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Det er maskiner som denne, der kan fremstille byggesten. 
Anne Mette Müllers projekt har lidt under, at de 
har været i stykker, men når hun nu vender tilbage, 
skal de første 10-50 huse rejses. Privatfoto.

Husene i Bunyankungu er traditionelt bygget af jord. 
Stenene til de nye huse forstærkes med cement, 
så deres levetid forlænges. Privatfoto.

Landsbyboerne gjorde store øjne, da Anne Mette Mülller første 
gang greb et værktøj og tog del i det praktiske arbejde. Nu har 
de vænnet sig til, at også en hvid kan arbejde. Privatfoto.

Fra glas og 
beton til jord 
og bølgeblik
Afrika. 42-årige arkitekt Anne Mette Müller fra Hald 
Ege er flyttet til verdens smukkeste sted, Rwanda, 
for at bygge fremtidens afrikanske landsby.
Af Anne Kieffer-Olsen
viborg@bergske.dk

VIBORG: Da Anne Mette Mül-
ler i sin tid lavede sit afgangs-
projekt på arkitektuddannel-
sen i København, vakte det 
så megen opsigt, at det kom i 
avisen. Det var højhuse i be-
ton og glas på Refshaleøen – 
meget visionært må man sige, 
for det er den type boliger, der 
nu skyder i vejret ved en lang 
række danske havne.

Men det er ikke Anne Met-
te Müller, der tegner dem, for 
hun er i mellemtiden gået i 
den helt modsatte grøft og er i 
fuld gang med at skabe fremti-
dens afrikanske landsby med 
huse bygget af  jord og cement 
og tækket med bølgeblik.

Den hedder Bunyankungu 
og ligger i Karongi-provinsen 
i Rwanda. I dag består den af  
jordhuse, der ligger spredt 
i god afstand i det bakkede 
landskab. Siden maj har An-
ne Mette Müller arbejdet for 
den lokale guvernør gennem 
ADRA Danmark, en interna-
tional udviklingsorganisa-
tion med rødder i adventist-
samfundet, med at planlægge 
byen, tegne hus-typer og an-
lægge veje, så den færdigbyg-
get vil rumme 380 huse med 
plads til 1500 indbyggere.

»Landsbyboerne skal bo 
tættere på hinanden, end de er 
vant til, fordi man i Rwanda, 
der er et af  verdens fattigste 
lande, er ved at omorganise-

re samfundet, blandt andet så 
indbyggerne kan samarbejde 
og gøre deres dyrkningsmeto-
der mere effektive,« fortæller 
Anne Mette Müller, som netop 
har været hjemme på julebe-
søg hos sin far i Viborg.

I dag flyver hun tilbage til 
Rwanda, hvor endnu seks må-
neders arbejde venter. Og i det 
halve år skulle 10-50 huse ger-
ne skyde op.

Føler sig sort
Bliver Bunyankungu, hvad 
hun håber, kan den danne mo-
del for andre landsbyer, idet 
styret i Rwanda planlægger i 
alt 1500 nye landsbyer. Og må-
ske kan hun så fortsætte som 
arkitekt. Men ellers finder An-
ne Mette Müller på noget an-
det i Afrika, men helst Rwan-
da, for her har hun fundet sit 
sted i verden.

»Landet er utroligt smukt 
og har et perfekt klima. Men 
det allerbedste er befolknin-
gen. Folk lever det simple liv, 
men de er glade, og den livs-
glæde tiltrækker mig. Især de-
res musik og danseglæde har 
fanget mig. Egentlig mænger 
jeg mig kun med de lokale og 
ikke med de andre udsendte. 
Jeg føler mig sort,« siger hun.

Folk har efterhånden og-
så vænnet sig til, at hun selv 
griber værktøjet og tager fat. 
Det vakte i begyndelsen vild 
opstandelse:

»De var målløse og meget 
overraskede over at se en mu-

zungu – en hvid – arbejde. De 
gloede og smågrinede,« fortæl-
ler hun.

