
Af Rektor  Niels Chr. Sidenius

75-års dage er der så mange af, og fejret bliver de jo også. Aarhus Universitet 
fejrede sin 75-års dag i 2003 – med stor aktivitet og megen fest.
 I denne bog fortæller vi om dagligdagen på universitetet i de sidste 25 
år. Fra dag til dag synes man måske ikke, der sker de store ændringer, men 
når vi pludselig får et spand på 25 år, hvor vi kan sammenligne de første 
år med de sidste, kan vi se, at intet – næsten – er, som det var dengang.
 På de store linjer er det mærkbart, at universiteternes rolle i samfundet er 
blevet en anden. I den første del af 1900-tallet, hvor Aarhus Universitet kom 
til, blev det både geografi sk og i overført betydning placeret »oppe på bjer-
get«. Men i begyndelsen af 2000-tallet eksisterer denne noget ophøjede status 
ikke længere. I dag spiller universiteterne med i samfundslivet, erhvervslivet, 
kulturlivet – ja, alle de liv, der udfolder sig i et moderne samfund.
 Igennem 900 år har universiteternes kerneydelser været uddannelse 
og forskning. Nu stilles der fl ere forventninger til, hvad vi kan præstere, 
og i Danmark er det også blevet universiteternes forpligtelse at sørge for, 
at forskningen kan bidrage til at støtte det danske erhvervsliv i en stadig 
mere omfattende global konkurrence. I 2001 blev det ministerielle ansvar 
for universiteterne fl yttet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling. Et af ministeriets formål er at sikre samspillet mellem erhvervslivet 
og forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i 
forhold til erhvervs- og innovationspolitikken.
 En anden gennemgribende forandring er den digitale revolution. I de 
sidste 25 år er vores dagligdag blevet totalt ændret af telefaxer, computere, 
internet, e-mail, mobiltelefoner, videofoner og bluetooth-teknologi. De 
arbejdsmetoder og rutiner, der blev brugt for 25 år siden, er for længst 
forsvundet de fl este steder, og vi har med kyshånd taget imod de mange 
faciliteter, de nye redskaber tilbyder.

Rektors forord

46436_001-494_unihist.indd   1546436_001-494_unihist.indd   15 13-07-2005   11:44:4213-07-2005   11:44:42



16

aarhus universitets historie

 Også det internationale samarbejde er vokset i et omfang, vi ikke turde 
drømme om for 25 år siden, dels på grund af teknologien, dels på grund 
af en så banal ting som billige fl ybilletter, men især på grund af forsknin-
gens iboende internationale natur. Forsker man i grundlæggende emner 
i fysik, er ens nærmeste kollega den, der beskæftiger sig med de samme 
emner, hvad enten vedkommende befi nder sig i USA, Japan eller Odense 
– og ikke den kemikollega, der går i laboratoriet i nabobygningen. Med 
EU’s studenterudvekslingsprogrammer kommer vore egne studerende 
ud til andre europæiske universiteter, og vi modtager selv hvert år fl ere 
hundrede udenlandske studerende i Århus.
 Som følge af vekslende universitetslove er der sket ændringer i univer-
siteternes ledelse. Den sidste lov, fra 2003, har afskaffet universiteternes 
repræsentative styre og i stedet givet os en bestyrelse med eksternt fl ertal 
og – i løbet af de nærmeste år – en ansat i stedet for en valgt ledelse.
 På de indre linjer er der sket andre store forandringer. Organisatorisk 
er der lagt institutter sammen, så vi nu ikke længere har så mange små 
institutter, men færre og større enheder. Der er blevet bygget til og bygget 
om og bygget nyt, så universitetet nu også befi nder sig i Forskerparken, 
i Nobelparken, i den tidligere Langelandsgades Kaserne, på den tidligere 
fødselsanstalt og på det tidligere ortopædiske hospital.
 Ved Aarhus Universitets 75-års dag var der grund til glæde. Aldrig 
har vi haft så mange studerende, aldrig har vi haft så mange udenlandske 
ansatte, aldrig har forskerne publiceret mere, og aldrig har universitetets 
befolkning engageret sig så meget i den fælles arbejdsplads. Der er al mulig 
grund til at se med optimisme på de næste 25 år.
 I anledning af 75-års jubilæet i 2003 udgives der tre bøger: En om top-
forskningen ved universitetet i de forløbne 75 år (dog med hovedvægten på 
de seneste 25 år), en anden om universitetets bygninger og endelig en tredje 
om institutionens faktuelle historie – denne bog. Mens de to første udkom 
i 2003, har det ikke været muligt at udgive den tredje før nu. Til gengæld 
kan vi så her medtage et bilag, der fortæller om, hvordan vi fejrede os selv 
og hinanden i 2003, hvor hele universitetet stod på den anden ende.

Rigtig god læselyst!
April 2005
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De to andre 75-års jubilæumsbøger

Topforskning ved Aarhus Universitet – en jubilæumsantologi, red. André Wang 
Hansen et al., Acta Jutlandica LXXVIII:1, Serie U 11, Aarhus Universi-
tetsforlag, Århus 2003.

Olaf Lind: Arkitekturfortællinger – om Aarhus Universitets bygninger (fotografi  
Poul Ib Henriksen), Aarhus Universitetsforlag, Århus 2003.

25-års jubilæumsbogen

Andreas Blinkenberg: Aarhus Universitet 1928-1953, Universitetsforlaget i 
Aarhus, København 1953. Acta Jutlandica.

50-års jubilæumsbogen

Aarhus Universitet 1928-1978, red. Gustav Albeck, Universitetsforlaget i 
Aarhus, Århus 1978. Acta Jutlandica.
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