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Fotogr. SVO.

Slottet och gamla stadsdelen.

VIBORG,

landskapet Karelens samt Viborgs läns och biskopsstifts
huvudstad, ligger vid den från Finska viken åt nordost
inskjutande Viborgska viken, vid mynningen av den be-
ryktade Saima kanalleden (60 43' nordl.br. och 28 44"
ostl.lt. Greenw.) Till storleken är staden den andra i ord-
ningen av Finlands städer. Folkmängden utgjorde i början
av år 1932 68,000. Den 1 januari 1933 förenas med staden
ett antal s.k. västliga förstadsområden, varvid invånar-
antalet i Viborg kommer att ökas med c:a 16,000 personer,
varefter stadens befolkningssiffra kommer att uppgå till
ungf. 84,000.

Fotogr. I. Raekallio.

Järnvägsstationen.
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Fotogr. Th. Nyblin

Vibovgs slott.

KORT HISTORISK ÖVERSIKT

Viborg äger särdeles gamla historiska minnen och tradi-
tioner. Ortens kolonisation sträcker sina rötter ett årtusende
tillbaka. Redan i dessa uråldriga tider uppstod nämligen
vid mynningen av den då i havet utmynnande Wuoksen-
flodens västra arm en hamn- och handelsplats, det s.k.
»Gamla Viborg», vilket antages hava varit beläget i trakten
av det nuvarande Monrepos.

Slottet grundlades år 1293 av Sveriges marsk Torgils 1.
Tyrgils Knutsson, som med sin korstågsflotta anlänt till
Suomenvedenpohja. I sin egenskap av förpost för Sveriges
välde och västerländskheten samt behärskande en så viktig
handelsstråt hade denna befästning att utstå månget strids-
tumult. Sålunda belägrades densamma av ryssarna under
medeltiden åren 1294, 1322, 1351, 1411 och 1495, och under
sistnämnda år inträffade den välbekanta och sägenomspunna
»Viborgska smällen», medan Knut Posse förde överbefälet
över försvararna. Viborgs stad omtalas redan på 1300-talet,
men först år 1403, under Eriks av Pommern regeringstid,
erhöll densamma stadsrättigheter. Den var redan under
denna tid belägen på den nuvarande gamla stadsdelens
plats å den klippiga udden söder om slottet. Under åren
1457—81 försågs staden på föranstaltande av ståthållaren
Erik Axelsson Tott med murar jämte ett flertal torn (Laka-
munds-, Karjaports-, Andreas-, Råds-, Munkeports-, Pampa-
la-, Håkans- och Katapääportens torn). Senare fortsattes be-
fästningsarbetena under konungarna Erik XIV:s (1560—68),
Johan 111:8 (1568—92) och Karl IX:s (1599—1611) rege-
ringstider. År 1650 tillkom stadens första plankarta, och
artade sig Viborg sålunda till en förhållandevis vacker stad
med sina många, till och med ståtliga stenbyggnader.



Fotogr. Tn. Nyblin.

Gamla domkyrkan.

Under medeltiden styrdes Viborg ganska självständigt av
mäktiga feodalherrar, ofta till och med utan att de ens
beaktade konungens befallningar. De inläto sig på eget
bevåg i krigsoperationer, slöto fred och förde stundom även
i övrigt en särdeles vitt syftande storpolitik. Sålunda nämn-
des i dåtida dokument »Viborgs welde» eller» Terra Vibur-
gensis» ofta rent av jämsides med Sveriges rike. Även om
fredliga strävanden har Viborgs tidigaste historia ett och
annat märkligt att förtälja. Här styrde ju en gång t. ex.
hela rikets mest lärde man Karl Ulfsson Sparre (åren 1386
—94 och 1396—99), Viborg utgjorde under Krister Nils-
sons, konung Gustaf Vasas farsfarsfars tid (1418—42) en
mötesplats för nordens viktigaste politiska strävanden, där
vid denna tid betydelsefulla fredskonferenser höllos, och
Erik Turesson' Bjelke umgicks redan under 1500-talets
begynnelseår med planer på anläggandet av en kanal
från Finska viken till Saimen.

Att Viborgs slottsherrar icke heller till det yttre urakt-
läto att hävda sin maktställning, därom vittnade det sär-
deles lysande hovliv, många av dem utvecklade. Icke utan
skäl sände man i tiden aristokratynglingar från Sverige till
Viborg för att lära sig fina seder och höviskt skick. Otvivel-
aktigt torde Gustaf I icke heller utan orsak hava yttrat
sig, att i intet slott varken i Sverige eller Finland fördes ett
så praktfullt hovliv som i Viborg. Mest lysande tedde sig
detta hovliv under den tid, då Karl Knutsson Bonde, som
senare uppsteg på Sveriges tron (1442 —48) var slottshöv-
ding, ävensom under greve Johans av Hoya (1525—34)
hövdingaskap.

Men å andra sidan hunno de mäktiga slottsherrarnas
svärd icke rosta. Oavbrutet måste, såsom redan nämndes,
denna betydelsefulla stödjepunkt försvaras mot fredsstörare
och gång efter annan fördrevs fienden med blodiga huvuden
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Fotogr. Th. Nyblin.

Munktorgshörnet

därifrån. En medeltida skald konstaterar träffande: »Mos-
corum busta Viburgum» (= Viborg är moskoviternas grav).

Köpenskapvar från första början viborgarnas huvudnäring,
och många av länsherrarna försökte även på allt sätt ut-
veckla densamma. För det mesta befann sig dock affärs-
verksamheten under medeltiden i händerna på tyska
hanseater, vilka upprätthöllo förbindelse främst med Reval,
men även med Danzig, Liibeck och — österut — med
Novgorod. Den katolska kyrkans intressen representerades
av franciskaner- och dominikanerklostren.

Ovannämnda tidsperiod i Viborgs historia benämnes
förlänings- eller hansetiden. Denna efterföljdes av
en s. k. brytningstid, som sträckte sig från Gustaf Vasas
(1523—60) regeringstid till freden i Stolbova (1617) och
varunder konungamakten krossade slottsherrarnas dittills-
varande alldeles oinskränkta välde, samt de tyska köpmän-
nen miste sin maktställning till förmån för det finsktalande
borgerskapet. Handeln uppblomstrade i hög grad, och det
kunde hända, att en hel flottilj fartyg samtidigt låg i ham-
nen. Efter reformationen stiftades i Viborg ett biskopssäte,
till vars första innehavare år 1554 utsågs Paul Justen.

Efter brytningstiden begynte i Viborgs historia m e r-
kantilismens tidsskede. Denna köpenskapsmedel-
punkt, som numera erhållit stapelstadsrättigheter och
genom Stolbova-freden kom att ligga ganska avlägset från
gränsen, utvecklade sig snabbt till Finlands största handels-
stad. Samtidigt miste borgerskapets finsktalande del sin
betydelse, och svenskar samt tyskar ernådde såväl på
handelns gebit som inom stadsstyrelsen en ledande ställning.

