ktallet,! etter! som! byen! vokste,! ble! mange! av! løkkene!
omgjort!til!helårsboliger,!og!flere!av!de!større!eiendommene!ble!delt!–!og!fikk!
nye,!moteriktige!navn.!
!

!
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Figur(2:!“Kopi!af!2!Karter!over!Christiania!By!og!dens!Marker!1794!–!1795”!av!!
Patroclus!von!Hirsch.!Rekonstruksjon!i!Oslo!Byarkiv.!
.!!

!

!

!
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Figur(3:!Detalj!fra!Hirsch'!kart!1794–1795.!

!
Nedenfor!skal!jeg!på!grunnlag!av!et!materiale!på!521!løkkenavn!i!Oslo!først!
gjøre!rede!for!ulike!løkkenavntyper!og!avslutningsvis!se!litt!på!i!hvilken!grad!
–! og! hvordan! –! disse! navnene! har! overlevd! fram! til! vår! tid.! Eksemplene! er!
hentet!fra!så!vel!løkkene!på!Kristiania!bymark!som!fra!områder!øst!for!AkersK
elva!og!i!Gamlebyen.!Noen!få!eksempler!er!også!hentet!fra!Bygdøy,!der!det!fra!
1775!av!ble!bygslet!bort!eiendommer!som!fikk!løkkebebyggelse.!Noen!spørsK
mål!jeg!vil!komme!inn!på,!er!de!følgende:!
!

!
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•
•

Hvor!langt!tilbake!kan!vi!spore!bruken!av!termen!løkke?!
Hvilke!navn!fikk!løkkene?!
Hvilke!forleddstyper!finnes/fantes?!
Hvor! stabile! har! løkkenavnene! vært?! (I! hvilken! grad! og! i! hvilken! form!
har!løkkenavnene!overlevd?)!

Betegnelsen!løkke!og!forekomsten!av!løkkenavn!i!Oslo!fram!til!1624!
Løkke! f.,! nynorsk! også! lykkje! f.,! norrønt! lykkja! f.,! pl.! lykkjur,! er! avledet! av!
verbet!norrønt!lúka,!bl.a.!‘åpne’,!‘lukke’,!men!også!‘stenge!inne’.!Det!er!denne!
sistnevnte! betydningen! som! ligger! til! grunn! for! appellativet! lykkja! f.,! ‘innK
gjerdet!jordstykke’,!som! forekommer! i! en! rekke! norske! gårdsnavn,!de!fleste!
rett!nok!forholdsvis!unge.!Særbetydningen!“de!indhegnede!Stykker!af!den!til!
Kjøbstæderne! hørende! Bymark”! (Fritzner! 2! s.! 578)! er! spesielt! knyttet! til!
Oslo/Kristiania,!men!forekom!også!i!Sarpsborg.!Der!er!Lyckian,!með%Lyckiunni!
nevnt! allerede! i! 1312! (DN! 3! s.! 97;! Bergen),! jfr.! j% Lykkio% vider% Grindh,% j%
Lykkiunna%[KKK]!sæm%kallaz%Peters%lykkia!(RB!s.!492,!498;!1397);!se!BØ!7!s.!251,!
358.!
I!forbindelse!med!Oslo!nevnes!løkkene!på!bymarka!først!i!Magnus!lagaK
bøtes!bylov!fra!1276,!i!vedtektene!om!vakthold.!To!av!vekterne!skulle!gå!æftir%
ǿystra% stræte.% ok% auster% a% lykkiur! (NgL! 2! s.! 241;! avskrift! ca.! 1350:! AM! Perg.!
Cod.!No.!309!fol.).!Håkon!Magnusson!gav!i!1290!bort!ei!tomt!på!Løkkene:!tupt%
j%Oslo%austr%a%Lyckium!(DN!2!s.!26;!Tønsberg,!avskrift!AM).!I!1300!gav!han!en!
del! jordegods! til! prestene! ved! Mariakirka! i! Oslo,! og! bl.a.! mylnu% þa% med%
lyckiunni!(DN!1!s.!85;!Öckerö,!avskrift!AM);!hvorvidt!dette!skal!forstås!som!et!
proprium,!blir!vel!mer!usikkert.!Men!allerede!i!1264!forekommer!lykkja!som!
etterledd! i! et! sammensatt! stedsnavn,! Bergsløkka.! Biskop! Håkon! av! Oslo!
skjenket!kannikene!i!domkirka!bl.a.!x%aura%bol%i%Bærgslykkiu!(DN!3!s.!9;!Oslo).!
I! et! par! yngre! kilder! brukes! flertallsnavnet! Bergsløkkene:! j% Berghs% lykkium!
(DN! 2! s.! 97;! 1312,! Oslo),! a%Berghs%lykkium%j%Aslos%herade! (DN! 3! s.! 98;! 1312,!
Oslo),! men! i! Røde%bok! (1397)! nevnes! igjen! Bergs%lykkia%(RB! s.! 238).! Navnet!
opptrer!så!i!matrikkelutkastet!fra!1723!(Bergsløchen),!og!det!finnes!fremdeles!
i!matrikkelen,!som!gnr.!129!i!Østre!Aker.!!Oluf!Rygh!(NG!2!s.!111)!er!usikker!
på! om! forleddet! er! appellativet! berg! n.! eller! et! eldre! gårdsnavn,! men! av!
konteksten!i!DN!3!s.!98!er!det!åpenbart!at!det!her!er!tale!om!en!gård!ved!navn!
Berg!(biar%þæira%a%Berghe),!forskjellig!fra!gården!i!Vestre!Aker.!I!det!samme!

!
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brevet! nevnes! også! brunnen! j%Kælldulykkiu,! [í]! synstu%lykkiu! og! Skylislykkiur,!
som!tydeligvis!gjelder!løkker!mellom!byen!og!Bergsløkka.1%
!!

Løkker!og!løkkenavn!etter!1625!!
Slik! vist! ovenfor,! fulgte! begrepet! løkke! med! fra! det! gamle! Oslo! til! den! nye!
byen! Kristiania! i! Akershagen,! og! allerede! fra! slutten! av! 1600Ktallet! opptrer!
løkkenavn!som!fremdeles!finnes!i!levende!bruk.!Fra!1697!finnes!en!jordebok!
over!løkkene,!der!i!alle!fall!de!fem!første!løkkene!er!oppført!med!navn.2!To!av!
disse! navnene,! RuuseMLøcken! og! Philipstad,! er! bevart,! bare! med! endret! ortoK
grafi.! Ruseløkka! har,! som! nevnt,! navn! etter! borgermester! Lars! Ruus,! som!
levde! fra! 1586! til! 1642,! Filipstad! etter! apoteker! Filip% Filipssønn% Moth,! som!
eide!en!urtehage!her!om!lag!1650.3!Munkedammen!lever!i!gatenavnet!MunkeM
damsveien! og! Holmen! i! Holmens% gate! (begge! gatenavnene! er! fra! 1852).!
Munkedammen! var! ifølge! tradisjonen! fiskedam! for! munkene! i! cistercienserK
klosteret!på!Hovedøya,!grunnlagt!i!1147,!og!området!omkring!dammen!ble!i!
1646! overdratt! som! løkke! til! byens! toller.! Som! Munkedammen! er! også!
Holmen! et! gammelt,! og! i! dette! tilfellet! i! prinsippet! udaterbart,! naturnavn.!
Løkka! lå! på! et! nes! mellom! Pipervika! og! Filipstadbukta,! om! lag! der! Aker!
brygge!nå!ligger,!men!den!opprinnelige!navnebæreren!er!sannsynligvis!TjuvK
holmen!utenfor!neset.!!
Navnet!Marselii%Hauge!(d.v.s.!Marselis%hage)!er!forsvunnet!(og!Marselis’!
gate!ligger!et!helt!annet!sted,!på!Grünerløkka).!Løkka!hadde!navn!etter!Selius!
Marselis! (De%Lorendraier),! som! i! 1644! skaffet! seg! en! løkke! på! 42! dekar! like!
utenfor!bymuren.!Hovedbygningen!kalte!han!Marselienborg!(Holden!2007!s.!
19,!50),!men!heller!ikke!dette!navnet!er!bevart.!!
Slik!tilfellet!er!med!Holmen!og!Munkedammen,!har!flere!løkker!overtatt!
eldre! naturnavn,! men! enda! flere! bærer! gårdsnavn! eller! navn! på! husmannsK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Bergsløkka! “lå! i! en! bue! omkring! den! vestre! delen! av! Kampen”! (Oslo! byleksikon! 2010! s.!

73),! og! det! er! sannsynlig! at! gården! Berg! har! omfattet! Kampen! og! området! oppover! mot!
Ensjø.!!
2!Første! side! av! jordeboka! er! gjengitt! i! Finn! Holdens! bok! Byløkker! i! Oslo! (2007! s.! 23).! På!
denne! sida! nevnes! 22! løkker,! men! bortsett! fra! de! fem! første,! omtales! løkkene! bare! ved!
eierens! navn,! f.eks.! nr.! 7! Claus%Bendicke! og! 13! Karen%Mathias%Skrædders.! Holdens! bok! har!
vært!en!av!mine!viktigste!kilder!til!artikkelen,!ved!siden!av!Oslo!byleksikon!og!gamle!kart.!
Der!ikke!annet!er!opplyst,!viser!jeg!generelt!til!leksikonet.!!
3!I!1661!kalles!eiendommen!Philipsborg!(Holden!2007!s.!54!f.),!men!dette!er!altså!endret!før!
1697.!Filipstad!er!det!eneste!løkkenavnet!i!materialet!med!etterleddet!Mstad,!og!bakgrunnen!
for! navneendringen! er! ukjent.! Kanskje! er! mønsteret! det! vermlandske! Filipstad,! lenge!
skrevet!Philipstad!o.l.!Mesteparten!av!byen,!grunnlagt!i!1611,!brant!ned!i!1694!(SOV!III!54).!!
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plasser,!skjenkestuer!o.l.!I!noen!tilfeller!er!det!gamle!navnet!overtatt!uendret:!
Haugen! 1396,4!Saxegården! (j%Saxagarðe! 1334),%Sten! (j%Steini! ca.! 1400),! Valle%
(Vallær! 1389),! Alnafet,! Bakås,% Bergtangen,! Bislett! (‘Bi! så! litt!’),! Geitmyra,!
Gråbeinsletta,! Ila,! Lia,! Merrahaugen,! Vøyenvollen! (1684;! jfr.! Vøyen! <! i%Vodini!
1363),!men!de!fleste!har!fått!tillagt!et!løkkeindikerende!etterledd,!som!oftest!
nettopp! Kløkka. 5 !I! mange! tilfeller! opptrer! det! sammensatte! navnet! som!
alternativ! til! det! usammensatte! (som! Stensløkka,! Valleløkka,! Alnafetløkka,!
Bakåsløkka,! Ilaløkka),! men! mange! kjennes! bare! i! sammensatt! form,! selv! om!
de! sannsynligvis! også! har! forekommet! usammensatt,! f.eks.! Åkebergløkka!
(Valkaberg!i!Sverres!saga;!se!NG!2!s.!122),!Pipervikleiret!og!Jerusalemsløkka.%
Galgebergløkka! og! Jordalsløkka! kjennes! som! løkkenavn! bare! sammensatt,!
men!nå!brukes!utelukkende!Galgeberg!og!Jordal!om!strøkene!der!løkkene!lå.!
Langt!vanligere!er!navn!som!kan!knyttes!til!en!person,!og!navn!som!kan!
karakteriseres!som!metaforiske,!lånte!eller!nasjonalromantiske.!Her!skal!jeg!
først!ta!for!meg!de!ulike!personrelaterte!navnene,!før!jeg!–!noe!mer!kortfattet!
–!drøfter!de!øvrige.!
Samtlige! navn! med! persontilknytning! er! sammensatte.! Det! er! tale! om!
navn!der!forleddet!er!a)!fornavn!og!etternavn,!b)!tittel!og!etternavn,!c)!tittel!
eller!yrke,!d)!etternavn,!og!e)!mannsK!eller!kvinnenavn.!Typene!a)!og!b)!bærer!
preg!av!å!være!papirnavn;!ingen!av!dem!er!i!alle!fall!bevart!i!levende!bruk!i!
den! registrerte! formen.! Heller! ikke! type! c),! skjønt! ganske! utbredt! i! kildene,!
synes! å! ha! overlevd! i! særlig! grad.! Type! d)! har! utvilsomt! hatt! en! viss!
utbredelse!også!i!talemålet,!og!flere!navn!er!bevart.!Størst!bevaringsgrad!har!
typene!d)!og!e).!Til!hvert!enkelt!navn!er!det!i!parentes!ført!opp!årstallet!for!
det!eldste,!registrerte!belegget.!!
!
a)%Fornavn%og%etternavn%(slektsnavn%eller%yrkestittel)%%
Det! er! 13! forekomster,! f.eks.! Balle% Toresens% løkke! (1801),! Mikkel% Gullsmeds%
løkke! (1697),! Morten% Bakers% løkke! (1741),! Anders% Holmsens% hage! (1697)! og!
Peder% Frostes% hage! (1795).! Særskilt! papirknitrende! er% Paul% Arnesens% lille%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Ifølge!NG!2!s.!125!er!navnet!først!belagt!i!1578,!men!Oslo!byleksikon!2010!s.!498!opplyser!

at! Haugen! lå! til! nonneklosteret;! jfr.! NLF! 3:1! s.! 354,! som! skriver! at! klosteret! alt! på! 1300K
tallet!hadde!“erhvervet!!sig!Kvernefossene!ved!‘Haugen’!(nu!Schulzehaugen)!og!‘Voden’,!(nu!
Vøien)”.! Kilden! for! dette! er! trolig! Røde! bok! s.! 300:! “Kuærnæ! forsen! ok! haugen! med! vider!
Aker!...”,!der!utgiveren!tydeligvis!ikke!har!oppfattet!haugen!som!navn.!
5!Jeg! velger! gjennomgående! å! skrive! Kløkka! i! samsvar! med! alminnelig! talemål! i! Oslo.! OppK
slagsverkene!–!til!dels!også!moderne!kart!–!bruker!gjerne!det!riksmålsinspirerte!Kløkken.!

!
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løkke,! bare! funnet! nevnt! i! 1776.! Ikke! overraskende! har! ingen! av! disse!
navnene!overlevd,!og!det!samme!gjelder!neste!gruppe.!
!
b)%Tittel%og%etternavn%
Det! er! 19! forekomster,! f.eks.! Admiral% Kroghs% løkke! (ca.! 1800),! Boktrykker%
Bergs%løkke!(1801),!Krigsassessor%Brochmanns%løkke!(før!1815),!Fru%Grünings%
løkke!(ca.!1840),!Madame%Borthigs%%løkke!(1795),!Kammerherre%Ankers%hager!
(1795).!
!
c)%Tittel%eller%yrke%
Flere! av! de! 29! navnene! i! denne! gruppa! bærer! preg! av! å! ha! vært! brukt! i!
dagligtalen,! men! bare! ett,%Majorstua,! er! bevart.! Det! er! gitt! etter! Major! M.W.!
Sundt,! som! døde! i! 1759.! Blant! de! øvrige! eksemplene! kan! det! bemerkes! at!
flere! sosiale! lag! er! representert,! som! Professorløkka! (Kløkkene)! (1865) 6 ,!
Statsrådinneløkka! (1856),! Klokkerløkka! (1801),! Billedhoggerløkka! (1758),!
Bokbinderløkka! (1795),! Hattemakerløkka! (1783),! Kobberslagerløkka! (1824),!
Sporemakerløkka!(1763),!Stolmakerløkka%(ca.!1750),!Tamburløkka!(ca.!1750),!
Vognmannsløkkene% (før! 1840);! og! med! andre! etterledd:! Kuskebakken! (før!
1892),%! Smedbråten%(ca.! 1800),! Prostenga! (ca.! 1740),! Justisrådshaugen! (etter!
1750),! Klokkerstua! (1801),! Skinnerstua! (1697),! Smedstua! (før! 1892),!
Klokkerstykket!(1847),!Prestestykket%(før!1777).!!
!
d)%Etternavn%%
Navnetypen! etternavn! (slektsnavn)! +! løkke/løkka! (sjeldnere! et! annet! etterK
ledd)! var! svært! alminnelig,! og! det! kan! skilles! mellom! løst! og! fast! sammenK
satte!navn.!!
Ingen!av!de!65!løst!sammensatte!navnene!av!typen!Arbins%løkke%(1795),!
Brandts% løkke% (ca.! 1840),! Osterhaus’! løkke! (1801)! eller! de! fire! sammensatt!
med!hage!(Marselis%hage;!1644,!Rosenkrantz’hage;!ca.!1800)7!er!bevart,!men!
flere! av! dem! gjenfinnes! i! gatenavn! i! det! strøket! der! løkkene! lå.! Her! kan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Professorene! ved! universitetet! fikk! forpakte! hver! sin! løkke.! Den! største! av! dem,! på! 114!
dekar,! var! Keyserløkka,! oppkalt! etter! Jacob! Rudolf! Keyser,! som! fikk! tildelt! løkka! i! 1850!
(Holden!2007!s.!144).!Navnet!Keyserløkka!lever!fortsatt.!Professor!Nils!Treschow!forpaktet!
omlag!samtidig!Bellevue,!like!ved!Munchmuseet,!der!hovedhuset!nå!er!barnehage!og!navnet!
bevart.!!!
7!Oslo!byleksikon!2010!s.!472!bruker!det!fast!sammensatte!“Rosenkrantzhaven”.!
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nevnes! Arbins%gate! (navngitt! i! 1896),! Osterhausgata%(1852)! og! Rosenkrantz’%
gate!(1852).!
Av! de! 84! fast! sammensatte! navnene! med! etterleddet! løkka! er! derimot!
flere!bevart!i!strøket!der!løkkene!lå:!Bolteløkka!(1760Kt.),!Grünerløkka!(etter!
1670),! Jessenløkka! (ca.! 1860),! Langårdløkka! (1874),! Meyerløkka! (før! 1850),!
Rodeløkka! (1854–59),! Ruseløkka! (ca.! 1640),! Schafteløkka! (ca.! 1800),! TullinM
løkka!(etter!1869)!og!Voldsløkka!(1780).!
En!lang!rekke!navn!er!avledet!fra!løkkenavn!av!denne!typen,!selv!om!det!
i! enkelte! tilfeller! kan! diskuteres! om! utgangspunktet! for! det! eksisterende!
navnet!ikke!like!gjerne!er!personen!løkka!hadde!navn!etter!(at!det!er!tale!om!
memorialnavn).! Det! gjelder! f.eks.! Ankertorget! (samt! Ankerbrua% og! Anker%
hotell),! Calmeyers% gate,! Dalsbergstien! (av! Dauelsbergløkka),! Gruegata,! HolteM
gata,!Løchenveien,!Mastrups%gate,!Neuberggata,!Youngstorget,!Youngs%gate.!!
Materialet!inneholder!24!fast!sammensatte!løkkenavn!der!et!slektsnavn!
er! sammensatt! med! andre! etterledd,! f.eks.! Buchebakken%(1700Kt.),! Stensberg!
(etter! 1785),! Hammersborg! (1725),! Hammergården! (etter! 1781),! HegdeM
haugen! (før! 1802),! Hjortnes! (1738)! og! Schæfferstua! (tidlig! på! 1700Kt.).!
Hammersborg,! Strømsborg! (1825),! Hegdehaugen,! Schultzehaugen! (før! 1844)!
og! Hjortnes! lever! fortsatt,! mens! Stensberg! inngår! i! Stensberggata,! LakkeM
gården!(1720)8!og!Hammergården!i!Lakkegata!og!Hammergata.!
!
e)%MannsM%eller%kvinnenavn%
Et! mannsnavn! er! forledd! i! 31! løkkenavn,! et! kvinnenavn! i! 24! eller! 25.! I!
motsetning! til! navnene! som! er! behandlet! ovenfor,! er! appellativet! løkke! her!
mindre!vanlig.!Bare!sju!navn!på!Mløkka%har!et!fornavn9!i!forleddet,!alle!disse!er!
mannsnavn,! og! med! to! unntak! opptrer! de! på! 1800Ktallet.! Det! gjelder!
Kasperløkka! (1840Kt.),! Kristiansløkka! (1892),! Lorentzløkka! (1892),! MathisM
løkka!(1844),!Nikolailøkka!(1800Kt.),!Svensløkka!(før!1759)!og!Trueløkka!(ca.!
1750)10.!Ingen!av!disse!er!bevart!eller!brukt!i!gatenavn.!!
De! vanligste! etterleddene! er! lyst! og! berg! med! hhv.! 11–12! og! 10! navn!
hver.! Blant! lystKnavnene! er! kvinnenavn! det! desidert! vanligste! med! sju! eller!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 !Navnet!

