


Ur#Namn%i%stadsmiljö,%handlingar%från%NORNA:s%42%symposium%i%Helsingfors%den%10–12%november%
2011,#red.#av#Leila#Mattfolk,#Maria#Vidberg#och#Pamela#Gustavsson,#%s.#9–15.##
(Skrifter#7#och#NORNAHrapporter#90.#)#Helsingfors:#Institutet#för#de#inhemska#språken.%

#

#

#

#

#

En#främling#kom#till#Helsingfors#

%
Av%Lars%Huldén%

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

©#Författaren#

#

URN:ISBN:978H952H5446H82H1#

ISBN#978H952H5446H82H1#

ISSN#2323H4113#(Skrifter#–#Institutet#för#de#inhemska#språken)#

ISSN#0346H6728#(NORNAHrapporter)#

#

Omslag:#Utdrag#ur#Helsingfors#stads#guidekarta.#©#Stadsmätningsavdelningen,#Helsingfors#

045/2013##

#

Helsingfors#2013#(elektronisk#utgåva#2016)#

#



!

!
En!främling!kom!till!Helsingfors!

%

Av%Lars%Huldén%

!
!
!
!
!

En!främling!kom!till!Helsingfors.!Det!var!i!slutet!av!januari!1931.!Främlingen!
skulle!strax!fylla!fem!år,!vilket!var!anledningen!till!att!han!fick!följa!med!sin!
pappa!på!resan.!Efter!att!ha!fyllt!fem!kunde!han!inte!längre!resa!gratis!med!en!
förälder.!

Främlingen!var! jag.!Det!här!är!berättelsen!om!hur! jag!erövrade!en!stor!
stad!och!dess!ortnamn.!

Vi!åkte!med!häst!och!släde!fem!kilometer!ut!till!landsvägen.!Där!steg!vi!
på!”expressen”,!en!vanlig!svart!personbil!som!transporterade!dem!som!hade!
mest! bråttom!mellan! Jakobstad! och! Vasa.! Men! redan! i! Oravais! bytte! vi! till!
en!”buss”,!som!var!mycket!större!än!expressen!och!gul.!Den!tog!oss!till!Jeppo!
station.!Där!var!alldeles!mörkt.!Och!så!kom!tåget.!Det!hade!tre!stora!lampor!
framme!på!lokomotivet.!

Vi!åkte!andra!klass!på!tåget.!Där!var!bänkarna!stoppade.!Pappa!träffade!
genast! två! bekanta! farbröder! som! satt! breve! varandra! i! en! bänk.! Jag! har!
senare! förstått! att! det! var! två! av! hans! vänner! inom! fredsrörelsen.! Jag! fick!
hälsa!på!dem.!Jag!lyfte!högra!benet!åt!sidan!så!högt! jag!kunde!och!slog!ihop!
klackarna!efter!det,!så!att!det!smällde,!samtidigt!som!jag!bockade,!för!så!hade!
jag!lärt!mig!att!man!skulle!göra!av!drängen!Viljam!som!hade!varit!i!militären.!
Pappa!såg!generad!ut!och!förklarade!nånting!för!farbröderna.!!

Vi!hade! ingen!sovplats!men! jag!sov!gott! i!den!stoppade!bänken.!Då! jag!
vaknade!var!vi!i!Tammerfors!och!stod!stilla.!Så!började!tåget!gå,!men!hemåt!!
Pappa!förklarade!att!lokomotivet!hade!flyttat!till!andra!ändan!av!tåget!och!att!
vi!i!en!vid!båge!skulle!vända!tillbaka!mot!Helsingfors.!!

Helsingfors!station!var!det!största!hus!jag!dittills!hade!sett.!Pappa!hade!
berättat! att! det! i! Helsingfors! fanns! butiker! under! gatan! och! att! de! hade!
fönster! i! taket.! Vi! gick! genast! ner! till! ett! sådant! ställe,! för! pappa! behövde!
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schagga!sig,!dvs.!klippa!håret,! innan!han!skulle!på!sammanträde.!Det!räckte!
oändligt!länge.!Jag!vred!och!vände!mig!på!stolen!där!jag!satt.!!

