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12. Ordinære Generalforsamling
Tirsdag 16. Marts kl.18.30 på Højslev Kro
Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og
Kurt’s rejse i efteråret 2008.  -  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.  -  Kl.20 vil der
blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 120Kr.  -
Bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg, så vær ikke bange for at komme

Medlemskab - Nyt kontingent-år!
2009 var året, hvor vi blev godkendt af skattevæsenet til at kunne yde skattefradrag for
donationer, gaver og scholarship. Det væsentligste krav er, at foreningen skal have mere
end 300 medlemmer, og vi opnåede 325 medlemmer. Hvis vi i 2010 igen kommer under
de 300, så mister vi godkendelsen. Da det især er scholarship-donorerne, der drager fordel
af skattebegunstigelsen, må medlemstallet især være i jeres interesse og det må være
naturligt at scholarship-donorer er medlemmer. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan
Project 2010. 
Personligt Medlemskab: 250 Kr
Ungdomsmedlemskab:    125 Kr (studerende og unge med lavindkomst)
Støttemedlemskab:    125 Kr
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør via homebanking.
Overførsel fra konto til konto: 92602651842339
Via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) +86316536<
Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Rejsedagbog fra Upper Solu 2009 af Kurt Lomborg
Forunderligt; der er allerede gået 12 dage heroppe, hvor de øverste skorper af Jorden

næsten skraber bunden af stratosfæren. Vi er netop kommet ned til Junbesi fra 3 dage
deroppe i den tynde kolde luft. Ang Phuti tændte op i ovnen, og jeg har fået min øl og
andre smålækkerier, og vi holder 2 dages pause her. Så nu er det tid for tilbageblik og
at få samling på vore oplevelser på denne første del af årets projektrejse.

 Kathmandutiden er så langt borte nu, at jeg næsten ikke kan huske hvad vi lavede,
men der var noget med et møde om etablering af ”Det Danske Hus”, bestyrel-sesmøde
i HIPRON, forberedelser til møder med skolerne i Solu om ”School Empower-ment
Project” (SEP) og med kvinderne om ”Women Empowerment Project” (WEP), møder i
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vores to samarbejdende Rotary klubber. Og selvfølgelig at scanne byen for interessante
restauranter.

Jeg havde mødt engelske Mike i Danmark, og han ville mægtig gerne afprøve nogle
ideer han havde udviklet om engelsk-undervisning af skolebørn, som stort set ikke har
nogen fornemmelse for dette besyn-derlige sprog. Da det lød spændende var han med
i vores Jumbo Van, da vi før morgen-dæmringen og traffic-jam kørte ud af Kathmandu
mod Jiri, sammen med hans guide Rinji og mine to sædvanlige uundværlige hjælpere
Tikaram og Chhirring. Og selvfølgelig vores ankermand Namgyal Jangbu. Sidste år tog
vi vores sekretær Ambika med, bare for at hun skulle se, hvad Upper Solu var for noget.
I år ville hun med igen, men ville have opgaver at udføre undervejs, og det viste sig at
være en rigtig god idé. Endelig blev et sæde optaget af unge Chhoti, hvis mor lige var
død oppe i Mopung og skulle hjem hurtigst muligt. Hun brækkede sig første gang efter
2 km og fortsatte næsten uden ophør de næste 8 timer, men løb alligevel videre til
Deurali de næste 9 timer indtil midnat sammen med Namgyal. Vi andre gik i løbet af
eftermid-dagen i mere roligt tempo højt op og dybt ned igen til Shivalaya. Næste dag
endnu højere op og ned igen til Bhandar, og yderligere nedad en halv dag til vi nåede
ned til Kenja og var hjemme i Solu, hvor alle hilser på os med store nepalesiske smil. Og
der findes ikke bedre smil her på Jorden end nepaleserens.

Namgyal var løbet i forvejen for at forbe-rede vore første møder. Så næste morgen
afholdt vi vores første kvindemøde i vores nye ”Women Empoverment Project”. En stor
succes da 36 kvinder mødte op. Vi havde indkøbt en specielt udsøgt the-blanding og
fine dyre digestive biscuits, som endnu aldrig har nået det lokale marked. Det var en
fornøjelse at se, hvordan de i intens nydelse sippede the’en og bed i kiksene i små bitte
bidder. For at lære dem at møde op til tiden afsluttede vi the-ceremonien præcis en time
efter mødestart, så de, der kom for sent, gik glip af denne specielle oplevelse. Og det
virkede. Rygtet om vores fantastiske the og kiks spredte sig med en hastighed, der kun
eksisterer hvor den moderne kommunikation endnu ikke er til stede. Ved de følgende
møder i Chhimbu, Sagar-Bakanje, Sagar-danda og Chhirringkharka mødte de endda op
før tid i spændt forventning. Vi havde morgenmøde med i alt 176 kvinder i disse fem
vigtigste bygder i Bakanje Kommune. Og det var virkelig positive oplevelser. Kvinderne
var meget engagerede og det var ikke mange der holdt sig tilbage for at give udtryk for
deres bekymringer, mangel på viden, interesser, sygdomme, ønsker, samarbejds-
vanskeligheder, undertrykkelse, hygiejne, sexliv, børnebegrænsning og langt mere end
vi havde forestillet os. Med den viden, som vi nu har indhentet, skal vi nu til at søge ”Den
Danske Ambassade” om penge til at gennemføre vores WEP, som over et år skal
hjælpe kvinderne med viden og nye mulig-heder for at påvirke deres egne og fami-
liernes liv. Namgyal var rigtig god til at styre møderne og at få alle vigtige informationer
frem; men det var ”lille” Ambika, der trådte i karakter. Hun engagerede sig på en måde,
som jeg slet ikke havde forventet af hende. Hun skulle blot tage noter for Namgyal, men
ofte overtog hun styringen, når emnerne blev lidt for private, og ”for woman ears only”,
og hun holdt flere eftermøder, hvor meget blev uddybet. Vi har siden diskuteret dagligt,
hvordan hele projektet skal strikkes sammen. Faktisk tror jeg, at hun kan gå hen og
over-tage styringen af WEP. Jeg har bedt hende, for at afprøve hendes evner og indsigt,
at skrive en lille afhandling om, hvordan vi kan gennemføre en effektiv proces indenfor
de rammer ambassadens bevillinger giver os.

