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Aarhus Universitet, her defineret som Universitetsparken, Vennelystparken og området nord for Nordre Ringgade 
afgrænset af Langelandsgade og Frederik Nielsens Vej. Victor Albeck-bygningen og det fritstående cykelstativ ved 
letbanestationen ’Universitetsparken’, er ikke inkluderet i fredningsforslaget. 

 FREDNINGSOMFANG 



3 
 

3 
 

 LÆSEINTRODUKTION 

Landsforeningen finder, at Aarhus Universitet er et så væsentligt anlæg i dansk arkitektur- og landskabs-
kultur, at det, som et anlæg af national betydning, skal fredes.  

En fredning af Aarhus Universitet vil indebære en række overvejelser om, hvordan et sådant anlæg 
hensigtsmæssigt kan fredes. Landsforeningen foreslår, at der arbejdes med en områdefredning. 

Bygningerne og parkerne udgør visuelt og historisk en samlet helhed, og fredningsværdierne fordeler sig 
ligeligt mellem de to komponenter. 

Landsforeningens fredningsforslag omfatter en kortfattet overordnet beskrivelse af området, og en række 
udvalgte formidlende kort og billeder. Herefter følger en gennemgang af områdets historie, samt 
individuelle beskrivelser af de to parker og to udvalgte bygningskomplekser: Det første anlæg og Dale T. 
Mortensen Building. Beskrivelserne af parkerne og bygningerne, følger den sædvanlige struktur for 
fredningsbeskrivelser. Herved kan der lægges flere beskrivelser til områdefredningen som arbejdet skrider 
frem.  Til sidst følger en omtale af arkitekterne, et afsnit om de overordnede planbestemmelser og 
områdets udpegning i Kulturministeriets kulturkanon, en oversigt over de anvendte kilder samt 
værdisætninger og anbefalinger, og afslutningsvis en række bilag. 

De beskrevne bygningsanlæg er udvalgt, så der medtages ét anlæg i hver af parkerne. Aarhus Universitet 
har en lang række ikoniske og meget kendte bygninger. De er i første omgang ikke beskrevet, fordi deres 
udseende og historie er omtalt i en lang række publikationer om universitetet, fordi området som helhed er 
domineret af mere anonyme bygninger og af tidsmæssige årsager. 

Områdets bygninger er opført over i lang årrække, de første mange år med arkitekt C.F. Møller for 
bordenden, senere med efterfølgerne på tegnestuen C.F. Møller Arkitekter. Enkelte tilføjelser er formgivet 
af ’gæstearkitekter’. Først med opførelsen af Skou-bygningen 2018 er et helt nyt anlæg udformet af en 
anden tegnestue. 

Aarhus Universitet er et aktivt moderne universitet i stadig udvikling. Det skal leve op til krav og 
forventninger om tidssvarende faciliteter. Der en separat afdeling for bygningsdrift og vedligeholdelse.  

 INDEX  

Fredningsområde  4 
Universitetsparken  20 
Vennelystparken  49 
Det første anlæg  63 
Dale T. Mortensen Building  90 
Arkitekterne  107 
Kilder  111  
Planbestemmelser  112 
Miljømæssig værdi  119  
Kulturhistorisk værdi  119 
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Arkitektonisk værdi  120 
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Bilagsoversigt  122 
 

 BESKRIVELSE AF FREDNINGSOMÅRDET 

Området i forbindelse med byen 
Universitetsparken og Vennelystparken udgør en bred grøn kile mellem Aarhus bys brokvarterer umiddel-
bart nord for Aarhus centrale bydel. Nord for universitetet ligger vidtstrakte villakvarterer, øst for ligger 
Aarhus Kommunehospital. Hospitalsdriften er afviklet, og bygningerne er nu under udvikling til Aarhus 
Universitet som ’Universitetsbyen’. Derudover har Aarhus Universitet til huse i en lang række anlæg, både i 
de nærliggende områder og som satellitenheder andre steder i landet. 

Det aktuelle fredningsområde svarer til et helt kvarter i Aarhus. Letbanen går lige forbi og standser ved 
stationerne ’Aarhus Universitet’ og ’Universitetsparken’.  

Områdets opdeling 
Området består af tre delområder: 
- Området nord for Nordre Ringgade, som afgrænses af Nordre Ringgade, Langelandsgade og Frederik 
Nielsens Vej.  
- Universitetsparken, der omfatter området mellem Nordre Ringgade, Nørrebrogade, Vennelyst Boulevard, 
Høegh- Guldbergs Gade, Kaserne Boulevarden, Ny Munkegade og Langelandsgade.  
- Vennelystparken, der omfatter området mellem Vennelyst Boulevard, Nørrebrogade og Høegh-Guldbergs 
Gade. 

Bygningerne ligger spredt i området og kun få bygninger markerer sig særligt, det gælder især bogtårnet, 
hovedbygningen med ankomstområde, solterrasse, vandrehal og aula, samt Søauditorierne. De øvrige 
bygninger fremstår mere anonymt, selv om størrelsen varierer meget. Til sidst er der en lang række små 
bygninger i form af servicebygninger, udluftninger m.m., som er tilpasset helheden ved at have flade tage 
og være ommuret af cylindriske vægge i gule mursten.   

Universitetsparken og Vennelystparkens centrale dele udgøres af en morænekløft, som skærer sig igennem 
begge parker. I bunden af kløften ligger søer, som forsynes med vand fra et lille, åbent vandløb. Et let 
slynget stisystem fører gennem områderne. Universitetsparken og Vennelystparken adskiller sig tydeligt fra 
de omgivende byområder ved at fremstå som åbne, grønne områder med en ensartet, spredt bebyggelse i 
gule mursten og gule tegltage1. Der er åben adgang til parkerne. 

Universitetsparken er karakteriseret af store græsklædte arealer med en homogen beplantning af frit-
stående egetræer. Vennelystparken har også store græsklædte arealer, men beplantningen består af 
varierende træer og buske.  

                                                           
1 De gælder dog ikke Fødselsanstalten. Herom senere. 



5 
 

5 
 

Området nord for Nordre Ringgade er tæt bebygget med en stor befæstet plads, som åbner sig ud mod 
Ringgaden. Området er uden de to andre områders parkkarakter. Også her er bygningerne opført i gul, 
blank mur og tagene er dækket med gule vingetegl.  

I alle områderne er bygningernes taghældning 33 grader.2 Tagrenderne er kantede, og nedløbsrørene er 
skjult i muren. 

Bygningernes karske karakter blev allerede i 1933 fremhævet af arkitekt og professor Ivar Bentsen i 
Politikens særnummer om universitetet3. Bentsen roste hovedgrebet således: ”Aarhus Universitets første 
Bygning er et karakteristisk Udtryk for noget værdifuldt i vor Tid. Det er en Værkstedsbygning, en nøgtern 
og klar Ramme om en Række Laboratorier og Avditorier. Med Strenghed og Knaphed uden noget Stilpræg 
er disse Bygningslegemer opbyggede over en Plan, der er lagt som et økonomisk Arbejdsprogram, 
økonomisk i anlæg og Drift.”4  

Denne karakteristik er stadig dækkende for området. 

Siden 1993 har en lokalplan for området foreskrevet, at: 

- Høje bygninger er placeret parallelt med Nørrebrogade 
- Lave bygninger er tilbygget vinkelret herpå 
- Alle bygninger er opført i gule mursten med tag af gule tagsten (tegl) 
- De enkelte bygninger er udformet som stramme bygningskroppe med lodret afskårne gavle. 

For yderligere specifikationer fra lokalplanen se afsnit om planbestemmelser.  

  HISTORIE FOR FREDNINGSOMRÅDET  

Baggrunden for universitetet 
Initiativet til et universitet i Aarhus udgik fra íldsjæle i byens erhvervsliv, lokale politikere og i akademiske 
institutioner, herunder Kommunehospitalet og Fødselsanstalten.  Frem til midten af 1900-tallet var det 
lokale initiativ og en bred, lokalt forankret viljekraft helt afgørende for etableringen af universitetet. 
Bidragene bestod af både store og små gaver, helt ned til salg af 25-øres postkort.  

I 1929 skænkede Aarhus Byråd 11,25 ha til universitet. Gaven skulle dog først accepteres af Indenrigs-
ministeriet og siden af Rigsdagen, før ’Lov om anerkendelse af og tilskud til universitetsundervisning i 
Aarhus´ kunne vedtages. Det skete sidst i marts 1931. Derefter kunne konkurrencen om universitetet 
udskrives. 

Konkurrencen 
I maj 1931 udskrev Aarhus byråd og Universitetssamvirket en arkitektkonkurrence med henblik på 
bebyggelse af gavebrevsarealet. Konkurrencen var to-delt. Den bestod dels af en bebyggelsesplan for 
området, dels af et projekt til bygning af universitetets første institut. Bebyggelsesplanen skulle udover de 
forventede kommende institutter også omfatte et kollegium og syv professorboliger. Begge konkurrencer 
                                                           
2 Taghældningen på Naturhistorisk Museum er 45 grader. 
3 Af 11. september 1933. 
4 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 110. 
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blev vundet af arkitekterne Kay Fisker, Povl Stegmann og C.F. Møller i samarbejde med landskabsarkitekt 
C.Th. Sørensen og ingeniørerne A.C. Niepoort og H. Wied. Konkurrenceforslaget bestod af en omfattende 
redegørelse for erfaringer fra udenlandske universiteter, fem forslag til bebyggelsesplaner og tre forslag til 
universitetets første institut. I alle forslag til bebyggelsesplaner var morænekløften friholdt. I øvrigt 
spændte forslagene fra at begrænse sig til ’gavebrevsområdet’ til at vise, hvad der kunne opnås, hvis hele 
kløften blev inddraget og ringvejen rykket længere mod nord. 

Fristen for at aflevere konkurrencen var fredag den 4. september 1931. Allerede om mandagen den 7. 
september havde dommerkomitéen truffet beslutning om vinderne. Dette kunne man om tirsdagen læse  i 
Aarhus Stiftstidende. En afgørende kvalitet ved det vindende projekt var samspillet mellem landskab og 
bygninger. I dommerbetænkning blev det formuleret således: ”Projektet udnytter Terrænet på en Maade, 
der tager Hensyn til dets landskabelige Formation, og uden Udgifter til Jordarbejder lader dets Skønhed 
komme til sin fulde Ret”.5 

Kort efter at konkurrencen blev udskrevet, havde Kay Fisker, C.F. Møller, Povl Baumann og S.C. Larsen i juni 
været på studierejse til Tyskland. Stegmann havde allerede været i Tyskland måneden før for sammen med 
Universitetssamvirket og ingeniørerne Niepoort og Wied at studere universiteter. Målet for de 
førstnævntes rejse var at besøge en stor byggeudstilling i Berlin og at besøge arkitekt Edvard Heiberg, som 
da var ansat på Bauhaus Berlin. På turen besøgte de den netop færdige fagforeningsskole, A.D.G.B’s 
Bundesschule (1928-30) i det nærliggende Bernau. Skolen var tegnet af Hannes Meyer, der på daværende 
tidspunkt var leder af Bauhaus Berlin. De blev meget betaget af anlægget, især af bygningernes organiske 
placering i terrænet med indbyrdes lod- og vandrette forskydninger (’bajonetforsætning’), som viste, 
hvordan et terrænfald kunne udnyttes til at være en fordel i stedet for at et problem.  

Videre har C.F. Møller i et TV-interview fra 1973 oplyst, at også William Scharffs maleri fra 1925 af den 
toskanske bjergby San Gimignano var en inspirationskilde. I maleriet fremstår byens middelalderbygninger i 
en homogen, grågul farve og med ensartede sadeltage. 

Samarbejdet 
Samarbejdet mellem arkitekterne er en særskilt historie. Stegmann boede i Aarhus og kendte til alle over-
vejelserne om universitetsbyggeriet og -konkurrencen. Det var ham, der kontaktede Kay Fisker og foreslog, 
at de skulle gå i kompagniskab - og dermed også med C.F. Møller, der i 1929 var blevet optaget som 
kompagnon hos Fisker. Fisker og Møller havde umiddelbart inden vundet 1. præmie i konkurrencen om en 
stor udvidelse af Aarhus Kommunehospital på den anden side af Nørrebrogade. C.Th. Sørensen bidrog  som 
landskabsarkitekt. Efter at de nu også havde vundet konkurrencen om universitetet, opstod et lokalt pres 
for, at en lokal arkitekt fik opgaverne. C.F. Møller flyttede derfor til Aarhus. Han fik sammen med Fisker 
overdraget arbejdet med udvidelsen af hospitalet, og i 1932 - sammen med Stegmann, Niepoort og Wied - 
også arbejdet med projekteringen af universitetets første bygninger, ”men til et meget nedsat honorar”. 6  

Universitetsbygningerne anderledes og enkle udtryk vakte furore i Aarhus, og sammen med svindende 
muligheder for indsamling af midler til det fortsat byggeri, betød en vedvarende kritik, at der var stor 
usikkerhed om universitetets videre skæbne. Da Stegmann i 1937 blev forstander for Teknisk Skole i Ålborg, 
                                                           
5 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 81 og Nils-Ole Lund: 
Bygmesteren C. F. Møller, s. 37 og 38. 
6 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 22. 
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ophørte samarbejde med Fisker og Møller. Fisker var travlt beskæftiget i København med projekterne for 
Vestersøhus og Dronningegården samt fra 1936 også som professor ved Kunstakademiet. I 1943 ophørte 
også samarbejdet mellem Kay Fisker og C.F. Møller. 

Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer skriver i C.Th. Sørensen - En havekunstner: ”Det var lige ved, at C.F. 
Møller var blevet frataget den fortsatte projektering – Stegmann og Fisker trak sig frivilligt – og Sørensen 
blev gået! ”7  

Først i forbindelse med opførelsen af hovedbygningen blev der i 1943 søgt om midler fra staten. Især i 
begyndelsen har det været afgørende, at byggeriet ikke blev dyrt. I konkurrenceprojektet var bygningerne 
tænkt opført med næsten flade, kobberbeklædte tage, men bl.a. muligheden for at få foræret en del 
byggematerialer, herunder tegl, betød at de flade tage blev erstattet af 33 graders saddeltage.   

”Vi fortryder ikke den udformning, som materialegaver og økonomi forårsagede. Det gav os mulighed for at 
arbejde med en stilfærdig murstensarkitektur, som lod sig gennemføre ved de efterfølgende 50 års 
byggerier.” 8 

Både C.F. Møller og C.Th. Sørensen mindedes deres arbejde med Aarhus Universitet med glæde. C.F. Møller 
skrev i 1978, 80 år gammel: ”Det har været en alt overskyggende del af mit liv gennem de forløbne 50 år” 
og C.Th. Sørensen skrev i 1975, 82 år gammel: ”Men trods alt er det arbejde det, jeg mindes med størst 
glæde”9  

Kampen om arealet og universitets planer 
Sidst i 1870’erne blev der anlagt en kaserne i området. Den blev først kaldt ´Fodfolkets Caserne´ og senere 
Høegh-Guldbergs Gade Kaserne. Kasernens bygninger (1875-79) var tegnet af arkitekt Carl Lange. Til 
kasernen hørte en stor eksercerplads, der optog hele den sydvestlige del af den nuværende Universitets-
park. I hele universitetets udbygningsperiode var der langvarige og vanskelige forhandlinger mellem 
forsvarets og universitetets myndigheder om at inddrage dele af kasernens område. C.F. Møller nævner i 
bogen, Aarhus Universitets Bygninger, hvordan disse trakasserier fik konsekvenser for udformningen af de 
forskellige afsnit af universitetsbyggeriet. I 1978 forlod den sidste soldat kasernen og i 1981-82 blev 
bygningerne nedrevet. Dog blev Officersbygningen først nedrevet i 2013 i forbindelse med opførelsen af 
Skou-bygningen.  

Allerede inden universitetets første bygning blev opført i 1933, søgte C.F. Møller at få rykket Ringgaden 
længere mod nord, så arealet nord for Ringgaden også kunne indgå i Universitetsparken. Men den 
daværende borgmester Jacob Jensen affærdigede idéen med de ofte citerede ord: ”Unge mand, hvis De 
ikke er tilfreds med de forhold, som jeg kan skaffe, er det blot et 5-øres brevkort for at få en anden 
arkitekt”.10  C.F. Møller opgav dog ikke tanken om at forene området nord for Ringgaden med resten af 
Universitetsparken og foreslog i sin bog fra 1978, at Ringgaden på strækningen ved universitetet skulle 
føres under jorden. 

                                                           
7 Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer: C.Th. Sørensen – En havekunstner, s. 106.  
8 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 28. 
9 Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer: C.Th. Sørensen – En havekunstner, s. 102. 
10 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 145. 
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C.F. Møller skriver, at andre placeringer af Administrationsbygningen og Studenterhuset (1964) nord for 
Nordre Ringgade blev overvejet, herunder en placering i parkens sydøstlige del, hvor det kunne have 
dannet en passende hovedindgang til universitetet – hvis det havde været muligt at erhverve det område, 
hvor Aarhus Savværks fabriksbygninger dengang lå.11 Det fremgår ikke, om det kun var C.F. Møllers over-
vejelser. I hvert fald skriver Olaf Lind, at da savværket brændte i begyndelsen af 1960’erne, blev det muligt 
for universitetet at overtage området.12 Her ligger nu Bartholinbygningen (bygning nr. 1240-1245)(1971-
74). 

Fødselsanstalten er tegnet af arkitekt Chr. Edvard Sylow i nybarok herregårdsstil, og opført i 1910 på en 
opfyldning i morænedalen.  Opfyldningen gav problemer ved opførelsen af nye bygninger i 1957-58 vest for 
Fødselsanstalten. Men et forslag om at fjerne hele opfyldningen, inkl. Fødselsanstalten, og genskabe 
kløftens oprindelige form blev afvist. I stedet blev de nye bygninger opført på pæle. Et andet af C.F. Møllers 
ønsker var, at alle Fødselsanstaltens bygninger inkl. hovedbygningen skulle nedrives. Dette ønske indgik 
længe i planerne, men i 2000 blev hovedbygningen sat i stand. 

Etablering og drift af Aarhus Universitet blev i de første år varetaget af Universitetssamvirket. Efter Anden 
Verdenskrig overtog staten Universitetssamvirkets rolle som bygherre, og i 1960’erne stillede stat og 
kommune krav om, at der blev udarbejdet en langsigtet udbygningsplan for universitetet. I 1964 godkendte 
Aarhus Byråd en bebyggelsesplan for Universitetsparken og Vennelystparken. 

