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

i!Helsingfors!1880−1908!
%

Av%Minna%Nakari%
!
!
!
!
!

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.!



Yrkeskvinnors!namnfraser!som!uttryck!för!makt!och!identitet│103!
!

!

Tabell(1:!Schema!över!namnfraser!i!Helsingforsmaterialet!1780−1930!!
komprimerat!till!13!huvudtyper.(

I%
fr.o.m.%
1780%

benämns%
tills.%med%
maken%

titel% förnamn% farsM%l.%
morsM
namn%

tillnamn% farsM%l.%
morsnamn/%
tillnamn/%
”född”/”gift”%

titel%

1! K/∞! t! ! ! ! ! !
2! K/∞! K/t! FÖN! ! ! ! !
3! K/∞! K/t/tt! FÖN! PA/ME! ! ! K/t!
4! K/∞! K/t/tt! FÖN! PA/ME! TN! K/PA! K/t!
5! K/∞! K/t/tt! ! ! TN! ! !
6! K/∞! K/t/tt! FÖN! ! TN! ! K/t/tt!
7! K/∞! K/t/tt/ttt! FÖN! ! K/GN/FN! fFN/fPA/gGN! K/t!
8! K/∞! t! FÖN! ! TN! TN! !

!
II%

fr.o.m.%
1888%

farsM%l.%
morsnamn%

tillnamn% tillnamn/%
”född”/%
”gift”%

förnamn% farsMl.%
morsnamn%

tillnamn/%
”född”/%
”gift”%

titel%

9! PA/ME! ! ! FÖN! ! ! K/t!
10! K/PA! TN! K/TN/fFN! FÖN! K/PA/ME! K/TN/gGN! K/t/tt!
11! ! GN/FN/fFN! K/fFN/fPA/GN! FÖN! ! K/fFN/fPA/gGN! K/t/tt!
12! ! TN! ! FÖN! ! ! K/t/tt!
13! ! TN! K/TN! FÖN! ! K/TN! K/t/tt!

∞!! benämns!tills.!med!maken!
f! ”född”!!
FN! flicknamn!
FÖN! förnamn!
g! ”gift”!!

GN! giftasnamn!
ME! metronymikon!
PA! patronymikon!
t! titel!!
TN! 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% Antalet%%
belägg%

3a.!FÖN!+!PA! Ida%Wilhelmina%Antintytär!(1908)! 1!
3f.!FÖN!+!PA!+!t! Aurora%Amanda%Andersdotter%Jungfru!(1880)! 4!
4h.!FÖN!+!PA!+!TN!+!t! Anna,%Isaksdotter,%Kronqvist%Timmermansenka!

(1888)!
1!

6c.!t!+!FÖN!+!TN! Arbetaredottren%Aina%Matilda%Ojuva!(1880)! 2!
6f.!FÖN!+!GN! Erika%Lundström!(1880)! 36!
6g.!t!+!FÖN!+!GN! Arbetskarlens%hustru%Charlotta%Wilhelmina%

Engman!(1880)!
2!

6h.!FÖN!+!TN! Johanna%Gustava%Heikkinen!(1880)! 76!
6m.!FÖN!+!FN!+!t! Eva%Kristina%Adler%Frånskild%Handlandehustru!

(1880)!
1!

6s.!FÖN!+!TN!+!t! Wilhelmina%Engblom%Poliskonstapelsenka!(1880)! 63!
6t.!FÖN!+!TN!+!tt! Marie%Henriksson%Handlandedotter,%Sömmerska!

(1888)!
2!

6u.!FÖN!+!GN!+!t! Johanna%Wilhelmina%Kylander%
Muraregesällshustru!(1880)!

49!

6v.!FÖN!+!GN!+!tt! Alida%Sofia%Lindroos%Enka%och%Gårdsegarinna!
(1880)!

1!

7k.!FÖN!+!GN!+!fFN!+!t! Emilia%Charlotta%Lönnqvist%född%Fagerlund%
waktmästarehustru!(1880)!

2!

7l.!FÖN!+!GN!+!fPA!+!t! Hedvig%Lovisa%Paischeff%född%Isaksdotter%
Handelsbokhållareenka!(1880)!

1!

Summa! ! 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.!
( (
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Tabell(3:!Namnfraser!för!ogifta!kvinnor!i!näringsanmälningar!!

för!1880,!1888!och!januari!1908.!

Namnfrastyp% 1880% 1888% 1908% Summa%

3a.!FÖN!+!PA!
ex.!Ida%Wilhelmina%Antintytär!(1908)! !

−! −! 1! 1!

3f.!FÖN!+!PA!+!t!
ex.!Aurora%Amanda%Andersdotter%Jungfru!(1880)!

1! 3! −! 4!

6c.!t!+!FÖN!+!TN!
ex.!jungfru%Erika%Wilhelmina%Ahlqvist!(1880)!

2! −! −! 2!

6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Bertha%Grönstrand!(1880)!

23! 25! 17! 65!

6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Henrika%Lindén%Tjensteflicka!(1880)!

15! 16! 3! 34!

6t.!FÖN!+!TN!+!tt!
ex.!Marie%Henriksson%Handlandedotter,%Sömmerska!(1888)!

−! 2! −! 2!

Summa! 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% 1880% 1888% 1908% Summa%

6f.!FÖN!+!GN!
ex.!Amalia%Karolina%Nyman!(1880)!

5! 11! 13! 29!

6g.!t!+!FÖN!+!GN!
ex.!Styrmans%Hustrun%Olga%Fredrika%Selin!(1880)!

2! −! −! 2!

6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Serafia%Lindström%(1880)!

1! −! 1! 2!

6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Karolina%Wilhelmina%Lindfors%Byggmästare%hustru!(1880)!

2! 2! 1! 5!

6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Henrika%Waldén%PostiljonsMhustru!(1880)!

7! 18! 5! 30!

7k.!FÖN!+!GN!+!fFN!+!t!
ex.!Emilia%Charlotta%Lönnqvist%född%Fagerlund%
waktmästarehustru!(1880)!

1! 1! −! 2!

Summa! 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)!

−! 1! −! 1!

6f.!FÖN!+!GN!
ex.!Helena%Gustava%Hauberg!(1880)!

3! 2! 2! 7!

6h.!FÖN!+!TN!
ex.!Elisabeth%Sittnikoff!(1880)!

1! 2! 6! 9!

6s.!FÖN!+!TN!+!t!
ex.!Eva%Ullrika%Lindström%Smedsgesällenka!(1880)!

15! 4! 5! 24!

6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Lydia%Elisabet%Laurstein%Fabrikantenka!(1880)!

2! 13! 2! 17!

6v.!FÖN!+!GN!+!tt!
ex.!Alida%Sofia%Lindroos%Enka%och%Gårdsegarinna!(1880)!

1! −! −! 1!

7l.!FÖN!+!GN!+!fPA!+!t!
ex.!Hedvig%Lovisa%Paischeff%född%Isaksdotter%
Handelsbokhållareenka!(1880)!

1! −! −! 1!

Summa! 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)!

1! −! −! 1!

6u.!FÖN!+!GN!+!t!
ex.!Walborg%Löppönen%Kringelbagerska!(1880)!

1! 1! −! 2!

Summa! 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.!!


