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Fra Formanden:
Generalforsamlingen blev afholdt sidst i Februar med 13 deltagere. De to vigtigste resultater

blev en ny bestyrelse og en beslutning om fordelingen af årets budget mellem tre projekter i
Solu. Først og fremmest blev det besluttet, at vi skal lægge penge til side til vores Chhumbu
Primary School, så vi kan være sikre på, at skolen kan fungere videre, når Skivehus Rotary Klub
trækker sig ud af deres engagement i skolen i sommeren 2003. Dernæst blev det besluttet, at vi
skal støtte etableringen af en 8. klasse i “Shree Chandra Joyti Lower Secondary School” i Sagar-
Bakanje, så den fremover kan kalde sig Secondary School. Vi støtter med én lærerløn i 2 år, og
så må det nepalesiske undervisningsministerium overtage denne forpligtelse. Og endelig skal det
resterende budget bruges til et eller andet fornuftigt i Junbesi-dalen.

Himalayan Project er stadig en ung forening; men vi begynder at kunne mærke at vi vejer
tungere. De ting, som vi har sat i gang, lever nu i bedste velgående. Endnu har vi ikke lavet et
dårligt projekt, og i Nepal bliver vores forening rost og anerkendt både på lokalt plan; men
efterhånden også centralt. Vores Scholarship Projekt har også vist, at det kan fungere; både
økonomisk, praktisk og på resultater. Vi har nu 14 børn og unge i vores program, som bliver
sikret en uddannelse. Chhumbu Skole har nu snart gennemført sit første års uddannelse, og vore
børn går nu til eksamen. Skolelederen har formået at overtale den lokale kommunekasse at betale
lønnen til en ny tredie lærer ved skolen. Vores “Great Wall” langs hovedvejen til Junbesi er
færdig, og nu kan folk i alle aldre, ædru og fulde, lokale og lastdragere gå der uden risiko for at
falde ned. Vores Botaniske Have er blevet omgærdet af en mur, som kan holde dyrene ude, og
her i monsuntiden er de i fuld gang med at hente enebærbuske og planter oppe i fjeldet, som de
planter indenfor murene. Campingpladsen er ved at blive planeret og toilet-bad og butik-
køkkenhus er ved at blive bygget. Flere turistgrupper har her i foråret fundet vores nye rute op
over Shingshere Danda. Kvindegruppen i Junbesi har gennemført symaskine- og
sprogundervisnings-kurser i løbet af vinteren, og de har nu beplantet deres små the-haver. Og vi
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har netop passeret et medlemstal på 107.
Vi har nu set, at vore aktiviteter bevirker dannelse af lokale komitéer, som ikke bare påtager

sig på effektiv og dygtig måde at gennemføre opgaven; men også formår at aflægge ærlige og
klare regnskaber, og som det allerbedste også forbliver aktive med at drive og vedligeholde
projekterne, og endog på egen hånd at påbegynde nye aktiviteter. Det virker som om, at vi på det
helt rigtige tidspunkt har startet en maskine op, som gradvist begynder at køre selv. Men nu kan
der opstå en fare for, at deres ledelsesstruktur og beslutningsprocesser vil glide ind i de
traditionelle feudale baner, hvor de “store og halvstore” har mere at skulle have sagt end alle de
andre. Så nu må det være på tide at introducere demokrati og andelstanke. Hver mand og kvinde
én stemme. Stadig er turismen den sikreste vej til en pengeindkomst for alle. Så nu arbejder vi
med planer om at etablere Junbesi Trekking Cooperative som et andelsselskab, der sælger små
trek i lokalområdet til forbipasserende turister. Når der engang kommer Internet forbindelse til
Junbesi, så vil du oven i købet kunne bestille dit Upper-Solu-Trek, direkte i Junbesi, derhjemme-
fra udenom fordyrende mellemmænd i Kathmandu.

