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Generalforsamling
Himalayan Project afholder sin 3. Ordinære Generalforsamling.
Mandag 26. Februar 19.00 på Højslev Kro
Mødet indledes med ½ times dias-fortælling om Projekt-rejsen til Solu i efteråret 2000, og på et passende
tidspunkt under Generalforsamlingen serveres Kaffe og Kage, som du må betale for med 50 kr. Der kan købes
ekstra øl og vand.

Medlemskontingent 2001 skal betales nu
Medlemskontingentet er 250 Kr for ordinære medlemmer

Af dette beløb går knap 75 Kr til fremstilling og forsendelse af medlemsbladet, mens resten går direkte til
vore projekter i Nepal.

Du kan også blive Støttemedlem for 100 Kr
men det dækker næsten kun vore medlemsomkostninger, så der ikke bliver ret meget til overs til Nepal.

Medlemsbladet udkommer 2-3 gange årligt. De sidste to år sendte vi begge bladene ud til alle, som havde glemt
at betale ved årets begyndelse. I år vil de næste 2 numre kun blive udsendt til medlemmer.
Med dit kontingent hjælper du os til at udrette en lille smule i et af Jordens fattigste lande. Vi håber at du synes
om det vi lavede i år 2000. Det kan du læse mere om i dette blad.

Fra Formanden:

Nu går vi ind i Himalayan Project’s 3. år, og sidst i Februar afholder vi vores 3. Ordinære Generalforsamling. Sidste
år var vi 112 medlemmer, og jeg håber, at alle fornyer deres medlemskab i år og trækker endnu flere med sig. Der
er stadig langt til de 500 medlemmer som skal til, for at vi kan opnå godkendelse og få ret til skattefradrag for
medlemskab og bidrag.

I forhold til foreningens størrelse er jeg godt tilfreds med de tiltag, der er taget i løbet af året; både i Nepal og i
foreningen herhjemme. Vores skole i Chhumbu er kommet i gang og blev officielt indviet i Oktober. 38 børn er i
gang med undervisningen, suger til sig af lærdom og kan allerede stave på engelsk. Vores vejprojekt mellem Mopung
og Ringmo er færdigt, og vejen er ualmindelig smuk; men turisterne har endnu ikke opdaget den. Vi er nu ved at



have 8 scholarships hjemme, og de 5, som har fungeret et stykke tid nu, er alle velfungerende. Og så havde vi otte
medlemmer i Solu i efteråret, som fik nye projekter sat i gang. Men det bliver uddybet i den efterfølgende artikel.

Men både vores forening og alle andre, som gerne vil beskæftige sig med Nepal, og Nepal selv er rendt ind i
problemer. Ikke ret mange Nepalesere mener, at deres demokrati fungerer som et folkestyre, og næsten alle er enige
om, at der er alt for meget korruption. Det bevirker at for mange penge bliver i lommerne på magthavere i
Kathmandu, og at alt for få penge kommer ud til bjergbønderne. Og nogen har valgt at forsøge at ændre dette system
med vold. Samukta Jana Morcha (Maoist Party / Maobadi) erklærede Jana Judha (People’s War) i 1996, og de har
langsom øget deres hær, som er erklæret illegal af regeringen. I starten opererede de især i Vestnepal; men nu er de
for alvor ankommet til Solu. I princippet har vi intet at frygte fra dem, da vores program, om at hjælpe
lokalbefolkningen direkte, er i samme linie som deres program. Og endnu har de ikke skadet udlændinge direkte,
hverken turister eller udviklingsmedarbejdere; men ingen kender deres handlinger i fremtiden. Og som
undergrundsbevægelse kommer de sjældent til orde med deres planer. Men der er en del danskere, som har valgt ikke
at besøge Nepal foreløbig. Og her imellem også nogle af vore medlemmer, som er involverede i vor fremtid.
Personligt fortsætter jeg med at lægge planer for min næste rejse derud, og under alle omstændigheder skal vi sørge
for at de projekter, som vi har sat i gang, fortsætter.

