
      REJSEBREVE   FRA    AFRIKA 
                70  DAGES  OPHOLD    SOM    U-LANDSARBEJDER 

              I BURKINA-FASO 

***************************** 
Den tankegang har nemlig gjort at mange af de indfødte i et  uland, stadig tror at den hvide mand altid vil komme og 

hjælpe dem når det kniber, vi skal jo frem til at de selv tager aktion, og tager ansvar for deres fremtid.  Farmeren jeg 

er her for at hjælpe er klar over disse forhold, men han har jo også været heroppe hos os i 6 år, og lært vores kultur 

En typisk landsby i Burkina-Faso kan være to forskellige typer. Den gamle kulturlandsby med de mange runde 

stråtækte hytter (såkaldte negerhytter). Så omkring 1950 begyndte de at flytte fra landet og ind til byerne, hvor de 

så byggede nogle grimme firkantede huse på ca. 5 x 5 meter, de er bygget af muddersten uden cement og virker 

hurtigt noget slidt af vejret. Nu er mange af disse store områder med firkantede mudderhuse, underlagt en 

regeringsplan om nedrivning.  Libyens Kadaffi bygger rask væk nye boligblokke – Banker og store Kontorhuse i 

hovedstaden. Han bygger i øvrigt også Moskeer ude i de små landsbyer, så det kan man jo så mene om hvad man vil. 

I alle de landsbyer jeg har set er der ingen kloaksystem, men på den anden side, så ser det heller ikke ud til at det 

flyder med kloakvand, det tørrer væk inden det kan begynde at løbe nogen steder---men det vil det jo nok ikke gøre i 

regntiden, jeg har kun været der i den tid hvor det ikke regnede.De har heller ingen toiletter ude i landsbyerne, 

Svinene og hundene rydder op i en gevaldig fart, og det ser ikke ud til at de har sygdomsproblemer på grund af den  

manglende kloakering, det er nok den tørhed der skåner dem for bakterie angreb forårsaget af deres eget affald. 

Her for et par dage siden var vi i området POURA  220 km. væk , det er der Farmeren har sin bananplantage. Vi blev 

deroppe inviteret ind hos Borgmesteren som var muslim, hvor jeg i halvanden time sad og hørte på de talte 

stammesprog, altimens vi alle sad med en kold plastik pose med vand.  Da vi rejste os og skulle gå ,rejste 

borgmesteren sig op og takkede mig for at jeg kom til hans land for at hjælpe.Jeg takkede for hans gæstfrihed og for 

at jeg måtte se hans by og hans hjem  (og hans tre koner) men da vi skulle til at gå, spurgte Farmeren om der var 

noget jeg ville spørge borgmesteren om….ja jeg vil da gerne spørge borgmesteren om hvad planer han har for sin by i 

fremtiden.Borgmesteren svarede at han og byrådet havde planer om at udbygge skolen, så de kunne undervise flere 

timer i religion, samt så flere børn kunne komme i skole- men som han sagde, hvis flere forældre skulle få råd til                                                                                                                                               
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Træt og lidt anspændt ankom jeg til lufthaven i OUGADOUGO i Burkina-Faso d. 2.1. Kl. 21,- jeg er udsendt af 

en støtteforening til Seniorer Uden Grænser, og jeg skal se på et privat Farm Projekt som har fået støtte i 18 år, 

af denne nordjydske forening. Det er dels et farm projekt, men foreningen har også forståelse for, at farmeren 

som også er Præst, bruger midler til sin Præstegerning. 

Jeg skal være her i 70 dage, og jeg vil også når jeg er her lave nogle forsøg ude på farmen. Det kan være forsøg 

med vanding, og det kan være forsøg med fodring af svinene….kort sagt så vil jeg gennemgå alle projektets 

aktiviteter….så nu håber jeg Præsten/Farmeren er indstillet på, at jeg kommer og stikker snuden ned i hans 

sager…….jeg er den første i de 18 år der har været udsendt hertil, med det formål. 

 

Nå, men kort før landing i Burkina-Faso så kom stevardessen rundt med nogle små sedler hvorpå vi skulle 

skrive halvdelen af vores livshistorie…..nogle forbistret små felter. Jeg udfyldte det så med min mindre pæne 

håndskrift….Imigration stod der på sedlen, og mig der havde fået et visum fra deres Ambassade, endda et meget 

fint et indsat i mit pas. Min håndskrift er mildest talt ikke særlig pæn, og når så felterne er meget små, så var jeg 

klar over det kunne give mig problemer. Det har jeg også prøvet i Australien. 

Da politiet så skulle godkende mig, så gik det ikke, de kunne ikke læse hvad der stod sagde de. Jeg blev sendt 

ned bagest i rækken og lave en ny seddel, men den blev også kasseret. Så var der en flink politimand der skrev 

den, men den kunne den anden politimand heller ikke læse. Så var alle efterhånden gået ud af hallen, og nu blev 

der så tilkaldt en fra det højere hiraki- en betydningsfuld en inde fra kontoret. Han kiggede på det og så skrev 

han en ny seddel, som jeg ikke kunne læse, men det var jo lige meget når bare det blev godkendt. Det blev det- 

men der manglede adr. på hvor jeg skulle bo, og det vidste jeg jo ikke selv. Farmeren stod jo udenfor bygningen 

og ventede på mig, han havde adr. jeg kan gå ud og hente ham der er her for at hente mig, fik jeg forklaret…de 

taler jo kun Fransk der. Du må ikke gå ud af hallen når du ikke er helt godkendt, sagde manden så.              

OK—sagde jeg så tag mit Pas i forvaring, så kan jeg vel gå derud og hente ham herind. Ja det kunne jeg så godt 

få lov til, og jeg gik ud og fandt Farmeren og hans Kone som stod og ventede på mig. Men nu måtte Farmeren 

ikke gå derind , sagde en politimand derude, men så skrev han adr. op og jeg løb ind med den. Og så var jeg 

igen en fri mand. 

Men da jeg så kom til bagageudleveringen var der en der skulle se hvad jeg havde i de to kufferter. De havde 

konstateret at jeg havde mange metalgenstande der, og det havde jeg da også, diverse ting til farmen…værktøj 

og så havde jeg 10 lamper der kunne lades op i solen, de har jo ikke el ude på farmen. Den politimand han 

splittede det hele ad, men glemte at pakke det ordentligt sammen igen, det tog så noget tid før jeg kom helt ud af 

lufthavnen….PU-HA. 

Da jeg så var ved at stige ind i den Taxa de havde lejet, så kom der en kvinde løbende og råbende- jeg havde 

lånt en kuglepen af hende derinde og havde glemt alt om det, men nu fik hun den så igen. 

Så kom vi jo til det der værelse med alt snavset, og jeg tror nok de kunne se på mig, jeg var lidt skuffet over det 

værelse de havde skaffet mig. 

Jeg sov som en sten den første nat, men den næste nat var der besøg af en rotte, den sad ude på badeværelset, og 

bed i døren. Jeg stod så op og jagede den ud hvor den kom fra. Men næste nat kom den igen, men nu havde jeg 

forberedt mig med et kosteskaft, og da den kom kl. ca. 2 om natten stod jeg op, og jagtede den med kosteskaftet, 

men den smuttede væk fra mig, den kom ud oppe under loftet der hvor rørene til toilettet gik igennem dækket til 

næste etage……men bortset fra det, så går det helt fint. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Det er Søndag , og jeg har fået lukket rotteindgangen til mit værelse, men det lykkedes kun fordi ejeren af 

”Slottet” var væk i nogen dage på grund af en begravelse i familien. Han har nemlig brokket sig over at jeg fik 

rengjort mit værelse, både på  gulv og vægge. Men her var så usigeligt snavset da jeg ankom her til det værelse 

Farmeren havde bestilt til mig. Den første dag jeg var her, mødte jeg en pige ude på gangen med en gulvspand 

og skrubberen, så jeg fik forklaret hende at jeg ville have gjort rent , både på vægge og gulv, jeg gav hende 10 

US dollar- en hel ugeløn for to timers arbejde. 

Portneren/vagtmanden ved hoveddøren fik jeg så til at mure op under døren, så rotterne ikke kunne komme ind 

der. Det røde støv som lå overalt da jeg kom, har jeg nu stoppet så det ikke kommer ind. Jeg har dækket 

vinduerne til med noget af det skyggenet jeg har fået doneret, det kunne holde støvet ude. Og samtidig holder 

det myggene ude af rummet. 

Her er da bruser og et alm. Toilet hvor brættet dog mangler. Prisen har jeg endnu ikke fået oplyst selv om jeg 

spurgte en md. før jeg kom herned.. Men har jeg så sagt til Farmeren/Præsten at jeg ikke vil give mere en 8 US 

Dollar om dagen. Det er vist i orden sagde han. Deres landskab et barskt at se på, og så alt det plastik der ligger 

og flyder alle vegne. Inden jeg fik dette skrevet, gik strømmen to gange i hele byen, og jeg måtte begynde at 

skrive forfra…jeg må nok vænne mig til at gemme hele tiden, men jeg er jo lidt nybegynder udi disse 

computere. 

Ambitions niveuet er højt her hos the farmer/præsten, det er ellers ikke det der præger de fleste hernede. Men 

Farmeren har nok tilegnet sig den egenskab i de 6 år han har studeret i Danmark og England. Måske skulle vi 

tage nogle af de indfødte herop i større grad, og give dem den uddannelse de mangler, men isåfald må det jo 

være en kontrakt om, at de er forpligtiget til at rejse hjem til deres eget land, og bruge deres nye viden til fordel 

for deres egen nationalstat. De kunne jo få en pose øremærkede penge med hjem, og så kunne vi sende en 

ubestikkelig person ned og sørge for, at pengene blev brugt til formålet- alle pengene. 

På farmen bliver alle de fødte grise fodret op til slagtning ca. 170 stk. årligt. De har 12 årssøer. Men det ligner 

en underskuds produktion med de svin…nærmere senere. 

Fjerkræet her på farmen er nu baseret på at der om et halvt år, skal være Haner til salg for mindre hønseavlere 

inde i byen,. Han vil sælge en krydsning han har frembragt igennem det sidste års tid, det er muligt det er en ide, 

der er jo rigtig mange hernede der har små hønsehold på 10-20 høns. Og så mangler de en flot Hane som giver 

gode æglæggere. 

 

Hans Erik i Africa 
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Vi er på vej ud til farmen i Kirkebilen, som er en lille lukket varevogn i medtaget tilstand.  Men på fredag får vi en 

Nissan Pick-Up 14 år gl. som jeg har lejet i 2 mdr. for 6000 kr. altså resten af min tid her. Kirkebilen kan præsten 

faktisk kun bruge i kirkens tjeneste. En bil er nødvendigt for at vi kan komme rundt. 

Han Farmeren/Præsten besøgte mig iaftes her på mit værelse, vi snakkede om hans markdrift og hans husdyrbrug, 

som også består af en del fjerkræavl. Han fordre f.eks. fjerkræet med maddikker som opstår i svinegødningen efter 

den har ligget i varmen her, i 2 døgn, så kan gødningen næsten selv gå sin vej. De har indrettet specielle kummer til 

gødningen, så maddikkerne bliver hvor de skal, indtil de bliver ædt af hønsene og kyllingerne…..ja det lyder 

ulækkert, og det er ulækkert, men hernede er der ingen lovgivning der kan forhindre sådan noget som dette, der kan 

overfører smitsomme sygdomme og salmonella m.m. 

 

Hvis vi tænker den tanke at jorden er en levende enhed..og det er den jo, og at jorden så spiser sin føde i Europa, så 

ligner dette sted- disse villakvarterer stedet hvor jorden forretter sin nødtørft- både tykt og tyndt. Hvis ikke 

luftfugtigheden var så lav som den er  (ca. 12%) så  ville her ikke være så godt at være som her faktisk er. 

Den lave luftfugtighed er årsag til at her ikke lugter af affald, alting tørrer meget hurtigt ud, så det begynder først at 

lugte når regntiden kommer, og det hele igen bliver opblødt, men til den tid har de løsgående svin nok ædt alt hvad 

der kan ædes. 

Det er lidt irreterende med de tastaturer de har her på netcafeen, de er meget slidte, bogstaverne er væk mange 

steder, og så er deres alfabet jo lidt mangelfuldt. 

Jeg elsker at sidde ude og se på gadelivet, men som regel kan jeg ikke holde det ud ret længe, støvet og 

udstødningen fra gaden er en stor plage. Deres mange knallerter har vist for meget olie i bencinen, de kører næsten 

alle med en blålig røgfane efter sig, og mange af deres diesel lastbiler har en stor tyk sort røgfane efter sig, så det 

bliver som regel en kort fornøjelse at sidde og se på gadelivet. 

Farmeren og jeg har lavet den aftale, at vi bruger de første 2 uger på at se og lytte, så først går vi i aktion med det 

praktiske. 

Vdr. de træer som står på marken, så er det statens repræsentant for udvikling af landbrug, der har anbefalet disse 

træer, alene udfra deres skyggevirkning, og en ting mere, han siger at løv fra træer kan virke som gødning- men det 

vil jeg nu sætte et stort spørgsmåls tegn ved…jo hvis du tager løv fra ti træer og lægger det rundt om et træ, så vil 

det have en lille virkning, men mest på træet selv, og det er i dette tilfælde jo ikke et frugttræ. 

Selv om vi her befinder os i en slags halvørken (Sahel) overgangen imellem Sahara og det sydlige tropiske område, 

så kan vi her kun dyrke noget ved at tilføre vand. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Hej alle sammen ……her er en foreløbig konklusion af den landbrugsbedrift her i Burkina-Faso hvorfra jeg 

skriver. Efter Afrikanske forhold er landbruget her veldrevet- dog er der rigtig mange ting der kan forbedres. 

Deres dyrknings metoder af jorden er jo noget gammeldags i forhold til vores, og hvis deres fødevare forsyning 

skal sikres bedre, så må de være mere åbne overfor at bruge moderne maskiner, og kunstgødning –eller såning 

af grøntafgrøder som udelukkende er beregnet på nedpløjning som gødningskraft. Jorden er  utroligt udpint, og 

det er fordi der overalt vokser buske og træer der har dobbelt så stort et rodnet som de har krone, denne 

bevoksning æder alt vand og kraft. 

Når de moderne dyrknings metoder engang kommer hertil, så vil deres kultur komme under pres, som vores i 

sin tid blev det. Men der er intet alternativ, fødevarer skal der til—eller en begrænsning af befolknings 

tilvæksten. 

Europæiske dyrknings metoder af jorden, samt intensiv husdyrdrift, har været stærk medvirkende til vores høje 

velfærd her i vesten. 

Efter mange års erfaring i landbrugets tjeneste, har jeg erfaret at jorden skal være løs  og fin, så rodnettet kan 

brede sig uden problemer, og når jorden i en vis dybde er løs og let at arbejde med, så kan planterne også optage 

ilt igennem rodnettet. På Afrikansk jomfruelig jord, som den Burkinske her, er jorden hård som cement efter 

flere tusind års kraftige regnfald, den er klasket sammen og kan hverken absorberer vand og ilt nok. 

Inden der sås noget som helst i denne jord, bør den først grubes i 50-60 cm. dybde, inden der pløjes i 25 cm. 

dybde og så kan der harves og sås. 

I tilfældet her på farmen er der en mark som dyrkes, marken er mindre end 1 HA. = 10.000 m2. På marken står 

der træer i lange rækker 5 meter imellem rækkerne. Disse træer giver en god skygge. – men de drikker også 

vandet fra kulturplanten der sås, og de æder jordens gødningskraft. Sålænge disse forhold er gældende, må det 

påregnes at forbruget af vand vil være temmelig højt. Samt forbruget af gødning vil være det samme. 

Der er ikke mulighed for yderligere opdyrkning af større areal, da vandmængden der er til rådighed, sætter 

begrænsningen. Og det gælder store dele af Afrika. 

Der kunne spares på vandet og gødning her, ved at fjerne træerne og montere skyggenet, der ville så også blive 

sparet diesel til oppumpning af vandet. Hvis man f.eks. monterede skråtstillede Solfangere her, på hele arealet, 

så kunne disse solfangere samtidig give skygge, og  der ville være strøm til vandpumpen og til en større 

landsbys forforbrug. 

Ved gennem gang af farmens svineproduktion- 12 års søer, så er denne farm også i front, når det sammenlignes 

med afrikanske svinefarme. Men generelt fodre de svinene alt for dårligt, de bliver alt for gamle inden de er klar 

til slagtning, og når de er for gamle, har de også spist deres egen værdi op mere end en gang. Og det er jo ikke 

lønsomt. De bruger affalds produkter til at fodre med, såsom afskalning fra hvede-mays og millet m.m. samt 

mask fra ølbrygningen. Det bliver ikke bedre før de fodre med lidt godt korn også, og lidt soyaskrå f.eks. 

mineraler m.m.  Selve svinestalden på denne farm er bygget af  lavasten, men de glemte at bruge cement, så 

svinene vælter jævnligt et stykke mur. 

Deres svinestier er alle ens, uanset hvad de bruges til. Så jeg har nu foreslået at vi ændre nogle af stierne, til  

The Babys Corner. D.s.v. at vi indretter nogle af stierne så de små grise kan få noget foder i fred for soen, samt 

noget rent vand. Der vil så også blive indrettet et hjørne hvor de små kan ligge og holde varmen om natten….det 

bliver nemlig temmelig koldt om natten i december og januar md. De nyfødte grise ligger og ryster af kulde, og 

så kan de også pådrage sig ubodelig skade- lungebetændelse m.m. 

En grundig renovering af alle svinestierne er påkrævet, der er store huller i gulv og vægge, hele anlægget er så 

godt som nedslidt. En lidt voldsom storm, har let ved at nedlægge hele stalden. Jeg har allerede set den store 

orne vælte et stykke mur flere gange, bare fordi der i den anden ende af stalden, var en so der var ornegal. 

Jeg vil tegne op hvordan de laver noget stærkt inventar til stalden, svejset sammen af jernrør. 

 

Hans Erik i Afrika.  
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I aftes var jeg henne om hjørnet og blev klippet, der var en fin prisliste hvor der stod 1500 cfa for voksen, men da 

jeg skulle betale ville han have 3000 cfa- nej under ingen omstændigheder vil jeg betale dobbelt. 

Hans begrundelse var at alle hvide skulle betale dobbelt….jeg sagde så at nu kan du så skrive på din  liste at hvide 

skal betale dobbelt- bare fordi de er hvide. Jeg lagde de 1500 og gik min vej. 

Men på vej hjem gik jeg ind på en bar lige overfor mit hotel og fik en øl. Da jeg sad og drak min øl, kom der en 

smykkesælger og ville sælge til mig, jeg rystede gentagne gange på hovedet og sagde no-no. Men i sin ivrighed 

kom sælgeren nu til at skubbe til bordet, så et glas røg på gulvet og gik i stykker (sennepsglas) 

Nu blev smykkesælgeren så smidt ud, og jeg skulle betale et glas sagde tjeneren. OK sagde jeg, hvor meget bliver 

så det, 10.000 cfa sagde han – jeg kiggede jo så lidt på ham og spurgte om det var af guld, men han forstod ikke et 

ord af hvad jeg sagde, han kunne kun fransk og så morel. 

Jeg tog min kuglepen og bad manden skrive på et stykke papir, hvad det glas så kostede, og så prøvede jeg at 

forklare at det var smykkesælgeren der skubbede til deres vakkelvorne bord. Manden kunne åbenbart ikke skrive, 

for han gik ud bagved- jeg gik bagefter. Derude var der en han fik til at skrive , og hun skrev også 10.000 cfa=120 

kr. jeg rystede på hovedet og så gik jeg hjemad, men manden kom efter mig og tog fat i mig og sagde en masse om 

money…..men jeg frigjorde mig og gik hjem. 

Næste dag da Farmeren kom og hentede mig, så vi kunne komme ud til farmen, sagde jeg til ham om han lige ville 

gå med mig hen på det lille værtshus hvor jeg i aftes havde det problem med glasset. Vi gik derhen og 

farmeren/præsten talte til manden, som derefter bukkede dybt og ydmygt, han undskyldte og håbede da jeg kom 

igen- men det gjorde jeg ikke. 

 

 

Hans Erik i Afrika.  
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Det er mandag i dag og den nylejede bil, jeg lige har betalt for, beslaglagde præsten her til morgen. En af hans sjæle 

var bortgået i nat og han havde så brug for bilen, da kirkebilen var på værksted. 

Han beslaglagde også min lokale hjælper ABU- så jeg er godt i gang med at lære Afrikansk tålmodighed. 

 

Efterhånden er jeg jo blevet klar over, at jeg er havnet i et meget religiøst miljø…SLOTTET jeg bor på er et 

gammelt tre etagers hotel, som åbenbart også er et bedecenter ,og et sted hvor flere præster øver sig på gangene i 

oratorisk tale. Her bedes og for hvert tiende ord de siger/råber kommer der et amen. Der bor faktisk kun Herrens 

familie og så 7 præster her, og mig selv. 

