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Viborg: En god halv milli-
on kroner kan Viborg Kom-
mune formentlig tjene ved at 
sælge et stort maleri, der i 116 
år har hængt i Viborgs gam-

le byrådssal. Den mulige kø-
ber er J.F. Willumsen Museet 
i Frederikssund.

Viborg Kommunes kunst-
komité har indstillet til øko-
nomiudvalget, at kommunen 
sælger maleriet. Efter at byrå-
det flyttede fra Stænderplad-
sen til det nye rådhus, er male-
riet sådan set blevet til overs.

Ifølge indstillingen skal 
pengene gå til kunstkøb og - 

formidling i kommunen. Mu-
seet i Frederikssund er ivrigt 
efter at købe det og er parat til 
at rejse penge gennem fonde.

Kommunen har ikke gi-
vet noget for »Glasmagere på 
Hellerup Glasværk«, for det er 
en arv efter den jødiske farver 
og grosserer Benny Goldsch-
midt, der levede og virkede i 
Viborg.

I 1892 døde Benny Goldsch-
midt, 82 år. Han var da enke-
mand. Efter ham og fruen ar-
vede kommunen et legat på 
6000 kroner og det nævnte ma-
leri af  den kendte maler Jens 
Ferdinand Willumsen (1863 til 

Forslag om  
at sælge  
121-årig arv
Kunstsalg. Kommunens kunstkomité 
foreslår, at kommunen sælger maleriet 
»Glasmagere på Hellerup Glasværk«.

Tirsdag 10. december
16.00-17.30 FN’s 
Menneskerettighedsdag 
markeres med blandt 
andet musikalske indslag. 
Skakbrættet, Viborg Bibliotek.

19.00 Fodslaw Viborg 
har vandretur i midtbyen. 
Mødested: Vesterbro Torv.

19.30 Musical Talentskolens 
forestilling »When I grow 
up«. Atriumgården på 
Viborg Ungdomsskole

20.00 Julekoncert med 
musikskolens lærerensemble. 
Viborg Musiksal

Fotorama:
16.30 Jul i Bakkekøbing.

16.30, 18.30 Philomena.

17.00, 18.45 Sorg og glæde.

17.00 Tarok.

18.00, 21.00 The Hunger 
Games: Catching Fire.

19.30 Prisoners.

20.00 Adéles liv - 
kapitel 1 & 2.

20.30 Kvinden i buret.

21.00 Gravity.

onsdag 11. december
19.30 De ni læsninger. 
Vestervang Kirke.

19.30 Musical Talentskolens 
forestilling »When I grow 
up«, Atriumgården på 
Viborg Ungdomsskole

Fotorama:
00:02, 16:30, 
19:30 Hobbitten: 
DragenSmaugsØdemark

00:02, 20:00 Hobbitten: 
DragenSmaugsØdemark 
– DOLBY 3D HFR

16:30 Philomena

18:45 Sorg og Glæde

20:45 Prisoners

16:30 Jul I Bakkekøbing

18:30 The Hunger 
Games: Catching Fire

21:15 Gravity – DOLBY 3D

17:00 Tarok

20:00 Adèles Liv 
– Kapitel 1 & 2 

17:30 Kvinden I Buret

dviborg

Viborg: Viborg-billedhug-
geren René Schmidt går 
ind i det nye år med to lega-
ter i bagagen: 100.000 kro-
ner som et hæderslegat fra 
Henny & Johan Richters 
Fond og 20.000 kroner fra 
Figurmaler Niels Larsen 
Stevns og Hustru Annas 
Legat.

»Jeg har haft et utrolig 
travlt år med målrettede 
opgaver, så legaterne giver 
mig et nødvendigt puste-
rum,« siger René Schmidt.

Blandt den senere tids 
største værker er et ind-
bygget relief  til Institut 
for Idræt og Biomekanik i 
Odense, et haveanlæg med 

pavillon til forsvarets ve-
terancenter i Ringsted, en 
fire meter høj ugle af  be-
ton til et naturområde ved 
Bjergby og hele 20 værker 
til en galleriudstilling i Kø-
benhavn.

Dertil kommer, at han lø-
bende arbejder med skulp-
turparken »Skovsnogen« 
ved Døvling. Ikke siden 
han i 2008 havde den sto-
re udstilling »Jem & Fix« i 
Viborg Kunsthal, har han 
markeret sig i den by, han 
bor og arbejder i - bortset 
fra en lille specialopgave for 
en skolefritidsordning.

J’espère

Dobbelt hæder til 
lokal kunstner

rené schmidt er fortsat i topform, godt hjulpet 
af to legater. arkivfoto: morten dueholm
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I det tidlige forår i 2009 forlod glasmagerne 
rådhuset. Står det til kunstkomitéen, kommer de 
ikke tilbage. Arkivfoto: Rune Feldt-Rasmussen

1958). Giveren ønskede, at ma-
leriet fik en plads i rådhuset.

