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Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar och 
utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och synpunkter, kontakta 
informationssekreterare Alf Lindberg vid samfällighetens kommunikationsenhet,            
tfn. 2340 2238. Layout Roosa Salminen. Pärmbild Pekko Vasantola.
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Tro och hopp
På julen blir Gud en sårbar människa. Han blir en av oss – en människa av kött 
och blod – genom Jesus. Det händer mycket mellan människans födelse och död. 
Påsken handlar om att vi spikar Jesus på ett träkors, reser korset på en kulle och 
betraktar lidandet och döden. Ingen ensam galning utan hela samhället, det dåva-
rande romerska riket, gör det. På sätt och vis är det exakt vad man kunde förvänta 
sig att hända en människa som predikar Guds kärlek till människorna. Vi är inte 
så rumsrena – visst älskar vi våra närmaste och käraste, men att välkomma alla? 
Tack, men nej tack! Helst inbillar vi oss att vi är goda människor.
   Spikar man någon på ett träkors, om man korsfäster en människa, så dör hon. 
Juridiskt kallas det dödsvållande, eller mord, beroende på omständigheterna. Vill 
man göra saker som inte tål dagsljus, gör man dem tillsammans med andra, helst 
organiserat. Då kan man alltid påpeka att man bara lydde order – gjorde sitt jobb. 
Det förändrar inte slutresultatet att döden är organiserad, offret dör, punkt och 
slut. Människans tålamod, barmhärtighet eller förnuft får inget gott betyg. Att 
döda människor som med sina tankar skakar om vår värld har aldrig fungerat 
bra. Det skapar martyrer och förstärker de tankar vi ville radera bort. Vad händer 
sedan? Vad är Guds svar på denna elakhet?
   Hans svar är kärlek. Han uppstår. Han tar emot vårt hat, även när vi gjort det 
värsta – mördat. Inte ens det kan stoppa hans kärlek till oss. Det finns ingenting vi 
kan göra som kan skilja oss från Guds kärlek. Vi får ta emot Gud och hans kärlek 
genom våra medmänniskor. Och kanske se till att vi inte klantar oss på nytt.
   Kan vi sluta offra andra människoliv? Räcker med att ha dödat Gud? Hat löser 
inga problem, vi borde pröva kärlekens väg. Det är den gudomliga lösningen. Här 
finns också en personlig aspekt. Det är mitt hat, min ilska och min ondska som 
Gud har tagit, och kommer att ta, emot. Dag efter dag, gång efter gång. Och hans 
svar är, varje gång, kärlek. Han älskar mig, dig, och varje människa med en kraft 
som översvämmar oss. Kärlek är kanske inte det som vi oftast får från våra med-
människor. Vi är bundna till det kollektiva mänskliga problemet som kallas, lite 
arkaiskt kanske, synd. Men vi har modellen, och modellen är Guds radikala kärlek, 
och hans enorma tålamod trots våra fel och misstag. En kärlek som aldrig ger upp. 
Den uppstod i graven och möter oss när vi en gång dör. 
   Han är uppstånden, vi har hopp. Vi får älska allt som han har gett oss. Det är både 
en förödmjukande och tröstande tanke. Vi kan göra det värsta och han möter oss 
med kärlek. 
  Din och min personliga påsk. Nu. Glad påsk!

Eeva Järvinen
pastor

Foto: Diego Delso/Wikimedia

Johanneskyrkan fyller 125 år
Johanneskyrkan i Helsingfors fyller 125 år i år. Jubileet uppmärksammas under 
året och kulminerar med uppförandet av Johannes oratorium i november och en 
festhögmässa i december.
  Kyrkan uppfördes 1888–91 i nygotisk stil efter ett förslag ritat av den svens-
ke arkitekten Adolf Emil Melander som vann arkitekttävlingen. Kyrkan som är 
uppkallad efter Johannes döparen hette ursprungligen Nya kyrkan. Den rymmer 
cirka 2600 personer och är en av Helsingfors populäraste vigselkyrkor och kon-
sertlokaler. Dubbeltornen sträcker sig 74 meter mot skyn. Altartavlan målades av 
Eero Järnefelt år 1932.
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Foto: Diego Delso/Wikimedia

Majvik gård i västra Sibbo strax utan-
för Helsingfors utkanter är en mångsidig 
biodynamisk gård med höns, kor och od-
lingar på tjugo hektar. Den här dagen när 
Helsingfors Extra hälsar på ger gården ett 
synnerligen idylliskt intryck. Värdparet 
Atte Hermansson och Anu Päivinen visar 
oss runt och efter att först ha hälsat på hos 
korna går vi in i hönsgården. Vi besöker 
också gårdsbutiken där man säljer pro-
dukter från den egna odlingen –  tre sor-
ters potatis, morötter, kålrot och palster-
nacka med mera.
  Korna har en bra dag i dag och råmar 
högljutt när vi stiger in.
  – Det här är Oregano och det här är La-
vendel. Maja, Modda, Rosmarin och Pep-
parmynta fanns här från tidigare, men så 
har vi också Smultron, Snövit, Kummin 

