
Välkommen på utflykt till 

Helsingfors fängslande 

förflutna! Du får bekanta dig 
med stadens olika tidsepoker och 
stämningar. Du kan promenera på 

1930-talets gator, titta i skyltfönster 
eller fördriva fritiden på stranden och 
kanske prova baddräkter. Blir du trött, 
kan du stanna upp i ett 50-talshem 
och lyssna på radioprogram. Du kan 

också göra en avstickare till baren och 
spela hitlåtar i jukeboxen eller kika 
på de förborgade innergårdarna. Ta 
tidningen Ekon från Helsingfors till 
guide, så hittar du fram, den är din.

smakbitar från Helsingfors – en guide till stadens Historia
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meriVaaras funkismöbler är 
1930-talets toppdesign som inte finns i 
varje hem. I sin roman Apelsinkärnan 
beskriver Mika Waltari modern inred-
ning i en bostad i Tölö. ”Tänk om man 
hade haft det så här hemma, allt så 

enkelt och ändå säkert mycket dyrt, 
de där raka, fina linjerna, några sitsar 
med svarta tyger och nickelrör, skiva 
i mjölkglas för lampan. Jämfört med 
det kändes det egna hemmet mycket 
gammaldags med gammal, tung 

mahogny i salen, en hög spegel, brun 
flygel och ljusstakar, holländska tall-
rikar på väggen ovanför serverings-
skåpet, gamla inramade litografier i 
fars arbetsrum.”

ljudfilmen får sitt genombrott
i början av 1930-talet. Biograferna blir tvungna att förnya 
sin apparatur och Piccadilly på Glogatan öppnar sina 
dörrar den 30 augusti 1931 under namnet Maxim. Teater-
salen hör till de äldsta i staden, den stammar från 1909. 
Ljudfilmen ökar den finska filmens popularitet och med 
Tauno Palo, Ansa Ikonen och Regina Linnanheimo i 
spetsen blir skådespelarna stjärnor i stil med Hollywood.

Riddarhusets skvär, 1930-talet.

Spårvagnar på Kajsaniemigatan, 1930-talet.

2  |  gatuVyer

brondins café vid Södra 
Esplanaden 20 blir på 1910-talet en 
populär samlingsplats för konstnärer. 
Till stamgästerna räknas bland annat 
Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, 
Wäinö Aaltonen, Rudolf Koivu och 

Eino Leino. Till Brondagänget hör 
också Ponkki. ”Ponkki var ingen 
konstnär. Han hade inget eget gebit, 
men han förstod alla. Stadigvarande 
bostad är det ingen som minns att han 
skulle ha haft sedan studietiden och 

varje medlem av församlingen såg det 
som sin plikt att låta honom kinesa 
hos sig när han dök upp i ens lya.”*

* Vilho Nenonen: Tavattiin Brondalla. 

att resa, och framför allt att 
flyga, är än så länge få förunnat. 
När Malms flygplats öppnar i 
december 1936 innebär det ett 
slut på eran med sjöflygplan och 
flyghamn på Skatudden. Vid slutet 
av decenniet kommer man med 
flyg från Helsingfors till Tallinn, 
Stockholm, Kaunas och Berlin. 
Inrikesflygen går till Åbo, Marie-
hamn, Tammerfors, Vasa, Viborg, 
Imatra, Uleåborg och Kemi.

som souVenir rekommen-
derar en Helsinforsguide från 1934 
handarbeten som helsingforsarna 
själva uppskattar, textiler vävda av 
stadens kvinnor. ”När en familjefar 
i Helsingfors börjar närma sig vissa 
år, sätter hans hustru i god tid i gång 
med en rya, eller kanske med en 
orientalisk matta rentav.” En sådan 
gåva är ett ”storverk som ger även 
barnbarnen en bild av tillverkarens 
flit och färdighet.”

breder ut sig som elanto

Andelslaget Elantos butiker är en 
bekant syn för helsingforsare. På olika 
håll i staden finns det 1935 samman-
lagt 234 kvartersbutiker, däribland:

101 bröd- och mjölkbutiker
39 kött- och charkuterivarubutiker
52 diversehandlar
27 drog- och kemikalieaffärer
5 skoaffärer
7 tyg- och beklädnadsaffärer
3 kostymaffärer
4 hushållsaffärer
1 tobaksaffär

Filmen Minusgrader på Johannes-
plan. När kvicksilvret sjunker, Aho
& Soldan, 1933. Yle Arkivet.

Glassförsäljare i hörnet av Sturegatan och Backasgatan. Sakari Pälsi, 1932.

