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Tet er Sie-itz- store og vansielige 
Kunst at viere tilfkedg. Uven at have 
lcert Den Lan Glæken aldrig bo i vore 

Hjettet Alle Livetg Gover, fom vi 

jager eftet, blegnier og «mifter deres 

Barbi, naar Utilfredshedens Orm 
gnavet paa dem. Rigdom og Sten- 
hed, Ære og Magi, Sundhed og gode 
Tage bringet ist-: lyttelige Time-L 
naar Tilfredsheden ikke føjes til. 

At være tilfreds bringet derirnod 
altiv Glædr. Det var Hemmelsighk 
den has Svinehyrden, der gik ude pag 
Matten og sang. Hans Lob i Livet 
var uhyre ringe. Hvem vilde del bezi- 
te med ham og gaa use paa Marien 
Dag efter Dag, i Regn og i Solstin, 
uven Skjorte paa KroppenZ Men han 
var tilfred s, verfor sang han om 

Kap med Fuglene i vilden Sky. 
Han git ikke og surmulede over, at 

hckn tun var S—vinehytde, at haka 
Liv randt hen i et tingeagtet Ar- 

bejde og tinge Tjeneste. Heller its-: 

bekymreoe han sig over sin stote Fut- 
tigdom. Og et Mennesie, som ikke 

ejer Skjorten paa Rot-pen, er de 
ellers fattigete end de allekfleste. 

Alligevel var han glad, thi han var 

tilfteds. Da Kongens Tjenere søgke 
Riger og Lande igennem for at bringe 
den fyge Konge en lykkelig Monds 

Sljokte, fandt de ingen. Overalt var 

der noget i Beim. En beiymrede sig 
over et, en anden over noget anbet. 
En havde «Rigdom, men savnede 
Sundhed, og han vilde gexne ofre al 

sin Rigdom for Sundheden, fom han 
alligevel ikke tunde erhvetve. Andre 
haode bat-de Rigdoms og Sundhed, 
men saa var der Modgiang as and-en 
Art. Et Ønfte stulde first opfyldes, 
for var de itte lykkelige Og naar 

det var opfyldt, vak der ti andre On- 
sser, svm tævede st mættei Unl- 

ster v r des ntt af e Bei-dem cnen 
IUII III M ;-«. H ,- 

Forst i Spinehysdeu ude paa Mar- 
ien fandi Nonsens .Tje.nete, hvad de 

ssgte: et lylleligt Menneste —- udes 

Sorg ellet Bewmring as now Akt. 

J- hans Sie-i bade akiid Tikfkedö- 
heb, og derva var Lykken til Dase! 

Mjen at — han ejede ingen Stjottet 
Selv savuede hatt-den it!e, saa det 

gsjorde intet Wage i haust Lykke. Von 
rat full-kommen tikfteds pg lyllelig 
keck-da. Men for den arme, syge 
Konge blev Swhytdens Fettsng 
et nyt Savn —- han kuwde ikte komme 

stil at bete den lykkelige Mund-s 

Stjorte. 
Der ligget en unmadelig dyb Lins- 

’--«k.-isvpm i den«- Æmeyk. « 

As Werde-i Wighed kan ille 
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Hut Mk MW M M st M- 
drw, Mast Tät-m paar-est Dold, 

LAests fis-»k- M M til at 
« kvWesen-e ad iM Mise- Lav 

Oder ikke bedanke as Essen! Das 
»Es-E IiM Guid is Mincio-the 

MWII « W W IS 
M M thw 

«« 
a 

»
- 

Verden ejer ingen Lyft, 
som lan fylde deite Bryst. 

Det er laeatteristisl nol, at sam- 
Hisig med den ftore materielle Frem- 
Hang og den ftigende Oplysning i 

vdre Dage, er Utilfredsheden blevet 
its-m og Lyllen mindre. 

J·sidsl«e Jnstans ejer di tun den 

hpjeste Tilfredshed og Glcede i den 
Guds Frev, sosm osvergaar al For- 
stand. Ved at leve i Barnelaar til 

ham og ftole paa vort Fa«dervor, kom- 
mer vi til at eje Livets største Lylle. 