Bondens värv gav mening i livet
Ekologisk eller biodynamisk närproducerad mat är 
eftertraktad i dag, men bondens sits är inte lätt. Atte 
Hermansson och Anu Päivinen driver Majvik gård i 
Sibbo och hör till dem som protesterade i Helsingfors 
nyligen för bättre villkor för bönderna.

och Citronmeliss, uppger värdparet när 
kuddorna visas upp.
  Så här under vinterhalvåret kan korna 
skutta fritt i omgivningen, men under 
sommaren måste korna hålla sig till sin 
inhägnad.
  Hermanssons och Päivinens kor pro-
ducerar ingen mjölk, men däremot nog 
den bästa produkten för hela gårdens väl: 
spillningen som används som gödsel på 
åkrarna.
  – Den säljer vi inte till någon, det är något 
av det värdefullaste som vi kan få, förkla-
rar Atte.
  Idealet är att hela gården mer eller min-
dre kunde vara självförsörjande. I princip 
menar Atte och Anu att man skulle klara 
sig på den mat som produceras.
  Atte och Anu tog över gården våren 2013 
efter förra värdparet Niklas och Myrna 
Ramm-Schmidt som gick i pension efter 
tre decennier på gården.
  – För tjugo år sedan var det inte så stor 
skillnad på att odla biodynamiskt eller 
ekologiskt, men tanken på en biodyna-
misk odling är att göra mer än minimi och 
hela tiden värna om kvaliteten. I bästa fall 
kan gården fungera som ett kretslopp i sig 
själv, förklarar Ramm-Schmidt.

Kämpar mot byråkratin
Lagom inför påsk vill vi givetvis besikta 
hönsgården. I ett hönshus där det säkert 
skulle rymmas ytterligare femtio fjäder-
fän trivs i dag tjugo höns och sex tuppar. 
De leker och umgås, tävlar om gunst och 
prakt, mår bra, kopulerar och värper. Och 
äggen är vackra – både som enfärgat ljus-
gråa eller prickiga och brokiga.
  Trots att gården är fri från salmonella kan 
man inte sälja några ägg till konsumenter, 
eftersom man inte har de behövliga till-
stånden. Lovet kostar tusen euro och var 
och en kan räkna ut att man får sälja gan-
ska många ägg för att investeringen skall 
betala igen sig.
  Det som nästan alla bönder har upprepat 
blir tydligt också under besöket i Majvik, 
att marginalerna är ytterst små.
  När bönderna demonstrerade i Helsing-
fors nyligen med hundratals traktorer på 
Senatstorget sällade sig också Atte och 
Anu till demonstranterna. Också flera 
biskopar, bland annat Björn Vikström i 
Borgå stift, visade sitt stöd för bönderna.
  Framför allt är det den allt mer krävande 
byråkratin och snedvridna jordbrukspoli-
tiken som paret vänder sig mot.
  – Det kan inte vara så att vi i Finland sys  

tematiskt kör ner vår egen matproduktion. 
Det handlar också om krishantering. I en 
kris eller i fall av en handelsblockad är det 
viktigt att Finland kan producera egen mat 
så att inte landet går under omedelbart.
  Atte Hermansson har ett annat yrke i 
bakfickan och jobbade tidigare i ett bolag 
i teknikbranschen. För honom var det ett 
stort steg att säga upp sig från sin fastan-
ställning och trygga månadslön. För ho-
nom var valet ändå rätt, då han inte längre 
ville ha att göra med den oärlighet som 
han upplevde var förknippad med före-
taget som sålde produkter som köparna 
kanske inte behövde.
  –  Jag var inte stolt över det jag gjorde. 
Men bondens yrke är helt annorlunda. 
Varje dag är jag stolt över mitt jobb. I det 
här yrket känner jag att arbetet har en me-
ning.

Text: Wilhelm Kvist
Foto: Roosa Salminen

De välmående korna får gå fria tre gånger 
i veckan under vintern. Annars tittar de ut 
genom fönstret.

Hierarkin är klar i hönsgården där tup-
parna i allmänhet sätter tonen.