Men!så!var!det!klart!och!nu!gick!vi!till!leksaksbutiken,!det!som!jag!hade!
väntat! på! allra!mest.! Vilket! paradis!! Där! fanns! bilar,! lastbilar,! bussar! i! alla!
storlekar! utom! den! riktiga.! Flygmaskiner,! tåg,! dockor! och! saker! som! jag!
aldrig!hade!sett.!Jag!sprang!från!leksak!till!leksak!och!ropade:!”Det!här!vill!jag!
ha!!Nej!det!här!vill!jag!ha!!Nej!det!här!”!Tanterna!skrattade!och!pappa!såg!glad!
ut.!Till!slut!fick!jag!ett!litet!tåg.!Det!var!ett!blått!lokomotiv,!en!röd!och!en!grön!
passagerarvagn!och!en!grön!bromsvagn!på!ändan.!Det!fanns!särskilda!bromsK
are!på! tågen!på!den! tiden.!Min! syster!därhemma! fick! en! tupp!och! en!höna,!
som! hackade! på! underlaget! när! man! drog! i! ett! par! käppar.! Alltsammans!
rymdes!i!en!liten!kappsäck!av!hårdpapp!som!jag!också!fick.!Den!var!brun!och!
kanske!en!halv!aln!på!ena!kanten.!!

Jag!minns!inte!hur!vi!kom!vidare.!Men!det!fanns!stora!hus!på!alla!sidor.!
Och!efter!en!stund!var!vi!framme!vid!det!hus!där!jag!skulle!vara!medan!pappa!
var!på!sammanträde.!Där! fanns!hiss,! som!vi!åkte!med!uppåt.!Där!bodde! två!
tanter,!som!hade!lovat!ta!hand!om!mig.!Den!ena!hette!Hanna!och!kom!från!en!
granngård!till!morfars!hus!i!Kantlax.!Tanterna!var!sömmerskor!och!arbetade!
hela!dagen.!Jag!fick!inte!gå!in!i!deras!rum!för!det!kom!andra!tanter!som!skulle!
prova!kläder!och!de!fick!inte!störas.!Men!jag!fick!leka!med!tåget!i!tamburen.!
Där!fanns!inga!fönster!men!flera!dörrar!som!alla!var!stängda.!Jag!har!senare!
fått!veta!att!adressen!var!Nylandsgatan%11%B%11.!Och!hur!skulle!jag!ha!kunnat!
ana!att!jag!senare!i!livet!skulle!bo!tretton!år!i!huset!mitt!emot.!!

Så! slutade! tanterna! arbeta! för! dagen! och! vi! gick! ut! på! en! promenad,!
tanterna!en!på!var!sida!om!mig.!När!vi!vände!runt!ett!hörn,!jag!har!förstått!att!
det!var!hörnet!av!Bulevarden!och!det!som!nu!heter!Mannerheimvägen,!så!såg!
vi! Stockmanns% torn! som! lyste! i!mörkret! högt! uppe.! Tanterna! sa! att! det! var!
alldeles!nytt.!Det!var!just!till!Stockmanns!vi!var!på!väg.!!

På!Stockmanns!åkte!vi!rulltrappa!upp!till!en!våning!där!det!också!fanns!
leksaker!i!massor.!Och!där!fanns!en!gullfiskdamm!och!så!fanns!det!trampbilar!
som!man!fick!åka!i!runt!gullfiskdammen.!Jag!åkte!trampbil,!och!så!gick!det!så!
illa!att!jag!körde!ihop,!som!jag!sa,!med!en!annan!pojke,!som!började!gråta.!Det!
var!första!besöket!på!Stockmanns.!!

Många!årtionden!senare!skrev!jag!annonser!för!Lilla!Teaterns!programK
häfte;! jag! valde! av! någon! anledning! att! ge! dem! formen! av! kärleksdikter.!
Stockmanns!annons!lydde!(ungefär):!

