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Tove Jansson föddes i Helsingfors 1914. Hon tillbringade sin barndom på Skatudden som ligger 
på östra sidan av stadskärnan. Då Tove var ung flyttade familjen till Främre Tölö och Lallukka 
konstnärshem. Senare fick hon en egen ateljé i Gardesstaden. Helsingfors avtecknas i många former 
i Toves arbeten. Staden är oftast namnlös, men man känner bra igen den speciellt i novellerna. Tove 
firade somrarna i skärgården och därför framträder Helsingfors i böckerna och på bilderna ofta i 
vintrig skrud; snöig, stor och mörk.

Promenaden

Vi gjorde promenadrutten lik Toves väg hemifrån Lotsgatan till skolan på Högbergsgatan. På 
vägen finns lekplatser och vyer, som fanns redan på 1920-talet när Tove själv gick på dessa stigar. 
I Esplanadparken ser vi också springbrunnar som Toves pappas, bildkonstnären Viktor Janssons 
gjort. De har varit där sedan 1940-talet. Vedkajen, Svenska Teatern, Observatoriet och Ateneum, där 
Tove studerade, är också utmärkta på kartan. Vi har sökt texter som passar till platserna från Toves 
böcker och noveller. Citat som beskriver arbete, kärlek och andra känslor. Stämningar hemifrån och 
från parker, skridskoplanen och vårnätter i staden.

1. Skatudden - Lotsgatan 4

Tove Janssons barndomshem låg på Lotsgatan 4. Det var Viktor Janssons och Signe Hammarstens 
ateljéhem under åren 1914 - 1933. Barndomshemmet inspirerade Tove mycket och parkerna 
i närheten erbjöd utmärkta lekplatser. Då och då gick Tove till tobaksaffären Signora som fanns 
bakom hörnet för att köpa tobak till sin pappa. Skatudden präglades av hamnverksamhet under 
hela 1900-talet. På kajområdet fanns lagerbyggnader, magasin och fraktfartyg. Skatudden lockade 
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konstnärer; målare, musiker och skådespelare. Udden ligger nära centrum, men ändå isolerad 
från bullret i stadens centrum. Före Janssons bodde konstmålaren Hugo Simberg i bostaden på 
Lotsgatan. 

Vi hippar aldrig i ateljén, bara i salongen.  Där finns två höga fönster som har en allvarlig båge 

upptill och hela mormor-och-morfars masurmöblemang med snirklar.  Det påminner mamma 

om landet där allting är som det ska vara.

I början var hon mycket rädd om det och blev ledsen över cigaretthål och ringar efter glas men 

nu vet hon att det är patinan det kommer an på.

Mamma är mycket fin på hippor.  Hon ställer inte fram allting på bordet och hon bjuder aldrig 

hem folk.  Hon vet att det enda som kan ge stämning är improvisationen.  Det är ett vackert ord.  

Pappa måste gå ut och leta bekanta.  De kan finnas varsomhelst och närsomhelst.  Ibland finns 

ingen.  Men ofta finns de.  Och då får man lust att gå nånstans.  Man hamnar nu nånstans.  Det 

är viktigt.

Sen säger man vi ska nu lite titta vad det kan finnas i skafferiet.  Och man går tyst och tittar 

efter och där finns massor!  Man hittar dyra korven och flaskor och limpa och smör och ost och 

tillochmed vichyvatten och bär in alltsammans och gör en improvisation.  Mamma har allting 

färdigt.

Planteringsarbeten i Skatuddsparken 1907 Bild Signe Brander, Helsingfors stadsmuseum.
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Förresten är vichyvatten farligt.  Det är det man får bubblor i magen av och det kan göra en 

mycket melankolisk.  Man får aldrig blanda.

