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INLEDNING

Helsingfors historiska atlas hör till projektet för europeiska historiska atlaser 
inlett av Internationella stadshistoriska kommissionen (Commission Interna-
tionale pour l’Histoire des Villes, The International Commission for the His-
tory of Towns) som grundades år 1955. Största delen av europeiska städer låg i 
ruiner på 1950-talet. Syftet med atlasprojektet som professorerna Edith Ennens 
och Heinz Stoob hade inlett var att ge en historisk bild av de europeiska stä-
derna som förstörts i kriget samt av städernas fysiska utveckling. Kommissio-
nens medlemmar hade för avsikt att hjälpa till att förstå rötterna i de europe-
iska städerna med hjälp av atlaser och topografi . I början av arbetet planerade 
de en enhetlig form för olika länders stadshistoriska atlaser, men sedan avstod 
de dock från de enhetliga linjerna. I mötet som hölls år 1968 i Oxford bestäm-
des på Mary D. Lobels och Heinz Stoobs initiativ att varje atlas borde innehålla 
följande kartor: 1) karta (1:2 500) från cirka år 1850 över staden i fråga. I kartan 
bör markeras med olika färger landsägarna, markanvändningsändamålen, of-
fentliga byggnader, kvarter och tomter 2) karta (1:25 000 tai 1:100 000) från cirka 
år 1850 över staden i fråga och dess omnejd, 3) nuvarande karta (1:5 000) över 
staden i fråga.

Den grundläggande idén med de historiska atlaserna är att undersöka stads-
planer och städernas fysiska struktur och utveckling under en längre tid. Kartan 
ger en utmärkt möjlighet att jämföra olika städer samt undersöka en viss stads 
skiktning, tillväxt, sociala struktur samt hur olika funktioner placerar sig i stads-
rummet. Med hjälp av atlaserna kan vi undersöka var off entliga byggnader och 
privata tjänster har placerat sig i staden. Maktens monument placerades inte 
slumpmässigt. Vi kan utforska till exempel hur det kolonialistiska arvet syns i 
stadsrummet samt var och på hurdana strategiska platser förvaltningsbyggnader, 
fängelser, polisstationer eller kaserner hade placerats. På så sätt visade till exem-
pel värdlandet Storbritannien sin makt i Dublin. På samma sätt kan vi fråga hur 
den månghundraåriga svenska tiden (1550–1809) eller tiden som en autonom del 
av Ryssland (1809–1917) syns i Helsingfors.

Enligt professor Anngrett Simms (University College, Dublin) och direktör, 
professor Ferdinand Oppli (Wiens stadsarkiv), som samordnar kommissionens 
stadshistoriska atlasarbete, skapar atlaserna inte endast stadshistoriskt källma-
terial för akademiska avhandlingar utan de kan användas även av stadsplane-
rare och författare till lokalhistoria.

Den första atlasen kom ut i England år 1969. Efter detta publicerades Rhens 
atlaser (Rheinischer Städteatlas) och Tysklands atlaser (Deutscher Städteatlas). 
Atlasprojektet inleddes med medeltida småstäder, i vilka arkeologiska utgräv-
ningar hade gjorts. Sedermera har vissa huvudstäder fått sina egna atlaser, till ex-
empel London år 1989.1 Det första bandet av Wiens historiska atlas (Historischer 
Atlas von Wien) blev färdigt år 1981 och det sista år 2007. 2

Före år 2008 har nästan 400 atlaser över olika städer i Europa publicerats.3 
Varje land bestämmer skilt vilka städer som väljs och varje land och stad avgör 
hur atlaserna fi nansieras och publiceras. Efter politiska förändringar i de östeu-
ropeiska länderna på 1990-talet har de polska, tjeckiska och ungerska medlem-
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marna i kommissionen börjat publicera historiska atlaser över sina egna städer. 
Nya atlaser upprättas för tillfället också över kroatiska städer. I de största stä-
derna i Europa har atlasarbetet sysselsatt och sysselsätter talrika undersökare 
och ritare. Som exempel kan nämnas Wien och Köln. Det har publicerats sam-
manlagt 11 atlaser över nordiska städer, varav fyra är danska4 och tre svenska 5. 
Över fi nländska städer har utkommit tre atlaser: Åbo, Borgå och Karleby.6 På 
Island har utkommit en atlas över Reykjavik. 7

Det fi nns stora skillnader mellan atlaserna, till och med i formerna. De fran-
ska atlaserna är små häften som omfattar några sidor, de belgiska atlaserna har 
tillämpat ett eget format, medan de italienska atlaserna (till exempel Carpi) är 
väldigt omfattande med sina textavsnitt. Idag strävar man efter att en del av 
kartorna i atlaserna publiceras i digital form. Till exempel irländska kartor fi nns 
också på CD-ROM.8

Över Helsingfors har tidigare publicerats ett mycket ingående kartverk. Ar-
kitekt Olof Stenius samlade in uppgifter om städer från olika arkiv och museer 
till verket Helsingfors stadsplanehistoriska atlas, som publicerades år 1969. 9

Representanten för den internationella stadshistoriska kommissionen i Fin-
land, professor Marjatta Hietala, föreslog i slutet av 1990-talet för den dåva-
rande direktören för Helsingfors stads Faktacentral Eero Holstila att en histo-
risk atlas över Helsingfors stad ska upprättas. Holstila blev entusiastisk över 
förslaget och med hans medverkan startades arbetet. I projektets första skede 
förhandlade man med Helsingfors stads experter inom olika områden.10 Av de 
kartor som publiceras i atlasen är de fl esta från Helsingfors stadsarkiv och -mu-
seum, men kartor har skaff ats också från Riksarkivet i Sverige, Kungliga biblio-
teket och Krigsarkivet i Stockholm.

Vi har fått ett stort stöd för upprättande av atlasen från möten av Stadshisto-
riska kommissionens Atlas-grupp i Münster, Bordeaux och Dublin i vilka med-
lemmar i vår arbetsgrupp, Marjatta Hietala och specialforskare Martti Helmi-
nen (Bordeaux) vid Helsingfors stadsarkiv, har deltagit. Marjatta Hietala har 
berättat om Helsingfors historiska atlas i sina föredrag i Rostock och konfe-
renserna för European Association for Urban History i Edinburgh år 2002 och 
Stockholm 2006. Samma år i seminariet ”Shaping Urban Space over Time: the 
Middle Ages” i Dublin funderade man över grundandet av städer11 och i Müns-
ter över fördelarna av historiska atlaser. Atlaserna var framme också i semina-
riet om lokalhistoria i Oslo år 2007. 13

Det stöd som vi har fått av professor Anngret Simms, som svarar för redak-
tionen för Irlands stadshistoriska atlaser, har varit mycket betydelsefullt. Hon 
besökte oss och bekantade sig med de första skedena av vårt atlasarbete och 
erbjöd våra forskare Martti Helminen och Tiina Salminen sin hjälp när de be-
sökte arbetsgruppen som upprättar atlaser över städer i Irland.

En väsentlig del av de historiska atlaserna över nordiska städer har varit so-
ciotopografi sk analys dvs. kartor som beskriver den sociala fördelningen i sta-
dens olika delar.14 I denna analys baserar sig den sociotopografi ska analysen på 
den sociala strukturen av invånarna i två kvarter i Helsingfors och på Alexan-
dersgatan under 150 års tid. Denna historiska atlas över Helsingfors innehåller 
även temakartor som visar var olika tjänster har placerat sig vissa år. Dessa är 
inte så vanliga i motsvarande atlaser, men de förekommer i vissa atlaser, såsom 
i Dublins stads historiska verk. Det innehåller riktligt med temakartor från bör-
jan av 1900-talet från bokförare till blomsteraff ärer och från försäkringsbolag till 
skoaff ärer.15 Vår publikation innehåller temakartor över läget av vissa tjänster 
såsom sjukhus, skolor, bibliotek, teatrar, barnträdgårdar och kyrkor från fl era 
tvärsnittsår.

Specialforskare Martti Helminen har tillsammans med professor Marjatta 
Hietala och redaktionssekreterare Merja Lahtinen burit det största ansvaret 
för färdigställandet av atlasen. Utöver Hietala och Helminen har atlasen skri-
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vits också av professor Harry Schulman och fi losofi e magister Jukka Tukki-
mäki. Som forskare och forskningsbiträden i projektets olika skeden har varit 
fi losofi e magistrar Tiina Salminen, Jukka Tukkimäki, Sanna Gyldén och Teijo 
Räty. Liisa Laakso-Tammisto har översatt huvudtexten på engelska och Mag-
nus Gräsbeck bild- och karttexterna.

Det utmärkta samarbetet med direktören för Helsingfors stads faktacentral 
Asta Manninen har gjort det möjligt att arbetet har kunnat göras vid Helsing-
fors stadsarkiv. Vi vill tacka arkivväsendets chefer Juhani Lomu, Eeva Mietti-
nen och Eeva-Kaisa Peura. Som kontaktperson för Helsingfors stadsmuseum 
har varit enhetens chef Riitta Pakarinen och forskare Markku Heikkinen. In-
formationstjänstsekreteraren för stadsmuseets bildarkiv Arja Björkman har va-
rit till stor hjälp i skanningen av bilderna. Kanslichefen för Helsingfors stads 
fastighetskontors stadsmätningsavdelning Matti Arponen, chefen för kartser-
vice Seppo Kuusela och kartfotografen Vesa Nurmi förtjänar ett tack för digi-
taliseringen av kartmaterialet och upprättandet av temakartor. Vi tackar också 
redaktionschefen för Finska Litteratursällskapet Rauno Endén och professor 
Peter Clark för värdefulla råd och hjälp. 

Den huvudsakliga idén med Helsingfors stadshistoriska atlas är att presen-
tera stadens fysiska struktur, utvecklingen av stadsplaneringen, utvidgningen av 
staden samt placeringen av verksamheter och tjänster under en längre tid. Vi 
önskar att atlasen ökar såväl historieforskarnas, geografernas som stadsplane-
rarnas intresse för Helsingfors historia och förändringar. Förhoppningsvis kan 
lärarna använda denna atlas som läromaterial. Atlasen ger också en överblick 
över historien till alla helsingforsare och alla invånare i huvudstadsregionen 
som är intresserade av historia.

I Helsingfors på 200-årsdagen av storbranden i staden den 17 november 2008

M������� H������   M����� H��	�
�
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Helsingfors socken, på vars område Helsingfors stad grundades år 1550, nämns för första gången i ett dokument år 1351. I den karta som 
Olaus Magnus gjorde år 1539, Carta Marina, nämns socknen för första gången på en karta och då med namnet Helsiga. Den första kartlägg-
ningen av Finlands städer gjordes före mitten av 1600-talet. Från den tiden men utan ett specifi kt årtal har också den äldsta stadsmätningen 
av Helsingfors bevarats. I kartan från mitten av 1600-talet syns två Helsingfors: i norr det gamla Helsingfors vid Vanda å [Gamble Helsingefors] 
och i söder det nya Helsingfors vid Estnäs [Estnäs skaten]. Även namnen på de medeltida byarna på öar och i närområden har markerats på 
kartan. Riksarkivet, Stockholm
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Helsingfors stads tidiga historia 

Geografi ska, klimatmässiga och politiska faktorer har påverkat urbaniseringen 
i Helsingfors stad, såväl som hela Finlands urbana utveckling. Alla de sex med-
eltida städerna fanns vid havet i landets södra delar under ekens växtgräns. 
Även Helsingfors byggdes vid kusten, på Finska vikens strand. Alla viktiga fi n-
ländska städer från tiden före industrialiseringen är belägna vid havet eller ett 
fl oddelta. 

Näringslivspolitiska och förvaltningsmässiga åtgärder var avgörande i poli-
tiken kring var städer skulle grundas. För kronan, alltså staten, var det vikti-
gast att kontrollera handeln mellan länderna och grunda städer på ställen där 
det fanns olagliga handelsplatser. Så kallade bondeseglingar var ofta förekom-
mande på bland andra Finska viken mellan de boende på Finlands sydkust och 
Estlands nordkust.   

Helsingfors grundades av Sveriges kung Gustav Vasa år 1550 vid Vanda ås 
mynning. Orsaken till att grunda staden var Tallin (Reval). Kungens avsikt var 
att skapa en konkurrent till den redan på 1200-talet grundade Hansastaden som 
framgångsrikt bedrev handel på andra sidan Finska viken. Speciellt de växande 
marknaderna i öster i Rysslands riktning hade fått Tallin att blomstra och gjort 
Sveriges kung avundsjuk.  

Svenska statens intresse i Helsingfors utveckling krympte då Tallin redan 
år 1561 anslöts till riket Sverige-Finland. Helsingfors tillväxt var långsam och i 
hopp om en bättre hamn beslöts det att staden år 1640 skulle fl yttas några kilo-
meter söderut till sin nuvarande plats vid Estnäs. 

Stadens fl ytt till Estnäs innebar naturligtvis slutet för så kallade Vanda ås 
Helsingfors. Invånarna fl yttade så småningom till det nya Helsingfors på 1640- 
och 1650-talen. Kvarnen, sjukhuset eller hospitalet och värdshuset fortsatte alla 
sin verksamhet vid Vanda ås mynning. På 1760-talet fl yttades hospitalet till Est-
näs. Med tiden försvann det Helsingfors som funnits vid Vanda ås mynning in 
i glömskan. I dokument och kartor började ändå det tidigare stadsområdet kal-
las för Gamla Helsingfors eller Gammelstaden (fi . Vanha Helsinki eller Van-
hakaupunki). 

HELSINGFORS 
UTVECKLING 

FRÅN ÅRET 1550

I
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I mitten av 1800-talet hittades gravstenen för Hans van Sanden, en av de 
mest betydande handelsmännen. Efterforskningar ledde till att kyrkan lokalise-
rades och grunderna till några egnahemshus hittades, och då började hela om-
rådet, ”Vanda ås Helsingfors”, för första gången på riktigt komma till stadsbor-
nas kännedom. De första vetenskapliga arkeologiska undersökningarna utför-
des år 1913 på ön Kungsgården. Det egentliga ”glömda” stadsområdet undersök-
tes av arkeologer i början av 1930-talet. Då upptäcktes ett antal byggnadsgrunder 
och rikligt med olika föremål.1

Man fi ck vänta ända till år 1984 på nästa undersökning av området. Då ut-
förde Helsingfors stadsmuseum inledande undersökningar för att sedan starta 
det egentliga forskningsprojektet år 1987. Undersökningsmetoderna hade ut-
vecklats betydligt genom decennierna: nu användes bland annat tidsbestäm-
ning med radiokol och undersökningar av pollen. På så sätt hittades tydliga 
tecken på bosättning i det medeltida Forsby, alltså från tiden innan stadens 
grundande år 1550. Projektet tog fl era år och gav enorma mängder med ny in-
formation, och synen på det gamla Helsingfors förändrades allt eftersom un-
dersökningarna framskred. Nu var det möjligt att kunna gestalta generalplanen 
med dess torg och byggnader. De mycket rikliga fynden av föremål var huvud-
sakligen just från stadstiden, från åren 1550–1640. Fynden visade på täta han-
delsförbindelser med Centraleuropa och på det, att stadens invånare hade varit 
mer förmögna än man tidigare trott. Stadsmuseet har publicerat ett omfattande 
verk om sina efterforskningar och en del av föremålen kan beskådas i museets 
grundutställning.2

I Helsingfors har inga byggnader från 1500-talet eller ens från 
1600-talet bevarats till vår tid, endast fynd från arkeologiska 
utgrävningar som visar på gatunät och byggnader. På basen 
av fynden har man gjort en stadsplan av det Helsingfors som 
åren 1550–1640 var beläget vid Vanda ås mynning. De streck-
ade områdena skildrar de försvunna bostadskvarteren, de 
mörka områdena visar nutida byggnader på samma område. 
På kartan framträder också förändringarna i strandlinjen.
Helsingfors stadsmuseum

1. Landsväg och huvudgator
2. Tullstängsel
3. Kyrka
4. Hospital
5. Skola
6. Bro
7. Kvarn
8. Torg och rådhus
9. Hamn
10. Galgbacke
11. Kungsgård
12. Skeppsvarv

Resterna av en central-
europeisk glasbägare, som 
hittades i arkeologiska 
utgrävningar i Vanda ås 
 Helsingfors.
Helsingfors stadsmuseum
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Under Sveriges stormaktstid (1648–1721) syntes kronans strävanden efter cen-
tralisering i grundandet av städer. Då en stad fi ck stadsrättigheter, blev den 
också garanterad ett landområde. Detta underlättade senare planeringen och 
byggandet av städerna. 

I Europa började vädret bli kallare redan i slutet av medeltiden och det på-
verkade också de nordligaste områdena. Vädrets avkylning fortsatte ett halvt 
millennium, bortsett från några korta varmare perioder. Man talar om den lilla 
istiden. De hårda vintrarna påverkade inte bara skördarna, men också dödlig-
het och farsoter. Först på 1800-talet började klimatet bli varmare och hela Eu-
ropas befolkning ökade. På grund av de återkommande krigen mellan Sverige 
och Ryssland, i vilka Finland alltid led mest, och de hårda naturförhållandena 
förblev de fi nska städerna små. 

Det uppskattas att den totala befolkningsmängden i Finlands städer år 1630 
var 14 000–15 000 personer. Som en följd av grundandet av nya städer hade 
denna siff ra till år 1662 ökat till 23 000–25 000 invånare, vilket innebar att ca 
4  av Finlands befolkning i slutet av 1600-talet bodde i städer. I början av 
1700-talet sjönk invånarantalet i städerna, först på grund av hungeråren, och 
sedan på grund av farsoter samt de svåra tiderna under den ryska ockupatio-
nen (1713–21).3

Speciellt ödesdigra år var just hungeråren 1696–97 då ungefär var tredje in-
vånare i Finland dog. Ännu så sent som åren 1867–68 upplevdes de så kallade 
stora hungeråren i Finland efter att den nyckfylla väderleken förstört skörden 
fl era år i rad. 

Snedbild av Vanda ås Helsingfors alltså Gammelstaden 2002 i riktning mot Estnäs Hel-
singfors. I förgrunden fi nns en ö, på vilken kungsgården var belägen. 
Helsingfors stads fastighetskontor, stadsmätningsavdelningen
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Detaljer från 1696–1707 års karta
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I Recidentz Gården 
II dhes Trägårdh 
III Tårget 

1 Gl. Tullstugon widh Espå Porten
Dito den nya

2 Skeparens Zachris Johanssons tompt
3 Gösta Skreddares
4 Swärdfäj. Hans Claesson
5 Hans Abramsson
6 Hust:o Walborg Thomas dotter 
7 Trägårdz Mäst. Johan Nilssons Enchia 
8 Erich Ersson Båtzman 
9 Hans Calealman 
10 Tullskrif:n Simon Forssmar
11 Skreddaren Hans Grönbärgh 
12 Dito Forsm: sedhermera tillkiöpt
13 Hans Talin
14 Jäsper Simonsson
15 (Jäsper Simonsson)
16 Hendrick Christierssons Enchia 
17 Stadz tienaren Frantz 
18 Andhers Grönbergh
19 Pätä Johan
20 Wäf:n Henrich Johansson Pätä
21 Matz Gabrielsson Trumbsl. 
22 Stadz Tienaren Samuel 
23 Wäf:n Erich Hanssons Enchia 
24 Fordom Regem. Skrif:s Hackmans Enchia 
25 Hans Öhman
26 Carl Mårtensson Wäf:re
27 Smedhen Petter Nyman
28 Stadz Casseuren Johan Jöransson 
29 Petter Stake
30 Matz Jöransson
31 Johan Andherssons Bångh
32 Johan Andhersson Hijttnär

33 Befallningz Man Johan Brofäll nu sedhermera sammanl:t till Gabriel Tafwast 
som är n:o 39 

34 Clemetz Ersson Södherman
35 Skinnaren Hans Baltzar Bäck 
36 Erich Andhersson Sandha
37 Glasmäst. Johan Andhersson Raam 
38 Jakob Kyrcklingh
39 Gabriel Tafwastz andra gårdh 
40 Abram Erssm Mätzämies ell:r Hendrich Sigfridsson
41 Conrect:r N. Skultz sedhan det kiöpte stycket är afdraget 
42 Stadz Capellanen Mag. N. Auricola härtill kommer det kiöpte st:t if:n n:o 41 
43 Påstmästaren Magnus Verander 
44 Johan Lusinius
45 Hendrich Longz Enckia 
46 Erich Hansson Hemptmans
47 Johan Kaukos
48 Smedhen Clas Classon 

48 des smidiegårdh i stranden under sin tompt sedhermehra effter refi nung:n 
omstängt och upfi jt 763

49 Hans Granman
50 Tullnären Jakob Christiersson 
51 Dito Tullnären
52 Ehnbohms Mor
53 Johan Ehnbom
54 Johan Packman
55 Regementz skrif:n Nils Ersson 
56 Lars Strengh
57 Gabriel Forsten
60 Fordom Rådhman och Påstm. Hind. Jabelz Enck. 
59 Anders Ömans Gårdh
58 Fordom. Rådm. Hindrick Hinderss. Enchia
61 Jöran Ehrhart
62 Simon Hyrckman
63 Hendrick Larsson Molin
64 Hedrick Ersson Rossback
65 Tomas Ersson Södherman
66 Clas Wäf:s Enckia 
67 Gullsmeden Mester Johan 
68 Lijnwäf:n Erick Hansson Murman 
69 Erick Persson Smedh
70 Gustaf Bijhl
71 Jöran Matzsons Enckia Kåtkas 
72 Lijnwäfwaren Tomas Nickman
73 Petter Hindhersson Salm
74 Skomak, Erich Snett 
75 Mårtn Classon
75 Kåhlandh der hoos 20 t för godjord 2 ¹/³ C 
76 Elssa Henrickz dotter
77 Tomas Tornwaktz Enckia ödes tompt
78 Bertill Tornwacktarens tompt
79 Bagg, Tomas Enchia 
79 Kåhlandh dher hoos 889. 2 kl. godjordh 
80 Johan Forsius
81 Jöran Fääherdes Enchia 

138 Petter Tegeldrängh bruukas nu till åker och är annot:t för godjordh 782 1 ¾ 
kapplandh 

82 Michel Matzson Hultman medh det nu i hörnet tilltagne
182 des täppa införes dher neddh för godjordh innehållandes effter jordrefningen
83 Erich Hansson Skijtt
84 Matz Larssons Enchia 
85 Ödes tompt sidsta Aboen säijes warit Clas Kammarpåst
86 Johan Classon
87 Skomakaren Jakob Pedersson 
88 Lars Mölnare 
89 Spårm. Lars Larsson 

90 Slacktaren Abram Jacobsson 
91 Erich Johansson Brusius
92 Skinnaren Matz Johansson 
93 Hendrick Snett mätare 
94 Johan Packala
95 Matz Michelssons Enchia
96 Förswares af Henrick Salm öde tillijka medh n:o 100
97 Matz Hemptman
98 Karin Staphans dotter Löfringh
99 Loio wäfwaren 
100 Henrick Salm tillijka medh n:o 96
101 Henrich Clemetzson öde
102 Kaliärf Johan öde
103 Gustap Skott
104 Aron Wastenius
105 Hendrick Ehnman
106 Hattmakaren Hind. Hillander 
107 Kyrckgårdhen 
108 Petter Burgman
109 Stadz Secreteraren Johan Matzson 

109 des Kåhlandh sedhermera efter refningen instänckt och uphäft under gatan i 
Siööstranden 

110 Lars Försten
111 Johan Nyman
112 H. Borgmästaren Johan Laurentz 
113 Rådm. Hindrich Luur 
114 Conrector H:r Erich Broserus 
115 Rådm. Foss Enchia 
116 Hendrick Bertillsson Inglas
117 Sahl. H:r Arfwedz Enchia 
118 Anders Klinck
119 Reg. Fältzsiär Mest. And. Rijchertz 
120 Fordom Landtm. Lars Forselz Enchia 
121 Erich Salms gårdh
122 Petter Sundz gårdh
123 Johan Stralborgz Enchia 
124 Rådm. Torsten Burgman 
125 Fordom Rådm. Hans Burgmans Enchia
126 Skiepparen Sigfrid Matzson 
127 Stadzens Källar gårdh 
128 Landz Secreteraren Johan Arhenholt 
129 Rådm. Gabriel Hindhersson 
130 Casper Ewerdingh
131 Vachtm. Isack Ottman 
132 Skreddaren Abram Siponius Enckia 
133 Sigfrid Bertillsson
133 Eskill Stadztienares 
134 Jokum Foust
135 Joest Huuk
136 Nicklas Skåf
137 Ford. Rådm. och Postm. Gynterfors Erf:r 
138 Ford. Räntm. Arfwedh Carlstedt 
139 Stock- och Schatthulmakarens Gottski 
140 Rådm. Kortman widh bem:te Gottski
141 Fordom Skredd. Johan Grönbärgh
142 Rådman Johan Kortman wid Skepzbrohn
143 Magnus Crantz
144 Erick Johansson Brus Klåckringare
145 Jonas Befwer
146 Mickel Matzson Tornwacktz
147 Rådman Johan Burtz 
148 Johan Hindhersson Skomakare
149 Erick Sickman
150 Erick Sillmans Enckia 
151 Johan Hellingh
152 Erich Forssmarck
153 Samuel Markusson
154 Elias Mårtensson
155 Johan Spijk
156 Påhl Cnutsson
157 Påhl Clemetsson
158 Murmästarens Anders Enchia
159 Mårten Bärtillsson Biki
160 Arfwedh Kyrckwächtere 
161 Johan Eskillsson
162 Olof Hördingz Enckia 
163 Sigfrid Andersson
164 dödgräfwaren Clas Classon
165 Lars Hwitlåck
166 Maria Hauka
167 Margeta Tomas dotter ödes tompt
168 Mickel Pärsson
169 Tomas Matzsons Enchia Tarfwas
170 Snickaren Markus Jöransson
171 Johan Ahlfors
172 Axel Matzson Vilckman
173 Matz Erssons Kärnala
174 Matz Matzson Tee
175 Mårten Hindersson Kärnala
176 Jacob Andhersson Torhola
177 Finn Erick
178 Simon Johansson Murmästare Nurkas
179 Johan Sijssman
180 Andhers Klåckringare
181 Probsten Mag. And. Ignatius
182 Skredd. Berent Giöttbärgz Enchia
183 Daniel Erichsson
184 Michel Kurki
185 Hans Hindersson Borg klåckringare 
186 Sigfrid Cnuutsson
187 Jöran Tomasson Styf
188 Mårtn Mårtensson Fräncka

189 Zachris Andhersson
190 Johan Bertillsson Grefwe
191 Hendrick Mickelsson
192 Johan Häckman
193 Petter Arnman
194 Wachtkneckten Matz Matzson
195 Johan Mårtensson
196 Erich Hindersson Timberman 
197 Erich Christophersson
198 Erich Nähila
199 Hindrick Ersson Ryttilä
200 Johan Bäckman
201 Hindrich Ersson Ingola Enchia 
202 Hans Samuelsson
203 Hans Påhlsson
204 Johan Hindersson Kotka
205 Matz Malm öde
206 Petter Mickelsson
207 Hans Burgmans trägård
208 Markus Korp
209 Givaliern Swen Swalas Enchia 
210 Hans Jacobsson Hamina
211 Erich Mårtenssons Enchia 
212 Erich Wachtknecktz hustro 
213 Jacob Danielssons Enchia 
214 Erich Hendrichsson
215 Hust:o Elisabeta Kaura 
216 Hindrick Dawidsson
217 Hindrich Myr
218 Mårtn Johansson Tornwacht
219 Tomas Muska
220 Johan Michelsson
221 Rådm. Tårsten Burgmans trägårdh 
222 Gustaf Bengtsson
223 Jöran Lefwando
224 Hans Gilbergz Enchia 
225 Båtzm. Hendrichz Enchia dänters 
226 Rådm. Jacob Reimers humblegårdh 
227 Clas Mårtensson
228 Johan Frijs
229 Besökiaren Jöran 
230 Axel Kiäpä
231 Timbermans Simon Suomies 
232 Swen Andersson
233 Hendrich Kåtka
234 Andhers Kortman
235 Abram Storman
236 Nootz Mickelz Enchia
237 Johan Matzson Skomakare 
238 Jacob Nilsson Stök
239 Hendrik Mårtensson Pajala
240 Hans Classon Timberman öde 
241 Johan Malmbergh
242 Rådm. Jacob Reimers 
243 Erich Classon
244 Matz Ersson Lagårdz
245 Henrich Hamina
246 Erich Hansson Österman
247 Matz Johansson Stadztienare 
248 dit. Matz Johansson Stadztienare öde 
249 Hindrich Hansson Båtzman 
250 Jacob Wacht Knechtz Enckia 
251 Mårten Hindhersson
252 Matz Jacobsson lijten öde

254
Toomans Ryttare Enckia som beklagar sig wara uthan uthrymme till gatan 
innehaf.
Mårten Båtzman Kaitos öde besittes

253 Clemet Båtzman öde begge af Matz Påhlsson uthan separation utj n:o 253 till 
Kåhlandh 

256 Johan Hindherssons Enchia öde
257 Petter Christiersson Påssa öde
258 Lars Persson Timberman 
259 Erich Persson Pällas
260 Hans Larssons Enchia 
261 Jöran Teurå
262 Ödes Tompt som besittes af en Kyrckiefattig
265 Enk. Hustro Walborg Clemetz dotter
266 Färgaren Henrich Bärgh 
267 Matz Påhlsson
268 Johan Lindh
269 Johan Hansson Besökiare 
270 Johan Matzson Hanman
271 Erich Jöranssons Seteni Enchia
272 Erich Skomakare 
273 Clemeth Jöransson Huggutz
274 Mårten Carlström
275 Erich Steen
276 Befallningz Man Fredrich Axelsson 
277 Dit. underbem:te Fred Axelsson
278 Jöran Fiskiare  n:o 20 al:r är en ödes tompt som twist:s om
279 Erich Fiskiare
280 Canzellie Påst Andhers Stråndman
281 Hendrick Påstlöpare
283 Skepp. Matz Bäckman

284 Äger 2:ne för öde skrefne tompt:r å bärget, der om berättes aldrig någon Åboe 
warit hell:e synes täkor till tompt:

Källa: En av Berndt Aminoff gjord kopia med 
kartförklaringar, Helsingfors stadsarkiv. Den 
ursprungliga kartan med förklaringar fi nns i Riksarkivet 
i Stockholm.

Helsingfors tomtägare åren 1696/1707
 = Tomtens nummer      = Tomtägare
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Bränder och krig hindrar stadens utveckling

Hungerår, bränder, pest och krig prövade också Helsingfors. Finska och svenska 
städer var främst byggda i trä och därför var bränder en konstant orsak till 
rädsla. Nästan alla fi nska och svenska städer har brunnit åtminstone en gång 
under modern tid.

Branden år 1654 förstörde tre fjärdedelar av Helsingfors, som precis hade bli-
vit byggt efter att den några år tidigare fl yttats till en ny plats. I och med fl yktvå-
gen år 1710 undan den ryska attacken på baltiska Livland under Stora nordiska 
kriget (1700–21) spreds pesten till Helsingfors, där den dödade nästan två tred-
jedelar av invånarna. Tre år senare steg ryssarna i land i Helsingfors och under 
sin reträtt undan den övermäktiga fi enden brände de fi nsk-svenska styrkorna 
ner staden. Ryssarna utplånade resten av staden som blev nästan ödelagd. Rys-
sarna gjorde Helsingfors till en soldatbas och soldatbaracker med jordvallar 
byggdes. Först då Nystadsfreden knutits år 1721 avlägsnade sig ryssarna från 
staden. Då de for förstörde de nästan allt av soldatbasen som byggts i Helsing-
fors. Då helsingforsarna återvände till sin stad, några från fl yktingtillvaron på 
svenska sidan, några från sina gömställen i närbelägna skogar på landsbygden, 
var de tvungna att återigen börja bygga upp en ny stad. Kriget mellan Sverige 

Sveriges och Rysslands fl ottor i Finska viken i juli år 1713. I de svenska fartygens akter 
fi nns den blågula korsfl aggan och i de ryska fartygens akter den blåvita fl aggan med 
ett snedkors. I förgrunden på kartan framför det nerbrända Helsingfors syns tre svenska 
krigsfartyg, som ändå drar sig tillbaka mot väster. Helsingfors förblev i Rysslands krigs-
styrkors besittning fram till freden år 1721. Krigsarkivet, Stockholm
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och Ryssland varade 21 år. På grund av att den svåraste förstörelsen som någon-
sin skett på Finlands område skedde under den ryska ockupationen (1713–21), 
kallas perioden i Finlands historia för den stora ofreden.4

Som en följd av kriget raserades Sveriges ställning som stormakt. Sverige 
tvingades överlåta landområden i rikets östra delar åt Ryssland: landskapet Liv-
land, alltså nuvarande Estland och Lettland, och de östra delarna av Finland. I 
freden i Nystad 1721, efter Stora nordiska kriget förlorade således Sverige Kare-
len, med den viktiga staden Viborg och dess fästningar till Ryssland. 

Tjugo år senare drevs Sverige och Ryssland åter till krig. Under kriget åren 
1714–43, den lilla ofreden, upplevde Helsingfors en ny rysk ockupation. Den 
gången besparades ändå Helsingfors från en total förstörelse och största delen 
av invånarna stannade kvar i staden.

Efter två förlorade krig hade gränsen mellan Sverige och Ryssland redan fl yt-
tats till Kymmene älv, endast cirka hundra kilometer från Helsingfors. I freden 
i Åbo år 1743 förlorade riket den viktiga gränsstaden Fredrikshamn, som ham-
nade på Rysslands sida. Finland hade på en kort tid upplevt två tunga krig och 
två ryska ockupationer som hade utarmat landet.

Det försvunna Helsingfors uppdagas i samband med gatu- och byggnadsarbeten. På 
1990-talet i och med grundrenoveringen av Statsrådsborgen (vänster) som fi nns vid 
Senatstorget på Snellmansgatan uppdagades spår och gammal gatstensbeläggning 
från staden som förstörts i bränder. I bakgrunden syns det blågråa Sederholms hus, 
som är den äldsta byggnaden (1757) i Helsingfors stadsområde.  Helsingfors stadsmuseum

Följande sidor:
Under kriget mellan 
Sverige och Ryssland 
åren 1741–43 ocku-
perade ryssarna åter 
Helsingfors. På kartan 
har markerats ut de 
svenska och ryska styr-
kornas placeringar inn-
an försvararna gav upp 
i augusti 1742. De ryska 
ockupanterna drog sig 
tillbaka från Helsingfors 
efter freden som slöts i 
augusti följande år.
Krigsarkivet, Stockholm
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År 1739 gjordes en karta 
över Helsingfors som Jo-
nas Hahn kompletterade 
år 1749 med de nya befäst-
ningsplanerna. I kartans 
delförstoring urskiljs öarna 
framför staden på vilka 
befästningsarbetet hade 
påbörjats år 1748. Befäst-
ningen fi ck år 1750 nam-
net Sveaborg, förfi nskat 
Viapori. På fastlandet syns 
förutom själva Helsingfors 
också befästningarna Cast 
Broberget som förblev 
i planeringsstadiet och 
Ulrikasborg [Cast Ulricas-
borg]. Namnet Ulrikas-
borg har levt kvar som 
namnet på en stadsdel.
Helsingfors stadsmuseum
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Sveaborg

Efter krigen i början av 1700-talet började Sveriges kustförsvar utvecklas. Rikets 
ledning i Stockholm beslöt att försvaret på Finlands område skulle förbättras 
avsevärt. På öarna utanför Helsingfors beslöt man att bygga en stor havsfäst-
ning som skydd vid östgränsen. Byggnadsarbetena påbörjades år 1748. Byggan-
det av befästningen hade en uppiggande eff ekt på stadens utveckling, eftersom 
staden behövde ny arbetskraft, tusentals män och enorma mängder byggnads-
material till befästningsarbetet. 

På grund av den politiska situationen i Europa beslöt den franska staten 
att fi nansiera det storslagna byggnadsprojektet, som annars skulle ha varit en 
omöjlig uppgift för Sverige som gjorts utfattigt av krigen och som förlorat sin 
ställning som stormakt. På svenska kungens order fi ck fästningen det ståtliga 
namnet Sveaborg. Det för fi nskspråkiga svåra namnet ändrade form till Via-
pori, som befästningen ännu kallas. Då Finland blev självständigt ändrade för-
visso landets regering, dåvarande senaten, år 1918 befästningens offi  ciella fi nsk-
språkiga namn till Suomenlinna. 

Byggandet av fästningen som påbörjats i slutet av 1740-talet tog decennier. 
Det enorma befästningsarbetet innebar äntligen en positiv utvecklingstid för 
det lilla Helsingfors, något som staden inte tidigare upplevt. Efter många mot-
gångar fi ck såväl handel som industri och kulturliv ett uppsving. Befästningen 
har haft en roll i fl era skeden i Helsingfors historia. Ögruppen fungerade som 
en betydande garnison, först under svenska tiden fram till år 1809 och sedan 
under den ryska perioden fram till år 1917. Då var befästningen i den smalaste 
delen av Finska viken ett skydd för kejsardömets huvudstad Sankt Petersburg. 
Efter detta hade Sveaborg också en viktig roll som garnison i det självständiga 
Finland. Efter att områdets förvaltning år 1973 fl yttades från försvarsministe-
riet till undervisningsministeriet har befästningsöarna fått en betydande kultur-
status och sedan år 1991 har de funnits på UNESCO:s världsarvslista. Befäst-
ningen är en av huvudstadens populäraste sevärdheter, men samtidigt också en 
levande stadsdel med ca 850 invånare (2005).5

Efter självständigheten i och med se-
natens beslut år 1918 fi ck havsbefäst-
ningen framför Helsingfors namnet 
Suomenlinna. 
På svenska förblev namnet Sveaborg. 
Sveaborgs militära traditioner fortsätts 
av Sjökrigsskolan på Lilla Svartön.
Helsingfors stads fastighetsverk, 
stadsmätningsavdelningen
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Storfurstendömet Finland 

År 1809 förlorade Sverige Finland som en följd av kriget mellan Sverige och 
Ryssland.6 Finland blev ett autonomt storfurstendöme anslutet till kejsardömet 
Ryssland. Finland hade haft en erkänd ställning redan i det svenska riket och 
fi nländarna hade haft rätt att skicka egna representanter till lantdagen. Vid 
Borgå lantdag år 1809 upphöjde Rysslands kejsare Alexander Finlands nation 
till gruppen av nationer. Alexander I:s beslut att fastställa Finlands position på-
verkades av hans upplysningsideologi och revolutionshändelserna i Frankrike. 
Finland fi ck behålla sina lagar från den svenska tiden, sin lutherska religion 
och sina språk. Finland anslöts inte till Ryssland som ett landskap, vilket hade 
skett till exempel med Estland hundra år tidigare. Allt detta var viktigt för Fin-
lands framtida utveckling.

 Då Finland fi ck sin autonoma ställning grundades en egen ämbetskår i lan-
det och således behövde landet en huvudstad. Den 8 april 1812 bestämde kejsar 
Alexander att det skulle vara Helsingfors. På samma sätt som sin äldre bror var 
Nikolai I (regent 1825–55) mycket intresserad av byggandet av Helsingfors. Un-
der hans tid restes till exempel universitetets många byggnader i staden. Kej-
saren valde själv ut ritningarna till universitetets bibliotek bland några förslag 
som den tyske arkitekten C. L. Engel gjort. I enlighet med dessa ritningar för-

Den sista storbranden 
förstörde Helsingfors 
i mars 1808. Eftersom 
Helsingfors till största 
delen var byggt av trä, 
var förödelsen utbredd: 
ungefär en fjärdedel av 
husen brann ner. 
Kartan ritad av J. U. 
Ekwall visar de gråfär-
gade kvarteren på de 
förstörda områdena. 
Helsingfors stadsmuseum
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Finland anslöts som ett autonomt storfurstendöme till Rysslands kejsardöme år 1809 och Helsingfors upphöjdes år 1812 till huvudstad i stor-
furstendömet Finland. Snart efter detta gjorde J. A. Ehrenström ett förslag till generalplan för Helsingfors som han kompletterade med nya 
områden år 1817. På kartan syns hur kvarteren byggdes i den bergiga terrängen. Förslaget omfattade igenfyllandet av Gloviken [Gloet]och 
byggandet av en kanal från Tölöviken till Södra hamnen. Gloet fylldes igen, men kanalen byggdes aldrig. Helsingfors stadsarkiv, C. L. Engels samling
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verkligades den vackra biblioteksbyggnaden, nu huvudbyggnad i Finlands na-
tionalbibliotek.  

I sina politiska åsikter var Nikolai I en bakåtsträvare, och han var rädd för 
de nya idéer som rörde sig i Europa. Genom att stänga rikets gränser ville kej-
saren hindra sina undersåtar från att resa utomlands. Helsingforsiska aff ärs-
män utnyttjade situationen genom att i den nya stora parken på stadens syd-
ligaste näs grunda Ulrikasborgs bad- och brunnsinrättning med restauranger. 
Från slutet av 1830-talet fram till kejsarens död år 1855 lyckades Helsingfors 
sommartid locka förmögna ryska och balttyska resanden. Badgästernas tid var 
ett färggrant skede i Helsingfors historia - ”champagnens och silverrubelns tid”. 
Ett nytt färdmedel, ångbåten, underlättade resandet från Sankt Petersburg och 
Tallin till Helsingfors.   

Nikolai I:s efterföljare på den ryska tronen var hans frisinnade son Alexan-
der II (regent 1855–81). Hans regeringstid var väldigt gunstig för Finlands sam-
hällsutveckling. Under ett besök i Finland år 1856 presenterade kejsaren sitt för-
nyelseprogram, som gällde utvecklingen av industrin, förbättring av förhållan-
dena i elementar- och landsortsskolor som bedrev folkbilningsarbete, förbätt-
ring av trafi kförbindelser och korrigering av tjänstemännens löner. Han sam-
mankallade lantdagen år 1863, och där fi ck fi nska språket sin offi  ciella ställning 
vid sidan av det svenska språket. Det autonoma storfurstendömet Finland hade 
fått sitt eget frimärke redan år 1856 och sin egen valuta (mark) år 1860. Alexan-

Helsingfors empirecentrum byggdes från 1810-talet till 1850-talet. I enlighet med Ryss-
lands kejsares önskemål användes rikets huvudstad Sankt Petersburg som förebild för 
byggnadsstilen. De viktigaste byggnaderna planerades av den berlinfödde arkitekten C. 
L. Engel (1778–1840). Till hans arbeten hör bl.a. Senaten (nuv. Statsrådsborgen, 1822), 
Universitetet (1832), Universitetets bibliotek (nuv. Finlands nationalbibliotek, 1840) och 
Nikolaikyrkan (nuv. Domkyrkan, 1852).  Helsingfors stads fastighetskontor, stadsmätningsavdelningen
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Generalplanskarta från år 1838 gjord av stadsingenjör Claes W. Gyldén. De dåtida fem 
stadsdelarna urskiljs tydligt med olika färger på kartan. Kvarteren är numrerade, och 
deras namn fi nns i förteckningen i kartans vänstra övre hörn. Redan i generalplanen 
från 1820 namngav J. A. Ehrenström kvarteren med Stockholm som förebild. I början 
användes namn på djur, senare också namn på växter. I kartans nedre hörn fi nns en 
förteckning över Helsingfors offentliga platser och byggnader.  Helsingfors stadsarkiv 
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Off entliga platser och byggnader

a Botaniska trädgården
b Offentlig trädgård
c Ulrikasborgs brunnsrum
d Ulrikasborgs bad
e Astronomiskt observatorium
f Magnetiskt observatorium
g Teaterhus
h Nya teaterhuset under byggnation
i Kliniska institutet
j Sjukhus
k Nikolais lutherska kyrka
l Äldre luthersk kyrka
m Tysk luthersk kyrka
n Rysk kyrka
o Katolsk kyrka
p Bibliotek

p1 Anatomiskt museum

q Alexander universitetet
r Senat
s Rådhus
t Posthus
u Hotell Societetshuset
w Kejserligt residens

Karta över Helsingfors från år 1859. Kartan är svenskspråkig och en del av namnen är på ryska.
Helsingfors stadsarkiv

x Generalguvernörens hus
y Riddarhus
z Tullhus
aa Högvakt
ab Soldatläroverk dvs. Junkerskola
ac Telegrafstation
ad Skolhus
ae Fattighus
af Finska gardets kasern
af Finska gardets hospital
ah Finska gardets skjutfält
ai Länsspannmålsmagasin
ak Militärspannmålsmagasin
al Gendarmernas kasern och manege
am Rysk militärkasern
an Ryskt militärsjukhus
ao Finlands marinekipages kasern
ap Finlands marinekipages sjukhus
aq Länsfängelse
ar Arbetarbostäder
as Mentalsjukhus
at Gravgårdar
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Svensk och ryskspråkig karta från året 1874. Helsingfors kartor var i allmenhet bara på svenksa till slutet av 1800 talet, när man 
började använda fi nska i kartornas rubriker. Vägskyltar var på svenska, fi nska och ryska, men efter självständigheten den ryska 
delen togs bort. Man började använda nya fi nska vägnamn i stället för dom som minnade on Ryssland och ryska. Ännu nuförti-
den det fi nns många vägnamn som minnar os om den ryska tiden: Alexandersgatan, Mariegatan, Unionsgatan. Helsingfors stadsarkiv

I Helsingfors grundades år 1870 en ryskspråkig pojkskola, 
Alexandersgymnasiet. Skolans nya byggnad blev färdig år 
1913. I och med Finlands självständighet upphörde skolan 
och byggnaden användes bl.a. som Kadettskola. Sedan år 
1923 har Helsingfors universitets Djurmuseum, nuvarande 
Naturvetenskapliga centralmuseet verkat i byggnaden.
Helsingfors stadsmuseum

Maria sjukhus är stadens äldsta egna sjukhus. Det fi ck sitt namn efter 
 Alexander III:s maka Maria Feodorovna (1847–1928) som fötts som Dan-
marks prinsessa Dagmar. Efter henne har också Dagmarsgatan i Främre 
Tölö fått sitt namn.  Privat samling
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Ryska arméns parad på Salutorget på 1910-talet. På taket till 
hotell Societetshuset (nuv. Helsingfors stadshus, 1833) fl add-
rar kejsardömets fl agga. På torget fi nns fortfarande ett min-
nesmärke från 1835 tillägnat Rysslands kejsarinna Alexandra. 
I bakgrunden höjer sig den ortodoxa Uspenskijkatedralen 
(1868).  Helsingfors stadsmuseum

Den ryskfödde Nikolai Sinebry-
choff grundade ett ölbryggeri i 
Helsingfors år 1819. Detta äldsta 
bryggeri i Norden bär fortfaran-
de Sinebrychoffs namn, fastän 
ägandet har övergått till ett ut-
ländskt företag och bryggeriet 
inte längre fi nns i Helsingfors. 
Sinebrychoffs familjs hem och 
dess konstsamlingar på det gam-
la bryggeriområdet i Sandviken 
är nuförtiden ett museum.
Helsingfors stadsmuseum

> Ryska offi cerare på en gata i Helsingfors i början av 1900-talet. Som mest 
fanns det i Helsingfors och på Sveaborg cirka 25 000 ryska soldater under 
första världskriget. Förutom den ryska militären fanns det också fi nsk mili-
tär i Helsingfors. I början av den autonoma tiden var de fi nländska trupp-
avdelningarna antingen värvade eller trupper grundade i roteindelning. 
År 1878 grundades en egen värnpliktsbaserad fi nsk militär som dock var 
underställd Rysslands armé. Manskapet och befälen i Finlands militär var 
fi nländare. Finlands militär avskaffades år 1901 och den sista truppavdel-
ningen som verkade i Helsingfors var Finska gardet år 1905.
Helsingfors stadsmuseum
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der II:s regeringstid innebar en förnyelsetid som hade en gynnsam inverkan på 
hela det fi nländska samhället. 

     Att Finland tillhörde kejsardömet ökade människors mobilitet på alla 
nivåer. Den petersburgska sommarbosättningen spreds till Finland och Ulri-
kasborgs bad- och brunnsinrättning var ryssarnas favoritsemestermål redan på 
1830–50-talen. Ryskheten märktes i Helsingfors främst genom det stora anta-
let soldater och genom institutioner, såsom de ryska gymnasierna för pojkar 
och fl ickor samt den ryska teatern. Gatornas namn var förutom på fi nska och 
svenska även på ryska. Närheten till Sankt Petersburg innebar en stor mark-
nadsfördel för fi nländarna. Sankt Petersburg erbjöd arbete åt tusentals fi nlän-
dare, och de tyska bankerna i Sankt Petersburg lånade ut pengar för fi nska stä-
ders investeringar, främst för uppbyggande av kommunaltekniken. Helsingfors 
besöktes av både teater- och cirkusföljen från Sankt Petersburg.7

Företagare fl yttade från Ryssland till Finland, först till det internationella Vi-
borg och sedermera till Helsingfors. De ryska handelsmännen följde det ryska 
soldatfolket, som i första hand fanns på Sveaborg. Sankt Petersburgs arbets-
marknader öppnades för fi nländare och många ingenjörer arbetade vid Ryss-
lands järnvägar och på fabriker ända i Baku. Efter att banavsnitten Riihimäki–
Sankt Petersburg färdigställts år 1870 kunde tjänste- eller vetenskapsmän som 
skulle resa till Centraleuropa också välja den östra resvägen som gick genom 
Sankt Petersburg och Warszawa. Isarna var inte längre ett hinder. Isbrytarna 
som togs i bruk på 1880-talet underlättade sjöfarten vintertid. Under den au-

Avtäckandet av Alexander II:s staty på Senatstorget i Helsingfors i april 1894. De tacksamma fi nländarna reste statyn till minne 
av sin älskade kejsare som ryska anarkister dödade i ett bombattentat i Sankt Petersburg år 1881. I statyns granitsockel har årtalet 
1863 mejslats in för att påminna om de för Finlands utveckling så viktiga lantdagarna som Alexander II sammankallade det året. 
Helsingfors stadsmuseum
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tonoma tiden (1809–1917) var Rysslands och Centraleuropas arbetsmarknader 
öppna för språkkunniga fi nländare som var experter inom olika områden, ef-
tersom man till exempel vid Helsingfors polytekniska högskola (Helsingin po-
lytekninen opisto) studerade tyska, franska, engelska och ryska. Detta under-
lättade också följandet av tidens senaste kunskap, ”know how”.8

Först i slutet av 1800-talet och under den autonoma tiden sista decennier för-
svagades Finlands politiska ställning i det ryska riket. Speciellt under den siste 
kejsaren Nikolai II:s regeringstid (1894–1917) valdes män som omfattade pansla-
visk ideologi till generalguvernörer i Finland. År 1899 gavs det så kallade febru-
arimanifestet, som anses ha påbörjat förtrycksperioden – förryskningen av Fin-
land. Enligt manifestet skulle i framtiden endast lokala lagar och förordningar 
stiftas i det fi nländska lagstiftningssystemet, men i landsomfattande ärenden 
skulle kejsaren bestämma. Generalguvernören fi ck näst intill diktatoriska be-
fogenheter över Finland.  

Kejsare Nikolai II underlät att styrka centrala lagar, som lagen om allmän 
läroplikt. I enlighet med den ryska värnpliktslagen splittrades den nationella ar-
mén och det planerades att fi nländarna skulle anslutas till ryska enheter. Med 
språkmanifestet blev ryska ämbetsspråket för de högre ämbetena och med post-
manifestet ändrades storfurstendömets frimärken till ryska. I skolorna tillsattes 
undervisning i ryska språket och angiverisystemet som användes i Ryssland ut-
vidgades till Finland. Gendarmerna anlände också till Helsingfors gator.   

Av de ryska åtgärderna var det värnpliktslagen som väckte störst motstånd 
och nekanden från de inkallade. Finländarna blev helt fria från värnplikt år 
1905. Från generalstrejken som inleddes i Ryssland under kriget mellan Ryss-
land och Japan (1904–5) spreds oroligheterna också till Helsingfors gator. Kej-
saren var tvungen att lugna ner situationen genom att publicera det så kallade 
marsmanifestet, där de förordningar som gavs i februarimanifestet år 1899 åter-
kallades. 

Betydande händelse i början av 1900-talet var riksdagsreformen, alltså grun-
dandet av en riskdag med bara en kammare samt uppnåendet av allmän röst-
rätt. Som första land i Europa fi ck också kvinnorna i Finland rösträtt och val-
barhet. Anmärkningsvärt är att 19 kvinnliga riksdagsledarmöter valdes till den 
första riksdagen år 1907 . Då som nu hade Finlands riksdag totalt 200 riksdags-
ledarmöter.  