I dag fik jeg så besked på at jeg ikke må tage en øl med ind i bygningen, der må ikke være alkohol inde. Jeg tror det 

var fordi jeg sagde nej tak til at bede sammen med dem, for kort efter fik jeg også besked på, at jeg ikke måtte sidde 

og læse oppe på den øverste etage, men jeg kunne sætte mig nede uden for køkkenet, der hvor køkken pigerne 

opholdt sig, når de ikke arbejdede.  Der var ellers godt at opholde sig oppe på øverste etage, der var ikke så meget 

støv og udstødningsgas fra gaden. Altså blev jeg forvist til den underste region af …Slottet. 

Jo- da kolonitiden ophørte, så tog de sorte selv over, og nu er det nogle af dem, der sidder på deres flade og råber til 

undersåtterne…gør det boy..gør dit…gør dat…de jager rundt med disse analfabeter. 

For et par dage siden gik jeg til at omtale disse forhold til  Præsten/Farmeren—men ups, det skulle jeg vist ikke tale 

om. Jeg vil undersøge om jeg kan finde et andet sted at bo snarest muligt, der er for mange hensyn der skal tages 

her, og når jeg selv har betalt min rejse , og mit ophold her, så gider jeg ikke bo her mere. 

Jeg er faktisk godt tilfreds med at jeg rejste herned, og jeg føler allerede jeg gør en forskel, men dem med den 

bedste uddannelse som f.eks. Præsten/Farmeren her, han er vanskeligere at tumle med, end de almindelige arbejdere 

ude på farmen, de ar faktisk mere åbne overfor nytænkning end de andre. 

Igar sagde Præsten/Farmeren til mig om det var nødvendigt at jeg skriver så mange breve hjem til Danmark og til 

GBF..ja jeg rapportere, og hjemme i foreningen GBF. Der tager de beslutningerne…så hvis du ønsker forandringer, 

må du henvende dig til foreningens formand, sagde jeg. 

For noget tid siden gav Farmeren mig modvilligt lov til at lave min egen køkkenhave/forsøgsareal….men nu kom 

han og sagde at han ikke ønskede jeg gennemførte det, han ville blive glad hvis jeg droppede den tanke…og så 

sagde han desværre- det er ikke sikkert der er nogen der vil passe det du igangsætter, når du er rejst. Jo sagde jeg- 

jeg er helt sikker på at du vil sørge for det bliver passet… det var da underligt tænkte jeg. Du har jo beklaget dig 

over at du bruger for meget diesel og for meget vand på at vande din mark , sagde jeg til ham, så nu vil jeg finde ud 

af om vi kan spare på vandet, og på dieselen, og det gør jeg ved at lave det forsøgsanlæg jeg har 

planlagt….BASTA..det må du finde dig i, sagde jeg- det hele er jo for at gavne din farm og hele projektet. Så jeg 

gik i gang med at opbygge det forsøgsanlæg. 

 

Farmeren bliver vist aldrig rigtig landmand, hans evner og lyst er mere som præst og skolemand, hvilket jeg tror 

han er rigtig god til. Landbruget er for ham et nødvendigt onde for at han kan uddanne nye unge til landmænd, og 

samtidig kunne få lov til at påvirke dem i moralsk og religiøs retning. 

En langtids vision vil være bedst for hele projektet, holde gang i landbruget , samtidig med at der kommer gang i 

landbrugsskolen, med minimum 25 elever. Samtidig skulle vi nok arbejde på, at få en ung mand som ABU op til 

Danmark i et par år, hvor han kunne lære at bruge de moderne landbrugsmaskiner, det er der et stort behov for, da 

de ikke er vokset op i et miljø hvor disse maskiner fandtes. Det er min erfaring at de nu ødelægger meget ved disse 

maskiner, på grund af udvidenhed og manglende erfaring. 

Hvis ABU kom op til os og fik lært en hel del, så kunne han nemt bestyre Farmen når han kom tilbage.   

 

 

Hans Erik i Afrika 
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I dag har vi besøgt Else Trærups projekt  (startet for egne midler af dansk kvinde for 6 år siden)  det er da helt 

utroligt , hvad den dame har fået udrettet. Alle de flotte bygninger hun har fået opført, og anlæggelse af køkkenhave 

med vanding fra en Solenergi pumpe. 

Der er ca. 30 kvinder der arbejder der med syning og vævning, samt fremstilling af diverse kunstgenstande. 

Fåre ulden forarbejdes også direkte her. I en særlig bygning sad der omkring 10 bedstemødre og spandt garn af 

ulden, samtidig passede de, de helt små børn. 

Projektet bar præg af en fast styrende hånd, uden slinger i valsen, en person der vidste hvad hun ville, og en person 

der holdt fast i sit mål.  Jeg havde noget skyggenet med til hendes have…men desværre viste det sig jo, at solen åd 

nettet. 

Det var den første tur i den nyligt lejede bil….diesel pick-up….14 år gl.  Da vi manglede at køre 3 km. derud, så gik 

bilen i stå i et lidt øde område. Der var luft i brændstof systemet, vi prøve i en time at pumpe denne luft ud, men 

måtte opgive. En forbipasserende skaffede en mekaniker til os, og så gik han i gang, men opgav efter en time- vi 

ringede så ud til Else Trærup og meddelte vores forsinkelse, hun sendte så en bil ud efter os. 

Det meste af dagen var nu gået og vi blev så kørt tilbage til vores bil, som nu var blevet fikset. 

Jeg lærte Afrikansk tålmodighed ….. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

Rejsebrev d. 14.1.08. 

 

Jeg har lige haft besøg af farmeren og hans kone, de har været her for at forklare mig , hvad det drejer sig om med 

deres ansøgning til ”Grøn Burkina-Faso” på 2000 Euro, og det er faktisk noget jeg synes godt om, og kan anbefale 

gennemførelse af. Det kan få stor betydning for hele projektet og ikke mindst for projektet om igangsætning af 

Landbrugsskolen. 

Det drejer sig om, at den Burkinske regering (landbrugsministeriet) har indbudt 67 særlig udvalgte rollemodeller for 

landbrug, til at deltage i en Landbrugsmesse som vil vare en uge. Messen er for alle de lande der er tilknyttet den 

vest afrikanske landbrugs union. Der vil så blive mulighed for disse landbrugere og maskinfabrikanter m.m. kan 

optage kontakt og se hinandens aktiviteter. Der bliver adgang for offentligheden, og det er også væsentligt, da 

befolkningen har brug for at se hvad fødevare producenterne kan præstere. Der blive også diverse plance 

udstillinger om både det ene og det andet, og ikke mindst den store udstilling af husdyr fra disse lande. 

Standen han lejer er på 100 m2  og nu har jeg så sagt til ham, at jeg kan anbefale foreningen om at betale de 2000 

euro….hvis farmeren så til gengæld sørger for at holde gang i det, som jeg igangsætter her under mit ophold. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Rejsebrev fra Afrika d. 16 . 1. 08. 

 

Det er et helt vildt potpure man får af oplevelser her i Afrika som U-landsfrivillig. Der er et stort potentiale i danske 

pensionister , og dertil vil de fleste være bedre økonomisk velfunderet end mig, de kunne yde meget her med deres 

livserfaring og formue, og som tilgift få store oplevelser. Jeg kan kun anbefale Danske pensionister at omlægge 

deres dase ferie til en aktiv arbejdsferie hernede, det giver gode oplevelser i tæt kontakt til de lokale indbyggere. 

Men her er megen gammel overtro, og der er også forkert rådgivning fra nogen her i vesten- lige nu er der nogen der 

vil bilde mig ind, at løvet fra træerne, giver overskud af kraft til jorden, men selvfølgelig gør det ikke det. Træet 

bruger selv den kraft og der er ikke noget tilbage når træet har tages sit. Men muligvis kommer denne snak frem, 

fordi de indfødte igennem tiden har siddet i træets skygge, og der følt kraften komme tilbage til dem, efter at de har 

knoklet i den stærke sol.  Hvis det var tilfældet så ville jo tusind års kraft havde fået afrika til at vokse sig stort og 

kraftigt. Det er høj tid at Afrika modtager praktiske folk, som har forstand på Landbrug i praksis, og ikke alle de 

romantiske typer der har været udsendt de sidste 50 år. Afrika mangler korn til fødevarer produktionen, lad os så se 

at komme i gang, jorden ligger jo og venter på os, klar er den til at blive overtaget af ploven. At så nogle af de 

indfødte føler det som en voldtægt, de bliver de nødt til at vænne sig til, hvis de også vil have bedre levevilkår. Vi 

har selv igennem tiden været udsat for angreb på vores kultur. 

Og så til nogle andre gamle instinkter….jeg er allerede blevet tilbudt hele spektret af kvinder- lige fra en 11 årig 

pige til 2 gamle bedstemødre på samle bånd. Så det er godt at fyrigheden er aftaget med alderen. Ham der tilbød 

mig den lille pige var muslim, og jeg vil håbe at Allah dømmer ham til resten af sit liv, at bede sine bønner fra 

Afrikas højeste træ….og at han så falder ned derfra og brækker sin hals. 

Det har været en god dag i dag, vi har opsat skyggenet og anlagt min lille køkkenhave/forsøgsmark, 

vandingsanlægget er også lagt i jorden. Bilen er på værksted igen, der er luft i systemet. Jeg har haft 3 mand i dag til 

at hjælpe mig i 5 timer, 150 kr. i alt. 

Og så lige en god nyhed …især til GBF. Jeg har nu fikset traktoren så den kører som en ny traktor, den manglede at 

blive smurt i styretøjet, og der var alt for lidt luft i forhjulene, og der var for meget frontvægt på den. Jeg har også 

fikset slingerkæderne som var ved at ødelægge det ene bagdæk.. 

Så nu kan de øve sig, uden at køre ind i nogen huse. Jeg prøver at øve lidt med dem. 

 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Jeg har jo deltaget i kirkegangen et par søndage. Præsten havde jo sagt til menigheden at han havde besøg fra Danmark af 

en der ville hjælpe med til at forbedre hans landbrug m.m.. 

I kirken sidder damerne i den ene side og mændene i den anden side. De må ikke gå ind ad den samme dør, men de må 

godt gå ud af den samme dør- når de bare først er gået igennem perleporten i kirkens midte. 

Jeg brød mig ikke specielt om deres form for kirkegang, men de synger forbistret smukt og dejligt højt og frit. Men 

præsten slår dem med stemmen , og det så meget at mange sidder og krymper sig i stolesædet. Mange smider sig på 

gulvet og slår med hænderne ned i cementen, og beder højlydt om tilgivelse for deres syndige tanker. Det svarer vel til 

den indre missionske tro her hos os for 100 år siden…jeg kom i hvert fald til at tænke på filmen ” Fiskerne”. 

Collekten i kirken foregår på den måde at Præsten stiller sig op ved bøtten hvori de skal putte deres penge/kirkeskat, og 

så står han der og holder øje med, at de nu også putter noget derned af værdi. 

 

Det var interesant at se, at under gudstjenesten, så stod der en del muslimer udenfor og kiggede ind af vinduerne. De 

kunne nok lide musikken og sangen….måske de overvejede at convertere til kristendommen. 

 

Ak ja….nogen dage virker Præsten/Farmeren lidt trist til mode, det gjorde han ikke lige i starten, jeg er bange for at han 

tror jeg er kommet for at ødelægge hans lille private kongerige/drømmeverden…han er jo lidt af en drømmeprins. Han 

har spurgt hvad det er jeg skriver hjem om- jeg har sagt at jeg blot refererer hvad jeg ser og hører, samt hvad jeg tænker 

om dit og dat, jeg skal ikke beslutte noget, det gør de hjemme i Danmark, sagde jeg. 

Som sagt så har pastoren været lidt frustreret på det sidste, og nu i går på vej hjem fra kirken kom vi forbi den 

sammenbrudte lastbil, som han fik penge til for 5 år siden, den har nu stået der på ophuggerpladsen i tre år,. Alt hvad der 

kan fjernes er væk, hjul-ladet-rækværket og andre ting der let kan fjernes. 

Han kunne ikke lide jeg spurgte til den lastbil, men han burde jo også havde meddelt dens sammenbrud for 3 år siden. 

Men han vil søge penge til at restaurere den . Men så sagde jeg til ham, at det tror jeg ikke du skal, det er bedre at bruge 

penge på at få gang i den landbrugsskole. Det kan ikke betale sig for dig at have en lastbil for at køre 3-4 læs bananer 

hjem fra Poura, det kan du leje en vognmand til, sagde jeg. Det er straks noget andet hvis du vil køre vognmandskørsel 

med den lastbil, så ser det straks anderledes ud. 

Der er nogen af mine læsere der har spurgt mig, hvordan klarer du presset under så uvante forhold…det ser jo ud 

til at du roder rundt i- og op i noget. 

Det skal jeg såmænd sige dig/jer…det jeg gør mener jeg er det rigtige i min situation, en anden ville nok gøre det 

anderledes…og jeg ved med mig selv, at hvis jeg gør noget forkert, så falder det mig let at sige undskyld, og vi prøver så 

igen.. Men jeg har jo mit eget lille ….bedested… her 500 meter væk. En pæn lille restaurant bestyret af 2 brødre og 

ungkarle, de er bare herlige disse to fyre Clement og Samuel. Jeg har været der næsten hver aften en times tid og fået en 

øl.…vi snakker utroligt godt sammen, faktisk uden noget sprog. Clement kan lidt hotel engelsk- måske 20 ord. Det er en 

værre gang vrøvle snak, men vi har det helt sjovt med det- vi griner nok lidt af os selv. Ja jeg forstår ikke helt selv hvorfor 

jeg går derfra i godt humør hver gang, jeg har da kun fået en øl- selv om den er på 66 cl. 

Da jeg kom på slottet i aftes så kom Slotsherrens søn af første ægteskab igen og tiggede penge, han bor her også, han er 

en af de syge. Jeg sagde til ham at han kunne gå op til sin far og spørge ham om penge. 

 

 

Hans Erik i Afrika 

 

 

 

 

                        
 

 

 



        10 

 

                  
 

Rejsebrev d. 22.1.08. 

 

Det er et stykke tid siden jeg meddelte at jeg ville flytte herfra når jeg fandt noget andet. Og nu skal jeg så have sat 

skub i det, for Slottetsherren ønsker at jeg flytter inden en uge, da de så skal afholde en større præste konference her 

Han har også fundet ud af, at jeg ikke er en guds mand. 

 

Slotsherren siger om mig…..Manden der får sin styrke i kaffen, og ikke i Guds ord. 

 

Han siger også om mig….Manden der læser bøger ,med billeder af letsindige kvinder på omslaget. 

                                     …..han burde læse i biblen. 

 

Betty siger at herren er lidt bange for mig….hvorfor det sagde jeg ? fordi når du ser på ham, så viger du ikke dine 

øjne, og han ser ingen ydmyghed i dine øjne. 

Han siger også at du mangler evnen til underkastelse- du er som den store kat ude i buschen. 

 

Vi har nok at gøre med lidt trolddoms kræfter her….men så skal det lige oplyses at her på slottet har Herren tre af 

sine familiemedlemmer boende, de er alle tre meget phykisk  syge, og går hele dagen og råber højt , eller snakker 

med sig selv. 

Farmeren besøgte mig i aftes her på værelset, han havde kun siddet lidt i den gamle stol, så faldt han i søvn. Han  

vidste vist ikke rigtig hvad han ville da han kom, jeg tror mit besøg her og min indblanding har forvirret ham lidt 

rigeligt. Nu har han jo gået her alene med sit landbrugsprojekt, og så kommer jeg og stikker snuden ned i hans 

gøren og laden. Men det er vist ikke for tidligt, at der kom nogen herned for at se på hvad der egentlig sker med de 

sponsormidler der er sendt herned de sidste 18 år. 

 

Hans Erik i Afrika 
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HJÆLP…jeg har fundet min overmand, jeg har mødt en der er mere skør end mig selv, når det gælder fremtids visioner om 

hvad det og det kan udvikle sig til hvis vi nu gør det og det….det er Farmer og Præsten her det drejer sig om, ham som jeg 

har så meget med at gøre hernede. Det er jo ham der ejer farmen, det er ham der ejer plantagen med Bananer, det er ham der 

lige af staten har fået foræret 50 HA. Land ud til en vandrig flod. Det er ham der af Grøn Burkina-Faso har fået en million i 

støtte de sidste 18 år. Og det er ham der har de mange visioner, han er indfødt Burkiner. Han har studeret i England –

Danmark og Svejts. I 6 år. 

Og nu har han lige orienteret mig om hans vision med et stykke land jeg ikke før har hørt om. Det er et stykke land på 4 HA. 

30 km. fra hovedstaden her. Det ligger tæt ved en kunstig sø, som alle må tage vand fra, og hans vision er at indrette dette 

areal til et turistmål. Et sted hvor turister og lokale byfolk kan tage hen og fiske…PUT and TAGE. På arealet er der en dyb 

kløft på 7-8 meter, og det er den han vil fylde op med vand, han vil så bygge en dæmning, og hegne det hele ind og udvælge 

nogle dyr der skal leve inde bag det hegn. 

Ja det lyder jo godt, så vi må håbe han for det gennemført ingang….men først må du prioterer din Landbrugsskole, sagde jeg 

til ham, han ønsker jo at få mindst 25 elever nu til den kommende vinter, der mangler bare penge til at bygge det sidste for. 

Men det arbejdes der på at skaffe. 

Men på vejen ud til den kommende fiskefarm blev bilen for varm. Vi stod så ud for at se hvad der var galt, det var 

kileremmen der var slidt næsten helt over, og så var den for lang. Farmeren/Præsten er ikke særlig snild til den slags så han 

bestemte at vi skulle gå de ti km. tilbage til Asfaltvejen, vi var jo ude midt i buschen. 

Men jeg insisterede på at vi prøvede at stramme remmen op, der var nemlig en nøgle der passede til den møtrik, det gjorde 

jeg så og vi kunne køre op til nærmeste mekaniker. Det gik der så tre timer med , og så skulle der jo betales og Præsten stod 

så der med sine brune bedende hundeøjne, og sagde har du penge med Hans, så jeg betalte igen for den lejede bil 10.000 

cfa.=120 kr. men så er det da godt at GBF. Har givet mig en lille projekt pulje med, de var ellers ikke bestemt for den slags, 

men mange af dem bliver brugt til det. 

Før vi fik denne lejebil kørte vi i kirkebilen, som var i samme ringe stand som denne, den kirkebil nåede vi da også at 

ødelægge koblingen i, men det betalte jeg ikke. 

 I går fandt min Farmer/Præst så på at vi burde have nogle større hjul på Nissan Pick Upen som vi havde lejet. 

Ja det kan du jo godt gøre sagde jeg, men jeg betaler ikke noget til det. Han blev lidt mopset, men bestemte sig til at få 

hjulene skiftet, og meddelte at ejeren havde sørget for det.. Jeg har meddelt ejeren af bilen at jeg ikke betaler flere 

reparationer. 

Der er nogen af dem der læser disse rejsebreve, der har skrevet til mig og udtrykt bekymringer for alle mine 

problemer….men jeg betragter det ikke som problemer, men som udfordringer, som skal løses. 
På vej ud til farmen i dag, stod der 10 politimænd i et stort kryds, de konfiskerede alle de køretøjer der kørte over for rødt lys, 

det er nemlig rigtig mange der gør det. De havde allerede mere end 20 knallerter oppe på lastbilen, og de biler de 

konfiskerede stod inde i vejsiden. 

Mit vandingsanlæg ser ud til at virke fint her tredje dagen efter montering. Jeg flytter nok på søndag, jeg skal på noget i dag.  

Thyge Christensen kom ud på farmen med 10 turister fra Danmark i dag. Det gør han jævnligt. 

 

Hans Erik i Afrika.  
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Mine tanker vender ustanselig tilbage til det faktum, at Afrikas stenhårde jord- sammenklasket af flere tusind års 

kraftig regnfald. Jorden er så hård og fast, at den optager alt for lidt regnvand når der endelig kommer regn, det 

løber væk alt for hurtigt, netop på grund af den faste jord, jorden kan heller ikke ånde som det kræves af 

plantevæksten. 

Jeg har prøvet at forklare en løsning til rette vedkommende, men disse rette vedkommende er desværre næsten altid 

akademikere eller andre upraktiske folk som ikke altid forstår betydningen af, hvad vi praktikere vil….vi er nok for 

dårlige til at argumentere for det.. Et af problemerne er at igennem de sidste 40-50 år. Har man udsendt de lidt 

højtuddannede romantiske typer til ulandshjælp, og de har forklaret de indfødte at de aldrig må fjerne det mindste 

træ eller busk, da de modvirker errosion. – Det er også rigtigt nok, men for at få mad på bordet er det altså 

nødvendigt med nogle arealer der er fri for andre vækster, da træer og buske stjæler vand og kraft fra jorden, så der 

ikke bliver noget tilbage til kulturplanten –Brødkorns arterne. 