Tove Jansson

Bildhuggarens dotter 1968: Hippa

 

2. Uspenski-katedralen (Tove Janssons park) - Kanalgatan 1

Skatuddsparken, hamnområdet och bergsbranterna runt Uspenski-katedralen var Toves lekplatser. 
Katedralområdet återkommer i flera texter och bilder. I målningen Från Skatudden avbildar Tove 
utsikten från Uspenski-katedralens förgrund våren 1942. Vid den tiden bodde dock Tove redan i 
Lallukka konstnärshem i Tölö dit familjen flyttade på 1930-talet
I boken Bildhuggarens dotter skriver Tove om parken vid början av Lotsgatan och parkens häggar. 
Till mammans födelsedag hämtade man hem grenar från häggen. Man gick till parken först då 
det var mörkt så att inte parkvakten, stadsfullmäktige eller Gud skulle se stölden. I mars 2014 fick 
Skatuddsparken namnet Tove Janssons park.

Skatudden. © Moomin Characters TM



5.

Bakom ryska kyrkan finns en avgrund.  Mossan och soporna är hala och längst ner ligger 

taggiga konservburkar och lyser.  De har staplats upp under hundratals år högre och högre 

mot ett mörkrött långt hus utan fönster.  Det röda huset kryper runt berget och det är mycket 

betydelsefullt att det inte inte har några fönster.  Bakom huset ligger hamnen, en hamn som är 

tyst och utan båtar. Den lilla trädörren i berget under kyrkan är alltid låst.

Håll andan när du springer förbi den, sa jag åt Poju. Annars kommer förruttnelsen ut och tar 

dig.

Poju har alltid snuva.  Han kan spela piano och håller händerna framför sig som om han var 

rädd för att bli anfallen eller bad om ursäkt.  Jag skrämmer honom alltid och han följer alltid 

efter mig för att bli skrämd.

Så fort det blir skymning börjar en stor grå varelse krypa över hamnen. Den har inget ansikte 

men mycket tydliga händer som täcker den ena ön efter den andra medan den kryper. När 

öarna tar slut sträcker den ut armen över vattnet, en mycket lång arm som darrar lite, och 

börjar treva efter Skatudden. Fingrarna räcker fram till ryska kyrkan och rör till berget - åh! En 

stor grå hand!

Tove Jansson

Bildhuggarens dotter 1968: Mörkret

Skatuddsparken till vänster och framme till höger Lotsgatan 1910. Bild Nils Wasastjerna, Helsingfors 
stadsmuseum.



6.

Parkvakten

I boken Farlig midsommar träffar Snusmumriken en retlig parkvakt. Parkvakter var en vanlig syn 
också i Helsingfors parker. Parkvakten motade bort barn som klättrade i träd och vaktade att ingen 
cyklade i parker eller byggde kojor. Hundar fick inte rastas och bollspel var förbjudna annat än på 
sandplanerna. Parkvakterna hade tjänstemössa och en del en hel uniform.

Till den här parken kom nu Snusmumriken med Lilla My i fickan. Han smög sig runt staketet och 

tittade in på sin gamla fiende parkvakten. 

- Vad tänker du göra med honom? frågade Lilla My. Hänga honom, koka honom eller stoppa 

opp honom?

- Skrämma honom! sa Snusmumriken och bet hårdare i pipan. Det finns bara en som jag tycker 

riktigt illa om, och det är denhär parkvakten. Jag tänker riva ner alla plakat om saker som är 

förbjudna!

Snusmumriken började gräva i ryggsäcken och drog fram en stor påse. Den var full med små 

glänsande vita frön.

- Vad är det där? frågade Lilla My.

- Hattifnatt-frö, svarade 

Snusmumriken.

- Åhå, sa Lilla My förvånad. 

Kommer hattifnattar ur frö?

- Javisst gör de det, sa 

Snusmumriken. Men knixen är 

den att man måste så dem på 

midsommarkvällen.

Tove Jansson

Farlig midsommar 1954

Parkvakten och Hattifnattar. 
© Moomin Characters TM
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3. Vedkajen - Norra kajen 

Vedkajen ligger vid Norra kajen. Där lossade segelfartygen i tiderna sina vedlaster. Senare har 
skärgårdskryssarna använt kajen. På sommaren åkte flera helsinforsfamiljer med sina flyttlass ut till 
sommarstugor och villor. Från Vedkajen avgick också fartyget Lovisa, med vilket familjen Jansson 
reste till Pellinge skärgård nära Borgå. Man återvände oftast först då barnen började skolan på 
hösten. På vintrarna fanns det en skridskobana bredvid kajen. Havet var alltid istäckt under vintrarna, 
eftersom vintrarna i Helsingfors var kalla.