Länge fick dock icke Viborgs uppblomstring ostört fortgå.
Redan år 1656 voro dess borgare nödsakade att fördriva
fienden, som åter uppenbarat sig utanför dess murar, och
senare år 1706 under stora nordiska krigets tid belägrades



Fotogr.' Th. Nyblin. Fotogr. I/Raekalho.

Rådstornet. Vattenportsgatan.

staden ånyo. Härvid slog den ännu anfallet tillbaka, men
redan år 1710 erövrades densamma av tsar Peter och föll,
efter ett tappert försvar som en ruinhög i segrarnes händer.
Härmed begynte det ryska väldets tid.

Viborg blev nu genom freden i Nystad en administrations-
ort för de till Ryssland avträdda landsdelarna. Bland
stadens invånare voro representerade fyra nationaliteter,
och det tyska elementet i borgerskapet intog därunder en
ledande ställning. Slitningar och partistrider mellan de
olika befolkningsgrupperna hörde till ordningen för dagen.
Även i övrigt präglades förhållandena under det ryska
väldets första tid av osäkerhet och godtycke, vilket hade
till följd, att bl. a. stadens handel betydligt hämmades.
Invånarantalet, som under svenska tiden på 1640-talet
stigit till 3,500 personer, sjönk nu till 1,400.

Sedan Viborg åter förvandlats till en viktig fästning —

nu mot västern — igångsatte ryssarna betydande byggnads-
arbeten. För de nya befästningarna annekterade de utan
krus så stora delar av stadens område, att 2/3 av stadens
invånare måste skaffa sig nya bostadslägenheter. Härige-
nom uppstodo vidsträckta förstäder utanför befästningarna.

Först under Katarina II:s tid (1762—96) begynte även
den privata byggnadsverksamheten uppblomstra. Här-
under uppfördes bl.a. vid Katarine- och Karjaportsgatorna
ett antal 2-vånings stenhus. Vid samma tid erhöllo även
Rådhustorget och Paradplanen sitt nuvarande utseende,
och omkring dem uppstodo offentliga byggnader, vilka
kvarstått ända till våra dagar. Även å andra ställen i den
gamla stadsdelen har till närvarande tid bevarats en del
arkitektoniska minnesmärken från gångna århundraden, ja
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Fotogr. I. Raekallio. Fotogr. I. Raekallio.

Runda tornet. Från salutorget.

t.o.m. från medeltiden, trots de stora eldsvådor, som under
åren 1627, 1628, 1652, 1672, 1676, 1682 och 1790 för-
orsakade stor förstörelse och ofta ödelade stadens bästa
gårdar.

År 1812 begynte åter ett nytt, lyckligare skede i Viborgs
historia. Det hårt prövade länet förenades nämligen vid
denna tid med det övriga Finland och blev i tillfälle att
utveckla sig ur sin isolering jämsides med vårt lands övriga
delar. Viborg blev länets hvudstad.

Framsteg följde nu snabbt på framsteg. År 1839 grun-
dades Viborgs hovrätt, år 1856 öppnades Saima kanal,
1870 blev Riihimäki —Petersburgbanan och 1894 Karelska
banan färdig. Viborg utvecklades till en viktig trafikpunkt,
ett administrativt centrum för sin landsända och en knut-
punkt för betydande kulturella och merkantila strävanden.
Dess bosättningsområde utvidgades hastigt. De medeltida
murarna och de av ryssarna byggda vallarna måste vika.
Endast här och där bevarades något värdefullare historiskt
minnesmärke mitt bland allt det snabbt uppväxande nya.
Den gamla stadsdelen kom att ligga allt mera på sidan om
den egentliga trafiken. Breda huvudgator uppdrogos.
För dem erövrade man mark till och med av havet. Affärs-
palats, det ena praktfullare än det andra, reste sig på
platser, där fordom vikens vatten böljat eller vallgravar
och trädgårdar utbrett sig. Planen för det nuvarande
affärscentrumet uppgjordes år 1861. Uppförandet av sta-
dens ståtligaste trafikled, Torkeisgatan, vidtog 1871 och
centralesplanadens planteringar år 1862. Viborg var som
pånyttfött, och denna utvecklings båglinje har trots för-
svårade ekonomiska förhållanden fortgått till våra dagar.
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Fotogr, I. Raekallio.

Domkyrkan. Agricolas staty.

Men stadens snabba tillväxt framtvingade avgörandet av
de mest omfattande kommunalpolitiska och ekonomiska
frågor. Viborg har efter stagnationstillståndet under det
ryska väldet varit tvunget att inom några årtionden taga
•ett jättesteg framåt. Först efter det vårt land blivit själv-
ständigt och all främmande militär lämnat den viktiga
garnisonsstaden, kunde Karelens huvudstad med full frihet
skrida till förverkligandet av tidens krav. Det gällde för
Europas största trävaruexportcentrum att skyndsamt ut-
vidga sina hamnar, för vilka enbart till förbättrandet av
den yttre hamnen i Trångsund under tvä år offrades 33
milj. mark. För de kommunala inrättningarna uppstodo
nya, i tekniskt och hygieniskt hänseende fullt tidsenliga
byggnader. Nämnas må det synnerligen väl inrättade
stadssjukhuset, tuberkulossjukhuset, slaktinrättningen, den
storartade yrkesskolan och övriga läroinrättningar, kom-
munalhemmet, sinnessjukhuset, barnasylen m.fl. Stora
kostnader hava förutom på andra förbättringar även ned-
lagts på att få gatorna i ett för den livliga automo-
biltrafiken tillfredsställande skick. För Viborgs ekonomiska
bärkraft har dock ordnandet av den utanför stadens
egentliga distrikt uppkomna ovanligt vidsträckta för-
stadsbosättningen ställt sig mest betungande. På regerin-
gens föranstaltande beslöts att förstäderna gradvis skulle
införlivas med staden, så att den sista sammanslagningen,
såsom redan nämnts i början av denna uppsats, skulle ske
i början av år 1933. Redan den första sammanslagningen
år 1924 förorsakade staden i direkta kostnader en summa av
närmare 43 milj. mark i ett för allt, samt årliga löpande
tillskottsutgifter stigande till c:a 8 milj. mark.
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Fotogr. I. Raekallio.

Nytt och gammalt.

Efter att nu hava dröjt vid dessa fredliga värv, böra vi
draga oss till minnes, att Viborg även under innevarande
århundrade upplevat kampfyllda dagar. Då frihetskriget
flammade upp, ägde de första skärmytslingarna rum här.
Striderna i stadens omnejd pågingo sedan under 3 månaders
tid, tills de vita skarorna efter en 5 dagar lång belägring
den 29 april 1918 intogo staden.