!
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Den!stora!sensationen!
när!jag!var!barn!
var!Stockmanns!rulltrappa.!
Men!när!du!kom!in!i!mitt!liv!
var!du!en!ännu!större!sensation!
än!Stockmanns!rulltrappa.!
Allt!vi!behövde!när!vi!byggde!bo!
fann!vi!på!Stockmanns.!
Och!nu,!när!du!är!långt!borta,!
går!jag!ofta!till!Stockmanns,!
bara!för!att!minnas.!
!

Inom!parentes!så!underkändes!annonsen!av!Stockmanns!försäljningschef,!för!
man! ska! inte!bara!minnas,!man! ska!handla!också.! Så!den!måste! ändras,! jag!
minns!inte!hur.!!

Pappas!sammanträde!var!slut!och!vi!tackade!och!sa!adjö!till!Hanna!och!
den!andra!tanten.!Efter!det!skulle!vi!se!Nikolajkyrkan.!Hur!vi!tog!oss!dit!minns!
jag!inte!–!jo,!jag!tror!att!vi!åkte!med!isvostjik!–!men!vi!klättrade!uppför!NikoK
lajkyrkans!trappa!och!stod!sedan!däruppe!och!såg!ut!över!torget!och!husen.!
Pappa!hade!tydligen!stämt!träff!där!med!min!farbror!Emil,!som!råkade!vara!i!
stan.!Emil!berättade!vad!vi!såg!–!där!nere!till!höger!har!vi!Universitetet!!Där!
kan!man!studera!och!bli!lärd,!sa!han,!och!det!hade!han!själv!gjort.!Det!lyste!i!
alla!fönster!på!Universitetet.!

När! jag!efter!ett!par!år!började!i!skolan!och!långt!efter!det,!var! jag!den!
enda! i! klassen,! troligen! i! hela! skolan,! som!hade! sett!Helsingfors.! I! geografiK
boken!stod!det!också!om!Helsingfors!Universitet.! ”Några!stanna!hela!sitt! liv!
vid!Universitetet.!De!kallas!vetenskapsmän.”!

Efter!Nikolajkyrkan!åkte!vi!hyrbil!till!stationen.!Nu!hade!vi!sovvagn.!Och!
jag!sov!hela!natten.!När!jag!vaknade!fanns!inte!pappa!där.!”Vann!är!pappa?”!
frågade!jag!konduktören.!”Pappa!kommer!snart”,!sa!han.!Så!skedde!också,!till!
min!lättnad.!Men!vad!som!kom!fram!efteråt,!var!att!pappa!hade!hållit!på!att!
missa!tåget! i!Seinäjoki.!Han!hade!gått!ut! för!att!köpa!limonad!och!hann!nätt!
och!jämnt!kasta!sig!upp!i!sista!vagnen.!!

Vi! steg! av!på!Kovjoki! station!och!åkte! i! en!grön!buss! in! till!Nykarleby.!
Där!steg!vi!på!den!svarta!expressen!igen.!Och!i!Storsved!väntade!Viljam!med!
Rosa!och!kibitkan,!och!då!var!det!bara!åtta!kilometer!hem!till!Nörråkers.!

Hemma! fick! jag! förstås! frågor!om!hur!det!hade!varit! och!vad! jag!hade!
sett:! stasjåon,% i% stell% tää% pappa% klifft% se% såm% hadd% fönstrin% i% taatji,% leiksaksM
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botiiken,%huusi%tää%Hanna%å%hondi%adä%söömäskon%båodd.%Hyöni%tää%vi%soå%tåoni%
po% Ståckmanns,% Ståckmanns,% Nikolajtjyrtjon,! Onivässiteeti.! –! Primära! namnK
bildningar!och!ett!par!stabiliserade!namn.!!

Elva! år! senare! såg! jag! Helsingfors! igen.! Då! var! jag! sexton! och! skulle!
börja!i!Jakobstads!gymnasium!på!hösten,!1!oktober.!!Det!var!krig.!Min!farbror!
Ville! (Anders! Vilhelm)! var! järnvägsman,! men! också! officer,! och! hade! blivit!
militär!kommendant!på!Helsingfors!station.!Han!sände!mig! ”littera”,!dvs.!en!
soldatbiljett,! så! att! jag! kunde! komma! och! bo! hos! honom! några! dagar! i!
september!1942.!!

