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1 Inledning 
 

Namn är en grundläggande del av vårt språk. Med hjälp av dem kan man identifiera saker 

och lätt och kort hänvisa till vissa individer, platser eller händelser. Användningen av 

namn gör vårt språk mera flytande och underlättar kommunikationen. Eftersom namnen 

utgör en så betydelsefull del av vår vardagliga kommunikation väcker de också mycket 

känslor. Ainiala (2008: 9) lyfter fram namnens känsloväckande karaktär och betonar att 

namn oftast anknyter till känslomässiga saker såsom identitet, historia, tradition och makt. 

Även Berezkina (2013: 136) hävdar att namngivningen av platser är ett sätt att 

individualisera omgivningen och att dessa namn också berättar om namngivarnas 

förhållande till platser. På ett sätt kan namn alltså spegla både språkbrukares karaktär och 

omgivningen där namnen används. Namnens förmåga att spegla omgivningen och 

historien syns oftast bra i gatunamn. 

Namn på gator och andra offentliga platser i staden indikerar position och hjälper 

till att navigera och identifiera omgivningen. De är små pusselbitar som gör en helhet 

begriplig och guidar stadsborna. Gatunamnens syfte är dock oftast inte enbart 

funktionellt. Ett namn kan berätta mycket mera om omgivningen än vad man kanske först 

föreställer sig. Många gatunamn berättar något om samhället under olika tidsperioder, om 

makthavare och betydelsefulla händelser och företeelser som under loppet av flera 

århundraden har utformat detta samhälle som vi idag lever i. Særheim (2007: 171) 

påpekar att gatunamn ger även identitet åt staden och dess invånare samt reflekterar 

namngivarnas värderingar. Med hjälp av memorialnamn, dvs. gatu- eller platsnamn som 

har getts för att ära en person eller händelse, kan man granska stadens historia och 

samhällets värderingar samt förstå bättre och mera djupgående omgivningen där man 

lever.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att granska hur memorialnamn har använts i Helsingfors 

namnbestånd samt kartlägga hurdana värderingar man kan se i memorialnamngivningen. 

Eftersom Helsingfors är en tvåspråkig stad finns gatunamnen och namn på parker, torg 
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och liknande platser både på finska och svenska. Materialet i min undersökning omfattar 

enbart svenska memorialnamn.  

I takt med att staden växer kommer vi ha behov av nya gatunamn och namn på 

parker och andra områden. I namnplaneringen är det viktigt att känna till stadens historia, 

ta hänsyn till det redan existerande namnbeståndet och vara medveten om de olika 

trenderna inom namngivningen i städerna. Genom att kartlägga i vilka områden i 

Helsingfors det redan finns memorialnamn samt hurdana personer och händelser man 

redan har ärat tar jag ställning till i vilka områden det skulle kunna finnas mera 

memorialnamn och vem och vad man kunde ära i de nya, framtida memorialnamnen. 

Mina forskningsresultat kan användas i framtiden som hjälpmedel inom namnplaneringen 

då man måste skapa nya memorialnamn till nya stadsdelar eller namnge redan existerande 

områden på nytt. I denna avhandling kommer jag att svara på följande frågor: 

 

1. I vilka stadsdelar finns det memorialnamn och i vilken utsträckning? 

2. Vem och vad har man ärat i memorialnamnbeståndet i Helsingfors? 

3. Hurdan är könsfördelningen i memorialnamnen som ärar personer? Har det skett 

förändringar i könsfördelningen under olika tidsperioder?  

 

1.2 Termbruk och definitioner 
 

Det finns ingen allmän etablerad term för namnen som förekommer i stadsmiljön. Vissa 

forskare använder termen gatunamn som en generell benämning på olika namn i staden, 

såsom namn på gator, parker och torg (se bl.a. Juuti 2004). Carina Johansson (2007: 27) 

använder i sin doktorsavhandling I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i 

Stockholm termen gatunamn för att hänvisa till ”även namn på torg, parker, gångvägar, 

underjordiska lastgator och broar och andra lokaler som inte är gator i vanlig bemärkelse 

- -”. Också termen urbana namn har använts av Terhi Ainiala (2005: 14) för att definiera 

namn i urbana omgivningar. I sin avhandling pro gradu Stadsnamn i Nykarleby (2007) 

använder Maria Vidberg däremot termen stadsnamn som en allmän term då hon hänvisar 

till olika namn i stadsmiljön. Jag anser att i min undersökning fungerar termen stadsnamn 

som en generell benämning för namnbeståndet i staden bättre än termen gatunamn. I 
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denna avhandling kommer jag att använda termen stadsnamn då jag pratar om namn i 

staden generellt. 

Stadsnamn tillhör namnkategorin ortnamn. Ortnamn kan delas in i två mindre 

kategorier, kulturnamn och naturnamn. Kulturnamn kan vidare delas in i 

bebyggelsenamn, artefaktnamn och ägonamn, och naturnamn i namn på vattendrag och 

terrängnamn. Stadsnamn tillhör oftast kategorin artefaktnamn, vilket betyder att 

memorialnamn, som jag kommer att fokusera på, tillhör kategorin artefaktnamn. (Ainiala 

m.fl. 2008: 90–91.) 

Stadsnamn kan vidare indelas i officiella och inofficiella namn beroende på om 

namnet har skapats genom en systematisk planering eller helt spontant. Planenamn är 

officiella namn som skapas för ett visst område, t.ex. en stadsdel, genom 

namnplaneringen. Inofficiella namn kan vara t.ex. olika varianter på officiella namn, 

såsom Alexen (Alexandersgatan). (Ainiala 2007: 131, 137.) Min undersökning fokuserar 

på planenamn och behandlar således enbart officiella namn. Namnplaneringen i 

Helsingfors behandlar jag närmare i delkapitel 2.2. 

 

1.3 Disposition 

 

I första kapitlet presenterar jag mitt forskningsämne samt syftet och forskningsfrågorna. 

Därtill förklarar jag vissa termer och definitioner som jag senare använder i avhandlingen. 

I kapitel 2 redogör jag för min forsknings bakgrund. Jag behandlar Helsingfors 

namnbestånds historia (delkapitel 2.1), namnplanering (delkapitel 2.2) och 

namngivningsprinciper (delkapitel 2.3) samt memorialnamnen och deras betydelse 

(delkapitel 2.4). Forskningens teoretiska bakgrund presenterar jag i kapitel 3. I delkapitel 

3.1 berättar jag allmänt om namnforskning och i delkapitel 3.2 lyfter jag fram tidigare 

forskning kring ämnet. I kapitel 4 presenterar jag mitt forskningsmaterial (delkapitel 4.1) 

samt forskningsmetoden (delkapitel 4.2). Själva analysen finns i kapitel 5. Jag börjar med 

att redogöra för kategoriseringen av memorialnamnen i delkapitel 5.1. Därefter granskar 

jag memorialnamnens förekomst i Helsingfors olika stadsdelar (delkapitel 5.2) samt vem 

och vad man har ärat i memorialnamnbeståndet i Helsingfors (delkapitel 5.3). Till slut 

behandlar jag könsfördelningen i memorialnamnen i delkapitel 5.4. I kapitel 6, som 

avslutar avhandlingen, sammanfattar och diskuterar jag forskningens resultat. Efter 
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litteraturförteckningen finns bilagorna som innehåller mitt forskningsmaterial, dvs. listan 

över alla memorialnamn (bilaga 1) samt en lista över memorialnamnens indelning i 

Helsingfors stadsdelar (bilaga 2). 

       

2 Bakgrund 
 

I detta kapitel behandlar jag Helsingfors, namngivningens historia i Helsingfors samt de 

nuvarande namngivningsprinciperna och namnplaneringens grunder. Därtill behandlar 

jag memorialnamn i allmänhet, deras förekomst och betydelse. 

 

2.1 Helsingfors, namnbestånd och namngivning från en historisk synpunkt 
 

Helsingfors historia är mycket nyansrik. Händelserna i Finland under både det svenska 

och det ryska väldets tid samt de senaste hundra åren som en självständig stat har utformat 

den unika staden som sedan början av 1800-talet har varit Finlands huvudstad. Först och 

främst är det viktigt att förstå stadens historiska avlagring för att kunna granska stadens 

namnbestånd. Namn speglar nämligen historiska händelser och företeelser och berättar 

om samhället under olika tidsperioder (Nyström 2010: 8). 

 

2.1.1 Helsingfors på 1500- och 1600-talet 

 

I mitten av 1500-talet grundade Sveriges kung Gustav Vasa Helsingfors stad vid Vanda 

ås mynning. Syftet med den nya kuststaden nära Ryssland var att förbättra 

handelsmöjligheter med Ryssland och konkurrera med den andra närliggande 

handelsstaden, nämligen Tallinn. (hel.fi/historia.) Staden började byggas utan någon 

större planläggning. Ganska snabbt ansåg man dock att platsen inte var passande och man 

började planera att flytta staden till en lämpligare plats, närmare kusten. År 1639 hittades 

en bra plats mera söderut, vid Södernäs udd, och en detaljplan, dvs. en plan för byggandet 

på områden i Nya Helsingfors, gjordes av ingenjör Anders Torstensson. Stadens slutliga 

plats blev dock lite mera söderut vid Estnäs skatan. År 1644 gjordes en byggnadsplan och 
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efter att detaljplanen slutfördes år 1645 började byggandet av Nya Helsingfors. (Aminoff 

& Pesonen 1970: 31–32.)   

I början av stadens utveckling hade man inget särskilt behov för namn på gator och 

torg eftersom staden var så liten. Några stadsdelar hade redan fått namn och för att 

definiera vissa platser använde man oftast namn på offentliga byggnader i närheten eller 

beskrivningar av omgivande terränger. De viktigaste gatorna hade namn men de var få. 

Gatunamn och övriga platsnamn i Helsingfors från 1600-talet till början av 1700-talet 

bestod av beskrivande namn, dvs. namn som beskrev och karaktäriserade platsen och dess 

läge på något sätt (Fiskarbacken, Broberget). (Aminoff & Pesonen 1970: 32–33.) 

 

2.1.2 Helsingfors på 1700-talet 

 

Ett antal bränder och ryska ockupationer i början och i mitten av 1700-talet bromsade 

byggandet av Helsingfors. Byggnadsarbeten i sjöfästningen Sveaborg vid förgrunden av 

Helsingfors, som börjades år 1748, förde med sig massor av arbetare till staden, vilket för 

sin del förutsatte ordnandet av underhåll och inkvartering. Detta hjälpte i återbyggandet 

av staden och påskyndade stadens tillväxt. (Aminoff & Pesonen 1970: 33–34.)  

Till en början hade namngivningen av gator och platser oftast anknytning till de 

landmärken som kännetecknade dåtida Helsingfors (Aminoff & Pesonen 1970: 35). 

Namnskicket bestod också i hög grad av namn med topografisk utgångspunkt, dvs. namn 

som beskrev terrängen (Slotte 1997). Genom att använda ett namn på ett större och i 

allmänhet känt landmärke eller område för att skapa ett gatunamn kunde stadsborna lätt 

föreställa sig var gatan fanns. Med hjälp av olika preciseringar såsom övre eller norra 

kunde man sedan lätt namnge också övriga gator och stigar i närheten. Från Esbo tull gick 

Esbo Tullsgatan och i stadsdelen Gloet vid Gloviken fanns det gator såsom Glogatan och 

Glostrandgatan. Mindre stigar som korsade större gator hette t.ex. Gloe Tvärgatan och 

Norra Glogatan. Stadens huvudgata hette Stora gatan eller Storgatan (nuvarande 

Alexandersgatan). Kyrkan var naturligtvis också ett viktigt landmärke vilket syntes även 

i gatunamn: Västra-, Norra- och Östra Kyrkogatan var namn på några gator i närheten 

av kyrkan. (Aminoff & Pesonen 1970: 35.) Det fanns dock några undantag. Till exempel 

namnet Forsiigatan vid Gloet, namngett efter borgaren Hinrich Forsius som hade ett hus 
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på gatan, kan ses som ett dåtida memorialnamn som bryter mot den rådande 

namngivningsprincipen (Aminoff & Pesonen 1970: 38). 

Namnbeståndet i Helsingfors under det svenska väldet var nästan enbart 

svenskspråkigt och det fanns bara några enstaka finska namn, t.ex. Paskalampi 

'skitdamm'. I takt med att gatunamn blev allt vanligare underlättades livet i staden, och i 

slutet av 1700-talet kunde man navigera med hjälp av en kvartersindelning och vissa 

etablerade gatunamn. Antalet hus i staden tills i början av 1800-talet var under 400, så 

man klarade sig ännu bra utan några specifika adresser och gatunummer. (Aminoff & 

Pesonen 1970: 38.) I slutet av svenska väldet, dvs. i början av 1800-talet, gränsades staden 

av fyra olika landstullar: Esbo Tull i väster, Tavasttull i norr, Sjötullen i öster och 

Vintertullen i nordost. Detaljplanen hade bevarats utan ändringar under hela svenska 

väldet och namnbeståndet bestod fortfarande till största delen av beskrivande namn och 

namn med anknytning till landmärken. I den egentliga stadskärnan på Estnäs skatan fanns 

det ungefär 30 gator och stigar, 3 torg, 4–5 broar och kajer och tiotals naturområden med 

fasta namn. (Aminoff & Pesonen 1970: 34.) 

 

2.1.3 På 1800-talet blir Helsingfors huvudstad 

 

Under finska kriget 1808–1809 ockuperade ryska krigsmakten Helsingfors och som följd 

av slagen drabbades staden av en våldsam brand som förstörde en hel del byggnader. 

Efter freden i Fredrikshamn år 1809, där Sverige överlämnade Finland till Ryssland, 

började återuppbyggandet av Helsingfors. Utgående från den nya detaljplanen som hade 

skapats av ombyggnadskommitténs nya ordförande J. A. Ehrenström började 

byggnadsarbetena i Helsingfors på 1810-talet. Ungefär samtidigt år 1812 utropade 

kejsaren Alexander I Helsingfors till huvudstaden av Storfurstendömet Finland. Den 

slutliga detaljplanen för den nya huvudstaden, som bekräftades år 1817, skilde sig från de 

föregående planerna och hade mera globala intryck med europeiska huvudstäder som 

förebild. Ehrenström hade redan namngett vissa gator och torg i sin detaljplan men år 

1819 bestämde kejsaren att generalguvernör Steinheil och Ehrenström skulle ta hand om 

namngivningen av resten av gatorna i den nya huvudstaden. Dessa gatunamn blev de 

första officiella gatunamnen i huvudstaden Helsingfors. Största delen av namnen var ännu 

beskrivande namn som hade avletts från redan existerande namn eller som på något sätt 

beskrev den omgivande terrängen. Men därtill fanns det en ny, beaktansvärd namngrupp, 
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s.k. kejserliga namn. Denna namngrupp bestod av till exempel ryska helgon och 

riddarordnar (Georgsgatan, Annegatan), kejserliga personer (Mariegatan, Nikolaigatan) 

och administrativa personer, kejsarens undersåtar, som hade hjälpt att utveckla staden 

(Fabiansgatan, Fredriksgatan). (Aminoff & Pesonen 1970: 39–43.) Gatunamn på ryska 

helgon hade i början S:t ’sankt’ som förled, såsom S:t Andrégatan, men så småningom 

under 1800-talet förkortades namnen och förleden föll bort (Slotte 1996). 

Efter att ha blivit storfurstendömets huvudstad började Helsingfors så småningom 

att växa. Efter stadens återuppbyggande hade Helsingfors till år 1855 utvidgat sig västerut 

ända till Sandviken. Staden hade alltså nått strandlinjen i väster, och den naturliga 

riktningen för vidare tillväxt var mot norr och söder. Tack vare kompletteringar av 

Ehrenströms ursprungliga detaljplan växte namnbeståndet betydligt och då Helsingfors 

år 1875 fick en ny detaljplan, där staden först och främst utvidgades söderut, hade till 

exempel antalet gatunamn stigit från 38 till 83. Samtidigt skapades nya namngrupper, till 

exempel namn som anknöt till yrken inom sjöfart (Sjömans Gatan) och hantverk 

(Wäfvare Gatan). (Aminoff & Pesonen 1970: 44–45.) 

När Helsingfors blev huvudstad år 1812 var den ännu helt svenskspråkig. I takt med 

att staden började växa behövde man allt mer arbetskraft. Detta ledde bland annat till att 

alltmer folk flyttade till Helsingfors, också från den finskspråkiga landsbygden. Den 

växande finskspråkiga befolkningen förorsakade känslosvall i huvudstaden i mitten av 

1800-talet i samband med den nya finska nationalitetskänslan och strävan efter att 

förbättra finska språkets ställning i Finland. De finsksinnade ville att finskan skulle bli ett 

likvärdigt språk med svenskan i administrativa och juridiska ärenden. (Aminoff & 

Pesonen 1970: 46.) 

Frågan om språket på huvudstadens gatunamn var en naturlig följd av debatten: 

gatunamnen i Helsingfors borde också ha finskspråkiga motsvarigheter. Redan år 1833 

hade magistraten gett order till husägarna att lägga ryska gatunamnskyltar till gatuhörnen 

för att ta hänsyn till ryska soldater, tjänstemän och handelsmän som bodde och agerade i 

staden. Men det fanns ingen likformig, officiell linje för översättningen av gatunamn. 

Efter att ha behandlat frågan om översättningarna några gånger beslöt myndigheterna 

dock år 1864 att inte själva vidta några allmänna åtgärder för att översätta svenska namn 

till finska och ryska. Däremot måste privata husägare ta hand om översättningarna och se 

till att namnen på gatuskyltarna fanns på vart och ett språk. Fast befolkningen började 
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använda inofficiella finskspråkiga gatunamn alltmer under 1800-talets senare hälft var 

det först i början av 1900-talet då detaljplanerna, inklusive officiella gatunamn och övriga 

stadsnamn, började göras också på finska. Samtidigt blev finskan ett administrativt språk 

i Helsingfors och för första gången i historien blev finska gatunamn officiella namn vid 

sidan av svenska namn. (Aminoff & Pesonen 1970: 46–49.)  

Staden hade redan i slutet av 1800-talet utbrett sig också mot norr och nya stadsdelar 

växte fram norr om Långa bron. Detta för sin del betydde att man behövde nya gatunamn 

vilket ledde till att bland annat svenska kungligheter och bemärkta personer fick sina egna 

memorialnamn. Gatunamn såsom Vasagatan och Brahegatan bekräftades i den nya 

detaljplanen för Helsingfors norra delar år 1901.  

 

2.1.4 Helsingfors på 1900- och 2000-talet 

 

Tölö områden i nordvästra delen av staden detaljplanerades också i början av 1900-talet. 