I 1968 fremlagde en arbejdsgruppe under ledelse af Edmund Hansen (boligministeriets kommitterede i 
byplansager) en bebyggelsesplan for Universitetsparken og konstaterede, at de foreliggende arealer, inkl. 
de tilstødende militære arealer, ikke kunne opfylde udbygningsbehovet. I fortsættelse heraf opstod ideen 
om at flytte dele af universitetet til det i egnsplanen foreslåede B-center ved Lisbjerg, beliggende ca. 7 km 
nord for Universitetsparken. 

C.F. Møller var modstander af en sådan udflytning og accepterede i stedet, at professorboligerne og 
hovedbygningens store auditorium mod øst blev nedrevet, og at der i stedet blev opført en høj og kompakt 
bebyggelse i Universitetsparkens nordøstlige hjørne, og en tilsvarende høj, kompakt bebyggelse i parkens 
vestlige del. Dette ændrede begge områders parkkarakter.13  C.F. Møller forklarede, ”at de arkitektoniske 
problemer, der måtte opstå ved den større bebyggelsestæthed, kunne løses ved at lade bygningsblokkene 
danne lukkede gårde, der kunne give en formmæssig behagelig afveksling fra den øvrige bebyggelses åbne 
karakter”.14  

Den foreslåede delvise udflytning til Lisbjerg blev opgivet, og i 1976 forelå den såkaldte Edmund-Hansen-
plan. Under påvirkning fra de i de mellemliggende år opførte bygninger, indeholdt planen kun få forslag til 
nybyggeri, herunder enkelte husblokke hvor Steno Museet (1993-94) nu ligger, nogle tilføjelser til 
”biologikæden” midt i Universitetsparken, en ny fløj ved administrationen samt nye bygninger på Fødsels-
anstaltens areal, hvis bygninger alle blev foreslået nedrevet. Planen forholdt sig også til trafikforholdene i 
området. Det blev foreslået, at de gennemgående veje blev afbrudt, så parkens midterste del kunne blive 
bilfri. Videre indeholdt planen forslag til udlæg af flere nye parkeringspladser.  

                                                           
11 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 98. 
12 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 60, 
13 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 140. 
14 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 118. 
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Som opfølgning blev Lokalplan nr. 122 for den vestlige del af Universitetsparken vedtaget i 1980. Den 
omfattede en nedrivning af Høegh-Guldbergs Gade Kaserne. I 1993 blev denne lokalplan afløst af Lokalplan 
nr. 376, som er en bevarende lokalplan, der skal sikre den arkitektoniske helhed og de offentlige 
parkområder i både Universitetsparken og Vennelystparken. En væsentlig ændring i forhold til Edmund-
Hansen-planen er, at Fødselsanstaltens hovedbygning er udpeget som bevaringsværdig.  

I bogen Planer og grundlag (1995) udgivet af Aarhus Universitet, er retningslinjerne for universitets lang-
sigtede udvikling beskrevet. Der udtrykkes en generel støtte til indholdet af Lokalplan nr. 376, samtidig med 
at universitetets behov for forsat udvikling understreges. 

Aarhus Universitet har sammen med Undervisningsministeriets Byggedirektorat og C.F. Møllers tegnestue 
udarbejdet en helhedsplan fra år 2001.15Denne indeholder bl.a. en udbygningsplan for de efterfølgende 10 
år. Det fremgår, at der indenfor Universitetsparken og Vennelystparken stadig er en beskeden arealreserve, 
især syd for de store naturvidenskabelige bygningskæder mellem Ny Munkegade og C.F. Møllers Allé. Det 
fremgår videre, ”at man forsat respekterer et af de vigtige arkitektonisk-landskabelige hovedtemaer, der 
blev anslået fra første færd: at der mellem de to rækker af bygninger langs morænekløftens sider, og også i 
forhold til Ny Munkegade-kæden, opretholdes sigtelinier eller landskabelige akser. Betragteren, der ser fra 
syd mod nord, har disses mål i de monumentale, afsluttende bygninger ved parkens nordlige ende, Aulaen 
og Bogtårnet.” 16 

Den sidst opførte bygning, Skou-bygningen (bygning nr. 115-1116) fra 2018, er opført på det i lokalplan 376 
angivne byggefelt på hjørnet af Vennelyst Boulevard og Høegh-Guldbergs Gade. 

Med beslutningen om at Aarhus Universitet skal leje bygningerne på den anden side af Nørrebrogade, som 
tidligere har været anvendt af Aarhus Kommunehospital, er forholdene ændret. Universitetet har i Master-
plan for 2018-2028 oplyst, at der ikke er et umiddelbart behov for flere m2. Om selve Universitetsparken 
oplyses, at denne fortsat vil være det naturlige centrum for Aarhus Universitets campus. Det oplyses videre, 
at Skou-bygningen tages i brug i 2018, at laboratorierne dér forventes færdiggjort i 2021, at der vil komme 
mere liv i parken, bl.a. via bedre belysning, flere studenterrelaterede aktiviteter samt etablering af tre 
tunneler til Universitetsbyen [det tidligere kommunehospital], og at der vil blive fundet anvendelser til 
enkelte gamle bygninger, der ikke længere egner sig som laboratoriebygninger. 

På Aarhus Universitets hjemmeside oplyses, at der i 2017 var 8.000 ansatte og 39.000 studerende. 

Opsummering af kulturhistorien 
Aarhus Universitet er Danmarks første universitet uden for København og tillige også landets ældste 
campusuniversitet. Mange tillægger placeringen af landets andet universitet i Aarhus, at byen er vokset til 
landets næststørste. 

Universitetets bygninger var planlagt og til dels opført i brydningstiden mellem 1. og 2. Verdenskrig. 
Anlægget var blandt de tidligste eksempler på et antimonumentalt, offentligt anlæg, hvor bygningens indre 
funktioner afspejler sig i bygningernes og facadernes udtryk. De vindende arkitekter havde været på 
studietur til Tyskland og var inspireret af Bauhaus-skolens enkelte former og upyntede facader. 

                                                           
 
16 Aarhus Universitet – åbningsspil mod det 21. århundrede, s. 12.  
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Det er usædvanligt, at universitetet har bevaret det samme overordnede formsprog, kaldt ’den funktionelle 
tradition’ igennem så lang en anlægsperiode og undgået påvirkninger af andre, skiftende stilretninger. Det 
er kun i detaljen at skiftende byggeteknik og modestrømninger kan aflæses i bygningerne.  

Lignende anlæg 
C.F. Møller nævner i Aarhus Universitets Bygninger, at teamet bag Aarhus Universitet var inspireret af 
Fagforeningsskolen, A.D.G.B’s Bundesschule fra 1930 i Bernau ved Berlin, tegnet af Hannes Meyer, som 
bl.a. Kay Fisker og han selv så, da de i juni 1931 var i Berlin. Skolen er i dag museum og udpeget til 
verdensarv af UNESCO. 

Aarhus Universitet er enestående, det er en manifestation af et hovedgreb, som er fastholdt og 
genkendeligt gennem næsten 100 år udvikling. 
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 KORT OVER FREDNINGSOMRÅDET 

           

           

 Vignetterne viser bebyggelsen i følgende år, i læseretningen: 
-1936 
-1941 
-1950 
-1960 
-1965 
-1970 
-1978 

 Efter 1978 er der tilføjet yderligere byggeri bl.a. Søauditoriene  
og Skou-bygningen. 
 

Vignetterne stammer fra C.F: Møller: Aarhus Universitets Bygninger 
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På Høje Målebordsblade (1845-1899) ses kasernen og morænekløften samt Vennelystparken i sin tidlige udstrækning.  

På Lave Målebordsblade (1901-1971) ses det første anlæg og den nordlige sø. Andre anlæg er ikke opført, og  kortet 
antages at være fra 1933. Læg mærke til kasernes udstrækning, husvildebarakkerne nord for universitetet og Aarhus 
Savværk, der ligger langs Nørrebrogade. 
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Topografisk kort (1953-1976) viser Aarhus Universitet mens der lå professorboliger i det nordøstlige hjørne. 
Universitetet er væsentligt udbygget her. 

 Topografisk kort (1980-2001) viser bl.a. udbygningen af de to store bygningskæder mod henholdsvis nordøst og mod 
vest, ud til Ny Munkegade. 
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 Kortet er højdekurvekort (0,5 m). Morænekløftens forløb gennem parkerne er tydelig. Det kan ligeledes ses, hvordan 
der er foretaget terræntilpasning omkring dele af byggeriet. Kortet er fra Aarhus GIS (2019) 
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Kortet (1978) oplyser om hvornår hvilke arealer er overgået til Aarhus Universitet. I 1929 skænkede Aarhus kommune 
det store ’gavebrevsareal’ til Aarhus Universitet, derefter fulgte mindre arealer bid for bid. De ofte meget sparsomme 
arealudvidelser har haft betydning for bebyggelsens udformning.  
I 1978 var Fødselsanstaltens areal og store dele af militærets arealer stadig ikke overdraget til universitet.  
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 FOTOS 
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 UNIVERSITETSPARKEN 

 

 

 Adresse: Universitetsparken, 8000 Aarhus 
 Matrikel nr.: 1546a, 1546d, 1546m, 1546n, 1546o, 

1546p, 1546q, 2196 (Naturhistorisk 
Museum), 7000ag, 7000am, 7000an, 

7000bs (vejarealer) Aarhus Brygrunde 
 Ejer: Staten (Bygningsstyrelsen), 

Naturhistorisk Museum Aarhus og 
Aarhus Kommune (vejene)  

 Betegnelse: Universitetsparken 
 Komplekstype: Park, slette, amfiteater, vandløb, sø, 

træ, begrønning, busk, befæstet areal, 
tunnel, sti, vej og cykelstativ 

 Anlægsår: 1933 
 Beskrivelsesår: 2019 
 Arkitekt: C.Th. Sørensen sammen med C.F. Møller  
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 BESKRIVELSE AF UNIVERSITETSPARKEN 

Parken er domineret af to helt forskellige, store grønne områder. Især det store, friholdte område omkring 
morænekløften i parkens østlige del er karaktergivende for hele parken.  Her markerer en lille kilde og to 
søer kløftens bund. På hver side heraf ligger store, skrånende græsklædte sletter med egetræer. Mod nord 
indgår et stort friluftsteater i skråningen og er med til yderligere at facettere oplevelsen. De forskellige 
bygningsvolumener ligger tilbagetrukket på kanten af skråningerne. Undtagen herfra er den højt hævede 
hovedbygning, som afskærer kløften mod nord.  

Et mere nedtonet område udgøres af en nord-sydgående slette i parkens vestlige del. Her indgår store 
græsklædte arealer og egetræer. Flere lave hække afgrænser området, og bygningerne trænger sig mere 
på.  

Begge grønne områder er fremhævet via gennemgående sigtelinjer. Sigtelinjen i morænekløften peger op 
mod hovedbygningens aula og sigtelinje i ved vestlige grønning peger op mod Det Kongelige Biblioteks høje 
bogtårn.   

Imellem de store, grønne områder ligger andre græsklædte arealer med store egetræer, og bygninger 
opført i blank mur, som ofte er begrønnet af vedbend eller vildvin. Egetræerne fremstår helt overvejende 
som fritstående træer, dog er der stadig mindre områder, hvor den tidligere fremherskende skovkarakter 
er bibeholdt.    

Bygningerme er opført i gule tegl. De høje bygninger er orienteret parallelt med Nørregade (næsten nord-
syd) og de lavere bygninger vinkelret herpå. Undtaget er universitetets hovedbygning, som ligger vinkelret 
på Nørregade ligesom bogtårnet vest herfor.  

Hovedbygningen markerer sig mod Nordre Ringgade med to høje, mønstermurede gavle på hver side af en 
åben gård. Denne er afgrænset af en række murede piller med overliggende murstensbuer. Fra Ringgaden 
er der igennem den bagvedliggende bygnings store vinduer indblik til Universitetsparken. 

Set fra parken understreges Hovedbygningens monumentalitet af den høje aula med glasparti i hele 
sydgavlen. Vest for denne ligger Solgården, som mod parken afgrænses af en række murede piller med 
overliggende murstensbuer. Solgård og aula hviler på en høj, buet, vedbendbeklædt støttemur. 

Fra støttemurens ene side smyger et amfiteater sig ud i parken. Fra den svagt buede støttemur går 22 trin i 
et kvart cirkelslag ud i terrænet. For foden af amfiteatret dukker en lille kilde frem.17 Den er markeret ved 
og beskyttes af en lav mur.  

På den anden side af amfiteatret er kilden ført under Victor Albecks Vej for igen at dukke op et stykke ude i 
Universitetsparken. Herfra fortsætter den i en smal, rislende vandtrappe ned til to søer. Undervejs står 
enkelte buskbevoksninger og tættest på søen to grupper skræpper. I søerne er der grupper af siv og tagrør 
samt små øer med en varieret bevoksning. Enkelte store hængepile på øen i den sydligste sø mildner 
udsigten til Søauditoriernes store bygninger umiddelbart syd for søen. Søbredderne er stensatte. 

                                                           
17 Kilden har sit udspring ved Katrinebjerg, nord for fredningsområdet. 
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Vest for Søauditorierne er afløbet fra søerne ført videre i et vandløb ned mod Vennelyst Boulevard. På den 
første del er vandløbet udformet som en vandtrappe, derefter som et tilstræbt naturligt forløb med større 
sten taktfast placeret i henholdsvis den ene og den anden side af vandløbet. Derefter løber vandet nede i 
en rende, inden det igen ledes ind i en tunnel under Vennelyst Boulevard. I området omkring vandløbet er 
flere nyplantede træer og busketter. 

Søauditorierne indgår i et bebygget bælte beliggende mellem Wilhelm Meyers Allé og Vennelyst Boulevard, 
hvor landskabstrækkene ikke er så iøjnefaldende. Her ligger også Victor Albeck-Bygningen, den tidligere 
Fødselsanstalt fra 1910 i nybarok herregårdsstil med pudsede vægge og helvalmede røde tegltage. Til 
sammenligning er alle andre bygninger opført i gule tegl. Det gælder også Skou-bygningen fra 2018 i 
Universitetsparkens sydligste hjørne, ud til Høegh-Guldbergs Gade.   

I den vestlige del af Universitetsparken er terrænet fladt. Bebyggelsen mod Ny Munkegade og Langelands-
gade er højere og mere kompakt end bebyggelsen ud mod morænekløften. Syd for områdets 
gennemgående grønning ligger et stort ubebygget område, som heller ikke er beplantet som park.  

Universitetsparken rummer talrige fine murede detaljer, herunder mure der bugter sig omkring træer, 
støttemure der optager terrænspring, samt murede tunneler, der bl.a. forbinder områderne omkring 
Nordre Ringgade og Nørrebrogade med Universitetsparken. Dog virker fx den buede mur, som i et cirkelslag 
afgrænser Steno Museets medicinske urtehave, fremmed i området. Alle lave mure afsluttes foroven af 
Hasle-klinker over en kobberinddækning. 

Beplantningen 
Foruden de fritstående og meget karakterfulde egetræer er beplantningen i Universitetsparken 
karakteriseret ved de store græssletter og ved at mange af de store murflader er helt eller delvis dækket af 
vedbend eller vildvin. Disse begrønninger mildner de karske murflader, både når de om vinteren står som 
et fint filigran, når de om sommeren er overvældende grønne og frodige, og når de om efteråret står med 
brune eller røde farver. Begrønningerne får bygningerne til at vokse sammen med græsset og træerne, så 
bygninger og vækster tilsammen danner til en helhed.  Det er gennemført, at der stor set ikke findes 
prydbuske, blomster, bede eller løg i plænerne eller omkring bygningerne. 

Enkelte steder står andre store træer, fx foran Bartholinbygningen og ved Victor Albeck-Bygningen. 
Busketter og hække er anvendt i begrænset omfang, mest som afskærmning mod vejene i den vestlige del 
af parken. Endelig står der langs Nørrebrogade en række nyere kastanjetræer.  

Stier og tunneler 
Stierne i Universitetsparken er asfalterede og kantet af brosten.  

Hvor fortovene følger en vej eller er tæt på en bygning, er de belagt med gule tegl. I forhold hertil er det 
overraskende, at vejarealet imellem Søauditorierne og den sydfor liggende bygning (Institut for 
Samfundsmedicin) er belagt med gule klinker. Ligeledes er det afvigende, at der er felter med mørke klinker 
i belægningen foran den nye Skou-bygning, der huser Institut for Biomedicin. 

Af tunnelerne er den mest iøjnefaldende den brede, murede tunnel, som i den nordvestlige del af 
Universitetsparken fører fra Nordre Ringgade, under hovedbygningen og ind til parken. Dernæst følger den 
noget smallere, murede tunnel længere mod øst, som også fører fra Ringgaden, under bygningen og ind til 
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parken. Videre forbinder en tunnel under Søauditorierne områderne nord og syd herfor, og en tunnel 
under Nørrebrogade forbinder det tidligere Kommunehospital med Universitetsparken og giver nu også 
adgang til letbanestationen, kaldet Universitetsparken. Endelig forbindes området nord for Ringgaden med 
Universitetsparken med en tunnel, som der er adgang til inde fra bygningerne, og som i dette forslag ikke er 
medregnet som en del af parken.  

Nær mange af universitetets bygninger brydes græsfladerne af murede buer. Der er tale om afdækninger af 
udluftningssystemer. De indikerer, at der er kældre under græsdækket. Såvel større udluftningssystemer 
som og mindre tekniske anlæg fremstår flere steder i parken som mindre murstensbygninger. 

Parkinventar 
Set fra morænekløften er parkeringspladser og cykelstativer i Universitetsparken kun synlige i meget 
begrænset omfang.  

Cykelstativerne er hovedsalig placeret ved afgrænsende mure eller ved indgange til bygninger. De er udført 
i galvaniseret jern og har ingen overdækning. Undtagelsen er den nye cykelparkering ved letbanestationen, 
kaldet Universitetsparken. Denne cykelparkering er afvigende både med hensyn til sin fritstående, 
iøjnefaldende placering og sin overdækning, som svarer til letbanestationens overdækning. 

Ved indfaldsvejene står høje, murede skiver, hvori der er indfældet orienteringstavler. 

Med undtagelse af Victor Albecks gravsted nord for Victor Albeck-Bygningen forekommer der ingen 
skulpturer i Universitetsparken. Der er kun opstillet kunst i umiddelbar forbindelse med bygninger.   

Der er i dag kun få lamper i parken og helt overordnet kun i forbindelse med bygningerne.  

