
Velkommen i Historien
Læs om gejrfuglens udryddelse, spanske tropper,

Trelleborg-skjoldet, Møntmester-

gården, vikingetidens Jel-

ling og meget mere i Skalk. 

Skalk bringer nyt om dansk 

 arkæologi og historie for 

alle interesserede hveran-

den måned. Få et abonne-

ment for 2010 for 275 kr. 

Der kan også tegnes gave-

abonnementer. 

JA TAK, send mig venligst:
 Abonnement på Skalk 

 2010 (6 nr., 275 kr.)

 Ældste danske koge-

 bog (80 sider, 80 kr. 

 plus porto)

 Globs brændevinsbog 

 (124 sider, 230 kr. 

 plus porto)

 Tidstavle plakat 

 (53 × 88 cm, 50 kr. 

 plus porto)

Navn 

Adresse 

Postnr.  By

6 GRATIS
 Skalke ved nyt 

abonnement

Besøg også www.shop.skalk.dk og www.historie-online.dk

Bestil
 w w w.skalk .dk

 skalk@post.tele.dk

 86 27 37 11

 eller udf yld og indsend annoncen

SKALK
+ + + 19104 + + +
9993 Jylland USF BJe
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Find den på callme.dk eller ring 4366 9005

Mobilprisen kræver et Call 199 abonnement med 6 mdrs. binding. Min. forbrug på 
199 kr./md. i taletid i Danmark til danske numre (ej SMS, MMS m.v.). Data 1,99 kr./
MB. Minutpris 79 øre. SMS 25 øre. MMS 1,99 kr. Opkaldsafgift 0 øre. Oprettelse 
49 kr. Faktureringsgebyr 39 kr./md. eller admin. gebyr 6,50 kr./md. Forbehold for 
trykfejl og prisændringer.

LG Viewty KU990i

• Stor 3” touch skærm

• Lækkert design 

• 5 megapixel kamera

• Fås i 3 farver
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inkl. 251 min 
taletid/md.Call

199

Min.pris 6 mdr. 1.383,-
heraf taletid 1.194,-

Spar 254,-SS 4
Set på TV!
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Spar 100,- på oprettelsen i dag

MED RUNDT
UGE 03    NR 02    2010

DANSKERE BYGGER 
MOBILE SKOLER 

TIL FATTIGE MIGRANTERS BØRN
Arkitekter Uden Grænser på arbejde i Indien 

              Læs mere på indersiderne



Arkitekterne Sofi e Wäborg og Marianne Filtenborg tog for knap to år 
siden initiativ til at stifte Arkitekter Uden Grænser i Danmark (AUG). 
Siden har de modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, så de 
kan bruge fuld tid på organisationen, der arbejder for at forbedre 
det fysiske miljø for verdens fattigste. Det sker bl.a. andet gennem 
skolebyggeri, og de første projekter er allerede sat i gang i Indien, 
Ghana og Sierra Leone. 

DET HANDLER OGSÅ OM FAGLIG UDVIKLING
”Ud over vores personlige interesse for at gøre en forskel for ver-
dens fattige, er arbejdet en god måde at udvikle sig rent fagligt på”, 
fortæller Sofi e. ”Fx ligger der store designmæssige udfordringer i at 
udvikle kreative løsninger til et ekstremt klima med lavteknologiske 
lokale byggetraditioner, få tilgængelige byggematerialer og en utro-
lig stram økonomi”. Udfordringer, der bliver en realitet til januar, hvor 
de to kvinder sammen med et projektteam tager til Goa i Indien for 
at etablere en MovingSchool. En skole på hjul, der følger børn af 
migrantarbejdere i Indien, der arbejder forskellige steder i landet alt 
efter sæson.

SKOLEN KOMMER TIL BØRNENE
”Idéen bag MovingSchool er at skabe skoler, som fl ytter sig med de 
børn, der undervises. Det vil sige, skolen kommer til børnene og ikke 
omvendt. MovingSchool er et koncept, og en lokalt funderet NGO 
skabt af frivillige, som arbejder for at børn skal have mulighed for 
at lære at læse, skrive og regne” forklarer Marianne. ”Skolens mål-
gruppe er fattige nomadefamilier, der bor under nogle simple for-
hold, isoleret og uden tilknytning til landsbyerne i den nordlige del af 
Goa”, supplerer Sofi e.
”Familierne lever under dårlige kår, i små hytter bestående af presen-
ning, palmeblade og ofte kun et rum, der skal huse hele familien. 
Forældrene arbejder i en stengrube i en begrænset periode og tilhø-
rer et folk, med eget sprog, der skiller sig væsentlig ud fra det lokale. 
Derfor kan børnene ikke få glæde af det lokale undervisningstilbud. 
Langt de fl este voksne i denne befolkningsgruppe er analfabeter, 
og børnene ville nemt komme til at lide samme skæbne. Men med 
MovingSchool er vi med til at give børnene en chance for en bedre 
fremtid i samfundet”, smiler hun.

