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Besök på Nationalteatern onsdagen 27.5. kl 16
Den över etthundra år gamla finska Nationalteatern står
återigen inför en restaurering. Före arbetet kör igång
anordnar Helsingfors-Samfundet ett medlemsbesök i den
intressanta byggnaden som andas stark
nationalromantisk anda. Huset uppfördes mitt under den
första förryskningsperioden.
Onsdagen 27.5. kl 16 blir vi guidade av teaterns
personal som tar oss på en rundvandring i
teaterbyggnaden. Rundturen beräknas ta en dryg timme.
Förhandsanmälningar antingen per e-post toimisto@helsinkiseura.fi eller per tel. 040-251 5758
den 18.5. kl. 12-14. Nationalteatern tar betalt för rundturer i byggnaden och priset 3 € erläggs
på platsen.
Vi träffas i teaterns nedre foajé.

Välkommen med!

Helsingfors-Samfundet besöker det Brummerska huset vid Aleksandersgatan
Det sk. Brummerska huset vid Senatstorget har fungerat som residens för Helsingfors stadsdirektör
alltsedan 1950-talet. Ursprungligen ägdes huset av sjökapten Kåhlman och det byggdes år 1823. Över
etthundra år ägdes huset av släkten Brummer och huset uppkallades efter denna släkt. Här har bl.a.
Lördagssällskapet hållit sina sammankomster och här har självaste marskalken, då general, Carl Gustaf
Emil Mannerheim bott. I sanning ett intressant hus!
Hel Helsingfors stad köpte byggnaden år 1959 och efter
detta iståndsattes huset för att fungera som
stadsdirektörens tjänstebostad. Som sådan har den tjänat
ända till dessa dagar.
För närvarande står det gamla huset tomt och man
funderar på nya användningsområden för den fina gamla
byggnaden.
Under vårt besök får vi höra en representant för
Stadsmuséet berätta om hur framtiden kommer att
gestalta sig för husen kring Brummerska huset. Ämnet är
aktuellt eftersom museet kommer att flytta in i de
omgivande husen om ett år.

Vi träffas utanför Brummerska huset,
Aleksandersgatan 14 kl16.30 den 3.6.
Besöket är kostnadsfritt.
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BÖCKER TILL SALU
Hel En av Helsingfors-Samfundets viktigaste uppgifter är att publicera intressant och aktuell
litteratur om Helsingfors. Sällskapet har i sitt boklager även tidigare publicerad litteratur i
ämnet. Böcker kan beställas via sällskapets hemsidor eller genom att besöka vårt kansli.
Vänligen kontakta oss via e-post eller telefon, så kan vi komma överens om närmare tidpunkt.
Böcker till förmånligt medlemspris:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meidän Helsinki (2014) 25 euro
Aikamatka Mannerheimintiellä (2012) 25 euro
Helsinki Zacharias Topeliuksen silmin (2006) 8 euro
Sydän on hyvä, Z. Topeliuksen kirjoituksia Helsingistä (2003) 8 euro
Helsinki herra Hertzbergin silmin. Kertomus 1880-luvun Helsingistä (2004)
8 euro
Puu-Vallilan kasvot. Helsingin vanhaa Vallilaa 1974–76 (2001) 5 euro
J. A. Ehrenström. Brev / Kirjeitä (1997) 4 euro
Helsinki kylpyläkaupunkina 1840- ja 50-luvulla (1982) 4 euro
Korkeasaari ja Seurasaari. Ensimmäiset kansanpuistot (1978) 4 euro
Hospitalet i Helsingfors 1660–1840 (1974) 1 euro
T. Höijer. En självbiografi, 1 euro

Föreläsningsserie startar onsdagen 7.10.
Höstens med stort intresse emotsedda
föreläsningsserie Upp Helsingfors! Byggnadshistoria och historiska byggnader – fynd
ur arkivens gömmor startar onsdagen 7.10. klo
17 i Riksarkivet. Föreläsningarna hålls ett antal
onsdagar å rad vid samma tidpunkt.

Hänt under våren
Över 60 vänner av cafékultur och bakelser
deltog i slutet av mars i HelsingforsSamfundets besök på Café Ekberg, där vi fick
smaka på läckra bakverk medan vi lyssnade på
anföranden om bakelsens historia i Finland.

Föreläsningsserien belyser Helsingfors tillväxt och
utveckling genom dess byggnation. Sakkunniga
inom sina respektive områden berättar för oss om
byggnadshistoriskt intressanta byggnader inom
olika användningsområden.
Vi får höra om det ryska Helsingfors, Eliel Saarinens
omfattande stadsplaner samt bekanta oss med olika
byggen med anknytning till sportevenemang.
Somliga av dessa har under tidens gång försvunnit,
medan andra fortfarande finns kvar.
Under föreläsningarna har vi också möjlighet att se
arkivmaterial i original.
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Efter årsmötet talade biträdande stadsdirektör
Anni Sinnemäki under temat ”Mitt Helsingfors”
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