Affaldsbeholdere er udformet med en beklædning med klinker. Containere er camoufleret med en 
påklæbet film med murstensmønster  

Universitetsparken som kulturhistorisk anlæg 
Det markante landskab som udspiller sig i morænekløften kan med C.Th. Sørensens terminologi for ’det 
stiliserede landskabs’ beskrives som en moderne fortolkning af den landskabelige havetradition, hvis 
rødder er det engelske græsningslandskab med solitære træer, samt en stiliseret fortolkning af det 
italienske bjerglandskabs haveelement, nemlig den rislende bæk.18 

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Alt virker umiddelbart velholdt. 

 HISTORIE FOR UNIVERSITETSPARKEN 

Universitetsparkens centrale område, morænekløften, blev etableret samtidig med opførelsen af Aarhus 
Universitets første bygninger.  

                                                           
18 C.Th. Sørensen: Havekunstens oprindelse, 1963, s. 53 og Sven-Ingvar Andersson, Margrethe Floryan og Annemarie 
Lund: Europas store haver, 2005, s. 22.  
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Aarhus Universitet påbegyndte undervisningen i 1928 i lejede lokaler. I 1929 skænkede Aarhus Byråd i et 
gavebrev et areal i den nordlige del af den nuværende Universitetspark til Aarhus Universitet og påtog sig 
samtidig at forsyne området med veje og ledninger, efterhånden som bebyggelsen krævede det. 

Inden Universitetsparkens anlæggelse havde området haft karakter af byens baggård. Oprindeligt lå en 
galgebakke i den vestlige del af arealet. Selve galgen forsvandt i 1700-tallet, men navnet er i litteraturen 
stadig knyttet til denne del af Universitetsparken. I 1820’erne blev området af Aarhus Byråd udlagt til 
fattighaver, og fra slutningen af 1800-taller blev disse gradvist afløst af arbejderbevægelsens kolonihaver. 
Mange af kolonihaverne var, som følge af depressionen og stor boligmangel i 1920’erne og 1930’erne mere 
eller mindre permanente husly. Opførelsen af universitetet var derfor ikke velset af beboerne i området, 
men samtidigt var opførelsen sammen med mange andre projekter i Aarhus medvirkende til at begrænse 
arbejdsløsheden. Sammen med bl.a. Kanslergadeforlige (1933) var byggeriet med til at formilde vilkårene 
for mange.  

”Både kolonihaverne og barakbebyggelsen [nord for området] var dele af universitetets omgivelser indtil 
slutningen af 1930’erne. Stedets ånd var med andre ord en konfliktfyldt størrelse dengang. Universitetets 
arkitekter skabte et byggeri i klar kontrast til stedets historie, men det føjede sig til gengæld nænsomt efter 
stedets terræn. Århundreders traditioner for, at stedet fungerede som byens baggård, blev langsomt 
fortrængt af dets nye funktion som åndens højborg og byens stolthed. I den sammenhæng er universitetets 
historie ganske kort, men den har udslettet stor set alle synlige minder fra den lange fortid – bortset fra 
terrænet. Stedet ånd blev fuldstændig forandret i 1933, men den indeholder alligevel hele den usynlige 
fortid.” 19 

De første bygninger blev placeret ved parkens ydre grænser, både for at friholde morænekløften og for at 
sikre parkens omfang. Efter opførelsen af de to større bygningsanlæg (Kemisk-Fysisk-Anatomisk Institut, 
bygning nr. 1340, 1341, 1342 og 1343 og Biokemisk-Fysiologisk Institut, bygning nr. 1160 og 1162) var 
parkens daværende ydre grænser sikret. ”Nu kunne C.Th. Sørensens smukke tanker, som var fremsat i 
konkurrenceprojektet, efterhånden realiseres. Terrænet blev ved en del jordarbejde tilpasset bygningerne, 
således at disse lå som vokset op af jorden, og således at kløftens form og bløde linier blev fremhævet. 
Disse arbejder blev bekostet af Aarhus kommune ved stadsgartner I. Sandberg.” 20 

I slutningen af 1930’erne blev den første del af kastanjealléen på begge sider af Nørrebrogade plantet, og 
egetræerne i Universitetsparken blev lagt som agern, da de først plantede spæde træer ikke trivedes. Det 
var C.Th. Sørensen og C.F. Møller der egenhændigt lagde agerne21 i små runde, bede med 5 – 10 agern i 
hver. Efter nogle år blev de dårligste træer fjernet, så det alene var de bedste træer, der blev stående i 
hvert enkelt bed.22  

C.Th. Sørensen valgte eg frem for fx bøg, som ellers indgår i nationalsangen ’Der er et yndigt land’. Valget 
var begrundet med, at eg trives godt i nærheden af bygninger, modsat bøg, hvis rodnettet er sart. At egens 

                                                           
19 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 63. 
20 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 42. 
21 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 152. 
 
22 Annemarie Lund: Dansk Havekunst år 1000-1996, s.125. 
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skygge er let, mens bøgen kaster en tung skygge allerede få dage efter løvspring. Og at eg tåler afsavning af 
store grene, mens bøg har svært ved at læge store sår. Dertil kommer at eg i Danmark er ældre end bøg.  

Universitetsparkens søer er etableret samtidig med jordarbejderne i forbindelse med opførelsen af de 
første bygninger.23 ”Der var ingen sympati for anlægget af de projekterede søer i grundens sydlige del, men 
da Ny Carlsbergfondet skænkede ca. 50.000 kr. til denne del af parken, fik vi godkendt projektet. Beløbet 
var sikkert en gave til C.Th. Sørensen som havekunstner. Den dybe del af kløften blev foret med en kerne af 
ler, og den spæde kilde, der rislede i kløftens bund, blev suppleret med tagvand og drænvand fra 
bygningerne. Hvilket viste sig at give fornøden vandmængde til at fylde søerne selv i tørkeperioder.” 24 Fra 
en indstillelig overløbsanordning (en munk) midt i søerne kunne vandtilførsel til områderne mod syd 
reguleres. 

Hvor man ved udgravninger til bygninger stødte på vandårer, blev disse optaget som dræn og ført til 
søerne. Det var især aktuelt i den vestlige side af morænekløften og især ved udgravning til Institut for 
Zoologi og Zoofysiologi i 1966 (bygning nr. 1130-1135). 

Overløbet fra søerne løb tidligere i en støbt rende med opmurede ”vandfald”. Dette er siden ændret. 
Vandløbet er igen reguleret på en kortere strækning i forbindelse med etableringen af Skou-bygningen.  

Amfiteateret for foden af hovedbygningen er iflg. de officielle dokumenter tegnet af C.F. Møller. Det 
skyldes, at C.Th. Sørensen ’var i unåde’. Derfor måtte hans medvirken holdes hemmelig. Friluftsteateret, 
eller friluftsauditoriet, som C.F. Møller kaldte det, er som alle C.Th. Sørensens friluftsteatre tilpasset det 
aktuelle terræn.25 I Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyers bog hedder det: ”Virkningen af den fuldendte 
geometris samspil med terrænets frie former er afslappet elegance. Den som med en anden kliché kaldes 
klassisk ro og er noget andet end tør akademisme.” 26 

Om amfiteatret og hovedbygningen skriver C.F. Møller ”Ved at bygge en støttemur, svarende til hvad man 
kender fra sydlandske bjergklostre, tværs over kløften og ved at løfte ”solgården” mellem aulaen og vest-
fløjen op i højde med Ringgaden og aulagulvet og ved samtidig at give aulaen stor højde, opnåedes, at 
denne universitetets markante bygning kom til at hævde sig på passende måde i forhold til de omliggende 
fløje. Det var hovedidéen i forslaget. I bunden af kløften udsprang af muren den rørlagte spæde kilde, og på 
skråningen formede C.Th. Sørensen et friluftsauditorium som en arena i smuk samklang med aulaen, 
støttemuren og parkens stærkt bevægede terræn”. 27   

Morænekløften er helt fra begyndelsen blevet friholdt for bebyggelse. Men ved opførelsen af tilbygningen 
(bygning nr. 1330) til statskundskab i 1966-1967 byggede man ind i den smukke skråning syd for instituttet. 
”Selv om den nye fløj synsmæssigt i nogen grad kunne afbalanceres med andre fløje i det kommende 
statsvidenskabelige fakultetsområde [mod nord-øst], blev udvidelsen kun godkendt med stor betænkelig-

                                                           
23 Et luftfoto i C.F. Møller, Aahus Universitets bygninger s. 25 viser søerne og de første bygninger. Billedet er dateret til 
1934. 
24 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 32. 
25 Frederikshøj 1932 i Slagelse, Borgbjerg Mindeplads 1938-39 mellem Slagelse og Korsør, Mødepladsen i Roskilde 
1950 og Bellahøj 1950-51 i København, jf. Annemarie Lund: Guide til Dansk havekunst – år 1000 -1996. 
26 Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer: C.Th. Sørensen – En havekunstner, s. 109. 
27 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 54. 
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hed og bevirkede, at man vedtog en bygningsmæssig fredningslinie for hele den øvrige ubebyggede del af 
kløften for at hindre yderligere indgreb”. 28 

I 1978 var træerne i parken groet til og området havde mere skovkarakter end i dag, hvor 
Universitetsparken overvejende fremstår som en slette med fritstående egetræer C.F. Møller anbefalede 
dengang, at man burde tage stilling til, enten ved fældning at opretholde parkkarakteren, eller at bevare 
det smukke og usædvanlige ved at lade træerne vokse, således at bygningerne efterhånden kom til at ligge 
som i lysninger i en egeskov. Efter de første 50 år var der stadig ahorn, pil, bøg, elm m.m. i Universitets-
parken. C.F. Møller foreslog, at disse træer blev fældet, når egetræerne havde nået samme højde som den 
fremherskende bygningstype, dvs. 3 etager eller 10-15 m. I 2019 er der fortsat enkelte store træer, som 
ikke er eg.  

Samtidigt anbefalede C.F. Møller, at der blev foretaget en udhugning blandt egetræerne, således at der 
opstod lysninger, der gav sigtelinjer gennem slugten, rammende de enkelte bygningskroppe på passende 
skønhedsmæssig måde.”29 

I 2000 blev det af Aarhus Universitet besluttet, at disse sigtelinjer skulle etableres og bevares ved 
udhugninger i parkens beplantning.30 Imidlertid er der i helhedsplanen fra 200131 kun medtaget de to 
nordsyd-gående sigtelinjer igennem henholdsvis morænekløften og den vestlige grønning. Til gengæld er 
sigtelinjen igennem morænedalen forlænget mod syd, så den nu går fra Hovedbygningen, igennem 
morænedalen, imellem Auditoriehuset (bygning nr. 1250) og Anatomibygningen (bygning nr. 1211) og helt 
ned i Vennelystparken. På forespørgsel har Aarhus Universitet oplyst, at sigtelinjerne til stadighed er i fokus 
i forbindelse med vedligeholdelse af beplantningen og følger de oprindelige planer. 

De nuværende veje og stiers linjeføring svarer i hovedtrækkene til hvordan de oprindeligt var anlagt. 
Allerede i forbindelse med overdragelse af det første areal (gavebrevsarealet) til universitetet blev det 
præciseret, at Aarhus Kommune ville forsyne området med veje og ledninger. Dette er også fastholdt for de 
senere tilkomne arealer. Men vedligehold og rydning påhviler Aarhus Universitet. Stierne er alle anlagt med 
en slidstærk asfaltbelægning.  

C.F. Møller skriver i sin bog: ”Alle vejene i Parken er offentlige veje anlagt og bekostet af Aarhus kommune i 
normalt kommunalt udstyr, kantsten, asfalt og høje belysningsmaster. Dog forløber gangstier uafhængige 
af vejbanerne således at alt for brede sammenhængende asfaltbånd i de grønne arealer i nogen grad er 
undgået”. 32 Videre foreslår C.F. Møller at det overvejes at nedlægge Vennelyst Boulevard, så hele 
morænekløften kunne blive et samlet grønt område. 33  

Det brede fortov foran bygningerne langs Nordre Ringgade er belagt med Hasle-klinker for, jf. C.F. Møller, 
at understrege bygningens officielle karakter.  

                                                           
28 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 116. 
29 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 178. 
30 Olaf Lind og Poul Ib Henriksen: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, s. 152. 
31 Aarhus Universitet – åbningsspil mod det 21. århundrede, s. 13. 
32 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 178. 
 
33 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, s. 178. 
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Tunnelerne der i dag forbinder parken med de omgivende veje er tilvejebragt på forskellige tidspunkter. 
Den brede, murede tunnel fra Nordre Ringgade til parken blev etableret da Statsbiblioteket (1963) havde 
afskåret forbindelsen til parken. Den smallere åbne, murede tunnel fra Nordre Ringgade til parken blev 
etableret ca. 1976 i forbindelse med opførelsen af den østlige bebyggelse mod Ringgaden. Tunnelen under 
Søauditorierne (2001) blev etableret samtidigt med bygningen. Disse tre tunneler er anlagt af Aarhus 
Universitet og ’gulvene’ er belagt med gule klinker. Endelig blev der i 1994 etableret en tunnel under 
Nørrebrogade ved den senere tilkomne letbanestation, ’Universitetsparken’. Denne tunnel er etableret af 
Aarhus Kommune.  

Af Aarhus Universitetets masterplan fra 2018 fremgår, at der er planer om at etablere yderligere tre 
tunneler fra Universitetsparken til det tidligere Kommunehospital, som fremover skal indgå i Aarhus 
Universitet. Det fremgår også, at der er planer om en bedre belysning i Universitetsparken. 

I Universitetsparken er der etableret flere underjordiske rum, fx kældrene under Det Kongelige Bibliotek 
(tidligere Statsbiblioteke) med forbindelse til kælderen mellem de syd for liggende kollegier, rummet under 
Solgården ved Aulabygningen, den såkaldte ’tandemkælderen’ som med sine metertykke mure er opført til 
en accelerator ved Fysisk Institut, samt parkeringskælderen i Universitetsparkens nordøstlige hjørne. Hver 
af disse har sin egen historie. Men ligesom opførelse af nye bygninger har betydet, at det har været 
nødvendigt at fælde nogle træer, har etableringen af kældrene også haft konsekvenser for træerne. Fx blev 
flere 30-40-årige egetræer fældet i 1977 i forbindelse med etablering af parkeringskælderen i det 
nordøstlige hjørne, og kun 3-4 træer blev bevaret.   

På forespørgsel har Aarhus Universitet oplyst, at der foretages en årlig gennemgang af Universitetsparken, 
at man primært følger den gamle plan, vurderer træernes tilstand løbende og har en plan for etablering af 
nye træer, hvis træer forgår eller skal genplantes. Videre oplyses, at man genplanter med Quercus Rubus, 
samt at der altid er landskabsarkitekter med til gennemgangen, samt deltagere fra Aarhus Kommune, C.F. 
Møllers Architects, gartnere, tekniske chefer fra fakulteterne og repræsentanter fra fællesadministrationen 
Endelig har universitetet oplyst, at der findes en detaljeret plejeplan/gartnerplan for området. 

 

 SÆRLIGE VÆRDIER 

De store, friholdte græssletter i morænekløften. 

Grønningen i Universitetsparkens vestlige del. 

Egetræerne, både de fritstående og dem, der indgår i en skovlignende struktur. 

Vandløb og søer med stensætninger.  

Amfiteatret 

Blanke mure bevokset (begrønnet) med vedbend eller vildvin  

Svungne mure, der foroven afsluttes af Hasle-klinker over en kobberinddækning. 

At udluftninger og teknikrum fremstår som små bygninger i gule mursten. 
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Slyngede stier 

Belægninger af Hasle-klinker.  

Fritstående cykelstativer i galvaniseret jern - uden overdækning 

 

 

  



29 
 

29 
 

 KORT OG TEGNINGER 

Universitetsparken  

Universitetsparken  

Morænedalen med 
sletten ligger i parkens 
østlige del. 

  

Grønningen ligger i 
områdets vestlige del. 
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På kortet fra 1978 ses C.F. Møllers forslag til sigtelinjer i parken. Det lyse areal, var på daværende tidspunkt stadig 
militært. 
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-  
I 2019 er der to sigtelinje, der friholdes. De er markeret på kortet med blå stiplede linjer i de med grøn 
markerede større parkområderne. Kortet stammer fra ’Aarhus Universitet – åbningsspil mod det 21. 
århundrede’ fra 2001.  
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 FOTOS 

 
Sletter, vandløb og slyngede stier imellem fuldkronede egetræer.  
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Friluftsauditoriet med den muromkransede kilde til højre i billedet.  

 
Udsigt fra solgården ud over friluftsauditoriet og parken. 
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Fra Solgården er der nedgang til parken og til friluftsauditoriet. 
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Vandtrappen i Universitetsparkens nordlige del.  
 

 
Bygningerne omkring morænekløften ligger oppe på kanten af skrænterne.
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Kig mod syd. 

  
Den nordligste sø. 



37 
 

37 
 

  
En af de friholdte sigtelinjer. Set fra Bartholins Allé op mod Hovedbygningen. 

 
Bevoksningen på øen i den sydligste sø mildner udsigten til Søauditorierne. 
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Vandtrappen og det tilstræbt naturlige forløb af vandløbet vest for Søauditorierne. 

 
Det vestlige område. Set mod syd fra Niels Jensens Vej. 
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Den friholdte sigtelinje igennem grønningen i Universitetsparkens vestlige del. Helt bagest skimtes toppen af 
bogtårnet. 
 

   
Syd for den vestlige grønning ligger et stort, friholdt område. 
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I parkens nordvestlige hjørne ligger et sluttede gårdrum med det første anlæg i baggrunden.  

 
Det træfattige nord-østligste hjørne med parkeringskælder under. 
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Begrønningen af bygningerne indgår som en væsentlig del af parkens grønne element. 

 
Et mindre område med skovlignende karakter. 
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Nyplantede egetræer. 

 
Karakterristika for Aarhus Universitet: Skiltning (Futura, hvidlakeret og opsat direkte på mur), slynget, afgrænsende 
mur (foroven afsluttet med en kobberinddækning og klinker, og forneden med klinker), klinkebelægning (på fortov og 
indgangsarealer) samt beskyttelse af beplantning ved mur.
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Udluftninger og teknikerrum er integreret med parkens gule murstensbygninger. 

Den brede, murede forbindelse imellem Nordre Ringgade og Universitetsparken. Her set fra Nordre Ringgade. 
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Fra Nordre Ringgade er der også en smal tunnel med forbindelse til Universitetsparken. 