Han!bodde!på!Auroragatan!5!mittemot!Riksdagshuset,! så!nu! fick! jag! se!
det! i! verkligheten,! liksom! Posthuset! och! det! halvfärdiga! Sokos.! Vi! gick! på!
Svenska% Teatern! och! såg! två! föreställningar.! Den! ena! var! ”Jag! älskar! dig! –!
markatta”! med! Birgit! Kronström! och! Erik! Lindström,! oerhört! vågad! och!
spännande,! i!mitt! tycke.!Andra!kvällen!var!det! ett!musikaliskt!program,!det!
måste!ha!varit!”Den!lilla!hovkonserten”!med!bl.a.!Gerda!Ryselin.!Jag!har!tittat!
efter! i!Marianne!Lüchous!bok!om!Svenska!Teaterns! repertoar.!Mitt!minspel!
lär!ha!varit! lika!fängslande!som!föreställningarna,!enligt!farbror!Ville.!Under!
operetten! blev! det! två! gånger! flyglarm,! då! alla! fick! krypa! ner! i! Svenska!
Teaterns! källare! och! sitta! där! tills! det! signalerades! faran! över.! Så! jag! lärde!
känna!teatern!från!grunden!så!att!säga.!Ödet!ville!att!jag!framdeles!skulle!sitta!
tjugo! år! i! teaterns! styrelse,! och! vara! delaktig! i! åtminstone! femton! scenK
produktioner.!Det!kunde!varken!jag!eller!Villefarbror!ana!just!då.!!

En! söndag! åt! vi! middag! på! restaurang! Espilä,! som! hade! flyttat! från!
Viborg! efter! vinterkriget,! som! det! sades.! Det! spelades! vacker! och! seriös!
underhållningsmusik! av! en! tremannaensemble! under! måltiden.! Stället! har!
eventuellt!blivit!mindre!seriöst!sedan!dess.!!

Våren!1944!blev! jag! student,!militärstudent! för! att! vara!exakt.!Hundra!
abiturienter! marscherade! i! sluten! formation! från! kasernen! till! Riihimäen!
yhteislyseo!(Riihimäkis!samlyceum),!för!att!skriva!prov!i!tre!ämnen:!modersK
målet,!ett!annat!språk!och!antingen!matematik!eller!realämnen.!Några!veckor!
tidigare! hade! vi! stått! i! skogen! om! natten! och! sett! eldskenet! från! det!
brinnande!Helsingfors.!Mössan!fick!jag!i!Jakobstad!i!slutet!av!maj.!!

Den!5!november!1944!öppnade!Universitetet!sina!portar,!och!då!var!jag!
där,!civil.!Men!väldigt!många!anmälde!sig!och!stod!i!uniform!och!väntade!på!
rektors!mottagning.!Där!var!mest!officerare,!löjtnanter,!kaptener,!till!och!med!
någon!major,!som!hade!krigat!i!fyra,!fem!år!och!nu!skulle!ta!upp!studierna.!Jag!
skulle! bli! veterinär! och! börja! med! den! för! alla! medicinare! gemensamma!
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medikofilen.! Det! betydde! kurser! i! kemi! på! Snellmansgatan,! nuvarande!
Universitetsmuseet,! och! fysik!på!Broholmsterrassen,! kl.! 8! om!morgnarna.! Jag!
bodde!hos!farbror!Ville!i!stationsinspektorsbostaden!i!Kervo,!så!det!gällde!att!
stiga! tidigt!upp.!Efter!att!ha!kommit! in!på!en! laboratoriekurs! i! anatomi!och!
skrivit! hem! efter! katten,! frassen! sa! vi! hos! oss,! för! att! ha! någonting! att!
dissekera,!gav!jag!upp!och!anmälde!mig!hos!professorn!i!nordisk!filologi,!som!
då! hette! Arnold! Nordling.! Där! hade! jag! mitt! huvudämne,! men! dessutom!
svensk! litteratur! (jag! var! den! siste! som! tenterade! för! Gunnar! Castrén,!
20.12.1945!på!Mariegatan)!och!pedagogik.!Karl!Bruhn,!professor!i!pedagogik,!
testade!mig!med!sina!bläckfläckar!som!skulle!tydas.!Jag!visste!eller!trodde!att!
det! var! bra! om! man! såg! rörelse! i! fläckarna.! En! av! dem! uttydde! jag!
som!”kinesisk!soldat!som!rycker!fram”.!!