Vi er nu nødt til at forklare de indfødte at de må skelne immellem Naturgrund og Markdrift. 

Og på både Naturgrund og Markbrug er vi –og jorden bedst tjent med at der bliver grubet, så jorden kan holde på 

vandet i længere tid. Denne grubning vil også modvirke tiltagende errosion af landskabet, da mere vand vil blive 

absorberet i jorden til gavn for plantevæksten, og der vil blive mindre oversvømmelser på udsatte steder. 

 

Til køkken haver i disse solrige lande, burde der opsættes Solpaneler over hele køkkenhaven, så disse skråtstillede 

solpaneler samtidig med at de gav energi, så giver de også skygge for planterne, men det er nok lidt af en 

fremtidsvision. Det er nok bedre vi først og fremmest bruger vores hjælp på at de får en udvikling på et plan , hvor 

de kan følge med. 

Her på grænsen til Sahel ørkenen hvor jeg befinder mig, kan der overhovedet ikke dyrkes noget som helst uden 

vandtilførsel hver anden dag. Jorden er tør og hård som cement, vi måtte vande mit stykke køkkenhave/forsøgs- 

areal før vi kunne nedgrave mit underjordenvandingsanlæg. På dyrkbar jord kunne der oprettes større enheder  

(Oaser) hvor en hel landsby kunne have deres grøntsager og en ordentlig stor vandpumpe, der er jo vand i 

undergrunden……Og så lige et postulat- vil nogen sige….Vand forsvinder jo aldrig, vandet vil vi altid have,- 

men det er ikke altid det samme vand befinder sig der hvor vi sidst så det….sidst du havde vand i 

håndvasken, lukkede du det ud, noget af det trak igen ned i jorden, noget af det fordampede, og faldt igen 

ned på jorden som regn, hvor det trak ned til grundvandet , og derfra fik du igen det samme vand op i din 

håndvask…Altså vand forsvinder aldrig, men til tider er det forurenet  med opvask og som urin, og en masse 

andre forureningskilder. Men det forsvinder aldrig som vand, selv om du ser det fordamper- så er det ikke 

væk. 
Så her til morgen havde jeg ikke flere havre gryn, men så tog jeg noget af det tørrede brød jeg havde gemt (holder 

sig godt hernede nå luft fugtig heden kun er 12 % ) knuste det og kom det i mælken med lidt sukker og lidt salt, det 

var min morgenmad den dag. 

I dag blev the farmer virkelig meget vred, grisene blev jo slagtet sidste nat på et lille slagteri, vi skulle så flytte 26 

halve svinekroppe ind i centrum af byen til et Libanesisk supermarked som havde købt dem for en kilo pris på 8 

kr….men farmeren stod og så på at manden der skrev vægten op, han snød 1-2 kg hver gang han noterede tallet, i er 

nogle tyveknægte råbte han vredt, hvis du ikke holder op med at snyde så slår jeg dig  råbte farmeren, meget vredt. 

Det tog meget lang tid denne vejen, da de skulle skændes så voldsomt. Manden der skrev op og (snød) Var en stor 

tyk hvid mand, han kom hen til mig og spurgte om det var mine svin, nej det er det virkelig ikke sagde jeg- og du 

må lige lade være med dit snyderi, jeg kunne også se du snød, sagde jeg til ham. 
Nå – men da vi så var færdig med det, og skulle til at køre som kom idioten ( ham der snød) hen til mig og spurgte om jeg ikke 

kunne gå hen til købmanden og købe ham en ny regningsblok…..jeg kiggede jo noget på ham , du er sgu da ikke for klog mand, 

sagde jeg til ham, du arbejder i et supermarked- endda det største i  denne millionby….og så spørger du en gæst om han vil 

betale, og gå og købe dig en ny regningsblok---kugleskøre idiot. 

………….fortsættes….   
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Hvis du havde været ansat i mit firma, så var du for længst fyret, sagde jeg til ham, jeg sagde dette til ham på 

engelsk, og der var mange der forstod det åbenbart, for de klappede helt vildt. 

Men to timer før alt dette halløj, da var det mig og farmeren der var oppe at skændes,  han kan virkelig ikke styre sit 

temperament. Uenigheden opstod da jeg havde planer om at lave noget andet, og så da jeg så der var tre mand med 

på bilen, som så udelukkende ville forspilde hele formiddagen til ingen nytte. Jeg gik til at sige om det ikke var 

bedre om to af disse mænd blev ude på farmen, så de kunne lave noget af det arbejde vi var i gang med der. Der er 

ingen grund til at vi sidder 4 mand her i bilen og glor, sagde jeg. Han blev sur, det skal du ikke blande dig i sagde 

han, og flere grimme ting, som ikke skal nævnes her. (Kultursammenstød)                           

Da jeg kom hjem på Slottet var ROSE- en af pigerne i køkkenet oppe hos slotsherren og få en irettesættelse. 

Hun var blevet lidt frimodig mente han, hendes påklædning var for frimodig sagde han til hende, - du får 

aldrig den rigtige mand i guds navn, hvis du forsætter den stil, prædikede han for hende. 

Slotsherren er 70 år.  Det var familiemedlemmet til Herren og Fruen der fortalte mig hvad der skete, hun var 

god til engelsk. Hun hedder Betty. 

Da disse piger i køkkenet nu ofte havde varmet min indkøbte dåsemad…så da jeg skulle rejse herfra, så inviterede 

jeg de tre køkkenpiger og Betty, med hen på den nærmeste restaurant  (Clements) for at spise . 

Men det endte med at de ikke turde spørge Herren og Fruen om tilladelse til at gå med mig derhen. De var ellers 

helt vildt opsat på at få denne lille udflugt på et par timer-eller tre. 

Da nu Betty var i familie med huset herre, så sagde jeg til hende, du kan jo spørge, du kender bedst din egen 

familie. Men det turde hun så ikke. Hun er ellers 36 år og har 2 børn og mand. 

OK..sagde jeg så, jeg kan jeg da selv gå op til dem og spørge på jeres vegne, men nej- det ville de så heller ikke 

have. Sikken respekt…og sikken magt.  

Hans Erik i Afrika 
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I øvrigt er det ikke godt at når vi køber noget af betydning- eller får lavet noget reparation, at jeg ( en hvid mand er med ) det 

fordobler næsten altid prisen. Det bedste er at jeg er helt ude af syne i den situation- jeg tror også at jeg er blevet snydt et par 

gange. 

Vi var ude og se Bananplantagen, som er på ca. 5 HA. Jeg må sige at jeg er imponeret af det jeg der så, plantagen er velplejet, 

og de er i gang med at udvide arealet, så de også der kan dyrke løg til salg. Løg koster i dag ca. 5 kr. pr. kg. når landmanden 

sælger dem., prisen på løg og andre rodfrugter stiger jo nærmere du kommer regntiden og dens afslutning. Bananplanterne 

var lidt gule i bladene, men det skyldes at det har været lidt for koldt om natten i december og første halvdel af Januar. Her 

pumper de vandet til plantagen 800 m fra floden og op til marken, der er en stigning på ca 7 m. 

Det er tydeligt at det er svinebedriften der trænger til mest opmærksomhed, det er farmeren også nu klar over. 

Floden er stor og vandrig, den er ca. 50m bred og flyder med en hastikhed på ca. 90 sek./m. det er en hastighed der godt kan 

bruges til at trække en mindre vandpumpe, hvis bare ikke der var så stor stigning på terræn. 

Faremeren har 2 mand ansat ude på plantagen til at sørge for at vandet kommer ud alle steder, og til at plukke Bananerne 

efterhånden de modnes. De sælger alle bananer inde i hovedstaden direkte på gaden. 

 

For nogle dage siden blev jeg ude på marken fanget af en kraftig torn på et af træerne, som jeg kom for tæt på, den sad rigtig 

godt fast i øreflippen, og jeg måtte stå på tæerne for at det ikke skulle blive for smertefuldt. 

Jeg begyndte at se mig omkring om jeg kunne se nogen der kunne komme og fjerne den gren, langt ude på marken kunne jeg 

se ….Madam Noel..fruen på Farmen, hende der er gift med bestyreren, jeg råbte så højt jeg kunne – og efter kort tid kom hun 

og befriede mig, tornen var gået helt igennem øreflippen, og det blødte temmelig meget. 

Næste dag var det meget hævet- mit venstre øre. Men så tog jeg en at de terramycin piller lægen havde givet mig med for at 

slå en hurtig diarre ned. Den tablet opløste jeg i meget lidt vand, og så blev det til en substans som stift smør, det smurte jeg 

på øret og gik med det i 2 dage, og så var det problem løst…..min datter som er sygeplejerske rystede på sine lyse lokker, da 

hun hørte om det- men hjalp det gjorde det. 

På vejen hjem senere på dagen var vi meget nervøse for at bilen ikke kunne klare turen, den brugte 6 liter olie for at køre de 

godt 200 km. hjem. Og da det blev aften og mørk, som det jo gjorde inden vi nåede hjem, så var også lyset gået ud på den ene 

lygte, og den anden lyste kun halvt. Men på et tidspunkt var der en gammel overlæsset lastbil der overhalede os, med 40 km. 

i timen, lastbilen havde intet lys foran, men den havde 2 røde baglygter, så jeg sagde til chaufføren, vi bliver bag den lastbil 

hele vejen, og det gjorde vi så med 40 km. i timen. Men så blev lastbilen stoppet af politiet og kørte ind til siden. 

Men langt fremme kunne vi nu se at vi var kommet til byen, hvor der var gadelys og kunne vi da ånde lettet op. 

 

 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Det er d. 25.1. og jeg er lige stået op kl. 6, og har spist en banan indtil videre må jeg nøjes med det. Vi er nemlig 

oppe i byen POURA , en landsby godt 200 km. sydvest for Oudagodago. Vi skal ud og se Farmerens 

bananplantage, vi kørte herop i aftes, efter mørkets frembrud. Vi havde ellers fået bilens lygter efterset dagen før, 

men det var ikke godt nok, og meget farligt at køre med.. Jeg holdt i kujon håndtaget hele vejen herop. 

Farmeren som var chauffør sagde jeg skulle slappe af….min gud vil passe på os begge og bringe os sikkert 

frem…så der vil ingen dårlige ting ske- sagde han på en måde som om han selv troede på det, og du er jo min gæst, 

så The lord vil tage hensyn til dig specielt. Og det er jo her at kulturforskellen rammer så hårdt….hvis jeg har en 

gæst her i danmark, så ville han/hun nok undre sig lidt hvis værten ustanselig bad gæsten om at betale alle de 

forskellige beløb vi render ind i under sådan en udflugts tur, men jeg betaler både diesel og mad og hotelophold her 

for sidste nat…..min vært her har ihvertfald let ved at lade mig gæsten, betale det hele- vi fra vesten er godt i gang 

med at klientgøre disse indbyggere på det Afrikanske kontinent, og vi har jo gjort det igennem et par 

generationer….den hvide mand kommer nok og hjælper os, siger de. Men fremover må vores ydelser være mere 

målrettet, og den udsendte skal have pengene med, aldrig giv dem til en Afrikansk embedsmand, så er der for 

mange der skal have del i dem. 

Hele vejen herop, alle 220 km. iaftes var et mareridt, der var en masse mørklagte cyklister på landevejen, og mange 

biler kører rundt uden det mindste lys. Ustanselig bliver vejen krydset af vilde æsler-køer-får, geder og mennesker, 

alle uden nogen form for refleks. Her ude på landet er det grisene der er renovationsarbejderen, de samler alt der 

kan ædes, også den menneskelige afføring, som beboerne aflevere på husets bagsiden. 

Stop bilen sagde jeg på et tidspunkt iaftes , jeg vil ud og se på det lys, da jeg kom ud hang pæren ud af lygten lige i 

ledningen , lygteglasset var væk. Lyset blev lidt bedre, men ikke godt nok. 

På vej derop fik vi en snak om religionen som Farmeren går så højt op i, men han er jo også præst, så det er lidt 

farligt at lægge op til en diskussion med ham. Jeg har jo på et tidspunkt sagt til ham, at jeg synes han bruger for 

meget tid, og for mange af foreningens penge på den religion (det er foreningens ønske at han bruger meget tid på at 

være præst). Jeg har jo bedt ham om at hjælpe mig at finde et andet sted at bo, jeg bryder mig ikke om at bo  i det 

præstecenter jeg nu bor i, det er jo bortvisning hvis jeg tager en øl med derind. 

 

Farmeren sagde til mig i dag , da vi kørte afsted i bilen…hvilket stykke i biblen har du så læst i dag Hans ?…. 

Jeg har virkelig ikke læst i biblen i dag, svarede jeg…. 

Læser du da ikke et stykke hver dag, siger han så ?…. 

Nej sagde jeg—det skal være en meget god bog, hvis jeg læser den to gange… 

Ja jeg forstår jo ikke hvordan nogen kan leve et liv, uden biblen sagde han så…… 

 

Så nu kan du måske bedre forstå hvorfor jeg forleden sagde til dig, at du hellere skulle bruge mere tid på 

undervisning af børn, end på religion. Burkina-Faso har brug for en befolkning med bedre uddannelse, de har ikke 

brug for mere religion, end i allerede har, og jeg synes religion er noget man kan bruge sin fritid til. 

 

Jamen Hans- synes du ikke det er godt, at vi som kristne udgør en modvægt til den muslimske tro ?….nej det synes 

jeg ikke, og slet ikke når det for mig ser ud til, at den religion du prædiker er næsten lige så fanatisk som den 

muslimske …..hvis du vil bekæmpe Islam, så skal du gøre det med demokrati- udbrede demokratiet. 

Så siger han eftertænksomt- nej hvor var det godt de har sendt mig en ung mand som dig Hans- selv om du er 70 år 

så tænker du som en ung, med megen erfaring….jeg må sige du har sat gang i tanker hos mig, som jeg ikke før har 

tænkt, sagde han så.  .Jeg sidder her på en slags restaurant, og får noget kaffe. Farmeren er henne ved en mekaniker, 

der var nemlig ingen olie på bilens motor her til morgen, den har åbenbart brugt al olien for at køre herop….der er 

godt nok mange problemer med den bil. 

Hans Erik i Afrika. 
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….fortsat… 

Landsbyen vi er i er Poura, den ligner alle de andre med deres løsgående svin og høns- geder og får. Det er nogen 

gevaldig flinke folk her i landsbyen, de giver trods deres tydelige fattigdom, gerne et stykke frugt  UB.  Farmeren 

kom med bilen , og vi fik så igen en grim diskussion om hvem der skulle betale mekanikeren, det endte med at jeg 

igen betalte- men jeg sagde så, at når vi kommer hjem, så må ham vi har lejet bilen af, være indstillet på at vi ikke 

mere betaler for rep. af  hans bil- slut-prut. 

Imorges da vi skulle drage afsted fra de værelser vi havde lejet, så havde jeg jo betalt for mit eget værelse da jeg gik 

ud, og nu blev Farmeren meget sur over at jeg ikke havde betalt for han værelse også…og så gjorde jeg det så igen 

– betalte. Men jeg brugte af de projektmidler jeg havde fået med, dem ville jeg ellers gerne spare lidt på, til diverse 

forsøg ude på farmen. …men der gik alt for mange af dem til den bil , jo det sker lidt ofte, at farmeren og jeg går 

lidt fejl af hinanden..  
Hans Erik i Afrika. 
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På vej hjem fra internet cafeen i dag, faldt jeg ind på en lille cafe hvor der sad 6 mand og fik sig en øl, det er jo 

Søndag og alle holder fridag. De ville snakke og de ville også give en øl. De var alle gode til engelsk, og jeg 

forstod hurtigt hvorfor de var det, de arbejdede alle i et af de engels talende nabolande. 

Jeg kunne straks mærke en forskel fra de lokale her, og så disse unge mænd som var lidt berejste. 

Vi fik snakket om hvad jeg gjorde her i landet, og vi fik snakket om deres arbejde i Benin-Togo og Chana- den ene 

arbejdede med noget gartneri i Benin og jeg fortalte ham så om mit forsøgsanlæg med underjordenvanding. 

Imens vi sidder med vores Øl, så kommer der en høne gående ind til os i cafeen, den havde fået noget plastik snoet 

om det ene ben og var noget besværet af det. Skal i ikke se at få befriet den høne for det der, sagde jeg ? ….jo den 

skal befries sagde ham der havde cafeen, og så fangede han hønen, og vred halsen om på den lige på stedet- om tre 

timer spiser vi den, sagde han med et stort tandsmil. 

I husker nok fra sidste uge, at jeg skrev om min ide med en uddannelses fond  ROSES FOND…der er da også 

allerede nogen der har givet tilsagn om støtte, men det blive nok stoppet for HERREN og FRUEN her på slottet 

har fundet ud af hvad jeg har gang i, og vil stoppe mit initiativ, fruen siger at Pigen ”Rose” ikke kan klare en 

skolegang, hun er blevet for gammel siger fruen ”hun er 17 år” sikken dog en gang vrøvl at sige….nej det er kun 

fordi at fruen så mister sin dygtigste hushjælp og senere fik jeg at vide, at jeg ikke skulle gå og sætter sådan griller 

i hovedet på deres ansatte, de får ikke brug for at kunne læse og skrive sagde fruen, de skal være her for altid, det 

har vi aftalt med deres forældre…….…jeg er vist et omvandrende missil. 

Men hvis vi hernede bekræfter dem i, at de ikke har brug for forandringer, så gør vi dem en bjørnetjeneste, der er 

virkelig mange af dem der kommer herned for at skabe forandringer, som snakker folk efter munden- og så kører 

de videre i den samme rille de har kørt i- i mange år. 

 

Jeg sidder her på Slottets nederste Balkoni, tæt på køkken regionen- der hvor tjeneste folkene bare har at opholde 

sig, når de ikke lige er i gang med at servicerer herrefolket.  Det er søndag eftermiddag og her er meget stille og 

fredeligt, de fleste religiøse handlinger, blev overstået i formiddags. Og nu i eftermiddag bliver der så holdt lidt 

mere stille bibelmøder. Det sker også at der er 4-5 præster der øver sig i oratorisk høj tale her på hottellets store 

rungende gangareal, her er jo ikke noget inventar og heller ingen blomster-overhovedet ingenting til at dæmpe 

lyden. Så  som øvelses areal er det et godt sted for disse præster når de øver sig i at slå deres undersåtter med 

stemmen, lige så de krymper sig i stolesædet.. 

Inde i midten af denne bygning på 3 etager, er der en gårdhave, men uden nogen planter- her kunne blive rigtig 

flot, hvis der blev arbejdet lidt på det. 

Oppe på den øverste etage går der lige nu tre flotte damer rundt på balkonien, det er herskabet der har gæster, de 

har alle tre disse enormt flotte kjoler på som de gik i under den Amerikanske borgerkrig….jeg føler næsten filmen 

Nord og Syd udspiller sig her foran mig.  

 
Hans Erik i Afrika.  
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En typisk landsby i Burkina-Faso kan være to forskellige typer. Den gamle kulturlandsby med de mange runde 

stråtækte hytter (såkaldte negerhytter). Så omkring 1950 begyndte de at flytte fra landet og ind til byerne, hvor de så 

byggede nogle grimme firkantede huse på ca. 5 x 5 meter, de er bygget af muddersten uden cement og virker hurtigt 

noget slidt af vejret. Nu er mange af disse store områder med firkantede mudderhuse, underlagt en regeringsplan om 

nedrivning.  Libyens Kadaffi bygger rask væk nye boligblokke – Banker og store Kontorhuse i hovedstaden. Han 

bygger i øvrigt også Moskeer ude i de små landsbyer, så det kan man jo så mene om hvad man vil. I alle de 

landsbyer jeg har set er der ingen kloaksystem, men på den anden side, så ser det heller ikke ud til at det flyder med 

kloakvand, det tørrer væk inden det kan begynde at løbe nogen steder---men det vil det jo nok ikke gøre i regntiden, 

jeg har kun været der i den tid hvor det ikke regnede. 

De har heller ingen toiletter ude i landsbyerne, Svinene og hundene rydder op i en gevaldig fart, og det ser ikke ud 

til at de har sygdomsproblemer på grund af den  manglende kloakering, det er nok den tørhed der skåner dem for 

bakterie angreb forårsaget af deres eget affald. 

Her for et par dage siden var vi i området POURA  220 km. væk , det er der Farmeren har sin bananplantage. Vi 

blev deroppe inviteret ind hos Borgmesteren som var muslim, hvor jeg i halvanden time sad og hørte på de talte 

stammesprog, altimens vi alle sad med en kold plastik pose med vand.  Da vi rejste os og skulle gå ,rejste 

borgmesteren sig op og takkede mig for at jeg kom til hans land for at hjælpe. 

Jeg takkede for hans gæstfrihed og for at jeg måtte se hans by og hans hjem  (og hans tre koner) men da vi skulle 

til at gå, spurgte Farmeren om der var noget jeg ville spørge borgmesteren om….ja jeg vil da gerne spørge 

borgmesteren om hvad planer han har for sin by i fremtiden. 