DET NUTIDA VIBORG.

bär på sätt och vis spår av alla sina skiftande öden. Detta
Östra Finlands livliga affärscentrum utgör f.n. en i all sin
egendomlighet tjusande blandning av gammalt och nytt,
— breda boulevarders trafikvimmel och smala gränders
medeltida perspektiv, prakt och hemtrevnad, storvulet och
smånätt. De historiska minnena träda överallt en staden
gästande främling till möte, men vid sidan av dessa minnen
ser man de allra färskaste yttringarna av moderna utveck-
lingssträvanden. Betecknande för Viborgs kynne är även
en för Finlands förhållanden enastående livlighet och färg-
rikedom, en direkt följd av stadens sekelgamla, vidsträckta
affärsförbindelser.

Handeln var Viborgs livsnerv fordomdags. Det är den
än i dag som är. Här sammangå de till kusten förande
trafiklederna från de vidsträckta landskapen Karelen och
Savolaks. Stadens affärsliv befinner sig f.n. åter nästan
enbart i finska händer. (Av invånarantalet utgöra de finsk-
talande 83 %).

Viborg kan med fog kallas Östra Finlands huvudstad.
Här koncentreras landsortens mest olika intressen, genom
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Fotogt. 1. Raekallio.

Från Södra hamnen.

Viborg transporteras dess skogsrikedomar ut till världs-
marknaden, och hit inkommer å andra sidan en stor del av
de importvaror, landets östra del är i behov av. Genom
stadens hamnar exporterades år 1931 till utlandet varor
till ett värde av 784,2 milj. mk., av vilken summa på trä-
varornas och träförädlingarnas konto kommo 386,9 milj.
mk. och på pappersindustriprodukternas 365,9 milj. mk.
Hela omsättningen steg till 1,076,300,000 mk. Den rådande
världskrisens inverkan framgår dock tydligt ur dessa siffror.
Sålunda utgjorde Viborgs export blott 2 år tidigare 1,093,1
milj. mk. Genom Saima kanal färdades år 1931 6,807 far-
tyg, som fraktade 597,184 ton varor. År 1927 voro mot-
svarande siffror 11,148 fartyg och 997,185 ton.

Viborg äger förutom sina inre hamnar: Södra och Norra
Hamnen, den tack vare sin trafik stora och vittbekanta
uthamnen: Trångsund (Uuras), belägen 12 km. från staden
i det sund med omnejd, vilket förbinder skärgårdsfjärden
i sydväst och den yttre Viborgska viken. Främst koncent-
reras här lastningen av trävaror, och Trångsund är med
avseende å trafikens omfång nordens största exporthamn,
där man kan anträffa ångare från alla delar av jordklotet.
Som importhamn står åter Södra hamnen främst. Passa-
gerarångbåtsförbindelse till Finska vikens och Östersjöns
hamnar. Kajerna i Trångsund mäta omkr. 6,5 km. och i
de inre hamnarna c:a 3,5 km. Viborgs hamnar besöktes
år 1931 av 4,379 fartyg med en sammanlagd dräktighet av
1,975,069 bruttoregisterton. År 1928 voro motsvarande
siffror 7,205 fartyg och 2,494,349 registerton. De år 1931
till hamnen anlända varumängderna stego till 293,207 ton,
och de därifrån avlastade till 377,348 ton samt 975,732 m 3.

År 1928 anlände 407,999 ton varor och exporterades 181,416
ton och 1,502,556 m 3.

Järnvägar utgå från Viborg i 5 olika riktningar. Saima
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Fotogt. I. Raekallio.

Yrkesskolan.

kanals livliga samfärdsel går genom stadens hamnfarled.
Från den moderna buss-stationen förmedla »landsvägs-
tågen» trafiken åt olika håll i Karelen och annorstädes i
Finland.

I Viborg finnas en mängd betydande banker m. fl. affärs-
och industri-inrättningar. (Bl.a. sågar, mekaniska verk-
städer, kvarnar, tobaks-, tvål-, ljus-, tändssticks-, margarin-,
karamell-, charkuteri-, beklädnads- och läderfabriker samt
ölbryggerier).

I sin egenskap av länets administrationscentrum är
Viborg uppfyllt av betydande ämbetsverk och inrättningar.
Här bor landshövdingen, och här befinna sig länets bygg-
nads- och lantmäterikontor, läneskogsnämnden o.s.v. Hov-
rätten fyller snart 100 år.

Det i Nyslott tidigare befintliga biskopssätet med dom-
kapitel överflyttades våren 1925 till Viborg.

Anmärkningsvärda centralförbund, sällskap, föreningar
och klubbar. Viborg äger ett stadgat rykte som gymnastik-
och sportcentrum. Ett flertal föreningar hava sina egna
träningshallar.

Läroinrättningar: 10 högre lärdomsskolor, handelsläro-
verk, industri-, navigations-, sågverks- och yrkesskolor,
handarbetsskolor, musikinstitut, kyrkomusikinstitut, musik-
skola för ungdom och folkkonservatorium, ritskola, arbetar-
institut, kristligt-samhällelig arbetscentral (settlementet)
Toukola m.fl.

Staden äger ett digert bibliotek och ett intressant museum
samt ett alldeles nytt konstmuseum jämte utställningssalar.
Viborgs Musikvänners symfoniorkester verkar vintertid,
likaså 2 ordinarie teatrar: Viipurin Näyttämö och Viipurin
Työväen Teatteri.

Av stadens inrättningar förtjäna ytterligare att omnäm-
nas den motoriserade brandkåren, de utmärkta sjukhusen,
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Fotogr. Adam.

länssjukhuset, , diakonissanstalten och militärsjukhuset,
elektriska spårvägarna och vattenledningen, vilken erhåller
sitt kristallklara vatten ur artesiska brunnar. Sportplaner,
den största belägen i Papula park. Stadionutkast, vilket
man redan delvis begynt förverkliga. Vintertid skridsko-
banor samt kalkbackar.

Konstmuseet.

Viborg är fortfarande i militäriskt hänseende en av Fin-
lands viktigaste orter. Stor garnison, förläggningsort för
II divisionens stab, Viborgs skyddskårsdistrikts distrikts-
stab och en lokal skyddskår.

Tidningar: Karjala (7-dagars morgontidn., saml.) Kansan
Työ (6-dagars dagblad, sos.dem.); Maakansa (6-dagars mor-
gonblad, agr.); Viborgs Nyheter (3-dagars dagblad, sv.).

Centralare stadsdelar: Förra befästningsområdet, Sa-
lakkalahti, Anina, Repola, Papula och Pantsarlaks. De
avlägsnare stadsdelarna och förstäderna grupperas i de s.k.
östra, västra och norra. En helhet för sig på sitt håll bildar
det med staden genom tät järnvägs- och ångbåtstrafik för-
bundna Trångsund.