   
Tunnelen gennem Søauditorierne. 

   
Nedgang til tunnelen til letbanen og under Nørrebrogade. 
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Cykelstativer i galvaniseret jern og uden overdækning, som foreskrevet i lokalplanen. 
 

   
Det eneste fritstående og overdækkede cykelstativ i Universitetsparken. Det matcher letbanestationens overdækning  
Bag cykelstativet ses den tidligere kiosk. Det var den sidste bygning, som C.F. Møller tegnede i Universitetsparken. 
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Victor Albeck-Bygningens sydside med to magnoliatræer foran.  

   
Parkinventar, her en klinkebeklædt affaldsbeholder samt en parklampe. Til højre se en informationstavle i gule tegl. 
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Fortov beklædt med gule tegl. Set mod nord i det nordøstre hjørne af Universitetsparken. 

 
En container ’beklædt’ med gule mursten, så det ikke skæmmer i Universitetsparken. 
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Steno Museets buede mur mod Høegh-Guldbergs Gade. Bag muren ligger en medicinske urtehave. 

 
På strækningen imellem Søauditorierne og Samfundsmedicin er vejbanen belagt med gule klinker.  
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 VENNELYSTPARKEN 

 

 

 Adresse: Vennelystparken 8000 Aarhus 
 Matrikel nr.: 1151a, 1151b, 1151d, 1151e og 1151f Aarhus 

bygrunde 
 Ejer: Aarhus Kommune, matr.nr. 1151a, b og e. Staten 

(Byggestyrelsen) matr.nr. 1151d og f.  
 Betegnelse: Vennelystparken 
 Komplekstype: Park, slette, vandløb, sø, træ, begrønning, busk, 

bynatur, befæstet areal, sti, cykelstativ 
 Anlægsår:  1824  
 Beskrivelsesår: 2019 
,  Arkitekt: Den sydlige del er i 1824 påbegyndt af Høegh-

Guldberg. Den nuværende park er i 1989   
 omlagt af Aarhus Kommunes Park- og Kirkegårds-

forvaltning 
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 BESKRIVELSE AF VENNELYSTPARKEN 

Vennelystparken er opdelt af en morænekløft, der deler parken i et højtliggende bebygget område mod 
sydvest og et stort ubebygget parkområde mod nordøst.  

Vandløbet fra Universitetsparken fortsætter i en kløft i den nordlige del af Vennelystparken, hvorfra det – 
efter en opdæmning - løber videre i en bred, tilgroet rende og derefter ud i en sø, for så at fortsætte i et let 
slynget forløb til parkens sydlige del. Omkring vandløbet er store græsklædte sletter med en vekslende 
beplantning af forskellige træer og buske Der er åben adgang til parken fra alle sider, også ud til den stærkt 
trafikerede Nørrebrogade. Et slynget stisystem fører igennem parken. Alle stier er asfalteret. Der er ingen 
belysning langs stierne. Den østlige og vestlige del af parken forbindes hen over vandløbet af to dæmninger 
og en bro. Alle er markeret af iøjnefaldende, hvidmalede rækværker. Den sydligste forbindelse er en 
træbro. Denne tager sit afsæt i to bropiller, og over disse ses et værn af granitbeklædte mure. Træbroen 
har et hvidmalet rækværk i træ, opdelt i fire enheder, som er forbundet med et kryds. Ved de to 
dæmninger er tilsvarende hvidmalede rækværker. Alle rækværker afsluttes foroven af en bred, umalet 
håndliste. 

Beplantningen er varieret og fremtræder flere steder vildtvoksende. Skilte oplyser, at disse områder er 
udlagt til ”Bynatur”. Mod Nørrebrogade står en række nyere kastanjetræer og bag disse tre skulpturer, 
henholdsvis ’Uffe hin Spage’ af Johannes C. Bjerg, ’Siddeskulptur’ af Ib Gertsen og ’Manden’ af Sven 
Rathsack.  

På det høje niveau i den nordlige del af parken ligger en legeplads og en rund toiletbygning, opført i gule, 
murede sten.  

Parkens frodige og uhøjtidelige fremtoning vidner om dens historie som et folkeligt lystanlæg.  

Bygningerne, der alle har adresse i Høegh-Guldbergs Gade, står - ligesom bygningerne i Universitetsparken 
- i gule tegl med gule tegltage. De er alle orienteret med rygningen parallelt med Nørrebrogade. Fra nord 
drejer det sig om Tandlægehøjskolen, Center for Sundhedssamarbejde, Dale T. Mortensen Building og 
Geoscience, som i sin tid er opført til Aarhus Kunstmuseum.  

Enkelte steder fremstår mindre bygninger i gule mursten. Der er tale om større udluftningssystemer eller 
mindre tekniske anlæg, der er på denne måde er kamufleret.  

Cykelstativerne er som hovedregel placeret ved stensatte niveauspring eller ved bygningernes indgange. De 
er udført i galvaniseret jern og har ingen overdækning.  

Der er lamper i forbindelse med bygningerne.  

Affaldsbeholdere er udformet med en beklædning med klinker. Arealerne foran bygningerne er belagt med 
Hasle-klinker. 

Vennelystparken som kulturhistorisk anlæg 
Parkens tidligere anvendelse som folkepark afspejler sig i dag tydeligst i morænekløftens varierende 
beplantning samt i de snoede stier med de iøjnefaldende overgange over vådområderne i bunden af 
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kløften. Der tænkes her på både broens granitbeklædte sider og hvidmalede rækværk og på de tilsvarende 
hvidmalede rækværk ved de to nordligere dæmninger.  

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Alt virker umiddelbart velholdt. 

 HISTORIE FOR VENNELYSTPARKEN 

Vennelystparken er ældre end Universitetsparken. Det første initiativ til Vennelystparken blev taget i 1824, 
da Aarhus Kommune udlejede den sydlige del af området til Julius Høegh-Guldberg for en 25 års periode, 
på betingelse af at der blev plantet 3000 træer i området. Det var Høegh-Guldberg der gav området navnet 
Vennelyst. 

Inden da henlå områderne som del af byens græsningsareal (folddumperne). Efter de første 25 år kom der 
restauranter m.m. i Vennelystparken. Ingen af disse er bevaret. De er alle brændt eller nedrevet.  

I begyndelsen af 1880’erne blev parken udvidet mod nord. Samtidig blev der opført en ny koncertsal og i 
1892 også en scenebygning. Af mere bemærkelsesværdige bygninger nævnes en imponerende træpavillon i 
orientalsk inspireret stil med et højt tårn. Bygningen var tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen, som havde 
vundet en i 1895 udskrevet konkurrence om en ny restaurant i parken. Bygningen brændte i 1908, og 
herefter var der i en årrække ingen restaurant i parken. I 1909 opførtes en mindre pavillon i forbindelse 
med Landsudstillingen.  

I 1926 blev der igen opført et stort teater- og restaurationskompleks. Det bliver schalburgteret i januar 
1945, efter at Royal Air Force i oktober 1944 havde bombet kollegiebygningerne i Universitetsparken, hvor 
Gestapo havde indrettet sit århusianske hovedkvarter. 

Vennelystparken dannede igennem de første godt 100 år ramme om meget forskellige aktiviteter. Der blev 
fx afholdt revyer, sangdyster, afholdsmøder, grundlovsmøder, børnehjælpsdage, musikfester, cirkus, 
maskinudstillinger, hunde- og fjerkræudstillinger samt ikke mindst fyrværkeriarrangementer. Endvidere 
omtales Industriudstillingen i 1876 og Jyske Landboforeningers Jubilæumsdyrskue i 1897.  

Spredte beretninger om Vennelystparken giver indtryk af, at området var først et respektabelt sted, 
derefter et mere skummelt sted og senere et sted med fest og ballade – ofte til spidsborgerskabets 
forargelse. Således omtales haven I 1840’erne som et mindre, men smukt og hyggeligt anlæg, der mest blev 
besøgt af barnepiger med børn, mens det i 1860’erne omtales som et sted, hvor sletklædte personer og 
børn søgte tilflugt og forårsagede allehånde uorden. Herefter har der været vekslende forlystelser og 
underholdninger, og støjniveauet herfra har indimellem har været så højt, at det generede patienterne på 
det i 1893 opførte hospital på den anden side af Nørrebrogade. 

Aarhus Borgerlige Skydeselskab havde i perioden 1851-80 skydebane i parken og Aarhus Boldklub havde i 
1890’erne tennisbaner her.  Endelig er parken omtalt i Albert Dams roman ”Mellem de to søer” fra 1906. 
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I 1954 besluttede Århus Byråd at overlade den vestlige del af Vennelystparken til byggeri med tilknytning til 
Aarhus Universitet. Hermed skiftede parken karakter, og den opfattes i dag som en del af det samlede 
universitetsområde. Journalisthøjskolen og Skolen for Syge- og Sundhedspleje er fra slutningen af 
1950’erne. Herefter kom Tandlægehøjskolen og Aarhus Kunstmuseum. 34 Parken indgår i den bevarende 
lokalplan nr. 376 fra 1993, som kun med få undtagelser afviger fra bestemmelserne for Universitetsparkenr. 
Fx er der ingen bestemmelser om beplantningen i Vennelystparken eller om at der ikke må opsættes 
kunstværker. 

Vennelystparken blev i 1989 istandsat af Aarhus Kommunes Park og Kirkegårdsforvaltning. Parkens to søer 
blev i den forbindelse lagt sammen til én. Desuden blev faldefærdige træer fældet og afløst af 
nyplantninger. 

Rækken af kastanjetræer langs Nørrebrogade blev plantet omkring 2010 i forbindelse med udvidelsen af 
Nørrebrogade, og i 2012 blev der plantet flere grupper af kirsebærtræer. Endelig er flere områder i parken i 
løbet af de sidste 10 år udlagt til ekstensiv drift. 

 SÆRLIGE VÆRDIER 

Parkarealet som ubebygget område med græssletter og vekslende beplantning i morænekløften. 

Vandløb og sø i bunden af morænekløften.  

Slyngede stier 

Blanke mure bevokset (begrønnet) med vedbend og vildvin  

Lave mure, der foroven afsluttes af Hasle-klinker  

At udluftninger og teknikrum fremstår som små bygninger i gule mursten. 

Cykelstativer i galvaniseret jern og uden overdækninger 

 

  

                                                           
34 Museet er nu rykket ind i Aros, og de tidligere museumsbygninger anvendes af Geoscience 
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 TEGNINGER OG KORT 

Vennelystparken ligger syd for Universitetsparken. 

Vennelystparken har 
stisystemer, 
morænekløft og bynatur. 
Der ligger fire 
bygningsanlæg i parkens 
sydvestlige del. 
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Signaturerne oplyser følende (i forkortet udgave): Fuldkronede træer - cirkel med mørk grøn udfyldning, Unge træer - 
cirkel med lys grøn udfyldning. Træerne i Vennelystparken, jf. Aarhus Kommune WebGIS. 
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 FOTOS 

 
Vennelystparkens indgang på hjørnet af Nørrebrogade og Høegh-Guldbergs Gade.   
Foto fra 1910-1915 fra Hammerschmidt Fotosamling, Aarhus Stadsarkiv. 
 

 Postkort af Vennelystpavillon tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen, bl.a. arkitekt til Tuxens Villa i Skagen og 
Christiansborg i Kbh. Pavillonen blev opført 1898 og brændt 1908. Fra Aarhus Stadsarkiv. 
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 I den nordlige del af Vennelystparken er en dæmning, som er afgrænset af et hvidmalet rækværk. 
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 I den midterste del af Vennelystparken ligger en sø, som mod syd er afgrænset af en anden dæmning, der også 
afgrænses af et hvidmalet rækværk. 

 
Den midterste del af parken, set mod nord med Nørrebrogade i baggrunden. 
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I den sydlige del af parken fører en bro over vandløbet. 
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Morænekløftens bund, set mod nord fra broen mod syd. 

 
Parken har mange forskellige, store træer. 
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 En af de nyere grupper af kirsebærtræer fra 2012. 

       
Flere områder er udlagt til Bynatur. 
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Ommuret udluftning.               Affaldscontainer beklædt med Hasle klinker. 

   
Cykelstativer er placeret hensigtsmæssigt ved bygningernes indgange, ved stensætte niveauspring eller afgrænsende 
mure. 
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 Legepladsen ligger både solrigt og rimelig diskret. 

     
Uffe hin Spage.                                         Siddeskulptur.                                                                        Manden. 
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 DET FØRSTE ANLÆG 

 

 

 Adresse: Bartholins Allé 9, 8000 Aarhus 
 Matrikel nr.: 1546a Aarhus bygrunde 
 Ejer: Staten (Bygningsstyrelsen) 
 Betegnelse: Det første anlæg 

Bygning 1340, 1341, 1342, 1343 
 Institut: Jura og Statskundskab 
 Park Universitetsparken 
 Komplekstype: Undervisningslokale, auditorium, 

kontor, befæstet areal, mur, skiltning og 
cykelstativ  

 Opførelsesår:  1933  
 Beskrivelsesår: 2019 
 Arkitekt: C.F. Møller sammen med Kay Fisker og 

Povl Stegmann 
 

 BESKRIVELSE AF DET FØRTE ANLÆG 

Det samlede anlæg består i 2019 af 10 bygninger (bygnings nr. 1340, 1341, 1342, 1343, 1330, 1331, 1332, 
1333, 1350 og 1351), bygget sammen omkring et gårdrum og med tilbygninger flere steder. Bygningerne 
1340, 1341, 1342 og 1343 danner en række og var de første, der blev opført til Aarhus Universitet. De er 
placeret som en bygningsrække i anlæggets vestligste side med direkte forbindelse til morænekløftens 
landskab med egetræer, vandløb og søer. Anlæggets resterende bygninger er kommet til senere, og derved 
er det centrale gårdrum opstået. 
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Gården er belagt med Hasle-klinker, brudt af et rektangulært græstæppe med et egetræ. Derudover er der 
mod nord, syd og vest for bygningerne arealer, der er belagt med Hasle-klinker. Området mod vest udgøres 
af en L-formet terrasse, hvortil der er adgang fra bygning 1340 og 1342. Som helhed følger anlægget den 
dominerende struktur, med høje bygninger parallelt med Nørrebrogade og de lavere forbindelsesbygninger 
vinkelret herpå. 

Bygningerne 
Følgende beskrivelse forholder sig til Universitetets første anlæg. Bygningerne 1341, 1340 og 1343 er fra 
syd mod nord placeret i forskudt forlængelse (bajonetforskydning), mens bygning 1342 er tilbygget mod 
vest. Alle rygninger er løftede og har ventilationsriste. 

Den midterste og længste bygning 1340 er tre etager høj plus udnyttet tageetage. Bygningen har 14 fag syd 
for tilbygningen (bygning 1342) og yderligere tre fag nord for. Vestfacaden er præget af taktfaste vinduer 
og et stort vinduesparti (svarende til to fag) ud for hovedtrappen. Østfacaden mod gården er præget af 
taktfaste vinduer og en hovedindgang under en fast markise (svarende til to vinduesfag). I gavlene er der 
høje trefags vinduer, der danner et samlet vinduesbånd. Mod syd er det afbrudt af etageadskillelserne. I 
nordgavlen er det lodrette vinduesbånd ubrudt og har indblik til en elevator. 

Vinduerne er tre fag brede, det midterste fag er bredere end de to mod siderne. En tværpost går gennem 
alle tre fag. Over alle vinduerne mod gården er der monteret gule stofmarkiser opdelt for hvert vindue. 
Markiserne er fastgjort på lange sammenhængende stænger, hvorved alle etagens markiser slås ud på en 
gang. Vinduerne har mod parken ligeledes gule, opdelte markiser på fælles stænger. Vinduerne som er 
placeret syd for trapperummets lodrette vinduesbånd, har lange ubrudte markisestænger. Nord for 
trapperummet er der kun markiser over udvalgte vinduer, og de er monteret på stænger, der strækker sig 
over to vinduer.  

Der er én altan i bygning 1340s sydgavl. Altanen er i tredje sals højde med adgang fra et vindues- og dørfag, 
i gavlens midterakse. Altanen, der er forskudt mod øst, har betondæk og et værn af hvidmalede rør.  

Hovedindgangen (1340) er på østsiden under en fast markise med kobberkant. Hoveddøren er den 
oprindelige fem fags teakdør, der leder ind til et vindfang. I hoveddørens karm findes endnu den 
oprindelige dørklokke mærket: Kemi, Fysik og Anatomi.  

Fra vindfanget er der endnu en fem fags dør i teak, der giver adgang til hoved-trapperummet. Her findes 
husets fritbærende hovedtrappe. Trapperummet er i direkte visuel kontakt med Universitetsparken via et 
stort vinduesparti i hele rummets bredde og højde. En dør under den ene repos, giver adgang til den 
klinkebelagte terrasse, der løber langs bygningens vestfacade. Fra trapperummet er der i stueetagen 
gennem yderligere teaktræsdøre adgang til korridorer til hver side, 

Bygningens hovedtrappe har tre løb, der følger væggene og er forbundet med kvadratiske reposer i 
hjørnerne samt en hovedrepos, der strækker sig i hele trapperummets længe. Hovedreposen er adskilt fra 
midter-korridoren af en glasvæg. Durchsigten er fri og kvadratisk. Forvangen er frithængende og synlig. 
Trappen er belagt med gule klinker, og gule klinker er ligeledes monteret på væggen som fodpanel. 
Klinkeafslutningen til forvangen er hævet og trukket en anelse udover vangen. Forvangen og trappens 
underside er hvidpudset. Trappens gelænder består af en lakeret rundstok til håndliste, monteret på 
hvidmalede balustre af rør. Rørene møder den hævede klinke i forvangen med en lille, hvidmalet ring. Ved 
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vinduet mod Universitetsparken er gelænderet monteret ved, at håndlisten er bøjet, så den møder gulvet i 
en moderne fortolkning af mægler. Herefter følger den trappens hældning for til sidst at bøje ned til gulvet 
igen. Gelænderet mod durchsigten står ligeledes på gulvet, inden det forsætter op langs trappens forløb. 

I hver ende af bygningens vestlige side er der yderligere en trappeopgang.. Disse sekundære trapper er 
toløbstrapper med smalle duschsigte, hvis detaljering ang. belægning, håndlister, synlige forvanger mm. 
svarer til hovedtrappens. Den sydlige trappe betjener også bygning 1341. I stueetagen er trappeopgangen i 
åben forbindelse med gangen til den senere tilbyggede bygning 1330. Trappeopgangenes vinduer er 
forskudt fra bygningens øvrige i højden, således at vinduerne følger trappereposernes etager. I nordgavlen 
findes en elevator ved siden af trappen. Elevatoren har ligesom hovedtrappen et ubrudt vinduesbånd, der 
strækker sig i hele bygningens højde. 