Områdets namnbestånd bestod i hög grad av tre olika namngrupper: områdets gamla 

ortnamn (Hesperia, Sandudd), historiskt betydande personer såsom författare 

(Runeberg), vetenskapare (Nordenskiöld) och välgörare (Karamzin), samt mytologiska 

platser och personer (Ilmarinen, Valhalla, Apollo). Därtill fick Eira området i stadens 

södra del sin egen detaljplan år 1908, och namnbeståndet innehöll namn på historiskt 

betydande personer, såsom arkitekt Carl Ludvig Engel och fältmarskalk Augustin 

Ehrensvärd. (Aminoff & Pesonen 1970: 50–52.) Som följd av Helsingfors kraftiga 

tillväxt från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet hade antalet gatunamn 

mångdubblats. I namnlistan för år 1909 över Helsingfors stadsnamn fanns det 400 

officiella namn, varav 317 tillhörde gatunamn och 83 var namn på öar, villaområden och 

olika naturområden (Aminoff & Pesonen 1970: 49). Dessutom kan man se att under 1800-

talet började namnplanerarnas intresse för stadsnamn som hedrar historiskt betydande 

personer vakna (Slotte 1996). Vid sidan om topografiska, beskrivande namn började man 

namnge gatorna också t.ex. enligt helgon, vetenskapare, härskare och personer som på 

något sätt hade bidragit till huvudstadens byggande och tillväxt. Efter att Finland blev 

självständigt år 1917 har Helsingfors namnbestånd förstås också påverkats av teman med 

demokratiska anknytningar, och personer såsom presidenter har fått sina egna 

memorialnamn.   
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Under 1900-talets första hälft gjordes några ändringar i gatunamnbeståndet som först och 

främst handlade om namnens skriftbilder. Bland annat gatunamnens finska versioner 

gjordes tydligare och mera ”finska”, till exempel Busholma (sv. Busholmen) blev 

Jätkäsaari och Elisabetinkatu (sv. Elisabetsgatan) blev Liisankatu. Därtill fick många 

namn som förr stod i nominativform en genitiv form (Armfeltvägen – Armfeltsvägen). I 

takt med att Helsingfors ständigt växte var behovet av nya stadsnamn stort. Med tanke på 

detta grundades gatunamnskommittén år 1945, vars uppgift var att ta hand om 

stadsnamngivningen i Helsingfors. Gatunamnskommittén ersattes av namnberedningen 

år 1959. (Aminoff & Pesonen 1970: 54–59.) På 1980-talet tog namnberedningen tillbaka 

namnet gatunamnskommitté (Harling-Kranck 1999) som senare förkortades till 

namnkommittén (hel.fi/namnplanering).      

Under 1900- och 2000-talet har Helsingfors vuxit genom olika inkorporeringar av 

områden kring staden. En av de största inkorporeringarna (Helsingin suuri alueliitos) 

skedde efter andra världskriget år 1946 då bland annat Drumsö, Malm, Åggelby, Brändö 

och Haga inkorporerades till Helsingfors (hel.fi/inkorporering). Under 1980- och 1990-

talet utvidgades staden raskt till förorter, i synnerhet mot öster tack vare Helsingfors nya 

metronätverk, och närmare 60 000 nya bostäder byggdes (Lehikoinen 1999: 144). Därtill 

har man under 2000-talet byggt nya bostadsområden också närmare stadscentrum, såsom 

Fiskehamnen och Busholmen. De ovannämnda inkorporeringarna samt byggandet av nya 

bostadsområden har vidare ökat namnbeståndet i Helsingfors under 1900-talets senare 

hälft och 2000-talets början och ställt nya utmaningar för namnplaneringen. 

 

2.2 Namnplanering 
 

Såsom det kom fram i förra kapitlet har man sedan 1600-talet genom en systematisk 

planläggning reglerat och planerat byggandet på områden i Helsingfors, vilket är en 

avgörande del av stadsplanering. Idag är planläggningens syfte till största delen detsamma 

som för mer än 300 år sedan, skalan är bara mycket större. Planläggningen tar hand om 

placeringen av bostadsområden samt andra områden och trafiken i staden 

(hel.fi/planläggning). Genom planläggningen ser man till att staden byggs på ett 

fungerande och vettigt sätt.  
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Nuförtiden finns det olika nivåer i planläggningen och den första nivån som styr alla andra 

nivåer kallas för generalplan. Generalplanen täcker hela staden och bestämmer stadens 

markanvändning och trafikplanering. Generalplanen är alltså grunden för all 

planläggning.  En mer detaljerad plan för mindre områden inom staden, t.ex. ett 

bostadsområde eller en enda tomt, kallas för detaljplan. Detaljplanen bestämmer ett 

områdes syfte och i hur stor grad området får byggas. I detaljplanen bestäms ytterligare 

faktorer som påverkar stadsbilden, såsom höjder på byggnader och gatubredder. 

(hel.fi/planläggning.) 

Alla officiella stadsnamn fastställs i detaljplaner. För tillfället finns det nästan 8000 

officiella namn på gator, parker och andra offentliga platser i Helsingfors. Dessa namn 

kallas för planenamn. Helsingfors namnkommitté är ansvarig för namnplaneringen i 

detaljplaner och ger namnförslag till planläggaren. Årligen kommer det omkring ett 

hundratal nya namn som först godkänns av stadsplaneringsnämnden, sedan av 

stadsstyrelsen och till slut av stadsfullmäktige. Namnkommittén består av sex till nio 

medlemmar och deras suppleanter som stadsstyrelsen väljer för ett visst antal år. Bland 

medlemmarna finns det både Helsingfors stads anställda och sakkunniga inom olika 

områden. (hel.fi/namnplanering.)   

 

2.3 Namngivningsprinciper 
 

Det finns vissa kriterier som ett officiellt stadsnamn borde uppfylla. Namnet borde t.ex. 

fungera på både finska och svenska, vara unikt och ha någon slags anknytning till miljön 

eller områdets historia där namnet förekommer (hel.fi/namnplanering). Ainiala (2008: 

132) hävdar att i namnplaneringen måste man ta hänsyn till stora områden (t.ex. 

huvudstadsområdet) och försäkra sig om att det inte förekommer några överlappningar i 

namnbeståndet inom området. Inom ett område får det alltså inte finnas två likadana namn 

eller namn som ens liknar varandra. Därtill betonar hon att namnen måste vara lätta att 

minnas, skriva och uttala.  

Planenamn kan indelas i fyra huvudgrupper. Utgångspunkten för planeringen av 

planenamn är oftast i områdets gamla namnbestånd och det är vanligt att utnyttja gamla 

ortnamn i namngivningen av bland annat stadsdelar. I Helsingfors härstammar till 

exempel namnen på stadsdelarna Kottby och Baggböle från medeltiden. Ett annat sätt att 

namnge gator och platser är genom beskrivande namn. Det kan vara namn som beskriver 
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läge (Strandvägen), vad som finns på platsen (Biblioteksgatan), egenskap (Nygatan) eller 

platsens relation till människan (Omfartsvägen). Ett tredje namngivningssätt, som 

används mycket särskilt i städer, är gruppnamn (senare också kategorinamn, bl.a. Juuti 

2004; Wahlberg 1997). Gruppnamn är namn som bildas utifrån en viss, gemensam 

motivkrets (t.ex. yrken eller lokalhistoria) och genom gruppnamn är det lätt att skapa ett 

gemensamt och lätt identifierbart namnbestånd för ett visst område (t.ex. ett nytt 

bostadsområde). (Ainiala 2008: 132–133, 135–136.) Närhi (1999: 105) påpekar att 

användningen av gruppnamn är mycket funktionellt särskilt i storstäder och större tätorter 

då man måste snabbt skapa massor av nya namn. Vidare hävdar hon att med hjälp av 

gruppnamn kan man i princip skapa ett ändlöst antal nya välfungerande namn bara 

gruppernas motivkretsar är vettiga. Utöver de tre ovannämnda namngivningsgrupperna 

finns det en fjärde grupp, memorialnamn, alltså namn som har getts till minne av någon 

eller någonting (Ainiala 2008: 133–134). Memorialnamn behandlar jag noggrannare i 

nästa kapitel.   

 

2.4 Memorialnamn i namnbestånd, deras förekomst och betydelse 
 

Memorialnamn är namn på gator eller stadsområden (t.ex. parker), dvs. stadsnamn, som 

getts till minne av en person, händelse eller liknande. Memorialnamn har ett stort 

historiskt värde eftersom de berättar om makthavare och andra betydelsefulla personer 

under vissa tidsperioder samt reflekterar dåtida värderingar (Ainiala m.fl. 2008: 134). 

Genom memorialnamn har man ärat både nationellt betydande personer (t.ex. härskare) 

och mera lokala hjältar som på något sätt har haft ett stort inflytande på staden (t.ex. 

konstnärer).  

Enligt Institutet för de inhemska språken (Institutet för de inhemska språken 2017) 

måste man avväga noggrant behovet av ett memorialnamn och även Förenta nationerna 

(FN) har sin egen rekommendation för användningen av memorialnamn. Nyström (2007: 

112–113) konstaterar att syftet med FN:s rekommendation är att reglera 

memorialnamngivning och hindra förhastad namngivning. På detta sätt försöker FN bli 

av med namn som har getts utan någon större eftertanke eller med tanke på politisk eller 

kommersiell nytta. På institutets webbsida finns det Helsingfors stads namnkommittés 

anvisningar till användningen av memorialnamn. Dessa anvisningar grundar sig på FN:s 

rekommendationer. Enligt namnkommittés anvisningar måste personen som äras genom 
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ett memorialnamn vara allmänt erkänd som en minnesvärd person och antingen ha en 

betydelsefull anknytning till området där namnet förekommer, vara född eller ha levt en 

betydande tid på orten eller vara en finländare som har gjort ett nationellt eller 

internationellt betydande livsverk. Därtill borde memorialnamn aldrig ges efter en 

levande person, ett aktivt företag eller ett offentligrättsligt samfund. Vissa undantag kan 

ändå förekomma. I Helsingfors finns det t.ex. Tarja Halonens park och Martti Ahtisaaris 

plats som har namngetts efter Finlands presidenter som ännu lever. Nyström (2007: 113) 

påpekar att det borde vara självklart för namnbrukaren vem personen som äras är, och 

inga vidare förklaringar borde behövas. Kerfoot (2011) hävdar att ett problem med 

memorialnamn är att namnen kan vara mycket tidsförbundna, dvs. vara aktuella bara 

under en viss tidsperiod. Då kan det hända att memorialnamn mycket frekvent byts ut 

vilket inte är ändamålsenligt när det gäller stadsnamn. Därför är det viktigt att 

memorialnamngivningen regleras, att det finns vissa riktlinjer och att man tänker noga 

efter om det även finns behov att ge ett memorialnamn.  

Sirkka Paikkala (2005) påpekar att i gamla städer har man inte använt 

memorialnamn så mycket och traditionellt har man oftast hedrat i synnerhet härskare och 

deras familjer. Hon fortsätter att på 1900-talets senare hälft började 

memorialnamngivning ändå bli allt populärare och fokuserade också på allmänt kända 

och uppskattade personer. Paikkala förhåller sig lite kritisk till memorialnamngivning och 

enligt henne kan en ansvarslös och överdriven användning av memorialnamn leda till att 

namnen förlorar sitt fundamentala, vägledande syfte. Vidare påpekar hon att det också 

finns andra sätt att ära någon eller något, t.ex. med minnesmärken. Också Nyström (2007: 

115) lyfter fram den allmänna kritiken mot memorialnamngivning och undrar om en 

extensiv memorialnamngivning egentligen ens tjänar namnbrukare och samhället. 

Nyström håller med Paikkala om alternativa ärebetygelser och framhäver att man också 

kan använda bland annat skyltar, konstverk eller skulpturer i stället för memorialnamn, 

såsom det i många andra länder har gjorts. 

Både Nyström (2007: 114) och Wahlberg (2005: 336) behandlar några problem 

med memorialnamngivningen och påpekar att ett stort problem är att 

namngivningssituationen oftast är på sätt och vis omvänd. Vanligen utgår 

namngivningsbehovet nämligen från att man har en plats som behöver ett namn. När det 

gäller memorialnamn är situationen oftast annorlunda. Då har man först ett namn som 

man vill ära och sedan försöker man hitta en plats för detta namn. Det är alltså namnet 



13 

 

som driver namngivningsprocessen. Nyström hävdar att ingen annan 

namngivningsprocess fungerar på detta sätt. Vidare påpekar Nyström att problemet med 

en sådan här namngivning kommer i synnerhet fram nuförtiden när städerna är fullt 

bebyggda och nästan alla platser redan har namn. Om det ändå byggdes ett nytt område i 

en stad där man skulle kunna tänka sig att planera några memorialnamn är det ändå 

osannolikt att namnen skulle ha någon slags anknytning till området. Detta problem 

förekommer enligt Nyström ändå oftast med enskilda memorialnamn men om man 

använder gruppnamngivning kan det fungera. Vidare påpekar han att om det finns några 

platser utan namn i städer är de oftast helt triviala och avlägsna platser, små gränder eller 

parker, dvs. platser som inte är värda namn på berömda personer. Problem kan uppstå 

också om man försöker namnge på nytt en plats där det redan existerande namnet är 

etablerat och i dagligt bruk. (Nyström 2007: 114–115.)     

Memorialnamngivningen behandlar inte enbart gatunamn och liknande utan också 

stationer och andra offentliga byggnader kan få memorialnamn. Sami Suviranta (2016) 

påpekar att i vissa länder är det vanligt att namnge t.ex. flygplatser enligt en betydelsefull 

person, såsom Paris-Charles de Gaulle flygplats i Paris som ärar den franska presidenten 

Charles de Gaulle. 

 

3 Teoretisk bakgrund 

 

Min teoretiska bakgrund utgår från namnforskningens teorier. I detta kapitel berättar jag 

först allmänt om namnforskning, dess historia samt om rådande forskningstraditioner i 

synnerhet i Finland. Därtill lyfter jag fram tidigare forskning som är relevant för min egen 

forskning.  

  

3.1 Allmänt om namnforskning 
 

Namnforskning, eller onomastik, behandlar till största delen två namngrupper som mest 

berör människor, nämligen ortnamn och personnamn (Ainiala 2008: 60). Dessa namn har 

alltid varit närvarande i vardagen och hjälpt människor att klassificera och identifiera 

viktiga personer och platser. Enligt Ainiala (2008: 60) har namnforskningens tyngdpunkt 

i Finland varit just i ortnamnsforskning beroende på att det redan länge har funnits ett 
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omfattande material att tillgå. I ortnamnsforskning har forskningsmaterialet traditionellt 

bestått av namn som har samlats genom fältarbete och sedan arkiverats i olika arkiv. 

Ortnamnsforskningens grund är alltså alltid i ett insamlat material som består av namn.  

Insamlingar av namnbeståndet i vissa större städer har också getts ut som böcker med 

ytterligare information om namnen. (Ainiala 2008: 43, 52.) Nuförtiden finns många av 

dessa insamlingar också elektroniskt tillgängliga på internet.   

Ainiala (2008: 60–79) delar namnforskningen i sex huvudgrupper: kultur- och 

bosättningshistorisk forskning, lånenamnsforskning, etymologisk forskning, typologisk 

ortnamnsforskning, sociolingvistisk forskning och stadsnamnforskning. I kultur- och 

bosättningshistorisk forskning granskas namn framför allt i en historisk kontext och som 

värdefulla källor om lokalhistorien. Oftast är syftet att dra slutsatser om områdets historia 

på basis av ortnamn. Lånenamnsforskning däremot är intresserad av språkkontakt i 

namnbeståndet, dvs. andra språks inverkan på ortnamn. Språkkontakt sker mellan 

främmande språk och finska men förstås också mellan de två inhemska språken, svenska 

och finska. På grund av tvåspråkigheten är Finland ett mycket lämpligt land för 

lånenamnsforskning. Enligt Ainiala har den traditionella etymologiska forskningen, dvs. 

utredningen av namnens bakgrund, blivit allt mindre populär och forskare har blivit mera 

intresserade av namnbeståndet i större omfattning. Ett exempel på ett sådant 

forskningsfält är typologisk ortnamnsforskning som är intresserad av bland annat 

namnens struktur, namngivningsgrunder och semantiska kategoriseringar. Syftet med 

typologisk ortnamnsforskning är att skapa en helhetsbild av namnbeståndet i motsats till 

etymologisk forskning som oftast fokuserar på enskilda namn och deras bakgrund. 

Sociolingvistisk forskning, eller socioonomastik, för sin del behandlar namnens 

användning och variation, och tar också hänsyn till den sociala omgivningen där namnen 

används. En socioonomastisk synvinkel började bli populär i ortnamnsforskning på 1990-

talet och har sedan dess varit en viktig och framträdande del av namnforskningen i 

Finland. Min forskning kan ses som typologisk namnforskning eftersom jag granskar 

namnbeståndet i Helsingfors i större omfattning och fokuserar på namngivningsgrunder 

och semantiska kategoriseringar för att skapa en helhetsbild av namnbeståndet. 

Både Ainiala (2008: 62–63, 78) och Vidberg (2016: 18) lyfter fram att 

ortnamnsforskning i Finland har länge fokuserat på namnbeståndet i landsbygden med 

tyngdpunkten i namnens etymologi, dvs. historiska bakgrund och namngivningsgrunder. 

I den traditionella namnforskningen har namnen i städer alltså inte beaktats så mycket. 
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Juuti (2004: 10) hävdar att i Sverige har namnforskningen börjat fokusera sig på 

stadsnamn något tidigare än i Finland och enligt Ainiala (2008: 78) började intresset för 

stadsnamn i Finland vakna först under 1900-talets senare hälft i takt med urbaniseringen. 

Den tidiga stadsnamnforskningen fokuserade sig i synnerhet på officiella namn men 

under 2000-talet började forskare också bli intresserade av inofficiella namn och 

namnbrukarnas inställningar till och användning av namnen. Så småningom började 

stadsnamnforskningen få också sociolingvistiska drag och under 2000-talet har 

socioonomastiska synvinklar och metoder spelat en stor roll bland stadsnamnforskningen. 

(Ainiala 2008: 78.) Också Johansson (2007: 20–22) lyfter fram stadsnamnforskningens 

utveckling i Sverige och i det övriga Norden och påpekar att intresset för stadsnamn har 

vuxit och forskningens inriktning har alltmer förändrats från namnens historiska 

bakgrund och dimensioner till namnplanering och namnbrukare. Enligt Ainiala (2008: 

79) har finländsk stadsnamnforskning också blivit mera tvärvetenskapligt på 2000-talet 

och samarbete mellan olika discipliner har blivit allt vanligare.    

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Stadsnamnforskning i Finland har först och främst fokuserat på namnbeståndet i de största 

städerna (Ainiala 2008: 78). Stadsnamn i Helsingfors behandlas i stor omfattning i 

böckerna Helsingin kadunnimet från 1970, Helsingfors gatunamn 2 från 1979 och 

Helsingfors gatunamn 3 från 1999 samt i det mest aktuella materialet i namnregistret på 

Helsingfors stads karttjänst kartta.hel.fi (närmare om namnregistret i nästa kapitel 4.1). 