Hotell Tornis ”skyskrapa” i ame-
rikansk anda restes i Helsingfors 
centrum år 1931. En äldre bygg-
nadsstil representeras av de för 
Helsingfors typiska nyrenässans-
husen från slutet av 1800-talet. 
Särskilt på 1950- och 1960-talen 
revs tiotals nyrenässanshus, som 
byggnaden till höger i förgrunden 
i hörnet av nuvarande Manner-
heimvägen och Kalevagatan. 
Helsingfors stadsmuseum
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Resterna efter ett 
sovjetiskt luftanfall 
på Kaserngatan i 
februari 1944. I de 
tre bombningarna 
i februari 1944 dog 
cirka 150 helsing-
forsare och cirka 
365 sårades. Cirka 
6 % av byggna-
derna i Helsingfors 
förstördes eller 
skadades. 
Försvarsmakten

Ett självständigt Finland 

I december år 1917 deklarerade sig Finland självständigt. Den ryska revolutio-
nens påverkan syntes bland de fi nländska arbetarna. I Finland fanns då fort-
farande cirka 70 000 ryska soldater. På det socialdemokratiska partiets möte i 
januari år 1918 vann revolutionslinjen och arbetarna övertog med rödgardets 
hjälp södra Finlands stadscentrum samt Helsingfors centrala platser. Landet 
delades i två delar, röda och vita. På den andra sidan i inbördeskriget stred 
skyddskårerna som regeringens trupper, under ledning av generallöjtnant Carl 
Gustaf Emil Mannerheim som skapat sig en karriär i Rysslands tjänst. I de vitas 
seger medverkade de frivilliga fi nska jägarna, cirka 1 300 män som återvänt från 
sin soldatutbildning i Tyskland, och den soldathjälp som det kejserliga Tyskland 
erbjöd.  I början av april var striderna i Helsingfors speciellt intensiva. Den 16 
maj 1918 tog Mannerheim emot den vita arméns segerparad i Helsingfors.  
     Förlusterna var stora. Tusentals stupade i kriget, men hatet begränsades inte 
enbart till striderna, utan i fånglägren efter kriget dog en tiofaldig mängd fångar. 
Terrorn fanns på båda sidor, vilket ledde till att såren efter inbördeskriget i Fin-
land läkte långsamt. Till exempel idrottsfolket delade upp sig i två förbund, ett 
för borgare och ett för vänstern. Först i och med vinterkrigets utbrott i mars 
1939 återförenades folket mot en gemensam fi ende. 
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Det självständiga Finland och huvudstaden Helsingfors ville visa upp sig för 
världen genom egna utställningar, inte bara genom att delta i utländska utställ-
ningar, en tradition som börjat redan i slutet av 1800-talet, men också genom att 
ordna egna stora mässevenemang. De första stormässorna i Helsingfors hölls 
år 1920, och dessa efterföljdes av otaliga specialmässor, i vilka också många ut-
ländska företag deltog.9 Nätverken mellan de nordiska experterna fungerade ef-
fektivt. Helsingfors deltog aktivt i internationella stadsdagar och man ordnade 
en mängd besök.10

I andan av fi nländsk modern design och konstindustriell formgivning grun-
dades år 1935 ett företag som kallades Artek. Genom Artek spreds arkitekt Al-
var Aaltos (1898–1976) björk- och fanermöbler, tillsammans med de glas som 
hans maka Aino Aalto designade. Artek ordnade också utställningar i Finland 
med arbeten av berömda internationella modernistiska konstnärer.   

År 1925 hade Helsingfors cirka 160 000 invånare och år 1939 cirka 260 000. 
Under 1920- och 1930-talen bildades nya stadsdelar i den fi nländska huvudsta-
den, och byggnadsverksamheten var livlig speciellt efter att den globala depres-
sionen gett vika efter 1930-talets början. I centrum reste sig nya hotell och andra 
moderna aff ärsbyggnader. År 1938 blev det beslutat att Helsingfors skulle ordna 
1940 års olympiska spel. Man hade bara två år, men man beslöt att klara av för-
beredelserna med hela folkets gemensamma ansträngningar. I Helsingfors bör-
jade ett intensivt byggande av tävlingsplatserna.  

Den gynnsamma samhällsutvecklingen och höjningen av levnadsstandarden 
avbröts i november år 1939, då Sovjetunionen anföll Finland. Helsingforsarna 
tvingades redan under krigets första dag för första gången uppleva luftbomb-
ningar. Som en följd av Vinterkriget, som varade 105 dagar, förlorade Finlands 
10  av sin areal, bland annat den viktiga staden Viborg. Från de områden som 
överlåtits till Sovjetunionen evakuerades befolkningen till andra delar av lan-
det. Kriget var tungt för det lilla landet: mer än 22 000 personer dog på fronten 
eller i bombningar och mer än 40 000 sårades. 

Finländarna försökte få tillbaka de områden de förlorat. Möjligheten till 
detta kom då Tyskland attackerade Sovjetunionen i juni 1941. Finland förde ett 
separat krig vid Tysklands sida. Redan under år 1941 lyckades man återta de 
områden som Sovjetunionen erövrat år 1940. I februari 1944 riktade Sovjetuni-
onen tre storbombningar mot Helsingfors. Avsikten var att radera staden från 
kartan. Genom att förstöra staden ville Stalin tvinga fi nländarna till en fred 
dikterad av Sovjetunionen. 

För att skydda Helsingfors hade man skapat ett mycket eff ektivt luftvärn, 
som lyckades avvärja anfallen och därigenom rädda staden från förintelse. Sta-
lins planer misslyckades och Finlands stridsvilja förstärktes, något som märktes 
i de stora och mycket svåra striderna på Karelska näset under sommaren 1944. 
Också vid fronten lyckades fi nländarna åstadkomma en avvärjningsseger över 
anfallarna, då röda armén stoppades. Finlands, som kämpade mot en övermakt, 
fi ck livsmedels- och vapenhjälp från Tyskland. Utan denna hjälp skulle kam-
pen om existensen inte ha lyckats. Finland försökte frigöra sig från kriget, men 
lyckades knyta vapenvila med Ryssland först i september år 1944. Villkoren i 
avtalet för vapenvila var väldigt tunga för Finland. 

Till följd av Fortsättningskriget (1941–44) var man tvungen att evakuera 420 
000 invånare från Karelen, med andra ord, från de områden som Finland nu 
tvingades överlåta till Sovjetunionen. För denna folkgrupp måste nya levnads-
möjligheter ordnas. Av Karelens befolkning placerades ca 30 000 i Helsingfors. 
Av dessa var 20 000 från Viborg, Finlands mest internationella stad. Med stöd 
av lagen om jordanskaff ning delades cirka 400 hektar upp i jordlotter som gavs 
åt frontmännen och de evakuerade också i Helsingfors omgivning.

Helsingfors växte delvis på grund av invånare från Viborg men framför allt 
på grund av infl yttandet från de viborgska företagen. Av Viborgs 171 största fö-
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retag fl yttade hälften till Helsingfors. Bland dessa fanns det på 1700-talet grun-
dade Hackman som var verksamt inom många områden, samt många småföre-
tag, specialaff ärer och restauranger. Utöver de viborgska skolorna så fortsatte 
såväl körer som sportföreningar sina verksamheter under de nya förhållan-
dena. 

De allierades kontrollkommission, som till största delen bestod av personer 
från Sovjetunionen, var i Helsingfors från hösten 1944 till hösten 1947, då fre-
den i Paris slöts. Sovjetunionen övervakade att fi nländarna följde villkoren i 
avtalet om vapenvila i minska detalj. Bland annat så tvingades många företag 
sluta eftersom de ansågs vara s.k. ”antisovjetiska”.

De åren och ända till år 1952 tvingades Finland betala krigsskadestånd till 
Sovjetunionen. Finland tvingades också under 50 år hyra ut en militärbas ett 
tjugotal kilometer väster om Helsingfors åt Sovjetunionen. Huvudstaden var 
alltså ”inom kanonernas räckvidd”, vilket oroade fi nländarna. Sovjetunionen 
returnerade hyresområdet överraskande nog redan år 1956. Hela efterkrigstiden 
var länge mycket tung för fi nländarna. 

Efter krigen inkorporerades år 1946 stora landområden i Helsingfors, till och 
med hela grannkommuner, något som äntligen möjliggjorde stadens expansion 
och planering av nya bostadsområden samt byggandet av nya bostadshus i sta-
den som led av bostadsbrist. 

Helsingfors ställning som Finlands huvudstad stärktes då de internationella 
fl ygförbindelserna åter började fungera. År 1940 inleddes direkta fl yg till Kö-
penhamn och Amsterdam. Förbindelserna till västra Europa var viktiga, då Fin-
land på sätt och vis blev isolerat vid Östersjöns östra stränder då landet ham-
nade under Sovjetunionens övervakning. ”Järnridån” sträckte sig längs Fin-
lands östra gräns ända ner till gränsen mellan de två Tyskland.

Kraftprovet efter Andra världskriget var de Olympiska spelen som hölls i 
Helsingfors år 1952. De Olympiska spelen, som ursprungligen planerats för år 
1940, visade hur fi nländarna klarat sig ur svåra krig och åren av återuppbygg-
nad och än en gång visade förmågan att snabbt ta till sig innovationer. I Hel-
singfors byggdes bland annat en modern tävlingsby, med vilken arkitekterna 
utmärkte sig.  

På 1950-talet upplevde fi nländsk design, glas- och keramikkonst stora fram-
gångar. I Milano-triennalen fi ck fi nländska konstnärer talrika priser. Av de 
prisbelönta konstnärerna från Helsingfors kan man nämna Tapio Wirkkala, 
Kai Franck och Timo Sarpaneva. Marimekko som grundades år 1951 utmanade 
de traditionella modeströmningarna för kvinnor och röjde sin väg med hjälp 
av världsberömda designers som Maija Isola och Vuokko Nurmesniemi. På 
1950-talet började Helsingfors stad med Sibelius-veckorna, som senare utveck-
lades till att bli de internationella Helsingfors festspel. 

Finlands internationella ställning stärktes av att Finland år 1955 blev med-
lem i Förenta nationerna, anslöt sig till handelsområdet EFTA och anordnade 
OSSE:s konferens år 1975. Sovjetunionens sammanbrott och de baltiska stater-
nas självständighet förändrade Finlands politiska ställning i Nordeuropa i bör-
jan av 1990-talet. Speciellt Estland på motsatta sidan av Finska viken har blivit 
ett viktigt land för Finland, bland annat som resmål. År 1995 anslöts Finland till 
den Europeiska unionen.

Befolkningsmängdens utveckling 

I slutet av 1700-talet var stadsbefolkningen andel av Finlands invånarantal un-
gefär 5 . År 1750 fanns i den största staden Åbo ungefär 5 700 invånare, vilket 
var en fjärdedel av den dåvarande stadsbefolkningen. Helsingfors invånarantal 
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Figur 1. 

Helsingfors invånarantal åren 1875–2005

Källor: Helsingfors stads statistiska årsböcker 1905–2006.

var år 1750 cirka 1 500 personer. Helsingfors var inte ens sin regions absoluta 
centrum, för exempelvis landsherren fl yttade från Helsingfors till Tavastehus i 
inlandet år 1776.11

År 1805 var Åbos invånarantal ungefär 10 800 personer. Helsingfors hade 
cirka 8 800 invånare, varav cirka 3 200 hörde till stadsförsamlingen, cirka 1 100 
till artilleriförsamlingen och cirka 4 600 till Sveaborgs befästning. Ökningen i 
Helsingfors invånarantal i början av 1800-talet förklaras inte genom en naturlig 
befolkningsökning, utan genom fl yttrörelsen. År 1840 hade Helsingfors redan 
över 18 000 invånare och 1870 över 30 000.12

Mellan åren 1811 och 1875 översteg antalet döda antalet födda, så ingen na-
turlig befolkningstillväxt skedde. Nativiteten varierade mellan 29,0 � och 42,4 
�, med mortaliteten varierade mellan 22,8 � och 78,7 �. Hungeråren prö-
vade Finland speciellt åren 1867–8. Då dog 269 400 personer i Finlands befolk-
ning, 3 009 personer i Helsingfors.13 Mortaliteten var förhållandevis stor bland 
de mindre barnen. I medeltal vart fjärde barn dog under sitt första levnadsår. 
Orsakerna till minskningen av mortaliteten bland dibarn var främst förbättrad 
hygien och rådgivning, samt i någon mån också läkarvetenskapens utveckling. 
Från 1920-talet och framåt var mödra- och barnrådgivningsverksamheten i Hel-
singfors exemplarisk.14

     Från och med 1880-talet började mortaliteten sjunka och befolknings-
mängden började stiga. Från år 1915 har nativiteten konstant överskridit morta-
liteten och den naturliga befolkningsökningen kom då igång. Speciellt morta-
liteten bland småbarn sjönk.15 Stadsbefolkningens genomsnittliga årliga tillväxt 
från 1870-talet till seklets slut var i klassen 3 . Tillväxtsiff ran var densamma 
som i de tyska städerna Frankfurt am Main, Chemnitz och Nürnberg.16

Helsingfors befolkningstillväxt var en följd av infl yttning till staden, en inte 
så naturligt befolkningsökning. På 1880-talet var endast en tredjedel av stadens 
befolkning född i staden. Befolkningstillväxten i Helsingfors var kraftigast på 
1880-talet, då den verkliga tillväxten var 51,9 , medan den på 1870-talet hade varit 
34,3 . I slutet av 1800-talet ansågs det att gränsen för en storstad i Centraleuropa 
var 100 000 invånare. Helsingfors nådde denna magiska gräns år 1907. I början 
av år 1920 hade Helsingfors 152 000 invånare (se Diagram 1).17

Helsingfors befolkningstillväxt accelererade på 1940- och 1950-talen. Då 
växte befolkningen med i medeltal 8 000 invånare per år. Efter kriget fl yttade 
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tusentals människor till staden från de områden som överlåtits till Sovjetunio-
nen, såsom Viborg. Återuppbyggnadsarbetet och industrialiseringen inverkade 
tillsammans med 1946 års områdesinkorporering på befolkningstillväxten. På 
grund av inkorporeringen växte Helsingfors befolkning med 51 000 personer 
och Helsingfors stads areal femdubblades. År 1946 hade Helsingfors en befolk-
ning på 341 563 personer och tio år senare 412 195. Halvmiljonersgränsen över-
skreds första gången år 1966, men snart började invånarantalet att sjunka då 
fl yttrörelsen riktades mot grannkommunerna. År 1993 steg återigen invånaran-
talet över en halv miljon, och år 2005 hade Helsingfors 559 046 invånare.

Det går inte att undersöka tillväxten i Helsingfors stad utan att beakta till-
växten i Helsingforsregionen. Detta beror, förutom på att arbetsplatserna spri-
dits utanför Helsingfors gränser, också på att nya bostadsförorter planlagts och 
byggts. 

 Sedan slutet av 1800-talet har det funnits fl er kvinnor än män i Helsingfors. 
År 1945 fanns det 1 430 kvinnor per 1 000 män. Efter detta har utvecklingen 
blivit jämnare, och år 2005 fanns det 1 148 kvinnor per 1 000 män. Helsingfors 
har alltid varit en boningsort för de som bor ensamma och inte är gifta. Antalet 
frånskilda har under senare tid ökat antalet ensamboende.18

Karta över Helsingfors från år 1900. År 1900 hade Helsingfors nästan 80 000 invånare och antalet 
fi nskspråkiga invånare översteg för första gången antalet svenskspråkiga invånare.  Helsingfors stadsarkiv
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Kvarteret Sidensvans, kvarter nummer 124 i arbetarstadsdelen Rödbergen. 
Sidensvans-kvarterets bostadshus med två våningar var väldigt typiska i 
Helsingfors i sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen. I sådana bostadshus 
var den första våningen ofta av tegel och den andra våningen av trä.
Helsingfors stadsmuseum

Tumlaren, kvarter nummer 48 är beläget 
i Gardesstaden som gränsar till Esplanad-
parken.  Helsingfors stadsmuseum
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Exempel på Helsingfors stads sociala 
struktur i början av 1900-talet

I fi nländska städer har den sociala segregationen inte varit lika skarp som i 
andra europeiska länder. Inte heller har det i Helsingfors uppstått likadana ar-
betarkaserner som på annat håll. Genom industrialiseringen skapades arbetar-
kvarter i Rödbergen, och på Långa brons norrsida i Berghäll och Hermanstand. 
I de stadsdelarna fanns det i huvudsak trähus, i vilka man hämtade vatten från 
en brunn och det i uthusbyggnaderna fanns samt ett förråd för veden som be-
hövdes för uppvärmning av lägenheterna.
       Vi granskar två kvarter: kvarter nummer 124, Sidenswans (fi . Tilhi) i arbe-
tarnas stadsdel Rödbergen och kvarter nummer 48, Tumlaren (fi . Pyöräinen) 
som fi nns nära stadens kärna mellan Kaserntorget och Esplanaden. Vi granskar 
yrkes- och åldersstrukturen för invånarna i dessa kvarter och jämför dessa med 
den information som fi nns gällande levnadsförhållanden (antalet döda i tuber-
kulos och antalet som mottagit fattighjälp).   

I Sidenswans bodde år 1910 totalt 995 personer. Om yrkesstrukturen i Sidens-
wans kan konstateras att utav kvarterets 473 invånare som deltog i yrkesmässig 
verksamhet var 57  arbetare, men i kvarteret bodde också ett antal högre utbil-
dade, bland andra en agronom, en ingenjör, en sjökapten, en urmakare och fa-
brikör samt tre sjukvårdare.19

Vi utsätter huset på Smedsgatan 13 i kvarteret Sidenswans för en närmare 
granskning. Huset ägdes av handlaren C. Bergroth. I huset fanns det 70 boende 
år 1910. I huset bodde bland andra en målare, en murare, en snickare, en maski-
nist, en smed, en gjuterimästare och fem arbetare, men också en handlare, en 
ingenjör och en byggmästare. Man kan konstatera att det var en brokig skara 
yrken och att det bland arbetarna även bodde högt utbildat folk. 

Då vi granskar de 536 invånarna i Tumlaren var majoriteten utbildat folk. 
Där fanns fl era som fått akademisk utbildning, till exempel tre medicine dokto-
rer, tre läkare, två professorer, en magister, ett hovrättsråd, en arkitekt, en ad-
vokat, en överstelöjtnant och en skogsvårdare. Det fanns endast ett tiotal per-
soner som kunde räknas som arbetare. Bland dessa fanns en målare, en eldare, 
en gatlyktständare och en som arbetade på tobaksfabriken. Dessutom hade näs-

Sidensvans

Ålder Antal %

> 15 284 28,5

15–20 75 7,5

21–30 227 22,8

31–40 162 16,3

41–50 115 11,6

51–60 59 6,0

61–70 30 3,0

71–80 3 0,3

81–90 0 0

Ingen information 40 4,0

Totalt 995 100

Tumlaren

Ålder Antal %

> 15 119 22,2

15–20 46 8,6

21–30 100 18,7

31–40 117 21,8

41–50 65 12,1

51–60 34 6,3

61–70 12 2,2

71–80 12 2,2

81–90 1 0,2

Ingen information 30 5,7

Totalt 536 100

Tabell 1. 

Åldersfördelningen bland invånarna i Sidensvans och Tumlaren år 1910

Källa: Statens skattelängd från år 1910. Drätselkontoret. Helsingfors stadsarkiv
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tan varje familj två tjänare. Då man närmare granskar ett av husen i Tumlaren, 
huset på Kaserngatan 25, och undersöker yrkesfördelningen bland de 45 invå-
narna upptäcker man, att det i samma hus bodde sådana som fått akademisk 
utbildning och sådana som fått utbildning på lägsta nivå. I huset bodde såväl 
en arkitekt, en advokat, en överstelöjtnant och en tandläkare, som tre butiks-
biträden, två kontorsbiträden och fyra kontorister samt representanter för fö-
retagare och många andra yrken.20

Den största skillnaden mellan de två kvarteren vi granskat, Sidenswans och 
Tumlaren, är antalet barn. I Sidenswans var 28,5  av alla invånare under 15 år, 
medan 22,2  av invånarna i Tumlaren var under 15 år (se Tabell 1).21

I ljuset av de två fallen kan det konstateras att det i Helsingfors på 1910-talet 
hade grundats arbetarstadsdelar och kvarter för så kallat bättre folk, men att 
skillnaden mellan dessa områden inte var speciellt stor. I enskilda hus kunde 
det bo utövare av många olika yrken.

     De största skillnaderna märks då man tittar på levnadsförhållanden och 
inkomstnivå. I de delar av staden där arbetarna bodde var de hälsomässiga för-
hållandena mer bristfälliga än i kvarteren kring centrum. Tuberkulos och andra 
smittsamma sjukdomar spreds speciellt i Helsingfors fattigaste områden i Röd-
bergen, i Berghäll på Långa brons norrsida och i några arbetarkvarter i Tölö. I 
områdena där arbetarna var bosatta var antalet döda i tuberkulos mångfaldigt 
högre än dödssiff rorna för invånarna i centrumkvarteren. I arbetarkvarteren 
fanns det också fl est mottagare av fattighjälp, och även befolkningstätheten var 
ansenlig. Kvarteret Sidenswans var typiskt för sin stadsdel.

Språkfrågan

Den befolkningstillväxt som industrialiseringen fått till stånd ledde till en fl ytt-
ström mot Helsingfors. I och med fl yttströmmen förfi nskades den traditionellt 
sett svenskspråkiga staden. År 1900 fi ck de fi nskspråkiga majoritet. De svensk-
språkigas andel har efter det sjunkit så, att då de ännu år 1930 var 28,5 , ut-
gjorde de år 2005 bara 6,2  av alla helsingforsare (se Tabell 2).  
     På 1800-talet var också de utlandsföddas andel anmärkningsvärt stor. År 1870 
var till exempel 15  av befolkningen född utomlands. I början av 1800-talet ut-

Tabell 2. 

Fördelning av Helsingfors invånare enligt modersmål åren 1870–2005, � 

År Finska Svenska Ryska Tyska Övriga Okänt

1870 25,9 57,0 12,1 1,8 3,2 –

1880 34,0 52,3 9,6 1,7 2,4 0,01

1890 45,5 45,6 5,6 1,2 2,1 0,04

1900 50,7 42,5 4,7 0,8 1,1 0,20

1910 59,2 35,1 4,0 0,7  0,9 0,10

1920 64,1 33,4 0,9 0,7 0,8 0,10

1930 69,4 28,5 0,8 0,7 0,6 0,02

1946 78,5 21,5 * * * –

1950 79,7 19,2 0,7 0,2 0,2 –

1960 84,9 14,4 0,3 0,2 0,2 0,01

1970 88,9 10,6 – – 0,5 –

1980 89,8 9,5 – – 0,7 –

1990 90,8 7,9 – – 1,3 –

2000 88,0 6,6 1,4 0,1 3,9 –

2005 86,7 6,2 1,7 – 5,3 –

*Inkluderade i de fi nsk- och svenskspråkiga.

Källor: Helsingfors stads statistiska årsbok 1963, 29; Helsingfors stads statistiska årsbok 2005, 37; Helsingfors stads statistiska årsbok 2007, 36 (sidhänvisningar enligt den 
fi nskspråkiga upplagan).



Kartan visar antalet som dog i tuberkulos i helsingforsiska hus åren 1898–1906. I de gulfärgade husen fanns 1–5 dödsfall, i de röd-
färgade husen 6–10 och i de blåfärgade husen fl er än 10 dödsfall. Tuberkulosdödsfallen koncentrerades till arbetarstadsdelarna.
Helsingfors stadsarkiv
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Karta över boendeplatserna för de som år 1910 mottog fattighjälp. De som fi ck fattighjälp fanns främst i arbe-
tarstadsdelarna, såsom Rödbergen, Kampen, Berghäll, Sörnäs och Hermanstad. Om kartorna över tuberkulos-
dödsfall och fattighjälp jämförs, märker man att fattigdom och tuberkulos besökte samma hus och kvarter.

Åström, Sven-Erik, Stadssamhällets omdaning. 
I verket Helsingfors stads historia IV:2. Helsingfors 1965, 167 (sidhänvisning enligt den fi nskspråkiga upplagan).
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gjorde ryssarna den största gruppen utlänningar, eftersom det i Helsingfors och 
speciellt i fästningarna i Viborg fanns rikligt med Rysslands armés soldater.

Åren 1960–1999 var andelen utlandsfödda endast 2 , men efter 1991 växte in-
vandringen, främst på grund av förändringar i Östeuropa och speciellt i Sovjet-
unionen. Därifrån började det fl ytta ingermanländare med fi nländs påbrå, men 
också ryssar, och fl yttströmmen från det återigen självständiga Estland förde hit 
estländare. På 1900-talet var den största fl yktinggruppen somalitalande. 

På Helsingfors gator har man alltid hört, förutom svenska och fi nska, även 
ryska och tyska. I Tabell 2 framgår tydligt den tyska befolkningens stora antal 
efter den ryska befolkningen. På 1920-talet fanns det 1 200 tysktalande, alltså 
var tredje av alla utlänningar. Den då största utlänningsgruppen, de rysktalande 
bestod till största delen av fl yktingfamiljer som fl ytt undan den ryska revolu-
tionen. På 2000-talet har antalet som pratar andra språk än fi nska och svenska 
ökat till nästan 30 000. Vid sidan av de rysk-, estnisk-, somali- och engelskta-
lande fi nns det två nya språkgrupper med över ettusen personer: de arabisk- 
och kinesisktalande.22 De största grupperna av utlänningar med ett annat mo-
dersmål är de som pratar ryska, somali, estniska och engelska. Till vardera 
gruppen hör några tusen personer.23

Näringslivsstrukturen

Redan från stadens grundande år 1550 har Helsingfors framställts som ett han-
delscentrum som konkurrerar med Tallin. Placeringen vid havet främjade han-
deln på ett avgörande sätt. På 1500- och 1600-talet styrde holländarna handeln 
också på Helsingfors vatten. Helsingfors var en service-, förvaltnings- och han-
delsstad. Centralstyret i storfurstendömet Finland koncentrerades till Helsing-
fors då staden fi ck huvudstadsstatus år 1812, och staden blev universitetsstad då 
landets enda universitet (grundat 1640) fl yttades från Åbo till Helsingfors efter 
Åbo brand år 1828. 

Finland förblev länge ett agrarsamhälle, då stadsbefolkningens andel av hela 
Finlands befolkning ännu på 1870-talet var endast 7,5 . Den egentliga urbani-
seringen började i Finland, liksom på andra håll i Europa, som en följd av in-
dustrialiseringen på 1800-talet. I Finland följde urbaniseringen inte endast den 
mallen, utan textil-, trä-, pappers- och metallindustrierna placerades på fl oder-
nas och älvarnas stränder. I många av dessa tätorter levde man ett stadslikt liv, 
men endast ett fåtal växte till att bli industristäder. En i fi nländska förhållanden 
betydande industristad var det år 1779 grundade Tammerfors. Forskraften var 
där också viktig till en början.

Avgörande för städernas utveckling var frigörandet av markhandeln år 1859, 
efter vilken grundandet av nya städer tvinade. Vid sidan av städerna grundades 
tätbefolkade samhällen och köpingar.

Helsingfors var viktig främst som importhamn. Staden hade en bra hamn 
och utvecklingen var snabb efter att man på 1860-talet fi ck en järnvägsförbin-
delse från hamnen till inlandet.24

På 1880-talet var andelen som fi ck sitt uppehälle från olika tjänster i yrkes-
mässig verksamhet över 40 . Från början av 1890-talet steg antalet industri-
arbetare stadigt ända till andra världskriget så att 35  av alla som deltog i yr-
kesmässig verksamhet på 1930-talet fi ck sitt levebröd från industrier och bygg-
nadsarbeten. Antalet som arbetade i serviceyrken var cirka 27  av alla som 
arbetade yrkesmässigt. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet erbjöds också arbetare utan yr-
keskunskap arbete i hamnen, på byggnadsplatser eller inom gatubeläggningen. 
I 1910-års folkräkning kan till exempel ses att de som förtjänade sitt uppehälle 
genom tillfälliga arbeten utgjorde nästan 20  av alla de som arbetade yrkes-
mässigt. Olika byggnadsarbeten erbjöd arbetsplatser till invånare i Helsing-
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fors och dess omgivning. Om man jämför Helsingfors näringslivsstruktur med 
Stockholms, märker man att antalet personer som förtjänade sitt uppehälle i 
industrin år 1910 var 10  mindre i Helsingfors än i Stockholm.25

Från början av 1930-talet kan Helsingfors ses som ett centrum för såväl in-
dustri, handel och service, som för bank- och försäkringsverksamhet. I slutet 
av 1940-talet och på 1950-talet grundades nya industrier i Helsingfors och Hel-
singforsregionen, speciellt tung metallindustri - detta som följd av krigsskade-
ståndet som skulle betalas till Sovjetunionen. På 1960-talet fi ck 30  av de yr-
kesmässigt aktiva sin försörjning från industrin, men på 1980-talet var motsva-
rande andel endast 17,5 .

Samma utveckling märks om man undersöker arbetsplatsutvecklingen i 
Helsingfors. Arbetsplatserna inom industrin har minskat sedan toppåren på 
1950-talet. Då var 40  av alla arbetsplatser inom industrin och byggnadsin-
dustrin, men år 1990 var det endast 13 . Servicesektorns uppgång började på 
allvar på 1970-talet.26 På 1990-talet har nya arbetsplatser skapats inom informa-
tionsindustrin. 

Bostadsfrågan

I Finland har man bott och bor ännu mycket trångt. Fortfarande i början av 
1960-talet var 40  av alla lägenheter i Helsingfors enrummare, och år 2000 var 
nästan var fjärde av alla lägenheter enrummare. Bostäder med minst fem rum 
utgjorde samma år 5,7  av bostäderna. De ursprungliga orsakerna till de små 
lägenheterna var det kalla klimatet och den långa vintern. Uppvärmning av lä-
genheterna var dyrt för många. En annan orsak som länge påverkat trångbodd-
heten, är att familjerna inte kunnat köpa tillräckligt stora bostäder, eftersom det 

För att förbättra boendeförhållandena för arbetarbefolkningen byggdes på 1920-talet den nya 
stadsdelen Kottby i norra Helsingfors. Detta s.k. Trä-Kottby undgick rivning på 1960-talet. 
Husen i Trä-Kottby renoverades och det är nu ett populärt trädgårdsaktigt bostadsområde.
Helsingfors stadsmuseum



Tysk- och svenskspråkig karta över Helsingfors från mitten av 1920-talet. Helsingfors stadsarkiv
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var svårt att få lån för att köpa en ägarbostad. Lån beviljades endast för några 
år. Situationen har ändrats först på 2000-talet. 
     Ända fram till andra världskriget värmdes bostäderna i Helsingfors u hu-
vudsak med ved, också höghuslägenheter. År 1950 hade 63,1  av bostäderna 
centralvärme. Centralvärmen fungerade först med ved, sedan med stenkol, tills 
andra energiformer (olja, el) togs i bruk. Det första område som fi ck fjärrvärme 
var Olympiabyn år 1940. I Helsingfors gick man på 1960-talet över till centrali-
serad fjärrvärme då 230 000 byggnader gick med i fjärrvärmesystemet då stora 
anläggningar som fungerade med stenkol togs i bruk. Det innebar, att 45  av 
Helsingfors invånare hade fjärrvärme i sina bostäder.27

År 1910 bodde största delen av helsingforsarna i hyreslägenheter. Efter andra 
världskriget, under tiden då det var svår bostadsbrist var det väldigt vanligt med 
underhyresgäster, och ännu på 1950-talet var det många som bodde som under-
hyresgäster.28 Om boendetätheten mäts i invånare per rum, var boendetätheten 
i början av 1900-talet i medeltal 2,1 personer per rum. Ännu på 1930-talet kon-
staterades, att boendestandarden i Helsingfors var 30–40 år efter Sveriges.29 Si-
tuationen har förbättrats något, och år 2004 var relationstalet boende per bo-
enderum 0,6.30

I hela Finland, liksom i Helsingfors och i övriga städer i Finland, fanns 
det få bostadshus som byggts av städerna jämfört med övriga nordiska länder. 
På 1920- och 1930-talen diskuterade man i Finland kommunal bostadsproduk-
tion enligt norsk modell. Företag blev enligt lag skyldiga att delta i fi nansie-
ringen, och en del av fi nansieringen sköttes med lån. Av pengar som samlades 
in från arbetsgivare skulle en fond grundas, vars kapital skulle vara aktiekapi-
tal i samhällsnyttiga byggnadsaktiebolag i en kommunal bostadsstiftelse. Fastän 
många fabriker på landsbygden hade byggt bostäder åt sina arbetstagare, är det 
svårt att hitta motsvarande aktiviteter i städerna. Som ett exempel kan nämnas 

Efter att 1930-talets globala depression gett vika byggdes det fl itigt i Helsingfors.
I stadens västra del reste sig stadsdelen Bortre Tölö, som representerar funktionalism.
Helsingfors stadsmuseum
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Tölö Sockerfabrik som hade bostäder för arbetstagarna. Ett positivt exempel är 
också Statens järnvägars (järnvägsförvaltningens) beslut att börja bygga bostä-
der i Böle åt sina tjänstemän.31

Efter andra världskriget grundades i Finland ett statsfi nansierat program för 
bostadsproduktion, Arava-systemet. Avsikten var att skapa en socialt sett ända-
målsenlig bostadsproduktion och att befrämja grundrenoveringar av bostäder, 
samt att förbättra boendesituationen med hjälp av skattelättnader och lån med 
låga räntor beviljade av staten. De första aravalånen beviljades år 1949. Ägan-
debostädernas andel av alla lägenheter har ökat sedan 1960-talet och år 2004 
var den nästan 42 . Majoriteten av boningslägenheterna fi nns i våningshus. År 
2004 fanns 85,7  av alla boningslägenheter i höghus, 12,8  i mindre höghus, 
5,3  i radhus och 7,2  i en- eller tvåfamiljehus.32

Utrustningsnivån i bostäderna har stigit betydligt från och med 1960-talet. 
Redan år 1930 hade nästan 100  av bostäderna i Helsingfors elbelysning. Vat-
ten- och avloppsledningar hade dragits till 82  av Helsingfors bostäder under 
1950-talet. Många som är obekanta med fi nländsk kultur kan förundra sig över 
de ännu på 1950-talet sällan förekommande badrummen. År 1950 fanns det bad-
rum i 44,6  av bostäderna. Badrummet ersattes av bostadsbolagets bastu och 
allmänna bastur, som byggdes överallt i staden.33 Under de två senaste decen-
nierna har man byggt egna bastur till och med i enrumslägenheter. På somrarna 
lämnar många helsingforsare sin stadslägenhet och fl yttar till sommarstugan. 

Den ryskättade Feodor Kiseleffs sockerfabrik inledde sin verksamhet vid Tölö vikens strand år 1823. Liksom många andra 
 industrier fl yttade Tölö sockerfabrik bort från Helsingfors centrum på 1960-talet. Sockerfabrikens byggnader revs, och på 
 samma ställe restes år 1993 Finlands Nationalopera.  Helsingfors stadsmuseum
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De mindre förmögna tillbringar sin semester på hemgården på landsbygden 
tills de har råd att skaff a en egen sommarbostad. Detta hörde och hör fortfa-
rande till de olika samhällsgruppernas mål, oberoende av förmögenhet. I Fin-
land fanns det år 2005 474 277 sommarbostäder.34 

Byggandet av infrastrukturen 

Den allt snabbare informationsförmedlingen och den ökade mobiliteten som 
följder av förbättrad teknologi hör till de mer betydande fenomenen också i 
Helsingfors historia. Avstånden förlorade sin betydelse och stadens tillgänglig-
het var inte längre enbart knuten till dess placering vid havet. 
    Under Krimkriget kunde man år 1855 skicka telegram från Helsingfors till St. 
Petersburg eller till Tallin, och telegraff örbindelserna förbättrades så att de år 
1890 täckte hela Finland. Redan år 1877 visades telefonen upp i Helsingfors. År 
1882 grundades telefonföreningar förutom i Helsingfors och även i Åbo, Tam-
merfors, Viborg, Vasa och Uleåborg. Redan inom tre år hade det grundats tele-
fonbolag i 19 städer. Det blev allt vanligare med telefon i Helsingfors och i hela 
Finland, och år 1910 hade städerna 50 telefoner per 1 000 invånare.35

Under andra halvan av 1800-talet började fi nländarna bygga infrastrukturen 
i sina städer enligt mall från centraleuropeiska, främst tyska städer. Helsingfors 
stadstjänstemän jämförde Helsingfors med andra huvudstäder, Paris, Wien och 
Berlin. Stadens växande språkkunniga tjänstemannastab och de allt mer spe-
cialiserade expertgrupperna sökte information där utvecklingen hunnit längst 
- om det så gällde energi- eller trafi klösningar, förebyggande av farsoter eller 
förbättring av hygien. Man tog snabbt till sig den nyaste kunskapen. I nyckel-
position var de experter inom olika områden som fått sin fortsättningsutbild-
ning i Centraleuropa.36

Under industrialiseringen växte Helsingfors väldigt snabbt och staden ut-
vecklades organiserat enligt de centraleuropeiska städernas förebild. De nya en-
ergiformerna gas och el togs i bruk. Gaslyktorna tändes på Helsingfors gator på 
1860-talet. Gasbolagen var från början i privat ägo, men övergick i kommunal 
ägo på 1870-talet. I de helsingforsiska hushållen användes gas allt mer allmänt 
till matlagning ända till 1930-talet, då elspisarna i de nya husen så småningom 
åsidosatte gasen. Gas används fortfarande i Helsingfors. Helsingfors fi ck elbe-
lysning år 1884 alltså endast ett halvår senare än Berlin. Redan året därpå bör-
jade man på Helsingfors tekniska institut undervisa i ellära och elteknik.

     De stora bränderna i början av 1800-talet påverkade kommunaltekniken. 
I Helsingfors byggdes vattenledningar år 1876, för att underlätta släckningsar-
betet vid bränderna.37 Stadens vattenlednings- och avloppsnät sträckte sig re-
dan tidigt till närapå alla stadsdelar, också till arbetarstadsdelarna på norrsidan 
om Långa bron. 

Huvudavloppen och stadens vattenledningsnät var färdiga år 1878 och re-
dan två år senare drogs rören till Broholmen och därifrån till arbetarstadsde-
len Berghäll. I slutet av 1880-talet saknade ännu cirka 200 hus anslutning till 
avloppsnätet, men antalet hus utan avlopp minskade hela tiden. 

I Finland satsades i 1800-talets början på folkbilning, folkhögskolor och med-
borgar- och arbetarinstitutsverksamhet. Idag skulle detta kunna kallas princi-
pen om livslångt lärande. Hygienuppfostran har varit en del av bildningssträ-
vandet. I folkupplysningsarbetet deltog såväl folkskolelärare som läkarkåren. 
Det har också varit lättare att kontrollera invånarna i ett litet land som Finland 
inom ramarna för såväl kyrkan som till exempel det gemensamma skolsyste-
met.  

Byggandet av det fi nländska välfärdssamhället började på allvar redan innan 
andra världskriget: folkpensionen kom till redan år 1937 och lagen om barnbi-
drag efter kriget år 1948. Resultaten av den aktiva familje- och socialpolitiken 
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och kampen mellan könen, samt för den regionala jämlikheten syntes redan 
på 1970- och 1980-talet. Fattigdomen hade minskat, största delen av kvinnorna 
deltog i arbetslivet och den nioåriga grundskolan för alla samt hälsocentrals-
systemet hade förverkligats. På 2000-talet i Finland och i Helsingfors ska kom-
munen eller staden också ordna en dagvårdsplats åt alla barn.

På 2000-talet är Finland känt för sitt kunnande inom informationstekno-
logi, speciellt för utvecklandet av GSM-telefonerna (Nokia), samt för sitt goda 
skolsystem, som genom OECD:s PISA-undersökning är internationellt erkänt. 
Det informationsteknologiska kunnandet har till största delen koncentrerats 
till huvudstadsregionen. Nokias andel av Finlands bruttonationalprodukt är 
betydande.
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Helsingfors fl yttades från Vanda ås mynning till Estnäs år 1640. Hans Hanssons karta från åren 1646–48 visar Helsing-
fors gamla [Gamble Helsingfors] och nya [Nyhelsingfors] placeringar i förhållande till den omgivande bebyggelsen. 
Riksarkivet, Stockholm
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MARKANVÄNDNING 
OCH BYGGANDE

II

Svenska tiden 1550–1809

Innan Helsingfors stad grundats, var Nylands gamla centra belägna vid Kari-
såns mynning på Pojovikens strand, samt vid Borgå ås mynning.1 På en admi-
nistrativ nivå var landskapet indelat i Raseborgs och Borgå slottslän i enlighet 
med en medeltida indelning..2 Nuvarande Helsingfors nejd var utmarkerna mel-
lan dessa centra. Vanda ås mynning var redan då en betydande korsningsplats 
för lands- och vattenfarleder. Längs Finska vikens norra strand gick en uråldrig 
sjöväg, samt en landsväg mellan Åbo och Viborg, den s.k. stora strandvägen. 
Vanda å med sina förgreningar fungerade som bebyggelseled och farled från 
Tavastland till kusten. En gammal sjöväg över Finska viken förband nejderna 
kring Vanda å med Estlands kust och dess handelscentra.3 Denna trafi kmässigt 
sett fördelaktiga position främjade befolkandet av området kring Vanda å och 
var en lokal utgångspunkt för att grunda en stad. 
     Om det Helsingfors som grundades år 1550 vid Vanda ås mynning känner 
man nu endast till en översiktlig kartskiss och några omnämnanden om nam-
net Huvudvägarna samt strandlinjen och landskapsformerna var riktgivande 
för byggandet.4 Stadens långsamma utveckling visade ganska snart, att valet av 
grundningsplats var misslyckat. Vanda ås främre kust var för grund för en or-
dentlig hamn. Istället för att fl ytta staden till de två marint sett bästa alterna-
tiven, Sörnäs näs och Sandhamn, fl yttades staden år 1640 till dess nuvarande 
plats vid Estnäs.
     Efter fl ytten växte staden åter långsamt. Förtvinandet av Sveriges stor-
maktstid i början av 1700-talet prövade staden  hårt. Upplevelserna under stora 
ofreden (1713–21) och lilla ofreden (1741–43) tvingade fram nya försvarsplaner.  
Av avgörande betydelse för Helsingfors utveckling var byggandet av Sveaborg 
havsfästning som inleddes år 1748. De fästningsarbeten som gjordes under A. 
Ehrensvärds ledning gav fart åt tillväxten i staden på fastlandet. Staden växte 
kraftigt, från de cirka tusen invånare den haft i början av 1700-talet, till mer än 
4 000 invånare då svenska tiden tog slut år 1809.5

Den centrala platsen i fastlandsstaden var redan då vid Stortorget, föregång-
aren till nuvarande Senatstorget. De viktigaste byggnaderna var rådhuset, Ul-
rika Eleonoras kyrka och högvakten, som alla revs för att bereda väg för Hel-
singfors empirecentrum. Storgatan, som var på samma ställe som nuvarande 
Alexandersgatan, sträckte sig från Norra kajen till Gloviken. De rikaste hand-
larna byggde sina hus längs med gatan. Av dessa hus fi nns endast ett kvar, 
handlare Sederholms hus från år 1757.6

Under tiden då Sveaborg byggdes, fanns det ett fl ertal tegelbruk på Helsing-
fors lerbottnade stränder och i Gammelstaden vid Vanda ås mynning, alltså ett 
litet industrikluster. Vid sidan av vägarna som ledde till staden, samt speciellt 
kring nuvarande Rödbergen och Tölö, fanns åker- och betesmark som omgär-
dade det egentliga stadsområdet.7



I slutet av 1700-talet var Helsingfors en liten trästad. Bebyggelsen var koncentrerad till området mellan nuvarande Norra kajen, Söd-
ra hamnen och Gloviken. På kartan gjord av Carl P. Hagström åren 1776–77 har åkrar och betesmark markerats med gult och grönt.
Lantmäteriverkets arkiv 
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J. A. Ehrenströms och A. Kockens förslag till ny stadsplan för Helsingfors år 1815. Helsingfors blev storfurstendömet Finlands 
huvudstad år 1812, och man började bygga om den till en representativ förvaltningsstad. J. A. Ehrenström fungerade som 
ledare för Helsingfors ombyggnadskommitté och planerade en rutstadsplan i enlighet med nyklassicismens ideal. Den tyske 
arkitekten C. L. Engel planerade de viktigaste byggnaderna. Kärnan i empirens Helsingfors blev monumentaltorget Senat-
storget, som placerades på gamla Stortorgets plats.  Helsingfors stadsmuseum

Empirens Helsingfors 1810–60

Helsingfors nya stadsplan från år 1812 var början på det planeringsarbete som 
leddes av J. A. Ehrenström, och som kompletterades av de monumentalbyggna-
der som C. L. Engel designade. Den tyske C. L. Engel, som arbetat som arkitekt 
i Tallin och Åbo, inbjöds år 1812 till att bli arkitekt hos Helsingfors ombyggnads-
kommitté, ledd av J. A. Ehrenström. Engel fortsatte i denna tjänst fram till sin 
död år 1840. Det nya centrumet blev byggt som en stilig helhet med Rysslands 
huvudstad Sankt Petersburg som förebild, men naturligtvis i mindre skala.  
    Staden gjordes efter europeiskt exempel mer representativ och brandsäker, 
med planterade parkgator och parker, öppna platser, torg, kanaler och strand-
bryggor. Rutstadsplanen sträckte sig långt över de gränser som satts för gamla 
Helsingfors område. De huvudaxlar som strukturerade centrumet var nuva-
rande Unionsgatan, Esplanaderna och Bulevarden samt Mannerheimvägen. 
Esplanadparken och Kajsaniemiparken , Observatoriebackens observatorium, 
Brunnsparken och Gamla kyrkan är från den här tiden.8 Förutom Sankt Peters-
burg har Helsingfors empirecentrum likheter med arkitekturen i Engels hem-
stad Berlin. I likhet med Berlins huvudgata Unter den Linden, blev Unionsga-
tan en monumentalaxel som leder ut ur stadens centrum.
     Av stadens off entliga utrymmen förnyades Stortorget till Senatstorget. Pla-
nerna på ett kejsarpalats, förgård och trädgård placerat vid hamntorget förverk-
ligades aldrig.9 En vidsträckt trästad anslöts till monumentalcentrumets plane-
rade stenbyggnader. Enplansbostäder i trä placerades glest längs gatorna och 
avskildes från grannbyggnaderna med plankstaket och planteringar. Den domi-



C. L. Engels ritningar från 1838 av professor N. A. Ursins hus med träkonstruktion som fanns i hörnet av 
Norra esplanaden och Mikaelsgatan. Ursin var rektor för Kejserliga Alexanders universitet åren 1839–45.  
Helsingfors stadsarkiv 
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nerande byggnadstypen var enplanshus i liggande stock. Stadsområdet bredde 
ut sig till att innefatta nuvarande Kronohagen, Gloviken, Gardesstaden och de-
lar av Kampen och Rödbergen. 
     Snart efter att Helsingfors blivit huvudstad började stadens invånarantal att 
växa. De nya förvaltningsverken och de omfattande byggnadsarbetena lockade 
nya invånare till staden. Då ombyggnadskommitténs arbete avslutades år 1825, 
hade invånarantalet på femton år stigit till nästan 10 000 personer, alltså mer än 
fördubblats.10 Helsingfors första byggnadsordning, infl uerad av Berlins, trädde 
i kraft samma år. I den fastslogs myndigheternas och de privata byggarnas rät-
tigheter och skyldigheter ända ner till målande av husen. 
    Staden behöll en stor del av de omgivande odlings- och betesmarkerna i 
sin besittning. På ombyggnadskommitténs initiativ planerades och delades sta-
dens markområden i Tölöområdet och på norra sidan om Långa bron i början 
av 1820-talet in i jordbruks- och sommarstugeegendomar, som hyrdes ut till en-
skilda. Förutom inkomstanskaff ning, var ett av motiven att få områdena vid in-
fartsvägarna till staden i representabelt och omskött skick. De gamla huvudvä-
garna mot öster och väster byggdes på 1850-talet om till chausséer (nuv. Tavast-
vägen och Mannerheimvägen).

Bebyggelsen i Helsingfors nådde på 1840-talet de yttersta gränserna i J. A. 
Ehrenströms stadsplan. I utkanten av planen, i Rödbergen och Kampen, fanns 
det fattiga folkets vilda kåkbebyggelse. Dessutom bredde bebyggelsen ut sig i 
riktning mot chausséerna. I anslutning till hantverkstäderna och de första in-
dustrianläggningarna vid Östra chaussén (nuvarande Tavastgatan) började man 
resa anspråkslösa byggnader avsedda för arbetstagarna.11

Helsingfors utveckling saktades ner under Krimkriget på 1850-talet och bygg-
nadsverksamheten avstannade nästan helt. Det var bostadsbrist, hyrorna höj-
des och eländiga boenden besvärade en stor del av helsingforsarna. Det skrevs 
fl itigt om detta också i dagstidningarna och bland annat Zachris Topelius skrev 
i fl era omgångar i Helsingfors Tidningar om levnadskostnader, bostadsspekula-
tion, arbetslöshetens och den höga hyresnivåns förlamande eff ekter Praxis var, 
att den off entliga förvaltningen (magistraten, den kejserliga förordningen) til-
lät, till och med främjade, den fria tillväxten genom att hyra ut tomter i utkan-
ten av staden till medellösa.13

Industrialismens genombrott  1860–1910

Den moderniserande statsplaneringen fokuserade i början på industrins utrym-
mesbehov, trafi karrangemang, kommunalteknik samt på organisering av de 
centrala områdena. Arbetarnas och de mindre bemedlades bostadsområden i 
utkanten av staden växte spontant, eller genom privata så kallade ”markspeku-
lationsföretags” inverkan. Så småningom utökades samhällets reglering till att 
gälla också förstäderna genom att forma deras tradition av självföretagsamhet 
och inoffi  ciell ekonomi.14 Helsingfors stads realutgifter mer än fördubblades un-
der åren 1880–1900. Allmänna arbeten stod för de största utgifterna.15

Helsingfors kärnområde började, efter europeiska förebilder, formas till en 
stad där höga bostadsbyggnader av sten ersatte empiretidens låga och rymliga 
träbyggnader. Efter Krimkriget började byggnadsverksamheten igen bli livli-
gare, men nådde aldrig mer upp till samma nivå som under empirens ”guldål-
der”. De enhetliga former som empiren förverkligat blev till en efterapning av 
gamla stilar.16 Antalet byggnader på planerade områden hade i slutet av 1870-ta-
let stigit till nästan ettusen.17
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Stadsingenjör C. Reuters stadsplan från år 1875 och karta från år 1876. Jämfört med empirens rutplan var de nya kvarteren större 
och bildade endast på några ställen geometriskt regelrätta helheter. I planen försökte man använda redan formade tomter och 
trafi kleder på ett fl exibelt sätt. Med undantag av en kyrka så anvisades inga offentliga byggnader plats i planen.  Helsingfors stadsarkiv 

En stenstad byggs

Då den industriella tiden och byggandet av höghus började i slutet av 1800-talet, 
var Helsingforsnäset planerat och bebyggt, förutom södra delen och Skatudden. 
Stadens utveckling framskred så att invånarantalet fördubblades vart tjugonde 
år från år 1860 fram till första världskriget. Den gamla tomtindelningen var på 
många ställen en trång utgångspunkt för den tätt bebyggda höghusstaden. 
     Den avmattning av den samhälleliga regleringen som skedde i samband med 
industrialiseringen förändrade staden grundligt. Regleringen av markfördelning 
och utbrytning togs bort och näringsfriheten trädde i kraft.18 Stadsplanen och 
betydelsen av den år 1865 förnyade byggnadsordningen minskade de enskilda 
byggarnas ställning genom ett framhållande av liberalismens anda. Beroende på 
situationen byggdes kvarteren antingen för bostads- eller industrianvändning.
     Flyttandet av Helsingfors kärncentrum från omkring Senatstorget till väs-
tra änden av Alexandersgatan och dess omvandling till att bli en egen handels-
plats, ett aff ärscentrum, skedde gradvis efter att järnvägsstationen färdigställts 
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Norra esplanaden i början av 1900-talet.  Helsingfors stadsmuseum

(1862). Byggande i massiv sten blev vanligt förekommande. Det första femvå-
ningshuset reste sig på Alexandersgatan år 1973.19 En stark förebild för den ti-
dens stadsplanering var Paris stadsförnyelse (1853–68) vars genomförande led-
des av baron Haussmann. I samband med stadsförnyelsen hade stadens gamla 
täta kvartersstruktur fått ge vika för breda parkgator. Grönqvists hus (1883) är 
ett representativt exempel på den tidens maktbyggande och nya utrymmeslös-
ningar för detaljhandeln. Husets hela bottenvåning var reserverad för butiker 
och deras bakrum. Hela Norra esplanaden förnyades undan för undan och lik-
nande bostads- och aff ärshus byggdes.20

På Skatuddens södra strand byggdes till år 1895 en nymodig hamn med bryg-
gor, magasin och spårförbindelse.21 I Hagnäs fyllde man ut stränderna och till 
exempel Broholmens norrsida förenades med fastlandet, genom vilket Hagnäs 
torg skapades år 1897. 

I stadsingenjören C. Reuters plan, som godkändes av Rysslands kejsare år 
1875, utvidgades Helsingfors med de nya stadsdelarna Rödbergen och Ulrikas-
borg mot det södra stadsnäset, samt österut med stadsdelen Skatudden. I pla-
nen betonades de tekniska frågorna och markfördelningens förvaltningsmäs-
siga omständigheter. Jämfört med empirens öppna rutplan var de nya kvarte-
ren större och mer oregelbundna. Reuters plan utnyttjade tomter och trafi kle-
der som redan fanns, och reserverade nästan inga platser alls för monumental-
byggnader. 

Området norr om Långa bron var i slutet av 1800-talet Helsingfors mest 
snabbväxande område sett till befolkningsmängd. Arbetarstadsdelarna Ås och 
Berghäll bildades då staden hyrde ut sin mark som byggnadstomter. I början 
fi ck de växa fritt, men i slutet av seklet avslutades uthyrningen av tomterna och 
man började planlägga områdena.22 Berghälls ”linjer” drogs obekymrat, trots 
landskapsformerna, linjärt genom det klippiga landskapet.
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Karta över Helsingfors från år 1878 gjord av 
stadsingenjör Claës Kjerrström. Kartan fi ck pris i 
världsutställningen i Paris samma år. Kartan visar 
trästaden som ger vika innan tiden för byggandet 
av våningshusen i trä. På kartan har med olika 
färger markerats vilket material husen var byggda 
av: stenhus med plåttak (rosa); stenhus med trätak 
(ljust rosa); trähus med plåttak (orange); trähus 
med trätak (gul). Dessutom har de nya kvarters- 
och tomtindelningarna märkts ut med en streckad 
linje och vattenposterna med blå cirklar.
Helsingfors stadsmuseum
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Stadsplanen för Tölö 
färdigställdes år 1906 
efter en häftig diskussion 
och färggranna skeden.
Helsingfors stadsarkiv

De tidiga förstäderna

Planläggandet av stadens betesmarker fl yttade bebyggelsens tillväxttryck längre 
bort till Hermanstad och Majstad, samt till västra sidan och nuvarande stads-
delarna Främre och Bortre Tölö. I Hermanstad och Majstad växte bebyggelsen 
redan över stadens förvaltningsmässiga gränser och det samma upprepades nå-
got senare i Böle, där ett tätt arbetarsamhälle grundades. I Tölö fanns vid den 
tiden främst villabebyggelse. Närområdets bangård med sina verkstäder och 
några stora fabriker, såsom Tölö Sockerfabrik, lockade också arbetarbefolk-
ning till området.23

På den omgivande landsbygden, längs vägar och räls, började fl er samhällen 
formas, vars invånare fi ck sin försörjning från stamstaden. De mindre bemed-
lade hade inte möjlighet att lösa in tomter och kunde inte heller uppfylla de 
bestämmelser som sattes upp i byggnadsordningen för de egentliga stadsområ-
dena. I stadsdelen Eira, vars stadsplan är från år 1908, erbjöds tomter för den 
mer förmögna befolkningsgruppen, men utbudet var alldeles för litet i förhål-
lande till efterfrågan. 