På alle etager findes en midterkorridor, der betjener kontorer, depoter, arkivrum, kopirum og mødelokaler. 
De fleste rum er et vinduesfag brede. I stueetagen er gulvet belagt med gule klinker, mens de øvrige etager 
har meleret linoleum.  

Under skråvæggene i tagetagen er der i bygningens nordende kontorer og depoter på hver side af en 
gennemgående korridor. Mod syd er et mødelokale i hele bygningens bredde. 

Den sydligste bygning 1341 er to etager høj plus udnyttet tagetage. Bygningen er syv vinduesfag lang. Der 
er adgang til bygningen fra bygning 1340s sydgavl. Vinduerne er hvidmalede, de er tre fag brede, hvoraf 
den midterste rude er bredere end de to andre. Vinduerne på første sal er høje (30 murskifter) og opdelt af 
en tværpost. Stueetagen vinduer er lave (18 murskifter) og udelukkende opdelt af de to lodposter, der 
opdeler vinduernes fag. 

Der er én altan i bygning 1341s sydgavl. Altanen er i første sals højde med adgang fra et vindues- og dørfag, 
der ligger i gavlens midterakse. Altanen er forskudt mod øst. 

På alle etager findes en midterkorridor, der betjener kontorer, depoter, arkivrum, kopirum og mødelokaler. 
De fleste rum er et vinduesfag brede.  

Under skråvæggene i tagetagen er der kontorer, teknikrum og mod syd et mødelokale i hele husets bredde.  

Midt i bygningen mod vestfacaden er en trappeopgang. Trappen er en toløbstrappe med smal durschsigt. 
Dens detaljering ang. belægning, håndlister, synlige forvanger mm. svarer til hovedtrappens. I stueetagen 
er der fra trappeopgangen udgang til Universitetsparken. 

Tværbygningen, bygning 1342, er fire etager høj plus uudnyttet tagetage og fem vinduesfag lang. Den ligger 
vinkelret på bygning 1340s vestside og strækker sig ud i parken. Vinduerne er tre fag brede, det midterste 
fag er bredere end de to andre. En tværpost går igennem alle tre fag. I gavlen er der kun vinduer i 3. sals 
højde. 

Fra bygningens sydvestlige hjørne, strækker en lav ud langs den L-formede terrasse. 

Der er adgang til bygningen via mellemgange på hver etage fra 1340. På nederste etage er en midter-
korridor, der betjener kontorer på hver side. Der er adgang til den L-formede terrasse via en dør i 
sydfacaden. På både første og anden sal er der et stort, gennemgående kontor. På 3. sal er et auditorium. 
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Dette kan aflæses i facaden, idet der – for give plads til gulvets hældning - er flere murskifter under 
vinduerne end i kontoretagerne. Over vinduerne er der monteret gule stofmarkiser opdelt for hvert vindue. 
Markiserne er fastgjort på lange sammenhængende stænger, hvorved alle etagens markiser slås ud på en 
gang. 

Den nordligste bygning 1343 er tre etager høj plus uudnyttet tagetage. Oprindeligt var bygningen seks 
vinduesfag lang. Der er siden tilføjet yderligere seks vinduesfag. Bygningen knytter sig til bygning 1340s 
nordgavl. Der er gennemgangen fra bygning 1340. Terrænet omkring bygning 1343 gør, at den etage, der er 
forbundet med stuetagen i det resterende anlæg, svarer til en høj kælder. I østfacadens femte fag fra syd er 
en dør med en trappe med seks trin op. Døren fører ind til et gangarelaet i stueetagen, der svarer til 1. sal i 
resten af anlægget. I nordgavlen er et stort vindues- og dørparti. Nordgavlen vender ud mod Victor Albecks 
Vej, der slår en bue uden om bygningen. En lav mur mellem vej og fortov giver mulighed for, at fortovet, 
der er belagt med Hasle-klinker, kan hæve sig op, således at døren også fører til den etage, der svarer til 1. 
sal. Der vokser et egetræ på det løftede fortov. Sydgavlen er én stor ubrudt murflade. 

Vinduerne i den ældste del er tre fag bede, det midterste fag er bredere end to øvrige. En tværpost går 
igennem alle tre fag. Vinduerne i den yngre del er i halv højde. 

Over vinduerne er der monteret gule stofmarkiser opdelt for hvert vindue. Markiserne er fastgjort på lange 
sammenhængende stænger, hvorved alle etagens markiser slås ud på en gang. Der er ingen markiser over 
vinduerne i trappeopgangene. 

I den nederste etage, som ligger lavt i terrænet, er en midterkorridor, der betjener kontorer og værksteder. 
I den nyeste del af bygningen (de seks nordlige fag) er der ligeledes en midterkorridor med adgang til 
kontorer og mødelokaler på de øvrige etager. I det nordvestligste hjørne er en trappeopgang.  

I den ældste del, tættest på bygning 1340, er der i de to øverste et auditorum med hældende gulv. Adgang 
til auditoriet sker via to uafhængige trappeopgange, en i hver side af bygningen. Inden for-længelsen lå 
trappeopgangene i bygningens nordgavl. Begge trapper er med to løb med smal durschsigt, hvis detaljering 
ang. belægning, håndlister, synlige forvanger mm. svarer til hovedtrappens.  

Gulvene er belagt med gule klinker i den nederste etage, der er meleret linoleum på de øvrige etager. 

Vedbend og vildvin: 
Bygning 1340 har beplantning i det nordlige hjørne af gårdrummet samt på de fem nordligste fag mod 
parken. Der er også vedbend på den gavl, der støder op til den nordligste bygning (bygning 1343). 

Bygning 1341s østfacade mod nord har beplantning. Det samme gør sig gældende på sydgavlens vestlige 
side, hvor vedbend dækker dele af murværket og slynger sig rundt til bygningens vestside 

Bygning 1342 har beplantning på hele gavlen mod parken, samt mellem vinduerne på sydsiden. 

Bygning 1343 har beplantning på nordgavlen, der kun er klippet fri ved vindue og dørparti. Denne vedbend 
kravler hele vejen rundt og om på vestfacaden. Hvor bygning 1343 og 1342 mødes, gror en mindre 
vedbend. På østfacaden ses flere planter på vej op mellem vinduerne. 
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Kunst: I bygning 1340s vindfang findes et maleri udført af Franz List, der illustrerer grundstensnedlæggelsen 
til Aarhus Universitets første bygning. I tillæg hertil er der ophængt en række yderligere værker i bygning-
erne bl.a. malerier af John Kørner i hovedtrapperummet.  

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Bygningerne fremstår umiddelbart velholdt. 

 BYGNINGSHISTORIE 

Bygningskomplekset er et resultat af arkitektkonkurrencen, der blev vundet af C.F. Møller, Kay Fisker og 
Povl Stegmann. Vinderforslaget har C.F. Møller beskrevet som Bauhaus-Dessau-påvirket, med vindues-bånd 
og kobbertag. Realiseringen blev afgørende påvirket af økonomien. Det var et krav, at byggeriet ikke måtte 
overskride de 800.000 kr., der var indsamlet forud for igangsættelsen. Dertil kom en række materialer, der 
var skænket til projektet, herunder egetræsparket og fyrretræ til inventar. Den største donation kom fra De 
forenede Teglværker, som gav 1 million gule mursten.  

Selvom det første anlæg var uhyre moderne i sit udtryk, er dens byggeteknik i det væsentlige baseret på 
datidens traditioner. Murværket er det altdominerende materiale. Facaderne er fuldmur, ligesom skillerum 
er af murede, men over de ret brede vindueshuller er der anvendt ståldragere, hvilket var nyt. 

Under projekteringen i 1932 skriver C.F. Møller til Kay Fisker og beretter om sit besvær med at få brugt hele 
den million sten, som var en af materialgaverne. Ydermurene blev en halv sten tykkere en nødvendigt og 
alle skillerum og kældervægge blev udført i murværk. Alligevel blev der kun brugt ca. 800.000 mursten og 
29.000 tagsten. 

I forhold til konkurrenceprojektet var der udover det ændrede materialevalg på grund af ændrede 
funktionskrav også foretaget ændringer af bygningskroppene. Der kom fire bygninger i stedet for tre og den 
ene bygning blev lagt på tværs af de andre og afsluttet med en stor gavl ud mod kløften. Dette motiv skulle 
iflg. oplysninger fra C.F. Møller være inspireret af Sigurd Lewerentz’ nyklassicistiske kapel på 
Skovkirke¬gården i Stockholm. 

’Vi fortryder ikke den udformning, som materialegaver og økonomi forårsagede. Det gav os muligheden for 
at arbejde med en stilfærdig murstensarkitektur, som lod sig gennemføre ved de efterfølgende 50 års 
byggerier.’   

Bygningerne 1340, 1341, 1342 og 1343 er de første opført til Aarhus Universitet. Indvielsen fandt sted 
under pomp og pragt mandag den 11. september 1933. Bygningerne fungerede som hovedbygning frem til 
indvielsen af den nuværende hovedbygning i 1946. Ved indvielsen af de første bygninger lå et ankomstareal 
på østsiden, vendt mod Nørrebrogade. Ankomstpladsen afsluttedes i et cirkelslag. På grund af terrænets 
fald har pladsens sydlige ende karakter af balkon og værnet her er hvidmalede rør, svarende til værnet på 
altanerne. Bygningerne blev opført til undervisning i kemi, fysik og anatomi. 
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Senere er der bygget til i flere omgange, bl.a. en forlængelse af bygning 1343 mod nord og ligeledes en 
forlængelse af bygning af 1342 mod øst. Det ses i murstenenes farveskift. Forlængelsen af 1342 hedder 
1351 og udgør en høj væg mod det gårdrum, der i dag udgør ankomstarealet til bygningen. 

Anlæggets samlede hovedgreb er opstået som følge af en differentiering af lokalerne efter deres 
anvendelse. Herved kom bygningsvoluminerne til at bestå af blokke, der kunne forskydes indbyrdes. Dette 
princip viste sig at være anvendeligt i udformningen af de efterfølgende bygninger. 

Bygningernes indre hovedgreb er bevaret, men der er sket tilpasning, fx nedlæggelse af studiesal og et 
mindre auditorium. I stedet er de gennemgående gangarealer videreført, og der er indrettet kontorrum, 
der svarer til bygningernes øvrige. 

Det første anlæg havde vinduer af spinkle stålprofiler. De er formentlig skiftet i slutningen af 1960’erne. I 
2003 blev vinduerne igen skiftet, denne gang til indadgående drejevinduer med kraftigere profiler. 

Byggesagerne er kun delvis tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside. 

Disponeringen af det første bygningskompleks, Kemisk-Fysisk-Anatomisk Institut var forbillede for de 
efterfølgende bygninger. De mindre arbejdsrum med 5 m dybde, blev samlet i en midterkorridorfløj, 
øvelsessale og biblioteker med 10m husdybde i en tværgående fløj uden overbygning og rum med stor 
husdybde ca. 15 m fx auditorier i 1 etages fløje uden overbygning. ”Bygningen kom således til at bestå af 
blokke med forskellig højde, bredde og længde forskudt for hinanden”. 

I C.F. Møllers såkaldte testamente anbefaler han en særlig nænsomhed i forhold til den først bygning. 
Særlig fremhæver han forhallen med dens store vindue og tritbærende tappe, hoveddøren af teaktræ og de 
”rigeligt store normalvinduer fra ”glastidens første år.” Dertil kommer de tre originale ringeklokker fra 1933 
med indskrifterne ”Fysik”, ”Kemi” og ”Anatomi” 

 SÆRLIGE VÆRDIER 

Bygningens ydre, herunder de blanke mure og gule tage, de trykkede fuger, murhuller til vinduer og døre, 
de hvidmalede vinduers formater, ingen synlige installationer bortset fra den forhøjede rygning samt 
bygningens tilpasning til parklandskabet. 

Den faste, kobberkantede markise over den oprindelige hovedindgang og den originale dørklokke, der 
stadig findes her, samt de femfløjede teaktræsdøre tillægges særlig værdi. Det samme gør sig gældende for 
de tofløjede teaktræsdøre, der fører fra foyeren til korridorerne i bygning 1340.  

I det indre er det især den fritbærende hovedtrappe og trappeopgangene, herunder håndlister og balustre, 
klinker og i øvrigt de bevarede klinkegulve. Hertil må også regnes de originale flader med terrazzo, både på 
vinduesplader og gulvarealer. 

Auditoriernes placering i bygningskomplekset kan aflæses i facadernes brudte rytme. Dette træk har en 
særlig værdi. 
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Dertil kommer, at skiltningen svarer til områdets skiltning i øvrigt med teksttype FUTURA, hvidmalet og 
fastgjort direkte i mur. 

Som de første bygninger opført til Aarhus Universitet har disse bygninger har desuden en særlig historisk 
værdi. De er landskabeligt placeret strategisk på randen af morænekløften, med frit udsyn til denne. 
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 KORT OG TEGNINGER 

Bygning 1343, bygninger 1342, bygning 1341 og bygning 1340. 

De første bygninger blev 
placeret i 
Universitetsparkens 
nordøstlige område. 
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Til sammenligning ses den originale plantegning for 1. sal ved siden af den nuværende. Bygningerne hovedstruktur er 
tydelig. 
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Nederste etage (stuen).                       1. sal. 
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<- 2. sal, læg mærke til skråvæggene i den sydligste bygning. 
 
Herover 3. sal. Her ses auditoriet i vinkelbygningen. 
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 FOTOS 

 

Det første anlæg foto fra 1934 

Kilde: Aarhus Universitets hjemmeside, 
universitetshistorisk udvalg. 

Fra venstre mod højre er bygningernes 
nr. 1341, 1340, 1342 (vinkelret på de 
andre) og til sidst 1343. 

I 2019 blokerer nyere bygninger for dette 
vue. 

 
Herunder det første anlæg set 
Universitetsparken. 
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TV: Universitets første bygninger er placeret på 
morænekløftes østlige side. Foran mod 
Nørrebrogade var en ankomstplads, der afsluttedes 
i cirkelslag. På grund af terrænets fald har den 
sydlige ende karakter af balkon og værnet her er 
hvidmalede rør, tilsvarende værnet på altanerne. 
 

 

 

1. Hovedbygningen ved Ringgaden (påbegyndt 1942 og indviet 1946). 2. Den første universitetsbygning fra 1933 (Det 

første anlæg) og få meter til højre herfor den 1941 opførte højspændingshal. 3. Professorvillaerne (de fire langs 

Katrinebjergvej opførtes 1933-34, mens den femte er fra 1947). 4. Kvindekollegiet (kollegium VII) fra 1950 med 

eforboligen til venstre. 5. Det musikvidenskabelige institut fra 1950. 6. Naturhistorisk Museum indviet 1941.  

7. Institutter for biokemi og fysiologi fra 1937 samt instituttet for hygiejne fra 1953 (den lyse bygning). 8. Institutter 

for alm. patologi og farmakologi 1953. 9. Kollegium I-VI med to eforboliger. I-III opførtes i 30'erne, og IV-VI i 

efterfølgende årti. 10. De gifte studerendes kollegium Kilde: Universitetshistorisk Udvalg /luftfoto 1953. 
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Universitets første 
bygninger set fra luften. 
Nederst i billedet ses 
kolonihaverne, der havde 
til huse på det der senere 
er blevet til Universitets-
parken. Lige nord for 
bygningen ses det 
savværk, der lå ud mod 
Nørrebrogade. 

Vandløbets forløb og den 
nordligste sø ses på 
billedet. 

Billedet er dateret til 
1934 i C.F. Møllers bog 
Aarhus Universitets 
bygninger. 

 

 I dag ankommer man til Det første anlæg gennem et gårdrum belagt med Hasle-klinker. Den grønne græspude med 
egetræet kan ses til højre i billedet. 
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Den originale teakdør er her endnu. Læg mærke til gennemsynet til Universitetsparken og vinduernes fagopdeling 
samt de gule markiser, der er opdelt pr vindue, men slås ud pr. etage. 
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Indgangen er under en fast markise.           I dørkarmen findes stadig den oprindelige dørklokke. 

Indvending er der flere originale teakdøre i forbindelse med vindfang og trapperum. 
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Hovedtrappen er fritbærende og foran husets største vinduesparti, der vender ud mod morænekløften. 
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Klinkerne på forvangen er trukken en anelse ud.            Galænderets håndliste drejer og bliver til en mægler. 

  
Hovedtrappens forfindes detaljer, gentages i bygningens sekundære trapper. 
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Indvending er det de lange miderkorridorer, der dominerer. 

  
Kontorerne og depoter er et til to fag brede.            I den nordlige ende er der en udgang mod vest. 
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Bygning 1340s facade mod Universitetsparken er domineret af hovedtrappens store vindue. Læg mærke til hvordan 
begrønningen ændrer facadens udtryk.Vinduerne og vinduestakten er ens på hver siden af det store vinduesparti. 

Der er en terrasse langs parkfacaden. Der er adgang til parken og terrassen via en dør i det store vinduesparti. 
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Det første anlægs sydligste længe (1341) er7 vinduesfag lang og knytter sig til anlæggets største bygning (1340). Læg 
mærke til de to altaner i gavlene. Bygningen længst til højre er tilføjet senere. 

Bygningen er placeret på morænekløftens kant. En dør skimtes lige der, hvor vedbendene stopper. 
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Fra altanen er der udsigt til sørene.                                    Bygningens sokkel er market med rulleskifte. 

    
Trappens detaljer er tilsvarende hovedtrappen.             Kontorerne er fordelt på hver side af en midterkorrior.   
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Den korte tilbygning, der ligger i Universitetsparken er anlæggets højeste. Læg mærke til springet i etagehøjden, der 
fortæller om etagernes forskellige formål. Øverst er der auditorium med skrående gulv. 
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Nordgavlen i anlæggets nordligste bygning ligger i direkte forbindelse med Victor Albecks Vej  

Bygningen er forlænget mod nord. Skiftet ses både i vinduesstørrelsen og teglens kulør. 
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Det klinkebelagte fortov løfter sig op mellem to støttemure, der også optage terrænforskellene mellem vej og park. 
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Der er et auditorium i bygningen med skråt gulv. Det ses i facaden ved, at vinduerne sidder højt. Inventaret er skiftet, 
men lamperne er endnu i de originale fordybninger i loftet. 