Utöver! universitetshusen! blev! Vasa% Nation,! Tölögatan% 3,! intill!
Nationalmuseum,!tidigt!ett!centralt!ställe!för!mig.!Jag!deltog!i!välkomstfesten!
för!dem!som!hade!varit!i!kriget,!den!blev!ganska!vild,!men!jag!var!snäll!–!och!i!
min!första!årsfest,!som!blev!ett!svårt!lidande.!Farbror!Villes!frack!som!jag!fick!
låna!var!från!anno!dazumal,!med!rundskurna!skört,!byxorna!var!för!långa!och!
syltade! sig;! många! log! åt! mig.! På! nationen! hade! vi! ett! folkdanslag! som!
dansade! menuett! och! polska! och! uppträdde! bl.a.! på! Nylands% Nation! på!
Kaserngatan.!Vi!var!mycket!förgrymmade,!när!det!i!tidningen!stod!att!vi!hade!
dansat!vårt!”hemlands!vilda!danser”.!Vi!dansade!senare!halvan!av!menuetten!
med!hoppsteg.!Vi!uppträdde!också!på!Föreningen%Brage,!på!Kaserngatan,!där!
man!sedan!förevisade!hur!menuetten!skulle!dansas:!långsamt!som!timvisaren.!!

Eftersom! jag! kom! från! ett! helnyktert! och! rökfritt! hem! och! hade! blivit!
varnad! för! huvudstadens! alla! faror,! föredrog! jag! att! fira! sista! april! 1945! i!
Olavus% Petri% kyrka! med! Svenska! studenters! kristliga! förening.! Där! var! det!
stillsamt!och!städat.!Efter!midnattsmässan!gick!man!småningom!hemåt,!men!
många!styrde!stegen!mot!Brunnsparken!för!att!ta!emot!solen!när!den!gick!upp.!
Jag!kom!att!gå!breve!en!flicka!som!hade!blå!kappa!och!hette!Britta.!Vi!kom!väl!
överens!och!beslöt!att!påföljande!söndag!göra!en!utflykt!i!det!gröna,!nämligen!
till!Brändö,!dit!det!gick!en!spårvagn.!Så!blev!det!också,!vi!satt!på!klipporna!i!
närheten!av!Brändö%casino!och!åt!våra!smörgåsar.!Det!blev!tal!om!studentår:!
44!sa!jag,!38!sa!hon.!Jag!fick!en!chock,!satt!jag!inte!där!och!käkade!smörgåsar!
med! en! stenålderskvinna.! Det! blev! inga! fler! picknickar.! Men! jag! hade! sett!
Brändö.!!

I!maj!stegade!jag!upp!till!professor!Nordling!på!Havsgatan!och!tenterade!
approbatur!i!nordisk!filologi.!Innan!jag!reste!hem!till!sommaren,!hann!jag!få!
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en!kurs! i!uppteckning!av!ortnamn!på!Ständerhuset! av!min!blivande!kollega,!
det! visste! jag! inte! då,! Åke! Granlund.! Det! skedde! på! Svenska% litteraturM
sällskapets%Folkkultursarkiv,!som!då!arbetade!i!rum!18!på!Ständerhuset.!Både!
sällskapet!och!dess!arkiv!kom!ett!par!årtionden!senare!att!för!lång!tid!bli!en!
viktig!del!av!mitt!liv,!för!återstoden!kan!jag!nästan!säga.!!

