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Hvilken rolle spiller kulturarven i byrumsudviklingen, og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud?

Når talen falder på kulturarv, er fokus ofte på objekter og bygninger, der ses som særlige bærere af en samfundsorden eller et verdenssyn. 
Disse bærere skal følgende bevares og fremhæves, så man ikke glemmer eller overser dette særlige aspekt af verden, samfundet eller det 
specifikke sted. 

I en tid hvor klaveret spiller oplevelsesøkonomiens melodi, og hvor udviklere, planlæggere, rådgivere og kommuner søger at sikre sig de gode 
fortællinger og unikke historiske spor, er der behov for en debat om, hvordan vi bedst navigerer i kulturarvens farvand. Hvordan skaber vi 
rodfæstede fortællinger samtidig med, at vi fordrer dynamisk, socialt liv og udvikling? Hvordan undgår vi, at bevaring af kulturarv spænder 
ben for, at nye typer handlinger og udtryk kan finde fodfæste i rummet? Hvordan ser vi frem og tilbage på samme tid? 

Disse spørgsmål ønsker Bygningskultur Danmark og Byens rum som udviklingsstrategi i fællesskab at tage op på et inspirationsmøde, hvor vi 
tilbyder tre forskelligartede perspektiver på og inputs til debatten.  

Med indlæg af:

Thomas Martinsen, direktør for Bygningskultur Danmark.

Helle Juul, partner i JUUL | FROST arkitekter og projektleder på Byens rum som udviklingsstrategi. 

Kirsten Marie Raahauge, antropolog og tilknyttet Center for Bolig og Velfærd og Københavns Universitet. 

Michiel van Iersel (NL), arkitekturhistoriker og grundlægger af rådgivningsvirksomheden LAgroup.

Carsten Paludan-Müller, arkæolog og direktør for Norsk Institutt for Kulturminneforskning. 

Begrænset antal pladser. Først-til-mølle tilmelding til Ida Christoffersen ic@bygningskultur.dk

For mere information, se www.byensrum.dk eller www.bygningskultur.dk

Invitation Inspirationsmøde

Kulturarv >< Forandring

BYENS RUM SOM UDVIKLINGSSTRATEGI + BYGNINGSKULTUR DANMARK

”Byens rum som udviklingsstrategi” er et tværfagligt udviklingsprojekt, der søger 
at udvikle en ny tilgang til, hvordan byens offentlige rum kan virke som katalysator 
for udvikling af byens rum ved et fokus på forandring og betydning som strategiske 
redskaber. Projektet er forankret hos FORSKNING+KOMMUNIKATION ved Juul | Frost 
Arkitekter med RUC ved John Pløger som akademisk partner. Byens rum som ud-
viklingsstrategi løber indtil foråret 2009 og er finansieret af Realdania. 


