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SIDEN SIDST:

Aktiviteterne i AUG er mange, og vi har
travlt med projekterne ude i verden såvel
som arbejdet herhjemme med planlægning
og formidling.
AUG er siden sidst vokset med et projekt, og
vi har nu ti aktive projekter. Det nye projekt
tager udgangspunkt i Syriens traditionelle
arkitektur og fokuserer på samfundsudviklingen i landet efter krigstid.
Krigen i Syrien har fyldt i medierne. Det
samme gjorde tyfonen Haiyan som ramte
Phillipinerne i november. I den forbindelse
blev vores næstformand Anton Ryslinge
inviteret med i programmet DR2 Dagen.
Programmet stillede skarpt på emergency
housing.
I oktober deltog AUG deltog på messen
Building Green for første gang, og vi fik
anledning til at fortælle om organisationens arbejde til en stor deltagerskare.
Derudover dannedes der et venskabeligt
bånd til Ingeniører Uden Grænser, som til
Dynamoaftenen i december besøgte os og
introducerede os til deres organisation og
arbejde. Vi glæder os til et godt samarbejde
og sparring fremover.

www.arkitekterudengraenser.dk

På Dynamoaftenenen var fokus for projektgrupperne at præsentere andre aspekter
af deres arbejde end selve arkitekturen. De
fortalte blandt andet om, hvordan de håndterer projektledelse, økonomi, formidling og
fremtidige mål for projekterne.
Bogen ”Architecture Sans Frontières Denmark, Developing Architecture, Learning
from Sierra Leone” er udkommet i år og
lanceres officielt sammen med ferniseringen for den tilhørende udstilling i januar
2014.
AUG siger tak for i år og på gensyn i 2014!
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Nyt projekt

Landdistrikter i Syrien - traditionel
arkitekturs rolle i Syriens udvikling
efter krigstid.
Der er kommet en ny AUG-gruppe til
i efteråret 2013. Gruppens fokus er at
undersøge, hvordan traditionel arkitektur
kan bidrage til genopførelse og udvikling af
samfundet efter krigen.
Næste skridt for gruppen bliver at indkalde
til en række åbne workshops i løbet af 2014
for at sætte udvalgte emner til diskussion.
Disse emner vil være ”samfund” (urbane
kvaliteter, sociale konsekvenser m.m.),
”arkitektur” (typologier, strukturer m.m.)
og ”strategi” (byplanlægningsstrategier,
arbejdskraft m.m.).
Åbne invitationer til workshops vil blive
slået op på AUG’s Facebook-side og i kommende nyhedsbreve.

www.arkitekterudengraenser.dk
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PROJEKT NYT:

Cambodia Kindergartens

Hele efteråret er der blevet arbejdet på
højtryk med at få design og konstruktionstegninger færdige, så byggeriet af børnehaverne Kampong Svay og Bot Trong kan
begynde i 2014. Byggetiden for hver enkelt
bygning er beregnet til ca. 3 måneder.
Udviklingen af projektet og valget af materialer er sket i samarbejde med de lokale
samarbejdspartnere i Cambodja, Janet Gracy og Samuth Mech og med input fra lokale
lærere og rektorer på skolerne. Målet har
hele tiden været at vælge så bæredygtige
løsninger som muligt.
Som i de fleste designfaser har projektet
været igennem en proces, hvor der er sket
en del ændringer undervejs. Første designforslag var baseret på en længere bygning
med tre adskilte klasseværelser med mellemzoner til leg og ophold.
I sidste øjeblik blev der dog formidlet
væsentlige ændringer i bygningens udformning som krav fra skolebestyrelsernes side.
Bygningen måtte for eksempel max være
27 m lang. For at imødekomme kravene
blev toiletterne flyttet udenfor selve bygningen for at kunne bevare en mellemzone,
og modullinjerne blev reduceret til 3,5 m.

www.arkitekterudengraenser.dk

I december afholdtes et møde med distriktschefer, viceborgmester, vice-uddannelsesrektor, rektor og lærere på Kampong
Svay. Der var heldigvis stor begejstring
for designet, og nedrivningen af de gamle,
ødelagte bygninger er i gang. Laura (landskabsarkitekt) er nu i Cambodja og følger
udviklingen på tæt hold.
Næste skridt er at bygge jorden op (afvanding) og gøre klar til støbning af fundament.
Vi satser stærkt på at flere af gruppens
medlemmer kan tage til Cambodja i starten
af 2014 og være med, når byggeriet går i
gang.