er! dannet! med! forleddet! i! slektsnavnet! Lachmann.! Familien! kjøpte! i! 1720!
hovedhuset!på!Nedre!Dælenenga,!det!gamle!Dælin!(Oslo!byleksikon!2010%s.!324).!Lakkegata!
fikk!sitt!navn!i!1857,!Hammergata!i!1864.!
9!Nilseløkka! er! egentlig! et! *Nilsenløkka,! oppkalt! etter! Jacob! Nielsen,! som! i! 1820! overtok! ei!
løkke!fra!1794!under!Torshov!(Oslo!byleksikon!2010%s.!383!f.).!
10!De! to! løkkene! Trueløkka! og! Truebakken! tilhørte! omkring! 1750! True! Halvorsen.! De! ble!
innlemmet!i!Rolighet!ca.!1800!(Oslo!byleksikon!2010%s.!580).!
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åtte! forekomster,! hvorav! tre! Marienlyst! (alle! fra! 1790Ktallet)! og! ellers!
Cecilienlyst! (1790Kt.),! Karenslyst! (1790Kt.),! Marenslyst?, 11 !to! Marielyst! (ca.!
1800! og! ca.! 1825)! og! Sørinelyst! (ca.! 1805).! De! fire! som! er! sammensatt! med!
mannsnavn,! er! Fredrikslyst! (etter! 1769),! Henningslyst! (1780),! Holgerslyst!
(1820)!og!Jørgenslyst!(1830Kt.?).!!
Sju!løkker!har!et!navn!sammensatt!av!et!kvinnenavn!og!berg!n.,!ElisenM
berg!(1799),!Lovisenberg!(ca.!1800)!og!fem!Sofienberg!(fra!1770–ca.!1800),!og!
tre! løkkenavn! på! Kberg%har! et! mannsnavn! som! forledd:! Fredriksberg! (1754),!
Henrikenberg!(1795)!og!Petersberg!(1784).!
Borg! f.! er! etterledd! i! sju! navn! sammensatt! med! mannsnavn.! Det! er! tre!
Petersborg,! og! dessuten! Filipsborg12!(1661;! siden! 1697:! Filipstad),! HalfdansM
borg!(1892),!Karlsborg!(1865)!og!Vilhelmsborg!(1820;!også!Kberg).!To!løkker!
med! navn! på! Kborg% har! navn! etter! kvinner:! Amalienborg! (etter! 1818)! og!
Regineborg!(1697).!
Navnene!sammensatt!med!etterleddet!lund!m.,!har!ikke!mannsnavn!som!
forledd.! De! seks! navnene! sammensatt! med! kvinnenavn,! er! to! Kristinelund!
(det!ene!fra!1828;!begge!på!kartet!fra!1917)!og!ellers!Katrinelund!(1800Kt.),!
Louiseslund!(ca.!1845),!Mailund!(1845)13!og!Sofienlund%(ca.!1820).!!
De! tre! navnene! sammensatt! med! Mro! og! de! to! med! Mstua% har! derimot!
mannsnavn! i! forleddet,! to! Fredriksro! (1792! og! før! 1844)! og! ett! Kristiansro!
(1833);! Adamstua! (1795)! og! Simenstua! (1892).! Øvrige! sammensetninger! er!
Truebakken! (ca.! 1750;! se! note! 10),! Kjellsbekk! (eller! Mbakk;! 1755),! Svenenga!
(1877),!Fredriksgave!(1844)14!og!–!det!eneste!med!et!kvinnenavn!som!forledd%
–%Reginehaugen15!(1833).!Et!avvikende!navn!er!Saxegården,!idet!det!tilsvarer!
middelalderens! Saxagarðr! (kjent! siden! 1334).! Navnet! brukes! nå! om! en!
bygård!(i!Saxegårdsgata),!der!steinkjelleren!kan!være!fra!middelalderen.!Når!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Belegget!er!hentet!fra!kartet!i!NLF!(1917),!men!muligens!er!det!feil!for!Karenslyst.!
12!Da!løkka!har!navn!etter!Filip!Filipssønn!Moth!(se!ovenfor),!kan!det!ikke!avgjøres!om!det!

er! forK! eller! etternavnet! som! ligger! til! grunn.! Da! han! trolig! ble! omtalt! som! Filip! Moth,! er!
navnet!tatt!med!her.!
13!Løkka! ble! kjøpt! i! 1845! av! Maren! Tillesen,! gift! Pay! (Oslo! byleksikon! 2010! s.! 349),! og!
forleddet!i!løkkenavnet!er!høyst!sannsynlig!Maia,!en!utbredt!kjæleform!av!Maren%og!Maria.!
14!Navnet!er!det!eneste!i!materialet!med!etterleddet!gave,!og!kunne!–!likesom!flere!av!disse!
yngre!navnene!–!tenkes!å!være!dannet!etter!dansk!forbilde.!Herregården!Hagenskov!på!Fyn!
het! Frederiksgave! fra! 1667! til! 1962! (opplyst! av! forskningsarkivarie! Berit! Sandnes,! Lund,!
som! også! ellers! har! bidratt! med! nyttige! opplysninger.! Jfr.! Dalberg! 1991! s.! 199).!
Eiendommen! i! Oslo! ble! utskilt! fra! Frognæs%løkke%i! 1844! og! tilhørte! Fredrik! Stang! fram! til!
1869,!da!den!ble!solgt!og!omdøpt!til!Fagertun.!
15 !Ifølge! Oslo! byleksikon! 2010! s.! 461! (under! Reginehaug)% var! det! offisielle! navnet!
Regineborg,! mens! Finn! Holden! (2007! s.! 74)! opplyser! at! løkka! “på! folkemunne”! ble! kalt!
Regineborg.!
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navnet! tas! med! her,! skyldes! det! at! eiendommen! (7,2! dekar)! var! matrikulert!
med!eget!løkkenummer!i!1892,!og!i!Oslo!byleksikon!2010!s.!496!heter!det!da!
også!at!“hovedhuset!var!tidligere!en!del!av!et!større!løkkeanlegg”.!!
Flere! av! løkkenavnene! med! personnavnforledd! er! bevart;! det! gjelder!
imidlertid! bare! fire! av! dem! med! mannsnavn! i! forleddet,! foruten! det! nevnte!
Saxegården,!Adamstua,!Filipstad!og!Karlsborg.!Av!løkkenavnene!med!kvinneK
navn! i! forleddet! lever! Elisenberg,! Lovisenberg,! ett! av! de! fem! Sofienberg,! ett!
Kristinelund,! Karenslyst,! ett! Marielyst! og! ett! Marienlyst.! Mailund! gjenfinnes! i!
Mailundveien.!!
!
f)%Metaforiske,%lånte%og%nasjonalromantiske%navn%
Så!langt!har!oversikten!tatt!for!seg!enkelte!navneledd,!og!selv!om!bruken!av!
enkelte!av!disse!–!særlig!i!punkt!e)!–!kan!skyldes!utenlandsk!påvirkning!(se!
note! 14),! er! dette! i! langt! større! grad! tilfellet! med! de! navnene! som! her! skal!
diskuteres.!En!rekke!av!disse!er!åpenbare!oppkallingsnavn.!
De! 79! navnene! jeg! har! samlet! i! denne! gruppa,! kan! på! ulike! måter! vise!
eierens/navngiverens! kulturelle! bakgrunn! eller! litterære! orientering,! og! i!
flere! tilfeller! gjenspeiles! 1800Ktallets! nasjonalromantiske! strømninger.!
Enkelte!navn!kan!kategoriseres!etter!to!eller!tre!kriterier,!så!den!inndelingen!
jeg!har!valgt,!kan!utvilsomt!diskuteres.!
Flere! navn! viser! borgerskapets! forbindelser! til! europeisk! og! særlig!
dansk!kultur.!Eksempler!på!dette!er!Uranienborg!(1716),!oppkalt!etter!Tycho!
Brahes! observatorium! fra! 1570Ktallet;! de! fem! Sorgenfri! (tidligst! fra! 1762;!
kjent! i! København! siden! 1698)16,! Inkognito! (ca.! 1750),! fire! Bellevue! (tidligst!
på! kart! fra! 1795),! Eremitage! (før! 1805;! et! dansk! slott! fra! 1694),! Solitude!
(1805;! i! København! fra! 1720Ktallet),! Bakkehuset! (1823;! kjent! i! København!
siden! 1756,! tidligere! kalt! Bakkehaugen),! Blida! (1846;! oppkalt! etter! en!
algiersk! by),! Bloksberg! (1855;! etter! tysk! Blocksberg,! kanskje! over! Danmark,!
der! Bloksbjerg! finnes! flere! steder,! tidligst! nevnt! i! 1610);! Otium! (før! 1892).!
Klare!utenlandske!forbilder!har!også!RosenKnavnene:!To!Rosenlund!(før!1844;!
i!Danmark!siden!1637),!to!Rosenborg!(ca.!1850;!i!København!siden!1624),!to!
Rosenhof!(før!1865)!og!ett!Rosendal!(før!1892;!i!København!siden!1762).!
Erindringen! (ca.! 1850)! og! Minnet! (før! 1840)! synes! også! å! ha! litterære!
forbilder,!likeledes!de!to!Høyenhall!(1850).17!Det!samme!gjelder!de!nasjonalK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Opplysninger! om! danske! navn! er! primært! hentet! fra! Jørgensen! 1999! og! 2008,! til! dels!

også!fra!http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk.!
17!For!et!mulig!litterært!forbilde!til!Høyenhall,!se!BØ!5!s.!208;!jfr.!Jørgensen!1999!s.!136.!
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romantiske! Gimle! (før! 1844)! og! Gimlehøy! (1850Kt.;! alternativt! navn! på!
Erindringen),! Framnes! (1852),! Breidablik! (1857).! Solhaug% og% Solbakken,!
begge! med! to! representanter! hver,! opptrer! ganske! snart! etter! framføringen!
av! Henrik! Ibsens! skuespill! Gildet% paa% Solhaug! (1855)! og! utgivelsen! av!
Bjørnstjerne! Bjørnsons! bondefortelling! Synnøve% Solbakken! (1857).! Navnene!
er!likevel!utvilsomt!valgt!på!grunn!av!positive!assosiasjoner.!Fra!1830Ktallet!
av! stammer! en! rekke! andre,! rosende! navn,! flere! med! særnorsk! skrivemåte!
eller! særnorske! navneledd:! To! Fagerborg! (1837),! to! Fagerheim! (1846),!
Vestheim! (1848),! Seteren! (1856),! to! Solheim! (før! 1865),! Fagertun! (1869),!
Fagersjå,! Fjellstua% og! Venheim! (alle! før! 1892).! Solli! opptrer! på! sin! side!
allerede!i!1716.!
Fred!og!ro,!fryd!og!frihet,!inngår!i!en!rekke!navn,!enkelte!ganske!tidlig!og!
flere! med! mulige! danske! forbilder:! Fredensborg! (ca.! 1740;! dansk! slott! fra!
1722),!fire!Sommerro!(1750Kt.),!fire!Rolighet!(før!1777;!flere!danske!fra!1700K
t.),! ! to! Frydenberg! (1726;! yngre! i! Danmark),! to! Frydenlund! (1770Kt.;! flere!
danske,! tidligst! i! 1682),! tre! Frydendal! (1793;! i! Danmark! siden! 1692),!
Frydenvoll! (før! 1825),! tre! Sommerfryd! (ca.! 1750),! Frihetssete! (1820Kt.),! FriM
hetslyst!(etter!1853;!navnet!erstattet!det!mer!prosaiske!Stueløkka).!Til!samme!
kategori! hører! Tidsfordriv! (etter! 1806)! og! det! sikkert! svenskKinspirerte!
Lugnet! (før! 1892).! Andre! rosende! navn! er! de! to! Utsikten! (før! 1795),! Sjølyst!
(etter! 1795),! vel! også! Sjøholm,! som! i! 1820! erstattet! Sjøløkka.! Disse! tre!
navnene! kan! forklares! ved! saklige! forhold:! ‘med! god! utsikt’! og! ‘ved! sjøen’,!
med! de! har! også! paralleller! i! Danmark,! der! herregårdsnavnet! Søholm! går!
tilbake!til!middelalderen,!det!utbredte!Sølyst!opptrer!fra!1743,!mens!Udsigten!
først!er!registrert!rundt!år!1900.!
Et! rosende! navn! er! også! Vennelyst! (1816;! om! lag! samtidig! i! Danmark),!
og! her! kan! også! nevnes! Punsjebollen,! et! skjenkested! på! 1700Ktallet! som!
seinere! fikk! navnet! Jørgenslyst.! En! ganske! annerledes! nøkternhet! vises! i!
navnet!Nøysomhet,!som!forekom!fire!steder,!tidligst!fra!1770Ktallet,!men!som!
ikke!finnes!i!det!danske!materialet.!
!

Navneendringer!
Slik!allerede!vist,!har!flere!av!løkkene!endret!navn,!én!eller!flere!ganger.!Ett!
eksempel! er! Borgermesterløkka! (1690Ktallet).! Løkka! tilhørte! i! 1697! en! skoK
maker! og! i! 1718! en! salmaker.! Det! kunne! tenkes! at! løkka! da! ble! kalt! hhv.!
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*Skomakerløkka 18 !og! *Salmakerløkka.! Det! virkelig! belagte,! nye! navnet! er!
imidlertid!Sofienberg,! oppkalt! etter! kona! til! eieren! på! 1760Ktallet.! På! et! kart!
fra! 1795! kalles! løkka! “Sophienberg! eller! Arbinløkken”,! etter! eieren! Peter!
Arbin,! men! Sofienberg! ble! opprettholdt! så! seint! som! ca.! 1850,! da! en! del! av!
løkka! ble! solgt! til! Kong! Oscars! Minde.! Selskabet! til! Omsorg! for! ældre! ugifte!
Damer!(af!Middelstanden),!det!såkalte!Jomfruklosteret!(Holden!2007!s.!57).!
Det! er! vanskelig! å! spore! noe! entydig! mønster! i! navneendringene,! men!
kanskje! en! tendens! i! retning! av! navn! med! forledd! dannet! av! et! personnavn!
(heri! innbefattet! slektsnavn),! og! i! noen! grad! videre! til! gruppe! f)! ovenfor!
(metaforiske,!lånte!og!nasjonalromantiske!navn).!!
I! materialet! er! det! hele! 106! eksempler! på! at! ei! løkke! endrer! navn! én!
gang,! f.eks.! Bakkehaugen! →! Bakkehuset,! Bellevue! →! Tostrupløkka! og! BokM
binderløkka!→!Frihetssete.%
Det!er!30!eksempler!på!to!navneskifter,!f.eks.!Akersløkka!→!Collettløkka!
→! Iversløkka;! Nattmannshaugen! →! Bakkehuset! →! Diriksløkka;! Rolighet! →!
Dietrichsons% løkke! →! Doblougløkka.! Åtte! løkker! har! endret! navn! tre! ganger,!
f.eks.:! Bergsløkka! →! Bukkeløkka! →! Theisteløkka! →! Petersborg;! Cecilienlyst! →!
Frosteløkka!→!Bellevue!→!Tostrupløkka;!Midten!(en!ubebygd!løkke!fra!1740K
tallet)!→!Froms%løkke!→!Frydenlund!→!!Rosenborg.!
!

Overlevelse!–!gjenbruk!
Innledningsvis! stilte! jeg! bl.a.! spørsmål! om! i! hvilken! grad! og! i! hvilken! form!
løkkenavnene!har!overlevd.!Under!oppslagsordet!byløkker!i!tredje!utgave!av!
Oslo%byleksikon! (1987! s.! 121)! opplyses! det! at! “bare! enkelte! større! byløkker!
har! fått! navnet! bevart! som! betegnelse! på! boligstrøk! eller! bydeler! (f.eks.!
Bolteløkka,!Fagerborg,!Marienlyst)”.!I!nyeste,!femte!utgave!er!dette!revidert:!!
!
…bare! enkelte! større! byløkker! har! fått! navnet! bevart! som! betegnelse! på!
boligstrøk! eller! bydeler,! som! Ruseløkka,! Solli,! Uranienborg,! Lovisenberg,!
Hjortnes! og! Filipstad.! Mange! løkkenavn! er! også! bevart! i! gatenavn,! som!
Inkognintogata! (sic),! Munkedamsveien,! Underhaugsveien,! Frydenlunds! gate!
og!Løkkeveien.!! ! !
!
!!!!
!
(Oslo!byleksikon!2010!!s.!111)!
!

Bolteløkka,! Fagerborg! og! Marienlyst! er! fremdeles! i! bruk! og! bl.a.! kjent! som!
navn! på! skoler.! I! 1917! hadde! 11! av! Kristianias! 23! folkeskoler! et! løkkenavn!
(NLF!3:2!s.!252!f.),!og!disse!er!i!stor!grad!bevart.!I!2011!bærer!13!av!Oslos!136!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Slik!antydet!av!Finn!Holden!(2007!s.!56).!
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grunnskoler! og! tre! øvrige! skoler! et! av! de! tradisjonelle! løkkenavnene!
(Utdanningsetatens!skoleoversikt).!
Plassen! tillater! ikke! noen! detaljert! redegjørelse! over! hvilke! navn! som!
har! overlevd,! men! det! kan! nevnes! at! av! mine! 521! registrerte! navn! på! 399!
løkker,!er!det!49!navn!som!fremdeles!brukes,!mens!65!gjenfinnes!som!ledd!i!
navn!på!gater,!plasser!o.l.!!
Ikke!minst!kommer!disse!navnene!til!syne!i!boligannonser.!Eksemplene!
nedenfor! er! hentet! fra! Aftenposten! 15.! oktober! 2011! (annonsenes! navneK
former!er!beholdt).!!
!
Adamstuen!!
Akersbakken!!
Fagerborg!–!
Fagerborggaten!
Fagerheimgata!!
Framnes!terrasse!
Frydenberg!
Grünerløkka!!

