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Fest og farver. 500  
balloner steg fredag 

 middag til vejrs over Viborg.
Foto: Morten Dueholm

Realskolen snupper  
fremtiden på kredit
125 år fyldte Viborg Private Realskole i går. Der var kredit til alle og en festlig skemafri dag. 500 
heliumballoner steg til vejrs over byen, og en gigantisk kagemand fandt plads i sultne maver.
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VIBORG: Pigerne kom først. 
Sådan er det bare. Drengene 
måtte vente 15 år, men siden 
1905 har de to køn gået hånd 
i hånd, og måske også kysset 
lidt hist og pist i kroge og på 
tomme gange.

Viborg Private Realskole 
fyldte 125 år i går, og det var 
ægteparret Axel og Magnella 
Plenge, der i 1890 oprettede 
en skole for piger med henblik 
på at give dem en præliminær-
eksamen, for i disse år kunne 
piger ikke få plads på katedral-
skolen.

Alt det har ændret sig.
Fødselsdagen begyndte tid-

ligt for nogle. Bagere fra Lagka-
gehuset indtog ved 05.30-ti-
den et stort klasseværelse, og 
så fabrikerede de ellers en ka-
gemand, der senere på mor-
genen skulle fylde 800 sultne 
maver.

Om formiddagen under-

holdt tryllekunstneren Jes-
per Grønkjær, og tæt på klok-
ken 12 blev samtlige cirka 600 
børn samlet i skolegården - al-
le med en heliumfyldt ballon i 
hænderne. De farvestrålende 
balloner steg - næsten - samti-
dig til vejs op mod en blå sep-
temberhimmel.

Skoleleder Lisbeth Storga-
ard Rose-Hansen dirigerede 
tropperne.

»Vi besluttede os for, at vi 
bare skulle holde en rigtig 
fødselsdagsfest, for vi synes 
virkeligt, at vi har noget at fej-
re. Skolen er blevet 125 år, og 
vores nye afdeling, Kreditfor-
eningen, er taget i brug af sko-
lens ældste elever,« sagde en 
feststemt skoleleder fredag 
middag.

Mellem de to afdelinger 
var flere hundrede små duk-
ker stillet fint op. De var lavet 
af skolens yngste elever og de 
symboliserede naturligvis, at 
der er sammenhæng mellem 
skolens afdelinger.

Senere fredag eftermiddag 
var der stor reception for alle 
med en eller anden tilknyt-
ning til skolen.

»
Vi besluttede 
os for, at vi bare 

skulle holde en rigtig 
fødselsdagsfest, for 
vi synes virkeligt, at 
vi har noget at fejre. 
Skolen er blevet 125 år, 
og vores nye afdeling, 
Kreditforeningen, er 
taget i brug af skolens 
ældste elever.

LISE STORGAARD ROSE-HANSEN,  
skoleleder


