Helsingfors - storstad
med mycket att bjuda på
När färjan glider in i Helsingfors
hamn klockan nio på morgonen
ser vi på långt håll Salutorgets
färgglada parasoller.
Efter landstigningen hamnar
vi mitt i en kommers med inte
bara matvaror. Fram till kl 14 alla
vardagar handlar man grönsaker,
blommor, matvaror, hemslöjd,
pälsmössor och mycket mera. Vid
kajen säljer skår gårdsfiskarna
direkt från sina båtar.
Här passar vi på att äta dagens
första pirog med en stor mugg
kaffe. Välj gärna en karelsk pirog
som serveras varm med hackat
hårdkokt ägg blandat med smör.
I den närbelägna saluhallen,
öppnad efter nyrenovering i början
av juli, hittar vi mer läckerheter.
Turistspårvagn
Om vi skall återvända med båten
på kvällen har vi nu knappt en
dag på oss att utforska staden. I
Helsingfors håller man fast vid
spårvagnarna. Efter besöket på
Salutorget är det därför en bra
ide att ta spårvagn T3. Det är en
s k turistlinje som går i en ”åtta”
genom hela Helsingfors, utrustad
med högtalaranläggning som berättar om platserna man passerar.
På en timme får vi en glimt av de
flesta sevärdheterna i centrum.
Vi åker förbi det stora och ljusa
Senatstorget med den ståtliga
Domkyrkan Järnvägsstationen,
Nöjesparken och Hagnäs torg.
En bra och billig guidetur genom staden för ca 10 svenska kronor. Observera att det är vagnbyte
i Berghäll. Det är inte så svårt, alla
lämnar spårvagnen och går in i
den vagn som finns framför. Följ
bara med strömmen!

Tempelplatsens kyrka i Helsingfors är en unik byggnad. Kyrkan är
insprängd i berget med murar av sprängsten.

Kyrkan i berget
Hoppa av i närheten av Tempelplatsens kyrka och gå de få kvarteren fram till denna unika byggnad.
Den runda kyrkan är insprängd
i berget med murar av sprängsten. Till den glänsande kupolen
har det gått åt 22 km koppartråd.
Altaret är placerat så att det under
gudstjänsttid belyses av enventuell morgonsol. Utmed väggarna
rinner vattnet ur bergets sprickor
där spåren av borrmaskinerna fortfarande syns. De båda arkitekterna
Timo och Tuomo Suomlainen har
ytterligare en liknande byggnad
på sitt samvete, Hotell Mesikämmen i Ahteri (brevid en mycket fin
djurpark förresten).
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Esplanaden
Om vi följt med spårvagnen tillbaka till Salutorget går vi nu in på
den trådkantade och grönskande
Esplanaden, förbi statyn Havis
Amanda, med sin speciella historia, omgiven av blomsterförsäljare.
På höger trottoar passerar vi
Turistbyrån, Marimekko, Arabfas
utställningslokaler, Akademiska bokhandeln, som är Nordens
största, och kommer fram till
Stockmanus varuhus i korsningen
av Mannerheimvägen.
På en tvärgata, Kaserngatan, tittar vi in hos Finnish Design Center
med försäljning av textilier, trä,
glas och porslin.

Eldorado för kakmonster
Vid en annan tvärgata till Esplanaden, Glogatan, ligger Fazers
café med anor från sekelskiftet.
De långa glasdiskarna ’r fyllda av
godsaker. Här är det alltid fullsatt
och borden står tätt.
Även cafë Socis i hotell Spcoetetshuset är en populär träffpunkt
i lokaler som är kulturskyddadeMycket av inredningen är densamma som som på Mannerheims tid.
Vid 15-tiden börjar det bli fullsatt
trots att det anses som dyrt är det
väl värt ett besök.
Senatstorget
Här ligger Domkyrkan, vi ser kupolen på långt håll under infarten
till Helsingfors, Senathuset, Universitet och mitt på torget Alexander II som staty. Om vädret är
vackert kan vi slå oss ned en stund
på trappan och äta den lunch, som
vi kanske inhandlat på Stockman.
Uspenskij-katedralen
Från Salutorget kan vi också gå
åt motsatt håll. Förbi stadshuset,
svenska ambassaden och presidentpalatset. Har vitur kommer vi
i lagom tid för en vaktavlösning.
På enhög kulle ser vi nu ett minne
från tsartiden, Uspenskijkatedralen
med sina 13 guldtäckta lökkupoler, som invigdes 1868.
Innan västvärldens största ortodoxa kyrka stod färdig rasade en
del av berget. Tsaren lär ha skickat
ett telegram med texten ”Får icke
upprepas” och så blev det. Härifrån fortsätter vi ut mot Skaludden, där färjorna lägger till, och de
gamla Packhusmagasinen. Dessa
har gjorts om till köpcentrum och
matställen. Den gamla gatan är
övertäckt av glas.
Sveaborg - Nordens Gibraltar
Helsingfors är en av få städer
som kan skryta med att ha en åkts
1700-talsfästningalldeles inpå

Ehrensvärds grav på Sveaborg
knutarna. Till denna kommer vi
med färja från Salutorget. Båtarna
går varje halvtimme och resan tar
20 minuter. Det var den svenske
fältmarskalken Augustin Ehrensvärd som ledde byggnationen av
Sveaborg som dock aldrig blev
färdig, ens efter 15 $r.
Här finns en bra badvik med
varma klipphällar att sola på och
pojkarna i familjen uppskattar
allitid u-båten Vesikko, som ligger
på land som museum.
Shopping
Stockmans naturligtvis. Forum
är ett nytt shoppingcentra vid
Mannerheimvägen, fylld av olika
butiker. Vid Senatstorget, hörnet
Unionsgatan och Alexandersgatan
hittar vi Senaatticenter i ett gammalt hus med många olika affärer,
främst finsk design och presenter.
Alexandersgatan är fortfarande det
stora shoppingstråket.
Ja, så mycket mer lär vi inte
hinna med under ett dagsbesök i
Helsingfors. Det blir i stället att
välja och då skall vi vet att det
finns många fler intressanta platser
och museer att besöka. Men det
får vi spara till nästa gång.
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