Bullavagnen på Sandudds torg år 1927

Ekbergs bullavagn
Den nyutexaminerade bagarmästaren Fredrik Edvard Ekberg öppnade
i Helsingfors ett bageri den tredje februari 1852 i hörnet av Mariegatan
och Fredsgatan. Fyra år senare flyttade han verksamheten till
Alexandersgatan 15 till källaren i Kiseleffs hus. År 1860 ansökte han om
tillstånd att öppna ett café. Hans tillståndsansökan avslogs på den
grunden att café verksamheten ansågs lämplig bara för fattiga änkor.
Fredrik Edvard överklagade beslutet och ansökte på nytt, och år 1862
Brödbutiken ¼på Alexandersgatan 52 år 1912 fick han tillstånd att börja med caféet.
Fredrik Edvard köpte en tomt på Alexandersgatan 52 och byggde där ett hus. Bageriet, butiken och caféet
flyttade till det nya huset och egna lokaler år 1864. Den ekonomiska bördan med det nya huset som
sammanföll med de så kallade svältåren gjorde bagarmästaren i en ekonomisk knipa. För att komma ut
ur svårigheterna grundar han en brännvinsfabrik. Den nya verksamheten visade sig vara så lönsam att
han fick ekonomin i ordning igen.
År 1873 grundade han Helsingfors finaste restaurang Café Parisien var man serverade champagne och
ostron. Tsaren besökte år 1876 Finlands första konst- och industriutställning och Café Parisien fick ansvaret
av Tsarens underhåll. Till Tsarens traktering hade Fredrik Edvard lånat bordssilvret som sen stals och
orsakade för Café Parisien en ekonomisk förlust. Sju år senare lades Café Parisien verksamhet ner.
Fredrik Edvard dog år 1891 och hans son Fridolf fortsatte med bageri- och caféverksamheten. Fridolf sålde
huset på Alexandersgatan år 1912 och köpte en tomt på Bulevarden 9. Här började man bygga ett nytt
hus som stod färdigt år 1915. Caféverksamheten flyttades till husets andra våning, men flyttades år 1932
till gatunivån till samma utrymme var caféet är fortfarande.
Ekbergs bullavagn är från början av sekelskiftet troligen från Bulevarden tiden. Den användes bland annat
till att sälja bakverk på Sandudds torg. Det är värt att notera att bakdörren till bullavagnen är låsbar, det
har alltså inte räckt med en hake för att bakverken var dyrbara. På innergården av Bulevarden huset fanns
ett häststall och vagnsskjul.
Helsingfors isvossikka kusk Reijo Kuhakoski fick bullavagnen räddad från Ekbergs vagnsskjul år 1985.
Bullavagnen var i dåligt skick, men inte i så dåligt att det skulle hindrat Reijo Kuhakoski att söka vagnen
med häst. Med häst var bullavagnen inskuffad i vagnsskjulet, när den aktiva användningen var slut, och
med häst togs bullavagnen igen ut några årtionden senare. Renoveringen genomfördes sen successivt
under flera år. Samtliga hjul byttes ut, och museiverkets konservatorer blandade målfärgen så att den
blev att motsvara den ursprungliga tonen.
Bullavagnen ägs av Vagnshistoriska Sällskapets sekreterare Jocce Jönsson.