Borgmesteren svarede at han og byrådet havde planer om at udbygge skolen, så de kunne undervise flere 

timer i religion, samt så flere børn kunne komme i skole- men som han sagde, hvis flere forældre skulle få 

råd til børnenes skolegang…..jeg havde på det tidpunkt faktisk lyst til at spørge om, hvorfor de ikke havde 

en borgerarbejdsdag, hvor de kunne samle plastik og andet affald op….men det ville nok være at gå for 

nær. 

 

                                                                                                                                                                               

På vej derfra fortalte jeg til Farmer og Præsten hvad jeg havde tænkt.  Jeg sagde til ham, at i præster har jo 

folket i jeres hule hånd, i kan blot sige til dem henne i kirken at i har lavet en aftale med borgmesteren om 

en oprydnings dag, så kommer de garanteret springende, det er jo jer der har magten har jeg opdaget, 

sagde jeg.  I Præster burde faktisk gå foran i flere tilfælde end i gør, i burde bruge mindre tid i kirken og 

mere tid til at undervise børn i læsning og skrivning.  

Din kirke burde faktisk opfordre folk til at flytte ud til floden og opdyrke jorden derude, det ville give dem 

en god fremtid, i stedet for at gå rundt og ingenting foretage sig inde i storbyens slum. I har jo magten til 

at indoktrinere dem i religion, brug nu noget af magten til at få dem til at producere nogle fødevarer. The 

Farmer/Præsten fik et grine anfald ….da jeg så sagde, nu på søndag så meddeler du oppe i kirken, at i skal 

være de første der flytter ud til floden og bosætter jer, og går i gang med at opdyrke jorden. Og så fortalte 

jeg ham om tiden i Danmark efter anden verdenskrig, hvor mange små landbrugere blev hjørnestenen i 

Danmarks udvikling til et velfærdssamfund. 

Det er godt at befolkningen indstilling til U-landshjælp har ændret sig de senere år, men endnu kan vi 

mærke eftervirkningen af den pladder humanistiske tankegang som huserede i 60erne og 70erne.  

Den tankegang har nemlig gjort at mange af de indfødte i et  uland, stadig tror at den hvide mand altid vil 

komme og hjælpe dem når det kniber, vi skal jo frem til at de selv tager aktion, og tager ansvar for deres 

fremtid.  Farmeren jeg er her for at hjælpe er klar over disse forhold, men han har jo også været heroppe 

hos os i 6 år, og lært vores kultur, og vores måde at løse problem stillinger på.  Hans Erik i Afrika.  

 

 

 

 



Rejsebrev fra Afrika. D. 3.2.08.                                                                                                                    19 

 

 

 

Her på mit hotel er der i dag kommet en Franskmand og hans Sekretær  75/45 – vi faldt hurtigt i snak over 

morgenkaffen. De er her for at modernisere en hel landsby…de har bygget en skole der for 4 landsbyers børn. 

De vil også lave en kollektiv køkkenhave med vandingsanlæg på 10.000 m2….jeg fortalte dem om mit 

underjordsvanding , og de blev fyr og flamme , det ville de gerne ud at se i praksis. Så vi aftalte en dag hvor de så 

skulle komme og se anlægget i funktion. 

Det blev en dag med mange oplevelser, de to franskmænd synes godt om mit anlæg, og vi blev enige om at jeg 

skulle køre med dem ud til deres landsby, for at se på hvordan det kunne arranggeres dette vandingsanlæg ude hos 

dem. Det første jeg kunne konstaterer derude var at de nok havde alt for lidt vandkapacitet….men hvis de kunne 

accepterer små sektioner, så kunne det da lade sig gøre, men ville tage meget lang tid at vande det store areal- men 

tid har de jo nok af. Jeg foreslog at de isåfald udnævnte en vandmester der havde ansvaret for hele 

vandingsanlægget,- det var jo fire landsbyer der var involveret. Inden vi i det hele tage fik lov til at se på opgaven, 

så skulle vi en tur hen til Høvdingen for den landsby, hvor pumpen var placeret. Han godkendte vores tiltag 

liggende på en stråmåtte, han var meget gammel, og kunne ikke gå uden at blive støttet.. 

 

 

Hans Erik i Afrika.  
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Her på mit nye bosted , bor der også 3 personer fra Svejts, de to er et par, som er sendt ud af et universitet, for at 

lave noget dokumentation vdr. et skoleprojekt. 

Den anden person, er en strid madamme, hun gik lige i kødet på mig den første dag. Jeg kom omgående i et 

trediegrads forhør om Burkina-Faso og deres kultur m.m. Hun ville høre hvad jeg vidste om de forskellige 

stammefolks trosretninger, og jeg vidste efter hendes mening alt for lidt—så hun mente jeg skulle rejse hjem og 

læse noget mere på lektien. OK- sagde jeg, jeg lære jo lidt hen ad vejen når jeg skal være her i 70 dage, og for at 

lære dem noget konkret som at fodre deres svin noget bedre, lave et vandingssystem til dem o.s.v. så behøver jeg 

ikke at lære alt om Ørkenbeduinens daglige færden og om hans familieforhold o.s.v. -  hun var etnolog, og havde 

kommet der igennem 25 år , men da jeg så spurgte hende om, hvad resultater hun kunne fremvise efter al den tid, så 

sagde hun at resultaterne, de var at finde på universitetet i Svejts…..det var nu efter min mening bedre , om 

resultatet var at finde i Burkina-Faso. 

PU-HA sikken en maddame at møde i den varme, men der er alt for mange af den slags der rejser rundt dernede på 

staternes regning….men de kommer jo hjem med nogen fine rapporter, så de kan hæve penge til en tur til- jo 

desværre er der mange der bruger disse lande som legeplads. 

 

Jeg er her udenfor internet cafeen og venter på farmeren, som skal hente mig her- jeg har vel nok brugt megen tid på 

at vente, hvis jeg skal herned igen senere, så bliver det mere på mine betingelser, for når man rejser ud i kort tid, og 

selv betaler rejse og alle udgifter i øvrigt, så vil jeg også se resultater inden jeg rejser hjem igen. 

Under min ventetid her, er der ikke mindre end 4 unge Nigerianere der har blokket mig for 25 kr. så de kunne 

komme på nettet og skrive hjem----siger de ? de ryger altid på mig når de ser mig, de har mange behov der skal 

dækkes ind, de er forbandet frække disse folk over fra Nigeria….den sidste der spurgte mig om penge, var så 

pågående at jeg til sidst blev lidt irreteret på ham….så jeg sagde nu går jeg hen og køber noget sort skosværte, og så 

smører jeg hele kroppen ind i det, så kan du finde dig en anden hvid mand du kan plukke penge fra, for nu er jeg 

sgu træt af dig og din plagen om penge.  Alle der stod der var ved at flække af grin, de har nemlig en god humor de 

fleste i Burkina-Faso. 

 

Ude på udstillingen aftalte jeg et møde med en journalist fra et af byens store dagblade, men jeg kom desværre for 

sent til mødet, da farmeren hentede mig så sent. Men senere på dagen fik jeg så mødet istand. 

Jeg ville fortælle Folket/ Regeringen og Avisen om hvordan Danmark blev et landbrugsland efter anden 

verdenskrig. Og om hvordan vi på grundlag af den hurtige udvikling i Landbruget, senere er blevet til et velstående 

velfærdssamfund. Jeg ville fortælle om de mange små husmandsbrug vi etablerede lige før –og lige efter krigen. 

Alle disse små selvstændige virksomheder skabte det vi har i dag—jeg ville opfordre det Burkinske folk til at flytte 

ud til floderne og skabe mange små landbrug derude. Hvis de kan gøre det, så vil de ikke mere løbe ind i 

fødevaremangel, men lad dem højest få 5 HA. Jord mere kan de alligevel ikke passe ordentligt de første mange år. 

De skal først igennem en uddannelse i moderne landbrug, før de kan hamle op med de lidt større enheder, og lige nu 

har dem der kunne være tale om, ikke engang gået i skole. 

Men så sagde Journalisten…ja det lyder jo godt nok alt sammen, --men du må jo betale hvis det skal i 

avisen….Korrupte klovn…..nå sagde jeg forundret, det er da mig der kommer her med et godt forslag til dig/jer  

Hvor meget mener du da jeg skal betale for det….ca. 100.000 cfa. = 1200 kr…..nej nu stopper vi sagde jeg så. 

 

Nu sidder jeg her på terrassen på mit hyggelige gæsthause. Lige her foran mig arbejder tre af de ansatte damer, de er 

alle i 30 års alderen, de to vasker tøj, den tredje skræller gulerødder….men en ting har de tilfælles- de 

spytter…LANGSPYT og de kan alle tre ramme over i hækken 4-5 m væk—og så hænger de der og dingler….altså 

klatterne. 

 

Hans Erik i Afrika.   
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Prostitueret eller Kultur ? …..To gange er der efter sengetid blevet banket på min dør, og udenfor stod der så begge 

gange en smuk nøgen pige med sine ibenholdt sorte atributter som næsten glimtede i lyset, lidt genert og uden en 

trevl på kroppen pegede hun på mig- og så på sig selv. Hvad gør man så- man skynder sig at ryste på hovedet og 

sige no-no, og så forsvandt hun da også igen lige så lydløst som hun var kommet. 

Det var den første af dem, - nr. to hun skyndte sig bort da hun så at jeg var en ældre mand – (70). 

Men hvad var der gang i her?- var det ren og skær prostitution, eller var det en del af deres kultur ? …var det noget 

smukt og rent for hende der tilbød sig så åbenlyst, deres sind er jo ret så ubeskadiget i forhold til manges sind i den 

vestlige verdens forbrugskultur- herunder også forbrug af kvinder. 

Jeg spurgte senere en der kunne engelsk, han sagde at det godt kunne være piger fra en landsby  (lige kommet ind 

med firetoget) og så kunne det betyde at de troede at hvis de fik et barn med en hvid mand, så ville de leve lykkeligt 

til deres dages ende……men det var nok for, at få lidt penge. Begge gange var det kort efter jeg var flyttet ind et nyt 

sted. 

 

I går troede jeg at nu skulle jeg dø, det er utroligt så mange tanker man kan nå at tænke på få sekunder- tværs over 

et lyskryds for rødt lys. Jeg sad på bagsædet af Karims knallert, som kørte mig ned til en bank for at hæve nogle 

penge. Men da vi kom med god fart hen imod et stærkt trafikeret lysreguleret kryds, så kunne han ikke bremse , og 

vi fortsatte ind imellem alle dem der holdt stille, og vi fortsatte lige ud i krydset hvor der var en stor bus der måtte 

bremse hårdt op for os, og det var noget af en opgave for Karim, at styre udenom alle de biler og knallerter , vi 

fortsatte ind over en kantsten, og var meget tæt på at køre ned i en åben kloak, hvor fliserne var faldet til bunds, men 

vi blev stoppet da nogle folk greb fat i os, og så var ræset slut—men Karim lå længe og pustede ud henover 

knallerten.  De næste par dage, var jeg flere gange efter  Karim, om han havde fået repareret de bremser. 

Karim var en af de ansatte på det gæsthause hvor jeg boede. 

 

Hans Erik i Afrika. 

                   
 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

PÅ  BAGSIDEN       

                    KAN  DU SE  HVORDAN 

 
 

DU  KAN  DONERE  LIDT - ELLER MEGET  

TIL  NYE  OPGAVER  I 

 

                      BURKINA-FASO 

 

 

 

      Mine projekter vil koncentrere sig om Landbrug. 

 

 

Hans Erik Mogensen.                                                          E-mail 

adr.     Svinget.3@Hotmail.com    
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Nu har jeg hver dag i længere tid presset på, for at vi kom i gang med de stiændringer ude på farmen, så smågrisene 

kan få deres eget foder i fred for soen. Men inden vi når derud, så er der lige noget der kommer i vejen. Farmeren 

som jo også er Præst, skal lige på turen besøge nogle pårørende til en afdød i hans menighed, eller også er der noget 

familie der skal have et besøg når vi nu er ude at køre. Jeg har siddet mange timer i bilen og ventet ---men så skriver 

jeg lidt op om ,hvad jeg vil skrive hjem til i aften når jeg kommer hen på en internet cafe. 

Vi er jo også på Messe  (agrar udstilling) i denne tid, denne messe er noget nyt hernede, og den er arranggeret af 

staten, som ønsker at fremme interessen for landbrug. Her på messen er der alle deres kvægracer….Får og geder—

Svin og Fjerkræ .  Der er Maskin udstilling med traktorer og lidt markredskaber, alt dette er meget nyt for dem, og 

de ved faktisk ikke hvad en harve er og hvad den bruges til. En moderne plov har mange af dem aldrig set før, og 

plance udstillinger er her også, på bedste vis. Det er faktisk godt de udstiller alle disse ting, selv om ingen har penge 

til at købe noget af det, ( man kan ikke her låne på fast ejendom) og de ejer heller ikke jorden, men har brugsretten , 

hvis de bruger den.…..og de har da slet ingen forstand på at bruge disse maskiner. Men det er godt at de ser det 

nu…..for om føje år vil de se disse moderne maskiner arbejde på noget af deres jord. 

Min Farmer/Præst har også udstillet nogle af sine svin og noget af sit fjerkræ her på udstillingen. Der er to unge 

mænd  som går på universitetet som hjælper her med at forklare folk om hvad vi har her, de kan både det Franske 

og det Engelske sprog, og så kommer de jævnligt ude på farmen og optjener lidt penge.  

     Denne udstilling er et godt sted at få kontakter, vi fik kontakt til mange unge der ville på landbrugsskolen, som 

vi har ude på farmen, der får de både teori og praktisk undervisning. Det koster 1550 Euro pr. semester på 10 mdr., 

det indeholder så både kost og logi.  Skolen er altid på jagt efter sponsorer til hele landbrugs projektet, og nu er vi 

også interesseret i at skaffe sponsorer til en enkelte Studenter—altså hvis en gruppe herfra- evt. en enkelt person vil 

sponsorer en students ophold på landbrugsskolen. 

Her på udstillingen fik vi også solgt nogle smågrise til avl, samt nogle stykker fjerkræ, og efter udstillingen fortsatte 

efterspørgslen. Tilmelding til landbrugsskolen fortsatte også efter udstillingen. 

Her på udstillingen fik jeg kontakt til flere mindre maskinfabrikker  (små smedevirksomheder) som jeg snakkede 

med om mine tanker om at lade flodens drift trække en vandpumpe, der var en pumpe på udstillingen som var 

velegnet til det formål—det var lige så meget for at give ideen videre til evt. brug dernede hvor de har brug for det. 

Der var en vandpumpe jeg godt kunne lide, den kunne trædes som en cykel, det var ligesom en moderne motions 

cykel, den var velegnet til at ombygge til drift fra f.eks. en vindmølle m.m.. 

Jeg har det faktisk ikke helt godt med det jeg nu vil fortælle. Da vi i aftes var på vej hjem kl. 8 udefra udstillingen, 

kørte vi ad den store ringvej der går rundt om OUGADOUGAU, det var bælg mørkt, lyset på bilen var ikke helt 

OK,  der var trafik med både biler og mange knallerter/motorcykler i 4 rækker.  Jeg råber stop, da jeg ser en 

motorcykel ligge lige foran os, men Farmeren som er chauffør, kører lige hen over denne motorcykel, med en 

skramlende lyd. Jeg siger vi må stoppe- måske ligger der en person under motorcyklen,-  men han siger jeg skal 

lukke vinduet og låse døren, og han accelerer farten. Et minut efter kommer der en motorcykel op på siden af os, og 

truer af os med en knyttet næve, men vi kører videre. Chaufføren var bange for at blive lynchet hvis vi stod ud af 

bilen. 

Der er nogle af de gamle u-landsarbejdere hernede- gamle socialister med 60er tankegang, - før du kan hjælpe afrika 

siger de, så skal du sætte dig og lære at forstå deres kultur, og det skal du gøre i flere år.  Herregud min gode mand , 

det er ikke så sært at Afrika stander i våde, med den slags romantiske rådgivere. Selvfølgelig skal vi respektere 

deres kultur, men for at lære dem at fodre deres svin ordentligt og lønsomt, er det ikke nødvendigt med flere års 

betænkningstid, og det gælder mange andre af de konkrete ting vi vil lære dem, som f.eks. at lære dem at bruge 

moderne maskiner, så de kan komme udover hakke/spade niveuet, lære dem at dyrke noget korn på deres velegnede 

områder ude ved floderne o.s.v. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Clement- ung mand på 31 år ham jeg spiste ved nogen gange, ham jeg kunne grine sammen med uden at vi kunne 

snakke sammen, han spurgte mig så om han kunne komme med mig hjem til Danmark, og der få noget arbejde----

nej det kan du ikke Clement sagde jeg til ham, de har brug for dig hernede til at bringe dit eget land op til en bedre 

standard….(det fik jeg nogen til at oversætte til ham). Når jeg står herude på udstillingen, så kigger folk jo noget 

nysgerrigt på mig, den hvide mand. Nogen gange føler jeg mig som et dyr i zoo…og måske tænker de—nå der står 

”Farmerens” pengetræ og holder øje med det hele. I morgen kører vi op til SOUROU. 

 

 

Hans Erik i Afrika. 
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The Farmer var lidt overstadig i går, på vej til hans nye jord i Sourou….da vi skulle ind og have noget mad, og var 

sat til bords- så var det ” Manden over alle sattelitter der gav maden” 

 

The farmer bøjede hovedet og  messede   THANKS THE LORD FOR THE FOOD, AND FOR HANS TO: 

 

Jo dagen i går var planlagt, vi skulle til SOUROU og se farmerens nyerhvervelse 50 HA. God jord som han for kort 

tid siden fik overdraget kvit og frit af den Burkinske stat , jorden var virkelig god kvalitet, kan sammenlignes med 

den bedste Lollandske jord. Jorden går direkte ned til floden MOURON hvor der lever mange fisk og så er der 

flodheste, vi så fire flodheste deroppe. 

At begynde som landbruger der , er jo som at blive nybygger , der er buske på 1 til 2 meter i højden overalt som 

skal ryddes væk før der kan blive tale om effektivt landbrug. Men med de maskiner der findes i vore dage—er det 

kun et økonomisk problem. Der står også mange store flotte træer, og de bør have lov til at blive stående, der er vel 

ca. et stort mangotræ for hver 30 meter. 

Det bliver svært for mig igen at rejse rundt som turist efter denne tur, det vil blive en flad fornemmelse efter dette 

aktive trip hernede.  Måske jeg rejser herned igen til næste vinter, det har for mig været en vildt god oplevelse, som 

om et helt nyt liv er begyndt, tænk at man kan rejse herned og bruge min 50 år gamle viden om landbrug, og så 

finde ud af, at det faktisk lige er det de har brug for, og kan lide at tage til sig. Det er bare fedt som de unge ville 

sige. 

Men det er jo egentlig ret logisk, for når de moderne akademikere kommer med deres flotte rapporter og mange tal 

og fine formuleringer, så er det lige før at de lokale de står af,- de fleste kan jo hverken læse eller skrive. Den 

lærdom vi skal overføre til dem her og nu, det skal være …bay doing- bay your sel in front. 

 

Aftalen var at vi skulle køre kl. 5 morgen, jeg sad klar til tiden, men kl. 6 var de stadig ikke kommet, så jeg gik ind 

og lagde mig på sengen…kl. 7 kom de så- sådan går det næsten hver gang hernede Vi kom først hjem kl. 1  om 

natten, der er 220 km. derop og vi gik meget rundt deroppe sammen med den lokale Høvding, som det er godt at 

holde sig gode venner med, jeg så da også at min Farmer stak Høvdingen en håndfuld pengesedler. 

Høvdingen skal være farmerens betroede mand deroppe, og det er sikkert en god ide. 

Da jeg gik rundt på den gode jord tænkte jeg, det var lige noget for mig selv, at blive bosat der—hvis jeg bare ikke 

havde en dåbsattest der stod 1937 på. 

På vej hjem fik vi selvfølgelig brug for en mekaniker igen, selvstarteren faldt af under kørslen, men i en landsby 

fandt vi en mand med to nøgler……som passede til de møtrikker der var gået løs. 

Det sted jeg bor på hedder AUBERGE SONG TAABA, det er faktisk startet for 20 år siden som et Fransk projekt, i 

dag havde vi besøg af det ægtepar der i sin tid startede det, de boede her et par dage, og det er stadig dem der har 

overopsyn med det…. Jeg sender lige dette, da lyset har begyndt at blinke og blive lidt svagt- måske forsvinder 

strømmen helt……. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Jeg kan ikke huske om jeg har fortalt om vores færdsels uheld…. Farmeren og jeg  kom i mørke kørende ude på den 

store ringvej hvor der er 4 kørebaner og der var meget tæt trafik, pludselig råbte jeg holdt, fordi der lå en 

motorcykel lige foran os, men det var for sent vi skramlede hen over den, og Farmeren sagde jeg skulle rulle mit 

vindue op, og låse døren, han forsatte kørslen. Der kom så en anden motorcykel op på siden af os, og bankede på 

min siderude i bilen med en knyttet næve truede han os….vi fortsatte med større fart nu. Farmeren turde ikke stoppe 

, han var bange for lyncning, hvis vi stod ud af bilen….PU-HA---det kunne jeg ikke lide. 