Alle de dejlige kvinder havde selvfølgelig lige så svært ved at forstå, hvad det egentlig
er WEP kan tilbyde. Projektet kan give viden og lære metoder, altså ren software; men
de var mere opsat på hardware her og nu. De fleste møder varede 3-4 timer i det fri,
hvor morgensolen efterhånden blev til middagssol og bagte ubarmhjertigt, mens det gik
op for dem, at vores WEP tilbud var anderledes end noget de havde forestillet sig, og
det engage-rede dem på en måde, som jég ikke havde forestillet mig. Men heldigvis har
vi jo også HP, som er rigtig god til hardware. Kvinderne i Sagardanda havde indtil for et
halvt år siden en gammel vandmølle, men den er nu gået i stykker, så de må gå flere
timer for at få deres korn kværnet. Om en måned har de en ny for de 2.000 kr som jeg
fik med fra KarriereCoach i Højbjerg. Og min tandlæge Benny Frømann leverer samtidig
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tre møller til Patale, som har haft samme problem i 2 år, og til Lole og Marbu, som aldrig
har haft en. Men det største praktiske problem, som blev åbnet, var faktisk på
hygiejnefeltet. Jeg opdagede selv problemets omfang, da jeg efter 2 uger trængte
alvorligt til et bad. Der fandtes ikke i Chhirringkharka et eneste sted, hvor jeg kunne
trække mig tilbage med en balje og noget varmt vand. Jeg måtte nøjes med overdelen
ved vandposten, mens kvinder og børn stimlede sammen for at se min hvide
kæmpeoverkrop. Kvinderne fortalte, at de nøjedes med at vaske hele kroppen hver
halvanden måned om natten, når alle andre var gået til ro, og om vinteren slet ikke. Det
var et meget stort problem for dem, især i menstruationsperioderne. Mæn-dene fandt
ikke den slags småpjat som hygiejne særlig vigtig, så ingen har berørt emnet i alvor før
nu. Nu skal Namgyal og jeg til at designe offentlige toiletter med baderum, som ikke er
for dyre, men alligevel vil have en standard, som gør dem attraktive og acceptable,
måske så endog mændene vil træde indenfor. Allerhelst ville de jo gerne have sådan et
hus til hver husstand, men vi må nu til at finde ud af hvor mange, og hvor de skal stilles
op, men det kan hurtigt gå hen og blive til 10-15 stykker. De kan jo også selv prøve at
lave efterligninger i mindre format derhjemme. Hvis de selv kunne lave jord-arbejdet, tror
jeg at vi kan lave sådan et lille hus for små 4.000 kr. Så hvis der blandt HP’s kvindelige
medlemmer skulle være nogen, der kan føle med kvinderne i Bakanje, så kunne det
være helt fantastisk. Og nu da vi er godkendt af skattevæsenet, så hjælper de jo godt
til. Forestil dig et lille vaskehus højt oppe i Himalaya med dit navn på skiltet over døren.
I øvrigt fik jeg en masse gaver under møderne; æg, kartofler, blomster, ost, men også
1½ kilo honning. Så alle, der donerer til formålet vil få tilsendt et lille glas sød
biodynamisk Himalaya-honning (indtil der ikke er mere).

Men ellers var ønskerne mere i retning af en ged, en flok høns eller ligefrem en bøffel.
Heldigvis har Rotary Club of Kathmandu et rigtig fint ”microloan”-projekt, som kan
passes meget fint ind i vores WEP-program, når dette samtidig kan kombineres med
små kurser i landbrug og økonomi-styring.

Så; nu kalder Ang Phuti ind til frokost, så nu holder jeg pause. Batteriet er også ved
at være i bund, og elværket starter først op i aften ved solnedgang.

