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En dansk arkitekts møde med Rwanda

41-årige arkitektuddannet Anne Mette Müller satte sig den 7. maj ind i en flyver med endestation i Rwanda. Det blev starten
på et 6 måneder langt ophold i et land, som geografisk og kulturelt ligger meget fjernt fra Danmark. Formålet med Anne
Mettes tur er at assistere den lokale regering i et ambitiøst bygningsprojekt. 

1Anbefalet

 Af Vibeke Rasmussen

Et byggeprojekt af dimensioner
Kort fortalt drejer projektet sig om at bygge en ny landsby bestående af 380 huse med plads til i alt 1500 indbyggere.
Projektet er en del af et større udviklingsprogram, Rwandas regering har igangsat i år. Anne Mette Müller er igennem ADRA
Danmark blevet ansat til at arbejde for den lokale guvernør i Karongi provinsen i 6 måneder, hvor hun skal hjælpe de lokale
entreprenører. Hvis alt går vel vil den planlagte landsby blive et ”forbillede” for resten af Rwanda, hvor det er planen, at der
skal bygges yderligere 1500 landsbyer. I første omgang bliver der etableret veje. Det sker med håndkraft og bliver udført af
de folk, som skal bo i landsbyen, da der ikke er økonomi til andet. 

 
Det første møde med Rwanda
Da Anne Mette trådte ud af flyveren i Rwandas hovedstad Kigali den 7. maj startede et nyt og meget anderledes liv for
hende. Der er ingen tvivl om at de 6 måneder i Rwanda bliver en oplevelse for livet. Rwanda hører til et af verdens fattigste
lande og er fortsat præget af den voldsomme borgerkrig, der hærgede landet i starten af 90’erne og kulminerede i
folkedrabet 1994. Men samtidig byder landet på så meget skønhed, at det kan være svært ikke at falde for landet og dets
indbyggere. ”Her er helt utroligt smukt – trods fattigdommen” skriver Anne Mette i sin rejsedagbog. Og fortsætter ”Rwanda
er et af Afrikas fattigste lande, alligevel føler jeg en form for stolthed i befolkningen. Det er et smukt folkefærd og generelt
meget smilende”. 

Det kan være svært at flytte til et nyt sted med et andet sprog og en anderledes kultur. At flytte til et afrikansk u-land kan
være lidt af en mundfuld. Det kan Anne Mette tale med om. ”Det kan være hårdt at være hvid (muzungu) hernede, da der
ikke er mange af os i Kibuye. Der bliver hele tiden kigget ekstra meget på én, så man virkelig er i fokus. I starten følte jeg
mig virkelig fremmed og der er dage, hvor det er hårdt hele tiden at være på. Man skal smile, hilse, give hånd osv. Til
næsten alle dem man passerer. Selv mange af de små børn kommer løbende og omfavner én”. 

Arbejdsplaner er ikke universale
Vælger man alligevel at flytte til et land som Rwanda er det vigtigt at tage en god portion tålmodighed med i bagagen og
glemme alt om struktur og effektivitet. Det måtte Anne Mette også ret hurtigt erkende efter kun at have opholdt sig nogle
uger i landet. I forbindelse med istandsættelsen af hendes eget hus i Rwanda fik Anne Mette for alvor et indblik i rwandisk
byggevirksomhed. ”De arbejder meget primitivt og ustruktureret hernede. Det er sjovt at se i mine danske øjne, hvor vi altid
er så super organiserede i næsten alt hvad vi foretager os – ikke fordi det nødvendigvis er positivt” er Anne Mettes



18/09/11 16.58En dansk arkitekts møde med Rwanda

Side 2 af 2http://www.adra.dk/Info-og-materialer/Nyheder-og-artikler/En-dansk-arkitekts-møde-med-Rwanda.aspx?M=News&PID=10639

umiddelbare indtryk af de lokale håndværkeres arbejdsmetoder. Men kulturforskellene opleves også den anden vej. Anne
Mette er nemlig ikke bange for selv at tage fat og det overraskede flere af de lokale at se; ”de var målløse og meget
overraskede over at se en ”muzungu” arbejde, de gloede og smågrinede” fortæller Anne Mette.   

 

 
Afrikanske rytmer og dansk hoftesving
Men mødet med en ny og anderledes kultur byder på meget mere end forskellige hudfarver og arbejdsmetoder. Især den
afrikanske musik og dans synes allerede at have fundet en helt særlig plads i Anne Mettes hjerte. ”Der har hver weekend
været høj musik på stranden med skønne afrikanske rytmer og alle omkringværende har danset rundt – både unge og
ældre. De elsker musik og jeg dansede også med. Fik at vide at jeg danser som en afrikaner. Jeg er helt vild med deres
musik!” fortæller Anne Mette om sine første møder med ægte afrikansk musik og dans. 
 
Anne Mette har endnu 4 måneder tilbage af sit ophold i Rwanda og vi ser spændt frem til at høre mere om hendes oplevelser
i ”de tusinde bakkers land” Rwanda. Et ophold, som uden tvivl byder på mange flere spændende, sjove og også hårde
oplevelser.
 