Planeringen och marknadsföringen av förstäderna var i huvudsak en privat 
företagsverksamhet. I slutet av 1800-talet grundades en grupp företag, som pro-
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ducerade egnahems- och villasamhällen genom att skaff a mark och parcellera 
och marknadsföra den som bostadstomter.24 Markanskaff ningen påverkades av 
landägarförhållanden som fanns kvar från jordbrukssamhället. Lättast tillgäng-
ligt var ledig tomtmark som hört till herrgårdar som upphört med jordbruk. På 
den tiden var den off entliga förvaltningens företagsamhet och kontroll utanför 
de centrala stadsområdena minimal. Helsingfors stad kunde inte sträcka sig 
utanför sina gränser, och de omgivande landskommunerna hade varken eko-
nomiska eller legislativa förutsättningar för att motsätta sig utvecklingen av de 
nya samhällena.25

Förstadsbebyggelsen spreds i början mot norr och nordost längs Tusbyvägen 
och järnvägen. Till bostadscentrum formades dåtida Helsingfors sockens Åg-
gelby, Baggböle, Bocksbacka, Malmgård-Mosabacka, Parkstad och Dickursby. 
Förstadsbebyggelsen på Helsingfors västsida snabbades upp då Åbo strandbana 
färdigställdes år 1903. De första samhällena som bildades var Sockenbacka, 
Haga och Alberga, samt något senare Grankulla. Det mest betydande samhäl-
let på Helsingfors östsida var Brändö. För byggandet svarade det år 1907 grun-
dade Ab Brändö Villastad. Andra kända bolag från den tiden var Ab Alberga, 
Boxbacka Aktiebolag, Ab Grankulla, Hertonäs Gods Aktiebolag, Ab Vanda 
Parkstad och Ab M. G. Stenius, 

Vinststrävan var inte bolagens enda mål, fastän utredningsman Yrjö Harvia, 
som förberedde den stora inkorporeringen, i ett betänkande (1936) kallade dem 
markspekulationsbolag. Bolagen utnyttjade engelska idéer om parkstäder i sin 
planering och speciellt i sin marknadsföring, och moderna socialreformistiska 
tankar skymtade i alla fall i reklamtexter. Som planläggare arbetade den tidens 
mest berömda arkitekter. 

Tvist om stadens form

Stadsplaneringens ideal förändrades då industrialismen framskred. Vid sekel-
skiftet ledde internationella resonemang till två konkurrerande skolor som sin-
semellan stred om man ”skulle planera vackra gatuvyer eller eff ektiva trafi k-
nät”.26 Den ena skolan undersökte medeltidens slingrande gatuvyer och fl erfor-
mighet sökandes efter estetiska principer, medan den andra framhävde det tek-
niska kunnandet i industristädernas utvidgningsplaner och planläggningen av 
Förenta staternas storstäder. 

De nya lärorna spreds till Helsingfors tack vare utställningar, kongresser, 
fackpublikationer och studieresor.27 Tvisten mellan skolorna komprimerades 
i den österrikiska arkitekten Camillo Sittes och den tyska ingenjören Joseph 
Stübbens verk. Sedan publicerades Stadsbyggandets konst (Der Städte-Bau 
nach seinen künstlerischen Grundsätzen) år 1889 och Stübbens bok Der Städ-
tebau. Handbuch der Architektur bara ett år senare. Deras infl ytande märktes 
starkt ända till 1920-talet.

Lars Sonck, en arkitekt inspirerad av Camillo Sitte, startade en diskussion i 
pressen gällande planläggningen av Tölö område som ledde till ett överraskade 
slutresultat. År 1898 beslöt staden att utlysa en stadsplanstävling, Finlands för-
sta i sitt slag. Som ett resultat av tävlingen utvecklade arkitekterna Gustaf Ny-
ström och Lars Sonck efter färgstarka skeden ett gemensamt förslag till stads-
plan för Tölö. Planen stadfästes år 1906. Det planerade området bestod av nu-
varande stadsdelarna Främre och Bortre Tölö. Den medeltida stadsplan som 
varit idealet förverkligades bara delvis, eftersom det, för att trafi ken skulle fung-
era smidigt, krävdes breda trafi kleder som genomkorsade området . År 1906 låg 
stadsgränsen mellan Tölö by och Mejlans.
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Reklam för bolaget Brändö Villastad från 1910-talet. Spårvagnslinjen till Brändö trafi kerades av ett enskilt bolag och är 
markerad med ett rött streck. Planeringen och marknadsföringen av förstäderna var i huvudsak affärsverksamhet som 
bedrevs av enskilda företag.  Helsingfors stadsarkiv

Helsingfors blir en storstad 1910–60

Industrialiseringen innebar en social och territoriell diff erentiering av staden – 
produktionsredskapen separerades från arbetskraften och bostäderna från ar-
betsplatserna. Tillkomsten av arbetarbefolkningens bostadsområden och för-
stadssamhällena delade staden och polariserade samhället på ett nytt sätt – två 
symbolmiljöer och värdevärldar skapades.28

Den off entliga planeringen hade haft organiseringen av de centrala områ-
dena som tyngdpunkt: off entliga byggnader samt farleder och annan kommunal-
teknik. Efter sekelskiftet strävade Helsingfors stad efter att utvidga sina infl ytel-
semöjligheter till områdena bortom dess gräns. Så kallade markspekulationsbo-
lag hade fått besittning över vidsträckta markområden i de förstäder som grun-
dats utanför Helsingfors. Bolagens mark och den kedja av förstäder som skapats 
hindrade stadens utvidgning som en mur. Man ville bryta sönder hindren, och 
Helsingfors började skaff a mer ägomark. Markaff ärer gjordes även längre bort, 
bland annat i Bromarv, Sibbo och Hausjärvi.29
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Pro Helsingfors-planen från år 1918. Arkitekterna Eliel Saarinen och Bertel Jung samlade ett område i taget ihop den stadsutvig-
dning som skett. Planen refl ekterar de internationella strömningarna gällande modern stadsplanering, till exempel idéer från 
Berlins stadsplaneringsutställning år 1919 (Allgemeine Städte-Ausstellung in Berlin 1910).  Helsingfors stadsarkiv

De första stegen mot en generalplan

Den första generalplanen för markanvändning, ”utkast till Stor-Helsingfors”, 
gjordes år 1911 av stadens första stadsplanearkitekt Bertel Jung. Generalplanen 
var inspirerad av Berlins stadsplaneringsutställning som hade hållits ett år ti-
digare.30 I Jungs plan expanderar staden mot nordost och sydväst. Däremellan 
lämnas en stor centralpark. Villasamhällena grupperades utanför det egent-
liga stadsområdet. Jung framhävde centralparkens betydelse som stadens gröna 
lunga i dess strukturella disposition,genom att varna för att bygga till exempel 
off entliga byggnader i parker. Helsingfors centralpark grundades år 1914.31

Åren 1916–18 samlade Jung i samarbete med arkitekt Eliel Saarinen område 
för område ihop stadsexpansionen i den kända Pro Helsingfors-planen. Den 
egentliga planen gjordes privat i Saarinens namn på initiativ av aff ärsmannen 
Julius Tallberg. Avsikten var att fortsätta den diskussion kring riktlinjerna för 
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Helsingfors utveckling som påbörjats i och med Saarinens Munknäs-Haga-plan 
(1915).

Planen påverkades av internationella strömningar gällande modern stor-
stadsplanering, deras tidigare plan från 1910-talet, nya långtidsprognoser för be-
folkningen, placeringen av de vidsträckta hamn- och grönområdena samt de 
förändringar i stadsstrukturen som den snabba järnvägstrafi ken möjliggjort. 
Stadens aff ärscentrum skulle ha utvidgats norrut genom att fylla ut Tölö vik 
och dra den nya Kungsavenyn mellan den monumentala centralaxelns gamla 
station och den nya huvudjärnvägsstationen i Böle.32

Vid sidan av planerna på att utvidga staden, söktes också lösningar på hur 
man skulle få samhällena utanför det egentliga stadsområdet att bli en del av 
Stor-Helsingfors. Byggandet på dessa områden hade skett fritt och utanför bygg-
nadsordningens bestämmelser. I Pro Helsingfors-planen skissade man upp hur 
kedjan av satellitstäder, förbundna med staden med spårtrafi k, skulle omringa 
staden och sprida den kommande expansionen. I satellitstädernas centrum pla-
nerades monumentalbyggnader och med varandra förbundna småhusområden, 
och längst ut ett bälte av egnahemshus. Dessa ”satelliter” avgränsades från var-
andra med grönområden.

Då Helsingfors år 1917 blev huvudstad i det självständiga landet, hade Saari-
nens och Jungs plan en exceptionell möjlighet att kunna bli förverkligad. Den 
förblev ändå en vision, vars grundprinciper förverkligades först senare i nya 
planer, bland annat i Helsingfors stads generalplaner från år 1921 och 1932, men 
planerna förverkligades aldrig som sådana i byggandet av Helsingfors. Eliel 
Saarinen fl yttade till Förenta staterna och blev en internationellt känd stads-
planerare.33

Stadens kraftiga tillväxt fortsatte ändå. På 1920-talet täckte centrum hela Hel-
singforsnäset och sträckte sig mot Bortre Tölö, Dal och Vallgård. Bebyggelsen ut-
anför centrum sträckte sig som ett pärlband längs med järnvägen och de landsvä-
gar som byggts i bägge riktningar längs kusten (Borgåvägen 1933–36 och Jorvasvä-
gen 1933–38). En del av de nya samhällena blev förvaltningsmässigt självständiga. 
På 1930-talet var Helsingfors omringat av Haga, Grankulla och Kervo köpingar, 
Hoplax, Åggelby och Brändö kommuner, samt 14 så kallade tätbebyggda samhäl-
len.34

Helsingfors i krig och återuppbyggnadstiden

Andra världskriget avbröt Helsingfors fredliga utveckling för en lång tid. Först 
attackerades Finland av Sovjetunionen (1939–40). Som huvudstad blev Helsing-
fors föremål för fi endens speciella intresse och staden bombades fl itigt. Under 
fortsättningskriget (1941–44) var Finland i början endast i krig med Sovjetunio-
nen, men Storbritannien drog med Finland i andra världskriget genom att för-
klara krig på Finlands självständighetsdag år 1941. Helsingfors blev åter före-
mål för Sovjetunionens kraftiga bombningar, men luftvärnet var eff ektivt och 
de materiella skadorna blev förhållandevis små.
    Strax efter kriget hade Helsingfors 300.000 invånare. Den samhälleliga situa-
tionen var svår – det var brist på nästan allt. En kraftig fl yttvåg riktade sig mot 
Helsingforsregionen och man var tvungen att få igång boendeverksamheten. 
Överst på listan var att ordna bostäder åt frontmännen samt åt de som evakue-
rats från Karelen och de överlämnade områdena. Baserat på jordanskaff ningsla-
gen från år 1945 delades land ut åt frontmän, krigsänkor och barn som blivit för-
äldralösa genom kriget. Inom Helsingfors stads område fanns det cirka 11.000 
mottagare av land. De utdelade tomterna omfattade nästan 3.000 egnahems-
hus- och över 50 höghustomter. Till ytan motsvarade tomterna nästan hälften 
av stadens område före 1946 års stora inkorporering av områden.35
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En resekarta som gjorts för de inställda olympiska spelen år 1940.  Helsingfors stadsarkiv
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I den stora inkorporeringen år 1946 anslöts till 
Helsingfors ett område som till ytan sett var 
mångdubbelt större än det tidigare landområ-
det. Inkorporeringen omfattade Haga socken, 
kommunerna Brändö och Åggelby samt en 
stor del av den dåvarande Helsingfors lantkom-
mun alltså nuvarande Vanda stad.
Helsingfors stads fastighetskontor, stadsmätningsavdelningen 

Helsingfors stad hade redan tidigare köpt stora landområden i sin omgivning 
och inkorporeringen var också förberedd, men kriget kom emellan. I Helsing-
fors, vars landområde var cirka 3 000 hektar, inkorporerades år 1946 cirka 13 
000 hektar förstadsområde, så stadens landområde växte mångdubbelt. Till och 
med 6 000 hektar av de landområden som hörde till inkorporeringen var redan 
i stadens ägo. Inkorporeringen omfattade Haga köping, Brändö och Åggelby 
kommuner, samt en stor del av Helsingfors landskommuner, bland andra by-
arna Degerö, Hertonäs, Kånala, Malmgård, Baggböle, Botby, Dal, Mosabacka, 
Domarby och Vik. Inkorporeringen hade mycket understöd, men väckte också 
motstånd.36

Dispyterna kring förnyandet av Helsingfors gamla stadsdelar och det över-
eff ektiva stadsbyggandet inspirerade Heikki von Hertzen, verkställande direk-
tör för Väestöliitto, att planera nya principer för samhället. Missnöjet ledde till 
att sex betydande medborgarorganisationer under von Hertzens ledning år 1951 
grundade en allmännyttig sammanslutning, Asuntosäätiö. Stiftelsen tog som 
uppgift att arbeta med att övervinna bostadsbristen och höja bostadsstandar-
den genom att utveckla socialt bostadsbyggande. Det första objektet blev den 
internationellt kända Hagalund trädgårdsstad cirka tio kilometer från Helsing-
fors centrum. Hagalund representerade det moderna stadsbyggandets samhälls-
modell i Finland.37
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Den stora fl ytten och områdesbyggande 

Finlands industrialisering och den därmed samhörande urbaniseringen hade 
blivit framfl yttade på grund av kriget, men då den kom igång framskred struk-
turförändringen i en rasande fart. Den i relation lika omfattande minskningen 
av arbetskraftsandelen i primärproduktionen, som i många europeiska länder 
tagit nästan hundra år, skedde i Finland under bara några decennier.38 Från 
jordbrukssamhället gick man nästan direkt över till efterindustrialismens servi-
cesamhälle. Stadsbefolkningen fördubblades från krigsårens en miljon till två 
miljoner under mitten av 1960-talet.
     Helsingforsregionen tog emot största delen av fl yttströmmen som var följden 
av strukturförändringen. Invånarantalet i regionens 12 kommuner ökade under 
1960-talet med cirka 170 000 personer. De nya stadsinvånarna bosatte sig i hu-
vudsak i förorterna. Byggandet i förorterna förändrade inte bara Helsingfors 
stad, utan också de gamla bylandskapen i Esbo och i Helsingfors landskom-
muner. Helsingfors grannkommuner började förändras till mosaiker av förstä-
dernas tätortssamhällen och till fasta delar av Helsingfors ekonomiska område. 
Förortsbyggandet blev ett synligt tecken på moderniseringen av samhället och 
ett starkt verktyg.39

Genom principen om områdesbyggande blev tätortsbyggandet lösningen 
på den stora infl yttningen till Helsingfors och de omgivande kommunerna. 
Markägarförhållandena, utvecklingen av kommunalteknik och den kommun-
politiska atmosfären stödde förortsbyggandet, precis som motoriseringen och 
stadsplaneringsidealen. Under perioden, som kom att kallas eff ektivitetens 
tidsålder40, blev husen standardiserade produkter och kvadratmeter en han-
delsvara. Man försökte hålla ihop den territoriellt och socialt skingrade staden 
genom att eftersträva ekonomisk tillväxt som säkerhet för välmående och ge-
nom att investera i infrastruktur. Förutom förorterna, är de centrala arven efter 
detta tankesätt ett hierarkiskt servicecentersystem, Päijännetunneln, regionala 
huvudtrafi kleder och rekreationsområden, samt fjärrvärmenätet.   

Kvartersstaden ger vika, 
industrin förändrar stamstaden 

Vid sidan av områdesinkorporeringen och förstäderna, väckte också saneringen 
av gamla hus mycket diskussion på 1940- och 50-talet. Kärnfrågan var byggnads-
rätten på tomterna i de gamla stadsdelarna som många ansåg vara stor, och 
som reglerades med hjälp av byggnadsordningen. Förnyandet av byggnadsord-
ningen gick långsamt och var en omtvistad decennielång process, som avslu-
tades först år 1954.41 Byggnadseff ektiviteten i stamstaden ändrades inte nämn-
värt, men de funktionella och sociala förändringarna var betydande. Speciellt 
småföretagarstammen ändade karaktär. Modesalonger, sömnadsateljéer och 
många andra småbutiker försvann från gatubilden och till stor del också från 
språkbruket. I deras ställe kom skönhetssalonger, restauranger och konsult- 
och marknadsföringsbyråer.42

     Det var många faktorer som ledde till att kvartersstaden fi ck ge vika: be-
folkningen minskade, biltrafi ken ökade, detaljhandeln genomgick en struktur-
förändring, planeringsideologierna förändrades och nya byggnadstekniker bör-
jade användas, främst i förstadsområdena. Förändringen var ändå en följd av 
förortsbyggandet i de stora förstäderna. Arava-fi nansieringen, som understöd-
des av staden och inriktades på byggande av bostäder, gjorde det inte möjligt 
att bygga aff ärs- och verksamhetsutrymmen i anslutning till bostadshusen. Ser-
vicen koncentrerades till köpcentra och bilarna till särskilda parkeringsplatser. 
Principen om en funktionalistisk separering hade sin storhetstid under 1960-ta-
let. 
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Kolonnen av kulturbyggnader på stranden till Tölö vik som planerats av Finlands internationellt mest kände arkitekt Alvar Aalto. 
Helsingfors stadsfullmäktige godkände år 1966 Aaltos centrumplan som grund för Helsingfors planläggningsarbete, men pla-
nen blev bortsett från Finlandiahuset (1971) aldrig förverkligad.  Helsingfors centrumplan. I Arkkitehti-Arkitekten 3/1965, 30.

Finland internationellt mest kända arkitekt Alvar Aalto (1898–1976) fi ck som 
att uppgift att utveckla en stadsplan för Helsingfors centrum under åren 1959–
64, och, efter en del kritik, återigen i början av 1970-talet. Speciellt det första 
förslaget var monumentalt och framhävde Helsingfors status som huvudstad, 
och fi ck massvis med positiv publicitet. Stadsfullmäktige godkände båda för-
slagen som grund för stadsplaneringsarbetet, men de blev aldrig förverkligade. 
Speciellt uppskattade var trafi klösningarna och kolonnen av kulturbyggnader 
längs stranden vid Tölö vik. Tiden tillät inte längre så stora planer – nutidens 
stadsutveckling framskrider bitvis.43

Verksamhetsställen som krävde mycket utrymme och många transporter 
började från och med 1960-talet fl ytta bort från stamstaden. Tyngre industri och 
partibutiker placerades på nya industriområden längs järnvägen och huvudtra-
fi klederna, speciellt längs Ringvägarna då de blev byggda. I stamstaden förblev 
tjänster som krävde kundkontakt, och kontor, såsom banker, försäkringsbolag 
och representanter för den så kallade innehållsindustrin, bland annat företag 
inom den grafi ska branschen, småföretag inom hantverk och konsulttjänster. 

I beslutsfattandet i Helsingfors betonades ett mer balanserat förhållande 
mellan arbetsplatser och boende, och stadens åtgärder främjade industriernas 
fl ytt bort från stamstaden. Trenden fortsatte ändå till 1980-talet, då byggandet 
av verksamhetsutrymmen blev märkbart livligare. Också i förstadsområdena 
började industritomterna ändras om till aff ärs- och verksamhetstomter, och 
speciellt ofta var byggaren ett investeringsbolag. Gamla industriområden bör-
jade ses som markreserver för bostadsbyggande och som objekt för fastighets-
investering. 

Servicecentersystemet och byggandet av Böle 

Tidigare hade regionaliteten framför allt synts i trafi kplaneringen, men från 
1960-talets början började också utvecklingen av centra ses som en regional 
uppgift. I Helsingfors och huvudstadsregionen skapades ett hierarkiskt servi-
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cesystem enligt internationella förebilder och modeller. Som marknadsområde 
disponerades regionen runt omkring Helsingfors kärncentrum i strålformade 
sektorer längs huvudtrafi klederna, på så sätt att innerstaden var varje sektors 
huvudcentrum som kompletterades av varje sektors eget regioncentrum. Detalj-
handelns snabba strukturförändring ledde ganska snart till att små, till befolk-
ningsunderlaget sett anspråkslösa köpcentra råkade i svårigheter.  
      På 1930-talet och genast efter kriget tänkte man att det fanns orsak att re-
servera hela den då eff ektivt bebyggda stenstaden på Helsingforsnäset som ex-
pansionsutrymme för centrum.44 Stadsplaneringsverkets Böle-projekt och Stam-
stadens delgeneralplan (1976) ändrade utvecklingens riktning. Böle blev expan-
sionsområde för Helsingfors gamla kärncentrum och samtidigt också en symbol 
för eff ektivitetens tidsålder. Tron på teknologin fi ck sin kraft från stora presta-
tioner, bland annat det, att människan sommaren år 1969 landade på månens 
yta. De samhälleliga utmaningarna uppfattades också på ett nytt sätt, och ti-
dens futuristiska anda skapade nya lösningsmodeller för planering och bebyg-
gande av städer. Idén om den traditionella kvartersstaden fi ck ge vika för en 
mer eff ektiv megastruktur.45

Byggandet av Böle hade stor inverkan på utvecklingen av Helsingfors cen-
trum och Helsingforsnäset. Såväl företag som statsförvaltningsmyndigheter fl yt-
tade från centrum till Böle. I samband med fl ytten kunde de utöka sina verk-
samhetsutrymmen och sammanföra tidigare utspridda verksamhetspunkter. De 
utrymmen som de företag som fl yttat till Böle lämnade efter sig, blev lediga för 
andra verksamheter på Helsingforsnäset.46

I samband med huvudstadsregionens tillväxt och byggandet av Böle på 
1970-talet, minskade saneringen och nybyggandet i centrum, men på 1980-talet 
blev byggnadsverksamheten återigen livligare. Nya aktörer äntrade fastighets-
marknaderna. Aff ärskvarteren i centrum genomgick stora omvälvningar då fast-
ighetsägarna och företagen förnyade sina fastigheter och aff ärsutrymmen. Över-
gången från produktion och merkantila tjänster till en upplevelserik konsum-
tion präglade Helsingfors centrums utveckling.47 Husens fasader har till stora 
delar bevarats, men kvarterens inre delar har byggts om. De gamla bakgårdarna 
har en efter annan ersatts med diagonala butikskorridorer, inglasade gallerior 
eller andra nybyggnationer. I och med detta har Helsingfors förlorat dragen av 
en traditionell europeisk storstad.48

Översiktlig planering av markanvändning

Översiktlig planering av markanvändning togs upp i byggnadslagen år 1958. Se-
dan dess har Helsingfors gjort upp generalplan 1960, generalplan 1970, stamsta-
dens och förstadsområdenas generalplaner från 1970-talet, samt generalplanerna 
1992 och 2002. I varje generalplan refl ekteras den tidens värdevärld, fastän de 
övergripande avsikterna gått i samma riktning. Man var tvungen att fi nna fung-
erande, kvalitativa metoder för att styra stadens tillväxt och den ökande tra-
fi ken, industrins strukturförändring, samt den ökande rymligheten i såväl bo-
ende som aff ärs- och verksamhetsutrymmen som var en följd av den höjda lev-
nadsstandarden. Vid sidan av planläggandet och byggnadsordningen var det 
speciellt de off entliga investeringarna i trafi kleder, kommunalteknik och grön-
områden som styrde byggandet i staden.
     Generalplan 60 gjordes upp på Helsingfors stadsplaneringsavdelning un-
der åren 1953–60. I planen betonades förstadsområdena. För stamstadens del 
grundade sig planen på 1954 års centrumplan. Det City-område som där defi -
nierades ansågs vara tillräckligt ända till år 1985. Planläggningsprincipen var 
att genom ett förutseende rälstrafi kssystem placera bebyggelsen nära närtrafi -
kens rälsar och tunnelbanan . Eff ektiva bebyggelser grupperades inom statio-
nernas infl ytandesfärer. De nya bostadsområdena delades i in olika bostadstät-
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orter, som knöts samman i fyra grupper, separerade av grönområden. Förutom 
lokala förortscentra, planerades tre större centra till Malmgård, Munkshöjden 
och Botby. Det fans starka tecken på motsvarande tankar i Saarinens Pro Hel-
singforsplan (1918).
     År 1964 grundades en stadsplaneringsnämnd och ett stadsplaneringsverk i 
Helsingfors.49 Dittills hade planläggnings- och byggnadsärenden hört till fastig-
hetsförvaltningen och byggnadsväsendet.50 Planerna hade framställts under fast-
ighetskontorets generalplansavdelnings fastighetsnämnd. 

Trängseln i centrum och byggnadsskyddsfrågor hade igen lyfts fram efter riv-
ningsmanin på 1970-talet, då många gamla byggnader strök med.51 Markanvänd-
ningsförslaget i generalplan 70 gjordes upp till år 1980. Befolkningsprognosen 
var 600 000 invånare. Beslutet om att bygga tunnelbanan hade precis fattats. 
Det hade beslutats att centrums expansionsområde skulle byggas i Böle, där det 
skulle fi nnas 30 000–40 000 nya arbetsplatser. Man ville stoppa avfolkningen i 
stamstaden. Investeringsprinciperna i förstadsbebyggelsen följde linjedragning-
arna i generalplan 60. Servicenätet planerades tätt och servicepunkterna place-
rades i huvudsak i kvarteren eller i närservicecentra. Botbyhöjden och Malm-
gård föreslogs som stora regioncentra. För rekreationsområdenas del var målet 
att säkra bevarandet av grönområdesnätet och reservera oplanerade strandom-
råden och öar för allmänt bruk.

Målsättningarna, strukturen och dimensioneringen i generalplan 70 visade 
sig snart vara ohållbara, och planeringsprocessen inleddes snart på nytt. Arbe-
tet delades i två delar – planläggning av stamstaden och av förstäderna. En ge-
mensam mätningsgrund blev 1985 års 550 000 invånare. Det centrala strategiska 
målet var fortsättningsvis att stoppa minskningen av befolkningen i stamstaden 
och att styra nya arbetsplatser till områdena längs rälsar och huvudtrafi kleder 
och till förstädernas regioncentra. 

I generalplanen för stamstaden hejdades så kallad smygkontorisering och 
omåttlig ökning av arbetsplatser. Dessutom ordnades mer utrymme för bilar. I 
generalplanen för förstäderna omdefi nierades förhållningssättet till den byggda 
omgivningen, men framför allt ville man styra utvecklingen av bostadsområde-
nas omgivningstyper. Som styrmedel användes plankartornas och generalpla-
nernas särskilt strikta markanvändningslösningar, som i senare planer delvis 
har upplevts vara också ett hinder för utveckling av markanvändningen.52 Pla-
neringsarbetet betonade mer än tidigare nyanvändningen av redan bebyggda 
områden.

Utvecklingen av det metropolitiska nätverket 1960– 

Den ekonomiska, befolkningsmässiga och stadsstrukturella tillväxten som på-
gått en lång tid i Helsingforsregionen avstannade i mitten av 1970-talet, i den 
ekonomiska depression som kallas oljekrisen. Oljekrisen fi ck inga dramatiska 
direkta följder i Finland. Flyttningsrörelsen kom snart igång igen och regio-
nen började åter växa invånarmässigt, men tillväxten var ändå ännu större 
mätt i byggd våningsyta. Mer förmögenhet och en ökning av levnadsstandar-
den ledde till rymligare boenden och arbetsutrymmen. Små-, par- och kedjehus 
samt minde höghus och terrasshus berikade bostadsområdenas former.
     Efter en lång, kraftig, fortgående modernistisk utveckling började tecken på 
osäkerhet visas. Vid sidan av att visa initiativ och anpassa sig enligt olika in-
tressentgruppers synvinklar, började den off entliga stadsplaneringen använda 
fl era nya kriterier för sin verksamhet. Allt mer vikt lades vid att granska byg-
gandet i staden ur en fastighetsekonomisk och en marknadsföringsmässig syn-
vinkel. Efter en allt mer utjämnande utveckling började områdesbyggobjekten 
diff erentiera sig allt mer både socialt och ekonomiskt. Samtidigt byggdes också 
nya områden mer medvetet för olika invånare.
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Gatuvy från Främre 
Tölö. Kvarterssta-
dens små affärsfö-
retag blomstrade 
ännu i början av 
1970-talet.
Helsingfors stadsmuseum

      I byggandet i regionen började det metropolitiska utvecklingsskedet synas. 
Kännetecknen är en mer utspridd struktur än tidigare, på basen av vilken nya 
utvecklingsaxlar och -bälten tar form och där stadsliknande aktiviteter kon-
centreras till förbindelsenätets korsningspunkter.53 Stamstadens dragningskraft 
har hittills stått i en klass för sig, men Helsingfors Östra centrum och Malmård, 
Vandas Dickursby och Myrbacka samt Esbos centrum och Hagalund med om-
nejd har från år till år blivit starkare. Systemet med regioncentra rörs till av nya 
aff ärscentra och företagsparker. ”Aviapolis” i Vanda och ”Technopolis” i Esbo 
börjar också ta form. Dessutom är samhällena längs huvud- och strandbanan, 
samt trakterna kring Lojo, Karis-Ekenäs, Högfors och Borgå, allt mer fast för-
ankrade i Helsingfors infl ytelsesfär. Den snabba rälstrafi ken drar Lahtis, som 
ligger nästan hundra kilometer bort, allt närmare Helsingforsregionen.
     I Helsingfors fl yttades under 1980-talet planläggningens tyngdpunkt från 
förstädernas tätorter omplanering av stadskärnas randområden.54 Strukturerna 
från skorstensindustrierna började försvinna från stadsbilden. Den nya rutplan-
lösningen som år 1972 byggts på spetsen av Skatudden och som var resultatet 
av en arkitekturtävling, fungerade som ett tidigt exempel för planeringen och 
förverkligandet av motsvarande områden i Gräsviken, Busholmen, Munksnäs, 
Sumparn, Arabiastranden och på Sörnäs strand. Denna vändning har innebu-
rit en delvis återgång till den mer romantiska stadsmodellen, i Camillo Sittes 
typiska stil.  

Generalplanläggningen blir livligare

Efter den livliga perioden under 1970-talet inföll en lång paus i generalplan-
läggningen som omfattade hela Helsingfors. Uppgörandet av generalplanen 
1992 gjordes undantagsvis i stadskansliet, dit generalplaneringskontoret fl yt-
tades från stadsplaneringsverket. Den centrala utgångspunkten var den svåra 
bostadspolitiska situationen.55 Även planläggningsomgivningen hade ändrats 
på många sätt. De tidigare storanskaff ningarna var till sin natur passiva regle-
rare av markanvändning och byggande. Den nya generalplansprocessen fung-
erade som ett stadspolitiskt utvecklingsverktyg för stadskoncernens ledning. 
Man satte sig noga in i konsekvenserna av planen – hållbar utveckling var för 
första gången utgångspunkten för generalplanläggningen. I arbetet fokuserades 
mycket uppmärksamhet på byggnadsbehovet och på de ökande avstånden mel-
lan bostäder och arbetsplatser. I planen ville man ambitiöst reparera statsmak-
tens passiva bostadspolitik.
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Denna och följande sida: Helsingfors med omnejd (1:80 000) ungefär år 1850 strax innan industrialiseringen och samma område år 1980. De bruna om-
rådena är stadskvarter, de gula åkrar och de grå industriområden.

circa 1850

Sundman, Mikael, Helsingin rakentamisen vaiheet. Tutkielma Helsingin kaupunkirakenteen muodostumisesta ja väestörakenteen vaiheista. Publikation av Helsingfors 
stads stadsplaneringskontor YB1/80. Helsingfors 1980, 19, 27.

Generalplanen 2002 uppgjordes i den år 2002 förnyade byggnads- och mark-
användningslagens anda. Den nya lagen försökte att mer än tidigare beakta 
nybyggandets miljöeff ekter och medborgarnas möjligheter att delta. General-
planen 2002 är mer omfattande och mångsidig än sina föregångare. Centralt är 
Helsingfors internationella ställning, samt dess roll som en betydande del i ett 
växande metropolområde. Planläggningsarbetet innehöll i sin helhet, förutom 
plankartorna, planredogörelsen och utvecklingsbilden, ytterligare ett tiotal ut-
redningar, som till största delen behandlar utvärderingen av olika miljöeff ekter 
och stadsinvånarnas deltagande.   

Planeringen och byggandet i Helsingforsregionen har på senare tid resulterat 
i stora förändringar som inte bara påverkar regionens interna utveckling, men 
också Helsingfors ekonomisk–geografi ska ställning i ett vidare sammanhang. I 
stamstaden blir stora områden lediga för byggande då godshamnen fl yttar till 
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1980

Nordsjö. Sjöfrakterna på Östersjön håller på att bli snabbare. Förbindelserna 
mellan Helsingfors och Tallin eff ektiveras kontinuerligt. Motorväg E18 från Åbo 
via Helsingfors till Sankt Petersburg förbättras. Järnvägsförbindelsen Helsing-
fors–Sankt Petersburg blir snabbare. Helsingfors-Vanda fl ygplats expanderar. I 
Kampen byggs ett nytt centrum och Mellersta Tölö väntar på att bli byggt. Tre 
nya marina stadsdelar, Busholmen, Fiskehamnen (Sörnäs strand) och Kron-
bergsstranden, börjar ta form.56

Kontroll över tillväxten, harmonisering av 
stadsstrukturen och stadspolitik  

Under industrialiseringen blev stadsplaneringen ett forum där det off entliga 
maktutövandet mötte stadsbornas och aff ärsverksamheternas intressen. Mark-
politiken och planeringen av markanvändningen påverkar förutom stadens 
verksamhet, även formandet av värderingar och betydelser. Även prisstruktu-
ren på land, tomter, bostäder och aff ärs- och verksamhetsutrymmen påverkas. 
Hot och möjligheter, betydelser och priser formas i Helsingfors inom ett mycket 
vidare, åtminstone regionalt eller nationellt, och allt oftare globalt, ramverk.

De planer som under den ryske kejsarens tid eftersträvade att framhäva auk-
toritet, skönhet, brandsäkerhet och framför allt regentens representativitet, änd-
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rades under industrialismen till att betona kontroll över stadens tillväxt och den 
strukturella urbaniseringen. Detta syns i mark-, egendoms-, och bostadspoliti-
ken, trafi kfrågor samt naturligtvis också i strävandena efter att fi nna en grund 
för hela regionens förvaltning och samarbete.

Sedan Saarinens och Jungs planer från 1910-talet har det kanske mest cen-
trala målet i den översiktliga markanvändningsplanen varit att fl ytta bebyggel-
sens tyngdpunkt norrut från Helsingforsnäset. Expansionen mot inlandet samt 
byggandet av Böle och regionscentra som utvidgningsområden för centrum har 
korrigerat denna obalans. Ändå är det pendlandet fram och tillbaks mellan re-
gionens övriga kommuner och bostadsområdena i förstäderna, och arbetsplat-
serna och servicen i stamstaden, som orsakar den största delen av den dagliga 
trafi ken.

Frågan om befolkningens sociala struktur har också varit framme hela ti-
den. Redan i början av 1800-talet främjade den off entliga förvaltningen den fria 
expansionen i stadens utkanter genom att hyra ut tomter till mindre bemed-
lade. Denna utveckling spetsades till i och med industrialismens ankomst un-
der 1890-talet då staden delades in i ”borgarnas och arbetarnas” stadsdelar. De 
mest drastiska motsatserna har ändå jämnats ut, och jämfört med andra stä-
der världen över fi nns det i Helsingfors inte heller stora skillnader i inkomst 
och förmögenhet mellan de olika stadsdelarna. En central orsak till detta är 
att nästan var femte bostad i Helsingfors under början av 2000-talet hörde till 
den hyresbostadsstam som staden ägde, och som var ganska jämt fördelad över 
stadens olika delar. Nedbrytningen av de industrialiserade ländernas storstä-
der, ökandet av sociala klyftor och otrygghet är ändå oroande information från 
olika håll i Europa.57 I många andra europeiska storstäder är segregationen ut-
bredd, stadsdelsberoende. I Helsingfors är den mera småskalig, fokuserad på 
enskilda hus eller kvarter.58

Den off entliga maktens och stadsplaneringens infl ytande på byggandet i 
Helsingfors har framför allt lagt grunden till stadens starka markägande och 
investeringar i grundstruktur. Detta har möjliggjort mark- och egendomspoli-
tiken, samt det kontinuerliga samarbetet kring planläggande. Formande och 
överlåtande av tomter på stadens mark är fast förbundet med planläggande 
och byggnadslov. Gator, torg, kommuntekniska nät samt huvudtrafi klederna 
och rälstrafi ken har varit riktgivande för bebyggelsestrukturens utveckling. På 
samma sätt har utvidgningen av centralverksamheter till Böle och Östra cen-
trums och Malmgårds regioncentra styrt formandet av stadsstrukturen. Esbo, 
med Hagalund och Alberga centrum, samt Vanda, med Myrbacka och Dick-
ursby, har haft ett liknande infl ytande. 

Generalplanerna för markanvändning som kommit med långa mellanrum, 
har erbjudit en enhetlig informativ grund, förutom för planeringen av Helsing-
fors, även för stadens förvaltning och för den kommunalpolitiska diskussionen. 
Sedan arkitekterna Bertel Jungs och Eliel Saarinens planer från 1910-talet har 
prognoser om befolkning och arbetsplatser varit ett medel för att delvis kunna 
förena planläggningen av staden, eller delar av den, med den allmänna samhäl-
leliga utvecklingen. Redan då märktes att den största infl uensen på Helsingfors-
regionens tillväxt var efterfrågan på och rörlighet hos arbetskraften. Detta i sin 
tur är förenat med efterfrågan på bostäder.

På 1990-talet blev stadsplanläggningen ett ännu tydligare strategiskt stads-
politiskt element i stadens tillväxt och främjandet av livskraften. Planeringens 
område utökades från användning av byggnader och områden i riktning mot 
fastighetsmarknader och stadsmarknadsföring. Termen internationell konkur-
rensförmåga blev som ett mantra. Olika intressegrupper, företag, markägare, 
byggare och fi nansiärer reagerar snabbare på öppnade utvecklingsutsikter och 
uttrycker även sin vilja kraftigare än tidigare. Utvecklingsutsikterna, men sam-
tidigt också riskerna och deras möjliga eff ekter, framstår som allt mer omfat-
tande och komplicerade.  
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Helsingfors stadsområde vid millen-
niumskiftet. Bebyggelsevågen som 
gick från kärnan mot utkanterna 
avancerade från stamstaden till in-
korporeringsområdena redan på 
1950-talet. Helsingfors grannkom-
muner Esbo och Vanda växte väldigt 
snabbt efter mitten av 1960-talet. 
Den yttre cirkeln för stadsregionens 
tillväxt har fl yttat utvecklingsområ-
dena till kommunerna Kervo, Trä-
skända, Tusby, Vichtis och Nurmijär-
vi. Jämfört med de fl esta europeiska 
storstäder är områdesstrukturen luf-
tig och utspridd och detta försöker 
man åtgärda genom kompletterings-
byggnation och kollektivtrafi karrang-
emang.
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1696 / 1707

1900

Stora gatan (nuv. Alexandersgatan). Detalj från kartan från år 1696/1707.

Alexandersgatan. Detalj från kartan från år 1900. Kartan i sin helhet på sidan 34.
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III

ALEXANDERGATANS 
HISTORIA

Alexander I

Tidiga skeden och stadsplan

Alexandersgatan (fi . Aleksanterinkatu) som ligger i Helsingfors centrum är på 
grund av dess långa historia ett intressant forskningsobjekt. Helsingfors är en 
ung stad i kretsen kring Östersjön och har ingen gammal stad som många 
andra städer i området, som till exempel Tallin som grundades på 1200-talet. 
Därför är Alexandersgatan i Helsingfors en ovanlighet, då gatan är gammal i 
stadens historia. Gatan har varit en del av staden sedan mitten av 1600-talet. 
Vid gatan lät köpmannen Torsten Burgman bygga Helsingfors första stenhus i 
slutet av 1690-talet. Av byggnaden, som låg på platsen där Statsrådsborgen nu 
ligger, fi nns bara arkeologiska lämningar kvar.1 Gatans äldsta bevarade byggnad 
är köpmannen Sederholms hus från 1757.

 De första nedteckningarna om Stora gatan (fi . Suurkatu) är från tiden ef-
ter att Helsingfors år 1640 fl yttades från utloppet för Vanda å till sin nuvarande 
plats vid Estnäs. Inom området för den nuvarande stadsdelen Kronohagen 
fanns fyra stadsdelar: Västertull, Gloet, Kärret och Fiskarbacken (nuvarande 
Skatudden) Redan år 1654 drabbades Helsingfors som då var under uppbygg-
nad av en brand som förstörde en betydande del av staden. I Helsingfors fanns 
då bara 60 byggnader, bland annat en kyrka och en skolbyggnad.2

Helsingfors återuppbyggdes under slutet av 1600-talet men försvann nästan 
helt från kartan under det stora nordiska kriget år 1713. När Ryssland anföll Sve-
rige-Finlands retirerande armé lämnade invånarna staden och tände eld på den. 
Alexandersgatan är en av de enda kvarlämningarna efter den tidens Helsing-
fors. Gatan sträckte sig under de första århundradena från stadens huvudhamn 
vid Norra Kajen till den nuvarande Fabiansgatan (fi . Fabianinkatu), eftersom 
det då även i väster fanns en havsvik, Gloviken (fi . Kluuvinlahti).

År 1812 upphöjde kejsar Alexander I (Finlands regent 1809–25) Helsingfors 
till huvudstad i storfurstendömet Finland, och man beslutade att upprätta en 
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Aleksandersgatan cirka år 1870. Gatubilden dominerades ännu i början av 1800-talet till stor del av empireträhus i ett plan. 
Till vänster är hörnet av det nyligen färdigställda Studenthuset (1870). I bakgrunden reser sig Nikolaikyrkan (nuv. Domkyrkan, 
1852). I slutet av Alexandersgatan syns universitetets huvudbyggnad (1832).  Helsingfors stadsmuseum

ny stadsplan för staden. Stadsplanen var nödvändig även av den anledning att 
staden år 1808 härjats av en stor brand som hade förstört en tredjedel av bygg-
naderna. Branden hade börjat vid början av den nuvarande Alexandersgatan. I 
ett kejserligt påbud i februari 1838 bestämdes det att stadens stadsplan skulle ut-
vidgas och att Gloviken skulle fyllas igen. De nya områdena delades i stadspla-
nen i första hand till byggnadstomter.3 I och med de nya landområdena blev det 
aktuellt att förlänga Alexandersgatan, och så fi ck gatan sin nuvarande längd. 
Redan år 1811 hade det givits order om att bredda gatan. 

Gatunamnets historia

I stadens tidigaste skede på 1640-talet var Alexandersgatan känd under nam-
net Stora gatan eller Storgatan (Suurkatu). Under början av 1700-talet använ-
des namnet Stora långa gatan (Suuri Pitkäkatu), och i slutet av 1700-talet talade 
man om gatans östra ände med namnet Norra gatan (Pohjoiskatu). I början av 
1800-talet användes fl era namn med varierande skriftsätt: Långa gatan (Pitkä-
katu), Nylandsgatan (Uudenmaankatu) och Konungs gatan (Kuninkaankatu).

Kejsar Alexander I godkände år 1819 ett förslag från stadens ledning om att 
ge gatan namnet Fredsgatan (Rauhankatu), och efter det förekom även nam-
net Stora Fredsgatan (Suuri Rauhankatu). Arkitekten C. L. Engel föreslog att 
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Alexandersgatan från väster mot öster, från slutet till början i slutet av 1940-talet. Till vänster Gamla studenthuset (1870), 
till höger Stockmanns varuhus (1930) och skulpturgruppen Tre smeder (1932).  Helsingfors stadsmuseum

Fredsgatan skulle få det nya namnet Nicolaigatan (Nikolainkatu) efter Niko-
laikyrkan som höll på att byggas. Magistratet ansåg dock att namnet skulle tas 
från Kejserliga Alexanders-Universitetet, vars huvudbyggnad hade färdigställts 
vid Senatstorgets västra sida år 1832. För gatan användes från år 1833 namnet 
Alexandersgatan. Därigenom uppfylldes till sist stadsledningens önskan om att 
döpa en betydelsefull gata efter den omtyckte Alexander I. Det fi nskspråkiga 
namnet Aleksanterinkatu togs i bruk år 1866.

Efter att Finland blivit självständigt tillsattes gatunamnskommittéer för att se 
över Helsingfors ryska gatunamns öden och namnens språkriktighet. Avsikten 
var att ändra gatunamnen till former som var lättare för fi nskspråkiga att uttala, 
såsom Mikaelinkatu till Mikonkatu. Samtidigt skulle ”vissa namn som påmin-
ner om landets förutvarande samband med Ryssland bytas ut mot nya namn”4. 
Kommittéarbetet som påbörjats år 1920 slutade med en kompromiss år 1928 då 
de nya namnen fastställdes. En del av de ryska namnen togs bort, en del för-
ändrades och en del fi ck vara kvar. Kommittén föreslog att Alexandersgatans 
namn skulle ändras till Storgatan, det namn gatan haft under 1700-talet.5 Nam-
net ändrades dock inte, och Alexandersgatan fi ck stå kvar bland huvudstadens 
gatunamn. Idag är den kejserliga Alexandersgatan för stadsborna i vardagligt 
tal helt enkelt Alexen eller Aleksi.
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Hörnet av Alexandersgatan och Centralgatan krigsåret 1942. 
På hörntomten färdigställdes år 1929 Föreningsbankens hus 
som planerats av arkitekt Pauli Blomstedt.  Helsingfors stadsmuseum

I Litonius hus från mitten av 1800-talet bor fortfarande med-
lemmar av Litonius familj. Bakom det fi nns Stockmanns varu-
hus från år 1930.  Helsingfors stadsmuseum

Hörnhuset på Alexandersgatan 40 och Glogatan i 
mitten av 1970-talet och i början av 1920-talet. På 
Alexandersgatan 42 fanns banken KOP:s (Kansallis-
Osake-Pankki) huvudkontor ända till mitten av 
1990-talet.  Helsingfors stadsmuseum
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Alexandersgatans tvärgator

Kejsar Alexander I gästade Helsingfors år 1819 för att kontrollera hur byggnads-
arbetet som bestämts i den nya stadsplanen framskred. Samtidigt beordrade 
han generalguvernören Fabian Steinheil och stadsplanens upphovsman J. A. 
Ehrenström att namnge gatorna. Namnen var framför allt inspirerade av Ryss-
lands kejserliga familj, ryska helgon och personer som tog del i utvecklandet av 
den nya huvudstaden. De nya gatunamnen togs i bruk följande år i samband 
med fastställandet av stadens brandordning.

Namnet på stadens gamla Stortorg ändrades under 1830-talet till Senats Tor-
get (fi . Senaatin-tori) efter senatsbyggnaden (nuvarande Stadsrådsborgen) som 
stod färdig vid torget år 1822. Namnet Stortorget var i allmänt bruk ända till 
Finlands första självständiga årtionden, trots att det offi  ciella namnet var Se-
natstorget.

Mariegatan (fi . Mariankatu)

Gatan är döpt efter Alexander I:s mor, Rysslands kejsarinna Maria Fjodorovna 
(1759–1828).

Riddaregatan (fi . Ritarikatu)

På ungefär samma plats fanns det en gata redan på 1600-talet, då namnet var 
Residenshusgatan (Virkatalonkatu). Under 1700-talet användes namnen Berg-
gatan (Vuorikatu) och Stora Berggatan (Iso Vuorikatu). I stadsplanen från 1820 

Lundqvists hus på Alexandersgatan 13. Huset från år 1900 
som ritats av arkitekt Selim A. Lindqvist var ett av de första 
husen i Finland som redan från början planerades för affärs-
verksamhet.  Helsingfors stadsmuseum

Försäkringsbolaget Pohjolas huvudkontor i hörnet av Alexan-
dersgatan 44 och Mikaelsgatan i mitten av 1920-talet. Den na-
tionalromantiska byggnaden planerad av arkitekterna Herman 
Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen blev färdig år 1901.
Helsingfors stadsmuseum
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är gatans namn Riddaregatan (Ritarikatu), eftersom avsikten var att avsätta en 
tomt vid gatan för ett hus för stånden. Riddarhuset stod färdigt 1862 som en 
samlingsplats för adeln. Gatans fi nskspråkiga namn Ritarikatu förekom för för-
sta gången i 1866 års karta.

Helenegatan (fi . Helenankatu)

Vid platsen för Helenegatan fanns under 1600-talet en gränd som troligtvis hette 
Postgatan (Postikatu). Storfurstinnan Helena (1784–1803) var Alexander I:s sys-
ter, och gatan fi ck i stadsplanen från 1820 sitt namn i formen Helena Gatan, och 
från och med 1860-talet har namnet Helenegatan använts. Det fi nskspråkiga 
namnet var från 1866 först Heleenankatu och från 1909 det nuvarande.

Katrinegatan (fi . Katariinankatu)

Gatan, eller då snarare gränden, fanns redan på 1600-talet men fi ck sitt namn 
först på 1800-talet. Inspirationen till namnet var antingen Alexander I:s syster 
storfurstinnan Katarina (1788–1819) eller möjligtvis hans farmor, Rysslands kej-
sarinna Katarina II (1729–96).

Snellmansgatan (fi . Snellmaninkatu)

Gatan fi ck sitt namn 1928, efter professorn, senatorn och fennomanen Johan 
Vilhelm Snellman (1806–81). Till och med 1928 hette gatan Nikolaigatan efter 
Alexander I:s bror Nikolai I (1796–1855). Namnet Nikolaigatan var ett av de 
ryska namn som kommittén på 1920-talet ville byta ut.

Alexandersgatan 9 år 1899 och år 1975. På Alexandersgatan 9 färdigställdes år 1951 andelslaget Elantos varuhus som planerats 
av arkitekt Veikko Leistén. För att bereda väg för varuhuset revs det sista trähuset längs Alexandersgatan. Öppningen av Elantos 
varuhus hade en stor symbolisk betydelse: arbetarnas andelsrörelse fi ck sitt varuhus på samma gata som borgarnas banker och 
försäkringsbolag.  Helsingfors stadsmuseum
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Sofi egatan (fi . Sofi ankatu)

Gatan är troligtvis döpt efter Alexander I:s mor, Rysslands kejsarinna Maria 
Fjodorovna (1759–1828). Hon föddes som prinsessa Sofi a Dorothea Augusta av 
Württemberg. Det anses också vara möjligt att gatan har fått sitt namn efter ar-
kitekten C. L. Engels hustru Charlotta Sofi a (1782–1831). Sofi egatan har funnits 
på samma plats ända sedan mitten av 1600-talet. På 1700-talet sträckte den sig 
till nuvarande Regeringsgatan och passerade den dåvarande Ulrika Eleonora-
kyrkan. Då hette gatan Östra Kyrkogatan (Itäinen Kirkkokatu) eller Kyrkoga-
tan (Kirkkokatu). Den förkortades till sina nuvarande hundra meter i 1812 års 
stadsplan, då gatan fi ck sitt nuvarande namn.

Unionsgatan (fi . Unioninkatu)

Då kejsar Alexander I gästade Helsingfors år 1819 föreslog man att huvudgatan 
som ledde till centrum från Långa bron skulle döpas till Alexandersgatan efter 
kejsaren. Regenten förkastade dock idén om en egen gata och gav istället gatan 
namnet Unionsgatan till minne av unionen som ingicks mellan Ryssland och 
Finland tio år tidigare. Gatunamnskommittén föreslog på 1920-talet att gatan 
skulle byta namn till Universitetsgatan, eftersom universitetets huvudbyggnad 
ligger vid den. Man beslöt dock att låta namnet stå kvar.

Alexandersgatan i början av 1900-talet. Till höger Universitetets gymnastikinstitut, som revs för att ge väg åt universitetets 
tilläggsbyggnad i mitten av 1930-talet.  Helsingfors stadsmuseum
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Fabiansgatan (fi . Fabianinkatu)

Gatan är döpt till minne av Fabian Steinheil som var Finlands generalguver-
nör 1810–23.

Glogatan (fi . Kluuvinkatu)

Namnet kommer från Gloviken (fi . Kluuvinlahti) som har legat på platsen och 
som fylldes igen i mitten av 1800-talet. På samma plats fanns en gata även på 
1700-talet.

