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2009 har været et år farvet af fremdrift og højt 
tempo. Det har været skønt at se den fortsatte 
tilstrømning til organisationen, samt den store 
motivation og entusiasme hos vores frivillige. 
Takket være de mange engagerede medlem-
mer, sponsorater og tildelte arbejdslegater fra 
Statens Kunstfond, er vi kommet langt.

Kun et år efter den stiftende generalforsamling 
har vi eget kontor på Vesterbro i København. 
Dette giver os et fast holdepunkt for den daglige 
aktivitet, og dermed muligheden for at opbygge 
en stærk og dynamisk organisation. 

På projektfronten er der mange bolde i luften. 
To ud af vores tre udviklingsprojekter er ved at 
blive realiseret og et nyt projektområde, 
nødhjælpsarkitektur, er ved at blive stablet på 
benene. 

I Danmark har vi desuden bidraget til 
klimadebatten COP15 med projektet Spatial 
Statistics.

           Bestyrelsen
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Arkitekter Uden Grænser tager udgangspunkt i 
mennesket og stedet og derigennem skaber vi 
løsninger på samfundsproblemer. 
Vi arbejder for social retfærdighed og forbedring 
af levevilkår blandt verdens fattigste og tilbyder 
hjælp til de, der ikke selv har adgang til arkitekt 
bistand eller anstændige boforhold. 
Vi hjælper med at tage ansvar for et byggeri, 
så det udvikler sig i en social, økonomisk og 
miljømæssig hensigtsmæssig retning.

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR
Arbejdet med den organisatoriske struktur og 
sammensætning har bevirket, at der nu er 3 
udvalg: Kommunikation, Projekt og Fundraising. 
I samtlige udvalg og arbejdsgrupper er nye og 
fl ere kræfter kommet til, det glæder vi os over.

PROJEKT UDVALGET
Udvalget koordinerer og faciliterer arbejdet i og 
mellem de enkelte projektgrupper. Projekt 
udvalget skal sikre, at indkomne projekter 
forholder sig til Arkitekter Uden Grænser’s 
etiske kodeks, og at projektgrupperne orienteres 
om organisationsstruktur,  afrapporteringer, 
generel formidling og forventnings afstemning.

RETTEN TIL ANSTÆNDIGE BOFORHOLD
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Vores primære fokusområder for udviklings-
projekter er sundhed og uddannelse. Dette af-
spejles i tre af vores projekter fra hhv. Ghana, 
Indien og Sierra Leone.

SUSTAINABLE BUILDINGS IN GHANA
Projektgruppen skal tegne en sundhedsklinik til 
to landsbyer Apraponso og Bomba i det sydlige 
Ghana. Klinikken bygges under et to måneders 
uddannelsesforløb af en teknisk skole fra den 
nærliggende by Takoradi - foråret 2010. 

24 unge ghanesere fra landsbyerne deltager og 
skal under forløbet uddannes i grundlæggende 
murer- og tømrerarbejde samt lære at presse 
lerjord om til mursten ved brug af en special-
designet lerstensmaskine. Intentionen er, at de 
på længere sigt kan starte virksomheder og 
iværksætte bæredygtigt byggeri i lokalom-
råderne. Projektgruppen er på nuværende tid-
spunkt ved at opføre et testhus i samarbejde 
med teknisk skole i Holbæk. Huset forventes at 
stå færdigt i januar 2010. Sideløbende med byg-
geriet af testhuset tegnes der på den endelige 
klinik.udarbejdes en læringsmanual, som skal 
danne grundlag for uddannelsesforløbet i 
Takoradi. 

Projektet ”Bæredygtigt byggeri i Ghana” bygger 
på et samarbejde mellem Nana Ekua Bri 
Foundation, EVD/ FØB (producent af lerstens-
maskinen) samt to tekniske skoler i hhv. 