Ett par står på Henriksgatan. Sakari Pälsi, ca 1930.
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Berghälls kyrka under byggnad, Signe Brander 1911.

Helsingfors i fågelperspektiv. 
Fotografen Eugen Hoffers har kommit 
på den originella idén att bege sig 
upp i Nikolajkyrkans torn med sin 
fotografiska apparat för att från denna 
upphöjda punkt avbilda vår huvudstad. 
Man erhåller här en fullständig fågel-

perspektivisk rundöversikt av staden i 
en ny och fängslande gestalt. Bilderna 
är utförda med mycken färdighet 
och elegant sammanbundna till ett 
panorama. Hela arbetet kostar 72 
mark, varje plansch 4 mark, och finns 
tillgängligt i herr Hoffers atelier.

gamla Helsingfors till

museet. År 1906 tillsätter männen
i stadsfullmäktige en särskild forn-
minnesnämnd med uppgift att fotogra-
fera och avbilda byggnader och andra 
ställen som snart skulle komma att 
förlora sitt tidigare utseende på grund 
av nybyggnationen och andra omänd-
ringar. För uppgiften anställdes Signe 
Brander, känd som skicklig landskaps-
fotograf. Arbetet fortsätter och 1912 
tar sig fröken Brander upp i tornet på 
nybyggda Berghälls kyrka och doku-
menterar utsikten från arbetarstads-
delen runt kyrkan.

4  |  stadsVyer

är vida landskapsbilder som 
skapas genom att man tar 
en bild i varje väderstreck 
från en och samma plats. 
När man sedan samman-
ställer bilderna får man en 
enhetlig vy i 360 grader. 
Då de tidigaste panorama-
bilderna över Helsingfors 
fotograferades gick det 
fortfarande att se hela 
den byggda staden genom 

att ta sig upp på en 
tillräckligt högt belägen 
plats. I panoramabilder 
som tagits uppifrån 
tecknar sig Helsingfors 
i sin helhet från ett 
perspektiv som stads-
borna inte har tillträde 
till. Stadens gränser och 
struktur blir synliga vid 
första anblicken, som en 
tredimensionell karta.

Pärmbilden till Hoffers ursprungliga panoramaalbum.

På Hotell TORNI får Ni först- 
klassiga, fina resanderum 
– i vilken prisklass som helst.

Varje rum har rinnande varmt 
och kallt vatten, toalett och 
badrum samt telefon. Rymliga 
rum för varudemonstrationer 
och salar för herrar handels- 
resande. Restaurangen bjuder på 
kontinental mat och betjäning. 

Trivsam matsal för Hotell-
gästerna.

Kafé-restaurang i 13:e våningen. 
Enastående utsikt över hela 

Helsingfors med omnejd!

panoramafotografier

Hotell Torni under byggnad. Olof Sundström 1930.

Hotell Torni - 
Helsingfors första skyskrapa!

Reklamkort för Hotell Torni 1930.

resande till
HuVudstaden



Har du redan ett primus-kök?

Primus-köket som svenskarna har utveck-
lat finns nu att tillgå också i Helsingfors.
Primus-köket kan användas till matlag-
ning lika väl som till att värma stryklodet 
eller vatten för den manuella tvättma-
skinen. Den är också behändig om man 
vill koka kaffe på sin söndagsutflykt.

oroVäckande nyHeter hörs från Tölöviken och andra stränder i 
Helsingfors sommaren 1907. Havsvattnet är ställvis så illa nedsmutsat att den 
som vill bada inte längre har kurage att hoppa i sjön. Dessutom kommer det en 
förskräcklig stank från de nedsmutsade stränderna. Stadens avloppsvatten leds 
nämligen rakt ned i havet. Både havsvattnets och vattenledningsvattnets kvalitet 
måste undersökas å det snaraste och en förbättring skyndsamt fås till stånd.

