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BESTYRELSENS BERETNING
I løbet af 2018 har vi satset på at komplementere vo-
res byggeprojekter med en mere urban satsning. Vi 
har bl.a. to pilotprojekter i Mozambique og Uganda 
der skal teste hvordan slumkvarterer kan forbedres 
ved at sikre beboernes basale jordrettigheder.

Det sker i en erkendelse af at især Afrikas storbyer 
vokser hastigt, uden at de nødvendige investeringer 
i byplanlægning og infrastruktur følger med. Siden 
1990 er den del af bybefolkningerne syd for Sahara 
der bor i slum, faldet fra 67% til 55%. Men de nuvæ-
rende høje vækstrater truer den positive udvikling.  

Da livet i et overfyldt slumkvarter er usundt og ri-
sikofyldt, udgør forbedringer i slummen en bred-
spektret udviklingsindsats der kan give gevinster på 
mange niveauer. Derfor tror vi på at en indsats på 
slum-fronten er det rigtige sted at sætte ind for at 
bidrage til bæredygtig byudvikling for de fattigste. Vi 
håber især at kunne dokumentere effekten af vores 
projekter indenfor sundhed, sikkerhed og bedre ret-
tigheder, som samlet set har potentiale til at redu-
cere den enorme urbane fattigdom.

I 2018 fyldte Arkitekter uden Grænser 10 år, og det 
faldt sammen med både en stigning i vores omsæt-
ning  til den hidtil største, og et dyk i vores byggeak-
tiviteter til noget nær det hidtil laveste. Det første 
skyldes ikke mindst to Danida-bevillinger, bl.a. til 
jordrettighedsprojektet i Mozambique, og en 
succesfuld fundraisingindsats til vores sekretariat. 

Det andet skyldes nok at vi som en frivilligt drevet 
forening stadig mangler at finde den perfekte op-
skrift på hvordan vi bygger effektivt i udviklings-

lande. Det er simpelthen hårdt arbejde at realisere 
byggeprojekter fra scratch i en kompleks kontekst, 
når klienterne ofte mangler både bygherreerfaring 
og penge.  

Derfor har vi besluttet at skrue ned for byggeprojek-
ter initieret af privatpersoner, og i stedet satse på 
partnerskaber med etablerede udviklingsorganisa-
tioner der har behov for arkitektfaglig ekspertise. Vi 
ønsker at bruge mindre tid på tung projektmodning, 
og mere tid på at designe og bygge, og håber derved 
at nå flere med mere. 

I det meste af 2018 vi befundet os i denne overgangs-
fase, hvor byggeprojekterne har fyldt relativt lidt og 
den opsøgende aktivitet i forhold til nye partnerska-
ber og vores egen satsning på slumfronten har fyldt 
desto mere. Vi satser dog på at vende stærkt tilbage 
med mere byggeri fremover. 

Vi sender en varm tak til vores mange medlemmer, 
der støtter op om arbejdet og gør det hele muligt. 

Bestyrelsen har i 2018 bestået af Anton Ryslinge, 
John Christian Svane, Laura Myllyluoma, Johan Mot-
telson, Dina Brændstrup, Tom Danielsen, Regitze 
Hess samt Mahamed Abdi og Jonas Laursen som 
suppleanter.

På bestyrelsens vegne,

Anton Ryslinge
Formand for bestyrelsen



ÅRSBERETNING 2018 ARKITEKTER UDEN GRÆNSER

3

AFSLUTTEDE PROJEKTER
DK: (DEBATPROJEKTER) : 
• BYG VISIONERNES BY 
• ASYL DIALOG TANKEN 
• SPATIAL STATISTICS + CPH:DOX  POVERTY 
• ARKITEKTURENS DAG 2010 / SLUM SUBURBIA 
• CHAMELEON SCHOOL UDSTILLING 

CAMBODIA: 
• KINDERGARTEN CLASSROOMS

INDIEN: 
• CHAMELEON SCHOOL

SIERRA LEONE: 
• MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE
• STAFF HOUSING AT MASANGA 1-6
• MASANGA EDUCATIONAL CENTER 
• BIO LEARNING CENTRE

KENYA: 
• KIBERA BIO CENTER

MOZAMBIQUE: 
• LOW-COST HOUSING  IN MAPUTO 1-3

NEPAL: 
• HANDICAP CENTRE

PROJEKTOVERSIGT

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
• LOW-COST HOUSING IN MAPUTO 4, MOZAMBIQUE 
• LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO, MOZAMBIQUE
• SKRALDECAFÉEN, ÅRHUS, DANMARK
• DAIRY FACILITIES IN HOVSGOL, MONGOLIET
• BYG UDENFOR, ÅRHUS, DANMARK
• FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE, 
JINJA, UGANDA

PROJEKTER PÅ VEJ
• KOROGOCHO ARTS SCHOOL, NAIROBI, KENYA 
• SHE FOR SHE COMMUNITY CENTER, KAMPALA, UGANDA
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Projektudvalget (PU) igangsætter og styrer AUGs 
projekter, og er bindeled til projektgrupperne der 
står for et givet projekt fra start til slut. PU har kon-
takt til projektgrupperne via den Tovholder, som er 
tildelt hver gruppe og som bistår med vejledning og 
sparring. 

Årets igangværende og kommende projekter inklu-
derer: 

CASAS MELHORADAS, MOZAMBIQUE er et samar-
bejde mellem AUG og Kunstakademiets Arkitektsko-
le. Projektet har i 2018 gennemført fase 4 med opfø-
relsen af et rækkehus i 2 etager i slummen i Maputo. 
Der er pt. købt en grund til at bygge endnu et hus.

LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO er et jord-
rettighedsprojekt målrettet fattige slumbeboere i 
Maputo, Mozambique. Projektet afventer pt. resul-
tatet af valget i Mozambique som har indflydelse på 
Maputo kommunes deltagelse.

BYG UDENFOR, er et samarbejde med hjemløseor-
ganisatioen Projekt Udenfor. I 2018 er der designet 
og bygget mindre, mobile boliger i samarbejde med 
hjemløse, til midlertidige placering på off. bygge-
grunde i Århus og omegn. Projektet afsluttes i 2019.

DAIRY FACILITIES IN HOVSGOL, MONGOLIET, er et 
samarbejde med Mejerifolk Uden Grænser. Projek-
tet handler i første fase om uddannelse og kapaci-
tetsopbygning. I 2018 påbegyndtes et mindre byg-
geri.

FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE, UGANDA 
er et pilot-jordrettighedsprojekt der i samarbejde 
med lokale beboere, udviklingspartnere og myndig-
heder forsøger at at opgradere et slumkvarter, del-
vist finansieret via beboernes eget jordsalg.

YOUTH EDUCATION AND ARTS CENTRE, KENYA er et 
samarbejde med Opus 1 Foundation om opførelsen 
af et nyt kunst- og uddannelsescenter for underprivi-
legerede unge i et slumkvarter i Nairobi, Kenya.

COMMUNITY CENTER, UGANDA er samarbejde med 
organisationen She for She, om opførelse af et kom-
binret community center og produktionsfacilitet af 
menstruationsbind, så flere piger kan komme i skole 
og undgår at måtte blive hjemme pga menstruation. 

Projektudvalget bestod ved udgangen af 2018 af Erik 
Cheng, Laura Myllyluoma (Barsel), Peter Theut og 
Mahamed Abdi.

Erik Cheng, på vegne af projektudvalget

I 2018 blev denne prototype på billigt byggeri færdiggjort i projektet Casas Melhoradas i slummen i Maputo, Mozambique.

PROJEKTUDVALGETS BERETNING 2018
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Den største omsætning hidtil
I 2018 fyldte AUG 10 år, og det blev samtidig året 
hvor vi rundede en mio. kr. i omsætning. Især to 
Cisu-bevillinger til projekterne Casas Melhoradas i 
Mozambique og Khovsgol Dairy Farm i Mongoliet 
hjalp godt på vej. 

Nyt partnerskab i Uganda
I 2018 indgik vi strategisk samarbejde med den ugan-
diske udviklingsorganisation ACTogether Uganda, 
som er tilknyttet Ugandas nationale slum-bevægelse 
NSDFU. Sammen er vi ved at udvikle en metode til 
slumopgradering, hvor bedre boliger delfinansieres 
via salg af slumbeboernes egen jord.
 
CV arkiv for medlemmer
Hvordan bliver man aktiv i Arkitekter uden Græn-
ser, er et spørgsmål vi tit hører. For lettere at kunne 
matche kompetencer med opgaver har vi oprettet et 
cv-arkiv for medlemmer der gerne vil være aktive. 
Her kan man skrive om sine faglige interesser og evt. 
uploade sit cv, og lettere blive fundet.  Den ny fea-
ture kan tilgås fra hjemmesiden under ”støt AUG”. 

Building Green i Forum
Igen i 2018 deltog vi på Building Green messen; byg-
gebranchens største messe i DK. Arkitektkonkurren-
cer.dk hjalp med en konkurrence om en ny stand. Vi 
fik igen mange gode kontakter, bl.a. til filmvirksom-
heden GOAT media, som tog med til Uganda i januar 
for at dokumentere opstarten på et nyt projekt. 

Ny sekretær
I februar 2019 blev Eva Kanstrup ansat som sekre-
tær i foreningen. Vi siger velkommen til Eva, og tak til 
John Christian Svane der er afgående sekretær. John 
bliver dog i foreningen som medlem af bestyrelsen.

Nyhedsbrev under opsejling
En af Evas stærke kompetencer er opsætning af ny-
hedsbreve, så derfor genoptager vi traditionen med 
et kvartalsmæssigt nyhedsbrev til medlemmer og 
andre interesserede. Lander snart i din inbox!

Aftener uden Grænser
Vi har i 2018 holdt tre Aften Uden Grænser-arran-
gementer med forskellige temaer relateret til udvik-
ling. Der er planlagt nye aftener i 2019, så hold øje 
med hjemmesiden.

Greenspeak og Goodwings
Vi har indgået samarbejde med teleselskabet 
Greenspeak og hotelbookingplatformen Goodwings, 
som begge deler overskuddet med en række udvik-
lingsorganisationer. Dermed kan du støtte vores ar-
bejde hver gang du el. din virksomhed bruger mobi-
len eller booker et hotel. Kontakt os for at høre mere.

Donation fra Holdbar Design Group
Designkollektivet HDG har nedlagt sig selv, og skæn-
ket reserverne til Arkitekter uden Grænser. Vi siger 
mange tak for den flotte donation på 15.600 kr.!

Vores partners team forbereder dør-til-dør beboerregistrering i slumkvarter 
i Uganda, som led i forberedelserne til et pilotprojekt om jordrettigheder

Aften uden Grænser i oktober havde oplæg af FN-Habitat eksperten Gert 
Ludeking, og blev arrangeret i samarbejde med Ingeniører uden Grænser
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