Hönsen trivs och värper vackra ägg på på Majvik gård. I bakgrunden ekobönderna Anu Päivinen och Atte Hermansson.
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teori och komposition under ledning av 
Lars Karlsson och Einojuhani Rautavaara. 
Då Peter förstod att det inte är lätt att liv-
nära sig enbart som tonsättare valde han 
kantorsyrket och anställdes 1981 i Markus 
församling som uppgick i Petrus försam-
ling. Han har också skapat sig ett rykte 
som kompositör även om han själv säger 
att hans produktion inte är så stor.
  Peter Hilli har komponerat sedan stu-
dietiden. Åren 2004-2005 hade han ett 
arbetsstipendium och då tillkom en kan-
tat och ett flertal motetter. Kantaten Låten 
barnen komma till mig skrev Peter till Åg-
gelby gamla kyrkas 100-årsjubileum för 
blandad kör, barnkör,församlingssång, ba-
ryton- och sopransolist, flöjt och klarinett, 
stråkar och orgel till text av Britta Holm-
lund och bibeltext.

  Peter har under årens lopp också fungerat 
i många förtroendeuppdrag, bland annat 
i styrelsen för kyrkomusikerföreningen. 
Han har varit dirigent för Föreningen 
Brages sångkör och Gammelstadens ung-
domsförenings sångkör. Peter har också 
från början aktivt varit med i planeringen 
av kyrkomusikfestivalen Klang i kyrkan. I 
dagens läge då församlingarnas och den 
kyrkliga samfällighetens ekonomiska re-
surser sinar är festivalens framtid en ut-
maning för Kyrkan i Helsingfors. Kyrko-
musikfestivalen har ibland kritiserats för 
att den ansetts som dyr då den alltid har 

”

”

En av de intressantaste konserterna under 
Klang i kyrkan-festivalen var säkerligen 
Petruskantorn Peter Hillis kompositions-
konsert på Maria bebådelsedag den 13 
mars. Vi träffade Hilli före konserten och 
hörde oss för efteråt hur konserten gick.
  Musikaliteten är en gåva som gärna skall 
användas, tycker Peter, som själv liksom 
kyrkomusikfestivalen snart fyller jämna år 
– Hilli firar sina 60 år i maj och kyrkomu-
sikfestivalen sina 20 år i år. Hans komposi-
tionskonsert i Berghälls kyrka hörde till de 
godbitar som producerades på finlands-
svenskt håll under årets festival. Konser-
ten innehöll två uruppföranden och annat 
såväl nytt som gammalt stoff.
  Peter har från barnsben varit intresserad 
av musik, inspirerad av bland annat sin far 
som spelade violin. Han föddes i Karleby 
1956 som femte i en barnaskara på sex 
söner. Föräldrarna var varmt troende och 
Peter trivdes i söndagsskolan där han fick 
sjunga psalmer av hjärtats lust. Han spe-
lade gärna också violin och gitarr.. Senare 
i livet blev orgeln hans huvudinstrument.

Konstnärligt vägval
Vid vägskälet då Peter skulle välja inrikt-
ning i livet stod valet mellan musik och 
teckning. Musiken var då starkast och 
hans pianolärare Erik Fordell föreslog att 
Peter skulle ta mer pianolektioner. Fordell 
hade lagt märke till Peters improvisations-
förmåga och frågade om Peter önskade bli 
undervisad också i musikens teori. Och 
det ville han.
  Livet förde Peter in i musikens värld som 
proffs och han började efter musikstudier i 
Österbotten studera kyrkomusik vid Sibe-
lius-Akademin. Senare fortsatte han med 

Musikaliteten en gåva för

Peter Hilli
Med två uruppföranden, ett preludium, en kan-
tat, en sångsvit och två finlandssvenska körer 
fylldes Berghälls kyrka till bredderna när di-
rector cantus Peter Hillis kompositionskonsert 
ordnades under Klang i kyrkan-festivalen.

Musikaliteten är en gåva som gärna skall användas, tycker Peter Hilli. Berghälls kyrka fylldes till bredderna under Peter Hillis kompositionskonsert.

Konserten 
sänds ut i 
Radio Vega 
24.3 kl.22.15
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LEDAREN

I samma spår    
eller ej?

