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Kære Laura Hay! 

 
Vedr.: Planer om udvidelse af Marselisborg Gymnasium. 
 
Idet vi har bragt i erfaring, at Marselisborg Gymnasium tumler med planer om bygningsmæssige 
udvidelser af institutionen på gymnasiets nuværende areal, vil vi meget gerne have lov at pege på de 
risici af bevarings- og miljømæssig art, som sådanne planer er forbundet med. 
 
Når vi er en smule bekymrede, hænger det sammen med, at Marselisborg Gymnasium, som 
komplekset fremtræder i dag, må betragtes som et kulturhistorisk miljø af stor betydning for hele 
Aarhus´ historie. 
 
Det er dig formentlig velkendt, at gymnasiet er en videreførelse af ”Marselisborg Kostskole og 
lærde Skole”, hvis oprindelse går tilbage til 1898, og som blev placeret på det sted, hvor det gamle 
Marselisborg Gods lå, allerede fra 1899 i egen nybygning, bevaret til i dag på adressen Birketinget 
9. I 1904 og frem fulgte den store, ligeledes bevarede hovedbygning på samme adresse. 
 
I begge tilfælde er der tale om offentligt institutionsbyggeri af meget høj, arkitektonisk kvalitet, 
hvad Aarhus-arkitekten Rudolf Frimodt Clausen kan tilskrives æren for, i det mindste hvad 1904-
bygningen angår. Dette har da også givet sig udslag i meget høje vurderinger på hhv. 3 og 2 i 
kommuneatlasset for Aarhus, gennemført i 1996. 
 
Desuden rummer skoleområdet en bevaringsværdig villa, opført som pedelbolig, og værdifulde 
grønne arealer med træbevoksning, bl.a. en fredet allé. 
 
Der skal derfor ikke større forandringer til, før området vil miste de kvaliteter, som det besidder i 
dag, både arkitektonisk og miljømæssigt. Man kan da spørge sig, om det overhovedet er rimeligt at 
udvide gymnasiet på stedet, hvis de værdier, der er, bliver truede, ligesom det må indgå i 
myndighedernes overvejelser, at gymnasiet ligger i et ikke mindre historisk vigtigt villakvarter, 
anlagt med inspiration fra den store landsudstilling i Aarhus i 1909. 
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Valget står for os at se imellem en nænsom udvidelse på stedet eller en udflytning af hele 
institutionen, hvad der kan være tungtvejende grunde til, også når det betænkes, hvilken trafikal og 
dermed miljømæssig belastning et udvidet gymnasium på Birketinget vil få. 
 
Vi håber, at de forskellige aspekter, vi har ridset op her, vil indgå i kommunens sagsbehandling, når 
udvidelsesplanerne kommer på kommunens bord, således at de arkitektoniske og kulturhistoriske 
fortælleværdier i det nuværende Marselisborg Gymnasium bevares bedst muligt. 
 
Tillad os at erindre om, at i henhold til Planlovgivningen har kommunerne ansvar for den 
kulturhistoriske bygningsarv i almindelighed, og at der følgelig skal udarbejdes oversigter over og 
planer for særligt værdifulde områder. 
 
Det optimale ville, set med vore øjne, være, at der, som vi har anført det allerede i skrivelse af 18. 
august 2009 til kommunens Bygningsinspektorat, blev udarbejdet en bevarende lokalplan for hele 
det bevaringsværdige villa-område syd for Marselis Boulevard. 
 
Det vil glæde os, om vi løbende blev underrettet om udviklingen i denne sag, som ikke bare er af 
betydning for Aarhus, men også har nationale aspekter. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Helge Torm 
Cand. mag., sekretariatsmedarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


