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Kor!i!staden!

%
Av%Marianne%Blomqvist%

!
!
!
!
!

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% Folkmängd% Hästar% Kor%
Gamlakarleby! 2!374! 53! 315!
Jakobstad! 1!536! 45! 222!
Nykarleby! 1!076! 38! 210!
Vasa! 2!985! 180! 580!
Kaskö! 710! 14! 116!
Kristinestad! 2!226! 66! 468!
Åbo! 12!123! 352! 610!
Ekenäs! 1!219! 45! 141!!
Helsingfors! 13!175! 350! 600!
Borgå! 2!767! obekant! obekant!
Lovisa! 2!732! 136! 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% Kor/invånare% % Stad% Kor/invånare%
Kristinestad! 21,0/100! ! Gamlakarleby! 13,3/100!
Nykarleby! 19,5/100! ! Ekenäs! 11,6/100!
Vasa!! 19,4/100! ! Lovisa! 7,5/100!
Kaskö!! 16,3/100! ! Åbo! 5,0/100!
Jakobstad! 14,5/100! ! Helsingfors! 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.)!
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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.)!


