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                Første Rejsebrev fra PIONER AFRIKA 
               4. nov. 2009  
 

Min rejse herfra til ACCRA startede med,  at da jeg havde kørt 1 time i toget til 
Hamborg,  skulle jeg bruge min tegnebog.... men den var der ikke,  Mange i toget 
deltog i eftersøgningen, men vi fandt  den ikke. Væk var den med alle mine ting.... 
og værst af alt  2 stk. Visa kort var også væk...så nu er gode råd dyre. Heldigvis 
havde jeg et større beløb  US dollars i lommen, så indtil videre går det, men der er 
vist ikke nok penge til, at jeg kan få bilen ud af havnen........TOVE er igang med at 
sende kontanter over VESTERN UNION, så det går nok , dog vil denne hændelse 
nok forsinke mig i nogle dage. 
 Da jeg kom til Hamborg lufthavn tirsdag morgen, ja så var der forkert afgangstid på 
min billet, (1,5 time)  ...... jeg nåede lige at komme med et tidligere fly til 
Amsterdam.....så pu/ha. 

 
 I morgen torsdag kører jeg til Havnen  i Accra og ser om jeg kan få bilen med ud. 
Jeg har lejet en tolk jeg kender hernede , til at tage med mig derud. Han arbejder 
med turister til hverdag, så jeg er spændt på om mine penge slår til, jeg skal jo også 
have skaffet nummerplader, forsikring m.m. 
  
Strømmen her i ACCRA er nu gået væk 2 gange, imedens  jeg har skrevet ............... 
  
Hilsen Hans Erik Mogensen..........man skynder sig helt vildt med at skrive, for lige 
pludselig så ER strømmen væk.. 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                     6. nov. 2009  
 

Ja nu har jeg så fået løst problemet med min pengemangel   ( som jeg skrev mistede jeg mine 
betalings kort i toget til Hamborg )  Tove har nu sendt mig så mange, at jeg skulle kunne klare 
mig i et par uger....alt efter hvad de ude på havnen går og brygger sammen af  ideer om, at de 
ikke troede det var sådan og sådan.....De er utrolig kreative når det drejer sig om at få lidt ekstra 
lagt på regningen. Problemet lige nu med at få bilen udleveret er,- at  JACUES 
NIGNAN muligvis har påført nogle papirer de forkerte tal.  Hvis tallene er korrekte, så kan de 
hjælpe mig ind i landet uden import afgift, da jeg har noteret udstyret som undervisnings 
materiel.....så vente...vente. Mine nye betalings kort bliver sendt til OUAGA. 
Kl. er nu 10  formiddag og da jeg endnu ikke har fået en mail fra havnen om, at jeg kan komme 
ud og hente bilen,  må jeg vist regne med at holde weekend her i Accra sammen med JOEL..... 
Joel er jo den unge mand fra Burkina Faso, som er kommet herned i går for at være i bilen 
sammen med mig hele vejen op til OUADADOGAU. 
Joel har nu i 2 år gået på Universitetet og studeret arkitektur,  men pengemangel har  bevirket, at 
han har opgivet studierne , og er rejst over til sin Farbror på Elfenbens Kysten, hvor han  
hjælper med i sin farbroders butik....Grossist for  OL & Vand......Joel har  taget 2 uger fri for at 
hjælpe mig derop med bilen. 
JOEL er en dygtig ung mand på 25 år, og er faktisk lige sådan en person man har brug for, når 
man påtænker, at starte noget landbrug op. 
At han ikke har erfaring med landbrug, betragter jeg som en stor fordel, da han så er nemmere at 
præge. Han er ihvertfald meget pålidelig.....dog har han det  som alle hernede ..... de kan  ikke 
holde FOKUS på opgaven.  Det er noget jeg prøver at forklare Joel, - at når han begynder  på 
noget så vigtigt nyt  som  ”Landbrug i BURKINA FASO”, så er det meget vigtigt ikke at sprede 
sin indsats ud på flere opgaver. 
Jeg kan lige forestille mig ,at nu hjælper ABU  mig igang deroppe, og ABU får noget erfaring 
med hjem til JACs  farm\ Skole, som han så kan videreføre der... hvis ABU da ikke ønsker at 
bosætte sig i LERY, -  landsbyen hvor vi skal starte op. 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                  7. nov. 2009  
 

Jeg skriver faktisk kun fordi jeg keder mig lidt, og nu gik det jo sådan, at det blev weekend 
inden vi fik bilen ud af havnen, der er stadig et dokument problem, som jeg lige har bedt The 
Agent om at konkretisere, han skriver at der er et lille problem, men ikke hvad problemet består 
af, og så vil han have jeg skal bruge 600 kr. på at komme derud igen, blot for at hore hvad 
problemet er, det må han da kunne beskrive på en mail.  
 
Jacgues Nignan har nu sendt ham et dokument fra BFs. Undervisnings-ministerium om, at han 
er godkendt til at undervise i diverse Agri-kulturer, men om det er det problem han skiver om  
er ikke helt klart, -  jeg vil hellere skrive sammen med dem, for deres udtale på engelsk er godt 
nok næsten umulig at forstå,  særlig når  de taler i mobil telefoner med en masse baggrunds 
støj.........så nu sker der nok ikke så meget før efter søndag. 
 
 Jeg kan nu  fortælle hvad JOEL  fortalte mig igaar. Vi har  jo god tid nu til at snakke og lære 
hinanden nærmere at kende. Han fortalte blandt andet at hans afdøde far, havde haft 3 koner. 
Med kone 1  havde han 8 børn, hvoraf Joel stammer........ 
Med kone 2 havde han  3 børn............................. 
Med kone 3 havde han  6 børn............................. altså 17 børn. 
 
Så det er da til at forstå,  at der bliver overbefolket hernede, men Joel fortalte også, at hvis han 
gifter sig i Burkina Faso, så må han kun have en kone. 
 
 Hans Erik Mogensen 
 
 
 

 

 

 



  9. nov. 2009   
 

I dag  har vi igen brugt tiden  i Tema  på 4 forskellige kontorer. Vi troede ellers, at det var 
dagen,  hvor vi fik bilen, men der var stadig to uløste problemer, skabt af en i Danmark og en i 
Burkina Faso.  Papirerne skal trods alt være i orden, for når vi kommer op til BFs. Grænse, så 
jager de os bare tilbage til ACCRA, hvis der er forkerte oplysninger. 
 
I dag sagde AGENTEN, at han  skulle have de tusind $ jeg skulle af med,. Nu troede jeg vi fik 
bilen, men nej, det gjorde vi ikke. I stedet sagde de, vi kunne hente den  på onsdag...OK så kan 
vi køre til BK  tidligt om morgenen før trafikken bliver for tæt..  Jeg har desværre omregnet 
kursen på deres penge, det vil sige at køreturen kostede 365 kr....og ikke  600 kr.......men det vil 
også sige, at vi har været i Tema  3 gange, når vi henter bilen, og brugt 8 timer hver gang. 
Jeg har  i øvrigt fået  lidt influenza, tror jeg.... men føler det er i bedring. 
 
Hans Erik 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                        12. nov. 2009  
 

Som tiden dog går med at vente på den bil. Spændingen stiger i takt med adrenalin pumpen, -  
den kører bare derudad.  Men nu er vi da begge to feberfri, - og det var så den influenza. Om det 
var ”griseflu”… det ved jeg ikke,   hernede er der i hvert fald ingen, der har hørt noget om  
”farlige griseflu”, -  ikke dem jeg har talt med. 
  
