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bDetaljer fra jernbanegaDe

Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

Gaden baG facaden: Ind-
rømmet. Privatskolen, for-
melt set Viborg Private Real-
skole, ligger ikke i Jernbane-
gade. Adressen er Trekroner-
vej. Altså formelt set. 

Men selvfølgelig hører en 
historie om skolen med, når 
nu vi bruger en hel uge på at 
portrættere Jernbanegade. 

Skolen er nemlig på mange 
måder alt det, som Jernbane-
gade også er. Levende, multi-
kulturel. Mangfoldig. Og så 
sætter det altså bare sit tyde-
lige aftryk på gaden, når 650 
elever og 75 ansatte møder ind 
på adressen klokken lidt i otte. 

Skolen og Jernbanegade 
hører i den grad sammen. Så-
dan er det bare, og sådan vil 
det også være mange år frem-
over. 

Ulemper til fordele
Der var mange gode grunde 
til, at man ikke gjorde alvor 
af  tanken om at flytte væk. En 
tanke, man tænkte for et par 
år siden, men som nu er skudt 
endegyldigt ned. I stedet bre-
der skolen sig om den gade, 
hvor den har haft til huse si-

den 1895. Således købte skolen 
i efteråret Nykredits smukke 
bygning blot et stenkast væk. 

En bygning, man overtager 
om et års tid.

»Vores udefaciliteter er ik-

ke prangende. Vi har ikke sto-
re boldbaner og store vidder. 
I stedet tænker vi kreativt, og 

Sådan så en afgangsklasse 
ud i 1919. Hos Viborg Private 

Realskole betyder historien 
noget, og derfor er man også 

godt tilfreds med, at man 
kan blive, hvor man er.

Realskolen. 
Selvom Viborg 
Private Realskole 
har adresse på 
Trekronervej, 
så hænger den 
uløseligt sammen 
med Jernbanegade. 
Her vender man 
ulemper til fordele. 

Skolen
på bakken ved vejen ved gaden

Foto: Morten Dueholm

»
Vores udefaciliteter er ikke prangende. Vi har ikke store boldbaner og store 
vidder. I stedet tænker vi kreativt, og så bruger vi stadionhallerne og søområdet.

lisbeth rose-hansen, skoleleder på Viborg Private Realskole.
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så bruger vi stadionhaller-
ne og søområdet. Vi prøver 
at tænke ud af  boksen og på 
den måde vende vores ulem-
per til at blive vores fordele 
ved at bruge de faciliteter, der 
ligger i byen,« siger Lisbeth 
Rose-Hansen, skoleleder på 
den private realskole.

Den rette beslutning
Eleverne på skolen kommer 
fra et stort opland. Nogle kom-
mer helt fra Hobro og Skive, 
og så siger det jo ligesom sig 
selv, at man i banegården og 
rutebilstationen har nogle ret 
så velegnede naboer. 

»Dem er vi dybt afhængige 
af. Vi ville slet ikke kunne få 
vores elever herind til klok-
ken otte, hvis ikke vi lå her,« 
siger Lisbeth Rose-Hansen.

Med den kommende ud-
videlse, hvor man inddra-
ger Nykredits imponerende 
bygningsværk som en del af  
privatskolens etablissement, 
er de akutte pladsproblemer 

klaret, og det glæder skolele-
deren, at man kan blive, hvor 
man er - hvor man altid har 
været.

»Man piller jo lidt ved sko-
lens dna, hvis man flytter en 
skole, der er så gammel som 
vores. Vores jubilarer bakker 
rigtigt meget op om skolen, 
selvom det er 50 år siden, at de 
har gået her. Jeg tror nok, vi 
ville blive lidt upopulære hos 
dem, hvis vi flyttede skolen. 
For dem betyder det meget, 
at det her er »skolen på bak-
ken,« forklarer skolelederen 
med henvisning til placerin-
gen på en lille bakketop.