Så startede elværket og endnu en gang daal bhat til aftensmad. Jeg er ellers ved at
køre træt i ris med diverse curry, men Ang Phuti forstår at give den med lækker tilbehør.
Vi er lige kommet ned fra en tre dages tur op over passet Kongdelemu La og to overnat-
ninger i højden, hvor dagen er dejlig frisk med en power-sol og skinnende hvide
kæmpebjerge omkring os; men nætterne er forbistrede kolde. Så koldt at selv
småelvene fryser til. Selv under de vilkår formåede Tikaram at producere en lækker ret
over et lille rygende bål. Men appetitten var ikke god efter en lang anstrengende dag og
kulde alle vegne. Namgyal havde vigtig business i Kathmandu og havde fri i 4 dage. Så
vi var en blandet gruppe med en Newar, en Rai, en Sherpa, en Thami og en Dansker.
Alle opfattede vi disse tre dage som vores lille ferie fra projekt arbejdet, så stemningen
var lige så høj og let som luften. Da ingen af os var blevet ordentlig vasket i snart 2½
uge, kørte vi en del på hinandens lugte. De var alle enige om at Danskere har en sær
lugt. Kun Bire Thami lugtede kun let af røg, men det må udelukkende skyldes at han
endnu aldrig i sine 28 år er blevet vasket. Men alle var vi enige om, at Rai-fødder og -
sokker er det værste, der findes. Vi fandt ikke i nogen af vore fem sprog et eneste ord,
der tilnærmelsesvis kan beskrive den, selv om der blev brugt en del tid på det. En lille
flok bjerggeder (Kasturi) tog en imponerende flugt over et lodret klippeparti, da de fik
færten af os.

Grunden til at vi tog denne strabads-ferie er, at det er så besværligt at gå op til
Chhirringkharka, at det alligevel er smartere, end at gå hele vejen tilbage og op ad
normal-vejen over Lamjura-passet. Stedet er så afsides at det er livsfarligt at blive syg
deroppe. Derfor designede jeg sidste år en lille Akut-klinik, som PONA-Foundation påtog
sig opgaven at finansiere. Vi ankom allersidst på dagen, så jeg skød en genvej direkte
til byggepladsen, til stor fortrydelse for det meste af bygden, der stod klar ved skolen
med formænd for det ene og det andet, en festklædt lama, truthorn, røgelse, blomster,
klapsalver og det hele, som falmede sært ud, da de opdagede, at jeg slet ikke var
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imellem den ankommende gruppe. Jeg stod i stedet alene oppe i min lille klinik og
tudede af glæde og stolthed. Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at de
vilde kunne følge mine tegninger og beskrivelser (kan downloades fra hjemmesiden).
Men her stod jeg ikke blot i en tro kopi af et års forestil-linger og visioner, men i
detaljerne med endnu flere finesser end jeg havde indlagt. Af alle de bygninger, jeg
efterhånden har rejst i Upper Solu, et dette uden sidestykke indtil videre kronen på mit
værk. Solen var længe gået ned, da resterne af modtagelses komi-teen nåede frem.
Først en del bebrejdende blikke, men da de så min glæde var alt til-givet, og vi holdt en
lille fest mens fuldmånen stod op.

Næste dag gennemgik vi regnskabet, og det gjorde ikke min glæde mindre, for alt var
holdt indenfor budgettet. Også selv om de havde lavet ikke budgetterede ekstra-
arbejder. Nu skal vi i gang med udstyrs fasen, så på vores videre tur skal vi besøge
klinikken i Junbesi (det bliver i morgen) og sidst på ugen hospitalet i Phaplu, for at lave
en komplet liste over, hvad der kan blive brug for af udstyr. Og samtidig skal vi aftale
med ”District Health Officer” i Salleri og ”Phaplu Hospital”, hvordan vi kan gennemføre
uddannelsesfasen. Mellemste af 8 døtre i nabohuset hos Dasarki havde dog allerede
taget forskud på denne fase, da Chhemi allerede havde meldt sig til en 1½ års
jordemoderuddannelse i Phaplu. Og under WEP-mødet meldte yderligere en sig som
kommende jordemoder og seks meldte sig til et kortere førstehjælpskursus, som vi selv
vil designe sammen med sundheds-skolen i Phaplu. Alle bygdeboere var fuldt indstillede
på, at de selv vil stå for den fjerde fase, driftfasen. Men hvis vi skulle have lyst til at
hjælpe lidt, så skulle vi da være meget velkomne. Det kan da godt være, at vi skulle
overveje, om ikke medlemmer af HP kunne få glæde af og gøre glæde ved at tage en
tur til Chhirringkharka og give et nap. En ung saftig hane blev så oprømt over hele
situationen, at han besluttede at begå selvmord lige før spisetid, hvilket han senere blev
stærkt anprist for. Alt i alt var de tre dage i Chhirringkharka de bedste i min efterhånden
mangeårige karriere i Upper Solu.