   
Trapperne i bygningen har samme klinke- og gelænder-detaljer som anlæggets hovedtrappe. 
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Midterkorridorer giver adgang til kontorceller i bygningens forlængelse. 

   
Vinduespladerne er af terrazzo.             Der er klinkegulv i nederste etage, i den oprindelige del. 
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 DALE T. MORTENSEN BUILDING 

 

 

 Adresse: Høegh-Guldbergs Gade 4, 8000 Aarhus C 
 Matrikel nr.: 1151d Århus bygrunde 
 Ejer: Staten (Bygningsstyrelsen) 
 Betegnelse: Dale T. Mortensen Building  

Bygning 1650, 1651, 1652 og 1653 
 Institut: AU Forskning – International Centre 
 Park Vennelystparken 
 Komplekstype: Undervisningslokale, kollegium, café, 

befæstet areal, mur, skiltning og cykelstativ 
 Opførelsesår:  1957-1960 
 Beskrivelsesår: 2019 
 

 BESKRIVELSE AF DALE T. MORTENSEN BUILDING 

Dale T. Mortensens Building er opført i Vennelystparkens sydvestlige side mellem Høegh-Guldbergs Gade 
og morænekløfte. Anlægget består af fire bygningsvoluminer med gavle og rygning parallelt med 
Nørrebrogade. Tre af bygningerne er i én etage med kælder under og den er tre etager med udnyttet 
tagetage og kælder. Kælderen i anlæggets vestligste bygning ligger delvis over jorden, som følge af 
terrænets fald. Alle bygninger i Vennelystparken ligger i samme retning. Fra vest mod øst ligger 
bygningerne 1651, 1650, 1652 og 1653. 
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Anlægget er opført i blank, gul mur med tilbageliggende fuger. Murene møder terrænet med et rulleskifte 
af Hasle-klinker. Taget er belagt med gule vingetegl og har en hældning på 33 grader. Gavlene er skarpt 
afskåret, vinduer og døre er hvide. Rygninger i bygning 1652 og 1651 er løftede og med ventilationsriste.  

Nord for anlægget er et større areal belagt med Hasle-klinker. Arealet forbinder Dale T. Mortensen Building 
og de nordvest for liggende bygninger. Mod parken er klinkerne lagt i bølger, der fortsætter i fire brede, 
terrasserede trin, hvis længde forkortes mod øst. Nord for bygning 1651 er der to organisk afgrænsede 
græsarealer med henholdsvis et og to træer. Arealet afgrænses mod parken af en lav bølget mur, hvorfra 
en bred trappe fører ned til parken. 

Ankomst til anlægget gennem parken sker via klinkepladsen er over X, således at bygningernes 
volumemæssige forskydning er det første, man bliver præsenteret for. Bygningerne ligger også skråt i 
forhold til Høegh-Guldbergs Gade. 

Bygningerne: 
Bygning 1650 rummer anlæggets hovedindgang. Denne er placeret i nordgavlen. Bygningen er tre 
vinduesfag bred. Indgangspartiet ligger midt i gavlen med et trefags vindue på hver side. Sydgavlen vender 
mod Høegh-Guldbergs Gade og har tre vinduesfag. Mod nord strækker vinduerne sig fra gulvhøjde til 
overside af døren. Mod syd begynder de højere oppe og slutter i samme højde som vinduerne mod nord.  
Der er ingen tagvinduer, og rygningen er uden ventilation. Bygning 1650 ligger mellem bygning 1651 og 
1652. 

Gennem hoveddøren er der adgang til et vindfang og herefter en foyer, hvorfra der er adgang til et 
tværgående gangareal. Foyer og vindfang er adskilt af en glasvæg. Den tværgående gang har forbindelse til 
gangene i nabobygningerne. Bag gangen er et kontor. I kælderetagen er en tværgående gang, der forbinder 
alle bygningerne i kælderniveau. Desuden er der en række depoter.  

Bygning 1651 rummer kontorer. Bygningen er knap én meter højere end bygning 1650. Vinduerne er 
trefags. Adgangen til bygningen sker udelukkende via tværgangen igennem 1650. Mod syd ligger et langt 
gennemgående forkontor, mod gavlen ligger en række bagkontorer. De er et vinduesfag brede. Mod nord 
rummer bygningen yderligere en række kontorer, de er alle et vinduesfag brede. De er placeret omkring en 
midterkorridor, som er lidt forskubbet mod øst, hvilket er atypisk for universitetsbyggeriet. Kælderetagen 
har en lang række depot- og pulterrum. 

Bygning 1652 rummer kontorer og kollegium. Det er anlæggets højeste bygning med tre etager med 
udnyttet tagetage samt høj kælder. Kælderetagen ligger over jordniveau mod Høegh-Guldbergs Gade. 
Herfra er der adgang fra en mindre parkeringsplads til kælderens depot- og teknikrum. Vinduerne er trefags 
med tværpost. 

I hver ad bygningens gavle er der en trappeopgang, der giver adgang fra kælder til tagetage. 
Trappeopgangene ligger i bygningens midte og har høje vinduer, der strækker sig i hele etagehøjden. Mod 
syd er der fire helt høje vinduer, mod nord er der tre helt høje vinduer og et halvt, der således følger 
terrænets hældning. Trapperne er toløbstrapper med en hovedrepos i etageadskillelsen og repos mellem 
etagerne ud mod gavlen. Forvangen er frithængende og synlig. Trappen er belagt med gule klinker. Det 
samme gælder den lave brystning under vinduer, og der er ligeledes monteret gule klinker på væggen som 
fodpanel. Klinkeafslutningne til forvangen er hævet og trukket en anelse udover vangen. Forvangen og 
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trappens underside er hvidpudset. Trappens gelænder består af en lakeret rundstok til håndliste, monteret 
på hvidmalede balustre af rør. Rørene møder den hævede klinke i forvangen med en lille, hvidmalet ring. 
Håndlisten er monteret i væggen på øverste etage og forsætter udbrudt hele vejen ned i kælderen, hvor 
den slutter lodret som en moderne mægler i kældergulvet. Der er frit udsyn gennem durchsigten. Over de 
lave brystninger er der værn af hvidmalede rør. 

Der er adgang til stueetagen fra den klinkebelagte plads nord for anlægget og via tværgang i bygning 1650. 
Stuetagen har en række kontorer med adgang fra et gangareal i bygningens midterakse. Første og anden sal 
har en række kollegieværelser ligeledes med adgang fra et gangareal i bygningens midterakse. Alle værelser 
har eget bad og toilet. På begge etager er der i det nordøstlige hjørne et fælleskøkken af to værelser. Både 
kontorer og kollegierværelser er et vinduesfag brede. 

På tredje sal under skråvæggene er der to kollegieværelser og to kollegielejligheder med eget køkken, stue 
og værelse. Værelserne ligger mod gavlene og lejlighederne midt i bygningen. Mellem lejlighederne er der 
en gennemgående tværvæg mellem lejlighederne. Det er derfor ikke muligt at gå fra gavlside til gavlside i 
øverste etage. 

Vinduerne i kontorer og kollegieværelser er trefags og hvidmalede. Vinduespladerne er af sort/hvid 
terrazzo. Gulvene i kontorer, gangarealer og toiletter er meleret linoleum. I kælderen er det støbt gulv eller 
gule klinker, og på kollegieværelserne er det lakeret parket. 

Bygning 1653 rummer en café m.m. Den er en etage plus høj kælder, der pga. terrænfald er fritliggende 
mod øst. Bygningen har samme bredde som bygning 1652, men ingen vinduesfag i gavlene. Der er adgang 
til kælderen fra kælderens tværgang i bygning 1652. Kælderen er indrettet med to undervisningslokaler og 
et gangareal. Begge undervisningslokaler har to vinduer mod øst. 

Stuetagen er indrettet til café med cafélokale, køkken, personalerum, to toiletter, en lille gang og et 
teknikrum. Cafélokalet spænder over hele bygningens bredde og næsten hele bygningens længde. De 
øvrige rum er placeret mod sydgavlen. Der er adgang direkte fra forpladsen og fra bygning 1652. Gulvene er 
belagt med meleret linoleum. 

Gangarealerne i nederste niveau er belagt med gule klinker. De øvrige gangarealer, samt kontorernes gulve 
er belagt med meleret linoleum. Vinduespladerne er i terrazzo med sort/hvide sten. Trapperne er belagt 
med samme type klinker som gulvene i nederste niveau. Vinduespladerne i trappeopgangen og i bygning 
1653 er ligeledes med gule klinker. Lofterne har kvadratiske akustikplader monteret imellem lister. 

Vedbend og vildvin 
Vedbend vokser, på den østlige side af vinduerne til trappeopgangen på bygning 1652s nordgavl. 

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Bygningen er velholdt og indgår i Aarhus Universitets drift og vedligehold. 
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 BYGNINGSHISTORIE 

Bygningerne er opført til Nordisk Journalistkursus i 1956. Der er løbende fortaget små ændringer i 
bygningerne. De vigtigste ændringer er sket i 1965, hvor byggeriet blev udvidet med den østligste bygning 
(1653) og i 1989 er Indgangsbygningen (1650) udvidet mod nord. I starten af 1980’er blev der indrettet 
kollegium i tagetagen (1651) og de sidste ændringer var i 2011, hvor caféen blev indrettet, ligesom 
forpladsen fik sin nuværende form i 2013.  

 SÆRLIGE VÆRDIER 

Bygningens ydre, herunder de blanke mure og gule tage, de trykkede fuger, murhuller til vinduer og døre, 
de hvidmalede vinduers formater, ingen synlige installationer bortset fra den forhøjede rygning samt 
bygningens tilpasning til landskabet. 

I det indre er det især trappeopgangene, herunder håndlister og balustre, klinker og i øvrigt de bevarede 
klinkegulve. 

Dertil kommer, at skiltningen svarer til områdets skiltning i øvrigt med teksttype FUTURA, hvidmalet og 
fastgjort direkte i mur.  
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 KORT OG TEGNINGER 

Bygning 1651,   1650,  1652 og   1653 

Dale Mortensens Bygning 
er placeret 
Vennelystparkens sydside.  
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Kælderplanen for anlægget. 
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Stueetagen i Dale T. Mortensen Building 
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  1. sal i kollegiebygningen (1652) 

 

 

 

 

 

 

 
  2. sal i kollegiebygningen (1652) 

 

 

 

 

 

 

 

3. sal, tagetagen i kollegiebygningen (1652). Her er der lejligheder til studerende med 
familie 
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 FOTOS 

Dale T. Mortensen Building består af fire volumener med en klinkebelagt plads mod Vennelystparken. 
 

Ankomsten til bygningen er over X. Således bliver man præsenteret for de indbyrdes forskudte volumener. 
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Dale T. Mortensens Building er opført i 1957 til Nordiske Journalistkursus og journalistkollegie. 
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Anlægget set fra syd i Høegh-Guldbergs Gade. 

Anlægget set fra Høegh-Guldbergs Gade. Kollegiet ses til højre i billedet. 
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Ved anlæggets nordside er en belagt plads med bølgende terrasse. 
 

En lav mur bugter sig mellem pladsen og det faldende terræn nord for bygning. Læg også mærke til træerne i 
græsarealerne, der er placeret i klinkepladsen. 
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Trapperne trin afsluttes med en hævet klinke og durchsigten er uafbrudt fra øverst til nederst. 
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Bagvangen er i gule klinker.           Gelænderet bæres af rør, der afsluttes med roset. 

   
På øverste etage møder håndlisten væggen.                  I kælderetagen står håndlisten på gulvet som en mægler. 
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Kollegieværelserne er et vinduesfag brede, alle med eget bad og toilet.    
 

     
Kollegieværelserne ligger på hver side af en gang.           Køkkenet er fælles for etagens beboere. 
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Universitetet har mange lange gange med kontoceller på begge sider. Det findes også i bygning 1650-1653. 

     
Vinduespladerne i kælderen er med klinker.                    Vinduespladerne i kontorerne er i terrazzo. 
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Cafélokalet strækker sig i hele bredden af bygning 1653. 

I kælderen er der lokaler til holdundervisning. 
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 ARKITEKTERNE 

Bygningsarkitekt C.F. Møller, (Christian Frederik Møller)35 1898-1988  
C. F. Møller var uhyre produktiv. Under studierne på Kunstakademiets Arkitektskole var han ansat på sin 
professor, Kay Fiskers tegnestue.  

Sammen med bl.a. Povl Stegmann og Kay Fisker bidrog C.F. Møller til, at nyklassicismen i 1920’erne afløste 
den tidligere nationalromantiske skønvirkestil. Sådanne stildrøftelser fandt bl.a. sted i ”Foreningen af 3. 
December 1892”, som egentlig havde til formål at bevare, ældre dansk arkitektur gennem opmålinger, men 
som også var forum for adskillige oprør i arkitektverdenen. Foreningen eksisterede indtil 1930, da funktio-
nalismen gjorde op med nyklassicismen. 

Fra 1929-1943 var C. F. Møller kompagnon hos Kay Fisker. Her var han med til at formidle den inter-
nationale modernisme, først realiseret i etagehuset Vodroffsvej 2A-B på Frederiksberg og efterfølgende i 
bl.a. Aarhus Universitet. En modereret kubisme blev karakteristisk for mange af C. F. Møllers arbejder.  

I 1930 flyttede C. F. Møller til Aarhus for at sikre sig opgaverne med opførelsen af Aarhus Kommunehospital 
og Aarhus Universitet. Herefter fungerede samarbejdet med Kay Fisker i praksis således, at C.F. Møller 
havde ansvaret for opgaverne i Jylland og Kay Fisker for opgaverne i København. Samarbejdet ophørte i 
1943.”C.F. Møller og Kay Fisker supplerede hinanden. C.F. var provinsiel, medens Fisker var en ’fin’ mand. 
Men de var begge charmerende og ambitiøse. C.F. tænkte økonomisk og var praktisk anlagt. Fisker var 
æstetiker og det store overbliks mand. Venner blev de aldrig.”36 

C. F. Møllers hovedværk er Aarhus Universitet, hvor Hovedbygningen og de efterfølgende bygninger alene 
er C.F. Møllers værk, da de er opført efter 1943 Det igennem årtier fastholdte arkitektoniske tema for 
universitetet har gjort det kendt langt ud over Danmarks grænser. 

C. F. Møllers Tegnestue blev efter krigen en af landets betydeligste med store opgaver inden for alle 
områder: Undervisningsbygninger, erhvervsbyggeri, sygehuse og andet offentligt byggeri.  

Mange af C.F. Møllers bygninger er meget enkle i formen, med fremhævelse af et enkelt træk, fx højden på 
Statsbiblioteket (nu Det Kongelige Bibliotek) ved Aarhus Universitets hovedbygning eller den cirkulære 
fabriksbygning, Angli i Herning.  

Efter at fire yngre medarbejdere i 1966 blev optaget som kompagnoner og i 1967 sønnen Mads Møller, 
ændrede tegnestuens arbejder karakter. Fx er det i Radio-TVhuset i Aarhus (1974) betonvæggenes 
massivitet, der er fremhævet. C.F. Møller deltog i arbejdet på tegnestuen indtil kort før sin død i 1988, 90 år 
gammel.   

Adskillige af C. F. Møllers bygninger er fredet. Det gælder fx  
Vodroffsvej 2A-B (1929-30), Frederiksberg, sammen med Kay Fisker. Fredet 1994 
Vestersøhus I (1935-36) og II (1938-39), København, sammen med Kay Fisker. Fredet 1994. 
Overlægebolig og lægepraksis ved Vinterbølle Sanatorium (1938), Vordingborg sammen med Kay Fisker. 

                                                           
35 Uddrag af Poul Erik Skrives omtale af C. F. Møller i Weilbachs Kunstnerleksikon.  
36 Nils-Ole Lund: Bygmesteren C.F. Møller, s. 42. 
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Fredet 2010.  
Dronningegården (1943-44), Christiansgården (1943), Kongegården (1954-56) og Prinsessegården (1956-
58), København. Alle sammen med Kay Fisker og Eske Kristensen. Fredet 1995. 
Angligården (1966) sammen med C.Th. Sørensen, Carl-Henning Pedersen og Paul Gadegaard. Fredet 1995. 
Aarhus Katedralskoles nye bygninger (1956-57). Fredet 1996. 

Landskabsarkitekt C.Th. Sørensen (Carl Theodor Sørensen) 1893-1979 
C.Th. Sørensen var uhyre produktiv. En del af hans projekter er dog aldrig blevet realiseret, og mange af de 
realiserede projekter eksisterer ikke længere. Dog er en mere snæver række anlæg bevaret.  
Hans store betydning for dansk havekunst fremgår bl.a. af at han i Annemarie Lund, ’Guide til dansk 
havekunst – år 1000 -1996’ er nævnt i forbindelse med 33 af de i alt 199 beskrevne anlæg.  
C.Th. Sørensen er den landskabsarkitekt, som mest alsidigt tegner den nye danske landskabstradition fra 
mellemkrigstiden og frem til 1960’erne. Perioden fra 1945 og frem betegnes ofte som dansk havekunsts 
guldalder. C.Th. Sørensen har med sin store produktivitet (over 2000 projekter), sit samarbejde med mange 
af samtidens førende, funktionalistiske arkitekter og landskabsarkitekter og sit virke på Kunstakademiets 
Arkitektskole, hvor han i 1940 afløste G.N. Brandt, og i 1954 blev den første professor på den nyoprettede 
Afdeling for Havekunst, haft en meget stor indflydelse på periodens landskabskultur. Dertil medvirker også 
hans mange artikler og bøger om havekunst, planlægning og planter. 
C.Th. Sørensens virke rummer så forskellige anlæg som små og store private haver, offentlige parker og 
anlæg, herunder amfiteatre, omgivelser til socialt boligbyggeri (fx Bellahøj), skrammellegepladser, 
kolonihaver samt iscenesættelsen af historien om hedens opdyrkning i Kongenshus Mindepark sydvest for 
Viborg.  

C.Th. Sørensen er en af de få danske landskabsarkitekter fra perioden, som er kendt i udlandet. 
Internationalt betragtes han som en af århundredets store landskabsarkitekter.37 Selv kaldte han sig 
havekunstner.  

Mange af C.Th. Sørensens værker er fredet. Det gælder fx 
Omgivelser til fredede tæt/lav bebyggelser: 
Det fælles haveanlæg (1942) ved Kunstnerboligerne, Grønnemose Allé i Emdrup, København. Fredet 1990. 
Omgivelserne til rækkehusbebyggelsen Parcelgården (1950-1954), Holte. Fredet 2015 

Omgivelser til fredede villaer: 
Haven til Kratvænget 9 (1934), Gentofte. Fredet 2014.  
Haven til Bernstorffsvej 27 (1938), Gentofte. Fredet 2013.   