Men stal di saa ille arbejde for 
FremgangZ Slal vi lade Verden gaa 
sin skceve Gang og se at blive fattige 
som Soinehyrden? 

Nei, naturligvis ille. Hvad lunde 

Fattigdommen hjaelpe os, naar Util- 
fredsheden derved bare blev endnu 

starre Dei var ille felve Fattigdom- 
men, der gjorde Svinehyrden til den 

lnlleligste Mand i Ver-den Dei var 

hcns tilfricdse Sind. Og Æventmet 
flaar bare fast, at e r man tilfreds eg 
lyllelig, endflønt man ille ejer Stint- 
ten til Kroppen, saa er man lylkelia 
for Alver. 

Vi flal strcebe efter Fresngang i 

Verden, lege at ferdedrsc de fattiacg 
dg lidendes Kauk. Men vi ital itle 

jage efter Riadom Magt cg Ære fri- 
vor egen Elyld Vi trænaer i Grun- 
den iile dertiL Maafle Alster-Ilse- 
den i vort Sind er starre uden diese 

Geder og Herligheder end med dem. 

Hsvis vi alligedel vinder lidt Rig- 
Iporn, Mag: dsg Ære, ital di denned 

søge at bjcelpe andre og got-: dem gla- 

,de Mon itte et talnemmeligt Smil 

bringet mere Tilfredsbed cg Glcrde 
ind i Vort Hierte end al Verdens falste 
cg tomme GlanSZ 

Dei højeite, vi lan drive det til her 
paa Jst-dem er at avre andre glade 
og vaere nyitige Tjenerr. 

Den Fslelie maa gaa som den rede 

Traad giesinern al vor Virtfomhed 
vore Sind. Hvis vi deriknod alene 
spger dort eget — for felv at nnrel 
Verdens Herligheder, bliver Util- ! fredsheden bare starre kned Fremgan-; 
gen. 

Vi hat vel i Grunden alle ndaet at 

glædes over. J Siedet for at være 

beinmrede og utilfredse over det, di 

savner, der vi vcere talnemlige oa 

glade over det, vi ejer. 
En fund Lkvsviödom i ten Retnism 

fremdrages saa lsnt i Sluespillet 
,,Ambrosius«. 

Den ny Strivet, Ambrosius Stub, 
foriceller den fmulle Herregaardsfre 
len Abigael og hendes Kammerpige 
Bot-il sin tidiigere Slæbne, bl. a. 

hemleteå all-: hans Eisendele: Begn, 
Klæder rg hans Seng gil op i Rog. 
Og der udspinder sig felgende Sarn 
tale: 

Ambrsfiusz ..:Ttva:i ke- 

store Jld- bund sont energil Reben 
havn for tre Aar sit :n Jeg da 

aaaet et Var Mil ud i Landrt fkr at 

sige Farvel til Sloden, sorn begyndte 
at f:a gule Blade. Og da jeg lsm 

:ilbage, herte jeg Klotlerne time eg 
saa Luerne slaa i VejrcL Saa var 

min Alolte flaa-:t, og der var ille 
andet for mig at gere, end at rejse 
ever til mit Hjemsted her i Fyn og 
friste Livet, fom jeg runde. Se, saa- 
dan gik det til, naadige Freien, en 

jeg ialler Gud for, at det ille gkt 
verre. 

Abigael: Saa maa J veere 

nejspm Mig synes ilte, J hat stvrt 
at tatte for, efter hvad J der bereitet. 

head mener du, Bodilti 
Bodil: Vordem hat deg spa- 

eet hanp Lin og Helseiic hatt lunde 
jo være einkommen i del brendende 
Das eller have mittet sin Ferlighev 
for bestandig. 

Abigaeh Liv og helfen! Ja, 
naat man ktte fotlanget—a«ndet.« Dei 
hat jso hvee en Offe, der gaat for-Ple- 
ven, vg- hver en B-onde, der gaar dag. 
(til Ambrosiad) Men det et jo hel- 
'di-gt, J lan wies med lidt, siden der 

ille er bestaaret jer mete. 