 

I går vi var SOUROU besøgte vi to store stats projekter, det første var enormt stort 8000 HA.  Rigtig god jord lige 

ud til floden og floddeltaet, der var opbygget store effektive vandingsanlæg med pumpebrønde længst væk fra  

hovedanlægget. Alle rørføringer var etableret i jorden ud til disse pumpebrønde, men vi blev meget skuffet, da det 

ikke var i funktion og ikke så ud til at have været det, anlægget var omkring 3-4 år gammelt, og små træer og buske 

var begyndt at vokse op rundt omkring de udendørs installationer, samt op ad døre og porte. 

Det er noget rigtigt smøl og slendrian at bruge så mange af vores /deres penge på noget der så bare ligger der…..de 

lokale bønder brugte noget af jorden til deres korn MILLET.   Jeg undersøger det hjemme i UM. 

Dette anlæg blev slet ikke brugt efter hensigten, det er en stor skam, jorden er lige så god som den bedste på lolland 

og i lammefjorden . 

Vi kørte så 20 km. hen til et andet stats projekt som dog kun var på  200 HA. Der var alt grønt og der var den største 

bygmark i hele Burkina-Faso-  en stor mark på 50 HA.  De andre 5o HA. Havde staten overgivet til låns til lokale 

landmænd, som dyrkede grøntsager i stor stil der. De fik vandet helt uden noget teknik, deres marker lå en halv 

meter under vandkanalen, så de lagde bare en slange op i kanalen, så løb vandet ud af sig selv . 

 

På den store bygmark var der et enormt stort vandingsanlæg i gang, det kørte helt automatisk  de 2 km. marken var 

lang, anlægget brugte 3 dage til at køre helt igennem……det var/er bare ærgeligt at de overvandede afgrøden, 

kornet var meget vandlidende flere steder---men sådan er det jo med den slags lande når de får ny teknik-----så skal 

det fandme også bruges. 

 

Det er det samme hvis vi køre i bus i Thailand eller lign. lande, så skruer de helt op for airconditionen, så vi alle 

bliver dødssyge inden vi når frem til vores bestemmelses sted.  

Da vi kørte derudefra spurgte jeg Farmeren, om han vidste hvem der havde betalt for de to projekter, han sagde det 

var den Burkinske Stat—men mon ikke der er Ulandshjælp i det, det vil jeg finde ud af når jeg kommer hjem….men 

så sagde farmeren, at det skal du ikke blande dig i, for jeg har en god ven der arbejder inde i landbrugsministeriet i 

den afdeling….men det skal han nu ikke bestemme. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Der er en der har spurgt om han skal sende mig noget frø til min nyoprettede køkkenhave-  nej det skal du ikke, jeg 

har tilsået det hele for ti dage siden med nogle af de ærter der var i containeren….musene har i øvrigt ædt de fleste 

ærter der var, men ærterne er kommet op og jeg har plantet jordbær, de gror også godt. Jeg har kun de to slags der, 

det er jo også blot for at se om der kan gro noget ovenpå mit undergrundsvanding, og det ser ud til at det virker 

godt, vi har jo også lavet skygge som virker godt. 

På et tidspunkt spurgte jeg Farmeren om vi skulle sende noget frø herned til ham, men det er ikke nødvendigt sagde 

han , vi kan jo købe alt hernede hvis vi bare har penge….så send hellere nogle penge sagde han. 

Så der var det igen- det vi måske skal tænke grundigt over,  har vi klientgjort  mange herude i Afrika, vi har også 

ved at hjælpe dem fået dem til at tænke---de hvide kommer nok og hjælper os hvis det kniber, de elsker jo at udvise 

deres humanisme ved at betale sig fra mange ting….farmeren her siger, at det er fordi vi mangler en gud at tro på. 

Mit forslag skal være, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til…..så måske skulle vi sætte 

økonomerne….juristerne og ingeniørene til at få styr på levestandarden på det Afrikanske kontinent. 

Så hjælp dem dog med at lave et obligationssystem, så de kan belåne fast ejendom, og komme i gang med at 

udvikle deres samfund, de har energien til det, men mangler uddannelsen og pengene----lad os nu sætte gang i 

Afrika, så de ikke står og banker på den europæiske dør. 

 

Hans Erik i Afrika.  
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Det jeg nu skriver må absolut ikke betragtes som beklagelser, men er for at i bedre kan forstå mentaliteten hernede, 

og noget af det jeg hele tiden er oppe imod. 

Da vi i går skulle ud på den lange tur til Sourou, havde jeg kun taget 50.000 cfa med mig….600 kr. det medførte 

dagens første problem, da jeg så kun havde penge til at fylde bilens tank, jeg havde jo brug for at spise og drikke 

den dag også, så det blev til lidt mindre diesel….det der med at jeg ikke skulle betale mere, er åbenbart 

glemt….eller måske jeg har misforstået noget ? men for nuværende er der stadig et par tusind  dk. Kr. på 

projektkontoen. 

Det gav lidt sure miner fra farmeren, da han blev klar over at jeg havde taget for lidt penge med, men han 

indvilgede i at lægge ud senere på dagen. 

 

Hver gang vi stopper bilen og står ud og trækker benene står der to og tigger, og fem der vil sælge noget, og det er 

altid mig de går hen til…..men det har jeg nu fundet en løsning på—jeg peger hen på Farmeren og på ABU , gå hen 

til dem siger jeg- they have alot of money…..så griner de helt vildt disse sælgere, og det ender op i hyggelig 

snakken, de har en god humor. 

 

I morgen skal vi så begynde igen på de svinestier som jeg vil ændre så pattegrisene kan få deres foder i fred for 

MOR so. Farmeren er ikke så vild med disse ændringer, men siger dog at han har forstået betydningen af en sådan 

ændring, men han har allerede præsiceret at han ikke har penge på sit buget til ændringen—cement er dyrt sagde 

han, 10.000 cfa  for 2 sække =120 kr…..ok ….jeg betaler sagde jeg så igen, …..men får jeg så pengene igen senere 

når jeg nu forbedre driften ? ( det var for sjov) 

 

Men det er jo nødvendigt med ændringer på denne bedrift, de fleste af svinene har jo fødselsdag før de kan slagtes, 

de burde kun blive 6-7 md. gamle.  Jeg har forklaret Farmeren at svinets bedste vækstpotentiale ligger fra fødsel til 

6 md. Mange af disse svin her er lige nu burde omgående slagtes, men slagteren vil ikke have dem siger han, før de 

har noget mere sul på kroppen, så vi må sætte gang i væksten med en bedre foderblanding. 

Jeg har i øvrigt foreslået farmeren at han holder op med at lave store svin til slagteren, kornpriserne er jo høje lige 

nu…..så måske vi kunne lave en lækker gris på ca. 40 kg. og så sælge dem til overklassens restauranter inde i byen, 

som helstegt pattegris, evt. til private parties og lign. Jeg tror faktisk det kunne blive et stort hit her i denne million 

by, han kunne starte med at invitere et antal af disse restauratører ud til en aften med grillstegt pattegris, lidt vin og 

øl m.m. 

 

Hans Erik i Afrika 
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Da jeg gik hjem fra internet cafeen, gik jeg ind på en lille restaurant og fik mig en Cola- 4 kr. 

Der var dækket fint op på bordene til spisning, en af pigerne stod over i et hjørne og vaskede sig i ansigtet og 

hænderne, da hun var færdig med det gik hun direkte hen til at af bordene og tørrede sig i en af dugene, hun lagde 

dugen på igen……… 

I går kom der en franskmand med sin lille teatertrup og bosatte sig her hvor jeg bor, for en enkelt nat. Han brugte 

lidt af sin tid på at snakke med mig, han var god til engelsk, han gav mig en fribillet til en aften i teatret, hvor jeg 

kunne opleve truppen optræden. Og det var ustyrligt sjovt den optræden , selv om det hele foregik på fransk, så var 

det slet ikke nødvendigt at kunne noget sprog overhovedet, det var intens latter fra start til slut.                                                     

De var kun to på scenen, de brugte simple midler som store papkasser – de smed med lidt vand og lidt med 

stolene….der var en lille flok børn nede foran….måske arrangeret- men et enormt aktiv for afviklingen, børnene 

levede med i det med liv og sjæl- og den ene af dem på scenen skulle gemme sig råbte børnene….han er derinde i 

kassen…..enormt sjovt det var det.  

Der var vel ca. 200 gæster, mindst 50 af dem var hvide.  Jeg kom til at tænke på de dejlige måneder vi havde i USA 

i Iowa i – 95. Hvor vi var der i 9 måneder. De 4 af disse måneder boede vi på en svinefarm, i kælderen 

Hvor der var en lejlighed. Der på farmen havde de to børn  på 5 og 7 år. Som vi legede med i kælderen, jeg brugte 

en stor papkasse og børnene kravlede ind i denne kasse, og hvinede i vilden sky når jeg rullede med kassen—doet 

again Hans– doet again -Hans blev de ved med at sige. 

 

I går var ABU og jeg ude på farmen  igen, som svinene faktisk er ved at vælte, de gør det nok en skønne dag, der er 

jo ingen cement i murene. Meningen var at vi skulle påbegynde de stiændringer, men da svinene havde væltet flere 

stykker mur, og nu rendte rundt over det hele, så måtte de planer jo ændres, og dagen blev brugt til at få styr på 

dette rod, som ustanselig opstår derude, årsagen er jo, at de aldrig laver noget ordentligt der kan holde.  Der burde 

være en landmand fra Danmark herude i 2 år. 

Nå- men vi fik da også opsat noget skyggenet , noget af det jeg havde med hjemmefra og som senere blev opløst af 

solen. 

Der havde været et eller andet møgdyr inde på mit forsøgsareal og ædt det halve af de nyligt fremkomne ærter….øv 

. 

Set med en landmands øjne er det ikke så sjovt at se på  grisene her på farmen- der er særlig godt 30 stk. som ser 

gamle ud- de er vel ca. 9 mdr. men vejer kun 35-40 kg.  de burde være gået på slagteriet for 2-3 måneder siden, med 

en vægt på 90-100 kg, farmeren sætter mange penge til på denne måde at fodre svin på, når de ligner en gammel 

udsultet jagthund. 

Nu prøver vi med et tons godt foder og hvis det ikke hjælper, har jeg foreslået at de bare bliver slagtet alligevel, så 

er det nemlig fordi det er for sent, og deres vækstpotentiale er gået istå----men det viste sig at de tog et halvt kg. på 

om dagen, så til sidst blev de store nok til slagterens tilfredsstillelse. 

Farmeren  accepterede nu den nye foderplan, og sagde med velvillig stemmeføring at han nu ville følge min 

foderplan, jeg har jo nu set resultatet med egne øjne HANS….  Ja sagde jeg lidt irreteret, jeg er sgu da ikke kommet 

helt herover bare for at drille dig, sagde jeg til ham…..det er jo din farm , og dine penge, og til tider andres penge du 

sætter overstyr, …men han forsatte med den der attitude at det ikke betyder så meget med overskuddet, der kommer 

jo hele tiden lidt hjælp udefra, men her efter næsten 20 års hjælp til denne farm, må der kunne forlanges lidt 

forståelse for lidt lønsomhed.. 

Jeg betaler hele tiden lidt af min projektpulje, lidt til noget diesel til vandpumpen—så er det til noget cement o.s.v.  

Vi skal vist passe på, vi ikke klientgør et helt kontinent, ved at vi ikke stiller krav om lønsomhed efter noget tid. 

 

Hans Erik i Afrika.   
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Det er Søndag og så er her lidt kedeligt, jeg læser i de knald romaner jeg tog med, de gode bøger jeg havde med 

har jeg læst.  Farmeren er taget til Ghana og vil blive der i hele næste uge. Konferencen er i den vestafrikanske 

farmers union—der skal vistnok behandles nogle indbyrdes stridigheder  (magtproblem) i unionens centrum.  Så 

vi må håbe vores farmer kan medvirke til en løsning----om ikke andet så løser de det med en pose penge, det er 

meget brugt hernede. 

 

I formiddags opstod der pludselig en af de der ørkenstorme som blot varer 20 minnutter, hele byen blev indhyllet 

i rødbrunt støv, og alt er nu møgbeskidt, tøjet er lige til vask, det trænger ind i husene, i bilerne- i næsen og 

ørene….ja alle steder findes dette fine støv—mit medbragte skyggenet viste sig at være godt at sætte op foran 

vinduerne i værelset, det havde jeg nemlig gjort i mit værelse--- efter stormen lå der et tykt lag støv udvendig på 

nettet, --der er jo ikke glas i vinduerne, det er luk bare tremmer, som ikke kan lukke tæt til. 

     Jo livet er hårdt at leve her i Burkina-Faso , de slås mod varme, støv, solen, fattigdom og misbrug fra magtens 

side-  som godt kan investere milliarder i projekter der ikke bliver passet, i stedet for at sørge for at deres børn 

kunne komme i skole, det må dog betragtes som en af de vigtigeste ting i et samfund--- kun 12-14 % kommer i 

skole, de skal selv betale. 

Hvis nogen synes jeg skriver for meget om det negative,--så er det nok fordi der er så meget negativt der 

dominerer her. 

Jeg har fået en slet skult henvendelse om, at jeg  ”måske” rejser hjem før tiden….det er ikke min intention, og 

jeg lader mig ikke true, jeg synes også det går helt godt efter forholdene….men der er nogen der synes jeg går 

for hurtigt frem med mine aktiviteter…..men konkrete ting som at opbygge et vandingssystem på stedet, og at 

ændre på svinenes foder m.m. af lign art….det er jo enten eller. 

Problemet er at, der er vestlige hjælpere hernede der ønsker at vi som hjælpere bruger den meste tid på at sætte 

os ned på de indfødtes plan……det er ingen problem for mig, der har jeg næsten været da jeg var ung…..altså 

sætte os ned og bruge 90 % af tiden på at  ” Forstå ” deres kultur.’ 

 

Hans Erik i Afrika 

 

……..så er der lige lidt roser til mig selv fra en læser………… 

 

Tak for din venlighed for alle de rare og spændende mail jeg har modtaget, man må nok sige at du holder dit ord 

med nyhedsbrevene….tak for det. 

Du er rigtig kommet på arbejde dernede i Afrika, jeg er lidt bekymret på dine vegne, med den bil i kører rundt i,  

men dit ukuelige gode humør og gå-på-mod er ret så flot,- du er jo ikke nogen årsunge mere, så vidt jeg har 

gættet mig til. 

Om din fremgangsmåde dernede er den rigtige, det kan kun den afgøre som er midt i det hele, jeg tror du bare 

skal fortsætte den linie du har lagt. 

Men man får altså lidt dårlig samvittighed, når man læser dine dejlige  nyhedsbreve, så føler man sig som lidt af 

et luksus svin-  du har jo også med svin at gøre dernede i projektet. 

Jeg skriver denne mail—da du selv har spurgt til om vi i det hele taget har interesse i dine breve-  jeg har stor 

respekt for det arbejde du udfører, det er utroligt dejligt at der findes sådanne personer som dig/jer. 

 

 

Venlig hilsen fra   Erling Drews Odsherred.   
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I dag har jeg været ude på farmen, hvor vi skal ændre noget på tre svinestier så de små grise de kan få deres egen 

sted og gå ind og æde i fred for soen. 

Med derud havde jeg et fransk par, som har et projekt som dækker 4 landsbyer, de havde interesse i vores 

vandingssystem, som de så ville overveje at udføre i deres projekt , hvor de ville opføre en kollektiv køkkenhave på 

10.000 m2. Fælles for de 4 landsbyer. De havde opsøgt mig fordi de havde hørt at her var en dansk landmand 

tilstede, og dem står der jo respekt om ude i verden. Dette projekt har også oprettet en skole for forældreløse børn 

fra de 4 landsbyer, og der var bygget ny skolebygning og hus til Marcel og Fabienne –dem der ejede projektet. 

Marcel brugte alle sine penge på dette projekt, han er 75 år, og var tidligere rådgiver fo større virksomheder i 

Frankrig.  Der er rigtig mange gode eksempler på, at privat personer bruger den tredje alder og deres mange penge 

på at hjælpe i Afrika—heldigvis er der stadig idealister blandt os. Jeg kan konstaterer at jeg nu har set både statslige 

og private projekter, og ingen tvivl- de private køre bedst, kommandovejen er kort-hurtig og effektiv i den private—

modsat den statslige og de større organisationer…..Småt er godt, på dette niveu…….Da jeg rejste fra landet havde 

det Franske par endnu ikke bestemt sig til noget med vandingsanlægget,  deres pumpe er for lille og det blev en dyr 

omgang….så jeg anbefalede at lave det i små sektioner, et stykke hvert år. 

 

 

Her i denne weekend fik jeg en anden kontakt, og han vil absolut ikke tilknyttes noget projekt siger han, vi må se at 

få lært at klare os selv siger han. Han vil have min hjælp til at opstarte en svinefarm. 

Han vil endda betale mig for at rejse hertil flere gange om året, siger han….men lad os nu se tiden an, måske han er 

en fuser…. 

 

Hans Erik i Afrika 
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I dag jeg var ude på farmen, var der ikke mindre end 4 mand der ville hjælpe, så det gik bare derudaf.  Det er nogle 

rare mennesker dem hernede, jeg kommer godt ud af det med dem alle. I dag har Madam Noel….fruen på farmen, 

lavet mad til os alle, kylling blev det til….jeg kunne ikke lade være med at tænke på om det var de to kyllinger der 

var død dagen før…. Det får vi ikke opklaret, det var rigtigt hyggeligt, vi sad alle ude i den store runde hytte og 

spiste sammen,- hvis Farmeren er hjemme kommer folkene ikke med ind og spise i hytten, men han er jo i Ghana i 

denne uge, så vi tager os nogen friheder . 

Desværre  er alt skyggenettet gået i opløsning, det kan ikke tåle solen her i Afrika, det bliver så skørt at vi kan pille 

det fra hinanden med fingerne. Jeg har meddelt det til leverandøren hjemme i Danmark hvor vi dels har købt det og 

dels fik vi noget af det sponseret. 

I går købte jeg så nogle stråmåtter, som er lavet som de har gjort i tusind år, de skal nok holde i nogle år, de bruger 

disse stråmåtter til deres egne huse. Vi brugte dem nu til at lave skygge til svinenes udeareal, som er tre fjerdedele 

af stien, så nu kan de alle komme i skygge, og vi kan se de nyder det, temperaturen er nu gået en hel del ned der 

hvor de opholder sig. 

I dag var også første dag vi fodrede svinene med den nye foderblanding, som jeg har sammensat til dem, det er 

vigtigt at vi får de svin til at vokse noget hurtigere så de kan blive slagtet og give plads til andre. Da vi her første 

gang gav dem det nye foder blev de helt vilde og ville have mere, men jeg sagde at her i starten ved en forandring 

skulle vi være lidt forsigtige,--men Noel… fodermesteren han ville give dem mere, men jeg fik så forklaret  (tror jeg 

nok) at de ikke skulle have mere i dag, de ressikere at få tyndskid, prøvede jeg at simulere. 

Da ABU og jeg så kørte hjem, blev jeg holdende lidt væk fra farmen , og gik tilbage og kiggede ind i stalden….og 

rigtig nok, Noel  var ved at give dem lidt mere foder….næste dag var der da også et par stykker der havde tyndskid, 

men der var ingen af dem der tog skade af det. 

Nu har jeg skrevet op på lågerne hvor meget han skal fodre med i hver sti….jeg fandt en stor dåse der passede til et 

kg. og skrev 3, 5 dåse ….  de kan ikke læse og skrive disse folk på farmen. 

Om en time får jeg besøg af  mit nye bekendtskab GOGO MANGA….tidligere politiker i Ghana, han vil at jeg skal 

hjælpe ham, med en ny svinestald- og han vil have at jeg kommer herned 4 gange om  året, han vil betale alle 

udgifter siger han ??? jeg må indrømme jeg er lidt imponeret-  men også lidt betænkelig , for jeg har på 

fornemmeren, at der er noget der ikke stemmer, men lad os nu se hvad det udvikler sig til. 

Hvis han virkelig vil bygge en ny stor stald bliver jeg jo den første der gør det her i landet, det er jo ikke uinteresant, 

og landet har brug for sådanne initiativer, det er helt sikkert. Udviklingen her er vigtig og udviklingen bør nok 

forceres lidt, da de rige og de fattige lande øger afstanden lidt rigelidt, de fattige bliver fattigere og de rige bliver 

stadig rigere. 