Vårt land är i en svår ekonomisk 
kris, som inte blir bättre av att en 
massa invandrare knackar på dör-
ren. Men det är nog vår plikt att ta 
emot dem. De är våra medmännis-
kor och bibeln varnar för att för-
trycka dem.
  Kyrkans ekonomi är också i gung-
ning bland annat på grund av ett 
sviktande medlemstal. I Helsingfors 
har dock flykten från kyrkan stag-
nerat.
  Kyrkan i Helsingfors planerar 
många olika sparåtgärder. Man talar 
rentav om en ny verksamhetskultur. 
Församlingarnas tidningar är bland 
annat under hot av nedläggning. 
Tack vare kommunikationsenheten 
kommer vår tidning Helsingfors 
Extra att utkomma i normal ord-
ning med fyra nummer detta år. 
Hur det svenskspråkiga tidnings-
utbudet ser ut år 2017 är inte klart. 
Församlingarna har önskat att få ett 
antal sidor i Kyrkpressen till sitt för-
fogande i enlighet med en tidigare 
offert som gjorts av KP till alla för-
samlingar i Borgå stift.
  En nedläggning av Helsingfors 
Extra skulle inte betyda ekonomisk 
vinst för våra församlingar och 
knappast väldigt många sidor mer 
i KP.
  Från de svenskspråkiga försam-
lingarnas håll har man gjort gäl-
lande att kommunikationen inte 
följer den modell som de finska för-
samlingarna gått in för, nämligen att 
göra en gemensam tidning i samar-
bete med hela huvudstadsregionen. 
På finskt håll har samarbetet redan 
resulterat i en elektronisk sajt, Valo-
merkki, medan Kirkko ja kaupunki 
i framtiden kommer ut mindre 
frekvent.
  I gemensamma kyrkofullmäktige 
har en del röster rests för att de 
svenska församlingarna borde följa 
i samma spår. Förändringens vindar 
blåser än en gång i vår kyrkliga sam-
fällighet.

Alf Lindberg
Informationssekreterare

”

Peter Hilli

haft många kända namn från musikvärl-
den med, men Peter hoppas att festivalen 
får leva vidare, kanske i någon annan form.
  – Jag hoppas att Kyrkan i Helsingfors hit-
tar en lösning för den ekonomiska biten, 
säger Peter.

En annan form
På frågan om vad han vill uttrycka med sin 
musik svarar Peter Hilli:
  – Det kan vara en musikalisk idé. Med 
musik kan man utrycka en tanke i en an-
nan form. Musiken kan också uttrycka 
olika känslor på samma gång, till exempel 
glädje och sorg, känslor som för en kyrko-
musiker har en djupare dimension. Reli-
gion och musik har mycket gemensamt, 
menar han.
  – I gudstjänsten förmedlar musiken en 
levande andlighet, fortsätter Peter.
  – Det handlar inte enbart om teknik 
och hantering av olika instrument. Guds-
tjänstbesökarna skall beröras av musiken. 
Både en kristen predikan och musiken 
försöker få en ändring i människornas liv. 
Precis som Bach sade är kyrkomusiken till 
uppbyggelse och vederkvickelse, menade 
Peter.
  Det finns olika musikstilar för olika 
människor och det är onödigt att bråka 
om dem, menar Peter.

  – Det finns nog rum för klassisk musik, 
gospel och modern musik i församlingsli-
vet.  Det viktigaste är hur man använder 
dem i församlingarnas gudstjänst och 
verksamhet. De har sin givna plats. Den 
nutida eller moderna kyrkomusikens röt-
ter kan man hitta i musik av till exempel 
Stravinsky, Britten,Messiaen och Pärt. I 
Sverige kan man notera Sven-Eric Bäck 
och Sven-David Sandström samt Knut 
Nystedt och Egil Hovland i Norge. Det 
handlar om att utveckla musiken för da-
gens människa. Kyrkomusiken kan sägas 
kunna uttrycka bibelcitat bättre. Messiaen 
såg olika klanger i färg, berättade Peter.

Tid att komponera
Under olika tjänstledigheter har Peter 
komponerat en hel del och han lovar att 
kompositionerna inte är slut, det kommer 
mycket mer ännu.
  – Då man har ro att fundera på texter, så 
börjar de leva och tonerna växa fram.
Eftersom Peter ville skapa något nytt till 
konserten i Berghäll önskade han reflekte-
rande texter till bibeltexten ur Lukas 1 och 
tog därför kontakt med författaren Lars 
Huldén i början av år 2015. Och Huldén 
levererade texter inom en vecka trots sin 
höga ålder. Mariasviten började ta form. 
Sviten blev det viktigaste inslaget under 

Peters konsert.
  I Mariamusiken som sänds i Radio Vega 
inför påsk beskrivs jungfrufödelsens un-
der. Jungfru Maria-temat finns också i 
två av de fyra Edith Södergran-sångerna 
som nu hördes för första gången i sin hel-
het. Konsertens preludium var skrivet för 
Markus Malmgren. Ett annat stycke De 
profundis spelades fyrhändigt på orgel 
av Olli Pyylampi och Tommi Niskala. Av 
medverkande bör nämnas Kajsa Dahl-
bäck, sopran, Niall Chorell, tenor samt 
Åsa Gustavsson, flöjt. 
  Kammarkörerna Novena och Gloria un-
der ledning av Nina Kronlund och Timo 
Nuoranne gav konserterna en stark fin-
landssvensk prägel. Närmare 200 personer 
i Berghälls kyrka var inte illa.
Efter konserten är Peter Hilli omtumlad 
men mycket glad samtidigt som han vill 
tacka alla medverkande. Vi tackar Peter 
och önskar honom glad påsk!