Ambrosiusx Lidtl Kalder J 
det lidi, at jeg lever, at jeg lan flytte 

Hain Fesd og drage Inin Rande? At 

jeg lau ftle Solen varme mig ogVins 
den ksle min Paul-ei Er det lidt, at 

Botheere WAften icnder five-Stier- 
net fee mig og ladet Mannen llyse 

,»l)ezlt indi mit Kammer-? At jeg tan 
I· lokge mit Hoved til Beile med hans 
-W Osd ve- mem ltth og sikls 
M W W naar Degen get-ers 

JMH rein Ind, hvor J mag pere 

eig, me J lau lallte alt det lidtl 
,....,..- ...- 

M vi fein Ambrosiui tust-e lecke 

»Oui«-see Hm cis-v e« M- 
H et ef.x21pe.ts Urteilse »W, da 

vilre Tilfredghed sont tvckgende Dug 
falve over vor Hierteager, og Lyltens 
favre Blomfter vilde uofoloe sig sten- 
nere og rigere end nogen Sinde spr. 
W- 

Delagtigi hqns Lidelfen 
tAs Bislop Tugwell.) 

Læs Filip. B, 10. Dei Stil-th- 
maal, sorn jeg ønsier at fremseette, er 

dette: Have vi Lyft til at blive del- 

agtig i hans Lidelser? 
For ni Aar siden erindrer jeg, at 

Robert Stetvart. som senere dpde i 

Kinn, under et Mode i Keswict talte 
over Joh. 20, 21: Sein Fadeten har 
senot mig, sendet jeg ever. Han pe- 
gede paa, at Kristus, fom bet fere- 
gaaende Vers oifer, netop havde vist 
sine Disciple sine Hænder og sin Side, 
Naglegabene og Aabningen efter 
Sipydftillet paa sit opftanvne Legeme. 
Tserfot vil Jequ i Dybefte Forstand 
have sagt dem: 

Zom Faderen har sendt mig for at 

liDe, sont diese Saatmcrrlek vidne 

om, saa sendet jeg mine Tienere til 

Toten, om san stal verre, men egsan 
til Seit. 

Tet er alene veD Villigkied til at 

Eide, at Firiiti Kirte tnn fulcbyrbe 
im Mission. Tet blev nnlig sagt af 
en rolitist Leder, at »en Nationå 
Stotted bestanr itte i Deng Størkelse 
eller Follemeknqde eller Rigdmm men 

i De enteltes Villigbed til at lide for 
Jene Interesse-BE Tet lldfagn bleo 

tiljublet Bifald. 
Men rst sammt er Tilfaelbei med 

Kristi Kitte. Teng Storhed beror 
itte Vaa Mcenq Den eller Magten, men 

Daa ten S-:lvfornckgtelien591and, sont 
ftulde audenbarei i og som Herrens- 
Eftecfelgere. 

Er du enixi i rette, saa tcenl over: 

thad et ret, Herren oil, du stal ge- 
re? Har Gud fort Hedningeverdenen 
frem for din TanteZ Jeg mener, ai 

Troslab bestaar de ri, at vi trofaft gaa 
ud i Heriens Heft 

Da jeg havde beslutiet mig til at 

qaa nd, fagde mine tærefte Venner 
til mig: 

»Det et et Fejlgreb af dig.'« 
Endog en Vantto paafto«d, at jeg 

sind i Begkeb med at gsre noget fuld- 
itcenVig galt. 
J »Du hat en stor Virtetreds og me- 

ren Jnvflytielse blandt de Unge her«,· 
Innre han, »du maa blive, hvor du 

»e:.« 
i Mine Spstke holdt mig tilbage 

JHindringerne var mange, men Aansf 
de n er mig ud, og jeg taller Gud 
sior tet 

, Jeg ital aldrig gletnme et Bei-a 
lseg gi rre i St. Leonard i Den Tib. 
Jeg var bleven overanstrengt under 
«en tncgen Mcdftand cg trcengte til 
Ethik-. Trcrt tom jeg en Ongdazct» 
Aften i Hirten. Præsten talte ore:: 