Dessa namnsamlingar utgör grunden till stadsnamnforskningen i Helsingfors. De 

innehåller alla stadsnamn som är eller har varit i bruk i Helsingfors under vissa 

tidsperioder samt beskrivningar av namngivningsgrunder och ytterligare information om 

namnen. Därtill innehåller böckerna sakkunniga artiklar om bland annat namnbeståndet 

och namnplaneringen i Helsingfors. Böckerna är tillgängliga på båda inhemska språken 

men i karttjänstens material finns det vissa brister på svenska, till exempel 

namngivningsgrunderna och ytterligare information om namnen finns bara på finska. 

Enligt namnplaneraren Johanna Lehtonen (2017) ersatte karttjänstens elektroniska 

namnregister den fjärde, uppdaterade boken om Helsingfors gatunamn som länge var 

under planering. 
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Det har skrivits flera artiklar om stadsnamn i Helsingfors där också memorialnamn har 

lyfts fram. I artikeln Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen (1996) behandlar 

Peter Slotte namngivningen under olika tidsperioder med fokus på stadsnamn i 

Helsingfors. Han lyfter fram namngivningens utveckling från naturliga, beskrivande 

namn till användningen av olika kategorier och konstaterar att memorialnamnen i hög 

grad är kännetecknande för Helsingfors namnbestånd. Därtill påpekar han hur viktigt det 

är att namnkommittéer och personer som planerar namn är sakkunniga och uppfattar 

stadsnamnens värden och betydelse för invånare. Gunilla Harling-Kranck däremot 

behandlar bland annat motsvarigheter och olikheter mellan namngivningen i Helsingfors 

och Stockholm i sin artikel Gatunamnen i Helsingfors (1999). Enligt henne finns det flera 

motsvarigheter i namnbeståndet i Helsingfors och Stockholm eftersom historiskt sett har 

namnbeståndet i svenska städer haft ett stort inflytande på stadsnamnen i Finland. En 

avsevärd sak som ändå skiljer Helsingfors namnbestånd från Stockholms är förutom 

tvåspråkigheten också de ryska inslagen i stadsnamnen som har sitt ursprung i tiden då 

Finland var en del av Ryssland. I Sirkka Paikkalas artikel Muistonimien antamisesta 

(2005) behandlas memorialnamn och deras namngivningsgrunder. Hon påpekar att 

memorialnamngivningen har väckt mycket diskussion i Helsingfors vilket har lett till att 

Helsingfors namnkommitté har varit tvungen att skapa tydligare riktlinjer för 

memorialnamngivning. Till slut konstaterar Paikkala att diskussionen om 

memorialnamngivningsgrunderna alltid är aktuell och att det är viktigt för både 

namnplanerare och de som gör namnförslag att känna till namngivningsgrunderna.  

När man bläddrar i avhandlingar i Helsingfors universitets arkiv Helda 

(helda.helsinki.fi, hämtad 10.2.2018) märker man att stadsnamnforskning är ett mycket 

marginellt ämne bland svenskspråkiga avhandlingar. Största delen av avhandlingarna 

som behandlar ortnamn- eller stadsnamn är finskspråkiga och fokuserar på finska namn 

och finskspråkiga namnomgivningar. Därtill finns det få avhandlingar som handlar om 

namn i huvudstadsregionen eller Helsingfors i synnerhet. Det finns ändå några intressanta 

avhandlingar om stadsnamn i huvudstadsregionen. I Maria Vidbergs doktorsavhandling 

Ortnamn i kontakt i Helsingfors (2016) behandlas språkkontakt i gatunamnbruket i 

svenska kontexter i Helsingfors och i Kirsi Sipiläs avhandling pro gradu Ortnamn i Esbo. 

Namnbruk och tvåspråkighet (2016) är fokus på det tvåspråkiga namnbeståndet i Esbo 

samt på namnbrukarnas inställningar till det. I dessa avhandlingar är utgångspunkten dock 

tydligt i socioonomastik vilket inte är utgångspunkten i min avhandling. Dessa 



17 

 

iakttagelser tyder ändå på att det finns behov av svenskspråkig stadsnamnforskning i 

Finland. 

En avhandling som är av intresse är Kirsi Elina Juutis avhandling pro gradu Om 

personnamn i gatunamn i huvudstadsregionen (2004). Hon har forskat i personnamn i 

huvudstadsregionens gatunamn, rättare sagt i Helsingfors, Vanda och Grankulla, och 

kategoriserat namnen enligt deras skriftbild och hurdana personer namnen ärar. Enligt 

Juutis resultat är användningen av personnamn i gatunamnbeståndet ganska vanligt och 

kategorinamn används i namngivningen i stor omfattning. Min undersökning tangerar 

Juutis avhandling i vissa avseenden men medan hon framför allt behandlar personnamn i 

gatunamn i nästan hela huvudstadsregionen och fokuserar sig på skriftbilderna, fokuserar 

jag enbart på memorialnamn i Helsingfors och granskar namnens bakgrund utan att lägga 

märke på skriftbilderna. Därtill är Juutis avhandling över 10 år gammal och den delen av 

hennes forskningsmaterial som behandlar Helsingfors gatunamn är hämtad från de två 

första böckerna från 1970-talet som behandlar gatunamn i Helsingfors, nämligen 

Helsingfors gatunamn från år 1971 och Helsingfors gatunamn 2 från år 1979 (Juuti 2004: 

3). Mitt material är således mycket mera aktuellt.  

Också stadsnamngivningen i Sverige har varit av intresse. I artikeln Drottninggatan 

och Rotfruktsgatan, Pygmalion och Flugsvampen (1997) lyfter Mats Wahlberg fram gatu- 

och kvartersnamns historiska karaktär i Uppsala och Stockholm. Enligt honom var 

gatunamnsskicket i medeltida svenska städer outvecklat och de få gator som hade namn 

hade fått namnen helt spontant. Ändå var gatunamn med personnamn vanliga på 

medeltiden. Dessa gator var nästan alltid nämnda efter en man som bodde vid gatan. I 

takt med att städerna växte och kungariket stärktes på 1500- och 1600-talet började man 

lägga vikt på namnplaneringen (i motsats till spontana namn på medeltiden). Viktiga och 

centrala gator i svenska städer började namnges efter makthavare (t.ex. Drottninggatan 

och Regeringsgatan). (Wahlberg 1997: 185–191.)  

På 1700-talet blev intresset för officiell namngivning av gator ändå betydligt mindre 

och först under 1800-talet började namngivningen få mera officiellt inflytande, vilket 

ledde i Stockholm t.ex. till en omfattande namnrevision 1885. I mitten av 1800-talet 

började man också i större omfattning använda gruppnamngivning i Sverige. I slutet av 

1800-talet växte många svenska städer fort vilket betydde att man behövde massor av nya 

gatu- och kvartersnamn. En stor del av dessa nya namn skapades med hjälp av 



18 

 

kategorinamnprincipen, dvs. man använde namn som tillhör samma motivkrets. 

(Wahlberg 1997: 192–193.) En av kategorinamnprincipens nackdelar enligt Wahlberg 

(1997: 193) är att om kategorin som man väljer begränsar skapandet av nya gatunamn 

(dvs. det blir svårt att hitta på nya namn som tillhör kategorin) kan man senare vara 

tvungen att använda ord som är obegripliga och okända till allmänheten. Wahlberg hävdar 

att reglerad namngivning är nödvändigt i det nuvarande samhället men att de äldre, 

spontant skapade plats- och stadsnamnen är ändå mest värdefulla som en historisk källa. 

Han fortsätter att de nyare, officiellt skapade namnen berättar inte så mycket om historia, 

men "speglar emellertid sin tid på ett annat sätt". (Wahlberg 1997: 195.)   

I sin artikel Stadens namn – identitet, känsla, prestige (2005) fortsätter Wahlberg 

med namngivningen i städer och fokuserar på namnbeståndet i Uppsala. Han lyfter fram 

fyra olika namngivningsfunktioner: den kognitiva, den emotiva, den ideologiska och den 

samhörighetsskapande funktionen. Enligt Wahlberg (2005: 333) var den kognitiva, alltså 

identifierande funktionen den mest framträdande förr i tiden men framförallt i städerna 

har de emotiva och ideologiska funktionerna blivit allt viktigare och populärare i 

namngivningen. I Uppsala var den ideologiska namngivningen närvarande bland annat 

på 1800-talet då gamla namn på gator byttes ut till namn som hade mera glans och prestige 

och som behandlade t.ex. kultur och bildning (Wahlberg 2005: 334). 

Wahlberg (2005: 335) påpekar att i takt med att vissa officiella namnberedningar 

har börjat ta hand om namngivningen har alltmer politiska, ideologiska och kommersiella 

aktörer försökt påverka namngivningen och eftersträva egen fördel. Enligt Wahlberg kan 

detta leda till att namnplanerarna inte längre tar hänsyn till namngivningens tradition och 

namnens grundläggande funktion, utan ser namnen först och främst som t.ex. politiska 

medel. 

Kvinnornas ställning i samhället har länge skilt sig från männens ställning och 

kvinnorna har inte haft likadana möjligheter att verka i samhället och t.ex. göra karriär 

och förverkliga sig själva. Det patriarkaliska samhället har sett ner på kvinnor och 

möjliggjort mäns framgång i t.ex. samhälleligt viktiga branscher. I sin artikel Pionjärtiden 

och rösträtten (2006a) lyfter Margaretha Mickwitz fram Fredrika Runebergs skrifter från 

mitten av 1800-talet där hon skriver om kvinnors och mäns ojämställda ställning i dåtida 

samhället. Runeberg konstaterar bland annat att kvinnorna inte har en likvärdig möjlighet 

till egendom och utbildning (Mickwitz 2006a: 11). I artikeln 1960-talet i blixtbelysning 
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(2006b) fortsätter Mickwitz med jämställdhetsfrågan och hävdar att ännu på 1960-talet 

var ”den dominerande ideologin att kvinnans plats var i hemmet”. Enligt Mickwitz var 

den rådande tankevärlden bland män att mäns uppgift är att ekonomiskt försörja familjen 

medan kvinnors uppgift är att ta hand om barnen. På 1960-talet var kvinnornas ställning 

i arbetslivet också mycket osäker. (Mickwitz 2006b: 23–29.)    

Enligt Mickwitz har jämställdheten blivit bättre och attityderna förändrats under 

1900-talets senare hälft och 2000-talets början gällande t.ex. politiska livet, lagstiftet samt 

barnskötsel och familjelivet. Ändå hävdar hon att det ännu finns mycket att göra. 

(Mickwitz 2006c: 235–243.) På sistone har jämställdheten mellan könen diskuterats ännu 

mera och kvinnornas välfärd och ställning i samhället har varit ett aktuellt 

diskussionsämne. Ett exempel på detta är den globala #metoo-kampanjen i sociala medier 

som bekämpar sexuella trakasserier. 

Kvinnors ändrade ställning syns också i gatunamnens historia. Simon Magnusson 

har i sitt examensarbete Jämställda gatan. Personbaserade gatunamn och ideologierna 

bakom (2013) undersökt könsfördelningen i gatunamn som har namngetts efter personer. 

Hans undersökning behandlar gatunamn i Uppsala och Gävle. Magnusson granskar 

gatunamngivning under två olika tidsperioder, före år 1999 och efter år 2000 och 

fokuserar på könsfördelningen. Hans resultat förtäljer att i båda städer har det på 2000-

talet skett en betydlig ökning i användningen av kvinnonamn i gatunamnen vilket tyder 

på att jämställdheten mellan könen, också i gatunamngivningen, har blivit bättre. 

Kvinnors ställning i samband med memorialnamnens historia i Helsingfors behandlar jag 

senare i delkapitel 5.4.3. 

 

4 Material och metod 
 

I detta kapitel presenterar jag mitt forskningsmaterial och motiverar vissa uteslutningar 

av namnen. Därtill redogör jag för mitt metodval och beskriver hur har jag genomfört 

analysen.  
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4.1 Material 
 

I Helsingfors stads karttjänst (kartta.hel.fi) finns ett namnregister där alla Helsingfors 

stadsnamn är representerade. Från namnregistret ser man bland annat namnets finska och 

svenska skriftbild, stadsdelen där namnet finns, namngivningsgrunden, i vilken kategori 

namnet tillhör (t.ex. gruppnamn, memorialnamn) och ytterligare information om namnet 

(t.ex. när namnet har tagits i bruk). 

Från karttjänsten har jag 30.11.2017 laddat ned tre skilda Microsoft Excel-listor på 

Helsingfors stadsnamn som tillsammans omfattar 5 504 namn. I materialet finns alla 

namn både på finska och på svenska. Den första listan omfattar namn på gator, stigar och 

öppna platser (4549 namn), den andra omfattar namn på parker (680 namn) och den tredje 

omfattar namn på rekreations- och terrängområden och broar (275 namn). Jag har sedan 

kombinerat alla tre listor till en enda lista som innehåller alla Helsingfors stadsnamn och 

med hjälp av karttjänstens kategorisering avgränsat alla memorialnamn från materialet. 

Slutligen har jag skapat en lista som innehåller enbart memorialnamn.  

Mitt slutliga forskningsmaterial består av 565 stadsnamn som enligt karttjänstens 

namnregister kategoriseras som memorialnamn. Memorialnamnen omfattar således 

ungefär 10 % av alla stadsnamn som jag ursprungligen laddade ned från karttjänsten. 

Materialet innehåller 438 namn på gator, stigar och öppna platser (t.ex. torg och skvärer), 

117 namn på parker, och 10 namn på rekreations- och terrängområden och broar. Som 

hjälpmedel i analysen har jag också använt böckerna Helsingin kadunnimet (Hg), 

Helsingfors gatunamn 2 (Hg 2) och Helsingfors gatunamn 3 (Hg 3) samt Finlands 

nationalbiografis webbtjänst (kansallisbiografia.fi). En lista över namnen som utgör mitt 

material finns i bilaga 1.  

Från mitt material har jag uteslutit namn på vattenområden och öar och holmar 

eftersom dessa kategorier innehåller bara få eller inga memorialnamn. Därtill har jag 

beslutit att avgränsa materialet så att den omfattar bara de tre största grupperna i 

namnregistret som utgör den så kallade ”kärnan” bland stadsnamnen, dvs. gator, stigar 

och öppna platser. Jag har också uteslutit namn på byggnader, hållplatser, stationer och 

hamnar som också finns representerade i karttjänsten men som jag inte anser höra till min 

undersökning. Gatunamnet Ekuddsvägen var kategoriserat som memorialnamn i 

namnregistret men jag tyckte att namngivningsgrunden ”Kenraalikuvernööri Fabian 

Steiheilin (1762-1831) mukaan” [sv. enligt generalguvernör Steiheil (1762-1831)] 
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stämde inte helt. I boken Helsingfors gatunamn (Hg: 140) sägs det att namnet härstammar 

från Ekuddens villa som har varit namnet på villan sedan slutet av 1800-talet och inget 

tyder på att namnet skulle vara ett memorialnamn. Jag anser att namnet Ekuddsvägen har 

hamnat i materialet av misstag och av denna anledning har jag uteslutit namnet från mitt 

material. I materialet finns det två memorialnamn (Paavo Nurmis gränd och Pipers park) 

som inte är bekräftade i detaljplanen. Enligt karttjänstens uppgifter är dessa namn ändå 

allmänt i bruk och därför har jag beslutit att ta dem också med i mitt material.  

I delkapitel 5.2 granskar jag memorialnamnens indelning i Helsingfors olika 

stadsdelar. Helsingfors är indelad i 60 stadsdelar (kartta.hel.fi) som alla har sitt eget namn 

och som har numrerats från 1 till 59. Den sista stadsdelen har inget nummer utan heter 

bara Territorialhavet och omfattar de yttre havsområdena som tillhör Helsingfors stad. I 

stadsdelarna 55–59, dvs. Östersundom, Sundberg, Husö, Björnsö och Ultuna, finns det 

enligt karttjänstens kategorisering inga memorialnamn. Ändå finns det t.ex. 

Björkuddsvägen i Östersundom som enligt karttjänsten har namngetts efter Topelius gård 

som hette Björkudd men i materialet finns det ingen kategorisering till memorialnamn. 

Därtill finns det Zachariasgränden i Östersundom men i materialet finns det ingen 

beskrivning eller kategorisering av namnet. Detta kan bero på att de här stadsdelarna är 

de nyaste och namnbeståndet har ännu inte kategoriserats så detaljerat som i de äldre 

stadsdelarna i Helsingfors. På grund av detta har jag uteslutit stadsdelarna 55–59 från 

materialet. Därtill har jag tagit varken Utöarna (stadsdel 53) eller Territorialhavet med i 

analysen eftersom dessa områden omfattar bara vattenområden, öar och holmar som jag 

redan tidigare har uteslutit i mitt forskningsmaterial. 

I analysen har jag tagit hänsyn till varje enskilt memorialnamn och räknat med alla 

namn. Därför kan det finnas många skilda memorialnamn i materialet som alla har 

namngetts efter en och samma person, men som jag ändå räknar som enskilda namn. Det 

finns t.ex. både en väg, plan och en park som har namngetts efter operasångerskan Aino 

Ackté och i analysen räknas de alltså som tre olika memorialnamn som ärar en kvinna i 

kategorin kultur.  

Jag granskar enbart memorialnamn som för närvarande är i bruk och utesluter alltså 

alla namn som någon gång har varit i bruk men som senare har ersatts med andra namn 

eller tagits bort från namnbeståndet.    
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4.2 Metod 
 

Min undersökning är en deskriptiv granskning av memorialnamnen i Helsingfors. Detta 

betyder att genom att kategorisera namnen i olika kategorier och jämföra dessa kategorier 

med varandra lyfter jag fram olika mönster som kommer fram bland namnen och försöker 

skapa en helhetsbild om memorialnamnbeståndet i Helsingfors. Kategoriindelningen 

behandlar jag i delkapitel 5.1. 

Jag analyserar materialet med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

För att kunna analysera materialet kvantitativt har jag först gjort en kvalitativ granskning 

av memorialnamnen, dvs. bestämt namnens bakgrunder och namngivningsgrunder (vem 

och vad man har ärat och av vilken orsak) och delat namnen i olika kategorier. I analysen 

fokuserar jag först och främst på kvantitativa data som jag skapar genom att använda 

också kvalitativa medel. Eftersom jag analyserar materialet ur en kvantitativ synvinkel 

kommer resultaten att presentera en helhetsbild av memorialnamnbeståndet. Jag kommer 

inte gå djupare in i namnen och deras betydelse.  