 

Hans Erik i Afrika 
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Det er altid rart når ens arbejde lykkedes med et godt resultat, for allerede her 4 dage efter, at vi hår ændret foderet 

til svinene er det let at se en forandring. Det ligner allerede en tilvækst, og hårlaget er allerede mere glat og pænt, og 

så er der blevet mere ro i stalden, dyrene har ikke i de sidste 4 dage væltet noget skillerum…i den tid jeg har været 

har de væltet en mur 3-4 gange ugentlig. 

De har faktisk gået i en sultesituation hidtil, og det kan jo udmønte sig i en agression, som vi også fik et bevis for da 

vi her fornylig skulle foretage en lille ombygning af 3 svinestier. 

 En so med grise skulle i den forbindelse flyttes, vi drev so og smågrise afsted ude på mellemgangen, men en af 

grisene løb den forkerte vej så ABU tog den i bagbenet, for at få den med derhen. Men så skreg grisen op vilden sky 

og soen blev stiktosset, og igangsatte en vild jagt på ABU, som løb ud af stalden med grisen i hånden, og en 

frådende griseso efter sig- jeg råbte til ABU, put dawn the pigs, osv.  ..det gjorde han så og en af de andre 

medhjælpere tog op en anden gris, , og på den måde fik vi soen ind igen, efter at den et øjeblik have rette et mindre 

angreb på mig-  men så fik møgdyret en af kosten som NOEL stod med. Når smågrisene havde gået ved soen i 2 

mdr. så lignede soen et bræt, så mager var de, de fik alt for lidt godt foder, i forhold til den mælkeydelse som deres 

krop var udsat for i den situation……(bare de nu fortsætter med god fodring når jeg er rejst hjem). Da vi havde 

fodret med den nye foderblanding i en uge kunne vi gå ind til den so uden at blive angrebet. 

Men der er mere positivt at berette,, jeg etablerede kort tid efter min ankomst hertil, et underjords vandings 

system, med de pel rør –slanger der var i containeren. Jeg fandt hurtigt ud af at måle vandmængden i timen 

på pumpen  2500 L/h….og ved at opmåle mit lille forsøgsareal og resten af køkkenhaven som blev vandet på 

den gamle facon---ved at gå rundt med en hakke dagen lang   (FRU NOEL)  og lede vandet ud i forskellige 

afsnit og oversvømme det.  (stor fordampning)  jeg kunne hurtig se at de brugte 3 gange så meget vand pr. 

m2 som jeg gjorde på mit forsøgsareal, og så er mit areal endda nyopdyrket og enormt tørt da vi startede det 

op. 

På hele marken/køkkenhaven er der mange træer, jeg mener de er i vejen og bruger for meget kraft og 

vand,….den eneste fordel de har, er at de skygger lidt…..men ifølge Farmeren har en regerings 

repræsentant, oplyst om, at disse træer ligefrem skaffer vand og livskraft til andre planter…..men det er vist 

en gang heksekunster, herhjemme kan vi da ikke dyrke noget under træerne, og vores landmænd sår kun 

korn de sidste 3 meter ud fra et hegn for et syns skyld. 

Underjorden vanding er godt og sparer både vand og diesel olie til pumpen…pr. oppumpet liter. 

Jo det er faktisk muligt at gøre fremgang hernede i Afrika, der er jo så mange forhold der kan ændres, uden 

at det koster væsentligt, blot en anden tankegang, men det er også her at Afrikaneren har sit problem…de 

tænker ikke i perspektiv…de er ikke visionære, og det bliver de først når de får lært at læse og skrive, mere 

uddannelse vil råde bod på det, og det bør ske samtidig med at de opbygger en bedre fødevaresituation, altså 

flere gode landbrug i Afrika. 

 

Efter en lang og varm dag ude på farmen…35 gr. I skyggen, så er det godt med et brusebad og en halv time 

på ryggen. Så lukker man øjnene og lytter, og hører den nu velkendte lyd af trafikkens brummen oppe på 

vejen, der er gedernes og fårenes brægen, og indimmellem kan man høre muslimernes høje råben om at 

komme til bøn….ustanselig kan man høre det som en konkurrence immellem gederne- fårene- muslimerne 

og de kristnes kirkeklokker som bimler, det er som en stor konkurrence i at blive hørt. 

…..tiden rendte ud på computeren….jeg sidder jo på en internet cafe…. 

Hvis vi skal opnå noget med vores hjælpeprogrammer, så er vi nødt til at forcere hjælpen/udviklingen, da 

afstanden imellem de rige og de fattige bliver større og denne hastighed øges hele tiden. 

Vi burde gå mere direkte til problemet, og målrette hjælpen meget mere effektivt, de indfødte har lysten  til 

udvikling og en højere levestandard, men de er forbandet handicappet af deres manglende skolegang….og i mange 

tilfælde er deres regeringer ikke gode nok til at igangsætte de nødvendig aktiviteter. Samtlige vestmagter har i 

60erne og 70erne udsendt for mange glade idealistiske pædagoger, som ikke rigtig fik noget gennemført, de brugte 

for meget tid på at sidde og lytte til de indfødte, og stadig er der de samme typer som ….fortsættes….  
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mener vi skal bruge flere år til at forstå deres kultur, blot for at lave noget så konkret som en kornproduktion de kan 

leve af.  Deres kultur lære vi hurtigt når vi er dernede, og hvis vi behandler dem og deres kultur med respekt, så er 

der heller ingen problemer overhovedet…. men ved en fremgang i deres levestandard, vil de også meste noget af deres 

kultur…..det har vi andre også gjort, uden at vi tog skade af det. 

 

Her midt på ugen tager jeg måske med et nyt bekendtskab til en anden by –BANFORA- der er 600 km. fra her, og det 

er tæt ved ”Elfenbenskysten”, vi skal forberede landets første rigtige svineproduktion på ny indkøbt jord  50 HA. Sort 

god gammel skovjord, har han fortalt. Manden der er tale om fik jeg kontakt til på den udstilling vi lige har været på 

her i Hovedstaden Ougadougo. Ejeren er ikke interesseret i publicity, han er forhenværende politiker, så jeg er blevet 

bedt om at behandle sagen diskret. Jeg har tegnet en helt ny svinestad til ham, og han har også godkendt det hele, nu 

skal han have købt jorden endeligt sagde han i går, han siger har snakket med Borgmesteren i Banfora, han skal give  

50.000 § US.  For 50 HA. ……. 

 

 

….men i den sidste tid er jeg blevet lidt betænkelig ved denne mand,  han lyver helt vildt og han har ingen penge, det er gået 

op for mig nu efter at der er sket forskellige ting og sager….jeg har droppet ham og bedt ham undlade at kontakte mig 

igen…..jeg har begrundet mistanke om at han er kriminel…….. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

Denne måde at holde sin ferie på, er en god måde, da der kommer mange oplevelser ud af det, ….så hvis du er pensionist, så 

meld dig ind i  SENIORER UDEN GRÆNSER….de har en hjemmeside af samme navn. 

Her inden Farmeren rejste til Ghana til en konference, spurgte han mig om jeg ville anbefale Forening 

Grøn Burkina-Faso at han- Farmeren fik udbetalt 2000 Euro, så han kunne deltage i en agrarudstilling her i Hovedstaden om 

2 uger. Da jeg havde hørt hans argumenter, sagde jeg at det kunne jeg godt anbefale, og jeg skrev så et brev om det til 

foreningens formand, - og 1 uge efter var der allerede et tilsagn om at de havde bevilget pengene.  Det fik da også senere stor 

betydning. Dels fik farmeren solgt en del svin til avlsbrug, og dels fik han en hel del kontakter til sin landbrugsskole,--

tilmelding af nye elever. Og jeg synes også det var meget interesant, jeg fik også nogle kontakter derude, jeg var der næsten 

hver dag i den uge det stod på. 

 
Hans Erik i Afrika 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

      Hans Erik  Mogensen  i Afrika.                                                                                        Joel Sawadogo             

                

                                                 

Det som i alle sikkert har tænkt--- er jeg i gang med at planlægge .                       SEND DETTE TIL EN VEN.  

     

...Næste tur til Afrika, til næste vinter. Selv om den  netop afsluttede tur var fyldt med problemer... så føler jeg, at 

jeg der kan gøre gavn med min lidt gamle viden om landbrug , og andre forhold fra mit indholdsrige liv som 

rådgiver og sælger af intern staldmekanisering til landmænd over hele Danmark, og ikke mindst den livserfaring 

man har opnået som 70årig. Og det var både positive og negative problemer jeg løb ind i dernede, dog var de 

positive i overtal. 

Udover hvad jeg tidligere har fortalt om projektet, var jeg i Burkina-Faso for at se-lytte og rådgive om nye tiltag, på 

det projekt der har kørt i 18 år, uden at der tidligere har været kontrolbesøg fra Danmark. 

Sideordnet igangsatte jeg et lille privat selskab, bestående af Clement og Joel og mig selv som rådgiver vdr. en 

betonelement produktion, det første betonelement blev støbt inden jeg rejste hjem. Se billedet med Joel, og krybbe 

elementet. Jeg betalte for opstart med form. 

Da det er et samfund i sin begyndelse...som vores i 50erne, vil der hvis de er vedholdende, være store muligheder de 

næste 30 år indenfor små beton elementer... fliser .krukker ...krybber... 

kloakrør...--men det vil vare lang tid før de kan leve af det, da behovet endnu er minimalt. 

Derfor har jeg planlagt følgende, efter at CLEMENT har meddelt, at ejeren af den restaurant han var bestyrer på, er 

blevet lukket. Det var også hvad jeg forventede, da den havde en meget dårlig placering, og når jeg spiste der var der 

sjældent andre end mig, så jeg havde for længst dømt den lukket, --men Clement lavede noget god mad. Og derfor 

har vi her i huset bestemt, at vi vil prøve at hjælpe Clement og Joel til en levevej de kan leve af her og nu. 

Jeg har foreslået Clement at han får et mobilt køkken, så han kan placerer sig der hvor folk kommer, og så flytte sig 

til pladser hvor der afholdes særlige begivenheder. 

Det synes Clement var en god ide, og har sendt mig en pris for et mobilt køkken, med et skrabet udstyr....6600,-Kr. 

DK. Her i huset har vi nu afsat 2000 kr. til formålet og vi håber så, at der er nogen af jer der kan afse lidt til at 

hjælpe dette projekt i gang. Dels så de har noget at leve af, og dels kan de med denne mobile restaurant langsomt 

oparbejde deres betonfabrik. 

Jeg har også en bagtanke med dette, som jeg har orienteret Joel og Clement om, de to skal være mine 

kontaktpersoner dernede og min base, når jeg nu planlægger andre opgaver dernede f.eks. er jeg igang med at søge 

kapital til et projekt hvor jeg vil ...LÆRE JORDEN AT DRIKKE HURTIGERE... 

når det regner, så går det stærkt, og vandet løber væk og erroderer jorden, vi skal nå til at der opbevares mere vand i 

jordlaget....de øverste 60-70 cm.... GRUBNING. 

Clement er 31 år, og har for det meste arbejdet på hotel i køkkenet, han kan ikke Engelsk. 

Lillebror JOEL er 25 år og går på universitet første år. Han er en meget intelligent ung mand, han er hurtig i 

opfattelsen, han er god til Engelsk, hans mål er at blive Arkitekt. 

Deres forældre er døde ....Faderen døde som 48 årig, Moderen som 50 årig. De er 8 søskende, faderen nåede at købe 

et hus til børnene inden han døde, huset er betalt, og det er et nyt hus. 

I Burkina-Faso kan man endnu ikke låne penge på fast ejendom.               …donationer mærkes Burkina. 

Evt. Penge donationer kan overføres til Danske Bank Riberdyb Kolding reg.nr.0890032008 

Hans Erik Mogensen Svinget 3 Skanderup 6640 Lunderskov.  75594950  -mail- Svinget.3@Hotmail.com  



Rejsebrev d. 17.2.08.      34 

 

 

 

Næsten hver aften går jeg ned til mit stamgadekøkken og spiser gammel ged med stærk sovs, der er også lidt løg og tomat på. 

Det er bare god mad og jeg har aldrig fået dårlig mave her . Men der kan gå mere end en time, med at få betalt når jeg har 

spist, for hvis man ikke har lige penge, så må man vente til der kommer en og køber noget, så han kan give tilbage.  

En aften blev det da helt umuligt med at få penge tilbage, jeg bliver ved at glemme at jeg helst skal have lige penge, iaften 

skulle jeg have det samme tilbage, som jeg skulle betale. Men efter en time og 40 minutter var det stadig ikke muligt at få 

afregnet, så jeg sagde så, jamen det passer jo også så jeg bare kan komme og spise i morgen igen, så jeg havde så blot betalt 

forud….det gjorde vi så, og der var ingen problemer med. 

 Jeg hørte hun sagde noget til sin mand om vores aftale….de kalder os hvide der ikke snakker Fransk for  ANGEL= 

engelskmand. 

 

 

Når jeg havde spist lidt sent, så gik jeg nogen gange ind på det discotek der lå 100 m fra hvor jeg boede, så sad jeg ude ved 

vejen og fik en øl og så på livet der. Sådan et discotek det begyndte allerede Kl. 7 om aftenen, og om Søndagen begyndte de 

Kl. 14….når kirketiden var over.  Alting i byen var lukket søndag formiddag i kirketiden , og det var kun få der åbnede 

senere på dagen. Hvis jeg var vågen Kl. 2 om natten kunne jeg stadig høre musikken fra discoteket. 

 

Hans Erik i Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 
  

 

 



 

Brev fra Afrika d.19.2.08      35 

 

Nu kan jeg snakke så meget med ABU- min chauffør og medhjælper ude på farmen, at vi kan lave billige jokes når 

vi kører i bilen, det er ABU der er sulten efter at lære lidt engelsk , og jeg kan faktisk mærke at han lære noget ved 

at være sammen med mig næsten hver dag. 

Men i dag har ABU taget en kammerat med i bilen, da vi skulle ud på farmen-  jeg vidste godt at det var fordi de 

regnede med at han også kunne tjene lidt derude,--så på en eller anden måde fik jeg spurgt om han var kommet med 

for sjov, eller om han ville arbejde.  Han nikkede til at arbejde, og jeg gav ham de 20 kr. ca. 2000 cfa., og han gik i 

gang sammen med de andre gutter.  Jeg må sige at de er gode til at arbejde, de gør lige nøjagtig hvad der blive sagt, 

og når de er færdig kommer de og siger det. Den snak om at de sorte er dovne, det har jeg ikke bemærket, jeg tror 

efter mit ophold her, at det er et spørgsmål om at behandle dem , som vi selv ønsker at blive behandlet. 

…..hvad heder så din kammerat ABU – spurgte jeg, Abu , som så begyndte at grine-  han heder BABU sagde han 

så--- og så grinte vi begge….BABU…ABU…BABU…vi havde nemlig et par dage i forvejen lavet Jokes med 

navnet ABU….hvor jeg så skulle sige ligesom en Ambulance….BABU…ABU…BABU…. 

Min E-mail adr. har været nede i en hel uge og jeg fik så en ny. Men Tommy kontaktede så firmaet Hotmail og fik 

det så iorden igen. Tak for det Tommy. 

Det går lidt stille med nye oplevelser i disse dage, vi er jo meget ude på farmen, og skal da også derud i dag. Der 

kunne laves rigtig mange forbedringer ude på den farm, men nu er mine små projektpenge snart opbrugt, og her 

bliver ikke lavet noget nyt hvis ikke der kommer en og betaler. 

Indkomsten fra farmen gir vist kun til løn til dem der arbejder her og så til farmeren og hans familie, han har tre 

børn der går i skole--- de to på bordingskole og en på Uni…. Selvom farmeren bruger 80% af sin tid på at være 

præst, så får han ikke løn fra nogen af de kirker han arbejder i, dog kan han bruge kirkebilen når det drejer sig om 

kirketjenester. 

Jeg har længe presset farmeren for at han skal sælge den ene orne, den går jo sammen med et par søer og æder fra 

dem, han bliver tyk og fed. Han har heller ikke brug for mere end en orne til de 12 søer,  men det har han haft i flere 

år….den orne den æder dine penge- siger jeg hver dag til Farmeren.  Og så endelig blev den solgt. 

Jeg skal også se om jeg kan overtale Farmeren til at lave noget bedre indhegning rundt om marken/køkkenhaven, 

svin fra nabolandsbyen går ind om natten og æder løs, og ind imellem kommer farmerens egne geder og høns 

derind. 

Nu kommer ABU og henter mig , så er det afgang…. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

 

Tove min kone har lige skrevet til mig, hun har fået sin egen E-mail adr. men hun er helt ny på nettet, hun 

skrev at hun lige havde skrevet et langt brev til mig….men at det forsvandt fuldstændig lige 

pludseligt….så nu blev det kun til et godnat kys…op til satelitten og ned til mig i Afrika.  
 

 

                

 

 

 

 

 

 



Rejsebrev d. 20 . 2. 08.      36 

 

Det er lidt underligt vejr hernede, når solen skinner fra en skyfri himmel, så har den ikke samme farve som 

derhjemme- den er som et lysstofrør at kigge på, hvidglødende- og vi får også den grimme kulør som om vi var lagt 

i graven allerede. 

Siden jeg kom er blæsten taget til i styrke , og jo mere blæst, jo mere støv i luften. I dag er det da rigtig slemt, luften 

er meget uklar, det ligner tæt tåge og knaser lidt immellem tænderne, mange går med filter for mund og næse i dag.  

De første 2 uger jeg var her fik jeg ondt i halsen og næsen blev tilstoppet, jeg fik det væk ved at snuse en stærk 

saltvands opløsning op igennem næsen 3 gange om dagen i næsten en hel uge, jeg følte næsten jeg blev hudløs 

indvendig.. 

Jeg befinder mig i en halvørken,  SAHEL Ørkenen… som er overgangen fra SAHARA til det sydlige tropiske 

Afrika, jeg har mødt folk/forskere og lign. Klimaundersøgere som har påstået at ørkenen flytter sig hurtigt sydpå, og 

nogen siger så at det er ikke tilfældet, nogen år flytter naturen lidt rundt på ørkengrænsen, nogen år går den længere 

mod syd--- nogle år går den mod nord ?. 

 

Kl. er 14 – jeg kom tidligt hjem i dag, jeg sidder her og får en omelet som Catarina har lavet til mig for 7 kr.  

Hun er selv i gang med at spise en omelet, men det er med fingerne hun spiser , og man kan just ikke sige det går 

lydløst for sig, når de spiser, så er det højlydt kan man vist godt sige. Suppe kan de ligegodt ikke spise med 

fingerne, så dypper de brødet i suppen, og/eller drikker af skålen. 

Når de spiser kylling og ris med sovs så har det madrester helt op til albuerne, og de smasker  lidt rigeligt. De 

vasker jo fingre inden de spiser, og når de er færdige, der står altid et fad med vand når vi spiser, også på 

restauranterne. Jeg tror ikke maden ville smage dem, hvis vi sagde til dem, nu skal du bruge kniv og gaffel. 

Da vi kørte hjem fra farmen var vi lige inde og se hvordan Louise- farmerens kone havde det. Hun var nemlig lige 

her i nærheden for at hjælpe i en Kirke, jeg skulle lige høre hvordan det gik med farmerens helbred efter hans 

hjemkomst fra GHANA, men han var stadig dårlig. Efter Afrikanske forhold er denne farmer meget dygtig til 

mange ting----men han har måske for mange  ”skibe i vandet på en gang”  for højt ambitionsnieveu, han har høje 

mål, han vil f.eks. gerne stille op til at blive præsident for den  Vestafrikanske  landbrugs Union, han er jo også 

præst til hverdag, jeg har siddet i mange timer i bilen, og ventet på ham, når han skulle ind og give den sidste olie til 

en døende, eller når han  skulle trøste de pårørende. 

I morgen skal vi have Louise med ud på farmen, ”Farmerens Kone” så hun kan se hvad vi går og laver- farmeren 

har nu været væk fra farmen i 10 dage, på grund af turen til Ghana og så sygdommen Malaria. 

 

Hans Erik i Afrika 
 

 

                             
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



Rejsebrev d.21.2.08.      37 

 

Da kl. var 18,30 mente jeg ellers ikke jeg ville skrive brev i dag- men så fik jeg alligevel lyst til det senere, jeg 

gik op på hovedgaden som er asfalteret, så støver det mindre der. 

På mit stamgadekøkken der spiser jeg ofte, for 7 kr. jeg får så en god portion godt stegt gedekød med tomat 

og løg, og en rigtig god stærk sovs til den gamle ged- godt jeg har god tid, for det skal tygges godt og længe—

men det smager rigtig godt. 