Text: Alf Lindberg
Foto: Erkki Talvila och Pekko Vasantola

Kyrkomusikfestivalen Klang i kyrkan 
ordnades för tjugonde gången  den 11-
20 mars 2016. Peter Hillis konsert sänds 
i Radio Vega på skär-torsdagen den 24.3 
kl. 22.15.

Nina Kronlund dirigerade kammarkörerna Novena och Gloria under konserten i Berghälls kyrka.
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Det var inte längre lönsamt att bygga ut 
linjer med hästdragna vagnar, och år 1900 
började man använda el som drivkraft.

”Två och två gå in och ut, 
snabbare tar resan slut!”

1930-talet var spårvagnstrafikens guld-
ålder. I början av årtiondet fanns det 168 
motorvagnar och 147 släpvagnar i trafik, 
och år 1939 gjordes redan 61 miljoner 
spårvagnsresor om året.
  Under andra världskriget var kollektiv-
trafiken i Helsingfors helt beroende av 
spårvagnarna. År 1945, då endast spårtra-
fiken fungerade tillräckligt bra efter kriget, 
gjordes alla tiders passagerarrekord – 150 
miljoner passagerare – som inte senare 
nåtts ens närmelsevis. Armén hade tagit 
bussarna. Det rådde brist på både el och 
förare, och vagnparken förföll i brist på 
reparationsmaterial. Det tog flera år innan 
staden hade återhämtat sig efter kriget. 

  Under 1960-talet skaffade allt fler hel-
singforsare egen bil, och resultatet var att 
trafiken stockades. Man började anse att 
spårvagnarna var klumpiga och det fanns 
till och med en tanke om att göra sig av 
med dem.
”

Spårvägslinjer började byggas i Helsing-
fors år 1890. År 1891 började den regul-
jära spårvagnstrafiken. Spårnätets längd 
blev 8,5 kilometer och spårvidden var en 
meter. Till en början var spåren enkelrik-
tade, och det fanns inga hållplatser, utan 
man kunde stiga på vagnen längs rutten.
  Spårvagnen drogs av en häst, som byttes 
ut var tredje timme. I uppförsbackar spän-
de man för en häst till. Hästarna lärde sig 
rutterna så väl att de kände till dem även i 
mörker och dåligt väder.
  Till en början fanns det två hästdragna 
spårvagnslinjer: Tölö–Salutorget–Brunn-
sparken och Sörnäs–Salutorget–Lappvi-
ken. Stallen fanns i Rosavillaområdet i 
Tölö. På samma område, i en vagnhall från 
år 1900, finns i dag Spåramuseet.

”Stå inte vid dörren,                                
gå genast in!”

Linjerna markerades med olika färger, ef-
tersom läskunnigheten inte var något att 
hurra för, ens bland vuxna. De klarade sig 
i trafiken genom att komma ihåg vart de 
olikfärgade linjerna gick. Linjernas num-
mer- och bostadsbeteckningar infördes 
under 1920-talet. Linjerna som gick till 
förorterna fick bokstavsbeteckningar, 
medan de övriga linjerna fick en siffra.
   De första biljetterna var polletter. Under 
1900-talet övergick man till pappers- och 
pappbiljetter, som konduktörerna perfore-
rade eller stämplade. Konduktörerna höll 
ordning i vagnarna fram till 1987.
  I takt med att staden växte byggdes också 
spårvägsnätet ut. Befolkningen behövde 
ett snabbt och billigt fortskaffningsmedel. 

En nostalgitripp i Helsingfors
Vi har alla speciella minnen från vår uppväxt-
miljö. För mången huvudstadsbo är minnen 
anknutna till spårvagnarna. Anders Nordström 
tar Helsingfors Extras läsare på en tur genom 
spårvagnarnas historia i Helsingfors.

Längs Mannerheimvägen går många spårvagnar.

Spårvagn av äldre modell. 

 Staden har 108 km spårväg.