Unge Nils Wasastjerna skaffar sig i 
slutet av 1880-talet en detektivkamera 
och börjar ta bilder av familjens och 
vänkretsens, de unga flanörernas, liv i 
Helsingfors. I hans bilder strosar helsing-
forsarna längs Esplanaden, firar Valborg 
i Kajsaniemi och åker skridsko på Norra 
kajens skridskoplan, ett populärt tillhåll 
för ungdomen, där de kan kurtisera. En 
solig vårdag fotograferar han stadsborna 
i Södra hamnen, där de följer med hur 
Murtaja, Finlands första isbrytare som 
färdigställdes 1890, öppnar hamnen för 

fartygstrafik efter vintern. Utställningen 
förevisar fyrtio fotografier från åren 
1889–1892. Nils Wasastjerna (1872–
1951) föds i en förmögen tjänstemanna-
familj och är ända från ungdomen en 
entusiastisk fotograf. Han studerar först 
arkitektur, men går via försäkrings-
branschen och blir sedan inrednings-
designer och arkitekt. Wasastjerna är  
en ansedd arkitekturkritiker och be-
skyddare av kultur och byggnadskonst 
och är också direktör för Helsingfors 
stadsmuseum 1913–1920.

i detektiVkamerans sikte
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Affärsmannen Rudolf Elfving och
assessorn P. A. Rönnbäck på dags-
promenad på Norra Esplanaden.

Skillnaderna i levnadsstandard mellan 
de olika befolkningsgrupperna är stora 
i Helsingfors. Staden växer snabbt. 
Bättre bemedlat folk tillbringar 

fritid i slutet aV 1800-talet

nöjesutflykter är något 
som till all lycka allt vidare 
medborgarkretsar nuförtiden 
kommer i åtnjutande av. Under 
sommarveckosluten kan man 
längs stränderna träffa på säll-
skap som går ombord på ångbåtar, 
motorbåtar eller roddbåtar för att 
fira söndag på Helsingfors ack, 
så underbara stränder. 
Arbetarföreningarna, nykterhets-
föreningarna och vanliga arbetar-
familjer gör utflykter till Fölisön, 
Högholmen, Fårholmen eller 
andra närbelägna holmar.

fritiden på stan, i kaféer, parker och 
på skridskoplan. Arbetarnas dagar 
är långa, upp till 12–14 timmar, och 
deras fritid inskränker sig till sön-

Strandliv i Kallvik i Nordsjö på 1910-talet.

Sommardag vid havet.

Uusi Suometar 20.6.1909.

baddräktsmodet har blivit mera 
rationellt. Så sent som efter medlet av 
1800-talet består damernas badutstyrsel 
av en långärmad dräkt, byxor, skor, hatt 
och parasoll. Inget att undra över, att det 
är klent beställt med simkunnigheten. 
Nu börjar kvinnorna frigöra sig från 
korsetternas skräckvälde och man kan få 
se baddräkter som är tilltalande för ögat, 
som låter en fritt röra på armar och ben 
när man simmar. Männens baddräkter
är för sin del mestadels försedda med 
hängslen och prydda med olika ränder.
En del män uppträder till och med endast 
i enkla badbyxor med korta buntar.

6  |  fritiden

dagarna. Då sysslar man med sin 
hobby, går på arbetarnas egna nöjen 
och om somrarna gör man utflykter 
till folkparkerna.

Hufvudstadsbladet 31.5.1905

Uusi Suometar 1.12.1885.
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Smalfilm blir en populär allemans-
hobby på 1950-talet. Det ser man på 
de ständigt stigande försäljningssiff-
rorna för smalfilmsutrustning. Det 
uppkommer också smalfilmsfören-
ingar i snabb takt. Hur kommer det
sig att det blir så hejdlöst populärt?
Ta en titt på era fotografier och före-
ställ er hur trevligt det skulle vara att 
se era barn lära sig gå i LEVANDE 
bild! De flesta vill filma sin familj – 
byta ut fotoalbumet mot filmburken. 
En del börjar entusiastiskt göra 
tävlingsfilmer, men det är förstås
en helt annan historia.
Utställningen förevisar Ensio Hietalas 
smalfilmer från Västra Hertonäs på 
1950-talet.

tänk om Vi skulle börja filma?

tryckkokaren är 
ypperlig för matlagning. 
Den heta ångan kokar råva-
rorna under ett tättslutande 
lock vid högt tryck. Till-
redningstiden är mycket 
kortare än i en vanlig 
kastrull och ingredienserna 
håller en fastare konsistens. 
Snabbgrytan har en meka-
nism som sluter grytan tätt. 
Vid tillredningen måste 
man dock hålla ett öga på 
klockan så inte trycket i 
kastrullen får maten att 
flyga i skyn!

på 1950-talet finns det inget 
extra utrymme i hemmen i Helsing-
fors. Det finns gott om en- och 
tvårummare och i många hem fung-
erar köket samtidigt som sovrum. 
Enligt statistiken bor 30 procent av 
invånarna trångt. Det betyder att det 
bor flera än två personer per rum, 
köket medräknat. Trångboddheten 
förvärras av underhyresgästerna. 
Också i små bostäder tar man in en 
bekant eller släkting som behöver 

någonstans att bo. I större bostäder 
kan man inhysa helt främmande 
människor, om nämnden för rums-
uthyrning anser att det finns tillräck-
ligt med utrymme.