»Ud over at maleriet har 
hængt i Viborg, har det ik-
ke de store relationer til by-
en. Det er for stort til de fle-
ste private, hvorimod det har 
god mening på et kunstmu-
seum,« siger kunstkonsulent 
Helene Nyborg Bay, Viborg 
Kommune.

Mellem 1893 og 2009 hang 
det forholdsvis ubemærket i 
den gamle byrådssal, det vil 
sige i den lille sal mod nord 
i det tidligere rådhus. I april 
2009 lånte kommunen det ud 
til museet i Frederikssund. 

Først var det en del af  special-
udstillingen »Et værk uden 
grænser«, siden har det pry-
det den faste udstilling.

Bruun Rasmussen Kunst-
auktioner vurderer, at en pris 
på mellem 500.000 og 600.000 
kroner for dette væsentlige 
ungdomsværk er realistisk. 
Kunstneren malede det i 1886-
87, og det måler 154 gange 282 
centimeter.

Økonomiudvalget behand-
ler i morgen sagen. Forvalt-
ningen har forhørt sig hos 
Viborg Borger- og Haandvær-
kerforening, og herfra er der 
ingen indvendinger.

»
Ud over at maleriet har 
hængt i Viborg, har det 

ikke de store relationer til 
byen. Det er for stort til de fleste 
private, hvorimod det har god 
mening på et kunstmuseum.

Helene nyborg bay, kunstkonsulent.

Af Ole Bjærge
oleb@berlingskemedia.dk

Viborg: Skoleleder Lisbeth 
Rose-Hansen vil - når nutiden 
er blevet historie - skrive sig 
ind i annalerne som den leder, 
der stod ved roret, da Viborg 
Private Realskole overtog en 
af  Viborgs mest markante 
bygninger og skabte skolehi-
storie deri.

En velbesøgt generalfor-
samling, som naturligvis blev 

holdt i Nykredits bygning, 
godkendte for et par uger si-
den med stort flertal bestyrel-
sens og ledelsens anbefaling 
af  at købe netop Nykredits 
bygning.

Lisbeth Rose-Hansen og 
skolens mange ansatte er al-
lerede i gang med at lægge 
planer for fremtiden, selvom 
der først kommer elever ind i 
bygningen i Sct. Mathias Gade 
11 i august 2015.

»Jeg oplever en utrolig gejst 
fra skolens personale. Der er 
mange, som allerede er kom-
met til mig med gode ideer. Nu 
skal vi bruge tid til at planlæg-

ge og forberede,« siger Lisbeth 
Rose-Hansen.

Allerede til sommer dan-
ner realskolen en ekstra sjette 
klasse med 22 elever, og i som-
meren 2015 dannes en ekstra 
syvende, ottende og niende 
klasse, så om halvandet år er 
skolens elevtal steget med 88 i 
forhold til det nuværende.

Nykredits bygning på 2700 
kvadratmeter skal huse Vi-
borg Private Realskoles æld-
ste elever.

»Vi har længe haft et ønske 
om, at de ældste fik deres eget 
miljø. Det har ikke været mu-
ligt at skabe i de nuværende 

rammer. Eleverne glæder sig 
allerede til de nye forhold,« si-
ger Lisbet Rose-Hansen.

Afdelingen, som indrettes 
i Sct. Mathias Gade, bliver så 
stor, at dele af  bygningen kan 
og skal bruges til andet end 
undervisning af  de ældste ele-
ver. Der er et stort auditorium, 
som kan bruges til store mø-
der og andre fællesarrange-
menter. Rum til sådanne har 
skolen ikke i øjeblikket.

»Desuden laver vi en stor 
kantine, så de ældste elever 
får en kostordning,« forkla-
rer skolelederen.

Viborg Private Realskole 

overvejede på et tidspunkt at 
flytte hele skolen til Viborg 
Baneby, men det viste sig at 
være for stor en mundfuld for 
skolen, og at sagen nu er endt 
med, at skolen i stedet for ryk-
ker ind i Nykredits bygning, 
ser Lisbeth Rose-Hansen som 
en lykkelig udgang på skolens 
pladsproblemer.

»Jeg tror faktisk, at vi hav-
de lavet en ny skole, som ville 
komme til at ligne den, vi la-
ver nu i Nykredits bygning. I 
dag sker meget undervisning 
i grupperum,« siger skolele-
deren.

Solid støtte til skole-historie
Udvidelse. Viborg Private Realskoles køb af Nykredit-bygningen godkendt af 
generalforsamlingen. Skolens største investering skaber historie.

Lisbeth Rose-Hansen ser frem til, at Viborg 
Private Realskole får mere plads. Arkivfoto

»
Jeg oplever en utrolig gejst fra skolens personale. Der 
er mange, som allerede er kommet til mig med gode 

ideer. Nu skal vi bruge tid til at planlægge og forberede.

lisbetH rose-Hansen, skoleleder på Viborg Private Realskole.


