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Aarhus Universitet skal fredes, hvis det står til 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at Aarhus 
Universitet skal fredes. Derfor starter arbejdet nu med at udarbejde et 
fredningsforslag. 
 
”Aarhus Universitet er et Danmarks smukkeste anlæg. Den unikke 
sammenhæng mellem bygninger, terræn og park gør det til et af landets mest 
ikoniske anlæg. Aarhus Universitet har dannet skole for dansk byggeri helt frem 
til midten af 1950erne. Det her sted er mere end bare et fint anlæg, det er en 
del af Danmarks historie” siger Karen Margrethe Olsen, formand for 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 
Universitetets bygninger og anlæg indgår i fortællingen om udviklingen af det 
første universitet uden for København til den moderne universitets- og studieby, 
som Aarhus er i dag. Det er bredt anerkendt, at Aarhus Universitet er et vigtigt 
byggeri i Danmark. Universitet er at finde i den Danske Kulturkanon fra 2006, 
hvor arkitektoniske mesterværker er udpeget. 
 
Hun forsætter: ”En fredning er en blåstempling af det gode arbejde, som 
universitet og kommunen har gennemført for at sikre den værdifulde helhed. 
Det er en anerkendelse af, at vi her har at gøre med noget som er af særlig, 
national betydning. Derfor skal der passes helt særligt på det. Det er staten, der 
ejer bygningerne og det er statens ansvar, at kultur af national betydning bliver 
beskyttet på højeste niveau. Når Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur fremsender et fredningsforslag, er det fordi foreningen 
vurderer, at Aarhus Universitet er vigtig for den danske nation på lige fod med 
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eksempelvis Amalienborg. Ved en fredning er det staten, i form af Slots- og 
Kulturstyrelse, der varetager det ansvar”. 
 
Fælles for alle bygningerne i Universitetsparken er, at de er opført i gule 
mursten og har gule tage og der er en gennemført enkel og stram linje, der 
samler alle bygningerne - lige fra det fornemmeste auditorium til de små 
offentlige toiletter - til en smuk helhed. 
 
Mere end 50.000 mennesker er knyttet til universitetet som forskere, 
undervisere og studerende. ”Vi er opmærksomme på, at universitets store antal 
bygninger og grønne områder bruges af en aktiv institution i evig udvikling. 
Derfor er vi også i dialog med både brugerne og ejerne. Der stilles særlige krav 
til det at drive et moderne universitet. Vi ved, at det kan lade sig gøre at frede 
store velfungerende anlæg. F.eks. er Bispebjerg Hospital i København fredet” 
fortæller formanden. 
 
”Hvis jeg skal citere loven, så hedder det, at: 
”Bygningsfredningsfredningsloven har til formål at værne landets ældre 
bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder 
bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre 
væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.” 
 
I den sammenhæng synes jeg, det er åbenlyst, at Aarhus Universitet bør 
fredes” slutter Karen Margrethe Olsen. 
 
Universitet er så stort, at det har til huse flere steder i byen, bl.a. byens 
kasserne og Aarhus tidligere Kommunehospital huser universitet. 
Fredningsforslaget forholder sig kun til anlægget i Universitetsparken. 



  



 
 

 

FAKTABOKS 

Aarhus Universitet blev etableret i 1928, de første bygninger stod færdig i 1933 
og den senest opførte bygning er netop indviet i 2019.   
 
Det er arkitekten C.F. Møller, der har tegnet de første bygninger og have- og 
landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, der har tegnet parken. Siden har en lang 
række dygtige arkitekter tilføjet nye elementer i parken i en stil, der bidrager til 
den samlede helhed. 
 
Aarhus Universitet er et campusuniversitet der ligger tæt på Aarhus midtby i 
Universitetsparken. 

 

KONTAKT 

For yderligere oplysninger kontakt: 
Karen Margrethe Olsen 
tlf.: 23 11 09 84 
Formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs sekretariat 
70 22 12 99 

 
 

 

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre bygninger, 

landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at nyt 

integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap 100 lokalforeninger, 

dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå bygningsfredningssager 

direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og afholder årligt en række møder, 

udflugter og arrangementer. Læs mere her. 
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