Omgivelser til fredede offentlige bygninger/anlæg m.m.: 
Omgivelserne til første del af Tårnby Rådhus (1957), sammen med Ole Nørgård. Fredet 1994. 
Skulpturparken m.m. ved Angligården, (1966) i Birk, Herning, sammen med C.F. Møller. Fredet 1995. 
Parken til Vestbad (1957-58), Rødovre og Brøndby Kommuner, sammen med Arkitektkontoret i Rødovre 
Kommune ved stadsarkitekt Børge T. Lorentzen. Fredet 2017. 

Kolonihaver: 
De Ovale Haver, kolonihaveparken (1948) Nærum. Fredet 1991.  
                                                           
37 Se forord til Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer: ’C.Th. Sørensen – En havekunstner’. 
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Selvstændige landskabsarkitektoniske værker: 
’Vor Frue Kirkes Plads’ (1952-53) Kalundborg. Fredet 2011. 
’De Geometriske Haver’/’Den Musikalske Have’, Birk, Herning. Projekt fra 1945, anlagt i 1983. Fredet 2014 
’Vitus Bering Parken’ Horsens (1957). Fredet 2014. 

Andet: 
Derudover har Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur indsendt forslag om fredning af:: 
Kastanievej 16, Holte, datteren Sonja Polls have (1979). Indsendt 2017. 
Bellahøjbebyggelsen (1951-57), haveanlæg og friluftsteater. Indsendt 2013.  

Bygningsarkitekt Kay Fisker38 1893-1965 var ligesom C.F. Møller og C.Th. Sørensen  uhyre produktiv.  
Under studierne på Kunstakademiets Arkitektskole i København 1909-1920 var han ansat hos på Anton 
Rosens tegnestue, hos Sigurd Lewerentz og Gunnar Asplund, hos Hack Kampmann og hos Povl Baumann.  

I Weilbachs Kunstnerleksikon karakteriseres han som en af Danmarks store boligbyggere, både gennem 
sine projekter og gennem sit virke på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han fra 1920 var lærer, siden 
docent og sidst professor. Han var allerede i studietiden inspireret af europæiske strømninger og var 
ligesom bl.a. Povl Stegmann og C. F. Møller med i ”Foreningen af 3. december 1892”.  

I 1931 vandt han sammen sin nye partner C.F. Møller og bl.a. Povl Stegmann og C.Th. Sørensen konkurren-
cen om Aarhus Universitet. De gule murstensbygninger med lave tage uden udhæng var en dansk tolkning 
af den internationale modernismes kubistiske arkitekturideal. Kay Fisker har især sat sit præg på 
universitetets første byggeafsnit. . Derefter var det C.F. Møller, der overtog projekteringen. 

Det var etagebyggeriet, der blev hans væsentligste område. Allerede i 1919 projekterede han for 
Københavns Andelsboligforening en stor etagehusbebyggelse på Borups Allé. Han var først inspireret af 
nyklassicismen og senere modernismen, som han dog nærede en vis skepsis overfor. I sine senere arbejder 
vendte han tilbage til det kubistiske arkitekturideal. Som eksempler på hans evne til at sammenstille 
bygningsblokke til en skulpturel helhed nævnes her administrationsbygningen for 
Mødrehjælpsinstitutionen (1955) på Strandboulevarden i København og Det danske Akademi (1963-65) i 
Rom. Han projekterede også apteringen af en række danske rutebåde, møbler og kunsthåndværk og 
tilrettelagde den typografiske udformning af bøger og tidsskrifter.  

Kay Fisker foretog mange rejser, bl.a. til Bauhaus, Berlin i 1931. Han var redaktør af tidsskriftet Arkitekten 
fra 1918-26, gæsteprofessor ved flere udenlandske universiteter og formand for Akademisk 
Arkitektforening 1937-42.  

Han arbejdede sammen med Aage Rafn 1915-16, fik selvstændig tegnestue fra 1924, arbejdede sammen 
med C.F. Møller 1929-1943, med Eske Møller 1939-42, med Robert Duelund Mortensen fra 1958 og Svend 
Høgsbro fra 1962. 

Mange af hans værker er fredet, herunder: 
Stationerne på Gudhjembanen (1915-16), Bornholm. (Christianshøj Trinbræt, Østermarie Station, Østerlars 
Station og Gudhjem Station). Alle sammen med Aage Rafn. Fredet 1984-85. 

                                                           
38 Uddrag af Poul Erik Skrives omtale af Kay Fisker i Weilbachs Kunstnerleksikon.  
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Valnøddevænget 10, Helsingør. Villa fra 1918. Fredet 1988 
Hornbækhus (1923), København. Fredet 1983 
Vodroffsvej 2A-B (1929-30), Frederiksberg, sammen med C.F. Møller. Fredet 1994 
Vestersøhus I (1935-36) og II (1938-39), København, sammen med C. F. Møller. Fredet 1994. 
Overlægebolig og lægepraksis ved Vinterbølle Sanatorium, Vordingborg (1938) sammen med C.F. Møller. 
Fredet 2010.  
Dronningegården (1943-44), Christiansgården (1943), Kongegården (1954-56) og Prinsessegården (1956-
58), København. Alle sammen med C. F. Møller og Eske Kristensen. Fredet 1995 

Bygningsarkitekt Poul Stegmann39 1888-1944 
Povl Stegmann var i studietiden under 1. verdenskrig - sammen med Kay Fisker, Aage Rafn og Einar Dyggve 
- toneangivende i opgøret med Skønvirketidens pyntelige arkitektur. Han var ligesom bl.a. Kay Fisker og C. 
F. Møller inspireret af europæiske strømninger og deltog i ”Foreningen af 3. December 1892”, som egentlig 
havde til formål at bevare ældre dansk arkitektur gennem opmålinger, men også var forum for adskillige 
oprør i arkitektverdenen. 

Under studierne var han ansat hos Anton Rosen og Hack Kampmann.   I begyndelsen af 1920’erne 
etablerede han sig med egen tegnestue og blev lærer ved Teknisk Skole i Aarhus.   

Hans første arbejde var et landsted i Kokkedal. Det er dog hans 1. præmieprojektet fra 1930 fra en konkur-
rence om et koncerthus i Vennelystparken som fremhæves. Projektet blev aldrig realiseret, men blev 
opfattet som en af tidens mest talentfulde tolkninger af nyklassicismen. Af realiserede projekter nævnes en 
større boligbebyggelse fra 1930’erne på Stadion Allé i Aarhus.  

Det var Povl Stegmann, der i 1931 forslog Kay Fisker, at de sammen deltog i konkurrencen om Aarhus 
Universitet, som de vandt sammen med C. F. Møller, landskabsarkitekt C.Th. Sørensen samt ingeniørerne 
A.C. Niepoort og H. Wied. Olaf Lind beretter i Arkitekturfortællinger, at Stegmann var klar over, at han ville 
få et hårdt modspil fra Fisker og derfor valgte at gå i samarbejde med ham. Forinden havde Stegmann 
sammen med Niepoort været på en længere rejse i Tyskland og studeret universiteter. Det antages, at det 
var Stegmann, der til konkurrencen om Aarhus Universitet udarbejdede den lange og grundige analyse af 
universitetsbyggeri. 

Povl Stegmann, Kay Fisker og C.F. Møller var fra 1932 til 1937 sammen om projektering af Aarhus 
Universitets første bygninger.  Stegmann stod for de fire professorboliger i det nordøstlige hjørne af 
Universitetsparken. Villaerne havde fritbærende hjørnevinduer. Bygningerne blev sidst i 1960’erne revet 
ned for at give plads til de store nybygninger i området. Villaerne var iflg. C. F. Møller ”den sidste rest af 
vores svagt inspirerede Bauhaus-Dessau påvirkede konkurrenceprojekt, som vi måtte erkende var fremmed 
i en murstensarkitektur.” 40  

Stegmann forlod samarbejdet i 1937, da han tiltrådte som forstander for Teknisk Skole i Aalborg. 

                                                           
39 Uddrag af Poul Erik Skrives omtale af Povl Stegmann i Weilbachs Kunstnerleksikon. 
40 C.F. Møller: Aarhus Universitets Bygninger, billedtekst s. 36. 
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Povl Stegmann blev i november 1944 likvideret foran sit hjem i Aalborg, dvs. kort tid efter, at Royal Air 
Force i oktober 1944 havde bombet fem kollegiebygninger i Universitetsparken, hvor Gestapo havde sit 
århusianske hovedkvarter. 

Ingeniør 
Niepoort og Wied.  

Kunstnerisk udsmykning 
Aarhus Universitet er underlagt cirkulære om kunstnerisk udsmykning i statsligt byggeri (1971). Universitet 
og Bygningsstyrelsen har kontinuerligt arbejdet med stedsbestemt kunstnerisk udsmykning.  

Aarhus Universitet har en lang tradition for at samarbejde med tidens mest markante kunstnere. 
Universitetet rummer en af byens største kunstsamlinger og på universitets gule vægge kan man blandt 
mange andre finde værker af Egill Jacobsen, Jens Birkemose, Per Kirkeby, Erik A. Frandsen og Preben 
Hornung.  

De steder, hvor værkerne er en del af bygningen eller udført specifikt til stedet, betragtes de som 
nagelfaste og dermed som en del af fredningen. 

 KILDER 

Universitetsparken 

- Sørensen, C.Th.: ”Haver. Tanker og arbejder”, Christian Ejlers’ Forlag 1975, side 163- 167. 
- ”C.Th. Sørensen virke”, Kompendie II. Kunstakademiets Arkitektskole, Landskabsafdeling 1988, side 

46-49. 
- Andersson, Sven-Ingvar og Steen Høyer: ”C.Th. Sørensen – En havekunstner”. Arkitektens Forlag, 

1993, side 36, 41, 102 – 111 og 141. 
- Hauxner, Malene: ”Fantasiens Haver”. Arkitektens Forlag, 1993, side 181-185.  
- Lund, Annemarie ”Guide til Dansk Havekunst – år 1000-1996”. Arkitektens Forlag, 1997, side 124-

125 og side 135 om amfiteateret. 
- Stephensen, Lulu Salto: ”Danmarks Havekunst II, 1800 – 1945”. Arkitektens Forlag, 2001, side 411 – 

414. 
- Hauxner, Malene: ”Med himlen som loft”. Arkitektens Forlag, 2002, side 206 og 121.  
- Hill, John: ” 100 Years, 100 Landscape Designs”. Prestel. Munich, London, New York, 2017. Side 44 – 

45: 1933 Aarhus University.  (se bilag 6) 

Vennelystparken 

- Lykke, Palle, ”Vennelyst gennem tiderne” i Århus-Årbog 1990 (se bilag 7) 

Bygningerne 

- Møller, C. F., Aarhus Universitets bygninger, Aarhus Universitetsforlag, 1978. Oplyser om 
forhistorien og de første 50 år. 



112 
 

112 
 

- Århus kommune Lokalplan nr. 376. Bevarende lokalplan for Universitetsparken og 
Vennelystparken. Magistratens 2. afdeling. Stadsarkitektens kontor. Febr. 1993. 

- Lund, Nils-Ole, Bygmesteren C. F. Møller, Aarhus Universitetsforlag, 1998. 
- Aarhus Universitet – åbningsspil mod det 21. århundrede. Aarhus Universitet 2001 
- Lind, Olaf, Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger, Aarhus Universitetsforlag, 

2003. Universitetets 75 års jubilæum. (se bilag 4 for litteraturoversigt) 
- Hovedelementer i Masterplan for den fysiske udvikling af Aarhus Universitet. Aarhus Campus 

visioner PPT_med_fakta_om_visioner_web-pdf2. (Kopi fra 7.07.2019)  
- Kulturministerens Kulturkanon fra januar 2006, under Arkitektur, side 21.  Aarhus Universitet er 

medtaget som ét af 12 udvalgte værker, som tilsammen er udvalgets ”valg og anbefaling af en 
tilgang til dansk arkitektur”.  Udvælgelsen er foretaget af arkitekt Lone Viggers (formand for 
arkitekturudvalget), arkitekt, professor Carsten Juel-Christiansen, dr.agro., professor Malene 
Hauxner, arkitekt Lars Juel Thiis og direktør, arkitekt Kent Martinussen.  Se 
https://kum.dk/temaer/temaarkiv/kulturkanon/  
Sørensen, Katrine Nyland (producent), Julian Weyer (C.F. Møllers Tegnestue) og Anders Berg-
Sørensen Radio Tegl 6, Aarhus Universitet & C.F. Møller, Podcast om bygningerne, 
www.dansketegl.dk/radiotegl/  
 
Generelt 

- Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri – Retsinformation.dk 
- Århus Kommune lokalplan nr. 376 – Bevarende lokalplan for Universitetsparken og 

Vennelystparken (februar 1993) 
- Det såkaldte C. F. Møllers Testamente (bilag 1) 
- OIS.dk (Alle ejendomsdata er trukket hos udviklings of forenklingsstyrelsen) 
- minejendom.aarhus.dk/byggesag (Her findes div. tegningssæt af byggeriet) 

 PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS 

Århus Kommune lokalplan nr. 376 – Bevarende lokalplan for Universitetsparken og Vennelystparken 
(februar 1993). 

Nedenfor gengives et uddrag af bestemmelserne i § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden og § 8 bebyggede 
arealer. 

§ 7, stk. 1:  Bebyggelsen skal i ydre fremtræden udformes med videreførelse af den eksisterende 
arkitektur og på en efter Magistratens 2. afdelings skøn rimelig og forsvarlig måde. 
 

§ 7, stk. 2.  Generelle krav til bebyggelse: 
 

Al Bebyggelse  For al bebyggelse skal den eksisterende orientering af bygninger videreføres, med høje 
bygninger placeret parallelt med Nørrebrogade og lavere bygninger tilbygget vinkelret 
herpå. Tagryggene på disse lavere bygninger må ikke være placeret højere end tagfoden 
på den tilstødende høje bygning. 
 

  Bebyggelsen skal udformes med sammenhængende mur- og tagflader, uden valm med 
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opmurede gavltrekanter. 
 

Tekniske 
bygningsdele 

 Tekniske bygningsdele skal placeres skjult, eksempelvis med indmurede nedløb og 
ventilationsrygning på tage. 
 

Murflader og fuger  Murflader skal vare forenklede uden gesimser, fordakninger, pilastre eller indfatninger, 
udført i gule håndstrøgne mursten med dybt tilbageliggende fuger. 
 

Tagflader  Tagfladerne skal være ubrudte, dækket med gule tegl – tagsten med en hældning på ca. 
330. Hvor tagvinduer allerede findes, accepteres udskiftning, såfremt der anvendes ovale 
vinduer svarende til allerede eksisterende i størrelse 9 tagsten. 
 

Teglsted  Alle mursten og tagsten skal nøje svare til den specielle brænding, som hidtil er anvendt. 
Ved ombygninger skal anvendes mursten, som ved indfarvning med naturprodukter sikres 
tilpasset bedst muligt til den eksisterende bebyggelse. 
 

Sokler  Sokler på bygninger samt afdækninger skal udføres af klinker i farve og dimensioner som 
på de eksisterende bygninger. 
 

Vinduer og døre  Vinduer og døre skal placeres som selvstændige enheder svarende til bygningernes 
modulopdeling på 240, 300 eller 360 cm. Store glaspartier og porte til indlevering af 
materialer kan kun etableres ved indgange, i ét-etagers mellembygninger samt i gavl 
partier.  
 

  Vinduer og døre skal udføres med hvidmalede stål eller aluminiumsprofiler eller 
tilsvarende. Ved dimensionering må ikke anvendes profiler, som i bredde/højde 
overskrider allerede anvendte størrelser på tilsvarende vinduer eller døre i 
lokalplanområdets bygninger. 
 

Ventilationsmursten  Ventilationsmursten kan anvendes på bygningsgavle med udformning som et 
midteraksecentreret felt pr. bygningsgavl 
 

Altaner  Altaner skal udformes som fritbærende betonpladedæk med hvidmalet rækværk af 
rundjern med tynde, lodrette ubrudte balustre. 
 

Markiser  Udvendige markiser skal overalt udføres efter samme princip, som på bygning 242 
(Bartholinbygningen) inclusive dugens farve. 
 

§ 7, stk. 3.  Generelle krav til anlæg udenfor bygning: 
 

Mindre bygninger  Mindre bygninger som garager, affaldsrum og lignende sekundære anlæg skal udformes i 
nøje overensstemmelse med de egentlige bygninger. Således skal tagflader udføres i gule 
tegltagsten med hældning på 330, mens vægflader skal opføres i gule teglsten af den i 
lokalplanområdet anvendte type. Massive døre og porte kan males hvide eller i farve, 
svarende til murværk. 
 

Væksthuse  Væksthuse til videnskabelige formål kan etableres ved anvendelse af bygningsdetaljer i 
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overensstemmelse med, hvad der er benyttet på de egentlige bygninger i 
universitetsparken. 
 

Store tekniske 
anlæg 

 Store tekniske anlæg i terræn skal altid indmures bag visuelt dækkende murflader i gule 
tegl. 
 

Små tekniske anlæg  Små tekniske anlæg (under 0,5 x 0,5 x 0,5 meter) placeres i terræn kan indmures, 
eventuelt under murbue, eller males i mørkegrøn farve. Specielle forsøgsanlæg må ikke 
placeres i parkområdet. 
 

Antenner  Frie antenneanlæg herunder paraboler og tilsvarende installationer må ikke placeres i 
lokalplanområdet. 
 

Vanger og 
støttemure 

 Eventuelle vange- og støttemure i terræn skal altid opføres i samme gule teglsten som de 
egentlige bygninger og kan inddækkes med kobber eller klinke, svarende til anvendte 
sokkelklinker. Fritstående støttemure udformes generelt som buer følgende terrænets 
kurver. 
 

Parklamper  Parklamper skal svare til den høje parklampe, som allerede er anvendt i størstedelen af 
lokalplanområdet. 
 

§ 7, stk. 4.  Specielle anlæg og bygningselementer: 
 

Udvendig skiltning  Udvendig skiltning på bygninger skal udføres med bogstavtypen FUTURA udført i 
aluminium eller zink, hvidmalede og med højt relief. Bogstaverne opsættes direkte på 
mur. 
 