Ilaparken!
Inkognitogaten!!
Lovisenberggaten!

Rodeløkka!!
Schultzehaugen!
Sjølyst!

Majorstua!(1),!Majorstuen!(5)!
Marienfryd!(nydannet!navn)!
Marienlyst!
Munkedamsveien!

Skillebekk!!
Sofienberg!
Solli!Plass!!
Uranienborg!–!
Uranienborgparken!

!

Sammenfatning!
Appellativet!norrønt!lykkja!f.!ble!i!middelalderens!Oslo!brukt!om!inngjerdete!
jordstykker! i! bymarka,! og! ordet! forekom! også! som! etterledd! i! noen! stedsK
navn.!Etter!at!byen!ble!flyttet!i!1624–25,!fikk!borgerne!i!Kristiania!ny!bymark,!
og! etter! få! år! ble! det! også! der! anlagt! løkker.! Disse! ble! imidlertid! i! stor! grad!
etter!hvert!overlatt!til!innflytelsesrike!borgerne!mot!en!rimelig!“løkkeskatt”.!
Materialet!av!løkkenavn!er!forholdsvis!variert,!men!det!vanligste!etterK
leddet!er!nettopp!løkke,!og!–!i!levende!navn!–!brukt!i!bestemt!form,!Kløkka,!i!
mange!tilfeller!skrevet!“Kløkken”.!Mange!løkker!har!overtatt,!eller!inneholder!
eldre! naturnavn,! men! langt! flere! har! et! navn! som! kan! knyttes! til! en! person!
gjennom! et! slektsnavn,! en! tittel! eller! en! yrkesbetegnelse.! En! rekke! av! disse!
løkkenavnene! er! løst! sammensatte! og! bærer! preg! av! å! være! skrivebordsK
konstruksjoner,!som!neppe!har!vært!brukt!i!dagligtalen.!Fra!midten!av!1700K
tallet! og! særlig! fra! begynnelsen! av! 1800Ktallet! opptrer! en! rekke! løkkenavn!
med!et!personnavn,!et!fornavn,!i!forleddet!og!med!etterledd!som!til!dels!gjenK
speiler! løkkenes! nye! funksjon! som! lyststeder,! bl.a.%lyst,! lund%og! ro.! Nye! som!
etterledd!i!løkkenavn!er!også!borg!og!berg.!!
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Allerede! fra! midten! av! 1700Ktallet! oppstår! navn! som! viser! eiernes!
orientering!mot!utlandet,!men!–!særlig!fra!midten!av!1800Ktallet!–!reflekteres!
også!nasjonalromantiske!holdninger!gjennom!valg!av!navn!fra!norrøn!mytoK
logi! og! litteratur,! eller! navn! dannet! av! særnorske! ord! eller! med! norsk(ere)!
skrivemåte.!!
Navneendring! forekom! ofte,! ikke! sjelden! i! forbindelse! med! eierskifte.!
Nye! navn! oppstod! også! gjerne! når! løkkene! ble! oppdelt.! Likevel! har! mange!
navn!overlevd.!Av!materialet!på!521!navn!på!399!løkker!brukes!49!fremdeles,!
og!ytterligere!65!lever!som!ledd!i!gatenavn!o.l.!
!
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Summary!
TOM!SCHMIDT:!!
Names!of!løkker!(‘enclosures’)!in!Oslo,!Norway!
!
In! this! article! the! author! treats! a! group! of! placeKnames! from! Oslo.! Until! 1925! the!
city! was! called! Kristiania,! after! the! DanishKNorwegian! king! Kristian! IV,! who,!
following!a!devastating!fire!in!1624,!moved!the!city!from!its!old!site!on!the!eastern!
side! of! Bjørvika! (‘the! town! bay’)! to! a! new! position! adjacent! to! the! old! castle! of!
Akershus! (see! fig.! 1).! In! the! old! town! the! citizens! had! been! able! to! gather! winter!
fodder!and!let!their!livestock!graze!in!the!fields!nearby,!in!the!so!called!løkker!(from!
Old! Norse! lykkja! f.,! ‘enclosure’),! first! mentioned! in! a! royal! decree! of! 1276.! Shortly!
after!the!move!the!citizens!were!given!access!to!enclosures%near!the!new!city.!The!
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largest,!closest!and!most!valuable!løkker!were,!however,!soon!claimed!by!the!more!
prominent!citizens.!
Some!of!the!løkker!retained!old!topographic!names!but!many!more!were!given!
names!which,!through!their!specific!elements,!indicate!ownership!through!either!a!
surname,!a!title!or!a!name!phrase,!the!generic!in!most!cases!being!løkke.!After!the!
midKeighteenth!century,!and!particularly!starting!in!the!early!1800!as!many!of!the!
larger!estates!were!subdivided,!a!number!of!løkke!names!appear!with!given!names!
as!their!first!element!and!generics!indicating!the!new!function!of!the!properties!as!
fashionable! (summer)! homes,! e.g.! lyst! (‘pleasure’),! lund! (‘grove,! copse’),! ro!
(‘tranquility’),! but! also! berg! (‘hill’)! and! borg! (‘castle’).! Many! of! these! names! had!
equivalents!among!older!Danish!castles!and!manors,!and!a!continental!influence!is!
even! evident! in! some! of! them.! From! the! midKnineteenth! century! National!
Romanticism! is! seen! in! new! names! borrowed! from! Norse! mythology! or! reflecting!
recent! literature! and! containing! typically! Norwegian! –! as! opposed! to! Danish! –!
words!and!spellings.!
Name!changes!have!been!frequent!among!the!løkkeKnames,!but!some!of!those!
from!the!seventeenth!and!eighteenth!centuries!still!persist!as!names!of!neighbourK
hoods! and! schools,! while! several! are! found! as! the! first! elements! of! other! urban!
names.!
!

!
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Från!Gustavus%Magnus!till!Ära,!Dygd!och!Godt%samvete.!
Förändringar!inom!det!svenska!fasta!försvarets!namnskick!!
vid!mitten!av!1700Ktalet!
%
Av%Sophie%Holm%
!
!
!
!
!
I! många! europeiska! städer! vittnar! förfallna! fästningsverk! och! spår! av!
försvunna! sådana! om! att! staden! en! gång! har! varit! befäst.! Under! medeltiden!
byggde! man! stadsmurar! med! torn! och! från! och! med! 1500Ktalet! vallar!
bestående! av! bastioner! och! mindre! utanverk. 1 !Under! en! lång! tid! fick!
fästningsverken!namn,!men!på!1800Ktalet!verkar!denna!praxis!ha!försvunnit!
till!förmån!för!numrering!(Westerbeek!Dahl!1997!s.!73–74).!I!vissa!städer!är!
de!här!namnen!fortfarande!i!bruk,!trots!att!fästningsverken!tjänat!ut!sitt!syfte.!
I!Lovisa!finns!till!exempel!två!bastioner!som!bär!namnen!Ungern!och!Rosen.!
Många!invånare!i!staden!känner!till!bastionerna,!utan!att!de!vet!någonting!om!
namnens! härkomst! eller! om! bastionernas! ursprungliga! funktion.! SjöfästK
ningen! Sveaborg! utanför! Helsingfors! är! ett! annat! exempel! med! speciell!
karaktär.! Fästningen,! grundad! 1748,! övergick! först! 1973! från! militärt! till!
civilt!styre!och!är!idag!en!stadsdel!i!Helsingfors!med!ca!850!invånare!(Ett!hem!
på!Sveaborg![www;!hämtat!5.3.2012]).!Sedan!1991!är!Sveaborg!upptaget!på!
Unesco:s! lista! över! världsarv! i! egenskap! av! ett! unikt! minnesmärke! över!
militärarkitektur.! Många! HelsingforsK! och! specifikt! Sveaborgsbor! känner! till!
namn!som!tenaljen!von%Fersen,!som!idag!används!som!festlokal,!och!ravelinen!
Godt%Samvete,!där!Sveaborgs!sommarteater!har!sin!scen,!men!liksom!i!Lovisa!
är!få!medvetna!om!namnens!ursprung.!
Bristen! på! kunskap! om! namnen! på! de! här! (forna)! fästningarna! gäller!
inte!bara!en!bred!allmänhet,!utan!också!forskningslitteraturen!om!fästningarna!i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En!

bastion! är! en! artilleribas! som! har! formen! av! en! reguljär! eller! irreguljär! polygon.!
Tanken! bakom! bastionssystemet! var! att! skapa! korseld,! där! artillerielden! från! en! bastion!
skyddar! grannbastionens! flank.! Med! tiden! utvecklades! systemet! till! att! omfatta! allt! fler!
typer! av! fästningsverk:! tenaljer,! raveliner! o.s.v.! (för! en! beskrivning! av! bastionfästningens!
tidiga!utveckling,!se!Arnold!2002!s.!49–60).!!
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fråga.!Sveaborg!är!visserligen!som!en!följd!av!sin!historiska!särställning2!och!
sin! status! idag! inget! outforskat! område! –! i! äldre! litteratur! omnämns!
fästningarnas! bastionnamn! men! en! djupare! analys! saknas! (se! t.ex.! Nikula!
2010! s.! 118)! med! undantag! för! ett! inslag! om! namnen! i! Knapas3!1998! om!
inskriptionerna! på! Sveaborg.! I! Aho! 1998! granskas! Sveaborgs! äldsta! namn!
inte! i! sin! 1700Ktalskontext,! utan! snarare! ur! ett! nutida! perspektiv! som! ortK
namn! med! rötter! i! Finlands! svenska! historia.! Dessutom! har! namnen! på! de!
fyra! finska! fästningar! som! byggdes! samtidigt! och! under! samma! persons,!
Augustin! Ehrensvärds,! ledning! aldrig! jämförts:! Sveaborg,! befästningarna!
kring! Helsingfors,! gränsstaden! Lovisa! och! den! lilla! sjöfästningen! Svartholm.!
Augustin!Ehrensvärd,!ursprungligen!artillerist!och!sedermera!krigsmarskalk,!
innehade! huvudansvaret! för! fästningsbyggnationen! i! Finland! från! dess! start!
1748!till!1771,!ett!år!före!sin!död.!(Se!Nikula!2010!och!Eklund!1997.)!
Det! är! min! avsikt! att! bidra! till! en! bättre! kännedom! om! namngivningen!
av! fästningsverken! vid! ovan! nämnda! försvarsanläggningar.! De! forskningsK
resultat! som! presenteras! här! baserar! sig! på! en! avhandling! pro! gradu! som!
godkändes!vid!Helsingfors!universitet!hösten!2010!(Litonius!2010).!I!denna!
artikel!kommer!jag!att!koncentrera!mig!på!följande!frågor:!Hur!förhåller!sig!
namnbeståndet!på!de!fyra!undersökta!anläggningarna!till!namn!på!fästningsK
verk! vid! andra! äldre! och! samtida! svenska! fästningar?! I! vilken! mån! kan!
eventuella! skillnader! förklaras! med! hänvisning! till! ett! förändrat! politiskt!
klimat!och!nya!idéströmningar!på!ett!allmännare!plan,!ett!nytt!värdeklimat?!
Fokus! ligger! på! den! förra! frågan! för! att! de! särdrag! som! den! Ehrensvärdska!
namngivningen!uppvisar!ska!framstå!med!all!tydlighet.!Jag!har!inspirerats!till!
att! se! bastionnamnen! som! politiska! indikatorer! av! Bjørn! Westerbeek! Dahls!
studie!(1997)!i!danska!bastionnamn,!vilken!handlar!om!namn!som!medvetet!
ändrades!som!en!följd!av!en!utvidgad!kungamakt.!I!mina!exempel!föreligger!
inga!dylika!namnändringar,!men!däremot!ett!namnmönster!som!avviker!från!
tidigare! traditioner,! vilket! motiverar! frågan! om! namnens! politiska! innebörd!
och!om!eventuella!förändringar!i!fortifikationens!namnskick!i!stort.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Sveaborg,!som!bestod!av!sex!befästa!öar,!var!svenska!kronans!största!byggnadsinvestering!

under!1700Ktalet!(Klinge!1998!s.!10).!
3!Jag!är!skyldig!Rainer!Knapas!ett!stort!tack!för!alla!kommentarer!under!arbetets!gång.!
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En!väldokumenterad!namngivningsprocess!
Namnbeståndet!på!de!undersökta!fästningarna!syns!på!de!relationsritningar!
som! utfördes! under! hela! byggprocessens! gång.4!Relationsritningarna! sändes!
vidare! till! generalguvernören! i! Finland,! Gustaf! Friedrich! von! Rosen,! arvK
fursten! Adolf! Fredrik! och! till! riksdagarna! de! år! ständerna! var! sammanK
kallade.5!Från! de! aktivaste! byggfaserna! finns! flera! ritningar! bevarade! för!
varje! månad.! Namnprocessen! är! därmed! väl! dokumenterad! och! namnens!
första! belägg! har! kunnat! anges! med! ett! datum,! inte! enbart! årtal.6!För! att!
ytterligare!belysa!namngivningen!har!jag!vid!sidan!om!ritningar!också!använt!
mig!av!korrespondensen!mellan!Ehrensvärd!och!hans!överordnade!i!hopp!om!
att!finna!motiv!till!enskilda!namn.7!Som!referensmaterial!fungerar!fästningsK
planer! från! övriga! Sverige! i! brist! på! en! heltäckande! studie! i! namngivningen!
av!fästningsverk.8!!
Beslutet!att!bygga!fyra!nya!fästningar!i!Finland!fattades!under!riksdagen!
1746‒1747.!Bakgrunden!låg!i!hattarnas!ryska!krig!i!början!av!decenniet!och!
den! nya! gräns! mellan! Sverige! och! Ryssland! som! hade! fastställts! i! fredsK
fördraget.!Det!svenska!riket!stod!utan!ett!fungerande!fast!försvar!i!öst,!medan!
forna! svenska! fästen! som! Fredrikshamn! och! Viborg! nu! låg! på! andra! sidan!
gränsen.! Därför! valde! man! att! befästa! den! lilla! gränsorten! Degerby! (sederK
mera! Lovisa),! bygga! en! sjöfästning! (Svartholm)! utanför! den! nya! gränsK
fästningen! samt! befästa! Helsingfors! och! skapa! en! större! förrådsfästning!
(Sveaborg)! i! skärgården! utanför! staden! (Nikula! 2010! s.! 86).! Dessutom! såg!
man!sig!vid!samma!tidpunkt!tvungen!att!stärka!det!fasta!försvaret!i!söder!vid!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Samlingen! Utländska% stadsM% och% fästningsplaner,% Finland! (Helsingfors,! Lovisa,! Svartholm,!

Sveaborg)! (Krigsarkivet! (KA),! Stockholm,! på! mikrofilm! i! Finlands! Riksarkiv! (FRA),!
Helsingfors).!
5!I! vanliga! fall! ansvarade! Kungl.! Fortfikationen! för! alla! befästningsarbeten! i! Sverige,! men!
vad! gäller! de! fästningar! man! beslöt! att! bygga! eller! rusta! upp! under! riksdagen! 1746–1747!
(både! de! fästningar! i! Finland! som! presenteras! här! och! ett! motsvarande! projekt! i! Skåne,!
vilket! leddes! av! Ehrensvärds! vän! och! kollega! Hans! Henrik! von! Liewen)! kringgicks! fortiK
fikationskontoret.!Ehrensvärd!rapporterade!därför!direkt!till!generalguvernören,!som!hade!
tillsatts!under!samma!riksdag!med!det!uttryckliga!syftet!att!förbättra!Finlands!försvar,!och!
till!arvfursten!Adolf!Fredrik!(Nikula!2010!s.!91–93).!
6!En!fullständig!förteckning!över!namnen!på!de!undersökta!fästningsverken!finns!i!bilaga!1!i!
Litonius!2010.!
7!Ehrensvärdska! papper/Accessionen! 1938,! Bref! till! R.R.! Rosen! om! festningsbyggnader!
Sveriges! Riksarkiv! (SRA),! på! mikrofilm! (FR! 518)! i! FRA;! Sveaborgs! fästningsarkiv,!
Ehrensvärd!till!H!K!H,!KA,!på!mikrofilm!(FR!393)!i!FRA;!KM:s!bref!om!festningsbyggnaden,!
Militaria!573a,!FRA.!
8!Samlingarna! Sverige,! stadsK! och! fästningsplaner! och! Utländska! stadsK! och! fästingsplaner,!
Östersjöprovinserna! (de! baltiska! staterna)! i! KA,! samt! samlingen! Utländska! stadsK! och!
fästningsplaner,!Finland!(original!i!KA)!som!mikrofilm!i!FRA.!
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gränsen!mot!Danmark!(Nikula!2010!s.!105–106).!En!förutsättning!för!denna!
dubbelsatsning!på!rikets!försvar!var!de!franska!subsidier!som!Sverige!erhöll!i!
och! med! den! utrikespolitiska! orientering! som! riksdagen! 1746–1747! valde.!
Frankrikes! stöd! var! å! sin! sida! garanterat! enbart! så! länge! de! franskvänliga!
hattarna!hölls!vid!makten.!
De!facto!byggdes!Sveaborg!(arbetet!vid!de!övriga!anläggningarna!lades!
ner!tidigare)!i!tre!faser!med!avbrott!under!Pommerska!kriget!1757–1762!och!
efter!mössornas!maktövertagande!under!riksdagen!1765–1766.!Under!kriget!
saknades! resurser! för! att! upprätthålla! byggnationen,! medan! mössorna! av!
politiska!skäl!inte!satsade!på!fästningsprojekten.!Efter!att!hattarna!åter!hade!
segrat! under! följande! riksdag! 1769,! återvände! Ehrensvärd! till! Sveaborg! på!
våren!1770!för!att!återuppta!arbetet,!men!avgick!drygt!ett!år!senare!av!hälsoK
skäl.! (Se! Nikula! 2010! s.! 190,! 198–199,! 233,! 235.)! Partistriderna! är! av!
betydelse!inte!bara!för!att!de!påverkade!byggprocessen,!utan!också!för!att!de!
betydde!att!fästningsarbetet!hade!sin!givna!och!intresserade!publik!vid!varje!
riksdag! i! Stockholm.! Relationsritningarna! passerade! med! andra! ord! inte!
obemärkt! på! sin! väg! till! arkiven! i! huvudstaden.! Förutom! att! byggprocessen!
påverkades! av! inrikesK! och! utrikespolitiska! konjunkturer! spelade! de!
finansiella! förutsättningarna! en! stor! roll.! Trots! franska! subsidier! led!
projektet!ständigt!av!pengabrist,!och!det!arbete!som!ursprungligen!skulle!stå!
färdigt! efter! några! år! tog! sist! och! slutligen! flera! decennier.! Pengabristen!
ackompanjerades!av!både!yttre!orsaker!som!materialbrist!och!olägenheter!i!
landskapet! och! inre! orsaker! som! en! stark! prioritering! av! förrådsK! och!
huvudfästningen!Sveaborg!framför!de!övriga!anläggningarna.!
Om! namngivningsprocessen! jämförs! med! befästningsarbetet! syns!
samma! fokus! på! de! delar! av! projektet! som! ansågs! viktigast.! Den! nya! gränsK
staden! Lovisa! och! dess! sjöfästning! Svartholm! fick! sina! första! namn! först!
några! år! efter! byggstart,! närmare! bestämt! 1752,! dvs.! samma! år! som! den! då!
regerande!Adolf!Fredrik!besökte!staden,!vilket!knappast!är!en!slump.!I!samK
band!med!kungens!besök!fick!staden!också!sitt!nya!namn!drottningen!till!ära.!
Sveaborgs! fästningsverk! hör! däremot! till! de! första! som! började! namnges,!
redan! 1749.! Det! allra! första! namnet! bland! de! nya! befästningarna! i! Finland!
utgjordes!emellertid!av!Ulrikasborg!för!en!blivande!anläggning!på!Kasaberget!
söder!om!Helsingfors!stadsbebyggelse.9!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Ulrikasborg!