Vores Hjemmeside er blevet opdateret og rettet for de værste fejl. Den er stadig noget primitiv og har stadig nogle
uhensigtsmæssige og bøvlede funktioner; men vi er stadig amatører, så den må udvikle sig med vore evner. Men den
er efterhånden blevet sprængfyldt med informationer om vor forening. Læg især mærke til siden med Bilag, hvor en
masse information kan hentes; blandt andet bilag til vore projekter i Solu. Og Link-siden hvor du kan klikke dig ind
på et væld af andre hjemmesider, som giver al den viden om Nepal, som du måtte have brug for eller have lyst til.
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Beretningen fra Nepal 2000-Projekt-rejsen

Nepal-rejsen startede først i September og sluttede første December, og i alt 18 danskere og 2 nordmænd var med
på forskellige dele af rejsen; her imellem 8 medlemmer og forhåbentlig en masse kommende medlemmer af
Himalayan Project. En stor del af rejsen var almindelig turisme i Solu-Khumbu; men for nogle af os vægtede den
kulturelle del højt, med projektarbejde og besøg hos vore projekter og menneskene omkring dem. Og denne del gav
deltagerne uforglemmelige oplevelser, og for nogle har den sat dybe spor i deres indre.

I Chhumbu Primary School blev vi modtaget som helte, der vender hjem. Med blomsterkranse og khata’er, med
æresport og flag, med fest og taler, med chhang og arak og med stolthed og glæde. Og ví var glade og stolte over
vores skole, og dybt rørte over at se alle “vore” børn så engagerede i undervisningen. Og de to lærere er helt OK.
Jangbu er blid og medfølende, mens Bimsen er mere fast og bestemt; men begge virker dygtige og engagerede.
Desværre fandt vi jo også ud af, at der stadig manglede nogle væsentlige detaljer i at bygningerne er helt færdige.
Der manglede beklædning under tagpladerne og rumadskillelserne var ikke ført til loftet. Toilettet var ikke færdigt
og funktionsdygtigt. Og støttemuren omkring skolegården og bag skolen var enten ikke færdige eller nogle steder
af ringe kvalitet. Men de møder, der blev afholdt med bygge-komiteen, bestående af analfabeter og folk, som ikke
er vant til at holde møder, var af en lidt tvivlsom karakter, da den vigtigste mand var ved at bestige Mount Everest.
Men møderne antydede kraftigt, at både penge, sten og træ var forsvundet i et ret mangelfuldt regnskab. Men et
senere møde med Dawa i Kathmandu viste, at det nok ikke var så galt endda (se www). Han er nu i gang med at finde
en afklaring hjemme i Chhumbu, som vi afventer med spænding. Men vi fik indviet skolen sammen med Skivehus
Rotary Klub, som har skaffet midlerne til konstruktionen og til de tre første års drift.

Men hvad så efter de tre år. Vi skal have Undervisningsministeriet til at godkende skolen, at ansætte en ekstra
lærer og at overtage lønningerne af de to lærere. Men de politiske forhold i Nepal har fået en del nationale donorer
til at trække en del af deres engagement tilbage, så nu er der kommet lavvande i det nationale skolebudget. Der bliver
kun ansat syv nye lærere i hvert distrikt hvert år. Men vi er nu i gang med at bearbejde alle de embedsmænd, som
kan have indflydelse på fordelingen af disse syv stillinger. I denne proces er skolebestyrelsen en vigtig brik; men en
bestyrelse bestående af analfabeter uden erfaring i kontakt med folk højere oppe i rangstigen, kan vi ikke forvente



megen effekt fra. Men det hører jo med i hele billedet af et sted i Nepal med et større behov for en skole end så
mange andre steder.

Men samlet betragtet, så er Chhumbu Primary School en meget stor succes, og der er et engagement til stede,
som nok skal sikre at succesen fortsætter fremover.

Når vore børn i Chhumbu om nogle år skal videre efter 5. klasse, så skal de gå i skole i Sagar-Bakanje. Med
Sagar-Bakanje Lower Secondary School kan kun undervise op til 7. klasse, og det giver ikke en eksamen som
giver adgang til noget som helst. En mellemskole-eksamen opnås efter 8. klasse, og en High School-eksamen opnås
efter 10. klasse. For fem år siden forberedte Undervisningsministeriet en udbygning af skolen ved at bygge lokaler
til 8.-10. klassetrin; men så løb pengekassen tom. Nu må skolen selv finde ud af at starte disse klassetrin. Edmund
Hillary’s Himalayan Trust har støttet skolen i mange år med undervisningsmidler; men de vil ikke gå ind i projektet
alene. Landsbyboerne og kommunekassen vil gerne tilføre økonomi; men det er ikke tilstrækkeligt. Himalayan
Project har siden sidste år diskuteret problemet med skolelederen, og på denne rejse blev problemstillingerne vendt
en gang til, og en befolkningsundersøgelse og henvendelser til en række kontorer blev iværksat. Undersøgelsen viste,
at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag og et stærkt ønske i befolkningen for at få opgraderet skolen. Alle officielle
myndigheder så positivt på sagen og gav tilsagn om at forpligtelserne til betaling af lærerlønninger vil påhvile det
offentlige, hvis vi blot ville hjælpe projektet i gang (nu skal man dog ikke lægge for meget i den slags tilsagn i Nepal).
Himalayan Trust har lovet, at de vil betale for både etablering og årlig forsyning med undervisningsmidler. Vores
involvering vil komme til at dreje sig om betaling af lærerlønning i 1-2 år for hvert klassetrin. Det må derfor nu
besluttes i vor bestyrelse og under Generalforsamlingen om vi skal gå ind i projektet.