Jag har börjat med att granska i vilka stadsdelar memorialnamnen förekommer. I 

Excel-filen har jag valt en stadsdel och programmet har visat en lista över vilka alla namn 

som förekommer i den valda stadsdelen. I listan har jag också kunnat se om det 

förekommer överlappning, dvs. om ett eller flera namn är kategoriserade i mera än en 

stadsdel. Därefter har jag gjort min egen lista där jag presenterar varje stadsdel, hur många 

memorialnamn det finns i respektive stadsdel samt eventuella överlappningar (se bilaga 

2).  

Efter detta har jag delat in memorialnamnen i personrelaterade och icke-

personrelaterade namn och kategoriserat de personrelaterade namnen enligt vilket kön de 

representerar eller om de handlar om en hel släkt. Jag har gått igenom varje namn och 

fastslagit med hjälp av karttjänstens bakgrundsinformation och Finlands nationalbiografis 

webbtjänst om namnet är personrelaterat eller inte samt vilket kön namnet representerar.  

Därefter har jag kategoriserat de personrelaterade och icke-personrelaterade 

namnen i olika kategorier på grund av namnens bakgrund och personens eller icke-

personrelaterade sakens egenskaper. Jag har gått igenom namnen och deras 

bakgrundsinformationer (dvs. vad eller vem som har ärats och av vilken orsak) och indelat 

namnen vars bakgrund och namngivningsgrunder motsvarar varandra i samma, 
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preliminära kategorier. Om karttjänstens bakgrundsinformation har varit bristfällig har 

jag igen använt t.ex. nationalbiografis webbtjänst för att fastslå bakgrunden till personen, 

organisationen eller liknande som ärats. Därefter har jag jämfört de preliminära 

kategorierna med varandra och övervägt om jag kunde kombinera vissa kategorier (t.ex. 

politik och makthavare). Efter att ha kombinerat vissa preliminära kategorier har jag 

skapat de slutliga kategorierna som presenteras i delkapitel 5.1.     

Till slut har jag kategoriserat både memorialnamnen som ärar män och 

memorialnamnen som ärar kvinnor enligt årtionden då namnen har tagits i bruk. I 

karttjänstens material finns det efter varje memorialnamn året då namnet har tagits i bruk. 

Med hjälp av dessa årtal har jag delat in namnen i kategorier som representerar 

ibruktagandet av namnen under olika årtiondena och slutligen gjort två figurer där antalet 

namn som tagits i bruk per årtionden presenteras (se delkapitel 5.4.3).    

I själva analysen har jag granskat kategorierna, analyserat deras innehåll och 

jämfört olika kategorier med varandra för att slutligen få svaren på mina forskningsfrågor.   

 

5 Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag mitt material. Först presenterar jag kategoriseringen av 

personrelaterade och övriga namn i delkapitel 5.1. Därefter i delkapitel 5.2 granskar jag 

memorialnamnens indelning i Helsingfors olika stadsdelar. I delkapitel 5.3 klargör jag 

hurdana personer eller organisationer och andra icke-personrelaterade saker man har ärat 

i Helsingfors namnbestånd. Till slut presenterar jag könsfördelningen i 

memorialnamnbeståndet i Helsingfors (delkapitel 5.4).    

 

5.1 Kategorisering av personrelaterade och övriga namn 

 

Jag har indelat memorialnamnen i namn som behandlar personer (530 namn) och namn 

som inte behandlar personer (35 namn). Som man kan se i figur 1 behandlar en tydlig 

majoritet (94 %) av namnen personer och bara 6 % av namnen ärar något annat än 

personer. Vidare har jag kategoriserat dessa namn enligt namnens bakgrund och när det 

gäller namn som handlar om personer har jag också gjort en könsfördelning. Som 
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utgångspunkt i kategoriseringen har jag använt karttjänstens information om namnens 

bakgrund där namnens ursprung förklaras. När det gäller en person som har ärats finns 

det oftast uppgifter om personens yrke, position eller andra meriter och förklaringar till 

varför hen är känd och ärad. I namnen som har getts till minne av ett företag eller en 

organisation berättas det t.ex. om verksamhet. Som jag redan tidigare nämnde, har jag 

använt böckerna om Helsingfors gatunamn (Hg, Hg 2 och Hg 3) samt Finlands 

nationalbiografis webbtjänst för att bestämma personens bakgrund ifall karttjänstens 

bakgrundsinformation har varit bristfällig. 

I detta kapitel presenterar jag min kategoriindelning. Senare i kapitel 5.3 behandlar 

jag närmare namnen i dessa kategorier och jämför kategorierna med varandra. I min 

analys fokuserar jag först och främst på namn som behandlar personer. 

 

Figur 1 Personrelaterade och icke-personrelaterade namn. 

 

 5.1.1 Namn som behandlar personer 

 

Alla 530 memorialnamn som ärar en person eller flera personer har jag indelat i 10 olika 

kategorier på basis av personernas yrke och verksamhet som de är kända för. Kategorierna 

är följande: kultur och konst, militär och krig, ekonomi och företagande, politik och 

makthavare, religion, vetenskap och utbildning, idrott, lokala kända personer, välgörare 

94 %

6 %

INDELNING I PERSONRELATERADE OCH ICKE-
PERSONRELATERADE NAMN 

Personrelaterade (n = 530) Icke-personrelaterade (n = 35)
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och övriga. Härnäst presenterar jag kategorierna, förklarar kort hurdana personer de 

representerar samt ger några exempel på memorialnamn som finns i varje kategori. 

  

1. Kultur och konst 

Personer som har bidragit till litteratur och olika konstarter (författare, poeter, 

bildkonstnärer, skulptörer, formgivare, skådespelare och musiker). T.ex. Mika Waltaris 

park, Helene Schjerfbecks stig, Kaj Francks gata och Aino Acktés väg. Också 

konstsamlare och personer som avsevärt har bidragit till kulturlivet i Finland (t.ex. 

Lallukkavägen och Tengströmsparken). Därtill har jag räknat med arkitektur som kultur 

och således är arkitekter med i denna kategori (t.ex. Alvar Aaltos gata och Engelplatsen). 

2. Militär och krig 

Personer som är meriterade i olika krig som har berört Finland (t.ex. Dunckergatan och 

Aake Pesonens park). Också personer som har genomgått en militär karriär och har en 

hög militär grad (t.ex. Adolf Virgins stig).  

3. Ekonomi och företagande 

Personer som har varit betydelsefulla inom ekonomibranschen. Olika kända företagare, 

affärsmän, industrimän och handelsmän (t.ex. Tallbergsgatan, Stockmannsvägen och 

Bertha Pauligs gata). 

4. Politik och makthavare 

Personer som aktivt har varit med i politik och beslutsfattande, såsom politiker och 

presidenter (t.ex. Miina Sillanpääs plats och Ståhlbergsvägen). Också historiska 

makthavare, såsom kungar, drottningar, kejsare, kejsarinnor och deras familjemedlemmar 

(t.ex. Vasagatan, Elisabetsgatan och Kristinegatan). 

5. Religion 

Religiöst betydelsefulla personer. Merparten av dessa namn är helgon (t.ex. Georgsgatan 

och Heliga Birgittas park). Också några namn som behandlar bibeln (t.ex. 

Davidsgränden) och några kända biskopar (t.ex. Henriksgränden). 
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6. Vetenskap och utbildning 

Kända forskare och vetenskapare (t.ex. Castrénsgatan och Kopernikusvägen). Också 

personer som har bidragit till utbildningen såsom betydelsefulla lärare (t.ex. Lempi 

Alankos klippa), rektorer (t.ex. Henrik Forsius väg) och professorer (t.ex. A.I. Virtanens 

plats) samt personer som aktivt har befrämjat utbildningen och bildningen i Finland (t.ex. 

Cygnaeusgatan och Agricolagatan). 

7. Idrott 

Kända idrottare (t.ex. Paavo Nurmis väg och Ludovikastråket). 

8. Lokala kända personer 

Personer som på något sätt har varit kända eller betydelsefulla på ett visst område i 

Helsingfors. Till denna kategori tillhör t.ex. många herrgårds- och gårdsägare (t.ex. 

Gyldénsvägen och Gunillavägen) och deras familjemedlemmar (t.ex. Fröknarnas park) 

samt grundare av olika bosättningssamfund (t.ex. Axel Ståhles park).   

9. Välgörare 

Personer som aktivt har hjälpt dem som är i behov av hjälp och jobbat t.ex. med 

nykterhetsarbete (t.ex. Alli Tryggs park) eller hjälpt till de fattiga (t.ex. Auroragatan). 

10. Övriga 

Denna kategori innehåller namn som inte går att kategorisera i de ovannämnda 

kategorierna eller namn vars ursprung är oklart eller det finns flera möjliga ursprung som 

tydligt skiljer sig från varandra. T.ex. Katarinegatan har namngetts antingen efter 

kejsarinnan Katarina II av Ryssland, Christina Catharina Sederholm (J. A. Ehrenströms 

mor) eller Hedvig Catharina Lagerborg (J. A. Ehrenströms maka).       

 

5.1.2 Namn som inte behandlar personer 

 

En minoritet av 35 memorialnamn (6 %) behandlar något annat än personer. Dessa namn 

har jag kategoriserat i egna kategorier, nämligen organisation, händelse, stad/kommun 

och övriga. 
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1. Organisation 

Kända företag (t.ex. Sinebrychoffsparken), föreningar (t.ex. Jermuparken) eller andelslag 

(t.ex. Elovägen) som ofta har utövat verksamhet på ett visst område i Helsingfors. 

2. Händelse 

Vissa betydelsefulla händelser i Finlands historia såsom freder (t.ex. Fredsgatan) och 

självständigheten (Självständighetsparken). 

3. Stad/kommun 

Vissa stadsdelar i Helsingfors har så kallade ”fadderkommuner” (fi. kummikunta) som 

man har ärat i namnbeståndet (t.ex. Norrtäljevägen). Därtill är Stockholm Helsingfors 

”fadderstad” (fi. kummikaupunki) vilket syns i namnen Stockholmsgatan och 

Stockholmsparken. 

4. Övriga 

Denna kategori innehåller namnet Vanhakalliogränden som har fått sitt namn efter en 

gård som hette Vanhakallio och Papegojan Zagulas stig som ärar en känd papegoija. 

 

Kategoriseringen är inte helt oproblematisk. När det gäller vissa personer kan de ha haft 

många olika yrken och varit aktiva i åtskilliga verksamheter. Hur kan man ställa en sådan 

person endast i en kategori? T.ex. Mikael Agricola blev känd som biskop och som en 

reformator för Finland. Därtill skapade han finska skriftspråket, vilket enligt min åsikt är 

grunden för utbildningen. Därför skulle man kunna kategorisera honom både i kategorin 

religion och kategorin vetenskap och utbildning. Jag anser att Agricolas 

utbildningsmässiga insats i finska samhället är mycket hög och därför har jag 

kategoriserat honom i den sistnämnda kategorin. När det gäller namn av detta slag har jag 

varit tvungen att göra egna tolkningar av egenskaper som först och främst kännetecknar 

personerna i fråga. Någon annan skulle kunna kategorisera en person i en annan kategori 

som jag och därför är kategoriseringen inte helt objektiv. För att läsaren själv ska kunna 

se hur har jag kategoriserat namnen visas det i min materiallista (bilaga 1) alltid i vilken 

kategori ett visst namn tillhör. 
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5.2 Memorialnamn i olika stadsdelar 

 

I detta kapitel granskar jag hur memorialnamnen har fördelat sig i Helsingfors olika 

stadsdelar samt redogör för orsaken till fördelningen. I delkapitel 4.1 redogjorde jag att 

Helsingfors är indelat i 60 stadsdelar och motiverade varför jag inte har tagit alla 

stadsdelarna med i analysen. På grund av ovannämnda uteslutningar behandlar jag i detta 

kapitel endast stadsdelarna 01–52 samt stadsdelen 54.  

Eftersom gatorna kan vara långa och områdena stora kan t.ex. en viss gata befinna 

sig i två olika stadsdelar och därför kan det förekomma överlappning i indelningen av 

stadsnamn enligt stadsdelar. Av denna anledning tillhör t.ex. Alexandersgatan både 

stadsdelen Kronohagen och stadsdelen Gloet. Detta är också orsaken till att det totala 

antalet belägg i figur 2 är 582 även om materialet utgörs av endast 565 memorialnamn. I 

bilaga 2 finns det en tabell där det presenteras stadsdelarna i nummerordning, antalet 

memorialnamn per stadsdel samt eventuella överlappningar. I figur 2 på nästa sida kan 

man se hur memorialnamnen är indelade i olika stadsdelar. Stadsdelarna står i fallande 

ordning från stadsdelen där det finns mest memorialnamn till de stadsdelar där det inte 

finns några memorialnamn.  
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Figur 2 Antal memorialnamn i Helsingfors stadsdelar. 
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Som man kan se i figur 2 finns det största antalet memorialnamn i Degerö med 42 namn. 

Efter det kommer Berghäll, Haga och Brändö med 32 namn var, och i Hertonäs och Vik 

finns det 30 namn var. Också Bortre Tölö och Sockenbacka skiljer sig från de övriga 

stadsdelarna med 29 respektive 24 namn. Det finns fem stadsdelar i mitt material där det 

inte förekommer några memorialnamn, nämligen Dal, Tammelund, Vårdö, Villinge och 

Sandhamn. I nästa stycke presenterar jag några motivkretsar som man har använt i 

namngivningen och som jag har tagit från karttjänstens namnregister. Motivkretsarnas 

namn med kursivering som förekommer i texten är mina egna översättningar från finska 

till svenska. 

Degerö och Hertonäs är historiska herrgårdsområden och områdenas historia syns 

starkt också i memorialnamnbeståndet. En stor del av namnen i dessa stadsdelar anknyter 

till forna herrgårds- och gårdsägare. I Degerö har man använt motivkretsar såsom 

herrgårdsägare (t.ex. Mellinsvägen) och Turholmens herrgårdens historia (t.ex. Adeles 

stig) i namngivningen. Största delen av memorialnamnen i Hertonäs tillhör 

motivkretsarna Hertonäs herrgårds historia (t.ex. Petter Wetters väg) och ägare av 

gårdar inom Hertonäs herrgårds område (t.ex. Agnetagränden). Berghälls 

memorialnamnbestånd däremot består till största delen av namn inom motivkretsen 

historiska märkesmän (t.ex. Agricolagatan och Flemingsgatan). Därtill tillhör två namn 

motivkretsen Sverige-Finlands härskare (Karlsgatan och Kristinegatan). I Haga har man 

också utnyttjat gruppnamngivning i en ganska stor omfattning med motivkretsar såsom 

inhemska dramatiker (t.ex. Teuvo Pakkalas väg), inhemsk teater (t.ex. Ida Aalbergs park) 

och klubbekriget (t.ex. Ilkkavägen). Motivkretsen republikens presidenter (t.ex. 

Svinhufvudsvägen och Marskalkens väg) är närvarande i Brändö och i Vik har man använt 

motivkretsar såsom äldre medeltid (t.ex. Birger Jarls park) och 1500-talets Helsingfors 

(t.ex. Katarina av Sachsens gata). Därtill är bland annat agrikultur och biologi mycket 

närvarande i namnbeståndet i Vik vilket förklaras med att t.ex. Helsingfors universitetets 

agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och bio- och miljövetenskapliga fakulteten ligger 

där (t.ex. Von Daehns gata och Pasteursgatan). 

I stadsdelarna där det finns mest memorialnamn har man i hög grad använt 

gruppnamngivning. Detta är inte överraskande eftersom man med hjälp av 

gruppnamngivning lätt och snabbt kan skapa många nya och vettiga namn när det behövs. 
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Därtill har man utnyttjat stadsdelarnas historia i namngivningen vilket skapar ett bra 

samband mellan området och namnbeståndet. Stadsdelarna där det förekommer inga 

memorialnamn är mindre stadsdelar med omfattande parkområden och inte så mycket 

infrastruktur. T.ex. Dal består till största delen av ett parkområde, nämligen Helsingfors 

centralpark, och Sandhamn är ett militärområde med mycket natur. Eftersom 

namnbeståndet i dessa stadsdelar över huvud taget är mycket begränsat är det inte helt 

överraskande att det inte finns några memorialnamn där.  

Förstås är det inte helt oproblematiskt att se på memorialnamnens framkomst på det 

här sättet. Eftersom man i många områden har använt gruppnamn i namngivningen (t.ex. 

motivkretsen republikens presidenter i Brändö) har en del memorialnamn naturligtvis 

också fördelat sig just till vissa stadsdelar. Man kan också se att i stadskärnan har det inte 

utnyttjats gruppnamngivning så mycket (eftersom det förr i tiden inte användes 

motivkretsar) vilket syns som ett mångformigt och mera varierande 

memorialnamnbestånd med inget särskilt tydligt mönster. Memorialnamnen i stadskärnan 

ärar alltså personer med olika yrken och meriter på ett mångsidigare sätt. Vidare är 

stadsdelarnas area mindre närmare stadscentret och stadsnamn är troligen jämnare spridda 

mellan de olika delarna. Om man t.ex. granskar stadsdelarna Främre Tölö och Bortre Tölö 

som en helhet innehåller området till och med 45 memorialnamn, och om man förknippar 

de nio första och äldsta stadsdelarna ihop till ”den historiska stadskärnan” omfattar 

området till och med 75 memorialnamn. Å andra sidan finns det i centrum mycket flera 

gator och områden som man kan namnge jämfört med t.ex. mera glest bebyggda områden 

där infrastrukturen inte är så utvecklad. Det är också lite problematiskt att definiera vilka 

namn som har skapats enligt gruppnamngivning eftersom vissa namn inte har 

kategoriserats som gruppnamn i karttjänstens material fast de förekommer i samma 

stadsdel och tillhör samma motivkrets. T.ex. i Vik finns det många namn som är 

lantbruksrelaterade men som inte har kategoriserats som gruppnamn. Enligt min åsikt kan 

man ändå se dem som gruppnamn.   

Det kunde vara vettigare att granska memorialnamn i en lite större skala och 

jämföra större områden med varandra (t.ex. stadskärnan vs. förstadsområdet), men 

utgående från dessa resultat får man åtminstone en bild av hur memorialnamnen är 

indelade i Helsingfors, var namnen finns, var det inte finns några namn och var man skulle 

kunna planera memorialnamn i kommande detaljplaner. Som man kan se är 
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memorialnamnen ganska jämnt spridda och representerade både i västra, norra, östra och 

södra Helsingfors. Därtill är andelen memorialnamn i hela namnbeståndet relativt stor. 

Denna granskning av hur memorialnamnen är indelade i olika stadsdelar ger en 

helhetsbild av memorialnamnbeståndets territoriala omfattning och ger grunden för 

namnbeståndets vidare granskning. 