är! idag! namnet! på! en! av! Helsingfors! södra! stadsdelar.! Anläggningen,! som!
aldrig! slutfördes,! skulle! ha! omfattat! sex! bastioner.! Dessutom! skulle! Helsingfors! också!
befästas!på!andra!håll,!bl.a.!på!Broberget!i!norr,!men!denna!ambitiösa!plan!övergavs!tidigt!
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Namngivningen!på!Sveaborg!inleddes!inte!enbart!i!ett!tidigt!skede!utan!
skedde! också! i! snabb! takt.! Namngivningstakten! är! förståelig! med! tanke! på!
fästningens! storlek! och! antalet! fästningsverk.! Ehrensvärd! påpekade! själv! i!
samband! med! namnförslaget! Gustavssvärd% att! ”arbetet! på! Wargskärs!
[…]marne!awancerat!så!långt!att!En!d[…]!wärk!behöfwa!namn!till!att!uti![…]!
rapporter!och!Relationer!undwika!blandning!och!irring”!(Ehrensvärd!till!von!
Rosen! 17.7.1749,! FR! 518,! FRA).10!Det! var! viktigt! att! ett! fästningsverk! kunde!
identifieras!redan!då!det!existerade!på!relationsritningar!som!ett!projekterat!
arbete!och!särskilt!då!det!hade!utstakats!i!terrängen,!inte!först!efter!att!murK
arbetet!hade!inletts.!En!jämförelse!med!Museiverkets!förteckning!över!SveaK
borgs! byggnader! (Kärki! &! Eerikäinen! 1997)! visar! följaktligen! att! första! beK
lägget!för!enstaka!namn!i!många!fall!föregår!det!år!som!anges!som!byggstart.!
Förutom! att! Ehrensvärd! yrkade! på! att! få! namnge! fästningsverken! på!
Sveaborg!motiverade!han!också!sin!namngivning:!
!
Gustavssvärds!verk!har!avancerat!tillräckligt!för!att!namnges.!Till!följd!av!den!
tillåtelse! H.! K.! H.! har! gett! mig,! har! jag! namngivit! våra! nya! bastioner! efter! de!
Herrar!som!har!bidragit!till!arbetets!framgång.!Utanverken!bär!namn!efter!de!
officerare! som! med! största! möjliga! flit! arbetat! med! dem.! Jag! ber! H.! K.! H.! om!
tillåtelse!att!få!fortsätta!i!samma!anda.!Deras!flit!utnyttjas!på!bästa!sätt!genom!
att!odödliggöras!så!här.!
(Brev!till!Adolf!Fredrik!20.7.1749;!FR!393,!min!(SH)!översättning!från!franska)!
!

Med!de!personer!som!hade!bidragit!till!arbetets!framgång!avsåg!Ehrensvärd,!
som!vi!kommer!att!få!se,!både!personer!inom!den!civila!och!inom!den!militära!
förvaltningen.! Helt! i! enlighet! med! denna! motivering! består! namnbeståndet!
på!Sveaborg!och!på!de!tre!övriga!undersökta!fästningarna!nästan!uteslutande!
av!namn!som!syftade!på!samtida!personer.!
!

Ehrensvärds!namnval!i!korthet!
Allt! som! allt! namngavs! 75! fästningsverk! och! större! försvarsanläggningar!
under! Ehrensvärds! tid! som! chef! för! fästningsarbetet! i! Finland.! Namnens!
totala!antal!uppgår!till!77,!eftersom!två!namn!byttes!ut!under!arbetets!gång.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Cordes! 2006).! Namngivningen! av! Ulrikasborg! i! samband! med! att! första! stenen! lades!
omnämns!av!Ehrensvärd!i!ett!brev!till!arvfursten!Adolf!Fredrik!16.7.1748!(FR!393).!
10!Mikrofilmen!är!svårläslig,!eftersom!brevboken!inte!har!kunnat!öppnas!tillräckligt!och!ord!
och! stavelser! försvinner! i! uppslagets! mitt,! men! innebörden! är! uppenbar! (Wargskärs!
holmarne).!
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En!del!namn!–!t.ex.!namnen!på!kaponjärerna!Gerdes!och!Törne!på!Långörn,!en!
av! Sveaborgs! öar! –! föll! också! ur! bruk! i! samband! med! ändringar! i! fästningsK
verkens! utformning,! men! alla! namn! har! beaktats! i! lika! hög! grad! i! denna!
studie.! Eftersom! fästningsarbetet! gradvis! lades! ner! på! en! del! håll! skulle! det!
vara!vanskligt!att!dra!en!gräns!för!när!ett!namn!kan!anses!ha!fallit!bort!tillK
räckligt! tidigt! för! att! inte! räknas.! Av! det! totala! antalet! 77! är! enbart! sex!
stycken!(7,8!%)!namn!som!inte!anknyter!till!en!person,!medan!de!övriga!(71!
namn!eller!92,2!%)!syftar!på!en!samtida!person!i!form!av!ett!släktnamn!och!i!
vissa! fall! förnamn! med! eller! utan! släktnamn! (eller! möjligen! patronymikon).!
Det! sistnämnda! gäller! förutom! verk! namngivna! efter! kungafamiljens!
medlemmar! tenaljen! Fabian% Casimir% Wrede! på! Vargö! (Sveaborg)! och!
ravelinen!Olof%Håkansson!i!Lovisa.!De!sex!namn!som!saknar!anknytning!till!en!
person! är! Kungsporten! och! Strandverket! på! Gustavssvärd,! bastionerna! Ära!
och! Dygd! och! ravelinen! Godt% Samvete! på! Vargö! (Sveaborg)! samt! namnet!
Sveaborg.!
Antalet!personer!som!hedrades!med!ett!namn!vid!någon!av!fästningarna!
är!totalt!60,!eftersom!en!del!personer,!främst!kungligheterna,!hedrades!med!
namn!på!flera!fästningsverk!och!anläggningar.!Kungahuset!ärades!genast!från!
början! i! och! med! namnet! Ulrikasborg.! Bastionerna! på! Ulrikasborg! kom! att!
heta!Adolph,!Ulrica,!Gustaf,!Carl,!Rosen!och!Fredrich!efter!arvfursten!och!hans!
familj.! Exakt! när! namngivningen! av! bastionerna! skedde! är! oklart! (Cordes!
2006! s.! 41),! men! antagligen! mellan! åren! 1748! och! 1752.! Till! de! första!
namnen! hörde! också! det! ovan! nämnda! Gustavssvärd! som! betecknade! en!
sluten! anläggning! på! Vargskär,! en! av! Sveaborgs! öar.! Lovisas! bastionsfront!
namngavs! 1752–1753! på! nästan! samma! sätt! som! Ulrikasborgs! bastioner,!
med!undantag!för!namnet!Rosen%som!ersattes!av!Sofia%Albertina,!den!nyfödda!
prinsessan!till!ära.!Inslaget!av!namn!som!syftade!på!det!svenska!kungahuset!
var! därmed! starkt! både! i! Helsingfors! och! i! Lovisa,! men! nästan! fullständigt!
frånvarande! på! Sveaborg! och! Svartholm.! Det! enda! undantaget! är! nämnda!
Gustavssvärd!på!Sveaborg.!Dessutom!utgjorde!kungligheterna,!sex!till!antalet,!
enbart! en! tiondel! av! personerna! bakom! namnen,! om! man! bortser! från! de!
flerfaldiga!hedersbetygelser!de!tillägnades.!
Vid! sidan! om! kungafamiljen! hedrades! i! början! främst! personer! med!
lokal! anknytning:! landshövdingar! och! officerare! inom! den! lokala! militärK
förvaltningen.! Som! exempel! kan! nämnas! bastionerna! Carpelan! och! Zander,!
båda!belägna!på!Gustavssvärd.!Översten!Wilhelm!Carpelan!(1700–1788)!var!
kommenderad! till! fästningsbygget! vid! Helsingfors! med! Österbottens! regeK
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mente! 1748–1751.! Dessutom! verkade! han! som! tjänsteförättande! landsK
hövding!i!Nylands!och!Tavastehus!län!1748–1749!och!några!månader!1751,!
samt! var! ordförande! för! upphandlingsdeputationen! för! fästningsbygget! i!
Helsingfors,! en! instans! som! skötte! materialinköpen! till! byggnationen.!
Generallöjtnanten! Daniel! Johan! Zander! (1685–1762)! var! likaså! involverad! i!
fästningsbygget!och!ärades!med!Gustavssvärds!flaggbastion.!
Från! början! hedrades! också! officerare! som! hade! tjänstgjort! vid! fästK
ningsbygget!i!enlighet!med!Ehrensvärds!ovan!nämnda!motivering!till!namnK
valen.! Svartholm! är! ett! utmärkt! exempel:! sjöfästningens! fyra! bastioner!
(Quickfeldt,! Nordenschöldt,! Schants,! Röök)! namngavs! efter! var! sin! fortiK
fikationsofficer!som!hade!ansvarat!för!arbetet!på!ön.11!På!Gustavssvärd!finns!
å!sin!sida!ett!utanverk!med!namnet!Kyhlenbeck!och!en!stentavla!som!upplyser!
besökaren!om!att!officeren!med!samma!namn!”med!en!oförtruten!hand,!i!de!
wärsta!tider”!hjälpte!Ehrensvärd!”resa!första!sten!på!Sweaborg”.!Löjtnanten!
Johan! Gustaf! Kyhlenbeck! anlände! till! Sveaborg! redan! 1748! och! dog! kort!
innan! han! skulle! lämna! sin! befattning! 1753.! Han! hade! bl.a.! lett! arbetet! på!
Vargskär! (sedermera! Gustavssvärd)! och! förtjänade! därmed! sitt! namn! på!
samma!sätt!som!Svartholms!fortifikationsofficerare.!
Relativt!snabbt!kom!emellertid!namnbeståndet!att!utvidgas!till!att!också!
åsyfta!personer!med!anknytning!till!det!politiska!livet!i!Stockholm!och!rikets!
högsta! administration.! Redan! i! början! av! hösten! 1749! namngavs! den! första!
av! Vargös! bastioner! efter! riksrådet! Nils! Palmstierna! (1696–1766).! Därefter!
följde!fler!riksråd!på!Sveaborg!och!i!sinom!tid!fästningsverk!i!Lovisa!med!hänK
visning!till!riksdagarnas!talmän.!Namngivningen!i!Lovisa!var!konsekvent!och!
omfattade! alla! fyra! stånden,! dvs.! representanter! för! adeln,! prästerståndet,!
borgarskapet! och! bondeståndet.! Bastion! Ungern! fick! sitt! namn! efter! lantK
marskalken! (adelståndets! talman)! Mattias! Alexander! von! UngernKSternberg!
(1689–1763)!samt!ravelinerna!Gyllenborg!och!Fersen!efter!lantmarskalkarna!
Henning!Adolf!Gyllenborg!(1713–1775)!och!Fredrik!Axel!von!Fersen!(1719–
1794),! ravelinen! Benzelius! efter! prästeståndets! talman! Henric! Benzelius!
(1689–1758),! ravelinerna! Plomgren! och! Kierman! efter! Stockholmsborgarna!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 !Löjtnant!

Eric! Henric! Qveckfelt! (1720–1757),! generalkvartermästarlöjtnant! Anders! J.!
Nordenberg! adlad! Nordenskiöld! (1696–1763),! volontären! Christian! Robert! von! Schantz!
(1722–1780)! och! kapten! Carl! Fredrik! von! Röök! (1725–1793).! Stavningen! av! namnen! på!
bastionerna! avviker! från! stavningen! av! namnen! på! de! människor! som! namnen! getts! till!
minne! av.! När! jag! refererar! till! personerna! bakom! namnen! har! jag! konsekvent! använt! de!
etablerade! namnformer! som! finns! i! Svenskt% biografiskt% lexikon! eller! Den% introducerade%
svenska%adelns%ättartavlor!(utgivna!av!Gustaf!Elgenstierna),!medan!bastionerna!nämns!i!sin!
historiska!form.!!
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Thomas! Plomgren! (1702–1754)! och! Gustaf! Kierman! (1702–1766)! och!
slutligen! ravelinen! Olof% Håkansson! efter! bondeståndets! talman! Olof!
Håkansson! (1695–1769).12!I! motsats! till! de! talmän! som! uppmärksammades,!
representerade! de! hedrade! riksråden! bara! utvalda! medlemmar! av! rådet,!
eftersom! en! del! riksråd! utelämnades! från! Ehrensvärds! namngivning.! Till! de!
utelämnade! personerna! hörde! riksråd! som! räknades! till! de! oppositionella!
mössorna,! och! som! 1746–1747! hade! utsatts! för! politiska! förföljelser! från!
hattarnas! sida.! Ehrensvärds! val! att! låta! bli! att! beakta! en! del! av! rådet! i! sin!
namngivning! vittnar! om! att! motiveringen! ”som! har! bidragit! till! arbetets!
framgång”!hade!en!politisk!innebörd!utöver!den!rent!praktiska!och!handlade!
om!att!rikta!ett!tack!till!de!hattar!vid!makten,!vilka!möjliggjort!satsningen!på!
det! finska! försvaret.! Jag! återkommer! till! namnens! politiska! dimension! efter!
en!jämförelse!med!namn!på!fästningsverk!vid!andra!fästningar.!
!

En!jämförelse!med!namnbestånden!på!övriga!svenska!fästningar!
För!att!kunna!avgöra!huruvida!Ehrensvärds!namnval!var!representativa!eller!
unika!i!sitt!slag!måste!de!sättas!i!sin!kontext.!Min!studie!har!först!och!främst!
varit!en!historievetenskaplig!undersökning!med!fokus!på!personerna!bakom!
namnen!(deras!sociala!ställning,!nätverk!osv.)!och!de!möjliga!motiven!bakom!
Ehrensvärds! namngivningspolitik,! inte! namnen! i! sig.! Som! teoretiskt! verktyg!
hämtat!ur!namnforskningen!har!jag!tillämpat!tanken!om!namnmönster,!enligt!
vilken!namngivningen!styrs!av!medvetna!eller!omedvetna!konventioner!och!
regler! och! namn! således! bildas! med! redan! existerande! namn! som! förebild! i!
ett!mentalt!namnförråd!(Nyström!1996!s.!136).!!
Fortifikationskonsten! kan! med! fördel! ses! som! en! avgränsad! sfär,! där!
vissa!namnmönster!frodas.!Ehrensvärd!var!inte!den!första!fortifikatören!som!
stod! inför! uppgiften! att! namnge! bastioner! och! mindre! fästningsverk.! SamK
tidigt!bör!betonas!att!kontexten!inte!enbart!utgörs!av!namn!på!fästningsverk!
vid!andra!fästningar,!utan!av!ett!större!militärt!symbolbestånd.!Knapas!(1998!
s.!38)!har!påpekat!att!symbolinslaget!på!en!fästning!kan!ses!som!en!del!av!en!
fredstida! krigsteater,! där! bl.a.! arkitekturen! hade! en! viktig! funktion.! FöreK
komsten!av!en!bredare!kontext!är!särskilt!viktig!i!fallet!Sveaborg,!som!både!
var! förrådsfästning! för! armén! och! en! bas! för! flottan.! Vid! sidan! av! ett! omK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Nikander!(1930!s.!26)!konstaterar!att!ravelinerna!kan!kopplas!till!1751–1752!års!riksdag,!

men! namnen! Fersen! och! Kierman! vittnar! om! att! också! påföljande! riksdag! 1755–1756!
beaktades,!eftersom!personerna!ifråga!fungerade!som!lantmarskalk!respektive!talman!först!
då.!!
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fattande!namnbestånd!på!själva!fästningen!var!flottans!fartygsnamn!också!en!
integrerad!del!av!helheten!för!att!inte!tala!om!övrig!symbolik.!
Förutom! att! fortifikationen! kan! ses! som! en! avgränsad! militär! sfär! med!
särskilda! symbolinslag! utgör! den! samtidigt! en! transnationell! och! nationell!
sfär.!Fastän!försvaret!skulle!vara!slutet!och!hemligt!var!tekniken!och!utbildK
ningen!internationell.!Ehrensvärd!hade!liksom!många!andra!officerare!fått!en!
del!av!sin!militära!utbildning!utomlands.!Han!reste!till!flera!europeiska!städer!
under!åren!1736–1738!för!att!fördjupa!sin!kunskap!i!artilleriets!nyaste!teknik!
(han! var! som! redan! nämnts! ursprungligen! artillerist).! På! samma! sätt! var!
Europas! viktiga! befästningar! inte! okända! för! utbildade! fortifikationsK
officerare,!som!hade!studerat!ritningar!över!både!ideella!och!befintliga!fästK
ningar.!Namnbeståndet!på!fästningar!som!var!geografiskt!avlägsna!kan!med!
andra!ord!mycket!väl!ha!påverkat!också!svenska!fortifikatörer.!
Ur!de!fästningsplaner!som!här!används!som!referensmaterial!är!det!lätt!
att! utläsa! två! huvudmönster! för! namn! på! fästningsverk! i! Sverige.13!För! det!
första!förekommer!ett!stort!antal!namn!med!hänvisning!till!Sveriges!regentK
längd! eller! det! svenska! kungahuset! i! allmänhet,! t.ex.! bastionerna! Gustavus%
Magnus,! Gustavus% Primus,! Carolus% IX,! Carl% Gustav,! Carl% Philip,! Ericus% Rex,!
Johannes%Rex! och! Christina%Regina! i! Kalmar! (K! 012/318,! KA).! För! det! andra!
uppvisar! många! fästningar! namn! som! representerar! olika! geografiska! delar!
av! det! svenska! riket! såsom! landskap! och! städer.! Ett! talande! exempel! är!
staden! Fredrikshamn! som! fungerade! som! gränsfäste! mot! Ryssland! under!
1720K!och!1730Ktalet!tills!gränsen!försköts!1743.!De!bastioner!som!byggdes!
under! denna! korta! tid! fick! namn! efter! städer! i! Sveriges! östra! rikshalva:!
Tavastehus,! Villmanstrand,! Helsingfors,! Åbo,! Fredrikshamn! och! Nyslott!
(U!001:054,!FRA).!
De! här! namnmönstren! kan! kopplas! till! fästningens! defensiva! funktion,!
eftersom! namnen! med! sina! anknytningar! till! kronan! och! riket! markerade!
Sveriges! gränser! på! ett! symboliskt! plan.! I! avlägsna! områden,! där! de! befästa!
orterna!fungerade!som!den!svenska!kronans!utposter,!var!det!av!största!vikt!
att! visa! under! vilket! styre! området! låg.! Städerna! i! Östersjöprovinserna! är!
exempel! på! anläggningar! som! genom! sitt! namnbestånd! symboliskt! införK
livades! i! det! svenska! riket.14 !Båda! dessa! mönster! hade! således! en! högst!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!En!förteckning!över!namn!på!fästningsverk!vid!övriga!svenska!fästningar!finns!i!bilaga!3!i!