I efteråret 1999 spurgte beboerne i Tragdobuk, om vi kunne hjælpe dem med at etablere Tragdobuk Preprimary
School, da de havde problemer med at sende deres yngste børn til nærmeste skole. De mente at elevgrundlaget for
1.-3. klasse ville være omkring 50 børn. I Januar 2000 fik vi en større donation fra et medicinalfirma til formålet. Men
en befolkningsundersøgelse, som vi satte i værk i foråret 2000, antydede dog, at det nok snarere drejede sig om 10-
15 børn. Da vi her i efteråret var rundt i hjemmene for at spørge nærmere ud, viste det sig, at det nok snarere drejede
sig om 8-10 børn. Så skoletanken måtte opgives. Men under vore samtaler fik vi afdækket, at problemet for børnene
i Tragdobuk i virkeligheden er, at skolevejene til de to nærliggende skoler er for farlige. Vejen til Tumbuk Primary
School er lille og dårlig, og skolen er ikke særlig attraktiv. Vejen til Junbesi er godt nok stor og bred; men den går
op over klippen Kutang Sutang La, hvor vejen altid ødelægges af monsunen og består af glatte klippeknuder, og på
et 200 meter langt vejstykke er der et frit fald på 300 meter ned til dalbunden. Indenfor de sidste år er tre faldet i
døden dér. Godt nok var det voksne mænd, og godt nok var de på vej hjem fra alkoholiske sammenkomster; men
forældrene turde ikke sende deres småbørn denne vej. Så vores beslutning om at bruge skolepengene til Kutang
Sutang La Road Project blev modtaget med begejstring (se www). I skrivende stund fortæller rygterne derudefra,
at den 200 meter lange massive mur er bygget færdig, at vejen er gjort bredere ved borthugning af klippesiderne og
at de nu er i færd med at hugge trin i vejbelægnings klippeknuder. Og Junbesi by er ved at bygge en flot portal for
enden af vores mur, lige der hvor udsigten ud over Upper Solu åbner sig i al sin pragt. Det blev besluttet i
vejkomiteen, at de penge der bliver til overs fra vejbyggeriet, vil blive brugt i Tragdobuk til et eller andet formål, som
vi beslutter sidenhen, og som vil være med til at styrke landsbysamfundet.

Og så fik vi indviet Himalayan Project’s egen vej. Shingshere Danda Road Project er færdig. I løbet af foråret
2000 arbejdede 35 beboere fra Mopung på vejen i 8 dage, og vi var meget tilfredse med resultatet. Vejen starter nede
ved Tubten Choling Klostret med en flot grøn bro over elven og går på skrå først op over den græsklædte bjergside
og siden ind mellem imponerende grantræer og rhododendronskov, afvekslende med blomsterenge med storslåede
udsyn ud over dalen, indtil man når op til den store varde i passet med bedeflag og yakokse-horn. Heroppe breder
bjergryggen sig ud til en sæter, hvor yak-hyrderne holder til, og der er et stort udsyn til hvide tinder og herimellem
til Mount Everest i det fjerne. Da beboerne i Tongnasa på den anden side havde set det flotte byggeri af Mopung-
borgerne, gik de i gang med på eget initiativ at fortsætte vejen fra passet helt ned til Ringmo. Vejen er ind imellem
en smule stejl men meget let at gå, idet alle større sten er hugget bort og den snoer sig op over de mere stejle partier.
Hvor småelvene krydser vejen er det bygget fine stensætninger og gangsten. Og så har Jang malet nogle virkelig
flotte skilte, som er sat op i Kutang Sutang La, i Junbesi, i Mopung og i Ringmo. De fortæller turister og andet
godtfolk om den nye vej og alle de andre attraktioner i dalen. Og så var vi jo meget spændt på at se regnskabet, for
sådan noget plejer at foregå ved hovedregning i Nepal. Men det var virkelig et flot regnskab helt ned til de mindste
detaljer (se www).