Men der er slanger i Paradis. Den illegale bevæbnede politiske bevægelse Folkets
Befrielseshær, Maobadi breder sig og får mere og mere magt. Det officielle Nepal kæmper for
at få en alt for langsom økonomisk vækst til at servicere en alt for hastigt øgende befolkning. Og
fremskridtene og pengene bevæger sig stærkest omkring de større byer og især i Kathmandu-
dalen, og så er der en kedelig tendens til, at en mindre del af pengestrømmen bruges til overrisling
af embedsmænd, venner og bekendte. Dette skaber en vrede ude hos landbefolkningen, som føler
at udviklingen går alt for langsomt, og selv om langt hovedparten ikke ønsker det, så giver det
grobund og gødning for radikale grupper som maoisterne.  Her i foråret viste de deres våbenmagt
ved, i løbet af 2 uger, at gennemføre fire meget brutale angreb på politistationer rundt omkring
i landet, hvorunder over hundrede blev dræbt. Disse angreb skete i protest over den manglende
forhandlingsvilje fra regeringen. Men hvordan kan magthaverne forhandle med en gruppe, hvis
minimale krav er indførelse af en maoistisk étpartistat, og hvis mål er en bonderevolution efter
forbillede i Cambodia. Men Himalayan Project og andre små NGO, som koncentrerer deres støtte
til bjergbønderne er nødt til at fortsætte, hvis vi virkelig vil hjælpe Nepal. Ved at hjælpe
lokalbefolkningen i gang på en demokratisk og social måde, kan vi hindre anti-demokratiske
kræfter i at finde støtte og fodfæste. Nu har Anne-Marie og jeg bestilt efterårets flybillet til Nepal,
så vi tager ud og ser, hvor galt det står til. Og får set til og fulgt op på alle de gamle projekter. Og
få forhandlet de nye projekter på plads. Og så regner vi med at blive vores nye lokale trekking-
gruppes første kunder op mellem Numbur-tinderne.

Med venlig hilsen Kurt Lomborg!

Kvinderne i Junbesi
af Anne-Marie Lomborg

I september 2000 boede vi i 10 dage i Junbesi. Formålet med dette besøg var - udover at
gense vore nepalesiske venner - at kortlægge indbyggernes behov for forandringer mhp.
etablering af et bæredygtigt samfund. Befolkningsgruppen vi hovedsagelig beskæftiger os
med er Sherpa som er af tibetansk afstamning. Det er et fantastisk folk  præget af den
tibetanske kultur. De er hårdføre, ukuelige, varme, glade og særdeles åbne mennesker. Som
buddhister lever de i dyb respekt for den omgivende natur. De må ikke slå noget levende
væsen ihjel, og er logisk nok vegetarer. Samtidig er de nysgerrige, pågående og utrolig
gæstfrie, hvilket vi nød stor fordel af under vores ophold. En anden etnisk gruppe, som lever i
disse egne er Khami. De er ikke så dominerende som Sherpaer, og er lavere placeret i
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kastesystemet.
Jeg iværksatte et kvindemøde foranlediget af en workshop, vi kort forinden havde

arrangeret i landsbyen. Denne workshop havde stimuleret kvinderne til at ville i gang med nye
aktiviteter, som kunne forbedre deres levevilkår i samfundet. Forinden havde jeg interviewet
15 kvinder i deres  hjem med en lokal ung pige som engelsktalende tolk. Da jeg er sundheds-
plejerske, handlede míne spørgsmål til kvinderne om familieliv, kønsroller, opdragelse af
drenge og piger, børneernæring samt sundhed og familieplanlægning. Min undersøgelse er
ikke repræsentativ pga det lille antal kvinder, men tegner alligevel et typisk billede af denne
befolkningsgruppe. Der er andre etniske grupper i andre områder af Nepal, som lever ganske
anderledes på godt og på ondt.

Ægteskab og børnetal:
De adspurgte 15 kvinder er i  alderen fra 20-45 med jævn spredning på de 3 år-tier. De

