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H** i «es 1; m m -ffn m» cseisingior&a
Norden for »Salutorget ligger Se-

natstorget, Centret for det officielle
Finland, omgivet som det. er af offent-
lige Bygninger, repncsenterende liege-
ringsmagten, Lierdommen og Kirken.

i-Paa ostsiden ,beherskes det af Se-
\naiehiuettvteldige Facade, 200 m lang.

i'Peter opfert 1822 af den tyske Arki-
tekt C. L. Engel (fodt i Berlin 1778,
dod i'Helsingfors 1840), som for Hel*

.«ingtors har snillet en Ugnende Rolle
som C. F. Hansen i forrige Aarhun-
dredes ,

Begyndelse for Kjobenhavnj
j>dogstörre i -Stilen og mere opfindsom

iendein danske Samtidige. Bfgntr.-
gen, der fylder Bnmmet inellem fira

<3ader, linser i dot vsesentUge Ruslands
jCentraladministration.Bag Senats«

linset ligger RMderhwet, opfert af
Finlands Biidderskab og Ädel 1858—61,

- 1 det» - med .. Adelens Vaabeaskjoldé
smykkede Sal mjtdtes under Finlands,
tidligere stsenderdelte Beprtesentatioif
Adelen.

Genboen paa Torvets vestlige Side
er Universitetsbygningen, ogsaa op-
fert af Engel i Aarene 1828—32, vel
hans bedste Vaerk. Sasrlig över Vesti-

I bulen, der striekker sig op gennem tre

I Etager, er der et Skaer af Ungdom og
jFriskhed, af lys og sedel Straeben, ret
ien passende Indgang til den hoje, evig

! unge Videnskabs Hjem. Paa en Frise
i
i denne Vestibüle er frernstillet Folke-
sangens Helt Väinämöinen, omgivet
af Kalevalaheroerne Ilmarinen og
Lemminkäinen, med sin Sang og sit
Spil dragende alt Levende til sig. I
Solennitetssalen har Edelfelt malet
Indvielsen af det forstc finske Uni-
versitet i Åbo. Det var Per
der i .1640 .skaffede det under hans Le-
delse «taaende Finland dets forste
aandelige Centrum. Og i Åbo bestod
„ Akademiet" indtil 1827, da det efter
Branden flyttedes til Helsingfors, som
Russerne vilde gore til Hovedstaden i
deres nye Erhvervelse. Helsingfors
Universitet er i Fonhold til Landets
Storrelse meget staerkt besagt. Det
tasller över 3000 Studenter, deraf 750
kvindelige, og dets Lsererpersonale er
paa 80 Professorer og 120 Docenter.
Forelaesningenne holdes paa Svensk
og Finsk.

(forden for Universitetet har üni-
itetsbiblioteJcet sin ligeledes af
el skabte, i Aarene 1836—45 opfor-
lygning med de hoje, lyse Sale, en
'en finske Hovedstads mest monu-
tale Bygninger. I Sbueetagen fin-

des den beromte Polarforsker A. E. v.
Nordenskiölds vaerditulde Bog- og
Kort-samling; han var f#dt i Helsing-
fors 1832. Biblioteket, der tasller op
imod en halv Million Bind, er Fin-
lands eneste store Bibliotek, paa en
Gang et Nationalbibliotek, hvor alle
Tryksager skal afleveres, og som der-
for giver en Oversigt över Landets Li-
teratur, og et videnskabeligt Hjaelpe-

-1 middel for Universitetet, altsaa en
Förening af vört store kgl. Bibliotek
jog Universitetsbiblioteket.

Paa Torvets Sydside ligger af of-
fentlig« Bygninger kun det ret uanse-
lige Raadhus. Men saa meget mere
anselig og beherskende er Kirken paa
Nordsiden, den lutherske NikolaßirJce.
Den er anlagt paa en Granitklippe,
der rager en halv Snes Meter op över

Torvete Niveau, der er derved blevet
Pläds til en vaeldig Trappe op til Kir-
ken. Engel begyndte at bygge paa
Kirken i 1830, men forst laenge efter
hans Dod, i 1852, var den fserdig, og
da var der lavet temitmelig meget om

paa Engcls °Prindeli sc Plan>

fratilGavnfor den. Kirkener u.

vendig fbrsynet mod 12kolossale zink-
stobte Apostelstatuer, modellerede af
et Par tyske Billedhuggere.

Midt paa Torvet staar det maegtige
Alexandermonument, udfort af Walter
Runeberg, rejst i 1894 ved en National-
subskription af hele det finske Folk i
Täknem-melighed mod Alexander 11,
der genindforte det konstitutionelle
Styre i Finland. Paa Fodstykkets
Forside staar Loven (Lex), Finland
voergeiwle sine grundlovsmaessige Ret-
tigheder, paa ostsiden Lyset (Lux),
der symboliserer Videnskaben og
Forskningen, paa den vestlige Side Ar-
bejdet (Labor) og paa Bagsiden Fre-

den (Pax).
Fra iSenatstorvets nordostlige Hjor-

ne naar man ad Nikolajgaden mod
Nord op til en anden, mindre, aaben
Pläds, omgivet af tre monumentale
Bygninger, Stcenderhuset, Banken og
Rigsarlcivet.

Staenderhuset, der er opfert af G.
Nyström, Finlands mest betydende
moderne Arkitekt, toges i Brug af
Landdagen i 1891. Tidligere holdt
hver Stand, Praestestanden, Borger-
standen og Bondestanden Moder i sin
Sal. Nu indrettes der en ny stor Sal
til den nye Forfatnings Landdag. I
Gavlfeltet ud mod Nikolajgade er i
1903 opsat en Broncegruppe af E. Vik-
ström: Alexander I, der paa Landda-
gen i 1809 i Borgå indstifter den ny
Statsskik og modtager Staendernes
Hyldningsed, med en Gruppe til hojre,
der symboliserer Krigens og Ufredens
Tid, og en anden til venstre, der giver
Udtryk for Fredens og Kulturens Vel-
signelser.

Lige överfor Stsenderhuset ligger
Finlands Bank opfort i 1883 af deU
tyske Arkitekt Bohnstedt udelukken-
de af Jern og Sten.

Og af samme übraendfbare Materia-
lier har G. Nyström i 1890 opfort
Statsarkivet i Renaessancestil med ita-
lienske Detailler, en af bedste
Bygninger.

Et Stykke vesten for denne Pläds
kommer vi til det store Jembanetorv
med den ny Banegaard opfort efter
Saarinens Tegning. Paa Torvets Nord-
side rejstes i 1901 det finske National-
teater en statelig Bygning af A. Törn*--
quist, et Udtryk for de nye Retninger
indenfor den finske Arkitektur.

Pladsens mest imponerende Byg-
ning er dog det paladsagtige Athe-
ncßum paa dens Sydside, bygget sidst
i 80eme af Höijer i Renaessancestil og
med en Facade, der er rigt dekoreret
af Billedhuggerne Sjöstrand og Wall-
gren. Athenaeum er det faelles Hjem
for Kunst og Kunstindustri, paa en
Gang Kunstmuseum og Skole. Ide to
nederste Etager er indrettetKunstfor-
eningens Tegneskole og Ateliercr samt
Kunstflidsforenimgens Skole, medens
Kunstforeningens Galleri er til Huse i
den overste Etage,

Tres.
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