På sin vej til posten som ar-
kitekt i Afrika har Anne Met-
te Müller været vidt omkring. 
Hun sprang fra Viborg Kate-
dralskole midt i 2.g, begynd-
te at uddanne sig til optiker, 
sprang fra det og tog til Israel. 
Tog HTX i København og var 
syv år senere færdig som arki-
tekt med vekslende job. Faldt 
for Sydfrankrig og tog dertil i 
fire år, kom hjem og arbejdede 
blandt andet Næstved og blev 
så fanget af  det spirituelle, 
meditation og rejste til Nepal.

»Der fandt jeg ud af, at jeg 
ville prøve ngo-arbejde og 
sendte uopfordrede ansøgnin-
ger til alle hjælpeorganisatio-
nerne, og heldigvis gav det bo-
nus«, fortæller hun.

Billigt, men godt
Nu er Anne Mette Müllers 
ambition at gøre noget for an-
dre, og hun har store ambiti-
oner for sin landsby. Hun har 
tegnet tre forskellige huse til 
den:

»I andre landsbyer har man 
bygget alle husene ens – det 
bliver monotont og trist. Jeg 
vil have variation med enkle 
midler. Det gør jeg ved at sætte 
husene sammen i forskellige 
konstellationer, hvilket også 
gør dem billigere, fordi man 
sparer byggematerialer ved 
at lade husene dele vægge,« 
forklarer hun.
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Børnene myldrer i Rwanda, og Anne Mette Müller har et 
godt øje til dem. Ikke mindst til de mange hjemløse børn, 
og muligheden for på længere sigt at arbejde med dem 
indgår i hendes overvejelser om fremtiden. Privatfoto.

Anne Mette Müller er på arbejde omgivet af lokale 
beboere, men også hendes venner er afrikanere. 
»Jeg føler mig sort,« siger hun. Privatfoto.

Rwanda er et af verdens fattigste lande, og når der 
skal anlægges nye boligveje, deltager alle med de 
redskaber, der nu er til rådighed. Privatfoto.

Anne Mette Müller har lige 
været hjemme på juleferie 
ved Nørresø, men rejser i dag 
tilbage til Lake Kivu i Rwanda. 
Foto: Anne Kieffer-Olsen.

Og prisen er væsentlig i 
et af  verdens fattigste lande. 
Derfor har Anne Mette Müller 
også taget højde for, at hendes 
luksuriøst store huse – 85 kva-
dratmeter per familie, der tæl-
ler fire-otte personer og som 
er vant til 30 kvadratmeter – 
kan bygges mindre. Hun vil 
dog gerne holde fast i, at toi-
lettet rykkes indendørs. Gan-
ske vist bliver der næppe ind-
lagt vand, men hver husstand 
vil kunne opsamle tilstrække-
ligt regnvand til både toilet og 
vask.

Byggematerialet er tradi-
tionelt jord, der presses sam-
men til sten, men jorden blan-
des med cement, så det kan 
holde længere. Og Anne Mette 
Müller drømmer om, at man 
kan erstatte bølgeblikstaget 
med teglsten af  eget fabrikat. 
Og hun håber, at der bliver 
råd til at sætte glas i vindues-
åbningerne.

Som single uden børn kan 
hun engagere sig fuldt ud i lo-
kalsamfundet og er blandt an-
det ved at stifte en sportsklub, 
hvor hun vil hjælpe med at 
undervise i karate, som hun 
selv lærte det i Viborg Hallen 
som ung.

»Og så har jeg meget øje på 
de mange hjemløse børn, der 
er. Måske er det på længere 
sigt et børnehjem, jeg skal ta-
ge fat på,« funderer hun.

Allerførst skal hun dog ta-
ge motorcykel-kørekort, så 
hun selv kan transportere 
sig mellem sit hjem ved Lake 
Kivu med udsigt til Congo og 
Bunyankungu 25 minutters 
kørsel derfra.