Nå, men tilbage til den bil. Her i eftermiddags  kl. 15 fik vi endelig besked om, at vi kunne 
komme med det samme og hente bilen.  Vi fik travlt med at få fat i vores ”private” Taxa til  365 
kr. for turen, -  og kl. 16.30  var vi tilbage på Agentens kontor.  Først  kl. 18  fik vi besked på at 
køre ud til Container/ bil havnen,  hvor vi  kunne få udleveret vores bil. Vi stillede os op i køen 
ved udleveringen, sammen med manden vi havde med fra kontoret. Der stod vi så i en halv time 
og ventede, og pludselig begyndte de at lukke den store jernport, og al udlevering var slut for 
denne dag. Der blev sagt, der var ingen bil til os i dag,  I må komme igen i morgen. 
Jeg brokkede mig selvfølgelig, vi kunne jo have sparet  turen. De siger vi får bilen i morgen, 
men vore omkostninger er jo nu allerede oppe på 1500 kr, fordi vi har brugt 12 ekstra 
hotelnætter, husk på vi er 2 personer. 
I morgen tidlig kommer taxaen , og så skal jeg nok skrive  om vi virkelig har fået den bil.  Jeg 
fik lov at komme ind og se bilen , - den så OK ud, men Taxa Kontoret havde åbnet dørene med 
en vinkelsliber   ( jeg havde jo punktsvejset dem til ), og dørene ind til førerhuset var ikke 
engang låst, de sagde det var unødvendigt, men det var  mørkt,  så jeg kunne ikke se, om der 
manglede noget. 
Det var et godt lukket område med mange vagter, ...men hvad med vagterne, sagde jeg?..... 
  
Mere i morgen aften....vi kører  herfra lørdag morgen Kl. 5.....før trafikken bliver for tæt. 
  
Adrenalin Hilsen  fra Hans Erik 
 
 
 

 

 

 



                                                                                     13. nov. 2009  
 

Endelig fik vi bilen, -  men det tog alligevel hele dagen. Hvordan pokker den mand  tænker, når 
han dagen før ...kl.15  ringede og sagde, at vi kunne komme og hente bilen,...hvordan mon han 
havde tænkt sig det skulle have foregået  på de  2 timer, når vi i dag  brugte 5 timer før det 
lykkedes. Til sidst fik vi den besked,  at nu var der ikke mere at betale, - I kan køre, sagde den 
nye mand der var sat på sagen.  I går sagde de ellers at jeg skulle betale 350 CIDI..ca.  d.v.s. 
1200 kr for nummerpladerne, men det var da et plaster på såret, for vi har jo lejet taxa 4 gange i 
alt. ca. 1400 kr. og så har vi haft 14 ekstra hotel overnatninger til ca. 1800 kr i alt.   Det betyder  
en hel del, for i sidste ende betaler jeg jo kun 1200 kr. pr. md. for et helt hus,  når jeg kommer 
op til Dedougo/ LERY. 
 De to Chefer fra Agent firmaet som har kørt sagen i hele forløbet,  så vi slet ikke i dag.............. 
I øvrigt fik vi monteret en signalbox på taget af bilen, det er noget de er begyndt på ude i Tema 
Havn, og særlig når vi kører transit, som vi jo skal.  Boxen  udsender et digitalt signal til en 
satelit, som  så  kan  følge os hele vejen op til grænsen, hvor den vil blive afmonteret.  Dels er 
det for at de kan registrere, at vi ikke kører steder hen med læsset som ikke er beskrevet i 
papirerne, og hvis bilen skulle blive stjålet, så den kan spores.....Wunderfull World. 
I morgen tidlig kl. 5 kører vi til vores  første mål  KUMASI 300 km., -  næste dag går det  mod 
TAMALE....  det hele klapper  nu, så vi  skulle  være i OUAGA søndag eller mandag.. 
  
Hans Erik  

 

 

 

   

 



                                                                                             14. nov. 2009 

ON THE ROAD AGAIN.......... 
 
Kl. 5 i morges startede så turen her op til KUMASI, - en tur på 300 km.  Da vi kørte fra Havnen i 
går, fyldte vi tanken op, så vi var klar til afgang. Jeg havde lejet en ung mand (en Taxa) til at føre os 
ud af Accra i den rigtige retning, og det var et utroligt godt valg, for aldrig har jeg da prøvet noget 
lignende ...( det var værre end da jeg skulle køre en ukendt bil ud af SIDNEY i venstre side )  
Vi havde vist ikke fundet ud af byen uden t.t. -  ACCRA er en enorm stor by. Det tog to timer at 
komme ud på landet herfra.  Af dette vejsystem var 5 km ganske forfærdeligt. Der var store nye 
vejbyggerier i gang i byens udkant, og vi skulle køre igennem noget der mere var velegnet som 
undervisning for en landrower club, det var jeg godt nok ikke glad for med den hårdt læssede 
varevogn, - den var jo læsset med 1200 kg. Mere, -  end den må være i DK. 

 
 Kl. 7 holdt vi en lille pause og jeg betalte Taxamanden ca. 150 kr. Herefter  kørte vi mod Kumasi.  
Bilen går rigtig fin i motoren , men jeg kan godt mærke, at den er læsset for hårdt, så vi brugte 7 
timer til at nå målet KUMASI. 
Men vi havde  kun lige kørt 50 km., da vi blev stoppet af den første politi kontrol. Betjenten kom og 
sagde, at jeg ikke måtte have læs på taget når der ikke var tvillinghjul på bilen. Ok sagde jeg bare, 
men det kender jeg ikke noget til, der kører da så mange andre rundt her på vejen på samme måde, 
så jeg tænkte , - sig ikke noget han kan bruge imod mig....måske var det rigtigt. Næste gang vil jeg 
spørge til, om han kan vise mig det på skrift....hvad gør vi så, sagde jeg ?....ja så må du jo ikke køre, 
sagde han. 
 Der blev helt stille, hvorefter jeg sagde  til betjenten, kan du lide kaffe ?  ja, sagde han og nikkede, 
har du da noget ?... nej det har jeg ikke, men her har du 20 CIDI så kan i alle tre købe noget 
morgenkaffe. OK. sagde han og GO...GO...så vi skyndte os at køre. 
En time efter var der politikontrol nr. 2 som endte med, at jeg blot skulle vise mit kørekort frem. 
  
Nr. 3  politikontrol kom efter ca. 1 time. Den endte også fredeligt med fremvisning af kørekort. 
Men denne kontrol har muligvis sendt besked til den næste Politikontrol, hvor der sad  et utroligt 
du.. Sv.. ..en mand med en masse striber på skulderen og en flot hvid politikasket. Han havde hvid 
lædervest med sort skrårem, og han virkede virkelig frygtindgydende, Hos ham var vi nu havnet. 
Den tredje kontrol havde åbenbart lagt mærke til, at jeg ikke havde taget selen på, og havde derfor  
ringet frem til den næste kontrol...Jeg havde slet ikke tænkt på selen, da det er sjældent at se den i 
brug hernede. 
Men denne Kaptajn gik lige til sagen. Giv mig dit kørekort sagde han barskt, du har begået en stor 
ulovlighed, og nu inddrager vi dit kørekort, og hvis du er utilfreds med det,  kan du tage mig i 
retten, sagde han. Han stoppede mit kørekort i lommen, og stod foran bilen i 5 minutter og skrev en 
hel lille roman som jeg fik en kopi af, - hvorpå han sagde, så kan du komme her om 5 dage og hente 
dit kørekort, og du er som sagt velkommen til at beklage dig i retten. Hvorefter  han gik med mit 
kørekort, imedens Joel og jeg kiggede desorienteret på hinanden. Jeg går ud og snakker med ham, 
sagde Joel. I sidespejlet kunne jeg se dem diskuterer, - men Joel kom tilbage uden resultat, kun med 
den besked, at jeg kunne betale 200 CIDI til ham  ( ca. 700...800 kr ) Pludselig kunne jeg se i 
spejlet, at djævelen var på vej hen til os igen. Men nu var jeg blevet lidt sur. Da han rakte hånden 
frem sagde jeg, at så mange penge havde jeg ikke, før jeg kommer til Kumasi, men du kan jo putte 
mig in the Jail, sagde jeg. Hvorpå han svarede  ..hvor mange har du da, - jeg har 80 CIDI, sagde jeg 



og viste ham dem. Han tog dem og sagde GO...GO. Heldigvis havde jeg talt pengene op uden at han 
havde set det, nemlig da de stod og diskuterede bag ved bilen.  Jeg havde flere penge på mig, ...men 
det er godt nok et frækt røveri endda ved højlys dag, og oveni købet af en højt placeret politi mand, 
som burde være et eks. for sine borgere, som betaler hans løn....men den mener han jo nok er for 
lille....PU...HA. 
  