fleste indgik ægteskab mellem 18 og 22 år. Alle lever med den samme mand, undtagen én
kvinde, som er enke. De 12 af kvinderne havde indgået et arrangeret ægteskab, dvs. at deres
forældre havde fundet en passende ægtefælle. Dette skal ikke forveksles med tvangsægteskab;
kvinderne kunne til enhver tid nedlægge veto! De resterende tre kvinder indgik “love-marria-
ge”, som de selv kalder det. Alle kvinderne blev spontant gravide indenfor de første par år af
ægteskabet, og ingen havde spekuleret på at udskyde det første barns komme, selv om det
havde været muligt! Det fremgår klart, at de ældste kvinder har fået flest børn. Kvinderne i
fyrrene har 5-10 børn, kvinderne i tyverne  1-3 børn. Det kan der jo være flere grunde til!  De
yngre kvinder har endnu ikke fået de ønskede børn - selv om de siger, at de ikke vil have flere
børn. Adgangen til antikonception er blevet lettere, og det er blevet mere almindeligt at
benytte denne mulighed hos de yngre mødre. Adspurgt hvor mange børn kvinderne synes det
er ideelt at have, ønskede kun én kvinde færre børn end dem, hun havde fået. Jeg tror, at
spørgsmålet har været for absurd at svare på, for selvfølgelig ville de da helst have alle de
børn, de havde fået! Børn i Nepal er en værdifuld ressource for forældrene at have, da det er
den eneste forsørgelse de har som gamle. Den yngre generation med 2-3 børn vil derimod ikke
have flere. Disse kvinder tænker måske anderledes end deres ældre medsøstre, og har også 
ønsker og behov udover moderskabet. Én af kvinderne sagde, at hun ønskede tid og frihed til
at lære noget! Økonomien kan også spille en rolle, hvor børn i Nepal i stigende grad betyder
øgede udgifter til f.eks. tøj, sko, skolegang og senere uddannelse - i takt med den generelle
udvikling.

Opdragelse af drenge/piger:
Mødrene blev herefter stillet spørgsmål vedrørende forskel i opdragelsen af drenge og piger

og forskellige roller hos forældrene i forhold til opdragelse. Grunden til min interesse for dette
emne var en forudfattet mening om, at der selvfølgelig er forskel i opdragelse af de to køn.
Drengene skal skabe en indkomst og pigerne skal bare giftes og have børn! For en generation
siden var der flest drenge, der fik skolegang, da det var en prioritering at investere uddannelse
i drengene. I dag modtager næsten alle børn i denne egn undervisning. I yderzonen kan der
være problemer med at sende små børn i skole pga. for store afstande eller uvejsomhed. Visse
steder i Nepal findes der overhovedet ingen skoler, eller også er der så stor fattigdom, at alle
ressourcer skal bruges umiddelbart til overlevelse.

Ikke én af de adspurgte mødre mente, at der var forskel i måden at opdrage henholdsvis
drenge og piger på. Børnene havde pligter hjemme efter deres alder og ikke efter deres køn.
De små børn var fritaget indtil 7-års alderen, derefter fik de pligter og ansvar i takt med deres
alder. Pligterne er typisk madlavning, tøjvask, søskende-pasning, dyrepasning og jorddyrk-
ning. Børn over 15 år deltager i beslutninger i familien, ex større indkøb, dyrkning af afgrøder
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og dyrehold. I én familie havde teen-age-datteren større kompetence end teen-age-sønnen,
fordi hun var mere fornuftig!!

Det er i øvrigt en nødvendighed at drenge lærer at lave mad, da både en mor eller far  kan
være væk i dagevis pga. større indkøb, lægebesøg eller besøg hos en slægtning. Afstandene i
Nepal til de forskellige faciliteter er store og tidsrøvende, da de for det meste aflægges til fods.
Folk i disse bjergegne bruger i øvrigt ikke tid på løb, jogging og gymnastik! 

Det er mødrene, der hovedsagelig tager sig af opdragelsen og bestemmer mest omkring
børnene - vel sagtens også af nødvendighed, da faren ofte er væk i længere tid ad gangen.
Mange af mændene har periodevis arbejde som bærere eller guider på turisttrek, som i reglen
varer 2 - 6 uger. Andre er beskæftiget med at bringe varer fra lavlandet til de højere liggende
landsbyer og til hoteller. Men når han er hjemme, er der tilsyneladende en ligelig fordeling.
Det lyder jo næsten for godt til at være sandt; men jeg har ved selvsyn konstateret en tæt
relation imellem fædre og deres børn samt omsorgsydelser fra far til barn.  Sanktioner i
opdragelsen er korporlig afstraffelse til både små og store, hvilket hovedsageligt udføres af
mødrene. I to af familierne havde man aldrig slået sine børn.

Kønsroller:
Tre af de adspurgte kvinder havde gået i skole i henholdsvis 3, 4 og 7 år. Resten er

sandsynligvis analfabeter. Deres ægtefæller var mest beskæftiget med  sæsonarbejde såsom
trekking, landarbejde og byggeri. Dvs. en meget uregelmæssig indkomst. Enkelte var
hotelejere sammen med hustruen og havde en mere sikker indkomst. Mange af disse mænd er
også analfabeter.  Én ægtemand passede dog biblioteket og kunne  læse,  tale og forstå lidt
engelsk. Én anden ægtemand producerede ost.

