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Naturlig nøjsomhed kan gøre den mentale afstand mellem Syd-partner og Nord-partner en lille 

smule mindre. 
 
Det første glas er bittert som livet, det andet er mildt som døden, og det tredje er sødt som kærligheden. De 
fleste folkeslag i Afrikas Sahel-bælte har en tradition omkring tedrikning, gående ud på, at der koges vand tre 
gange på de samme blade, og sukkerets præg på smagen forstærkes i og med, at bladenes kraft bliver mindre. 
Der brygges anden gang, når alle har drukket ud af første glas, der brygges tredje gang, når alle har drukket 
ud af andet glas, og det er uhøfligt at forlade selskabet, før sidste glas er drukket. 
 
Jeg har været igennem de tre glas mange gange, i dagslys og ved bål og lommelygter. Især det sidste har jeg 
oplevet som hyggeligt, ikke mindst i landsbyen Amataltal 137 km sydvest for Agadez i Niger. Mens vi nød 
teen, snakkede vi dæmpet om de kære familier, politik og udvikling, gamle og nye historier fra flere kulturer, 
mens geder og får brægede lidt ind imellem, og frøernes kvækken i en nærliggende flodseng lød ret monoton 
uden at føles påtrængende.  
 
Det kunne ikke undgås, at jeg kom i centrum for meget af snakken ved disse teselskaber, både fordi jeg var 
ham med pengene, og fordi man aldrig slipper for at blive betragtet som et eksotisk indslag, når man vitterlig 
har en ganske anden baggrund end flertallet omkring bålet. Men heldigvis snakkede de også med hinanden, 
når de trængte til en pause fra de evindelige oversættelser mellem tuaregisk og fransk   
 
Og selvfølgelig forstod jeg så glimrende, at de havde behov for at snakke med hinanden, uden at jeg var 
med. Når et sprog ikke er germansk eller latinsk, er jeg ret hjælpeløs. Og når jeg ikke forstår, hvad der bliver 
sagt, bliver jeg også nemt rastløs. I et sådant øjeblik spurgte jeg projektkoordinatoren, om ikke jeg kunne 
låne nål og tråd til at lappe et hul i en strømpe. Det kunne jeg sagtens, og jeg lappede strømpen, mens 
tuaregerne ordnede verdenssituationen på deres modersmål. 
 
Et par uger senere fortalte projektkoordinatoren, at min anmodning var kommet helt bag på ham: ”Jeg har 
aldrig nogensinde før hverken mødt eller hørt om en hvid, der ikke bare smed alting ud, når der var den 
mindste lille skavank.” Ghabdouane Mohamed har mødt mange hvide, både i Niger og på rejser til andre 
vestafrikanske lande samt til USA, Canada og Frankrig, og hans generelle opfattelse af hvide er, at vi har en 
holdning til klodens ressourcer, som indebærer en brug-og-smid-væk-praksis, der er helt uden hæmninger.  
 
Jeg havde ikke bedt om nål og tråd for bevidst at demonstrere ressourcehensyn, men fordi jeg altid har følt 
det ganske naturligt at prøve at bevare ting og funktioner så længe som muligt - måske fordi det 
himmerlandske husmandshjem, jeg kommer fra, har haft en levestandard under gennemsnittet, siden familien 
kom dertil i 1905. Langt forbi midten af det tyvende århundrede var hvidkålssuppe og brødpandekager 
blandt de almindeligste retter. Gennem flere årtier havde hjemmet så lidt at gøre godt med, at de fleste kom 
ud at tjene hos fremmede helt ned til syvårsalderen og i hvert fald inden konfirmationen. Nøjsomheden var 
så nødvendig, at den føltes indlysende.  
 
Episoden med strømpen ligger tilbage i 1999 – det er min vurdering, at den bidrog til at mindske den mentale 
afstand mellem partnerorganisationerne, fordi Kooperativet i Amataltal kom til at opfatte Genvej til 
Udvikling som anderledes hvide. 