»Ten, sotn lcegger Haanden paa Ploi 
:«:n, og fer sig tilbage, er ilte vel stit 
et fcr Gut-s Rige.« Jeg git til mitl 
Hjem hjett eglad, Swtgsmaalet vari 
fultdftcenrig lsst for mig. Tro J 
jeg nogen Sinde hat angret, at jeg 
gil? AlvrigS Tvættimov har jeg al-; 
dkig ovhstt at talle Gad, forvi han 
forte mig til Afrika. »F-lg mig, jeg 
vil gste eder til Mennesiefistere.« 

Saaledes vil det gaa nied hvet den, 
sont fsler sig taldet til at gaa nd- 

Lcegger Aanten Keil-bei ind i din 

Sich eg du siger: Ja— faa leid Ven- 
nerne sige, det er galt; bei er det bog 
ille. Det gale er at nsle og ttækle 

iig tilbacke, naat Gud talder. Mange 
har maattet sige: 

»At var jeg bare gaaet da Anleh- 

ningen var der, nu er set for sent!« 
Jeg vil fortælle vm to; sont 

itle its-leie. 
« 

Engang talte jeg i Cambridge osm 

Æssionslnldet. Blandt Tillmerne 
var en »aus Mand, fom netOp befandt 
sig i alvorlig Kamp. hatt seid stille, 
faa ned og fagde itle et Ord. Bag 
efter dont hart og sagde, han ovetgav 
sig til Gud og vilde drage til hause- 
land. Dei var Dudley Rider. han 
hviler nu detude. Da vi stsod om hant 
derude i vor Hytte, da bad han med 
llar Stemme, at vi stulde synge en 

hymnir. Vi gjorde det, medenö vore 

Taarer «xandt. Men han fagde fau— 
·Minuttet'fsk hatt bede, at han var 

indes-list glat» toedi hart havde givet 
sit Liv for Kristui beende. 

Eis qui-en Gang talte jeg i Galiz- 
hnrn, og i min Tales Ltb sagt-e jeg. 
at vi mengte til en Legemisstonat i 

hat-Mann Den nekte Mut-sen, da 

jeg- gik til Jerusbanestationen, losm en 

teils Wand springende efter mig og 

.sssve· 

( 
i 

»Jeg er Lage, jeg vil gaa med!« 

Han gil. Mon han nogen Sinde 
hat angret det? Aldrig! 

Jeg talet itie om en bestemt Mis- 
sion. Vetden er stor. Men jeg be- 

det lJver ung Mand, til hvem den 

Helligaand taler om den Sag at 

ovetveje den i Stilhed alene for Guds 
Ansigt. (»Kr. Fbl.«) 

Vcborg. 
As Stoleinipettok J. J. K it f e gaa r d 

i »Norden«. 

Den, som aldrig havde gæsteiMidt- 
jylland og inaen Sinde læst ellet hskt 
andet vtn Vibotg og dens Lebe-Om- 
egn, end hvad Foltedigteren Blichet 
strev for et Pak Mennesiealdte siden 
om det Lyngens Land, hvis Besolk- 
ning ere jævne Bønder ined »Bojen- 
trnjækiner og Stunthuset« af egei 
Fabrikat, sympatetisle Natmcknd ca, 

askliae Keltringer, spids benede «g dip- 
tobalede Hedefaat, Hjejlet cg Hede-1 

( linken ja han vilde sillekt sple sig : 

lmj Grad stusset, hvis han en sløn 
Tag lom ad Banen fra Aarhug- Si- 
den for selv at se Landet og Livet. 

