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Faglig profil

Jeg er ansat som ph.d. studerende på Arkitektskolen i Aarhus i et forskningsprojekt omhandlende udviklingen, betydningen af og fremtiden for de danske middelalderkirker.
Med min uddannelse fra Afdelingen for restaurering, by- og bygningspleje, min efterfølgende
erfaring på tegnestuer og mangeårige ansættelse som underviser på Arkitektskolen i Aarhus
er jeg stærkt fagligt funderet i arkitektfaget.
Som praktiserende arkitekt har jeg hovedsagligt løst opgaver indenfor restaurering med særlig
fokus på kirkeområdet, men har også arbejdet med transformation, konkurrencer og nybyggeri.
Jeg har erfaring med hele den arkitektoniske proces fra skitsering til udførelse ofte med en
koordinerende rolle, og har i mindre projekter også haft projektledelse, byggepladsledelse og
økonomisk ansvar. Ydermere har jeg løst opgaver indenfor mere analytiske dele af faget som
handlingsplaner for fredede bygninger, analyse- og udviklingsplaner for historiske områder.

Født

8. maj 1979

Uddannelse

Restaureringsarkitekt, Afdelingen for by- og bygningspleje, Arkitektskolen i Aarhus 2007
Journalistisk Skrivning, DJMX, 2012, Afsluttet med karakteren 12
Bæredygtig energirenovering, Diplomudd, 2010, Afsluttet med karakteren 12

Øvrige kurser

Projektering, Arkitektforeningen, 2015
Kalk, puds og mørtel - Teori og praksis, Center for bygningsbevaring, 2011
Vinduesrestaurering - Teori og praksis, Center for bygningsbevaring, 2011

Nøglekvalifikationer

Arkitektur
Restaurering
Transformation
Dokumentation
Undervisning
Skriftlig formidling
Foto

Nuværende

Arkitektskolen i Aarhus, Ph.d. studerende (2016-)
Titel: De danske middelalderkirker: betydning, udvikling og transformation
Finansieret af Kirkeministeriet og Arkitektskolen i Aarhus

Ansættelser

VMB-Arkitekter, Restaureringsarkitekt (2014-2016)
Hos VMB-arkitekter indgik jeg i et lille team af højt kvalificerede restaureringsarkitekter og
konstruktører, og løste traditionelle arkitektopgaver fra skitsering til projektering. Tegnestuens projekter falder primært indenfor det kirkelige område, men omfatter både restaurering,
nybyggeri, og mere strategiske og analytiske opgaver som planlægning og fredningsbeskrivelser.
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Ansættelser
(fortsat)

Arkitektskolen i Aarhus, Underviser (2013 - 2016, 2010 - 2011)
Som underviser på Studio Architectural Herritage har jeg som del af et mindre lærerteam gennem flere år været medansvarlig for planlægning af undervisning og formulering af opgaver.
Jeg planlægger og afholder kurser og forelæsninger, og vejleder studerende ved den daglige
tegnebordsvejledning og fører kandidatstuderende op til den afsluttende afgangseksamen.
Selvstændig arkitekt (2012-2014)
Som selvstændig arkitekt løste jeg et bredt udpluk af opgaver med fokus på arkitektonisk
kulturarv. Blandt opgaverne er blandt andet rådgivning om restaurering, om- og tilbygning for
private, og underrådgivning for større rådgivende virksomheder.
Jeg løste ydermere fotoopgaver samt formidling gennem artikler og mundlige oplæg.
P+P arkitekter, Arkitekt (nov 2010- dec 2011)
Hos P+P Arkitekter har jeg løst opgaver for tegnestuens hovedkontor i Aarhus og afdelingen
i Thisted.
Som projektleder i århusafdelingen løste jeg renoveringsopgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen fra udbud til aflevering.
I Thisted varetog jeg primært kirkerestaureringsopgaver. Opgavetypen fordrer tæt dialog med
mange interessenter blandt andet menighedsråd, Nationalmuseet og diverse myndigheder.
Exners Tegnestue, Arkitekt (2007-2010)
Gennem min ansættelse hos Exners Tegnestue varetog jeg opgaver indenfor restaurering og
nybyggeri i historisk kontekst.
Vejle Kommune Planafdelingen, Arkitektpraktikant (2004)
Under min ansættelse hos Vejle Kommune stiftede jeg bekendtskab med det vigtige arbejde,
som udføres i kommunerne. Jeg fik indblik i at arbejde i en politisk styret organisation og så
vigtigheden af den daglige kommunikation og service, som ydes borgerne i en kommune.
Under ansættelsen udarbejdede jeg en vejledning til borgerne i bevaring af landhuse.

Relevante projekter
(udvalgte)

Kirker:
• Silkeborg Kirke, indvendig restaurering, VMB 2014-15
• Møgeltønder Kirke, ind- og udvendig restaurering, VMB 2014-15
• Sdr. Lem Kirke, indvendig restaurering, ny orgel samt ny klokke, VMB 2014-15
• Thisted Kirke, restaurering, projektforslag, P+P 2010-2011
• Tømmerby Kirke, nyt knæfald, projektforslag, P+P 2011
• Ramme Kirke, nyt orgel, skitseforslag, P+P 2011
• Vridsted Kirke, indvendig restaurering, P+P 2011
• Timring Kirke, indvendig restaurering og nyindretning, Projektforslag, P+P 2011
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Relevante projekter
(udvalgte)

Energirenovering:
• Amtsgården i Thisted, energioptimering, vinduesrestaurering mm. for Slots- og Ejendomsstyrelsen, Projektleder, P+P 2011
• Vestre Landsret, Aalborg, energioptimering, vinduesrestaurering mm. for Slots- og Ejendomsstyrelsen, P+P 2011
Restaurering / transformation:
• Spentrup Præstegård, restaurering og ombygning, VMB 2015.
• Skovlyst, restaurering og ombygning, Selvstændig 2013.
• Silkeborg Rådhus, Konvertering af historicistisk rådhus til kontor, projektforslag, Exners
Tegnestue 2009
• Hindsgavl Slot, Konvertering af ko- og staldlænge til hotel- og konferencefaciliteter for
Realea, Exners Tegnestue 2008
• Hindsgavl Slot, Konvertering af lade til konferencefaciliteter for Realea, Exners Tegnestue
2008
• Privathospital i Teglgårdsparken, Konvertering af det gamle Middelfart Psykiatrisk
Hospital, Privat bygherre, Exners Tegnestue 2007

Publikationer

• De danske herregåde - kulturarv og atmosfære, Herregårdshistorie bd. 8, 2014
• Krigsmonumenter >< Landskabselementer, Artikel og fotoreportage, Magasinet Landskab, Nr. 5. 2014
• Vejledning i bevaring af landhuse, Vejle Kommune, 2004
Kan ses som PDF på følgende adresse: http://www.plan.vejle.dk/Arkitektur/Bevaringsvaerdige-bygninger.aspx

Medlemskab af faglige
netværk

Forum for arkitektonisk kulturarv
Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

Tillidshverv

Medlem af forskningsudvalget, Arkitektskolen i Aarhus (2016-)

Privat

Jeg er gift på 13. år med Asbjørn, som er journalist i EU Parlamentet i Bruxelles.
Vi bor i Hinnerup nord for Aarhus med vores børn, Trond på 11 år og Solbjørg på 8 år.

Kontakt

Maj Bjerre Dalsgaard
Egernvej 2
8382 Hinnerup
Tlf.: 23 84 59 85
Mail: maj.dalsgaard@aarch.dk

