
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 2020/2021: kr. 500,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Eksterne deltagere: kr. 975,00

Tilmelding og betaling skal ske med kortbetaling på http://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 byder interesserede eksterne deltagere med restaureringsfaglig baggrund og ansatte 
på restaureringstegnestuer velkomne. Vi opfordrer vores medlemmer til at udbrede dette.  
 
 
FORUM ønsker at fastholde og styrke kontakten til skolen og de studerende, hvorfor vi igen i 
år inviterer de 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 ligeledes tilmelde dig via hjemmesiden.

Tilmeldingsfrist
Senest fredag d. 10. september 2021.
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 21 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 2021

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Birgitte Tanderup Eybye, Dorthe Bendtsen, Ida Elland, Jonas Rump Nielsen,  
Signe Hommelhoff og Thomas Stabell
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Afgang med bus fra den nye arkitektskole, Exners Plads 7 (præcist 
mødested annonceres senere). Der er kaffe og croissanter i bussen
 
Rundvisning på Spøttrup Borg med fokus på Clemmensens restaurering 
Borgen 6A, 7860 Spøttrup.
Rundvisning ved arkæolog og museumsinspektør (og tidligere ’overbygger’ på restaurerings-
afdelingen) Turi Thomsen.

Frokostsandwich ved Traktørstedet Borgen ved Spøttrup Borg
Udendørs hvis vejret tillader det.

Afgang mod Salling Østergaard  
NB: Der er ikke mulighed for toiletbesøg på Salling Østergaard!

Rundvisning på Salling Østergaard 
Østergaardsvej 1, Åsted, 7870 Roslev.  
Rundvisning ved arkæolog og museumsinspektør (og tidligere ’overbygger’ på restaurerings-
afdelingen) Turi Thomsen.
 
Afgang mod Vitskøl Kloster 
Viborgvej 475, 9681 Ranum. 

Ankomst til Vitskøl Kloster og kaffe/te og kage  
Café Skovhuset - en af de nye bygninger opført ved klosteret. 
 
Rundvisning på Vitskøl Kloster 
Udvalgte rum i klostret samt BSA´s nybyggeri i de historiske omgivelser. 
Rundvisning ved Bertelsen og Scheving Arkitekter, arkitekt MAA og NORDMAK  
Maria Wedel Søe og arkitekt MAA Jens Bertelsen.
 
Bussen kører tilbage til Aarhus 
Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C.

Ankomst til Arkitektskolen

Tak for i år

Lørdag d. 25. september 2021

Ankomst til auditoriet             NB:  Den nye arkitektskole, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C

Velkomst og introduktion til FORUM 2021 - Mødet mellem nyt og gammelt
Ved arkitekt MAA og bestyrelsesformand i FORUM, Dorthe Bendtsen. 

Mødet mellem nyt og gammelt
Arkitekt MAA og Ph.d. Inge Mette Kirkeby.
I 1998 udgav Inge Mette Kirkeby sin banebrydende bog “Mødet mellem nyt og gammelt,” som 
hun aldrig har præsenteret i Forum – det sker nu med et oplæg, der bygger på analyse af ti 
danske restaureringer. Hun præsenterer også en enkel analysemodel, som tager udgangspunkt 
i, at mødet mellem nyt og gammelt bestemmer, hvad bygningen udtrykker om skiftende tider 
og skiftende brug.

At arbejde med holdning
Arkitekt MAA og kongelig bygningsinspektør, Stig Andersen, indehaver af Fogh og Følner Arkitekter.
Ro, tidløshed, kontekstualisme og godt håndværk er de arkitektoniske begreber Fogh & Følner
tager udgangspunkt i. Restaureringssager følger en gennemtænkt restaureringsholdning, 
primært baseret på en indledende analyse af bygningens historie og bærende værdier samt 
en kortlægning af bygningens ”visuelle zoner” og et deraf følgende valg mellem tre principielt 
forskellige metoder: Tilbageføring, bevarende restaurering eller transformation og fornyelse.

Gruppefoto og efterfølgende kaffe/te og kage 

Aktivering af potentialet i kulturarven
Arkitekt, cand. arch. Mikael Schilling, associeret partner i Elgaard Architecture.
Ud fra begreber som “weiterschreiben”, “dobbelt bundlinje” og “attention to detail” arbejder 
Elgaard Architecture med at restaurere og transformere historiske bygninger, så identitet, 
brugsværdi og økonomisk potentiale styrkes. Tegnestuen har haft projekter i bl.a. København 
og De Forenede Arabiske Emirater, hvor fokus har været modernistisk arkitektur fra 1970-
80’erne i Abu Dhabi og udfordringerne med den byggede kulturarv i så ung en nation.

Kulturmiljøer før og nu
Cand. Mag. Simon Ostenfeld Pedersen, lektor på Arkitektskolen Aarhus.
Kulturmiljøer er den yngste kategori inden for arkitektoniske kulturarv, og de har levet
en omskiftelig tilværelse i dansk planlægning. Gennem erfaringer og konklusioner fra
forskningsprojektet Screening af Kulturmiljøer præsenteres en status på, hvor vi er med
kulturmiljøerne i dag samt bud på, hvordan kulturmiljøer kan være en ressource for
bytransformation.

Kort pause 

Årets afgænger - Kulturhallerne i Præstø - Restaurering af Præstø Jernstøberi
Arkitekt MAA Amanda E. F.  Vinther. 
Projektet undersøger, hvordan to forskellige restaureringstilgange kan være med til at bringe 
et meget sammensat anlæg til en samlet helhed. 

Årets jubilar – 25 år efter afgang
Arkitekt MAA Anne Lene Jørgensen, indehaver af  Varmings Tegnestue.

Forums rejselegat - en rejseberetning:  A Postcolonial Path
Arkitekt MAA Amal Ashur,  indehaver af Ashur Arkitekter. 
Dansk aftryk på St. Croix, U.S. Virgin Islands.  
En fortælling om sukkermøller og den arkitektoniske kulturarvs betydning.

Årsmøde

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

Fredag d. 24. september 2021

Foto af Spøttrup Borg: Slots- og Kulturstyrelsen, Thomas Rahbek


