06_11:Layout 1

2012-05-25

01:34

Sida 6

HELSINGFORS –
Text & foto Carl-Henrik Larsson

Finlands huvudstad Helsingfors är varken grå, trist eller ointressant.
Tvärtom är staden med sina 500 000 invånare en modern
storstad med goda shoppingmöjligheter samt mängder av vackra
byggnader och historiska sevärdheter. Följ med på en historisk
vandring genom staden!

Södra hamnen med Marknadstorget och i bakgrunden domkyrkan, är motivet på detta vackra
finska frimärke från 1942, som tryckts i koppartryck. I Helsingfors kan man få njuta av många natursköna vyer. Båtarna ut till Sveaborg går från
södra hamnen med jämna mellanrum. Sommartid
trafikeras routen dessutom av två båtbolag. När
man åker med båten ut mot Sveaborg får man se
just den vy som visas på frimärket.
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– en historisk vandring
N

är Helsingfors grundades 1550 av Gustav
Vasa var det som ett
led i den svenska expansionspolitiken riktad österut. En starkt befäst storstad nära den ryska gränsen skulle fungera som en
utmärkt militär utpost mot
jätten i öst, samtidigt som
staden skulle kunna spela

rollen som handelscentrum
i konkurrens med det närbelägna Reval (Tallinn).

Helsingfors blir rysk stad
Under 1700-talet drabbades
Helsingfors av flera olyckor. Den svenska stormaktens nedgång och fall hade
en kraftig negativ påverkan
på staden. Och i den stora

pestepidemin år 1710 strök
mer än hälften av stadens
invånare med. Tre år senare brände ryssarna nästan
ner Helsingfors.
Under fredsperioden efter Karl XII:s död 1718 var
Helsingfors mer eller mindre en bortglömd stad i utkanten av det svenska riket. Det var först i och med

➥

Helsingfors vita domkyrka som dominerar bildens mitt, färdigbyggd på 1850-talet och ritad av arkitekten C.L. Engel, måste
räknas som en av Nordens absolut vackraste kyrkobyggnader
exteriört. Dess siluett har blivit ett landmärke för Helsingfors.
En annan mycket vacker kyrka både ut- och invändigt är den
ortodoxa Uspenskijkatedralen. Vill man se en annorlunda kyrka så skall man besöka Tempelplatsens kyrka som är insprängd i ett bergrum. Akustiken är gudomlig! Detta frimärke
med domkyrkan gavs ut 1932 och tryckmetod är boktryck.
NORDISK FILATELI Juni 2012
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Detta finska frimärke från 1950 visar gamla Helsingfors stadsvapen
samt en karta över stadens läge från 1600-talet. Helsingfors grundades
av Gustav Vasa 1550, och tanken var att staden skulle fungera som en
militär utpost mot Ryssland och som en handelskonkurrent till Reval,
nuvarande Tallinn. Men stadens dåvarande läge som var längre norrut
än idag, försvårade transporterna till och från hamnarna vid Finska viken, och på 1600-talet flyttades staden till sitt nuvarande läge. Frimärket
har tryckts i koppartryck.

➥ Sveriges

tuffare politik gentemot Ryssland under 1740-talet som Helsingfors än en gång
fick ett strategiskt läge.
Det var också då som den väldiga fästningen Sveaborg började uppföras som ett skydd av
inloppet till Helsingfors.
Sveriges misslyckade krig
mot Ryssland 1808–09 medförde att Finland blev ryskt, och
1812 gjorde tsar Alexander I
Helsingfors till huvudstad i
storfurstendömet Finland.

Storslagna planer blev
verklighet
Den ryske tsaren hade storslagna planer för Helsingfors och

lät därför påbörja omfattande
byggnadsprojekt. Ett första steg
i moderniseringen av staden
var att kalla in finlandssvensken Johan Albrecht Ehrenström (1762–1847) som stadsplanerare. Ehrenström, som för
övrigt tidigare stått den svenske kungen Gustav III nära, tog
sig an uppdraget med stor energi, och lade fram en plan för staden där stora boulevarder och
torg skulle vara tongivande.
Tsaren blev eld och lågor och
merparten av Ehrenströms förslag godkändes.
Den tyske arkitekten CarlLudwig Engel (1778–1840) blev
den som omsatte förslagen till
verklighet, och flera av de pampiga byggnaderna i Helsingfors
centrum är ritade av honom.

Domkyrkan, universitetets huvudbyggnad och stadsrådsborgen, samtliga belägna kring Senatstorget, kan nämnas bland
Engels verk.

