
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 2018, pensionister og arbejdsløse: kr. 500,00
Studerende m.v., uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Eksterne deltagere: kr. 975,00

Tilmelding og betaling skal ske med kortbetaling på http://aaa-forum.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. 14. 
september. 

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

Tilmeldingsfrist

Senest onsdag d. 12 september 2018.
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 arrangementet. 
Er du forhindret i at deltage, kan kontingentbidrag på 200 kr. dog fortsat ind-betales til Merkur Bank, 
reg.nr.: 8401, kontonr.: 1262312. Angiv følgende i beskedfeltet ved overførslen: ’kontingent 18 dit 
navn’.

Info

På www.aaa-forum.dk finder I billeder, regnskaber, referater og omtale af tidligere  
arrangementer. Forum for arkitektonisk kulturarv er også på Facebook.  
Følg med og få spændende tips om arrangementer, litteratur og meget mere.

Vi ses til FORUM 2018

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Dorthe Bendtsen, Rebecca Stræde Andersen, Nanna 
Uhrbrand,
Jonas Rump Nielsen, Birgitte Tanderup Eybye og Thomas Stabell 21.-22. 
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Afgang med bus fra Nørreport 20
Der er kaffe og croissant i bussen   

Nr. Vium Skole
Rundvisning v. Carsten Haunstrup Møller  
Carsten Haunstrup Møller er én af de lokale ildsjæle, der har været med til at ændre den tomme 
skole til sognets nye mødested i projektet ‘Landsbyen i Skolen’. Han vil vise rundt i bygningen og 
fortælle om processen og projektet.

Transport til Pumpestation Nord

Frokostsandwich ved Pumpestation Nord 
Udendørs hvis vejret vil, så tag tøj og sko på efter vejrudsigten og muligheden for en  
gåtur i området

Pumpestation Nord v. Skjern Å
Rundvisning ved naturvejleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Frederiksen
Søren Frederiksen er en af idémændene bag projektet om at omdanne pumpestationerne til 
besøgssteder, og han vil fortælle om processen bag projektet og om stedet i dag.  

Transport til Herning Højskole 

Herning Højskole
ved arkitekt MAA Rikke Søndergaard fra Anna Mette Exner Arkitektur
Herning Højskole er opført i 1962 og er blevet fredet i 2018 med bygninger, omgivelser og en 
del oprindeligt inventar samt kunstnerisk udsmykning. Tegnestuen har forestået en værdisætning 
af højskolen for fredningsmyndighederne, og vi skal se den arkitektur og de detaljer, der udgør de 
særlige fredningsværdier.

Transport til Herning Bibliotek

Kaffe og kage på Herning Bibliotek

Transport til Nørreport 20 
Der er ca. 10 min. gang fra Herning Bibliotek til banegården, så man kan tage direkte  
fra Herning og med toget hjem

Ankomst til Aarhus - TAK for i år!

Lørdag d. 22. september 2018

Ankomst til Gymnastiksalen Paradisgade 4-6, 8000 Aarhus C – NB: Nyt mødested!

Velkomst og introduktion til Forum 2018: 1960’ernes kulturarv
ved arkitekt MAA og bestyrelsesformand i Forum, Dorthe Bendtsen

Bygningsfredningsloven fylder 100 år – hvordan så den ud i 1960’erne?
ved cand.mag., ph.d. og postdoc på AAA, Jannie Rosenberg Bendsen 
Sammen med Mogens A. Morgen er Jannie Rosenberg Bendsen ved at lægge sidste hånd på en bog om 
bygningsfredningsloven i anledning af lovens 100 års fødselsdag. I løbet af de mange år har synet på fredning 
og bevaring og dermed også selve loven ændret sig. Det skal vi høre om med udgangspunkt i en lovændring i 
1966.

Efterkrigstidens almene boligmasse af beton - Problematiske “ghettoer” eller Interes-
sant kulturarv med socialt bæredygtige potentialer ?  
Ved cand.arch. maa Andreas O. Bjørn-Præst

Projektet tager sit udgangspunkt i den højaktuelle debat om efterkrigstidens almennyttige montagebe-
byggelser, der har været udsat for omfattende kritik med afsæt i nogle af boligområdernes tilkomne sociale, 
miljømæssige og byggetekniske udfordringer. Med afsæt i parkbebyggelsen Reginehøj i Aarhus N, skal vi se et 
forslag, der søger at omfavne og videreudvikle de iboende kvaliteter arkitektonisk som såvel socialt.

Bygningsarv kan bidrage til en bæredygtig omstilling 
ved arkitekt MAA, lektor på AAA Lars Bock og arkitekt maa, ph.d., adjunkt på AAA, 
Birgitte Tanderup Eybye 
Den eksisterende bygningsmasse udgør blandt meget andet en stor materiel og økonomisk  
ressource. Med afsæt i Herning Bibliotek, der er transformeret fra et 1960’er varehus til bibliotek, skal vi 
høre, hvordan teorier og metoder fra restaureringsfaget kan bidrage til at udvide værdi-
begrebet og fremme ’circularity’ i det eksisterende byggeri.

Nr. Vium Skole
ved arkitekt MAA, MDL, NORDMAK, Erik Brandt Dam 
Centralskolen fra 1966 og stod efter en skolesammenlægning tom, indtil borgerne købte den af kommunen 
og omdannede den til et moderne ‘forsamlingshus’. Både nedrivning og nyindretning har skabt nye rammer 
for det lokale liv, og vi skal høre om processen og projektet.

Kaffe og kage i Gymnastiksalen Paradisgade og efterfølgende gruppebillede i gården.

Fra pumpestationer til udflugtsmål
ved arkitekt MAA Sebastian Skovsted fra Johansen Skovsted Arkitekter
Da Skjern Å blev rettet ud i 1960’erne, blev der bygget en række pumpestationer for at afvande jorden. Med 
initiativ fra lokale kræfter og arkitekternes enkle og djærve arkitektur er tre pumpe-stationer transformeret 
til nye mødesteder. Vi skal høre én af arkitekterne fortælle om tankerne bag projektet og om tegnestuens 
generelle tilgang til bygninger og steder.

Årets afgænger: Palads-bygningen i København - en transformation af et anderledes sted
ved cand.arch.’er Rebecca Stræde Andersen og Jeppe Niemann Jacobsen 
Projektet etablerer et alternativ til nedrivning af Paladsbiografen i København med afsæt i de kulturelle 
værdier, Palads repræsenterer. Projektet forsøger via transformation at finde en ”paladsisk” fortælling, som i 
tilføjelsen af et hotel forstærker Palads som et anderledes sted i byen.

Årets jubilarer – 40 år efter afgang
ved arkitekter MAA Christel Ebsen og Alice Rosborg  

Kort pause

Forums Rejselegat
Kort intro til legatet og info om ansøgning 
- derefter vil sidste års modtager af legatet, Lars Bock, fortælle om sin legatrejse.

Årsmøde og kort nyt fra AAA

Aperitif og middag i kantinen, Nørreport 20 - husk kontanter/dankort til vin, øl mv.

Fredag d. 21. september 2018

Forside: Pumpestation Nord anno  2015


