
FORUM 2004

»Bevaringsværdige gårdejendomme, nye anvendelsesformer«
Arkitektskolen i Aarhus 17. og 18. september 2004

Betaling for deltagelse:

Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement er:
Medlemmer af FORUM:   kr. 575,00
Studerende, fredag + lørdag:  kr. 425,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 225,00
Eksterne deltagere   Kr. 775,00

Beløbet bedes indsat i BG Bank:

Reg. nr. : 9207
Konto nr. 795-10-59336

Ved indbetaling oplyses navn og adresse.

Alternativt kan indbetaling ske ved betaling til Karin Thomsen, Arkitektskolens 
sekretariat.

Foreningen byder i år interesserede eksterne deltagere med restaureringsfaglig 
baggrund velkomne. Vi opfordre vores medlemmer til at udbrede dette. 

Tilmeldingsfrist:

Senest fredag d.10. September.
Det er vigtigt, at fristen overholdes af hensyn til arrangementets planlægning.

Skulle det gå galt, bedes tilmelding efter d. 10. September foretaget direkte 
hos Karin Thomsen i Arkitektskolens sekretariat eller ved kontakt til Lars Buksti på 
tlf. 29 44 24 51

Indbetaling af kontingent:

Mange medlemmer har indbetalt 200,00 kr. i årligt kontingent. Vi takker for 
indbetalingerne. 

Eventuelle kontingentbidrag kan dog fortsat naturligvis indbetales på ovenstå-
ende kontonummer. Kontingent kan også betales sammen med tilmelding til 
arrangementet.

På gensyn på FORUM

Oven på de seneste års vellykkede arrangementer håber planlægnings
gruppen, at rigtigt mange har lyst til at deltage i »FORUM 2004«.

Bedste hilsener

Lars Buksti, Marcelle Meier, Mikael Schilling og Mette Kristensen.



8.00

9.00

10.00-10.15

10.30-11.00

11.30-12.15

12.15-13.00

13.45-14.30

14.30

15.30

Morgenmad i kantinen, Nørreport.

Afgang med bus fra Nørreport.

Tjæreby - gåtur.

»Vestrup« v. Exners Tegnestue.
I forlængelse af tegnestuens indlæg på kavalkaden fredag går 
turen til Vestrup, hvor der vises rundt af en medarbejder fra Exners 
Tegnestue.

Kulturhuset; »Værket« i Randers.
Rundvisning på »Værket« som har til huse i en række gamle, 
konverterede industribygninger, bl.a. det gamle elværk. Projektet 
er gennemført lokalt med Randers Kommune som bygherre.
 
Frokost på Værket.

»Mariager Kirke« v. Vilhelm, Marxen og Bech-Jensen A/S.
Rundvisning i Mariager kirke, der oprindeligt er opført som en 
Birgittinerklosterkirke. Oprettet som en underafdeling af Maribo 
kloster og indviet i 1446. I 1788-1789 undergik kirken en drastisk 
ombygning fra en treskibet kirke til en korskirke afstivet af udven-
dige støttepiller, i den forbindelse blev kirkens re østfag incl. 
koret nedrevet. De seneste års restaureringer af kirken har Vil-
helmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S stået for.

Afgang mod Århus.

Ankomst til Århus.
Kaffe, Café Kindrødt.

13.00

13.15-14.00

14.05-14.55

15.00-15.30

15.35

15.50-16.50

17.00-17.20

17.20-17.40

17.40-18.00

18.05-18.45

19.00

Auditoriebygningen, Nørreport.
Velkomst.

Per Kruse; »Byggeri i det åbne landskab«.
Indledende foredrag i forbindelse med årets tema, Per Kruse er 
Lektor på Arkitektskolen i Århus og har gennem sin stilling beskæf-
tiget sig med arkitektur på landet. Ligeledes har han for nyligt 
været fagdommer i forbindelse med Realdanias konkurrence: 
»Bevaringsværdige gårdejendomme, nye anvendelsesformer«.

Ebbe Keld Pedersen; »Bevaringsværdier«.
Temaet bevaringsværdier tages op i forlængelse af projektet: 
»Gårdens Bygninger«. I den forbindelse belyses nogle af de beva-
rings begreber der bruges i æng, eventuelt efterfulgt af en 
diskussion om ”Tålegrænser”.  

Kaffe i kantinen.

Fotografering i gården.

Programændring:
Jørgen Ganshorn; »Restaureringsarbejder«.
Praktiske eksempler på restaureringsarbejder og overvejelser i 
forbindelse med genanvendelse af bevaringsværdige gårdejen-
domme, bl.a. genrejsning af agerumsladen fra 1770’erne på 
Krengerup gods og boligindretning i en Fynsk Vandmøllegård. 

Kavalkade; »25 års jubilar«.
Et af FORUM´s medlemmer med 25 års jubilæum fortæller hvad 
der er løbet i åen siden han / hun tog afgang fra Arkitektskolen 
i Århus  i 1979. 

Kavalkade; »Vestrup«.
Demonstrationsprojekt i Nørhald Kommune ved Randersegnens 
Boligforening og Exners Tegnestue om hvordan en bevaringsvær-
dig historisk gård kan omdannes til boligformål.

Kavalkade;  »Nørre Vosborg - Center for madkultur«.
Afgangsprojekt v. Lisa Kristina Roos sommer 2004. Opgaven foku-
serer på at omdanne herregården Nørre Vosborg i Vestjylland til 
et center for madkultur.

Årsmøde.

Festmiddag i kantinen.

Fredag d. 17. september. Lørdag d. 18. september.

Forsidefoto:    Lundsbjerggården/Jollmannsgården i Holm, Nordborg Kommune .                                