2 timer for vi kom til Kumasi blev vi stoppet for femte gang af politiet, det var en 
ældre politibetjent, som havde  et uforståeligt sprog. Han ville lige skælde lidt ud, fordi jeg ikke 
stoppede hurtigt nok efter hans mening, og så skulle han lige kigge ind  i bilen. 
 Alle papirerne skulle vi tage med hen i en hytte, hvor der sad en kvindelig betjent og skrev under 
på, at der i bilen var dit og dat. For at aflede den ældre betjents interesse, når han spurgte mig om 
noget, kom jeg med lange forklaringer.  Jeg kunne se på ham, at det gad han ikke høre mere på , 
hvorefter han sagde vi kunne køre....Stop sagde den kvindelige betjent,  - har i noget vand i bilen, - 
ja det har vi da sagde jeg, - så hent det til mig sagde hun  - OK. sagde jeg,- men det er nok omkring 
40 gr. varmt, bare hent det sagde hun, -  og så vred ud.  - JOEL lob hurtigt hen og hentede vandet. 
.....Jeg synes altså at vore politikere, - når de forhandler hjælp til disse korrupte stater , bør  fremhæve, 
at deres politi burde renoveres og alle burde fyres og nye ansættes, og den gamle politikultur begraves. Man bliver altså  
lidt vred, når man bliver behandlet på den måde. 
 Jeg kørte herefter direkte ind til KUMASI centrum, og pludselig kunne jeg se de store lysmaster på det store Stadium, 
og så vidste jeg jo hvor vi var. Jeg kørte direkte ned til det lille Gest hause vi boede på sidste år. 
Men der var  ikke plads, men manden fandt hurtigt noget andet til os. 
 Nu skal vi hen og spise og i morgen går turen til TAMALE....om søndagen er der vist ikke  meget trafik, de er nok i 
kirke, og det håber jeg  også at  alle politier er. 
  
Hans Erik og Joel 

 

 

 

 



                                                                                    15. nov. 2009 
 

Vi skal lige tilbage til ham den slemme betjent som vi mødte i går.... for han havde jo ret til at 
give mig en bøde,  når jeg ikke havde selen på, men problemet var jo, at han  for de 200 CIDI  
(800 kr) IKKE ville give mig en kvittering, han ville derimod efterlade mig med bilen ude på 
landevejen. Da jeg bad om  kvitteringen, sagde han, at jeg kunne rådne op herude. 
Det  sidste ord er dog ikke sagt i den sag. Jeg skriver til den Ghanesiske Ambassadør i Danmark 
og melder ham for korruption og landevejstyveri. Jeg angiver dato, sted  og tidspunkt og en 
beskrivelse af forløbet. 
  
Men i dag kom vi så 370 km. længere frem, og er nu her i TAMALE. Jeg sov lige en 1,5 time 
inden vi kørte herned med en taxa, det var bare godt, for man bliver utrolig træt i den varme og 
så alle de store huller i vejene, man skal køre slalum halvdelen af tiden.  Derudover er alle de 
offentlige kontroller et stort problem. Det er sgu som i Rusland under kommunismen, de vil 
gerne hele tiden vide målet,  selv om de kan følge os digitalt på deres skærme. Vi har  en sender 
på taget af bilen, som bliver fjernet,  når vi kommer til grænsen. 
I dag er vi blevet stoppet af politiet 3 gange, men ingen af dem manglede penge,- det var nok 
fordi vi så de fik penge af mange af de lokale, dog drejer det sig om småbeløb på omkring ca. 5 
kroner,-  så de fedter vist lidt for dem. 
 Så var der de 3 Toldkontorer,  som ligger med ca. 100 km. afstand på de store veje. Da vi kom 
til Tamale her i dag,  kørte vi ind på en servicestation. Der står der altid så mange unge mænd 
og laver ingen ting. Der er  flere hundrede arbejdsløse her, der ikke har noget at give sig til.  
Regeringen kunne  sætte dem i gang med at rydde op, samt en masse andre ting, de har jo 
alligevel så travlt med deres forbistrede kontrol system....... Jeg spurgte  en af disse gutter, om 
han ville have en tyver, og straks var der ti andre der råbte op.  En af disse mænd havde en  
knallert. Han kørte  foran  os ud til CATOLIC Gasthause, som vi var på sidste år. 
 Inden vi nåede OUAGA, havde vi kørt 430 km, og så skulle vi jo lige over grænsen. Det kan 
godt tage noget tid, det afhænger nemlig lidt af persontypen der får sagen når vi kommer, jeg 
har jo alle de papirer jeg har betalt 1000 $  for , dem de har brugt 10 dage på at sammensætte til 
en ROMAN,  men vi har et tlf. nr. til en betydningsfuld embedsmand fra BF. kontoret i TEMA,  
han sagde, vi kunne prøve at ringe til ham, inden vi kom derind, han skulle arbejde der i 
morgen. 
  
HANS ERIK og JOEL  på  tur til OUAGA fra ACCRA 
 
 
  

 

 

 