 

5.3 Vem och vad har man egentligen ärat? 
 

I detta kapitel kartlägger jag hur stor del av hela memorialnamnbeståndet varje kategori 

som jag presenterade i delkapitel 5.1 utgör, dvs. hurdana personer eller icke-

personrelaterade saker man har ärat mest respektive minst. I delkapitel 5.3.1 granskar jag 

namn som inte behandlar personer och i delkapitel 5.3.2 namn som behandlar personer. 

Könsfördelningen mellan namn som ärar personer behandlar jag i kapitel 5.3. Fokusen i 

analysen ligger på namn som ärar personer.  

 

5.3.1 Namn som ärar något annat än personer 

 

Det finns endast 35 namn (6 %) i materialet som ärar något annat än personer. Jag har 

delat dessa namn in i fyra kategorier (se delkapitel 5.1.2). Figur 3 visar hur stor del av 

namnen varje kategori representerar. I listan över mitt material (bilaga 1) står dessa namn 

under kategorin IP (icke-personrelaterade namn). 
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Figur 3 Kategoriindelningen av namn som ärar något annat än personer.  

 

Över hälften av namnen (21 st.) ingår i kategorin organisation. Den näst största kategorin 

är stad/kommun med 8 namn. I kategorin händelse finns det endast fyra namn och i 

kategorin övriga två namn.  

Kategorin som tydligt skiljer sig från de andra enligt antalet memorialnamn är 

kategorin organisation. I denna kategori finns det flera företag som har haft sina fabriker 

nära platser där memorialnamnen förekommer (t.ex. Paasivaaragatan). Både en gata 

(Sinebrychoffsgatan) och en park (Sinebrychoffsparken) har namngetts efter det stora 

finska bryggeriföretaget Sinebrychoff. Också några andelslag som har sysslat med 

parcellering i Baggböle har ärats (t.ex. Alkuvägen). Därtill har man ärat t.ex. 

dansorkestern Dallapé (Dallapéparken), ett infanteriregemente med namnet 

Ässärykmentti som var med i vinter- och fortsättningskriget (Ässäbrinken) och en 

restaurang med namnet Sparbanken (Sparbankskajen).  

Vissa stadsdelar i Helsingfors har sina egna svenska ”fadderkommuner” som man 

har ärat. Dessa kommuner är Norrtälje, Nacka, Strömstad och Solna (t.ex. Solnaparken). 

Helsingfors ”fadderstad” är Stockholm som man också har ärat (Stockholmsgatan). Dessa 

namn tillhör kategorin stad/kommun. Relativt få händelser har ärats i namnbeståndet 

fastän Finlands och Helsingfors historia är mycket händelserik. Det finns två namn som 

har getts till minne av freden i Fredrikshamn (Fredsgatan och Unionsgatan), ett som har 
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getts till minne av Nöteborgstraktaten (Nöteborgsgatan) och ett som ärar Finlands 

självständighet (Självständighetsparken). I kategorin övriga finns det bara två 

memorialnamn. Det ena har namngetts efter en gård (Vanhakalliogränden) och det andra 

efter en papegoja (Papegojan Zagulas stig).  

 

5.3.2 Namn som ärar personer 

 

Det finns 530 memorialnamn som ärar personer i mitt material. Dessa namn har jag delat 

in i 10 kategorier (se kapitel 5.1.1). Tabell 1 visar hur stor del av namnen varje kategori 

representerar.  

 

Tabell 1 Kategoriindelningen av namn som ärar personer. 

Kategori Antal namn Procentuella andelen 

   

Lokala kända personer 133 25 % 

Kultur och konst 125 23 % 

Politik och makthavare 102 19 % 

Vetenskap och utbildning 67 13 % 

Ekonomi och företagande 30 6 % 

Militär och krig 22 4 % 

Religion 18 3 % 

Idrott 9 2 % 

Välgörare 4 1 % 

Övriga 20 4 % 

   

Sammanlagt 530 100 % 

 

 

De tre största kategorierna inom memorialnamn som ärar personer är lokala kända 

personer (133 namn), kultur och konst (125 namn) och politik och makthavare (102 

namn). Två tredjedelar av alla namn som ärar personer ingår i dessa tre kategorier och 

namnen fördelar sig ganska jämnt i varje kategori. Också kategorin vetenskap och 

utbildning med 67 namn innehåller ett relativt stort antal namn. Resten av namnen 

fördelar sig i kategorierna ekonomi och företagande (30 namn), militär och krig (22 

namn), religion (18 namn), idrott (9 namn), välgörare (4 namn) och övriga (20 namn). I 
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delkapitel 5.4.1 och 5.4.2. granskar jag närmare dessa kategorier i samband med 

könsfördelningen, och ger exempel på namn i varje kategori.     

 

5.4 Könsfördelning 

 

Jag har delat in alla namn som ärar personer (530 namn) i fyra kategorier enligt 

personernas kön. Kategorierna är av följande slag: män (M), kvinnor (K), både män och 

kvinnor (M+K) och släkt (S). Kategoriförkortningarna förekommer senare i listan över 

mitt material i bilaga 1. Namn i kategorin M ärar enbart män, i kategorin K enbart kvinnor, 

i kategorin M+K både män och kvinnor (t.ex. ett par) och i kategorin S en hel släkt. 

I kategorin K finns det fyra så kallade klusternamn som ärar många kvinnor 

samtidigt, utan att namnge varje person skilt. Dessa namn är Fruarnas stig, Fröknarnas 

stig, Fröknarnas park och Fröknarnas strand och de ärar betydelsefulla kvinnor som levt 

i Hertonäsområdet. Därtill har jag kategoriserat namnet Maiju Lassilas stig under 

kategorin M eftersom namnet ärar en manlig författare Algot Untola som använde 

kvinnonamnet Maiju Lassila som pseudonym. Könsfördelningen bland personerna som 

har ärats visas i figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Könsfördelningen i memorialnamn som ärar personer. 
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Namn som ärar män (412 stycken) utgör en tydlig majoritet av memorialnamnen, dvs. 

över tre fjärdedelar av memorialnamnen som behandlar personer ärar män. Kvinnor är 

representerade endast i 97 memorialnamn vilket utgör en knapp femtedel av alla namn. 

Resten av namnen ärar en hel släkt (17 namn) eller både en man och en kvinna (4 namn).  

Eftersom kategorierna S och M+K utgör en så pass liten minoritet av namnen 

kommer jag inte att behandla dessa kategorier senare i analysen. Kategorin S innehåller 

memorialnamn som ärar t.ex. kända finska släkter med välkända krigare och statsmän 

(t.ex. Hornsvägen och Flemingsgatan). Också släkter som har ägt vissa gårdar och 

herrgårdar har ärats (t.ex. Ramsays strand). I kategorin M+K har man ärat bland annat 

äkta paret Pertti och Helmi Virtaranta som forskade i karelska språket och 

Vitahavskarelen (Virtarantagatan), och syskonen Kaarlo och Emilie Bergbom som 

grundade Finska Teatern, den nuvarande Finlands Nationalteater (Bergbomsgränden).  

I det följande kommer jag att granska närmare memorialnamn som ärar män 

(delkapitel 5.4.1) samt memorialnamn som ärar kvinnor (delkapitel 5.4.2). Jag kommer 

att ta reda på hurdana personer man har ärat, i vilken mån memorialnamn har förekommit 

under vissa tidsperioder samt jämföra mäns och kvinnors ställning i 

memorialnamnbeståndet.  

 

5.4.1 Män 

 

Det finns 412 memorialnamn som ärar män i materialet. Därtill finns det fyra namn som 

tillhör kategorin M+K (Beckersvägen, Bergbomsgränden, Gebhardsplatsen och 

Virtarantagatan) men som jag inte tar med i analysen. Figur 5 visar hur namnen som ärar 

män fördelar sig mellan de tio kategorierna som jag har presenterat i delkapitel 5.1. 
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Figur 5 Kategoriindelning av memorialnamn som ärar män. 
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på memorialnamn som ärar personerna i fråga. 
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I kategorin kultur och konst finns det många berömda finska poeter, såsom Johan Ludvig 

Runeberg (Runebergsgatan) och Zacharias Topelius (Topeliusgatan), och författare, 

såsom Mika Waltari (Mika Waltaris park) och Aleksis Kivi (Aleksis Kivis gata). Musik 

har man också tagit med och man har ärat bland annat kända sångare, såsom Georg 

Malmstén (Malmsténshörnet) och Tapio Rautavaara (Tapio Rautavaaras park), och 

kompositörer, såsom Jean Sibelius (Sibeliusgatan) och Fredrik Pacius (Paciussvängen). 

Kända skådespelare, såsom Tauno Palo (Tauno Palos park) och August Aleksander 

Korhonen (Aku Korhonens väg), har också fått sina namn in i namnbeståndet. Kategorin 

innehåller också en hel del meriterade arkitekter, såsom Eliel Saarinen (Eliel Saarinens 

väg) och Johan Ludvig Engel (Engelplatsen). Också några berömda formgivare och 

keramiker, såsom Kaj Franck (Kaj Francks plats), Tapio Wirkkala (Tapio Wirkkalas 

park) och Birger Kaipiainen (Birger Kaipiainens gata), har ärats. Därtill har man ärat två 

kända konstnärer, nämligen Albert Edelfelt (Edelfeltsvägen) och Ole Kandelin (Ole 

Kandelins park), och två personer som har bidragit till kulturlivet, nämligen 

konstsamlaren Herman Antell (H. F. Antells plats) och donatorn Juho Lallukka 

(Lallukkavägen). 

Kategorin lokala kända personer innehåller många ägare av kända herrgårdar och 

gårdar. I Hertonäs har man t.ex. ärat både grundaren av Hertonäs herrgård, Petter Wetter 

(Petter Wetters väg), och den senare herrgårdsägaren Johan Sederholm (Johan 

Sederholms väg). I Degerö har man ärat bland annat ägaren av Degerö gård, Augustin 

Svanström (Svanströmsvägen), och ägaren av Uppby gård, Axel Lindberg (Axel 

Lindbergs stig). Också forntida fogdar har ärats, t.ex. Anders Korp som arbetade som 

kungsgårdens fogde i nuvarande Forsby (Anders Korps väg). I denna kategori finns det 

också grundare av olika bosättningssamfund, i synnerhet personer som har bidragit till 

bosättningen i Brändö, såsom Bertel Jung (Bertel Jungs väg), och i Botby, såsom Oskar 

Lybäck (Oskarsvägen). Därtill har man ärat personer som på något sätt har bidragit till 

utvecklandet av vissa stadsdelar.  

 Till största delen består kategorin politik och makthavare av både äldre 

makthavare, såsom kungar (t.ex. Vasagatan efter Gustav Vasa), medlemmar av regenthus 

och inflytelserika undersåtar som har skött makthavarnas ärenden (t.ex. Braheparken 

efter Per Brahe), och modernare beslutsfattare, såsom presidenter, ministrar och andra 

politiker. Nio av alla tio Finlands före detta manliga presidenter har ärats 

(Ståhlbergsvägen, Svinhufvudsvägen, Kyöstigränden efter Kyösti Kallio, Risto Rytis väg, 
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Marskalkens väg efter C. G. E. Mannerheim, Paasikivigatan, Urho Kekkonens gata, 

Mauno Koivistos plats och Martti Ahtisaaris plats). Lauri Relander är den enda 

presidenten som inte har fått sitt namn i namnbeståndet. Man har dock ärat honom med 

ett minnesmärke som ligger i Främre Tölö. Också mera lokala beslutsfattare har ärats, 

såsom Helsingfors tidigare borgmästare Elias Öhman (Borgmästarebrinken) och 

medlemmar i Helsingfors ombyggnadskommitté, såsom Fabian Steinheil (Fabiansgatan) 

och Johan Ehrenström (Ehrenströmsvägen). 

Den fjärde största kategorin vetenskap och utbildning består i hög grad av kända 

och betydelsefulla, i regel finska, vetenskapsmän, såsom Henrik Gabriel Porthan 

(Porthansgatan) och Artturi Ilmari Virtanen (A. I. Virtanens plats), samt professorer och 

läkare (Arvo Ylppös park, Taavetti Laitinens gata). När det gäller nationalitet förekommer 

det vissa undantag. Man har också ärat några utländska vetenskapsmän såsom den franska 

biokemisten Louis Pasteur (Pasteursgatan) och den berömda polska astronomen 

Nicolaus Copernicus (Kopernikusvägen). Utöver vetenskapsmän har man ärat finska 

märkesmän som har befrämjat bildningen i Finland, såsom Johan Vilhelm Snellman 

(Snellmansgatan) och Mikael Agricola (Agricolaparken), samt personer som har arbetat 

för att utveckla finska utbildningen, såsom Uno Cygnaeus (Cygnaeusgatan) och August 

Mikael Soininen (Mikael Soininens väg). 

Kategorin ekonomi och företagande innehåller betydelsefulla företagare, affärsmän 

och köpmän. Man har bland annat ärat grundare av stora finska företag (Victor Hartwalls 

stig, Stockmannsvägen, Gustav Pauligs gata) och kända affärsmän, såsom Henrik 

Borgström (Henrik Borgströms park) och Julius Tallberg (Tallbergs allén). Därtill har 

några historiskt betydelsefulla köpmän ärats, såsom Petter Vik (Skeppar Petters gata) och 

Gustav Johan Bock (Johan Bocks gränd). I denna kategori har man ärat också en utländsk 

person, nämligen den amerikanska affärsmannen Henry Ford (Henry Fords gata).  I 

kategorin militär och krig finns det personer som har varit betydelsefulla i olika krig. 

Betydelsefulla personer som var med i Finska kriget i början av 1800-talet är t.ex. 

Joachim Zachris Duncker (Dunckergatan) och Georg Karl von Döbeln (Döbelnsgatan). 

Därtill har man ärat personer som var med i Fortsättningskriget (Aake Pesonens park och 

Pekka Jokipaltios väg) och Klubbekriget (Ilkkavägen efter Jacob Ilkka och Pouttuvägen 

efter Bengt Pouttu). Också personer som på något annat sätt är militärt meriterade och har 

en hög militär grad har ärats, t.ex. Augustin Ehrensvärd, byggherren av Sveaborgs 

sjöfästning (Ehrensvärdsvägen). En stor del av namnen i kategorin religion ärar helgon, 
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såsom Sankt Göran (Georgsgatan) och Sankt Laurentius (Laurentiusvägen). Därtill 

innehåller kategorin personer från bibeln, såsom profeterna Jona och Elia (Jonasgränden 

och Eliasstigen), samt biskopen Daniel Juslenius (Danielsvägen) och reformatorn Martin 

Luther (Luthergatan). Kategorin idrott innehåller kända, även internationellt 

framgångsrika, finska idrottare, såsom löparna Paavo Nurmi (Paavo Nurmis väg) och 

Hannes Kolehmainen (Hannes Kolehmainens slinga) samt hastighetsåkaren på skridskor 

Clas Thunberg (Thunbergsstråket). Också Lauri ”Tahko” Pihkala, uppfinnaren av 

sportgrenen boboll, har ärats med gatunamnet Tahkovägen.  

Den sista kategorin övriga innehåller namn som inte kan föras till de andra 

kategorierna. Vissa memorialnamn är svåra att kategorisera eftersom de samtidigt ärar 

t.ex. två personer som har olika yrken (memorialnamnet Osmotrappan i Gardesstaden 

ärar både professorn Osmo Turpeinen och tullrådet Osmo Korvenkari). Ett annat problem 

är namn vars bakgrund är oklar eller det finns två eller mera möjliga 

namngivningsgrunder. Därtill finns det personer vars yrken eller meriter inte ingår i 

någon av de ovannämnda kategorier (t.ex. Finlands första trafikflygare Gunnar Lihr och 

den kända jägaren Martti Kitunen som har ärats med namnen Flygkaptens gränd 

respektive Kitunens väg). 

 

5.4.2 Kvinnor 

 

Det finns 97 stycken memorialnamn som ärar kvinnor. Därtill finns det fyra namn som 

tillhör kategorin M+K (Beckersvägen, Bergbomsgränden, Gebhardsplatsen och 

Virtarantagatan) men som jag inte tar med i analysen. I figur 6 nedan visas det vad för 

slags kvinnor man har ärat.  
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Figur 6 Kategoriindelning av memorialnamn som ärar kvinnor.  

 

När man granskar memorialnamn som ärar kvinnor kan man se att alla kategorier som jag 

presenterade i kapitel 5.1.1 inte är representerade. I kategorin militär och krig finns det 

nämligen inga memorialnamn som ärar kvinnor. 

I dessa nio kategorier där kvinnonamn är representerade kan man urskilja tre större 

kategorier. Kategorin som innehåller mest namn är lokala kända personer (37 namn). I 

den här kategorin finns det för det mesta kvinnor som har varit hus- eller gårdsägare eller 

som har varit nära släktingar till en hus- eller gårdsägare (t.ex. en maka eller en dotter). 

Ett memorialnamn av den här typen är t.ex. Gunillavägen efter Gunilla Svanström som 

var ägare till Degerö gård. Största delen av dessa namn finns i Hertonäs och Degerö. Den 

näst största andelen namn tillhör kategorin kultur och konst (26 namn) som består av 

konstnärer (t.ex. Venny Soldans stig), författare (t.ex. Minna Canths gata), sångare (t.ex. 

Aino Acktés väg) och skådespelare (t.ex. Ida Aalbergs park). Kategorin politik och 

makthavare är den tredje största kategorin (16 namn) och den består till största delen av 

memorialnamn som ärar kungliga och kejserliga kvinnor, såsom drottning Kristina 

(Kristinegatan) och kejsarinna Elisabet (Elisabetsgatan). Det finns bara två personer i 
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denna kategori som inte har en kunglig eller kejserlig bakgrund, nämligen president Tarja 

Halonen (Tarja Halonens park) och riksdagsledamoten Miina Sillanpää (Miina 

Sillanpääs plats).  

De resterande kategorierna är vetenskap och utbildning (6 namn), välgörare (4 

namn), religion (3 namn), ekonomi och företagande (1 namn), idrott (1 namn) och övriga 

(3 namn). I gruppen vetenskap och utbildning finns det kända läkare, t.ex. Finlands första 

kvinnliga läkare Rosina Heikel (Rosina Heikels park), samt två betydelsefulla 

skolföreståndarinnor, nämligen Lempi Alanko (Lempi Alankos klippa) och Lucina 

Hagman (Lucina Hagmans gränd). Kategorin välgörare består av kvinnor som t.ex. har 

bidragit till fattigvård och nykterhetsarbete, såsom Aurora Karamzin (Auroragatan) och 

Maria Alexandra ”Alli” Trygg-Helenius (Alli Tryggs park). Kategorin religion består 

enbart av helgon (t.ex. Heliga Birgittas park) och i kategorin ekonomi och företagande 

har man ärat Bertha Paulig (Bertha Pauligs gata). I kategorin idrott har man ärat den 

framgångsrika skridskoåkaren Ludovika Jakobsson (Ludovikastråket). I tre av namnen är 

namngivningsgrunden oklar och därför tillhör de här namnen kategorin övriga. Två av 

namnen, nämligen Katarinegatan och Sofiegatan, har getts antingen till minne av en rysk 

kejsarinna (Katarina II respektive Maria Fjodorovna, född Marie Sophie Frederikke 

Dagmar av Danmark) eller en familjemedlem till män som aktivt har varit med i 

Helsingfors stadsplanering (J. A. Ehrenströms mor Christina Catharina eller maka Hedvig 

Catharina respektive C. L. Engels maka Charlotte Sofia). Det tredje namnet i kategorin 

övriga, nämligen Helenegatan, har namngetts antingen efter helgonet Sankta Helena, 

storfurstinnan Elena Pavlovna eller Helena Alexandra, dottern till Fabian Steinheil som 

var med i gatunamnplaneringen i Helsingfors.    