For at få en fornemmelse for hvad befolkningen i Upper Solu mener om deres samfunds udviklingspotentiale



afviklede vi en workshop i Junbesi, hvor vi havde inviteret alle nøglepersoner og meningsdannere i en gåafstand på
et par timer fra Junbesi. Halvdelen af de inviterede mødte op, og mødet blev ledet af Gelu Sherpa fra den sociale
organisation Mountain Spirit. Mødet blev afviklet i fire runder, hvor alle deltagere skulle give deres mening til kende
om spørgsmålene: “Hvad har vi” - “Hvad mangler vi” - “Hvad kan vi gøre” - “Hvad vil jeg gøre”. Der kom nogle
vidtløftige forslag om udviklingsønsker frem, såsom etablering af svævebaner; men ellers var mødedeltagernes
drømme koncentrerede om forbedringer og udvikling indenfor turistindustrien, land- og skovbrug og større
retfærdighed i samfundet. Alle ønskede at gøre både en personlig og en fælles indsats, men udtrykte et behov især
for rådgivning og uddannelse. De udtrykte også et behov for økonomisk støtte; men var villige til at yde en masse
gratis arbejdskraft og også at indsamle donationer fra lokalbefolkningen til gennemførelse af vigtige og nødvendige
projekter. Efter workshop-mødet delte vi os i to grupper, som gik gik på hvert sit værtshus for at planlægge, hvad
vi nu skulle gøre.

Kvindegruppen besluttede at etablere en arbejdsgruppe med fire undergrupper, som skulle tage sig af
“Håndarbejde”, “Landbrug”, “Uddannelse” og “Sundhed”. Og i løbet af de følgende måneder holdt de flere ugentlige
strikkeklub-møder, hvor de startede med at lære hinanden at strikke sokker og trøjer, mens de pludrede om alle de
ting, som kvinder holder af at pludre om, men også hvor de langsomt fik afdækket deres behov. Da vi mødte dem
igen, besluttede vi at hjælpe dem i gang med konkrete aktiviteter ved at forære dem to symaskiner og løn til en sy-
lærer, penge til indkøb af 50 the-buske, og løn til to lærere, som skal afholde aftenskole-kurser i dels nepali og dels
i engelsk. Og så har vi også givet dem beskæftigelse, idet Rotary vil betale dem syløn for at sy skoleuniformer til
Chhumbu skole, når børnenes forældre selv vil købe og levere stoffet. Egentlig ligger Junbesi for højt til the-dyrkning;
men i Narshing lidt længere nede i dalen, har Pemba Gyelo igennem mange år lavet en fantastisk god the, som kan
smages flere timer efter, at den er drukket. Det vil aldrig blive til storproduktion; men til selvforsyning og til salg i
små portioner til turister.

Mandegruppen delte sig op i flere interessegrupper, som tog hver deres emne op. Gruppen, som var interesseret
i skovbrug, ville meget gerne i gang med at opdyrke skoven og udnytte dens planter mere effektivt. Især dyrkning
og behandling af medicinplanter, mente de, at der kunne være fremtid i. Da turisme-gruppen også havde en mening
om skovenes brug, lavede vi en plan for et fællesprojekt. Mopung Botanical Garden kommer til at ligge på de skrå
dalsider lige under vores nye vej og lige foran det store kloster og er allerede nu blevet indhegnet med en stenmur,
som skal holde kvæget ude. Havens størrelse bliver 50 gange 150 meter, og det første der vil blive plantet derinde
til foråret er en masse enebærbuske. De vil blive sat, så de danner de tibetanske bogstaver “Om A Hung”. Det er det
buddhistiske mantra for enhed og altings begyndelse. Når buskene med tiden vokser til og bliver klippet som hække,
så vil dette mantra kunne ses langvejs fra. Fra alle huse i hele dalen, fra Kutang Sutang La når turisterne ankommer,
fra flyvere og snart vil “dalen blive meget berømt og opsøgt af mange turister”?! Imellem buskene vil de plante
smukke blomster fra skovene og ikke mindst medicinplanter. Der skal anlægges små stier i haven, og de vil lave små
skilte med planternes navne og anvendelse. Og vi gav dem penge til indkøb af redskaber og madvarer til de frivillige
arbejdere.