Spårvagns-
rutterna har 
ändrats många 
gånger
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Kärt barn har som känt många namn. 
Helsingforsarna älskar sina spårvagnar, 
men till vardags kallar vi dem inte så, utan 
spåra, skuru eller, från finskan, ratikka... 
  En klassisk frågesportsfråga är vilka fin-
ländska orter utöver Helsingfors som har 
haft spårvagnstrafik. De flesta lite äldre vet 
att Åbo hade det, till 1972. En ännu äldre 
generation vet att Viborg hade det, fram 
till 1957, alltså tolv år in på sovjettiden.
  Sedan blir det svårare, men det finns fak-
tiskt några till. Brändö villastad hade sin 
egen spåralinje. Och så hade Haga köping 
och Hoplax kommun spårvagnar innan 
de efter kriget anslöts till Helsingfors. På 
motsvarande sätt körde spårvagnarna i 
Åbo in i grannkommunerna S:t Karins och 
S:t Marie. Och eftersom Brändö, Drumsö 
(med en intern hästspåralinje) och Hoplax 
i tiderna hörde till Helsinge kan också den 
kommunen räknas hit. Men det vore nog 
en överdrift att hävda att Vanda därmed 
varit en spårvagnsstad...
  Helsingfors får snart sällskap av Tammer-
fors, men under decennier har huvudsta-
den varit ensam om sina spårvagnar. Nils 
Mustelin, känd även som musikvetare i tv-

• Spårvagnmuseet är en del av Hel-
singfors stadsmuseum och finns på 
Tölögatan 51 A i Helsingfors. Museet 
är öppet alla dagar klockan 11–17.
• Spårvägstrafiken i Helsingfors drivs 
av Helsingfors spårvägar, som hör till 
Helsingfors stads trafikverk.
• Det finns totalt 108 km spårväg (in-
klusive vändslingor och dubbelspår) i 
Helsingfors, varav de trafikerade ba-
norna utgör 46 km dubbelspår. Alla 
spårvagnslinjer bildar tillsammans ett 
ruttnätverk på 71 km. I Helsingfors 
görs närmare 60 miljoner spårvagns-
resor per år.
• Spårvagnarna använder tre depåer: 
Forsby hall, Tölö hall och Vallgårds 
depå, som används för reparationer.
• Spårvagnen är det huvudsakliga kol-
lektiva transportmedlet i Helsingfors 
stad. De nyaste spårvagnarna är av ty-
pen Transtech Artic, av vilka 40 exem-
plar levereras åren 2013–2018.
• I Helsingfors ordnas regelbunden 
museitrafik med spårvagnar i centr-
um. Museitrafiken sköts med en mo-
torvagn från år 1909 som är tillverkad 
av det svenska bolaget ASEA samt en 
öppen släpvagn från 1919. Tidtabellen 
för sommarsäsongen 2016 publiceras 
i april 2016.

Det går också att abonnera turer och 
guidning. Förfrågningar kan göras 
per e–post på tilausajot.hkl@hel.fi. 
Spåramuseet nås på tfn 09 3103 6630.

KOLUMN

  Under 1970-talet blev åsikterna återigen 
positivare till spårvagnarna. Trafikverket 
började skaffa nya ledvagnar. Spårvagnar-
na fick egna körfält och trafiken började 
löpa bättre. En förändring på 1970-talet 
var att konduktörerna avskaffades så att 
endast föraren sålde biljetter. På den sista 
linjen avskaffades konduktören ändå först 
tio år senare, år 1987.
    År 1985 gjordes en stor förändring bland 
linjerna som i stort sett varit desamma se-
dan starten. Endast linje 1, 6 och 8 blev 
oförändrade, 5:an lades ner och 7:an åter-
infördes. I slutet av 1990-talet minskades 
först trafiken på linje två (från Skatudden 
till Berghäll), sedan förkortades rutten, 
och till sist lades hela linjen ner. I augusti 
2008 togs linje 9 i bruk. Då linje 2 åter-
infördes var det den första nya spårvägs-
linjen sedan 1976. Det var också första 
gången en busslinje, nummer 17, ersattes 
av en spårvägslinje. I dag är spårvagnarna 
en oskiljaktig del av Helsingfors stadsbild 
och -kultur.
  Under Helsingfors spårvagnsepok har 
rutterna ändrats flera gånger, vissa gånger 
radikalt, och linjebetäckningar har ändrats 
och växlats mellan olika rutter. Till exem-
pel har linje 1 haft 22 olika ruttvarianter 
sedan den öppnade 1890.