8  |  HelsingforsHemmet

radion har blivit en riktig alle-
mansmöbel! Man lyssnar med andakt 
på de elegant utformade apparaterna 
och det är ju bara att lyssna, det sänds 
program från arla morgon till sena 
kvällen, både seriösa program och 
underhållning. Lyssnarkåren uppmärk-
sammas börjandes med de minsta. 
Hela skolklasser lyssnar koncentrerat 
på farbror Markus roliga program, de 
mest talangfulla får till och med själva 
uppträda.

allmänna badstugor 
kompenserar för de bristfälliga tvätt-
möjligheterna i hemmen. I början av 
1950-talet var 56 % av bostäderna 
utan badrum och 60 % utan varmt 
vatten. Telefonkatalogen från 1951 tar 
upp kontaktuppgifter till 59 allmänna 

badstugor. Valmöjligheter finns det, 
allt från Elantos Bastu på Helsinge-
gatan till Diskussionsföreningens 
bastuklubb på Brändö, från bastun på 
Hotell Klaus Kurki på Bulevarden till 
Marttilas badstugor i Sockenbacka.
Efter bastun. Nils Andersson, 1976.

Hetekan är den mest sålda 
sängtypen i Finland, den har till-
verkats i nästan en miljon exemplar. 
Stålmöbelsfabriken Helsingin  
Teräshuonekalutehdas kommer  
1932 ut på marknaden med en säng 
som de kallar vilosoffa eller bädds-
offa. Företagets namn förkortas 
HeTeKa och snart börjar folk kalla 
alla den typens sängar för heteka, 
även om det finns tiotals tillverkare 
runtom i landet. Oavsett vem som 
har utvecklat modellen har den fått 
finländarnas odelade uppskattning 
för att den är så lättanvänd och 
hygienisk.
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minne från 1918 Mången som deltar i inbördes-
kriget 1918 vill föreviga sig på ett fotografi före avfärden 
till fronten. Tillfälliga fotograferingsateljéer ställs upp till 
och med i närheten av fronterna. Efter kriget kan dessa 
fotografier visa sig ödesdigra när det söks efter skyldiga 
och delaktiga i blodsdåden. En ateljébild kan räcka som 
avgörande bevis. Därför finns det de som gömmer undan 
sina fotografier ännu länge efter att inbördeskriget har 
tagit slut.

domedagsstämning. Timo, Mikko och Antero är i 
Pestparken när de ser ett tjockt svart rökmoln. ”Vi gissade 
genast att det är magasinen som brinner”, säger pojkarna. 
För dem är det helt klart att branden är anlagd. De tänker 
följa med skådespelet så länge det varar. ”Måste skaffa mera 
öl.” Runt magasinen börjar det samlas hundratals, om inte 
tusentals människor med sommarfeelis. Alla har mobiler, 
de fotar varandra med eldslågorna som bakgrund och ber 
flera bekanta ta sig dit. Magasinen brann den 5 maj 2006.

skatuddens fängelse

Helsingfors länsfängelse som blev 
färdigt 1837 är i bruk ända till år 
2002, de sista åren som häkte. Såväl 
president Risto Ryti som bedragaren 
Ruben Oskar Auervaara har suttit på 
Skatudden.

Helsingfors stadsmuseum fotograferar 
år 2002 fängelset från insidan innan 
det byggs till ett hotell.

En cell i Skatuddens fängelse. 
Sakari Kiuru 2002.

10  |  tråkiga nyHeter

Den 30 november 1939 gör sovje-
tiska bombplan två luftangrepp mot 
Helsingfors. I bombardemangen dör 91 
personer och 236 skadas. Andra världs-

krigets häftigaste bombardemang får 
man uppleva i februari 1944. Under tre 
nätter fäller bombplanen med tio dagars 
mellanrum nästan 12 000 bomber 

och 740 av dem inom stadsområdet. 
I februaribombardemangen dör 146 
personer och 356 skadas. Dessutom 
förstörs 109 byggnader.
Radioprogram: Reporter Veikko
Itkonen. Yle Arkivet.

på järnVägsstationens 
godsstation avslöjas ett försök att 
smuggla sprit. När man inspekterar 
en stor fraktlåda hittar man ett piano 
som innehåller inalles 140 liter 
sprit. Fraktens avsändare, 35-årige 
sysslolöse agenten Eetu O., berättar 

i förhören att han har införskaffat 
spriten av några obekanta män. Piano-
fodralet har han låtit göra för två tusen 
mark i en snickarverkstad i syfte att 
smuggla alkohol. Pianofodralet som 
var på väg till Sordavala är i bruk för 
första gången.

