Program til netværksmøde: Stilarter og lokal identitet d. 19/9 2019 i /Ribe, Esbjerg
Kommune
Danmarks rige bygningsarv strækker sig over mange århundreder og mange forskellige arkitektoniske perioder. Analyser
har vist, at velbevarede kulturmiljøer kan være med til at styrke den sociale sammenhængskraft og den lokale identitet i
et område. Men hvordan forstår man sit områdes stilarter og identitet? Hvordan bliver kulturmiljøerne en del af
kommunens strategiske og fysiske planlægning, så der skabes en stilmæssig rød tråd? Og hvordan kan nye bygninger
formgives med udgangspunkt i det eksisterende? Disse spørgsmål kommer vi omkring på dette møde.
Sted: Ribe – Kannikegården (se vedlagte kort)
Tid: Torsdag d. 19. september 2019 kl. 10 – 16

Program
Kl. 09.30

Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00

Velkomst v/ Anette Gori, arkitekt i Esbjerg Kommune og Ida Christoffersen, projektleder, BARK
Rådgivning.

Kl. 10.15

Ribes erfaringer med bevaringsarbejde v/ arkitekt Karen Stoklund, Esbjerg Kommune
Hvordan forstår man områdets bygningskulturelle stilart og identitet? Og hvordan er den lokale identitet
blevet tænkt ind som en del af den strategiske og fysiske planlægning? Oplægget belyser disse
spørgsmål og giver indblik i Ribes lange tradition for bevaringsarbejde.

Kl. 10.50

Pause

Kl. 11.00

Udviklingen af Ribes jernstøberi v/ arkitekt Jan Ove Petersen, Esbjerg Kommune.
Området omkring Ribes jernstøberi ligger helt op til bykernen. Kommunen fortæller om udviklingen af
området gennem bl.a. følgegrupper og borgerinddragelse, og hvordan man har arbejdet med at
fastholde kvaliteterne fra konkurrence om helhedsplanen for området i både lokalplanen og i fremtidige
byggetilladelser med videre

Kl. 11.30

Lokal identitet igennem historiske stilarter v/ arkitekt Jens Andrew Baumann, Baumann BoeWhitehorn Arkitekter
Jens giver en gennemgang af de mest fremherskende stilarter i dansk byggeskik og arkitekturhistorie
eksemplificeret gennem nogle af de projekter, som hans tegnestue har arbejdet med i kraft af rollen som
Kongelig Bygningsinspektør for Ribe Stift.

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Fælles byvandring v/ arkitekt Anette Gori, Esbjerg Kommune og formand for Ribe Byforum i Ribe Ib
Laursen

Kl. 13.45
Områdefornyelsen af Bramming v/ byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen, Esbjerg Kommune
I Bramming arbejder kommunen på at genfinde byens oprindelige arkitektoniske kvaliteter ved at støtte
private bygningsejere i at tilbageføre ombyggede huse til deres oprindelige udtryk. Støtten udgøres ikke
alene af økonomiske tilskud, men i høj grad også af udstrakt dialog og vejledning i form af
handlingsplaner, oplysning om stilarters karakteristika, historiske fotos og visualiseringer.
Kl. 14.15

Esbjerg - på vej mod Amerika v/ arkitekt Karen Stoklund, Esbjerg Kommune
Esbjerg er Danmarks yngste by. Byen voksede med lynhast i slutningen af 1800-tallet, blandt andet som
et resultat af udvandingen til Amerika. Dette har sat tydelige spor i byens planlægning og omfangsrige
bygningskultur, og lokalplanen for Esbjerg balancerer derfor både SAVE-registrerede bygninger og en
udviklingsorienteret ambition om at bygge i højden.

Kl. 14.45

Pause

Kl. 15.00

Et samarbejde mellem kommune og museerne v/ direktør Flemming Just og museumsinspektør
Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer
Det tætte samarbejde mellem kommune og museum bidrager positivt til udviklingen og bevaringen af
Ribe by på mange forskellige planer aktuelt i forbindelse med Toldboden og Det gamle Rådhus. Det
tætte samarbejde gør det muligt at sammentænke forskellige behov og har også realiseret en længe
ønsket stiforbindelse ned til Ribe Å.

Kl. 15.30

Workshop og afslutning v/ arkitekt Anette Gori, Esbjerg Kommune og projektleder, Ida Christoffersen,
BARK Rådgivning
Afrunding på dagen med en workshop - en fælles ”problemløser” på en specifik case for Esbjerg
Kommune, samt opsamling.

Vi håber at se rigtig mange kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og muserumsfolk til netværksmødet. Brug
gerne denne anledning til at invitere relevante kollegaer og samarbejdspartnere fra de lokale museer.
Tilmelding senest onsdag d. 11/09-2019 til på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:

https://slks.dk/omraader/kommunenetvaerk-netvaerksmoede-om-stilarter-og-lokal-identitet/