...endelig i OUAGA 

                                                                                        17. nov. 2009  
 

I sidste brev glemte jeg helt at fortælle, at de første 200 km. fra Kumasi og til TAMALE, var en 
meget flot tur igennem en spændende jungle, med en masse dyrelyde. Regntiden er jo lige slut 
så det hele var klædt i grønt. Men sidst på dagen begyndte bilen at køre lidt mærkelig. Den 
rystede og ville ligesom ikke rigtig lystre. Jeg valgte derfor at bruge et par  timer næste morgen 
hos en grusmekaniker. Han  behøvede kun at køre 300 m med mig, så sagde han,  hvad der var 
galt. Det var begge forhjulsdæk der var sprunget i lærredet og derved kommet voldsomt i 
ubalance. Tre mand gik igang med hjulene, - men forinden  havde de konstateret, at det ene 
bagdæk også var røget sig en tur- altså tre dæk ialt,. Heldigvis havde jeg  to andre inde i bilen. 
De store huller i vejene havde taget livet af dækkene uden at luften var gået ud, - underligt - 
men sandt. 
Vi sov her i Tamale på Catolic Gesthaus. Da dækkene var sat på, hvilket ikke var så nemt, fordi 
de ikke kunne  tage skruerne af med deres værktoj,-det knækkede-  måtte  vi køre ind til 
Centrum til en smed, som havde noget kraftigt værktoj, og så lykkedes det. 
Denne smed  kunne få dækkene af, og så blev de dyppet i olie og sat på igen.  Smeden var en 
flink mand, han sagde,  når du kommer helt fra danmark og hjælper Afrika, så skal du ikke 
betale noget. Han ønskede mig held og lykke, og så kørte vi. Se det var da en mand af format, 
....der kan disse to  nationer ikke klare sig i format...GHANA og BURKINA FASO...de flår mig 
totalt.  Da vi kom til grænsen i aftes,  startede  et burokrati ,der var endnu værre en i havnen 
TEMA, og det er ikke slut endnu. 
De beslaglagde bilen og mit kørekort. Vi kom ellers allerede kl. 14 og troede,  at vi kunne 
komme over grænsen SAMME DAG, MEN NEJ, DE SATTE BILEN HOS 
COSTUMSSERVICE OG TOG MIT KØREKORT I FORVARING OG DE HAR DET 
ENDNU. De forlangte vi skulle kontakte en agent til at varetage vore  interesser. Så det måtte 
jeg jo gøre, han skulle bare lige have  135.000 cfa..ca. 1300 kr. Herefter blev jeg henvist til et 
lille snavset hotel i ingenmandsland imellem de to stater.  Der har vi været i nat , ja helt indtil 
kl.14, hvor vi endelig fik  lov til at køre, - men uden kørekort og i kortege de næste 200 km til 
OUAGA. 
Vi kom  hertil kl ca. 18.. og måtte igen aflevere bilen hos dette monstrum af et 
myndighedsorgan ”Coustumsservice”. Der står den  nu , men jeg håber, at jeg måske får  den  
igen i morgen - .hvis ikke de sætter en ny agent på til at udfylde de papirer de allerede har lavet 
7 gange. Det er simpelthen så forfærdeligt et monstrom af  et offentligt kontor at være.  De laver 
det samme i flere omgange,  det er helt planløst, og vi bliver stoppet på vejene ustandselig hvor 
de  forlanger  en underskift og lidt penge. En kvittering kan du ikke få og de bliver oven i købet 
skide fornærmet,  når jeg beder om den.  
Jeg tror ikke denne form for transport kan betale sig. Vi er for nemt et offer alene ude på 
landevejene.  Jeg har allerede nu brugt 30.000 kr på den transport, og en masse knokleri og 
stress på grund af  myndigheders enorme frækhed.  
Det var slemt i GHANA....men det er værre her i Burkina Faso. Tænk  myndighederne  i 
Burkina Faso har først godkendt papirerne  i TEMA...så halvvejs til grænsen....så igen her ved 
grænsen, og nu  her i OUAGA. Vi er ikke ved målet endnu, så de vil sikkert have flere penge. 
Jeg skriver igen når jeg får hvilet ud, for det har godt nok været noget af en omgang. 
Håber valget er gået godt for os alle....  
Hans Erik.....  hvis ikke jeg havde haft JOEL med mig, så havde det vist blevet lige i overkanten 
af hvad jeg havde kunne klare, han snakker jo fransk. 
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Jeg er næsten i mål , og de siger, jeg kan få min bil og mit kørekort på fredag...........så det bliver 
nok først på mandag eller tirsdag, og herefter skal jeg først  til at  skaffe  nummerplader.  Der kan 
hurtigt gå endnu en uge eller mere før jeg kommer op til jordstykket i LERY. 
Men nu kan jeg så holde lidt ferie, selv om det er lidt svært med kun få kr .på lommen, men jeg har 
da fået godkendt lang kredit her på  SONG TAABA, så jeg dør da i det mindste ikke af sult.  Tove 
sendte jo mine nye kreditkort d. 11. 11, men endnu er de ikke dukket op, så nu må jeg låne af 
Jacgues  til at betale  Agenten.  De siger det er nødvendigt selv om det lyder underligt, når  4 af 
deres egne kontorer alle har godkendt det hele flere gange. 
Jeg håber de kort er lige om hjørnet, ellers må vi jo igen bruge  WESTERN UNION,  men det 
koster 350  kr  hver gang vi sender 5000 kr.    
Jeg har  sovet 3 timer i dag, og det endda her midt på dagen, så nu er jeg snart som ny igen. 
  
Mit brev igår var desværre fuld af fejl, men det var vist på grund af træthed, og i øvrigt er det lidt 
svært med en ny PC er,  hver gang jeg skal skrive......de er jo indstillet til mange forskellige sprog 
og det gir mig problemer,,,,,,,, og alle tastaturer er ikke ens....... 
  
Jeg skal have spurgt til hvad det ville have kostet at sende det i en container. 
35 gr.  varm hilsen fra en ……..  VAGABOND i BURKINA FASO. 

 

 
  
 

 



                                                                                                                             19. NOV. 2009    

                                                                                                                                                                              

Det som i her vil læse er nok stærkt påvirket af hvad her sker lige her og nu, - men først vil jeg 
skrive det jeg fredeligt har siddet og forberedt mig på hvad jeg ville skrive, dog er det jeg skriver 
påvirket af,  hvad jeg troede,  der var ved at ske: 
Jeg har nu fået lidt penge sendt af TOVE over Western Union;  mine betalingskort er stadigvæk 
ikke kommet : så jeg er temmelig låst i mit virke: 
Og igen et nyt tastatur. - Jo mere jeg  lærer Afrika at kende, jo mere synes jeg om den almindelige 
befolkning, - men myndighederne.....!!! og deres  private  hjælpere......... 
Som jeg ser det, er det et stort vildt kontinent, beboet af en stor flok livsglade utilpassede individer  
...efter vores forhold... 
En gammel Farmer og Jagtkultur, som -  når de kommer ind til storbyen  - næsten går i hundene, da 
de der skal leve fra dag til dag,  ja fra hånden til munden. 
De gamle samfund på landet er opvokset med den kultur, at man samler fødevarer til senere brug.  
Det kan de ikke i storbyerne og det er helt forkert at man ikke bosætter dem langs deres floder hvor 
de kunne have et godt liv, og skabe en udvikling fra samfundets yderkant og ind mod byerne. 
I øvrigt ville det være godt at lave en plan om ,at den slags samfund fik at vide, at ved at flytte ind 
til de store byer, får de kun større problemer. 
Der kan  i øvrigt være flere situationer, hvor man kommer til at tænke på om de her i det hele taget 
ønsker vores hjælp,  og det fører så den næste tanke med sig. Måske skulle vi fra vesten helt lade 
være med at blande os i deres liv,  måske  er det bedre de selv løser deres problemer,  hvis de altså 
selv mener de har et problem. Måske skal vi helt lade dem være i fred og lade dem selv udvikle sig 
langsomt uden penge og anden hjælp fra os.  Måske  hjælper vi kun, fordi vi har dårlig samvittighed 
fra kolonitiden. 
Det bliver alligevel en uinteresant verden hvis alle bliver ens,  så kan vi jo ikke finde nye 
oplevelser.  

 Når jeg kan få disse tanker,  er det nok fordi,  når  man kommer i konflikt med deres burokrati , 
opstår der meget nemt  i visse kredse en vis uvilje mod at få hjælp, da hvert fremskridt stjæler lidt af 
deres kultur,  - og vi skal vel ikke hjælpe bare for at tilfredsstille vores dårlige samvittighed, jeg har 
ihvertfald  her de sidste dage oplevet, at disse mennesker ikke ønsker hjælp,  hvis vi stiller 
betingelser, og det er vi da nødt til, hvis vi ikke helt skal prostituere os . 
Hele U landshjælp systemet er vel skabt af de gamle Kolonimagter på grund af omtalte dårlige 
samvittighed.  Det er farligt med alle de pengegaver og andre ting som vi afleverer herude.  Alt det 
gratis hjælp gør dem blot til klienter, Denne klientgørelse burde vi kun bruge mod vores værste 
fjende,  det ender nemlig altid i en destruktion: 
  
Det destruktive sker når befolknings tallet øges hvert tiende år med enorme tal , på grund af den 
uvirksomme klientgørelse og den deraf følgende unaturlige tilstand. 
  
