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Olofsborg ved Saimen i Savolaks i Finland.



Graßndsefaestningen Olofsborg.

Den gamle svenske Grandsefaestning 01 ofsb o r g
er anlagt 1475 af Erik Axelson Tott. Ved det attende
Aarhundredes Begyndelse blev den russisk Besid-
delse, efteråt den flere Gange havde vaeret Skue-
pladsen for heftigeKampe, skjondt dens Beliggenhed
ikke tillod den at spille nogen Kolle fra den Tid
Kanoner anvendtes i Krigene. Idet den ligger paa
en 0 i Sundet mellem Soerne Hauki og Pihjolavesi,
beherskes Slottet fra de ligeoverfor vserende hoie
Skrffinter. Saatenge den har veeret i russisk Besiddelse,
er den bleven anveudt til Faengsel, hvorom Rune-
bergs Skizze »Fffistiiingsfangerne* minder. Til Ad-
skillelse fra Wiborg fik den Navnet »Nyslott», hvilket
dog nu snarere bruges om Byen, som ikke kan
smigre sig med at bave gamle Aner, men som ved
Saima Canal og den dermed folgende Dampskibs-
faerdsel synes at have en Fremtid for sig.

I disse Dage har den firehundredaarige gamle
Fsestning henledet den almindelige Opmserksomhed
paa sig, idet den i Torsdags otte Dage paa Olofs-
dagen den 29de Juli var Scene for storartede Fest-
ligheder. De toge deres Begyndelse Klokken sex
om Morgonen med Kanonskud fra de servserdige
Slotsmure. Klokken ni var der Gudstjeneste i den
lille Stad Nyslott, Klokken ti Överfart til Slottet i
Baade under Kanonsalut og Udforelse af Tredive-
aarskrigens Marcfae, Klokken tre Festmiddag med
Tåler og Skaaler og om Artenen Bal. Dagen for-
herligedes ved et Digt af Topelius og en Udsigt
över Olofsborgs Historie paa Finsk af A. Aspelin.
Talrige Fremmede endogsaa fra Vasa havde anmeldt
deres Deltagelse, og i Dagens Anledning var der til
disses Modtagelse reist en saerlig Bygning , foruden
at Byens » Societetshus « og det herligt liggende
Gjestgiversted »Hungerborg» tilfredsstillede enhver
Träng hos det indre Menneske.