Jag vet vad som är hemskaste av allt.  Det är skridskobanan.  Jag har ett sexkantigt 

skridskomärke som är fastsytt i tröjan. Skridskonyckeln hänger i ett skosnöre om halsen.  När 

man går ner på isen är banan bara ett litet armband av ljus långt ute i mörkret.  Hamnen är ett 

hav av blå snö och ensamhet och sorglig frisk luft.

Poju åker inte skridsko för fötterna viker sig på honom men jag måste.  Bakom banan finns den 

krypande varelsen och runt banan går en ring av svart vatten.  Vattnet andas kring iskanten, 

det rör sig sakta, ibland stiger det i en suck och flödar ut över isen.  När man har räddat sig in 

på skridskobanan är det inte farligt längre men man blir melankolisk.

Hundratals svarta människor åker runt, runt, alla åt samma håll, beslutsamt och meningslöst, 

och i mitten sitter två frusna gubbar och spelar under en presenning.  De spelar Ramona och 

Vedkajen vid Norra kajen 1930. Bild Foto Ross, Helsingfors stadsmuseum.
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Jag är ute när gumman min är inne.  Det är kallt.  Näsan rinner och när man torkar av den blir 

det istappar på vantarna. Skridskorna ska sättas fast i klacken.  Där finns ett hål av järn och 

det är alltid fullt av småsten.  Dem pillrar jag ut med skridskonyckeln.  Sen är det de stela 

remmarna som ska in i sina hål.  Och sen åker jag runt med de andra för att få frisk luft och 

därför att skridskomärket är mycket dyrt.  Här finns ingen som man kan skrämma, allihop åker 

snabbare, det krasar och gnisslar av främmande skuggor som åker förbi.

Lamporna svänger i blåsten.  Om de slocknade skulle vi fortsätta att åka i mörkret, runt runt, 

och musiken skulle spela vidare och småningom skulle isrännan omkring oss bli bredare, den 

skulle gapa och andas häftigare och hela hamnen skulle bli ett svart vatten med en ensam ö av 

is där vi fortsätter att åka i all evighets evighet amen.

Tove Jansson

Bildhuggarens dotter 1968: Mörkret

4. Salutorget

I slutet av 1800 (1893) byggde man svängbroar över Kolerabassängen och Skatuddskanalen. 
Svängbroarna var en del av den järnväg som löper runt Helsingfors udde längs Skatuddens 
kajområde, Södra hamnen och Västra hamnen.

Södra hamnen med Skatudden i bakgrunden 1910. Signe Brander, Helsingfors stadsmuseum.



9.

Toves skolväg gick ofta över svängbron fast den var avsedd endast för tåg. Förutom tågtrafiken var 
också torgverksamheten livlig på Salutorget. Området var fyllt av försäljningsstånd och segelbåtarna 
låg för ankar i hamnen. Man köpte saltströmming från höstmarknaden; den var ett viktigt livsmedel 
på helsingforsbornas matbord. Man köpte färska grönsaker, frukt, fisk och på somrarna erbjöds 
också gräddglass.
Gatulivet var livligt. Speciellt vid området runt Salutorge rörde sig mycket landsortsbor, som kom till 
torget för att saluföra sina produkter. Stadsfruar och tjänstefolk möttes i torgvimlet och barnen lekte 
på gatorna, i parkerna och på gårdarna. Man rörde sig till fots i staden och längre resor gjordes med 
hyrkusk dvs droska. I början av 1900-talet uppenbarade sig också de första bilarna i stadsbilden.

I kvällsdimman var hamnens ljus milda och utsuddade och mot denna fond av darrande ljus 

gick båtarna förbi, alla på väg utåt.  Svarta sandskutor och galeaser, och segelbåtarna, sa 

Elllinor, de var som svanvingar.  Där kom Stockholmsbåten hög och strålande vit och prydd 

med lysande pärlband, långsamt långsamt gled det sköna glädjeskeppet ut ur hamnen med 

alla de andra båtarna omkring sig...