Men nu til noget helt andet. Bilen er stadig i forvaring sammen med mit kørekort, og de finder 
ustandselig på nye besværligheder, så er der noget der skulle have været gjort i Danmark før jeg 
rejste, var det en manglende tilladelse til at indfore bil og læsset: Jeg havde blot fået at vide,  jeg 
skulle have en aftale med en modtager, og det havde jeg jo:  Men ham AGENTEN ved grænsen har 
lavet noget rigtigt lort.  Han har på et stykke papir skrevet, at jeg havde private ejendele i bilen, som 
skulle beskattes med ialt 3600 kr:  Det drejer sig om 15 brugte bøger, en vandkoger, samt en madras 
jeg kunne sove på når jeg kommer op til LERY. 



Disse blodsugende Agenter vil nu have jeg skal betale 1,5 Mill,  CFA = 18000 Kr: for at jeg kan få 
bilen. Dertil kommer nummerplader og forsikring. Jeg føler virkelig, at nu er der noget i gang. De 
vil jage mig en skræk i livet, så jeg rejser hjem og efterlader godset,  men de bliver klogere. I dag 
fik jeg dog lov at hente min havregryn og mine konserves i bilen. Det er et forbandet system med de 
Agenter. Med dem har myndighederne deres ryg fri. Der er lavet så mange fejl hele vejen igennem, 
at vi hverken kan finde ud eller ind, og hele årsagen er det  Agent system, som vi ustandselig bliver 
tvunget ind i af alle disse rådgivere, som taler utroligt meget, som Franskmænd nu engang gør. 
  
De siger, der er lavet fejl fra flere sider, og derfor kan de ikke godkende det. Men hvordan kan det 
så være det kan ordnes for 1,5 Mill, CFA. Det kan for mig at se kun være på grund af, at der er 
bestikkelse indblandet.   Jeg tror der er nogen der vil ødelægge det for  mig, - de er bange for evt, 
resultater............. 
  
BARE ROLIG derhjemme jeg skal nok komme igennem, jeg tager mig bare god tid, og så  mister 
de nok lysten. Idag blev jeg stiktosset, så JOEL sagde,  Dont Lose your Temper  Hans,  jeg svarede, 
at det var umuligt at hjælpe, når der var uvilje tilstede, og fortsatte, - at så kunne jeg jo blot sætte ild 
til hele bilen samt indhold. - Ja jeg blev sgu lidt vred, -  men nu har Agenten lige hentet 110,000 
CFA  1200 kr:, så må vi se, om han kan finde ud af noget positivt,,,,,,,,,,,,,,, 
  
Bliv nu ikke for nervøse derhjemme, jeg har det fint i kampens hede....... 
  
Hans Erik  

 

 

 

 



                                                                                                                                                 20. nov. 2009   
 

Her er det hele gået lidt i stå. Alle lurer på alle, og jeg selv er gået i hi med IS I MAVEN. Jeg 
har jo ikke så travlt, det er jo ikke mig der skal udvikles, jeg skal bare vente og se hvornår de 
bliver bløde i knæene.  Hvis de ikke bliver det, så må de selv om det, for når jeg har brugt 15 
tusind US ...og har tænkt at bruge lidt flere på at opbygge en lille ROLLEMODEL af et 
LANDBRUG,  så vil de vel ikke flå mig totalt, det er vel ikke et røversamfund, og når den lille 
fejl godt kan fikses for 18000 kr.,  så kan det vel også fikses for 2....3000  kr. 
  
Venlig ferie hilsen fra  VAGABONDEN  
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Det bliver værre og værre, aldrig har jeg oplevet en mere ubegavet administration,  end den de 
her lægger for dagen.  På grund af det franske sprog har jeg ikke selv formået at fange 
problemerne i starten, ....der er flere burkina faso kontorer der har kigget på ”vores sag”,  og 
ikke fundet anledning til at sige at der var noget galt med papirerne!!!!!  Men det ser også ud til 
at Jacgues Nignann ikke er godkendt til undervisning, og det tillægges negativ betydning. 
En person i systemet -   har ud fra læsselisten -   læst, at  der var 2 papkasser med 15 brugte 
bøger, 3 håndklæder, 1 stk. vandkoger, 6 poser havregryn, og 1 stk. brugt skummadras for at jeg 
havde noget at sove på.  Disse ting vil de nu have en afgift af  på 3600 kr.  Det er vanvittig, der 
er ikke engang for 200 kr. hvis det skulle sælges. 
  
Det er en utrolig ineffektiv administration. Den kan vel ikke findes tilsvarende ret mange steder 
i verden. 
Og så taler de i timevis om et enkelt lille problem, som flere kontorer allerede har godkendt. 
Men her gælder det, at nye øjne finder nye problemer, men ingen guldkorn. Jeg sider nu og 
lytter til det franske og må  jævnligt afbryde, for at høre hvad de snakker så meget om , JOEL 
og JAC  må så forklare hvad der sker, men jeg synes nok de to er lige kvikke nok til at sige ja til 
dit og dat. 
Hele systemet benytter sig af Old Fachion Fransk Førkrigs administration.  
Efterhånden , -  når først jeg ved mere, bliver jeg klar over, hvorfor det ikke var Latinoerne der 
vandt anden verdenskrig. Altså de er elendige til planlægning og at visionere deress opgaver. 
  
Og nu har de gud hjælpe mig begyndt at tale om, at jeg også skal tømme bilen, for at de kan 
vurdere tingene hver for sig. Bilen for sig og læsset for sig. Det går jeg ikke gerne med til, for 
hvordan skal jeg så holde sammen på det hele, hvis det bliver læsset af  i et eller andet rum. Så 
er jeg virkelig bange for at meget af det forsvinder lige så stille.  Men nu må vi se, hvad det er, 
de mener med det. 
Jeg har som sagt lige fået kontakt til en der mener han kan klare disse institutioner, han er ikke 
Agent men udfører også sager for det offentlige. Det er hos ham jeg nu sidder og skriver. Han 
har 5 stk. personale her på kontoret, og han siger som sagt, at behandle  mig som de gør, det er 
med til at ødelægge Afrikas omdømme som et sted, hvor man evt. kunne investere sine penge 
m.m. Jeg vil tage chancen og bede om hans help som en slags uvildig bisidder. 
  
Hilsen fra  Problem  Hans 
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Hej alle medlemmer..... nu ser det lidt lysere ud hernede hos mig. Jeg har lige været til et mode i en 
time med en ny kontakt RAADGIVER eller SAGFØRER, Jeg følte, at jeg var nødt til at have en 
erfaren rådgiver med, som ikke har interesse i projektet og dets værdier. En såkaldt neutral person. 
Så vidt så godt. Han vil nu tænke over sagen et par timer, og så kontakter  han mig igen. 
  
Og nu til noget lidt sjovere..........Tove siger, at jeg skal passe på de Afrikanske kvinder....OK  I vill 
do that.....men så vil jeg da lige fortælle en lille sandfærdig  historie fra den dag vi korte over 
grænsen. 
 Vi sad inde på kontoret hos en politimand,  hvor  også der var 3 andre politifolk tilstede, - 1 
kvindelig og 2 mandlige. De to mandlige betjente sad i deres stole og sov, - den ene med åben mund 
så vi kunne se,  hvad han havde spist til morgenmad, den anden kom med et ordentligt snork engang 
imellem og den tredje var  kvinden på ca, 30 år som vejede ca 200 Kg. - Da vi var blevet godkendt,  
siger jeg til politimanden, kan vi veksle CIDI her til  CFA. Han bekræftede, at det kunne vi, og 
sagde endvidere, at hvis du har mange penge at veksle, så vil jeg anbefale, at vi kalder på vekseler-
manden og så gør det herinde, så du ikke bliver snydt m,m, 
Se det var jo fint, så jeg stak ham  30 kr  under skrivebordet, hvilket han åbenbart var vant til . 
  