Mikaelsgatan (fi . Mikonkatu)

Namnet kommer från kejsar Alexander I:s yngste bror, storfursten Mikael 
(1798–1849). Det fi nska namnet Mikaelinkatu ändrades 1928 till Mikonkatu. Det 
svenskspråkiga namnet behöll sin form.6

Centralgatan (fi . Keskuskatu)

Gatans nuvarande form grundas på arkitekten Eliel Saarinens stadsplan. Cen-
tralgatans föregångare Hagsundsgatan sträckte sig från Brunnsgatan till Alex-
andersgatan. Hagsundsgatans förlängning till Norra Esplanaden föreslogs re-
dan 1906. Tio år senare togs ärendet upp på nytt, vilket ledde till att kvarte-
ret Gasellen (kvarter nummer 95) delades i två, och gatan förlängdes ända till 
Norra Esplanaden. När den stod klar år 1920 döptes den nya, längre gatan till 
Centralgatan.7

Alexandersgatan i början av 1900-talet. Till vänster Senaten (nuv. Statsrådsborgen, 1822) som ritats 
av arkitekt C. L. Engel. Till höger syns handlare Bocks hus som byggdes på 1700-talet och som Engel 
byggde om i empirestil. Huset har senare fungerat bl.a. som Helsingfors rådhus.  Helsingfors stadsmuseum
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Mannerheimvägen (f.d. Henriksgatan, Västra Henriksgatan, Östra Henriksgatan, Västra 

Chaussén, Åbovägen)

Vägens tidigaste skeden går tillbaka till 1600-talet då den var känd under nam-
net ”Landsvägen till Åbo” (fi . ”Maantie Turkuun”). Å andra sidan talade man 
också om vägen till eller från Esbo, och under 1700-talet även om Tölövägen (fi . 
Töölön tie). I stadsplanen från 1812 var gatans plats redan bestämd till området 
mellan Skillnaden och det nuvarande posthuset. Namnet blev Henriksgatan ef-
ter ministerstatssekreteraren och greven Robert Henrik Rehbinder (1777–1841). 
På 1830-talet breddades Henriksgatan och i dess mitt planterades träd som de-
lade upp gatan i Västra och Östra Henriksgatan. Hundra år senare fi ck denna 
esplanad vika sig för trafi kplaneringen. På 1860-talet rustade man upp lands-
vägen norrut och den fi ck namnet Västra Chaussén. År 1928 fastställdes nam-
net Henriksgatan ända till Nationalmuseet, och därifrån norrut blev namnet 
Åbovägen. Gatans namn byttes till Mannerheimvägen under andra världskri-
get den 4 juni 1942 för att hedra armens överbefälhavare marskalk Carl Gustaf 
Mannerheims 75-årsdag. Samtidigt förenades Henriksgatan och Åbovägen och 
gatan fi ck sin nuvarande längd som stadens huvudled.8

Början av Alexandersgatan i början av 1900-talet. Fasaderna på husen på Alexandersgatan 4, 6, 8 och 10 förenhetligades på 
1910-talet längs hela kvarteret. Den förnyade byggnaden används av statens myndigheter.  Helsingfors stadsmuseum
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Invånare

Under 1800-talets första årtionden, då Helsingfors hade blivit huvudstad i stor-
furstendömet och universitetet hade fl yttats till Helsingfors, hörde en betydande 
del av Alexandersgatans invånare till samhällets översta skikt. Förutom tjäns-
temän vid senaten och universitetet var fl era av gatans invånare köpmän. Vid 
mitten av 1800-talet var det fortfarande vanligt att köpmän och företagare in-
hyste sina gesäller och lärlingar. Så var fallet med tobaksfabriken Tollander & 
Klärch som sysselsatte tiotals tobaksarbetare och inhyste de anställda i gårds-
byggnader på Alexandersgatan 17. Allt eftersom lades antingen produktions-
anläggningarna ned eller fl yttades ut från centrum, och då fl yttade även arbe-
tarna.

Invånarantalet i Helsingfors stad steg kraftigt i slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet som en följd av urbaniseringen och industrialiseringen. Bo-
stadshus med fl era våningar sträckte sig längs gatorna i stadens centrum. Även 
vid Alexandersgatan byggdes nya bostads- och aff ärshus, och år 1900 bodde re-
dan 1 619 personer i Alexandersgatans byggnader (se Tabell 3). Av dem var 434 
alltså nästan 27 � barn. Till exempel i det nybyggda huset på Alexandersgatan 
19 bodde 50 barn år 1900.

Under 1900-talets första årtionden fi ck de gamla byggnaderna från 1800-ta-
lets början ge väg för nya kontors- och aff ärshus. Invånarmängden på Alexan-
dersgatan minskade kraftigt redan till 1939, då gatan bara hade 458 invånare. 
Gatan ändrade natur och blev en aff ärsgata, då banker och försäkringsbolag 
byggde sina huvudkontor på Alexandersgatan. Till exempel lät Nordiska fören-
ingsbanken bygga en byggnad som sträckte sig över ett helt kvarter.

Alexandersgatan 14 byggdes på 1820-talet. Sedan 1950-talet har det varit Helsingfors stadsdirektörs tjänstebostad.
Jarno Mela
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Tabell 3. 

Helsingfors och Alexandersgatans invånarantal åren 1850–2000

1850 1900 1939 1945 1960 1970 2000

Helsingfors 20 745 79 126 258 117 276 277 448 315 523 677 551 123

Alexandersgatan 1 225 1 619 458 445 376 64 16

Källor: Mantalsböcker från åren 1850, 1900. Helsingfors stadsarkiv; Mantalsböcker från åren 1939, 1945, 1960. 
Riksarkivet, Helsingfors, Finland; Statistisk beskrivning av Helsingfors från 1800-talet till nutid. Tilastoja 2000:15. Helsingfors stads informationscentral, Helsingfors 2000, 168.

Tabell 4. 

Alexandersgatans yrkesmässigt verksamma invånare åren 1850–1960

1850 1900 1939 1945 1960

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Förvaltning 23 4,3 39 4,5 2 0,9 5 2,2 3 1,7

Personliga tjänster 339 62,9 501 58,3 128 56,9 121 53,8 102 59,3

Trafi k och kommunikation 3 0,6 21 2,4 16 7,1 17 7,6 13 7,6

Undervisning 2 0,4 17 2,0 3 1,3 2 0,9 0 0

Försvar 3 0,6 3 0,3 5 2,2 0 0 0 0

Byggande 5 0,9 6 0,7 7 3,1 4 1,8 6 3,5

Diversearbetare 5 0,9 9 1,0 1 0,4 1 0,4 0 0

Industri 85 15,8 93 10,8 11 4,9 25 11,1 26 15,1

Hälsovård 1 0,2 12 1,4 11 4,9 7 3,1 1 0,6

Parti- och minuthandel 40 7,4 109 12,7 21 9,3 10 4,4 13 7,6

Övriga 33 6,0 50 5,9 20 9,0 33 14,7 8 4,6

Totalt 539 100 860 100 225 100 225 100 172 100

Källor: Mantalsböcker från åren 1850, 1900. Helsingfors stadsarkiv; Mantalsböcker från åren 1939, 1945, 1960. Riksarkivet, Helsingfors, Finland.

Kriget, landsavträdelserna och krigsskadestånden som betalades till Sovjet 
1944–52 gjorde Finland fattigare och saktade ned huvudstadens utveckling. Det 
var stor bostadsbrist och år 1945 bodde fortfarande 445 personer längs Alexan-
dersgatan, alltså nästan samma mängd som före kriget 1939. Från områden som 
avträtts till Sovjet, särskilt från Viborg, fl yttade många köpmän och företag till 
Helsingfors för att fortsätta sin företagsverksamhet. Vid Alexandersgatan låg 
till exempel Hotell Andrea som drevs av en företagare från Viborg. 

Tecken på ekonomisk tillväxt började synas först under andra halvan av 
1950-talet. I Helsingfors byggdes tidsenliga bostadshus i de nya bostadsområ-
dena och bostadsbristen började avta. Detta innebar en hastig minskning av 
antalet invånare i Helsingfors centrum. Samma utveckling syntes längs Alexan-
dersgatan.9 1970 bodde det bara 64 personer i husen på Alexandersgatan.

Från och med mitten av 1800-talet hade den sammanlagda andelen av Alex-
andersgatans invånare som stod i industrins eller handelns tjänst växlat mellan 
ca 15 � och 25 � (se Tabell 4). Från 1930-talet till 1960-talet var andelen invånare 
anställda inom trafi k och kommunikation ca 7 �.
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Den största gruppen var anställda inom tjänsteyrken. Till den gruppen räk-
nas bl.a. tjänstefolk, hembiträden, drängar, vaktmästare, gårdskarlar och per-
soner i näringsbranschen. Deras sammanlagda andel av alla Alexandersgatans 
förvärvsarbetande invånare har under alla rapporteringsår varit mer än hälften, 
som störst 62,9 � år 1850. Som exempel kan nämnas att det på Alexandersga-
tan år 1900 bodde 316 hembiträden, 42 drängar, 34 vaktmästare och 88 andra 
anställda inom tjänstesektorn.10 Vaktmästarna hade ofta bostad i samband med 
arbetsplatsen, såsom universitetets vaktmästare hade på universitetets botten-
våning.

 
Stora gatans (nuv. Alexandersgatan) tomtägare åren 1696/1707

68
Lijnwäf:n Erick 
Hansson Murman 
(vävmästare)

65
Tomas 
Ersson 
Södherman

48
Smedhen Clas Classon (smed) des smi-
diegårdh i stranden under sin tompt 
sedhermehra effter refi nung:n omstängt 
och upfi jt 763 (smedja) 

64
Hedrick Ersson Rossback

63
Hendrick Larsson Molin

47
Johan Kaukos

46
Erich Hansson Hemptmans

62
Simon Hyrckman

45
Hendrich Longz Enckia 
(änka)

57
Gabriel Forsten

44
Johan Lusinius

107
Kyrckgårdhen 
(gravgård)

54
Johan Packman

55
 Regementz 
skrif:n 
Nils Ersson 
(regem-
entsskrivbi-
träde)

110
Lars Försten 

109
Stadz Secreteraren Johan 
Matzson (stadssekreterare) 
des Kåhlandh sedhermera 
efter refningen instänckt 
och uphäft under gatan i 
Siööstranden (kålland)

112
H. Borgmästaren 
Johan Laurentz 
(borgmästare)

113
Rådm. Hindrich Luur 
(rådman)

III 
Tårget

115
Rådm. Foss Enchia 
(rådmans änka)

121
Erich Salms gårdh

120
Fordom Landtm. Lars 
Forselz Enchia (f.d. 
lantmätares änka)

122
Petter Sundz 
gårdh

119
Reg. Fältzsiär Mest. 
And. Rijchertz 
(regementets 
fältskärmästare)

123
Johan 
Stralborgz 
Enchia (änka)

127
Stadzens Källar gårdh 
(stadskällare dvs. krog i 
stadens ägo)

142
Rådman Johan Kortman 
wid Skepzbrohn
(rådman)

124
Rådm. 
Torsten 
Burgman 
(rådman)

128
Landz Secreteraren Johan 
Arhenholt (länssekreterare)

129
Rådm. Gabriel Hindhersson 
(rådman)

125
Fordom 
Rådm. 
Hans Burg-
mans Enchia 
(förre råd-
mans änka)

130
Casper Ewerdingh 

131 
Vachtm. Isack Ottman 
(vaktmästare)

Detalj från kartan från år 1696/1707.
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1850

1900

2000

Tabell 5. 

Tomtägare på Alexandersgatan åren 1850–2000

Ägare 1850 1900 1939 1945 1970 2000

 Stad 4 3 4 4 6 5

 Stat 3 5 6 6 6 3

 Enskild 33 21 4 4 0 1

 Förening, stiftelse 0 2 3 3 3 3

 Företag 0 8 16 16 17 19

Samägande* 0 0 1 1 1 0

Totalt 40 39 34 34 33 31

* Med samägande avses att ägarna är från åtminstone två olika ägargrupper.
Källa: Tomtkartotek. Statistikbyråns arkiv. Helsingfors stadsarkiv.

I tabell 5 kan man följa förändringar i markägandet längs Alexandersgatan. 
Tomterna gick från att vara ägda av privatpersoner till att bli ägda av företag 
och aff ärsverk. 1850 fanns 40 tomter vid gatan, men som en följd av samman-
slagningar hade antalet tomter minskat till 31 år 2000. Medan 33 av 40 tomter 
var ägda av privatpersoner år 1850, var endast 4 tomter ägda av privatperso-
ner år 1945 och år 2000 endast en. Medan det år 1850 inte fanns en enda före-
tagsägd tomt, var nästan två tredjedelar av Alexandersgatans tomter ägda av 
företag år 2000.
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Betydelsefulla köpmän längs gatan

Johan Sederholm  

Helsingforsfödde Johan Sederholm (1722–1805) var en av de framgångsrika 
köpmän som kunde dra nytta av högkonjunkturen som det år 1748 påbörjade 
arbetet med att bygga Sveaborgs fästning (Suomenlinna) förde med sig. Han 
skaff ade byggnadsmaterial för uppbyggandet av Sveaborg, grundade tegelfabri-
ker, köpte andelar i båtar och grundade tillsammans med andra köpmän ett 
båtsvarv, som han senare förvärvade. Sederholm grundade en fabrik som pro-
ducerade hamptyg till segel för båtar och tält för armén. Han hade även en ka-
kelfabrik och Mariedals glasbruk i Sibbo. Dessutom gjorde han lönsamma fast-
ighetsaff ärer. Sederholms växande förmögenhet syntes i Helsingfors gatubild. 
1756–57 lät han vid det som idag är Alexandersgatan bygga ett ståtligt stenhus. I 
staden fanns sedan tidigare bara tre stenhus. Huset har bestått och är idag den 
äldsta byggnaden inom Helsingfors egentliga stadsområde. 

Sederholm åtnjöt Sveriges kung Gustav III:s gunst till den grad att han år 
1802 fi ck titeln kommerseråd. Detta skedde efter att kungen och drottningen 
hade besökt Helsingfors och vilat i ett av Sederholms hus. Han blev en av gud-
föräldrarna till kung Gustav III:s kronprins, och valdes tre gånger till riksda-
garna i Stockholm, för sista gången 1789. 11

Sederholms hus på Alexandersgatan 16–18 på 1910-talet. Huset som byggdes av köpman Johan Sederholm färdigställdes år 
1757. Idag är byggnaden en del av Helsingfors stadsmuseum.  Helsingfors stadsmuseum
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Feodor Kiseleff   

Den ryskättade Feodor Kiseleff  (1772–1847) köpte år 1812 en sockerfabrik som 
låg där Unionsgatan och Alexandersgatan korsar varandra idag. Under Kisel-
eff s tid skedde en snabb tillväxt i fabrikens produktion, av vilken en betydande 
del exporterades till Ryssland. Grunden till sin sedermera anmärkningsvärda 
förmögenhet skapade han genom varutransporter till den ryska armén. Helsing-
fors, som blivit huvudstad, växte så mycket att Kiseleff  snart blev tvungen att 
fl ytta sin sockerfabrik till Tölö, som då hörde till stadens utkanter. Kiseleff  ägde 
även tegelfabriken som låg bredvid sockerfabriken på Tölövikens strand. Kisel-
eff s sockerfabrik var under en lång tid den enda sockerfabriken i Finland.

År 1859 förnyade Kiseleff  sockerfabriken i Tölö genom att förse den med ång-
kraft. Därmed grundades Tölö Sockerfabriksbolag. Tillsammans med sina sam-
arbetspartners grundade han även Helsingfors gasverk, vilket innebar en bety-
dande förändring i stadens belysningsförhållanden.12

Sockerfabriken låg vid Tölövikens strand ända till 1960-talet, då fabriken fl yt-
tades från staden och byggnaderna revs. På den här s.k. sockerfabrikstomten 
stod den nya byggnaden för Finlands Nationalopera klar år 1993.

Släkten Stockmann  

Georg Franz Stockmann (1825–1906) från Lübeck hamnade i Finland då äga-
ren till Notsjö glasbruk, Adolf Törngren, sökte arbetskraft från Tyskland till sin 
fabrik. Han anställde Stockmann som bokhållare och kassör. Törngren grun-
dade 1858 en butik i Helsingfors, där man sålde Notsjö glas och produkter från 

Alexandersgatans och Unionsgatans hörnhus på 1920-talet. I byggnaden fanns i början av 1800-talet en sockerfabrik, som Feo-
dor Kiseleff övertog i sin ägo. På samma plats verkade Stockmanns varuhus åren 1880–1930. Från sin plats vid Senatstorget fl yt-
tade Stockmann till Alexandersgatans slut till den moderna varuhusbyggnad som ritades av arkitekt Sigurd Frosterus.
Helsingfors stadsmuseum 
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linfabriken i Tammerfors. Stockmann blev förvaltare för butiken som låg vid 
Salutorget på Norra Esplanaden 5, och butiken var från starten verksam under 
Stockmanns namn. År 1862 friköpte Stockmann butiken. Aff ärens varuutbud 
breddades med förbrukningsvaror, bl.a. porslin, möbler, drycker, tobak, kläder, 
skor och järnhandelsvaror samt lantbruksmaskiner. Stockmanns aff ärsverksam-
het hade en jämn tillväxt och företaget hade redan i början av 1870-talet blivit 
ett av de största inom handelsbranschen i Helsingfors.

Stockmann fl yttade år 1880 sin aff är till Alexandersgatan vid Senatstorget, 
till en byggnad som tidigare ägts av sockerfabrikören Feodor Kiseleff . Loka-
lerna representerade ett nytt sorts butiksbyggande: skyltfönstren var stora för 
tiden, man betalade vid separata kassor och aff ären hade en interntelefon. På 
1890-talet grundade Stockmann en butik för produkter från Helsingfors pors-
linsfabrik Arabia, och även en sportavdelning vars viktigaste produkt var cyk-
lar. När det byggdes för fullt i arbetarstadsdelarna norr om Långa bron öppnade 
Stockman år 1897 en fi lialbutik för byggmaterial i Berghäll. Stockmann började 
även sälja andra nya färdmedel, som motorcyklar (1904) och bilar (1912). Det 
breddade sortimentet ledde i början av 1900-talet till Finlands första butikslös-
ning av varuhustyp.13

Tallbergs affärshus på Alexandersgatan 21 i början av 1900-talet. Som granne till Studenthuset (1870), färdigställdes Julius 
 Tallbergs affärshus år 1899.  Helsingfors stadsarkiv
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Karl Stockmann (1865–1938) efterträdde tillsammans med sin bror Frans 
Stockmann fadern som familjeföretagets ledare. Karl Stockmann studerade 
i Tyskland och England på 1880-talet. Stockmann gjorde ett antal betydelse-
fulla företagsaff ärer som ledde till att företagets ställning på huvudstadens väx-
ande marknad för kapitalvaror stärktes. Till Stockmann förvärvades bl.a. Nord-
iska Hushållstillbehörs aff är, Albion lampmagasin och Kervo Snickeri Ab. 1930 
köpte Stockmann Akademiska Bokhandeln vid Alexandersgatan. Den fl yttades 
1969 till den nya byggnaden som ritats av Alvar Aalto.14

Bolaget Stockmann var en föregångare inom butiksinredning och butikstek-
nik, och man hämtade infl uenser från stora varuhus utomlands, till exempel 
NK (Nordiska Kompaniet) i Stockholm. Utöver varuhuset var även den sedan 
länge utövade partihandeln viktig: innan det nya varuhuset på Alexandersgatan 
stod färdigt gav partihandeln en fjärdedel av omsättningen. Varuhuset som öpp-
nades 1930 i Alexandersgatans västra ände var ett modernt europeiskt varuhus. 
Med Stockmannvaruhuset skedde en stark fl yttning av centrum för Helsingfors 
aff ärsliv från Senatstorget mot Alexandersgatans västra ände.

Karl Stockmann satt bl.a. i styrelserna för Föreningsbanken (senare Nord-
iska föreningsbanken) och Finska Ångfartygs Aktiebolag. Stockmann hade 
även förtroendeuppdrag i staden. Han var ledamot i stadsfullmäktige under 
åren 1897–1906. Dessutom satt han i styrelsen för stadens allmänna arbeten 
1911–18, och i ståndsriksdagen 1904–05.15

År 1942 blev Stockmann ett börsbolag men det har letts av familjemedlem-
marna Sten Stockmann (1902–75), son till Karl Stockmann, och Edward Stock-
mann (1909–90), son till Frans Stockmann. Doris Stockmann var direktör för 
Akademiska Bokhandeln 1990–97, och Karl Stockmann var direktör för varu-
huset i Helsingfors 2001–07.

Julius Tallberg  

Den åbofödde Julius Tallberg (1857–1921) blev år 1878 anställd i järnavdelningen 
i G. F. Stockmanns aff ärsverksamhet, där han lärde sig om bl.a. handel med 
byggmaterial. År 1880 fann Julius Tallberg sina aff ärspartners: byggmästaren 
Elia Heikel och arkitekten Constantin Kiseleff , som hade en lönsam byggfi rma. 
I anslutning till den grundades på Tallbergs initiativ en aff är för byggmaterial. 
Tallberg var till en början delägare i byggfi rman och direktör för byggmaterial-
aff ären, men köpte år 1887 ut sina partners andelar i företaget.

På 1890-talet köpte Julius Tallberg tomterna på Brunnsgatan och Alexanders-
gatan mittemot järnvägsstationen och förenade tomterna med varandra genom 
butiksgången Citypassagen. År 1899 stod Tallbergs nya butiksbyggnad färdig på 
Alexandersgatan. Byggnaden hade moderna utställningsrum, butiker och la-
gerutrymmen. I den byggnaden var Tallbergs aff är verksam i nästan 80 år. Från 
och med 1930 har Tallbergska huset haft Stockmannvaruhuset som granne på 
andra sidan Alexandersgatan.

Tallberg var en betydelsefull byggmästare. Han lät ensam och tillsammans 
med sina aff ärspartners bygga tiotals stenhus på olika håll i Helsingfors: Tölö, 
Skatudden, Eira och Sörnäs. Tallberg deltog även i produktionen av byggnads-
material. Han ägde en fabrik som tillverkade cement och byggnadsskivor, grun-
dade Finlands första cementgjuteri i Helsingfors, och hans företag blev det för-
sta i landet med industriell produktion av murbruk.

Vid sidan av sin aff ärsverksamhet deltog Tallberg i Helsingfors kommunsty-
relse. Han var ledamot i stadsfullmäktige under åren 1888–1912. Även i stadens 
tjänst månade Tallberg särskilt om näringslivets behov. Han stödde byggandet 
av hamnbanan och deltog i upprättandet av Helsingfors Omnibus Ab, föregång-
aren till Helsingfors nuvarande trafi kverk. Flera kommunala och statliga kom-
mittéer drog nytta av Tallbergs kunskaper inom ekonomi.
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Tallberg var intresserad av hela Helsingforsregionens utveckling. Det var 
på hans initiativ som arkitekten Eliel Saarinen skapade planen Pro Helsing-
fors (1918), som gestaltade ett Stor-Helsingfors. I stadsfullmäktige drev Tallberg 
starkt frågan om att staden skulle köpa Drumsö, som ligger i västra Helsing-
fors.

Tallberg var en stor välgörare som gav pengar åt bl.a. universitet och Hel-
singfors stad. På Tallbergs 60-årsdag fi ck Helsingfors tillgång till två stiftelser 
(Pro Helsingfors och Bertha Maria Tallbergs stiftelse). Den som vandrar längs 
Alexandersgatan påminns om Julius Tallberg av Felix Nylunds skulpturgrupp 
Tre smeder. Statyn fungerar som landmärke och mötesplats och på fundamen-
tet står en text på latin som på svenska betyder: ”Statyn restes av Pro Helsing-
fors med hjälp av en donation från J. Tallberg år 1932.”16

Alexandersgatan på 1920-talet.  Privat samling
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Skatudden. Detalj från kartan från åren 1696/1707.  Helsingfors stadsmuseum

Detalj från kartan från år 1838. Kartan i sin helhet fi nns på sidan 24. C. W. Gyldén gjorde år 1838 Helsingfors nya stadsplan, i vilken det 
fortfarande inte fanns planer på att planlägga Skatudden. På dess östra udde hade marinens kasernbyggnader [Z] färdigställts i början 
av 1820-talet. Också fängelset [Å] som togs i bruk år 1837 syns på kartan. Lökholmen kan tydligt urskiljas framför Skatudden.
Helsingfors stadsarkiv
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IV

SKATUDDEN UNDER 
FYRA ÅRHUNDRADEN

Helsingfors innerstads östra utsprång, en före detta udde och numera en ö, är 
känt under namnet Skatudden. Det fi nskspråkiga namnet Katajanokka har 
använts sedan slutet av 1860-talet och är en förvridning av det svenska ordet 
skata, som betyder just udde eller näs.  Områdets nuvarande svenska namn är 
Skatudden. Skatudden har genomgått stora förändringar under de ca trehundra 
år då den har kunnat granskas på kartor. Detta förändringsarbete, särskilt igen-
fyllningen av stränderna och att på detta sätt att förena öar med fastlandet har 
varit typiskt för hela stadsområdet.

Skatudden, stadsdel nummer 8, är numera avsevärt större än för bara två-
hundra år sedan. Så märkbart har dess stränder formats av igenfyllning, att till 
och med en ö, Lökholwmen har försvunnit från vattnet som omger Skatudden. 
Något fi nskspråkigt namn hann aldrig fastställas för ön, men senare har en gata 
döpts till Lökholmsgatan (fi . Laukkasaarenkatu) efter ön. 

Uddens namn var i 1700-talskartor Tullskata Udden, eftersom tullen till sta-
dens hamn då låg på uddens norra strand. Den viktigaste hamnen låg från och 
med 1600-talet och nästan tvåhundra år framåt på en vindskyddad plats i Norra 
hamnen. I kartor från slutet av 1700-talet har namnet förkortats till Skat Udden, 
som eftersom fi ck den etablerade formen Skatudden.1

Under det stora nordiska kriget (1700–21) ockuperade den ryska armén Hel-
singfors och ödelade staden. Kejsar Peter I (den store) ledde de ryska trupperna 
som anlände med båtar till Helsingfors i maj 1713. Ställda mot en överlägsen 
fi ende blev stadens försvarare och invånare tvungna att retirera, och när de gav 
sig av tände de eld på staden. Under den ryska ockupationen 1713–21 användes 
Skatuddens trädbestånd som byggnadsmaterial. Efter detta lämnades udden 
kal och karg.2
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Detalj från kartan från år 1878. Kartan i sin helhet fi nns på sidorna 56–57. År 1875 styrktes stadsplanen som gjorts av stadsin-
genjör C. Reuter. I Claës Kjerrströms karta från år 1878 syns stadsingenjör Theodor Tallqvists förslag till byggande av hamnkajar 
på Skatuddens nord- och sydstränder. Också förenandet av Lökholmen och Skatudden hörde till planen. Skatudden ansågs er-
bjuda de bästa förutsättningarna för den nya hamnen. I stadsplanen syns som nya byggnader Mynthuset (1864), Ryska kyrkan 
(Uspenskij, 1868), Diakonissanstalten (1869) och de ännu i byggnadsskedet varande Magasinen bakom Ryska kyrkan.
Helsingfors stadsmuseum

I mitten av 1850-talet började det vara bråttom med Helsingfors hamnpla-
ner då handelssjöfarten växte snabbt. En modern hamn ansågs vara oumbär-
lig för stadens näringsliv. Nu räckte inte längre hamnen vid Sörnäsudden, dit 
man hade dragit järnvägsspår strax efter att Finlands första järnväg från Hel-
singfors till Tavastehus blivit färdig år 1862. Man behövde en storhamn med la-
gerutrymme. Till hamnplanerna hörde även planeringen av en hamnbana. Då 
beslutet om att Helsingfors nya moderna hamn skulle ligga på Skatudden, var 
det svårt att få till ett beslut om hamnbanans dragning. Kommittéerna dryftade 
dragningen i fl era år och presenterade alltid nya alternativ. På 1880-talet kom 
förslaget om att dra hamnbanan från Helsingfors huvudbangård längs Kajsa-
niemis strand runt Kronohagen via Norra kajen till Skatudden.

Ärendet fi ck sin lösning år 1891, då man bestämde sig för att dra hamnbanan 
genom Kampen och via Helsingfors sydspets. År 1895 fastställdes en stadsplan 
undertecknad av Herman Norrmen och snart började byggandet av Skatuddens 
västra del. Redan samma år nådde hamnbanan området. Denna bana, som gick 
via Salutorget, tjänade hamnen till 1980, då det sista tåget gick till Skatudden.3
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Ibruktagningsåren för Skatuddens 
byggnader. En byggnadsinventering 
gjordes år 1997.
Helsingin kantakaupungin rakennuskulttuuri. 
Katajanokan kaupunginosan inventointi. Helsingin 
kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 
2/1998. Espoo 1998.

Lyftkranar och fartyg i Skatuddens hamn på 
1950-talet.

Helsingfors stadsmuseum



98

Skatuddens byggnader i jugendstil i början av 1900-talet.
Privat samling

Nya bostadskvarter, i huvudsak ritade av unga arkitekter, restes under åren 
1896–1913. De nya byggnaderna representerade den tidstypiska jugendstilen. 
Husen bär drag från såväl centraleuropeiska som fi nska byggnadstraditioner. 
Området har bevarats i sin ursprungliga, enhetliga form ända intill våra da-
gar och utgör en arkitektoniskt vacker och ovanlig helhet i Helsingfors. Under 
andra världskriget förstördes några av Skatuddens bostadshus helt och hållet 
och fl era byggnader skadades. I samband med återuppbyggandet förändrades 
några byggnaders utseende. Hamnområdet å andra sidan kompletterades med 
nya lager- och industribyggnader under årtiondenas lopp. En livlig byggperiod 
inföll bl.a. på 1930-talet.4

Under 1970-talet moderniserades Helsingfors hamnfunktioner och nya ham-
nar byggdes för frakttrafi ken. Man beslutade att endast behålla persontrafi k 
på Skatudden. Marinen lämnade sina kaserner på öns östra spets 1959 och så 
gjorde även Gardets bataljon i slutet av 1960-talet. Även det gamla varvsom-
rådet tömdes. För områdena under förändring ordnades en formgivningstäv-
ling, som vanns av arkitekttrion Vilhelm Helander, Pekka Pakkala och Mikael 
Sundman. Den nya stadsplanen fastställdes 1977, och efter det påbörjades det 
tioåriga byggnadsarbetet för det nya bostadsområdet. År 1970 hade Skatudden 
3 922 invånare och 1990 5 049.5

Marinkasernen renoverades och restaurerades och togs i bruk av utrikesmi-
nisteriet på 1980-talet. Hamnlagerbyggnaderna fi ck diverse nya funktioner, till 
exempel så blev det största lagret ett hotell i början av 1990-talet. Senare, i bör-
jan av 2000-talet gjordes även fängelsebyggnaden om till hotell.
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Snedbild av Skatudden år 2002.  Helsingfors stads fastighetskontor, stadsmätningsavdelningen
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V

LIVSMEDELSHANDEL 
I HELSINGFORS

Handeln var i Finland liksom i övriga Europa begränsad till städerna, där han-
del endast fi ck bedrivas av köpmän som godkänts som medlemmar av skrået. 
I Finland reglerades handeln av skråväsendet fram till 1868 då systemet avskaf-
fades. Enligt handelsförfattningen från 1743 skulle den som ville bli köpman 
vara lärling i minst sju år och handelsbiträde i minst fyra år innan det blev möj-
ligt att bli köpman. Inom olika handelsbranscher fanns även olika examina för 
köpmän.1

Köpmannaskrået var indelat i köpmän som bedrev in- och utrikeshandel. De 
som bedrev utrikeshandel var ofta utlandsfödda: tyskar, ryssar och svenskar. 
Dessutom fanns många aff ärsinnehavare bland köpmännen. Under autonomi-
tiden (1809–1917) dominerades livsmedelshandeln av ryssar ända till 1870-talet.2 
Efter 1868 hade stadsinvånare möjlighet att grunda fi lialer även på landsbyg-
den.3

En viktig förändring för handeln var näringsfrihetslagen från 1879. Efter 
denna räckte det med att anmäla sig hos magistraten för att få rätt att idka nä-
ring. Därigenom underlättades utövande av företagsverksamhet avsevärt.41879 
bedrev 200 personer handel i Helsingfors och 1906 ett drygt tusental (1 060).5 
Antalet aff ärsinnehavare, särskilt antalet fi nskspråkiga livsmedelshandlare, 
växte. Fram till slutet av 1800-talet bedrevs handeln i Helsingfors i huvudsak av 
svenskspråkiga köpmän. Det påstås att det i Helsingfors ”fi nare” bostadsom-
råden, som avgränsades av Alexandersgatan och Esplanaden bara fanns en di-
versehandel som betjänade kunder på fi nska år 1896. Situationen förändrades 
dock snabbt då staden växte och i takt med industrialiseringen blev allt mer 
fi nskspråkig. År 1914 var drygt 60  av de 400 expediter som arbetade i Helsing-
fors mjölk- och brödhandlar fi nskspråkiga.6

Handelssektorn erbjöd många en väg till social klättring. Man kunde få ut-
bildning på området genom att praktisera inom olika befattningar. Många före 
detta springpojkar blev så småningom ägare till egna handelshus. Man kan sär-
skilt nämna kvinnors verksamhet som handelsmän och självständiga lönearbe-
tare. Först accepterades änkor inom yrket, sedan ogifta och till sist även gifta 
kvinnor. Det fanns även väldigt många kvinnor som arbetade som handelsbi-
träden.7

Redan på 1850–1860-talen uppstod många specialaff ärer – bland de första var 
järnhandlarna. Till 1800-talets gatubild hörde specialaff ärer för bl.a. tyg, kläder, 
hanskar, paraplyer och tobak. Den vanligaste typen av specialaff är var textil-
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Helsingfors Salutorg år 1909. Det var enkelt för fi skarna att föra sin fångst till Salutorget för att säljas eftersom det är beläget 
vid havsstranden. Gamla Saluhallen i bakgrunden till vänster öppnades år 1889. Livsmedelshandel sker ännu idag på Salutor-
get och i Gamla Saluhallen.  Helsingfors stadsmuseum

handlar. I början av 1900-talet blev specialaff ärernas utbud allt mångsidigare: 
då uppstod aff ärer specialiserade på t.ex. blommor, skor, musik, smycken och 
lantbruksmaskiner.8 Specialaff ärerna har sedermera till stor del ersatts av varu-
husens avdelningar samt av köp- och aff ärscenter.

Handel på torg och i saluhallar

Torghandeln härstammar från den gamla medeltida marknadstraditionen. Inför-
sel av lantvaror till städerna var länge nödvändig, och varorna täckte nästan allt 
som behövs i livet, från spannmål till tobak, trävaror och matvaror. Det fi nns 
detaljerade uppgifter om torghandeln i Helsingfors från och med 1700-talet. En 
tradition som är livskraftig än idag är Strömmingsmarknaden som har ordnats 
under hösten sedan år 1743. Torgförsäljning bedrevs då på Stortorget som låg 
där Senatstorget ligger idag. På 1810-talet fl yttades torghandeln från Stortor-
get till det nuvarande Salutorget. Kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet 
fanns det fem torg i Helsingfors: Salutorget, Kaserntorget, Sandvikstorget, Järn-
vägstorget och Hagnäs torg. Dessutom hade de judiska handelsmännen ett eget 
torg, det s.k. Narinkkatorget i Kampen, där man i huvudsak sålde begagnade 
kläder. I den nya stadsdelen Bortre Tölö började man bedriva torghandel med 
livsmedel på Tölötorg under mellanfreden 1941 (se Temakarta 1).9
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Grundad Adress
1. Gamla Saluhallen 1889 Södra hamnen
2. Sandvikens Saluhall 1903 Sandvikstorget
3. Ab Helsingfors Saluhallar 1906 Unionsgatan 15
4. Kaserntorgets Saluhall (Kaartinhalli) 1907 Kaserntorget
5. Hagnäs Saluhall 1914 Hagnäs torg
6. Sture Saluhall 1926 Sturegatan 40
7. Eura Saluhall 1928 Euravägen 8–10
8. Tölö Saluhall 1928 Fjälldalsgatan 16
9. Vasa Saluhall 1930 Helsingegatan 1

Torg Saluhallar
1. Salutorget
2. Sandvikstorget
3. Hagnäs torg
4. Tölö torg

Temakarta 1.

Helsingfors torg och saluhallar år 1950
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Kniefs korvbutik fanns på 1920-talet mitt emot järnvägsstationen på Brunnsgatan 8. Som många andra korvfabrikörer hade 
Kniefs släkt kommit till Finland från Tyskland.  Helsingfors stadsmuseum

En station för livsmedelskontroll grundades år 1884 i Helsingfors och den 
första stationen för köttkontroll öppnades 1897, men granskning av kött blev 
obligatoriskt först 1914. Enligt 1898 års lagstiftning tilläts mjölkförsäljning i 
mjölkaff ärer som uppfyllde vissa hygienkrav, på torgens särskilda platser för 
mjölkförsäljning samt som hemleverans.10 Efter år 1910 fi ck man enligt hälso-
vårdsordningen inte längre sälja kött, köttprodukter, smör, ost, bröd, mjölk eller 
gryn på torget. Man gjorde dock fl era undantag och till exempel torgförsäljning 
av kött förbjöds slutgiltigt först år 1936.

Helsingfors stad försökte för sin del höja den allmänna hygiennivån på livs-
medel och skydda livsmedlen från solljus och damm genom att grunda saluhal-
lar. En tidig första version av en saluhall byggdes år 1824 på Kaserntorget. Sa-
luhallen hade fem försäljningsplatser. Systematiskt byggande av saluhallar bör-
jade dock först i slutet av 1800-talet. Saluhallarna gjorde dock inte slut på luk-
tolägenheterna, om vilka de närboende klagade till hälsovårdsnämnden.11

Den första egentliga saluhallen kom till Helsingfors då den numera s.k. 
Gamla Saluhallen stod färdig 1889. Enligt stadgarna fi ck man där sälja köttpro-
dukter, ägg, smör, ost och trädgårdsprodukter. Därefter byggdes Sandvikens 
saluhall (1903), Torghallen (1906), Kaserntorgets saluhall (1907) och Hagnäs sa-
luhall (1914). Av dessa låg Sandvikens saluhall och Hagnäs saluhall nära arbe-
tarnas bostadsområden. I bottenvåningen av ett våningshus på Fjälldalsgatan i 
Främre Tölö fanns från slutet av 1920-talet till början av 1980-talet Tölö saluhall 
där man i främst sålde livsmedel (se Temakarta 1).
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I vissa saluhallar, till exempel i Hagnäs, fanns även textilaff ärer. Kaserntor-
gets saluhall sålde däremot nästan enbart skodon, tyg och kortvaror.12 Under 
självständighetstiden byggdes tre saluhallar i arbetarstadsdelarna. Vallgårds sa-
luhall blev kortlivad, och verksamheten lades ned år 1931. Åstorgets saluhall 
byggdes 1929 och Böle saluhall vid decennieskiftet 1930. 13 Ännu under 1950-talet 
grundade man saluhallar i nya bostadsområden bl.a. i Norra Haga och Herto-
näs. Samtidigt öppnades nya saluhallar på Stora Robertsgatan och i Berghäll. 
De fl esta av de nyare saluhallarna blev inte särskilt långlivade. Numera domi-
nerar stormarknader och stora varuhus marknaden för förbrukningsvaror i Hel-
singfors och bara Gamla saluhallen och Hagnäs saluhall fortsätter sina tradi-
tionella verksamheter.14

Handeln förändras

På 1890-talet hade man bestämt att mjölk inte får säljas tillsammans med andra 
livsmedel än bröd.15 År 1900 hade Helsingfors 66 mjölkaff ärer 16 och år 1910 
fanns det 389. 17 År 1939 hade antalet mjölkaff ärer enligt stadens statistik stigit 
till 719 aff ärer.18 Merparten av dessa aff ärer ägdes av privatföretagare, som van-
ligtvis bara innefattade en butik, s.k. ”kivijalkakauppa” (”grundbutik”). Bland 
mjölkaff ärerna fanns också stora företag, såsom Andelsaff ären Elanto, som 
grundades år 1905 och hade 126 butiker, och Jordbrukarnas Mjölkcentral som 
hade 99 butiker (se Temakarta 2).19 År 1950 fanns det fortfarande 701 mjölkaf-
färer.20 I statistiken för 1970 fanns inte längre traditionella mjölkaff ärer som en 
egen grupp, utan statistiken inkluderade alla aff ärer med mjölkförsäljning, av 
vilka det fanns 1 314. 21

Även antalet kött- och charkuteributiker växte avsevärt. Medan det år 1900 
fanns 65 kött- och charkuteributiker22, var antalet 268 år 193923 och 372 år 195024. 
Även här var kooperativrörelsens betydelse stor, då till exempel Andelsaff ären 
Elanto år 1939 ägde 51 av stadens 268 kött- och charkuteributiker.25

Under och efter andra världskriget var handeln i Finland under ransone-
ring. Allt eftersom började livsmedlen befrias från ransoneringen. Under åren 
1946–47 tog man bort ransoneringen på ägg, kaff esurrogat, kött, salt och pota-
tis. Efter 1948 var fortfarande bl.a. spannmålsprodukter, smör och olja ransone-
rade. I Finland upphörde ransoneringen först den 1 mars 1954, då kaff ehandeln 
släpptes fri. Efter ransoneringstidens slut började handelns försäljning genast 
växa.26

En föregångare när det gällde aff ärer med självbetjäning var Andelsaff ä-
ren Elanto, vars första självbetjäningsbutik öppnade 1950. Det dröjde dock till 
1960-talet innan självbetjäningsbutikerna, snabbköpen, blev vanliga, särskilt 
inom Helsingfors nyare bostadsområden. Snabbköpens banbrytare var K-köp-
männen, alltså de privatföretagare som senare bildade K-kedjan i kontrast till 
de kooperativa handlarna. I snabbköpen fi ck konsumenterna allt de behövde 
på en gång, och de trängde efterhand undan de gamla traditionella småbu-
tikerna. Tiden för dessa s.k. ”grundbutiker” fortsatte i synnerhet i den tätbe-
byggda stadskärnan fram till 1960-talet.

Glaspalatset som stod färdigt år 1936 kan ses som en slags föregångare till 
köpcentren. Glaspalatset låg centralt beläget på Henriksgatan (nuvarande Man-
nerheimvägen) och erbjöd mångsidiga tjänster. Helsingfors första köpcenter 
byggdes 1959 i Munkshöjden, Norra Haga och Gamlas. I dessa fanns bl.a. buti-
ker, postkontor, bank, arbetarinstitut, caféer och kiosker. Tack vare deras cen-
trala lägen blev köpcentren omtyckta mötesplatser. Köpcentrens guldålder var 
1960-talet, men deras popularitet falnade när stormarknaderna kom på 1970-ta-
let.27
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Adress

Caloniusgatan 6

Cygnaeusgatan 12

Mechelingatan 23

Museigatan 11, 15, 18, 19, 20–22, 36, 38, 42, 44, 46

Runebergsgatan 39

Fjälldalsgatan, 9

Fänrik Ståls gata 5

Temakarta 2.

De fyra största företagens mjölkbutiker kring Museigatan i Främre 
Tölö år 1939 

Mjölkbutik

Finlands första stormarknad var Maxi Market som öppnades i Alberga i 
Esbo i början av 1970-talet. Stormarknaderna krävde omfattande parkerings-
platser och byggdes därför långt utanför centrum. En plats vid en vältrafi kerad 
korsning längs en av stadens infartsleder garanterade framgång. Liksom hos de 
utländska förebilderna förutsatte man att stormarknadernas kunder hade egen 
bil. Fördelen med stormarknaderna var möjligheten att skaff a allt nödvändigt 
på ett ställe förmånligare är i andra aff ärer.28 Idag har stormarknaderna fortsatt 
växa och en mängd andra servicepunkter har öppnats i anslutning till dem.

Som konkurrenter till stormarknaderna uppstod aff ärscenter. Östra cen-
trums aff ärscenter öppnades 1984 i Östra Helsingfors och 1985 öppnades aff ärs-
centret Forum på Mannerheimvägen. Under början av 2000-talet fanns utöver 
Forum även aff ärscentren Kluuvi och Kämp i Helsingfors centrum samt inom 
några kilometers räckhåll till exempel aff ärscentren Arabia och Ruoholahti. 
Aff ärscentret Kamppi öppnades i innerstaden vårvintern 2006. I anslutning till 
Kamppi fi nns bussterminaler för fjärr- och lokaltrafi k samt en metrostation.
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Museigatan 44 i Främre Tölö år 1929. I detta typiska bostadshus fanns då bilhall, köttbutik, allmän bastu, biograf, barberare och 
mjölkbutik. År 2008 fanns i samma hus bilhall, väskbutik, programbyrå, barberare, reklambyrå, hårfrisörska, servicebolag och 
dataföretag.  Helsingfors stadsmuseum
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Kungliga biblioteket, Stockholm
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TRANSPORT 
I HELSINGFORS

VI

Huvudfarleden för sjöfart i Finska viken har under fl era århundraden gått längs 
kusten och skärgården på den fi nska sidan. Farleden har delats i två vid Por-
kala udd, där den ena leden har svängt av mot Estland och den andra har fort-
satt österut förbi det nuvarande Helsingfors mot Novgorod. För övervakning 
och varningar gällande havsområdet har det i Helsingforsnejden funnits sär-
skilda vaktposter på nuvarande Observatorieberget och i Botby.1

Helsingfors grundades år 1550 inne i viken vid Vanda ås utlopp, där det fanns 
en vattenväg till inlandet och havsfarleder ut i världen.2 Platsen låg också nära 
den gamla landsvägen mellan Åbo och Viborg som hade utvecklats omkring se-
kelskiftet år 1400 som en konkurrent till vattenvägen. Vägen har beskrivits som 
den viktigaste vägen i Finland under den svenska tiden.3

År 1640 fl yttades Helsingfors från Vanda ås utlopp till Estnäs där det fanns 
bättre hamnmöjligheter.4 Helsingfors kontakter med öppet hav förbättrades 
tack vare fl ytten, men kontakterna med inlandet försämrades, då man från Est-
näs måste ta sig runt havsviken på stadens västra sida för att komma norrut. 
Längs Vanda å, norr om staden fanns det redan fast befolkning, och där hade 
Helsinge kyrka S:t Lars uppförts på 1400-talet. Kyrkan är idag den äldsta bygg-
naden i området.

Byggnadsarbetet i det nya Helsingfors framskred långsamt och på 1650-talet 
fi ck man med kronans stöd broförbindelse norrut och en båtkaj i Norra ham-
nen. Stadens exporthandel fi ck svårigheter när handeln med Finlands viktigaste 
exportprodukt, tjära, centraliserades till tjärkompaniet i Stockholm. I slutet av 
1600-talet låg det egentliga stadsområdet mellan nuvarande Norra Esplanaden 
och Norra Kajen på ett cirka en halv kilometer brett och långt område. Enligt 
tomtförteckningen från 1709 fanns då 270 bebyggda tomter i Helsingfors. Två 
huvudvägar ledde till staden, den ena från väst och den andra från norr.5

Helsingfors ställning förändrades då Sveriges stormaktstid (1648–1721) tog 
slut och rikets östra gräns fl yttades västerut. Sverige besvarade de växande 
spänningarna genom att med Frankrikes hjälp börja bygga den massiva sjöfäst-
ningen Sveaborg (fi . Viapori/Suomenlinna) på öar utanför Helsingfors år 1748. 
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Fästningen räddade inte Helsingfors och Finland under kriget 1808–09 då Ryss-
land år 1808 erövrade Helsingfors, varefter fästningen som kallats Nordens Gi-
braltar kapitulerade.

Under slutet av 1700-talet blev sjöfarten kring Helsingfors livligare och nya 
båtvarv byggdes i staden. Stadens huvudhamn var Norra hamnen, men den var 
för låg och stora båtar kunde inte ta sig till kajen, utan var tvungna att lasta 
av med hjälp av pråmar. Den viktigaste exportprodukten var trä och de vikti-
gaste importprodukterna var spannmål och salt.6 I mitten av 1700-talet plane-
rade man att förbinda Helsingfors med inlandets vattensystem via Vanda å och 
kanaler, men projektet kunde aldrig genomföras på grund ekonomiska orsa-
ker. Däremot förbättrades Finlands landsvägsnät under Gustav III:s regerings-
tid (1771–92). Trots detta strävade man efter att sköta alla tyngre vägtransporter 
vintertid.7

Huvudvägarna och landstrafi ken

Under början av den ryska tiden ville de nya makthavarna fl ytta Finlands tyngd-
punkt österut från Åbo, som ligger nära Stockholm. Därför upphöjdes Helsing-
fors år 1812 till huvudstad i det autonoma storfurstendömet Finland. Flytten 
av maktcentrum förändrade tyngdpunkten för hela trafi ksystemet. Helsingfors 
tillväxt som regerings- och handelsstad livade upp även närområdenas närings-
liv.

Utfartsvägarna från staden var Åbovägen västerut och Tavastvägen österut. 
I och med att staden växte fl yttades tullgränserna vid vägarna gradvis längre 
ut, ända till Tölö och Gumtäkt. I början av Tavastvägen fanns två broar: Långa 
bron från staden till Broholmen, dåvarande Stora Musholmen, och Lilla bron 
därifrån till fastlandet. Dessa träbroar behövde ofta underhållas. När vägdrag-
ningen förändrades på 1830-talet fi ck Lilla bron fl yttas till en ny plats. På 1860-ta-
let rustades utfartsvägarna upp och gjordes till grusbelagda chausséer. På Östra 
Chaussén kunde under den bästa marknadstiden trafi keras av upp till 2 000 
hästar om dagen. I slutet av 1880-talet anslöts Broholmen vid sin norra strand 
till fastlandet då sundet fylldes igen.

Det fi nska vägnätets användbarhet förbättrades av gästgiveri- och skjutsvä-
sendet som försäkrade att det fanns uppehålls- och viloplatser med ca 20 kilo-
meters avstånd. I städerna svarade borgerskapet för att tjänsterna fungerade 
och man gjorde avtal om skjutsning med företagare. För transporter inom Hel-
singfors fanns person- och lastkuskar, vars verksamhet övervakades av magi-
straten. År 1818 bestämdes det att de skulle ha nummerplåtar som kännetecken 
och samlingsplatser vid Senatstorget och det nuvarande Kaserntorget. För att 
organisera trafi ken gick man i Finland över till högertrafi k år 1858, efter en be-
stämmelse som gällde hela landet. Gasbelysning på gatorna togs i bruk år 1860 i 
Helsingfors och elektrisk belysning blev allmänt på 1910-talet. En telegraff örbin-
delse som delvis ersatte landsvägs- och posttrafi ken från Helsingfors till kejsar-
dömets huvudstad Sankt Petersburg stod klar under Krimkriget på 1850-talet.
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R. S. O.:s och O. I. Hagelstams karta över Helsingfors och öarna framför staden år 1836, 
i nedre kanten Helsingfors före år 1808. I kartan från år 1836 syns fartygslederna. Ång-
fartygstrafi ken som sommartid gick från Helsingfors till Sankt Petersburg, Tallin och 
Stockholm inleddes år 1837.  Riksarkivet
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Helsingforsarna välkomnar isbrytaren Jääkarhu (Isbjörnen) som anländer till staden år 1926. Före isbrytarnas tid avbröts Helsing-
fors sjötrafi k på grund av isarna i värsta fall upp till ett halvår. Den första isbrytaren som fi nska staten anskaffade år 1890 gjorde 
slut på Finlands sydkusts vintertida isolering och höll förbindelserna öppna till världen utanför. Möjliggörandet av vintersjöfart 
var viktigt för Finlands utrikeshandel.  Helsingfors stadsmuseum

Sjöfart

I Helsingfors vid Estnäs fanns två huvudhamnar: Norra hamnen och Stads-
viken, dvs. nuvarande Södra hamnen. Båda hamnarna var länge nästan i sitt 
naturliga tillstånd utan kajer. Norra hamnens båtkaj var till för ilastning och 
urlastning av större fartyg. Södra hamnen var lägre och omfattande hamnbyg-
gande kunde börja först under ledning av stadens nybyggnadskommitté i början 
av 1800-talet, då man ville utveckla Helsingfors till landets centrum för handel. 
Då rätades strandlinjerna ut genom igenfyllning av grunda partier och målet 
var att bygga strandkaj från Ulrikasborg till Skatudden.

I närheten av det nuvarande Salutorget gjordes hamndockor för mindre far-
tyg. Nya strandkajer byggdes även vid Norra hamnen och Sandviken. Norra 
och Södra hamnen förenades med en kanal år 1844.8 Västra hamnen som skulle 
vara anpassad för stora fartyg började byggas på 1890-talet. Sörnäs hamn anslöts 
till järnvägsnätet redan på 1860-talet och de andra hamnarna anslöts först när 
strandbanan som rundade staden, blev färdig vid århundradets slut. Då hade 
Södra hamnen blivit den viktigaste hamnen med mest kajplats för stora fartyg 
(1,5 km). Sörnäs hamn hade 554 meter och Sandvikens hamn bara 185 meter. 



113

Helsingfors gamla järnvägsstation gav vika för den nya stationsbyggnaden år 1914. Järnvägsstationen som planerats av arkitekt 
Eliel Saarinen invigdes år 1919. Finlands första järnväg blev färdig år 1862 och gick från Helsingfors till Tavastehus i inlandet. 
Järnvägsförbindelsen från Finland till Centraleuropa öppnades då järnvägen till Sankt Petersburg färdigställdes år 1870. Sankt 
Petersburgsbanan underlättade Finlands utrikeshandel och livsmedelsförsörjning.  Helsingfors stadsmuseum

För kusttrafi kens mindre fartyg fanns det förutom dessa hamnar även kajer i 
Norra hamnen och vid Broberget. Skatuddens hamn byggdes kring sekelskiftet. 
År 1913 hade stadens hamnar en total kajlängd på 5,6 kilometer och dessutom 
plats för lätt trafi k i Havshamnen och i Gräsviken.

Helsingfors blev Finlands viktigaste sjöfartsstad i slutet av 1700-talet, men 
staden förlorade sin ställning efter några år, då några av städerna på Finlands 
västkust växte om staden sett till handelsfl ottans storlek. Sjöfart var på den ti-
den det viktigaste transportsättet för stora varumängder. Dess andel av trans-
porterna på 1860-talet har uppskattats till ca 85 .

