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Helsingfors.
j Helsingfors er Finlands Hovedstad,

j 'Saedet for saa godt som alle de finske
iCentralinstitutioner og Centralenibe-
der, Jernbaneknudepunktetog Anlobs-
stedet for de fleste Dampskibslinjer.
For de fleste Turister bliver Byen der-
for Udgangsstedet.

Det er dog forst i det sidste Aar-
hundrede, at Byen ret er kommet op.
Den horer langtfra til Vinlands aeld-
ste "Byer. Dens Grundlägger var Gu-
stav Wasa, der vilde skabe en Kon-
kurrent til det lige överfor, paa Bug-
tens sondre Side liggende Reval. Der-
for befalede han i 1550, at der ved

iVandaaaens Udlob, i Gammelstadsfjor-
den, ca. 5 Km. nordist for Helsingfors
nuvsrende Pläds, skulde anlaegges en
By, og Borgere og Haandvaerkere i

I Borgå, Ekenäs, Raunio og Ulfsby fik
jOrdre til at flytte til den nye Stad.
' Men vagtet Byen fik gode Forrettighe-
dér, voksede den kun langsomt. Ved

: Aaret 1600 havde den kun 5—«00 Ind-
' byggere, altsaa kun en Del af Maria-

: ger« Befolkning. Dog var det mere,
end det synes Nutidsojne; thi Finlands
störste By den Gang, Abo, havde blöt

1 1800 Indbyggere og Wiiborg endda kun
1 800. Beliggénheden var ogsaa daarlig.
Fjorden var gründet og vanskeligt til-
gsengeligt for iSkibe. Og i 1639, under
Dronning Christine, blev det da for-
ordnet, at Byen skulde flyttes til den
nuvaerende Pläds, paa en i Havet ud-
skydende Tange, med en god naturlig
Ham Krig, Pest og Brande og andre

Suomia 2m 1 Helsingfors.

Ulykker hindrede dog laenge dens Op-
komst. Allerede 1657 gik en hasrgende
Brand hen ovér den. 1695—97var der
forfasrdelige Farsoter. 1710 bortrev
Pesten 1200 af de 1800 Indbyggere. Og
Krigen fuldendte Resten. Under den
store nordiske Krig foraendte iSvensker-
ne Byen af, da do veg for Russerne.
1742 blev den ätter besat af Russerne.

1 iSvenskerne beeluttede nu at befae-
ste Helsingfors. Og paa 7 oer og Hol-
mle udenfor Byens Havn opfortes Fäst-
ningen Sveaborg. Denne for den Tid
starke Faestning overgaves i 1808 af
en fejg Kommandant til den underleg-
ne russiske Belejringshaer, trods det,
at den husede en kamplysten Besast-
ning og rige Förråad, Russerne ud-
byggede yderligere Faestningen, der
under Krimkrigen var Genstand for
et BomJbardement af den engelsk-fran-
ske Flaade i Dagene fra ?,—IL Aygust
1555.

Dä Russerne ved Fredsslutningen
hårde faaet Finland, besluttede de at
gjfre Helsingfors til Hovedstaden, Den
gamle Hovedby Åbo mcd sine mange

svenske Traditioner syntes dem lidet
egnet til Saede for den ny Administra-
tion, den laa ogsaa for najr ved Stock-
holm og for langt fra Petrograd. Og
i 1812 besterntes Helsingfors til Ho-
vedstad. Nu skulde der bygges og byg-
ges stort. Hden kom Russerne til
HJB3lp. 1 1808 har en Brand lagt det

meste af det gamle, traabyggede Hel-
singfors, der laa Nord for Salutorget,
mellem Nordhaven og Bärggatan, i
Aske. Der taedsattes en Nybygnings-

H ofellei*.