För turisten är Viborg speciellt sommartid ägnat att
erbjuda en mängd intressanta sevärdheter. Redan stadens
läge, omgiven som den är av vatten på nästan alla håll,
och dess omväxlande terräng utgöra en god förutsättning
för ett angenämt helhetsintryck. Den gamla stadsdelens
vackra vyer och historiska minnesmärken, och i motsats
till dem åter de moderna, livligt trafikerade promenaderna,
de lummiga, vidsträckta parkerna med friluftskonserter i
olika delar av staden samt hamnarnas och torgens brokiga
liv erbjuda de mest skiftande intryck. Då staden dessutom
är i besittning av goda hotell och restauranger, torde man
med fullt skäl kunna rekommendera densamma såsom en
trivsam uppehållsort för turister. Stora skaror av sådana
besöka också Viborg under de vackra årstiderna.
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Fotogr. Solio.

Papula paviljong.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR FÖR RESANDE, SOM
ANLÄNDA TILL VIBORG.

Ankomsten.
Per järnväg anländer man till stationen, därifrån den

breda Karjalagatan leder till stadens centrum. Bärare möta
vidtagen. Biler och åkare framför stationen. Upplysnings-
byrå i stationens centralhail, tel. 14 47. Restaurang, bar-
berare, bekvämlighetsinrättningar och telefon för allmän-
heten.

Per ångbåt anländer man till Södra Hamnen. Närmaste
station tel. N:o 32 29. Kajen för de båtar, vilka förmedla
lokaltrafiken åt söder, ligger intill Slottsbron vid slottet
samt för båtar från Saima kanal i Norra Hamnen.

Med omnibus resande ankomma till den nya buss-statio-
nen på sydvästsidan av Järnvägstorget. Tel. 3 45. Restau-
rang, barberare, telefon för allmänheten och bekväml.-
inrättn. Å stationen Viborgs Turistförenings A.B:s byrå, där
upplysningar rörande all omnibustrafik erhållas. Tel. 15 88.

Kommunikationsmedel inom staden.
Bil- och åkardroskor å med tel. försedda stationer i olika

delar av staden. Taxametrar i bilerna. Tvenne klasser,
beroende på antalet sittplatser. Tillskottsbetalning rtatte-
tid. Åkarna hava taxa, som vid anfordran framvisas; även
poliserna äro i besittning av denna taxa.

Spärvägslinjerna: Papula—Järnvägsstationen—Kelkkala
(gröna skyltar och lyktor); Slottsbron—Järnvägsstationen—

Ristimäki (röda skyltar och lyktor); Slottsbron —Neitsyt-
niemi (Viborgska förstaden). Till gamla stadsdelen föra
röda linjens spårvagnar. Rabattbiljetter. Auto-omnibussar
förmedla trafiken från Salutorget till stadens utkanter och
förstäder. Ångbåtar förmedla trafiken till Hiekka, Piki-
ruukki och Huusniemi park, (ibland även till Monrepos)
med avgång från Salutorget. Rodd- och motorbåtar att hyra
i Norra Hamnen vid den s.k. Pennibron. Omnibusbiler för
exkursioner genom Viipurin Matkailu Oy. (= Viborgs Tu-
rism. A.B. tel. 15 88.
Resebyråer.

Under sommarmånaderna å Runda Tornet, tel. 28 03.
Turistföreningens agent: direktör Niilo Tammelin, tel. 34 28.
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SEVÄRDHETER OCH OFFENTLIGA BYGGNADER.

Bokstäverna och siffrorna efter namnen hänvisa till motsvarande ruta å kartan.

11. Gård Karjaportsg. 5 B3
12. » »7 B3
13. Medeltida Byggnad Pamppala*

gatan 12 B3
14. Portvalv Vakttornsg. 8 B3
15. Portgång Biskopsg. 16 B3
16. Byggnad Biskopsg. 12 AB 3
17. Gård Nyportsg. 5 B3
18. » Klosterg. 783
19. » »8 B3
20. » » 10 B3
21. Nuv. Rådhuset C3
22. Teatern C3

1. Gamla Domkyrkan (Agricola
kyrkan) B3

2. Klocktorn till förenämnda kyrka B2
3. Runda Tornet B3
4. Museet A3
5. Tyrgils Knutssons Staty A 3
6. St. Annae Befästningar A2
7. F.d. Svartmunkarnas Klosterkyrka

(nuv. landsförsamlingens) B3
8. Rådstornet BC3
9. St. Hyacinthi* Kyrka B3

10. Det äldsta Rådhuset Vakttorns-
gatan 1 B3

23. Hovrätten C3
24. Hovrättspresidentens residens C3
25. Domkapitlet och Biskopsgården B3
26. Tysk Svenska Kyrkan C3
27. Gamla Brandstationen C3
28. GrekiskoKatolska Domkyrkan C3
29. Pantsarlaks Bastionen C3
30. Konstmuseet C3
?1. Tullkammaren B3
32. Saluhallen B2
33. Springbrunn jämte staty C3
34. »Fiskgossen» C2
35. Algstatyn D2-3

36. Nya Domkyrkan D3
37. Mikael Agricolas staty D3
38. Frihetsstatyn D 3
39. Länsstyrelsen D3
40. Landshövdingsresidenset D3
41. Posthuset D3
42. Centralfolkskolan D3
43. Församlingshuset D2
44. Huvudbrandstationen K2
45. Grekiskokatolska St. Eliaskyrkan Dl
46. Stadsbiblioteket D2
47. Yrkesskolan E3
48. Telegrafstationen C3



Fotogr. Helios.

Stadssjukhuset, tuberkulossjukhuset och vattentornet.

Stadens exkursionsnämnd: sekreterare skolföreståndaren
J. Sarvi, samtidigt exkursionsagent å orten, tel. 15 62.
Posten.r u a t c n.

Huvudpostkontoret vid Domkyrkögatan öppet vardagar
kl. 9—17; dessutom utdelas enkla försändelser och tidningar
kl. 18—18,30. Frimärken försäljas kl. B—l 9.8—19. Postkontorets
filialer Slottsgatan 6 och å järnvägsstationen öppna kl.
kl. 9—13 och 15—17, Kolikkoinmäki kl. 9—ll och 14,30—
16,30, Neitsytniemi kl. 9—ll och 15—17 samt Sorvali
kl. 9—ll och 14,30—16,30. Brevlådorna tömmas i staden
under turer, begynnande kl. 8,15 15,30 och 19, lådorna å
postkontoret 10 min. före postens avgång och före varje
hembärning samt av brevlådorna å järnvägsstationen den
vid ingången belägna 15 min. och den å perrongen belägna
10 min. före posttågets avgång.
Telegraf,

Telegrafkontoret, Karjalagatan 4, öppet varje dag kl.
7—24 utom jul- och nyårsafton kl. 7—lB, båda juldagarna
och nyårsdagen kl. 9—ll och 17—19. Den å järnvägsstatio-
nen belägna telegrafen öppen dygnet om, såvida stationen
står öppen för allmänheten.

