
Tilmelding og betaling for deltagelse
Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er: 
Medlemmer af FORUM: kr. 975,00
Medlemmer af FORUM, uden festmiddag fredag: kr. 750,00
Studerende og dimitterende i 2017: kr. 500,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Eksterne deltagere: kr. 975,00

Tilmelding og betaling skal ske med kortbetaling på https://aaa-forum.nemtilmeld.dk
Her kan du også finde en vejledning og vælge at få tilsendt en faktura.  Har du ikke mulighed 
for at betale med kort og ønsker at bankoverføre, så tag kontakt til os på post@aaa-forum.dk

FORUM vil gerne styrke kontakten til skolen og de studerende, så i år inviterer vi studerende 
inden for fagområdet til at deltage fredag eftermiddag GRATIS! Det omfatter ikke middagen om 
aftenen, men Forum byder på kaffe og kage. Er du studerende og vil benytte dig af dette tilbud, 
skal du ikke tilmelde dig via hjemmesiden, men skrive en mail til post@aaa-forum.dk senest 
fredag d. 15. september. 

FORUM byder interesserede eksterne deltagere med restaureringsfaglig baggrund og ansatte på 
restaureringstegnestuer velkomne. Vi opfordrer vores medlemmer til at udbrede dette.

Tilmeldingsfrist
Senest fredag d. 15 september 2017.
Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets planlægning 
og ikke mindst skolens fantastiske køkken.

Indbetaling af kontingent
Kontingent indgår i ovennævnte priser og betales dermed sammen med tilmelding til arrange-
mentet. Er du forhindret i at deltage, kan kontingentbidrag på 200 kr. dog fortsat indbetales til 
Merkur Bank, reg.nr.: 8401, kontonr.: 1262312. Angiv følgende i beskedfeltet ved overførslen: 
’kontingent 17 dit navn’.

Info
På www.aaa-forum.dk finder I billeder, medlemslister, regnskaber, referater og omtale 
af tidligere arrangementer. Vi opfordrer jer til at tjekke jeres adresse og mail-adresse 
og skrive jeres afgangsår på hjemmesiden. Forum for arkitektonisk kulturarv er også på 
Facebook. Følg med og få spændende tips om arrangementer, litteratur og meget mere.

Vi ses til FORUM 2017

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Dorthe Bendtsen, Maria Danielle Zachariassen,
Jonas Rump Nielsen, Mikael Schilling, Nanna Uhrbrand og Thomas Stabell
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Godmorgen med kaffe og croissant hos E+N Arkitektur, 
Rømerhus, Skt. Clemens Torv 8, 4. sal,  Aarhus. Vi mødes på Strøget foran Bestseller.

Rundvisning i Rømerhus
Ved arktekter MAA og partnere ved E+N Arkitektur,  Jesper Back og Finn Larsen
Projektets hovedgreb er at tilbageføre bygningens udseende til noget nær det 
oprindelige. Facadernes udtryk genskabes især omkring forretningsvinduerne, 
hvor mange arkitektoniske detaljer er gået tabt. Det eksisterende gårdrum ind-
drages til restauranter og butikslokaler. Tagetagen er en respektfuld nytolkning af 
det oprindelige tag. Kuplens spir og runde kviste er genetableret, og der står igen 
RØMERHUS på bygningens front mod Åboulevarden.

Bispetorv 
Ved arkitekt MAA ved Schønherr, Anders Heeland Madsen 
Byomdannelsen af Bispetorvet er et midlertidigt testforløb søsat af Schønherr og 
Aarhus Kommune. Et eksperiment der, sammen med borgerne, afprøver mulighed-
erne for en omdannelse af Bispetorv, og som med tiden kan justeres til en perma-
nent omdannelse. Eksperimentet udspringer fra Schønherr´s tidligere byrumsforsøg 
som f.eks. Skoven på Store Torv 2010, Byparken fra 2012 og Banegårdspladsen 2014. 