De fyra största kategorierna är de samma som i mansnamn (fastän i lite annan 

storleksordning) men när det gäller kvinnonamn fördelar sig namnen inte lika jämt mellan 

dessa fyra kategorier. När det gäller kvinnonamn är kategorin lokala kända personer 

tydligt den största, nästan två gånger större än i fråga om mansnamn. Den är också 

betydligt större än den näst största kategorin kultur och konst. Därtill är skillnaden mellan 

den näst största kategorin och den tredje största kategorin mycket större än beträffande 

mansnamn. En sak som också skiljer kvinnonamn från mansnamn är kategorin välgörare 

som innehåller fyra memorialnamn som ärar kvinnor (Alli Tryggs park, Auroragatan, 

Karamzins strand och Mathilda Wredes gränd) men inte några namn som ärar män.      
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5.4.3 När har memorialnamnen som ärar män och kvinnor tagits i bruk? 

 

Näst granskar jag när memorialnamnen som ärar personer har tagits i bruk och i vilken 

omfattning. Jag har fördelat namnen enligt årtionden på grund av deras ibruktagande. Jag 

börjar med att presentera ibruktagandet av namn som ärar män (figur 7) och fortsätter 

med att behandla memorialnamn som ärar kvinnor (figur 8). 

Så som jag i delkapitel 4.1 klargjorde finns det två namn i memorialnamnen som 

ärar män som inte är bekräftade i detaljplanen (dvs. har aldrig officiellt tagits i bruk), 

nämligen Paavo Nurmis gränd och Pipers park. Således är totala antalet memorialnamn 

som presenteras i figur 7 nedan 410 stycken.   
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Figur 7 Memorialnamnen som ärar män indelade enligt åren då namnen har tagits i bruk 

 

Som figur 7 ovan visar har man inte gett så många memorialnamn från 1830-talet till 

1940-talet. På 1900-talet kan man se en tydlig ökning i memorialnamnen vilket troligen 

beror på att nya stadsdelar såsom Tölö detaljplanerades på den tiden. Från och med 1950-

talet börjar memorialnamngivningen avsevärt öka. Av memorialnamnen som ärar män 

har 83 % tagits i bruk år 1950 eller senare. Detta kan bero på att den stora inkorporeringen 

skedde år 1946 (se delkapitel 2.1.4) vilket förorsakade ett stort behov av nya stadsnamn. 

På 1970-, 1980-, 1990- och 2000-talet har ibruktagandet av namn som ärar män varit 

ganska jämnt. På 2010-talet har man hittills tagit i bruk endast 24 namn. 
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Figur 8 Memorialnamnen som ärar kvinnor indelade enligt åren då namnen har tagits i bruk. 

 

Figur 8 visar att memorialnamngivning efter kvinnor har varit ganska jämt från 1800-talet 

ända till slutet av 1900-talet. Det har getts några namn per årtionde. Största delen av 

namnen ärar bland annat makthavare (drottningar och kejsarinnor), kulturpersoner 

(författare och sångare) och gårdsägare. Från tidsperioden 1830–1990 finns det 

sammanlagt 31 memorialnamn i Helsingfors namnbestånd som ärar kvinnor. Antalet 

motsvarar 32 % av alla nuvarande memorialnamn som ärar kvinnor. På 1990-talet och 

efter det kan man se en betydande ökning i antalet namn som ärar kvinnor. På 1990-talet 

har man gett sammanlagt 27 namn och på 2000-talet 39 namn. Under de senaste tre 

årtiondena har man alltså skapat sammanlagt 66 (68 %) av de nuvarande 

memorialnamnen som ärar kvinnor.  

Om man jämför ibruktagandet av namn som ärar män med namn som ärar kvinnor 

kan man se att fast intresset för memorialnamngivning har ökat från och med 1950-talet 

har namngivningen efter kvinnor kommit i gång först på 1990-talet. Eftersom man kan se 

att från och med 1990-talet har antalet memorialnamn som ärar kvinnor ökat, använder 

jag året 1990 som ett brytår då jag granskar ibruktagandet av alla memorialnamn som ärar 

personer. Av alla personrelaterade memorialnamn som tagits i bruk under tidsperioden 

1830–1990 ärar 90 % män. Andelen namn som ärar kvinnor är endast 10 %. Under 

tidsperioden 1990–2010 ser situationen annorlunda. Av alla memorialnamn som har 
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tagits i bruk under den senare tidsperioden har andelen namn som ärar män sjunkit till 68 

% medan andelen namn som ärar kvinnor har stigit till 32 %. Man kan se att från och med 

1990-talet har ärandet av kvinnor i namnbeståndet blivit allt vanligare. Det finns alltså ett 

visst ökande intresse i memorialnamngivningen efter kvinnor. 

  

6 Diskussion och sammanfattning 
 

Stadsnamnforskningen är ett rätt nytt forskningsfält inom namnforskningen och särskilt 

memorialnamnen har man forskat i relativt litet. Således är min forskning viktig eftersom 

den ökar kännedomen om memorialnamnen och kompletterar forskningen inom 

forskningsfältet som länge har uppfattats som mindre betydande. Därtill bidrar denna 

forskning till den svenskspråkiga forskningen om stadsnamnen i Helsingfors som ännu 

idag är ett rätt marginellt forskningsämne.  

  Mina resultat visar att memorialnamnbeståndet i Helsingfors är relativt 

omfattande: ungefär 10 % av stadsnamn är memorialnamn. Därtill har memorialnamnen 

utbrett sig över hela staden så att i alla 53 stadsdelar som finns med i undersökningen 

finns det bara fem små stadsdelar där det inte finns några memorialnamn. Detta visar att 

man aktivt använder memorialnamn inom namnplaneringen och att man uppskattar 

memorialnamn och försöker använda dem i stor utsträckning i hela Helsingfors. I 

namngivningen har man i stor omfattning använt gruppnamngivning och med hjälp av 

olika motivkretsar (t.ex. motivkretsen republikens presidenter i Brändö) skapat områden 

där namnbeståndet formar en tematiskt helgjuten helhet. Användningen av motivkretsar 

hjälper också stadsborna att navigera i staden eftersom man med hjälp av motivkretsen 

kan bestämma positionen av t.ex. en viss gata. Man kan se att gruppnamngivning har 

använts i synnerhet i stadsdelarna utanför stadskärnan. Detta beror troligen på att förr i 

tiden då största delen av namnen i stadskärnan planerades använde man inte 

gruppnamngivning med avsikt. Således är memorialnamnbeståndet i stadskärnan 

mångformigare och består av memorialnamn som ärar personer med diverse bakgrunder. 

I resultaten kan man se att det är först och främst personer som har ärats i 

namnbeståndet i Helsingfors. Endast 6 % av memorialnamnen ärar något annat än 

personer, såsom organisationer (t.ex. företag) eller händelser. Personer som man mest har 
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ärat är lokala kända personer, personer som har bidragit till kulturarvet samt politiker och 

makthavare. Memorialnamn som tillhör dessa grupper omfattar nästan 70 % av alla namn 

som ärar personer. Vetenskapliga och utbildningsmässiga meriter har också uppskattats 

relativt mycket (13 % av namnen) medan personer som är meriterade i ekonomiskt liv, 

personer med militär koppling, religiösa personer, idrottare och välgörare har man tagit 

mindre i beaktande i namngivningen. Den ideologiska namngivningsfunktionen som 

Wahlberg (2005) lyfter fram och som jag nämnde i delkapitel 3.2 är starkt närvarande i 

memorialnamnbeståndet i Helsingfors. Genom att ära kulturella och utbildningsmässiga 

personer har man förstärkt Helsingfors ställning som en kulturell huvudstad med en stark 

grund i bildning. Därtill skapar man en bild av Helsingfors som ett administrativt centrum 

genom att ära centrala politiker och andra makthavare i namnbeståndet. Resultaten visar 

tydligt värderingarna inom namnplaneringen och i samhället överhuvudtaget. Förstås 

måste man ta i beaktande att i vissa kategorier finns det mera namn av helt naturliga 

orsaker. Till exempel kategorin idrott innehåller ganska få namn eftersom det förr i tiden 

inte fanns så många kända, framgångsrika finska idrottare. I framtiden kan situationen 

vara annorlunda eftersom idrott har blivit allt populärare och alltfler finska idrottare har 

blivit även världskända, t.ex. i ishockey.    

Kategorin lokala kända personer är den största kategorin i namn som ärar personer 

vilket tyder på att man har uppskattat stadsdelarnas lokala historia i namngivningen. 

Genom att lyfta fram dessa personer i namnbeståndet kan man föra historien och 

stadsborna närmare varandra vilket i bästa fall skapar en starkare emotionell bindning till 

stadsdelen eller området där man lever. Samma sak gäller hela staden och namnbeståndet 

eftersom majoriteten av memorialnamnen och personerna som ärats anknyter till 

Helsingfors, och genom att känna till historien bakom namnen kan man skapa ett speciellt 

förhållande till hela staden. För att detta ska kunna förverkligas behöver stadsborna ändå 

veta vem personen som äras är, och det är inte alltid givet. Därför är det viktigt att genom 

forskning, litteratur och olika hjälpmedel (t.ex. Helsingfors karttjänst) öka stadsbornas 

kunskap om namnbeståndet och göra det lätt och trevligt att ta reda på namnbeståndets 

bakgrund.  

Könsfördelningen mellan personer som ärats i memorialnamnbeståndet är mycket 

ojämn. Till och med fyra femtedelar av namnen som ärar personer ärar män och endast 

omkring en femtedel kvinnor. Detta kan förklaras med att samhället länge har förhållit 

sig annorlunda till kvinnor än till män och jämställdheten mellan könen har varit 
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obefintlig. Kvinnorna har inte haft möjligheter att framträda och göra något samhälleligt 

betydelsefullt i det gamla patriarkaliska samhället. När man granskar 

memorialnamngivningen under olika tidsperioder kan man ändå se en ökning i andelen 

namn som ärar kvinnor. Av memorialnamn som har getts under tidsperioden 1830–1989 

ärar 90 % män och endast 10 % kvinnor. Efter 1980-talet har det skett en tydlig ändring. 

Av memorialnamn som har getts under 1990-talet eller därefter är andelen namn som ärar 

män endast 68 % och andelen kvinnonamn 32 %. Därtill har mer än två tredjedelar av alla 

de nuvarande memorialnamn som ärar kvinnor skapats under denna tidsperiod. 

Resultaten visar att jämställdheten mellan könen i memorialnamngivningen har ökat 

vilket hänger ihop med Magnussons (2013) resultat. Detta beror säkert på att 

jämställdheten i hela samhället har ökat under de senaste årtiondena och det gamla 

patriarkaliska samhället så småningom har förändrats. Kvinnorna har trätt mera fram i det 

offentliga livet och har fått roller som inte tidigare var möjliga för dem. Allmänna 

inställningar har förändrats och kvinnornas arbetsinsats och betydelse i samhällets och 

hela nationens utveckling har alltmer uppskattats. Med tanke på jämställdhet går trenden 

i rätt riktning men när det gäller memorialnamnbeståndet och namnplaneringen i 

Helsingfors finns det ännu mycket att göra för att nå ett mera jämställt namnbestånd. 

Denna forskning ger en helhetsbild av memorialnamnbeståndet i Helsingfors, visar 

dess karaktär och redogör för samhällets värderingar. Mina resultat berättar först och 

främst om hurdana personer man har föredragit i memorialnamngivningen och vem som 

har blivit i minoritet samt avslöjar den rådande ojämnheten i jämställdheten mellan könen 

i memorialnamnbeståndet. Utgående från dessa resultat kan man i framtiden ge plats i 

memorialnamnbeståndet också åt persongrupper som ännu inte har ärats och t.ex. 

förbättra jämställdheten mellan könen. Därtill kan man med hjälp av mina resultat t.ex. 

planera memorialnamn till stadsdelar där det ännu inte finns så många memorialnamn, 

och på detta sätt försöka lyfta fram bland annat lokalhistorien.  

Eftersom denna undersökning är rätt kvantitativ och jag fokuserar på att dra 

slutsatser och göra generaliseringar om hela memorialnamnbeståndet kunde det vara 

vettigt i framtida forskning att fokusera på ett mera begränsat material och utföra en mera 

kvalitativ forskning. En sociolingvistisk approach på memorialnamnbeståndet skulle 

också vara intressant och man kunde t.ex. forska i namnbrukarnas, dvs. stadsbornas, 

tankar om och attityder till memorialnamnbeståndet. I sista hand är det ju stadsborna som 
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använder stadsnamnen hela tiden och namnbeståndet påverkar deras liv varje dag, på både 

gott och ont.    
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Lista över memorialnamnen 

MEMORIALNAMN KÖN STADSDEL KATEGORI IBRUKTAGANDET 

A.I. Virtanens plats M 24 Vetenskap och utbildning 09.12.1987 

Aake Pesonens park M 49 Militär och krig 02.03.1994 

Aakestråket M 49 Militär och krig 02.03.1994 

Aarne Laitakaris park M 37 Vetenskap och utbildning 18.10.1982 

Abraham Wetters väg M 43 Politik och makthavare 18.11.1952 

Abrahamsgatan M 04 Politik och makthavare 23.08.1836 

Adeles stig K 49 Lokala kända personer 13.10.1999 

Adolf Lindfors väg M 29 Kultur och konst 15.06.1955 

Adolf Virgins stig M 49 Militär och krig 13.10.1999 

Agnes Sjöbergs gata K 36 Vetenskap och utbildning 10.08.2001 

Agnetagränden K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Agricolagatan M 11 Vetenskap och utbildning 30.03.1901 

Agricolagränden M 11 Vetenskap och utbildning 19.11.1990 

Agricolaparken M 11 Vetenskap och utbildning 19.11.1990 

Agrosbacken IP 21 Organisation 07.03.1985 

Agrosgränden IP 10 Organisation 16.04.1985 

Aholastigen M 47 Kultur och konst 27.07.2012 

Aimo Tukiainens park M 31 Kultur och konst 04.07.2008 

Aino Acktés park K 29 Kultur och konst 24.05.2002 

Aino Acktés plan K 29 Kultur och konst 19.06.2012 

Aino Acktés väg K 29 Kultur och konst 20.08.1952 

Akseli Toivonens plan M 25 Kultur och konst 19.04.1956 

Aku Korhonens väg M 29 Kultur och konst 20.12.2002 

Albertsgatan M 04 Politik och makthavare 25.11.1887 

Aleksis Kivis gata M 22 Kultur och konst 14.04.1954 

Alexander Nevskis gata M 36 Politik och makthavare 21.06.2007 

Alexandersgatan M 02, 01 Politik och makthavare 23.08.1836 

Alkugränden IP 34 Organisation 13.07.1960 

Alkuvägen IP 34 Organisation 13.07.1960 

Alli Tryggs park K 11 Välgörare 31.08.1939 

Alvar Aaltos gata M 02 Kultur och konst 02.04.2004 

Amiral Cronstedts strand M 43 Militär och krig 17.01.2003 

Amiral Cronstedts torg M 43 Militär och krig 17.01.2003 

Anders Korps väg M 26 Lokala kända personer 19.08.1970 

Annegatan K 04 Religion 25.11.1887 

Anneplatsen K 04 Religion 06.06.2000 

Annikaparken K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Antti Mäkis gränd M 36 Vetenskap och utbildning 06.08.2004 

Anttigatan M 04 Politik och makthavare 27.04.2007 

Argelandersvägen M 07 Vetenskap och utbildning 20.02.1984 
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Arhippastigen M 33 Kultur och konst 16.08.1982 

Armas Lindgrens väg M 42 Kultur och konst 20.03.1972 

Armfeltsvägen M 06 Militär och krig 02.04.1908 

Armi Ratias park K 09 Kultur och konst 10.04.2015 

Arndt Pekurinens park M 17 Politik och makthavare 28.04.2006 

Arthur Rindells stråk M 36 Vetenskap och utbildning 07.06.2002 

Artillerikaptenens väg M 30 Militär och krig 25.04.1961 

Artturi Kannistos väg M 29 Vetenskap och utbildning 09.08.1952 

Arvo Ylppös park M 14 Vetenskap och utbildning 26.10.1987 

Augustgränden M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Auroragatan K 13 Välgörare 23.10.1906 

Axel Lindbergs stig M 49 Lokala kända personer 29.05.2009 

Axel Ståhles park M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Beckersvägen M+K 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Bengtagränden K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Bergbomsgränden M+K 02 Kultur och konst 06.05.2011 

Bergsrådsvägen M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Bernhardsgatan M 03 Politik och makthavare 25.11.1887 

Bertel Jungs väg M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Bertha Pauligs gata K 54 Ekonomi och företagande 15.05.1998 

Birger Brunilas allé M 02 Kultur och konst 06.05.2011 

Birger Jarls park M 36 Politik och makthavare 27.05.2005 

Birger Kaipiainens gata M 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Birger Kaipiainens gård M 21 Kultur och konst 28.01.1998 

Bocksparken S 37 Lokala kända personer 13.11.1986 

Bomansonsvägen M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Borgbyggarvägen M 43 Militär och krig 02.10.1948 

Borgmästarebrinken M 08 Politik och makthavare 29.11.1911 

Borgströmsgränden M 49 Ekonomi och företagande 23.09.1965 

Braheparken M 12 Politik och makthavare 01.09.1985 

Braheskvären M 12 Politik och makthavare 24.04.1965 

Britagränden K 49 Lokala kända personer 24.04.1971 

Byggmästarvägen M 28, 34 Lokala kända personer 13.07.1960 

Caloniusgatan M 13 Vetenskap och utbildning 23.10.1906 

Castrénsgatan M 11 Vetenskap och utbildning 30.03.1901 

Castrénslunden M 11 Vetenskap och utbildning 23.01.1986 

Chydeniusvägen M 06 Politik och makthavare 02.04.1908 

Cisselegränden K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Cisseleparken K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Cisselestigen K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Crusellbron M 20 Kultur och konst 26.11.2004 