Telefon,

i staden med omnejd. För långväga samtal förbindelse med
interurbana- och rikstelefon. (Närmare upplysn. i telefon-
katalogen). Rikstelefon jämte interurbana telefonhytter
Karjalagatan N:o 4, öppen för allmänheten kl. 7—24.
Telefonautomater för samtal inom staden i hytter på olika
platser i staden samt å järnvägs- och buss-stationerna, likaså
i rikstelefon-kontorets vestibyl.

Tecknens betydelse: r=rum; s=bäddar; Cv=central-
värme; V=rinnande vatten i rummen; W=rinnande varmt
och kallt vatten; B=badrum i direkt förbindelse med
resanderummen; b=badrum till gästernas begagnande; T=
telefon till resanderummen; R=restaurang.

Knut Posse, Karjalankatu 19 (40 r. 60 s. Cv. W. B. T. R.);
Continental, Rautatienkatu 5 (30 r. 50 s. b. T. R.); Rauha,
Maununkatu 13 (35 r. 50 s. b. T. R.); Societetshuset, Raati-
huoneentori (9 r. 13 s. T. R. Bar); Turisthotell Suomi, Repo-
lankatu 9 (40 r. 60 s. b. T. R.); Hospitz, Revonkatu 4 (15 r.

Hotell och resandehem.
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18 s. Cv. V. b.); Finlandia, Punaisenlähteenkatu 12 (12 r.
17 s. b. R.); Privathotell Lybeck, Torkkelinkatu 22 (16 r.
20 s. Cv. b.) m.fl.
Restauranger.

Tecknens betydelse: K=konsertmusik; D= dansmusik;
B=bar; T= terrass- eller parkservering.

Espilä i centralesplanaden vid Karjalankatu (K- C. T.);
Runda Tornet (historiskt) vid Salutorget (K- D.); Papula
paviljong å Papula berget (utsikt K- T.); Lehtovaara, Tori-
katu 2 (K- D.); Munkki, Mustainveljestenkatu 16 (K- D.);
Mainos, Vaasankatu 19 (K- D.); Kulma, Karjalankatu 14;
Funkis, Linnankatu 22 (K. D.); Aula, Torkkelinkatu 16
(K-)l Kairo, Suokatu 2 (K- D.); Osuusliike Torkkelis restau-
rang, Kurjenkatu 1; Viipurin Osuusliikes restaurang, Kan-
naksenkatu 1 (K-) — Samma andelslag öppnar i en snar
framtid en ny storrestaurang vid Röda-Brunnstorget);Ranta-
Ravintola, Papulankatu 24 (K- D. T.); Turisti, vid Papula
bro (K- D. T.); Huusniemi restaurang i parken med samma
namn (K- T.) m.fl., även å järnvägs- och busstationerna
samt hotellen Knut Posse, Continental, Rauha, Societets-
huset (K. Bar.), Turisthotell Suomi, Finlandia m.fl.

Övriga matställen: Martta matsal och café, Pohjolankatu
8, Automaten, Maununkatu 6, Kahvila ja Ruokasalit Puna-
nenlähde O/Y., Vaasankatu 21 m.fl.

Folkkök. Viipurin Osuusliikes restauranger Kannaksen-
katu 1, Torikatu 3 och Kirkkokatu 2 m.fl.
C a f é e r,
ett stort antal på olika ställen i staden. Nämnas mä: Karja-
portti, Karjaportinkatu 12; Pursiainen, Torkkelinkatu 4;
Esplanad, Karjalankatu 17; Mokka, Mustainveljestenkatu
14; Kahvila-Ravintola, Rautatienkatu 3 m.fl. Kaffeserve-

ring även å ovannämnda restauranger och övriga mat-
ställen.

Förfriskningar
dessutom i kioskerna i esplanaderna och annorstädes.
Glace under varma sommardagar av ambulerande försäljare
med kärror, samt om nätterna varma knackkorvar och
piroger.

Badstugor.
Savo-Karjalan Sauna, Vaasankatu 15. Simhns i Papula

Barnens gård.
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Fotogr. Th. Nyblin.

Från uthamnen

och Huusniemi. Sandstrand jämte avklädningshytter å
Markovilla, Munkkiniemi.

Bekvämlighetsinrättningar: Å järnvägs- och buss-statio-
nerna.

Bensinstationer här och där i staden bl.a. i närheten av
järnvägs- och buss-stationerna.

Bilgarage: »Bilhuset» Braheg. 24 m.fl.
Parkeringsplatser: På olika ställen i staden. Visare:

skyltar, försedda med bokstaven P.
Banker: Finlands Bank, Torkkelinkatu 2; Kansallis-

Osake-Pankki, Torkkelinkatu 6, och Repolankatu 9; Nor-
diska Föreningsbanken, Torikatu 2, Kannaksenkatu 4 och
i Trångsund; Savo-Karjalan-Osake-Pankki, Karjalankatu
14; Helsingfors Aktiebank, Torkkelinkatu 12; Luotto-
Pankki, Torkkelinkatu 18; Suomen Maatalous-Osake-
Pankki, Torkkelinkatu 18; Sparbanken i Viborg, Torikatu 2;
Viipurin Suomalainen Säästöpankki, Repolankatu 13 och i
Trångsund; Työväen Säästöpankki, Pellervonkatu 9.

Konsulat:
Holländska konsulatet, Linnankatu 9; belgiska, Karjalan-

katu 10; engelska, Repolankatu 11; spanska, Linnankatu 9;
italienska, Karjalankatu 23; lettlandska, Etelävalli 18;
norska, Linnankatu 6; franska, Äyräpäänkatu 10; svenska
Vaasankatu 13; tyska, Tavastinkatu 3; danska, Etelävalli
10; tschekko-slovakiska, Kullervonkatu 4; estlandska, Äyrä-

päänkatu 11; ryska, Karjalankatu 31; (Litauens konsulat
står obesatt.)

Huvudpolisstationen i hörnet av Salutorget och Karja-
portinkatu; Adressupplysningsbyrån öppen värd. kl. 10—18
och söndagar kl. 10—14. Passavdelningen öppen värd.
kl. 10—16, utom lördagar kl. 10—14.

Polis.

Ångbåtskontor.
O. Hagmans eftr., Etelävalli 18; Lundberg & C:o, Etelä-

valli 18; L. Perander & C:o, Uudenportinkatu 10.
Expressbyråer.

Mars (expressbud); Nopea (varutransporter). Lastbils-
och formansstationer med telefoner.
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Fotogr. I. Raekallio.

Från Torkebgatan.