Byggnad i lågor efter att ha bombats, 1943.

Vinterkrigets första dag

Spritlast på Järnvägsstationen. Kriminalmuseet.

gustaf fredrik ocH maria 

eVelina Rosenströms fyra barn dör
som små inom en period av två år.
Det har gjorts en minnestavla över 
barnen med ett fotografi av varje barn
i kistan och med en dekoration gjord
av barnens hår.  

Även om dödligheten går ned i slutet av 
1800-talet, dör på den tiden ännu vart 
fjärde barn under ett år i Helsingfors. 
I dagsläget är spädbarnsdödligheten i 
hela Finland under 100 barn per år.

De Rosenströmska barnens ålder
och dödsorsak:

Ellen Maria 
2.12.1888 – 31.1.1891 (2 år 1 mån 28 dg).
En vecka torr lunginflammation.

Fredrik Rudolf 
3.11.1889 – 28.9.1891 (1 år 10 mån 28 dg).
Hjärninflammation.

Einar Valdemar 
6.2.1891 – 5.3.1892 (1 år 27 dg).
Långvarig sjukdom.

Fredrik Valdemar
10.8.1892 – 26.11.1892 (3 mån 16 dg)
Långvarig sjukdom.
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Helsingfors 1878 Helsing-
fors stadsmuseum beställer en  
miniatyrmodell från Bruno Aspelins 
modellsnideri. Modellen grundar sig 
på kartan från 1878 och den färdig-
ställs i delar under åren 1917–1931 i 
skala 1:500. Modellen visar Helsing-
fors i början av omvandlings- och 
tillväxtperioden. Miniatyrmodellen 

Gamla barnmorskeinstitutet på Fabriksgatan. K. Helve, 1923.

olympia-Helsingfors

Konstnären Aarne Nopsanen 
(1907–1990) tecknar en färgsatt 
stiliserad karta över staden 
på beställning av Helsingfors 
turistbyrå inför Olympiska 
sommarspelen i Helsingfors 
1952. Det tas endast några 
provtryck av kartan och den får 
ingen dess vidare spridning.

nya ljuskällor Gasbelysning har 
redan sedan början av 1860-talet lyst upp stadens centrum-
områden under den mörka tiden. Det finns redan över fem-
hundra gaslyktor i staden och också offentliga utrymmen 
har gasbelysning. Elektriskt ljus tas i bruk 1877 på bangår-
dens mekaniska verkstad. För produktionen av elektricitet 
används en s.k. Grammemaskin. Sommaren 1878 lyser 
restauratörerna Kämp och Lindgren upp Brunnsparken 
med elektriskt ljus under de Musikaliska Soiréerna.

barnHälsoVården
har tagit ett rejält kliv framåt. Till vår 
glädje öppnar det nya barnbördshuset 
sina dörrar och dessutom ordnar 
Vaccinationsbyrån vaccinationer av 
barn stadsdelsvis för att förhindra 
att smittkoppor sprids i vårt land. 
Närmare tidsangivelser fås från 
dagstidningarna.

hålls utställd ända till början 
av 1980-talet, över 50 år i Villa 
Hagasund och efter det i Spårvägs-
museet från slutet av 1990-talet till 
år 2008. I miniatyrmodellen kan 
man hitta bekanta landmärken, 
men där finns också fel och brister, 
eftersom den är gjord i efterhand 
med hjälp av bilder och kartor.

Propagandakarta över Helsingfors från medlet av 1800-talet.

Detalj från Nopsanens karta.

finska gardets ankomstfest

Cirka 500 gardister återvänder från 
rysk-turkiska kriget med tåg via S:t 
Petersburg till Helsingfors den 9 maj 
1878. Folket hurrar och välkomst-
festen firas i Tölöparken. Talen hålls 

på finska och på svenska. Sedan 
marscherar trupperna in i staden 
ledsagade av publiken. Vid Student-
huset sjunger studenterna sin hälsning. 
Från Balkan har en ungefär 10-årig 
föräldralös grekisk gosse vid namn 

Aleksej Apostol följt med gardisterna, 
honom tar kapten Ramsay till foster-
barn. Kejsaren har beviljat soldaterna 
S:t Georgskorset som erkänsla för 
tapperhet.
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Uusi Suometar 11.10.1878