Litonius!2010.!
14!De!ovan!beskrivna!namnmönstren!syntes!i!Dorpat,!Reval!och!Riga.!
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nationell! karaktär,! trots! att! tanken! i! sig! inte! var! specifikt! svensk! (jfr!
Westerbeek!Dahl!1997!s.!73).!
Vid! sidan! av! ovan! nämnda! huvudmönster! framträder! ett! par! mönster!
som!däremot!kan!klassas!som!internationella!till!sin!karaktär!i!och!med!att!de!
varken! anknyter! till! kungahuset! eller! rikets! gränser.! På! en! rad! fästningar!
förekommer!namn!som!syftar!på!stjärntecken,!himlakroppar!och!mytologiska!
figurer! (i! många! fall! överlappar! de! här! namnen! naturligtvis! varandra)! som!
bastionerna! Sol,! Jupiter,! Mercurius,! Luna,! Venus,! Saturnus! och! Mars! samt! de!
mindre! verken! Morgonstjärna! och! Aftonstjärna! i! Pernau! (Pärnu)! (406:39:5!
daterad! 1699,! KA).! På! andra! håll! finns! djurnamn! med! vissa! paralleller! till!
heraldiska!figurer,!t.ex.!bastionerna!Örnen,!Höken,!Tranan!och!Svanen!samt!de!
mindre! verken! Näktergalen,! Duvan! och! Svalan! i! Arensburg! (Kuressaare! i!
dagens! Estland)! (406:28:2:16! daterad! 1694).! Utan! närmare! kännedom! om!
förekomsten!eller!avsaknaden!av!dylika!namn!på!övriga!fästningar!i!Europa!
är! det! uppenbart! att! innebörden! inte! gick! förlorad! i! en! internationell!
kontext.15!Det!samma!gäller!de!latinska!namnen%Victoria,!Honor,!Gloria,!Fama,!
Triumph,!Fortuna,!Spes,!Justitia%och!Pax!i!Narva!(406:31:11!daterad!1681,!KA!).!
En!del!fästningsverk!fick!också!namn!med!anknytning!till!sitt!läge!eller!
sin! funktion! (t.ex.% Badstugubastionen! i! Göteborg)! och! så! märks! naturligtvis!
namn! som! inte! kan! placeras! in! i! ett! större! mönster,! men! speglar! försvarsK
verksamheten! på! fästningen.! Fästningsverken! Stå% bi,! Håll% an,! Ge% på,! Titt% ut,!
Lyss% på,! Mördaren,! Hurtig,! Grenadjären,! Flink! och! Våghalsen! i! Åsagärdet! i!
Härslöv! (K! 011/305,! KA)! är! udda! exempel,! men! med! en! självklart! militär!
klang.16!Slutligen!är!det!av!största!vikt!att!framhäva!den!ringa!förekomsten!av!
personer! utanför! kungafamiljen! vilka! i! detta! referensmaterial! har! hedrats!
med!ett!namn!på!ett!fästningsverk.!Till!de!ytterst!få!fallen!hör!t.ex.!redutterna!
Friesenheim!och!Faber!i!Villmanstrand,!namngivna%efter!en!landshövding!och!
en!överstelöjtnant,!som!hade!lett!befästningsarbetet!på!orten!(Vuorinen!m.fl.!
1991!s.!45).!
Ehrensvärds! namngivning! var! följaktligen! inte! fullständigt! unik,! men!
klart!avvikande!i!jämförelse!med!äldre!och!samtida!namnbestånd.!I!och!med!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Dessutom! föreligger! en! intressant! parallell! till! de! kvartersnamn! (och! gruppK
namngivningen! av! de! samma)! som! fr.o.m.! 1600Ktalet! bildades! i! svenska! städer! (Wahlberg!
1997!s.!190–191).!
16!Här! kan! en! parallell! ses! till! namngivningen! av! artilleripjäser.! På! Hôtel! des! Invalides!
innergård! i! Paris! står! t.ex.! klassiska! franska! kanoner! med! dekorativt! ingjutna! namn! som!
uttrycker!samma!tanke!om!styrka!och!uthållighet!som!Åsagärdets!redutter:!Le%Combattant%
(Kämpen),!L’invincible%(Den!Oövervinnelige),!Le%Solide%(Den!Tålige)!o.s.v.!
15
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att!han!begränsade!bastionnamnen!med!syftning!på!kungahuset!till!fastlandet!
vid!Helsingfors!och!Lovisa,!men!valde!att!hedra!ämbetsmän!och!militärer!på!
Sveaborg,!den!viktigaste!fästningen,!tog!han!avstånd!från!ett!av!de!vanligaste!
namnmönstren! på! fästningsverk.! I! stället! för! att! fortsätta! en! äldre! tradition!
med! hjälp! av! vanliga! namnmönster! tog! han! fasta! på! möjligheten! att! hedra!
enskilda!personer!i!namngivningen.!Det!innovativa!var!inte!tanken!i!sig,!efterK
som! en! del! möjliga! förebilder! existerade,! utan! den! omfattning! i! vilken! detta!
skedde.!Traditionen!att!ge!geografiska!namn!tillämpade!han!över!huvud!taget!
inte! på! de! fästningsverk! han! ansvarade! för,! men! däremot! inom! den! nyK
grundade! skärgårdsflottan.! De! nya! fartygstyperna! inom! skärgårdsflottan,!
som! hade! grundats! på! Ehrensvärds! initiativ,! fick! namn! efter! landskap! i!
Finland!för!att!antyda!var!de!skulle!användas!(Nikula!2010!s.!384).!
Som!kontrast!till!Ehrensvärds!namngivning!fungerar!de!namn!som!gavs!
under! von! Liewens! ledning! vid! det! parallella! befästningsarbetet! i! Skåne.!
Utanför! Landskrona! upprättades! ett! citadell! som! fick! namnet! Adolfs% Fäste,!
medan!dess!fästningsverk!hette!Lovisa%Ulrica,!Adolf%Fredrik,!Sofia%Magdalena,!
Fredrik%Adolf,! Carl%och! Gustav! (F! 135/269! och! F! 135/279,! KA).! Ehrensvärds!
samtida! kollega! avvek! inte! från! det! invanda! mönstret! med! kungliga! namn,!
vilket! antyder! att! namngivningen! av! fästningsverk! i! Finland! också! hade!
kunnat! se! helt! annorlunda! ut! med! en! annan! chef.! Det! nya! i! Ehrensvärds!
namngivning! var! ingen! självklarhet,! men! låg! ändå! i! tiden.! Med! risk! för! att!
förringa!Ehrensvärds!personliga!roll!frågar!jag!mig!till!slut!på!vilket!sätt!hans!
namngivningspolitik!avspeglade!samtiden.!
!

Namnen!som!sin!tids!spegel!–!en!förklaringsmodell!
De! mest! framträdande! namnmönster! som! har! beskrivits! här! (namn! som!
syftade!på!kungahuset!och!på!riket)!kan!i!de!flesta!exempel!härledas!till!den!
period! som! i! svensk! historia! kallas! för! stormaktstiden.17!Under! 1600Ktalets!
sista!decennier!utvidgades!Sveriges!fasta!försvar!aktivt,!vilket!förklarar!uppK
komsten! av! många! nya! namn! på! fästningsverk.! Samtidigt! berättar! de! här!
namnen! liksom! senare! namn! något! om! sin! tids! val! av! symboler.! Då! EhrenK
svärd!tillträdde!som!chef!för!den!finska!fästningsbyggnationen!vid!mitten!av!
1700Ktalet! hade! den! svenska! kungamakten! märkbart! försvagats! till! förmån!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Referensmaterialet,! dvs.! namnbestånden! på! övriga! svenska! fästningar,! har! inte!
analyserats!med!hänsyn!till!äldsta!belägg,!men!de!ritningar!som!används!är!i!de!flesta!fall!
daterade!till!sent!1600Ktal!eller!tidigt!1700Ktal.!
17
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för!ständerna!och!rådet.!Ståndsriksdagen!med!sitt!mäktiga!riddarhus!har!gett!
upphov!till!reflektioner!över!Sverige!som!en!aristokratisk!republik!(se!Wolff!
2008! s.! 40–46)! under! den! period! (1718–1772)! som! traditionellt! har! kallats!
för!frihetstiden.!!
Maktförskjutningen! i! rikets! högsta! styre! kan! ses! som! en! förutsättning!
för! Ehrensvärds! möjlighet! att! frångå! tidigare! namngivningstraditioner! med!
stark!anknytning!till!kungahuset,!men!knappast!som!en!direkt!förklaring!till!
de!enskilda!namnen.!Förklaringarna!bör!i!stället!sökas!i!det!politiska!klimatet!
om! namnen! ska! kunna! ses! som! politiska! indikatorer.! Den! svenska! ståndsK
riksdagen!hade!ökat!sin!makt!på!bekostnad!av!kungen,!men!präglades!å!sin!
sida!av!inre!stridigheter,!som!med!tiden!tog!sig!uttryck!i!tudelningen!mellan!
hattar!och!mössor.!Reflekterar!Ehrensvärds!namngivning!det!faktum!att!han!
aktivt! ställde! sig! på! hattarnas! sida?! De! riksråd! som! hedrades! med! namn! på!
fästningsverk! i! hans! regi! låter! antyda! att! så! var! fallet.! Namngivningen! omK
fattade,!som!ovan!nämnts,!inte!alla!medlemmar!av!rådet,!utan!uteslöt!några!
representanter! för! mössorna.18!Dessutom! vittnar! en! inre! hierarki! med! utK
valda!personer!i!hjärtat!av!Sveaborg!om!att!Ehrensvärd!ville!lyfta!fram!vissa!
riksråd! framför! andra,! närmare! bestämt! de! riksråd! som! valdes! i! samband!
med!hattarnas!regeringskupp!1746.!Namnen!som!syftar!på!riksråd!är!därmed!
ett! vittnesmål! om! att! namnbeståndet! var! avsett! att! spegla! fästningsarbetets!
politiska!bakgrund!som!ett!projekt!planerat!och!utfört!av!hattarna.!
Förutom! att! en! del! av! namnen! direkt! kan! kopplas! till! den! politiska!
kampen! i! Stockholm! bör! Ehrensvärds! medvetna! strävan! efter! att! lyfta! fram!
enskilda! personer! också! förklaras.! Som! redan! nämnts! motiverade! han! sin!
namngivning! av! utanverk! med! att! officerarnas! flit! då! utnyttjades! genom! att!
odödliggöras.! Tanken! var! att! föreviga! en! persons! välförtjänta! ära,! vilket!
reflekterade!samtidens!fokus!på!ära!och!dygd!både!i!allmänhet!och!i!synnerK
het!vad!gäller!adeln!och!dess!självbild.!Att!hedra!personer!som!förtjänade!det!
var!viktigt!både!i!en!samtida!kontext!och!med!tanke!på!eftervärldens!dom.19!
Om!utvalda!personer!fick!åtnjuta!en!offentlig!hedersbetygelse!kunde!omgivK

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!De! uteslutna! var! riksråden! Jacob! Cronstedt! (1668–1751),! Anton! Johan! Wrangel! (1679–

1763),! Samuel! Åkerhielm! (1684–1768)! och! Arvid! Posse! (1689–1754),! vilka! under! riksK
dagen!1746–1747!åtalades!för!stämplingar!mot!tronföljden.!Cronstedt,!Posse!och!Wrangel!
fick! visserligen! behålla! sina! ämbeten,! men! Åkerhielm! begärde! avsked! som! en! följd! av!
rättegången!(Malmström!1897!s.!355,!372–373).!
19!Delblanc!(1965)!använder!sig!av!begreppet!”eftervärldsdoktrinen”!för!att!beskriva!vikten!
av!postum!ära!i!1700Ktalets!idévärld.!
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ningen! sporras! till! att! sträva! efter! samma! ära! och! på! så! sätt! gynnades! hela!
samhället,!inte!enbart!objektet!för!hedersbetygelsen.!(Se!Delblanc!1965!s.!64.)!
Namnen!Ära,!Dygd!och!Godt%Samvete!på!tre!av!Sveaborgs!fästningsverk!
har!beskrivits!som!Ehrensvärds!svar!på!den!politiska!kritik!han!fick!utstå!för!
sitt! arbete! (Gardberg! 1998! s.! 53),! men! med! tanke! på! att! också! resten! av!
namnbeståndet!vittnar!om!Ehrensvärds!vilja!att!lyfta!fram!heder!och!ära,!är!
det! mycket! möjligt! att! namnen! hade! funnits! med! också! utan! oppositionen!
mot! fästningsarbetet.! Heder! och! ära! var! enligt! Wolff! (2008! s.! 83)! centrala!
begrepp! i! 1700Ktalets! svenska,! politiska! retorik.! Det! förra! avsåg! inre! kvaliK
teter!som!ärlighet!och!integritet,!medan!det!senare!åsyftade!yttre!tecken!på!
ett!hedervärt!beteende,!en!persons!anseende.!Det!som!Ehrensvärd!gjorde!vid!
fästningarna!i!Finland!var!att!systematisera!en!viss!typ!av!hedersbetygelser!i!
form! av! namn! på! fästningsverk,! vilket! väl! reflekterade! tidsandan.! Huruvida!
hans! namngivningspraxis! gav! önskad! utdelning! är! en! annan! fråga,! men! de!
bakomliggande!motiven!kan!säkert!till!en!del!förklaras!med!samtidens!värdeK
grund!som!utgångspunkt.20!
!

Sammanfattning!
De!namn!på!fästningsverk!som!gavs!under!Augustin!Ehrensvärds!tid!som!chef!
för! fästningsarbetet! i! Finland! skiljer! sig! tydligt! från! namnbestånd! på! både!
äldre! och! samtida! svenska! fästningar! och! innebar! därmed! ett! nytt! namnK
mönster!inom!det!svenska!rikets!fasta!försvar.!Det!nya!var!att!en!så!stor!del!
av!namnen!gavs!samtida!personer!till!ära!och!att!de!här!personerna!inte!uteK
slutande! tillhörde! kungahuset.! Även! på! äldre! fästningar! hade! enskilda! verk!
kunnat! namnges! efter! personer! som! landshövdingar! eller! till! och! med! en!
fortifikationsofficer,!men!de!här!möjliga!förebilderna!är!mycket!få!till!antalet.!
Det! var! således! en! udda! tradition! som! i! Ehrensvärds! regi! systematiserades!
till! en! medveten! namngivningsstrategi.! I! bakgrunden! fanns! både! politiska!
motiv,!som!handlade!om!att!tacka!för!och!försäkra!sig!om!ett!fortsatt!politiskt!
stöd,! och! en! vilja! att! i! enlighet! med! tidens! anda! utnyttja! människans! äreK
girighet! för! samhällets! bästa.! Huruvida! Ehrensvärds! namngivningspolitik!
påverkade!senare!namnbestånd!har!inte!utretts!här,!men!den!representerade!
redan! i! sig! en! förändring! inom! den! svenska! fortifikationens! namnskick.! Det!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Jfr!Tandefelt!(2008!s.!33)!som!i!sin!inledning!frågar!sig!om!det!symboliska!kan!äga!makt!

över! det! reella! och! konstaterar! att! det,! åtminstone! för! avsändaren! (i! hennes! fall! under!
1700Ktalet,!och!specifikt!för!Gustaf!III),!kunde!vara!så.!
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står! också! klart! att! ingen! senare! chef! över! något! befästningsprojekt! kunde!
utöva!ett!lika!stort!inflytande!av!den!enkla!orsaken!att!den!byggnation!EhrenK
svärd!ansvarade!för!står!utan!like!i!det!fasta!försvarets!senare!historia.!
!
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Summary!
SOPHIE!HOLM:!!
From!Gustavus%Magnus!to!Ära!(Honour),!Dygd!(Virtue)!and!Godt%samvete!
(Good!conscience)!–!changes!in!name!practices!in!the!Swedish!standing!
defense!in!the!midKeighteenth!century!
!
My!study!concerns!the!names!of!fortifications,!both!bastions!and!outworks,!at!four!
fortresses!or!fortified!cities!in!what!in!the!eighteenth!century!was!the!eastern!half!of!
Sweden! (presentKday! Finland):! the! fortified! city! of! Helsinki,! the! sea! fortress!
Sveaborg,!the!fortified!city!of!Lovisa!and!the!small!sea!fortress!Svartholm.!My!period!
of!study!begins!in!1748,!with!the!construction!of!the!first!fortifications,!and!ends!in!
1771!with!the!resignation!of!Augustin!Ehrensvärd,!the!artillerist!(later!promoted!to!
field!marshal)!who!was!in!charge!of!the!project.!During!this!period,!77!names!were!
given! to! different! fortifications! on! the! sites.! They! differed! clearly! from! similar!
names!given!to!other!Swedish!fortifications!of!the!period,!which!mainly!referenced!
the!monarch,!the!royal!family!and!provinces!and!cities!in!the!Swedish!realm,!as!well!
as,!to!a!lesser!extent,!celestial!bodies,!mythological!figures!and!(heraldic)!animals.!
Most!of!the!names!in!my!study!referred!to!persons!living!at!the!time,!and!only!
some! of! them! were! associated! with! the! royal! family.! In! fact,! the! majority! of! them!
were!connected!either!to!officers!serving!at!the!fortresses!or!to!members!of!a!local!
or! national! elite,! such! as! governors! and! councillors.! This! was! not! completely!
unheard! of,! as! fortifications! had! sometimes! been! named! after! governors! and! even!
officers! already! before! Ehrensvärd’s! time,! but! examples! of! such! naming! practices!
are!exceptional.!Ehrensvärd’s!naming!strategy!was,!in!other!words,!based!on!a!rare!
tradition! that! was! made! common! only! by! his! systematic! use.! His! motives! were!
partly! political,! in! the! sense! that! names! referring! to,! for! example,! members! of! the!
council!of!the!realm!could!either!serve!as!recognition!of!or!as!a!guarantee!of!their!
support.! Nonetheless,! he! was! also! influenced! by! contemporary! ideas,! according! to!
which! the! ambition! of! individuals! could! be! used! for! the! common! good! if! the! right!
persons!were!honoured.!In!this!latter!context,!the!names!given!by!Ehrensvärd!can!
be! seen! as! marks! of! honour! directed! both! at! contemporary! society! and! towards!
posterity.!
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Namnplanerarnas!utmaningar!i!inkorporeringens!svallvågor.!
Anslutningen!av!Östersundom!och!Västerkullakilen!till!
Helsingfors!år!2009!
%
Av%Johanna%Lehtonen%&%Alisa%Isokoski%
!
!
!
!
!
År!2009!blev!Helsingfors!något!större!när!en!del!av!sydvästra!Sibbo!och!sydK
östra!Vanda!överfördes!till!staden.!Inkorporeringen!gällde!30!km²!och!drygt!
2!000! invånare! i! Sibbo;! av! dem! var! cirka! tre! fjärdedelar! finskspråkiga! och!
resten! svenskspråkiga.! Den! s.k.! Västerkullakilen! i! Vanda! som! också! överK
fördes!till!Helsingfors!omfattade!drygt!2!km²!och!ungefär!30!invånare!(se!t.ex.!
Det! här! är! nya! Östersundom! 2009).! Sammanslagningen! medförde! en! del!
ändringar!i!namnskicket!och!mycket!att!ta!ställning!till!för!Helsingfors!stads!
namnkommitté!och!stadens!beslutsfattare.!!
!

