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Kontorhus får helt ny skolefunktion
Tidligere Viborg-domicil for et forsikringsselskab bliver med støtte fra Realdania forvandlet til læringsmiljø for skoleelever
Af Peter Kargaard
kargaard@licitationen.dk

FORVANDLING En af Viborgs
flotte, historiske bygninger,
der tidligere har fungeret
som Nykredit-domicil, skal
omdannes til skolebygning
for elever på Viborg Private
Realskole.
Arkitekt og projektleder i
Realdania Eske Møller siger
om forvandlingen:
”Viborg står som andre byer over for udfordringer med
bygninger i de historiske bykerner, som mister deres
funktioner. Det gælder både
bygninger, som før har haft
offentlige funktioner og andre markante huse”.
Realskolens genanvendelse af den tidligere kreditfor-

Den tidligere kreditforening er
opført i 1906 og indeholder
mange kunstneriske detaljer,
udført af arkitekt Hack Kampmann og Karl Hansen-Reistrup.
(Foto: Mymind Design og Reklamebureau ApS)

ening er, ifølge Eske Møller,
et rigtig godt eksempel på,
hvordan man ved at bruge
en bygning til nye funktioner kan fastholde liv og aktivitet i en historisk bymidte.
”På den måde bliver bygningens nye funktion ikke
kun til gavn for Realskolens
elever, men for hele Viborg”,
siger han.
Inspiration til eleverne
Viborg private Realskole er
grundlagt i 1890, og skolens
nuværende lokaler ligger
centralt i den historiske del
af Viborg.
Nu har skolen så overtaget
den tidligere kreditforeningsbygning i Sankt Mathias Gade 3, som ligger tæt på
den nuværende skole, for at
kunne huse alle skolens elever fremover.
Det nu forhenværende
kontordomicil skal fra at have fungeret som kontorhus
forvandles til at være en inspirerende ramme for undervisning af de ældste elever.
Bygningen er opført i 1906
og er tegnet af arkitekt Hack
Kampmann.
Kunstneren
Karl Hansen-Reistrup har
udsmykket bygningens lofter og vinduespartier.
De tidligere kontorlokaler
på 1. sal indrettes til undervisningsmiljøer - og skolen
får også mulighed for at bruge det eksisterende auditorium og kantineområdet.
Udtrykket bevares
I kælderetagen, hvor der i

En af Viborgs flotte, historiske bygninger, der tidligere har fungeret som domicil for en kreditforening, skal omdannes til inspirerende
skolebygning for de ældste elever på Viborg private Realskole. (Foto: Mymind Design og Reklamebureau ApS)
dag blandt andet er bankbokse, skal der fremover
være naturvidenskabeligt
læringscenter. Omdannelsen går snart i gang, så eleverne kan bruge de nye faciliteter fra efteråret.
”Vi ønsker at skabe fremtidens skole i fortidens bygning og bevare dens nuværende udtryk. og det er vo-

res store ønske, at vi kan
transformere huset fra kontorhus og kreditforening til
et inspirerende læringsmiljø” siger skoleleder på Viborg private Realskole Lisbeth Rose-Hansen
Det skal ske via en række
velovervejede ombygninger, der ifølge Lisbeth RoseHansen er komplicerede.

”Derfor skal de udføres
med nænsomhed og stor

omtanke”, siger hun.

Fra kontorhus til skole
• Viborg private Realskole har 750 elever fra 0.- 10. klasse, heraf 65
elever i den internationale Cambridge-afdeling. Skolen blev stiftet i
1890. Realdania giver to mio. kroner til projektet med at inddrage nabobygningen, der tidligere har været kontorer, til skolens
undervisning.

Spuling af beton
Aqua cutter
Effektiv fjernelse af beton uden
skader på armeringsjern
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Spuling af asfalt og gummimembraner
Spuling af støbeskæl
Skæring i jern og beton op til 1000 mm
Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition

Villy Poulsen A/S er eksperter i præcisionsarbejde under jorden og er med
til at sætte nye standarder inden for:
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r1JMPUSSTCPSJOH
r,MPBLSFOPWFSJOH
r*CMTOJOHBGLBCMFS
r1&TWFKTOJOH
r1JQFCVSTUJOH
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Sugespidsanlæg
Filterboringer
Vandbehandling
Drift og overvågning
Reinfiltrering
Sløjfning af boringer og brønde
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