Text & foto: Anders Nordström

programmet Kontrapunkt, var en utpräg-
lad skeptiker, och som alternativ till astro-
login – som ju bygger på att stjärnornas 
positioner vid födelsetidpunkten bestäm-
mer resten av våra liv – utvecklade han 
”spåralogin”, enligt vilken det är spårvag-
narnas positioner vid födelseögonblicket 
som är avgörande. Den satiren träffade 
mitt i prick!
  Helsingfors kommer att utveckla och ut-
vidga spårvägsnätet. Vid sidan av de gamla 
förorterna Munksnäs, Lill-Hoplax, Kottby 
och Arabia kommer också Ilmala norr om 
Böle att få sin linje. Och inte minst Kron-
bergsstranden och Degerö över de dyra 
broar över Kronbergsfjärden som jag per-
sonligen är kritisk till. I framtiden skulle 
den linjen dras vidare över den nya stads-
delen Vårdö (tyvärr, jag skulle bevara den 
holmen som naturområde) ända till Ram-
söstranden och Nordsjö.
  Busholmen kommer att få hela tre linjer: 
vid sidan av nian också åttan längre in än 
nu i den nya stadsdelen, och dessutom sju-
an. Sexan dras däremot vidare åt lite annat 
håll från Gräsviken, först till Varvsstran-
den och senare ut till Ärtholmen.

  Redan i höst återuppstår femmans spåra, 
men inte ända till Tölötorg som förr i värl-
den, utan mellan Järnvägsstationen och 
Vikingterminalen. Den ersätter alltså 4T.
  Spårvagnsrutterna ska också göras snab-
bare. Om det låter sig göras med hjälp av 
intelligentare trafikljus och fler egna filer 
i förorterna är det bra, men däremot hör 
jag till dem som inte vill förlänga avstån-
den mellan hållplatserna, vilket också har 
föreslagits. Spårvagnarna ska förbli barn-, 
barnvagns-, senior- och handikappvänli-
ga, och då är det viktigare att hållplatserna 
ligger tätt och resan är mjuk, än att farten 
maximeras.
  På tal om att åka mjukt är de allra ny-
aste, inhemska spårvagnarna bäst också i 
det avseendet. De har börjat serietillverkas 
och ersätter så småningom de äldre spår-
vagnar som inte har fått en låggolvsdel in-
monterad i mitten. De nya går faktiskt på 
gummihjul – där inne i maskineriet, alltså.
  Och eftersom denna betraktelse skrivs 
för Kyrkpressen får jag väl avsluta med 
spårvagnarnas religiösa dimension, också 
om vitsen är lite sliten: de tar sin kraft från 
ovan.

Tar du spåran eller skurun eller...?

Björn Månsson

Skribenten leder SFP:s stadsfullmäk-
tigegrupp i Helsingfors och är medlem 
i styrelsen för Helsingfors Regiontrafik 
(HSL/HRT), som planerar och beställer 
spårvagnstrafiken av Helsingfors stads 
trafikverk (HKL/HST).

FAKTA

108 kilometer 
genom stan

Spårvagnsmuseet finns på Tölögatan 51. 

Spårvagnsföraren Kalle Henriksson.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Johan Westerlund
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Haga Prästgårdsv. 2
00320 Helsingfors

09-23407100
t.f. kyrkoherde
Daniel Björk

Påsk PM
JOHANNES 
FÖRSAMLING 
Skärtorsdag 24.3
Folkhälsans Seniorhus To 15 mässa. 
Lindström, Hätönen, Passionärerna.
Gamla kyrkan To 18 mässa. Busck-
Nielsen, Almqvist, Böckerman.
S:t Jacobs kyrka To 19 mässa. 
Repo-Rostedt, Henricson.

Långfredag 25.3
Johanneskyrkan Fr 12 gudstjänst. 
Busck-Nielsen, Johannes kantori.
S:t Jacobs kyrka Fr 16 andakt vid Jesu 
dödsstund. Repo-Rostedt, Enlund, 
Henricson.

Påskafton 26.3
Johanneskyrkan Lö 23 mässa i påsk-
natten. Busck-Nielsen, Lindström, 
Almqvist, Enlund. Tomas Vokal-
ensemble. Pashafest efter mässan i 
Högbergssalen

Påskdagen 27.3
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. 
Heikel-Nyberg, Henricson. S:t 
Jacobskören. Kyrkkaffe.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. 
Westerlund, Heikel-Nyberg, Johannes 
kantori, församlingens körer. 
Kyrkkaffe.

Annandag Påsk 28.3
Johanneskyrkan Må 12 orgelmässa. 
D-U Almqvist: Missa Surrexit 
Christus. Busck-Nielsen, Westerlund, 
Almqvist, Henricson. Roströsten. 
Radiering.

MATTEUS 
FÖRSAMLING  

Skärtorsdag 24.3
Matteuskyrkan To 20 mässa. 
Forsén, Sundroos, Forsman.

Långfredag 25.3
Matteuskyrkan Fr 12 gudstjänst. 
Forsén, Forsman, Sundroos, Matteus 
kyrkokör.

Botbygårds kapell Fr 15 musik vid Jesu 
dödsstund, musik: Qvantz – J.S. Bach – 
C.P.E Bach. Teea Karttunen, flöjt, Leena 
Salminen, oboe, Anders 
Forsman, orgel. Fritt inträde. 