Inkorporeringen!1946!
Helsingfors!hade!erfarenhet!av!tidigare!inkorporeringar.!Efter!grundandet!år!
1550! har! Helsingfors! areal! och! befolkning! mångdubblats.! Speciellt! efter!
andra! världskriget! har! Helsingfors! vuxit! kraftigt.! Nya! stadsdelar! har! vuxit!
upp! och! står! i! dag! färdigbyggda.! För! dem! har! utarbetats! detaljplaner! som!
grund!för!utnyttjande!av!marken!och!för!byggrätter.!
Den! så! kallade! stora! inkorporeringen! 1946! av! angränsande! områden!
föranledde! en! genomgripande! reform! av! gatunamnsskicket.! Denna! reform!
ledde!också!till!att!fastighetsnämndens!gatunamnskommitté!inledde!sin!verkK
samhet!i!maj!1945!(Pesonen!1971!s.!68).!År!1945!omfattade!Helsingfors!areal!
ungefär!3!000!hektar,!men!med!inkorporeringen!blev!det!13!000!hektar!mer.!
Inkorporeringen! omfattade! till! exempel! Haga! köping,! Brändö! och! Åggelby!
kommuner! och! flera! byar! från! dåvarande! Helsinge! socken,! bland! annat!
Degerö,! Hertonäs,! Kånala,! Malm,! Baggböle,! Botby,! Tali,! Staffansby,! Domarby!

238!│Johanna!Lehtonen!&!Alisa!Isokoski!

!
och! Vik.! I! början! av! 1966! införlivades! även! Nordsjö! med! Helsingfors.! (Se!
Pesonen!1971!s.!82,!Schulman!2009!s.!64.)!!
Leo!A.!Pesonen!(1971!s.!69)!skriver!att!gatunamnskommittén!ända!från!
början! var! av! den! uppfattningen! att! namnförråden! i! de! nya! stadsdelarna!
skulle!följa!samma!huvudlinjer!som!det!äldre!namnskicket!i!staden!hade!följt.!
Kommittén!antog!som!sin!ledande!princip!att!det!”nya”!Helsingfors!skulle!beK
handlas! som! en! helhet,! inom! vilken! identiska! namn! eller! namn! som! är! förK
villande! lika! varandra! inte! skulle! få! förekomma.! Kommitténs! andra! ledande!
princip! var! att! använda! sig! av! motivkretsar! vid! namnplaneringen! (Pesonen!
1971! s.! 71! f.).! Till! exempel! används! Kalevala! som! motiv! i! Kottby! (IlmatarM
vägen,! Louhivägen! och! Sampsavägen)! och! folkmusik! som! motiv! i! Gamlas!
(Klaverstigen,! Lergöksstigen! och! Musikantvägen).! När! namn! från! samma!
motivkrets! koncentreras! i! en! bestämd! stadsdel,! underlättar! det! i! hög! grad!
orienteringen.!Samtidigt!måste!kommittén!undvika!att!tillämpa!principen!så!
att!namnförrådet!blev!alltför!schematiskt!och!enformigt.!Erfarenheterna!från!
1946!har!senare!utnyttjats!när!nya!gatunamn!i!området!har!planerats.!
!

Inkorporeringen!2009!och!namnkommittén!
Inför! inkorporeringen! 2009! anställde! Helsingfors! stad! två! högskoleK
praktikanter,! Alisa! Isokoski! och! Elina! Suomalainen,! för! att! kartlägga! det!
befintliga! namnskicket! i! området.! Avsikten! var! att! namnen! skulle! kunna!
utnyttjas!i!den!kommande!namnplaneringen.!Kartläggningen!gjordes!genom!
intervjuer!med!ortsbor.!Namnkommittén!hade!som!mål!att!namnändringarna!
och! de! nya! namnen! skulle! harmoniseras! med! byggandet! och! naturen.!
Viktigast! var! att! inkorporeringen! skulle! vara! till! så! litet! förtret! som! möjligt!
för!invånarna!(t.ex.!eventuella!adressförändringar!och!ändrat!namnlandskap).!
Vid!årsskiftet!2008–2009!namngavs!bland!annat!fem!helt!nya!stadsdelar!
och!det!var!många!före!detta!Sibbobor!som!fick!en!förändrad!gatuadress.!För!
namnkommittén! var! inkorporeringen! således! en! stor! utmaning! och! framför!
allt! en! stor! politisk! –! och! språkpolitisk! –! fråga.! Situationen! och! utgångsK
punkten! var! synnerligen! känslig! och! svår,! inte! minst! därför! att! antalet!
svenskspråkiga! i! Helsingfors! var! cirka! 6! %! av! befolkningen,! medan! motK
svarande! siffra! för! Sibbo! var! 38! %! (Statistik! om! Helsingfors! 2010;! Sibbo!
kommun!2008).!
Gatunamnsreformen! slogs! upp! med! stora! rubriker! i! tidningarna.! Folk!
reagerade! kanske! inte! så! kraftigt! på! namnen! i! sig,! men! förändringarna! i!

!
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namnskicket!var!den!första!konkreta!frågan!de! nya! Helsingforsborna! kunde!
reagera!på!i!en!svår!och!kaotisk!situation.!Å!andra!sidan!visade!det!att!namn!
har! en! stor! betydelse! för! allmänheten.! Namnkommittén! kontaktades! av!
överraskande!många!som!inte!bodde!i!området!men!som!ändå!ville!delge!sin!
åsikt!om!ortnamnen.!
!

Nya!stadsdelsnamn!
Den! synligaste! förändringen! till! följd! av! inkorporeringen! var! de! nya!
stadsdelsnamnen.! Med! inkorporeringen! fick! Helsingfors! fem! helt! nya!
stadsdelar! som! alla! måste! ha! ett! namn.! Helsingfors! stads! namnkommitté!
gjorde!ett!omfattande!arbete!med!namngivningen.!Det!inte!är!helt!vanligt!att!
en! ny! stadsdel! uppstår.! I! själva! verket! hade! Helsingfors! inte! fått! en! helt! ny!
stadsdel! sedan! år! 1966! då! Nordsjö! förenades! med! Helsingfors! (se! t.ex.!
Helsingfors!stad!2012).!Alla!nya!stadsdelsnamn!–!Ultuna,!Östersundom,!Husö,!
Björnsö! och! Sundberg! –! har! sina! egna! etymologier! och! namnen! är! välK
motiverade.!
Innan!inkorporeringen!var!Ultuna!namnet!på!en!liten!gård!i!Degermossa!
norr! om! Östersundom.! Gården! har! fått! sitt! namn! av! lantbruksrådet! Nils!
Gustaf! Borgström! (1918–2002)! som! ägde! Östersundoms! gård.! Borgström!
hade!studerat!vid!Sveriges!Lantbruksuniversitet!i!Uppsala,!där!universitetets!
campus! ligger! i! stadsdelen! Ultuna.! Borgström! blev! förtjust! i! namnet! och!
beslutade! sig! 1941! för! att! ge! namnet! till! en! liten! lantgård! som! tillhörde!
familjen.!Ultuna!blev!stadsdelens!namn!såväl!på!svenska!som!på!finska.!
Östersundom! ligger! mitt! i! det! inkorporerade! området.! Namnet%
Östersundom! är! enligt! Sjöholm! (2006a! s.! 15)! ett! mycket! gammalt! och! vida!
känt! namn! –! det! återfinns! på! kartor! år! 1540,! men! redan! på! 1300Ktalet! har!
namnet!Sundom!funnits!i!samma!område.!Detta!betyder!att!Östersundom!kan!
vara! äldre! än! man! tidigare! tänkt.! Stadsdelen! Östersundom! saknar! finskt!
parallellnamn.!!
Husö%(fi.!Talosaari)!och!Björnsö!(fi.%Karhusaari)!är!båda!gamla!sekundärK
namn! på! bostadsområden! i! Sibbo.! Att! Husö! och! Björnsö! ursprungligen! varit!
önamn!var!alla!ortsbor!som!intervjuades!väl!medvetna!om,!och!alla!visste!var!
de! ursprungliga! öarna! fanns.! Enligt! Sjöholm! (2006b! s.! 9,! 12–13)! är! det!
svenska! namnet! Husö! ett! av! Sibbos! äldsta! namn.! Namnet! kan! till! och! med!
vara! äldre! än! sockennamnet! Sibbo.! Det! tidigast! kända! belägget! för! namnet!
Husö% (Hwsoom)! är! från! år! 1347.! Önamnet! nämndes! i! ett! brev! som! kung!

!
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Magnus! Eriksson! hade! skrivit! om! rättigheterna! till! fiske! i! östra! Nylands!
skärgård.! Det! finns! en! bestyrkt! avskrift! av! brevet! i! Uppsala! universitetsK
bibliotek.! Det! äldsta! belägget! för! namnet! Björnsö! är! från! 1558! med! skriftK
formen! Biörnö.! Etymologin! till! namnet! är! oklar.! Namnforskarna! antar! att!
namnet! inte! grundar! sig! på! appellativet! björn! och! inom! Helsingfors! stads!
namnkommitté! har! en! tolkning! diskuterats! där! bakgrunden! till! förleden!
skulle!vara!personnamnet!Björn.%(Jfr!Sjöholm!2006a!s.!84.)!
Namnet! Sundberg% (fi.! Salmenkallio)! är! ett! helt! nytt! namn! men! baserar!
sig!på!områdets!läge!vid!ett!uttorkat!sund!och!dess!kuperade!topografi.!
!

Respons!på!förslagen!på!de!nya!stadsdelsnamnen!
Hösten! 2008! presenterade! Helsingfors! stads! namnkommitté! sina! namnK
förslag!på!de!nya!stadsdelarna!och!fick!mycket!respons!på!förslagen,!främst!
av! privatpersoner.! Största! delen! av! responsen! berörde! språkvalet! i! namnK
förslagen.! Både! Östersundom! och! Ultuna! hade! enbart! svenska! namnförslag!
och!alla!accepterade!inte!att!namnen!var!enspråkiga.!
Före!inkorporeringen!hade!Östersundom!det!finska!parallellnamnet!ItäM
salmi% (fi.% itä% ’öster’,% fi.% salmi% ’sund’),! som! det! hade! fått! år! 1992.! Helsingfors!
stads!namnkommitté!ansåg!dock!att!det!finska!namnet!inte!längre!behövdes.!
När! invånare! i! området! intervjuades,! sade! de! flesta! att! de! inte! använde!
Östersundoms%finska!variant!Itäsalmi.!Några!finskspråkiga!ortsbor!uppgav!att!
de! använde! namnet! ibland,! men! ingen! uppgav! att! de! enbart! använde! det!
finska! namnet.! Men! även! om! Itäsalmi% som! namn! betraktat! inte! var! särskilt!
omtyckt,!ansåg!många!invånare!i!området!att!det!skulle!vara!ett!intrång!från!
Helsingfors! sida! att! avskaffa! det.! Itäsalmi% bevarades! därför! som! finskt!
parallellnamn!för!registerbyn1!Östersundom!medan!stadsdelen!Östersundom!
inte!fick!något!parallellnamn.!
Nästan! all! respons! som! inte! berörde! språkvalen! i! namnförslagen!
berörde! de! nya! stadsdelsgränserna,! vilket! inte! låg! inom! namnkommitténs!
ansvarssektor.! Många! brev! var! skrivna! med! en! ganska! negativ! ton.! Ett! brev!
innehöll! slagordet! ”Gör! oss! inte! till! en! tonfiskstadsdel!”.! Skribenten! avsåg!
namnet! Ultunas! likhet! med! ordet%tuna%med! betydelsen! ’tonfisk’! i! flera! indoK
europeiska!språk.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!En!registerby!är!”en!helhet!som!bildas!av!de!registerenheter!som!i!fastighetsregistret!har!

införts!i!samma!by”!(1!kap.,!2!§!Fastighetsbildningslagen!12.4.1995/554).!!
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Ändringar!av!gatunamn!och!människors!synpunkter!på!namn!
I!en!finländsk!kommun!får!det!inte!finnas!fler!än!en!gata!med!samma!namn!
(Ainiala,! Saarelma! &! Sjöblom! 2008! s.! 132).! Om! samma! gatunamn! finns! på!
flera! platser,! kan! det! leda! till! missförstånd,! till! exempel! så! att!
räddningstjänsten! kommer! till! fel! adress.! Helsingfors! stads! namnkommitté!
jämförde!därför!alla!namn!i!de!inkorporerade!områdena!med!dem!som!redan!
var! i! bruk! i! Helsingfors! och! fann! sammanlagt! cirka! 30! namn! som! liknade!
varandra!mycket!och!nio!namn!som!måste!ändras.!Det!låga!antalet!namn!som!
måste! ändras! var! en! positiv! överraskning.! Namnkommittén! hade! varit!
beredd!på!ett!betydligt!större!antal!namnkollisioner,!baserat!på!erfarenheter!
som! hade! gjorts! när! staden! Kouvola! i! Kymmenedalen! hade! sammanslagits!
med! fem! mindre! grannkommuner! år! 2009.! Då! hade! man! inom! den! nya!
kommunen!varit!tvungen!att!ändra!på!800!ortnamn!så!att!cirka!4!000!hushåll!
fick!ny!gatuadress.!(Se!Isotalo!2008!s.!6.)!!
De! nya! gatunamn! som! Helsingfors! stads! namnkommitté! föreslog! fick!
mycket! respons.! Största! delen! av! responsen! berörde! namnförslagen! BjörnM
mossevägen! (fi.! Karhurämeentie)% och! Björnmossestigen% (fi.% KarhurämeenM
polku).% Namnen! var! impopulära! på! grund! av! det! finska! ordet% räme! ’mosse’!
som!ingår!i!båda!namnen.!Många!tyckte!att!gatunamn!med!ordet!räme%låter!
fula!och!smutsiga,!eftersom!det!bland!annat!innehåller!bokstaven!ä.!I!finskan!
uppfattas! många! namn! som! innehåller! ä! eller! ö! som! ickeKtilltalande!
(ViljamaaKLaakso!1999!s.!85).!!
!

Slutord!
Den! 1! januari! 2009! blev! dåvarande! sydvästra! Sibbo! och! sydöstra! Vanda! de!
ostligaste! delarna! av! Helsingfors.! Kommunerna! arbetar! tillsammans! på! en!
gemensam! generalplan! för! Helsingfors,! Sibbo! och! Vanda.! För! Östersundom!
har! man! preliminärt! skissat! fram! en! tät! småhusstad! som! följer! metron! och!
där!naturen!och!staden!överlappar!varandra.!Det!första!namnet!som!behövs!
är!ett!namn!på!en!stor!huvudgata!i!Östersundoms!stordistrikt,!som!hittills!har!
haft! två! separata! namn,! Österleden! och! Nya% Borgåvägen! (se! t.ex.! Yhteinen!
Östersundom! 2012).! Namnkommittén! har! föreslagit! namnet! ÖstersundomsM
allén%(fi.!Östersundomin%puistotie).!
Helsingfors! stadsdirektör,! överborgmästare! Jussi! Pajunen,! vill! enligt!
Laitinen!(2011)!ha!ett!”StorKHelsingfors”!inom!den!närmaste!framtiden.!Hans!
primära! mål! är! att! slå! samman! Helsingfors,! Esbo,! Vanda! och! Grankulla.!

!
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Därefter! kunde! enligt! Pajunen! också! de! tre! övriga! nyländska! kommunerna!
Sibbo,!Kervo!och!Kyrkslätt!införlivas.!Namnkommittén!kommer!att!ha!många!
ärenden!att!behandla!om!Pajunens!framtidsvision!blir!verklighet.!Då!kommer!
namnexperter!att!behövas!mer!än!någonsin.!
!
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Summary!
JOHANNA!LEHTONEN!&!ALISA!ISOKOSKI:!!
Challenges!for!name!planners!in!the!flood!of!incorporation.!The!annexation!of!
Östersundom!and!Västerkullakilen!to!Helsinki!in!2009!
!
Recently!there!have!been!various!consolidations!of!municipalities!in!Finland.!In!the!
year! 2009! Helsinki,! the! capital! of! Finland,! expanded! when! parts! of! neighbouring!
municipalities! were! annexed! to! it.! Large! parts! of! southeastern! Vantaa! and!
southwestern!Sipoo!became!parts!of!Helsinki!and!five!new!districts!were!created.!
This! large! incorporation! also! entailed! a! lot! of! work! for! placeKname! planners.!
The! Name! Committee! of! the! City! of! Helsinki! had! to! invent! names! for! all! the! new!
districts! and! also! map! all! the! redundancies! among! street! names! in! Sipoo,! Vantaa!
and!Helsinki.!
The! previous! time! Helsinki! expanded! was! in! 1966,! when! the! district! of!
Vuosaari!was!added!to!the!city.!It!is!probable!that!Helsinki!will!expand!in!the!near!
future,! so! the! 2009! consolidation! of! southeastern! Vantaa! and! southwestern! Sipoo!
will!prove!to!be!good!training!for!the!Name!Committee.!

!

!

!
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Namnplaneringsuppgift!för!studenter:!Nipertängen!i!Esbo!
(

Av%Sami%Suviranta%
(
(
(
(
(
Vårterminen! 2011! ordnades! vid! Helsingfors! universitet! en! grundkurs! i!
namnforskning!som!även!behandlade!namnplanering.!Som!en!övningsuppgift!
fick! studenterna! planera! namn! för! detaljplaneområdet! Nipertängen! i! norra!
Esbo! (se! bild! 1! och! bild! 2),! ett! område! som! valdes! i! samarbete! med! Esbo!
stads!namngrupp.1!Avsikten!med!uppgiften!var!dels!att!studenterna!skulle!få!
pröva!på!praktisk!namnplanering,!dels!att!namngruppen!i!Esbo!skulle!kunna!
få!idéer!och!uppslag!för!den!kommande!planeringen.!
!

!

Bild(1:!Nipertängen!ligger!i!norra!Esbo,!ett!par!
kilometer!söder!om!Kalajärvi!centrum.!Karta:!
!©!Esbo,!Helsingfors!och!Vanda!städer.!

!

Bild(2:!Esbo!guidekarta.!©!Esbo!stad.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Namngruppen! består! av! mig! [Sami! Suviranta,! namnforskare]! och! namnplaneraren! Kaija!

Mallat.! Jag! var! själv! med! på! de! lektioner! där! uppgiften! delgavs! studenterna! och! när! de!
presenterade!sina!förslag.!Kursen!hölls!av!Leila!Mattfolk.!
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I!denna!artikel!redogör!jag!för!den!uppgift!som!studenterna!ställdes!inför,!de!
direktiv!de!fick!och!det!beredningsmaterial!och!den!bakgrundsinformation!de!
försågs! med,! samt! redovisar! för! övningsuppgiftens! resultat.! Slutligen!
kommer! jag! också! att! diskutera! vilken! nytta! allmänhetens! syn,! här! repreK
senterad!av!studenterna!och!deras!namnförslag,!kan!ha!för!namnplaneringen.!
Praktiskt!fungerade!övningsuppgiften!som!ett!grupparbete!där!studentK
erna! fick! information! om! principerna! för! namnplanering! och! bakgrundsK
information!om!planområdet!och!de!befintliga!namnen.!Med!dessa!som!stöd!
tog!studenterna!gruppvis!fram!varsin!namnplan!för!planområdet.!
!