Tove Jansson

Dockskåpet 1978: White Lady

Höstmarknad i Södra hamnen 1938 Bild Aarne Pietinen Oy, Helsingfors stadsmuseum.
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5. Vattennymfer och Hejsan i Esplanadparken - mellan Södra och Norra Esplanaden 

Skulpturerna Vattennymfer och Hejsan finns på var sin sida av Kapellesplanaden dvs estraden 
som är belägen i östra delen av Esplanadparken. Vattennymferna och Hejsan är två av Viktor 
Janssons fem springbrunnsskulpturer som blev färdiga 1940-1944. Skulpturerna gjöts i brons redan 
1940, men placerades på sina platser först år 1942. Helsingfors stad beställde skulpturerna för att 
pryda Kapellesplanadens bassäng. Under krigsåren var motivet för Viktor Janssons produktion ofta 
fartfyllda fiskar, nymfer och pojkar. Intresset för motiven torde anknyta till bildhuggarens kärlek till 
havet.
Vattennymferna avbildar två sjöjungfrurs lek i vågorna med en fisk. Som modell för den större av 
dem har bildhuggarens dotter Tove stått. Statyn Vattennymferna är också känd under namnet Lek 
II. Statyn Hejsan avbildar en stor fisk och på dess stjärt rider en liten pojke. Hejsans andra namn är 
Snålskjuts.

Mamma var på sedeltryckeriet och ritade.  Pappa stod framför kavaletten med lertrasorna

i händerna.  Han slängde dem på lerlådan och svängde kavaletten runt så att svängskivan 

gnisslade.  Sen gick han bakåt och tittade.

Han svängde skivan igen och stod och tittade en lång stund.  Sen gick han till fönstret och såg 

ner på gatan.  Han flyttade på en burk och gick in i salongen och såg ut genom fönstret där 

också.  Han gick efter vatten och vattnade murgrönan.

- - -

Pappa gick nerför trappan igen och ropade på Poppolino:  Han ropade med en vänlig sirapsröst 

som gjorde mig mycket arg.  Där var de nu i ateljén båda två.

Poppolino satt på en gipsbyst uppe under taket och glodde och pappa stod nedanför och 

lockade.  Så hände det igen.

Poppolino satte bysten i gungning och tog sats och hoppade.  Det var en en stor byst av ett 

bergsråd och det blev ett förfärligt ljud när den splittrades och bitarna for ut över golvet.  

Poppolino hängde i draperiet och skrek av förskräckelse och pappa sa ingenting.  Nästa gång 

var det nånting lika sort som störtade i golvet, jag bara hörde för jag vågade inte titta längre.

När det blev tyst förstod jag att Poppolino hade räddat sig hos pappa och blev tröstad.  Om ett 

stund skulle de gå ut och gå i parken.  Jag lyssnade noga.  Nu fick han på sig sin sammetskappan 

och hatten.  Pappa pratade hela tiden medan han knäppte knapparna och knöt hattbanden 

och Poppolino beklagade sig och berättade om hur han hade det.  Nu var de ute i tamburen.  

Dörren gjorde ett knäpp när de gick sin väg.

Jag steg upp och tog alla mina gipsdjur och kastade dem över balutstraden ner i salongen.  

Jag klättrade nerför trappan och hämtade stenhammaren och gjorde dem till mos och gnodde 

in gipsen i mattan med fötterna.  Sen gick jag upp igen och kröp in i Poppolinos bur.  Jag satte 

mig i hans tidningspapper och andades röda hund på alltsammans så mycket jag kunde.

När de kom hem igen hade de varit i butiken och köpt strömming.  Jag låg under täcket och 

hörde hur pappa satte in Poppolino i buren. Han pratade med glad röst och jag förstod att 

Poppolino hade fått lakrits.  Sen kom pappa över på min hylla och ville ge lakrits åt mig också.

- Apmat, sa jag.  Jag äter inte samma saker som en som slår sönder skulpturer.
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- Men de var inte bra, sa pappa.  Det var bara skönt att Poppolino hade ner dem.  Hur mår du?