Min stak af CIDI sedler var vel ca. 2 cm  høj, og da de blev til CFA  blev stakken ca. 15 cm 
hoj....og pludselig skete der noget da den kvindelige betjent så den store stak af pengesedler. 
Hun kom over og stillede sig bag min stol, lagde hånden på min skulder, og sagde: -  you are a 
handsome man, I vill merridt you today if you have the time. – Hertil svarede jeg,  at jeg var godt 
gift, hvortil hun sagde,  at hun godt ville være nr. to kone...200 kg.  Hvad siger i så.  Det var stakken 
af penge der satte liv i hende. Men tænk at kunne sige noget sådant i sine kollegers påhør. 
Nu tror jeg, at jeg vil få JOEL til at komme med sin knallert, jeg vil ud og se om bilen er intakt. 
  
Hans Erik i OUAGA 
 
 
  
 

 



                                                                                    22. nov. 2009  
 

Jeg kan da betale  de 18000 Kr de ønsker, men jeg vil ikke, da jeg så får svært ved at 
gennemføre det planlagte projekt. Desuden også af principielle grunde,  da jeg fra starten har 
fået  oplyst at toldtaksten kun drejede sig om et meget lille og symbolsk beløb.  
Men  inden jeg fik nået at få gang i min nye rådgiver,  kom de to Agenter og JAC   i aftes kl. 8 
med et nyt tilbud. Godt nok var  prisen den samme,  men nu var indregistrering, forsikring og 
nummerplader pludselig inklusiv de 1.5 Mill  CFA. 
De vil faktisk have det beløb, som svarer til det jeg har betalt, for de ”varer” som er inde i bilen. 
Oven i alt dette skal vi jo huske på,  at det har kostet mig 15000 Kr  fra Accra og hertil, hvor jeg 
nu er i forløbet. 
  
Alle disse problemer giver de os, -  selv om vi har lavet et gavebrev som siger, - at tingene 
tilhører Babrinussa Trænings Center. Når jeg efter 5 år er færdig med at bruge alt materiel, ja 
måske allerede efter et par år alt afhængig af  udviklingen, og efter hvor godt de lokale påtager 
sig det arbejde  vi har igangsat, -  er The Trænings Center arving efter mig,  hvis der altså bliver 
NOGET projekt. Vi får se. Jeg har ikke tænkt mig at forlade denne interessante planet jet. 
  
At give et projekt til ca. 100.000 Kr  kvit og frit når jeg til april rejser hjem...det havde jeg været 
så naiv og troede, at de ville blive glade for. Vi har da de sidste to år arbejdet på at 
implementere det oppe i LERY  - ved moder med Høvdingen/ Borgmesteren. .Men de kan 
åbenbart ikke få nok; de bliver ved med at afkræve mig penge. Hvis jeg betalte det som de 
kræver, ville jeg i alt siden jeg kom til  ACCRA have betalt  35000 Kr. 
  
Kun frække Banan-republikker  kunne finde på den slags narrestreger. - Giv dem EMMA GAD  
i Julegave. 
  
Det svarer jo til at jeg inviterer gæster til dyr middag og næste dag sender jeg dem regningen på 
middagen. 
Jeg har nu indbudt dem til et mode på mandag sammen med min nye rådgiver.  
  
JAC kan ikke forstå, at jeg er nødt til at have en rådgiver, der er uden for interessefeltet.... JAC  
selv er jo inhabil.   Jeg har prøvet at forklare JAC  hvad det er at være INHABIL.... men det kan 
han ikke forstå....PROV LIGE AT FORKLARE HAM DET A.S. 
  
NOED PLAN HAVES KLAR   
Måske har jeg lavet en fejl.... isåfald hvilken. Her er enorme overlapninger af fejl,  dobbeltjek 
og dobbelt beregning. De vil f.eks. have 48 procent i toldafgift af den 19 år gamle bil. Det ligner 
noget med, at de alene for bilen vil have 8000 kr. Hjemme i Danmark  gav jeg 12000 for bilen. 
  
 Da jeg bad dem om at sætte en specificeret pris på det specificerede, kunne de ikke. De prøvede 
igen i aftes, men de ved ikke hvor de skal putte priserne hen. Nu håber jeg bare den nye mand 
kan udrede noget godt..... 
  
Venlig hilsen Hans Erik i BF: 
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Jeg sidder her og venter på at banken skal åbne kl. 3. Jeg kan  derfor lige nå at skrive lidt.  Jeg 
skal også, - inden jeg skal ind i banken , - have fundet en fotograf.  Banken skal have 2 billeder 
af mig, for at jeg kan åbne en konto. 
  
Jeg er ved at læse en bog af  SARA LIDMAN...”Din tjener hører” 
Handlingen  foregår i 1887 i Sverige og er næsten en beskrivelse af nutidens  BURKINA 
FASO. 
  
Her hvor jeg bor på SONG TAABA har de en Hund...  DINGO.  Jeg er den eneste gæst den ikke 
knurrer af, den kommer altid hen til mig, og går ikke før jeg har klappet den på hovedet. Den 
husker mig fint fra de to sidste år. 
  
Hans Erik 
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Til medlemmer af Pioner Afrika.   KÆRE MEDLEMMER: 
  
Jeg er faktisk lidt flov over hvad jeg har rodet mig ud i ..... men inden jeg besluttede at 
igangsætte dette projekt, havde jeg fået at vide, at det som skulle betales kun var et symbolsk 
beløb. 
Igår havde vi atter  et møde,  som mest blev brugt på den samme snak som ved de andre møder. 
Min nye rådgiver kunne ikke stille meget op, han konstaterede blot,  at vi nok  havde lavet en 
fejl helt fra begyndelsen.  Jeg med gir gerne, at jeg selv kan være en del af dette 
begynderproblem. Betalingen er for diverse importskatter, på de forskellige dele jeg har 
medbragt,  - og dertil kommer  betalingen  for nummerplader og registrering samt  bilens 
forsikring.  De 18000 kr er en høj pris, for at få  lov til at komme og hjælpe et fattigt,  korrupt 
og egocentreret militærlignende samfundssystem. 
Når jeg nu tænker tilbage, fik jeg allerede den  første advarsel, - da jeg søgte visum til Ghana. 
Ambassaden i København skulle have 400 Kr, dels for visum og dels for anbefalet brev til 
passet. 
Jeg betalte selvfølgelig med glæde , men da jeg bad om en kvittering,  fik  jeg den besked, at 
den  kom med posten.  Jo tak, - det gjorde den, men da var den kun på 300 Kr.   Der må  altså 
være en person,  der har  stukket 100 kr i egen lomme. Allerede her hjemmefra var der altså  
tegn på den uredelighed der præger disse lande. 
Noget lignende skete da jeg sendte  penge og ansøgning til den Burkinske Ambassade. Efter 
nogle dage ringede de til mig og sagde, at der manglede 150 kr i kuverten. Jeg svarede hende:  
Kig bedre efter  de skal være der,  hvis ikke postbuddet har taget dem.  Næste dag ringede hun 
og sagde,  at de ikke kunne finde de penge, - hvortil jeg svarede,  at jeg var  200 procent sikker 
på at de var der, og sagde yderligere, - var det dig der åbnede brevet. – Alt blev stille et helt 
minut, så sagde  jeg: - .are you still there. – Hvortil hun svarede: -  Det var ikke mig der åbnede 
brevet, vi sender dit pas med visum idag. 
 Lidt mere af en selvbestaltet lønforhojelse. og lidt mere uredelighed. 
 