At det virkelig er farligt at blive syg i Solu fik afklaret i forbindelse med at to af vore
scholarship drenge var forsvundet. De var begge gået under jorden i Kathmandu, men
for den ene var det ikke fjernt nok, så han forsvandt videre ned i Indien. Hans mor, den
ret fyldige enkefrue til en lille gård med et par tønder land, blev alvorligt syg med stor
kvalme og oppustethed. Efter et par uger, hvor det kun blev værre, besluttede man at
bygge en båre og bære hende ned til ”Kinja Hospital”. Nu er hospital så meget sagt. En
amerikansk organisation byggede virkelig et lille hospital og ansatte en læge og en
sygeplejerske, så niveauet var sat højt fra starten. Efter 3-4 år trak amerikanerne sig ud,
og lægen forsvandt kort efter sammen med sygeplejersken. Bygningerne var voldsomt
ramt af byggesjusk, så nu få år senere har tagdryp forårsaget råd i alle gulvbrædder, og
det hele (også det lægelige) passes af pedellen, som går i niende klasse to timer fra
Kinja. Han mente at enkefruen led af giardia, som godt nok vældigt kan puste tarme op,
så hun fik en håndfuld medicin og de 6 mand bar hende hele vejen hjem igen. Denne
gang op ad bakke. Men det blev kun værre med hende, så et par uger senere bar 8
mand og to hjælpe-koner den efterhånden noget store enkefrue hele den lange vej op
over Lamjura-passet, ned forbi Junbesi og ned i Beni-dalen og endelig op til Phaplu
Hospital, som er et rigtigt fint lille hospital. Distriktets eneste. Her tog det få minutter at
stille diagnosen. Hun var gravid. Det var et rasende 10-mands ambulance-hold, der gav
hende klar besked og ilede den lange vej hjem, for trods ydmygelsen var det dog noget
af en historie at komme først med. Hjemme i bygden fik man travl med at gætte på
fadderskabet. Én ting var helt sikker; det var ikke ambulance-mændene. Men herefter
var der ikke meget, der var sikkert. Mange drøje ord blev vekslet i de små hjem og flere
mænd sås med blå mærker hist og her. Så til sidst opstod der en bred enighed om, at
det var den debile enkemand nede fra kløften, og da han ikke fattede, hvad anklagen
lød på men blot grinede fjoget, så var den sag afgjort. Hans søn forsvandt kort efter.
Nogen siger at han fik en portion penge og arbejde hos en fjern slægtning til en anonym
giver. Enkefruen sneg sig ind i bygden en sen aften nogle uger og lukkede sig inde i
gården, og få dage senere stak så også hendes søn af – helt til Indien. Nogen påstår
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at han blev for rapkæftet overfor adskillige af bygdens pænere mænd. Nogle måneder
senere fødte hun et barn, som var dødfødt. Og herefter er der intern tavshed om dén
sag i bygden (vi fik historien i nabobygden). Fruen prøvede at komme på tomandshånd
med mig under mit besøg, men det lykkedes ikke. Så hun måtte i fuld offentlighed
spørge mig, om jeg mon troede at hendes søns fadder ville lade scholarship’et overføre
til hendes datter i stedet. Det vrisne fnys fra de tilstede-værende kvinder var tydeligt, da
jeg gav hende hånden på, at jeg ville arbejde for dén sag. (Donor har med stor
medfølelse billiget dette ønske).

I øvrigt hørte vi, at der i Sagar-Bakanje havde boet et ægtepar, som havde aids. De
er nu flyttet til Darjeling, så i øjeblikket skulle der ikke være andre ramte i Bakanje.
Manden havde arbejdet en periode i Indien, og folk mente at sygdommen skulle være
forårsaget af, at han havde spist en del svinekød, mens han var der. Men hvordan
konen så skulle være smittet, kunne de ikke rigtig forklare.

I Sagar-Bakanje var vi knap så heldige, for vi skulle have afviklet et program
tilsvarende WEP, men omhandlende ”School Empower-ment Project” (SEP) om
pædagogik og rele-vante undervisningsmidler. Men skolen var endnu ikke startet efter
Dashain-ferien, så hverken lærere eller elever var til stede. Heldigvis var Mike´s plan at
opholde sig omkring skolen i 2 uger, så han lovede at afvikle de planlagte møder med
lærere, elever og skolekomite. I snart halvanden år har vi bedt landsbyen om at gøre de
sidste små fejl og mangler ved vores tidligere byggeri i orden. Da jeg ankom til
Kathmandu, var det endnu ikke sket, så vi sendte besked derop, at hvis det ikke var i
orden, når jeg ankom, så ville vi bare gå videre og bruge alle de mange penge fra
Padborg-Kruså Rotary Klub (Helen og Bonnik Hansens Fond) et andet sted. De havde
haft rigtig travlt, for alt var i orden, så vi kunne holde en lang række møder om den
fremtidige udvikling.

Først og fremmest var de meget opsatte på at få støtte til det pænt store
vandkraftværk, som de var i gang med at projektere for hele kommunen, med primær
støtte fra et nationalt udviklingsprojekt. Men en gennem-gang af den meget fyldige
projektbeskrivelse viste at noget var galt. Noget tøvende fortalte de os, at de havde
pustet en række basisinformationer op, for at få en større støtte-bevilling; men jeg måtte
love ikke at fortælle det til nogen. Derfor afviste jeg at gå ind i selve projektet. I
elværkskomiteen sad kun de holdne bønder, og de havde regnet ud, at hver husstand
skal betale samme årlige beløb for at modtage strøm uanset forbrug. Vi indkaldte nogle
repræsentanter for de knap så holdne og foreslog at de i stedet skulle sætte elmålere
op ved hver forbrugerenhed. Jeg lovede, at når hele elværket stod færdigt, så vil jeg
levere elmålere til alle 240 husstande, en computer og et excel-regneark, der kan
beregne a’conto indbetaling og efterbetaling. Jeg tror der bliver afholdt en ekstraordinær
general-forsamling snart med nyvalg af bestyrelsen, for det var kun de rigeste, der stadig
synes at det er en dårlig idé. De går nemlig og drøm-mer om elkøkken og
varmeapparater.

Den fine lille Health Post kan ikke finde personale, der vil bo i Sagar-Bakanje, med
mindre de blev tilbudt en tjenestebolig. Så jeg diskuterede køb af jord til formålet, men
opgav, da sælgeren af den helt rigtige grund var helt urimelig i sit forlangende. Nu laver
jeg alligevel et projektforslag og sender det til Health Post Committee, og så må de give
ham tommelskruer på.