Bevoksning på mur  På udvendige vægflader i blank mur kan accepteres bevoksning af vedbend og rådhusvin. 
 

Adgangsdøre  Yderdøre af træ i de ældste bygninger skal bevares. Dørene skal fortsat fremstå med 
lakeret, ufarvet overflade. 
 

Cykelstativer  Cykelstativer skal placeres som fritstående elementer udelukkende udført i galvaniseret 
jern. 
 

   
§ 8.   Ubebyggede arealer. 
§ 8, stk. 1.   
Terræn  Terrænet skal i princippet bevares som en markant morænekløft i Universitetsparkens 

østlige del og i Vennelystparken og et jævnt faldende terræn med vest i 
Universitetsparken. 
Ved ændringer af terræn skal dette ske, så eksisterende terrænforløb understreges. 
Fra Wilhelm Meyers Allé og til Vennelystparken børe morændekløften genetableres med 
dens åbne ”naturlige” bækløb i bunden, således at Universitetsparken og 
Vennelystparken kan blive et sammenhængende parkområde. 

§ 8, stk. 2.   
Vandløb og damme:  Vandløbet skal på så lang en strækning som muligt være et åbent ”naturligt” bækløb, og 
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kun føres i rør under veje og stier (samt fodnote med specificering af hvordan renden 
stabiliseres). 
 

§ 8, stk. 3  Beplantning: 
Egetræer  Universitetsparken skal i princippet var beplantet med egetræer (Quercus rubor). 

 
Kastnaniertræer  Kastanietræerne, der kanter Universitetsparken langs Nørrebrogade, skal bevares og 

efterplantes med kastanier. 
 

Hække  Hække mod de stærkt trafikerede veje, der indrammer lokalplanområdet, bevares- Der 
etableres ny hæk langs Nørrebrogade og Vennelystparken. 
 

Eksisterende 
markante træer 

 (Fodnote: Eksisterende markante træer, f.eks. bøg i det vestlige universitetsområde og en 
hel række specielle arter i Vennelystparken, skal dog bevares. Der skal ske almindelig 
træpleje, dog skal fældning af markante træer ikke forceres./Efterplantning skal altid ske 
med eg i Universitetsparken./Efterhånden som der skal ske en efterplantning i 
Vennelystparken langs Nørrebrogade, skal dette ske med kastanier./Lave buskplantninger 
kan anvendes med stadsgartnerens godkendelse.) 
 

§ 8, stk. 4  Friluftskunst/plakatsøjle, reklamer m.v.: 
 

Plakatsøjler  I parkerne må ikke opstilles plakatsøjler, reklamer og lignende. 
 

Kunst  Morænekløften i Universitetsparken friholdes for kunst. Kunstværker kan opstilles i nær 
tilknytning til bygninger og gårdrum. 
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Kortbilag 10 fra lokalplan 375, markeret med røde stiplede linjer, er de angive byggefelter. 

Aarhus Kommuneplan 2017, Hoveddel 
Aarhus Universitet er udpeget som et ’bymiljø’ i afsnittet ’Kulturmiljøer side 62-65, hvor det også oplyses, 
at de kulturhistoriske værdier for det enkelte kulturmiljø fremgår af den Kulturhistoriske Redegørelse fra 
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2013. Aarhus Universitet er her omtalt side 170-171 og 176-177. I øvrigt nævnes Universitetet under 
afsnittene, ’Internationale relationer’ side 30-31 i forbindelse med det stigende antal udenlandske 
studenter og under ’En grønnere by med mere blåt’ side 54-55 i forbindelse med fastholdelse af 
eksisterende grønne arealer med offentlig adgang og med bibeholdelse af våde områder/ vandløb samt 
eksisterende store træer og værdifulde beplantninger.  

Aarhus Kommuneplan 2017, rammedel (digital) 
Indgår Universitetsparken og Vennelystparken i Midtbyen/Trøjborg, mens områder nord for Nordre 
Ringgade indgår i Midtbyen/Christiansbjerg.  

Den centrale den af Universitetsparken og den østlige del af Vennelystparken udlagt til rekreativt område i 
form af bypark eller grønt område. Den omgivende del af Universitetsparken og den vestlige del af 
Vennelystparken er udlagt til offentligt formål.  

- For den centrale del af Universitetsparken og for den østlige del af Vennelystparken er de konkrete 
bestemmelser for rammeområderne, at ”Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er 
nødvendig for at drive området som park”. 

- For Universitetsområdet er de konkrete bestemmelser for rammeområdet: ”Universitet og lignende. 
Udbygningsmuligheder er fastlagt jf. bevarende lokal plan nr. 376. For at opnå en god bygningsmæssig 
helhedsvirkning kan der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt ved ombygningsprojekter, der 
vedrører bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, tagkviste, 
materialevalg mv.”  

- For den vestlige del af Vennelystparken  er de konkrete bestemmelser for rammeområdet: ”Max. 
etageantal: 4. Max. bebyggelsesprocent: 110 for området under et. Universitet og lignende. For at opnå en 
god bygningsmæssig helhedsvirkning kan der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt ved 
ombygningsprojekter, der vedrører bebyggelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, 
taghældning, tagkviste, materialevalg mv.” 

Området nord for Ringvejen (Administrationsbygningen, Stakladen m.m.) er udlagt til 61 – Område til 
offentligt formål. De konkrete bestemmelser for området (140104OF) er: ”Max. etageantal: 4. Max. 
bebyggelsesprocent: 70 for området under et. Universitet og lignende samt offentlig og privat 
servicevirksomhed.” 

Kommuneatlas Århus I og II. 1997. 
I bind I omtales Aarhus Universitet side 28 og under Bebyggelsesmønstre, side 43, hvor alle bygninger har 
fået høj bevaringsværdi. I teksten fremføres bl.a. ”I 1997 er Universitetsparken og de første bygninger fra 
1930’erne stadig intakte, men kraftig udbygning og dramatisk øgede krav til parkering truer den fine 
balance mellem bebyggelse og landskab.” Videre anføres: ” Den konsekvente materialeholdning, de skarpt 
skårne bygningskroppe, samspillet mellem bygninger og landskab og tydeliggørelsen af slugten er så 
begavet komponeret, at Aarhus Universitet hører til blandt Danmarks mest værdifulde bebyggelser”.  
Endelig er der side 83 et foto af hovedbygningen bevokset med vedbend med billedteksten: ”Eksempel på 
”grøn” arkitektur, der er bevaringsværdig.”  
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I bind II omtales Aarhus Universitet side 15 under Funktionalisme 1930-1940. I omtalen står bl.a.: ”I konkur-
renceprojektet var arkitekturen mere radikal, inspireret af Bauhaus-skolen, men økonomien fremtvang 
brugen af lokale materialer. Selvom tegl sejrede, havde man aldrig i Danmark oplevet en lignende 
modernisme.” På siderne 26 og 27 er de bygninger opført før 1940 vurderet. De ældste af universitetets 
bygninger, de tre første kollegiebygninger, bygning 1160 (Fysiologi) samt Fødselsanstalten har fået høj 
bevaringsværdi. Det samme gælder den nu nedrevne tilbygning til Fødselsanstalten og den ligeledes 
nedrevne Officersbygning. Eforbygningen til kollegiebygningerne, bygning 1162 (evt. Fysiologi), 
Naturhistorisk Museum og nu nedrevne mindre bygninger ved Fødselsanstalten har fået middel 
bevaringsværdi.   

Kulturministeriets Kulturkanon 
Aarhus Universitet blev i Kulturministeriets Kulturkanon fra 2006 udpeget som et af i alt 12 udvalgte værker 
indenfor dansk arkitektur. 

Kanonudvalget skrev: 
”Aarhus Universitet signalerer lysere tider for byen og landet ved opførelsen i trediverne. 
Arkitekturen er moderne, umiddelbart antimonumental, som en organisk fortolkning af den åbne campus 
midt i byen, og som et markant og robust vidnesbyrd om, hvor smukt og humant en større struktur i en 
bymæssig sammenhæng kan udvikles i mere end 70 år. 

Universitetsbygningerne er placeret omkring et dalstrøg, rytmisk forskudte og af passende længder – tilpas-
set terrænet, og således at dalen kan forblive ubebygget. Alle længer er opført i ét materiale – gule teglsten 
er brugt til facader, tag og belægninger, hvorved bygningskroppene fremstår homogene, enkle og prisma-
tiske med rene saddeltage uden udhæng. Højest placeret lukker hovedbygningen med aulaen af mod Ring-
gaden, med et mere ekspressivt formsprog som kontrast til de enkelte fakulteters nøgterne præg. 

Aarhus Universitet er en hyldest til tegl som materiale. Teglen væver bygningerne sammen i en dialog med 
landskabet og skaber en afdæmpet monumentalitet med en regional dansk karakter, tydeligst i 
aulabygningen, hvis gavl troner over dalstrøget. Her samler en amfiteatralsk terrassering landskabet som 
kontrast til aulaens teglbelagte gårdrum, hvorfra hele universitetets samlende tanke åbenbarer sig. Denne 
unikke integration af landskab og bygninger styrkes af parkens karakterfulde egegrupper, der markerer 
topografien og forstærker landskabet. Med tidens fylde fremmes et storladent landskab af et nærmest 
pastoralt tilsnit – på samme tid klassisk og regionalt.”  
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 MILJØMÆSSIG VÆRDI 

Fredningsområdet er så stort og med en så sammenhængende karakter, at det i sig selv udgør et 
selvstændigt miljø. Den gule universitetsby i dens landskabsarkitektoniske scenografi, er skarpt adskilt fra 
resten af Aarhus.  

Det samlede anlæg en stor rekreativ værdi for både universitet og byen, som et stort grønt og åbent 
område med adgang for alle. 

De store græsklædte sletter, de mange træer, buske og begrønninger samt vandløb og søer giver grundlag 
for et varieret dyreliv. Dette forstærkes af Vennelystparkens store artsrigdom og områderne, der er udlagt 
til bynatur. 

 KULTURHISTORISK VÆRDI 

Aarhus Universitet er landets første universitet udenfor København. Med sin placering har byggeriet 
bidraget væsentlig til Aarhus’ udvikling til at være landets andenstørste by. 

Det er det eneste danske universitet, som har vægtet en integration af boliger/kollegier i universitets-
området allerede fra begyndelsen. 

Aarhus Universitets første bygninger kom til at danne skole for den stilretning, der senere er blevet kaldt 
dansk funktionalisme. Endvidere er de enkelte, skarpt afskårede bygningsformer udført i ét materiale 
nemlig tegl, der har rod i den danske byggetradition. Bruddet med traditionen for et aksialt disponeret, 
monumentale magtbyggeri vidner om en demokratisering inden for det offentlige byggeri. 

Universitets tidlige anlæg, repræsenterer det første eksempel på, at gule vingetegl er anvendt til 
tagdækning i større skala. 

Vennelystparkens lange kulturhistorie som folkepark aflæses i dag tydeligst i morænekløftens varierende 
beplantning samt i de snoede stier med de iøjnefaldende overgange over vådområderne i bunden af 
kløften. Der tænkes her på både broens granitbeklædte sider og hvidmalede rækværk og på de tilsvarende 
hvidmalede rækværk ved de to nordligere dæmninger. 

I kulturhistorisk sammenhæng kan morænekløften i Universitetsparken betegnes som en moderne 
fortolkning af den landskabelige havetradition, hvis rødder er det engelske græsningslandskab med 
solitære træer, samt en stiliseret fortolkning af det italienske bjerglandskabs haveelement, nemlig den 
rislende bæk. 

Kulturministeriets Kulturkanon fra 2006 er Aarhus Universitet udpeget som et af de 12 vigtigste 
arkitektoniske værker i Danmark.  
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 ARKITEKTONISK VÆRDI 

Det vidstrakte parklandskab med de spredt placerede, store, gule bygninger i prismeform gør Aarhus 
Universitet til et også internationalt kendt værk, i forhold til såvel landskabs- som bygningsarkitektur. 
Anlæggets park- og bygningskomponenter danner en uadskillelig enhed. 

At store dele af den oprindelige morænekløft er friholdt for bebyggelse er afgørende for oplevelsen af 
områdets storslåede landskabsarkitektoniske kvaliteter og for opfattelsen af, at bygningerne rejser sig fra 
det kuperede terræn.   

Bygningerne er som udgangspunkt placeret med de høje bygninger parallelt med Nørrebrogade og de 
lavere bygninger tilbygget vinkelret herpå. Alle mure og tage er af gule tegl og principielt har alle bygninger 
et 33 graders saddeltag.  

Bygningerne er overalt tilpasset det kuperede terræn. De er delt op i segmenter og forskudt indbyrdes 
(bajonetbegrebet). 

Bygningernes arkitektoniske værdi knytter sig til gentagelsen af den stramme prismatiske form. Denne 
findes og genfindes i alle anlæggets bygninger. De synes at vokse op af det bølgede morænelandskab med 
sokler, der kun af markeret af et rulleskifter af gule tegl, der er hårdt brændte. Det er en særlig arkitek-
tonisk værdi, at blok- og bajonetforskydningsprincipperne fra det allerførste anlæg, er benyttet og kan 
aflæses i de senere tilføjede anlæg i Universitetsparken og Vennelystparken. 

Det arkitektoniske hovedgreb udgøres af flader, der møder andre flader i skarpe hjørner. Nedløbsrør er 
skjult i murværket. Der er ingen gesimser eller udhæng, sålbænkene er af minimal størrelse. De langtrukne 
markiser, der ligger over vinduesbåndene fremhæver en vandret, lagdelt karakter. 

I det indre er bygningerne som hovedregel meget enkelt udformede, dog altid med undtagelse af 
trapperne. De er ensartede, med frie forvanger, en håndliste der går ubrudt fra øverst til nederst, balustre 
af hvide rør og gule klinker på gulv og trin.  

Sammenhængen imellem bygninger og landskab er fremhævet ved, at der er anvendt gule klinker som 
belægning på pladser og fortove i bygningernes umiddelbare omgivelser.  

Universitetsparkens særlige landskabsarkitektoniske værdier ligger i morænekløften, den lange grønning 
mod vest, den homogene beplantning med egetræer og bygningernes begrønning med vedbend eller 
vildvin. Andre træ- og plantearter er undtagelser.  

Hertil kommer amfiteatret, der har værdi som et landskabsarkitektonisk anlæg, som et friluftsauditorium 
og som et bygnings- og landskabsanlæg, der formidler overgangen mellem bygning og park.  

Vennelystparkens særlige landskabsarkitektoniske værdier ligger i morænekløften og bygningernes 
begrønning med vedbend eller vildvin.  
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Sigtelinjerne, der både kendetegner Universitetsparkens grønning og begge parkers morænekløft er et 
selvstændigt landskabsarkitektonisk træk. De bedrager til at fremhæve anlæggets samlede udstrækning og 
binder det vidtstrakte anlægs kuperede landskabssceneri sammen til en enhed.  

 BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER 

Områdets bærende fredningsværdier ligger primært i kombinationen af den ubebyggede morænekløft med 
dens store, græsklædte skråninger, de gamle træer, søerne og vandløbene i begge parker samt 
amfiteateret i Universitetsparken, og de prismatiske bygninger, der synes at vokse op af det bølgende 
landskab.  

Universitetsparkens beplantnings bærende fredningsværdi er de klippede, græsklædte sletter, den 
homogene beplantning med eg og murenes begrønning med vedbend eller vildvin.  

Vennelystparkens beplantnings bærende fredningsværdi er de klippede, græsklædte sletter, den varierede 
beplantning, herunder mange gamle træer samt væggenes begrønning med vedbend eller vildvin. 

Ligeledes har de to sigtelinjer gennem parkerne bærende fredningsværdi. 

I begge parker såvel som i området nord for Ringvejen ligger bebyggelsens bærende fredningsværdi i 
bygningernes ydre. Dertil kommer, at skiltningen svarer til områdets skiltning i øvrigt med teksttype 
FUTURA, hvidmalet med høj profil og fastgjort direkte i mur. 

For Det Første Anlæg er bygningens placering på kanten af morænekløften, sammen med de blanke, gule 
teglmure og gule vingeteglsbelagte tage, de trykkede fuger, murhuller til vinduer og døre, de hvidmalede 
vinduers formater, ingen synlige installationer bortset fra den forhøjede rygning, der er de bærende 
værdier. Auditoriernes placering i bygningskomplekset kan aflæses i facadernes brudte rytme. Dette træk 
har en særlig værdi. 

Det sammen gælder den faste, kobberkantede markise over den oprindelige hovedindgang og den originale 
dørklokke, samt de femfløjede teaktræsdør samt for de tofløjede teaktræsdøre, der fører fra foyeren til 
korridorerne i bygning 1340.  

For det indre gælder også, at den fritbærende hovedtrappe og trappeopgangene, herunder håndlister og 
balustre, klinker og i øvrigt de bevarede klinkegulve, har særlig værdi. Hertil må også regnes de originale 
flader med terrazzo, både på vinduesplader og gulvarealer. 

Som de første bygninger opført til Aarhus Universitet har disse bygninger desuden en særlig værdi.  

For Dale T. Mortensen Building er det bygningens ydre, herunder de blanke, gule teglmure og gule 
vingeteglsbelagte tage, de trykkede fuger, murhuller til vinduer og døre, de hvidmalede vinduers formater, 
ingen synlige installationer bortset fra den forhøjede rygning. 

I det indre er det især trappeopgangene, herunder håndlister og balustre, klinker og i øvrigt de bevarede 
klinkegulve. Hertil må også regnes de originale flader med terrazzo, både på vinduesplader og gulvarealer. 
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 ANBEFALINGER 

At der udover den foreliggende gennemgang af det første anlæg og Dale T. Mortensen Building foretages 
en detaljeret gennemgang af de øvrige anlæg med henblik på en præcisering af fredningsværdierne.   

At der udarbejdes manualer for alle bygninger inkl. beskrivelser af den enkelte bygnings historie, placering, 
arkitektoniske detaljer og særlige værdier. 

At der ved fremtidige ændringer af etageplanerne fastholdes en balance mellem nye rum og det 
gennemgående greb med midterkorridorer. 

At der foretages en registrering og nummerering af alle træer og i forbindelse hermed oplyses om art, alder 
og tilstand, samt at disse oplysninger regelmæssigt opdateres.  

At der foretages en registrering af beplantninger langs bygninger og af hovedtrækkene i bevoksninger langs 
vandløb og søerne. 

At der foretages en registrering og kortlægning af alle støttemure, ommurede udluftninger, teknikrum 
m.m. samt af, hvor der er klinkebelægninger. 
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