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Helsingfors.
; Man skal komme tål Helsingfors;
[ad Sovején, for stråks at faa detrette?
Indtryk af Byen. Komimer man mcd!
Bauen, faar nian intet Overblik, og;
de naermeste Bydele ved Stationen er
ikke sserlig karakt eristiske. Kommer;
man deiümod fra Soen, ser man alle-
;rede langt borte Byens Taarne og de
h'ojtliggende Bygningers brede Mas-
ser. Og naar Damperen förbi Svea-
borg styrer md paa Redén, har man,

föran sig et pragtfuldt Panorama af
iSödrahamnen, de statelige Bygnsinger
om den, Salutorget og Skatuddens,
Bygningsmasser ude i ost.

i Sondrehavnen mellem Skatudden i;

Nord og Bruunsparken i Syd er Cent,
tret for Helsingfors's Trafik til Sos.' :

Her laegger de mange Dampere til,i
'som besorger Trafiken paa Ind- og
udlandet, og efter at et Havnespor er/
fort längs Byens Kyst ud til Skatud-;
[ dén, laster ogsaa andre Skibe med;
Transitgods til Finland deres Last
dér. Ydefligere opfyldes Havnen a*fi
de mange Smaaskuder, der rundt om-,

kring fra kommer med TorvevarerJ ;
Thi ved Havnens Nordside ligger Sa-
lutorget, hvör der hver Morgen og
Formiddag rorer sig et intensivt Mar-
kedsliv, som vel fortjener, at Turisten
en Dag staar lidt tidligt op.

Ved Torvets nordolstlige Hjorne lig-
ger det ret uanselige kejserlige Pa-

Helsingfors.

jlads, en gansike jaevn, treetages Byg-
ning, der ikike saerlig udinaerker sig
framfor Byens- andre lidt asldre Sten*
huse. Det er da ogsaa en Privatbo-
ilig, der i 1837 blev indrettet til 'Slot
Heller iikke i det Indre er der nogen
sserlig Prägt. Sine store Dage här
Bygningen, naar Kejser-Storfyrsten
eller hans Stedfortraeder her aabner

|og slutter de finske La ndflage i Tron-
salen. Der er ogsaa enkelte Kunst-
vaericer, som Bunebergs Marmorgrup-
pe: Psyke, baaret af Zefyrerne. Og

fra Vinduerne er der herlig Udsigt
över Havnen og Havet.

Et lille Stykike fra Paladset staar
eri Granitsten, hugget i Obeliskform,
kaldet „Kejserindens Sten" eller
„Obelisken", rejst til Minde om Czar
Nitkolaj Ta Gemalinde, Alexandra

i Feodorovna, og hendes Besotg i Hel-
singfors i Juni 1833.

Mod ost begrasnses Havnen af
i Skatudden. Tidligere var det en Fi-
sker- og Spmandsby, tärt bebygget ined
lave Traehuse. Den blev saa ryddet
og reguleret, og der opstod en ny By-
del med statelige Bygtninger, opfort i
den saerlig moderne finske Stil. Den
mest imponerende Bygning paa Skat-
udden er dog den graeske Katedral,
Marie-Himmelfarts-Kathedral, gerne
kaldet den ny russiske Kirke, opfort
af den russiske Arkitekt Gornostajefl
i 1868. Mcd sine hvide Tage og sine*
forgyldte Kupier er den synlig viden
om, og fra dens Terrasse har man en
af de.bedste; Udsigtér over Byen og
Havnen. Nede ved . Kajen ligger; dét
limponerende Toldhus, opfffrt efter.
iProf. G. NystrUms Tégniug, ög nsjr

ved .Kirken den finske Mynt
V-esten for Salutorget strsekktr sig

! Es-planaden, Byens smukkeste Parti
med den firdobbelte Raekke af Linde-
trseer, begraenset i Nord- og Syd af
Nordre og Sondre Esplanadegaderne.
Norra Esplanadegaten darmer sam-



men mcd den parallelt lobende Alex-
andergade Byens vigtigste Forret-
ningskvarter. Den ostlige Del af
Esplanaden hedder i daglig Tale Ka-
pelsesplanaden efter den bekendte Re-
stauration Kapeilet, hvor der om Som-
meren er Musik Middag og Aften.
Ligeoverfor ligiger paa Sydsidcn Ge-
neralguvernoi Jhuset. Det naeste Styk-
,ke er Runebergsesplanaden. Her staar
Runebergs Statue, rejst af Finlands
Folk som et Udtryk for hele Natio-
nens Taknemmelighed överfor den
store Digter, og skabt af hans Son,
Billedhuggeren Walter Runeberg.
Paa Fodstykket sidder Finland som
en ung, alvorlitg Kvinde, der tanke-
fuldt stotter sin Arm paa en Tavle,
hvori de to forste og det sidste Vers
af „Vårt Land" er indristede. Den
sidste, vestlige Del er Teateresplana-
den, der afsluttes af 'Svenska Teatern,
bygget 1858—60 af Chiewitz, brscndt
1863 og genopfort af Bénoit. I Tea-
trets Rotunda findes den sogte Re-
stauration Opera-Källaren.
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