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(Politiken 28-2-1916.)

Byalott. (Af) Tres.

(Kjzfbenhavn 1916.)



Ny si o ii» [

i :" ißaa vor forrige FinlandssitJe (den
;12. Februar) gav vi en kort Skildring
taf Byen, der er voiset op i La? åf Slet-
, tet og har taget STavn efter det, samt
af Slottets vekslende Historie i;syensfc.
og russisk Eje. Vi vii i Dag.gf&. igen-
nem selve Slottet, der giver ,0* .et saa

(levende Billede af Rammen ©m et
.gammeldags Faestningsliv.

Slottet ligger päa en lille Klippet
" i det stride Sund osten for den större
[Holm, hvorpaa Byen er groet op. Man
ringer paa en ©phaengt Klokke, og Ka-

' stellanen paa den gamle Faestning
,gäar i sin Baad, saetter os ©ver og
'er vor Cacerone gennem Faestningens

\ Gaarde
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dens Taarne og Sale.
Baaden "iaegger til ved den store

Indgangsport. Gennem den og nogle
morke Hvaelvinger kommer nian
iud i den triangelformede «Lille Borg-
gaard". I dens nordvestre og nord-
-ostre staar to åOO Aar gamle
Taarne, der saa nogenlunde här beva-
ret deres oprindelige Skikkelse» Det
nordvestlige er det saakaldte Klokke-
taaru, fordi Kirkeklokkerne tidligere
;hang i det, og Slotsuret sad paa det.
I dets andet Stokvaerk er der et rundt
;Bwm, der tjente som Kaseniat for den
Forsvarsgang med Duger, der l#b uden
om det. I tredje Stokvaerk findes et
gaanmelt Beboelsesrum. Taarnet var
joBorgens fäste Kasrne, og i dets sifcce
Bo var, sasrlig i den tidlige Middel-
alder, Slotsherren tilhuse. Her sov
han, her opbevarede han sine Vaateo,

: sine Dokumenter, sin Faanilie og sine
;Skatte. Hyggeligt kan man ikke sige,
at han boede, men det var en Tid, der
afLivets Haardhed havde laert at sajt-
jt&större, pris, paa Tryghed
•Hygge. Og den havde sandéyjlpgvis
(heller ikke saa store Fordringer i
[Betning af det sidste. Det
ilige Taarn kaldes Kirketaarnet efter
.den gamleKirke i tredje Stokvaerk, et
inaesten helt merkt Rum. I femte Stek»
vaerk findes et Beboelsesrum, der efter

Traditionen skal have vaeret Borgens
Jomfrubur. Man har vel sagtens ment,
at man kunde ikke höide de
Genstande for godtog for hojt gemt.

Af Bygningerne omkring den lille
Borggaard er den interessanteste den
östlige, Kirkevaaningen

3
med Slottets

störste og smukkeste Rum
}

der senere
har tjent som Kirke. Under Kirken
et andet stort Bum> der vistnok oprin-
delig har vaeret Slottets Borgstue, Op-
holdsstedet for dets Mandskab. Ende-
lig findes der i denne Bygning et
inorkt Fasngsel, der ikke for intet har
]Navn af «Helveteshålen". Stillede
man ikke store Forderinger til sin egen
Hygge, taenkte man endnu mindre paa
at gore livet blöt nogenliunde udhol-
deligt for Fanger og Forbrydere. Vi
Nutidsmennesker forstaar ikke, hvor-
dan Mennesker har kunnet udholde
blöt nogle Dage i disse fugtige
Huller, og i dem sad Faiigeroe i Aare-
vis og levede dog.

Fm den lille Borgaard kommer vi
gennem en Passage under Kirkcvaa-
ningen md i den store Borggaard, der
har firkantet Form. Af dens
taarne er nu kun tilbage Kiltaarnet,
opkaldt efter sin Bygherre, Nils Kijl
(ca. 1600). I det Hjerne
harRusseme bygget etkolossalt Faest-
ningsvaerk i tre Stokvpjrk, Bastion
Dick. Oppe fra Bastionen har man
en henrivende TFdsigt.

Gennem nye, hvajlvede Gan-
ge naar vi fra den store Borggaard
ud i den ydre Borggaard og mod Syd
til Bastion Lillport, begge opfort af
Busserne. I det hele har Busserne
bygget i denne östlige Del "og yderfi-
gere de TTdenvasrker, som det
nye Skyts krafevede, Diedens den oprin-
delige svensk Borg har bestaaet af
Partierne om den lille Borggaiard og
den store Borggaard,

Tres.