Turistgruppen snakkede om, hvordan de skulle huse alle de turister, som snart vil komme. Nogle ville indrette
herberger i deres huse, og så blev der snakket om at lave en campingplads. Rinji havde allerede tænkt sig at lave
en lille primitiv lejrplads på sit jordstykke lige neden for Upper Mopung. Han blev opfordret til at lave en ordentlig
og veludstyret plads med både toilet og bad, køkken og spiserum, soverum for stab og bærere, og en lille butik, hvor
bl.a. kvinderne kunne sælge deres håndarbejde og the. Men alt det havde han ikke råd til, så vi gav ham en
økonomisk håndsrækning, under forudsætning af at han ville lave det hele ordentligt.

Og så snakkede vi Folkehøjskole og voksenuddannelse. Det nogle gamle planer, som endnu aldrig er blevet sat
rigtig i gang. En lokal bonde har allerede doneret en meget dejligt beliggende grund til formålet, og der er et stort
behov hos befolkningen for at få et forsamlingshus deroppe. De vil nu gå i gang med at indsamle penge og
byggematerialer, og hvis vi vil bygge vores højskole i forbindelse med deres byggeri, så kan de to institutioner drage
fordel af hinanden. Hvis vi f.eks. vil bygge et undervisningskøkken, hvor forsamlingshuset også kan lave mad, så kan
vi bruge forsamlingshuset som mødelokale. Men det er planer, som foreløbig må vente.

Og så lavede vi en mini-befolkningsundersøgelse i Junbesi-området. En generel kvantitativ undersøgelse hvor
vi besøgte 33 familier og udspurgte dem om familiemedlemmerne i to generationer. Fødsel, død, bopæl, uddannelse
og beskæftigelse. Den anden undersøgelse var en semikvalitativ undersøgelse om kvinders roller i 15 familier. Ingen
af undersøgelserne giver et repræsentativt billede af samfundet; de er fulde af usikkerheder og fejl. Men de gav os
selv en masse indtryk og fortæller alligevel et og andet. Vi har fået nogle studerende i Samfundsfag ved Aalborg



Universitet til at bearbejde data’ene; men de er ikke gennembearbejdede endnu. Når de er færdige vil vi prøve at
beskrive dem i næste nummer af medlemsbladet, ligesom de vil blive lagt ud på vores Hjemmeside.

Da vi senere besøgte Langtang i det centrale Nepal, mødte vi en bagside af udviklingen. Kvinderne i bygden
Langtang havde for mange år siden indrettet deres små sæterhytter oppe i Kyanjing til små lodges, hvor de i
trekkingsæsonen kunne supplere deres magre landbrugsindkomster. Men indenfor de sidste 5 år er større hoteller
vokset frem, bygget af rige Kathmandu-borgere. Og de er blevet bygget foran alle de gamle små lodges, så turisterne
automatisk overser den oprindelige bebyggelse og befolkning. Samtidig har de rige lavet en ny vandforsyning fra en
ren kilde højt i bjergene, og denne vil de ikke dele med de små, som fortsat må bruge snavset gletchervand. Vi havde
nogle penge med, som Sdr. Resen Menigheds-forening havde lagt i donationboksen kort før vores afgang. Disse knap
500 kroner havde vi lovet at bruge til et særligt formål. Under et hurtigt nedsat kvindemøde blev vi enige om, at
forbedrede engelskkundskaber ville hjælpe dem til bedre at kunne sælge deres service til turisterne, så pengene blev
brugt til at skaffe undervisningsmidler og en lærer til et aftenskole-kursus i løbet af vinteren.

Nogen kan måske huske, at to medlemmer for nogle år siden gav et mikro-lån til Tika Ram Rai, som ville åbne
en lille restaurant i Kathmandu. Hele projektet faldt på gulvet og han kunne ikke betale tilbage. På denne rejse var
han bærer for os i 2 uger uden løn, som en del af tilbagebetalingen; men han havde ikke råd til at bære gratis for os
hele turen. Han bad om eftergivelse af lånet; men vi fastholdt, at han stadig skylder os penge; men vi indførte dog
et rentestop. Vi får nok aldrig resten af pengene; men vi skal heller ikke signalere, at det hele er lige meget.