- Jag dör nog snart, svarade jag och for längre in under täcket.

- Var inte fånig, sa pappa.

När jag inte svarade gick han ner i ateljén och började arbeta.  Han visslade.  Jag hörde honom 

gå fram och tillbaka framför kavaletten och vissla och arbeta.

Jag kände att det onda samvetet kom krypande i mina tår och mycket snabbt innan det hann 

högre satte jag mig upp och började virka.  Det skulle inte bli en grytlapp längre utan en pullover 

åt Poppolino.

Varför och hur folk blir glada och får lust att arbeta vet man aldrig.  Man vet inte heller

med baciller.  Det är bäst att inte tänka efter för mycket utan så fort som möjligt ordna upp 

alltsammans med en god handling.

Tove Jansson

Bildhuggarens dotter 1968: Röda hund

 

6. Svenska Teatern - Norra Esplanaden  2

På Svenska teatern, som ligger i Esplanadparkens västra ända, visades världens första Mumin-
pjäs; Mumin och kometen. Den hade premiär år 1949. Vivica Bandler regisserade och texten var 
Toves. Tove svarade också för kostymering och dekor.

Viktor Janssons ateljé. Bild: Per Olov Jansson.
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- Teater, det är inte er salong och inte en ångbåtsbrygga. Teater är det viktigaste i världen för 

där visar man folk hur de kunde vara, och vad de längtar efter att vara fast de inte törs, och hur 

de är. 

- En uppfostringsanstalt, utbrast Muminmamman förskräckt. 

Tove Jansson

Farlig midsommar 1954

Gardesstaden

Under vinterkriget och fortsättningskriget arbetade Tove flitigt. Hon ställde ut målningar och 
illustrerade permanent den politiska skämttidningen Garm. Tove undervisade också som vikarie 
på Ateneum. Arbetet upprätthöll kreativiteten om än kriget avspeglas tydligt i målningarna och 
teckningarna. Under vinterkriget åren 1939-40 skrev hon den första muminboken som publicerades 
efter kriget år 1945, Småtrollen och den stora översvämningen. Den finskspråkiga versionen utkom 
första gången så sent som 1991. Boken är en total flykt från krigstidens fasa och hopplöshet.

Salutorget fotograferat från Kapellesplanaden 1924. Bild Helsingfors stadsmuseum.
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Men när han körde händerna i snö märkte han att det visst inte var snö utan glass. Och det 

gröna gräset som brast under hans fötter var gjort av fint spunnet socker. Kors och tvärs över 

ängarna rann bäckar i alla färger, skummande och porlande över guldsanden.

- Grön limonad! skrek det lilla djuret som lutat sig ned för att dricka. - Det är inte alls vatten, det 

är limonad!

Tove Jansson

Småtrollen och den stora översvämningen 1945

7. Ateljén -  Ulrikasborgsgatan 1

År 1944 flyttade Tove till översta våningen på Ulrikasborgsgatan 1. Ateljén var känd och Tove tvekade 
inte en sekund när hon erbjöds möjligheten att flytta. Huset hade skadats i bombardemangen 
och utrymmet var kallt och dragit, men från översta fönstret såg man en strimma av havet. Först 
bodde hon på hyra i ateljén, men fick slutligen köpa den själv. Ateljén reparerades i början av 
1960-talet. Tuulikki Pietiläs bror Reima och svägerska Raili Pietilä planerade ett loft i bostaden och 
moderniserade ateljén så den blev hemtrevligare.
Tuulikki skaffade sig också en ateljé i samma byggnad. Hon och Tove gick till varandra längs husets 
vindsgångar. I boken Rent spel beskrivet Tove vindsleden mellan två ateljéer. Tove bodde och 
arbetade i ateljén ända till sin död. År 2005 fäste man en minnesrelief med Toves ansikte som ung 
på byggnadens vägg. Reliefen är förevigad av pappa Viktor.