Skolen er ved at blive godkendt til at undervise op til 10. Klasse, så nu river vi den
gamle bygning for lærerværelse ned og bygger en ny toetages med 3 klasseværelse
forneden og lærerværelse, kontor og lager foroven. Vores fine Science-bygning står
stadig tom, så her tegnede vi sammen med tømrerne indretning af bibliotek og
fysiklokale, så vi til foråret kan fylde dem op med grej. Kun computerrummet skal stadig
stå tomt indtil elværket er kommet i funktion. Vi diskuterede også bygning af
boligfaciliteter til 3-4 lærere og 8-10 elever for fjerntliggende bygder. En af skolens
lærere ville faktisk donere en brandtomt til skolen til dette formål.

Vi har i eftersommeren planlagt et brand-korps projekt hvor 200 håndpumper skal
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fordeles rundt i Upper Solu, så det med brandtomt interesserede mig meget. Pumperne
ville dog ikke have hjulpet her, for branden opstod først på natten i et solcelleanlæg, og
der var kun en rygende ruinhob tilbage næste morgen, da folk vågnede op. Ingen havde
observeret noget som helst. Midt i bygden var et stort hus brændt ned til grunden uden
at nogen havde hørt eller set noget som helst. Forunderligt. Den anden brand opstod
nedenfor Sete i det tørre forår, hvor en frisk vind førte den op ad skråningen med lave
træer og buske og 100 meter høje flammer. Folk flygtede, men 6 huse brændte ned med
høns, geder og enkelte køer. Ang Dawa skyndte sig at smide alle sit lille hotels vigtigste
værdier ud i vaskehuset og skulle lige til at åbne for bruseren og løbe sin vej, da vinden
vendte og sendte branden forbi, videre op ad bjerget hvor yderligere tre huse brændte
ned. Heller ikke her ville pumperne have hjulpet. Men i Phaplu brændte en smugkro ned
og tog to huse med i processen og et barn brændte inde. Folk rendte forvirrede omkring
og råbte op om gudernes vrede mens ilden bredte sig. Bygden med de tæt
sammenbyggede huse blev kun reddet fordi to irske turister fik organiseret spandekæder
og lærte folk at smide vand på dét, der endnu ikke brændte, i stedet for at smide en pøs
vand ind i flammehavet. Hér kunne håndpumper være kommet til nytte. Men nok lige så
nødvendigt at et brandkorps af ansvarlige mænd og kvinder bliver etableret, som kan
holde brandteori og -udstyr ved lige.

Jeg sad i solen sammen med skole-inspektør Ang Dawa og diskuterede SEP, mens
vi ind imellem fortabte os i udsigten, som er en af de største i Solu, og sippede til et krus
salt-the. Vi snakkede om, at lærerne virkelig gerne ville være rigtige og gode lærere,
men de aner virkelig ikke hvad moderne pædagogik og interaktivitet står for. Ang Dawa
selv havde været på flere kurser på det sidste, men syntes ikke at han var kommet det
ret meget nærmere. Men han kunne da fortælle, hvordan skolens yndige lille lærerinde
var kommet meget tæt på stærk engagerende undervisning. Det var midt i
sommermonsunen med regn og blæver, så hun havde kiltet sin kjole lidt op. Hun var i
gang med geografi for den del af syvende klasse, som ikke pjækkede. Verdenskortet
hang lidt højt, så hun måtte strække sig godt for at udpege alverdens lande med sin
sammenklappede paraply.  På et tidspunkt greb paraplyhanken fat i kjole-kanten, mens
hun strakte sig op og sagde: ”And this is Falkland Islands”. Hun opdagede det ikke selv,
og ingen har nænnet at fortælle hende det, så hun er formodentlig den eneste der ikke
ved, hvorfor mødeprocenten i syvende klasse var på halvanden hundrede i den næste
uges tid.

I Sagardanda lige nedenfor Sagar-Bakanje har de revet den gamle skole ned og
bygget en ny Primary School for offentlige midler. Sidste år bad de mig om et godt råd.
Skulle de bygge en lille simpel skole, eller skulle de bygge nogle rigtig flotte bygninger
uden indhold? Jeg rådede dem til det sidste forslag, og resultatet var rigtig godt byggeri.
Men gabende tomt. Jeg gav dem besked om at begynde at skove træ til beklædning af
lokalerne, og så må jeg hjem og regne budgettet ud og se om ikke Bonnik Hansen er
med på den. Og så skal de også have et toilet magen til dem vi har bygget ved tre andre
skoler, og som har opnået en stor berømmelse.

