




Nyslott.
Nyslott er et af Centrerne i finsk

Turistliv. Den ligger midt i Sainias-
sjfega, den aai!lobes af Damperne, fra
den naar man bekvemt til de aller-
smukkeste og berjSmteste Steder som
Punkaharju. Der er et godt, af Sta-
den opfort Hotel, Turisthotellet, hvor
man kan ligge över. Og selve Byen
ligger saa smukt paa de smaa Holme
i det smalle Sund Kyrössalmi, der for-
binder Haapavesi i Nord med Pihlaja-
vesi i Syd. Hovedparten af Byen lig-
ger paa den störste af Holmene, men
Turistljvet konccntrel'er sig vmseutlig
paa den lige norden for liggande Vää-
väsaari, hvor St. Olafsbad med Ka-
sinoet ligger, og hvortil en Bro forer
över. Andre Broer f'orer videre til an-
dre Holme, der tilaaminen damier en
af de skormeste Parker i Finland. Paa

K af disse, Salosaari, er der bygget
Villaer, hvor Rejsende ogsaa kan

Byen er vokset op i Lae af Slottet,
ligger paa en lille Klippet, Sydost

for Byens Hovedcentrum. Det gav
Najringen og Trygkeden til det lille
Bysamfund og trak ogsaa Krigens
Haergninger henover det. Det var en
fra Danmark stammende Adelsmaad,
Erik Åxelson Tott, der her långt ude
i ost 1475 rejste et Vaeru for den nor-
diske Kultur mod Busserne og osten.
Og endnu staar hans Borg som den
skormeste og bedst bevarede Borg i
Finland, et levende Minde om Middél-
alderens Befaestningskunst og Rid-
rtfcrtiiä.

Det var ham ikke let at bygge Bor-
gen. Alt Bygnirigsniaterialet, Stenene,
Kälken, Timret, maåtte liéntes udéfra
og sejles över til Holmen. Og Russer-
ne saa ikke gerne denne Borg rejse
sig träende mod dem.. Saa meget min-
dre som de mente, at den blev bygget
ftsten for den Gramselinje, der var
Wevet udstukket i 1323, altsaä inden-
for deres Landomraade. De sogte der-
for ved alle Midler at kindre Slottets
Opforelse. Hver Transport af Mate'
rialer maatte daekkes af EWk Axelsons
harniskkl«dte Krigere. Slottets Ryg-
ning skred dog, trods alle de russiske

Foruroligelser, freon. Forst blev det
opfort i Trae, men allerede to Aar efter
lod den driftige Slotsherre ved Hjaelp
af 16 gode udenlandske Mestre Bor-
gen opfore af Sten og kalde Sancte
Olofs Borg eller Nyslöt.

Erik Aselsons Borg har sandsya-

ligris bestaaet af den saakaldte gam-
le Forborg og den store Borggaard
med dens Bygningskompleks. I den
gamle Forborgs tre Hjorner rejste sig
tre Taarne, de endnu bevarede Kirke-
taarnet og Klokketaarnet og St. Eriks
Taarnet, der er bukket under for Ti-
den.

Senere Slaegter byggede om og ud-
videde. 1560—2 byggede saaledes Slot-
tets davajrende H'ovedsmand et Taarn
i det sydostre Hjorne af den store
Borggaard, kaldet Tjockatornet (det
tykke Taarn), der spraengtes ved en
Krudteksplosion i Slutningen af det
18. Aarhundrede. Ogsaa under Johan
111 og Karl IX byggedes der, saaledes

Kiltaarnet.
Borgen var ofte udsat for russiske

Angreb. 1714 lykkedes det Busserne
at tage den, men ved Freden i Nystad
fik Svenskerne den tilbage. 1742 tog
Busserne den paa ny efter et tappert
Forsvar under Stjernstedt, og da be-
holdt de den. Svenskemes Forsog paa
i 1788 at tage Borgen tilbage mislyk-
kedés.

Efter Freden i Värälä i 1790 be-
gyndte Russerne under Suvarovs Le-
delse en Raakke Betestningsarbejder,
hvorved Slottet mistede en Del af sin
tidligere Kärakter. Men Nyslotts Be
tydning som Fasstning var dog ömme.

Og i 1855 indrettedes Borgen som
Fasngsel, en Anvéndelse, som dog kun
varede fire Aar.

1 1868 og 69 fremkaldte Gnister fra
forbisejlende Dampskibe et Par Ildé-
brande, hvorved en stor Del af Slot-
tets Traevöerk braendte. Men i 70'ernes
Begyndelse tog Byen sig paa at restau-

rere Slottet under Arkitekten Kise-
leffs Ledelse, og derved er det lykke-
des at genrejse den gamle Borg, saa
den er i Stånd til at skabc sin Stein-
ning af Fortid.
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