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I oktober 2013 hadde jeg påbegynt mitt bachelorsemester på arkitektskolen Aarhus, og hadde tenkt lenge på at reise til et utviklingsland og jobbe med et byggeprosjekt etter bachelor. Jeg ville i forlengelse av min bachelorgrad tilegne meg en ny erfaring med arkitektur i en annen kultur og kontekst. Med det utgangspunktet
kontaktet jeg den danske NGO Arkitekter Uden Grænser, for å vite mer om mulighetene for å reise til et av deres prosjekter. En av de fire prosjektgruppene jeg fikk
svar fra, var prosjektet Magburaka Education and Computer Centre (MECC), i Sierra Leone i Vest Afrika, og byggingen skulle oppstartes våren etter mitt bachelorsemester. Jeg fikk etter et møte i København vite at jeg kunne reise og assistere på byggeplassen hvis det ble ansatt en arkitekt som byggeleder. Adam Aspropotamitis fra Australia ble ansatt, men han kunne først reise til Sierra Leone en måned etter meg. På møte i København med prosjektgruppen og Adam snakket vi om
hvordan jeg kunne oppstarte prosjektet den første måneden og jobbe med de lokale bygningsarbeiderne til Adam reiste til Sierra Leone.
5. mars reiste jeg til MECC projektet i Magburaka, og tre måneder i den Sierra Leonske kulturen.
Etter jeg hadde ansatt seks bygningsarbeidere fra det lokale byggefirmaet i Magburaka begynte bygningsarbeidet. Fra jeg begynte å jobbe på byggeplassen
den første måneden, og når jeg jobbet sammen med Adam de siste månedene, var alle dagene varierte. Alle i lokalmiljøet var interesserte i utviklingen av det nye
IT senteret i Tonkolili distriktet. Mitt og Adams ansvar var å fysisk jobbe med pussing, oppmåling av armering til betongsøiler, men også å kjøpe materialer, skrive
regnskap og utbetale lønn til bygningsarbeiderne og byggefirmaet. Adam, som har mer kompetanse enn meg som arkitekt, tegnet en prototype for takkonstruksjonen som skulle bygges, som bygningsarbeiderne målte ut fra for å bygge flere moduler.
Prosjektet ble ikke ferdigbygget når vi var der, men vi ble ferdig med den arbeidsmengden vi hadde å forholde oss til. Det neste steget i prosessen er at to andre
praktikanter skal reise til Sierra Leone for AUG og fortsette med byggingen.
Jeg tror jeg mer enn noe annet har lært at det er mulig å jobbe med arkitektur i alle kontekster, uten elektrisitet til maskinkraft som blander betong og med lokale
bygningsarbeidere som ikke har hørt om begrepet arkitektur. Det har vært nytt for meg å erfare hvordan de jobber manuelt i hele byggeprosessen, og se hvordan
det definerer den lokale bebyggelsen i Sierra Leone generelt.
Etter å ha utfordret meg selv til å reise til en ny kultur uten en gruppe, tror jeg at jeg vil være mer forberedt til å jobbe med nye prosjekter i mitt fremtidige arbeid,
uansett hvor og i hvilken skala.
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