Vi ser frem til 2014 med realiseringen af
Cambodia Kindergartens #1.
Følg projektet:
http://cambodiakindergartens.blogspot.se/
https://www.facebook.com/CambodiaKindergartens
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PROJEKT NYT:

Magburaka Education
And Computer Centre

Vi har hen over sommeren og efteråret
arbejdet på at få opdateret vores bygningsdesign. Vores udgangspunkt var at bruge
meget træ i konstruktionen, som fra et
dansk synspunkt er et bæredygtigt materiale. Da det dog er svært at få fat i Magburaka, og det skal behandles med nogle
stærke kemikalier, har vi valgt at ændre en
ren træsøjle-konstruktion til at blive hovedsageligt en betonsøjle-kontruktion.
Mens vi ikke selv har været på byggepladsen, har soilblock-maskinen været i brug.
Abdul, bestman på vores byggeplads, har
været ude på Masanga Hospital, for at
oplære dem i at bruge maskinen. De lånte
den til at lave test på deres jord, og da de
var færdige har Abdul selv brugt den til
at lave soilblocks til et nyt hus. Abdul er
dog startet på en uddannelse, så soilblockmaskinen er tilbage i opbevaring.
På “Gør en forskel”-dagen på Ørestad Gynasium deltog vi med en workshop omkring
udviklingsarbejde i Sierra Leone og frivilligt
arbejde.
Eleverne fik også tid til at komme med
deres forslag til indretning af computercenter med de materialer der er til rådighed, og for nyligt har vi har holdt oplæg
på en tegnestue.

Herhjemme har vi været ude at promovere
projektet. Vi var med på Building Green,
hvor vi talte med interesserede gæster og
evt. kommende samarbejdspartnere.

www.arkitekterudengraenser.dk

Byggeriet i Sierra Leone har stået stille
siden juni, og vi har, uden held, ledt med
lys og lygter efter en ny byggeleder til at
fortsætte byggeriet.
I november måned fik vi dog tildelt et legat
fra Statens Kunstfond. Hvorved vi nu har
mulighed for at dække nogle af de udgifter,
der er ved en udsending.
Hvis der er nogen, som kunne have interesse i at tage af sted kontakt: Carina Nissen
på crn@arkitekterudengraenser.dk

FAKTA
Bygherre: React, en del af foreningen
Retro.
Funktion: Undervisningslokaler, internet
café og multirum og andre birum
Areal: 245 m2
m2 pris: 571 kr
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FOR ØVRIGT:

AUG udgiver bogen:

Architecture Sans Frontières Denmark,
Developing Architecture, Learning from
Sierra Leone
2013 var året, hvor AUG’s første bog blev
udgivet. Bogen handler om organisationens
udvikling og arbejde og viser de første 5
år gennem 5 projekter i Sierra Leone, hvor
AUG har været aktive siden starten i 2008.
Bogen er opdelt i tre temaer, der inkluderer
5 byggeprojekter: Brown House, Monkey
House, Paulas House, MECC og Bio Learning Centre.
Bogen indeholder artikler og projektmateriale fortalt af organisationens medlemmer og stiftere samt artikler af eksterne
journalister og perspektiverende essays af
eksperter for at give læseren mulighed for
at se organisationen gennem flere forskellige vinkler
Bogen lanceres officielt d. 23. januar 2014
med fernisering på udstillingen hos Leth og
Gori. Udstillingen kurateres af Nina Wöhlk,
hvor de fem kunstnere Valérie Collart (FR),
Majken Hviid (DK), Marie Gondek (DK), Kah
Bee Chow (MA) og Kasper Kjeldgaard (DK)
skaber nye værker med udgangspunkt i
bogens materiale.

www.arkitekterudengraenser.dk

Bogen vil kunne købes hos AUG, Leth og
Gori, DAC’s boghandel, Tutein og Koch,
ArchiTegn samt almindelige boghandlere
landet over. Den udgives på engelsk og kan
ligeså købes via amazon.
Bogen er finansieret med støtte fra Statens
Kunstfond, KAB-fonden og forudbestillinger. Den er lavet i samarbejde med Centertryk A/S. Indtægter fra salget går til dette
projekt og til næste bog, som bliver om
nordiske arkitekters arbejde i troperne.
Få en forsmag her:
http://issuu.com/asfdk/docs/asfdkbook_
preview_web

