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Borgå.
Landdagens og Runebergs

Stod.

; Blandt Finlands mindre Byer er
Borgå en af de smukkeste /og navn-
kundigste: Her holdtes den beromte
'Landdag 1809, hvor Finlands Ffihed

igrundlagdes, og her levede Runeberg
isit Manddomsliv, udfyfrtc sit. digteriske
Hovr-ilvierk og famlt mh Grav.

Man kan komme til Borgå ad Ba-
juon fra Helsingfors. Men långt somuk-
ikere er det a t gjjjrö den fire Timers
[Sffrejse gennem den finske Skaergaard,
mellem Kyster og oer,.me<l de mange
Landsted og Villaér.

Borgås Bypriyllegier ska! siamme
fra det 14 Aarkundrede. De rigeste og
maegtigste af Borgerne var indvandre-
de tyska Da Helsingfors
blev anlagt, fik Borgerne Ordre til at
flytte til den nye Stad; men, sosn saa
ofte med Kongebud i gamle Dage. ét
var Ordren, et a n det Efterlevelsen.
Borgå blev ved at bestaa, dog ndsat
for de stadige Bybrande og russiske
Hasrgninger, som er faelles for allé de
finske traebyggede Byer. 1571, 1587,
1590,1708,1713 indtoges Byen, plyndre-
des og afbraendtes til Dels. Da Viborg
ved Nystadfreden i 1721 var kommet
til Busland. blev Borgå Stiftsstad og
fik den laerde Skole, Gymnasiet. Og
da hele Finland var afstaaet til Rus-
serne, kom den store Haendelse i Byens
Historie : Landdagen sammenkaldtes
dér. Czar Alexander I kom selv til
Byen for at aabne den og udstede sit
Brev ti] Finlands Indvaanere, Irvori
han tilsikrede dem deres Friheder og
Privilegier. Og den 29. Marts svor
iStaendeiwe i Domkirken Hyldest- og
TroskaJbseden til den ny TTersker. Kej-
seren boede i det störste Stenhus ved
'Aagaden, der indrettedes til Slöt. Rid-
derskabet, Adelen og Borgerne samle-
des i Raadhuset, Prastestanden i Dom-
kapitlets Lokale og Bondestånden i
Lagmand Orraus's Gaard.

Helsingforss Nasrhed trykkede I
Byen. Det gamle, betydelige Skibsre- f
deri gik iiibage. Nogct hjälp det, at \
Banen kom i 1874. Nu har Borgå en t
5500 Indbyggere, der väsentlig lever .i
af Oplandshandel og nogen Industri. \

Deös vigtigste Bygning er den gam-J
le DömMrke i Byens nordlige, gamle,!
uregelmaessigt byggede og maleriskej
Staddel. Det er en ta antiks Bygning,!
fra Bégyndelsen af det 15. Aai&ujft-f
drede, opfcSrt i gotisk Stil af Kämpe-1
sten. Överfor Praedikesfcolen, som érf
skaenket af en af Deltagerne i 30-Aars-l
ki'igen, er 1900 rejst en Statue af Alex-1
änder I» til Minde om Bundrédaars-i
dagen for Hyldingen. ' I

Lige Nord for Kirken ligger det
gamle Gyranasidhus, en 2-Etagcs Sten-
bygning, hvor Runeberg 1837 fik An-

sasttcké som Lektor i Latin og Grask
og virkede til 1867, da han tog sin
Ajfsked, fra 1850 dog i den ny Skolebyg-
ning sydligere i Byen. Gymnasiet er;
nu indrettet til Brug for Stiftsbesty- '

relse. I iSessionssalen findes et Maleri
af Tthelning, ftfrestillende Landdagens
Aalbning i Domkirken.

Fra 1852boede Runeberg i en Gaard j
paa Hjomet af .Alexandersgatan og
Nya Kyrkogatan. Dette Runebergs
Hjem erhvervedes af Byen og er nu
et Museum for den store Digter. Hans
Statue staar ved Aagaden, og hans
Grav er paa Kirkegaarden Vesten for:
Aaen. Samme Sted ligger Eug. Schau-
mann begravet. I Borgå er den finske,
Maler Allbert Edelfeldt, der mest op-
holdt sig i Frankrig, fodt og dod.

Taet Sydvest for Domkirken lägger
det gamle Raadhus, öpfort 1768, nu
rummende «t Museum med gamle Vaa-
ben, Uniformer, Klaededragter m. v.

Lidt Nordvest for Byen findes Borg-
bakkei% med velbevarede Bister af en
gammel Befattning, dobbelte Volde og
Grave. Om selve Borgens Historie réå
man dog intet for sikkert. Men selve
Bakken ligger smukt og målerisk, med
en henrivende TJdsigt ud över Aadalen
og md över Byen.
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