Rapport fra en workshop til Dehradun, India, høsten 2012 av Simen Bie Malde.
19. oktober startet min første reise som gikk utenfor Europa: jeg var så heldig at jeg skulle til India!
Jeg går for øyeblikket i 2. klasse på arkitektutdanningen ved NTNU, og i september fikk vi vite om en
workshop vi kunne søke til, og lærerne ved kurset vårt la til rette for at vi kunne dra. Det var 10
plasser for NTNU-studenter, og av oss som kom med var det 8 fra 2. klasse og 2 fra 4. klasse. Utenom
oss var det studenter fra England, Holland og India. I tillegg var det 3 ingeniører fra Rambøll UK og
selvfølgelig lederne for workshopen, som driver med masteroppgaven ved NTNU og AA School.
Etter en runde med vaksinasjoner og mye fram og tilbake med bestilling av billetter kunne vi endelig
reise fra Trondheim og kulden. Når vi nådde Delhi ble vi møtt av et trist syn: tjukk tåke og røyk så
langt vi kunne se. Delhi er en av verdens mest forurensede byer, og dette merket vi fort. Men turen
vår gikk videre, og vi tok neste fly til Dehradun som ligger litt nord for Delhi i delstaten Uttarakhand,
like ved foten av Himalaya. Klimaet i Dehradun er subtropisk: somrene er varme, mens vinterne er
milde til kalde. Det er et tørt klima utenom i monsuntiden som typisk går fra Juli til september.
Når vi landet i Dehradun og ble kjørt inn mot byen fikk vi virkelig møte indisk kultur, og allerede her
var det store kontraster i forhold til Norge. Bilene var gamle og bråkete, veiene var fulle av ikke bare
biler, men scootere som fraktet hele familier. Okser og kyr gikk i gatene, og apekatter sto i veikanten.
Trafikkregler var det ikke mye å se til, folk kjørte hvor det var ledig. Når vi kom frem til byen fikk vi
møte Kiran Ulfat og hennes familie. Kiran driver sammen med broren sin Alok en stiftelse som heter
Nanhi Dunya (På engelsk: The International Movement of Children and Their Friends). Nanhi Dunya
driver flere skoler for barn i området rundt Dehradun. Skolen gir et tilbud til fattige familier som ikke
har råd til å betale for å sende barna sine til privatskoler. Nanhi Dunya lever hovedsaklig på støtte fra
privatpersoner, og bygningsmassen er i dårlig stand. Skolen sliter med å få engasjement til å forbedre
dette, ettersom folk i området ser ned på en skole for fattige.
Vår oppgave var å starte opp en prosess som skulle vise hva man kan få til på rimelig kort tid.
Lederne for workshopen har vært i området siden august, og skal være der til februar neste år. I
denne perioden skal de gjennomføre masteroppgaven sin hvor de skal renovere et av
klasserommene, muligens rive det gamle og bygge et nytt. Vi skulle i løpet av vår to ukers workshop
designe og bygge en paviljong for skolen, som et første prosjekt. Gjennom flere dager med tegning,
diskusjoner og fullskala testing med tegl og bambus kom vi frem til et design som alle var enige i. Det
ble lagt vekt på bruke lokale materialer: teglstein og saltre. Videre ble søylesko sveiset av lokale rett
rundt hjørnet, og vi engasjerte flere nysgjerrige indere som kom innom for å se hva vi drev med.
Vi jobbet hovedsaklig i to grupper hvor den ene hadde ansvar for fundament og gulv, mens den
andre jobbet med rammeverket i tre. Utfordringer som dukket opp underveis ble vurdert i plenum og
avgjørelser ble tatt i fellesskap. Arbeidet foregikk fra tidlig morgen til sent om kvelden. Sammen med
lokale håndverkere fikk vi fullført fundament, gulv, rammeverk og tak før åpningen.
Åpningsseremonien var en stor suksess, med danseforestillinger av barna og taler fra skolens ledere.
Stemningen var god og det virket som vi hadde inspirert området, dette var ikke bare noen vestlige
med fine ord, men noen som faktisk fikk noe gjort!
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Det var bittert å dra fra et uferdig bygg, men vi vet det vi har gjort blir satt pris på og vil sannsynligvis
bli fullført av lokale og lederne for workshopen. Paviljongen skal i begynnelsen fungere som
arbeidssted for videre planlegging av renoveringen, undervisningssted for lokale kvinner, og generelt
bruk for skolen. For flere detaljer og for å følge med i utviklingen oppfordrer jeg til å gå innom
nettsiden for prosjektet: wrkshp.org