I Kathmandu diskuterede vi etableringen af Himalayan Project, Nepal (HIPRON) som vores lokale
samarbejdsorganisation. Vi diskuterede meget om demokratisk foreningsstruktur og om beslutningsprocesser. De
vil snart få foreningen officielt registreret, og så vil de afholde deres første generalforsamling. Omkring 20 socialt
bevidste, fortrinsvis studerende, har allerede meldt deres interesse for at arbejde i foreningen. Vi gennemgik også
de regnskaber som den endnu ikke-etablerede forening havde at aflægge, især omkring scholarship-administrationen.
Det udviste selvfølgelig et værre rod. Ikke noget med at der manglede noget; men bare en manglende forståelse for
at holde tingene afskilt. Vi fik lavet et genialt lille regneark, som fremover vil kunne styre regnskaberne. Vi fik også
hilst på alle vore scholarship-modtagere, som alle har det godt og er dygtige studenter med god fremgang og evigt
taknemmelige.

Niels’s beretning om Shingshere Danda Road fra 1997.
I november-december 1997 var jeg i Nepal sammen med Kurt, Annette, Lene, Flemming, Ib og Egon (Solu-

Numbur trek). Da jeg på grund af astma og tendens til højdesyge ikke kunne følge med resten af gruppen ad den
nordlige rute, drog jeg med Sanu Jetta Thami og Kazi Sherpa til Mopung, hvor vi boede hos Kazi’s forældre en uge,
til resten af holdet ankom. Vi tog på ture i omegnen, og vi besteg også bjergryggen Shingshere Danda ad den sti,
som indbyggerne i Mopung gerne vil have udbygget til en vej, som kan få turisterne til at vælge vejen over bjerget,
når de skal mod Namche Bazar og Lukhla. Den sædvanlige vej går fra Junbesi syd om Shingsere Danda til Solung,
Ringmo, Tragshindo La og videre.

Jeg husker stien som meget smal, kun et enkelt spor. Det meste af strækningen går den gennem græsland, og
udsigten er formidabel. På et stykke af vejen er stigningen kraftig. Lige før passet, Shingshere La, mødte vi en lille
familie, som boede i et telt, hvorfra de passede deres kvæg, der indbefattede nogle yakokser. Det var moderen og
de to drenge, som passede køerne. Faderen opholdt sig på familiens faste residens i landsbyen nær ved Kazi’s hjem.
Vi blev budt på salt-the fremstillet i en smørkærne!

Området omkring passet viste sig at være en slags sæter for yak-driften. Der lå mange bygninger, som jeg
opfattede som ruiner af tidligere bebyggelse. De bestod af to murede gavle forbundet med en lav mur. Men jeg blev
belært om at det var "sæterhytter", der for tiden ikke var i brug, men som på få minutter kunne blive operative, når
den medbragte presenning blev lagt over gavle og mure og surret fast. Ud over den hytte, vi besøgte på vejen op,
var der kun en beboet hytte, hvor vi fik aftensmad og en plads ved bålet.

Lige uden for hytten var der en indhegning, og her samledes yak-okserne, da solen var ved at gå ned. Vi havde
slået vores telt op et godt stykke uden for indhegningen. Ikke fordi okserne er aggressive, men de er nysgerrige og
nærgående! Om aftenen stod de som en kødrand uden om familiens telt, hvor vi sad og spiste. Den der var nærmest
indgangen havde det meste af hovedet indenfor, før den blev jaget ud. Om det var varmen fra bålet, der fristede dem,
eller om de  ventede på noget spiseligt fra måltidet, ved jeg ikke.



Ligesom i den første familie var det moderen og børnene, der passede de daglige rutiner med kvæget. Her var der
fire piger fra 2 til 20 år. Om aftenen dukkede der flere mænd op - jeg gættede på, at det var faderen og måske nogle
brødre. Der blev efterhånden meget lidt plads omkring bålet. Sanu Jetta var åbenbart den, der kom til at sidde yderst.
Det var en måneklar og kold aften. Da Kazi og jeg gik op til teltet, flammede der et stort bål op uden for folden. Kazi
forklarede, at det var Sanu Jetta, der lige skulle have varmen inden natten. Han vidste vel godt hvilken soveplads
en Thami ville tilkomme i et telt fuldt af sherpaer!

Næste morgen gik vi ad bjergryggen mod syd. Der er en flot udsigt til tre sider. Den flotteste er nok mod nordøst,
hvor de sneklædte Himalaya-toppe fylder hele horisonten.

Jeg havde haft en rædselsfuld nat, og om morgenen havde jeg en hovedpine, som pamolerne ikke kunne tage. Da
jeg ikke kunne spise Kazis friskkogte kartofler til frokost, stillede han diagnosen højdesyge, som viste sig at være
korrekt. Vi pakkede teltet sammen og tog stien tilbage til Mopung. Vi var ikke halvvejs nede, før jeg var rask igen!