Sprog på sprog
Jernbanegade ér, som vi tid-
ligere har nævnt, en interna-
tional gade. Her færdes man-
ge vidt forskellige minoriteter, 
og det samme gør sig gælden-
de inde på skolens matrikel. 
I den internationale afdeling 
går der 64 elever, en tiendedel 
af  det samlede elevtal. Her 

foregår undervisningen på 
engelsk, og den varetages af  
lærere fra eksempelvis USA 
eller New Zealand. 

På skolen har eleverne en-
gelsk fra 0. klasse, tysk-un-
dervisningen er obligatorisk 
- og så bliver man i øvrigt og-
så indført i latin. Tanker om 
at sætte spansk eller manda-
rin - det vil sige kinesisk - på 
skoleskemaet er heller ikke 
fjern, fortæller Lisbeth Rose-
Hansen.

Ud i byen
Når skolen ligger, som den 
gør - midt inde i byen - har ele-
verne et helt slaraffenland af  
mad, slik og sjov på den anden 
side af  skolegården. De til-
bud må eleverne benytte sig 
af, når de går i 9. og 10. klas-
se, hvis de vel at mærke har 
en skriftlig forældretilladelse.

»Det er en af  de sedler, der 
aldrig får lov at ligge i bunden 
af  tasken særligt længe,« un-
derstreger Lisbeth Rose-Han-
sen med et smil på læben. 

I dag foregår den proces 
godt nok digitalt, men poin-
ten er ikke til at misforstå. 
Det at måtte bruge byens her-
ligheder er sådan noget, man 
glæder sig til. 

Trafik
Hvis Lisbeth Rose-Hansen 
måtte komme med et ønske, 
bare et enkelt ønske, på sko-
lens og Jernbanegades vegne, 
så skulle det være, at der blev 
lukket for trafikken. For bør-
nenes skyld. 

»Jernbanegade er faktisk 
god, som den er,« siger hun. 
Det er trafikken på Trekro-
nervej, hun taler om. 

For det er jo egentligt her, 
skolen har hjemme. Formelt 
set.

pGaden baG facaden
Både i avisen og på vores hjemmeside www.viborgfolkeblad.dk

I disse dage sætter vi fokus på Jernbanegade i serien »Gaden bag Facaden«. 

Skoleleder Lisbeth Rose-
Hansen og børnene på 
skolen kan glæde sig over 
også i fremtiden at have til 
huse ved Jernbanegade. 
Foto: Morten Dueholm

Gaden baG facaden: Et 
år tog det at forskønne Jern-
banegade i Viborg, fortæller 
Benny Taul Bjerre fra Viborg 
Ingeniørerne, som selv var 
med under renoveringen. 

Alle forsyningsledninger, 
elektricitet, telefon, fjernvar-
me, kloak og lignende blev 
ved den lejlighed fornyet. Der 
blev bygget en ny vej med cy-
kelstier og fortove samt parke-
ringslommer, hvor der kunne 
skabes plads, fortæller Benny 
Taul Bjerre. 

Af  hensyn til fartdæmp-
ning af  trafikken blev der la-
vet en granitø ud for Dalberg-
sgade med lysende punkter i 
kanten. Ligeledes blev der la-
vet et granitfelt ved buslom-
men i nordenden af  gaden. 

Der blev plantet søjle-eg, 
hvis krone ikke bliver alt for 
stor og dermed vil genere ud-
sigten fra de mange lejlighe-
der i gaden. Der blev sågar 
også anlagt lys i fortovet, så 
træerne blev oplyst i mørket. 

I størstedelen af  anlægspe-

rioden var gaden spærret for 
trafik bortset fra busser. 

Indvielsen foregik om afte-
nen den 22. oktober 2004 med 
borgmester og andre i et telt 
i gaden. 

Fra kommunens side er 
man godt tilfreds med renove-
ringen, og synes den fungerer 
godt. Der er ikke umiddelbart 
planer om ny renovering eller 
forandringer af  gaden. 

troels

Jernbanegade blev i 2004 renoveret 
og forskønnet for fem millioner

Jernbanegade set fra Nykredits anden sal.  Foto: Morten Dueholm
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