Kvinderne blev spurgt om magt- og arbejds-fordeling omkring økonomi, madlavning,
omsorgsopgaver, rengøring, vedligeholdelse, dyrepasning og grønsagsdyrkning.

På grund af mændenes hyppige fravær  udførte kvinderne hovedparten af de nævnte
opgaver, på nær reparation og vedligeholdelse. Alle kvinderne på nær to arbejdede hjemme
eller passede deres egen lodge. De to med udearbejde  havde husassistent-opgaver i andres
hjem; de var Khamier.

Jeg tror ikke at familierne adskiller sig fra de fleste danske familier i den henseende. Jeg
tror til gengæld, at Sherpa-kvinderne har rimelig meget magt i forhold til den kultur vi
almindeligvis bliver præsenteret for i den tredie verden. Mændene tjener de fleste penge, men
det er kvinderne der administrerer dem. I det hele taget er det mit indtryk, at kvinderne er
særdeles respekterede i denne kultur. Dette har jeg fået bekræftet også på mine tidligere rejser
til Nepal. 

Jeg har nævnt, at to kvinder arbejdede ude; men det betyder ikke at de andre ikke har en
indkomst. Tre kvinder driver hotel/lodge sammen med manden (når han er hjemme). Syv
kvinder har lidt ekstra indtægt ved salg af mælk, korn og kartofler. Derudover producerer
enhver Sherpani med respekt for sig selv chhang (hjemmebrygget øl) og rakshi (brændevin).
Nepaleserne drikker meget alkohol, og der eksisterer en del alkoholiserede familier. 

Uddannelse / livskvalitet:
Jeg har tidligere nævnt kvindernes skolekundskaber eller mangel på samme. Adspurgt

ønskede 13 af de 15 kvinder at lære at læse og skrive Nepali - primært for at kunne hjælpe
børnene med skolearbejdet.  Desuden at kunne tale og forstå lidt engelsk for at kunne betjene
turisterne.

De fik alle stillet det store spørgsmål, om de var tilfredse med deres liv! Elleve af kvinder-
ne svarede uden tøven JA. To svarede NEJ; den ene fik bank af sin alkoholiserede mand, den
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anden ønskede mere frihed fra forpligtelserne med hjem og børn. To vidste ikke! Årsager til
manglende tilfredshed var mangel på uddannelse, penge og frihed. Senere i kvinde-workshop-
pen blev der etableret 4 kvindegrupper, som skulle iværksætte: 1) uddannelse for kvinder, 2)
øge kendskabet til dyrkning af nye afgrøder, 3) at genlære at sy og strikke, 4) at forbedre
health-post mhp. forebyggelse af sygdomme og svangrekontrol. Tre af grupperne er i
skrivende stund allerede i gang med projektet.

Sundhed / sygdom:
Alle de adspurgte kvinder kendte til prævention og brugte det rent faktisk. Det drejer sig

om P-piller og Depo-provera (P-sprøjter). Hos to kvinder var manden steriliseret.  Medicinen
får de på Health-post’en, som ligger i samme landsby - og den er gratis!

Der er ingen undersøgelser eller vejledning i graviditeten med mindre mødrene bliver syge.
Da er tilbuddet også meget begrænset, idet “stationen” til daglig betjenes af en mand med en
uddannelse svarende til en sygehjælper.

For fødslerne gælder det samme: To kvinder fødte deres børn alene. Fem kvinder havde
udelukkende hjælp af deres ægtefælle med lige så meget erfaring som en almindelig dansk
ægtemand. Fire fik bistand af deres autodidakte svigermødre. Én kvinde fødte med sin søster
som hjælper. To fik bistand af en “doktor”, men omstændighederne her omkring blev ikke
klarlagt.

Sygdom hos børnene havde der ikke været meget af; til gengæld var der 6 døde børn i alt
hos de adspurgte kvinder. De 3 af børnene var døde i fødslen (ingen af disse kvinder havde
haft professionel fødselshjælp!). De 3 øvrige børn var døde 15 dage, 2 mdr og 6 mdr gamle af
ukendte årsager. I min egen lille statistik giver det en spædbarns-dødelighed på ca. 15 %!