Og endelig Chhimbu. Alt er i den skøn-neste orden. Efter at vores byggeri af mure og
nyt kontor brasede sam-men, og efter at vi havde fyret bygmesteren Dille Thami, hav-de
Pasang Tamang lavet det hele om og det havde uden den mindste skavank overlevet
en heftig monsun. Vi hyldede Pasang under skolemødet og gav ham en ekstra bonus
for hans gode arbejde. Dille Thami havde dog lidt et stort tab, som vi forventede at høre
mere om, men han omkom i løbet af sommeren. Han og hans kam-merat Santabir
havde fundet hver en riffel, som maoisterne havde gemt og glemt, da deres kamp blev
afblæst. Dille havde gemt riflen i en busk uden at sikre den og med en patron i
kammeret. Da han trak den ud af busken greb en gren fat i aftrækkeren og han var
dræbt på stedet. Hans enke sad nu tilbage i huset med en gæld, som hun ikke kunne
afvikle, og var på vej til at blive smidt ud af sit hjem af långiverne. Hun græd af glæde,
da vi straks udbetalte lånene og gav hende lidt ekstra at genetablere sig for. I alt 10.000
kr. Hun løb råbende ned gennem Chhimbu råbende: ”Jeg er frelst”. Santabir’s riffel kom
frem i lyset ved politi-undersøgelsen omkring vådeskuddet, og han blev kort efter i Kath-
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mandu idømt 3 års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Ingen chancer for straf-
nedsættelse for god opførsel. Det bruges ikke i Nepal. Der bruges strafforøgelse for
dårlig opførsel. Kort efter forsvandt hans kone med det yngste barn. Nogen mener at
have set en fremmed mand omkring huset op til hendes forsvinden. Sønnen på fire våg-
nede op en morgen i et tomt hus og måtte selv opsøge sin onkel, der har 5 børn, og
spørge om lov til at flytte ind.

Nu står skolen funklende, fin og færdig med sin store skolegård og fine små tilplantede
haver. Skoleinspektør Bhimsen har dog lidt for travlt med egne forretninger. Hans
mødeprocent er helt ned på 70%, men han er jo offentligt ansat, så det eneste jeg kunne
gøre var at fratage ham den ekstra bonus vi har givet ham. Til gengæld gav jeg Jangbu
en kontant bonus for en mødeprocent på 98,6% og godt veludført arbejde.
Børnehaveklasselæreren Pasi fik lønforhøjelse. Hun gør et godt arbejde helt op til 3.
klasse. Og pedellen det samme, da hun nu endelig har forstået at holde skolen ren. Og
ungerne er lige så søde og dejlige som de hele tiden har været; i helt nye uniformer.

”Chhimbu Progressive Women Group” havde syet et nyt sæt uniformer, som var blevet
uddelt få dage før vor ankomst. De var nu i gang med at samle penge ind; men fordi de
stadig ikke er helt tilfredse deres egne evner, har de undladt at tage betaling for
arbejdsløn, men ville bruge hele kassebeholdningen til indkøb af stof til næste
produktion. Mine børnebørn Maja og Johanne havde igen i år samlet penge ind og
havde ønsket at give dem til skoleuniformer, så nu kunne jeg aflevere deres donation,
så kvindegruppen kunne få lidt for deres arbejde. Mine to piger er nu meget berømte i
Chhimbu. Lærer Jangbu spurgte mig, om det er dem, der skal over-tage Himalayan
Project om små tredive år, når jeg er blevet meget gammel. Nu er de kun 10 år, men det
var da en fantastisk tanke.

Jeg er så imponeret af mine Chhimbu-kvinder, at jeg nu vil arbejde på at lave en lille
fabrik, der kan sy skoleuniformer til hele kommunen. Vi var rundt og kigge på
byggepladser. Men midt i bygden ligger et lille hus, som bliver lejet ud til nogle folk, der
driver et thehus for lastbærere. Det ejes af min gamle ven Dawa, så jeg må fedte lidt for
ham, når jeg kommer tilbage til Kathmandu, for det vil være helt perfekt til formålet.

Og så sidder jeg her i Junbesi og er kommet igennem det vigtigste og stadig rumler en
masse små historier rundt. Men nu må det være nok. Om lidt kommer canadiske Peter,
der har solgt et hotel i Provence og vil spendere en del af de mange penge her i
Junbesi. Han vil starte med at give skolen en push-up og har bedt om gode råd. Han vil
gerne selv være involveret, men vil på den anden side gerne gøre brug af vor ekspertise
og Namgyal’s Runner Service. Så her er måske kimen til HIPRON’s egen indkomst-
skabende aktivitet. (kommentar i februar: Jeg spildte adskillige timer på gutten, og siden
har ingen hørt fra ham. Hvor tit mon man skal være naiv og tro, at velmenende
mennesker virkelig kan leve op til, hvad de lover.)

Vi er inviteret til middag hos Pasang og Chhoti. Men inden vil jeg lige en tur ned i byen
og hilse på min gamle ven Rinji. Han blev enkemand sidste år og vil blive forfærdelig ked
af det, hvis jeg ikke lige ville kigge indenfor. Og i morgen går vi videre til Ringmo.