Ett besök på Sandudds
begravningsplats
Efter att Finlands självständighet utropats i december 1917,
blev staden kort därefter indragen i det blodiga inbördeskriget mellan de ”vita” och ”röda”. Kommunisterna tog makten i Helsingfors, och regeringen tog sin tillflykt till Vasa. Det
dröjde fram till april månad
1918 innan Helsingfors befriades av tyskarna och de ”vita”
under ledning av Gustaf Mannerheim.
Nationalhjälten, militären

I västra Helsingfors är Sandudds kyrkogård belägen. Längst ut på det natursköna Sandudd finns det s.k. hjältegravsområdet där stupade finska soldater från både finska vinterkriget (1939–40) och fortsättningskriget (1941
–44) ligger begravda. Längs med muren som vetter mot området har man låtit hugga in namnen på 800 soldater
vars kroppar man aldrig återfunnit på slagfältet. Bland de tusentals gravarna finns också nationalhjälten och fältmarskalken Gustaf Mannerheims grav.
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Universitetsbyggnaden i Helsingfors visas på detta finska frimärke från
1940 som tryckts i koppartryck. Universitetet grundades redan 1640 under drottning Kristinas tid som regent, men lärosätet som var Finlands
första universitet, var då beläget i Åbo. Efter en omfattande brand då
nästan hela Åbo brann ner, flyttades universitetet i början av 1830-talet
till den nuvarande huvudbyggnaden vid Senatstorget i Helsingfors.
Även denna vackra byggnad ritades av arkitekten C. L. Engel.

Två av nyskaparna vad gäller Helsingfors stadsbild,
Johan Albrecht Ehrenström
(1762–1847) och Carl-Ludwig Engel (1778–1840) visas på detta finska
frimärke från 1950, tryckt i koppartryck. Ehrenström kallades in av den
ryske tsaren för att förnya Helsingfors, och de storslagna planer han
presenterade med breda boulevarder, storslagna byggnader och torg
gillades av tsaren. Den tyske arkitekten Engel blev den som omsatte
planerna till verklighet och resultatet blev sannerligen pampigt.

och statsmannen Carl Gustaf
Emil Mannerheim (1867–1951)
gör sig påmind än idag i Helsingfors. Förutom att den stora
gatan Mannerheimintie (Mannerheimvägen) bär hans namn,
finns det även en storslagen ryttarstaty med honom på Mannerheimplatsen i centrala Helsingfors. Han är begravd tillsammans med stupade finska
soldater från vinterkriget (1939
–40) och från fortsättningskriget (1941–44) på Sandudds begravningsplats i västra Helsingfors.
Mannerheim är avbildad på
ett flertal finska frimärken, Facit 207, 252–57, 411–13 och 630.
När man besöker Helsingfors och har gott om tid så skall
man verkligen försöka besöka
krigskyrkogården. Den ligger
längst ut på Sandudd som är
ett mycket naturskönt område.

Denna väldiga kyrkogård omfattar förutom gravarna med de
stupade soldaterna även en luthersk, ortodox, muslimsk och
judisk begravningsplats, så det
kan ta lite tid att hitta hjältegravsområdet.
På muren som vetter mot
soldatgravarna har man ristat
in namnen på de finska soldater som aldrig återfunnits på
slagfältet.
Alla gravstenarna till dessa
stupade finska soldater utgör
idag en påminnelse om krigets
fasor, fasor som drabbade Helsingfors i form av ryska bomber och dödade civila under andra världskriget.
Efter kriget växte Helsingfors snabbt både yt- och befolkningsmässigt, och 1952 hölls de
olympiska sommarspelen i staden. Det finska postverket utgav 1951–52 den vackra fri-

märksserien Olympiaden, Facit 403–04, 409–10.

Den vackra domkyrkan
Ett landmärke som sticker ut
framför andra i Helsingfors är
den fantastiskt vackra domkyrkan. Dess yttre överstiger dock
dess inre som är lite av en besvikelse för besökaren. Kyrkorummet är helt avskalat och
mycket spartanskt inrett.
Nedanför domkyrkan breder
Helsingfors vackraste torg, Senatstorget, ut sig. Här finns
många vackra historiska byggnader, och mitt på torget står
tsar Alexander II staty. Han
var storfurste av Finland från
1855, och han vistades ofta i
staden.
Går man från Senatstorget
ner mot vattnet kommer man
till Marknadstorget vid södra
hamnen, en annan av Helsing-

➥

T.v.: Detta frimärke från 1962, tryckt i ståltryck, visar utsikten från domkyrkan ner över Senatstorget, det vackraste torget i Helsingfors. Mitt på
torget omgiven av de vackra byggnaderna, står den ryske tsaren Alexander II (1818–81) staty. Alexander var storfurste av Finland, vilket var
beteckningen för tsarens roll som statsöverhuvud, och han vistades
ofta i Helsingfors. Alexander
mördades av en terrororganisation 1881 när han färdades
genom St. Petersburg.

