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KEJSERLIGA BESÖK I HELSINGFORS -föreläsning torsdagen 5.3.  
kl 17 i Empiresalen 

  

 
 
Nikolai II i 1915/ Stadsmuseet. 
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GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅRET 2015! 
 
                 Martti Helminen  Katja Tikka 
                 ordförande          verksamhetsledare 

 

Helsingfors-Samfundet Medlemsbrev 
1/2015 

Besök i Järnvägsstationens administrationsbyggnad 9.3.2015 kl 17  
Helsingfors-Samfundet gör ett besök i de administrativa delarna av järnvägsstationens ståtliga byggnad. 
Dessa lokaliteter är inte öppna för allmänheten men vi har nu erbjudits möjlighet att bekanta oss med 
dessa mindre kända delar av Eliel Saarinens ståtliga byggnad. 
SJ har meddelat att huvudkontoret kommer att förflyttas från järnvägsstationens östra flygel till nya 
lokaliteter i Böle. Detta betyder att den historiskt värdefulla miljön i framtiden kanske kommer att öppnas 
för allmänheten. Planeringsarbetet för lokaliteternas kommande användning pågår som bäst.  
Under vårt besök får vi också bekanta oss med det Kejserliga väntrummet. Rummet användes av kejsar 
Nikolaj II vid besöket den 10.3.1915. 

Gruppstorlek max. 25 pers. Anmälan bör ske 4.3 kl 12-14, tel 040-251 57 58 eller per e-post 

toimisto@helsinkiseura.fi 

I år har det förflutit 100 år sedan kejsar Nikolaj II 
gjorde sitt enda officiella besök i Helsingfors. 
Rysslands sista kejsare och Storfurste av Finland 
anlände på ett endagsbesök till Helsingfors på 
morgonen den 10 mars år 1915. Kejsar Nikolaj II:s  
besök genomfördes under strikt officiella former 
och utan någon större värme. Tidpunkten för 
besöket var inte gynnsam. I Finland levde man 
under den andra förtrycksperioden och folket såg 
inte sin härskare med blida ögon. 
Till minnet av det sista kejserliga besöket för 100 
år sedan anordnar Helsingfors-Samfundet ett 
evenemang för sina medlemmar torsdagen den 5 

mars kl 17 i Empiresalen, Alexandersgatan 20 

 I denna sal kan man uppleva historiens vingslag 
och kejserlig prakt. Här festade redan det 
autonoma Finlands förste storfurste, Aleksander I 
år 1819. Olli-Pekka Ihalainen, som forskat i ätten 
Romanov föreläser om ättens besök i Helsingfors 
med speciellt fokus på den sista kejsaren och hans 
familj. 
Ingen förhandsanmälan. 


