Viborg Rundt på cykel

Viborg by ligger malerisk på et bakkedrag med byens tårne og tage spejlende sig i Nørresø og Søndersø. Flere mindre skove byder sig til i cykelafstand. Netop de grønne områder og åbne landskaber
gør, at cykelrutenettet, kan udnyttes optimalt, både med hensyn til cykeludflugter og for pendlertrafikken. Viborg kommune gennemkrydses af 3 nationale cykelruter og flere regionale cykelruter. Et
nyt net af lokale cykelruter er i de seneste år kommet til. Vi har lavet skilteplanerne for disse. Nettet
kaldes også ”Den Midtjyske Cykelstjerne”, idet ruterne går ud fra Viborg centrum.
De stjerneformede ruter kan både bruges til hverdag og udflugter. Endvidere er der mange separate
cykelstier i Viborg by, bl.a. glimrende skolestier. På denne baggrund har kommunen skabt en unik
sammenhæng ved at etablere den 27 km lange rundtursrute Viborg Rundt, skiltet som lokal cykelrute
800. Vi er nu ved at udarbejde en guidebog for denne rute.
Man kan starte på Viborg Museum, hvis man gerne vil have en dybere viden om det, man ellers
kommer til at opleve undervejs på cykelturen. Her kan man bl.a. ”opleve” den katastrofale brand i
1726. Domkirkens tårn kunne man også kravle op i og se ud over byen, eller man kunne gøre det
efter cykelturen for at se om, man kan genkende noget. Domkirken, der er nordens største granitkirke, er i sig selv en messe værd og lige ved siden af ligger Skovgaard Museet med skønne guldalder
malerier. Til kirkens anden side ses den lidt frygtindgydende skulptur af den ellers ydmyge Hans
Tausen. Den er udført af Bjørn Nørgaard, men den har ikke megen lighed med det gamle stenrelief af
Hans Tausen fra 1886, hvor mindelunden blev anlagt.
Byen rummer flere gamle og fredede bygninger. Nogen af dem, kan man se på vej ud til Viborg
Rundt ruten, bl.a. Hans Werringsgård på hjørnet af Sct Mogensgade og Rosenstræde Det var i øvrigt
vores arkitekt Solveigs eksamensprojekt for en del år siden! En anden interessant bygning i Sct. Mogensgade, er Kringlegården. Folk kommer langvejs fra for at se kringlen, hvor der står at her kan
man ej få brød for bageren er død!
Samme kringle kan man se i mini format på Viborg Miniby, som er en af de mange seværdigheder,
der kan opleves på cykelruten Viborg Rundt og studeres i den guidebog, vi har udarbejdet.
Bogen er udgivet på Frie Fugles Forlag, men udarbejdet for Viborg Kommune. Den er gratis og kan
sendes mod betaling af ekspeditionsgebyr – gå ind på hjemmesidens bestillingsliste. Bogen er i flotte
farver på 28 sider i A5 med kort over ruten og tilhørende seværdigheder og service.
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