T.h.: Riksdagshuset i Helsingfors är en mycket pampig byggnad som
man inte får missa när man besöker staden. Riksdagshuset som är
beläget vid Mannerheimvägen invigdes 1931, och huvudarkitekten
bakom projektet var Johan Sigfrid Sirén (1889–1961). Sedermera utsågs han till professor i arkitektur vid tekniska högskolan i Helsingfors. Frimärket gavs ut av Finland 1932 och tryckmetod är boktryck.
NORDISK FILATELI Juni 2012
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Utsikten från Gustavssvärd, den
del av Sveaborg där Kungsporten finns, är helt fantastisk. I fjärran ser man Helsingfors och domkyrkans siluett. Har man tidsbrist
och inte vill lägga en hel dag på
Sveaborg så skall man styra kosan just mot Gustavssvärd. På
vägen dit får man bland annat se
Finlands enda ubåt ”Vesikko”,
som sjösattes 1933 i Åbo men
som i själva verket var en tysk
konstruktion. Efter kriget förbjöds Finland på grund av samröret med Tyskland att inneha
ubåtar, och samtliga ubåtar utom
”Vesikko” förstördes.

➥ fors vackra platser. Väl på Mark-

nadstorget skall man i lugn
och ro strosa omkring och se på
vad alla fisk-, frukt- och souvenirförsäljare har att erbjuda.
Inte långt därifrån ligger inomhusmarkanden (nya marknaden) där man kan handla delikatesser till överkomliga priser.
Är man som Helsingforsbesökare intresserad av kyrkor
bör man även besöka den ortodoxa Uspenskijkatedralen från
1868, som man tydligt ser från
Marknadstorget. Den är inte lika vacker exteriört som domkyr-

kan, men desto mer utsmyckad invändigt.
Från södra hamnen går också båttrafiken ut till Sveaborg.
Sommartid trafikeras routen
av två båtbolag och avgångarna är täta.

Den enorma fästningen
Sveaborg
En av de mest välbesökta turistattraktionerna i Helsingfors är Sveaborg (på finska Suomenlinna). Denna väldiga sjöfästning, idag med på Unescos
världsarvslista, började uppfö-

Detta praktfulla frimärksblock med motiv från Sveaborg gavs ut 2006
som en samutgåva mellan Sverige och Finland. Blocket har tryckts i
kombination offset/ståltryck. Sveaborg började uppföras under 1740-talet. Under Krimkriget 1855 avlossade franska och brittiska fartyg över
20 000 granater mot fästningen. Idag är Sveaborg ett av Finlands mest
populära turistmål. Den kända Kungsporten genom vilken kung Adolf
Fredrik passerade när han besökte fästningen på 1750-talet, finns avbildad på frimärket till vänster.

ras på 1740-talet under ledning
av militären Augustin Ehrensvärd.
Sveaborg som är uppbyggd
på åtta öar har varit i hetluften ett antal gånger under historiens lopp, inte minst då den
svenska kommendanten, Carl
Olof Cronstedt, kapitulerade inför den ryska anstormningen
1808. Fästningen besköts också av franska och engelska fartyg under Krimkriget på 1850talet.
Sveaborg är idag ett mycket
intressant besöksmål för alla
som uppskattar historia och
vackra omgivningar. Intressant
är att det faktiskt bor över 800
personer på öarna, och att här
också finns både dagis, skola,
postkontor och mataffär.
Är man turist i tidsnöd skall
man vid besöket koncentrera
sig på den del av Sveaborg som
kallas för Gustavssvärd, och
där den berömda Kungsporten
finns. Porten genom vilken fästningens grundare kung Adolf
Fredrik passerade 1752 när han
besökte fästningen.
Kungsporten finns med på
ett finskt frimärke i denna artikel. Gustavssvärd och Kungsporten finns också på ett finskt
frimärke från 2000, Facit 1517.
Från vallarna på Gustavssvärd har man en vidunderlig
utsikt över Helsingfors och dess
omgivningar.