Alle kvinderne har ammet deres børn fra 9 mdr til 4 år. De fleste i ca. 2 år. Alle mødre
begynder allerede fra 1 - 3 mdr alderen at give deres børn tilskud i form af en smule hvede og
ris.  To børn fik komælktilskud fra 4 mdr og et barn fra 6 mdr. pga for lidt modermælk. Denne
vejledning blev givet af “doktoren”. Ellers får mødrene ingen vejledning og rådgivning i
sundhedspleje. Der er kun svigermor og andre erfarne kvinder til rådighed. (Grunden til, at det
er svigermor og ikke mor,  er den, at kvinderne flytter til mandens hjemstavn, når hun bliver
gift; og i Nepal kan man ikke lige tage telefonen og ringe efter sin mor!) Ti af kvinderne
nævner, at de overhovedet ingen vejledning fik, da de fødte deres første barn. 

To af de adspurgte mødre mente ikke, at deres børn altid fik mad nok. De viste sult og
voksede ikke nok! (sandsynligvis  pga. fattigdom!) 

Alle kvinderne mener, at deres børns mad er sund nok. Der var dog ét forældrepar, der
mente, at føden generelt var for ensidig. En anden mor ville gerne kunne give sit barn mælk
hver dag og ind imellem kød. Børnene er jo selvfølgelig vegetarer som de voksne; de spiser til
daglig ris og linser. Hyppigt kartofler, grønsager (herunder bønner). Sjældnere får de mælk,
æg, ost og kød. (de må  gerne spise kød, hvis andre har slagtet dyret!) Ét barn fik overhovedet
ikke mælk om vinteren. 

Ud fra mit kendskab til børneernæring mener jeg, at de må have vanskeligheder med at
dække kaloriebehovet  hos børnene.  Efter amme-perioden, som heldigvis er lang, får børnene
hverken kød, æg eller mælkeprodukter daglig, og især hos de små børn er det tvivlsomt, om
de får fedt og proteiner nok. Børnene er små efter alderen (det er de voksne dog også) og der
er ingen fedmeproblemer! 

Men de er relativt sunde og raske - måske lidt hyppigere snottede end danske børn. De
interviewede kvinder havde jo heller ikke haft alvorligt syge børn. Børnene får i øvrigt de
samme vaccinationer som de danske børn.
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Det har været utrolig givende og livsbekræftende at være i kontakt med disse kvinder. Jeg
har tilladt mig at stille spørgsmål af meget privat karakter, og deres åbenhed og fortrolighed til
en fremmed har gjort mig eftertænksom!  Kunne  man føle sig  tvunget til at blotlægge sit liv
til en tilfældigt forbipasserende, blot fordi man var fattig!  Eller var det noget særligt, at en
kvinde “udefra” var oprigtig interesseret i, hvordan man levede sit liv, og hvad man mente om
de store spørgsmål, som kan stilles hertil!  Det var tydeligt, at min færden i landsbyen hurtigt
blev kendt viden omkring, og kvinderne udvekslede “oplevelsen “ med hinanden. Nogle af 
kvinderne bad selv om at blive interviewet og forberedte besøget med thebrygning og rene
tæpper på stolene. Det har uden tvivl også haft  stor betydning, at min tolk var en lokal vellidt
pige.

Undersøgelsen er  ikke repræsentativ; der er for mange usikkerhedsmomenter. Dels en ikke
særlig sprogkyndig tolk, dels var nogle af mine spørgsmål for upræcise, dels har nogle kvinder
måske svaret i overensstemmelse med, hvad jeg mon ønskede,  og endelig er antallet af
adspurgte alt for få. Men ud fra mit kendskab til Sherpa-folket i øvrigt efter tidligere rejser og
personlige venskaber, mener jeg, at de tegner et typisk billede af en kultur i Nepal, som er i
forandring under indflydelse af den  teknologisk udviklede verden udenfor - på godt og på
ondt! 

