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”Lænet op ad baobabtræets tykke stamme, 

i den svalende skygge fra den majestætiske krone, 

et navnløst sted på hovedvejen mellem Birchenough Bridge og Masvingo, 

med kvinder og børn hemmeligt iagttagende 

og fnisende nogle få meter væk, under halvtaget 

foran en lille kiosk, der sælger saftige vandmeloner, 

gamle kiks og lunkne colaer"… (s. 13) 
 

(foto: Bjørn Førde) 

 

Vi tror, vi kan måle alt 
 

- af Bjørn Førde. 

- forlag: Turbine  

- år: 2020 

- 397 sider  

- 299,95 kr. 

 - anmeldt af Kristian Katholm Olsen, cand.mag. i 

litteraturhistorie og samfundsfag. 

 

Beskæftiger man sig med udviklingsarbejde, eller 

interesserer man sig blot for området og 

reflekterer over, om det gør en forskel for 

lokalbefolkningerne, at man har 

udviklingsprojekter i fattige lande rundt omkring 

på kloden, er ”Vi tror, vi kan måle alt” en bog, der 

er værd at kigge nærmere på.  
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Bogen orienterer sig primært om Førdes besøg i 

Zimbabwe i 2018, hvor han besøgte mennesker, 

lokalsamfund og organisationer, som han 

arbejdede sammen med 25 år tidligere.  
 

Han ville bl.a. undersøge, hvordan det forholdt sig 

med de projekter, han forlod for omtrent så mange 

år siden. Han besøgte bl.a. kurveflettende kvinder, 

vævere og kvinderettighedsforkæmpere og fik 

indblik i, hvilke projekter der består, har udviklet 

sig eller er gået i sig selv igen, siden han forlod 

Zimbabwe.  
 

Den virkelighed, Førde mødte i Zimbabwe, 

betragter han i lyset af landets historiske 

udvikling, som derfor er central for forfatteren at 

perspektivere til og reflektere over. Et vigtigt 

forhold i den henseende er Robert Mugabes 

overtagelse af præsidentposten i kølvandet på 

Zimbabwes uafhængighed i 1980, og som 

efterfølgende gav udviklingsarbejdet svære vilkår 

pga. den omfattende korruption, vold og 

kriminalitet, som udgik fra Mugabes dybt 

autoritære styre.  
 

Et andet forhold, Førde kan konstatere har skabt 

udfordringer med hensyn til, hvor 

langtidsholdbare de søsatte projekter har været, 

udspringer af kulturelle forhold hos befolkningen. 

Det gør det nærliggende for undertegnede at 

perspektivere til en bog, jeg tidligere har anmeldt i 

Projekt & Kultur, Else Trærups ”Nær ved 

høvdingen”1, hvor forfatteren fremfører en 

tilsvarende pointe ud fra de oplevelser, hun har 

haft som ildsjæl i sit arbejde for udviklingen af en 

organisation, Kologh Naba, i Burkina Faso, der 

bl.a. beskæftiger mennesker inden for vævning, 

syning, murerarbejde og restaurantdrift.  
 

Der har ifølge Trærup, på trods af en række 

positive initiativer, været kulturelle forhold, der 

har skabt problemer for udviklingsarbejdet i 

organisationen. Det er åbenlyst interessant, at 

Førde og Trærup har gjort sig nogle af de samme 

erfaringer om udviklingsproblematikker, selv om 

der er en betragtelig afstand fra Zimbabwe i 

Sydøstafrika til Burkina Faso i Vestafrika. 

 

 

 

 
1 PK137-10-11.pdf (gtu.dk)  

 

Selv om forfatteren anerkender, at der hen over 

årene har været en lang række fejlslagne 

udviklingsprojekter, køber Bjørn Førde på ingen  

måde ind på et standpunkt om, at engagementet i 

Zimbabwe er spildt.  
 

Der er sket vigtige bidrag til etablering af 

nødvendig infrastruktur (skoler, hospitaler, 

lufthavne etc.) og udvikling af et selvstændigt og 

kritisk civilsamfund til bl.a. at kunne holde øje 

med magtfuldkommen opførsel fra staten. 

Derudover har engagementet i Zimbabwe skabt en 

vigtig øget mellemfolkelig forståelse for den nye 

virkelighed, der er opstået efter afkoloniseringen2.  
 

Den gensidige kærlighed mellem Førde og de 

zimbabwiske samarbejdspartnere skinner meget 

tydeligt igennem i bogen. En negativ kritik af 

dette kan være, at disse fremstillinger er 

anekdotiske og handler meget om Førde og den 

glæde, kulturmødet har givet ham og de lokale 

zimbabwere. Omvendt bekræfter ovenstående 

ubestrideligt, hvis man ser det med mere positive 

briller og reflekterer over bogens titel, at man ikke 

bare kan måle alt i tal og statistikker, men at 

værdien af udviklingsarbejde også skal måles på 

mindre håndgribelige måder.  
 

Det, der især står tilbage efter endt læsning, og 

som også efter min mening er bogens vigtigste 

styrke, er den grundighed, med hvilken Førde 

kobler den historiske og politiske virkelighed med 

udviklingsarbejdet i Zimbabwe, og som giver en 

forståelse for, hvorfor nogle initiativer består, og 

andre er slået mere eller mindre fejl. Det gør, at 

”Vi tror, vi kan måle alt” både bliver en vellykket 

kærlighedserklæring til zimbabwerne og samtidig 

et yderst grundigt og kvalificeret indlæg i debatten 

om relevansen ved udviklingsarbejde. 
 

…………………………………………………….. 

 

Redaktionel tilføjelse vedr. billedet på side 16: 
 

Bjørn Førde skriver: ”... i byens (Bulawayo, 

mindretallet ndebele-folkets hovedstad) centrum, 

midt på Joshua Nkomo Street, hvor Joshua 

Nkomo, den afdøde, men stadig højt elskede 

ndebele-politiker og en af frihedskampens helt 

store helte, knejser i form af en tre meter høj 

statue i kobber, udført af nordkoreanske 

håndværkere”. 

 
2 Bjørn Førde: ”Vi tror vi kan måle alt”, s. 336. 

http://gtu.dk/PK137-10-11.pdf


Afsender: Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden.                                                               B 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