Thi hvor irr det nu henne, det Lyn i 
akne Land med al den Roinantil, l 

hoc-knien Tigteken omgno de t? Fin i 
des Dei endnn i naturlig Uberørthen 
og Frifthed saa man det med samt» 
riet bele ejendoxnmel ige Liv, de lede- 

deis i der tilforn, have truttet sias 
lanat tilbage fta det Kulturens Heer-’ 
viert, fom Jerndaner og LandevejeH 
eve, faa langt, at der paa sine Steder" 
lnap not er Spot- tilbage af det. 

Paa store Sttælninger, hvor føkf 
Lnnaen grcede mcegtig og stor, et» 
Etle for den brune Natmand mcd 

Kone ogBørn, for Nerven og Btoitem 
sinch nu gyldne Agte og græsrige 
Enge. Lnngtazttszde Huse med »glod- 
reoe" Ler- ellet Bindingsvætlsvægge 
ca omgivne af Torvestatte ere asløste 
as unselige Biendetgaarde og Hufe, 
book i gode Aaringer den ene Korn- 

»ltat staat llos op ad den angen, cg 
qumlende, velnceeede Knet og aftige, 

siostbare Heste ere lige saa alminde-« 
liqe som Faatene og thelstudene 

En ,,Bindstvtv i Lysgot« i Bli- 
chers Stil et nu en Utcenlelighev. 
De Godtsfoll i Lysgaatsd, Katballe og 
Testtup komme vel sammen nu sont 
i gsumle Dage, men itte for at stritle 
am Kap til gamle Sagn, Bis-selig- 
hedsviset og histoeiet. 

Banden er her paa Vej til at blive 

modeknisetet sotn hans Fcelle andet 

Siehs, og Uldtsjet, strillede ancend 
sont af Knindar nil Salg sog eget 
Brug, ere sot de fleiie ,,en saga blott.« 

Og, fordyber du dig i Nutidsheden, 
hvor den nætmest svarer til det Ideal, 
du dannede dig as den med Blichets 
Noveller i Haanden, cg fra tempe- 
htje Lnngbaktet nytek en stotslaazi 
Udsiat og i dnbe Dalstksg sindee en 

forunderlig velgerende Fted ——- Nai- 
manden er dog dorte. Hans Lnng- 
rige hat Kultutfollet med et Hedesel- 
slab og en Stykelsse af Hædetsmcend 
i Spidsen undetlagt fig. Hedelæket 
bliver ovetrislei og sokvandlet til 

eiglbaetende Engjerd, den dede Mose- 
dund blivet Agetjotd as den bedste 
Ari, vg Aar estet andet folget Piani- 
ning paa Plantning. Smaa Gra- 
net, Fyk vg anttæek volk-: sig steckte 
i Lce as hinanden under idelige Blasie- 
tag ins-n den mep- Notdvest,s og der 
er Sie-v i stot Stil paa Sie-g og sto- 
re Moder, hvok der sit var Lyng og 
Lyng og intet andet end Lyng. i-— 

»Ak, hver sorandksetl Saaledes lan 

Tiden udslette, « IM, tilintetgste 
Strudel-« «,- leidet Uslseretp sin 
hele nichtde da han estec de mange 
Aaii Fort-b set Mai-en Lamme- 
fttikp, »den ssde Due, den vcene Maae 
pg Rosenblpnnne, saa sugelig sekun- 
dtet baade as Anstat, Stalming og 
Besen« 

Fristes du ilie til at udbryde i ei 
lignende Stusselsens Vetaabf 

Og dog — slaia dig til Taals. her 
et Hede og hedenatur ncck endnu for 
dig at dumme og svatme i, for Je- 
geken at jage i, for de as By- og 
Storstadslivet overmcettede at hvile 
nd i, sok Digteten at fylde med rin- 
detlige Helie og Heltindet i gammel 

og nn Stil, Edle Menneklet ca Nu- 

:tidslelttingee, Romantit og Realit- 
me. —- Hek liqgee halb det viduw 
derlig tomawiiste duld, osmstraalet af 
al den Miit-M der udsitaalet sta en 

iButet som donne: Turistetnei hald 
med den liae saa heneivende sont 
spesiaaede Natur, Aages eg Ebbes 

halt-, Nikls Bugges eg Jedernes 
Hätt-, Gregeri Daas vg Ove dsegh 
Guldbeth bald, Mal-bei fHald nnd 