PÅ RUNDTUR I STADEN.
Riktning : järnvägsstationen—Karjalagatan (Karjalankatu) Torkeisgatan

(Torkkelinkatu)— Salutorget (Kauppatori) Runda tornet (Pyöreä torni) -

Karjaportsgatan (Karjaportinkatu) — Norra Vallen (Pohjoisvalli)—Tyrgils
Knutssons torg (Torkkeli Knuutinpojan tori)— slottet—St. Annae befästning
gar —Monrepos— (återkomst från Monrepos till staden ev. sjöledes)—Bis*
kopsgatan (Piispankatu)—Gamla Dumkyrkan—Vakttornsgatan (Vahtitornin»
katu)— Nyportsgatan (Uudenportinkatu)—Södra hamnen (Eteläsatama)—
Klostergatan (Luostarinkatu)—teatern— Rådhustorget (Raatihuoneen tori) --

Hovrättsgatan (Hovioikeudenkatu) Pantsarlaks bastionen och konstmuseet
—Karjalagatan (Karjalankatu)— Slottsgatan (Linnankatu)—Nya domkyrkans
skvär—Östra förstäderna, eller besök å Havis vallarna Kullervogatan (Kul*
lervonkatu)—Myllymäki planen—Kannaksengatan (Kannaksenkatu)—Röda-
brunnstorget (Punaisenlähteentori)—järnvägsstationen—Papula (— Huusniemi)
—återkomst till stadens centrum.

SAKER AV INTRESSE PÅ RUNDTUREN.
Järnvägsstationens fasader förete vår ypperlige arkitekts,

prof. Eliel Saarinens karaktäristiska stil. Från torget på
stationens framsida utgår den breda Karjalagatan. Till
höger— omgiven av en liten plantering— buss-stationen.
Salakkalahtiskvären vid stranden av den lilla viken med
samma namn, utsikt, i fonden gamla stadsdelen och slottet.
I skvären vid Salakkalahtigatans hörn konstnären Mikko
Hovis granitskulptur »Fiskgossen». Vidare framåt affärs-
och bankpalats. I centralesplanaden restaurangen Espla-
nadpaviljongen (Espilä), belägen på en forntida bastionvall.
Sommartid friluftskonserter av militärorkester.

Vid Torkeisgatan ytterligare bankpalats. I parken konst-
nären Q. Winters i brons utförda springbrunn. Å salutorget
folkliv, då bönderna om morgnarna föra sina produkter till
torgs. Saluhallen som en bakgrund i ändan av Torkels-
gatan. Runda tornet (även benämningarna Karjaportstornet,
»Pässi-linna», »Tjocka Katarina») en intressant historisk re-
staurang i den gamla befästningen, som 1547—50 byggdes
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Fotogr. I. Raekallio.

Museet.

invid stadsmuren till skydd för den dåvarande Karjaporten.
Restaurangens ombyggnad utförd på initiativ av arkitekt
Uno Ullberg med bistånd av Viborgs Tekniska Klubb 1923.
Väggmålningar med motiv ur Viborgs historia. Vid blod-
badet 1599 fästes de avrättades huvuden på järnpikar
ovanom Karjaporten.

Mittemot restaurangens huvudingång begynner Karja-
portsgatan. Vi befinna oss i den gamla stadsdelen. Vid
denna gata en mängd från Katarina II:s tid och medel-
tiden härstammande byggnader. Skyddskårshuset. Karja-
portsgatan 7 och 5 intressanta gårdar. Vid hörnet av Vat-
tenportsgatan bör ett uppehåll göras. Vacker utsikt uppåt
backen. Vid Vattenportsgatan en romersk-katolsk kyrka,
ombildad 1810 av en gammal riddarhusbyggnad. Husets
vid Karjaportsgatan 1 bottenvåning från 1600-talet.

Norra vallen, på den gamla stadsmurens forna plats. Fir-
man Hackman & C:os byggnad med granitfasad, länelant-
mäterikontoret, skyddskårens distriktsstabs hus. Ståtlig
utsikt mot slottet.

Tyrgils Knutssons torg. Museet »Museum Viburgense»,
öppet vardagar kl. 11—13, sön- och helgdagar kl. 12—15.
Byggnadens bottenvåningar härstamma från det gamla råd-
huset. Högvakten, parad kl. 16,30—17. Tyrgils Knutssons
staty (prof. Ville Vallgren). Vid början av Slottsbron på
vallarna skulpturer föreställande handeln och industrin.

Å Viborgs slott II divisionens stab, men fornminnena till
allmänhetens beskådande 1/5—30/9 kl. 6—21, andra tider
på året kl. 7—19 (även annars med särskilt tillstånd, varvid
man bör vända sig till divisionens stabsfältväbel, tel. gm.
divisionens central, N:o 40 50 Serie). Inträdesavgift 1 mk.,
inkomsterna till förmån för fornforskningen.

Yttre porten välvd till en byggnad, som åren 1606—08
byggdes till bostad åt ståthållaren. En ringmur, med den
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Fotogr. Adam.

Från centralesplanaden.

inre porten, härstammande från medeltiden, övre delen
ombyggd 1891—94. I muren som en utskjutande rundel
lämningen av ett gammalt fängelsetorn, där det fordom-
dags fanns ett underjordiskt häkte.

Byggnadsgruppen kring förgården från 1600-talet, fasa-
derna delvis även från 1700-talet. I tiden inhyste dessa
bl.a. landskansliet (1630-talet) och länsfängelset.

Mittborgens äldsta del St. Olofstornet, vars 16 meter
breda nedre del nästan oförändrad bibehållit sig sedan
Tyrgils Knutssons dagar. Grundmurarna 4—5 m. tjocka.
Det inre schaktets höjd 48,6 m. Väggarna från golvbottnen
38,6 m., takkupolen dessutom 10 m. Vid ingången till
bottenvåningen i högra fönstersmygen ett 7,5 m. djupt
schakt, i bottnen på detta en utvidgning, därifrån en ned-
rasad lönngång tager sin början. En järntrappa med 239
steg till Tornets topp. Tornets övre del byggdes 1561—64
fyr- och åttkantigt. Toppen 75 m. över havets yta, på
samma höjd som Saimens vattenyta. Praktfull utsikt.

Mittborgens övriga delar hava betydligt förändrat ut-
seende under de av ryssarna utförda reparations- och ny-
byggnadsarbetena 1891—94. Vid yttre trappan till huvud-
entrén kanoner, vilka förmodligen förskriva sig från tidenför
slaget vid Svensksund. I murarna skotthål från frihetskriget.

Vacker utsikt från vallarna på stadssidan. Huvudbygg-
nadens från medeltiden bibehållna hörntorn förtjänar upp-
märksamhet. Härifrån ledde i tiden en lönngång under
sundet till staden. Genom en liten port vid huvudbyggna-
dens sydvästra hörn kommer man ut på vallen, på den
plats, där i tiden slottets Smedjegård var belägen, och där
man under de senaste åren träffat på tidigare okända källare.

Vid en fortsatt färd längs Slottsbron, på vänster sida å
Tervaniemi en halvfärdig rysk kyrkobyggnad, nu under
ombyggnad till landskapsarkiv. Självständighetsstatyn, ett
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Fotogr. Adam.Fotogr. I. Raekallio.