Sidste nyt (23/6-01):
Mordene i det nepalesiske kongehus er opklarede. Eller er de? Var det virkelig bare er

forelsket ung mand, der blev truet med at få frataget sin kronprinsetitel, der sagde, at så kan
det også bare være lige meget. Eller var der noget storpolitik, der spillede ind. Under alle
omstændigheder, så er Indiens indflydelse på kongehuset atter kommet helt i top. Men
kongehuset var ikke nogen meget stærk magtfaktor, hvilket kan ses af den relative politiske
ro, der har fulgt begivenheden. Det var nok bare et internt familieanliggende påvirket af
politisk uro og ustabilitet!

Som det ser ud nu, så er Himalayan Project’s aktiviteter ikke berørt af begivenheden; men
vi må da stærkt beklage, at en fornuftig realpolitisk fløj af kongehuset er forsvundet, og at
nepaleserne har mistet et højt agtet og vellidt kongepar.

Ligesom vi danskere så holder nepaleserne også meget af deres kongehus. Vi må derfor
håbe at også den nye (og eneste tilbageværende) gren af kongehuset kan fortsætte traditionen,
at være alle nepaleseres fælles samfundsmidte.

Den maoistiske oprørsbevægelse øger stadig sin indflydelse i distrikterne og også i Solu.
De har været på vores skole i Chhumbu og udspurgt om vi og skolen er “politisk korrekte”.
Det ser ud til at vi er fundet gode nok. Der hænger en af deres pamfletter i et af skolevinduer-
ne, og ingen vover at fjerne det. Lærerne er blevet bedt om at donere to ugers løn til “støtte for
folkets endelige magtovertagelse”. De har meddelt Ang Dawa fra Bakanje, at han skulle
videregive til alle lokale guider og hjælpearbejdere, at ingen turister eller andre udlændinge,
som arbejder ærligt for folkets sag i Nepal, skal føle sig truet af maoisterne.

Så vi fortsætter vores arbejde med en øget agtpågivenhed, og tænker os godt om, før vi
tager beslutninger. Vore kære venner derude i Solu tager ikke del i nogen af fløjenes trakas-
serier. De ønsker blot at udvikle og styrke deres lokalsamfund, så der også fremover er plads
til mennesker, der kan levet et fornuftigt og fredeligt liv. Og i fællesskab har vi fat i den
rigtige ende, omend det kun er et lille hjørne.
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Tulku
Anne-Marie og jeg havde lige været ude og indvie broen over Tubten Khola, lige der hvor

vores nye vej over Shingshere Danda starter. Det var en eftermiddag midt i september, så vi
var blevet ret klamme af den daglige efter-monsun-skylle. Men nu sad vi i Nuru Tundu’s
køkken og ventede på, at han fik kogt kartofler og the. Hele indvielseskomiteen sad vi i let
opløftet stemning og snakkede om, hvor storartet alt vil blive, når turisterne begynder at
strømme ind til den nye vej. Anne-Marie blev stille; men der gik nogen tid før jeg registrerede
det og kiggede på hende. Hun sad med et mildt udtryk i øjnene og et lille smil: “Prøv at se den
dreng”. Lige foran hende stod en lille tætbygget dreng med to snotstrimer, der førte ned til den
alvorlige mund. Og så var der øjnene. Store, åbne og uendelig sorte som om de var adgangs-
vejen til et helt andet univers. Da han flyttede blikket fra Anne-Marie til mig, smilede jeg til
ham; men han fortrak ikke en mine. Hans dybe sorte øjne var ikke kun en adgangsvej, de var
også en udgangsvej. Han blinkede ikke med øjnene, men stod bare der, betragtede og sendte
signaler. Jeg blev vækket af Anne-Marie’s stemme: “Skal vi ikke tage ham med hjem”. Lige
på én gang fandt jeg det vældig rimeligt. Hvis man skulle have et plejebarn, så ville ham her
ikke være så ringe endda; og så trængte han vældig til at få fjernet den forkølelse og at få
noget godt varmt tøj på. Så jeg spurgte for sjov vore venner: “Could we take this boy for
Denmark”. Svaret kom øjeblikkeligt: “No-no-no, he is Tulku”.