Cygnaeusgatan M 13 Vetenskap och utbildning 23.10.1906 

Dagmarsgatan K 13 Politik och makthavare 23.10.1906 

Dallapéparken IP 22 Organisation 01.02.2002 

Danielsvägen M 46 Religion 16.05.1984 

Davidsgränden M 46 Religion 24.10.1963 
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Dunckergatan M 14 Militär och krig 12.12.1928 

Döbelnsgatan M 14 Militär och krig 23.10.1906 

Edelfeltsplatsen M 06 Kultur och konst 02.11.1976 

Edelfeltsvägen M 06 Kultur och konst 02.04.1908 

Eero Erkkos gata M 02 Politik och makthavare 02.04.2004 

Ehrenströmsvägen M 09 Politik och makthavare 21.02.1950 

Ehrensvärdsvägen M 06 Militär och krig 02.04.1908 

Eino Leinos gata M 14 Kultur och konst 03.11.1948 

Ekonomidirektörsparken M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 

Eliasstigen M 46 Religion 04.08.1975 

Eliasvägen M 46 Religion 24.10.1963 

Eliel Saarinens bro M 29 Kultur och konst 24.05.2013 

Eliel Saarinens stig M 29 Kultur och konst 24.05.2013 

Eliel Saarinens väg M 29 Kultur och konst 09.08.1952 

Elielplatsen M 02 Kultur och konst 18.09.1996 

Elisabetsgatan K 01 Politik och makthavare 12.12.1928 

Elisabetsskvären K 01 Politik och makthavare 12.12.1928 

Elogränden IP 34 Organisation 13.07.1960 

Elostigen IP 34 Organisation 13.07.1960 

Elovägen IP 34 Organisation 13.07.1960 

Eloängen IP 33 Organisation 10.02.2012 

Elsas berg K 49 Lokala kända personer 19.03.2010 

Emilies stig K 49 Lokala kända personer 13.10.1999 

Engelplatsen M 06 Kultur och konst 12.12.1928 

Erik den Heliges gränd M 36 Politik och makthavare 27.05.2005 

Erik Palméns plats M 24 Vetenskap och utbildning 08.10.2004 

Erik Spåres väg M 36 Lokala kända personer 26.06.1996 

Erik Tulindbergs gränd M 20 Kultur och konst 26.11.2004 

Eriksgatan M 04 Politik och makthavare 27.03.1838 

Erkki Kivinens gränd M 36 Vetenskap och utbildning 06.08.2004 

Erkki Melartins väg M 37 Kultur och konst 31.10.1968 

Ernst Lindelöfs gata M 24 Vetenskap och utbildning 05.01.2001 

Ervastsgränden M 34 Kultur och konst 13.07.1960 

Eugen Schaumans park M 42 Politik och makthavare 28.05.1985 

Fabiansgatan M 03, 02 Politik och makthavare 27.02.1838 

Fanny Churbergs klippa K 33 Kultur och konst 28.02.2014 

Farfarsbron M 10, 19 Lokala kända personer 16.01.2009 

Farfarsudden M 19 Lokala kända personer 22.12.1969 

Flemingsgatan S 11 Politik och makthavare 30.03.1901 

Flygkaptens gränd M 31 Övriga 09.01.1951 

Fogden Björnrams gränd M 36 Lokala kända personer 13.10.1999 

Fogdevägen M 26 Lokala kända personer 19.08.1970 

Frans Emil Sillanpääs park M 43 Kultur och konst 07.03.1996 

Franzénsgatan M 11 Kultur och konst 30.03.1901 

Franzénsgränden M 11 Kultur och konst 31.03.1914 

Franzénsparken M 11 Kultur och konst 30.11.1990 
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Franzénsplatsen M 11 Kultur och konst 19.11.1990 

Fredrik Stjernvalls park M 07, 06 Politik och makthavare 19.04.1956 

Fredriksgatan M 04 Övriga 23.08.1836 

Fredrikstorget M 05 Övriga 19.04.1956 

Fredsgatan IP 01 Händelse 12.12.1928 

Fresegatan M 13 Kultur och konst 23.10.1906 

Frimurargränden IP 42 Organisation 20.03.1972 

Fruarnas stig K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Fröknarnas park K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Fröknarnas stig K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Fröknarnas strand K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Fyrverkerivägen IP 45 Organisation 27.03.1995 

Gadolinsgatan M 24 Vetenskap och utbildning 30.10.1987 

Gebhardsplatsen M+K 22 Politik och makthavare 18.09.2015 

Georg Henrik von Wrights terrass M 06 Vetenskap och utbildning 18.03.2016 

Georgsgatan M 04, 03 Religion 25.10.1887 

Gert Skyttes park M 30 Lokala kända personer 18.08.1950 

Gertrudsgränden K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Gertrudsparken K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Granfeltsvägen M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Gunillaberget K 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Gunillagränden K 49 Lokala kända personer 31.05.1968 

Gunillahörnet K 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Gunillastigen K 49 Lokala kända personer 31.05.1968 

Gunillastråket K 49 Lokala kända personer 02.03.1994 

Gunillavägen K 49 Lokala kända personer 31.05.1968 

Gunnel Nymans gata K 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Gunnel Nymans gård K 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Gustaf Hällströms gata M 24 Vetenskap och utbildning 08.03.2002 

Gustav Adolfs park M 26 Politik och makthavare 27.08.2003 

Gustav Pauligs gata M 54 Ekonomi och företagande 15.05.1998 

Gustav Vasas park M 27 Politik och makthavare 27.08.2003 

Gustavsgatan M 22, 12 Politik och makthavare 30.03.1901 

Guvernörsvägen M 49 Lokala kända personer 24.04.1971 

Gyldénsvägen M 31 Lokala kända personer 09.01.1951 

Göransberget M 46 Religion 24.10.1963 

Göransgränden M 46 Religion 24.10.1963 

H. F. Antells plats M 13 Kultur och konst 10.08.2001 

Haartmansgatan M 15 Vetenskap och utbildning 14.04.1954 

Hammarskjöldsvägen M 14 Politik och makthavare 15.02.1962 

Hannes Kolehmainens slinga M 14 Idrott 09.06.1999 

Hedvigs strandstig K 43 Lokala kända personer 20.08.2004 

Heino Kaskis gata M 20 Kultur och konst 26.11.2004 

Helene Schjerfbecks stig K 33 Kultur och konst 11.10.2013 

Helenegatan K 01 Övriga 23.08.1836 

Heliga Birgittas park K 20 Religion 13.02.2004 
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Henrik av Lettlands gata M 36 Kultur och konst 27.05.2005 

Henrik Borgströms park M 49 Ekonomi och företagande 13.10.1999 

Henrik Borgströms stig M 49 Ekonomi och företagande 13.10.1999 

Henrik Borgströms väg M 49 Ekonomi och företagande 23.10.1965 

Henrik Forsius väg M 40 Vetenskap och utbildning 19.01.1978 

Henrik Sohlbergs park M 28 Ekonomi och företagande 27.06.1983 

Henrik Sohlbergs väg M 28 Ekonomi och företagande 05.10.1953 

Henriksgränden M 46 Religion 24.10.1963 

Henry Fords gata M 20 Ekonomi och företagande 29.11.1945 

Hertig Johans väg M 26 Politik och makthavare 19.08.1970 

Hertigstigen M 26 Politik och makthavare 19.08.1970 

Hilda Flodins gränd K 16 Kultur och konst 11.05.1989 

Hilda Flodins plats K 16 Kultur och konst 11.05.1989 

Hjalmarstigen M 37 Lokala kända personer 13.11.1986 

Holländarvägen S 30 Lokala kända personer 18.08.1950 

Hopeavuorigatan M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 

Hornsvägen S 06 Militär och krig 02.04.1908 

Husbyggarvägen M 46 Kultur och konst 24.10.1963 

Häkligränden M 47 Ekonomi och företagande 03.02.1987 

Höökens väg M 45 Övriga 14.06.1991 

Ida Aalbergs park K 29 Kultur och konst 04.04.2008 

Ida Aalbergs väg K 29 Kultur och konst 15.06.1955 

Ida Ekmans väg K 29 Kultur och konst 20.08.1952 

Ilkkavägen M 29 Militär och krig 16.01.1950 

Ilveskorpiparken M 54 Lokala kända personer 12.10.2012 

Intendentgränd M 30 Lokala kända personer 09.07.1956 

Ivan Falins gränd M 54 Lokala kända personer 13.10.1999 

Ivan Falins park M 54 Lokala kända personer 13.10.1999 

J. R. Aspelins plats M 13 Vetenskap och utbildning 10.08.2001 

Jakobsgatan M 04 Övriga 27.06.1938 

Jan-Magnus Janssons plats M 23 Kultur och konst 22.10.2004 

Jensenstigen M 46 Lokala kända personer 21.11.2003 

Jermuparken IP 38 Organisation 21.10.1985 

Johan Bocks gränd M 37 Ekonomi och företagande 12.05.1997 

Johan Sederholms väg M 43 Lokala kända personer 31.07.1987 

John Stenbergs strand M 11 Ekonomi och företagande 10.12.1984 

Jonasgränden M 46 Religion 24.10.1963 

Juhani Ahos väg M 06 Kultur och konst 14.04.1954 

Juliusparken M 42 Lokala kända personer 12.07.1985 

Juustensvägen M 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Jägerhornsstigen M 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Jägerhornsvägen M 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Järviluomaparken M 29 Kultur och konst 04.04.2008 

K. A. Fagerholms plats M 20 Politik och makthavare 07.10.1998 

K.H. Wiiks gata M 38 Politik och makthavare 11.04.1983 

Kaarlo Haltias park M 28 Kultur och konst 22.12.2006 
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Kaj Francks gata M 23 Kultur och konst 27.11.1996 

Kaj Francks plats M 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Kajanusgatan M 14 Kultur och konst 14.04.1954 

Kalle Weistes gata M 37 Ekonomi och företagande 02.04.1997 

Kallebrinken M 45 Lokala kända personer 23.02.1960 

Kapten Sundmans gata M 10 Ekonomi och företagande 10.10.2014 

Kaptenskans backe K 39 Lokala kända personer 17.02.2006 

Kaptenskans strand K 39 Lokala kända personer 17.02.2006 

Kar Lindahls stig M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Karamzins strand K 02 Välgörare 02.04.2004 

Karl Collans gränd M 20 Kultur och konst 26.11.2004 

Karlsgatan M 11, 12 Politik och makthavare 30.03.1901 

Karlsgränd M 12 Politik och makthavare 07.10.1933 

Karlsparken M 12 Politik och makthavare 01.08.1985 

Kaspergränden M 49 Politik och makthavare 30.06.1968 

Katarina av Sachsens gata K 36 Politik och makthavare 27.06.2003 

Katarina av Sachsens park K 36 Politik och makthavare 27.06.2003 

Katarina Stenbocks gata K 26 Politik och makthavare 14.03.2003 

Katarinegatan K 01 Övriga 12.12.1928 

Katri Valas park K 10 Kultur och konst 19.07.1985 

Kavaleffsgränden S 35 Lokala kända personer 15.02.2013 

Kavaleffsvägen S 35 Lokala kända personer 24.08.1979 

Kilpinenstigen M 37 Kultur och konst 14.03.1974 

Kitunens väg M 45 Övriga 14.06.1991 

Kivalovägen M 45 Vetenskap och utbildning 23.02.1960 

Klamivägen M 47 Övriga 03.02.1987 

Klaravägen K 31 Lokala kända personer 09.01.1951 

Klemettigränden M 42 Kultur och konst 20.03.1972 

Knutsstigen M 46 Religion 04.08.1975 

Knutsvägen M 46 Religion 24.10.1963 

Kommerserådsvägen M 31 Ekonomi och företagande 09.01.1951 

Kommunalrådsgränden M 45 Lokala kända personer 05.12.2003 

Kommunalrådsvägen M 45 Lokala kända personer 23.02.1960 

Konni Zilliacus park M 39 Lokala kända personer 06.05.2011 

Kopernikusvägen M 07 Vetenskap och utbildning 13.08.1973 

Korkmansstigen M 35 Lokala kända personer 30.01.1990 

Kostiberget M 47 Lokala kända personer 27.07.2012 

Kramerslunden M 42 Lokala kända personer 28.05.1985 

Kranksvägen M 29 Militär och krig 16.01.1950 

Krister Jutes stig M 36 Lokala kända personer 26.06.1996 

Kristiansgatan M 01 Lokala kända personer 23.08.1836 

Kristinegatan K 11, 12 Politik och makthavare 30.03.1901 

Kristinegränden K 12 Politik och makthavare 20.11.1986 

Krogiusvägen M 30 Lokala kända personer 09.07.1956 

Kronqvistsgatan M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 

Kronqvistsgränden M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 
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Kröckelsgränden IP 46 Organisation 22.03.2002 

Kyöstigränden M 42 Politik och makthavare 22.04.1966 

Ladulåsstigen M 33 Politik och makthavare 05.04.1975 

Lallukkagränden M 45 Kultur och konst 07.08.2009 

Lallukkavägen M 47 Kultur och konst 03.02.1987 

Larin Kyöstis väg M 28 Kultur och konst 05.10.1953 

Larin Paraskes stig K 33 Kultur och konst 16.08.1982 

Lars Soncks väg M 42 Kultur och konst 20.03.1972 

Larssonsgränden M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Laurentiusvägen M 46 Religion 04.08.1975 

Lempi Alankos klippa K 42 Vetenskap och utbildning 06.11.2015 

Leninparken M 12 Politik och makthavare 24.09.1974 

Leonards stig M 49 Ekonomi och företagande 13.10.1999 

Liinamaaparken M 54 Politik och makthavare 29.07.2016 

Lilla Robertsgatan M 03 Politik och makthavare 12.12.1928 

Linas stig K 49 Lokala kända personer 13.10.1999 

Linnankoskigatan M 14 Kultur och konst 10.01.1930 

Loja Saarinens stig K 29 Kultur och konst 24.05.2013 

Lorentzberget M 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Lorentzgränden M 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Loviseholmsgränden K 10 Lokala kända personer 10.10.2014 

Loviseholmsparken K 10 Lokala kända personer 10.10.2014 

Loviseholmsstigen K 10 Lokala kända personer 10.10.2014 

Lucina Hagmans gränd K 38 Vetenskap och utbildning 13.10.2006 

Lucina Hagmans stig K 38, 37 Vetenskap och utbildning 06.09.1999 

Ludovikastråket K 45 Idrott 02.11.2007 

Ludvigsgatan M 03 Kultur och konst 23.08.1836 

Luthergatan M 13 Religion 23.10.1906 

Lönnrotsgatan M 04 Kultur och konst 12.12.1928 

Maasalostigen M 37 Kultur och konst 14.03.1974 

Madetojagränden M 37 Kultur och konst 12.12.1974 

Madetojastigen M 37 Kultur och konst 14.03.1974 

Maiju Lassilas stig M 29 Kultur och konst 04.04.2008 

Maila Talvios park K 15 Kultur och konst 24.05.1985 

Malmsténshörnet M 13 Kultur och konst 18.05.1992 

Mannerheimplatsen M 02 Politik och makthavare 30.03.1995 

Margareta Leijonhufvuds park K 26 Politik och makthavare 14.03.2003 

Margaretagränden K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Margaretaparken K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Margaretastigen K 43 Lokala kända personer 26.10.1992 

Maria Hammaréns backe K 43 Lokala kända personer 18.03.2005 

Maria Jotunis stig K 29 Kultur och konst 26.08.1971 

Maria Jotunis väg K 29 Kultur och konst   

Mariegatan K 01 Politik och makthavare 12.12.1928 

Markelinsstigen S 34 Lokala kända personer 13.07.1960 

Marskalkens stig M 42 Politik och makthavare 20.03.1972 
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Marskalkens väg M 42 Politik och makthavare 20.03.1972 

Martin Meinanders skvär M 54 Politik och makthavare 09.10.2009 

Martin Wegelius gränd M 20 Kultur och konst 26.11.2004 

Martta Ypyäs plats K 13 Kultur och konst 18.06.2009 

Martti Ahtisaaris plats M 08 Politik och makthavare 24.08.2009 

Mathiaslunden M 13 Vetenskap och utbildning 19.04.1956 

Mathilda Wredes gränd K 21 Välgörare 25.10.2002 

Matti Helenius park M 11 Politik och makthavare 08.06.1988 

Mauno Koivistos plats M 04 Politik och makthavare 24.06.2004 

Mauritzgatan M 01 Militär och krig 12.12.1928 

Mechelingatan M 14, 04 Politik och makthavare 21.04.1953 

Melartinstigen M 37 Kultur och konst 12.12.1974 

Mellinsvägen M 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Mendelsgränden M 36 Vetenskap och utbildning 12.06.2000 

Merikantovägen M 14 Kultur och konst 14.04.1954 

Messeniusgatan M 14 Kultur och konst 10.10.1917 

Mickelssonsstigen M 49 Politik och makthavare 12.12.1974 

Miina Sillanpääs plats K 10 Politik och makthavare 03.08.2007 

Mika Waltaris park M 13 Kultur och konst 05.04.1982 

Mikael Lybecks gata M 14 Kultur och konst 21.02.1950 

Mikael Soininens väg M 37 Vetenskap och utbildning 30.10.1968 

Mikaelsgatan M 02 Politik och makthavare 12.12.1928 

Minna Canths gata K 14 Kultur och konst 10.10.1917 

Mårtensberget M 29 Lokala kända personer 09.08.1952 

N. A. Osaras gränd M 36 Övriga 06.08.2004 

Nackaparken IP 31 Stad/kommun 09.01.1951 

Nervandersgatan M 13 Vetenskap och utbildning 23.10.1906 

Nervanderskvären M 13 Vetenskap och utbildning 22.01.1975 

Nils Westermarcks gränd M 36 Vetenskap och utbildning 06.08.2004 

Nils Westermarcks stig M 36 Vetenskap och utbildning 06.08.2004 

Nordenskiöldsgatan M 14 Vetenskap och utbildning 23.10.1906 

Nordenskiöldsplatsen M 14 Vetenskap och utbildning 16.08.1982 

Nordenskiöldsstigen M 17 Vetenskap och utbildning 09.04.1979 

Norrtäljevägen IP 28 Stad/kommun 05.10.1953 

Nylandersparken M 24 Vetenskap och utbildning 30.10.1987 

Nämndeman Jobs gata M 36 Lokala kända personer 13.10.1999 

Nämndeman Jobs gränd M 36 Lokala kända personer 13.10.1999 

Nöteborgsgatan IP 36 Händelse 27.05.2005 

Oksanengatan M 13 Vetenskap och utbildning 14.11.1977 

Ole Kandelins park M 54 Kultur och konst 16.03.2000 

Ole Kandelins plats M 54 Kultur och konst 16.03.2000 

Olli Kivinens stig M 30 Kultur och konst 27.03.2009 

Olofsgatan M 04 Övriga 27.06.1938 

Oskarsgränd M 45 Lokala kända personer 23.02.1960 

Oskarspark M 45 Lokala kända personer 05.12.2003 

Oskarsvägen M 45 Lokala kända personer 23.02.1960 
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Osmotrappan M 45 Övriga 05.12.2003 