Påskdagen 27.3
Matteuskyrkan Sö 12 festmässa. Forsén, 
Rönnberg, Forsman, Sundroos, Matteus 
kyrkokör. Kyrkkaffe.

Annandag Påsk 28.3
Matteuskyrkan Må 18 kvällsmässa. 
Efteråt kvällsté i Matteussalen.

PETRUS 
FÖRSAMLING
Skärtorsdag 24.3
Åggelby gamla kyrka To 19 
passionsandakt. Sandell. Hilli.
Munkshöjdens kyrka To 20 
aktläsning med nattvard. 
Björk, Bergman, Ly.

Långfredag 25.3 
Åggelby gamla kyrka Fr 10 gudstjänst. 
Sandell, Hilli.
Munksnäs kyrka Fr 10 gudstjänst. 
Björk, Ahlberg. Britta Lassus.
Kottby kyrka Fr 15 passionsmusik. 
Petrus kantorer m.fl.

Påskafton 26.3
Åggelby gamla kyrka Lö 23.30 
Påskvigilia med mässa. Sandell. Hilli.

Påskdagen 27.3
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Barn-
kyrka, barnkören. Thylin, Kass, Ahlberg.
Malms kyrka Sö 12 högmässa. 
Sandell, Hilli.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-guds-
tjänst. Barnkyrka.

Annandag Påsk 28.3
Åggelby gamla kyrka Må 10 gudstjänst. 
Sandell. M Sandell.
Södra Haga kyrka Må 18 gudstjänst. 
Thylin, Varho.

DEUTSCHE 
GEMEINDE
Do 24.3. um 9 Uhr Andacht zum 
Gründonnerstag in der Krypta der Kirche 
(Panzig/Sentzke)
Do 24.3. um 18 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst zum Gründonnerstag (Panzig)
Fr 25.3. um 11 Uhr Gottesdienst zum 
Karfreitag (Panzig)

OLAUS PETRI 
To 24.3 kl. 18 Skärtorsdagsmässa. Timo 
Viinikka, Nina Fogelberg. Olaus Petrikö-
ren medverkar.
Fr 25.3 kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg. Olaus Petrikvartetten 
medverkar.
Sö 27.3 kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg. Olaus Petrikören med-
verkar. Iina Katila, organist.
Må 28.3 kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg. Olaus Petrikörens damer 
medverkar.

HELSINGFORS 
PROSTERI 

VIA CRUCIS
Finlands största påskevenemang ordnas 
för 20:e gången på långfredagen kl. 21.30 
med start i Kajsaniemiparken vid Natio-
nalteatern. Evenemanget går på finska, se 
närmare www.viacrucis.fi.

TOMASMÄSSA
Ti 12.4 kl. 18 i Johanneskyrkan med 

24–28.3.2016

temat ”Den gode herden”, predikant 
Jan-Erik Lindqvist. Efteråt téstund.
Ti 19.4 planerings- och förböns-
möte från kl. 16.15 i Johanneskyrkans 
krypta.
Ti 10.5 kl. 18 i Johanneskyrkan, 
predikant Björn Othman, Åbo. Efteråt 
téstund.

FIRA DINA TIO ÅR 
PÅ BORGBACKEN
Alla församlingsmedlemmar födda år 
2006 är välkomna att fira tioårsdagen 
med familjen på Borgbacken lö 21.5 kl. 
9–13. Anmälningar före 15.4. Info och 
anmälan i din församling och på adres-
sen www.mestat.fi.

IGNATIANSK VARDAGSRETREAT
Ta ett steg åt sidan, ge dig möjlighet till 
avskildhet och stillhet mitt i vardagen 
genom att delta i en ignatianskt inspire-
rad retreat som börjar to 14.4 (även 
21.4, 12.5, 19.5, 26.5) kl. 17-19 i kapel-
let i Församlingarnas hus, Tredje linjen 
22, 4 vån. Varje vecka ges bibeltexter, 
böner med medföljande frågor som 
stöd för de andliga övningarna som 
fungerar som spegel i vardagslivet. Dela 
med dig av dina reflektioner. Info och 
anmälningar Kristina Jansson-Saarela, 
tfn 09 2340 2540, kristina.jansson-
saarela@evl.fi.

REKREATIONSDAGAR
För närståendevårdare 25-28.4.2016 på 
Kaisankoti badhotell i Esbo. Anmäl-
ningar Kristina Jansson-Saarela 09-
2340 2540, kristina.jansson-saarela@
evl.fi eller Jonna Skand, Folkhälsan, tfn 
046-810 5037.