Drengen var knap fem år gammel og Nuru Tundu’s brorsøn. Dengang da han var 2 og
dårligt kunne snakke endnu, pegede han en dag op på et lille hvidt eneboer-hus højt oppe på
dalsiden og sagde, at det var hans hus, og at han ville derop og bo. Da det stadig var vinter,
gik der nogle måneder før familien tog ham derop en tur. Han gik straks hen til døren og
åbnede den med den lidt specielle haspe-mekanisme. Han gik ind og hen til det lille bord ved
vinduet og kravlede op på bænken. Fra en lille hylde over bordet tog han en lærredsrulle, som
han rullede ud og satte i spænd med et par småsten i hjørnerne. Det var den ufærdige råskitse
til en thanka (et gudebillede). Han fandt en lille pensel i et træbæger, åbnede en lille træskål
med låg og ville i gang med at fuldføre skitsen; men måtte opgive da tush’en var tørret ud.

I huset havde boet en meget hellig mand, som her havde isoleret sig langt fra anden
beboelse, for at hellige sig meditationen og sin thanka-maling. Han havde været et meget stort
menneske, som gerne hjalp dalboerne med livets store og svære spørgsmål. Han døde som en
meget gammel mand ved en pludselig død, tre år før den lille drengs besøg i huset. Da han var
meget højt æret af alle, havde ingen rørt ved noget i huset siden hans død. Nogen kom en gang
imellem og holdt øje med tingene og småreparerede lidt, og alle forventede at han på et eller
andet tidspunkt ville komme tilbage igen. Men ingen havde forventet, at det ville ske så
hurtigt, og at han selv ville opsøge sit hus. Forældrene til den lille dreng opsøgte Trulshig
Rinpoche i det store kloster, og han kunne bekræfte, at drengen og den afdøde lama var én og
samme person. Og Lama Tenzing nede i Junbesi, der havde været ven med den gamle, satte
drengen på nogle prøver, som han bestod.

Så nu står drengen her i Nuru Tundu’s køkken og venter på at blive 6 år gammel for at
påbegynde sin religiøse skolegang. Han står stadig og kiggede længe skiftevis på den ene og
på den anden af os. Så voksen, så gammel. Jeg gav ham et æble fra min taske, og han blev
straks til en lille dreng, som holdt på æblet med begge hænder og koncentrerede sig fuldstæn-
dig om at gnave sig ind i det søde æblekød, mens snotstrimerne lagde spor hen over gnavefla-
den.

Tilbage i Kathmandu faldt jeg over en bog af Hugh R. Downs: “Rhytms of a Himalayan
Village”. Den handler på en vældig poetisk måde og med mange smukke fotos om livet i
Junbesi-dalen i halvfjerdserne. Her er et helt kapitel om Au Leshi, der bor oppe i sit eneboer-
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hus højt oppe på dalsiden, hvor han maler thanka’er og giver folk gode råd. Næste gang vi
kommer derud, så skal vi op og se det lille hus.

The Great Wall
Så blev “Den Store Mur” færdig. Du husker nok historien om, at vi ville bygge vores skole

nummer 2 i Tragdobuk. Dorje havde regnet ud, at der ville blive 40-50 børn i 1-3. klasse,
men den befolkningsundersøgelse, som vi fik sat i værk, viste at det snarere var 16 børn. Og
da vi så selv kom til dalen i efteråret, viste det sig blot at være 8-10 børn, som var aktuelle.
Dorje var nok den, der blev mest skuffet over, at vi ikke ville bygge en skole på det grundlag;
men mange af de lokale beboere havde ved eftertanke fundet, at en så lille skole med kun én
lærer sædvanligvis ikke ville blive særlig god. De ville meget hellere sende deres børn til
Junbesi, hvis det ikke lige var for det farlige vejstykke oppe omkring Kutang Sutang La
(“Passet under den Stejle Klippe med den Hellige Tekst”). Men jeg havde jo fået penge med
fra medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim til at bygge skole for, 15.000 kr, så hvad skulle vi
gøre her og nu. Donorens grund-idé med at give mig dette beløb med til Nepal måtte jo være
noget med børn og med undervisning, så vi måtte finde på noget andet, som donoren kunne
blive tilfreds med. Og så fandt vi på idéen med at lave et “autoværn” ud mod afgrunden
deroppe i passet.

Først måtte vi finde kompetente folk til den komite, som skulle gennemføre byggeriet.
Dorje var selvskreven til at blive formand, og han blev gjort opmærksom på sit ansvar overfor
Himalayan Project mht. økonomi og projektgennemførelse. Nuru Tundu indvilgede i at blive
kasserer. Han har tidligere vist, at han kan lave et detaljeret og fuldstændig gennemskueligt
ærligt regnskab. Og så fandt vi en mand som havde gået nogle måneder på et kursus, som gav
ham titlen ingeniør. Og en sognerådsformand, og dermed var komiteen dannet.