Nu sidder jeg i det imponerende store nybyggede hotel i Phaplu hos Ang Ngyima og
Yangdi. Hun forkæler mig. Kommer hele tiden med små bidder lækkerier fra køkkenet
og klapper mig på kinden. Hvor er hun dog dejlig. Det blev en rigtig hyggelig aften hos
Pasang og Ang Chhoti, hvor de omdannede en slimet klump kartoffelmos og diverse
grøntsager til en ufatteligt lækker ret, med et par bajere til. De er begge ret gode til en-
gelsk, så her kunne vi diskutere direkte uden tolk. Undervejs fortalte Pasang, at han
havde regnet lidt på sit forbrug af olie, som lå et stykke over de fleste andres, og nu ville
han gerne høre min mening, da jeg jo måtte være ekspert, nu da klimatopmødet skulle
afholdes i København. Han flyver 4 retur-ture til Kathmandu hvert år; ca 70 liter fly-
brændstof. To retur-busture mellem Jiri og Kathmandu; 30 liter diesel. Fem liter
petroleum til en lampe. Skal rapsolie til madlavning regnes med? Nå ikke! Så i alt 105
liter olie om året, og hans kone det halve. Om klimatopmødet mon ville indføre
rationering på dette for-brug? Jeg sad lidt og bed mig i læben, før jeg besluttede at
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lægge mine kort på bordet. Først 300 liter for at flyve fra Danmark til Nepal og lige så
meget hjem igen. Det fandt de godt nok rigeligt, men det var jo nødvendigt. Så kom vi
til husopvarmningen. Den måtte jeg gentage et par gange. Om det danske klima virkelig
er så barskt i forhold til Junbesi? Næh, nærmest det samme! Og så kom vi til bilkørsel.
Og fik lige åbnet det indirekte forbrug med import af varer, eksport af affald osv. Vi fik
aldrig rigtig regnet sam-men. Men nu kunne Pasang godt forstå at Indien og Kina ikke
vil diskutere med USA og Europa. Og så skiftede vi emne.

Men vi har snakket med andre om klima-forandringerne i Himalaya. Namgyal og jeg
er enige om, at Mount Numbur var langt mere hvid for 15 år siden end i dag, hvor der
er meget mere bart fjeld til syne. Namgyals Mor har en af de højest beliggende marker
i Himalaya, og hun plejer at dyrke kartofler og byg til et halvt års forbrug. Nu dyrker hun
tre gange mere og kan endda sælge af afgrø-derne. Æbler kan ikke dyrkes i Solu
længere, fordi de angribes af svamp i det varmere og fugtigere klima. Gletcherne
trækker sig til-bage, og overfladesneen smelter tidligere, så de er vanskeligere at færdes
på. Der står meget mere vand på gletcherne og bag afsondrede isklumper end før, med
risiko for at det pludselig giver los og store flodbølger ned gennem dalen. Der bliver
mindre vand i de små elve, deroppe hvor folk bor, men mere nede i den store flod i
bunden af dalen. Vi folk, der færdes i Himalaya, hvor klima er mere ekstremt end så
mange andre steder, er ikke i tvivl om, at der er noget helt galt med klimaet, og at det
er fejt, at nogen prøver at snakke sig uden om det.

Vi skulle have været oppe omkring Ringmo Skole, fordi den trænger så frygteligt til
renovation. Men vi erfarede, at skole-inspektøren og bygdens vigtigste mand var til
marked i Phaplu. Så var der jo ingen grund til at gå hele den omvej derop, så vi gik
direkte til Phaplu. Allerede før vi ankom, havde Ringmo-folkene hørt det rygte, og havde
sendt besked til Ringmo, så endnu flere Ringmo-boere kom til Phaplu. Forunderligt som
nyhedsformidlingen fungerer. Selv-følgelig kan er rygte spredes ved at folk, der møder
hinanden på vejen kan give det videre. Men at det sker så hurtigt og så effektivt, det er
alligevel uforståeligt. På Grønland kalder man det kamikpost, men her har man ikke
noget navn for det, og forstår i øvrigt ikke at jeg undrer mig. Samme aften havde vi
derfor et møde om Ringmo Skole, med folk der var stimlet sammen fra nær og fjern. Vi
havde et fantastisk møde. Alle detaljer blev diskuteret grundigt igennem mellem otte
mænd med varierende engelsk-kundskaber, men som fuldstændig kender alle
betegnelser for byggematerialer, mæng-der og priser. Jeg tror det er det mest præ-cise
budget jeg nogensinde havde været med til at lave. Og så kunne jeg få alle detaljer på
computeren med det samme, og endda printe det ud på min nye bærbare printer, så vi
alle kunne skrive under med det samme. Det blev fejret ved at vi på skift donerede øller
til hinanden, på grund af både det ene og det andet. Det blev en rigtig fin aften, hvor et
nogle turister kigge misundeligt på og gerne ville være med; men vi gad ikke, for turister
har det med at dominere med ligegyldige historier om sig selv.

Vi har lidt problemer med Thamakhani-dalen. De har oplevet nogle gange at diverse
donorer kommer op i dalen og uddeler støtte og gaver med store armbevægelser og
aldrig kontrollerer deres projekter. Nu har vi gennem tre år prøvet at få dem til at forstå,
at sådan er Himalayan Project ikke; men det er ikke gået op for dem, hvad dette
indebærer, før nu. Vi har gennem to år bedt dem om selv at få færdiggjort de sidste
stykker sjusk ved deres to skolebyggerier, men da Namgyal gik op i dalen forleden var
der endnu intet gjort. Værst var det med Thamakhani nye skole-bygning, hvor vi har
forlangt ordentlige tag-render og afløb; men regnvandet løber stadig direkte ned på
jorden, som er opfyld fra udgravning til skolegård. Derfor er murene ved at synke og slå
revner. Og tilsvarende er affaldsjord og brokker bag en af bygningerne i Loding skole
ikke blevet fjernet, så regnvand stadig trænger gennem muren og bevirker at vores
kostbare træpanel er begyndt at rådne i bunden. Men begge skoler forlanger, at vi stiller
penge til rådighed for dette arbejde. I Thamakhani er de blevet så sure på os, at skolen
ligefrem chikanerede Namgyal og havde sendt alle vore scholar-ship studenter til en
begravelse i den anden ende af byen. Og Elværket kom med en or-dre om, at vi skulle
støtte deres nye vandkraftværk med et betragteligt beløb. Nu blev Namgyal vred og
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forklarede diverse formænd, at de kunne hoppe og danse hvad de ville, men de ville
aldrig mere få besøg af HP. Og de studenter, der skulle hæve deres støtte, kunne i
fremtiden selv gå til Phaplu og hente den, når Namgyal var der.