Namnens!roll!i!beredningsmaterialet!och!detaljplanen!
När! ett! nytt! område! ska! detaljplaneras! framställs! i! första! skedet! ett!
beredningsmaterial.! I! beredningsmaterialet! ska! en! detaljplanekarta! (se! bild!
3)!ingå.!Vanligtvis!ingår!också!de!nya!namnen!för!området!i!materialet!men!i!
undantagsfall! finns! enbart! de! viktigaste!
namnen! eller! inga! namn! alls! med! i! det.! Det!
här! är! dock! varken! önskvärt! med! tanke! på!
kommuninvånarna! eller! ändamålsenligt! för!
namnplaneringen.! Materialet! ställs! ut! så! att!
kommuninvånare! och! övriga! intresserade!
ska! kunna! uttrycka! sin! åsikt! angående!
planen.! Därefter! görs! ett! förslag! till! detaljK
plan! som! också! ställs! ut.! Efter! det! här! kan!
stadsfullmäktige! godkänna! detaljplanen! så!
att!den!vinner!laga!kraft.!(Se!även!Esbo!stad!
2012:!Planeringsprocessen.)!Planläggningen!
av! Nipertängens! detaljplan! inleddes! 2009.!
Detaljplanens! beredningsmaterial! var! utK
ställt!17.1–15.2.2011.!Tidtabellen!för!beredK
ningsmaterialet! var! vid! årsskiftet! 2010–
2011! brådskande,! och! det! ledde! till! att!
beredningsmaterialet!ställdes!ut!utan!namn.!
I! ett! senare! skede! av! planläggningen! måste!
namnen! i! varje! fall! skrivas! in! i! plankartan,!
Bild(3:!Plankarta!i!
beredningsmaterialet!för!
då! förslaget! till! detaljplan! ställs! ut.! Därmed!
Nipertängens!detaljplan.!©!Esbo!
fick! studenterna! en! sällsynt! möjlighet! att!
stad.

!

!
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planera!namn!i!en!äkta!detaljplanekarta!utan!att!ha!tillgång!till!den!officiella!
namnplanen.! Det! innebar! att! studenterna! kunde! utföra! sitt! arbete!
fördomsfritt.! Och! i! och! med! att! området! inte! var! planerat! blev! uppgiften!
autentisk!för!studenterna;!det!var!en!uppgift!som!i!hög!grad!hade!anknytning!
till!verklig!namnplanering.!
Beredningsmaterialet! omfattade! denna! gång! bland! annat! också! illuK
strationer,! en! naturutredning! och! en! trafikutredning.! Det! innehöll! också! en!
interaktiv!3DKmodell!samt!en!bildK!och!en!kartöversikt!som!fanns!tillgängliga!
på!Esbo!stads!webbplats!när!kursen!hölls!(se!Esbo!stad!2012:!Nipertängens!
detaljplan).!
!

Bakgrundsinformation!on!Nipertängen!
Utgångspunkten! för! planläggningen! i! Nipertängen! är! att! det! i! en! del! av!
området!finns!villabebyggelse!medan!största!delen!fortfarande!består!av!skog!
och! åker.! På! området! planläggs! nya! gator! och! bostadskvarter! med! mellanK
liggande!grönområden.!
För! en! namnplan! behövs! information! om! planområdet! och! om! det!
tidigare! namnbeståndet.! Därför! försågs! studenterna! med! kartor! och! listor!
över! alla! kända! ortnamn! i! området! och! i! närmiljön.! Bland! namnen! fanns!
traditionella!ortnamn,!urbana!namn!som!redan!är!i!bruk!och!planerade!namn!
som! inte! ännu! används.! Utöver! det! fick! studenterna! information! om!
bakgrunden!till!namnen!och!om!lokalhistorien.!
Nipertängen!har!gått!igenom!en!likadan!utveckling!som!många!bostadsK
områden!i!Helsingforsregionen.!I!början!av!1900Ktalet!var!området!landsbygd.!
På! 1930Ktalet! började! huvudstadens! inverkan! märkas! ute! vid! Nipertängen!
och! villabebyggelse! började! växa! fram! i! området.! Under! efterkrigstiden! har!
bosättningen!så!småningom!ökat!utan!en!helhetsplan!(Hentilä!2000!s.!31–34,!
38–42;! Lahti! 1975! s.! 13–19,! 297–298).! Då! området! nu! får! sin! första! detaljK
plan!ska!bosättningen!bli!mycket!tätare.!På!det!60!hektar!stora!området!finns!
för!närvarande!omkring!30!villor,!men!enligt!planen!ska!det!i!skogarna!och!på!
åkrarna! byggas! över! 200! nya! villor.! Utöver! de! existerande! gatorna! NipertK
vägen,! Nipertängen! och! Ståhles! väg! innehåller! planen! ett! tiotal! nya! gator.!
Förutom! gator! ska! även! parker! och! gångvägar! samt! eventuellt! också! korsK
ningar! namnges! i! detaljplanen.! Namnplaneringen! måste! också! bereda! namn!
på!större!och!mindre!delområden.!
!

!
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Traditionella!ortnamn!och!lokalhistoria!
De! traditionella! ortnamnen! har! i! huvudsak! uppstått! för! att! möta! de! behov!
lantbruket! och! bybebyggelsen! i! området! gett! upphov! till.! Av! Kepsu! (2010! s.!
44–48)! och! Nikander! (1985! s.! 199)!
framgår! att! trakten! kring! NipertK
ängen! i! hundratals! år! har! utgjort!
ängsmark!för!gårdarna!i!byn!GammelK
gård.! Byn! ligger! omkring! fyra! kiloK
meter! söder! om! Nipertängen.! Under!
1700K! och! 1800Ktalen! grundades!
några! torp! på! byns! utmarker.! På! det!
nuvarande! planområdet! Nipertängen!
fanns! på! 1910Ktalet! två! torp! med!
nästan! identiska! namn,! Björkbacka!
och! Björkebacka.! Dessutom! fanns! två!
torp! i! närområdet,! Vedahugg! och!
Nipert! (SLS! 264;! Esbo! stadsK
Bild(4:!Topografisk!karta.!Kartograferad!
planeringscentrals! namnarkiv;! jfr!
1933,!tryckt!1945.!Lantmäteristyrelsen.(
även!den!topografiska!kartan!i!bild!4).!
På!1920Ktalet!blev!de!flesta!torpen!självständiga!småbruk.!
Björkbacka! är! i! dag! en! lantgård! (se! flygfoto! i! bild! 5).! Det! ursprungliga!
torpet! tillhörde! Juus! gård! i! byn! Gammelgård,! men! hade! 1912! köpts! av!
Vilhelm! Sundström,! f.d.! ostmästare! vid! Mjölkcentralen! i! Helsingfors.! På!
Björkbacka!blev!han!jordbrukare.2!
I!namnplaneringen!utnyttjas!de!namninsamlingar!som!gjorts!i!området!
av!bland!annat!Birger!Jansson!år!1915!(SLS!264)!och!Kurt!Zilliacus!på!1960K
talet!(SLS!963).!En!del!namn!finns!också!i!dokument!daterade!på!1700K!och!
1800Ktalen.!
Det!nuvarande!stadsdelsnamnet!Nipert!och!planområdesnamnet!NipertM
ängen! härstammar! från! ett! odlingsnamn! från! den! tiden:! Nijttuperckio! 1700,!
Nippäret% äng! 1734,! Nitperks% äng! 1774,! Niperk! 1774,! Nipert% Äng! 1826.!
Beläggen! avslöjar! att! den! gamla! bybebyggelsen! i! norra! Esbo! delvis! varit!
finskspråkig!(niittu,!niitty!’äng’,!perkiö!’röjning’)!och!att!namnen!lånats!mellan!
språkgrupperna.! Odlingsnamnet! Nipert! blev! namn! på! ett! torp! och! senare!
namn! på! en! del! av! byn.! Nipert! som! namn! på! bostadsområdet! fick! på! 1930K
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jag! fick! information! om! namnen! och! om! områdets! mikrohistoria! 2002! och! 2005! då! jag!
intervjuade!den!gamla!husbonden!från!Björkbacka!(född!1918),!son!till!Vilhelm!Sundström.!
2!

!

!
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talet! en! finskspråkig! motsvarighet,! Niipperi! (Esbo! stadsplaneringscentrals!
namnarkiv).!
Janssons! samling! (SLS! 264)!
innehåller! namn! som! torpnamnet! Nipert!
(ni:pært),!odlingsnamnen!Nipert!(ni:p:ær),!
Framnipert,! Baknipert,! Nipertsängarna,!
Nipertshagen! och! terrängnamnen! NipertsM
berget! och! Nipertsbacken.! Också! Zilliacus!
samling! (SLS! 963)! innehåller! namn! som!
Nipertvägen,! Nipertskogen! och! NipertM
bäcken.! Flera! existerande! planenamn! har!
bildats!med!dem!som!förebild,!till!exempel!
Bild(5:(Nipertängen!på!flygfoto!2008.! Nipertvägen,! Baknipertsvägen! och! NipertM
Björkbacka!gård!i!mitten.!©!Esbo!stad.( bäcksparken.! Namnet! Nipertängen! har!
sedan! slutet! av! 1970Ktalet! använts! som!
gatunamn! och! som! namn! på! ett! mindre! delområde! (Esbo! stadsplaneringsK
centrals!namnarkiv).!
!

Principer!för!planeringen!
Studenterna! fick! anvisningar! om! vilka! slags! orter! som! skulle! namnges,!
information!om!lokalhistorien,!annan!information!om!området!och!annat!som!
ska!beaktas!vid!namnplanering.!
Detaljplanen!kommer!att!innehålla!många!nya!namn!men!planområdets!
namnbestånd! förnyas! inte! helt! och! hållet.! De! nya! planenamnen! ska! komK
plettera!systemet!där!enskilda!namn!på!flera!olika!sätt!binds!samman!med!de!
övriga!namnen!i!området.!Därför!är!det!naturligt!att!använda!tidigare! namn!
som!bas!för!de!nya!namnen.!Alla!namn!bör!ha!koppling!till!området!på!något!
sätt.! Då! varje! namn! går! att! motivera! blir! de! nya! namnen! trovärdiga! och!
lättare!att!ta!till!sig.!
Namnplaneringen!påverkas!i!hög!grad!av!att!samma!eller!liknande!namn!
inte!får!finnas!på!flera!olika!håll!i!en!kommun.!Däremot!kan!närliggande!olika!
typer! av! orter! ha! exakt! samma! namn:! Nipertängen! kan! vara! en! gata! och! ett!
område,! vid! behov! också! en! park.! Eftersom! huvudstadsregionen! (som!
inkluderar! Helsingfors,! Esbo,! Vanda! och! Grankulla)! i! praktiken! utgör! ett!
enhetligt!stadsområde!gäller!principen!i!dagsläget!hela!regionen.!Till!exempel!
skulle!gårdsnamnet!Björkbacka!vara!ett!gott!planenamn!för!Nipertängen!men!
vi! måste! beakta! att! boplatser! och! backar! som! heter! Björkbacka! eller! BjörkM
!
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backen!också!finns!eller!har!funnits!på!andra!håll.!Dessutom!finns!det!både!i!
Esbo! och! Vanda! gator! med! namnet! Björkbacksvägen! och! i! Helsingfors! finns!
Björkbackavägen.!Det!här!betyder!att!principen!om!likalydande!eller!liknande!
namn!inte!alltid!följts!i!praktiken.!
I!Esbo!planeras!namnen!både!på!finska!och!på!svenska.!Eftersom!kursen!
hölls! inom! ämnet! nordiska! språk! skulle! studenterna! i! första! hand! föreslå!
namn!på!svenska.!De!skulle!ändå!beakta!att!det!ska!vara!möjligt!att!bilda!en!
finsk! motsvarighet! till! namnen.! En! del! av! förslagen! innehöll! också! namnK
förslag!på!båda!språken.!Den!här!artikeln!behandlar!dock!endast!de!svenska!
förslagen.!
!

Språkriktighet!
Majoriteten! av! de! namn! som! studenterna! föreslog! är! grammatikaliskt!
korrekta! och! enhetliga! med! namnvårdens! rekommendationer,! men! bland!
namnförslagen! fanns! också! former! som! kan! anses! vara! felaktiga! eller!
åtminstone!inte!är!att!rekommendera.!En!av!orsakerna!är!troligen!att!många!
av! studenterna! har! finska! som! modersmål.! Jag! har! för! denna! presentation!
rättat!vissa!språkligt!inkorrekta!former!i!förslagen3!(Vedgränd%>%Vedgränden,!
Gräshoppstigen! >! Gräshoppsstigen,% Krattbacka% >% Krattbacken)! och! några!
småfel!som!har!karaktären!av!slagfel!(Vilhem!>!Vilhelm).!!
Planenamn! brukar! stå! i! bestämd! form! trots! att! en! hel! del! av! de!
traditionella! namnen! har! obestämd! form! (se! Slotte! 1999! s.! 133–135).! FörK
slagen! från! flera! grupper! innehöll! namn! i! obestämd! form,! t.ex.! Vedgränd,!
Ekorrlund! och! Vilhelmsögla,! som! i! en! verklig! namnplan! hellre! skulle! stå! i!
formerna! Vedgränden,! Ekorrlunden! och! Vilhelmsöglan.! Men! det! fanns! också!
namnförslag! som! stod! i! bestämd! form! men! som! borde! stå! i! obestämd! form!
(t.ex.!Nipertängens%naturskyddsområdet).!
I!sammansatta!ord!orsakade!fogeMs!och!ett!eventuellt!vokalbortfall!proK
blem.! Formerna! Gräshoppstigen,! Nyckelpigstigen! och! Fikonkvistvägen( skulle!
enligt! namnvårdens! direktiv! (Slotte! 1999! s.! 129–130)! rättas! till! GräshoppsM
stigen,! Nyckelpigsstigen! och! Fikonkvistsvägen! och! formerna! Blåsippavägen,!
Ängsklockastigen,! Ekorreskogen! och! Kottegränden! till! Blåsippsvägen,! ÄngsM
klocksstigen,!Ekorrskogen!och!Kottgränden.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!I!de!förslag!som!åskådliggörs!i!bilderna!står!namnen!i!de!flesta!fall!i!den!form!studenterna!

gett!dem.!Bilderna!är!utdrag!ur!studenternas!egna!presentationer.!

!

!
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Bebyggelsenamn! innehåller! ofta! dialektala! former! som! Kbacka,! Kkulla!
o.s.v.! men! i! planenamn! används! i! huvudsak! de! allmänspråkliga! formK
erna!Kbacken!och!Kkullen.!Det!verkar!som!om!studenterna!bildat!nya!namn!såK
som!t.ex.!Krattbacka!och!Fjärilkulla!analogt,!med!utgångspunkt!i!bebyggelseK
namn! de! känner! till.! Dessa! skulle! i! en! verklig! namnplan! ändras! till! KrattM
backen!och!Fjärilskullen.!
Planenamn!som!innehåller!bestämningsleden!förnamn!+!efternamn!och!
grundleden!väg,!park!eller!en!annan!liknande!led,!och!alltså!ska!skrivas!enligt!
modellen! Vilhelm% Ståhles% park! och! Vilhelm% Sundströms% väg% (se! Slotte! 1999!
s.!121),! är! för! många! svåra! att! skriva! rätt.! Också! studenterna! hade! en! del!
problem!då!de!skulle!bilda!namn!av!den!här!typen!och!föreslog!t.ex.!Vilhelm%
StåhleMparken.!
Förslagen!innehöll!dock!också!de!korrekta!förslagen!Vilhelm%Sundströms%
gata!och!Vilhelm%Sundströms%väg.!
!

Studenternas!namnplaner!
Studenterna! var! indelade! i! sju! grupper,! som! gjorde! var! sitt! förslag! med!
namnförteckning,! karta! och! motiveringar.! Dessutom! gjorde! en! student! sin!
uppgift! i! form! av! en! kritisk! analys! av! tre! gruppers! namnförslag.! Grupperna!
presenterade!sina!planer!med!motiveringar.!De!hade!ritat!kartor!och!skrivit!
listor!och!motiveringar!till!sina!förslag.!!
De! existerande! namnen! Nipertvägen,! Nipertängen! (område! och! gata)!
och! Ståhles% väg! bevarades! i! nästan! alla! förslag;! två! grupper! föreslog! att!
gatunamnet! Nipertängen! skulle! ersättas! med! Nipertängsvägen% respektive!
Ystningsvägen.! Antalet! namnförslag! i! planerna! varierade! mellan! 20! och! 46!
per! grupp.! Variationen! beror! på! att! en! del! grupper! gett! separata! namn! åt!
korta!gränder,!olika!delar!av!grönområden,!friluftsleder!och!kvarter!(jfr!t.ex.!
bild!6!och!7).!
Så! gott! som! alla! namnförslag! kan! klassificeras! som! konnekterade! eller!
transfererade! namn,! som! memorialnamn! eller! som! namn! som! anknyter! till!
ett! visst! motiv.! Bland! förslagen! finns! endast! fyra! namn! som! faller! utanför!
dessa! kategorier:! Backstigen% (efter! terrängen),! Långhagen% (efter! formen),!
Mellanskogen% (efter! läget)! och! Tomteskogen! (motiveras! med! att! namnet!
passar!platsen).!
!

!
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Bild(6:!Västra!delen!av!planområdet.!!
Namnförslag!av!grupp!1.!

!
Bild(7:!Västra!delen!av!planområdet.!
Namnförslag!av!grupp!2.!

!

Konnekterade!och!transfererade!namn!
En! överraskande! låg! andel! av! de! namn! studenterna! föreslog! hade! de! gamla!
ortnamnen! som! förebild.! Förslagen! innehöll! endast! 2–8! namn! av! denna!
namnbildningstyp,! främst! konnekterade! namn! men! också! metonymiskt!
transfererade!namn.!Denna!typ!av!namngivning!begränsades!dock!i!flera!fall!
av!liknande!namn!på!andra!orter.!
Helkonnekterade!namn!är!bland!annat!Juusgatan!och!Nipertbergsvägen!
(<!Juus!(gård),!Nipertberget!(berg)).!Som!bestämningskonnekterat!namn!kan!
till!exempel!Kvarnskvären!betraktas,!som!grundar!sig!på!namnet!på!en!bäck,!
Kvarnbäcken.!Parknamnet!Andersberg!är!ett!metonymiskt!transfererat!namn!
som!kommer!från!parcellnamnet!Andersberg.!
Eftersom! jag! tolkar! de! föreslagna! namnen! Kornvägen,! Kornkurvan! och!
Kornbacken! som! att! de! alla! har! samma! motiv,! istället! för! att! utgå! från! att!
Kornkurvan! skulle! vara! konnekterat! till! Kornvägen,! innebär! att! det! finns! få!
konnekterade! namn! i! materialet.! Det! finns! dock! några! exempel! på! huvudK
ledskonnekterade! namn.! Till! exempel! är! Kornbacksvägen% ett! konnekterat!
namn! till! Kornbacken! och! Öglestigen%konnekterat! till! Vilhelmsöglan.%Namnen!
Skvärvägen!och!Skvärgången!är!i!sin!tur!konnekterade!till!Kvarnskvären.!!
!

