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V i b o r g.
Helsingfors er Finlands Hovedstad,

Den störste By, hvor Alt lober sam-
men. Men Finlands aeldste By er Vi-
borg, og över den gaar Vejen til Ima-
tra, til Punkaharju og en Del af den
smukkeste Soegn. Der er derfor man-
ge Turister, der kommer om ad denne
By. Lad os €erfor dvaele et ojeblik
ved denne By, historisk og laridska-
beligt.

Я Byen er vokset op om Slottet paa
en Klippeholm, der behersker det

smalle Sund mellemViborg ydre Bed og
dets indre Havn, ganske som Kjoben-
havn er vokset op i Lae af Absalons
Borg paa Slotsholm, der beherskede
Snaevringen mellem Sjselland og Ama-
ger. Viborgs Absalon var den sven-
ske Bigsforstander Thorkel Knuts-
son, der 1293 anlagde sin Borg som

Vasrn mod Busserne. Og den og
Byen blev da ogsaa i de Mgende
Aarhundreder haardt omfejdet som en
Graensefoorg. Byen menes oprindelig

tt have ligget Nord for Borgen, paa
lottet Monrepos's Mark. Men den

flyttede snart över paa den naturlige
Pläds paa Odden, mellem Yderreden
og Inderhavnen, hvor den var i naer-
mere Förbindelse med Borgen.

Der 'blev den omkring 1470 befae-
stet af Slottets Hovedsmand, Erik
Axelsson Tott, og Murene fik snart
Anledning til at staa deres Prove i
den store, russiske Krig i 1495. Den
forsvaredes af Knud Porse, der dog
kun havde er ret faatalligt IMandskab.
St. Andreasdagen företog Busser-
ne ■ Hoveästormen. De rykkede
frem i 3 Afdelinger, mod 3 forskel-
lige Punkter, de var allerede naaet
op paa Murene, havde bemaegtiget sig
et af Taarnene og skulde til at kaste
sig över Byen, da de pludselig blev
grebne af Frygt, trak sig tilbage og
rommede hele Egnen. Sagnet har gi-

Е»lпе Forklaringer paa denne plud-
ige Flugt. Et Andreaskors skal

have vist sig över Staden og skraem-
met Busserne. Knud Porse skal have

ladet en Mine springe, der kostede
16,000 Bussere Livet; en Draebning,
der endog overgaar Kraften hos Nu-
tidens eksplosive Stoffer. 1555 og 1550
belejredes Byen paa ny. Ved Freden

i Stalbova flyttedes Gramsen laenger
mod ost, og Viborg blev ikke laenger
den By, der i iver Krig maatte tage
det furste StpU

I Karl XITs Krige blev Byen dog
paa ny belejret og 11710 taget efter et

tappert Forsvar. Og ved Nystadfreden
afstodes den med Dele af Finland til
Plusland. Den forenedes ätter med det
ovrige Finland, da Storfyrstendjtomet
Finland i 1912 skiltes fra Sverig.

Foruden Krigens Ulykker har Vi-
borg, som alle nordiske Byer, haft de
haergende Brände, der ryddede op mel-
lem Traehusene. I det 17. Aarhundre-
de var der eaaledse store Brände i
1627, 1628, 1652, 1672, 1676, 1682, 1690.
I 1682 nedbraendte et EJundrede af de
bedste Gaarde, i 1690 60 af de störste
Huse, Og det var i et lille Samfund,
der hojst rummede et Par Tusind
Mennesker. Den Tids Byer var jokun
smaa. - Nu har Byen ca. 35,000 Ind-
'byggere.

Dens Erhverv er nu som altid TJd-
forslen af Traevarerne fra Omegnen,
fra iSavolaks og Karelen, og Indfors-
len af Koloni alvarer, Salt og andet,
som dets Opland behöver. Desuden er
der nu en Industri i Opkomst, Byen
er Saedet for en Baekke
digheder. Og der er endelig i de se-
nere Aar Turisterne. - -
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Hyppigst kommer man til Byen
med Jernbanen. Og vi vil derfor be-
gynde vor Bundgang i Bysn og Ont?
[*gnen fra Stationen, Nord for Byen. -A

Tres.

Pen bedste Rejsetid i Finland.
For dem, der vil ge (Finland i Sommer-

sbrud, begynder Rejserne i den sydlige Del
af Landet aMerede i Juni. Dog ikke i Skserr
gaarden, hvor Sommervarmen f#rst er sta-
bil ved Midsommertid. Den bedste Rejse-
tid er fra Midsommer til md i Avgust.
Ogsaa den sidste Maaned kan i sin iHelbed
vsere en god Rejsetid, selv om Aftenerne da
begynder at blive noget mjirke.