Ibland tycker jag att allting jag hittills har gjort är asdåligt, helt och hållet dåligt och totalt 

främmande.  Jag måste söka mig till större lugnare ytor med mindre linjeföring.  Somliga dar 

står det bara still, det är som om man aldrig förr hade målat.  Det påstår att såna perioder 

brukar betyda att man rör sig framåt, är färdig att kasta sig framåt, det tror jag inte på!  

Det står bara still, man sitter i pisset.

Jag funderar på det där med lust och med plikt och kommer ingenvart.  Och jag misstror 

ambitionen, djupt!

Koni, inte är mina dukar bra men de blir bättre för varje utställning, i alla fall lite bättre, kanske, 

resten rör mig inte.  De säger att jag målar för mycket med hjärnan, hur vet de att hjärtat vill gå 

sönder varje gång, och förresten, flertalet av dessa spontana begåvningar målar med magen 

säger jag!  

Och vänta bara när jag ställer ut självporträtt med loboa!

Tove Jansson

Noveller i urval,  Meddelande 1998: Brev till Konikova 
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8. Designmuséet, tidigare Toves skola - Högbergsgata 23

I det som nu är Designmuséet fungerade tidigare en svenskspråkig skola; Läroverket för gossar 
och flickor i Helsingfors (Brobergska samskolan). Liksom Viktor gick Tove och Per Olov i skolan på 
Högbergsgatan. Tove skrev fina uppsatser, men hennes skämtteckningar uppskattades inte av alla 
lärare. Tove gick i skola tills hon var femton. Som 16-åring började hon konststudierna i Sverige. Där 
bodde hon hos sin morbror. Studierna i Stockholm räckte tre år.

Den sista våren fick jag ett stipendium.

Jag sprang till morbror Einar och ropade, titta vad jag har gjort!

Mycket bra, sa han. Ingenting annat, bara mycket bra.

Jag tog ut mitt stipendium i de minsta sedlar banken hade och gick hem och slängde dem upp 

i taket och lät dem dala ner över mig som Danaës guldregn, men det kändes bara fånigt så jag 

sprang till morbror Einar igen och ropade åt honom:  Och du då?  Vad gjorde du första gången 

du fick egna pengar?

Han sa: Det brände i fickan, jag måste bli av med dem, så fort som möjligt måste jag köpa det 

viktigaste av allt.

Och sen gick han och köpte en rysligt liten flaska med rosenolja.

Jag tycker han gjorde alldeles rätt.

Det finns somliga som säger att morbror Einar är en snobb och jag hoppas verkligen kunna 

utveckla mig enligt samma linjer.

Tove Jansson

Noveller i urval, Meddelande 1998: Mina älskade morbröder

Gruppfoto på eleverna framför skolan 1922. Bild Eric Sundström, Helsingfors stadsmuseum.
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9. Observatoriet - Kopernikusvägen  1

Nära Toves gamla skola och ateljéen i Ulrikasborg finns Observatoriebacken med Helsingfors 
Universitets Observatorium. Inom astronomin var 1920-talet de stora upptäckternas tid och i 
Helsingfors grundades Astronomiska föreningen Ursa rf. I Observatoriet som Ursa rf byggde 1926 
hölls stjärnförevisningar och föredrag för allmänheten. 
Observatoriet hade stort inflytande på Tove, och professorer, filosofer och världens största 
stjärnkikare kom med i böckerna och serierna. Som förebilder fungerade medlemmar av Toves 
dåvarande vänkrets. Tove hade en kort tid ett arbetsrum på Observatoriegatan tillsamman med 
bekanta kamrater från konstnärsklassen i Ateneum.
Också i följande bok efter Småtrollen och den stora översvämningen, som utkom 1945, fortsatte 
katastrofstämningarna. 1946 publicerades Mumin och kometen där faran hotar från himlen. Ett år 
senare hamnade kometen, observatoriet och professorerna i en serie. Den här första muminserien 
utkom varje fredag i tidningen Ny Tid under ett halvt år.

Högst uppe på den taggiga bergskedjan låg observatoriet där professorerna gjorde tusentals 

märkliga observationer och rökte tusentals cigarretter och levde i enslighet tillsammans med 

stjärnorna. Tornet hade ett runt tak av glas och var prytt med en regnbågsfärgad glasboll. Den 

roterade hela tiden, mycket långsamt. 