Utöver segelfartygen kom ångfartygen på 1830-talet. De första ångfartygen 
var hjulångare. Lentäjä, Helsingfors första ångfartyg, trafi kerade sträckan mel-
lan staden och Sveaborg år 1837, och vid samma tid startades även den regel-
bundna ångfartygsförbindelsen mellan Åbo och Sankt Petersburg via Helsing-
fors. Redarna i Helsingfors gick långsamt fram i sina ångfartygsinvesteringar 
och först i slutet av århundradet översteg antalet ångfartyg antalet segelfartyg. 
Deras lastförmåga var till och med fem gånger större än segelfartygens. Hel-
singfors var landets viktigaste importhamn och år 1900 var dess andel av im-
porten 28,2  men bara 5,6  av exporten. Industrierna i Helsingfors var före 
första världskriget beroende av import, då tre fjärdedelar av råvarorna var im-
portvaror.
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Järnvägstrafi k

Rysslands regentskifte år 1855 innebar en förändrad politisk riktning och starten 
på betydelsefulla samhälleliga förändringar. Alexander II:s förnyelseprogram i 
Finland satte fart på handelns, sjöfartens, industrins och skolväsendets utveck-
ling. Finlands första 108 kilometer långa järnväg från Helsingfors till Tavaste-
hus i inlandet blev färdig år 1862.9 I Helsingfors drogs järnvägen förbi Tölöviken 
över den nyligen torrlagda Gloviken, där stadens järnvägsstation restes. Hel-
singfors blev centrum för järnvägstrafi ken. Nästa viktiga banförbindelse år 1870 
anslöt via Viborg Helsingfors med kejsardömets huvudstad Sankt Petersburg.

Till en början lämpade sig tågen inte för arbetsresor, då avgångarna var få. 
Den växande bebyggelsen längs banvägarna betjänades av kombinerade gods- 
och persontåg som kallades för blandtåg. De var långsamma då de kunde stå 
länge på stationerna för i- och urlastning av gods. De första egentliga lokaltå-
gen började trafi kera sträckan mellan Helsingfors och Träskända år 1886. Den 
äldsta av Helsingfors förortsstationer var Dickursby station. Fredriksbergs sta-
tion, nuvarande Böle station, öppnades 1876 och användes även av invånarna 
i villasamhället i Åggelbys västra del.10

Lokaltrafi kens användning av tågturer fi ck antalet tågresenärer att växa 
snabbt. År 1870 reste 11 000 personer mellan Helsingfors och Dickursby, år 1900 
130 000 och år 1920 till och med 2 529 000. Helsingfors var i början av 1900-talet 
landets viktigaste station mätt i antal resenärer och kilometer per person. Hel-
singfors station användes som avgångs- eller ankomststation av ca fyra miljo-
ner resenärer, medan landets näst största station, Viborg station, användes av 
drygt en miljon resenärer.

Trafi k inom staden

År 1843 fanns cirka 100 hyrkuskar som erbjöd transporttjänster. Helsingfors för-
sta hästomnibus började trafi kera staden år 1876. Hästomnibussarna var vagnar 
för cirka tio passagerare dragna av två hästar. De var ett av de första egentliga 
transportmedlen för kollektivtrafi k, då de trafi kerade på förhand bestämda rut-
ter enligt tidtabell. Hästomnibustrafi ken blev kortlivad, då arbetarna på grund 
av resornas höga priser inte hade råd med tjänsten. Å andra sidan fanns inte 
heller något stort behov eftersom Helsingfors fortfarande var litet till storle-
ken.11 Hästomnibustrafi ken startade på nytt år 1888 då några aff ärsmän grun-
dade Helsingfors Omnibusaktiebolag. Bolagets omnibussar trafi kerade till en 
början en sträcka mellan Tölö och Brunnsparken samt på vintern isvägen mel-
lan Salutorget och Sveaborg. Där kan man säga att Helsingfors egentliga kol-
lektivtrafi k fi ck sin början.

Ett transportsätt som var eff ektivare än hästomnibussen var hästspårvägen 
som utvecklats i USA på 1860-talet. Helsingfors började år 1891 trafi keras av 
två linjer, en mellan Tölö och Brunnsparken och en mellan Sörnäs och Lapp-
viken.  År 1900 gick man över till eldrivna vagnar, vilket innebar slutet för den 
hästdragna spårvägstrafi ken (se Temakarta 3). I den tidens Helsingfors fanns 
fortfarande 570 hyrkuskar och 337 lastkuskar och deras antal växte ända till år 
1911. Efter det började antalet hästkuskar sjunka i takt med att bilar blev allt 
vanligare.12

Som en följd av de nya linjerna och den eldrivna trafi ken växte spårvägar-
nas resandeantal i snabb takt. År 1907 var antalet resande redan ca 5 miljoner. 
Spårvägs- och omnibusaktiebolaget var ett mycket inkomstbringande företag 
och staden förvärvade aktiemajoriteten i bolaget år 1913.

Tåg- och spårvägstrafi ken spelade en viktig roll i förstadsutvecklingen, då 
byggbolagen först skapade villasamhällen längs järnvägarna och senare längs 
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Spårvagnslinje Rutt

1 Sörnäs–Styrmansgatan

2 Tölö–Brunnsparken

3 Mariagatan–Sandviksgatan

4 Studenthuset–Elisabetsgatan

Bulevarden–Maria sjukhus

sina egna spårvägar. På Brändö upprättade Aktiebolaget Brändö Villastad år 
1910 en färjförbindelse som bar en spårvagn mellan ön och Sörnäs. Förbindel-
sen blev ännu bättre år 1919, då Brändö Spårvägsaktiebolag med privata medel 
lät bygga en bro till ön, vilket halverade restiden. Spårvägen till Haga och 
Munksnäs byggdes även den med privata medel, av bolaget M. G. Stenius år 
1914. Även på Drumsö fanns det under en tid en privat hästspårväg.

År 1900 fanns det 12,3 km spårväg. Kollektivtrafi ken fi ck sitt genombrott un-
der första världskriget, då realpriset på biljetter sjönk till en fjärdedel av det ti-
digare priset. År 1917 hade kollektivtrafi ken redan 34 miljoner resenärer, vilket 
innebar att varje stadsbo gjorde i genomsnitt 197 resor om året. Under första 
världskriget började spårvagnarna vara i dåligt skick, men efter kriget kunde 
man beställa nya vagnar från Sverige, USA och Sandvikens båtvarv i Helsing-
fors.13

Temakarta 3.

Helsingfors spårvagnslinjer år 1900
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Figur 2.

Kollektivtrafi k i Helsingfors åren 1888–2005

Källor: Spårvägs- och omnibus aktiebolaget i Helsingfors, styrelsens årsberättelser 1891–1944. Helsingfors stadsarkiv; 
Helsingfors stads statistiska årsböcker 1905–2006.

Spårvägs- och omnibusaktiebolaget tog över förstadslinjerna till Munksnäs 
och Haga som tidigare drivits med förlust av bolaget M. G. Stenius, samt hela 
Brändö Spårvägsaktiebolag genom att köpa deras koncessioner och vagnar 
under åren 1927–28. Därmed drevs alla spårvägar i staden och i förstäderna av 
samma företag.

Antalet spårvagnsresenärer växte starkt under andra världskriget. År 1943 
gjordes mer än 100 miljoner resor på spårvägarna och år 1945 mer än 150 miljo-
ner resor. Därefter sjönk antalet resor (se Diagram 2). Spårvägstrafi kens popula-
ritet under krigstiden berodde delvis på att en stor del av bussarna togs ur stads-
trafi k för att göras om till lastbilar för armén genom att karosserna togs bort.

Spårvägs- och omnibusaktiebolagets ställning som privat företag väckte dis-
kussioner och man tvivlade på dess förmåga och vilja att trafi kera områden med 
dålig lönsamhet. Att göra trafi kverksamheten kommunal sågs som ett medel 
för att säkra transporttjänster åt alla invånare. Skyddad av den nya kommunal-
lagen friköpte Helsingfors stad Spårvägs- och omnibusaktiebolaget år 1944 och 
grundade Helsingfors stads trafi kverk (HST) som skulle fortsätta verksamhe-
ten.14 Från och med grundandet har HST som kommunalt trafi kverk ansvarat 
för organiseringen av kollektivtrafi ken inom Helsingfors stad. 

Biltrafi kens tidiga historia

Helsingfors första bilutställning tog plats i augusti 1899 på Djurgårdens cykel-
bana. Helsingfors första taxibil började sin verksamhet år 1906. Ordningsstad-
gan för automobiltrafi k trädde i kraft följande år och taxametrarna kom år 
1911.15 Då fanns 132 hyrbilar i staden.16 Före första världskriget hade cirka ett 
tusen bilar importerats till Finland, varav cirka 330 bilar fanns i Helsingfors. 
Biltrafi ken utvecklades snabbt så att år 1930 fanns nästan 3 000 personbilar i 
Helsingfors. I Helsingfors gick bilen på 1920-talet om hästen som det viktigaste 
färd- och transportmedlet. 

I Helsingfors prövade man busstrafi k redan år 1907, men bussen, som hade 
solida gummidäck, hann inte trafi kera den ojämna Åbovägen mellan Tölö och 



117

Helsingfors stads 
trafi kverks bro-
schyrer och tid-
tabeller från åren 
1948, 1965 och 
2003.
Helsingfors stads 
trafi kverk

Haga länge innan den togs ur bruk.17 Busstrafi ken startade på allvar på 1920-ta-
let då tekniken hade utvecklats och vägnätet förbättrats. Yrkestrafi ken gjordes 
tillståndspliktig och till exempel år 1926 sökte 21 bolag eller företagare tillstånd 
hos magistraten för att få bedriva busstrafi k. Ett av dessa nya bolag var Oy Om-
nibus Ab, vars röda bussar från och med 1928 ovanligt nog trafi kerade stadens 
centrum, medan andra företagares linjer riktades från centrum mot närområ-
dena.18 Redan år 1930 hade bolagets 22 bussar över fem miljoner resenärer. Bus-
sarna var snabbare än spårvagnarna och konkurrerade med dem om resenä-
rer.19 Under krigstiden tystnade busstrafi ken, men den ökade återigen då bus-
sparkens och vägarnas kvalitet stigit under 1940-talets andra halva.20 År 1950 
hade Helsingfors busstrafi k 39,7 miljoner resenärer.21 På 1930-talet byggdes en 
provisorisk busstation på området där Åbo kasern hade stått i Kampen. Den 
provisoriska busstationen användes till år 2005, då terminalen för fjärrtrafi k och 
närtrafi k till Esbo öppnades i Kampens centrum.

Hamnar och sjöfart

Efter att Finland blivit självständigt bröts förbindelserna österut med Ryssland 
som blivit till Sovjetunionen och trafi kens tyngdpunkt fl yttades västerut. Förlus-
ten av marknadsområdet Sankt Petersburg var ett hårt slag, särskilt mot östra 
Finlands ekonomi. Helsingfors ställning som trafi kcentrum förstärktes ytterli-
gare. Hamnbyggandet i Helsingfors hade blivit livligare redan före första världs-
kriget, då man hade börjat utveckla Västra hamnen. För behoven som den väx-
ande oljeimporten innebar byggdes Hertonäs oljehamn på 1930-talet och den 
anslöts också till järnvägsnätet.

Helsingfors hade innan andra världskriget fem stora hamnområden: Södra, 
Norra och Västra hamnen samt Sörnäs och Hertonäs hamn (en del av Helsing-
fors från år 1946). Södra hamnen var centrum för persontrafi k och Skatudden 
trafi kerades av fraktfartyg i regelbunden linjetrafi k. Västra hamnen var indelad i 
Sandvikens hamn och Utterns kolhamn. I Sörnäs hamn hade staden egna kajer 
för gas- och elverket. Norra hamnen och Brobergets hamn var avsedda för små 
fartyg i godstrafi k. Havshamnen i söder var huvudsakligen avsedd för fritidsbå-
tar. I Helsingfors hamn fanns det år 1938 7,1 kilometer kajplats, vilket är ungefär 
hälften av motsvarande tal för Stockholm och Göteborg. År 1939 var Helsing-



Spårvagnslinje Rutt
1 Drumsögatan–Styrmansgatan

1P Styrmansgatan–Berghäll
1L Drumsögatan- Berghäll
2 Arkadia–Åstorget
6 Arabia–Maria

Spårvagnslinje Rutt
K Kottby–Salutorget

KB Brändö–Salutorget
3B Tölö–Salutorget-Eira
3T Eira–Salutorget–Tölö
4 Mejlans–Sandviken

Helsingfors spårvagnslinjer hösten 1950

Helsingfors stads trafi kverk

Spårvagnslinje Rutt
10 Böle–Nordenskiöldsgatan
12 Granvägen–Kirurgen
12s Granvägen–Salutorget
H Haga–Diakonissanstalten
M Munksnäs–Skillnaden
Ms Munksnäs-Salutorget
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Enskilda trafi kföretags bussrutter i Helsingforsregionen år 1965. Efter andra världskriget 
byggdes ett fl ertal nya bostadsområden i Helsingfors. Trafi ken till dessa områden sköt-
tes förutom av Helsingfors trafi kverk även av enskilda trafi kföretag.  Helsingfors stads trafi kverk

fors landets viktigaste importhamn med 54,7  av importen, men på exportsi-
dan var Helsingfors bara tredje störst med sin andel på 10,6  av exporten. Av 
Helsingfors importvolym utgjordes nästan hälften av kol och koks.22

Tiden efter andra världskriget

År 1945 trafi kerades Helsingfors centrum endast av tre busslinjer. Fem år senare 
fanns redan elva linjer och dessutom 14 linjer till förstäderna. År 1949 grunda-
des den första trådbusslinjen, men trådbusstrafi ken fi ck aldrig fäste i Helsing-
fors och den lades ned år 1974. Biljetternas zonprissättning förnyades år 1954, 
då staden delades i centrum- och förstadszoner och efter några år kom ännu en 
förstadszon. Helsingfors stads trafi kverks (HST) busslinjer sträcktes ut till de 
nya förorterna. Antalet bussresenärer var 7,5 miljoner år 1945, 61,9 miljoner år 
1955 och 77,2 miljoner år 1965. Inom busstrafi ken bestod även många privata fö-
retagare, vars andel av resenärerna var mindre än HST:s. De körde med andra 
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Landsvägar i Helsingfors närområde år 1958. Andra världskriget hämmade och nästan avbröt vägbyggandet. Byggandet av nya 
vägar tog fart först på 1950-talet. Byggandet och underhållet av vägar är dyrt i ett glesbyggt land som Finland.

Helsingfors Adresskarta 1:10 000. Gjord av Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning. 
Helsinki 1958.

taxor än stadens bussar ända till år 1963, då man gick över till gemensamma 
taxor.23 År 1966 överskred Helsingfors invånarantal en halv miljon. Trafi ksyste-
met påverkades naturligtvis av att invånarantalet i förorterna steg, men samti-
digt sjönk invånarantalet i stamstaden.24

I slutet av 1960-talet var spårvägstrafi ken framtid hotad på grund av mins-
kade resandeantal och staden avstod under en lång tid från att skaff a nya vag-
nar. I Åbo lades spårvagnstrafi ken ned år 1967. I Helsingfors centrum bevarade 
spårvägen sin ställning som kollektivtrafi kens dominerande form, då den i en 
jämförelse av färdmedel visade sig vara förmånlig, föroreningsfri och bekväm. 
Spårvägstrafi ken utvecklades genom att egna fi ler för spårvagnar byggdes och 
vagnparken förnyades. De första nya inhemska ledspårvagnarna kom i trafi k 
år 1973 på linje 10. Spårvagnarnas lönsamhet ökade på 1980-talet då konduktö-
rerna togs bort.
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Landsvägar och broar

Vägnätet som leder från Helsingfors, såsom Åbovägen västerut, Tavastehusvä-
gen norrut och Lahtisvägen mot nordost, hade förbättrats från och med 1920-ta-
let. Man började även bygga Borgå-, Vichtis- och Jorvasvägen redan på 1930-ta-
let och Nurmijärvivägen i slutet av 1940-talet. Bron från Helsingforsudden till 
Drumsö blev färdig år 1935 och ersatte färjeförbindelsen.

Vägbyggandet fi ck efter kriget ny fart först på 1950-talet, då staten använde 
sysselsättningsmedel till att bygga vägar. Som mest utgjorde sysselsättningsmed-
len 85  av väganslagen. I utvecklandet av Stor-Helsingfors vägnät koncentre-
rade man sig under 1950- och 1960-talen på att bygga huvudvägarna som strå-
lar ut från centrum. På 1950-talet påbörjades även byggandet av Finlands första 
fyrfi liga motorväg, Tarvovägen, västerut i riktning mot Åbo.

Den tvärgående trafi ken i Helsingforsområdet har varit problemfylld. För 
att råda bot på situationen började man i slutet av 1950-talet bygga Ring I och 
några år senare den yttre Ring III. Snart efter att de tvåfi liga ringvägarna hade 
blivit färdiga började man bredda dem och förbättringen av vägarna fortsätter 
än idag. Även första delen av Ring II är byggd. I samband med vägbyggandet 
förnyades även broarna som leder till staden. Den gamla Brändö bro ersattes 
med en ny år 1956 och Hagnäs nya bro blev färdig år 1961. Förbindelserna till 
Drumsö och Hagalund i Esbo förbättrades genom Drumsöbron år 1969.25

Helsingfors och Finlands första trafi kljus togs i bruk år 1951 i korsningen 
mellan Alexandersgatan och Mikaelsgatan. Införandet av trafi kljus hade att 
göra med förberedelserna inför 1952 års Olympiska spel.26

Privatbilism

I Helsingfors fanns år 1939 nästan 4 000 lastbilar och bussar samt 5 120 person-
bilar, varav en stor del fungerade som taxibilar.27 Antalet bilar växte långsamt 
på grund av krigen och ransoneringen och år 1960 fanns det bara cirka 30 000 
personbilar. När importregleringen lyftes från bilhandeln började antalet bilar 
växa snabbare. År 1970 fanns det cirka 87 000 bilar och tio år senare cirka 115 
000. Bilbeståndet växte under 1980-talet men 1990-talets depressionsår fi ck ut-
vecklingen att stanna av. På 2000-talet fortsatte tillväxten igen.

Från och med 1970-talet påskyndades bilsamhället av att antalet dagligvaru-
butiker i stamstaden minskade och stormarknader och aff ärscentra grundades 
i stadens utkanter. I stadsplaneringen försökte man påverka i motsatt riktning 
genom att utveckla områdescentra. Boendet styrdes mot kollektivtrafi kens lin-
jer, såsom i Malm, Gamlas och Östra centrum. För kollektivtrafi ken skapa-
des egna fi ler och även trafi kreglerna ändrades för att gynna kollektivtrafi ken. 
På Helsingforsnäset lyckades man stoppa privatbilismens tillväxt på 1970-talet, 
men i övriga stamstaden och i förstäderna fortsätter den än idag.28 Från år 1970 
till 1985 steg antalet kollektivtrafi kresor per invånare från 330 till 453 resor. Kol-
lektivtrafi kens andel av alla resor i huvudstadsregionen var år 2000 cirka 40 . 
Helsingfors biltäthet per tusen invånare är lägre än landets genomsnitt eftersom 
kollektivtrafi ken fungerar bra.29
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Helsingfors metrolinjer år 2007. Då Helsingfors 
metro började trafi kera i början av juni år 1982 
gick linjen från Hagnäs till Östra centrum. Efter 
en utdragen tvist beslöts det att metronätet skul-
le utvidgas till Helsingfors västra grannstad Esbo.
Helsingfors stads trafi kverk

Metron

Metron började planläggas år 1958 och grun-
dades på befolkningsprognoser, enligt vilka 
stadens invånarantal skulle stiga till 700 000 
personer innan år 1990. Man trodde att en 
tunnelbana skulle vara den enda tillräckligt 
eff ektiva transportformen för behoven i en 
storstad. Helsingfors stad och Statsjärnvä-
garna samarbetade för att utveckla ett grund-

nät för spårtrafi ken som grund för kollektivtrafi ken. I detta nät stod järnvägens 
stam- och kustbana, samt den kommande Mårtensdalsbanan, för trafi ken till 
stadens norra och nordvästra delar, och de ersatte de planerade tunnebanelin-
jerna i den riktningen. Spårtrafi kens grundnät kompletterades sedan med spår-
vagns- och busstrafi k så att tjänsterna i de olika transportformerna stödde var-
andra. Metron började byggas år 1969 och trafi ken startade år 1982.

Planerandet och byggandet av metron väckte livliga diskussioner. Metron 
skulle skötas av Helsingfors trafi kverk, som även bar huvudansvaret för an-
slutningstrafi ken. Tunnelbanetrafi ken minskade busstrafi ken inom staden med 
cirka 16 . Efter att metron tagits i bruk lade man ned busstrafi ken utanför 
rusningstider mellan centrum och Östra Helsingfors, vilket väckte bitterhet då 
restiderna blev längre, i första hand på grund av problem med anslutningstrafi -
ken. Missnöjet ledde till fl era protester och insamling av medborgaradresser. I 
till exempel Kasberget och Nordsjö ansåg majoriteten av invånarna att metron 
till en början försämrat deras transportförbindelser.30

Metrons resandeantal stabiliserades i slutet av 1980-talet till drygt 30 miljo-
ner, vilket är ungefär 20  av trafi kverkets totala resandeantal och cirka 12  av 
hela stadens kollektivtrafi k. År 1986 förlängdes tunnelbanespåret mot nordost 
till Kvarnbäcken och Gårdsbacka, år 1993 till Gräsviken och år 1998 till Nord-
sjö.31 År 2000 fanns det 16 metrostationer och stationerna Järnvägstorget och 
Östra centrum hade fl est användare. Metrons användarantal har växt stadigt 
och kollektivtrafi kens tydligaste utvecklingsriktning är att trafi ken allt mer går 
över till metron och den övriga spårtrafi ken.
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Spårvagnar på Mannerheimvägen. Helsingfors utvidgar inom de närmaste åren igen 
både järnvägs- och metronätet. Helsingin kaupungin kuvapankki / Comma Image Oy

Pendeltågstrafi k

I Helsingfors fi nns idag 15 stationer för lokaltrafi k längs huvudbanan, kustba-
nan och Mårtensdalsbanan. Lokaltrafi ken längs järnvägarna betjänar förutom 
Helsingfors även regiontrafi ken. Järnvägarnas närtrafi k anslöts redan i en plan 
från 1960-talet till spårtrafi kens stamnät. I enlighet med planen har trafi ken ut-
vecklats genom elektrifi ering av närtrafi ken 1969–72 och byggandet av Mårtens-
dalsbanan år 1975. Samtidigt anslöt sig Statsjärnvägarna till Helsingfors enhet-
liga taxa, vilket ledde till att resandeantalen började stiga kraftigt. Inom huvud-
stadsregionen gick man år 1986 över till ett gemensamt kollektivtrafi ksystem 
som överskred kommungränserna. Regionbiljetter togs i bruk i Helsingfors, Es-
bos och Vandas kollektivtrafi k och delvis även för busslinjer som sträckte sig 
utanför området. I Helsingfors steg pendeltågens resandeantal med 49  under 
åren 1981–2001. På en genomsnittlig vardag år 2001 använde nästan 200 000 re-
senärer stationerna i Helsingfors närtrafi k.

År 2000 gjordes varje vardag 795 000 resor med Helsingfors stads trafi kverks 
kollektivtrafi k, av vilka 360 000 gjordes med buss, 195 000 med spårvagn, 178 
000 med metron och 2 600 med Sveaborgsfärjorna.32 Då hade Helsingfors 11 
spårvagnslinjer, 46 busslinjer som var HST:s egna, 36 linjer i avtalstrafi k, samt 
metron och Sveaborgsfärjan. Kollektivtrafi ken började konkurrensutsättas år 
1994. Konkurrensutsättningen av busstrafi ken som inleddes 1997 har gett plats 
åt nya företagare på området.33 År 2000 var HST:s andel av trafi ken inom sta-
den 46  och av regiontrafi ken bara 16 . En annan nyhet är införandet av 
servicelinjer som kompletterar linjetrafi ken särskilt för äldre och rörelsehind-
rade.
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Sjötrafi k

Inför Olympiska spelen 1952 upprustades Södra hamnen för persontrafi k 
med Olympiaterminalen. Trots trängseln så tog den även emot godstrafi k. På 
1960-talet började Sörnäs hamn utvecklas, och den blev färjehamn för godstra-
fi k. Mätt i ton var Helsingfors landets viktigaste importhamn fram till 1960-talet, 
men efter det gick oljehamnarna i Nådendal och Sköldvik om. Mätt i varornas 
värde var Helsingfors andel på den tiden nästan hälften av Finlands import. På 
1970-talet hade turen kommit till att utveckla Västra hamnen så att den skulle 
motsvara de nya formerna. Lastfärjorna blev ro-ro-fartyg och för godstransport 
gick man över till containertransporter. I Västra hamnen byggdes en ny ocean-
kaj med akterportplatser och containerterminal. År 1970 hade Helsingfors ham-
nar nästa nio kilometer kajplats. Godstrafi ken till Södra hamnen lades ned på 
1970-talet och istället kom bilfärjorna. Viking Line började bedriva trafi k till 
Stockholm från Skatudden år 1974. Då fartygen blev allt större fi ck man bredda 
Gustafssvärd och räta ut rutten. Därigenom kunde den nya 200 meter långa 
Finnjet börja färdas från Skatudden till Travemünde i Västtyskland år 1977. För 
att stödja hamnverksamhetens tillväxt byggdes en ny landtrafi kcentral i Krä-
mertskog norr om Böles bangård i början av 1970-talet.34

Skatuddens centrala läge och utrymmesbristen i hamnområdet orsakade 
problem framförallt för vidaretransporten av gods, och därför slutade man med 
godstrafi k till Skatudden i början av 1980-talet. Från Sörnäs hamn och Västra 
hamnen håller godstrafi ken på att fl yttas till Nordsjö, där en ny godshamn bör-
jade planeras redan på 1970-talet. År 2002 beslutade stadsfullmäktige att bygga 
Nordsjö hamn och den skulle stå färdig år 2008. Då blir det plats för bostads-
områden på de stora hamnområdena i Helsingfors centrum.

Helsingfors handelsfl ottas andel av hela landets handelsfl otta var på 1920-ta-
let ungefär en femtedel räknat i registerton, på 1970-talet nästan hälften, men år 
2000 bara ungefär en fjärdedel. Antalet fartyg har varit ganska stabilt omkring 
100–200 st., men dräktigheten steg ca tio gånger från 1920-talet till 1970-talet och 
har därefter sjunkit till år 2000 till hälften av lastkapaciteten under toppåren. 
Bland rederierna är det mest kända förmodligen Finska Ångfartygs Aktiebolag 
som grundades 1883.35

År 1970 hade Helsingfors hamnar cirka 340 000 resenärer och tio år senare 
nästan 1,3 miljoner.  Under nästa årtionde blev mängden resenärer tre gånger 
så stor och år 2005 var resandeantalet 9,3 miljoner. Vid sidan av de traditionella 
kryssningarna till Sverige ökades båtresandet av Tallin-turismen, som fi ck sin 
start efter att Estland blivit självständigt. Sommartid går tiotals turer mellan 
Helsingfors och Tallin. Tallin gick om Stockholm som det populäraste resmålet 
år 1995, och år 2000 var Tallin dubbelt så populärt som Stockholm.36 Efter det 
har resandeantalen sjunkit en smula, men Helsingfors är avgjort landets vikti-
gaste hamn för persontrafi k.37
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Helsingfors hamnar och fartygsleder år 1963. På kartan utskiljs hamnbanan som blev färdig år 1895 och som gick från huvudjärn-
vägsstationen genom Västra hamnen till Södra hamnen. År 2008 går det bara trafi k till Västra hamnen på hamnbanan och då Nord-
sjö hamn blir färdig i Östra Helsingfors, upphör trafi ken på hamnbanan helt. Port of Helsinki. Published by Helsinki Harbour Board. Helsingfors 1963.
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Flygtrafi k

I Finland grundades år 1923 ett eget nationellt fl ygbolag Oy Aero Ab (Finnair 
fr.o.m. 1968), och följande år fl ög bolagets enda Junkers 13-fl ygplan från Hel-
singfors till Tallin och Stockholm.38 Flygplanen använde till en början det an-
språkslösa fl ygfältet vid Skatuddens sydöstra strand och stranden på Skällaren 
som låg i Gräsviken. År 1936 fl yttades fl ygverksamheten till Malm, där man of-
fi ciellt invigde fl ygfältet år 1938.39 Redan innan invigningen satte inrikestrafi ken 
till Tammerfors och Viborg igång. År 1939 fanns redan linjetrafi k till Stockholm 
och Tallin och via Riga till Berlin, samt inrikestrafi k till Vasa, Uleåborg och 
Kemi. Flygfältet användes då av sammanlagt 20 329 resenärer.

På hösten 1944, efter fortsättningskriget, slutade man med civilfl ygningar i 
Helsingfors för några år, då Malms fl ygfält överläts till de allierades kontroll-
kommission, vilken i praktiken var Sovjetunionen. Helsingfors övriga fl ygtrafi k 
gick istället via Hyvinge fl ygfält. Efter freden i Paris år 1947 återgick fl ygtrafi ken 
till det normala. Flyglinjer till Amsterdam och Köpenhamn infördes 1948.40 För 
den växande trafi ken och de kommande Olympiska spelen byggdes ett nytt fl yg-
fält i Sjöskog, en av Helsingfors landskommuner som numera ligger i Vanda. 
Sjöskogs, eller Helsingfors-Vanda fl ygplats togs i bruk just innan olympiaden år 
1952. Malms fl ygfält användes till år 1955 av ett annat inhemskt bolag, bröderna 
Karhumäkis inrikesfl ygverksamhet. Efter det användes Malms fl ygfält endast 
för små fl ygplan och av försvarsmakten.

På 1950-talet hade Helsingfors fl ygförbindelser med Paris, London, Prag och 
Moskva. Finnair gick över till jetåldern i början av 1960-talet genom att inför-
skaff a Caravelle-fl ygplan. Flygtrafi kens resandeantal fördubblades mellan år 
1965 och 1970. År 1980 var antalet resenärer 3,3 miljoner och år 1990 över 8 mil-
joner. År 2005 användes Helsingfors-Vanda fl ygplats av ca 11 miljoner fl ygrese-
närer, av vilka 75  var utrikesresenärer. Finlands internationella fl ygtrafi k går 
främst via Helsingfors.41
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Helsingfors fl ygstation i funkisstil i Malm år 1937. Malm var Helsingfors huvudfl ygfält till dess att Helsingfors-Vanda 
(tidigare Sjöskog) fl ygfält togs i bruk olympiaåret 1952.  Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors med omnejd år 1934 (tryckt år 1945).  Lantmäteristyrelsens topografi ska byrå 
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Byggnadsritning från år 1755 för ett skolhus i Helsingfors. Byggnadsarbe-
tena på Sveaborg påskyndade byggandet av skolan då man fi ck en plane-
rare och byggnadstillbehör från byggplatsen vid befästningen. Skolan som 
hade två våningar färdigställdes år 1759 på Stora Torgets östra sida på plat-
sen där Statsrådsborgen står idag. Skolhuset i sten var efter sitt färdigstäl-
lande en av de ståtligaste byggnaderna i Helsingfors.  Helsingfors stadsarkiv

Carl P. Hagström gjorde år 1801 en karta över 
Helsingfors till vilken hör en svenskspråkig kart-
förklaring. Ovanligt nog pekar kartpilen inte 
mot norr, utan istället mitt emellan väst och 
sydväst. Stadens skolhus som blev färdigt år 
1759 är markerad på kartan med bokstaven e.
Uppsala universitets bibliotek

a Stadens Stora Torg
b Packhustorget och Krutkällarbacken
c Kyrka och gravgård, var kroppar begravs
d Klockstapel med torn i sten
e Skolhus i sten
f Packhus i sten som också används som rådhus
g Kaj
h Kronmagasinen i Tullhäll
i Magasinen på Lökholm
k Kasernerna på Ulrikasborg (Ulricasborg)
l Artilleriets vapenförråd, fl yttat till Skatudden
m Krutkällare, fl yttad till Skatudden
n Kronbageriets tomt
o Landshövdingens trädgård, då landshövdingens residens ännu var i denna stad
p Trädgårdsmästarens hus
q Skeppsvarv
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VII

UTVECKLING 
AV LÄROVERKEN 
I HELSINGFORS

Folkbildning under svenska tiden

Helsingfors pedagogium grundades år 1550, samma år som själva staden. Ber-
til Kristoff ersson Montanus var den första läraren och skolmästaren i denna 
grundskola med årskurserna ett och två. Han var tidigare lärare i Borgå och 
hörde till de invånare som ålades att fl ytta till det nyligen grundade Helsing-
fors. Man kan därför säga att Helsingfors skolväsen är lika gammalt som själva 
staden. Skolans verksamhet i småstaden var i början anspråkslös och skolan 
kämpade med ekonomiska svårigheter och lärarbrist.1

Då staden år 1640 fl yttades från Vanda ås mynning till sin nuvarande plats 
vid Estnäs skatan, grundades snart en ny och bättre skola, trivialskolan. Den 
nya skolan hade fyra årskurser istället för två, och till skolan kom elever långt 
bortifrån från inlandet, där det inte fanns några skolor. Förutom i Helsingfors, 
fanns det också trivialskolor i två småstäder på västkusten, Björneborg och Ny-
karleby. Under drottning Kristinas regeringstid grundades det år 1640 ett uni-
versitet i Åbo. Ända sedan medeltiden hade ändå hundratals fi nländare stu-
derat på universitet i Paris och Prag, samt på tyska universitet, bland annat i 
Göttingen och Greifswald. Efter reformationen studerade fi nländare även på 
nederländska universitet.

År 1649 godkändes en ny skolförordning, som var i kraft ända till 1840-ta-
let. Den viktigaste skolstaden i Helsingfors närområde var Borgå, som hade 
Finlands enda lyceum, alltså gymnasium. Denna skola med tre årskurser hade 
fl yttats dit från Viborg, som förlorades till Ryssland vid fredsuppgörelsen efter 
stora nordiska kriget år 1721. Den lutherska kyrkan lärde folket att läsa, och ut-
vecklingen av folkbildningen var i huvudsak församlingarnas uppgift. Läskun-
nigheten blev allt mer allmän bland folket i slutet av 1600-talet. Skolväsendets 
centrala uppgift var att utbilda präster och tjänstemän.

Vid Sveaborgs fästning grundades år 1762 en jungmansskola, där man vid 
sidan av sjömansfärdigheter även undervisade i skrivning och räkning. Något 
senare inledde även en så kallad fattigskola sin verksamhet vid fästningen. Fat-
tigskolan fi ck sina medel från donationer, hamnavgifter, bötesintäkter och kol-
lekter. Offi  cerarnas barn gavs mer individuell hemundervisning. Vid den tiden 
lärde sig endast var tredje ung man i staden att läsa, räkna och skriva.
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Kantonistskolan som planerats av arkitekt C. L. Engel stod färdig på Unionsgatan år 1823 som en del av Helsingfors nya empi-
recentrum. Kantonistskolan med 300 platser var avsedd för ryska föräldralösa pojkar, som uppfostrades till militärens tjänst. 
Skolhuset visade sig snart vara för stort och det ändrades om till ett ryskt militärsjukhus i början av 1830-talet. Då Finland blev 
självständigt och ryska militären avlägsnat sig från landet förblev byggnaden i sjukhusanvändning fram till slutet av 1990-talet 
då Helsingfors universitets humanistiska institution övertog byggnaden.  Riksarkivet

Folkbildning under autonomin 1809–1917

Vid sidan av den grundundervisning som församlingarna gav i de så kallade 
klockarskolorna, verkade även privat grundade hemskolor i Helsingfors. För-
samlingen var skyldig att ta hand om utbildning för sådana barn som inte 
kunde få den i hemmet. För att kunna ta hand om de fattiga, grundades år 1815 
en fattigvårdsstyrelse i Helsingfors. Fattigvårdsstyrelsen fi nansierade stadens 
första fattigskola, som inledde sin verksamhet på Skatudden år 1817. Här i frö-
ken Bernströms skola var ämnena läsning och kristendom, samt skrivning och 
räkning. Skolan fl yttades år 1824 till fattighuset på Nikolaigatan (nu Snellmans-
gatan). Efter utvidgningen undervisades där årligen cirka 100 stycken 5–17-åriga 
pojkar och fl ickor från Helsingfors. Under 1830-talet började skolan i sin under-
visning använda Lancaster-metoden, i vilken föräldrarna fungerar som hjälplä-
rare.

Stadens skolförhållanden förbättrades då universitetet i Åbo efter Åbo brand 
fl yttades till Helsingfors år 1828. Då fi ck staden nya bildade, professorer och 
elever, varav åtminstone en del deltog i undervisningsuppgifter utanför univer-
sitetet. Universitetsfolket var en central kraft i det folkliga uppvaknandet som 
grydde under 1820–1840-talet, och som siktade mot bland annat ett förnyande 
av folkbildningen samt en förbättring av det fi nska språkets ställning. 

Fruarna i Helsingfors mer bemedlade befolkningsgrupp grundade år 1834 ef-
ter svenska förebilder en privat skola för fattiga fl ickor i anslutning till fattighu-
set. Skolan kallades handarbetsskola. Aurora Demidoff  (senare Karamzi), som 
hörde till stadens rika, gav en stor donation som hjälpte till att utveckla skolan 
och bygga en ny skola. Skolan blev efter några år en växelundervisningsskola 
som sorterades under fattigvårdsstyrelsen. År 1838 fi ck den en egen byggnad på 
Kaserngatan bredvid växelundervisningsskolan för pojkar. I pojkarnas växelun-
dervisningsskola fanns på 1850-talet över 200 elever och på fl ickornas sida näs-
tan lika många. Eleverna gick inte nödvändigtvis regelbundet i skolan, och en-
dast ett fåtal avlade examen. Växelundervisningsskolan var formellt tvåspråkig, 
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Den svenskspråkiga folkskolan Cygnaeusskolan färdigställdes 
på Bangatan år 1911.  Helsingfors stadsmuseum

Skolhus på Kaserngatan 21 cirka år 1910.  Helsingfors stadsmuseum

och barnen skulle ha fått undervisning på sitt eget modersmål, men i praktiken 
var skolan svenskspråkig. År 1857, snart efter att J.V. Snellman, som befrämjat 
förbättrandet av det fi nska språkets ställning, blev ordförande för växelunder-
visningsskolan, anställdes en lärare som fokuserade på pojkarnas fi nskspråkiga 
undervisning.  I växelundervisningsskolans utrymmen startade även år 1840 sta-
dens första privata småbarnsskola.3 Med Snellmans hjälp startade år 1858 en 
privat fi nskspråkig skola i Kronohagen. Skolan karakteriserades som ”folkskola 
före folkskolförordningen”, och på detta sätt fi ck huvudstadens 5000 fi nsksprå-
kiga invånare sin första fi nskspråkiga skola. Som lärare fungerade oavlönade 
universitetsstuderande som blivit entusiastiska över saken.

I förordningen som berörde hantverkarnas ställning (1842) bestämdes att 
en lärling skulle kunna skriva och behärska fyra räknesätt för att kunna bli ge-
säll. Städerna var alltså tvungna att under Manufaktur-direktionen grunda all-
mänbildande söndagsskolor. I Helsingfors och Åbos skolor skulle det utöver 
de traditionella ämnena, undervisas även i bland annat fysik, kemi och minera-
logi. I förordningen från 1858 breddades söndagsskolornas undervisningsplan 
i riktning mot en yrkesutbildning, och studietiden förlängdes. Man grundade 
också kvällsskolor.4 I söndagsskolorna gick eleverna oregelbundet, och endast 
var tredje elev brukade vara närvarande. Genom förordningen från 1885 änd-
rades söndagsskolorna till lägre hantverksskolor och kvällskolorna till högre 
hantverksskolor.

Finlands främsta nationella väckare J.V. Snellman och talrika privatperso-
ner, bland andra fruntimmersföreningar, talade för folkbildningens utveckling. 
Folkbildningsinitiativen framskred på många fronter under mitten av 1800-ta-
let, främst efter den öppensinnade kejsar Alexander II:s makttillträde år 1855. 
Själva folkskolan började utvecklas kraftigare som en del av hans mångsidiga 
förnyelsepolitik som berörde hela samhället. Folkskoleförordningen gavs den 
11 maj 1866. Den grundades långt på resultaten från Uno Cygnaeus (1810–88) 
studiebesök i Centraleuropa. Cygnaeus kallas Finlands folkskolas fader. Enligt 
förordningen skulle varje stadsförsamling ombesörja folkbildningen. De skulle 
också grunda folkskolor för alla barn i åldrarna 8–14 som inte fi ck undervis-
ning hemma eller i andra skolor. Enligt lagen blev städerna skyldiga att grunda 
skolor, men de fi ck också stor frihet i att organisera skolorna. I förordningen 
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Temakarta 4. Helsingfors skolor år 1875
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Temakarta 4.

Helsingfors skolor år 1875

LÄROVERK

Statliga svenskspråkiga läroverk

1. Normallyceum i Helsingfors (för pojkar) 1864 Kaserngatan 48

2. Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors (för fl ickor) 1844 Alexandersgatan 8

3. Svenska Realskolan (för pojkar) 1872 Alexandersgatan 44

4. Svenska Reallyceum (för pojkar) 1872 Norra magasinsgatan 6

Privata svenskspråkiga läroverk

1. Helsingfors Lyceum (för pojkar) 1831 Berggatan 22

2. Sahlbergska Skolan (för fl ickor) 1870 Fredsgatan 8

Privata fi nskspråkiga läroverk

1. Helsingin Suomalainen Tyttökoulu (för fl ickor) 1869 Högbergsgatan 34

2. Helsingin Suomalainen Alkeisopisto (för pojkar) 1871 Mikaelsgatan 29 (nuv. Mikaelsgatan 25)

Skolor med andra språk

1. Alexandersgymnasiet (ryskspråkig, för pojkar) 1870 Västra Henriksgatan 10 (nuv. Mannerheimvägen 8)

2. Mariagymnasiet (Ryskspråkig, för fl ickor) 1875 Regeringsgatan 8 (nuv. Universitetsgatan 4)

3.  Deutsche privat Töchterschule (tyskspråkig, för fl ickor, även svenskspråkig undervisning) 1862 Skillnaden 8 (nuv. Skillnadsgatan 4)

4. Biaudet’s franskspråkiga fl ickskola 1873 Elisabetsgatan 12

5. Tyskspråkig katolsk pojkskola Fabriksgatan 2 (nuv. Sankt Henriks torg 1)

YRKESSKOLOR

1. Sjöskola Bergmansgatan 11

2. Polytekniska skolan Alexandersgatan 50

3. Ryska infanteriets junkarskola Elisabetstorg 1

4. Finska Konstföreningens ritskola Unionsgatan 14

HELSINGFORS STADS FOLKSKOLOR

Lägre folkskolor

1. Kaserngatans skolor (2 fi nsk- och 2 svenskspråkiga skolor) Kaserngatan 21

2. Barnhemmets fi nskspråkiga och svenskspråkiga folkskola (2 skolor) Lappviksgatan 6

3. Nikolaigatans skola (2 svenskspråkiga skolor) Nikolaigatan 18 (nuv. Snellmansgatan)

4. Stora Robertsgatans skola (svenskspråkig) Stora Robertsgatan 39

Högre folkskolor

5.  Finsk- och svenskspråkig, skilt för pojkar och fl ickor, 4 skolor Kaserngatan 21

FÖRBEREDANDE SKOLOR OCH ÖVRIGA PRIVATA FOLKSKOLOR

1. Förskolan till Helsingfors Lyceum (svenskspråkig, för pojkar) Berggatan 22

2. Förskolan till Reallyceet (svenskspråkig, för pojkar) Norra magasinsgatan 6

3. Förskolan till Realskolan (svenskspråkig, för pojkar) Alexandersgatan 44

4. Privata förberedande klasser vid Normallyceet i Helsingfors (svenskspråkig, för pojkar) Unionsgatan 2

5. Sahlbergska Skolans förskola (svenskspråkig, samskola) Fredsgatan 2

6. Suomalaisen Tyttökoulun valmistava koulu (fi nskspråkig, för fl ickor) Högbergsgatan 34

7. Svenska Fruntimmersskolans i Helsingfors förberedande skola (svenskspråkig, för fl ickor) Alexandersgatan 6

SMÅBARNSSKOLOR

1. Sedmigradskys småbarnsskola (svenskspråkig) Mariagatan 24

2. Marias asyl (svenskspråkig) Annegatan 5

3. Småbarnsskola (svenskspråkig) Alexandersgatan 6

ÖVRIGA SKOLOR

1. Slöjdskola (kvällsskola) Alexandersgatan 44

2. Söndagsskola Kaserngatan 21

3. Kvällsskola (fortsättning på Söndagsskolan) Alexandersgatan 50 (i Polytekniska skolan)

4. Rysk folkskola (s.k. Tabunoffs skola) Västra Henriksgatan 10 (nuv. Mannerheimvägen 8)

UNIVERSITET

1. Kejserliga Alexanders universitet i Finland(tidigare Kungliga Akademin i Åbo, grundat år 1640 i Åbo, fl yttades till 
Helsingfors 1828)

Unionsgatan 34

Grundad Adress
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fi nns en betydande skillnad mellan städernas och landskommunernas ansvar, 
då städerna ålades att ordna lägre folkskolor för de små barnen, medan ansva-
ret för grundutbildningen på landet förblev hos kyrkan och föräldrarna. Den 
lägre folkskolans läroämnen var ”kristendom, läsande och skrivande av mo-
dersmålet, talräkning och formlära, bild och modell, sång och gymnastik samt 
övning i att observera språkriktighet och tala språkriktigtî.5

     I början av oktober år 1867 startades fyra lägre folkskolor i Helsingfors, två 
på vartdera språket. 224 elever anmälde sig till de nya skolorna.6 Nya skolor 
grundades då elevmängden växte. Växelundervisningsskolan lades ner och i 
dess utrymmen började Högre folkskolan sin verksamhet (se Temakarta 4).7 I 
lägre folkskolan fanns två årskurser och i övre folkskolan fyra. Endast ett fåtal 
elever gick hela skolan. En lösning på skolornas utrymmesproblem var ”väx-
elläsning”, det vill säga, samma utrymmen användes först på morgonen av de 
högre och på kvällarna av de lägre årskurserna.8 I Helsingfors hade folkskolan 
fått en stabil position redan på 1800-talet, alltså tidigare än i hela landet i med-
eltal. 

Skapandet av folkskolan väckte också motstånd, eftersom det inte enbart 
fanns en positiv inställning till skolan. Enligt motståndarna förhindrade skolan 
barnens arbete, erbjöd främmande kunskap och orsakade kostnader för sam-
hället.9

 I stadens egna folkskolor fanns det under läsåret 1900–01 totalt 6 706 elever, 
varav majoriteten, 57,4 �, gick i fi nskspråkiga skolor. I och med folkräkningen 
år 1900 blev de fi nskspråkiga i majoritet i Helsingfors, detta som en följd av den 
kraftiga fl yttström som pågick under hela slutet av 1800-talet. För fi nskspråkiga 
elever fanns det redan lite fl er skolor (se Temakarta 5). Skoldistriktens gränser 
var ungefärliga: till exempel i skolan på Nikolaigatan (nuvarande Snellmans-
gatan) fanns elever från alla 16 distrikt och främst från Berghäll.10 På den tiden 
fanns det dessutom ännu tre ryska ”folkskolor” samt en privat lägre folkskola 
som verkade i samarbete med Kaarle Werkos övningsskola för lärare. I Hel-
singfors närhet, i nuvarande förorter grundades i början av århundradet privata 
folkskolor, som senare överfördes till kommunerna. I Helsingfors grannkom-
muner med svenskspråkig majoritet hade den fi nskspråkiga språkminoriteten 
svårigheter med att grunda folkskolor.11

Helsingfors folkskoleinstitution led länge av brist på ordentliga skolutrym-
men. Skolorna verkade i hyreslägenheter, och därför ändrades adresserna ofta. 
År 1886 färdigställdes på Annagatan den första skolbyggnad som byggts i en 
större stad. Arkitekt Gustaf Nyström planerade skolhuset med två våningar, 
15 klassrum och två öppna gårdar. Tretton år senare färdigställdes nästa nya 
skolhus på Nikolaigatan 18 (nuvarande Snellmansgatan), på samma tomt där 
fattighuset tidigare stått. Även i detta skolhus, ritat av arkitekt Onni Törnqvist 
(Tarjanne), fanns det 15 klassrum. Denna stiliga skola i rödtegel fi ck svåra ska-
dor under storbombningarna i februari år 1944, men byggdes upp igen till år 
1950.12

Helsingfors folkskoleinstitut delades år 1908 på språklig grund upp i två de-
lar, en fi nsk- och en svenskspråkig.13 I de svenskspråkiga skolorna fanns mer 
utrymme än man behövde, medan de fi nskspråkiga skolorna led av utrymmes-
brist. I den största fi nskspråkiga folkskolan i Berghäll på Fjärde linjen fanns 
mer än 2300 elever och på Fabriksgatan samt i skolorna i Vallgård strax före 
första världskriget fanns lite mer än tusen elever.14 Under världskriget färdig-
ställdes Djurparkens (1915) och Topeliusgatans folkskolor (1917), men de blev 
så som de fl esta andra skolutrymmena övernattnings- och serviceutrymmen för 
det ryska krigsfolket. År 1917 användes till exempel endast tre folkskolor som 
skolor, och bland andra Berghälls skola hade sin verksamhet utspridd på sju 
olika platser.15
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Berghälls folkskolas elever år 1913. I arbetarstadsdelen Berghäll på Fjärde Linjen färdigställdes år 1910 en folkskola i jugendstil. 
Helsingfors stadsmuseum

Lagen om allmän skolplikt år 1921

Vid skiftet mellan 1800- och 1900-talen var ungefär tre fjärdedelar av befolk-
ningen läs- och skrivkunniga. Andelen analfabeter på över tio år sjönk till un-
der en procent under 1900-talets första decennium.16

År 1921 stiftades äntligen lagen om allmän skolplikt, som hade väntat på att 
träda ikraft sedan år 1910. Finlands riksdag hade godkänt lagen det aktuella 
året, men Rysslands kejsare hade inte stadfäst den. På samma sätt hade det gått 
också med fl era andra lagar. 7–13-åringar fi ck skolplikt, och efter detta skulle 
de delta i fortsättningsutbildning under två års tid. Skolpliktstiden blev alltså 
8–9 år. För att verkställa lagen gavs städerna en frist på 10 år och landsbygden 
en frist på 16 år. I Helsingfors hade skolplikten ingen stor inverkan på antalet 
elever, eftersom nästan alla barn redan fi ck en grundutbildning. Under tiden 
mellan världskrigen reste sig nya skolhus vid Rödbergen, Kajsaniemi, Kottby, 
Vallgård, Berghäll och på Lappviksgatan vid Kampen. Växande elevmängder 
och en funktionalistisk stilinriktning ledde till byggandet av allt större och ståt-
ligare skolor. Främst den moderna Aleksis Kiviskolan på Borgågatan i Berg-
häll som blev färdig år 1934 var länge en modellskola för andra skolbyggare.17 
År 1920 fördelade sig folkskolornas elever så, att 94,2 � av eleverna gick i folk-
skolans sex lägre och övre årskurser, 0,3 � i den förberedande skolan, 1,9 � i 
kvällskola, 2,7 � i fortsättningsskola och 0,9 �.i hjälpskola 18
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En egentlig utbildning för folkskolornas lärare startades i Jyväskylä år 1863. 
I Helsingfors verkade ett seminarium för förskola och lägre folkskola från 1896 
till 1921. Det fanns även en motsvarande institution för svenskspråkiga.19 Lärar-
utbildningen i Helsingfors kompletterades år 1917. Då började man hålla Hel-
singfors seminariekurser som sträckte sig över ett läsår. Dessa ändrades un-
der 1920-talet till studentseminarier. Med hjälp av dessa försökte man snabbt 
minska lärarbristen. Detta tillfälliga lärarseminarium lades ned redan år 1931. 
Nästa tillfälliga lärarhögskola startade i Helsingfors först år 1947.20

Temakarta 5. Helsingfors folkskolor år 1900
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Temakarta 5.