Det moderna Helsingfors
Kvarteren kring järnvägsstationen, som för övrigt finns på
ett finskt frimärke (Facit 702),
ner mot domkyrkan och Marknadstorget via gatan Manner-
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heimintie och Norra Esplanaden, utgör det moderna Helsingfors. Här finns flera stora
shoppingcenter med hundratals affärer att besöka. Det största varuhuset i Helsingfors,
som även är Nordens största,
är Stockmann på Alexandergatan, en gata som man inte får
missa.
Längs Alexandergatan finns
det också flera prisvärda matställen. Att hitta god mat i Helsingfors är dock inget större
problem. Staden vimlar av restauranger med allt från traditionell finsk husmanskost till
kinesisk, indisk och italiensk
mat. Prisläget är dessutom jämförbart med restaurangmaten
i Sverige, så man riskerar inte
att bli ruinerad.
Den finska ölen är också
mycket välsmakande, och det
finns flera goda finska sorter
att botanisera bland. Att handla öl i mataffären är emellertid
en kostsam historia, eftersom
skatten på öl och vin är rejält
(!) mycket högre i Finland än i
Sverige. Starkare drycker är
dock billigare i Finland. Kanske ett sätt att hålla nere hembränningen?
Att ta sig runt i Helsingfors
är också mycket enkelt. Tunnelbanans sträckning är emellertid begränsad så spårvagn
är att föredra. Avgångarna är
täta, och med en hel- eller flerdagarsbiljett är det prisvärt att
resa runt i staden. Biljetterna
löser man enklast i automater
på järnvägsstationen.
Vill man se mycket av Helsingfors utan att behöva slita
sina skor, tar man lämpligen
spårvagn 3T eller 3B som avgår
utanför stationen.
Spårvagnar i Helsingfors
finns utgivna på två finska frimärken, Facit 845 och 1847.

Finsk design i världsklass
Om man är intresserad av design vad gäller både möbler,
glas, smycken och andra föremål så är Helsingfors en riktig
guldgruva. Den finska designen
med sin elegans och räta linjer
är av yppersta världsklass.
Den intresserade kan strosa
NORDISK FILATELI Juni 2012
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Helsingfors är idag en modern storstad med hög puls och fina shoppingmöjligheter. Här finns även Nordens största varuhus Stockmann. Är
man intresserad av design så skall
man bege sig till designkvarteret. Att
ta sig runt i Helsingfors är också enkelt om man utnyttjar det väl utbyggda spårvagnssystemet.

runt i olika designbutiker i timmar i det som kallas för designdistriktet i centrala Helsingfors, kvarteren nära domkyrkan. Här skall man naturligtvis göra ett besök i den stora
Iittalabutiken, där man kan köpa klassiker som t.ex. Alvar
Aaltos världsberömda glasskålar (Savoy) med sina svängda
former.
Designern Alvar Aalto (1898
–1976) formgav inte bara möbler och glas, utan var också arkitekten bakom ett antal byggnader runt om i världen.
Främst bland byggnaderna i
Finland är Finlandiahuset, Helsingfors konsert- och kongresshus vid Tölöviken, som stod
klart 1971.
Alvar Aalto och Finlandiahuset finns på ett finskt frimärke från 1976, Facit 799.

Många museer!
Vid regniga dagar kan det vara
bra att känna till att det i Helsingfors finns flera museer som
är värda ett besök. Det finns
faktiskt över 90 stycken!
För filatelisten är Finlands
postmuseum självfallet ett måste. Museet innehar en komplett
samling finländska frimärken
från utgivningsstarten 1856,
men även frimärksprototyper,
stämplar och andra intressanta filatelistiska objekt av stort
värde. Postmuseet ligger i centralpostkontorets lokaler bara
ett stenkast från järnvägsstationen.

Även själva postkontoret är
värt ett besök eftersom man
här kan köpa moderna finska
frimärken i stort urval samt en
mängd filatelistiska produkter.
Centralpostkontoret har avbildats på finska frimärken,
Facit 220, 225, 273 samt 304.
Är man intresserad av historia så kan Nationalmuseum rekommenderas. Det finns också
på ett finskt frimärke, Facit
722.
Ett fantastiskt besöksmål
för både barn och vuxna är den
fantastiska undervattensvärlden Sealife, med bland annat
hajar och andra fiskar från hela
världen. Sealife ligger ett stycke
från de centrala delarna av
Helsingfors, men spårvagn 3 T
stannar precis utanför.
Den som är intresserad av
konst i världsklass får naturligtvis inte missa det finska nationalgalleriet Ateneum, där
det finns både finsk och internationell konst samlad.

Helsingfors på frimärken
Det finns många vackra och intressanta finska frimärken utgivna med anknytning till Helsingfors. Flera har jag valt att
illustrera med samt att hänvisa till i texten, men jag vill avslutningsvis lyfta fram ytterligare några andra finska frimärken med anknytning till
Helsingfors som inte får glömmas bort: Facit 284, 362, 394,
502, 571, 581, 706, 1108 samt
Häfte 48.
❑
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