MOBILE SKOLER SKAL 
FASTHOLDE 
INDISKE BØRN PÅ 
SKOLEBÆNKEN  
Faglig udfordring og at gøre en forskel 
er drivkraften bag to danske arkitekters 
arbejde i tredjeverdens lande

Udgives af Post Danmark A/S, 
CVR-nr. 26 66 39 03, 
Tietgensgade 37, 1566 København V.
Kundeservice: 80 20 70 30
Ansvarshavende redaktør: Lars Kaspersen

medrundt.dk, email: medrundt.red@post.dk
Tryk: Berger Plus A/S på EMAS certificeret trykkeri.
Annoncesalg: Mediabørs Danmark A/S, 
tlf. +45 33 91 11 11

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER

Arkitekter Uden Grænser (AUG) er en nonprofi t humanitær organi-
sation, der arbejder for at give alle mennesker adgang til anstændige 
levevilkår og boforhold.

Organisationen arbejder for en langsigtet, bæredygtig udvikling af 
det bebyggede miljø, med fokus på mennesker i nød. AUG hører til 
det verdensomspændende netværk Architecture Sans Frontiers 
Organisationen blev offi cielt stiftet som en dansk platform i oktober 
2008. 

I dag, cirka et år efter, er der omkring 60 registreret medlemmer, 
som tæller studerende, arkitekter, NGO’er og andre faggrupper. Der 
ønskes et tværfaglig samarbejde, og det er derfor ikke et krav, man er 
arkitekt som profession. Se mere på arkitekterudengraenser.dk

ARKITEKTURENS DØRE HAR ÅBNET SIG
Arkitekter fornemmer den store interesse for de bygninger, vi omgi-
ver os med, men også for det liv som foregår mellem husene. Nu har 
du mulighed for selv at følge med og bidrage. På københavnernes 
nye blog, Den Bæredygtige By, cphx.dk/blog, kan alle få et indblik i 
hovedstadens forandringer, følge de mange indlæg og selv deltage i 
debatten. Ønsker du også at kigge ind i arkitekturens egen verden, 
har du muligheden på arkitekt Rasmus Brønnums omfangsrige arki-
tektblog. Her er et bredt udsnit af de faglige diskussioner, værktøjer 
og links som arkitekter gør brug af til daglig. 
Se mere på rasmusbrønnum.dk

BYGGERI MED RESPEKT FOR DET LOKALE
”Vores designforslag til MovingSchool-konceptet fungerer som en 
slags kamæleon, der tilpasser og underordner sig omgivelserne med 
minimalt fodaftryk i landskabet og på klimaet. En mobil, multifunk-
tionel og let demonterbar skoleenhed, der respekterer lokale byg-
geskikke og indisk håndværk”, forklarer Marianne. ”Skolen bygges 
i samarbejde med de lokale håndværkere og af lokalt tilgængelige 
byggematerialer som fx bambus og tekstiler. Og desuden udvikler 
vi en undervisningsmanual for opsætningen af skolen, som gør det 
nemt at etablere fl ere skoler, hvis behovet er der”. 

”Med respekt for brugerne, deres ønsker for funktion, og byggetra-
ditionerne i den tredje verden, håber vi skolen bliver en succes og 
at børnene bliver glade for at bruge den. Derudover håber vi, den 
bliver en naturlig del af det lokale samfund, og at den vil fungere 
som igangsætter for bebyggelse over hele landet. Endnu bedre over 
hele verden”, slutter Sofi e Wäborg, formand for den danske gren af 
Arkitekter Uden Grænser. Læs mere på arkitekterudengraenser.dk LR

Rhinlandet & Rüdesheim
6 dage på Hotel Rheinstein ★★★ i Assmannshausen am Rhein
Uforfalsket sydtysk charme gør 
den lille romantiske middelalderby 
Assmannshausen direkte ved Rhinen 
til en ren perle. Hotel Rheinstein ligger 
midt i byens snoede, brostensbelagte 
gader. Her er god beværtning en fami-
lietradition. Glæd jer til en herlig ferie, 
hvor værtinden taler dansk, og hvor 
husorkesteret flere aftener om ugen 
spiller op til dans.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters middag
•  1 x frokostpakke 

med vin
•  4 x danseaften til 

levende musik
• 1 x velkomstdrink

 KUN 2.099,-
pr. pers i db.vær.

70 20 34 48 eller www.happydays.nu    
Ring hverdage kl.  8.00 - 15.30 
Rejsekode: Med Rundt 
Ekspeditionsgebyr kr. 49,-

Bestil på

Området mellem Kiel og Lübeck i 
Tyskland er et lille paradis af blanke søer 
og store, grønne bakkelandskaber. Det 
kaldes Naturpark Holsteinisches Schweiz 
– og denne idylliske grønne oase ligger 
blot 120 km syd for grænsen. Her ligger 
Hotel Fährhaus lige ned til søbredden af 
Dieksee, der er forbundet med blandt 
andet områdets største sø Plön See.

Ankomst: Torsdage og søndage frem til 
6.6.2010.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• 1 x velkomstdrink
•  1 x eftermiddagskaffe 

og kage

 KUN1.249,-
pr. pers i db.vær.

Udsigt over de holstenske søer
4 dage på Hotel Fährhaus Niederkleveez ★★★ ved Plön

GODE BØRNERABATTER 

     KØR-SELV

  med

Ankomst: Søndage i perioden 4.4.-21.11.2010.

Hotel Rheinstein 

Hotel Fährhaus