Helsingfors folkskolor år 1900

HELSINGFORS STADS FINSKSPRÅKIGA OCH SVENSKSPRÅKIGA FOLKSKOLOR

1. Albertsgatan 17

2. Anttigatan 13 (nuv. Lönnrotsgatan)

3. Fjälldal (hörnet av nuv. Dagmarsgatan och Museigatan)

4. Hagnäs, Östra Chaussén (nuv. Tavastvägen 3)

5. Hermans (nuv. Tavastvägen 122, del av skolan på Backas gård, Backas I)

6. Hesperiaparken (i den förra restaurangbyggnaden på södra sidan om Sockerfabriken)

7. Stora Robertsgatan 11

8. Berghäll (Porthaninkadun koulu), Fjärde linjen 11–15 

9. Annegatans skola, Annegatan 30

10. Kaserngatan 21

11. Kaserngatan 2

12. Lappviksgatan 6

13. Nikolaigatan 18 (nuv. Snellmansgatan)

14. Rödbergsgatan 10

15. Sveaborg, Stora Svartön

16.  Surutoin, Östra Chaussén (området mellan nuv. Tavastgatan, Zachrisgatan och Helsingegatan)

17. Estnäsgatan 3

FINSKSPRÅKIGA OCH SVENSKSPRÅKIGA FÖRBEREDANDE SKOLOR OCH ÖVRIGA PRIVATA FOLKSKOLOR

1. Aline Forsmans förberedande skola

2. Alli Nissisen valmistava koulu 

3. Judiska skolan

4. Förskolan till Reallyceet

5. Neovius småbarnskola (Nya svenska småskolan)

6. Nordmanska småskolan (i anslutning till Nya Svenska Läroverket)

7. Primärskolan vid Läroverket för Gossar och Flickor

8. Privat lägre folkskola (i anslutning till Werkos övningsskola för lärare)

9. Suomalainen alkeiskoulu (Elli Hertz)

10. Suomalainen alkeiskoulu (Augusta Lampén)

11. Suomalaisen Tyttökoulun valmistava koulu

12. Suomalaisen Yhteiskoulun valmistava koulu

13.Svenska Fruntimmersskolans i Helsingfors förberedande skola (Rosa Helsingius privata småbarnskola i Helsingfors)

14. Svenska förbererande skolan (Thyra Albrecht)

15. Svenska Privata Läroverket för Flickor i Helsingfors, förbererande klasser

16. Svenska småskolan (Eichingerska)

RYSKSPRÅKIGA FÖRBEREDANDE SKOLOR (PRIVATA FOLKSKOLOR)

1. Alexandersgymnasiets förberedande klasser

2. Rysk fl ickskola

3. Folkskola för fl ickor och pojkar

TYSKSPRÅKIGA FÖRBEREDANDE SKOLOR (PRIVAT FOLKSKOLA)

1. Deutsche Elementarschule
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År 1937 fl yttade Hel-
singin Suomalainen 
Yhteiskoulu från 
Georgsgatan till Ner-
vandersgatan till skol-
huset i funkisstil som 
planerats av arkitekt 
Väinö Vähäkallio. I 
början av 1970-talet 
fl yttades skolan från 
Helsingfors centrum 
till Södra Haga.
Helsingfors stadsmuseum

Grundande och utveckling av läroverken 

Trivialskolan som härstammade från den svenska tiden, var ända tills slutet av 
1820-talet stadens enda läroverk. Skolan lades ner år 1841, och verksamheten 
fortsatte i en ny skolbyggnad som lägre och högre elementarskola, i enlighet 
med den nya skolförordningen. Ställningen som huvudstad och fl ytten av uni-
versitetet till Helsingfors förstärkte mängden bildade i staden. Ur universitetslä-
rarkretsar kom också grundaren av det första privata läroverket, historieprofes-
sor J.H. Avellan. Hans kortvariga läroverk verkade 1829–32. Även bakom nästa 
läroverksinitiativ som kom några år senare fanns universitetsmän som bland 
annat hade varit med i Lördagssällskapet, en grupp som diskuterade samhäl-
leliga och pedagogiska frågor. Till den nya skolan fi ck man i ökande mängd 
också pojkar från de rikare familjerna, pojkar som traditionellt fått undervis-
ning i hemmet.21 För fl ickor fanns vid denna tid svenskspråkiga, av lärarna 
hållna privatskolor, så som Sara Wacklins pensionat och Odert Gripenbergs 
läroverk för fl ickor.

År 1844 grundade staden den svenskspråkiga fl ickskolan Fruntimmerskolan 
i Helsingfors. I början var det ett tvåårigt läroverk för fl ickor från den bildade 
klassen. Den utvecklades till att bli landets bästa inom sitt område, och till den 
anslöts senare en lärarinnelinje. Skolförordningen från år 1856 ökade antalet 
klasser i fl ickskolorna och förändrade även andra skolor. Lägre elementarsko-
lor var ett- eller tvååriga, högre elementarskolor hade fyra årskurser men var 
femåriga, lyceerna var treåriga och avsedda för de som ville bli präster eller lä-
rare.22

Fennomanerna krävde en utvidgning av den fi nskspråkiga undervisningen 
och en ökning av den fi nskspråkiga tjänstemannakåren. Det första fi nsksprå-
kiga läroverket grundades i Jyväskylä år 1858. År 1864 grundade staten, delvis på 
Snellmans initiativ, det svenskspråkiga Svenska Normallyceum, en normalskola 
avsedd som modellskola och som fungerade i anslutning till Helsingfors egna 
lärarutbildning. I samma skola grundades år 1867 en fi nskspråkig avdelning, 
och det var Helsingfors första fi nskspråkiga läroverk. Den fi nskspråkiga avdel-
ningen hann verka bara en kort tid, innan skolväsendets överstyrelses svensk-
språkiga ledning av språkpolitiska orsaker fl yttade den till Tavastehus. För att 
kunna fortsätta dess verksamhet, grundade Helsingfors läroverks fi nsksinnade 
vänner (Helsingin suomenmieliset oppikoulun ystävät) redan samma år Finska 
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Svenska Flickskolans och Koelyseos skolhus byggdes på 1920-talet på Arkadiagatan i Främre Tölö. Arkadias Yhteislyseo fi ck sitt 
eget hus på granntomten på 1930-talet.  Helsingfors stadsmuseum

Elementarskolan (Suomalaisen Alkeisopisto) med medel från en folkinsam-
ling (se Temakarta 6). 23 År 1869 fi ck Helsingfors fi nskspråkiga fl ickor sitt första 
läroverk, Helsingfors Finska Flickskola (Helsingin Suomalainen Tyttökoulu), 
också det grundat av privatpersoner. Finlands första fi nskspråkiga fl ickskola 
hade grundats redan några år tidigare i Jyväskylä.24 Det är värt att minnas att 
de första fi nskspråkiga läroverken grundades i städer i inlandet medan man i 
huvudstaden redan då förde ett eget ”språkpolitiskt skolkrig”.25 Övervakningen 
av skolinstitutionerna fl yttades år 1869 från kyrkan till staten. Då grundades 
också överstyrelsen för skolväsendet.26

Läroverkssystemet förnyades på 1870- och 1880-talen, då klassiska och really-
ceer med åtta årskurser grundades. Även fl ickskolorna fi ck i allmänhet fem års-
kurser. I Helsingfors var fl ickskolornas specialitet fortsättningsstudier som till 
största delen utbildade lärarinnor.27 År 1883 fi ck Helsingfors sin första samskola, 
Läroverket för Gossar och Flickor, och landets äldsta fi nskspråkiga samskola, 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, startades tre år senare.28 Suomalainen Al-
keisopisto blev år 1886 statligt och ändrade namn till Suomalainen Normaali-
koulu. Helsingfors första svenskspråkiga reallyceum, Svenska Reallyceum, in-
ledde sin verksamhet år 1872 och det fi nländska reallycéet år 1891. Det nya med 
reallyceerna var att de klassiska språken ersattes med nyare kulturspråk och 
att matematik, naturvetenskap och teckning fi ck fl er lärotimmar. Läroverksvärl-
den förnyades i många hänseenden, då antalet fi nskspråkiga skolor i landet på 
1890-talet överskred antalet svenskspråkiga, antalet samskolor ökade och anta-
let fl ickskolor minskade. År 1900 var ännu majoriteten (9) av Helsingfors läro-
verk svenskspråkiga. De fi nskspråkiga läroverken var 5 och de ryskspråkiga 2 
(se Teemakartta 6). Precis vid samma tid blev stadens majoritet fi nskspråkig.29



140

Förhållandet mellan folkskolor och läroverk defi nierades år 1905 så, att in-
trädeskrav för läroverken blev att man skulle ha avklarat högre folkskolans 
andra årskurs. Denna kravnivå tillämpades under hela tiden som den gamla 
läroverksmodellen fanns kvar, alltså ända fram till 1970-talet. Direktivet etable-
rade förhållandet mellan folkskolor och läroverk, och därigenom försvann de 
privata ”mamsellskolorna”.

Elementarskolorna blev mellanskolor efter år 1914, den femåriga mellansko-
leexamen utvecklades som en skild läronivå. Mellanskolorna i Helsingfors var 
antingen privata eller statliga, men på andra håll i landet grundades även kom-
munala mellanskolor.30

De nya läroverken producerade rikligt med nya studenter. Bland annat utex-
aminerades, med undantagslov, den första kvinnliga studenten år 1870.31 Kvin-
nor fi ck allmän rätt att delta i examina år 1901. Finskspråkiga kvinnliga stude-
rande blev i majoritet år 1902.32

Temakarta 6. Helsingfors läroverk år 1900
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Temakarta 6.

Helsingfors läroverk år 1900

STATLIGA LÄROVERK

Finskspråkiga statliga läroverk

1. Helsingin Suomalainen Tyttökoulu, Helsingin Suomalainen Jatko-opisto (för fl ickor) 1869 Georgsgatan 18

2.  Helsingin Suomalainen Normaalilyseo (tidigare Helsingin Suomalainen Alkeisopisto, för pojkar) 1887 Bangatan 2

3. Helsingin Suomalainen Realilyseo (för pojkar) 1891 Kyrkotorget 3 (nuv. Lönnrotsesplanaden)

Svenskspråkiga statliga läroverk 

1.  Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors, Helsingfors Svenska Fortbildningsläroverket (för fl ickor) 1844 Bulevarden 18–20

2. Svenska Normallyceum i Helsingfors (för pojkar) 1864 Unionsgatan 2

3. Svenska Reallyceum i Helsingfors (för pojkar) 1872 Elisabetsgatan 13

Ryskspråkiga läroverk

1. Alexandersgymnasiet (för pojkar) 1870 Västra Henriksgatan 10 (nuv. Mannerheimvägen 8)

2. Mariagymnasiet (för fl ickor) 1875 Regeringsgatan 8 (nuv. Universitetsgatan 4)

PRIVATA LÄROVERK

Finskspråkiga privata läroverk

1. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (samskola) 1886 Georgsgatan 24

2. Helsingin Uusi Yhteiskoulu (samskola) 1899 Kyrkogatan 12

Svenskspråkiga privata läroverk

1. Fröken Forsmans Svenska Flickskola i Helsingfors (för fl ickor) 1900 Regeringsgatan 15 (nuv. Universitetsgatan 5)

2. Läroverket för Gossar och Flickor (samskola) 1883 Högbergsgatan 23

3. Nya Svenska Läroverket (för pojkar) 1882 Mikaelsgatan 29 

4. Nya Svenska Samskolan (samskola) 1888 Bulevarden 7

5. Privata Läroverket för Flickor (tidigare Sahlbergska Skolan, för fl ickor) 1870 Kyrkogatan 10

6. Privata Svenska Flickskolan (för fl ickor) 1889 Berggatan 22

AdressGrundad

Skolgång och universitetsstudier var ett viktigt led i att höja sin samhällssta-
tus. I mitten av 1800-talet var fortfarande majoriteten av studenterna barn från 
ståndsmässiga hem. Situationen började ändras först efter att fi nskspråkiga sko-
lor och fl ickskolor grundats.33 I mitten av 1800-talet blev Helsingfors Finlands 
viktigaste skolstad i och med att staden hade landets enda universitet, nya lä-
roverk och skolväsendets överstyrelse.

I läroverken i Helsingfors skedde två stora förändringar, då antalet fl ickor 
under läsåret 1912–13 överskred antalet pojkar och antalet fi nskspråkiga elever 
överskred de svenskspråkiga läsåret 1922–23.34 I perioden mellan världskrigen 
(1919–39) växte antalet läroverk i hela landet. Då läroverken blev mer allmänna 
även på landsbygden, blev eleverna i skolorna i Helsingsfors allt mer helsingfor-
siska. Antalet privata fi nskspråkiga läroverk växte snabbast.35 Då det ryska väl-
det tog slut år 1918, lade man ner de ryskspråkiga skolorna, Alexanders lyceum 
för pojkar och Maria lyceum för fl ickor. Samma år startades en judisk skola, 
eftersom Finlands judiska befolkning i och med Finlands självständighet fått 
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Aleksis Kiven kansakoulu på Borgågatan i Berghäll var vid sitt färdigställande i mitten av 1930-talet en av Nordens största skolor. 
Skolbyggnaden skadades svårt i de sovjetiska bombningarna i februari 1944.  Försvarsmakten

medborgarrättigheter.36 I över 20 år var skolans undervisningsspråk svenska, 
och då använde skolan det svenskspråkiga namnet Judiska Samskolan i Hel-
singfors.37

Efter självständigheten, på 1920- och 1930-talet, framlades ett fl ertal initiativ 
för att förnya skolsystemet så att det skulle bli mer jämlikt. Detta skulle ske ge-
nom att skapa en samskola som grundade sig på alla sex årskurser i folksko-
lan. Systemet prövades i några statliga skolor i Helsingfors, men med klena re-
sultat. De var skolor i så kallad ny form och var på sätt och vis grundskolans 
föregångare.38

I Finland blev kvällsskolan år 1927 en ny skolform, då Helsingin Suomalai-
nen Yksityislyseo grundade en kvällslinje. Antalet egentliga kvällsläroverk bör-
jade växa först efter andra världskriget. Jämfört med resten av landet fanns det 
i Helsingfors ovanligt goda möjligheter till kvällsstudier.39

Folkbildning under andra världskriget

Under vinter- och fortsättningskrigen (1939–40, 1941–44) avbröts skolarbetet i 
många omgångar av olika orsaker. En del av lärarna hamnade vid fronten, och 
en del av eleverna evakuerades till landsbygden. En stor del av skolhusen var 
tidvis reserverade som soldatinkvartering, militärsjukhus, eller användes som 
inkvartering för dem som blivit hemlösa efter bombningar. Helsingforsbarnen 
fortsatte sin skolgång i skolorna på de orter södra Finland dit de evakuerats. 

Helsingfors tvingades uppleva tre storbombningar under februari 1944, då 
Sovjetunionen försökte förstöra staden och därigenom tvinga Finland till en 
dikterad fred. Genast efter den första attacken den 6–7 februari uppmanades 
helsingforsarna att frivilligt lämna staden och skolarbetet avbröts för alla un-
der sextonårsåldern.
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Under storbombningarna i februari 1944 fi ck folkskolorna på Aleksis Kiviga-
tan, Fabriksgatan och Snellmansgatan de svåraste skadorna. Samma öde mötte 
tre läroverk: Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Suomalainen Normaalilyseo 
och Töölön Yhteiskoulu.40 Efter krigen kunde inga nya skolbyggnader byggas 
som planerat, utan slutet av 1940-talet gick till återuppbyggnad.

Utvecklingen efter andra världskriget: 
grundläggande utbildning och läroverk 

Skolväsendet i Helsingfors stod inför stora utmaningar: placeringen av de tiotu-
sentals människor som evakuerats från de områden, så som Viborg, som över-
lämnats till Sovjetunionen, Helsingfors stora inkorporering år 1946, den allt 
kraftigare invandringen till städerna från landsbygden och det faktum att de 
stora årskullarna närmade sig skolåldern. Under decenniet 1945–55 mer än för-
dubblades antalet elever i Helsingfors folkskolor och elevantalet var år 1955 re-
dan 35 884. Efter läsåret 1956–57 började mängden elever i folkskolorna sjunka. 
I de svenskspråkiga folkskolorna var minskningen förhållandevis större än i 
de fi nskspråkiga. Förändringen förklaras genom att åldersklasserna minskade, 
fl yttningsrörelsen hade svängt från Helsingfors till grannkommunerna och ge-
nom att det blivit lättare att komma in på läroverk. På 1960-talet kom nästan 
alla som sökte in på de svenskspråkiga läroverken i Helsingfors och det hade 
också blivit märkbart lättare att komma in på de fi nskspråkiga läroverken.41

I Helsingfors fanns det, parallellt med folkskolorna som bekostades av sta-
den, privata så kallade förberedande skolor, som ofta var placerade i anslut-
ning till med läroverken. Skolorna förberedde eleverna för läroverken och de-
ras inträdesprov. År 1918 kom mer än hälften av de nya eleverna i läroverken 
i Helsingfors från förberedande skolor. De förberedande skolornas guldålder 
var 1920–1930-talet. Vid decennieskiftet fanns det 12 fi nskspråkiga och 15 svensk-
språkiga förberedande skolor, och de hade sammanlagt mer än 2 000 elever. Tio 
år senare hade elevmängden nästan halverats.42 År 1946 försvagades de förbere-
dande skolornas position, då de tvingades ta folkskolornas läroplan i bruk och 
fi ck fyra årskurser. De förberedande skolorna förlorade sin betydelse och deras 
antal krympte. Den mest kända förberedande skolan var Alli Nissinens skola. 
Som bäst hade skolan nästan 500 elever och när den lades ner år 1956 hade den 
funnits i nästan 70 år. Läsåret 1959–60 fanns det endast två fi nskspråkiga och en 
svenskspråkig förberedande skola kvar i Helsingfors. Ett motsatt fenomen var 
förberedande skolor på andra språk vars antal växte till fem. Den sista förbere-
dande skolan lade ner sin verksamhet i och med grundskolan år 1970.43

År 1950 fanns redan mer än häften av Helsingfors folkskolor i de nya förstä-
derna, alltså i förorterna (se Temakarta 7). Byggandet av folkskolor i Helsing-
fors fi ck fart på 1950-talet, då de på 1940-talet födda så kallade stora årskullarna 
började skolan. Då fi ck man 18 nya skolhus, fem tillbyggnader till gamla sko-
lor och ändringsarbeten gjordes på fem andra. Också nästa årtionde byggdes 
14 nya skolor, sju byggdes ut och ytterligare sex grundrenoverades. Skolutrym-
mena ville ändå inte räcka till, utan man var tvungen att gå i skolan i två, ibland 
till och med i tre skift.44 Som en lösning på det snabbt växande skolutrymmes-
problemet i förorterna började man bygga träbyggnader som det gick snabbt 
att färdigställa, så kallade skivskolor för tillfälligt bruk. De kunde i princip vid 
behov fl yttas till ett nytt ställe. Så gjordes bland annat i Marudd, Kvarnbäcken 
och Ärvings. De nya skolorna var i huvudsak fi nskspråkiga.45

Efter andra världskriget grundades många nya läroverk, varav största de-
len var fi nskspråkiga privatskolor (se Temakarta 8). Dessutom fl yttade några 
läroverk till Helsingfors från Viborg, som hade överlåtits till Sovjetunionen. I 
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Temakarta 7. Helsingfors fi nskspråkiga och svenskspråkiga folkskolor år 1950
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FINSKSPRÅKIGA FOLKSKOLOR

Helsingfors stads folkskolor

 1. Aleksis Kiven koulu

 2. Eläintarhan koulu

 3.  Haagan koulu (i samma byggnad som den svenskspråkiga skolan)

 4. Herttoniemen koulu

 5. Isosaaren koulu

 6.  Kaarelan koulu (svenskspråkig skola, också fi nskspråkiga klasser)

 7. Kaisaniemen koulu

 8. Kallion koulu

 9. Katajanokan alakoulu

 10. Kulosaaren koulu

 11. Käpylän koulu

 12. Lapinlahden koulu

 13.  Lauttasaaren koulu (i samma byggnad som den svenskspråkiga skolan)

 14. Linnankoskenkadun koulu

 15.  Malmin eteläinen koulu (också slöjdskola)

 16.  Malmin jatkokoulu (i samma byggnad som den svenskspråkiga skolan)

 17. Malmin pohjoinen koulu

 18. Maunulan koulu

 19. Mellunkylän koulu

 20. Metsolan koulu

 21.  Munkkiniemen koulu (i samma byggnad som den svenskspråkiga skolan)

 22. Oikokadun koulu

 23. Oulunkylän koulu

 24. Pakilan koulu

 25. Pitäjänmäen koulu

 26.  Porthaninkadun koulu (hjälpskola)

 27. Puistolan koulu

 28. Pukinmäen koulu

 29. Pukinmäen kokeilukoulu

 30. Santahaminan koulu

 31. Snellmanin koulu

 32. Sturenkadun koulu

 33. Suomenlinnan koulu

 34. Tapanilan koulu

 35. Tehtaankadun koulu

 36. Toukolan koulu

 37. Tunturikoulu

 38. Työväenopiston talon koulu

 39. Töölön koulu

 40. Vallilan koulu

 41. Vallisaaren supistettu koulu

 42. Vartiokylän koulu

Förberedande skolor (privata folkskolor)

 1. Kruununhaan valmistava koulu

 2. Alli Nissisen valmistava koulu

 3. Töölön valmistava koulu

Temakarta 7.

Helsingfors fi nskspråkiga och svenskspråkiga folkskolor år 1950

SVENSKSPRÅKIGA FOLKSKOLOR 

Helsingfors stads folkskolor

 1. Annegatans folkskola

 2. Brändö folkskola

 3.  Böle lägre folkskola (också fi nskspråkiga klasser)

 4. Cygnaeusskolan

 5.  Drumsö folkskola (i samma byggnad som den fi nskspråkiga skolan)

 6.  Haga svenska folkskola (i samma byggnad som den fi nskspråkiga skolan)

 7.  Hertonäs svenska folkskola (också fi nskspråkiga klasser)

 8. Hjälpskolan

 9. Kottby lägre folkskola

 10. Kronohagens folkskola

 11.  Kårböle svenska folkskola (också fi nskspråkiga klasser)

 12.  Malms svenska fortsättningsskola (i samma byggnad som den fi nskspråkiga 
skolan)

 13.  Malms slöjdskola (också fi nskspråkiga klasser)

 14. Malms svenska folkskola

 15. Mellungsby lägre folkskola

 16. Mosabacka folkskola

 17.  Munsknäs svenska folkskola (i samma byggnad som den fi nskspråkiga skolan)

 18. Sockenbacka folkskola

19. Staffansby högre folkskola

20. Staffansby lägre folkskola

21. Topeliusskolan

22. Tölö folkskola

23. Vallgårds svenska folkskola

24. Åggelby folkskola

Övriga skolor

1. Ecolé elementaire française

2. Tölö Svenska Samskolans förskola
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Helsingfors var det mer allmänt att gå i läroverk än i hela landet i medeltal. I 
Helsingfors var läroverkselevernas antal av alla i läroverksåldern 45 � år 1950, 
medan den motsvarande siff ran i hela landet var endast 15 �.46 Då de stora ål-
derskullarna fl yttade till läroverken växte också storleken på de gamla sko-
lorna.47 Av hela landets folkskoleelever sökte mer än hälften till läroverk, men i 
Helsingfors fanns det fl er sökande till läroverken än det fanns elever på fjärde 
årskursen.48 Det fanns inte tillräckligt med platser på läroverken för alla som 
ville dit, trots att nya skolor grundats. Folkskolans form blev fastställd i en lag-
ändring år 1958, då de tidigare lägre och högre folkskolorna blev en sexårig 
egentlig folkskola.49

Läroverkens antal i hela landet fördubblades mellan åren 1950 och 1970. Un-
der samma tid mer än fyrdubblades antalet nya studenter i hela landet, från 4 
073 till 18 280 studenter. Efter detta växte antalet studenter årligen med ca tusen 
ända fram till år 1984, då nästan 32 000 nya studenter blev färdiga. Till år 2000 
har antalet stabiliserats till ca 35 000.50 På 1950-talet började endast 10 � av varje 
åldersklass i gymnasiet, men på 1970-talet hade antalet stigit till nästan hälften 
och på 1980-talet redan mer än halva åldersklassen.51 I Helsingfors började gym-
nasiernas elevantal sjunka redan på 1970-talet då de stora årskullarna lämnat 
skolan och minskningen fortsatte ända till slutet av följande årtionde.52

Årskullarna började krympa redan i slutet av 1950-talet. Den största minsk-
ningen i elevantal skedde i stamstaden, där antalet fi nskspråkiga elever närapå 
halverades och de svenskspråkiga elevernas antal föll med nästan en tredjedel 
på ett årtionde.53 Parallellt med den kommunala folkskolan fanns det i Helsing-
fors också ryska, tyska, engelska, franska, judiska och turkiska skolor, som un-
der läsåret 1969–70 hade sammanlagt mer än 900 elever.54

Grundskolor

Planer på en enhetsskola hade levt i olika former under hela tiden som folksko-
leinstitutionen funnits, men folkskolorna och läroverken hade förblivit åtskilda. 
Enhetsskolan och den nioåriga skolpliktsskola som den säkrade åt alla sågs 
som en lösning på förnyelsebehoven. En motsvarande förändring hade också 
skett i Sverige något tidigare. Enhetsskoleärendet behandlades också i riksda-
gen, som år 1963 godkände en kläm om att övergå till enhetsskola.55 Ramlagen 
om grundskolan stadfästes år 1968 då vänstern fi ck majoritet i riksdagen.

Det nya skolsystemet planerades i olika statliga och kommunala orkan och 
prövades också i skolor. År 1966 grundade Helsingfors stad sin kommitté för 
skolplanering, delvis för att den skulle kunna sköta de problem som de privata 
läroverken orsakades på grund av förändringarna i skolsystemet.56 Strax innan 
man övergick till grundskolesystemet fanns det 71 fi nskspråkiga folkskolor i 
Helsingfors. Bland de fi nskspråkiga folkskolorna var skolorna med de största 
elevantalen i stamstaden Kottby, Mäkelä, Edesvikens och Aleksis Kivis skolor, 
som vardera hade 700–800 elever. I förstäderna var de största skolorna, med 
mer än tusen elever vardera, skolorna i Ärvings, Jakobacka och Nordsjö. Det 
fanns 21 svenskspråkiga folkskolor, varav endast de fyra största hade fl er än 
100 elever.57

Grundskolereformen innebar en övergång från det parallella skolsystemet 
till en enhetsskola. I Finland gick man över till grundskola under åren 1972–
77. Förändringen framskred stegvis från norra Finland så, att Helsingfors med 
omnejd övergick till grundskolan år 1977. Grundskolan grundades på de tidi-
gare separata folkskolorna, medborgarskolorna och läroverken, och på detta 
sätt skapades en för alla gemensam nioårig grundskola bestående av låg- och 
högstadium. Kommunen fi ck själv bestämma om den förutom det egna skol-
väsendet behövde ersättande privata skolor. I Helsingfors fanns det, förutom 
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Mejlans folkskola som ritats av arkitekterna 
Osmo Sipari och Viljo Revell stod färdig år 
1953. För de stora åldersklasserna som föddes 
efter andra världskriget byggdes ett fl ertal 
nya skolor i Helsingfors på 1950-talet.
Helsingfors stadsmuseum
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Temakarta 8. Läroverk och högskolor i Helsingfors år 1950
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Temakarta 8.

Läroverk och högskolor i Helsingfors år 1950

STATLIGA LÄROVERK
Finskspråkiga statliga läroverk
 1.  Helsingin Kaksoisyhteislyseo (tidigare Viipurin Kaksoisyhteislyseo, grundad 1874 i Viborg, fl yttades till Helsingfors 

1944)
1944 Torkelsgatan 5

 2. Helsingin Kolmas Tyttökoulu (för fl ickor) 1929 Mariagatan 11
 3. Helsingin Toinen Suomalainen Lyseo (för pojkar) 1925 Torkelsgatan 6
 4. Helsingin Tyttölukio (för fl ickor) 1906 Kyrkogatan 6
 5. Koelyseo 1918 Arkadiagatan 26
 6. Suomalainen Normaalilyseo (för pojkar) 1887 Bangatan 6
 7. Suomalainen Lyseo (för pojkar) 1891 Kalevagatan 8
 8. Suomalainen Kaksoistyttökoulu (för fl ickor) 1905 Regeringsgatan 8 (nuv. Universitetsgatan 4)
 9. Tyttönormaalilyseo (tidigare Helsingin Suomalainen Tyttökoulu, för fl ickor) 1869 Runebergsgatan 22
 10. Toinen Suomalainen Tyttökoulu (för fl ickor) 1923 Georgsgatan 18
 11. Valtion Iltaoppikoulu 1946 Kalevagatan 8

Svenskspråkiga statliga läroverk
 1. Andra Svenska Lyceum (för pojkar) 1930 Albertsgatan 30
 2. Svenska Flicklyceet (tidigare Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors, för fl ickor) 1844 Bulevarden 18–20
 3. Svenska Flickskolan (för fl ickor) 1919 Arkadiagatan 24
 4. Svenska Lyceum (tidigare Svenska Reallyceum, för pojkar) 1872 Elisabetsgatan 13
 5. Svenska Normallyceum (för pojkar) 1864 Unionsgatan 2

PRIVATA LÄROVERK
Finskspråkiga privata läroverk
 1. Arkadian Yhteislyseo 1927 Arkadiagatan 28
 2. Arkadian 3-luokkainen Yhteislyseo 1932 Arkadiagatan 28
 3. Helsingin Suomalainen Yksityislyseo 1924 Mannerheimvägen 8
 4. Helsingin Suomalaisen Yksityislyseon iltalinja 1927 Mannerheimvägen 8
 5. Helsingin Viides Yhteiskoulu 1933 Apollogatan 11
 6. Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio 1924 Kampgatan 4 (nuv. Urho Kekkonens gata)
 7. Helsingin Yhteislyseo 1924 Lappviksgatan 1
 8. Helsingin Yksityinen Keskikoulu 1944 Arkadiagatan 26
 9. Kallion Yhteiskoulu 1902 Porthansgatan 15
 10. Kulmakoulu 1928 Sjötullsgatan 33
 11. Kulosaaren Yhteiskoulu 1941 Brändövägen 8 (nuv. Brändövägen)
 12. Käpylän Yhteiskoulu 1938 Lyckovägen 18
 13.  Karjalan Yhteiskoulu (tidigare Viipurin Uusi Yhteiskoulu, grundad 1906 i Viborg, till Helsingfors 1944) 1944 Arkadiagatan 28
 14. Lapinpuiston Yhteislyseo 1908 Lappviksgatan 1
 15. Lauttasaaren Yhteiskoulu 1945 Allén 26 (nuv. Tallbergs allén)
 16. Malmin Kaupallinen Keskikoulu 1945 Fredsvägen 4 (nuv. Anianpeltovägen)
 17. Munkkiniemen Yhteiskoulu 1938 Lövövägen 7 (nuv. Notstigen)
 18. Oulunkylän Yhteiskoulu 1924 Villa Lindebo, Mickelsvägen
 19. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886 Nervandersgatan 13
 20. Tehtaanpuiston Yhteiskoulu 1934 Ehrensvärdsvägen 31
 21. Töölön Yhteiskoulu 1912 Idrottsgatan 10
 22. Uusi Yhteiskoulu 1899 Kyrkogatan 12
 23.  Vaasanrinteen Yksityislyseo (tidigare Viipurin Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppalyseo, grundad 1914 i Viborg, till 

Helsingfors 1940)
1940 Helsingegatan 1

 24. Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu 1918 Gräsviksgatan 3

Svenskspråkiga privata läroverk
 1. Laguska Skolan (tidigare Privata Svenska Flickskolan, för fl ickor) 1889 Apollogatan 12
 2. Läroverket för Gossar och Flickor 1883 Högbergsgatan 23
 3. Munksnäs Svenska Samskola 1912 Västervägen 17 (nuv. Solnavägen 18–20)
 4. Nya Svenska Flickskolan (tidigare Fröken Forsmans Svenska Flickskola i Helsingfors, för fl ickor) 1900 Bulevarden 26
 5. Nya Svenska Läroverket (för pojkar) 1882 Mikaelsgatan 25
 6. Nya Svenska Samskolan 1888 Lönnrotsgatan 12
 7. Svenska Privata Läroverket för Flickor (tidigare Sahlbergska Skolan, för fl ickor) 1870 Kyrkogatan 10
 8. Tölö Svenska Samskola 1928 Barnets Borgs väg 2
 9. Svenska Aftonläroverket 1947 Högbergsgatan 23
 10. Brändö Svenska Samskola 1913 Brändö
 11. Åggelby Svenska Samskola 1911 Åggelby

Övriga privata läroverk
 1. English School (engelskspråkig) 1945 Engelplatsen 11
 2. Venäläinen Lyseo (ryskspråkig) 1930 Mannerheimvägen 8
 3. Deutsche Schule (tyskspråkig) 1881 Malmgatan 14

Skolorna var samskolor, om inget annat nämns.

HÖGSSKOLOR
 1.  Helsingfors universitet (f.d. Kejserliga Alexanders universitet i Finland, f.d. Kungliga Akademin i Åbo, grundat 1640 i 

Åbo, fl yttats till Helsingfors 1828, från och med år 1919 Helsingfors universitet)
1640
1828

Unionsgatan 34

 2. Tekniska högskolan 1908 Abrahamsgatan 1–5
 3. Helsingfors handelshögskola 1911 Runebergsgatan 14–16
 4. Svenska handelshögskolan 1927 Sjömansgatan 11
 5. Samhälleliga högskolan 1930 Franzénsgatan 13
 6. Sibelius-Akademin 1939 Norra Järnvägsgatan 9
 7. Svenska medborgarhögskolan 1943 Apollogatan 12
 8. Veterinärmedicinska högskolan 1945 Tavastvägen 63
 9. Helsingfors temporära lärarhögskola 1947 Lappviksgatan 10

AdressGrundad
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kommunens skolväsende, också statliga och privata specialskolor. I grundsko-
lereformen gick cirka hälften av huvudstadens privata läroverk över till staden 
medan den andra halvan ville fortsätta som privata ersättande skolor.58 Föränd-
ringarna fi ck även hård kritik. Brytningsskedet upplevdes i många skolor som 
tungt och skolornas arbetsro rubbades.59

År 1977 övergick största delen av Helsingfors läroverk i kommunens ägo och 
blev högstadier. Av de privata läroverken fortsatte 18 stycken sin verksamhet 
som så kallade ersättande skolor.60 Av de privata läroverken var det endast ett, 
Kulmakoulu, som helt avslutade sin verksamhet. Av de tidigare 17 svensksprå-
kiga läroverken fanns det efter grundskolereformen bara fem högstadier, fem 
gymnasier och Steinerskolan kvar. I grannkommunerna Esbo, Vanda och Gran-
kulla fanns det inga ersättande privatskolor.

Den hårda strid som kämpats om grundskolan lugnade ner sig på 1980-talet. 
Reformens strikta centralstyrning började mjukas upp och kommunerna fi ck 
mer handlingsmakt. Kritiken mot grundskolan växte igen i slutet av decenniet, 
då den anklagades för att producera en enda jämn massa. Detta ledde till att 
man i början av 1990-talet förnyade skolförvaltningen, läromaterialet och tim-
fördelningen, och utvecklade kommunspecifi ka läroplaner. Främst i Helsing-
fors övergick skolorna till skolspecifi ka läroplaner och eleverna fi ck mer valfri-
het. Efter att den strikta skoldistriktsindelningen i slutet av årtiondet slopades 
för grundskolan, var det igen möjligt för skolorna att konkurrera sinsemellan.61 
I början av 2000-talet framhävdes i Helsingfors betydelsen av samarbete mellan 
skolorna, i stället för den tidigare konkurrensen.

Skolgrupperna växte i slutet av årtusendet, så förskoleundervisning blev mer 
allmänt. År 2001 blev kommunerna skyldiga att ordna förskola för sexåringar. 
Utbildningen är ändå frivillig för barnen, och i Helsingfors ordnas den främst 
i barnträdgårdar. 

Helsingfors förlorade sin status som enda universitetsstad redan under själv-
ständighetens första år. Trots att det fanns nya universitet, försämrade fl odvå-
gen av studenter chansen att bli antagen till högskola. Då 70–80� av de nya 
studenterna i början av 1960-talet kom in på universitet, var det på 1980-talet 
endast en sjundedel.62 

Genom mellanstadieutbildningens utvecklingsprogram försökte statsmak-
ten behärska fl odvågen av studenter och utjämna skillnaderna mellan olika 
områden. Antalet nybörjarplatser i Helsingfors gymnasier minskades (max 60 
� av antalet elever i gymnasieåldern) och därigenom försökte man göra annan 
yrkesmässig utbildning mer populär. I Helsingfors var gymnasierna i slutet av 
1980-talet igen tvungna att kämpa för sin existens. Kampen tog år, och slutligen 
var det bara två gymnasier som frivilligt gick ihop.63

Grundandet av specialgymnasier hade börjat på 1960-talet och så uppkom 
konst-, språk- och idrottsgymnasierna. I Helsingfors blev bland andra Kruunu-
haan musiikkilukio (senare Sibelius-lukio) ett specialgymnasium år 1978, och 
något senare kom Berghälls och Torkkels konstgymnasier med hjälp av speci-
algymnasieidéns fader Martti Ruutu. Backasbrinkens idrottsgymnasium och 
Östra centrums språkgymnasium blev också specialgymnasier. I Helsingfors har 
det funnits unika möjligheter till läroverks- och gymnasieundervisning på främ-
mande språk (Helsingfors fransk-fi nska skola, Helsingfors tyska skola, fi nsk-
ryska skolan och Helsingfors Rudolf Steiner-skolor med egna gymnasier). Hel-
singfors specialgymnasier har varit populära även bland elever från andra orter. 
I vissa gymnasier är till och med mer än hälften av eleverna från någon annan 
ort än Helsingfors.64

År 2000 fanns det i Helsingfors kommunala, privata och statliga gymnasier. 
Helsingfors stad hade 16 fi nskspråkiga och tre svenskspråkiga gymnasier, samt 
ytterligare fem vuxengymnasier. Av sextonåringarnas åldersklass i Helsingfors 
började 60,3 � i gymnasiet. Det fi nns stora skillnader i gymnasiebenägenheten 
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Helsingfors universitets institutioner har under de senaste årtiondena brett ut sig till de närmaste kvarteren vid kanten av Senats-
torget. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna i empirestil rymmer fakulteternas lokaler, och de parkliknande gårdarna används 
av studerande.  Helsingfors stads fastighetskontor, stadsmätningsavdelningen
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mellan olika stadsdelar: i Munksnäs gick 87,2 � av 16–18-åringarna i gymnasiet, 
medan motsvarande siff ra i Jakobacka var endast 43,4 �. År 2000 gick en bety-
dande del av alla gymnasieelever i vuxengymnasium.65

Yrkesskolor

Då skråväsendet, som hade ansvarat för utbildning inom yrkena, genom 
förordningarna år 1859 och 1868 lades ner och näringsfriheten stadgats, var 
man tvungen att omorganisera den yrkesinriktade utbildningen. Då närings-
strukturen ändrats behövdes utbildning också inom nya områden. Yrkessko-
lan behövdes främst av de 13–14-åringar som avklarat folkskolan, men som 
var för unga för yrkeslivet. För den yrkesinriktade utbildningen startade Hel-
singfors under 1800-talet bland annat följande läroverk eller utbildningslinjer: 

Helsingfors Navigationskola (Helsingin merikoulu) 1825
Utbildning för barnmorskor 1833
Helsingfors Handelsskola (Helsingin kauppakoulu) 1840–
Hantverkarnas söndagsskola 1842–85
Junkerskola 1846–79
Finlands Konstförenings Ritskola 1848
Hantverkarnas kvällsskola 1858–85
 Tekniska realskolan 1849 (Polytekniska skolan 1872, Polytekniska lärover-
ket 1879)
Diakonissanstaltens utbildning av sjukskötare 1870
Helsingfors slöjdskola 1871 (Helsingfors högre hantverkarskola 1885)
Helsingfors musikläroverk 1882
Handelsinstitutet i Helsingfors (Helsingin kauppaoppilaitos) 1882 
Helsingfors klockar- och organistskola 1882
Finlands industriskola 1886
Allmänna sjukhusets utbildning av sjukskötare 1889
Barnsträdgårdslärarseminarium 1892
Lägre hantverksskola 1892 (2 st)
 Finlands Aff ärsmäns Handelsläroverk (Suomen Liikemiesten Kauppaoppi-
laitos) 1898
Förberedande yrkesutbildning för pojkar 1899
Förberedande yrkesutbildning för fl ickor 1904

I Helsingfors fanns det år 1950 fyra egna yrkesskolor avsedda för sådana som 
var i läropliktsåldern: skilda förberedande yrkesskolor för fl ickor (326 elever) 
och pojkar (461), Boktryckarskolan (198) ja Frisörskolan (56). I dessa fanns det 
totalt 1041 elever. Dessutom understödde staden Konstindustriella yrkessko-
lan, Skräddar-, Tapetserar- och Målaryrkesskolorna, Guldsmedsskolan, Wärt-
siläs och Strömbergs verkstadsskola, Finlands hotell- och restaurangskola, Hel-
singfors läroverk för hemkunskapslärare, Helsingfors hantverksskolas sömnad-
sateljé och Försäljnings- och reklamskolan, i vilka det då fanns 1 389 elever.66 
Totalt fanns det då i Helsingfors 8 handelsläroverk, 2 tekniska läroverk, 16 yr-
kes- och hantverksskolor och 14 övriga specialyrkesskolor.67 Ett årtionde se-
nare hörde därutöver också Skräddaryrkesskolan, Sjukskötarskolan och Men-
talsjukvårdsskolan vid Nickby sjukhus till stadens yrkesskolor. Kottby yrkes-
skola bildades år 1970 då skolorna för boktryckare, fi nmekaniker och bagare 
slogs samman.68

På 1980-talet förnyades mellanstadieutbildningen i hela landet. I Helsingfors 
fanns det år 1980 50 yrkesinriktade läroanstalter på mellanstadiet och i dem 
fanns totalt 15 858 elever, varav ungefär hälften var helsingforsare. Majoriteten 
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av yrkesskolorna var privata.69 Flest studerande hade sjukvårds- och handelslä-
roverken. Efter detta skede har antalet yrkesinriktade läroanstalter minskat då 
skolor har slagits samman. Under 1990-talet bildades yrkeshögskolor vid sidan 
av yrkesskolorna och deras studerandeantal växte snabbt. År 2000 fanns det i 
Helsingfors 30 yrkesinriktade läroanstalter och i dem fanns mer än 16 000 stu-
derande på andra stadiet, institut- eller yrkeshögskolenivå.70

Arbetar- och medborgarinstitut

Friformigt utbildnings- och bildningsarbete för arbetare hade utövats i Hel-
singfors ända sedan 1800-talets slut, främst av universiteten, Finska folkupplys-
ningssällskapet (Kansanvalistusseura), och arbetarinstitut. Lättfattliga föreläsningar 
ordnades bland annat i frivilliga brandkårens hus, Sörnäisten kansankoti och 
Studenthuset, ibland till och med delvis med understöd från staden. Finlands 
första arbetarinstitut hade grundats i Tammerfors år 1899. Helsingfors stadsfull-
mäktige grundade sitt eget arbetarinstitut åt 1913, och dess verksamhet inled-
des året därpå. I början hade arbetarinstitutet en fi nskspråkig och en svensk-
språkig avdelning som hyrde utrymmen på olika håll i staden. År 1962 fi ck den 
fi nskspråkiga avdelningen ett eget hus på Helsingforsgatan 26, men därutöver 
användes också utrymmen i bland annat Koittos sal och andra utrymmen. År 
1928 fi ck det svenskspråkiga arbetarinstitutet (Helsingfors stads svenska arbe-
tarinstitut) verksamhetsutrymmen på en privat skola på adressen Riddargatan 
5. Helsingfors arbetarinstituts första rektor Zachrius Castrén var i praktiken en 
folkbildare, som skapade senare allmänt spridda teoretiska ramar och linjedrag-
ningar för verksamheten.71

Det fi nskspråkiga arbetarinstitutets tillbyggnad på Helsingforsgatan invigdes 
år 1959.72 Också det svenskspråkiga arbetarinstitutet fi ck nya utrymmen på Dag-
marsgatan. Arbetarinstitutens verksamhet blev livligare på 1960-talet och spreds 
också till förstäderna. Östra och Norra sidoavdelningarna, samt Mejlans och 
Drumsös sidoavdelningar grundades. Läsåret 1967–68 var första gången då fl er 
än 10 000 elever anmälde sig till studier vid arbetarinstituten. År 1970 grunda-
des Gamlas avdelning och hela decenniet var en tillväxtperiod för instituten.73 I 
arbetarinstituten studerade ungefär lika många elever som i folkskolorna, alltså 
cirka 25 000.74 Det blev också möjligt att utöka lärarkåren och år 1981 började 
också undervisning inom öppna högskolan. Arbetarinstitutens avdelningar blev 
regioninstitut år 1988.75 Centralinstitutet och Östra institutet hade egna utrym-
men, medan övriga verkade i hyrda utrymmen, främst i skolor. Den snabba till-
växten i arbetarinstitutens elevantal började mattas av i början av 1980-talet. År 
2000 hade Helsingfors fi nskspråkiga arbetarinstitut verksamhet på 96 ställen 
och det svenskspråkiga arbetarinstitutet på två. I Helsingfors verkar också tre 
andra medborgarhögskolor: Helsingin aikuisopisto, Kalliolan kansalaisopisto 
och Toimelan vapaaopisto.76

Helsingfors högskolor77

Helsingfors universitet är Finlands äldsta universitet. Det grundades år 1640 i 
Åbo, men fl yttades till Helsingfors år 1828 efter Åbo brand. Universitetet, som 
fi ck namnet Kejserliga Alexanders universitet i Finland, hade då institutioner 
för teologi, juridik, fi losofi  och medicin. Universitetets uppgift var att utbilda 
tjänstemän, präster och läkare för statens och kyrkans tjänst. Den fi losofi ska 
institutionen delades år 1852 i historisk-fi lologiska och matematik-naturveten-
skapliga sektionerna. Agrikultur-forstvetenskapliga institutionen bildades år 
1898, statsvetenskapliga institutionen år 1945 och pedagogiska sektionen år 
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Folkskoleelever i Cygnaeusskolan på 1910-talet.  Helsingfors stadsmuseum

1974. Svenska social- och kommunalhögskolan anslöts år 1984 som en del av 
Helsingfors universitet. Veterinärvetenskapliga högskolan fusionerades år 1984 
till en institution vid Helsingfors universitet. Institutionerna för biovetenskap, 
farmaci och beteendevetenskaper startades år 2004.

Alexanders universitet var Helsingfors och hela Finlands enda högskola 
fram tills början av 1900-talet. För högre teknisk utbildning och forskning grun-
dades år 1908 Tekniska högskolan, men dess rötter fi nns i Helsingfors tekniska 
realskola som grundades år 1849. Tekniska högskolan fl yttade på 1960-talet från 
Helsingfors centrum till Esbo. Finskspråkiga Helsingfors handelshögskola (Hel-
singin kauppakorkeakoulu) inledde sin verksamhet år 1911 och den svensksprå-
kiga Svenska handelshögskolan år 1927 (se Temakarta 8).

En folkhögskola grundades i Helsingfors år 1925, och till den kunde man 
söka för att studera även utan gymnasieexamen. År 1930 bytte Folkhögskolan 
namn till Sociala högskolan. År 1960 fl yttade den från Helsingfors till Tammer-
fors, där den år 1966 blev Tammerfors universitet. Svenska medborgarhögsko-
lan, den svenskspråkiga motsvarigheten till den fi nskspråkiga Sociala högsko-
lan (Yhteyskunnallinen korkeakoulu), inledde sin verksamhet år 1943, och år 
1964 ändrade den namn till Svenska social- och kommunalhögskolan.

Veterinärvetenskapliga högskolan grundades i Helsingfors år 1945. Andra 
högskolor i Helsingfors var Sibeliusakademin (1939), Konstindustriella högsko-
lan (1973), Teaterhögskolan (1979), Bildkonstakademin (1993) och Försvarshög-
skolan (1993). Dessutom verkar fyra yrkeshögskolor i Helsingfors. På deras 25 
verksamhetsställen ges utbildning på högskolenivå inom bland annat teknik 
och logistik, sociala områden, företagsekonomi, musik och konst.78 Yrkeshög-
skolorna började man i Finland försöksvis grunda år 1991. Målet var att höja 
utbildningsnivån inom alla sektorer. 79
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I början av 1960-talet överskred antalet studerande vid Helsingfors univer-
sitet 15 000 och fördubblades inom tre decennier. Antalet studerande vid Tek-
niska högskolan började växa kraftigare från och med 1970-talet. I och med an-
tagandet av lagen om utveckling av högskoleväsendet (1966–80) ökades antalet 
studieplatser och nya högskolor grundades på statens initiativ i landets västra 
och östra delar samt i Lappland. I Finland fi nns det för tillfället 20 universitet, 
de tekniska högskolorna medräknade.

År 2005 fanns det 38 233 studerande vid Helsingfors universitet och 14 585 
studerande vid Tekniska högskolan. Sibeliusakademin, som har ett studeran-
deantal på 1 531, har blivit väldigt populär, och dit söker varje år ett stort antal 
studerande från utlandet.80
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Arkitekt C. L. Engel målade cirka 
år 1816 en akvarell över området 
kring det nuvarande Senatstorget. 
På den vänstra kanten fi nns ett 
skolhus, rådhus och en klocksta-
pel, Ulrika Eleonora kyrka fi nns till 
höger. På mitten fi nns en rad av 
stenhus i början av den nuvarande 
Alexandersgatan. Ulrika Eleonora 
kyrka revs ner år 1827 ur vägen för 
byggnadsarbeten för Senatstorget.
Helsingfors stadsmuseum

Ulrika Eleonora kyrka blev färdig 
år 1727 och den var den tredje 
kyrkan i ordningen i Estnäs Hel-
singfors. Denna ritning av Ulrika 
Eleonora kyrka från år 1746 är en 
av de få bevarade byggnadsrit-
ningarna av icke-militära byggna-
der i Helsingfors.
Helsingfors stadsarkiv
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VIII

HELSINGFORS KYRKLIGA 
UTVECKLING

Kristendomen kom till Finland i huvudsak som ett resultat av omvändelsear-
betet från väst, som fi ck sin början på 1000-talet. Som en följd av de s.k. kors-
tågen knöts Finland med världslig och kyrklig makt till Sverige. Kristna från 
Sverige bildade fasta bosättningar vid Finska vikens kustområden i Nyland på 
1200-talet.1

På medeltiden byggdes stenkyrkor i Nyland. Helsinge socken vid Helsingå, 
nuvarande Vanda å, nämns för första gången i ett dokument från 1351. Doku-
mentet behandlar rättigheter som munkarna i Padis kloster i Livland (i nuva-
rande Estland) hade i Nyland. I Helsinge socken byggdes en för hela södra Fin-
land typisk gråstenskyrka på 1450-talet, enligt de senaste uppskattningarna. Kyr-
kan är en av de äldsta byggnaderna i huvudstadsregionen.2

Under kung Gustav Vasas regeringstid i början av 1500-talet skedde i och 
med reformationen en betydande förändring i Finlands kyrkliga förhållanden, 
då banden till den katolska kyrkan bröts och kyrkans egendomar konfi skera-
des till staten.3

Helsingfors ”försvunna” kyrkor

Strax efter att Helsingfors stad hade grundats (1550), började man bygga en 
kyrka. Kyrkan byggdes av trä, och det var en rektangulär, cirka 20 meter lång 
och 9,5 meter bred byggnad i öst-västlig riktning på en backsluttning på västra 
sidan av Vanda å. Man har trott att kyrkan brann ner under ett ryskt anfall år 
1571, men i utgrävningar har man endast funnit små tecken på brand. Kyrkan 
byggdes snart upp på nytt och den tjänade stadsförsamlingen ända till 1640-ta-
let, då staden fl yttades. Efter fl ytten gavs Gammelstadens kyrka till stadens 
hospital, vilket den användes som tills byggnaden murknade eller brann upp 
på 1670-talet.4

Efter att staden fl yttats till Estnäs (1640) byggdes en ny stenkyrka som döptes 
till Kristinakyrkan efter Sveriges drottning Kristina. Den ståtliga och dyra kyr-
kan brann dock upp redan år 1654 i en brand som ödelade nästan hela staden.  
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Temakarta 9.  

Helsingfors kyrkor år 1900

EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKOR

1. Gardets församlings kyrka 1825 C. L. Engel Kaserntorget

2. Gamla kyrkan 1826 C. L. Engel Anttigatan 6 (nuv. Lönnrotsgatan)

3.  Nikolaikyrkan (sen. Storkyrkan, från år 1959 Domkyrkan) 1852 C. L. Engel Senatstorget

4. Tyska kyrkan | Deutsche Kirche 1864 H. Bosse Unionsgatan 1

5. Johanneskyrkan 1891 A. E. Melander Högbergsgatan 10

6. Diakonissanstaltens kyrka 1898 K. A. Wrede Berghäll (nuv. Alpgatan 2)

7. Missionskyrkan 1900 K. A. Wrede Observatoriegatan 18

ORTODOXA KYRKOR

1. Heliga Treenighetskyrkan 1827 C. L. Engel Unionsgatan 31

2. Alexander Nevskijs kyrka 1854 K. Ton Sveaborg

3. Uspenskijkatedralen 1868 A. M. Gornostajev Skatudden

ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN 

1.  S:t Henriks kyrka  (nuv. S:t Henriks katedral) 1860 E. B. Lohrmann Fabriksgatan 2 (nuv. Sankt Henriksplatsen 1)

ÖVRIGA

1. Judiska (mosaiska) synagogan 1870 Broholmsgatan 5

2. Frikyrkan (från år 1923 Andreaskyrkan) 1886 S. Gripenberg Högbergsgatan 22

3. Tempel, Frälsningsarmén 1895 Nylandsgatan 40

4. Mohammedanskt bönhus Albertsgatan 17

Färdig Arkitekt Adress
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Efter det byggdes den påföljande Helige Andes kyrka av trä. Den rektangulära 
kyrkan låg vid den dåvarande begravningsplatsens norra ände och dess klock-
stapel stod längre bort, vid torgets östra sida. Uppbyggandet av kyrkan fram-
skred långsamt på grund av bristande ekonomi, och kyrkan var fortfarande inte 
färdig år 1713 när staden återigen ödelades av en brand när Ryssland anföll i det 
stora nordiska kriget.5

Nästa nya kyrka blev klar år 1727. Kyrkan döptes efter Sveriges drottning 
till Ulrikakyrkan, och senare användes namnet Ulrika Eleonora kyrka.6 Den 
korsformade kyrkan var 27 meter lång och 25 meter bred och hade 700 platser. 
Kyrkobyggnaden täcktes med brädpanel och målades röd. Den låg på samma 
ställe som den föregående kyrkan, på begravningsplatsens norra sida, i det nu-
varande Senatstorgets västra del. Klockstapeln stod på Stadsrådsborgens (f.d. 
Senatsbyggnaden) gård och den revs först i mitten av 1800-talet i samband med 
att Senatsbyggnaden byggdes ut.7

I början av 1800-talet fi ck den nya huvudstaden Helsingfors ett nytt centrum 
i J. A. Ehrenströms stadsplan. Stadsplanen innebar att gamla byggnader revs, 
bl.a. så revs kyrkan och en ny byggdes på kullen vid torgets norra sida. Helsing-
forsarnas krafter räckte dock inte till att bygga en stenkyrka med en gång, och 
så byggde man år 1826 en träkyrka avsedd för tillfälligt bruk, nuvarande Gamla 
kyrkan vid Kampens begravningsplats. Där fanns mer än dubbelt så många 
platser jämfört med i den föregående kyrkan. Den tidigare kyrkans mest värde-
fulla delar, såsom predikstolen, bänkarna, takkronorna och orgeln fl yttades in 
i den nybyggda kyrkan. Efter det kunde Ulrika Eleonora kyrka rivas för att ge 
plats åt det nya Senatstorget.8

Helsingfors kyrkors byggnadsperioder

Den berlinfödde arkitekten Carl Ludvig Engel fi ck rita nästan alla off entliga 
byggnader i den nya huvudstaden. Bland dem bl.a. den nya lutheranska huvud-
kyrkan, den ersättande tillfälliga kyrkan och dessutom en liten ortodox kyrka. 
Den lilla ortodoxa Heliga Treenighetskyrkan stod färdig år 1827 norr om plat-
sen för den kommande lutheranska huvudkyrkan i centrum. Nikolaikyrkan, 
nuvarande Domkyrkan, som ritats av Engel började byggas år 1830, och år 1840 
vid Engels död var den färdig, sånär som på inredningsarbetet. Den fi ck sin 
slutliga form med kompletteringarna som gjordes av Engels efterträdare, den 
likaså tyskfödde Ernst Lohrmann år 1852.9 Kort därefter byggdes med medver-
kan av ryska ledare, bl.a. generalguvernören en ortodox kyrka för den ryska 
garnisonen på Sveaborg år 1854. Dessutom byggdes en romersk-katolsk kyrka 
i Ulrikasborg år 1860, Tyska kyrkan på Observatoriebergets sluttning år 1864 
samt den ortodoxa Uspenskij-katedralen som stod färdig år 1868. Kyrkorna 
som byggdes under den här tiden, även Gamla kyrkan som skulle ha blivit till-
fällig, är än idag viktiga delar av stadsbilden och Domkyrkan är en av Helsing-
fors mest kända symboler. Före första världskriget byggdes bl.a. Diakonissan-
staltens kyrka (1898) och Johanneskyrkan (1891) samt Berghälls kyrka (1912) (se 
Temakarta 9).