  
 Når jeg nu som selvbestaltet formand for  P.A. plæderer for demokrati og redelighed fra 
myndighedernes side, så må jeg jo også give medlemmer af  P.A. den mulighed  at være 
medbestemmende. 
 
 
P.A. har 62 medlemmer og mit spørgsmål til jer som medlemmer er ? 
  
Skal jeg fortsætte projektet når jeg nu får frikobt bil med gods ? 
Eller skal jeg stoppe og sige NOK er NOK, fordi vi ikke bryder os  om at blive behandlet så 
useriøs, når vi kommer og vil etablere  et udviklings projekt til ca, 100,000 kr inden  1 april 
2010.  På nuværende tidspunkt er  jeg allerede blevet forsinket i 1 måned. Det har betydet en del 
ekstra udgifter bl.a.  fordi det er væsentlig dyrere at bo her i hovedstaden, -  end  det ville have 
været at bo i LERY. 
  
Altså hvis bare 32 af medlemmerne skriver til mig at de ønsker projektet stoppet, så stopper vi 
og sælger alt godset, og kan herigennem muligvis opnå en fortjeneste……bilen kan hernede 
koste omkring 70.000 kr. 



 
Tilbage til kendsgerningerne: 
 
Beløbet jeg skal af med  er 18000 Kr, men de siger nu,  at det godt  kan blive mindre....men 
også større. Holder vi os til de 18000 kr  svarer det til 300 kr pr medlem.  
Så hvis nogen ”drømmer”, så lad drømmen leve sit frie liv.       
 Inden start og afrejse fra Danmark havde jeg med JAC. aftalt,  at han skulle have 200.000 CFA, 
når jeg ankom til OUAGA til dækning for diverse udgifter vedr. min etablering oppe i LERY  
ca. 2400 kr.   Derudover skulle jeg lægge et a. conto beløb på 300.000 CFA = 3500 Kr. -  
Beløbet er a. conto for ' mdr. husleje i et selvstændigt hus  i nabobyen DEDOUGO. Aftalen er 
1200 Kr. i husleje pr måned. Det er meget rimeligt, efter som  vi alle kan bo der, når også de 
4 andre kommer fra Danmark d. 20 .1. 10.....såfremt vi da fortsætter. 
  
Nu mangler jeg blot at få tilsendt de der ca. 20.000 Kr..hurtigt.  Mine betalingskort er stadig 
ikke kommet. 
Herefter  vil jeg afvente  LA- REPUBLIK s  reaktion om de udviser en nations format og 
storhed. 
  
Hans Erik Mogensen i BURKINA FASO....sådan lidt på ”skideren” 
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Myndighederne her har som jeg før har fortalt, inddraget mit kørekort sammen med bilen, 
indtil jeg betaler det  beløb de forlanger. Det er lidt sjovt, for jeg har stadig mit rigtige kørekort  
De tog mit internationale kørekort, som jeg fra kommunen havde købt  for 25 kr. 
Mine bilnøgler tog de dog ikke, men  iøvrigt havde  jeg,  inden jeg tog hjemmefra,  gemt et sæt 
nøgler i motorrummet.  De kan forhåbentlig findes, hvis man ikke kan komme ind i førerhuset. 
  
Iaftes da jeg gik hjem fra Internet Cafeen  stoppede jeg ved en lille købmand for at købe lidt 
bolcher af en stærk slags. I byen her er der en megen stor luftforurening.  De kører jo rundt i alle 
vores gamle biler. 
Inde hos  købmanden  fandt jeg  hurtigt ud af,  at han  kunne tale perfekt engelsk, endda bedre 
end mig. Han var uddannet i England i Handel og Teknik, og passede blot butikken et par timer 
for sin kone. Han havde sammen med en kollega et firma,  der administrerede Lastvogns 
Transport........ 
  
Som snakken den gik, siger han pludselig.. 
 Hvad er så din MOTIVATION til at komme her og oprette et landbrug........ 
  
Jo jeg synes det er på tide at dette Kontinent lærer at føde sig selv........ 
 I Vesten ønsker vi ikke, at alle indbyggere fra Afrika en skønne dag står og banker på vores 
dør........for så dør HØNEN der lægger  GULDÆGGENE... 
  
Hans Erik 
 
 

 

 

 



GÅSEHUD... 
  

                                                                                                                                             26. nov. 2009.   
 

Når en højtstående person her skal fra punkt A til B foregår det ikke diskret, nej så benytter de 
lejligheden til en lille magtdemonstration , som foregår på den måde, at man kører  i en 
specielbygget militær bil. 
Helt fremme oven over førerhuset er der monteret et 12,7 mm maskingevær, og på hver sin side 
af dette , står to meget  strengt udseende og store militærpersoner.  De to mænd står og retter 
deres fremadrettede håndflader mod folket og trafikken.  Med denne handling får de respekt fra 
de omkringstående. Uden at stoppe og midt på vejen kører de, så alle må vige ud i rabatten og 
ind til siden , det gælder også  de biler der kommer mod dem ,og dem der kommer bag dem.  
Gaden blev som blæst, selv om det var lige midt i myldretiden. Det var en utrolig oplevelse, at 
se bare to soldater skubbe alle til side blot med sine håndflader. -  OK  de havde da også et 
maskingevær der tydeligt kunne ses. 
Dog tror jeg, at det er nødvendigt i et nyt samfund som dette. Set i et større perspektiv så går 
dette samfund jo stadig i første klasse, og det vil de gøre i mange år endnu. - De har en skøn 
gammel kultur, som hverken kan eller skal ændres  i et snuptag. Kun med respekt for deres 
kultur og levevilkår kan man give dem nogle  demokratiske  redskaber at arbejde ud fra. 
Her i BFs teenageår er det sikkert nødvendig med disse magtdemonstrationer, hvor også mange 
store fotos af THE PRESIDENT præger bybilledet. Det ligner persondyrkelse, -  billederne er 
ca, 2 X 3 m  . 
Kl.  5 i morges blev jeg vækket af omkring 100 højt syngende Soldater, som taktfast kom 
igennem gaden, det lød godt,  ja det gav mig faktisk  lidt gåsehud. Kvinderne kom ud fra husene 
og klappede  højt , samtidig med at de skreg alt hvad de kunne, -  og tænk det var  kl. 5  om 
morgenen. 
Nu skal  jeg i Banken og se om mine nye kort virker....  
  
Hilsen  fra Hans Erik i Burkina Faso 
  
 
 

 

 

 



                                                                                                                              28. nov. 2009. 
 

I går  den 27.11  var her en stor helligdag. Alt var  lukket lige fra banker, .internet cafeer og alt den 
slags ugudelige ting. Det var meget interessant, at se alle deres flotte kjoler i gadebilledet og ikke 
mindst børnenes påklædning  og alle deres underlige ting sat i håret . 
CATRIN ” the lady of the hause”  lavede gratis mad til mig og to andre vagabonder.  Vi fik ris med  
kogt kål  og svinekød . Jeg kunne se på benene i kødstykkerne, at det har været et lille svin. Det 
smagte lidt af vildsvin, men det har sikkert været et af dem, der ude i landsbyerne fungerer  som 
renovations arbejder,  - og det vil sige, at det er løsgående svin, der  rydder op og tager ALT hvad 
der er af affald overhovedet,  som bliver  smidt ud fra husene eller ud af døren, eller af det hul, der 
engang har  været en dør. 
 Om morgenen  besørger indbyggerne deres toiletbesøg ved  husets bagside. Her kommer svinene  
så og rydder op, og dette  kan man da  kalde genbrug.....det var faktisk ikke så ringe endda. 
I dag meddelte CATRIN mig, at hun blev væk i 4 dage,  Hun skulle sammen med sin familie, -  
d.v.s. mand og 5 børn, -  ud til et bryllup og ved samme lejlighed til en  MANGO FEST. 
  
