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Pmtalte sidst Viborgs Oprindel-
ä Historie og okonomiske Mu-
\ I Dag nogle Ord om Byens
igheder.
Stationen forer Alexanderper-
jt tvaers igennem Byen ned til

iStranden ved Viborgvejen. Det, der
har Interesse for Turisten, ligger saa

Pm udelukkende Nordvest for
'vagrgade.
olger Esplanaden, der delvis
;t paa de gamle Voldgrave, og
3 Pavillon der Sommerafteenr

gerne er Musik, op til Markedspladsen,
Salutorget, hvor der staar et gammeit
Kampestenstaarii, Rundetaarn, som i
sLn Tid var en Del af Stadsmuren.
Fra Taarnet kommer vi md i Byens
aeldste, taetbebyggede Del, den saa-
kaldte Faistningen, hvis Mure tildels
er revet ned og omdannet til Spasere-
veje. Mange Minder er der ikke fra
Fortiden, alligevel gor Kvarteret et
gammeldags Indtryk. Dets Ga den av-
ne, som Vagttaarnsgade, Nyportsga-
de, "Vandportsgade, minder om Faest-
ningstiden. Selv Kirkerne baerer
Vidne derom, saaledes har Finske
Kirkens Klokketaarn i sm Tid vaerct
et af iStadsmurenes Taarne. Bevaegel-
sen kan dog ogsaa gaa den modsatte
Vej. Den gamle Domkirke anvendes
nu til Artilleridepot.

Yderst mad Nordvest i den gamle

Viborg Slot mcd St. Olafstaarnet.

Raadhustorvet mcd en Statue af Bor-
gens og Byens Grundlffigger, Tkorkel

lutsson, og Viborgs Miuseum.
Tilbage genneni den gamle By fO-

- den livligste Forretningsgade, Ka-
tarinagaden, til det nye Raadhustor-
vet, onigivet af Kaserner og andre
offentlige Bygninger, Praasidentshu-
set, Hofretshuset, Baadhuset og den
russiske Kirke. Lidt Nordvest for
Torvet ligger den smukke nye Finske
KirTce, bygget af Arkitckt E. Dippel.

Gaar mau fra Gamle Kaadkustor-
vet ud over Aabobroen, der fjärer over
det smalle Straede mellem Inderhav-
nen og Viborgvejen, bar mau til hoj-
re Slotssficn mcd Viborg Slot. livis alt
beherskende Del er det vaddige St.

Olavstaam, der opad former sig otto-
Jcantet. Taarnets nederste Del og nog-
;!• af Bygiiingerne gaar tilbage til
Jöddelalderen. Borgens fprste Byg-
herre var Thorkel Knutsson, der 1293
amlagde (Slottet som Svenskernes fa-
ste Borg i Karelen og et Vsarn uiod
russiske Indfald. Sm Glanspeiknie
havde 'Slottet i det 15. Aarhundrede,
da mange af Sverigs Stormaend sad
paa det som ret uafluengige Stats-
orgere. Senere geraaclede det i For-
fald. I 1856 led det meget ved en
Brand. De russiske Myndigheder har
nu ladot det restavrere saaledes, at

det i det Ydre saa nogenlunde ser ud
som omkring Aaret 1710. Det Indre
er derimod fuldstaendig forandret. Fra
Taarnet er vid TJdsigt.

Paa den anden Side af Broen lig-
ger St. Annmforstaden mcd en Sta-

, tue af Peter den Store; TJdsigt tilbage
over Byen og Slottet fra Hojden. Mod
Nord gaar Vejen til det landskabeligt
smiukkeste i Viborgs Omegn. Monre-
pos Park, anlagt mcd fin Forstaaelse
og TJdnyttelse af Terraenet, mcd skyg-
gefulde All6er, mcd smilende Strand-
partier, mcd store Plasner og stejle
Klippestier. Godset kom i Slutnin-
gen af det 18. Aarh. i Stegten Nico-
lays Besiddelse, og Baron Paul v. Ni-
colay, som tilbragte den sidste Del
af sit Liv paa Monreposi og dode der



Nordost for Stationen, en god Ki-
lometer borte, ligger Papulabjerget
mcd en Park og et TJdsigtstaarn.