Komiteens første opgave var at lave en opmåling af de 300 meter farlige vej, og dernæst at
opdele vejstykket i sekvenser som blev diskuteret i detaljer. Konklusionen blev, at vejen
skulle udvides ved borthugning af indersiden, alle forhindringer i form af overfladeerosion og
opragende klippeblokke skulle hugges væk og udjævnes og endelig skulle der bygges en
stenmur på 1½ meters højde og ½ meters bredde ud mod afgrunden

Den lokale heksedoktor er også stenhugger og murer, så han blev udnævnt til formand for
stenbruddet og entreprenør for byggeriet, og så gik han i gang med at finde arbejdere. Og det
blev bestemt, at alle beboere i Tragdobuk og Junbesi skulle yde 2-3 dages gratis arbejde under
ledelse af ingeniøren, og de som skulkede skulle betale en bøde på 150 Rs. Et par lokale
skriftkloge blev sat til at varsko de lokale dæmoner og ånder om det forestående byggeri, så
der ikke blev for meget ballade med dem.

I løbet af vinteren blev der så hugget sten i fjeldet oppe over pasvejen; mens de lokale
borgere arbejdede med hakker og skovle med udvidelse og den grovere udjævning af vejen. I
januar og februar startede byggeriet af muren og i marts stod den færdig. Som den kinesiske
mur slynger den sig gennem den stejle skråning, op og ned og ud og ind. Om den kan ses fra
verdensrummet ligesom den kinesiske? - med de satellitter vi har i dag, Yes.

Men hvordan er det siden gået med vejen? Børnene er ikke rigtig kommet i gang med at
bruge den endnu, da næste skoleår først starter her til juni/juli. Men det fortælles at adskillige
voksne er gået hjem fra visit med en ordentlig kæfert på, uden andet end buler i panden. Og nu
er de begyndt at drive kvæget op over passet. Det turde de ikke før, da adskillige køer og
geder tidligere er snublet i afgrunden, så i lange tider har de drevet kvæget den lange vej
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nedenom. Og en af Tragdobuks katte er set passere passet flere gange oppe på ryggen af vores
mur, som derfor har fået navnet “kattevejen”. Og så den bedste historie fra murens korte
levetid. Politiet i Junbesi hørte rygter om, at en deling maoister var på vej ned gennem
Tragdobuk-dalen. Tolv betjente løb derfor op til passet og lagde sig på lur bag vores mur med
geværer og en masse ammunition. Maoisterne var kommet langt ind på pasvejen, før de
opdagede betjentene, så de smed sig også i dækning bag muren. Her udviklede sig en lille
krig, hvor kuglerne fløjtede i en rum tid, indtil begge parter trak sig tilbage. Tabslisten var flot
på begge sider. Ingen dræbte. Ingen sårede. Ingen faldt ned. Og vores mur har mange små
friske afslag, og i jorden på vejens inderside har man fremgravet flere kugler.

Der snakkes meget om vores mur, og der spørges: “hvem er Himalayan Project?”
Vi er ved at blive lidt lokalberømte derude.

Danida’s bogudgivelser er GRATIS
Udenrigsministeriet og Danida producerer en masse materiale om udviklingsbistand og

heriblandt også om Nepal og nepalesere. Og som en helt fantastisk service er materialet gratis,
og indenfor Danmarks grænser er forsendelsen oven i købet også gratis.

Især den nyeste udgivelse om Nepal skal du simpelthen have. Og så nemt er det: Åben en
ny E-mail og skriv Til: bdm@bech-distribution.dk og nede i selve mail-feltet skriver du:
“Følgende bedes tilsendt: Nepal - En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen”
og derunder skriver du dit navn og adresse.

(Hvis du ikke har Internet kan du også ringe til Bech’s Distribution på tlf.: 46 55 01 55)
Og i løbet af få dage dumper den ind af din brevsprække, og du ejer en fin lille bog, som på

en let og enkel måde forklarer lidt om Nepal’s situation.
Hvis du vil se hele listen over Danida’s udgivelser, så åben Internettet og gå ind på

“Himalayan Project’s Hjemmeside” og klik ind på “Litteratur”.