Næste morgen, da jeg kom ned til morgen-mad, sad der allerede en hel delegation
der-oppefra. De rejste sig, som havde de fjedre i bagen, og blev ved med at bukke og
ønske mig en god morgen, hele dagen, ja hele livet. En af dem havde drukket sig
voldsomt mod til og væltede et bord med et par fyldte tekopper i sin iver efter at hjælpe
mig ned at sidde. Mens jeg drak min morgen-salt-the og spiste min tsampa fik de med
indsmigrende smil fortalt, hvor enestående HP, Namgyal og jeg er. De blev ved med at
nikke og smile, men dog efterhånden svagere og svagere, mens jeg kom af med min
opsparede util-fredshed med deres indsats. De indvilgede servilt i at gøre arbejdet
færdigt ved frivilligt arbejde og indsamling blandt skolens foræl-dre. Og de skulle nok
sikre at børnene frem-over stod klar når Namgyal ankom. Men så var der jo dette her
med vandkraftværket. Jeg gentog Namgyal opfordring til at hoppe og danse. Når jeg
fornemmer at Thamakhani igen opfører sig ansvarligt og behandler vores projekter med
en passende respekt, så vil jeg besøge dem igen og snakke med dem om sagerne, men
indtil da vil jeg ikke ud-sætte mine gamle trætte lemmer for den besværlige tur op til
dem. Længere oppe ad dagen mødte vi flere af dem igen, nogle af dem temmelig
alkoholiserede. Men den ædru bygdeformand bedyrede mig, at deres druk-kenskab
udelukkende skyldtes det alvorlige chok som min uforsonlige holdning havde givet dem,
men at de virkelig ville tage det alvorligt nu. (Her i februar skal Namgyal på besøg i
dalen, og se hvordan det går – følg med på hjemmesiden)

Vi var en tur nede i Salleri og hilse på Skole og Sundheds Myndighederne. Det fik vi
nu ikke meget ud af. Især Amts Skole Direktøren var en skuffelse. Nu havde vi lige fået
et godt forhold og samarbejde i gang med Loknath Paudel, og så var han blevet forflyttet
til et andet distrikt. Den nye anede intet. Han havde aldrig hørt om Himalayan Project,
og jeg måtte tre gange forklare ham at Sagar-Bakanje Skole ligger i Bakanje Kommune,
og at denne kommune er beliggende i hans distrikt, kun en dagsrejse fra hans kontor.
Han undskyldte sig med han var ny på posten, da han kun havde været her i to
måneder. Jeg mente så, at hans forgænger da må have efterladt en situationsrapport
til ham, eller at nogle af embedsmændene måtte kunne informere ham. Det var ikke
tilfældet. Han havde aldrig set sin forgænger og den slags rapporter bruger man ikke,
og desuden havde han fyret hele den gamle stab, og havde ansat sine egne. Nu må vi
afvente, at han opdager at vi er en lokal faktor, som han ikke kan komme udenom. Det
var ikke meget bedre med Sundhedsmyndigheden. Han anede intet om Chhirringkharka,
men havde jo også kun beklædt posten i 3 år. Han kunne ikke rigtig hjælpe os med
noget, men vi fik dog det indtryk, at interessen kunne vågne, hvis der kom penge på
bordet. Han lovede dog at tage pænt imod repræsentanterne fra vores lille klinik
deroppe, men det er jo også det hans job handler om. Bedre gik det hos agronomerne.
De var meget villige til at hjælpe os med undervisning af kvinderne i Bakanje, hvis vi
bare kunne sikre deres folk kost og logi og en lille rejsegodtgørelse, for de 8 mand i
afdelingen havde ikke noget at tage sig til og kedede sig bravt. De viste sig at vide en
masse om grøntsager, drivhuse, æbler og the-dyrkning og –drikning.

I går begyndte vinteren med kraftig blæst fra sydøst og kulde i luften, så det passer
enormt fint at vi vandrede i bjergene i krystalvejr og lunt vejr, og nu da kulden sætter ind,
at vi er ved at være klar til at tage tilbage til Kathmandu. Vejret i går kaldes Tenzing og
forvarsler, at vi nu går ind i en periode på 1-2 uger med ustabilt vejr med tæt skydække,
tåge og regn, med forsinkede flyvere, så vi flyver nok ud på fredag.

Først søndag kom vi af sted og er nu ned i hovedstaden og lidt lunere vejr. Det viste
sig at en kraftig tyfon havde hærget Den Bengalske Havbugt med omfattende skader
langs Indiens nordøst-kyst, og det var resterne af denne, som vi mærkede deroppe i
Himalaya. Nu har vi to ugers arbejde med at få alle vore papirer fra turen bragt i orden,
og at få tilpasset vore arbejdsmetoder til vore nye erfaringer.


