1.10 Indre Bys universitetscampus
”Universitetsfirkanten” mellem Frue Plads, Nørregade, Krystalgade og Fiolstræde samt adskilte
enklaver i nærheden ved Skt. Peders Stræde, Studiestræde, Bispetorvet, Fiolstræde og St.
Kannikestræde. Kulturmiljøet er del af kulturmiljøet 1.2 Københavns Middelalderby.
Begrundelse
Københavns Universitet er grundlagt 1479 og har haft til huse i den karré, der i dag betegnes ”den
oprindelige universitetsfirkant”, siden 1539. Kun Konsistoriebygningen i universitetets gård er
bevaret fra universitetets første århundrede. Resten gik til ved bybranden i 1728 og bombardementet
1807. Universitetets hovedbygning ved Frue Plads er fra 1836 og biblioteket langs Fiolstræde fra
1861. Til de oprindelige universitetsfunktioner kom professorgårde og boliger til studenterne i form
af kollegier. Endvidere søgte en række boghandlere og antikvariater i tidens løb til kvarteret. Indre
Bys universitetscampus er en interessant del af middelalderbyen med markante/værdifulde
bygninger, harmoniske husrækker og fine gade- og pladsforløb. Områdets helt særlige kvalitet er
dog det liv, der knytter sig til universitetet. I de seneste år har universitetet reduceret sine aktiviteter,
og snart er kun rektorat, fællesadministration og udadvendte funktioner for studerende og ansatte
tilbage. Trods de færre universitetsrelaterede aktiviteter bærer området dog stadig præg af livet
omkring universitetet og er derfor et værdifuldt kulturmiljø.
Bærende bevaringsværdier
• De primære universitetsbygninger ved Frue Plads
• Universitetsfirkantens annekser rundt om Frue Plads: Studiegården, Bispetorvsannekset og den
tidligere Metropolitanskole
• Kollegierne Valkendorf, Borch og Elers samt Regensen
• Den særlige blanding og variation af universitetsfunktioner.
Sårbarhed
Kulturmiljøets bygninger er godt sikret gennem fredning, lokalplanlægning mv. Den
funktionsblanding, som har præget området, er ikke sikret, så karakteren af området kan være
sårbar.
Udviklingsmuligheder
Bygninger og andre fysiske spor bør bevares. Ved udflytning af de nuværende funktioner bør der
indpasses blandede byfunktioner, herunder boliger, der sikrer det liv, der er karakteristisk for
området.
Nuværende sikring
Bevaring af bebyggelsen er sikret ved bygningsfredning og bevarende lokalplaner. Kollegiernes
opretholdelse er sikret i deres fundatser.
Lignende eksempler
-