Efter!mitt!första!studentår!kunde!jag!någotsånär!orientera!mig!i!HelsingK
fors!centrum.!Alexandersgatan!var!det!kändaste!stråket.!Det!blev!någon!gång!
sent! på! nationen.! Jag! tog! då! sista! tåget! till! Kervo,! ”juoppojuna”! (’drinkarK
tåget’),!där!det!stundom!dansades!i!gången!mellan!bänkarna.!Men!i!bland!blev!
det! ännu! senare.!Då!gick! jag! ända!ut! till!Skatudden! och!bultade!på!en!vägg.!
Därinnanför!bodde!sockenbon!Karl!Gustav!Fogel,!senare!professor!och!rektor!
vid!Åbo!Akademi.!Han!hade!en!bred!säng,!så!den!räckte!till!nattkvarter!också!
för!mig.!Våningen!ägdes!av!teaterchefen!Nicken!Rönngren.!!

Teaterchef! Rönngren! undervisade! i! välläsning! på! Helsingfors!
Universitet.!Man!skulle!gå!två!terminer!på!hans!kurs!för!att!kunna!bli!modersK
målslärare.!Jag!gick!tre!år,!för!jag!tyckte!det!var!så!trevligt.!Rönngren!hade!en!
väldig! kroppshydda,! som! nästan! kunde! ha! burit! upp! ett! ortnamn.! ! Och!
numera!har!Svenska!Teatern! följdriktigt! en!mindre! scen! som!kallas!Nicken.!
Jag!hör!nu!till!de!få!kvarlevande!som!har!undervisats!av!Nicken!Rönngren.!!

Hösten! 1945! kom! det! nya! studenter! till! nationen.! Vi! organiserade!
folkdanslaget!på!nytt.!Och!det!råkade!sig!så!att!jag!fick!en!Gamlakarlebyflicka!
till!par.!Hon!hette!Ingeborg!Helena!Slotte!och!kallades!Bojen.!Jag!kände!genast!
på!mig!att!det!var!någonting!särskilt!med!henne.!Bojen!bodde!på!Fredsgatan%
13,!hos!professor!Herman!Gummerus.!Det!blev!så!att! jag!kom!att!vistas!där!
väldigt!mycket.!Jag!talar!fortfarande!om!den!elektriska!trakten,!för!Bojen!och!
jag!pussades!första!gången!vid!ingången!till!Fredsgatan!13!A.!

Professorn!hade!en!väninna.!Han!eller!väninnan!hade!ett!potatisland!ute!
i!Vik!eller!snarare!Botby!någonstans;!universitetsfolket!hade!det!under!kriget!
och!efteråt!för!att!kunna!livnära!sig.!Nu,!hösten!1946,!skulle!potatisen!tas!upp.!
Och!det!behövdes!hjälp!med!det.!Eftersom!jag!var!bondpojke!blev!jag!vidtalad,!
och!en!söndagsmorgon!åkte!vi!ut!med!buss,!professorns!väninna!och!jag,!till!
Botby,! och! gräftade!upp!några! säckar!potatis.! Jag!hade! lånat! ihop!passande!
kläder.!Hur!säckarna!kom!därifrån!vet! jag! inte.!Därefter!visste! jag! lite!mera!
om!stadens!omgivningar.!!

Åren!gick.!Jag!var!i!Uppsala!läsåret!1947–48.!I!augusti!1948!gifte!vi!oss!i!
Gamlakarleby,!Bojen!och!jag.!Till!Helsingfors!återkom!jag!tidvis.!FM!blev!jag!i!
februari!1950.!På!våren!deltog!vi!i!Filosofiska!fakultetens!promotion!och!var!
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bland! annat! på! promotionsbal! i! Gamla% studenthuset.! Läsåret! 1953–54!
auskulterade!jag!i!Svenska%Normallyceum,%för!att!få!lärarkompetens.%Och!1956!
i!september!började!jag!som!assistent,!tf.!lektor,!från!1960!tf.!professor!o.s.v.!
på!Universitetet.!Sommaren!1958! flyttade!vi! in! i! ett! radhus!på!BjörneborgsM
vägen%5! i!Munkshöjden,! som!då! var! en!nybyggd! stadsdel.!Därefter! var! vi! en!
Helsingforsfamilj.!Men! jag!hade! fortfarande!mycket!att! lära!mig!om!stadens!
olika!delar!och!namn.!Och!det!har!jag!än.!
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