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DEN GLIDTACKLANDE FILMSTJÄRNAN 
Åke Lindman

”Hasso, gå och döda den där Lindman!”

Ropet ekar så att garanterat alla på Tölö Bollplan hör det. 
HPS har fått en hörna och den hårdföre anfallsspelaren 
Anatol Hasso får instruktioner av de gröna jägarnas led-
are Max Viinioksa. I situationen efter hörnan får HIFK:s 
back Åke Lindman en hård knäspark i ryggen och landar 
i gräset. Lindman är dock uppvuxen på de hårda gatorna 
i Vallgård och reser sig igen. Lite senare får han sin chans 
och ger igen med ränta. I en kampsituation om bollen 
tacklar han Hasso så det smäller, och HPS-spelaren blir 
liggande vid plankanten och jämrar sig. Åke ropar nu i 
sin tur tillbaka till Viinioksa: ”Det var visst fel kille som 
dödades här!” Sedan greppar han Hasso i benen, drar bort 
spelaren från planen och lämnar honom med orden ”Det 
här är ett spel för män”.

Anekdoten ovan är från Åke Lindmans memoarverk Åke ja 
hänen maailmansa, som är redigerat av Heikki Eteläpää, och ger 
en bra bild av fotbollen i det efterkrigstida Finland. När hårda 
män som upplevt kriget drabbade samman på fotbollsplanen 
brukade det sällan gå nådigt till. På grund av sin ålder hann 
Åke Lindman inte själv åka till fronten, men han var tuff och 
hade kampanda så det räckte och blev över. Hemma hade han 
lärt sig att om man försöker och gör sitt bästa så klarar man sig 
säkert – och Åke klarade sig minsann. ”När jag blir stor ska jag 
bli skådespelare och spela fotboll i finska landslaget”, sade Åke 
till sin mor när han var 12 år gammal. Lindman hade uppnått 
dessa mål redan i tjugoårsåldern, men mer skulle ännu komma.

Ursprungligen hette Åke inte Lindman utan Järvinen. Hans 
pappa, lastbilschauffören Väinö Järvinen, dog i lunginflamma-
tion när Åke var fyra år gammal. Flera år senare gifte mamma 
Edit om sig och hennes make Gösta Lindman blev mer eller 
mindre obemärkt en riktig far för Åke och hans bror Tor. Adop-
teringen och namnbytet från Järvinen till Lindman skedde dock 
först när Åke redan var i vuxen ålder – och uttryckligen på 
hans egen begäran.

Familjen bodde i ett stenhus vid Sturegatan. Och som så många 
andra killar i Vallgård trivdes Åke redan som liten pojke mycket 
bra på den intilliggande Braheplanen. Tillsammans med kom-
pisarna sparkade han ett bollsurrogat på Brahis varje kväll ända 
tills mörkret föll – ingen hade råd med en riktig fotboll. En av 
hans bästa spelkompisar var Voitto Vilermo som blev målvakt 
i Kullervo, senare också i HPS och landslaget. När en  famil-
jevän hörde om Åkes hobby föreslog han resolut att pojken 
skulle gå med i HIFK. Så skedde också hösten 1937 då Åke 
var nio år gammal. Han var i princip lite för ung för klubbens 
juniorlag, men fick komma med eftersom han var stor för sin 
ålder och såg stark ut.

Under största delen av Åkes juniorår låg Finland i krig, vilket 
utöver allt annat också påverkade fotbollsspelandet och -trä-

nandet. Ändå spelade Åke redan som 14-åring i HIFK:s A-ju-
niorlag, och strax efter att kriget var över tog han steget upp till 
klubbens representationslag. Åke berättar att han kände stor 
beundran för sina äldre lagkamrater. De var ju hjältar som hade 
härdats i kriget, och han var förundrad över att ha fått komma 
med i ett så fint gäng. Åke niade de andra spelarna i ett helt år 
innan han fick börja dua dem, vilket var brukligt på den tiden. 
Åkes egentliga debutsäsong var 1946–1947, då han spelade 
back i rödtröjornas samtliga 14 matcher i mästerskapsserien.