!
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Memorialnamn!
Bland! planenamnen! hittar! man! rätt! ofta! memorialnamn! till! minnet! av! en!
händelse! eller! oftare! till! minnet! av! en! person.! Också! för! memorialnamnens!
del! följer! namnplaneringen! i! Esbo! principen! att! namnet! ska! anknyta! till!
ifrågaKvarande!område.!Alla!memorialnamn!övervägs!dock!mycket!noga.!
I!anvisningarna!för!uppgiften!nämndes!släkterna!Ståhle!och!Sundström!
som! länge! bott! i! området,! liksom! det! existerande! memorialnamnet! Ståhles%
väg.! För! att! hitta! andra! potentiella! personer! som! grund! för! memorialnamn!
hade! studenterna! varit! tvungna! att! utföra! egen! forskning.! Förslagen! inneK
håller! dock! en! del! memorialnamn! som! anknyter! till! släkterna! Ståhle! och!
Sundström,!till!exempel!Vilhelm%Sundströms%väg.!
!

Motivkretsnamn!
Varje! grupp! hade! använt! flera! olika! motivkretsar! som! grund! för! sina!
namnförslag.! Motiv! hittade! de! i! naturen,! historien! och! i! andra! särdrag.!
Eleverna!styrdes!mot!detta!håll!i!anvisningarna.!
!
Äng%och%skog%
Alla! sju! grupper! lämnade! in! namnförslag! med! naturtema.! Motiven! kommer!
från! den! lokala! naturen! så! de! är! motiverade.! Å! andra! sidan! kan! de! också!
anknyta!till!andra!områden!i!staden.!Motivkretsarna!är!
!!
1.

2.
3.

4.
5.

Ängsväxter!i!enlighet!med!namnet!Nipertängen!och!naturen!i!området.!
• Timotejstigen,!Svingelvägen,!Kattfotsgränden%
• Blåklintsparken,!Röllekavägen%
Ängsdjur,!bl.a.!fjärilar!
• Citronfjärilsvägen,!Nässelfjärilsgränden,!Fjärilkullen%
Björken!i!enlighet!med!gårdsnamnet!Björkbacka!
• Björkvägen,!Björkkanten%
• Grönbjörksgatan,!Badkvastssvängen%
Skogens!natur!
• Trädkronsvägen,!Hackspettshålet!(kvarter),!Vitsippsstigen%
Flygekorren!
• Flygekorrsvägen,!Tofsörsstigen,!Ekorrskogen%
• Ekorrvägen,!Ekorrhjulet,!Ekorrkorridoren,!Spillningsparken%

%
Fyra! av! grupperna! föreslog! flera! namn! i! anknytning! till! flygekorren! (och! en!
grupp! hade! dessutom! ett! Ekorrlund).! Flygekorren! får! en! hel! del! uppmärkK
!
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samhet!i!naturutredningarna,!men!detta!är!relativt!vanligt!i!planområden!på!
olika!håll!i!Esbo,!eftersom!flygekorren!är!fridlyst!och!dess!habitat!ska!utredas!
och! skyddas! överallt.! Eftersom! ämnesområdet! inte! kan! användas! i! många!
olika! områden! måste! man! noga! överväga! om! flygekorrstemat! borde! sparas!
för!ett!område!där!det!passar!bättre!än!i!Nipertängen.!
!
Lantbruket%
Områdets! lokalhistoria! anknyter! till! stora! delar! till! lantbruk! och! fem! av!
grupperna!kom!med!förslag!som!anknyter!till!temat!(se!exempel!i!bild!8):!
6.

Höbärgning!
• Höräfsvägen,!Höskogen,!Slåtterkarlsstigen%
7. Jordbruk,!skörd!
• Gräftvägen,!Plöjningsvägen%
8. Verktyg!och!redskap!
• Årdervägen,!Krattstigen,!Slagabrinken,!Tjugasvängen4%
9. Husbonde,!dräng,!piga!
• Husbondsvägen,!Drängstigen%
10. Livet!i!ett!torp!
• Torparängen,!Dagsverksgatan,!Huskattsgränden%

(
Bild(8:!Namnförslag!av!grupp!1!för!norra!delen!av!planområdet.(
!

%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Slaga!’redskap!som!användes!för!att!tröska’,!tjuga!’redskap!för!hantering!av!hö!och!halm’.!

!

!
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Ost%
Den! första! husbonden! på! Björkbacka! efter! torpartiden! var! Vilhelm! SundK
ström,!som!länge!hade!arbetat!som!ostmästare.!Tre!av!grupperna!hade!tagit!
fasta!på!detta.!(Se!exempel!i!bilderna!9,!10!och!11.)!!
Namnen! innehåller! ord! som! anknyter! till! osttillverkning! (Mejerivägen,!
Ostformsvägen,! Ostkvarnsrondellen,! Kärnan,! Löpestigen),! till! olika! ostsorter!
(Svartstämpelsgatan,! Getoststråket,! Briestigen)! eller! till! ost! på! något! annat!
sätt!(Osthörnet,!Ostbitsleden,!Fonduebågen).!Ett!namn!som!indirekt!anknyter!
till!användning!av!ost!är!Musfällsstigen,!som!motiverades!med!de!närliggande!
namnen!Mössenkärr!och!Mössbacken.!
Ostmotivet! anknyter! inte! till! ett! centralt! tema! inom! områdets! historia.!
Motivet! skiljer! sig! ändå! från! mängden,! eftersom! det! inte! kan! utnyttjas! i! alla!
områden.! Det! finns! inte! några! tidigare! planenamn! med! ostmotiv! i! huvudK
stadsregionen.! I! Esbo! finns! inte! heller! något! annat! område! för! vilket! ostK
motivet! borde! reserveras.! Därför! kan! motivet! vara! värt! att! överväga! för!
Nipertängen.!
!

!

Bild(9:!Namnförslag!av!grupp!5!för!södra!delen!av!planområdet.!
!

!
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!

!

Bild(10:!Västra!delen!av!planområdet.!
Namnförslag!av!grupp!3.!

Bild(11:!Västra!delen!av!planområdet.!
Namnförslag!av!grupp!4.!

!

Övriga%motiv%
Som! motivkrets! valdes! också! vedhuggning! i! enlighet! med! det! gamla! ortK
namnet!Vedahugg:!Vedhuggarvägen%och!Stubbhagen.!
Mer! udda! förslag! är! namnen! Nippertippsvägen,! Nippertippsstigen! och!
Nippertippssträckan!som!motiverades!med!att!de!uttalsmässigt!påminner!om!
Nipert! och! att! nippertippa! dessutom! rimmar! på! blåsippa%(jfr%Blåsippsvägen).!
Motiveringen!kan!här!betraktas!som!lite!väl!långsökt.!
Ett!lösryckt!motiv!i!namnen!är!Mansardgränden!och!Mansardstigen!som!
motiverades! med! att! ”många! gamla! byggnader,! speciellt! gårdar,! hade! ett!
mansardtak”.!Motivet!är!rimligt!men!borde!tydligare!anknyta!till!området.!
!

Utvärdering!
I! detta! avsnitt! utvärderar! jag! studenternas! namnförslag! och! lyfter! fram! de!
fördelar! förslagen! har! och! diskuterar! också! de! problem! som! uppstår! i! förK
hållande!till!vissa!namnförslag.!Jag!inleder!dock!med!den!utvärdering!som!en!
av!studenterna!gjorde.!Hon!deltog!inte!i!grupparbetet!utan!lämnade!i!stället!
in!en!skriftlig!bedömning!av!de!förslag!som!tre!av!grupperna!hade!gjort.!Hon!
ansåg! att! osttemat! var! en! god! idé! (”namnen! med! ostmotiv! sticker! ut! och! är!
lätta! att! minnas”)! och! passande! för! området! men! hon! ansåg! att! till! exempel!
!

!

Namnplaneringsuppgift!för!studenter│257!

!
namnet! Fondueparken! kändes! för! främmande! (”namnet! passar! inte! riktigt! i!
finländsk!kultur,!vi!brukar!inte!äta!fondue!här”).!Om!namnen!med!naturtema!
säger! hon! bland! annat! att! ”namn! efter! blommor! är! söta! men! inte! speciellt!
innovativa.! Timotejstigen! har! däremot! en! bra! klang”,! Hon! kommenterade!
också!lantbruksnamnen!(Gräftvägen,!Plöjningsvägen,!Torparängen)!och!ansåg!
att!namnen!var!bra!för!att!de!påminner!oss!om!områdets!rurala!historia.!Hon!
konkluderar!att!alla!grupper!hade!använt!sig!av!rätt!likadana!teman,!men!att!
de! tagit! fasta! på! olika! tyngdpunkter.! Vissa! namn! fann! hon! innovativa! men!
svåruttalade!och!gav!Odlingsrösstråket!som!ett!exempel.!!
!
Namn%i%övriga%Esbo%och%huvudstadsregionen%
Till!vissa!delar!är!studenternas!namnförslag!inte!genomförbara,!eftersom!alla!
namn! inte! specificerar! platsen! tillräckligt! väl! om! man! ser! på! dem! ur! hela!
Esbos! eller! hela! huvudstadsregionens! perspektiv.! Bland! förslagen! finns! bl.a.!
namnen!Backstigen,!Hovvägen,!Husbondsvägen!och!Vedhuggarstigen,!trots!att!
identiska!namn!redan!existerar!i!Esbo.!
Motivkretsen! för! sädesslag! (förslag:! Havrevägen,! Kornvägen,! KornM
gränden,! Kornbacken,! Vetevägen,! Vetegränden)! är! inte! särskilt! lämplig!
eftersom!namn!ur!samma!motivkrets!redan!finns!i!Esbo.!Också!höbärgningsK
temat!(Slåttervägen,!Slåtterkarlsstigen,!Hövägen)!har!redan!använts!rätt!flitigt!
på! andra! håll.! Trots! att! spannmål! och! hö! förknippas! tätt! med! Nipertängens!
historia! skiljer! dessa! teman! inte! Nipertängen! tillräckligt! mycket! från! andra!
områden.!
Också! förslagen! Betesvägen,! Torparängen! och! Nyckelpigsstigen! skulle!
utmärka!sig!relativt!dåligt,!eftersom!Betesgränden,!Betesbacken,!Torparvägen!
och! Nyckelpigsvägen! redan! finns! på! annat! håll.! Bland! förslagen! finns! namn!
med! förnamnet! Vilhelm% (Vilhelmsstigen,! Vilhelmsskogen,! Vilhelmsängen,!
Vilhelmsöglan)! som! tema,! men! de! skulle! riskera! att! blandas! ihop! med!
Vilhelmsvägen! som! ligger! 3! km! längre! bort.! Också! namn! där! gårdsnamnet!
Storberga! (Storbergavägen,! Storbergagränden)! ingår! skulle! eventuellt! vara!
alltför! lika! gatunamnen! Storbacken,! Storbacksvägen! och! Storbacksgränden!
som!ligger!i!närbelägna!kvarter.!
Ett! direktiv! för! uppgiften! var! att! kontrollera! namnförslagen! mot!
existerande!namn,!och!de!likheter!som!presenteras!ovan!kunde!studenterna!
ha! upptäckt! genom! sökningar! på! nätet,! bl.a.! på! Esbos! karttjänst! (kartat.!
espoo.fi),! huvudstadsregionens! guidekarta! (kartta.hel.fi)! och! LantmäteriK
verkets!Kartplatsen!(kansalaisen.karttapaikka.fi).!Sökningar!via!dessa!tjänster!

!
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ger!samtliga!existerande!gatunamn!och!med!hjälp!av!dem!kunde!studenterna!
relativt! bra! ha! kunnat! kontrollera! sina! namnförslag,! vilket! vissa! grupper!
också! gjorde.! Däremot! kunde! studenterna! inte! jämföra! sina! förslag! med!
planerade!namn!och!namn!som!tagits!ur!bruk,!eftersom!dessa!endast!hittas!i!
Esbo!stads!interna!namnregister,!som!inte!är!fritt!tillgängligt.!
!!

Namnens%slutled%
Bland! de! föreslagna! namnen! följde! särskilt! gatunamnen! en! rätt! konservativ!
form! och! namnen! känns! också! i! övrigt! bekanta,! vilket! är! positivt! eftersom!
namnen!då!antagligen!är!lätta!att!ta!till!sig.!
De!flesta!namnförslag!på!gator!och!gångvägar!hade!getts!en!bekant!och!
relativt! neutral! slutled! som! hänvisade! till! ortens! art.! Exempel! på! dessa!
är!Kväg(en),!Kgränd(en),!Kstig(en).!Namn!på!parker!och!områden!hade!vanligen!
bildats!så!att!de!liknar!terrängK!och!odlingsnamn!(Halmbacken,!Torparängen).!
Mer! främmande! huvudleder! förekom! också,! i! till! exempel! gatunamnen!
Odlingsrösstråket,!Nipertsträckan!och!Ostbitsleden.!En!grupp!gav!friluftsvägar!
namn! med! slutleden! Kkorridor! (Skogskorridoren,! Ekorrkorridoren).! Namnen!
Ostbågen,!Liekurvan!och!Tjugasvängen!har!en!huvudled!som!beskriver!formen;!
Ostbågen!är!dessutom!ett!exempel!på!ett!humoristiskt!namn!i!och!med!att!det!
även!syftar!på!formen!på!snackset!med!samma!namn5.!Bland!förslagen!fanns!
också! gatunamn! som! måste! tolkas! som! enledade,! eftersom! slutleden! är! ett!
ord!som!kant,!knut!eller!grind!(Juuskanten,!Stråknuten,!Bastugrinden).!
Huvudlederna! i! parknamnen! Nipertängens%naturskyddsområde%och! OstM
mästarens%friluftsområde%känns!opraktiskt!långa!och!till!sin!natur!för!tekniska.!
I!övrigt!är!namnen!till!sin!längd!tillräckligt!smidiga!och!i!sig!användbara.!
!!

Jämförelsenamn%och%namn%som%beskriver%form%
Bland!studenternas!förslag!på!gatunamn!och!namn!på!promenadvägar!fanns!
några! s.k.! jämförelsenamn:! Axet,! Stjälken,! Strået,! Högaffelspiken.! I! planerna!
fanns! också! rondellnamnen! Kärnan,! Maskrosen! och! Blomsterkransen! samt!
vändplatsnamnet! Ekorrhjulet% (se! bild! 12).! Alla! dessa! motiverades! med! att!
namnmotiven! representerar! samma! ämnesområde! som! namnen! i! närheten!
och!samtidigt!beskriver!gatans!eller!stigens!form.!I!förslaget!beaktades!också!
att! ett! långt! namn! ofta! får! ett! kortare,! inofficiellt! parallellt! namn! eller! en!
parallell! form:! för! rondellen! Blomsterkransen! kan! i! tal! också! det! elliptiska!
namnet!Kransen%användas.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!

Da.!osterejer,!no.!ostepop;!båge!’bue’.!!

!

!
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Bild(12:!Kärnan!eller!Kransen?!
Rondellen!i!södra!delen!av!
Nipertängen.!

Formen! nämndes! som! kompletterande!
motivering! även! till! några! andra! namn,! även!
till! t.ex.! namnet! Gräftgatan! (jordbruksK
tema;! ”gatans! form! påminner! om! en! gräfta”).!
Endast! två! namn! hade! getts! utgående! från!
enbart! formen,! nämligen! parknamnen! LångM
hagen!och!Triangeln.!
Bland! parknamnen! fanns! ett! flertal! jämK
förelsenamn! som! Flygekorrboet% och% HallonM
gömman.! En! grupp! gav! ett! stort! antal!
kvartersnamn,! bl.a.! jämförelsenamn! med!
naturmotiv! som% Hackspettshålet,% Videkissen%
och%Aspflimret.%
!

Namnplanering!som!undervisningsmetod!
Studenterna! hade! ingen! tidigare! erfarenhet! av! namnplanering.! Uppgiften!
visade! att! de! efter! en! kort! introduktion! och! med! hjälp! av! ett! omfattande!
bakgrundsmaterial! kunde! skapa! relativt! goda! och! mångsidiga! namnplaner!
och! motivera! dem.! Då! den! slutliga! namnplanen! görs! upp! kommer! namnK
gruppen!i!Esbo!att!kunna!utnyttja!studenternas!förslag!och!idéer.6!Studenterna!
själva!tyckte!om!uppgiften,!och!vissa!grupper!hade!lagt!ner!stor!möda!på!både!
planering,! motivering! och! presentation.! Experimentet! med! en! autentisk!
namnplaneringsuppgift! för! en! grupp! studenter! får! därför! anses! på! alla! sätt!
lyckat.!
!

Litteratur!och!källor!
Esbo!stad,!2012:!Nipertängens!detaljplan.!Tillgänglig!på!http://www.espoo.fi/kaavoitus>!
Asemakaava! >! Asemakaavoitushankkeet! >! PohjoisKEspoo! >! Niipperinniitty,!
713100.![31.5.2012].!
Esbo! stad,! 2012:! Planeringsprocessen.! Tillgänglig! på! http://www.esbo.fi/svKFI/!
Boende_och_miljo/Planlaggning/planeringsprocessen.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 !Följande! steg! (detta! skrivet! sommaren! 2013)! i! planeringen! av! Nipertängen! är! ett!
planförslag! med! en! slutlig! namnplan.! På! Esbos! webbplats! (www.espoo.fi/kaavoitus! >!
detaljplaneKområdet! 713100! Niipperinniitty! –! Nipertängen)! framgår! det! hur! planeringen!
framskrider.!!

!

!
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Summary%
SAMI!SUVIRANTA:!!
A!name!planning!exercise!for!students:!Niipperinniitty!–!Nipertängen,!Espoo!
!
As! an! exercise! in! an! onomastics! course,! students! drew! up! a! name! plan! for!
Niipperinniitty!in!Espoo.!Names!in!Espoo!are!planned!in!both!Finnish!and!Swedish;!
the!students!were!only!asked!to!plan!Swedish!names.!
The!students!were!divided!into!groups.!Every!group!made!its!own!name!plan!
including!a!name!list,!a!map!and!a!description!text.!The!students!were!asked!to!proK
vide!motivations!for!all!the!names.!The!names!also!had!to!differ!sufficiently!from!the!
names! already! in! use! in! the! Helsinki! metropolitan! area.! The! background! material!
given! to! the! students! included! the! place! names! currently! used! in! the! area,! old!
names! contained! in! place! name! collections! and! information! on! the! history! of! the!
area.!
The! students’! suggestions! included! names! based! on! old! place! names,!
memorial! names! after! prominent! persons! in! local! history,! and! many! thematic!

!
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names.! The! themes! related! to! characteristics! of! the! area,! such! as! farming,! nature!
and!cheese!making.!
The!exercise!gave!the!students!an!opportunity!to!obtain!a!fairly!realistic!idea!
of!how!urban!names!are!planned.!Their!suggestions!may!also!be!incorporated!into!
the!real!name!plan!for!Niipperinniitty.!
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december!1991.!Red.!Kristinn!Jóhannesson,!Hugo!Karlsson!&!Bo!Ralph.!1994.!
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