koinité med I. A. Elirenström, der var
uddannet i Gustav lll's Skole, i Spid-
sen, for at give Staden et Udseende,
der svarede til dens nye Bestemmelse.
Han blev bistaaet af den tyske Arki-
tekt C. L. Engel, der i 20'erne og
30'erne skabte de store Nybygninger
omkring Senatstorget, udfort i en af
Mesteren gennemarbejdetKensessance-
stil, foruden en Maengde andre offent-
lige og private Bygninger. Den russi-
ske Begering var underKejser Alexan-
der ret flöt med Tilskud. 1819 holdt
Senatet sit forste Mode. Og da Åbo i
1827 var blevet haerget af en stor
Brand, blev ogsaa det finske Universi-
tet forlagt til Helsingfors, der saa-
ledes blev ikke blöt Finlands admini-
strative Hovedstad, men ogsaa dets
intellektuelle og videnskabelige Cen-
trum. Byen var nu i rask Vaskst, Dens
Havneforhold forbedredes, og Schän-
deten blomstrede op. 1 1862 aabnedes
den furste finske Bane op mod Nord
til Tavastehus, hvorved Byea fik Tag
i Indlandet. Og senere har saa at sige
hver ny Bane knyttet Landet fastere
til Hovedstaden. Vaeksten ses bedst
af Folketallet. I 1810 var der 3500
Indbyggere. Ti Aar efter var Tallet
fordobiet. I 1840 var det godt 16,000,
i 1860 22,000. Tyve Aar efter, i 1880,
ätter en Forddbling til godt 43,000. Og
fra da oges Farten. I 18D0 var Ind-
byggertallet 61,000, i 1900 89,000, Nu
er det oppe paa ca. 140,000.

Samtidig har Byen skiftet Udseen-
de. De gamle Bydeles Traehuse har
maattet vige for store, moderne Sten-
huse, nye Staddele og folkerige For-
staeder er kommet til, dels vestenud,
dels mod Nord, hvor Bärghäll er be-
bygget, og Forsteederne Hermanstad
og-Majstad har rejst sig. Foruden
Villabebyggelsen rundt om i Skaer-
gaarden. Samtidig er der foregaaet]
en rig kommunal Udvikling, offentllge
Parker er anlagte eller moderniserade.
Helsingfors er blevet en smuk By. Men
derom naermere siden.

(Om Helsingfors se i övrigt den
udforlige Skildring i Turistförenin-
gens Bog: Vägvisare i Finland. An-
det Oplag, 1905)'. Tres.

Finlands seldste og fornemste Hotel er
Sodetetalraset i Helsingfors, og ingen Pri-
vatbygning 1 Landet Ihar vwret Ssedet for
saa imange MjJder, Fester og andre Tildra-
gelser som dette snart hnndredaarige. Hotel.
Der mjidtes ogsaa de indenlandske og uden-
landske Forretningsmiend, den Gang Fin-
lands store Skovrigdom blev Genstand for
Handel og Vandel, den Gang, da Skovene gik
fra Haand til Haand, uden at ret imange af
Kjtberne nogen Sinde havde set de Skov-
strakninger, der handledes om.

For halvandet Aar siden flyttedes Ho-
tellet fra det gamle, minderige Hns ved
Sjfndre Havnen, der efterhåanden var blevet
for lille, til Byens maaske mest moderne og

mest imponerende Bygningskompleks, For-
sikringsaktieselskabet Kalevas Nybygning
ved Jernbanestationen i Bruunsgatan 12.
Her er der efter Arkitekt Armas Lindgrens
Tegninger indrettedé et ganske ievropeelsk
FjSrsteklasses Hotel, mcd komfortable Vse-
relser, to elegante Spisesale og et stort An-
tal Festlokaler. At Hotellet er forsynet med
Varmtvandsledninger, Bade, Telefonförbin-
delser, er selvsagt.
der forestaas af en Fagmand fra Paris, tur-
de regnes blandt de mest moderne i Skan-
dinavien.

Trods den Komfort, der saaledes bydes,
er Hotellets Priser ingenhjride dyrere end'de
andre furste Klasses Hotelier i Byen,. be-
gründet i, at det fra tyrst af er indrettet
praktisk for sit Fonmaal.

Den nuvierende Bjer, Direktor iW. No-
sehis, jer en meget popnlser Mand i Hel-
singfors, ikke mindst fordi hän — ofte med
betydelige okonom}ske Ofre — har bidraget
meget til at aäre Finlandsopholdet bekvemt
og behageligt for de udenlandske Turister.
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