Kejsaren Nikolaj I.

fästning ocH stad Den tyska 
propagandakartan över Helsingfors 
är från Krimkrigets tid från medlet 
av 1850-talet. Det är meningen att 
den ska visa upp en ointagbar fäst-
ningsstad. Den engelsk-franska flottan 
bombarderar Sveaborg i augusti 1855 
i tre dygn. I bombardemangen dör 55 
ryssar och 204 skadas och i fästningen 
förstörs byggnader. Staden skadas inte.
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Oy Alkoholiliike Ab grundar 1962 
restaurangkedjan Kantaravintolat Oy 
som med ett försök med ölrestau-
ranger vill styra konsumtionen från 
starka alkoholdrycker till mildare. De 
positiva erfarenheterna av försöket 
återverkar för sin del på beslutet 
1969 att låta mellanöl säljas fritt i 
livsmedelsaffärer och på kaféer. Den 
nya lagen för med sig mellanölsres-
tauranger i gatubilden och till förstä-
derna. I Helsingfors öppnar Richard’s 

Pub och Annas Pub 1969. Angleterre 
i brittisk stil öppnar 1976 på Fredriks-
gatan, där den finns fortfarande.
Pubarna representerar en ny utskänk-
ningskultur. Måltider är inte längre 
obligatoriska utan lokalerna finns till 
för att man ska dricka och umgås. 
Ännu i början av 1980-talet är 
A-ölet i skatteklass IV populärare än 
mellanölet, men fram mot slutet av 
decenniet börjar man få mellanöl på 
kran och den tränger undan A-ölet.

Dörrvakten på grillrestaurang Kultaisen Oravan Grilli, Runda huset. Simo Rista, ca 1970. Restaurang Laatu-Haiti, Snellmansgatan 19. Kari Hakli, 1972.
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de första jukeboxarna, alltså 
skivautomaterna, kommer till 
Finland på 1930-talet. Apparater-
na som spelar singelskivor införs i 
medlet av 1950-talet och till exempel 
på Borgbackens kafé är den tyska 
Seeburg-jukeboxen som skaffades 
dit 1956 länge i bruk. I början ägs 
apparaterna av privata företag, men 
Penningautomatföreningen RAY 
börjar 1962 överta kontrollen över 
merparten av jukeboxarna. Popu-
lariteten är som störst på 1970-
talet då det på kaféer och restau-
ranger finns 2800 RAY-ägda 
apparater. I slutet av 1980-talet 
finns bara ca tusen av dem kvar.
När ljudåtergivningsapparaturen 
utvecklas minskar antalet jukeboxar, 
men det finns fortfarande kvar av
dem i aktivt bruk både i barer och
hos hobbyidkare.

pajazzon gör sitt inträde i Finland 
på 1920-talet. De från Tyskland 
importerade spelapparaternas namn 
Bajazzo syftar på det italienska ordet 
pagliaccio, en narr, i vars hatt man 
i spelet ska fånga en kula. I början 
förbjuds pajazzon som hasardspel, 
men förbudet faller i rätten 1928. De 
första finländska spelautomaterna till-
verkas 1929. Automaterna kontrolleras 
av privata ägare, men från 1933 framåt 
får endast välgörenhetsorganisationer 
ha penningautomater. Penningspel 
anses som en last och intäkterna vill 

man styra till goda ändamål. Med 
detta syfte grundas Penningautomat-
föreningen (RAY) 1938. 50-pennis-
pajazzon som småningom blir en 
klassiker införs 1967. Penningauto-
matföreningens verksamhet grundar 
sig fram till 1970-talet i huvudsak på 
pajazzon och jukeboxar. När popula-
riteten är på topp i slutet av 1970-talet 
finns det upp till 8500 pajazzoappa-
rater. Småningom börjar populariteten 
sjunka, och sjunker allt snabbare när 
RAY 1996 introducerar Pokern. Den 
sista pajazzon tas ur bruk i mars 2015.