Lejrtomterne og det idyllisle Brette- 
lund og de mægtige Doserup Ballet; 
her ligger endnu daade Finderup og 

Daubjerg, Harrestrup og Kakup og 
not as Hede i den garnle Lignelse til 

at tilsredssstillse alle nogenlunde einre- 

lige Fort-ringen 
Og naar du har sest det alt sam- 

men, det garnle og det nyfsom det aa- 

denbarer sig sor dig detu"de, sog du har 
tænlt over beden, som den dar spr, 
og som den er og blisver nu — er det 

saa for megest at lræve as dig, at du 

i Stedet sor at klage: »Al, hvor sor- 
andret!« stal udbryde: »Hoillen del- 

signet Forandring!« 
Og Viborg selv, HedelandetsStor- 

stcd, Jyllands gasmle Hovedstsad hvor 
sorandret dog, ,,at, hvor sorandret!« 
For en Snes Ritter og en halv Snes 
Klostre, nu tun et Par Kirter og as 
Kloslrene tun tvivlsomme Nester til- 
bage: for en Udstrcelning mod Rotte-i 
molle i Nord og Østre Teglgaard i’ 

Snd, Tusinder as Favne ud over By- 
encs nusværende yderste Grænser; for 
Gaard ved Gaard og Hus ved HUH 
Byen iaennetn i en Tcrtpatlethed, 
hdor i Ridderstrcedse hundrede adelige 
Gaarde tunde asbrænde i samme Jl- 
debrand (1:'-67) Paa et Strog, hvor 
der nu soruden Habe ved Have tun 

sindegs del asamle Brenderi. Gaswer- 
tet on Sindssyaeanstaltem for var 

Vibrrg Jyllandg største Handelkbts 
hvor inteil Enevceldens Jndforelse 
Adchn samledcs til de hcer 14de Tag 
asboldte Lands-tim, blandt ballt- 
scerlia det faalaldte Snapstina paa 
anden Lordaa esler Hellig tre Kon- 

gerg Tag blev et naontundigt Mar- 

led; nu staat Viborg som Landtød 
stad del endog lavt i Rangen blandt 

jydsle Handels-Einen 
Da dog —- hdillen interessant By, 

hvilten ærvcerdig Gamling er Viborg 
iltel 

Dens Alder naar tilbage hojt op i 

ten graa Old. Den Var lig en lronets 

Dronning blandt Danmarlg Byer,d(1 
hedensle Blotmaend osred paa deres 

helliae Altre, og Kongerne sra Dan 
as stannede hertil for paa »Danner- 
lyngen« at holdes as trosaste Inder. 

Les-, hvad Saga strev paa et enlelt 
Blad as Viborgs Historie, og giv os, 
der elfle Vibora sor, hvad det var, og 
hvad det er, Ret, naar vi paastaa: 
Er der-klaill-si Jordbond i Jdllann 
Norden Aa, saa er det i Bis-org. 

Her git Amlet, en Helt i Narre- 
dragt, at srelse Livet og Riget; her: 
drehte han Fenge med Sturtens eget 
»Sv(erd. Her lod Palnatote Jyderne 
hylde Svend Tveslæg, AsatroensFor-« 

»svarer mod den trcesle Kong Maa- 

Jtand og den soragtede Leere sra Syd. 
JHer lod den djærveUlv Jarl den ung-: 

iHardelnud udraade til Konge, da 

yKristentroen var bleden Foltetro; her 
»blev Norges gode Olas hyldet as Jn- 
derne; saa git det siden SvendEstrid- 
sen rg mange Konger ester ham,end- 
ogsaa Kristian den Femte, man ved 

lnap hvor mange, inidtil Enevælden 
lom over Landet, og Foltet tabte haa- 
de Hyldingsref, Stemme og Jndsly- 
telse. Det var i Viborg, Eric, Ejegcd 
sarnlede tongetro Jyder til Ting ssr 
sin Jorsalfart. Det var her, man 

bad hom: Tag Trediedelen as alt 
dort Gods til Sone sor din Sond, til 
Lssning sra din Ed, men bliv hieni- 