Jeg får så en stor øl med 66cl , hvis jeg vil have en alm. Øl begynder det straks at blive besværligt har jeg 

fundet ud af, dem har de ikke uden at de skal sende en mand afsted i 20 min. Så jeg tager den store hver gang 

nu , den koster også kun 9 kr. og det er bare godt øl. Der går som regel mere end en time med den spisning, 

det bliver jo stegt i lang tid, og alting hernede tager tid, det er da også ret så hyggeligt, når man har tid nok 

som jeg har, de giver sig god tid til at snakke med hinanden, og de vil også gerne prøve at snakke med mig. 

Her er jo en masse Stammefolks regler iblandt dem som de er gode til at tage hensyn til, det er vel derfor de 

lever så fredeligt sammen her i landet…..det bliver spændende  at se om denne store tolerance forbliver 

intakt om 50 år, når mange flere kan læse og skrive, --og de har til den tid så også lært den menneskelige 

grådighed.  

Det her er et godt sted at spise, selv om mange i Danmark ville se ned på standarden, men jeg har aldrig fået 

dårlig mave her…..det er godt at kunne sidde og se maden blive tilberedt på den meget varme grill. 

Nu er der måske nogen af jer når i læser dette der tænker, nu har han drukket for meget af den øl, inden 

maden kom på bordet.  (jeg bruger for resten min lommekiv til at spise med, den har indbygget gaffel) 

…men midt i at manden der laver min mad, skal han hen på bedetæppet sammen med 10-14 andre naboer, 

så der går lige et kvarter med det Allah halløj, når de nu ligger der, og overgiver sig til de højere magter, så 

går der jo stadig andre rundt omkring dem , som om intet skete , de skræver endda over de yderste ud mod 

vejen, for at de kan komme forbi…..stor tolerance må man sige. 

Men i øvrigt føler jeg mig stadig som om jeg er udstillet i Zoo, der er hver dag mindst 6-7 børn på 4-7 år der 

kommer og kigger grundigt på mig og mærker på mig, og nogen af dem siger pænt goddag med hånd, der 

har også været helt små børn som er begyndt at græde da de så mig, der er åbenbart flere 1 til 2 årige der 

aldrig har set en hvid mand. 

Korruptionen hærger hernede, politiske mord er ikke usædvanlige her i disse lande syd for Sahara….de 

sorte herrefolk er næsten værre end de hvide herrefolk var i kolonitiden . Igår var her demonstrationer og  

de afbrændte bildæk og brækkede mange lyskryds ned, politiet og militæret var ude i stort tal, og de ser 

meget barske ud.  De kører rundt i pick-uper  med store kraftige maskingeværer på ladet  12,7  m.m. jeg 

kender dem fra min egen soldatertid. Studenterne beklager sig over de høje priser på alting i forhold til det 

de har i indkomst. En af de unge jeg kender, som går ude på universitetet har lige besøgt mig og fortalt lidt 

om dagens hændelser. Han fortalte også, at hvis politiet kommer til at slå en demonstrant ihjel, så er det ikke 

noget der bliver gjort noget ved…..han kunne jo være blevet hjemme, vil deres argument så være. 

 

Hilsen  fra Hans Erik i Afrika  

 

                

 

 

 

 

 

 



Rejsebrev d. 23.2.08.                                                                                                                                            38 
 

I går var vi igen ude på farmen, og i den sidste md. tid har en kalkun ligget på 12 æg, og i går var der så liv under 

mor kalkun. Der var elleve kyllinger – men tre timer efter var der kun 6 levende tilbage, hun havde trådt de andre 

ihjel….en kalkun kan være for stor til almindelige kyllinger, og det var da også de almindelige kyllinger der var 

trådt ned—hendes egne 6 , det var dem der levede, de er også lidt større, og dermed kan de bedre klare de store 

fødder hun har. 

Farmeren var også derude, det var første dag efter hans ugelange ophold i CHANA, hvor han i øvrigt havde 

pådraget sig en gang Malaria.  Han bestemte så at han ville tage kyllingerne med hjem under en varmelampe, for at 

hun ikke skulle træde flere ihjel. 

Mit forsøg med den nye solvarmekyllingemor, er jo ikke helt færdigt, vi har lavet målinger på det, og det kan holde 

varmen  36 gr. I 8 timer—der skal så tilføres anden varme, men da der ikke er elektricitet på farmen, har jeg 

planlagt senere, at 1 stk. 12 V  akkumulator og to billygte pærer som giver meget varme, der skal også en thermostat 

til så det kan tænde og slukke automatisk, efter behov. 

Farmeren er nu ikke særlig vild med mit solvarmeforsøg, men jeg har jo betalt for det med de sidste projektpenge 

jeg havde. . Men derimod er han vild med mit undergrunds vandingsanlæg, han er gået i gang med at udlægge det i 

hele området, og det er ca. 2 km. slange der skal til---men dem  har han i containeren der kom fra Danmark. 

Der er god fremgang i svinestalden efter de har fået en ny foderblanding, og nu har de ikke væltet nogen mure i 

flere dage—men så i går gik naturen igen over i vildskab, den store orne havde konstateret en ornegal So længere 

oppe i stalden, og så puffede den til en mur og kom hurtigt op til soen. 

Det satte mig i dag i gang med at tegne noget staldinventar der kan holde til de voldsomme ornekræfter, -- men 

Farmeren siger der ikke er råd til nyt inventar lige nu. 

Da vi så skulle køre hjem herfra farmen i dag, så havde vi de små kyllinger i en kasse inde i bilen. Men Mor kalkun 

kunne hører kyllingerne udefra og hun flagrede rundt om bilen og skræppede op—på et tidspunkt blev hun så vred 

at hun røg i hovedet på an ged der stod bundet ved et træ på gårdspladsen. 

Men vi kørte så afsted, men Mor kalkun hun løb efter bilen og da vi havde kørt en halv km. så stoppede vi og gik ud 

og fik fat i hende, hun sad på skødet af ABU, han fik så et par klatter på sine bukser, men hun kom med hjem i 

privaten. 

 

Hilsen fra Hans Erik i Afrika.                                                                                         
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejsebrev d.24.2.08.      39 

 

Jeg havde været ude hos JOEL og tømreren, hvor vi skulle snakke om den støbeform, jeg var blevet hentet 

på knallert, men da jeg skulle hjem var det ene dæk fladt. Jeg gik så op til den lidt større vej, hvor jeg kunne 

stoppe en Taxa. Der kom hurtigt en Taxa, og de var endda to  i bilen, da vi kom hjem ville taxa manden have 

4000 cfa….jeg plejer kun at gi 2000 for den tur. Jeg prøvede at slippe for at betale mere end jeg plejede—

men  da Taxamanden så meget sur ud , og de var to –og jeg var kun mig, så tænkte jeg at det var bedre at 

indvilge i de 4000 cfa .  Men så havde jeg kun en stor seddel- 10.000 cfa ….jeg gav ham så den , men idioten 

fik julelys i øjnene da han så den store seddel, og de snakkede sammen de to på forsædet. 

Jeg rakte så hånden frem og sagde 6000 tilbage , men nu stod Taxa manden ud af bilen og gik om til min 

dørside, han åbnede døren og gjorde tegn til, at jeg skulle se at komme ud af bilen- jeg rakte hånden frem for 

at vise at jeg først skulle have mine 6000 tilbage, og så smækkede jeg selv døren i igen.  Men han åbnede den 

igen og bad mig komme ud, og da jeg ikke viste tegn på at gå ud ,kom den anden mand også ud af bilen, og så 

tog de mig i vingebenet og hev mig ud af bilen , og så begyndte de at køre væk. 

Men de var lidt længe om at komme afsted, da der var noget vejarbejde lige der. Så jeg gik om foran bilen og 

skrev bilens nummer op, jeg gjorde det så tydeligt, at de ikke kunne undgå at se hvad jeg lavede. 

Jeg gik så ind og i seng, fast besluttet på at melde ham til politiet næste dag. 

Men det blev ikke nødvendigt, for 2 timer efter bankede det på min dør, og hotellets nattevagt stod derude 

med Taxamanden , som ville sige undskyld og betale de 6000 cfa tilbage, så det var jo helt fint…….Ja der 

sker noget når man letter sig fra lænestolen. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

 

Rejsebrev d. 24.2.08. 

 

Her Søndag morgen under morgenkaffen på terrassen på SONG TAABA, sidder jeg nu og betragter de nye gæster 

der kom i nat, de ankom ikke særlig støjsvagt . 

De fleste gæster her taler Fransk, men jeg kan høre der er en mand der taler engelsk engang imellem. 

Det er rart når der kommer en der kan tale bare lidt engelsk, den sidste uge har Farmeren jo været på en konference i 

Ghana, og jeg har så været alene hjemme med folkene ude på Farmen. 

Da Farmeren kom hjem undrede han sig over hvor meget vi havde fået lavet,….hvordan kunne du dog snakke med 

dem sagde han undrende, de snakker jo kun Fransk og så det lokale stammesprog…..jo det er gået helt fint sagde 

jeg, vi har da hygget os med det, fingersprog og mange andre armbevægelser og fagter, som indimellem førte til 

mange morsomheder. Det var også i den uge de ”folkene”  fandt på at lave en tøjfigur af mig, og når du rejser hjem, 

skal vi have din gamle stråhat, sagde de. 

Men alle disse mimende fagter har ført det med sig, at jeg næste kunne sidde på terrassen og forstå noget af hvad de 

andre snakkede om. 

F. eks. Kom der en ung Franskmand i dag og skulle skrives ind  hos Catarina i receptionen,-- de er jo så galante 

disse franskmænd, han sagde Mademodselle til hende, med en lidt forførende stemme….hun er 45 år med 5 børn- 

det er godt nok heller ikke til at se,- men med sin stoute ro sagde hun til ham –MADAM TAK-  men jeg kunne da 

ane en let rødmen under den mørke hud. 

Hvis jeg kunne bestemme en ny Præsident i Burkina-Faso, så ville jeg indsætte Catarina. 

 

Hans Erik i Afrika. 
   

 

 

 

 

 

 

 



Brev fra Hans Erik  d. 25.2.08.     40 

 

Hjemme i Danmark kan vi finde på at sige….helt derude hvor kragerne vender, - så er vi langt ude på landet. 

Hernede kunne de sige …helt derude hvor plastiken ender….. 

Her er nemlig i alle byer- og landsbyer, - ja overalt er der plastik, vi kunne vel samle 5-8 stk. op pr. m2- og det er 

bare overalt, men når vi kommer ud til farmen, derude hvor kragerne vender, så er der vel kun 2 stk. pr. m2. 

Jeg ser i ånden en traktor med en bred gasbrænder bagefter, og så bliver det forkullet. 

 

I starten jeg var hernede skrev jeg om en ung mand CLEMENT- ham med den lille restaurant, hvor der sjældent 

kom andre end mig, ja ham jeg kunne grine sammen med….næsten uden at vide hvad vi grinte af,  han kunne jo 

ikke Engelsk og jeg kunne ikke Fransk..  For en uges tid siden kom CLEMENT her en morgenstund- han havde 

fundet sin engelsktalende lillebror frem- og han var en kvik ung mand på 25 år, han går på universitetet, hans mål er 

at blive arkitekt. De kom for at spørge om jeg kunne hjælpe dem med at finde noget arbejde.  

Nej det bliver nok mere svært for mig, end det er for jer, sagde jeg….men hvorfor ikke starte for dig selv med et 

eller andet. Du kan jo gå hjem og lave denne støbeform sagde jeg, så vil jeg give dig 5000 cfa hvis du kan det,--jeg 

sad netop og tegnede på en form til et krybbe betonelement til en svinestald. 

Jeg skal lige love for, at der kom liv i øjnene på den unge mand  JOEL—og flammen brænder endnu , en uge 

efter…5000 cfa = 60 kr. er jo en ugeløn for de fleste.  Han kom lige tilpas, jeg havde gået og tænkt på noget i den 

retning, jeg manglede bare den rette type, det drejer sig om at sætte gang i de unge…og særlig dem med liv i 

øjnene.  Nogen af dem vil jo nok klare sig igennem, andre vil ikke. 

 Men en beton element produktion vil der med tiden blive brug for, der er allerede nogen i gang i den brahnce, men 

ikke til landbruget, og da slet ikke lige netop svinekrybber, som der vil blive brug for senere i større stil 

Tanken er også at aktiviteten skal udvides med inventar produktion til stalde, efterspørgslen vil komme senere, og 

nu er jeg i gang med at finde på noget de to unge Clement og Joel kan leve af indtil videre,--- det bliver nok et 

mobilt køkken. 

 

Så i går kom Joel  herud til mig og tog mig med på hans knallert, ud for at se den form han havde lavet af noget træ 

han havde fundet på en byggeplads- men det måtte jeg kassere, træet han havde brugt var for dårligt. 

Jeg forslog så at vi tilkalde ABU og hans bror som er selvstændig tømrer med et rigtigt værksted…vi mødtes alle 4 

ude hos tømreren, hvor vi også blev enige om at lave et partnerskab,  jeg indskød straks 10.000 cfa og så skulle 

tømreren lave en form….vi sluttede med en cola og de var opstemte over at vi startede noget op- selv om det var på 

et meget lavt plan. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Brev fra Hans Erik. D.29.2. 

 

I går midt på dagen, tog jeg et hakkejern og rensede min lille forsøgsmark for ukrudt.…Farmeren kom så og 

sagde , at det kunne en af folkene da gøre--- nej sagde jeg, de skal ikke tro at den hvide mand altid slipper for 

det hårde fysiske slid. 

 

Hvis han (farmeren) får den landbrugsskole op at stå snart, så tror jeg at dette projekt er et af de projekter 

der får stor betydning for dette lands fremtid. Og hvis nogen kan få det op at stå, så er det en type som ham, 

han har det nødvendige driwe—en utrolig stædighed og stor vedholdenhed i sine mål--- til tider lige rigeligt 

måske….men alt sammen noget der er nødvendigt i et barskt samfund som dette . 

USA og Europa er vel også opbygget af samme typer. 

 

Jeg er lige blevet spurgt om mit største ønske for projektet hernede….. og mit ønske er at, projektet  vil 

vokse op til de mål der er sat, at de fortsat bruger mine foderplaner og ideer  i øvrigt. 

Og projektet ville have godt af, at ABU bliver sendt til Danmark for at arbejde på en gård i 2 år, hvor han så 

kan lære at bruge og passe moderne landbrugsmaskiner, samt få indblik i arbejdet i staldene m.m. 

 

Jeg er sikker på, at den landmand der får ABU i sin tjeneste, han bliver en glad landmand…..men måske 

bliver han ked af det når han rejser hjem.  ABU skal jo så tilbage og bestyre Farmen/Landbrugsskolen 

derhjemme og være den der oplære de unge på skolen om de praktiske ting på farmen. 

 

Hans Erik i Afrika   
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Jeg kan mærke jeg er på vej hjem, jeg har ikke flere projektmidler, og regner ikke med at få sat flere skibe i vandet, 

men …. the farmer…og jeg skal bruge en dag til at gennemgå det hele . 

Vi har lavet forsøg med skyggenet til planter og dyr, skyggenettet jeg havde fået sponseret fra en planteskole, gik 

fuldstændig i opløsning i løbet af 2 uger….solen var for hård ved det.  Jeg købte så noget kyllingenet ståltråd, og på 

det lagde vi noget tørt græs, så blev der alligevel skygge. 

På det samme forsøgsareal  lavede jeg et underjordsvandingsanlæg—jeg lagde vandslanger ud i jorden i 15 cm. 

dybde…..50 cm imellem slangerne og så borede vi 2 mm. Huller for hver 20 cm. 

Det var bare noget der virkede, og da der var gået 3 uger tog  Farmeren det til sig som godkendt—dette 

forsøgsanlæg brugte kun en trediedel vand pr. m2 i forhold til det vandingssystem de brugte da jeg kom.. 

Inden jeg rejste havde Farmeren udlagt 1,8 Km. vandslange efter mit nye princip. 

 

Vi har lavet skygge over svinenes åbne staldafsnit, det udførte vi med deres standard  stråmåtter, som de bruger til 

tag over deres huse m.m…..staldtemperaturen faldt med 7-10 gr.  

Jeg har lavet en ny foderblanding til hans svin, samt planer til hans søer—smågrise---fedesvin .  der gik kun 2 uger, 

så kunne vi rigtig se hvordan svinene voksede, og de fik et bedre udseende, hårlaget blev finere og de blev mindre 

agressive…søerne var enormt agressive da jeg kom, de kunne finde på at springe ud over rækværket og jagte 

fodermesteren…det var når han tog fat i en af soens smågrise, for at give den en indsprøjtning, eller for at kasterere 

den. 

Jeg har lavet tegninger til inventar, så de kan gå i gang med at svejse noget sammen, hvis de får lyst og råd til 

det….de har meget brug for noget ordentligt inventar i stalden…Ornen vælter jævnligt en mur, ja faktisk 2 til 3 

gange om ugen. 

Vi har lavet et kælderrum inde i bygningen i 1,5 meters dybde, så kan de opbevare medicin m.m. nede i køligheden 

ca. 10 gr……de har jo ikke elektricitet ude på farmen. 

Vi har lavet en Model af en Foderautomat i flamingo plader….så kan de altid selv lave dem af hårdt træ eller af 

jernplader. 

Vi har ændret 3 svinestier til 2 Farestier på en måde, så de små grise kan gå ind i fred for Mor So, og spise deres 

eget foder, og sove under overdække i de kolde nætter i December - Januar og Februar. 

Når jeg skriver VI….så er det folkene på farmen og mig….jeg kom i øvrigt rigtig godt ud af det med folkene ude på 

Farmen. De fik min gamle Stråhat da jeg rejste…de ville lave en dukke der lignede mig, som skulle sidde ude ved 

indkørslen, med løftet pegefinger…. 

Vi har lavet et anlæg til /som kyllingemoder….solen varmer lavasten op om dagen, og afgiver varmen efter 

solnedgang---vi blev ikke færdig med anlægget, hvis jeg kommer derned igen, skal jeg have noget teknisk udstyr 

med derned, termostat….anlæg til varmepærer fra en bils forlygter, skal tilsluttes en 12 V akkumulator, vi får se til 

næste vinter. 

 

Udenfor det egentlige projekt har jeg for mine egne penge etableret sammen med en ung mand JOEL en produktion 

af små betonelementer….vi er startet med et krybbeelement til svin. JOEL går på Universitetet, jeg vil 

herhjemmefra prøve at holde det i gang, for jeg har også andre planer med JOEL, han er god at have som en lokal 

kontakt når jeg til næste vinter vil lave mine forsøg dernede med at Grubbe jorden på udsatte oversvømmelses 

steder ……hvis jeg altså kan skaffe penge til forsøget. 

Jeg er helt overbevidst om, at mit samarbejde med folkene på farmen har sat sig spor i deres tanker, og i deres 

praktiske gøremål fremover. Jeg tror de vil tænke på HANS når de går i gang med at bruge en sten som hammer, 

mon så ikke de vil høre min stemme der siger  HAMMER …hent en hammer. 

Hans Erik fra Afrika.   
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D. 1.3.08.                  Her elleve dage før jeg rejser hjem, føler jeg alligevel at jeg er på vej til at forlade noget  der 

ikke blev helt færdigt—men det bliver vel aldrig helt færdigt, det jeg her er i gang med.  Og hvis noget er færdigt, så 

er det måske dødt. 

Selv om jeg hverken kan forstå Fransk, eller det lokale stammesprog ”Morel” så har jeg haft en god dag her på 

Gesthause ” SONG TAABA” , de har jo god tid, de giver sig god tid til alt- der er ingen strees. Her er kun ni 

værelser, og her er ansat lige så mange personer, de er enormt gode til at fordele arbejdet  og dermed indkomsten, 

og det er også ligeligt fordelt til de kristne og muslimerne. Alle her der ikke er muslimer , de er religiøse i en kristen 

retning….muslimer udgør ca. 50 %.  Men hvis danske Grundtvig vidste hans navn blev brugt til projektet her, så 

tror jeg nu nok han ville tumle lidt rundt i sin kasse, for hernede sidder herrer og damer i hver sin side af kirken- og 

de har hver sin indgang, og ve den der ikke går igennem perleporten når de forlader kirkerummet……jeg snød mig 

jo udenom perleporten, hvilket også gav anledning til nogle sigende blikke fra præsten. 

Ja min Kone TOVE sagde også til mig nu, at du kunne jo godt gå igennem den port—nej jeg vil ej, sagde jeg, det er 

blasfimi hvis jeg gør det, og det sætter også flere tanker i gang når jeg går udenom……hos nogen af de mest 

fanatiske.  Jeg synes nemlig vi har rigeligt med fanatisk religion i denne verden, og jeg er temmelig træt af, at skulle 

slæbe penge ind til et religiøst projekt, det synes jeg de kan bruge som noget fritidsbeskæftigelse. 