Efter att religionsfrihetslagen stiftats på 1920-talet skaff ade många mindre 
trossamfund egna samlingslokaler. Nästa betydande byggnadsperiod för kyr-
kor kom på 1930-talet, då sex nya kyrkor byggdes. Pauluskyrkan, Kottby och 
Tölö kyrkor byggdes färdigt år 1930. Mikael Agricola kyrka stod färdig i södra 
Helsingfors år 1935 och i Främre Tölö byggdes år 1932 Olaus Petri kyrka som 
står under Svenska kyrkan. Utöver dessa gjordes det före detta bönehuset vid 
Fredriksgatan om till kyrka år 1931 (se Temakarta 10).

Andra världskriget och nödåren som följde avbröt byggandet av nya kyrkor. 
Det hände till exempel kyrkan som hade planerats för Tempelplatsen i Tölö. 
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Efter kriget, under nästa byggnadsperiod på 1950- och 1960-talen byggdes över 
20 kyrkor i de växande nya stadsdelarna som Hertonäs, Drumsö, Sockenbacka, 
Mosabacka, Gamlas och Munkshöjden. Tempelplatsens kyrka som är känd för 
sin speciella arkitektur invigdes år 1969 och har blivit en av stadens populäraste 
sevärdheter. Under de följande årtiondena byggdes märkbart färre kyrkor.10 Un-
der det välbärgade 1980-talet byggdes nya kyrkor som ersatte äldre tillfälliga 
kyrkor bl.a. i Nordsjö, Malm och Gårdsbacka. Kyrkobyggandet var på 1990-talet 
nästan helt avstannat, tills Baggböle, Degerö och Viks kyrkor byggdes i början 
av 2000-talet. Byggandet av kyrkor har naturligtvis varit knutet till uppgången i 
stadens invånarantal och bebyggelsens spridning till nya stadsdelar. 

De evangelisk-lutherska församlingarnas utveckling

Helsinge sockens församling anslöts till stadsförsamlingen som stödförsamling 
år 1652. Socknens och stadens församlingar fi ck då en gemensam kyrkoherde, 
men i övrigt fungerade församlingarna väldigt självständigt och hade egna kyr-
kor.11 Helsingfors utgjorde förvaltningsmässigt en tvåspråkig församling. Man 
talade allmänt om fi nska och svenska församlingen, eftersom man höll skilda 
gudstjänster på vartdera språket. Dessutom hade arméns avdelningar bildat en 
särskild militärförsamling.

Helsinge sockens församling lösgjorde sig från stadsförsamlingen först år 
1865 efter 200 år som stödförsamling. Medlemskap i församlingen var obligato-
riskt för invånare i staden ända till år 1889. Kyrkobesök reglerades med bestäm-
melser och i kyrkan lästes offi  ciella kungörelser och meddelanden. Förnyelsen 
i kommunförvaltningen vid samma tid skilde ledningen av kommunen och för-
samlingen från varandra och överförde ansvaret för folkbildningen och fattig-
vården från kyrkan till kommunala organ.12

I Helsingfors verkade även fl era militärförsamlingar. För den fi nska armén 
hade man grundat den egna ”Gardets församling” år 1829 och för marinen Sjö-
ekipagets församlingar. För ryska lutherska förband grundades år 1856 den est-
nisk-lettiska militärförsamlingen. Även Sveaborgs garnison hade en egen sepa-
rat luthersk garnisonsförsamling från och med år 1816.

Stadens tyska befolkning lösgjorde sig år 1858 och bildade en egen luthersk 
tysk församling (Deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde), som snart hade 
en egen kyrka.

År 1850 hade den evangelisk-lutherska svensk-fi nska församlingen 15 489 
medlemmar (74,6 �), Sveaborgs församling 1 284 (6,2 �), Gardets församling 
1 541 (7,4 �), Finlands sjöförbands församling 1 504 (7,3 �) och den grekisk-
ryska församlingen 927 (4,5 �).

Helsingfors stads svensk-fi nska församling delades år 1906 upp i sex försam-
lingar med gemensam ekonomi. De var Södra svenska församlingen, Norra 
svenska församlingen ja Sörnäs svenska församling samt de motsvarande fi nska 
församlingarna Södra fi nska (Eteläinen suomalainen seurakunta), Norra fi nska 
(Pohjoinen suomalainen seurakunta) och Sörnäs fi nska församling (Sörnäisten 
suomalainen seurakunta).13

Kyrkans andliga auktoritet försvagades under de samhälleliga omvälvning-
arna i början av 1900-talet, vilka bl.a. ledde till att prästerskapet förlorade sin 
ställning som riksdagsstånd. I landets nya styrelseskick skrevs principen om 
religions- och samvetsfrihet in, som fi ck konkret form i religionsfrihetslagen 
som trädde i kraft från och med år 1923. Utträdena ur kyrkan blev ändå färre 
än väntat.

Stadsförsamlingen växte då man till den anslöt Sandhamns (1936) och 
Drumsös (1939) församlingar. Nästa indelning som berodde på församlingar-
nas storlek skedde år 1941, när Sörnäs fi nska församling delades upp i Berg-



161

I mitten av Helsingfors ligger Gamla kyrkan från år 1826, byggd av trä och ritad av C. L. Engel. Gamla kyrkan är fortfarande i bruk, 
även om den ursprungligen var avsedd att vara temporär medan den nuvarande Domkyrkan byggdes.  Helsingfors stadsmuseum

På grund av andra världs-
kriget avbröts byggandet 
av kyrkor i Helsingfors. 
Nya stadsdelar inkorpo-
rerades med Helsingfors 
år 1946 och nya kyrkor 
byggdes i stadsdelarna 
på 1950-talet. Drumsö 
kyrka som planerades av 
arkitekt Keijo Petäjä blev 
färdig år 1958.
Helsingfors stadsmuseum
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hälls och Paulus församlingar. År 1942 delades den Norra fi nska församlingen 
i Centrala Helsingfors och Tölös församlingar. Kottby frigjorde sig från Paulus 
församling och blev en självständig församling år 1949.14

I den stora inkorporering år 1946 anslöts närområden till Helsingfors och 
de då självständiga tvåspråkiga församlingarna Hoplax, Åggelby och Brändö 
anslöts först till Helsingfors som självständiga församlingar, och blev först några 
år senare församlingar under Helsingfors. De anslutna landskommunerna bil-
dade Malms fi nska och svenska församlingar år 1953.15

Efter den sista församlingsdelningen år 1981 fanns det 27 fi nskspråkiga och 
6 svenskspråkiga församlingar i Helsingfors.16 I och med att församlingarnas 
medlemsantal sjunker har man börjat med en motsatt hopslagning av försam-
lingar. År 1981 slogs Sörnäs svenska församling och Tomas församling ihop, och 
år 1999 anslöts Johannes, Agricolas och Gamla kyrkans församlingar till Dom-
kyrkoförsamlingen.

År 1965 hörde 86,7 � av Helsingfors invånare till den evangelisk-lutherska 
kyrkan, men år 2005 var motsvarande andel bara 69,3 � (se Tabell 6). Kyrkotill-
hörighet är märkbart vanligare i hela landet än i Helsingfors.17

Helsingfors fi nskspråkiga församlingar fördes år 1923 från Borgå stift till det 
nybildade Tammerfors stift, medan de svenskspråkiga församlingarna fortsatte 
som en del av Borgå stift. Helsingfors fi ck sitt eget stift först år 1959, vilket ledde 
till att Storkyrkan (f.d. Nikolaikyrkan) fi ck namnet Domkyrkan. Huvudstads-
regionens kyrkliga administrationsindelning förändrades år 2004, då det nya 
Esbo stift grundades.18

Den ortodoxa kyrkan i Helsingfors

Finland ligger i gränslandet mellan de östliga och de västliga kyrkorna. I början 
av det andra årtusendet, samtidigt som kristendomen spreds till västra Finland, 
nådde den bysantinsk-kristna missionen östra Finland. Efter Nöteborgstrakta-
ten (1323) delades Karelen mellan Sverige och Novgorod, så att de ortodoxa i 
huvudsak hamnade öster om gränsen. De ortodoxa var alltså endast i majoritet 
i en del av Karelen och på andra platser i landet levde de ortodoxa bland den 
lutherska majoriteten. Efter att Finland införlivats i Ryssland förblev Finlands 
statskyrka lutheransk. Mängden ortodoxa ökade, då ryska ämbetsmän och sol-
dater bosatte sig i olika delar av landet under den autonoma tiden (1809–1917). 
Den ryska minoriteten blev en central del av Finlands ortodoxa samfund. Kyrk-
lig ortodox verksamhet i Helsingfors började först under den ryska tiden, då 
Helsingfors ortodoxa församling år 1827 lät bygga Heliga Treenighetskyrkan 
som ritats av C. L. Engel. I församlingens tidiga historia hade gåvor från rika 
ryskättade handelsmän som Paul Sinebrychoff  en betydande roll i dess verk-
samhet.19 På den tiden förbättrades de ortodoxas ställning i övrigt, då de fi ck 
rätt verka i statens tjänst.

Helsingfors fi ck en ny, ståtligare ortodox kyrka på en väl synlig plats år 
1868. Det var Uspenskij-katedralen, som även var västvärldens största ortodoxa 
kyrka. På Sveaborg hade man redan tidigare för den ryska garnisonen byggt en 
ortodox kyrka som helgats år Alexander Nevskij. Under den autonoma tiden 
hade de ryska kasernerna dessutom egna militärkyrkor och mindre hemkyrkor 
fanns bl.a. i det kejserliga palatset och i generalguvernörens ämbetshus. Svea-
borgs ortodoxa kyrka gjordes om till en luthersk kyrka efter att landet blivit 
självständigt. Idag har församlingen bland annat den s.k. Hemkyrkan på Elisa-
betsgatan, Helige Elias kapell på begravningsplatsen och några mindre anstalt-
skyrkor, och dessutom har andra ortodoxa samfund tre små kyrkor.

Förvaltningsmässigt hörde de ortodoxa i Finland till en början till Rysslands 
statskyrka och Sankt Petersburgs stift. År 1892 blev Finlands ortodoxa försam-
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Tempelplatsens kyrka som 
planerades av arkitekterna 
Timo och Tuomo Suomalai-
nen blev färdig år 1969. 

lingar ett eget stift. År 1850 hade Helsingfors ortodoxa församling 322 ordinarie 
fi nska medlemmar och 641 tillfälliga utländska medlemmar. 50 år senare var 
motsvarande tal 663 och 817. Talen är vägledande och varierar mellan folkräk-
ningar, kyrkböcker och stadens statistik. Majoriteten av den ortodoxa försam-
lingens medlemmar var tillfälligt boende i landet och arméns andel av försam-
lingsmedlemmarna växlade under den autonoma tiden mellan 25 � och 70 �. 
Helsingfors ortodoxa församling innefattade hela Nylands län. Den ortodoxa 
kyrkan hade i majoritetsbefolkningens ögon en stämpel som ”tsarens kyrka”. 
Antalet ortodoxa i landet steg i slutet av den autonoma tiden till 63 000 perso-
ner. Efter ryska revolutionen och Finlands självständighet blev den ortodoxa 
kyrkan en liten minoritetskyrka i ett lutherskt land. Kyrkan fi ck då fl er med-
lemmar i de som fl ytt från ryska revolutionen s.k. emigranter. Finlands orto-
doxa kyrkas ställning säkrades redan år 1918, då den fi ck ställning som landets 
andra nationella kyrka.20

I det självständiga Finland lösgjorde sig Finlands ortodoxa kyrka från Ryss-
lands kyrka, delvis av politiska själ och bl.a. på grund av tideräkningstvister. 
Istället blev den en autonom kyrka under Konstantinopels ekumeniska patri-
ark. Tvisterna ledde även i Helsingfors till en svår delning mellan rysksinnade 
och de fi nsknationella. En del av de ortodoxa gick ur fi nska kyrkan på 1920-ta-
let och grundade samfundet Gud moders beskydds församling (Pokrova) i Vi-
borg och inom kort fi ck den systerförsamlingen Helige Nikolaus i Helsingfors 
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Den ortodoxa Uspenskijkatedralen blev färdig år 1868. Bilden har tagits från tornet på Nikolaikyrkan snart efter att Uspenskij-
katedralen hade blivit färdig. När Finland hörde till Rysslands välde, betjänade Uspenskijkatedralen i huvudsak ryska invånare i 
Helsingfors. Idag hör mindre än 2 % av helsingforsarna till den ortodoxa kyrkan.  Helsingfors stadsmuseum
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Senare. Efter andra världskriget anslöt sig dessa små samfund till ryska kyrkan 
och de har fortfarande egna kyrkor i Helsingfors. År 1940, efter att Finland för-
lorat Karelen i vinterkriget kom det ortodoxa fl yktingar även till Helsingfors. 
Bl.a. Viborgs biskop och prästseminarium fl yttade till staden och efter fort-
sättningskriget (1941–44) upprepades situationen. Efter andra världskriget hade 
Helsingfors ortodoxa församling 9 341 medlemmar. År 2005 var antalet medlem-
mar 18 796. Tillväxten kan delvis förklaras av fl yttvågar inom landet och delvis 
av invandring från forna Sovjet. En ytterligare anledning är den ortodoxa kyr-
kans attraktionskraft. Helsingfors stift täcker idag hela södra Finland och Hel-
singfors församling utgör nästan en tredjedel av kyrkans alla medlemmar. Det 
fi nns total 58 000 ortodoxa i Finland, vilket är 1,1 � av befolkningen.21

Intressant nog verkar varken statskyrkans eller folkkyrkans översta ledning i 
Helsingfors, utan den evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop sitter i Åbo och 
den ortodoxa i Kuopio.

Andra kristna kyrkor och rörelser

I Finland fi nns även många andra religiösa samfund som inte har samma offi  -
ciella ställning och t.ex. beskattningsrätt som den lutherska och den ortodoxa 
kyrkan. Den romersk-katolska kyrkan som hade förbjudits under reformatio-
nen började verka på nytt under den autonoma tiden (1809–1917) avsedd endast 
för utlänningar, och katolikerna fi ck Sankt Henriks katedral i Ulrikasborg år 
1860 med hjälp av bidrag från den balttyske generalguvernören Fr. von Berg. 
Helsingfors andra, mindre katolska kyrka, Sankta Maria kyrka i Mejlans blev 
färdig år 1954.22 I Helsingfors har den lutherska Olaus Petri församlingen ver-
kat under Svenska kyrkan från och med 1922. Dessutom har det funnits en liten 
anglikansk församling under Engelska kyrkan sedan år 1923. 

De protestantiska riktningarna baptism och metodism som kom till Helsing-
fors i slutet av 1800-talet, grundade egna kyrkosamfund efter att dissenterlagen 
utfärdats år 1889. Vid samma tid grundade även frikyrkliga som blivit kvar i 
kyrkan egna församlingar. Därmed fanns det i det tidiga 1900-talets Helsing-
fors bl.a. verksamma baptister, metodist-episkopala, adventister och frikyrkliga. 
Pingstväckelsen spred sig till Finland i början av 1900-talet och hade verksam-
het även i Helsingfors från och med 1910-talet. Dess Filadelfi a-, Siloam-, Sion- 
och Salem-församlingar har haft självständig verksamhet utan att grunda något 
egentligt kyrkosamfund. Salem lät på 1930-talet bygga en egen stor kyrkosal på 
Terassgatan i Berghäll. Pingströrelsen, som till medlemsantalet är den största av 
de s.k. frikyrkorna, upplevde en betydande tillväxt under 1970- och 1980-talen 
och rörelsen fi ck år 1978 det nya Salem-templet med 1 620 platser vid Hagnäs. 
I huvudstadsregionen fi nns idag även fl era andra pingstförsamlingar. Vissa av 
pingstförsamlingarna och även Helsingfors Salemförsamling bildade Finlands 
Pingstkyrka år 2002. Även Frälsningsarmén har haft betydande andlig och so-
cial verksamhet i Helsingfors utan att dess medlemmar har behövt organisera 
sig i en särskild separat kyrka.23 Även Diakonissanstalten har gett sitt bidrag till 
Helsingfors andliga liv. De kristna trossamfund som verkar vid sidan av stats-
kyrkorna får sina tillgångar via frivilliga donationer och deras medlemmar hör 
till befolkningsregistret.
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Temakarta 10.  

Helsingfors kyrkor år 1950

EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKOR

 1. Gamla kyrkan 1826 C. L. Engel Lönnrotsgatan 6

 2. Storkyrkan (f.d. Nikolaikyrkan, från år 1859 Domkyrkan) 1852 C. L. Engel Senatstorget

 3. Tyska kyrkan | Deutsche Kirche 1864 H. Bosse Unionsgatan 1

 4. Johanneskyrkan 1891 A. E. Melander Högbergsgatan 10

 5. Diakonissanstaltens kyrka 1898 K. A. Wrede Berghäll (nuv. Alpgatan 2)

 6. Missionskyrkan 1900 K. A. Wrede Observatoriegatan 18

 7. Åggelby kyrka 1905 K. F. Bergman Brofogdevägen 12

 8. Berghälls kyrka 1912 L. Sonck Östra Prästgatan 2

 9.   Karuna kyrka (byggd 1686, fl yttad till Fölisön 1912) 1912 Fölisö friluftsmuseum  

 10. Böle kyrka 1915 K. F. Bergman Rakelsgatan 4

 11.  Sveaborgs kyrka 
(f.d. Alexander Nevskijs kyrka 1854, luthersk kyrka från år 1918)

1918
K. Ton, ändringsarbeten 
E. Sjöström 1929

Stora Östersvartö C 43, Sveaborg

 12. Hoplax kyrka 1919 T. Paatela Vespervägen 12

 13. Kottby kyrka 1930 E. J. Sutinen Metsolavägen 14

 14. Pauluskyrkan 1930 B. Liljeqvist Sammattivägen 5

 15. Tölö kyrka 1930 H. Ekelund Topeliusgatan 4

 16. Luther-kyrkan (bönhus 1894, kyrka från år 1931) 1931
K. A. Wrede, 
ändringsarbeten H. 
Ekelund

Fredriksgatan 42

 17.  Olaus Petri kyrka (underställd Svenska kyrkan) 1932 B. Liljeqvist, A. Helander Minervagatan 6

 18. Brändö kyrka 1935 B. Jung Brändövägen 40

 19. Mikael Agricola kyrka 1935 L. Sonck Fabriksgatan 23

 20. Baggböle kyrka 1950 Y. Vaskinen Brännkärrsvägen 1

ORTODOXA KYRKOR 

 1. Heliga Treenighetskyrkan 1827 C. L. Engel Unionsgatan 31

 2. Uspenskijkatedralen 1868 A. M. Gornostajev Skatudden

 3. Hemkyrkan 1905 S. Gripenberg Elisabetsgatan 29

ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN

 1.  S:t Henriks kyrka (nuv. S:t Henriks katedral) 1860 E. B. Lohrmann
Fabriksgatan 2 
(nuv. Sankt Henriksplatsen 1)

ÖVRIGA

 1. Andreaskyrkan (svensk frikyrka) 1886 S. Gripenberg Högbergsgatan 22

 2. Tempel, Frälsningsarmén 1895 Nylandsgatan 40

 3. Synagoga, Judiska församlingen i Helsingfors 1906 J. Ahrenberg Malmgatan 26

 4. Adventkyrkan 1924 K. Sandelin Annegatan 7

 5. Frikyrkan, Friförsamlingen i Helsingfors 1925 G. Juslén Annegatan 1

 6.  Kristuskyrkan, Helsingfors svenska metodistförsamling 1928 A. V. Willberg Apollogatan 5

 7. Metodistkyrkan, Helsingfors Metodistförsamling 1929 L. Sonck Rödbergsgatan 2

 8. Saalemförsamlingen 1938 Terrassgatan 8

 9. Moské, Muhammedanska församlingen i Finland Albertsgatan 27

Färdig Arkitekt Adress
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Tabell 6.

Fördelning av Helsingfors invånare enligt trossamfund åren 1900, 1980 och 2005

1900 1980 2005

Antal % Antal % Antal %

Evangelisk-lutherska församlingar 86 602 92,9 390 391 80,7 388 276 69,3

Ortodoxa församlingar 4 945 5,3 6 868 1,4 10 043 1,8

Romersk-katolska församlingen 581 0,6 1 290 0,3 2 921 0,5

Anglikanska församlingen – – 43 0,0 93 0,0

Frikyrkan, metodister, baptister, adventister 204 0,2 1 430 0,3 1 422 0,3

Jehovas vittnen – – 750 0,1 1 590 0,3

Judiska församlingen 626 0,7 630 0,1 661 0,1

Islamiska (församlingar) 62 0,1 356 0,1 2 059 0,4

Övriga 12 0,0 2 940 0,6 1 513 0,2

De som inte tillhör något trossamfund – – 79 077 16,3 152 420 27,1

Okänd 185 0,2 647 0,1 – –

Totalt 93 217 100,0 483 675 100,0 560 905 100,0

Källor: Helsingfors stads statistiska årsbok 1908, 92; Helsingfors stads statistiska årsbok 1911, 96; Helsingfors stads statistiska årsbok 1980, 56; Helsingfors befolkning vid årsskiftet 
2005/2006 och befolkningsförändringar år 2005. Statistik från Helsingfors stads faktacentral 2006:11. Helsingfors 2006, 114.

Icke-kristna trossamfund

Under den ryska tiden i början av 1800-talet kom det judar till Finland med 
den ryska armén, fast judarna i princip var förbjudna att invandra. Redan på 
1830-talet fanns det ett eget bönerum för judar i Sveaborg och den första syna-
gogan öppnades på Broholmen år 1870. En ny synagoga byggdes färdigt år 1906 
på Malmgatan i Kampen. Där har det dessutom funnits judisk skola, daghem 
och sjukhus. Merparten av Finlands drygt ettusen judar bor i Helsingfors.24

En stor del av Finlands muslimer är ättlingar till tatarerna, rysk-turkiska 
köpmän som kom till Finland i slutet av 1800-talet. Deras religiösa verksamhet 
blev laglig efter att religionsfrihetslagen stiftats år 1922. Den Muhammedanska 
församlingen fi ck myndigheternas sanktion år 1925 och därmed blev Finland 
det första land i västvärlden där en muslimsk bosättning fi ck offi  ciell ställning. 
Församlingen har haft egna verksamhetslokaler sedan 1920-talet och Islam-hu-
set som innehåller en moské stod färdigt vid Fredriksgatan år 1961. Tatarerna 
utgjorde Finlands enda islamska samfund till 1980-talets slut. Islam-församling-
ens medlemmar var uteslutande tatarer, men sammankomsterna var öppna 
även för andra muslimer. Det islamska samfundet har blivit mångnationellt i 
och med att araber, irakier, kurder och somalier har fl yttat till landet från och 
med 1980-talet. Nu fi nns fl era alternativa samlingsplatser indelade enligt etnici-
tet, såsom Suomen Islamilainen Yhdyskunta (Finlands islamska samfund) och 
Helsinki Islam-keskus (Helsingfors Islam-center), som har egna moskéer. Anta-
let muslimer är märkbart större än medlemsantalet i islamska församlingar.25

Jehovas vittnen inledde regelbunden verksamhet i Helsingfors år 1913, och 
denna russelianska rörelse fi ck gott om anhängare i Nyland. Rörelsen som är 
känd för den starkt amerikanskinfl uerade tidningen Vakttornet blev ett registre-
rat religiöst samfund år 1945. År 2005 hade rörelsen 1 590 anhängare i Helsing-
fors.26 Dessutom fi nns mindre religiösa samfund och en stadigt växande grupp 
människor som inte hör till någon religion. I Helsingfors är det betydligt vanli-
gare att stå utanför religiösa samfund än i landet i genomsnitt.
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Temakarta 11. 

 Helsingfors folkbiblioteks (stadsbiblioteks) fi lialer och teatrar år 1900

BIBLIOTEK

1. Helsingfors folkbibliotek

2. Sörnäs folkbibliotek och läsesal

3. Tölö fi lialbibliotek

4. De södra stadsdelarnas läsesal

TEATRAR

1.  Alexandersteatern

2. Arkadiateatern (Finska teatern)

3.  Folkteatern (Svenska folkteatern)

4.  Nya Teatern (Svenska Teatern)

5.  Arbetarteatern (fi nsk)
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IX

HELSINGFORS 
STADSBIBLIOTEK 

OCH TEATRAR

Biblioteken hör till fi nländarnas mest använda kulturtjänster. I genomsnitt be-
söker varje fi nländare biblioteket en gång i månaden, och så även i Helsing-
fors. Helsingfors stadsbiblioteks framgångsfaktorer är desamma som i övriga 
Finland: ”hög användningsgrad, bra biblioteksbyggnader, snabb tillämpning av 
informationsteknologi, bibliotekens goda image, låga brukskostnader och ef-
fektivitet.” Biblioteken har varit populära mötesplatser och centrum för kultur 
och information på sina orter. En av de tjänster som har varit uppskattad ända 
från starten är de fi nska bibliotekens sagotimmar för barn. I Helsingfors stads-
bibliotek började man anordna sagotimmar redan år 1909.1 Biblioteken har i 
regel följt invånarna till Helsingfors nya stadsdelar. År 2005 hade Helsingfors 
stadsbibliotek sammanlagt 38 enheter, av vilka två var specialiserade barnbib-
liotek (se Temakarta 13).

Under de senaste åren har Helsingfors stadsbibliotek tillsammans med de 
övriga allmänna biblioteken svarat på informationssamhällets utmaningar. Re-
dan 1994 öppnade stadsbiblioteket som första bibliotek i Finland den s.k. ”bib-
liotekskabeln”, vilken möjliggjorde internettjänster för kunderna. Biblioteket 
har även rollen som centralbibliotek i förhållande till landets övriga bibliotek.2 
Utlåningen av musikkassetter som startade på biblioteket i förorten Degerö på 
1970-talet var en ny och innovativ idé.3 Musikbiblioteket Bibliotek 10 verkar nu-
mera i det gamla Posthuset i innerstaden.

Ett tecken på bibliotekets internationalitet är att 20 � av Helsingfors stads-
biblioteks böcker är på andra språk än fi nska. Biblioteket har böcker och an-
nat material (fi lm, noter och ljudinspelningar) på 60 olika språk. Hälften av 
detta icke fi nskspråkiga material är svenskspråkigt, och i den andra halvan är 
de största språken i storleksordning engelska, tyska och franska. I samlingarna 
fi nns även en betydande del material på ryska, italienska och spanska. I Hel-
singfors fi nns dessutom ett bibliotek som är specialiserat på betjäning av in-
vandrare.4 År 1995 fi ck Helsingfors stadsbibliotek som uppgift av undervisnings-
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Unga kunder i läsesalen för barn på Helsingfors huvudbibliotek år 1925. Barn i Helsingfors 
lär sig redan som unga att använda bibliotek. Rikhardsgatans huvudbibliotek öppnades för 
allmänheten år 1882, och det blev trångt redan i början av 1900-talet. Det nya huvudbibli-
oteket togs i bruk först år 1986 utanför Helsingfors centrum i Östra Böle.  Helsingfors stadsmuseum

ministeriet att fungera som Finlands Invandrarbibliotek. För den verksamhe-
ten får biblioteket statsbidrag. Biblioteket samarbetar med motsvarande biblio-
tek i Norden, och tillsammans upprätthåller de till exempel en tidningsdatabas 
för invandrarkunder. För tillfället har databasen uppgifter om tidningar på 33 
språk. I Helsingfors stadsbibliotek steg andelen lån av facklitteratur från 25 � 
till 39 � mellan 1980 och 1998.5

Helsingfors stadsbibliotek hamnade på en av de översta placeringarna i en 
jämförande undersökning av insatser för kultur i 26 europeiska städer. Räknat 
i boklån per invånare var Helsingfors på nivå med Vilnius, Köpenhamn, Sankt 
Petersburg, Reykjavik och Riga.6 Den även internationellt sett betydande an-
vändningsgraden för allmänna bibliotek kan förklaras av en lång tradition. 
Grundat på folkräkningarna åren 1910 och 1920 kan man säga att 90 � av Hel-
singfors invånare på över 15 år kunde både läsa och skriva år 1910 och 94 � tio 
år senare. I Helsingfors steg antalet läs- och skrivkunniga kvinnor snabbare än 
motsvarande antal för män. I folkräkningen år 1900 var antalet läs- och skriv-
kunniga kvinnor för första gången högre än antalet läs- och skrivkunniga män.  
Grundandet av bibliotek och folkbildning var väsentliga delar i uppbyggandet 
av den fi nska nationalstaten i slutet av 1800-talet.7 Det kommunala folkskole-
väsendet inledde sin verksamhet i Helsingfors år 1867 och efter det blev skol-
gång efterhand allt vanligare. Lagen om allmän läroplikt trädde i kraft i Fin-
land år 1921.

Stadsbiblioteket och dess utvidgning

Helsingfors stadsbibliotek fi ck sin början som privat folkbibliotek år 1860 och 
gick över i stadens ägo 1876. År 1880 lånade biblioteket ut 18 000 band, alltså 50 
band per 100 invånare och redan år 1910 lånade stadens invånare i genomsnitt 
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Maria sjukhus anstaltsbibliotek på 1950-talet.  
Helsingfors stadsmuseum
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Figur 3. 

Totalt antal lån på Helsingfors stadsbibliotek åren 1910–2005

Källor: Helsingfors stads statistiska årsböcker 1929–2006.

två böcker om året (se Temakarta 11).8 I slutet av 1950-talet lånade varje helsing-
forsbo i genomsnitt 5,7 böcker per år, och i mitten av 1970-talet var genomsnit-
tet redan 10,7, och år 2005 18 böcker per år (se Diagram 3).9 Bibliotekens läse-
salar var väldigt omtyckta, i synnerhet tidningssalarna. Besöksantalet nästan 
fördubblades mellan år 1919 och 1945 från 450 000 till 758 319. Övergången till 
öppna hyllor på 1920-talet var en viktig förnyelse för användarnas del.

Stadsbornas respekt och tillgivenhet för stadsbiblioteket framgick från dis-
kussionen om huvudbibliotekets nya placering, då den gamla biblioteksbyggna-
den på Richardsgatan började bli för trång.10 Den långlivade drömmen om en ny 
huvudbiblioteksbyggnad förverkligades år 1986 i Östra Böle, norr om centrum. 
Den lösningen tillfredställde långt ifrån alla, och på 2000-talet har man återigen 
väckt liv i idén om att bygga ett nytt huvudbibliotek i stadens centrum.

Ett betydelsefullt framsteg i stadsbibliotekets tidiga historia var biblioteks-
huset i Berghäll, som stod färdigt mitt i arbetarstadsdelen år 1912. Detta till sin 
arkitektur anmärkningsvärda bibliotek, som inspirerats av moderna amerikan-
ska bibliotekstankar, var Finlands första helt kommunalt fi nansierade biblio-
teksbyggnad. Nya fi lialbibliotek grundades i Kottby år 1926, i Böle år 1930 och i 
stadens södra del år 1939. Intressant nog fi ck dessa områden fi lialbibliotek un-
gefär samtidigt som man grundade folkbarnträdgårdar i områdena. Filialbiblio-
teket i Hermanstad fl yttades till Vallgård år 1927. Filialbiblioteket i Tölö fi ck nya 
bättre lokaler precis innan kriget bröt ut år 1939.11 År 1970 stod ett nytt modernt 
bibliotekshus klart vid Sibeliusparken i Tölö. I den stora inkorporeringen 1946 
fi ck stadsbiblioteket nya enheter att sköta (se Temakarta 12). Efter detta har för-
orternas biblioteksförhållanden förbättras med en mängd nya lokaler.

Stadsbiblioteken är inte helsingforsbornas enda bibliotek. Även många sko-
lor och läroanstalter har av tradition haft egna bibliotek, och på samma sätt 
har många föreningar egna bibliotek. I Helsingfors fi nns till exempel Deutsche 
Bibliothek som verkat sedan 1881 och upprätthålls av Helsingfors tyska biblio-
teksförening. På 1940-talet grundades i Stengårds sjukhus det första sjukhusbib-
lioteket. År 2005 fanns det 62 kommunala allmänna bibliotek i huvudstadsre-
gionen. Dessutom hade Helsingfors stad 12 anstaltsbibliotek i sjukhus och åld-
ringshem.
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Temakarta 12.  Helsingfors stadsbiblioteks fi lialer och teatrar år 1950
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Temakarta 12. 

 Helsingfors stadsbiblioteks fi lialer och teatrar år 1950

BIBLIOTEK

 1. Huvudbiblioteket

 2. Berghälls bibliotek

 3. Tölö bibliotek

 4. Södra fi lialbibliotek

 5. Haga fi lialbibliotek

 6. Hertonäs fi lialbibliotek

 7. Brändö fi lialbibliotek

 8. Kottby fi lialbibliotek

 9. Drumsö fi lialbibliotek

 10. Malms fi lialbibliotek

 11. Munksnäs fi lialbibliotek

 12. Åggelby fi lialbibliotek

 13. Baggböle fi lialbibliotek

 14. Böle fi lialbibliotek

 15. Sockenbacka fi lialbibliotek

 16. Parkstads fi lialbibliotek

 17. Mosabacka fi lialbibliotek

 18. Vallgårds fi lialbibliotek

 19. Botby fi lialbibliotek

ANSTALTSBIBLIOTEK

 1. Stengårds sjukhus fi lialbibliotek

 2. Maria sjukhus fi lialbibliotek

 3. Malms sjukhus fi lialbibliotek

 4. Brandverkets bibliotek

Dessutom utanför Helsingfors Nickby sjukhus fi lialbibliotek i Sibbo. 

TEATRAR

 1. Helsingfors folkteater (fi nsk)

 2.  Helsingfors Arbetarteater (fi nsk)

 3. Intimiteatteri (fi nsk)

 4. Lilla Teatern (svensk)

 5. Punainen Mylly (revy)

 6. Svenska Teatern

 7. Finska Operan

 8. Finlands Nationalteater

 9.  Finlands arbetarteater (fi nsk)

 10.  Vesilinna sommarteater (fi nsk)
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Temakarta 13.

Helsingfors stadsbiblioteks fi lialer år 2000

BIBLIOTEK

Huvudbiblioteket i Östra Böle
Södra Haga
Hertonäs
Östra centrum
Jakobacka
Berghäll
Gamlas
Kirjakaapeli
Gårdsbacka
Brändö
Kottby
Degerö
Drumsö
Malm
Malmgård
Månsas
Munksnäs
Kvarnbäckens tidningssal
Åggelby
Svedängen
Lillhoplax barnbibliotek
Sockenbacka
Norra Haga
Parkstad
Bocksbacka
Rödbergen
Rikhardsgatan
Kasberget
Gräsvikens barnbibliotek
Sveaborg
Skomakarböle
Mosabacka
Stapelstaden
Majstad
Tölö
Vallgård
Vik
Nordsjö

ANSTALTSBIBLIOTEK PÅ SJUKHUS OCH ÅLDRINGSCENTRUM

Aurora sjukhus
Hangögatans rehabiliteringscentrum
Berghälls servicecentral
Kampens servicecentral
Stengård-Hesperia sjukhus
Gårdsbacka åldringscentrum
Forsby sjukhus
Gustafsgårds åldringscentrum
Barnmorskeinstitutets sjukhus
Dals sjukhus
Malms sjukhus
Maria sjukhus (endast serviceställe)
Mejlans kliniker
Kvarnbäckens sjukhus
Psykiatriska kliniken
Djurbergets åldringscentrum
Kasbergets åldringscentrum
Tölö sjukhus

2 BOKBUSSAR
HEMTJÄNST
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Arkadiateatern vid Västra Henriksgatan dvs. nuva-
rande Mannerheimsvägen år 1902 (se Temakarta 11). 
Helsingfors första teaterhus som ritats av arkitekt C. L. 
Engel blev färdigt år 1827. Denna teater av trä fl yttades 
år 1861 från Esplanaden till Arkadia villaområde, varav 
teatern fi ck sitt namn. Från slutet av 1860-talet till mit-
ten av 1870-talet uthyrde Helsingfors Ryska statsteater 
Arkadiateatern till ryska teatersällskap som besökte 
staden. Under åren 1875–1902 fungerade Arkadiatea-
tern som hemscen för Finska teatern. Efter detta upp-
trädde Folkteatern på Arkadiateatern. Den förfallna 
och eldfarliga Arkadiateatern revs ned år 1908.
Helsingfors stadsmuseum

Finlands Nationalteater i nattljus vid kanten av Järn-
vägstorget år 1980 (se Temakarta 12). Finska Teatern 
hade grundats år 1872 i syfte att främja den fi nsk-
språkiga teaterkonsten och dramatiska litteraturen. År 
1902 fl yttade Finska Teatern från Arkadiateatern till ett 
nytt teaterhus och dess namn ändrades till Finlands 
Nationalteater. Nationalteatern hade 1 034 platser då 
den färdigställdes och den var det största teaterhuset 
i Norden. Den nationalromantiska Nationalteatern 
som planerats av arkitekt Onni Törnqvist (Tarjanne) 
utvidgades år 1954 med Lilla Scenens nya del. Aleksis 
Kivi-statyn som skulpterats av Wäinö Aaltonen up-
prestes på Järnvägstorget framför Nationalteatern år 
1939. Helsingfors stadsmuseum

Alexandersteatern vid Bulevarden år 1880. 
 Alexandersteatern som grundades för att svara 
på Helsingfors Ryska statsteaters behov blev 
färdig år 1879. Teatern fi ck sitt namn efter den 
ryske kejsaren Alexander II. Alexandersteat-
ern besöktes bland annat av ryska teater- och 
operasällskap, och publiken bestod huvud-
sakligen av ryska soldater och ryskspråkiga in-
vånare i staden. År 1911 började Inhemska Op-
eran sina föreställningar på Alexandersteatern. 
Teaterbyggnaden som överläts till Finska Op-
eran år 1918 fortsatte dess verksamhet. Finska 
Operan fi ck namnet Finlands Nationalopera år 
1956 och den fungerade i Alexanderteaterns 
byggnad tills den fl yttade till det nya operahu-
set vid Tölövikens strand år 1993.
Helsingfors stadsmuseum
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Kari Juvas skulptur Thalia och Pegasos 
framför Helsingfors stadsteater år 1975. 
Helsingfors stadsteaters rötter har sitt 
ursprung i arbetarnas teatergrupper 
vid sekelskiftet 1800–1900. År 1948 slöt 
Helsingfors Folkteater sig samman med 
Helsingfors Arbetarteater och bildade 
Helsingfors Nationalteater-Arbetarteater. 
Ingen av teatrarna hade någon egen bygg-
nad utan Folkteatern uppträdde i Gamla 
studenthuset och Arbetarteatern i Folkets 
hus i Vallgård. Helsingfors stadsteater bil-
dades år 1965 när Helsingfors stad började 
underhålla Helsingfors Nationalteater-
Arbetarteater. Stadsteatern fl yttade till det 
nya teaterhuset, som planerats av arkitekt 
Timo Penttilä, vid Djurgårdsvikens strand 
år 1967. Helsingfors stadsmuseum

Nya Teatern dvs. Svenska Teatern i västra ändan av Esplanaden år 1905. 
Nya Teatern i Helsingfors blev färdig år 1860, och det gamla teaterhu-
set som planerats av C. L. Engel fl yttades till utkanten av staden och 
blev Arkadiateatern. Nya Teatern brann dock ned år 1863, men efter att 
den hade byggts om fortsatte den sin verksamhet år 1866. Den svensk-
språkiga Nya Teatern började kallas Svenska Teatern för att skilja den från 
den fi nskspråkiga Finska Teatern. Skådespelarna på Svenska Teatern kom 
till största delen från Sverige ända till början av 1900-talet. Utöver den 
rikssvenska skådespelarkåren fi ck teatern också fi nlandssvenska skådespe-
lare, när Folkteatern började uppträda på teatern. Skådespelarkårerna 
förvandlades till teaterns avdelningar år 1916 och då grundades Svenska 
Teatern i Helsingfors. Fasaden på teaterbyggnaden fi ck ett förenklat funk-
tionalistiskt utseende när sanerings- och utvidgningsarbetena slutade år 
1936. Helsingfors stadsmuseum
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Lappvikens mentalsjukhus som planerats av C. L. Engel blev färdigt år 1841 vid utkanten av staden. Sjukhuset omgavs av en 
stor trädgård och park, som i takt med stadens tillväxt har delvis fått ge vika för vägar och byggnader. Efter att ha fungerat som 
mentalsjukhus i över 150 år kommer Lappviken användas för annat ändamål.  Helsingfors stadsmuseum
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X

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
I HELSINGFORS

Hälsa och dödlighet

Problem med hälsan och i boende- och livsmiljön blev aktuella på 1800-talet 
till följd av industrialiseringen och urbaniseringen. Pionjärerna inom folkhälso-
vetenskap placerar sig tidsmässigt vid övergången mellan 1700–1800-talet och i 
början av 1800-talets Europa. Enligt dem kunde befolkningens dåliga kondition 
förknippas med fattigdom och sociala förhållanden.1

När urbaniseringen framskred och befolkningen växte, ökade också pro-
blemen. Det fanns inte längre tillräckligt med bostäder och de var trånga. På 
1890-talet började man fundera över möjliga riskgrupper: risken att insjukna 
i tuberkulos var störst bland fattiga med dåliga boendeförhållanden, nyfödda 
hotades av diarré och skoleleverna löpte risken att få kikhosta eller difteri. 
Den första förutsättningen för att förbättra hygienen var att bevisa problemen. 
När statistikföringen och diagnostiken utvecklades var det lättare att se pro-
blemen.

Tillgången till rent vatten, kvaliteten på livsmedel och borttransporten av av-
fall innebar utmaningar för beslutsfattarna. Rök-, damm- och luktproblem var 
akuta problem som behövde både läkarnas och ingenjörernas satsningar för att 
lösas överallt i Europa. Slarvig avfallshantering förorenade brunnar och indu-
strin grundvatten. När epidemiologin utvecklades fi ck man ny information om 
smittsamma sjukdomar, vilket bidrog till ett eff ektivare iakttagande av sprid-
ningsriktningar och härdar. På 1800-talet skedde en medicinsk revolution, när 
den moderna medicinska forskningen startades i laboratorierna. Uppfi nnandet 
av bakterier revolutionerade tänkandet kring sjukdomars uppkomst, och lä-
karna blev en yrkeskår som dominerade sjukvården. Revolutionen inom bakte-
riologin bidrog till att sjukdomen uppfattades vara ett socialt problem. Väsent-
ligt var inte endast personen själv utan sjukdomsmiljön dvs. människan i sin 
miljö. 2 Enbart genom att bygga ett vatten- och avloppsnät nådde man inte till-
räckligt med resultat,3 och man lyckades inte stoppa spridningen av epidemier 
– med undantag av kolera. Det behövdes åtgärder på många plan. På 1800-ta-
let planerade man mer omfattande samhälleliga hygieniska reformer i syfte att 
förhindra sjukdomar.

Dödligheten i Helsingfors har varierat starkt. År 1710 under Stora nordiska 
kriget dog två tredjedelar av stadens invånare i pest som spritts från Baltikum. 
Ännu i början och mitten (1846–56) av 1800-talet, under hungeråren 1867–68, 
medborgarkriget (1918–19) och krisperioden (1927–29) översteg dödligheten na-
tiviteten. 4 Den relativa dödligheten halverades från 1870-talet till ingången av 
1910-talet. Barndödligheten förblev hög och minskade långsammare i Helsing-
fors än i övriga landet. Orsaken var bland annat det stora antalet utomäkten-
skapliga barn.
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Smittkoppor hade varit den värsta epidemin på 1700-talet. På 1800-talet var 
kolera och tuberkulos de största folkhälsoproblemen. Det har uppskattats att 
dessa sjukdomar var orsaken till var tredje död i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet i Europa. I Helsingfors var tuberkulos orsaken till var femte död.

Kolera som spridit sig från Indien via Ryssland till Europa dödade ofta hälf-
ten av dem som insjuknat och tog under 1800-talets lopp livet av cirka 10 miljo-
ner människor i Europa. Till Helsingfors kom koleran oftast från österlandet, 
och staden drabbades av fl era koleraepidemier mellan åren 1831 och 1871. År 
1831 dog 197 personer i kolera i Helsingfors och 96 personer i Sveaborgs garni-
son. Epidemin under åren 1848–49 förklarade cirka en tredjedel av den totala 
dödligheten. Under den allvarligaste epidemin år 1853 insjuknade 1323 personer 
i kolera, varav hälften dog, såsom också i epidemin som bröt ut år 1871. I Hel-
singfors, såsom i alla hamnstäder, var man rädd för att koleran skulle spridas. 
På 1890-talet i Ryssland, speciellt på grund av de kolerafall som förekommit i 
S:t Petersburg, vidtogs eff ektiva åtgärder. I tågen mellan S:t Petersburg och Hel-
singfors måste fi nnas en koleravagn och sjuksköterska. Polisen och hälsovårds-
personalen förpliktades att övervaka renhållningen av gator och torg. När man 
år 1892 konstaterade tre kolerafall i Finland och nästa år 13, anställde man en 
extra besiktningsman och 11 inspektörer för att övervaka renhållningen i Hel-
singfors. Ett kolerasjukhus grundades i staden. År 1893 kontrollerades 83 fartyg 
som anlänt till hamnen i Helsingfors. Allmänheten förbjöds också att äta fruk-
ter och grönsaker som kommit från Ryssland. En ny kolerarisk hotade åren 
1907 och 1908 igen från österlandet och medicinalstyrelsen proklamerade att 
S:t Petersburg med omnejd var smittad av kolera och landets 18 kolerasjukhus 
sattes i beredskap. Senatens för Finland beslut om nya eff ektivare bestämmel-
ser gavs år 1909. 5

På grund av den svåra epidemisituationen visade sig Helsingfors sjukhus-
platser vara otillräckliga, eftersom Helsingfors allmänna sjukhus och Kliniska 
institut inte i allmänhet enligt sitt reglemente skötte epidemipatienter. 6 Avsik-
ten med epidemiavdelningen på Maria sjukhus som grundades år 1894 var att 
behandla scharlakansfeber, difteri, fl äckfeber och smittkoppor. Klagomål på 
sjukhusets dåliga utrustning framställdes ända till början av 1900-talet. 7 Av de 
tre kolerabaracker som byggts i Helsingfors år 1892 reserverades en för resenä-
rer och ståndspersoner. 8

Vårdsituationen var så svår att staden lät bygga ett speciellt epidemisjuk-
hus med 200 platser, som togs i bruk år 1913. Koppepidemier förekom så ofta 
att dödligheten i koppor varierade årligen från några procent till över 30 pro-
cent, och till exempel i genomsnitt 12,8 procent av dem som insjuknade i schar-
lakansfeber dog åren 1881–1910. Epidemisituationen underlättades på 1920-talet 
så mycket att man kunde sköta även andra patienter på epidemisjukhuset. 9 Till 
exempel år 1891 dog 145 personer i mässling och 208 personer år 1907. Antalet 
personer som dog i scharlakansfeber motsvarande år var 94 och 51. Vid över-
gången mellan 1800- och 1900-talet var andra betydande sjukdomar som orsa-
kade död mag- och tarmkatarr, akuta lungsjukdomar och andra smittsamma 
sjukdomar. 10

Städerna drabbades också ofta av infl uensa, och särskilt många insjuknade 
under den stora infl uensaepidemin dvs. spanska sjukan åren 1918–20. Tre-fyra 
gånger mer personer insjuknade i infl uensa jämfört med tidigare år. Sjukdomen 
började spridas snabbare från Helsingfors till övriga Finland i juli 1918. Den 
andra toppen inföll i oktober, den tredje på våren 1919 och den sista i januari-
februari 1920. Under den värsta tiden i april 1919 dog cirka trettio personer i 
infl uensa varje dag. Under detta år dog nästan 600 personer av de 13 000 per-
soner som insjuknat. Särskilt hårt hemsökte sjukdomen arbetarbefolkningens 
bostadsområden. 11
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7

Temakarta 14. 

Sjukhus i Helsingfors år 1900

STATLIGA SJUKHUS

 1. Kirurgiska sjukhuset

 2. Barnsjukhuset

 3. Nya kliniken

 4. Gamla kliniken

 5. Förlossningssjukhuset

 6. Patologisk-anatomiska avdelningen

 7.  Lappvikens centralanstalt för sinnessjuka

 8.  Tillfälliga leprasjukhuset (underhölls av Helsingfors Diakonissanstalt)

 9.  Helsingfors garnisonssjukhus

 10.  Länsfängelsets sjukhus

 11.  Tukthusets lasarett

Ryska militärsjukhus

 12. Ryska militärsjukhuset

 13. Sveaborgs militärsjukhus

HELSINGFORS STADS SJUKHUS

 1. Maria sjukhus

 2.  Kolerabarackerna (underställda Maria sjukhus)

 3.  Arbets- och fattighusets lasarett och mentalsjukhus

 4.  Sörnäs sjukstuga (privat, stödd av staden) 

PRIVATA SJUKHUS

 1. Diakonissanstalten

 2.  E. W. Lybecks privata sjukhem för nerv- och sinnessjuka

 3. Läkares enskilda sjukhem

 4. Hem för obotligt sjuka

 5.  Professor Engströms gynekologiska klinik

 6. Järnvägssjukhus

 7.  Fru Bertha Hidens privata sjukhem

 8.  Doktor af Forselles kirurgiska sjukhus

 9. Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik

PRIVATPRAKTIKER
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Finlands Röda Kors sjukhus blev färdigt år 1932 delvis med hjälp av insamlingsmedel. 
Röda Korsets sjukhus slogs samman med Helsingfors universitets centralsjukhus år 
1958 och sjukhuset började kallas Tölö sjukhus.  Helsingfors stadsmuseum

Tuberkulos förblev den mest betydande dödsorsaken ända till slutet av 
1920-talet. På 1930-talet var dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar rela-
tivt större än tuberkulosdödligheten, och åren 1941–45 förorsakades vart tredje 
dödsfall av cirkulationsorganens sjukdomar. Behandlingen av epidemier under-
lättades på ett betydande sätt först år 1947, då penicillinet togs i bruk. Då sjönk 
den genomsnittliga behandlingstiden för scharlakansfeber från 32,7 dagar till 
13,6 dagar.12 Emellertid var över hälften (3 321) av patienter på epidemisjukhuset 
år 1950 fortfarande patienter med scharlakansfeber. Av de nya epidemierna var 
barnförlamning den relativt farligaste.13 

Kampen mot spädbarnsdödlighet 
och rådgivningsarbete

Spädbarnsdödligheten i Helsingfors var högre än genomsnittet i landet under 
hela 1800-talet och i början av 1900-talet. Den var också högre än i Stockholm, 
men mindre än i Berlin. När de smittsamma sjukdomarna och mag- och tarmka-
tarren grasserade år 1900 var spädbarnsdödligheten, dvs. dödligheten bland barn 
under 1 år av alla som fötts levande, 20 �.14 Andelen ökar om man räknar med 
också barn som dött före 5 års ålder. Andelen barn av den totala dödligheten var 
nästan hälften (48,6 �) under det ifrågavarande året. En medverkande orsak till 
detta var det trånga boendet och den höga dödligheten bland utomäktenskapliga 
barn. Spädbarnsdödligheten började minska under 1900-talets första årtionde. 15 År 
1910 var spädbarnsdödligheten i Helsingfors 15,6 � av de barn som fötts levande 
och på 1920-talet endast cirka 7 �.16 På den minskade spädbarnsdödligheten in-
verkade det eff ektiva upplysningsarbete som stads- och distriktsläkarna hade be-
drivit samt en bättre organiserad livsmedelshygien och renhållning. År 1950 var 
spädbarnsdödligheten endast 3,3 �, år 1997 hade den sjunkit till 0,7 � och år 2005 
var den 2,1 � i Helsingfors, vilket är lägre än spädbarnsdödligheten i hela lan-
det (3 �).17
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Helsingfors stad upprättade också som första nordiska land en heltäckande 
plan för barnskyddsarbete, som inkluderade förebyggande verksamhet. Av or-
ganisationerna drev Mannerheims Barnskyddsförbund och Föreningen Mjölk-
droppen på 1920-talet en kampanj för att minska spädbarnsdödligheten genom 
att anordna mödra- och barnrådgivning. Antalet rådgivningsbyråer hade vid in-
gången till 1930-talet ökat till åtta. 18

Grundaren för den fi nska mödra- och småbarnsvården och rådgivningen 
var professor Arvo Ylppö (1887–1992), som hade utbildat sig i Tyskland. Han 
började utbilda barnskötare på sjukhuset Barnets borg, som grundats av Man-
nerheims Barnskyddsförbund, år 1921. Samtidigt började Barnskyddsförbunds 
utbildning av hälsosystrar i Helsingfors. Antalet hälsosystrar som blev färdiga 
i Helsingfors åren 1924–31 var sammanlagt 215, och Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland utbildade 50 hälsosystrar åren 1927–30. Under åren 1931–45 ut-
bildades sammanlagt 1 081 hälsosystrar i Helsingfors. Över 99 � av mödrarna 
var kunder vid mödravårds- och barnrådgivningsbyråer år 1975, och spädbarns-
dödlighetssiff rorna var de lägsta i världen redan i slutet av 1970-talet. 19

I slutet av 1930-talet hade Helsingfors nått Stockholm mätt med många in-
dikatorer. Detta var en följd av ett eff ektivt upplysningsarbete för bättre hygien 
som bedrevs av hälsovårdspersonalen vid rådgivningsbyråerna, hälsosystrarna 
och de ambulerande sjuksköterskorna. Dessa undervisade i barnavård, vård 
och isolering av sjuka och handledde i personlig hygien. Marthaförbundet och 
lantbrukskvinnorna anordnade eff ektiva kurser i hantering och förvaring av 
livsmedel.20

Utbildningen av hemvårdare på 1940-talet födde en ny yrkeskår, ”mammavi-
karier”, som blev experter och rådgivare inom hemvård, först till hemmens och 
industrianläggningarnas och senare till kommunernas tjänst.21 Från och med 
1950-talet började kommunerna, även Helsingfors stad, inrätta tjänster som 
hemvårdare. Helsingfors stad tog ansvaret för utbildningen av hemvårdare i 
början av 1980-talet.