,rne, at itte Fall og Land stal plat 
isordcerdesl Det var i Vidorg, Soend 
Eritsen samlede sine dedste Mund 
til Kamp mod Halvtongen Knud og 

Lsiden bhggede sit Kastel ved Sten, det 

Isaalaldte sorgt-old hettil sertes 
Eril Glippings lemleestede Lig sra 
Finder-up Lade. her understrev Kri- 

,stossee den Anden danste Musen 
«sjrsie Haandsæstning. lVer die-de Kri- 
siläsn den Andenss Love decndte sont 
,«,sladelige og stridende mod gode See- 
der-« 

Dg itle blot Kongerne og heitrer- 
ne tastede Glans over Viborg. Som 
Asatroen hat-de et Heisa-de, sit Bot-ed- 
sosserstedy for Jylland i Vlbitg (de hel- 
lige Defe), saa var Viborg i Mitwel- 

)alderen 
en as Papidmens bethdeligste 

Bner. Viborg med dens Myldet as 
Kirler og Klostre, Demtirlen med det 
magtige Dom-lapitel, Domhetterne, 
Korherrerne dg- Kannilerne, med Bi- 
sper sont den cedle FaderGunner, med 
helgener som den Proost Kjeld. de- 
ved »sine beandende Bonn-er stelsts 
Domtirlensra helt at opdrrendes i 
Jldsvaaden 1148 o.l«.v. Og da Lu- 
thersLtrednndt Drenlnd i Dan- 
rnarl, saar ten netov i Widerg, som 
del sia bst oa her, sin sorste ca esp- 
perligfte Jalämand i den Hans Tad- 
s-:n, for like-a Fængseh Fersplculle 
og Lide«se et intel, men Sandheden 
ogs Gudötaldet ee alt, den Dans Tad- 

sen, til hvis LEre der 1836 pan den 

nedlagte Graabrødre Kirtegaard, 
»Hans Tavsens Minde«, rejstes en 

Mindest-Ue og siden lagdses denGrav- 
sten, hvorsra hans mægtigse Fortissi- 
delse ltd til Viborg Borgere, da den 

strenge latolste Bist-w JsrgensxFriis 
havde lnitet Kirtdns Dsrsor ham. 

Nu er Bis-org en By paa tun 8—— 

9000 Jnddyggerez den hat ingen be- 

tydelig Fa-btikdr-ist, ingen stsrre Han- 
delgomsaetning eller sligt; men den 

har sine Minder og sine minderige 
Steder, er Bispescrde og Entstam- 
mandsby, hat sin Landsoverret, sin 
Katedralslole og Garnison, sit Pro- 
vinsakkiv, sin talrige Embedsstand, 
sin smukte Beliggenhed og er nu, som 
tilforn, al Opmaertsomhed værd. As 
offentlige Bngninger hat den mange, 

og som en Dronning i crdel Majestcrt 
reiser Domtirien sit vaed hojt over 

dem allse. Artivbygningen, der i ar- 

titeltonist Henseensde er en lille Meer- 

lelighed, er Statens, ligesaa det til 

Sindssygeanstalt omdannede Tagt- 
hus. Dei store Sygehus ved St. 
Mittels Anlozg er letsetgx den anse- 

lige Bygning paa Hjultorvet er Kre- 

ditsoreningeng; men,hvad Biborg selv 
bar vpsort vg betostet, det være sig 
til niiiitcer, tommnnal eller and-en 

Anvendelse: Elserc-erl)uiet, Termi- 
bt)gningen, Zygehuset dev ROsenstrcr; 
de, Futtigganrdem det nn «.aadk.ug, 
siommunestolebngningerne nned samt 
deres Jndretning oa Udsmrelse nnd 

Undervigninagmateriel) r. s. v·, div- 

ner smult om det Vit)or,i, sein cr, 
om vasrdig Tagen-CLer ester der Vi- 

borg, som var. 