FOKUS PÅ SUNDHED OG UDDANNELSE 
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Som ny organisation mener vi, at god udvikling 
og innovation tager afsæt i en stærkt opbygget 
kerne. Det er derfor vigtigt at vende blikket 
indad og få et stabilt grundlag at arbejde ud 
fra. Vi vil være klædt på til et stadig voksende 
netværk.  Fastholdelse af medlemmer vil være 
et konstant fokusområde og vi vil arbejde på 
at få medlemstallet til at stige yderligere - 
støttemedlemmer såvel aktive i organisationen. 
Dette skal iværksættes gennem kampagner og 
arrangementer. 
Et andet mål bliver opbygningen  af  en medlems-
database, som skal give et overblik over  vores 
medlemmer og  deres kompetencer.

Vi vil sætte fokus på en stærkere kommunika-
tionspolitik. Vores budskaber og visioner skal 
tydeliggøres og vores identitet skal gøres 
skarpere.

På projektfonten satser vi på at færdiggøre 
mindst to projekter og åbne op for nye 
initiativer. Vi skal styrke vores redskaber til 
styring og udvikling af projekter. Derudover skal 
katastrofeberedskabet stå sin prøve, og mulig-
gøre nye kompetenceområder og aktiviteter i 
organisationen.

Vi skal intensivere arbejdet mod at opbygge et 
solidt økonomisk grundlag til planlagte og nye 
aktiviteter. Målet er at udvikle bæredygtige 
forretningsstrategier gennem socialøkonomiske 
tiltag, for at sikre organisationens fremtid.

FORVENTNINGER TIL 2010 
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CHAMELEON SCHOOL
Idéen bag MovingSchool, er at skabe skoler som 
fl ytter sig med de børn der undervises. Skolen 
skal komme til børnene - ikke omvendt. Arkitekt 
Mette Lange og Anders Linnet har tidligere ud-
viklet to designs indenfor konceptet: En fl ydende 
og en rullende skole. Med inspiration fra et telt, 
der nemt kan slås op og ned, giver AUG sit bud 
på det tredje design, Chameleon School. 

Målgruppen er en gruppe meget fattige 
nomadefamilier, der fl ytter rundt i grænseom-
rådet mellem de indiske delstater Goa og 
Maharashtra. Langt de fl este voksne i denne 
befolkningsgruppe er analfabeter og børnene 
kan nemt komme til at lide samme skæbne. 

I januar 2009 tog vores formand og næstfor-
mand til Indien for at etablere grundlaget for 
projektet. Et samarbejde mellem fem AUGere, 
den indiske NGO MovingSchool og Ingeniører 
Uden Grænser blev dannet. AUG har fungeret 
som den styrende projektgruppe. Resultatet er 
blevet et frugtbart samarbejde organisation-
erne i mellem.  I januar 2010 rejser AUGs pro-
jektteam til Indien for at realisere Chameleon 
School i samarbejde med lokale håndværkere. 
Sideløbende med projektets realisering, 
udfærdiges en byggemanual til formidling og 
multiplicering af projektet. Et vigtigt element 
i processen er vidensudveksling. Den Indiske 
NGO MovingSchool har viden og adgang til lo-
kale materialer og byggetraditioner, mens vi 
besidder de arkitektfaglige kompetencer. 

Foto fra Indien11

LEGATER OG FONDE 

Flere af organisationens medlemmer har i år 
modtaget legater såsom arbejdslegater, 
rejselegater og projektstøtte. Dette er afgørende 
for organisationen, da vi er drevet af frivillighed, 
og derfor er afhængige af økonomisk støtte fra 
fonde, virksomheder og privatpersoner for at 
realisere vores projekter. 

Et af de mere betydningsfulde legater der er 
modtaget i år, var et 5 måneders arbejdslegat 
som vores formand og næstformand fi k fra Stat-
ens Kunstfond. Dette har muliggjort etablerin-
gen af et sekretariat med to fuldtidsstillinger og 
resultatet har været, at de fuldt ud har kunne 
koncentrere sig om organisationen, dens frem-
drift og udvikling. 