Från Monrepos. Väinämöinen.

granitlejon, på bergets krön, Tervaniemi park, Siikaniemi
torg och St. Annae befästning från Katarina II:s tider med
Fredrikshamnsporten. Artillerikasärner. Åt väster Neitsyt-
niemi med det stora nya militärsjukhuset och Sorvali för-
stad jämte såg med samma namn (på gravgårdarna bl.a.
Ivar Arvidssons, Otto v. Fieandts och Jakob Judens gra-
var samt de i frihetskriget fallnes gemensamma hjältegrav).
På vägen till Monrepos till vänster diakonissanstalten, till
höger arbetarföreningens hus.

Monrepos park tillhör egendomen, som numera till största
delen inköpts av staden. Under svenska tiden avelsgård.
Parken grundlades av den ryske generalguvernören Stu-
pitschkin och hans maka (f. Schumacher) på 1700-talet.
Arbetet fortsattes av kejsar Pauls svåger, prinsen av Wurt-
tenberg, sedermera kung Friedrich Wilhelm Karl, under
den tid han var guvernör i Viborg åren 1782—86. År 1788
tillföll Monrepos den lärde och poetiskt intresserade baron
Ludvig Heinrich von Nicolay, vars son, geheimerådet Paul
Nicolay, Rysslands sändebud vid franska hovet, dock först
kan nämnas som parkens egentlige skapare. Han tillbragte
hela slutet av sin levnad här och dog 1866 vid 89 års ålder.
Parken är en ovanligt harmonisk skapelse av natur och
människohänder. Frodig växtlighet, konstverk bl.a. Väinä-
möinen, skulpterad av J. Takanen. Den dystra gravholmen
»Ludvigstein» med sitt kapell i borgstil och sin färja, »Lycko-
källan», varom sägnen förtäljer, att man får en önskan upp-
fylld, då man kastar pengar i den. Gårdens karaktärsbygg-
nad, ritad av den italienske arkitekten Martinelli, byggd år
1820.

(Vid återfärd från Monrepos med båt, till vänster Marko-
villa stridsskola, inhyst i det forna förryskningsseminariets
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Ft;i|t.[l. 1.. 1 ;llio. Fotogr. SVO.

Det nyaste Viborg. Frihetsstatyn.

byggnad, Huusniemi och Papula parker samt Papula stads-
del. Till höger Wiborgs Ångslups A/B:s varv, Pikiruukki
villasamhälle, Vekrotniemi såg och Hiekka förstad.)

Efter ankomsten till stranden av Salutorget, styres kosan
till Biskopsgatan. Forna biskopars och borgares byggnader.
En vacker tegelport som avslutning på gränden vid gården
N:o 16. Den med järndörrar försedda bottenvåningen till
gården N:o 12 var fordomdags en vinstuga, som utgjorde
skådeplatsen för de dåtida viborgarnas uppsluppna gästa-
bud. Nedre våningarna i gården N:o 9 hava åter tidigare
hört till biskopsgården.

Vi korsa Viborgs forna huvudgata, Slottsgatan, (tidigare
Katarine- och därförinnan Drottninggatan). Strax därefter
till vänster Viborgs gamla domkyrka, Agricola kyrkan, som
blev färdig 1494. Dess valv hava bevittnat såväl lysande
katolska mässor som, efter reformationen, flärdlös luthersk
gudstjänst. Under golvet begrovos stadens mest bekanta
dignitärer, enligt sägnen även Mikael Agricola år 1557,
ehuru man icke funnit hans grav.

Klocktornet har åren 1795—96 försatts i sitt nuvarande
skick. Det kan besökas genom gården till Slottsgatan 5,
varvid man bör vända sig till gårdskarlen.

På Vakttornsgatan i gården N:o 8 ett trevligt portvalv
och en trevlig gårdsplan. I gården N:o 12 Viborgs första
på 1400-talet byggda rådhus, nu ett anspråkslöst magasin.
På gården Pamppalagatan 12 likaså ett typiskt viborgskt
stenhus från medeltiden. På Nyportsgatan 5 gamla bygg-
nader kring, gårdsplanen. Från vallen i ändan av gatan
utsikt över Södra hamnen. Till höger hamn- och hamn-
banekontoren, tullkammaren och packhuset. Södra vallen
på den forna stadsmurens plats. På Tervaniemi i hamn-
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sundets bakgrund segelsällskapets paviljong jämte jakter
samt den militära flygstationen.

Vid återfärd till Klostergatan gamla byggnader på gårds-
planerna i N:ris 7, 8 och 10. Den å gård N:o 8 befintliga
med tegeltak försedda byggnaden, den s.k. »Gilleskyrkan»,
utgjorde skrånas möteslokal och ortens första skola.

Vid Munktorget den år 1481 färdigbyggda dominikaner-
klosterkyrkan. På 1830-talet moderniserades densamma
under ledning av arkitekt Engel h.o. h. och förändrade to-
talt utseende. F.n. Viborgs landsförsamlings kyrka. Klock-
stapeln från 1500-talet, tidigare Rådstorn i stadsmuren,
erhållit sitt nuvarande utseende vid reparation år 1735.

I hörnet av Posse- och Vakttornsgatorna Viborgs gamla
teaterhus, fullständigt nybyggt 1922 under arkitekt Uno
Ullbergs ledning. På motsatta sidan, av Possegatan likaså

i Vakttornsgatans hörn, domkapitlets och biskopens hus.
Vid Rddhustorget till vänster Hotell Societetshusets och

det nuvarande rådhusets gamla byggnader. Mittemot den
grekisk-katolska domkyrkan. På torgets tredje sida hov-
rättsbyggnaden och hovrättspresidentens bostad. Längre
ned till vänster en annan öppen plats, Paradplanen, vid
vilken ligga från vänster till höger, den av Engel ritade
brandstationen, bankbyggnader, svensk-tyska kyrkan samt
militärkasärner. Kyrkan, rådhuset och hovrättsbyggnaden
uppförda mot slutet av 1700-talet. Det sistnämnda ut-
gjorde till en början ståthållarens palats.

Vid Hovrättsgatan till vänster Finska Lyceet och Viborgs
realskola, jordbruks- och handelslyceum. I ändan av gatan
den på slutet av 1500-talet byggda Pantsarlaks bastionen
jämte krutkällare, vilken man planerat ombilda till klubb-
lokal för konstnärsförbundet., På krönet av bastionen det
enligt arkitekt Uno Ullbergs ritningar uppförda nya kons-
muséet jämte Viborgs Konstvänners ritskolebyggnad. Konst-
museet öppet för allmänheten varje dag kl. 12—15; besök
vid andra tider enl. överenskommelse med vaktmästaren.
Från vallen en vacker utsikt över hamnen och havet. Den
stora funkisbyggnaden med sina torn intill hamnen Suomen
Osuuskauppojen Keskusosuuskuntas kvarn.