Mumintrollet gick före de andra. han öppnade porten och stannade andäktigt på tröskeln. Hela 

tornet var ett enda stor rum där världens största stjärnkikare ständigt betraktade stjärnorna. 

Den rörde sig sakta medan den tittade ut i rymden efter farlighet och spann för sig själv som 

en katt. 

En massa små professorer fnattade runt överallt, de klättrade upp och ner i trappor av blank 

mässing, de skruvade och mätte och ställde in och skrev då och då i sina anteckningsböcker. 

De hade mycket bråttom och allihop rökte cigarretter.

- Godafton, sa Mumintrollet.

Men det var ingen som märkte honom.

Tove Jansson

Kometen kommer 1946

10. Sjöjungfrun - Södra esplanaden 22, innergården
Inne på innergården till Bensowin affärshus finns Viktor Janssons skulptur Sjöjungfrun. Tove har 
stått modell för den nätta sjöjungfrun som håller upp fiskar.

11. Graven - Sandudds begravningsplats - Mechelingatan  2
Gamla begravningsplatsens kvarter nr 15.
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12. Lallukka konstnärshem - Apollogatan 13
Janssons bodde i Lallukka konstnärshem från det att huset blev färdigt 1933. Tove flyttade så 
småningom från Lallukka till sitt arbetsrum på Fänrik Ståhlgatan år 1942.

13. Convolvulus - Kaisaniemiparken
Bakom Nationalteatern i Kaisaniemiparken finns Viktor Janssons skulptur Convolvulus. Namnet 
Convolvulus syftar på vindeväxternas familj, dit bla livstråden hör. Skulpturen är symbolisk och den 
symboliserar vårens ankomst och ungdom. Tove stod modell för kvinnan som håller händerna delvis 
i en skyddande och delvis i en välsignande position.

14. Minnesmärke av Arvid Mörne - Brunnsparken; korsningen mellan Östra parkgatan och 
Ehrenströmsvägen 
Viktor Janssons skulptur av skalden och litteraturforskaren Arvid Mörne från år 1951.

15. Studerande vid Ateneum 
Efter åren i Stockholm inledde Tove år 1933 sina studier vid Finska konstnärsföreningens ritskola 
dvs Ateneum. Där valde hon konstnärsklassen och blev vän med bla konstnären Sam Vanni, som 
också var hennes privatlärare. Tove avslutade sina studier vid Ateneum 1936.

Vi tumlade ut i den kalla blå natten och Immanuel, Virtanen, Mäntynen och jag vandrade 

sjungande genom hela staden, sen kom vi till Hesperiaparken son dunkel och tät låg och sov 

nere vid Tölöviken, hela viken var som en enda blekröd spegel ända bort till Sörnäs, vi slängde 

våra kappor i ett snår och dök in under träden.  Jag rände upp på berget, fåglar började redan 

pipa här och var och en svag röd ljusning vaknade i öster, jag var så glad att det värkte och 

sträckte armarna rakt upp och lät fötterna dansa som de ville och då hörde jag det trampa 

uppför sluttningen och det var Olli Mäntynen som kom farande efter mig och jag började skratta 

för han var precis som nån av pappans skulpturer - en mycket ung älg.  Vi jagade fram och 

tillbaka för rolighets skull och när jag lät honom fånga mig skrek jag i himlens sky!

Men han ville bara förklara så jag sprang min väg, jag kunde inte vara intresserad av prat just 

då, fast ett ögonblick kom jag att tänka på att han kunde ha varit förtvivlad.

Jag hittade min kappa.  Immanuel hade somnat i en hög vissna löv och Virtanen hade gått 

hem.  Jag gick alldeles långsamt genom stan med kappan på armen.  Det hade börjat blåsa lite 

grann, en sval morgonvind.  Stan var absolut tom.

Jag tyckte det var lustigt, detdär de säger om att det är så svårt att vara lycklig.

Tove Jansson

Noveller i urval, Meddelande 1998: Avslutningsdag


