
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 2019, 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 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 Fo-
rum byder på kaffe og kage. Er du studerende og vil benytte dig af dette tilbud, skal du ligeledes tilmelde 
dig via hjemmesiden.

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

Tilmeldingsfrist

Senest torsdag d. 6. september 2019.
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 indbetales til Merkur Bank, reg.nr.: 
8401, kontonr.: 1262312. Angiv følgende i beskedfeltet ved overførslen: ’kontingent 19 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 2019

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Dorthe Bendtsen, Ida Elland, Signe Hommelhoff,
Jonas Rump Nielsen, Birgitte Tanderup Eybye og Thomas Stabell
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Afgang med bus fra Nørreport 20 – transport til Dortesvej 37, 8220 Brabrand 

Den almene boligbebyggelse Toveshøj – gode boliger til alle
Staten har stået bag flere boligtiltag, der har haft til formål at skabe gode boliger til den almindelige 
befolkning. Mens vi får kaffe/te og croissant, introducerer ph.d., post.doc. Jannie Rosenberg Bendsen 
til tankerne bag almene boliger generelt og til værdisætningen af Toveshøj og lignende bebyggelser. 
Derefter rundvisning i området ved E&P-huset, der er informations- og aktivitetscenter for den fysiske 
helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 

Transport til Krathusvej 3, 8240 Risskov

En af de første villaer i Risskov – en bolig for de få
Krathuset blev opført af brændevindsproducent og rådmand Henrik Bering Liisberg i 1871 og var et af 
de første huse i ’det nye Risskov’. Huset har gennem mange år været i offentligt eje bl.a. som skole. I 2018 
blevet huset solgt til en privat ejer, der har tilbageført huset til bolig. 

Transport til Damagervej 8, 8260 Viby

Frokostsandwich og drikkevarer i Studielandsbyens fællesrum

Studielandsbyen – boliger for studerende
Studielandsbyen er en transformation og addition til en firelænget bindingsværksgård fra 1700-tallet De 
nye længer ligger rundt om den eksisterende gård og er inspireret af stedets byggeskik. Studielandsbyen 
rummer 56 nye lejligheder til studerende samt fællesrum og fællesfaciliteter.  
Rundvisning i bebyggelsen ved arkitekt MAA MNAL Kim Lenschow Andersen, Lenschow & Pihlmann

Kaffepause i fællesrummet

Transport til Irisvej 10, 8260 Viby J

Besøg i radikalt ombygget statslånshus 
Introduktion ved ejer, arkitekt og ph.d. Mo Michelsen Stochholm Krag, AAA

Gåtur til Skovdalsvej 11

Besøg i et statslånshus under nænsom istandsættelse 
Introduktion ved ejer, arkitekt og lektor Lars Nicolai Bock,  AAA 

Afsluttende forfriskning i Lars Bocks hus og have

Bussen kører tilbage til Nørreport 20 med ankomst ca. 17.35 – kort stop undervejs ved banegården 

Tak for i år!

Lørdag d. 21. september 2019

Ankomst til Gymnastiksalen, Paradisgade.

Velkomst og introduktion til Forum 2019: Bedre boligskik
Arkitekt og bestyrelsesformand i Forum, Dorthe Bendtsen

Statslånsordningen – gode boliger til alle
Med statslånsordningen, der gjaldt fra 1933 til 1958, tilbød staten billige boliglån for at få gang i byggeriet, 
afhjælpe boligmangelen og give alle mulighed for egen (arkitekttegnet) bolig. Ordningen omfattede etageboliger, 
men også enfamiliehuse, der typisk er enkle huse, opført af gode materialer og med gennemtænkte planløsninger 
for at få mest muligt ud af de få kvadratmeter, loven gav mulighed for. 
Ph.d., post.doc. Jannie Rosenberg Bendsen

Skønvirke i Danmark – smukke boliger til alle
Den danske skønvirke omfatter arkitekter som Hack Kampmann og Anton Rosen. Den er bl.a. inspireret af den 
engelske bevægelse Arts and Crafts, der ville gøre det muligt for alle at leve i smukke bygninger opført med gode 
materialer og godt håndværk og indrettet med genstande af høj kvalitet. 
Arkitekt Bue Beck

Gruppefotografering og efterfølgende kaffe/te og kage 

Bedre Byggeskik er Bæredygtig Byggeskik
Bakkekammen 45 i Holbæk er opført efter idealerne i Bedre Byggeskik-bevægelsen, der set med vore dages øjne 
også er en bæredygtig byggeskik, der kan inspirere os i dag. Byggeteknikken og byggematerialerne er holdbare 
og kan repareres og vedligeholdes, så bygningen får en lang levetid.
Arkitekt Camilla Løntoft Nybye fra Rønnow Arkitekter

Ny Bedre Byggeskik – lær af traditionen
Projektet Brick House skaber innovation ved at genopfinde historien. Med inspiration fra bl.a. Bedre Byggeskik-
bygningers proportioner, materialer og håndværk er skabt et nutidigt, bæredygtigt hus, der er robust og har en 
lang levetid.
Arkitekt Uffe Leth eller arkitekt Karsten Gori fra Leth & Gori

Kort pause

Årets afgænger: Over og under – Bygningstransformation af Graven 21 
To tiloversblevne bygninger i Graven i Aarhus, hvoraf den ene er en bunker, gennemgår en radikal transformation. 
Projektet bygger videre på de eksisterende historier og kvaliteter og fører dem med ind i fremtiden som et alternativ 
til nedrivning og nybygning. 
Arkitekt Nanna Friis Tolstrup

Årets jubilar – 25 år efter afgang
ved arkitekt Charlotte Donsig

Nyt fra AAA, studium og forskning

Forums Rejselegat
Afsløring af legatmodtageren

Årsmøde

Aperitif i kantinen, Nørreport 20

Middag i kantinen. Drikkevarer købes med kontanter, Mobilepay eller Dankort.

Fredag d. 20. september 2019

Forsidefoto:  Mo Michelsen Stochholm Krag