SPONSORER 
Vi har i år modtaget støtte og sponsorater fra:

Erik Møllers Tegnestue
Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører F.R.I
Creas
Cityprint
Cinnober
Faraos Cigarer 
Hvass og Hannibal
Very
Jolene
TrykkerTøsen
Irma, Gl. Kongevej
Super Brugsen, Sønder Boulevard
Jysk sengetøj
Nørrebro Isenkram 
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MASANGA STAFF HOUSING -SIERRA LEONE 
Masanga Leprosy Hospital er med sin centrale 
placering i Sierra Leone meget betydningsfuldt 
for landet. Under borgerkrigen blev hospitalet 
ødelagt, og selv efter freden i 2002 fandtes der 
ingen ressourcer til genopbygning. Masangas 
venner tog initiativ til at genåbne stedet og hen-
vendte sig i oktober 2008  til AUG med ønske om 
hjælp. Grundet hospitalets landlige beliggen-
hed er det absolut nødvendigt, at kunne tilbyde 
personaleboliger for at bibeholde kvalifi ceret 
arbejdskraft fra lokalområdet. 
AUGs projektgruppe er i Sierra Leone fra novem-
ber 2009 til marts 2010, hvor samarbejdet med 
Masanga Hospital Management og Engineers 
Without Borders SL etableres og afprøves. I 
perioden vil teamet transformere og renovere 
den første bolig ud af ti eksisterende ruiner. På 
sigt er målet at opføre 200 personaleboliger. 
Sideløbende med opstartsprojektet udvikles en 
ny boligtype til senere opførelse. Målet er at 
igangsætte en bæredygtig udvikling og fungere 
som eksempel for fremtidigt byggeri med fokus 
på indeklima, ressourcer og klimatiske forhold. 
Byggeprocessen fungerer som en udveksling 
af viden mellem arkitekter, ingeniører og de 
lokale håndværkere. Projektet er et strategisk 
samarbejde Foreningen Masangas Venner, IBIS 
og AUG. 

I 2009 blev der startet et søsterprojekt til 
Masanga Staff housing. Masanga Educational 
Center omhandler undervisningsfaciliteter til 
hospitalets sygeplejersker. Projektet laves i 
samarbejde med REACT.

Foto fra Sierra Leone 10

ØKONOMI 

Til fi nansieringen af AUG’s aktiviteter har vi 
modtaget: 14.000kr. fra medlemskontingenter, 
2000kr. fra virksomhedsmedlemskab, 3.900kr. 
i gaver og 10.500kr. fra fonde.   

Vores udgifter har været: 6.500 til leje og inven-
tar til kontor, 1.300kr. til kontingenter (ASF-INT. 
og projektrådgivningen), 1.400 til web/grafi sk 
identitet og 3.700kr. til medlems-
arrangementerne: Generalforsamling, præsen-
tation af grafi sk identitet og Arkitekturens dag.
Ved hjælp af fondsmidlerne, kan vi indkøbe en 
projektor og få trykt en folder. 

En tak til alle der har ydet støtte og har 
muliggjort det økonomiske grundlag for AUG’s 
arbejde i 2009.

GAVER OG BIDRAG
AUG’s medlemmer
Jørgen Andreasen
Arkitektstuderende Århus Arkitektskole
Græsrodsfonden
Projektrådgivningen
Erik Møller Arkitekter
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SPATIAL STATISTIC
Hvad ville der ske, hvis 1 milliard af verdens 
fattigste mennesker havde mulighed for at ud-
skifte deres nuværende bolig, hvor de i gennem-
snit har 3m2 pr person, med en bolig af dansk 
standard, hvor vi hver har 65m2?                   

Arkitekter Uden Grænser har lavet udstillingen 
”Spatial Statistics” for at sætte fokus på den 
store forskel i levestandard mellem verdens 
fattigste og verdens rigeste. Vores projekt-
team valgte at gøre diskussionen om klima og 
bæredygtighed til en håndgribelig størrelse ved 
at vise den frem i skala 1:1. 
Ønsket var at skabe refl eksion over vores eget 
forbrug, ved at påpege de åbenlyse forskelle 
der er i levestandard og ressourcebrug. Projek-
tets hensigt var desuden at åbne en debat om 
hvordan det enkelte menneske kan være med 
til at påvirke verden og det bebyggede miljø, i en 
mere bæredygtig retning. 
Projektet var en kommentar til COP15. 