 

Men tilbage til de unge mennesker der hvor jeg bor. Der er to unge fra et universitet i Svejts, de laver noget 

dukumentation for et Svejtsisk skoleprojekt for forældreløse børn, og det er faktisk samme sted jeg bor, skolen er 

også her i et lokale, børnene kommer her ca. 3 dage om ugen, to timer hver gang. Lærene skal jo have løn, så det 

kan ikke blive til mere. Det er sjov at se børnene når de kommer, de er alle glade og forventningsfulde, her kommer 

ca. 40 børn fra 8 år til 15 år. Det er bare dejligt at se nogen der gør noget for at børnene kan lære at læse og 

skrive…her i landet kommer der mindre end 20% i skole. De skal jo selv betale . 

Catarina er hende der styrer….i ved hende jeg ville vælge til præsident hvis jeg kunne. Hun har styr på alt her på 

stedet,  hun kommer kl. 7 og hun går hjem kl. 7 igen. Hun tacler alle problemerne i takt med at de opstår, og der er 

mange indimellem, hun noterer alt om børnene, hvad tid de kommer, og hun noterer hvis de ikke kommer, hun 

skælder til tider lidt ud, men skilles altid fra dem igen med et smil eller et kindkys. Her kommer også damer der har 

fået et Microlån….de kommer og betaler tilbage….de kommer og henter det bevilligede lån, de aflægger 

rapport…de underskriver med et fingeraftryk, ….og CATARINA hun styrer det hele med fast og sikker hånd. 

Catarina hun har en smittende latter, hun kan grine så tårene triller, på mere end hende selv, jeg har ligegodt aldrig 

grinet så meget som jeg har gjort hernede—og det var langt fra altid jeg vidste hvad det var vi grinte af, det er 

utroligt så smittende deres fælles latter kan være…jeg vil savne dem/det. 

 

Hans Erik i Afrika.  
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Jeg kan altså ikke få den tanke ud af hovedet, at der burde gøres en indsats for…..at lære jorden at drikke hurtigere og 

opbevare mere vand ….. Hvis vi kan lære jorden det, vil vi nedbringe errosionen i landskabet, som forårsages af de 

voldsomme regnskyl. Hvis vi grubber jorden i 60 til 70 cm. dybde, på arealer hvor der erfaringsmæssigt er store 

øversvømmelser, så vil jorden drikke hurtigere og der vil blive opbevaret meget mere vand i jorden, som planterne så 

kan have gavn af, i længere tid end normalt.  

Det vil gavne diverse grønne vækster, og de omvandrende husdyrflokke vil kunne finde grøn føde i længere tid, jorden 

er igennem årtusinder blevet klasket hårdt sammen af den voldsomme regn. 

 

Dette fører mine tanker videre ud til SOUROU – der hvor  ”min farmer” har fået foræret 50 HA. God jord af staten, 

det har staten også foræret til 19 andre, på samme lokalitet….men jeg ser problemer for mig, disse  såkaldte farmere 

som de nu er, har ingen erfaring i at dyrke så store arealer, og de har ingen erfaring overhovedet med at  bruge de 

moderne maskiner de får brug for her, ….jeg hørte intet om at de fik rådgivning med i købet, men det får de brug for, i 

høj grad.  Jorden derude er en rigtig god jord, stærk lerjord som bliver svær at tumle med, hvis ikke jordbehandling 

sættes ind på rigtige tidspunkt   ….faktisk på klokkeslæt… 

Her er der optræk til en kultur kamp blandt de lokale, og dem der kommer og skal arbejde disse nye farme op til en 

moderne produktion. ”Mit forslag til Farmeren var at bosætte nogle familier derude, da de lokales husdyrflokke sikkert 

vil give anledning til konflikter, de er jo vant til at de kan gå over det hele.  Flodens bestand af flodheste vil også give 

anledning til sammenstød, flodheste kan jo lide grønne afgrøder, så et elektrisk hegn bliver nok nødvendigt, både for at 

holde flodhestene ude og for at holde de omstrejfende husdyrflokke ude. 

Jeg foreslog ” farmeren”at han bosætter et par familier derude, og så giver hver familie rådighed over hver 2 HA jord 

som de så selv kunne drive ….ja jeg ved godt det er lidt nogen Herremandstanker det der- men det virker. 

Og så kan de gå derude og synge ….DU HUSMAND SOM ØRKER DEN STRIDIGE JORD………. 

Eller…  KAMP MÅ DER TIL SKAL LIVET GRO….. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

 

 

 

BREV fra læser d. 1.3.o8. 

 

Kære Hans-  jeg har læst hver eneste af dine mail fra Burkina-Faso…jeg har fuld forståelse for dine tanker og 

ideer…blandt andet underjordisk vanding- din køkkenhave—din foderplan til svinene….og en sten som hammer- din 

frustration med farmeren….kristendommen – den muslimske tro og deres magt over befolkningen osv. 

 

…..jeg synes du har klaret det rigtig godt, og du har sikkert sat mange tanker i gang dernede…..jeg er sikker på at  

andre i andre udviklingslande, vil sætte større pris på din erfaring – både fra DK og nu i BF. 

De bedste hilsener fra N.S. 
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I går kom der så et eksempel på, at forandringer her kan være et angreb på deres kultur. For en md. siden lavede jeg en foderblanding  til 

svinene ude på farmen, meningen var jo, at nu skulle de gamle svin fedes op så de kunne sælges og indbringe lidt penge. Det fik da også 

den effekt, at grisene bare begyndte at vokse og de kom hurtigt til at se bedre ud i hårlaget, og i det hele taget. 

Men farmeren  som blev kontaktet fra landsbyen blev lidt betænkelig, landsbyboerne kunne ikke lide han fodrede svinene med brødkorn, 

men søm mønsterbryder og forstander på en kommende landbrugsskole, er han nødt til at stå fast, han skal jo undervise i fodring af 

diverse husdyr….og det går jo ikke han underviser de nye landmænd i, at de blot kan fodre med affald som de gør nu….det er jo derfor 

grisene bliver for gamle inden de kan slagtes. 

 

Vi må alle lære at tilpasse os hinanden og situationen  vi befinder os i,  hvis vi ønsker at få bedre levestandard, så må vi være klar over at 

det koster en indsats, og det koster noget af vores oprindelige kultur. 

I dag da vi sad ude på terrassen der hvor jeg bor på SONG TAABA…..BOSSEN  Salif er Muslim men ikke så meget at vi tænker på det. 

Men i dag spurgte han mig så…..Hvad synes du så om Afrika Hans  ?…vil du virkelig vide det, sagde jeg ? 

Han nikke et ja…..ja jeg synes her bor nogle rare mennesker, sagde jeg----men der er bare for mange af disse rare mennesker, der sidder 

på deres flade, hele dagen, og det får i det ikke bedre af. 

Han blev lidt flov på sit folks vegne, kunne jeg se- men han kommenterede det ikke ……senere sagde han, at jeg nok havde ret i min 

påstand, men det ville han ikke sige der på terrassen hvor der var andre tilstede. 

Jeg kom ikke afsted med toget i dag alligevel, vi udsatte det til i morgen.  I dag er faktik første gang jeg har ondt af luften her, jeg har lidt 

trykken for brystet, lidt ligesom hvis jeg havde røget for meget…..jeg holdt jo op med at ryge for 1,5 år siden. Luften her er fyldt med det 

brune støv og så den meget slemme udstødning fra deres knallerter og biler, det svarer nok til, at ryge 30 cigaretter om dagen, at leve her. 

Denne forurening har været en stor udfordring….en ligeså stor udfordring har projektets daglige leder/ejer været….han kunne vist ikke 

lide at jeg kom og stak snuden ned i hans sager, han har jo nu gået hernede i 18 år, uden at der har været nogen for at se hvad han i 

virkeligheden har brugt pengene til , igennem alle de år. Han er en Akademiker der også prøver at udfører praktiske opgaver, men han 

skruer næsten altid den forkerte vej på en møtrik, han har store ambitioner på  tegnebrættet og det er da også en type som ham der er brug 

for i Afrika….men han var ikke nem at samarbejde med---måske vi  ligner hinanden for meget –han og jeg …gnister det slog det i hvert 

fald. 

 

Hans Erik i Afrika. 
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Men for fåret var det en stakket frist….det var jo fredag og det er jo Muslimernes     helligdag, og fåret var åbenbart dømt til 

at blive ofret denne dag. De trak det hen i et hjørne af busholdepladsen, dræbte det …HALAL.. og så kunne jeg ikke forstå 

hvad det var der skete—men det var rigtig nok, de puttede en cykelpumpe op i fåret …først under halen----så ind /ned i 

halsen, og så pumpede de til fåret lignede en stor ballon, så satte to mand sig til at slå på det luftudspændte får med 

knytnæver, det gjorde de i ti min. ….årsagen var at så var det lettere at flå fåret, og det var lettere at udtage de indre organer  

med håndkraft. 

Vi kom endelig af sted med bussen kl. 16,- og på hjemturen viste landskabet sig at være stort set det samme, der var nogle 

klipper et enkelt sted, men de var ikke højere end vores Ejer Bavnehøj. Vi var hjemme kl. 22,-  og meget træt gik jeg til ro. 

 

Hans Erik i Afrika. 

 

 

 

Brev fra en betænkelig læser….d.6.3.08.      
 

vedkommende synes ikke vi kan provokere landsbyboerne med at vi fodre svinene på farmen med godt korn, når de selv 

dårligt har råd til at købe kornet .  Farmeren var også lidt nervøs for den snak, men jeg sagde til ham at det er en snak/ et 

problem vi også har haft i Danmark for mange år siden, og for kun 10 år siden, kom snakken op igen, da der var nogen der 

begyndte at fyre med korn, da det var billigere end olie. 

Men jeg sagde til ham at når du også vil undervise om moderne landbrug på din landbrugsskole, så må du jo accepterer de 

rigtige foderplaner, som jo indeholde korn. Vi bruger jo også korn til ØL og Sprit  m.m. Muslimske kredse kan jo ikke lide vi 

giver godt korn til svin. De kan overhovedet ikke lide svin. 

Vores kultur er jo under angreb når vi udvikler os, se bare hvordan vores bondekultur blev forandret i 60erne og 70erne her i 

landet, da vi overgik til en industrikultur. Hvis man ønsker udvikling….så må man også acceptere at kulturen er under 

forandring. 

 

Hans Erik. 
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Togturen/Ferien blev til en knokkeltur, op kl. 5  taxa ud til banegården, togafgang kl. 7.  Min private guide JOEL  og jeg var 

derude i god tid—vi gik til billetlugen, men blot for at få at vide, at jeg ikke kunne få nogen billet, uden mit pas, og det lå 

hjemme på hotellet. 

Tilbage med Taxa og hente pas, og igen  ud til banegården, blot for at få at vide at toget slet ikke var ankommet til banegården 

endnu, og vi skulle ikke regne med afgang før kl. 9.  Vi fandt et kaffehus,  men føj for noget kaffe, det smagte overhovedet ikke 

af kaffe, men af mælk og sukker, jeg har før fået noget tilsvarende i Marokko. 

Da klokken nærmede sig 9 , fik vi  at vide at togafgangen nu var udsat til kl. 11 . Men livet på sådan en banegård er i sig selv en 

hel rejse, hvis man sætter sig stille og roligt ned på en cementkant, og kigger sig omkring, så vælter det ind til os med nye 

synsindtryk. Der er jo alle former for transporter- lige fra lastbiler – Æsel trans- Kotrans – Mandtrans - Kvindetrans Hestetrans  

til Kameltrans, og så alle de spraglede klædedragter, lige fra nogle der ligner fangedragter til de flotteste farverige kvinde 

gevandter- her på denne jord er der kun Afrika og Indien der kan fremvise disse overdådige gevandter. 

Og så kan man lade sin bagage stå allevegne uden at man skal frygte nogen der negler det—hernede siger de indfødte, at det 

kun kan gå galt, hvis der kommer en Nigerianer forbi. 

 

Vi kørte så af sted ud i landskabet, som viste sig at være noget ensformigt, det er fladt som en pandekage, og bevoksningen 

består af  store flotte Mango træer  i spredt orden ud over landskabet , de står med en afstand af ca. 20 til 30 meter. 

Resten af bevoksningen består af lavt krat som ikke er særlig tæt ---ca. en busk pr. m2.  Men her ind imellem disse buske, sår 

de deres korn ” Millet” og det er ikke så underligt, at en kornhøst på denne måde har let ved at slå fejl, kratvæksten har jo 

rødder langt ud i jorden, vel dobbelt så meget under jorden, som over jorden, så disse buske tager  det meste vand og kraft, og 

der bliver ikke levnet meget til kornets vækst.. PÅ den 400 km. lange togtur, så vi kun meget få jordarealer der kunne ligne en 

opdyrket mark, men også der var der buske –dog med stor afstand, og ploven som var en træplov  ” blot en pind i jorden”  

trukket af et eller to Æsler, og hele familien til at drive på.. 

Fra toget kunne vi rigtig se Landsbyerne  med deres traditionelle runde hytter ”Negerhytter” med stråtag de store hytter til 

opholdsrum og de mange små runde hytter, som bliver brugt til diverse opbevaring af forråd….korn…tørrede frugter m.m.  

Ud over landskabet kan vi fra toget se deres kvægflokke- geder og får.  Omkring landsbyen ser man fjerkræet gå rundt og 

svinene som jo er landsbyens renovationsarbejdere, de fjerner alt hvad der kan tygges /ædes , lige fra toilet affald til 

køkkenaffald. Svinene ligner dem vi har, blot er de ikke så store, en voksen So kan veje kun 30 til 40 kg.  Hvor vores Søer vejer 

ca. 200 kg. ….men det er et spørgsmål om foderet, denne landsby gris har generne til at blive lige så stor som vores, og til at 

vokse sig slagte færdig 100 kg. på 6 mdr.  

 

Når toget holder, så bliver der liv omkring toget, i hundrevis kommer disse sælgere med deres sortiment af varer- lige fra deres 

skønne frugter til snavset vand i en snavset brugt plastic pose.   Telefonkort er her en stor artikel, et kort til at snakke for i 20 

min. Koster 12 kr. ….de fleste unge har en  tlf.  men når vi tænker på at et kort til den koster 2 dag lønner, så er det en alvorlig 

ting, som de burde lade være med. Det var ikke alle der nåede at få deres varer ind ad vinduet –inden toget kørte, og det var 

heller ikke alle sælgere der havde nået at få deres penge, da vi kørte. 

 

Vi ankom til  BOBO DE-LASSO  kl.9 aften, billetkontrolløren havde vi snakket en del med, og han havde set alle mine 900 

billeder på mit fine nye digitale kamera.  Som tak for det, tilbød han at anvise os et hotel og skaffe en taxa derhen til. 

Inden vi var installeret og vasket og klar til at finde et sted at spise, så var klokken blevet 10,30  men vi nåede lige at få noget 

mad inden køkkenet lukkede, vi fik hver en stor øl, så da jeg lagde hovedet på puden gik jeg ud som et lys i stormvejr. 

Kl. 8 næste dag var vi oppe til morgenmad, vi var nødt til at finde ud af hvornår der gik en bus hjem ….jeg skulle være hjemme 

igen til næste dag, da jeg havde aftalt et møde med to Danske journalister, vi skulle bl.andet ud på farmen og ud på en agrar 

udstilling der som noget nyt blev afholdt i byen.  Vi nåede kun en time rundt på en markedsplads, så måtte vi ud til 

Rutebilstationen , til kl. 11….men da vi kom derud så kørte bussen alligevel ikke til den tid de havde sagt, og vi skulle så gå 

800 m hen til en anden busstation—da vi så kom derhen blev vi vist hen til en tredje busstation, og der sad vi så og ventede i 3 

timer, og så kom der en Taxa og hentede os og kørte os hen til den busstation, hvor vi havde været første gang kl. 11 …..PU-

HA.  Så skulle vi vente der i to timer , men også på en rutebilstation er der som på banegården interesante oplevelser. For det 

første er der de negative iagtagelser….alt rodet som flyder rundt over det hele- stole og bænke der trænger til reparation, 

sæderne som mangler- ryglænet der halvvejs hænger ned på gulvet……når jeg nævner disse negative ting, så er det også fordi, 

at der under vores ophold der kom et spørgsmål fra en Engels talende indfødt borger til mig. 

…fortsættes….  
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Han spurgte mig om jeg troede, at de her fra BURKINA-FASO kunne sælge produkter i Dannmark  og i Europa , …ja det tror 

jeg da nok i kan sagde jeg, hvis pris og kvalitet er rigtig …..men sagde jeg, når disse indkøbere kommer på besøg og skal se på 

varen, så tror jeg i skal sørge for at rydde lidt op, og ikke vise dem et rod som der er her på stationen- for så tænker disse 

indkøbere, at med det rod i har, så er det ikke tænkeligt at jeres varer er kvalitet. 

Under opholdet her på stationen, var der to mænd der var ved at komme op at slås, ja den ene fik faktisk  en på snotten, så 

hans næse blødte. Årsagen var at han havde trukket sit får ind i bussen….det var ikke lovligt mere at have husdyr inde i 

bussen, men de to mænd stoppede kampen og hjalp hinanden med at fange fåret og få det ud af bussen. 

Hans Erik i Afrika. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



      Hans Erik  Mogensen  i Afrika.                                                                                        Joel Sawadogo             

                

                                                 

Det som i alle sikkert har tænkt--- er jeg i gang med at planlægge .                       SEND DETTE TIL EN VEN.  

     

...Næste tur til Afrika, til næste vinter. Selv om den  netop afsluttede tur var fyldt med problemer... så føler jeg, at 

jeg der kan gøre gavn med min lidt gamle viden om landbrug , og andre forhold fra mit indholdsrige liv som 

rådgiver og sælger af intern staldmekanisering til landmænd over hele Danmark, og ikke mindst den livserfaring 

man har opnået som 70årig. Og det var både positive og negative problemer jeg løb ind i dernede, dog var de 

positive i overtal. 

Udover hvad jeg tidligere har fortalt om projektet, var jeg i Burkina-Faso for at se-lytte og rådgive om nye tiltag, på 

det projekt der har kørt i 18 år, uden at der tidligere har været kontrolbesøg fra Danmark. 

Sideordnet igangsatte jeg et lille privat selskab, bestående af Clement og Joel og mig selv som rådgiver vdr. en 

betonelement produktion, det første betonelement blev støbt inden jeg rejste hjem. Se billedet med Joel, og krybbe 

elementet. Jeg betalte for opstart med form. 

Da det er et samfund i sin begyndelse...som vores i 50erne, vil der hvis de er vedholdende, være store muligheder de 

næste 30 år indenfor små beton elementer... fliser .krukker ...krybber... 

kloakrør...--men det vil vare lang tid før de kan leve af det, da behovet endnu er minimalt. 

Derfor har jeg planlagt følgende, efter at CLEMENT har meddelt, at ejeren af den restaurant han var bestyrer på, er 

blevet lukket. Det var også hvad jeg forventede, da den havde en meget dårlig placering, og når jeg spiste der var der 

sjældent andre end mig, så jeg havde for længst dømt den lukket, --men Clement lavede noget god mad. Og derfor 

har vi her i huset bestemt, at vi vil prøve at hjælpe Clement og Joel til en levevej de kan leve af her og nu. 

Jeg har foreslået Clement at han får et mobilt køkken, så han kan placerer sig der hvor folk kommer, og så flytte sig 

til pladser hvor der afholdes særlige begivenheder. 

Det synes Clement var en god ide, og har sendt mig en pris for et mobilt køkken, med et skrabet udstyr....6600,-Kr. 

DK. Her i huset har vi nu afsat 2000 kr. til formålet og vi håber så, at der er nogen af jer der kan afse lidt til at 

hjælpe dette projekt i gang. Dels så de har noget at leve af, og dels kan de med denne mobile restaurant langsomt 

oparbejde deres betonfabrik. 

Jeg har også en bagtanke med dette, som jeg har orienteret Joel og Clement om, de to skal være mine 

kontaktpersoner dernede og min base, når jeg nu planlægger andre opgaver dernede f.eks. er jeg igang med at søge 

kapital til et projekt hvor jeg vil ...LÆRE JORDEN AT DRIKKE HURTIGERE... 

når det regner, så går det stærkt, og vandet løber væk og erroderer jorden, vi skal nå til at der opbevares mere vand i 

jordlaget....de øverste 60-70 cm.... GRUBNING. 

Clement er 31 år, og har for det meste arbejdet på hotel i køkkenet, han kan ikke Engelsk. 

Lillebror JOEL er 25 år og går på universitet første år. Han er en meget intelligent ung mand, han er hurtig i 

opfattelsen, han er god til Engelsk, hans mål er at blive Arkitekt. 

Deres forældre er døde ....Faderen døde som 48 årig, Moderen som 50 årig. De er 8 søskende, faderen nåede at købe 

et hus til børnene inden han døde, huset er betalt, og det er et nyt hus. 

I Burkina-Faso kan man endnu ikke låne penge på fast ejendom.               …donationer mærkes Burkina. 

Evt. Penge donationer kan overføres til Danske Bank Riberdyb Kolding reg.nr.0890032008 

Hans Erik Mogensen Svinget 3 Skanderup 6640 Lunderskov.  75594950  -mail- Svinget.3@Hotmail.com  