Det finska mästerskapet avgjordes dock i en separat slutserie 
som bestod av fyra lag och som spelades i juli 1947 – och då 
befann sig Åke Lindman i egenskap av skådespelare i Danmark 
tillsammans med sin arbetsgivare Svenska Teatern. Detta hade 
två olika konsekvenser. HIFK:s högerback i FM-slutserien var 
Sakari Jerima, som på så sätt fick sitt namn på listan över mäs-
tare istället för Lindman, trots att han hade spelat endast ett par 
matcher i den egentliga mästerskapsserien. Jerimas familj blev 
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därmed kompenserad i någon mån, då pappa Paul Jerima hade 
varit med i HIFK och förlorat FM-finalen 35 år tidigare. Dags-
tidningarna skrev att Åke Lindman inte kunde delta i lands-
kampen eftersom han spelade Hamlet i Kronborgs slott i Dan-
mark. I verkligheten hade Lindman endast två små biroller i 
Danmark, men i fotbollskretsarna var han därefter känd under 
smeknamnet ”Hamlet”.   

Detta var ingalunda Åke Lindmans enda smeknamn hos fot-
bollspubliken. I maj 1950 möttes HIFK och Åbolaget TPK i en 
match i Finlandsserien. Matchen blev sällsynt våldsam till och 
med i den tidens mått mätt. I TPK fanns en spelare som hette 
Aarne Waltzer som var särskilt irriterande. Lindman rök ihop 
med honom många gånger tills han slutligen tacklade Walt-
zer ordentligt så att Åbospelaren blev liggande under honom. 
Åke tänkte ännu skola sin motståndare ytterligare och ta stöd 
från hans näsa när han steg upp, men den svettiga huden var 
hal och handen halkade ner på Waltzers hals. Det hördes en 
fruktansvärd dödsrossling, Åbospelaren låg kvar på marken 
och publiken började redan pressa in sig på planen medan 
de ropade ”Kuristaja! Kuristaja!” (Strypmördare! Strypmör-
dare!). Det såg illa ut, men när matchen till slut fortsatte fick 
Lindman inte ens en varning. Däremot hade han fått ett nytt 
smeknamn: förutom Hamlet var Åke också ”Kuristaja” genom 
hela sin spelarkarriär.

Det är mycket sällsynt med kombinationen fotbollsspelare och 
professionell skådespelare, och för Åke Lindman medförde det 
sina egna svårigheter. På sin arbetsplats var han tvungen att hålla 
låg profil eftersom Svenska Teaterns chef Nicken Rönngren var 
en svuren idrottsmotståndare. Rönngren krävde gång på gång 
att den unga skådespelaren skulle sluta spela fotboll. Han god-
kände inte att Åke ibland efter en match kom till föreställning-
arna med bruten näsa och knäet i paket. Lindman lovade sin 
chef att han skulle sluta spela fotboll men fortsatte i alla fall tills 
det ledde till en oåterkallelig brytning våren 1951. Olympiska 
spelen i Helsingfors närmade sig och Åke behövde tjänstledigt 
i en månad för att kunna delta i landslagets läger i Danmark. 
Då tvingade Rönngren Åke att välja mellan teatern och fot-
bollen. Åke valde fotbollen och därmed var hans karriär vid 
Svenska Teatern över.

Åke Lindman debuterade i A-landslaget som 19-åring i septem-
ber 1947 när Finland och Norge spelade oavgjort på Stadion. 
Lindman hade dock en mer ordinarie plats i A-landslaget åren 
1950–1955. Under hela den tiden spelade HIFK i den näst hög-
sta serien, dvs. Finlandsserien. Trots det blev Lindman ständigt 
uttagen till landslaget och han bytte heller aldrig klubb fastän 
det fanns många som frågade. Lindman var speciellt eftertrak-
tad av Kiffen, som på den tiden var det ledande laget i Helsing-
fors. Det är klart att Åke under de här åren sällan hade spel-

Bröderna Lindman (Åke till höger, Tor till vänster) var HIFK:s bärande krafter genom hela 1950-talet. Den här bilden är tagen på 
sommaren 1954 då rödtröjorna gjorde en matchresa till DDR. Spelarna som ligger på marken är Yngve Henriksson (t.v.) och målvakten 
Thor Rosenberg (t.h.).