1. Marion    
 El Bimbo
2. Erkki Junkkarinen   
 ruusuja Hopeamaljassa
3. Vicky    
 kun Chicago kuoli
4. fredi    
 Avaa sydämesi Mulle
5. Hurriganes    
 get on
6. katri Helena    
 Vasten Auringon siltaa
7. sleepy sleepers   
 kuka Mitä Häh
8. george Baker selection  
 Paloma Blanca
9. katri Helena    
 Paloma Blanca
10. Erkki liikanen   
 Evakkoreki
11. Erkki liikanen   
 Meiä Veera
12. gloria gaynor   
 never Can say goodbye
13. kivikasvot    
 Tankeros love
14. Wess & Dori ghezzi   
 Era
15. rock ‘n’ roll Band   
 i’m gonna roll
16. Teach-in    
 Ding-A-Dong
17. Juice leskinen & Coitus int. 
 se oli Jautaa
18. labelle    
 lady Marmalade
19. The rubettes   
 i Can Do it
20. Carl Douglas    
 kung fu fighting

finlands
populäraste
singelskiVor 1975

mellanölet blir fritt

Tysk pajazzo från 1920-talet.

Reklam för skivaffären Tunnelin Levy.
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en snickare från Rödbergen som 
förblir okänd börjar skriva dagbok den 
1 januari 1892. De dagliga kommen-
tarerna om vädret, arbetet och dagens 
gång är konstaterande. Det finns inget 
stadigvarande arbete och han går från 
gård till gård med sin verktygsback och 
frågar om det finns möbler som behöver 
repareras. På våren kommer det ett mera 
lukrativt arbetstillfälle, inredningen 
på en ångbåt. Hustrun Fina går flitigt i 
kyrkan, med grannen blir det ibland en 
sup eller en öl, så mycket annat händer 
det inte. Dubbelsjälvmordet på Nylands-
gatan och andra sensationella nyheter 
i tidningarna kvitterar skribenten med 
ett kort omnämnande. Anteckningarna 
upphör i juli samma år. Vi får inte veta 
hur berättelsen fortsätter.

VinterarbetslösHeten är ett 
välbekant fenomen i Helsingfors, men 
åren 1891–1894 blir läget allvarligt. 
Vintern 1891 rapporterar stadens 
poliskammare: ”Uppenbarligen redan 
i början av november började det bli 
allmän brist på arbete här i trakten, och 
den arbetare som av obetänksamhet 
eller lättsinnighet hade låtit bli att av 
sina tidigare goda arbetsinkomster 
avsätta till sparande går nu omkring 
med dyster panna och tungt sinne mot 
den stränga vintern.” Det finns nu flera 
arbetslösa än någonsin och nu lider de 
inte längre i de tysta: de börjar uppträda 
hotfullt. Staden inrättar en arbetsför-
medling och erbjuder nödhjälpsarbete.

Gatumusikant spelar på sin hembyggda fiol 
på gården. Väinö Kannisto 1940-talet.

rysligt dubbelmord

”I går morse skedde här ett 
tvåpersonersmord, så hemskt 
och samtidigt så berörande 
och bedrövligt till sin natur 
att något jämförbart knappast 
någonsin tidigare har skett i 
vårt land. Kl. 6 på morgonen 
tog kontoristen Ossian 
Engvall och restaurangjung-
frun Ellen Forsman sina liv  
i den förstnämndas lägenhet 
på Nylandsgatan i hus nr 4 
så att den förstnämnda först 
sköt sin älskarinna och sedan  
sig själv.”

Tragedin som tilldrog sig den 
2 mars 1892 slogs upp stort i 
tidningarna.

En snickare i sitt arbete. Joel Nokelainen 1982.

Torgpriser den 6–12.3.
Päivälehti 15.3.1892

Barn leker på en sandhög på gården.
Eino Heinonen 1950-talet.

Lekande barn i Berghäll. Eino Heinonen 1950-talet.

gårdarna i storstaden var ofta karga 
och skuggiga, men för barnens lekar duger alla 
skyddade skrymslen, källargångar och till och 
med sopkärl. Man leker tafatt, hoppar hage. På 
gården breder man ut glansbilder, neppisbilar 
eller marmorkulor på asfalten och spelar boll,

fastän det är förbjudet. Tvätten på tork är för-
visso i farozonen. Gårdskarlen och gårdskarls-
frun håller disciplin, men så fort de vuxna ser åt 
annat håll prövar man sina gränser och klättrar 
fast upp på brandstegen. Händer det något kan 
man ju alltid ropa mamma till fönstret.