Gåtur langs åen til Erhvervsarkivet

Frokostsandwich i læsesalen på Erhvervsarkivet

Rundvisning i Erhvervsarkivet inden ombygning
Ved Rønnow Arkitekter 
Sammen med H+ og Tækker er Rønnow Arkitekter i gang med at projektere 
ombygningen af det gamle Erhvervsarkiv til retsbygning under Retten i Aarhus. 
Bygningen står nu ryddet for det meste løse inventar, mens den stadig byder på 
smukke rum og et hav af små, finurlige detaljer. Vi kommer på tur rundt i bygningen 
og hører om projektet, inden byggeriet går i gang. 

Gåtur til Botanisk Have

Restaurering og udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have
Ved arkitekt MAA, partner og ejer ved C.F. Møller, Tom Danielsen
Ved den gennemgribende restaurering er palmehuset omdannet til botanisk 
formidlingscenter, og anlægget er udvidet med et nyt, tropisk væksthus, ca. 18 m højt. 
Det oprindelige, snegleformede væksthus (C.F. Møller 1970) blev skabt med udgang-
spunkt i omgivelserne. Det nye væksthus bygger videre på det organiske, og formen, 
der er fundet ud fra beregningsprogrammer, er den optimale ift. samspillet mellem 
form og energiforbrug.

Kaffe og kage

Tak for i år

Lørdag d. 23. september 2017

Ankomst og velkomst, auditoriebygningen, Nørreport 20, Aarhus

Introduktion til årets tema
Ved arkitekt MAA og bestyrelsesmedlem i FORUM, Dorthe Bendtsen 

Fra 1987 til nu - hvordan går det med den arkitektoniske kulturarv?
Ved arkitekt MAA og professor, Mogens A. Morgen 
Fagområdet, forskningen og uddannelsen - hvad er blevet bedre, og hvad er blevet værre? 
Hvad er den største udfordring lige nu, og hvad skal der gøres for at løse den?

Kulturarven set fra en filosofs perspektiv
Ved ph.d. og cand.phil., Carsten Friberg
Hvordan påvirkes opfattelsen af kultur og arv af tiden? Hvad er det, vi arver med kulturar-
ven? Med tiden er livet blevet et andet, og øjnene der ser, andre, så når bygningerne ser ud 
som før, men livet er helt anderledes, hvad er det så, der bliver bevaret? Og ser de over-
hovedet ud som før? De seneste 30 år er der opført flere og flere bygninger, der vakte 
protester og uvilje, da de blev bygget – skal de bevares? Er det kulturarv? Er historien om 
uvilje ved at blive en interessant historie at holde fast i?

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården

30 års bygningsbevaring i Aarhus 
Ved arkitekt MAA og partner ved VMB Arkitekter, Bruno Viuf Larsen 
Foreningen for Bykultur i Aarhus har gennem fem årtier beskæftiget sig med bevaring af 
bygningskultur i Aarhus. Med udgangspunkt i dette arbejde fortæller Bruno, der er forenin-
gens formand, hvordan bevaringsarbejdet har forandret sig i de sidste tredive år.

Arkitektonisk kulturarv på AAA,  afgangsprojekt:
“Transformation og restaurering av Richmond fængeslsruin, St. Croix - Fra fængsel til kreativt værk-
sted,”  ved arkitekt MAA Maria Danielle Zachariassen
Projektet kombinerer restaurering af en fængselsbygning fra den danske kolonitid på St. 
Croix og en transformation af det samlede kompleks. Projektet diskuterer programme-
ring og design i forhold til de nuværende udfordringer i lokalsamfundet og bygningens 
historiske tilknytning til Danmark som kolonimagt.

Jubilar – årets 25-års jubilar fortæller om tiden siden afgang
Arkitekt MAA Gitta D. Hammer, EMA/KPF

Kort pause 

Årsmøde

Aperitif i kantinen

3-retters festmenu i kantinen - husk kontanter/dankort til vin, øl mv. 
Vi fejrer i aftenens løb, at Forum fylder 30 år - taler og indslag er meget velkomne! 
Kontakt bestyrelsen inden Forum, hvis du har en idé!

Fredag d. 22. september 2017

Forside: ‘Grubleren’ af Auguste Rodin, 1880