Otto Brandts stig M 28 Lokala kända personer 28.08.1995 

Otto Brandts väg M 28 Lokala kända personer 05.10.1953 

Ottogränden M 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Paasikivigatan M 14 Politik och makthavare 02.01.1959 

Paasikiviplatsen M 04 Politik och makthavare 10.03.1980 

Paasivaaragatan IP 43 Organisation 09.06.2000 

Paasivaarastigen IP 43 Organisation 09.06.2000 

Paasivuorigatan M 11 Politik och makthavare 17.08.1938 

Paasivuoriskvären M 11 Politik och makthavare 17.08.1938 

Paavo Nurmis gränd M 14 Idrott   

Paavo Nurmis stig M 14 Idrott 28.06.1985 

Paavo Nurmis väg M 14 Idrott 27.04.1977 

Paciusgränden M 15 Kultur och konst 08.12.1999 

Paciussvängen M 15 Kultur och konst 26.09.1991 

Papegojan Zagulas stig IP 39 Övriga 17.02.2006 

Pasteursgatan M 36 Vetenskap och utbildning 12.06.2000 

Pehr Kalms gata M 24 Vetenskap och utbildning 16.07.1985 

Pekka Jokipaltios väg M 25 Militär och krig 30.05.1983 

Petter Wetters park M 43 Lokala kända personer 18.03.1994 

Petter Wetters stig M 43 Lokala kända personer 18.03.1994 

Petter Wetters väg M 43 Lokala kända personer 18.03.1994 

Pipers park M 52 Övriga   

Pitkäniemiskogen M 35 Övriga 10.02.2012 

Porthansbrinken M 11 Vetenskap och utbildning 05.06.1943 

Porthansgatan M 11 Vetenskap och utbildning 30.03.1901 

Porthansplanen M 11 Vetenskap och utbildning 07.11.1985 

Pouttugränden M 29 Militär och krig 24.05.2002 

Pouttustigen M 29 Militär och krig 04.04.2008 

Pouttuvägen M 29 Militär och krig 16.01.1950 

Päivänsalovägen M 34 Politik och makthavare 13.07.1960 

Päivärintagatan M 14 Kultur och konst 10.10.1917 

Ramsays strand S 30 Lokala kända personer 18.08.1950 

Ranckens stig M 47 Vetenskap och utbildning 07.08.2009 

Ranckens väg M 47 Vetenskap och utbildning 03.02.1987 

Raul Hellbergs stråk M 45 Idrott 18.12.1997 

Raussistigen M 47 Vetenskap och utbildning 03.02.1987 

Raussivägen M 47 Vetenskap och utbildning 03.02.1987 

Reginagränden K 43 Lokala kända personer 01.11.1996 

Rehbindervägen M 06 Politik och makthavare 14.04.1954 

Reihersgränden M 49 Lokala kända personer 09.06.1977 

Reihersstigen M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Reihersvägen M 49 Lokala kända personer 31.05.1968 

Reino Helismaas väg M 41 Kultur och konst 07.06.1982 

Renvallsgränden M 49 Politik och makthavare 12.12.1974 

Richardsgatan M 03 Politik och makthavare 23.08.1836 
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Rikhard Nymans väg M 46 Lokala kända personer 24.10.1963 

Rikissagränden K 36 Politik och makthavare 27.05.2005 

Risto Rytis gränd M 42 Politik och makthavare 31.08.1989 

Risto Rytis park M 42 Politik och makthavare 09.07.1984 

Risto Rytis väg M 42 Politik och makthavare 17.01.1959 

Robert Hermansons väg M 29 Vetenskap och utbildning 09.08.1952 

Roosbacken M 41 Lokala kända personer 23.07.1985 

Rosina Heikels park K 15 Vetenskap och utbildning 02.07.2010 

Rudolfsgränden M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Runar Schildts park M 29 Kultur och konst 15.06.1955 

Runebergsesplanaden M 03 Kultur och konst 13.09.1971 

Runebergsgatan M 14, 04, 13 Kultur och konst 12.12.1928 

Rådmansgatan M 07 Lokala kända personer 25.11.1887 

Sandelsgatan M 14 Militär och krig 10.10.1917 

Schildtsstigen M 29 Kultur och konst 29.07.1976 

Schybergsonsvägen M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Selim Lindqvists gränd M 46 Kultur och konst 24.10.1963 

Shemeikkagränden S 33 Kultur och konst 16.08.1982 

Sibeliusgatan M 14 Kultur och konst 22.01.1966 

Sibeliusparken M 14 Kultur och konst 11.12.1950 

Sigurd Frosterus park M 13 Kultur och konst 18.06.2009 

Sigurd Stenius park M 30 Lokala kända personer 18.08.1950 

Simo Clemetssons park M 36 Övriga 26.06.1996 

Simo Clemetssons väg M 36 Övriga 26.06.1996 

Simonsgatan M 04 Övriga 23.08.1836 

Simonsskvären M 04 Övriga 22.01.2010 

Sinebrychoffsgatan IP 05 Organisation 22.02.1934 

Sinebrychoffsparken IP 05 Organisation 07.05.1965 

Sissonens stig S 45 Kultur och konst 14.06.1991 

Sissonens väg S 45 Kultur och konst 14.06.1991 

Självständighetsparken IP 28 Händelse   

Sjöströmsvägen M 42 Lokala kända personer 20.03.1972 

Skaldestigen M 28 Kultur och konst 05.10.1953 

Skeppar Petters gata M 36 Ekonomi och företagande 13.10.1999 

Skeppar Petters gränd M 36 Ekonomi och företagande 13.10.1999 

Snellmansgatan M 01 Vetenskap och utbildning 08.01.1988 

Snellmansplatsen M 01 Vetenskap och utbildning 17.06.1980 

Sofiegatan K 01 Övriga 23.08.1836 

Soininens stig M 37 Vetenskap och utbildning 26.03.1981 

Solnaparken IP 30 Stad/kommun 07.12.2007 

Solnavägen IP 30 Stad/kommun 18.08.1950 

Sparbankskajen IP 11 Organisation   

Speranskijvägen M 06 Politik och makthavare 15.06.1998 

Stenbäcksgatan M 15 Kultur och konst 20.07.1935 

Steniusplanen M 29 Lokala kända personer 24.05.2013 

Steniusvägen M 29 Lokala kända personer 09.08.1952 
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Stockholmsgatan IP 15 Stad/kommun 27.05.1948 

Stockholmsparken IP 15 Stad/kommun 26.01.1988 

Stockmannsvägen M 46 Ekonomi och företagande 20.03.1991 

Stora Robertsgatan M 05 Politik och makthavare 25.11.1887 

Stor-Andersvägen M 45 Lokala kända personer 23.02.1960 

Strandmanslänken M 35 Lokala kända personer 15.02.2013 

Strömbergsgränden M 46 Ekonomi och företagande 01.09.1978 

Strömbergsparken M 46 Ekonomi och företagande 01.09.1978 

Strömbergsplatsen M 46 Ekonomi och företagande 27.05.1996 

Strömbergsstigen M 46 Ekonomi och företagande 28.09.1994 

Strömbergsvägen IP 46 Organisation 22.09.1949 

Strömstadsgränden IP 29 Stad/kommun 24.05.2013 

Strömstadsparken IP 29 Stad/kommun 09.08.1952 

Sturegatan M 22, 12 Politik och makthavare 30.01.1940 

Ståhlbergsgränden M 42 Politik och makthavare 17.01.1959 

Ståhlbergsvägen M 42 Politik och makthavare 17.01.1959 

Suoniogatan M 11 Kultur och konst 12.12.1928 

Svanströmsbrinken M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Svanströmsgränden M 49 Lokala kända personer 31.05.1968 

Svanströmsstigen M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Svanströmsvägen M 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Svante Olssons allé M 02 Övriga 06.05.2011 

Sven Grahns park M 38 Ekonomi och företagande 11.05.2007 

Sven Grahns stig M 38 Ekonomi och företagande 11.05.2007 

Svinhufvudsgränden M 42 Politik och makthavare 17.01.1959 

Svinhufvudsvägen M 42 Politik och makthavare 17.01.1959 

Sylvestergränden M 46 Religion 24.10.1963 

Sylvestervägen M 46 Religion 24.10.1963 

Taavetti Laitinens gata M 16 Vetenskap och utbildning 11.05.1989 

Taavettigränden M 16 Vetenskap och utbildning 11.05.1989 

Taavettiparken M 16 Vetenskap och utbildning 07.08.2009 

Taavettiplatsen M 16 Vetenskap och utbildning 11.05.1989 

Tahkovägen M 14 Idrott 09.10.2015 

Tallbergs allén M 31 Ekonomi och företagande 19.01.1951 

Tallbergsgatan M 20 Ekonomi och företagande 07.02.1968 

Tapio Rautavaaras park M 28 Kultur och konst 26.03.1981 

Tapio Wirkkalas park M 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Tarja Halonens park K 11 Politik och makthavare 17.04.2015 

Taubesgränden M 49 Lokala kända personer 25.05.2012 

Tauno Palos park M 11 Kultur och konst 07.01.1998 

Tavaststjernagatan M 14 Kultur och konst 10.10.1917 

Tekla Hultins plats K 02 Politik och makthavare 17.04.2014 

Telegatan IP 22 Organisation 17.10.2003 

Tengströmsparken S 49 Kultur och konst 29.05.2009 

Teuvo Pakkalas väg M 29 Kultur och konst 26.10.1970 

Thomas Byströms gränd M 20 Kultur och konst 26.11.2004 
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Thunbergsstråket M 45 Idrott 02.11.2007 

Toini Muonas gata K 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Toini Muonas gård K 23 Kultur och konst 28.01.1998 

Toivo Kuulas park M 14 Kultur och konst 13.10.1999 

Tokoistranden M 11 Politik och makthavare 05.06.1972 

Tollsstigen M 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Tollsvägen M 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Topeliusgatan M 14 Kultur och konst 23.10.1906 

Topeliusparken M 14 Kultur och konst 21.08.1980 

Torkelplatsen M 11 Politik och makthavare 19.11.1990 

Torkelsgatan M 11 Politik och makthavare 31.03.1914 

Torkelsgränden M 11 Politik och makthavare 31.03.1914 

Torkelsparken M 11 Politik och makthavare 31.03.1914 

Tove Janssons park K 08 Kultur och konst 21.03.2014 

Ukko-Pekkas stig M 42 Politik och makthavare 10.05.1973 

Ukko-Pekkas trappstig M 42 Politik och makthavare 10.05.1973 

Ulrikagatan K 07 Politik och makthavare 25.08.1937 

Ulrikaskvären K 07 Politik och makthavare 08.09.1967 

Unionsgatan IP 03, 02 Händelse 23.08.1836 

Urho Kekkonens gata M 04 Politik och makthavare 01.09.1980 

Ursins klippa M 06 Vetenskap och utbildning 19.11.1990 

Valborgsparken K 15 Lokala kända personer 26.01.1988 

Valdemarsgränden M 36 Politik och makthavare 27.05.2005 

Valdemarstorget M 36 Politik och makthavare 27.05.2005 

Walentin Chorells väg M 29 Kultur och konst 04.04.2008 

Wallinsgatan M 11 Vetenskap och utbildning 14.04.1954 

Wallinsgränd M 11 Vetenskap och utbildning 14.04.1954 

Waltersstråket M 45 Idrott 02.11.2007 

Vanhakalliogränden IP 54 Övriga 13.10.1999 

Vasagatan M 12 Politik och makthavare 30.03.1901 

Vasaskvären M 12 Politik och makthavare 06.03.1980 

Vasastigen M 12 Politik och makthavare 22.10.1980 

Waseniusallén M 27 Ekonomi och företagande 10.10.2003 

Wavulinsvägen S 31 Lokala kända personer 07.11.1985 

Wecksellsvägen M 06 Kultur och konst 14.04.1954 

Weckströmsparken M 35 Lokala kända personer 15.02.2013 

Weckströmsstigen S 35 Lokala kända personer 24.08.1979 

Venny Soldans stig K 33 Kultur och konst 28.02.2014 

Vennyparken K 33 Kultur och konst 28.02.2014 

Werner Wiréns väg M 42 Lokala kända personer 06.11.2015 

Victor Hartwalls stig M 32 Ekonomi och företagande 20.04.2007 

Wihuriplatsen M 42 Ekonomi och företagande 20.03.1972 

Vilhelmsgatan M 02 Politik och makthavare 12.12.1928 

Vilkensvägen M 28 Politik och makthavare 10.01.1966 

Willebrandsgränden S 49 Lokala kända personer 12.12.1974 

Willebrandsvägen S 49 Lokala kända personer 12.12.1974 
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Winqvistsgatan M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 

Virtarantagatan M+K 47 Vetenskap och utbildning 07.08.2009 

Von Daehns gata M 36 Militär och krig 06.08.2004 

von Glansparken S 33 Lokala kända personer 09.05.1979 

Wäinö Aaltonens väg M 42 Kultur och konst 19.02.1973 

Väinö Auers gata M 23, 24 Vetenskap och utbildning 30.10.1987 

Väinö Kanteles gata M 17 Lokala kända personer 09.04.1979 

Väinö Tanners plan M 10 Politik och makthavare 16.01.1981 

Väinö Valves park M 43 Militär och krig 07.03.2008 

Väinö Vähäkallios park M 10 Kultur och konst 03.08.2007 

Wäinögränden M 42 Kultur och konst 19.02.1973 

Väisäläs plats M 24 Vetenskap och utbildning 30.10.1987 

Västra Brahegatan M 12 Politik och makthavare 30.03.1901 

Yrjö Rantalas park M 28 Politik och makthavare 15.04.2011 

Yrjö-Koskinens gata M 02, 01 Vetenskap och utbildning 10.01.1983 

Zaidagatan K 15 Vetenskap och utbildning 04.04.2008 

Änkefru Freytags gränd K 36 Lokala kända personer 13.10.1999 

Ässäbrinken IP 11 Organisation 10.03.1970 

Östra Brahegatan M 12 Politik och makthavare 30.03.1901 
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Bilaga 2 Memorialnamnens indelning enligt Helsingfors stadsdelar 

01 Kronohagen 13 namn (därav Yrjö-Koskinens gata och Alexandersgatan är 

kategoriserad som både 01 Kronohagen och 02 Gloet) 

02 Gloet 15 namn (därav Yrjö-Koskinens gata och Alexandersgatan är 

kategoriserad som både 01 Kronohagen och 02 Gloet, och 

Fabiansgatan och Unionsgatan är kategoriserad som både 02 

Gloet och 03 Gardesstaden) 

03 Gardesstaden 8 namn (därav Fabiansgatan och Unionsgatan är 

kategoriserad som både 02 Gloet och 03 Gardesstaden och 

Georgsgatan är kategoriserad som både 03 Gardesstaden och 

04 Kampen) 

04 Kampen 18 namn (därav Georgsgatan är kategoriserad som både 03 

Gardesstaden och 04 Kampen, Runebergsgatan är 

kategoriserad som 04 Kampen, 13 Främre Tölö, 14 Bortre 

Tölö och Mechelinsgatan är kategoriserad som 04 Kampen, 

14 Bortre Tölö) 

05 Rödbergen 4 namn 

06 Eira 14 namn (därav Fredrik Stjernvalls park är kategoriserad som 

både 06 Eira och 07 Ulrikasborg) 

07 Ulrikasborg 6 namn (därav Fredrik Stjernvalls park är kategoriserad som 

både 06 Eira och 07 Ulrikasborg) 

08 Skatudden 3 namn 

09 Brunnsparken 2 namn 

10 Sörnäs 10 namn (därav Frafarsbron är kategoriserad som både 10 

Sörnäs och 19 Blåbärslandet-Högholmen) 

11 Berghäll 32 namn (därav Karlsgatan och Kristinegatan är 

kategoriserad som både 11 Berghäll och 12 Åshöjden) 

12 Åshöjden 15 namn (därav Karlsgatan och Kristinegatan är 

kategoriserad som både 11 Berghäll och 12 Åshöjden, och 

Gustavsgatan och Sturegatan som både 12 Åshöjden och 22 

Vallgård) 
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13 Främre Tölö 17 namn (därav Runebersgatan är kategoriserad som 04 

Kampen, 13 Främre Tölö, 14 Bortre Tölö) 

14 Bortre Tölö 29 namn (därav Runebersgatan är kategoriserad som 04 

Kampen, 13 Främre Tölö, 14 Bortre Tölö, och 

Mechelinsgatan är kategoriserad som 04 Kampen, 14 Bortre 

Tölö) 

15 Mejlans 10 namn 

16 Brunakärr 6 namn 

17 Böle 8 namn 

18 Dal inga namn 

19 Blåbärslandet-

Högholmen 

2 namn (därav Frafarsbron är kategoriserad som både 10 

Sörnäs och 19 Blåbärslandet-Högholmen) 

20 Västra hamnen 10 namn 

21 Hermanstad 3 namn 

22 Vallgård 6 namn (därav Gustavsgatan och Sturegatan är kategoriserad 

som både 12 Åshöjden och 22 Vallgård) 

23 Majstad 10 namn (därav Väinö Auers gata är kategoriserad som både 

23 Majstad och 24 Gumtäkt) 

24 Gumtäkt 9 namn (därav Väinö Auers gata är kategoriserad som både 

23 Majstad och 24 Gumtäkt) 

25 Kottby 2 namn 

26 Forsby 7 namn 

27 Gammelstaden 2 namn 

28 Åggelby 13 namn (därav Byggmästarvägen är kategoriserad som både 

28 Åggelby och 34 Baggböle) 

29 Haga 32 namn 

30 Munksnäs 10 namn 

31 Drumsö 8 namn 

32 Kånala 1 namn 

33 Kårböle 16 namn 

34 Baggböle 9 namn (därav Byggmästarvägen är kategoriserad som både 

28 Åggelby och 34 Baggböle) 

35 Domarby 7 namn 
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36 Vik 30 namn 

37 Bocksbacka 14 namn (därav Lucina Hagmans stig är kategoriserad som 

både 37 Bocksbacka och 38 Malm) 

38 Malm 6 namn (därav Lucina Hagmans stig är kategoriserad som 

både 37 Bocksbacka och 38 Malm) 

39 Staffansby 4 namn 

40 Skomakarböle 1 namn 

41 Storskog 2 namn 

42 Brändö 32 namn 

43 Hertonäs 30 namn  

44 Tammelund inga namn 

45 Botby 19 namn 

46 Sockenbacka 24 namn 

47 Mellungsby 10 namn 

48 Vårdö inga namn 

49 Degerö 42 namn 

50 Villinge inga namn 

51 Sandhamn inga namn 

52 Sveaborg 1 namn  

54 Nordsjö 10 namn 

 

 

 