Utdrag ur husbolagets ordningsregler.
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stadens soundtrack

Stadens ljud påverkar oss alla. För en 
del människor blir det ett bakgrunds-
ljud som man lägger märke till först 
när det upphör. Vissa stadsbor påverkas 
starkt av ljuden och vill inte bli av med 

sista telefonkiosken

Telefonkioskernas öde beseglas av 
mobilerna. När Finland på 1990-
talet i rask takt blir en föregångare 

i användningen av mobiltelefoner, 
minskar behovet av allmänna tele-
foner radikalt. Till slut går denna från 
gator och parker bekanta stadsmöbel 
att finna endast på Sofiegatan, där ett 
gatumuseum öppnar 1998. Gatu-
museets telefonkiosk möter sitt öde, 
när den upprepade gånger blir rammad 
av sop- och servicebilar. Omsider 
fattas beslutet att kiosken inte längre 
kan återställas. Historien upprepar 
sig. I tiderna var många telefonkiosker 
antingen i olag eller mycket sjaskiga 
till följd av skadegörelse. Om inte 
annat, så är just den sidan i telefon-
katalogen utriven som du själv hade 
behövt!
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Varför för ni oljud Här? Troligen ställs alla hobbyskejtare någon gång inför samma fråga: ”Varför är ni här 
och för oljud när det har byggts egna ramper åt er?” Skateparkerna är ett yngre fenomen än själva skejtandet, och skejtning 
är inte beroende av platser som byggs särskilt för ändamålet. Enkom skapade ytformationer följer skejtningens natur, medan 
skejtningen i sig kan anpassa sig till de mest olika omgivningar. Skateparkerna grundar sig på skejtningens interna praxis 
och historia, medan var och en i det offentliga rummet själv kan skapa nya sätt att skejta och hitta otaliga möjligheter i en 
omgivning som till en början ter sig vanlig och alldaglig.

skejtarens blick

Skejtare söker ständigt nya spots. 
Man kan tala om skejtarblicken, 
för en skejtare pejlar hela tiden 
med blicken efter möjliga skate-
spots i den urbana miljön. I 
skejtarens ögon är i princip vilken 
miljö som helst intressant. Till 
exempel en fotbollsspelare tittar 
knappast på en sporadisk park som 
en möjlig eller lämplig plats för att 
spela fotboll, för en riktig fotbolls-
plan är alltid bättre och jämnare. 
En skejtare däremot kan inte 
låta bli att titta efter intressanta 

ring ocH lyssna

Från telefonautomaten kan du 
ringa och lyssna på vad helsing-
forsbor har att berätta om sin 
hemstad. Helsingfors stadsmuseum 
har suttit i en jurta och samlat 
in stadsbors berättelser, 2014 på 
Cittertorget i Gamlas och 2015 
i Månsas. Jurtan kommer också 
framöver att turnera på olika håll 
i staden. Jurtaberättelserna spelas 
in på video och visas på museets 
utställningar. Det är glädjande att 
se hur gärna folk i Helsingfors 
vill dela med sig av sin berättelse 
framför kameran.

dem ens om de försöker. Sommaren 
2015 dokumenterade ljudkonstnär 
Mikko H. Haapoja ljudlandskapet 
i Helsingfors längs linjen som skär 
igenom stadens historiska centrum, 
från Observatoriebacken till Berghälls 

kyrka. Haapoja har sammanställt ett 
16-minuters soundtrack av ljuden, där 
Sommarhelsingfors öppnar sig för oss 
via ljuden. När man lyssnar på tracket 
märker man hur starka minnesspår 
ljuden lämnar efter sig hos oss.

Hai jump är en skateboardtidning 
som Pentti Järvelin är chefredaktör 
för och ger ut på eget förlag. Det har 
kommit ut tio nummer av tidningen 
under åren 2010–2016. Hai Jump 
kom till av missnöje mot befintliga 
skatetidningar och den erbjuder 
en publikationsplattform med låg 
tröskel för många skribenter, illus-
tratörer, fotografer och andra aktörer 
inom skatekulturen. Hai Jump ser ut 
som sina upphovsmakare – tiotals 
människor – och lockar hela tiden till 
sig nya människor i tidningsarbetet.

ställen, även omde försöker. Också 
när skejtare ser på tv-serier eller 
filmer söker blicken skatespots. 
De kan konstatera för sig själv: 
”Där utanför rättshuset i New York 
ser det intressant ut!” Många som 
redan har slutat skejta berättar att 
de fortfarande ser på stadsrummet 
med skejtarögon. En kär hobby 
lämnar oförglömliga spår.

Tommi_Bsnosepick_Suvilahti.
Mikko Kempas 2014.

Louie  Barletta_FS_Air. Mikko Sinervo 2004.

Panorama från tornet i Berghälls kyrka mot söder. I förgrunden Broholmsgatan. Anton Rönnberg 1931.

Sakari Kiuru 2001.
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