» 
Romnter du til Viborg san sorsonx 

Iitle at bietragte Byen sra ROHR-Sp- 

äen, og du vil finde, at den indtaaer 
iendvg en fremragende Plads blank-i 

vore mange smutte Byer. Gaar du 

saa ad Byen til over Breen mellem 

Seerne, sorbi den loitende Taten, 
vg hat du ved Foden as Borgooldhej: 
en standset lidt foran Stetten as 
Hedens tungsindige Sanger Biichen 
da lcrg din Vej ind gennem dsIt sinutle 
Anlasg, og stig saa op Paa Hosen, 
hvor Nester as Srend Grathes Kastel 
ligger gemt nogle Fod under den med 

Trcrer og Gras tilsvotsede Lverflade, 
;og se sendnu engang ud over Viborg 
lag dens nærmeste Omegn heroppe 
;.jra.-« Det vit lonne fig. 

) hat du saa gennemvandret vor 

lBrss efter de mange Helgener oplaldte 

jGadey og set dens Mirrkvckrdiglieder, 

lhat du, som andre for dig, begynpt 
»med Domtirten, har beundret denne 

ivor herlige Granit-Korstirte, som 
;suldstccndig ombygget igen staar der 

ji den cedleste romerste Basilitastil og 

seger sin Lige i ren og harmonist 
sSlsnheU gastset dens Feryp2, dens- 

Kongegrave oig betragtet tens nvrige 
historiste Statte, og drager du, som 
sandte, for dn forlader Byen, wil- 

,taarlig igen til Domtirten i stum Be- 

jtagelse af dette vore fromme Fædrrs 
jMestervcert sra det 11. Aarisundrede, 
da stands ved Kirtens Hovevindgang 
paa det gamle Torv, og merkt dig, at 
du staar raa en as Nordens cetdste og 
meerteligste ossentlige Pladser, og lad 

ftil FarvelFortidens Viborg gsennern 

Yet as Historien stillet Kaleidostop et 

iØjeblit passere dig sorbi Et verl- 

Hdigt Tempel af Tre; deri et stempe- 
Hbillede i Mands Lignelse, Thor med 

Jden lortsiaftede Mjslner i Oaandem 
rede til Slag, og ved Siden andre 

icitntdebilleder as ringere .Rang. Steg- 
»gede, Ins-jede og .gullok»lede Maend, 
.slindlleedte sra Top til Taa og verb- 

;nede med Keller og Stridshamre, 
JsSpykx Euer vg, Wie-, samle sig i 

shalolreds oni sdet mergtige Umsat- 
.ter, hdokfra en2ærveerdig Langstæg as 
en Diddtngpreest Henker Osserdyretz 
Btod paa Gudens Billet-h Foltet og 
Tempelvæggenr. Oder Pladsken der- 
ude neenner fig en Stare as andre til 
Tanderne bevabnede Mond, vejrbids 
te, lrastige Stillelser, der rende hie-n 
ester vilde Vilingetog med Bytte as 
herligt Gods, med Ianger i Flor og 
Rad, viede tilTrcelleliv herefter, mens 

)glade Meer og Fruer, omgivne as ra- 

Lsie Drenge rg Smaapiger, bringe med 

Stolthed de hsemvendende Welt-unst- 
hilsen, mitende dem de til Rand-In 

Isyldte Mjsdlsom 
Mensra Stdn-ne over Seen hgres 

Jastraaik vilde Steig og Hy;.«««3an 
Ort-M Mk Besen pYaa «»»de » hitzig- 
Hsje« viere Ulvene, der jageö, e er er 

dxx anspinet not i Kam-sit mei- 

den tondvaebnstde nnge Jerger og han- 
trosaste Felle, den ulvestore, guke 
Hund«-Z 

Thorstemplet er dorte. Destz Piav- 
opiaaes as Gudshuset til Kristi rg 
Gudtmsders Ære, ten herlige Tot-.- 