Längs Klostergatan till Karjalagatan och vidare till
Slottsgatan åt höger. I korsningen av sistnämnda tvenne
gator den s.k. Centralkasärnen, Karelska Garde regementets
2 bataljons bostäder och landets äldsta svenska flickskola
(grundl. 1788). Vid Slottsgatan till höger länsstyrelsen, till
vänster posthuset. I skvären domkyrkan med Mikael Agri-
colaa staty (prof. Emil Wikström) framför ingången och
de i frihetskriget stupades hjältegrav jämte staty (prof.
Carolus Lindberg och skulptören Gunnar Finne) vid ena
långsidan. Mellan centralesplanaden och posthuset Central-
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folkskolan jämte konsertsal. I närheten av länsstyrelsen,
på andra sidan gatan, landshövdingens boningshus.

På Slottsgatans sydvästra sida sportplaner, flankerade av
skolbyggnader. (Åt sydost sträcker sig Pantsarlaksespla-
naden fortsatt i nordvästlig riktning av den långa Kullervo-
esplanaden. Till de vidsträckta östra förstäderna kommer
man genom att fortsätta vidare längs Slotts- och Björkö-
gatorna. Vid den sistnämnda till höger den nya yrkesskolan
och Havis vallarna med vacker utsikt, till vänster Batteri-
backen likaså med vidsträckt utsikt åt alla håll. Befästnin-
garna uppförda 1864. Å Prästgårdsudden, mittemot Havis,
c:a 4 km. körväg från staden, kvinnornas gymnastikbyggnad
Tanhuvaara.

Om tiden' medger kunna vi fortsätta längs Kullervogatan
till Myllymäki planen, vid vilken brandstationen och några
skolor äro belägna, samt vidare längs Kannasgatan åt höger,
varvid länssjukhuset till vänster och längre fram till höger
på Batteribackens sluttning vattentornet, tuberkulossjuk-
huset och barnens gård. Återkomst till centrum längs
Kannasgatan och tvärs över Rödabrunnstorget.)

Vill man begränsa rundturen till stadens centrala delar,
är det lämpligast att fortsätta från Slottsgatan längs Vasa-
gatan till Rödabrunnstorget, vars namn härleder sig från det
blodbad, som hertig Karl år 1599 föranstaltade vid randen
av den här befintliga källan. I den närbelägna delen av
centralesplanaden den av konstnären Mäntynen skulpterade
älgstatyn i brons.

Ett besök i Papula bergspark är speciellt att rekommen-
dera. (Gröna linjens spårvagn). Under färden till höger
St. Eliaskyrkan, K.F.U.M:s byggnad och Karelska Gardes-
regementets I bataljons kasärner.

På Papulaberget ett utsiktstorn (folklig benämning »Pili-
puu»), andra vattenledningscisternen, folkfestplatsen »Huvi-
kallio» med danslavj och restaurang, friluftsteater och
turistföreningens Viborgs-avdelnings restaurang, »Papula
paviljong». Vidsträckt, härlig utsikt. På andra sidan
backen en flitigt använd sportplan. Vintertid kalkbackar.
I närheten finnas även andra sommarrestauranger, bl.a.
det natursköna Huusniemi.

Förtjusande och intressant är en båt- eller bilfärd till
Saima kanal, Juustila sluss (17 km. från Viborg) samt ev.
vidare längs den för sin naturskönhet beryktade kanalleden
eller längs den väg som löper utmed kanalbanken till Råtti-
järvi (30 km. från Viborg). Omnibusförbindelse.
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Fotogr. SVO. Fotogr. Adam.

Från Tanhuvaara. Från Punkaharju.

FRÅN VIBORG LEDANDE TURISTSTRÅKVÄGAR.

Till Terijoki per järnväg eller bil (buss-förbindelse). Vä-
gen längs Finska vikens strand Humaljoki—Muurila—Sei-
västö—lno, naturskön. På vägen genom det inre av näset
vackra trakter, speciellt i Nykyrka vid Kaukjärvi och i
trakten av kyrkobyn. I Terijoki en utomordentlig sand-
strand, havsbad med kasino, hotel 1 och pensionat, (sommar-
tid livligt. Likaså i Kuokkala och Ollila). I Raivola en
beryktad skog av lärkträd. Rajajoki, Lintula nunnekloster,
Ilja Rjepins villa, »Kärleksgraven», »Dödsgrottan», m.fl.
sevärdheter.

Till Imatra per järnväg eller med bil längs Saima kanal,
naturskön väg; busstrafik. Å Imatra Europas största
vattenfall, gigantisk kraftanläggning, Statshotellet, resande-
hem. Vallinkoski bör nödvändigt beses. En bilfärd till
Jakossnranta vid Saimens strand rekommenderas.

Till Willmanstrand per järnväg eller bil (livlig busstrafik),
ångbåtstur en gång i veckan längs den bekanta Saima kana-

Terijoki badstrand.
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Imatra.

len. Staden naturskönt belägen vid stranden av Saimen.
Välkänd badanstalt jämte kasino, hotell. Ångbåtsförbin-
delse vidare till Vuoksenniska, Nyslott och Kuopio.

Längre bort till Sordavala och Valamo. Från Sordavala
vacker bilväg genom Kirjavalahti åt öster. Å Valamo
berömt kloster. Naturskön, klippig skärgård. I Sordavala
hotell och resandehem. Å klostret resandehem.

Till Nyslott och Punkaharju, en underbar barrskog, som
löper lik en bro över blånande fjärdar. Hotell såväl i staden
som på Punkaharju. I Nyslott likaså en berömd badinrätt-
ning med tillhörande kasino. Olofsborg, ett särdeles vackert
och intressant minnesmärke från medeltiden.

Till Joensuu och Koli, med Finlands vackraste fjällvyer
vid stranden av det vidsträckta Pielisjärvi. Per järnväg
direkt eller sjöledes: Vuoksenniska— Nyslott— Joensuu—

Fotogr. Merilentoeskaaderi.

Saima kanal vid Juustila.
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Fotogr. 1. Raekallio.

Från Koli.

Pielisjärvi kanal—Koli. I Joensuu hotell. Å Koli turist-
föreningens goda härbärgen.

Avstickare till Tolvajärvi (ett naturfenomen i stil med
Punkaharju i ödemarken, runosångare, kantelespelare, fiske.
Närmare upplysningar gm. resebyrån).

Till havet: Trångsunds uthamn. Stor export av trävaror.
Nära intill Mäntysaari lilla havsbad. Täta ångbåtsturer
från staden. Avresa från kajen vid Slottsbron.

Längre ut i Finska viken: från Björkö med ångbåt till
Seitskär och Lavansaari (härliga simstränder med flygsand-
stränder, fiskarliv, logi i snygga privathus) samt Högland,
»Finlands Capri» (ö med ståtliga klippor, pittoreska fiskar-
byar, havsbad och Finska Turistföreningens härbärge.)
Vidare förbindelse till Kotka (Helsingfors).

Med kustångare längs skärgården till Helsingfors.

Fotogr, Solio.

Från Valamo.
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