Udstillingen var en del af KlimaBeat festivalen 
i november, og under selve klimakonferencen 
i december var projektet placeret på pladsen 
mellem Udenrigsministeriet, Dansk Arkitektur 
Center og Arkitekternes Hus.

Foto fra Spatial Statistics udstillingen9

FUNDRAISING
Vi er meget bevidste om det økonomiske aspekt 
i organisationen, da det har afgørende betydning 
for vores fremtid og overlevelse. I forbindelse 
med Danish Design Week i september deltog et 
team i en workshop faciliteret af ActionTank. 
Vores fokus blev bæredygtige økonomiske tiltag 
med udgangspunkt i socialøkonomiske 
strategier. Målet er at opbygge pengecyklusser 
til gavn for vores projekter, og de mennesker 
der berøres. Teamet kom frem til fl ere forskel-
lige tiltag som i 2010 skal udvikles sammen 
med initiativer, såsom et loppemarked, hvor en 
procentdel vil gå til organisationen. Ideen med 
loppemarkedet tænkes iværksæt i Kødbyen - 
sommeren 2010. 

I 2009 fi k vi kunstnerne Hvass og Hannibal til at 
designe grafi k til et udvalgt Martin Luther King 
Jr. citat ”The time is always right to do what is 
right”. T-shirts og muleposer kan købes gennem 
AUG og overskuddet går til vores projekter.

MEDLEMMER
Medlemstallet har været støt stigende og 
netværket ligeledes. Vores medlemstal for 
ultimo 2009 lyder på 76 medlemmer og 
etablering af 2 virksomheds medlemskaber. 



NYT PROJEKTOMRÅDE - NØDHJÆLP
I 2009 tog Arkitekter Uden Grænser det første 
skridt til at oprette et katastrofeberedskab der 
har til formål at rykke ud til krise- og 
katastrofeområder med kort varsel. Dette skete 
på opfodring fra FN og Dansk Røde Kors. 
Projektgruppen vil fremover arbejde strategisk 
med planlægning og udvikling af nødhjælps 
arkitektur. Det handler om udvikling af
midlertidige boformer, der kan danne overgang 
mellem den første overdækning og en mere 
permanent bosætning

ASF INTERNATIONAL
Arkitekter Uden Grænser er en del af ASF 
International. Den internationale organisa-
tion har repræsentanter fra 20 organisationer, 
fordelt i 13 lande og tilsammen arbejdes der på 
mere end 60 projekter fordelt på 4 kontinenter. 
Som en del af det internationale netværk tog 4 
repræsentanter fra bestyrelsen i april til den 
internationale generalforsamling i Grenoble. 
Den internationale sammenslutning har 
eksisteret i knap 4 år, og er derfor relativ ny. Men 
med viden fra de efterhånden veletablerede 
organisationer, vil AFS International styrkes, 
og vi vil lære af - og dele hinandens erfaringer. 
Hovedparten af de sydeuropæiske lande 
arbejder lokalt, mens de nordeuropæiske lande 
fokusere på den 3. verden, undtagelsesvis 
England, der primært arbejder med awareness. 
Det var nogle gode dage i Grenoble. 
Folk var meget imponerede over vores opstart 
i Danmark.
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KOMMUNIKATION 
En af de største begivenheder i kommunika-
tiosnsudvalget i 2009 var konkurrencen om 
vores visuelle identitet og den efterfølgende 
implementering af Emil Hartvigs vinderforslag.

Ønsket var en stærk visuel identitet for at 
synliggøre Arkitekter Uden Grænser og 
konkurrenceformen var et godt værktøj til at nå 
ud til  nye interessegrupper - det lykkedes. Vi fi k 
i alt 34 forslag. Efterfølgende har Emil Hartvig 
viderebearbejdet sit forslag og fortsætter med 
at implementere identiteten på vores 
forskellige kommunikationsplatforme.

HJEMMESIDE
En anden vigtig milepæl var lanceringen af 
vores nye hjemmeside. Ingen organisation kan 
eksistere uden at fortælle om sit arbejde og den 
1. november lancerede vi en ny og forbedret 
hjemmeside.