Barnmorskor och läkare 

Barnmorskor

I Finland började hälsovården utvecklas från och med 1600-talet, då frisörerna 
blev fältskärer och barnmorskor. De första offi  ciella bestämmelserna om barn-
morskor i Sverige-Finland ingick i kyrkoordningen år 1571, i kyrkolagen år 1686 
och i medicinalförordningen år 1688. Det första barnmorskereglementet från år 
1711 föreskriver om avläggandet av barnmorskeexamen vid Collegium Medicum 
i Stockholm. Andra än dem som avlagt den auktoriserade examen förbjöds att 
utöva yrket som barnmorska, men i praktiken kunde detta krav inte förverk-
ligas på en lång tid. Traditionella jordemödrar hjälpte vanligtvis till under för-
lossningar. 22

Utbildningen av barnmorskor tog fart i Stockholm på 1750-talet. För utbild-
ningen inrättades en professur i förlossningskonst och utfärdades en bestäm-
melse att varje socken måste ha en barnmorska. I Stockholm grundades år 1755 
det första förlossningssjukhuset, där utbildning i förlossning gavs. 23 I Helsing-
fors fanns också en utbildad barnmorska redan år 1753.

I Helsingfors varierade barnmorskesituationen, och där arbetade på 1810-ta-
let två barnmorskor som auktoriserats av magistraten. 24 Antalet utbildade barn-
morskor ökade i Finland, när den första egna utbildningsanstalten för barnmor-
skor grundades i Åbo år 1816. Barnmorskeundervisningen fl yttades till Helsing-
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Unga patienter på Barnets borg, som underhölls av Mannerheims barnskyddsförbund, 
på 1950-talet. Sjukhuset Barnets borg blev färdigt år 1948.  Helsingfors stadsmuseum

fors i anslutning till universitet år 1833 och ansvarades av professorn i kirurgi 
och förlossningskonst. Ett nytt förlossningssjukhus blev samtidigt färdigt i an-
slutning till Kliniska institutet. På grund av smittsamma sjukdomar ansågs det 
vara farligare att föda på sjukhuset än hemma. 25Sammanhanget mellan barn-
sängsfeber och hygien förstods faktiskt först i slutet av århundradet när bakte-
riologin utvecklades.

I Helsingfors arbetade från år 1878 endast en stadsbarnmorska som valts av 
hälsovårdsnämnden och som fi ck ett eget reglemente år 1895. Barnmorskans 
avgiftsfria tjänster användes endast litet, eftersom det fanns cirka 70 barnmor-
skor som avlagt examen i staden på 1890-talet. Antalet barnmorskor i staden 
började minska när antalet förlossningar på sjukhus började öka från och med 
början av 1900-talet. 26

År 1850 var antalet utbildade barnmorskor cirka 170 varav 100 arbetade. Det 
nya barnmorskereglementet, ”Keisarillisen Majesteetin uudistettu armollinen 
Ohje-Säännöstö lastenmuorille eli kätilöimille Suomessa” (Kejserliga Majestäts 
förnyade nådiga reglemente för jordemödrar det vill säga barnmorskor i Fin-
land), trädde i kraft år 1859. Utbildningen av barnmorskor blev tvåårig och gavs 
på fi nska och svenska. 27 För vaccinering anställdes 76 barnmorskor, som fi ck 
ersättning från statens medel, i hela landet . De arbetade under övervakning av 
medicinalöverstyrelsen, distriktsläkarna och prästerskapet. 28

Barnmorskeutbildningen fl yttades år 1878 från Helsingfors allmänna sjuk-
hus till ett nytt och modernt förlossningssjukhus.29 Antalet barnmorskor växte 
från och med 1860-talet. 30 Enligt adresskalendern arbetade det 10 barnmorskor 
i Helsingfors år 1859 och redan 21 barnmorskor år 1861. 31 I anslutning till läns-
sjukhusen hade man från år 1865 börjat grunda små förlossningssjukhus med 
två lediga bäddar för fattiga, ogifta föderskor. 32 Antalet egentliga förlossnings-
sjukhus växte väldigt långsamt eftersom det fanns endast ett av dem ända till år 
1880, år 1900 fanns det fem, men sedan år 1920 var antalet redan 29. 33

Utbildad hjälp under förlossningen fi ck 7,3 � av föderskorna år 1880 och 5,9 
� av dessa fi ck hjälp av en barnmorska. År 1900 var de motsvarande siff rorna 
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25,9 � och 22,2 � och år 1920 fi ck 44,6 � av föderskorna hjälp under förloss-
ningen och 34,4 � fi ck hjälp av en barnmorska. 34 Enligt Helsingfors adresska-
lender arbetade det 67 barnmorskor i huvudstaden år 1900 dvs. cirka 10 � av 
de 650 barnmorskorna i hela landet.35 Enligt anmälningar som kommit till medi-
cinalstyrelsen arbetade det endast 35 barnmorskor i Helsingfors år 1915, vilket 
var endast fem procent av barnmorskorna i hela landet. Detta berodde på att 
förlossningarna hade förfl yttats till sjukhusen. 36

Barnmorskeundervisningen förnyades genom förordningen år 1926. I utbild-
ningen inkluderades en mödravårdskurs med praktiska övningar. Barnmor-
skeläroanstalten blev självständig genom en ny förordning år 1934, då den blev 
direkt underställd medicinalstyrelsen och hade ett eget förlossningssjukhus. 
Utbildningstiden för barnmorskor förlängdes till två år, och ett nytt läroämne, 
mödrarådgivning, inkluderades, och därför grundades det en egen mödraråd-
givning vid läroanstalten. 37 Den lagstadgade mödravården utvecklades starkt på 
1930- och 1940-talet. Barnmorskorna anslöts ännu tydligare till mödravårdsar-
bete. År 1938 hade endast tio barnmorskor lämnat sin verksamhetsanmälan från 
Helsingfors. Samtidigt var antalet läkare som arbetade i Helsingfors redan 532.38 
Mödra- och barnrådgivning som leddes av läkare blev obligatorisk i alla städer, 
köpingar och kommuner år 1949. År 1945 skötte läkarna eller barnmorskorna 
över 90 � av förlossningarna, varav hälften skedde på sjukhus. När sjukhus-
nätet växte förfl yttades också förlossningarna till sjukhusen. Vid ingången till 
1960-talet skedde nästan alla förlossningar med hjälp av yrkespersonalen och 
endast 3 � av förlossningarna skedde hemma. 39

I enlighet med folkhälsolagen 1972 avvecklades tjänstetiteln barnmorska 
inom primärvården och barnmorskornas och hälsosystrarnas tjänster ändra-
des till tjänster som hälsovårdare. Namnet barnmorska började användas på 
nytt som utbildningsyrke på 1980-talet och det kvalifi cerade för uppgifter inom 
öppen hälsovård och behandling av kvinnosjukdomar samt uppgifter som sjuk-
husbarnmorska. Den nya utbildningen tog 3,5–4,5 år beroende på grundutbild-
ningen.40

Läkare

Helsingfors stad var tvungen att klara sig utan utbildade läkare i nästan 200 år 
efter att den hade grundats. I staden arbetade på 1720- och 1730-talet fältskä-
rer, varav en del fi ck lön av staden. Den första kända läkaren i Helsingfors var 
också den första medicine doktorn som blivit färdig från Uppsala universitet, 
Barthold Rudolf Hast, som arbetade som ansvarig guvernementsläkare (guver-
nementsmedikus) för generalguvernörens kansli och för medicineringen av ar-
mén från år 1747. Redan efter ett par år fl yttade han till Österbotten och blev 
Finlands första distriktsläkare. Hans efterträdare var Carl Fredrik Zandt, som 
också var läkare vid Sveaborgs fästning åren 1754–63. Till Nylands och Tavas-
tehus län utsågs den första länsläkaren (provincial medicus) år 1751, men hans 
stationeringsort blev först Borgå, och en annan länsläkare utsågs till Tavaste-
hus. Länsläkarens stationeringsort förfl yttades till Helsingfors först efter den 
nya länsindelningen år 1776. I Helsingfors hade en egen tjänst som stadsläkare 
(stadsphysicus) inrättats år 1774 och nästa år utnämndes doktor Paul Bånge till 
tjänsten, men han dog redan efter två år. Även efter detta har det inte alltid fun-
nits en egen läkare i staden, eftersom tjänsterna inte alltid tillsattes, när svenska 
läkare ville förfl ytta sig till tjänster i sitt hemland. 41

I början av 1800-talet fanns det fyra läkare i staden med 4 000 invånare, in-
klusive två militärläkare, som avlagt doktorsexamen, i Sveaborgs garnison. När 
Helsingfors blev huvudstad år 1812 gav det inte upphov till stora ändringar i lä-
karsituationen. Först efter att det administrativa ämbetsverket, Collegium Med-
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Tabell 7.  

Antalet läkare per invånare i Helsingfors och i hela Finland åren 1750–2000

HELSINGFORS HELA FINLAND

År Läkare Läkare per 10 000 invånare Invånare/läkare Läkare Läkare per 10 000 invånare Invånare/läkare
1750 – 2 0,1 100 321
1780 1 1,5 6 783 n. 15 0,2 44 259
1800 4 8,5 1 193 n. 20 0,2 41 632
1835 16 17,1 585 64 (v. 1840) 0,5 21 777
1869 30 10,5 725 123 0,7 14 142
1889 64 10,4 842 221 0,9 10 623
1900 87 9,3 899 373 1,4 7 143
1910 155 10,5 766 523 1,7 5 875
1920 207 13,6 735 657 2,1 4 756
1930 330 16,1 623 1 000 2,89 2 778
1940 486 15,3 520 1 379 3,77 2 680
1950 814 22,0 453 1 997 5,07 2 018
1960 1 138 25,4 394 2 915 6,3 1 573
1970 1 729 33,6 303 4 798 10,4 958
1980 1 733 35,8 279 9 517 18,8 530
1990 2 711 55,2 181 14 325 27,5 364
2000 3 028 55,0 182 18 925 36,5 274

Källor: Statistisk årsbok för Finland 1906, 6; Soininen, Gunnar, Piirteitä Helsingin lääkärioloista 1700-luvun puolivälistä nykypäiviin. I verket 1937, 1134; Siipi, Jouko, 
Huvudstadssamhället och dess socialpolitik. I verket Helsingfors stads historia V:1; Helsingfors 1962, 349, 462; Helsingfors stads statistiska årsbok 1940, 83; Helsingfors stads 
statistiska årsbok 1952, 85; Helsingfors stads statistiska årsbok 1977, 82; Hirvonen, Leo, Lääketieteen historia. Recallmed, Helsingfors 1987, 227, 273.

icum, som bildades av professorer samt universitetet, fl yttade till Helsingfors 
till följd av Åbo brand år 1827 började antalet läkare växa. År 1835 fanns det 64 
auktoriserade läkare, varav en fjärdedel dvs. 16 arbetade i Helsingfors.

Tjänsterna som länsfängelsets läkare och stadsläkare slogs samman år 1812. 
Stadsläkarens lön höjdes år 1818 på det villkor att han tar en medhjälpare eller 
en fältskär att hjälpa det fattigare folket. I staden arbetade också fl era olovliga 
”läkare”, som gav sjukhjälp och vars verksamhet man försökte begränsa. En ny 
läkartjänst inrättades för huvudstaden år 1819 i syfte att betjäna den växande 
tjänstmannakåren i huvudstaden. Tjänsten upprätthölls dock inte länge. Dess-
utom anställde staden veterinären A. Silfvast år 1842. 42

Den andra läkartjänsten inrättades år 1893 och hans uppgift var att utföra 
obduktioner och ge läkarintyg. Den första stadsläkaren tog hand om förvalt-
nings- och hälsovårdsuppgifterna. Dessutom fanns det läkare som tog hand om 
den fattigare befolkningens medicinering. I början fanns det två av dem, den 
ena i öster och den andra i väster. År 1889 indelades staden i fyra distrikt. År 
1892 indelades Sörnäs distrikt i två och år 1902 inrättades tjänsten som distrikts-
läkare vid kanten av den dåvarande staden i Hermanstad. Även den snabbt 
växande arbetarstadsdelen Berghälls distrikt, indelades i två år 1912. Staden 
skaff ade också en särskild läkare i kvinnosjukdomar år 1883 och till tjänsten 
utnämndes vårt lands och de nordiska ländernas första kvinnliga läkare Rosina 
Heikel. 43 Den andra tjänsten som stadsläkare omorganiserades år 1930 så att 
tjänsteinnehavaren koncentrerade sig närmast på att organisera behandlingen 
av mentalsjukdomar.

När Helsingfors invånarantal överskred 20 000 år 1853, bodde det samman-
lagt 25 läkare i staden, inklusive både pensionerade läkare och arbetande läkare 
i medicinalväsendets överstyrelse och vid universitetet. I adresskalendern från 
år 1861 fi nns uppgifter om 19 läkare, men endast 13 anmäler om öppettiderna för 
sin privatmottagning.45 Såsom framgår av Temakarta 14, koncentrerade privat-
läkarnas mottagningar i början av 1900-talet i nya ståtliga borgarhus nära Hen-
riksgatan (nuv. Mannerheimsvägen) och Alexandersgatan. Vissa läkare hade 
sina privatmottagningar också i anslutning till klinikerna.

Först efter den ekonomiska uppgången på 1870-talet började läkarna grunda 
privatpraktiker och vanligare blev de först på 1900-talet. Enligt professor Soini-
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nens beräkningar bedrev 61 läkare privatpraktik antingen vid sidan om sin 
tjänst eller ensamt år 1900, 88 år 1905, 100 år 1910 och 124 år 1915.46 Siff rorna 
skiljer sig från Åströms beräkningar enligt vilka det fanns 34 läkare som bedrev 
privatpraktik i Helsingfors år 1880, 73 år 1900 och 90 år 1910. 47 År 1901 fanns 
det två stadsläkare och sex distriktsläkare. Antalet läkare var då sammanlagt 
87, varav fyra var kvinnor. Helsingfors Läkareförening har publicerat sedan år 
1918 Läkarkataloger. I den första katalogen fanns 144 namn, år 1920 var antalet 
läkare 207, år 1933 överskred antalet 300, och år 1940 arbetade det 486 läkare i 
Helsingfors.48 Finlands läkarkår är koncentrerat till Helsingforsregionen, efter-
som år 2003 arbetade en tredjedel av alla arbetande läkare i hela landet i Hel-
singfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och antalet läkare per invånare 
är också den högsta i HNS-området. 49

Tillkomsten av sjukhus i Helsingfors

I mitten av 1700-talet fi ck kuststaden Vasa vid Bottniska viken den första di-
striktsläkaren i Finland. Länssjukhus började grundas i Finland i slutet av 
1700-talet. Statens allmänna sjukhus började sin verksamhet under det nästa 
århundradet och efter det grundades förlossningssjukhus och mentalsjukhus. 50

Det har länge varit typiskt för Helsingfors att det fi nns ett universitetssjuk-
hus som ägs av staten, stadens egna sjukhus och privata sjukhus i staden. Hel-
singfors äldsta sjukhus började sin verksamhet genast efter att staden hade 
grundats på 1550-talet. Helsingfors lasarett grundades år 1777, men den fl yttades 
år 1785 till länets huvudstad Tavastehus. Helsingfors som utsetts till storfursten-
dömets huvudstad var tvungen att klara sig utan ett civilt sjukhus, tills univer-
sitetets Kliniska institut dvs. Gamla kliniken blev färdig år 1833. Detta sjukhus 
blev ett länssjukhus år 1838. En ny klinik öppnades år 1848, och med den kom 
30 nya vårdplatser. När Helsingfors allmänna sjukhus grundades i samband 
med sammanslutning av de tidigare anstalterna på 1860-talet fanns det redan 
350 vårdplatser. Dess kirurgiska avdelningar blev ett eget sjukhus år 1888, då 
det nya Kirurgiska sjukhuset började på Kaserngatan. Även förlossningssjuk-
huset fl yttade till egna lokaler år 1878 till en byggnadsgrupp som var känd som 
Barnmorskeinstitutet, och ett nytt barnsjukhus byggdes litet senare bredvid det. 
Redan litet tidigare år 1866 hade även stadens feberlasarett börjat sin verksam-
het, och en nybyggnad för den blev färdig år 1886 och sjukhuset började kallas 
Kommunala sjukhuset. År 1894 färdigställdes nya sjukhusbyggnader, då sjuk-
huset också tog ansvaret för epidemipatienter. Redan tre år tidigare ändrades 
sjukhusets namn till Maria sjukhus efter Rysslands kejsarinna.

Gamla och Nya kliniken vid universitetet samt det ryska militärsjukhuset, 
som ungefär samtidigt förvandlats från en tidigare rysk skolbyggnad till ett sjuk-
hus, hade planterats som en del av Helsingfors nya massiva centrum i empire-
stil. Mentalsjukhuset grundades redan år 1841 på en vacker plats vid havsstran-
den, men symboliskt på andra sidan av den dystra begravningsplatsen. Den mo-
derna sjukhusbyggnaden planerades av arkitekt C. L. Engel, som svarade också 
för planeringen av nästan alla andra off entliga byggnader i empirestil. Lappvi-
kens sjukhus var en självständig statlig anstalt underställd medicinalstyrelsen.

Utöver dessa behandlades sjukdomar även på militärsjukhus: Finska gardets 
sjukhus och ryska militärsjukhus på Unionsgatan, Skattudden och Sveaborgs 
fästning samt Länsfängelsets sjukhus. Inom den privata sektorn fanns även 
sjukhus som var särskilt populära bland högre samhällsgrupper. I högrestånds-
familjer skedde behandlingen av sjukdomar och förlossningar till största del 
med hjälp av det gamla familjeläkarsystemet i privathem.

År 1848 i Helsingfors kyrkomöte behandlades grundandet av lasarett för fat-
tiga sjuka, men i rädsla för stora kostnader och genom att vädja till att fattiga 
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Temakarta 15. Sjukhus i Helsingfors år 1950
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Temakarta 15.

Sjukhus i Helsingfors år 1950

STATLIGA SJUKHUS

 1. I Inremedicinska kliniken

 2. Avdelningen för hud- och könssjukdomar

 3. Avdelningen för ögonsjukdomar, Ögonsjukhus

 4. Strålbehandlingsavdelningen, II Inremedicinska avdelningen

 5.  Sjukhuset för öron-, näs- och halssjukdomar, Öronkliniken

 6. I, II, III Kirurgiska avdelningen, Kirurgiska sjukhuset

 7. Avdelningen för barnsjukdomar, Barnsjukhuset

 8. I, II, III Avdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar, Kvinnokliniken

 9. Centralmilitärsjukhuset I, Tilkka

 10. Gumtäkts extra veneriska sjukhus

 11. Barnmorskeinstitutet

 12. Lappvikens sjukhus (mentalsjukhus)

HELSINGFORS STADS SJUKHUS

 1. Stengårds sjukhus

 2. Ögonpolikliniken

 3. Epidemisjukhuset

 4. Malms sjukhus

 5. Maria sjukhus

 6. Tuberkulossjukhuset

 7. Mottagningsstationen för sinnessjuka 

Nickby sjukhus (mentalsjukhus)

Dessutom platser på sjukhus utanför Helsingfors:

Kellokoski sjukhus (mentalsjukhus)

Kiljavannummi sjukhus (tuberkulossjukhus)

Mjölbolsta sanatorium (tuberkulossjukhus)

Ekenäs distriktsmentalsjukhus

PRIVATA SJUKHUS

 1. Stiftelsens för allergiforskning sjukhus (Helsingfors stad har 15 platser)

 2. Vård- och forskningsanstalt för hjärnskadade

 3. Diakonissanstalten

 4. Stiftelsen för allergiforskning (Helsingfors stad har 30 platser)

 5. Kammio sjukhus (mentalsjukhus)

 6. Konkordia sjukhuset

 7. Mehiläinen

 8. Professor O. A. Boijes sjukhus (Helsingfors stad har 18 platser)

 9. Eira sjukhus

 10. Sanerva sjukhus

 11. Finlands Röda Kors plastikkirurgiska sjukhus

 12. Finlands Röda Kors sjukhus (Helsingfors stad har 130 platser)

 13. Doktor T. Länsimäkis sjukhus för kvinnosjukdomar

 14. Doktor Nyqvists privata sjukhus

 15. Arbetshälsoinstitutet (Helsingfors stad har 10 platser)

 16. Verna sjukhus

 17. Forskningsinstitut Wihuris experimentella sjukhus Salus

 18. Barnets borg
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Helsingfors stads tuberkulossjukhus blev färdigt år 1929 på en hälsosam plats i Helsingfors Centralpark. Idag är sjuk-
huset känt under namnet Dals sjukhus och det används som allmänt sjukhus.  Helsingfors stadsmuseum

sjuka kan få plats i fattighus, grundades sjukhuset inte. 51 Enligt reglementet för 
Helsingfors kommunala sjukvård år 1879 var det kommunala sjukhusets icke-
epidemiska avdelning främst avsedd för medellösa och skyddslösa personer 
och sådana hjon som inte kunde vårdas i fattighusets lasarett. I Maria sjukhus 
förnyade regler från år 1894 bestämdes att prioritet ska ges åt medellösa patien-
ter.52 Det påstås att de ledande läkarna i Helsingfors i slutet av 1800-talet, sär-
skilt Vilhelm Sucksdorff  och Albert Palmberg, hade lagt huvudvikten inom häl-
sovården vid förebyggande hälsovård, vilket för sin del bromsade utvecklingen 
av sjukhusväsendet. 53

År 1890 fanns det 859 vårdplatser på olika typer av sjukhus i Helsingfors.54 
Av följande kartor framgår tillkomsten och utvidgningen av sjukhusväsendet 
i Helsingfors. Temakarta 14 beskriver sjukhusen år 1900 och Temakarta 15 år 
1950. Utgifterna för kommunal hälso- och sjukvård ökade med 60 � åren 1900–
05 och med nästan 90 � åren 1905–10, men med redan 125 � åren 1910–12. Till 
dessa ska ännu läggas byggnadskostnaderna för nya sjukhus. 55

Mejlans sjukhusområde som idag är betydande i Helsingfors började byggas 
på 1910-talet. Byggandet fördröjdes dock på grund av den ryska revolutionen 
och medborgarkriget i Finland. 56 Generaldirektören i medicinalstyrelsen Taa-
vetti Laitinen grundade först med egen fi nansiering Tilkka sjukhus, men sålde 
det till staten år 1913. Antalet privata sjukhus växte till tretton före år 1914. År 
1914 var antalet patienter som vårdades på stadens sjukhus 6 440 och inom den 
privata sektorn 6 181. Antalet vårddagar på stadens sjukhus var 357 561 och på 
privata sjukhus 141 892,5.57 Antalet kommunala vårdplatser i Helsingfors år 1920 
var 1 700 och tio år senare redan 2 360.

På 1920-talet började man planera att bygga ett nytt universitetssjukhus som 
samarbete mellan staden och staten. Ett nytt tuberkulossjukhus färdigställdes 
i en hälsosam omgivning i södra delen av Centralparken i Dal med 382 plat-
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ser år 1929. Stengårds sjukhus som ligger i stadsdelen Tölö och Nickby mental-
sjukhus utanför staden i Sibbo utvidgades på 1930-talet.58 Även ett nytt epide-
misjukhus med talrika byggnader placerades glest på de gröna områdena i den 
dåvarande stadens norra del på 1910-talet. Som tillägg till egna sjukhusbyggna-
der skaff ade staden vårdplatser genom avtal med privata och samkommunala 
sjukhus samt statliga sjukhus. Det första sådana avtalet hade ingåtts redan år 
1903 med O. A. Boijes sjukhus och förlossningssjukhuset.

Staten och Helsingfors stad ingick år 1939 ett avtal om en universitetssjuk-
husgrupp som skulle byggas på Mejlans område. Staden reserverade ett visst 
antal vårdplatser i sjukhuset och deltog i anläggnings- och användningskostna-
derna med hälften. Först började samarbetet på Kvinnokliniken. Statliga sjuk-
hus ersatte delvis bristen på stadens sjukhusplatser, även om de statliga sjukhu-
sens andel av skötta patienter och sjukvårdsdagar minskade raskt under tiden 
mellan världskrigen. Andelen sjukhusutgifter av stadens alla utgifter ökade från 
cirka 6 � till 8 � under denna tid. 59

Samma avtalslinje fortsattes på 1940-talet med Finlands Röda Kors sjukhus, 
Invalidstiftelsen och Stiftelsen för allergiforskning. Genom inkorporeringen av 
områden år 1945 fi ck staden Helsingfors landskommuns Malms sjukhus i sin 
besittning samt ett betydligt antal vårdplatser som var i besittning av kommu-
nerna inom de inkorporerade områdena. På 1950-talet skedde en betydande 
förändring i det statsägda allmänna sjukhusets ställning, när Helsingfors stad, 
universitet och 43 kommuner i Nyland ingick ett avtal år 1956 om att grunda 
Helsingfors universitetscentralsjukhusförbund.

I samband med sjukvården bör man nämna tillväxten av anstaltssjukhus som 
är underställda vårdnämnden särskilt på 1950- och 1960-talet. Av vårddagarna 
och -platserna på stadens alla sjukhus var Forsby sjukhus andel mer än en fjär-
dedel år 1965. Efter Forsby har fl era nya anstalter byggts: Gustafgård, Djurber-
get, Kasberget, Storkärr och Kvarnbäcken med stora sjukhusavdelningar, vilka 
hade nästan 1 000 vårdplatser år 1970. Vid sidan om kommunala anstalter fanns 
det också rikligt med sjukhem för äldre med cirka 400 platser.

Av Helsingfors stads mentalsjukhus fanns endast ett i själva staden, huvud-
delen av platserna fanns i grannkommunerna Sibbo, Nurmijärvi, Tusby och till 
och med Ekenäs. I placeringen av mentalsjukhus har staden utnyttjat de lug-
nare lantliga omgivningarna i närheten. Hesperia sjukhus utgör ett tydligt un-
dantag, eftersom det ligger i stadens kärnområde. Även Helsingfors landskom-
muns, senare Vanda, lösning att utveckla sitt lokala sjukhus för Helsingfors Di-
akonissanstalt och för Esbo del för Eira sjukhus var speciell.60 På Helsingfors 
stads sjukhus och andra sjukhus i Helsingfors fanns sammanlagt 10 999 platser 
av vilka 7 831 platser kunde användas av staden.

Verkningar av folkhälsolagen 
och reformer på 2000-talet

En helt ny period inom hälsovården började när folkhälsolagen trädde i kraft 
år 1972, då hälsovårdscentraler skapades och verksamheten utvidgades tack 
vare nya lokaler och tjänster. Syftet med lagen var att förbättra kvaliteten och 
öka mängden av den förebyggande hälsovården och den öppna hälsovården. 
Största delen av hälsostationerna byggdes på 1980-talet.

Genom hälsovårdsverkets instruktioner år 1984 indelades staden i sju stor-
distrikt och stordistrikten vidare i grunddistrikt. Stordistrikten blev hälso-
vårdscentraler och till varje hälsovårdscentral hörde ett hälsocentralssjukhus, 
hälsostationer och en mentalvårdsenhet. I och med hälsovårdscentralerna och 
anstaltssjukhusen har sjukvården decentraliserats till de områden som patien-
terna befi nner sig på.
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Vid beräkning av antalet vårddagar på stadens sjukhus infaller kulmina-
tionsperioden till 1970-talets början, då antalet vårddagar var 2,1 miljoner, år 
1986 var antalet vårddagar 1,8 miljoner och år 1999 endast 1,3 miljoner. De ge-
nomsnittliga vårdtiderna har radikalt förkortats inom många områden sedan 
1950-talet.

Hälso- och sjukvården i Helsingfors har diskuterats mycket på 2000-talet. 
När staden år 2000 fyllde 450 år, genomförde man i staden en hälsovårdsreform 
som har sagts vara den största i Finlands sjukvårdshistoria. I början av år 2000 
avvecklades Nylands och Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Helsingfors univer-
sitetscentralsjukhusdistrikts samkommun och i stället grundades Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt och samkommunen Nylands sjukvårdsdistrikt 
HNS. Målet med reformen är att minska överkapaciteten och överlappning-
arna inom den specialiserade sjukvården, koncentrera jouren, stärka primär-
vården och eff ektivera graderingen av vården. Huvuddelen av Helsingfors sjuk-
vårdsdistrikt förfl yttades till den nya samkommunen. Från Helsingfors hälso-
vårdsverk förfl yttades utöver funktionerna cirka 2500 arbetstagare till den nya 
samkommunens tjänst.61 Helsingfors stads insats i HNS styrelse och beslutsfat-
tande har vuxit, och en del av stadens sjukhus har anslutits till samkommunen 
och verksamheten på de sjukhus som kvarstått har gallrats.

Helsingfors har indelats i sju stordistrikt och sju hälsovårdscentraler. Varje 
hälsovårdscentral har sitt eget sjukhus, vilka är Hertonäs, Stengårds, Forsby, 
Dals, Malms, Kvarnbäckens och Storkärrs sjukhus. Under hälsovårdscentra-
lerna lyder 31 hälsostationer. Bäddavdelningsvård inom primärvård gavs i sju 
hälsocentralssjukhus som akutvård och långvård. Antalet vårdplatser inom 
akutvård var 759 och inom långvård 1 639. Poliklinisk verksamhet inom den 
specialiserade somatiska vården tillhandahölls på alla andra hälsocentrals-
sjukhus än på Storkärrs och Kvarnbäckens hälsocentralssjukhus. Varje hälso-
vårdscentral bedrev psykiatrisk mottagningsverksamhet och bäddavdelnings-
verksamhet och en del även andra tjänster inom området. Antalet psykiatriska 
bäddavdelningar var 21 och vid avdelningarna fanns 313 vårdplatser på Aurora, 
Hesperia, Dals, Forsby och Malms sjukhus. 62

Aktuella problem är organisering av långvård för äldre och nedskärningar 
av sjukhusplatser. Helsingfors hälsovård står i många avseenden inför stora ut-
maningar. I huvudstadsregionen samlas exceptionellt välsituerade människor 
och människor med exceptionella problem. I en jämförelse mellan kommuner 
år 2001 var den förväntade livslängden hos en man som bor i Helsingfors den 
lägsta i landet dvs. 71,3 år. I Helsingfors fi nns livsstilssjukdomar, folksjukdomar 
bland äldre folket, olyckor och mentalhälsoproblem i förgrunden. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken bland befolkningen i arbetsför ål-
der. 63

Helsingfors hälsovårdsorganisation omorganiserades i början av år 2004.
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Barn på lekplatsen i Fabriksparken i Södra Helsingfors på 1950-talet. Helsingfors stadsmuseum
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XI

BARNTRÄDGÅRDAR 
OCH DAGHEM

Barndagvården är idag något som många fi nländare är stolta över. Tack vare 
den högklassiga barndagvården har fi nländska kvinnor kunnat arbeta under 
de senaste årtiondena.1 Barnens paradis (Children’s paradise) är en term som 
den engelska författaren Kay Gilmour använde för att beskriva barnträdgår-
den i anslutning till Ebeneserhemmet2 , som ligger i Helsingfors, och dess anda 
år 1931. Gilmour beundrade barnträdgårdens fröbelska uppfostringsmetod som 
huvudsakligen baserar sig på lek och enligt vilken barnen lärdes att göra små 
arbetsuppgifter redan som små. Vackert möblerade dockhem, mångsidiga leksa-
ker och pysselmaterial fi ck Gilmour att beundra det att kreativiteten inte hade 
några gränser.3 Termen som Gilmour använde, Children’s paradise, fortlever 
ännu i det omfattande verket Children’s Encyclopedia publicerat år 1941, där 
Finland beskrivs vara ”ett land, där alla kan och vill läsa”.4

De första barnträdgårdarna grundas

Småbarnsskolor kan anses vara föregångare för barnträdgårdar: en småbarns-
skola enligt engelsk modell grundades i Helsingfors år 1847. Småbarnsskolan 
fi ck namnet ”Marias asyl” efter den ryska kejsarinnan.5 Helsingfors andra små-
barnsskola, s.k. Sedmigradskys småbarnsskola, grundades med hjälp av privata 
donationsmedel först år 1859. I småbarnsskolan undervisades i baskunskaper 
och -färdigheter: läs- och skrivkunnighet vid sidan om lek och sång. Småbarns-
skolorna grundades av de bildade klasserna som en del av deras välgörenhets- 
och upplysningsarbete. För de allra fattigaste föräldrarnas barn grundades ”ar-
betshus för fattiga barn” enligt utländsk modell i Helsingfors. Den etiska grun-
den för deras verksamhet var uppfattningen om att ”arbetet skapar människan”. 
Arbetshus grundades i arbetarnas bostadsområden, det första i stadsdelen Röd-
bergen och det andra i stadsdelen Berghäll. Det tredje öppnades i arbetarstads-
delen Vallgård år 1914. I dessa tre arbetshus arbetade dagligen 300 5–14-åriga 
barn. Arbetet bestod av snickar-, skomakar- och sömnadsarbete. Välgörenhets-
organisationerna, först fruntimmersföreningen och barnavårdsföreningen, ver-
kade aktivt för barn genom att grunda förutom arbetshus även barnhem och 
barnkrubbor, vilka det rådde en skriande brist på. I slutet av 1800-talet var en 
av de mest kända fi lantroperna jungfru Fanny Palmen.6 Den första barndag-
vårdsplatsen som liknade barnkrubba7 grundades i Helsingfors år 1861 av frun-
timmersföreningen.
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Temakarta 16.

Helsingfors barnträdgårdar år 1900

FOLKBARNTRÄDGÅRDAR

1. Sörnäs folkbarnträdgård

2. Tölö folkbarnträdgård

3. Finsk barnträdgård

4. Folkbarnträdgård

PRIVATA FINSK- OCH SVENSKSPRÅKIGA 
BARNTRÄDGÅRDAR

1. Marias asyl

2.  Sedmigradskys småbarnsskola

3. Sedmigradskys småbarnsskolas fi lial i Berghäll

4. Martha Eklund

5. Victoria Laurell

6. Ester Floman

BARNTRÄDGÅRDAR MED FRÄMMANDE SPRÅK

1. Natalia Kudriakoff (rysk)

2. Alliance Française (fransk)

3.  École Maternelle Française (fransk)

4.  Nya tyska barnträdgården (tysk)

5.  Privat tysk barnträdgård (tysk)

6. Auguste Schulten (tysk)

ÖVRIGA

Arbetsstugor

1. Hildur Sundeberg

2. Ilma Heinonen

Barnkrubbor

3.  Frälsningsarméns barnkrubba

4.  Förening för främjande av barnskötsel, barnkrubba

5.  Kommersrådinna Alice Borgströms barnkrubba  



199

I fråga om grundandet av barnträdgårdar stod Finland, under ledning av 
Helsingfors, i fronten för utvecklingen. Den första svenskspråkiga barnträdgår-
den grundades i Helsingfors redan år 1861 på uppdrag av Ida Lindroos, som 
hade studerat vid Fröbel-anstalten i Tyskland. En legendarisk infl ytelserik per-
son var Hanna Rothman, som grundade barnträdgårdar både för barn i väl-
beställda familjer i centrumet (Alexandersgatan) och för barn i mindre välbe-
ställda familjer i utkanten av den dåvarande staden (Lappviksgatan) på 1880-ta-
let. I anslutning till Fröbel-anstalten i Helsingfors skapades ett barnträdgårds-
lärarseminarium, som var utan like i Finland. Utöver de ovannämnda fanns 
det i Helsingfors år 1888 en rysk barnträdgård på Fabiansgatan 20 och en barn-
krubba på Havsgatan 11.

Folkbarnträdgårdarna i Helsingfors var privata anstalter som grundats av 
barnträdgårdslärare. Genom ansökningar beviljades de understöd av stadens 
utskänkningsbolags vinstmedel. Utöver detta understöd måste barnträdgår-
darna också skaff a tillgångar från annat håll.8 Folkbarnträdgårdarna var av-
sedda särskilt för barn i fattiga familjer och för barn under skolålder till mödrar 
som av tvingande skäl måste arbeta. 9 Avsikten var att erbjuda barnen ”uppsikt 
och uppfostran” som mindre bemedlade familjer hade svårt att erbjuda barnen 
i ett stadssamhälle. En av barnträdgårdarnas viktigaste principer var dock att 
inte helt separera barnen från deras hem. 10

Efter att den första folkbarnträdgården hade grundats uppstod 11 nya folk-
barnträdgårdar i Helsingfors under 1900-talets första årtionde. Antalet växte 
kraftigt ända till slutet av 1920-talet.11 Åren 1900–01 var antalet platser i folk-
barnträdgårdar enligt statistiken 565. Åren 1913–14 var 15 folkbarnträdgårdar 
verksamma med sammanlagt 1 796 platser varav 134 var på heltid. Åren 1929–30 
fanns det 28 folkbarnträdgårdar med sammanlagt lite över 3 000 platser varav 
471 var på heltid.

Välgörenhetsföreningarna, såsom Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi (För-
eningen för främjande av barnskötsel), samt religiösa samfund grundade barn-
krubbor. Barnkrubban som grundats av den ovannämnda föreningen, verkade 
år 1900 på Tredje linjen och Frälsningsarméns barnkrubba verkade på Båt-
mansgatan. Kommerserådinna Alice Borgströms barnkrubba låg på Jägarega-
tan. Grundandet och den snabba spridningen av barnträdgårdar som baserade 
sig på privat välgörenhet kan ses som en del av den vitt utbredda, växande väl-
görenhetstanken som var typisk för denna period (se Temakarta 16).12

Man hade byggt barnträdgårdarna i Helsingfors genom att lära sig av försök 
som utförts i utlandet. De nordiska länderna samarbetade i barnträdgårdsar-
bete redan i ett tidigt skede, särskilt följde de upp diskussionen bland annat om 
Montessorimetoden. Inrättandet av tjänsten som inspektör för folkbarnträdgår-
dar år 1912 vittnar om stadens intresse för utveckling av folkbarnträdgårdar en-
ligt europeisk modell. Thyra Gahmberg, som utnämndes till tjänsten, fi ck som 
uppgift att bekanta sig med den nyaste pedagogiken i tre månader. På hennes 
begäran förlängdes tiden med tre månader. Gahmberg besökte barnträdgårdar 
i London, Paris, Berlin, Charlottenburg, München, Leipzig, Frankfurt am Main, 
Breslau, Budapest, Wien, Köpenhamn, Norrköping och Stockholm. I sin rese-
berättelse fäste hon uppmärksamhet vid både undervisningsmetoder och folk-
barnträdgårdslärarnas utbildning samt vid lönesättning och arbetsförhållan-
den. Hon var också intresserad av utvecklingsstörda barn och undervisningen 
av dem. Hälsa och renhet i barnträdgårdarna samt regler som gällde klädsel 
var föremål för hennes intresse. I Budapest intresserade hon sig för lärarnas 
förmåga att ackompanjera, spela fi ol och dansa. Den fröbelska metoden fi ck 
Gahmbergs förbehållslösa stöd. 13

Helsingfors var vid övergången till 1900-talet en mycket internationell stad. 
Så var det också mätt med antalet barnträdgårdar med främmande språk. Från 
slutet av 1800-talet till det första världskriget verkade det sex barnträdgårdar 
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med främmande språk i Helsingfors. År 1900 fanns det tre tyskspråkiga barn-
trädgårdar, två franskspråkiga och en ryskspråkig barnträdgård. Åren 1913–14 
hade antalet redan minskat till fyra och efter att Finland hade blivit självstän-
digt fanns det endast en tyskspråkig barnträdgård.14 Bakom denna förändring 
kan ses den minskning av andelen invånare med främmande språk i Helsing-
fors som började redan i slutet av 1800-talet. När andelen utländska invånare 
enligt folkräkningen år 1870 var 14,7 �, hade den vid ingången till 1920-talet 
minskat till 4,9 �.15 Under denna tid hade staden med under 20 000 invånare 
vuxit till en ”liten storstad” med över 150 000 invånare. Huvuddelen av dem 
som fl yttat till Helsingfors kom från den fi nskspråkiga landsbygden.

När man undersöker var barnträdgårdarna låg år 1900, märker man att 
största delen av folkbarnträdgårdarna låg på arbetarbefolkningens bostads-
områden. Av folkbarnträdgårdarna i Tölö låg Tölö folkbarnträdgård på Västra 
Chaussén (nuv. Mannerheimsvägen), i Berghäll Sörnäs barnträdgård på Östra 
Chaussén (nuv. Alli Tryggs park), i Rödbergen Folkbarnträdgård på Smedsga-
tan och i Kampen Finska barnträdgården på Annegatan. I stället placerade sig 
barnträdgårdarna med främmande språk i centrum: Västra Henriksgatan (nuv. 
Mannerheimsgatan), Alexandersgatan, Georgsgatan, Rikhardsgatan och Kon-
stantinsgatan (nuv. Sjötullsgatan) (se Temakarta 16).

1920- och 1930-talen

Den största förändringen vid ingången till 1920-talet är det nästan fullständiga 
försvinnandet av barnträdgårdar med främmande språk och omfattningen av 
folkbarnträdgårdsnätet. År 1928 nådde folkbarnträdgårdsnätet redan stadsde-
larna Majstad, Böle och Kottby utanför det egentliga stadsområdet.

Diskussion om kommunalisering av barnträdgårdar fördes på 1920-talet i alla 
stora städer i Finland. Helsingfors fattade ett viktigt beslut med tanke på barn-
trädgårdsarbetet i hela landet, när den år 1928 bestämde att ta de folkbarnträd-
gårdar som stötts till dess i stadens omedelbara besittning. Till följd av beslutet 
övergick 28 privata folkbarnträdgårdar den 1 januari 1931 till stadens ägo. Man 
bestämde även att ge privata barnkrubbor större understöd. I hela Finland ver-
kade i början av 1930-talet nästan hundra barnträdgårdar.16 Då var antalet invå-
nare i landet cirka 3 650 000.

Socialministeriet fastställde ett reglemente för Helsingfors barnträdgårdar 
år 1930. Samtidigt förkortades namnet folkbarnträdgård till barnträdgård.17 I 
och med kommunaliseringen förväntades grundandet av barnträdgårdar att 
bli snabbare. Kristiden i början av 1930-talet bromsade dock genomförandet av 
planerna. Den första ursprungligen kommunala barnträdgården i Helsingfors 
var barnträdgården Kaleva som grundades i arbetarstadsdelen Berghäll på Cast-
rénsgatan år 1935.18 Det nationalistiska namnet härledde från Finlands national-
epos Kalevala, som under det året fyllde 100 år. År 1939 fanns det 34 kommu-
nala barnträdgårdar i Helsingfors (se Temakarta 17). 19 Då var antalet invånare i 
staden cirka 260 000.

Diskussion om vem som borde övervaka barnträdgårdarna, utbildningssty-
relsen eller socialministeriet, har förts från och med början av 1900-talet. Först 
uppfattades barnträdgårdarna vara främst vård- eller uppfostringsställen, i bör-
jan av självständighetstiden lydde barnträdgårdarna under skolstyrelsen och 
från år 1924 överfördes de under socialministeriets skyddsavdelning.

Helsingfors stad upprättade också som första nordiska land en heltäckande 
plan för barnskyddsarbete, som inkluderade förebyggande verksamhet. Späd-
barnsdödligheten i Helsingfors var högre än genomsnittet i landet under hela 
1800-talet och i början av 1900-talet. En medverkande orsak till detta var det 
trånga boendet och den höga dödligheten bland utomäktenskapliga barn. Späd-
barnsdödligheten i Helsingfors började minska under det första årtiondet på 
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1900-talet. År 1909 var spädbarnsdödligheten i Helsingfors 14,5 � och på 1920-ta-
let cirka 10 �, som innebar hela landets nivå.

Mannerheims Barnskyddsförbund och Föreningen Mjölkdroppen drev på 
1920-talet en kampanj för att minska spädbarnsdödligheten genom att anordna 
mödra- och barnrådgivning. Antalet rådgivningsbyråer hade vid ingången till 
1930-talet ökat till åtta. 20

I slutet av 1930-talet hade Helsingfors nått Stockholms nivå inom barnhäl-
sovården mätt med många indikatorer. Detta var en följd av ett eff ektivt upp-
lysningsarbete för bättre hygien som bedrevs av hälsovårdspersonalen vid råd-
givningsbyråerna, hälsosystrarna och de ambulerande sjuksköterskorna. De 
undervisade i barnavård, vård och isolering av sjuka och handledde i personlig 
hygien. Marthaförbundet och lantbrukskvinnorna anordnade eff ektiva kurser 
i hantering och förvaring av livsmedel. 21

Krigstiden, 1940-talet

Utbildningen av hemvårdare på 1940-talet födde en ny yrkeskår, ”mammavika-
rier”, som blev experter och rådgivare inom hemvård, först till hemmens och in-
dustrianläggningarnas och senare till kommunernas tjänst. Under åren 1945–86 
blev 3 778 hemvårdare färdiga från Väestöliittos skola.22 Från och med 1950-talet 
började Helsingfors stad, såsom många andra kommuner, inrätta tjänster som 
hemvårdare. Helsingfors stad tog ansvaret för utbildningen av hemvårdare i 
början av 1980-talet.

Många barn i Helsingfors fi ck uppleva dramatiska vändningar under krigsti-
den. Redan på hösten 1939, då hotet om krig växte, uppmanades familjerna att 
fl ytta bort från Helsingfors till landsbygdens skydd. När Sovjetunionen anföll 
och vinterkriget bröt ut den 30 november 1939 började man skicka barn också 
till Sverige. Under fortsättningskriget (1941–44), särskilt åren 1942 och 1944, 
skickades fi nländska barn främst till Sverige, men några tusen barn också till 
Danmark för att få skydd. Efter de s.k. storbombningarna av Helsingfors som 
utfördes med Sovjetunionens fl ygplan i mars 1944 fanns det 17 500 barn från 
Helsingfors i Sverige. Allt som allt var antalet krigsbarn 70 000 varav 15 000 inte 
kom tillbaka till Finland. 23

Från och med 1940-talet, till följd av att stadens invånarantal och antalet 
kvinnor som arbetade hade ökat, växte behovet av barnträdgårdar allt mer. 
Därför grundades det nya barnträdgårdar i Helsingfors, och på grund av den 
stora inkorporeringen av områden år 1946 ökade antalet barnträdgårdar. Pri-
vata barnträdgårdar på områden som inkorporerades med staden togs i stadens 
ägo. Behovet av vårdplatser översteg dock efterfrågan. År 1950 sköttes c. 4 100 
barn i stadens 49 egna barnträdgårdar. Samma år blev cirka två tusen barn utan 
vårdplats. I verkligheten var behovet av platser ännu större, eftersom på grund 
av det ringa antalet platser lönade det sig ofta inte ens att söka dem. 24

Ny lag om barndagvård

Finland har varit känt för innovationer som anknyter till barnskydd, barnträd-
gårdar och daghem samt hälsovård och utbildning. I fråga om dessa tjänster 
har det varit betydande att ge alla tillgång till dessa tjänster, att tjänsterna är 
avgiftsfria eller att tjänsterna orsakar små kostnader för användaren obero-
ende av vilken befolkningsgrupp personen tillhör eller vilket område personen 
bor i. Statens stöd har säkerställt denna jämlikhet. Dessa sociala tjänster har 
fi nansierats från skattemedel överallt i de nordiska länderna, vilket för sin del 
har internationellt sett lett till en hög skattegrad.
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Temakarta 17.

Helsingfors kommunala barnträdgårdar år 1939

Alppimaja

Aula

Barnabo

Bertha-Maria-hemmet

Ebeneserhemmet, svensk barnträdgård

Ebeneserkoti, fi nsk barnträdgård

Fredriksberg

Fylgia

Fylgia fritidshem

Hemgård

Kaleva

Berghälls fi nska barnträdgård

Kalliorinteen lastentarha

Kotikallio

Kotikallion koululasten päiväkoti

Kotikallion seimi

Kotivaran koululasten päiväkoti

Leppäsuon lastentarha

Onnela

Pienola

Päivölä

Pääskylä

Rauhala

Sirkkula

Solhem

Solhälla

Tapiola

Toimelan koululasten päiväkoti

Tomtebo

Touhula

Valkama

Vallila

Vallilan kunnallinen lastenseimi

Virkkula

Vuokko

DESSUTOM FÖLJANDE KOMMUNALA BARNTRÄDGÅRDAR UTANFÖR KARTAN:
Alku (Väinölägatan 7)
Majgård (Limingovägen 78)
Sveaborgs barnträdgård (Sveaborg)

Helsingfors första småbarnsskola, Marias asyl, grundades år 
1847. Den har fungerat i huset i hörnet av Annegatan och 
Stora Robertsgatan från 1880-talet.
Helsingfors stadsmuseum

Påfrestningar att grunda barnträdgårdar härrörde från kvinnornas aktiva 
deltagande i arbetslivet. År 1975 utgjorde kvinnorna cirka 44 � av arbetskraf-
ten i hela landet och andelen kvinnor av hela den sysselsatta arbetskraften 
har redan länge varit över 50 �. År 2004 var andelen 52,9 �. År 2002 var gra-
den av kvinnornas deltagande i arbetslivet (andelen sysselsatt arbetskraft av 
15–74-åriga) i Helsingfors 63,2 �. Denna siff ra var litet högre än männens mot-
svarande andel 62,9 �.25

Den nya lagen om barndagvård trädde i kraft den 1 april 1973. I och med 
detta började man kalla Helsingfors stads barnträdgårdar, barnkrubbor och 
daghem för skolelever för daghem. 26 Lagen medförde större ekonomiska och 
administrativa förutsättningar och skyldigheter för kommunerna att anordna 
dagvård. Kommunerna fi ck i det nya systemet 35–38 � statsbidrag för driftskost-
nader för barnavård. Då blev familjedagvården en jämlik vårdform vid sidan 
om vården som ges i daghemmen. Dagvården blev ett väl organiserat socialser-
vicesystem, med syfte att stödja barnens hälsosamma uppväxt och utveckling. 
År 2000 fanns det 336 kommunala daghem i Helsingfors, i vilka sköttes cirka 
20 000 barn, och år 2005 fanns det 282 kommunala daghem i staden, i vilka det 
fanns 16 600 barn. Antalet daghem hade vuxit med en tredjedel från och med år 
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Barn i badet på 1930-talet.  Helsingfors stadsmuseum

1980, då antalet kommunala daghem i Helsingfors var 213, i vilka sköttes cirka 
13 000 barn. 27

Alternativa vårdformer har också hela tiden varit familjedagvård och pri-
vata daghem. När det år 1980 fanns 57 privata daghem och 1 591 daghemsplat-
ser i Helsingfors, hade antalet nästan fördubblats före år 2000. Då var antalet 
116 (sammanlagt 3 011 platser). År 1980 var antalet barn i kommunalt ledd fa-
miljedagvård 3433, och år 200 var antalet barn 2 207. Då kommunala daghem 
började byggas, minskade antalet platser i familjedagvård. Vid sidan om dessa 
vårdformer sköttes det i privat, övervakad familjedagvård sammanlagt 2 411 
barn år 1980, men år 1995 endast 379 barn. År 2005 var antalet barn i privat fa-
miljedagvård 84 barn. 28

Till tjänsterna för barn hörde också kommunala lekparker, som är öppna 
året runt eller en del av året, med sina övervakare. År 1955 var antalet lekpar-
ker 17 och år 2000 65.

Daghemmen och utbildningen av barnträdgårdsläkare, som har anslutits 
till universiteten, representerar för tillfället starkt fi nskt kunnande. Utländska 
experter besöker daghem i Helsingfors med ännu tätare mellanrum. När barn-
trädgårdarna på 1950- och 1960-talet besöktes endast av få besökare, 29har anta-
let besökare ökat till tiotals, även till hundratals. Att barnträdgårdslärarna har 
blivit mer professionella och internationella syns också i det att Helsingfors var 
värd för nordiska kongresser år 1928, 1950 och 1978.
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Julfest i Rauhala, som är Helsingfors stads daghem. Bilden har tagits på 1970-talet.  Helsingfors stadsmuseum
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