Nu har jeg snart været på farten i en måned.   Jeg har ikke fået penge nok endnu,  til at bilen kan 
frigives.  Det er utroligt, at en stor bank ikke kan få transporteret 20.000 herned i en vis fart..  Idag 
besøgte jeg her i byen 5 Banker. Det eneste sted jeg kan bruge mit Visa kort er hos  BANK OF 
AFRIKA, men da jeg kun kan, hæve 2000 kr for hver 24 timer så går det alt for langsomt.....Inde i 
Bank of Afrika  sagde de i dag , du kan da bare gå ud til automaten og hæve 1 hel Mil. hvis du 
ønsker det , du skal blot gore det af  5 gange. Jeg gik ud og prøvede,  men Maskinen sagde NEJ.  
Ind i banken igen, - og stå i en  lang kø.  Det virker ikke sagde jeg, og så blev selve Bankdirektøren 
tilkaldt, og alle skulle se med, da jeg nu skulle prøve at hæve en Mill.  Men nej alle så meget 
skuffede ud på mine vegne.  Selv Direktøren kløede sig i det hår , han ikke havde mere. 
 Jeg har nu  bedt Grøn Burkina Faso  foreningen hjælpe mig. De sender ofte penge til JAC. De 
siger, der går kun et par dage så mon ikke den aktion kan gå i gang på mandag. 
For at fastholde alle disse oplevelser og vende dem til noget positivt, er jeg begyndt  at fremstille en 
udgivelse i et stort  A 4  hefte. De gamle rejsebreve fra 2008, og så dem der kommer i denne vinter.  
Måske vi kan skaffe noget kapital ad denne vej. Vi må se, om vi kan få dem udgivet af et forlag 
eller på anden måde. - Måske er der  computerfolk som har en god ide måske fra internettet.  Når nu 
selve projektet kommer i gang, og der  kommer  flotte grønne planter op af jorden,  kan det jo blive 
til nogle fine billeder. 
Jeg har jo rigtig haft tid til iagtagelser i denne sure ventetid, når man sådan vandrer  ganske stille 
rundt i gaderne, - og af og til sætter sig og falder i snak med de lokale, ja så bliver man virkelig klar 
over, at der ikke er ret meget ambitions niveau  tilstede.  Det er som om de har opgivet at få en 
bedre tilværelse i det daglige.  De sidder i skyggen af  huset det meste af dagen, og de samler ikke 
det plastik op, som alle smider, hvor de står.  De fleste ser temmelig håbløs på deres fremtid,,  og 
mange er stadig analfabeter - 75  procent. 
De der har den bedste uddannelse er Muslimerne, hvoraf de fleste er ansat  i Bankerne.  Når man 
spørger en  muslim om han vil køre mig et sted hen på sin knallert,  gør han det gerne.  Når man så 
vil betale, siger de altid at det er gratis for nationens gæster, som han udtrykker det. Nej den daglige 
aktivitet er meget lille .   Tilsyneladende er aktiviteterne om natten noget større, de har da ihvertfald  
rigtig mange børn,  nogle har 5, og andre har  henholdsvis 11 eller 12 stykker.  Det er meget 
normalt. 
Man ser ofte flokke af unge mænd fra 18  til 30 år. De står og diskuterer og kommer ingen vegne 



med deres ellers så gode tanker om dit og dat.  De kan jo ikke låne penge , - og  tilhører de ikke 
overklassen og har rige forældre,  kommer der ingen handlinger ud af  de gode intentioner, de er i 
besiddelse af.  For de er virkelig i besiddelse af gode intentioner. 
En gang om ugen kommer der en skraldebil igennem gaderne, men den tager kun det med, som er 
sat ud til vejen i en bøtte, så det hjælper ikke ret meget. 
Det kunne faktisk være sjov, at bruge en del tid på at hjælpe dem med at opstille  tomme olietønder 
for hver 100 m  i gaderne. Først starte op med en gade, og enighed om at forsøget varer  i 3 mdr. 
Alle skal bruge bøtterne  til affald,  ellers vanker der en bøde.  Ansæt evt. en kontrollør i 3 mdr, eks. 
en PEDEl, som  skal holde styr på hele gaden og  sørge for, at alle de huller vi går og falder i,  
bliver jævnet og fyldt op.  Der skal holdes rent og pænt  foran husene ,,,,,,,,,,,,, måske det ville 
hjælpe på længere sigt,, det var da sjovt at prøve..... 

 
  
Hans Erik I BURKINA FASO 

 

 

 

 
  
 

 



V.I.P...og mere Gaasehud 
  

                                                                                                                                                             29. nov. 2009  
 

Idag søndag d.29.11. var jeg inviteret til stor fest i Jacgues kirke som fyldte 50 år idag.  Jeg var 
inviteret til at sidde i V.I.P. logen sammen med de andre vipper.  Selv om det af  JAC var 
annonceret, at selveste The National Præsident kom i kirken i dag – CAMPORE, -  så måtte vi 
nøjes med den næstbedste,  nemlig Præmier Ministeren. 
 Det var nu også godt nok, for jeg sad  i centrum  og dermed meget tæt på alle spidserne. Tre 
Ministre, øverste Politichef, og øverste i militæret General et eller andet!!.   
Vi blev  ustandselig fotograferet til både TV og den skrivende presse.  -  Måske vil det give lidt 
reklame for PIONER AFRIKA, for JAC har lovet,  at når han om kort tid skal til et møde med 
Præmier Ministeren, som også er Minister for uddannelse, så vil han,  hvis lejlighed gives prøve 
at præsenterer  PIONER AFRIKA  for Ministeren og tale om mine problemer vedr. 
myndighederne. 
Festen her startede kl. 8 i morges og sluttede Kl  13  med gratis spisning for alle os V.I.P.   Der 
var over 2000 gæster til festen, og på et tidspunkt spurgte  jeg JAC, .hvor er de andre henne.  
Han svarede, at Louise, - som var hans kone,  ABU og Adolf  alle tre arbejder for JAC, men i 
øjeblikkket  er de  ude ved de andre.  Herinde er kun for V.I.P. 
  
Det var et brag  af en fest. Så megen glæde samlet på et sted. Der var en enorm stor livsglæde i 
deres sange, musik og dans, at det næsten var ubegribeligt, at det overhovedet  findes her på 
kloden,  og det oveni købet   så tidlig på dagen. Al denne fantastiske livsudfoldelse  midt i 
denne elendighed, - men måske lige netop derfor.  I vesten skal vi jo indtage en hel del alkohol 
for at vi kan udfolde os  frit og frejdigt. Ja det er sgu da ærgerligt, at vi ikke kan more os,  uden 
at vores hoveder behøver at være fuldstændig fordrejet af en religion, der bare kører ”hårdt på”,  
fordi man  kun har den at holde sig til her i livet. 
Deres kultur er fantastisk, men svag når de ønsker den kombineret med moderne udvikling .  De 
er dog samtidig meget stærke, fordi de har den  fantastiske gamle flotte kultur.  Man kunne 
måske  sige, -  at den selvsamme kultur samtidigt også er deres  værste fjende,  i en udvikling 
rettet  mod en bedre fremtid. 
Vi må bestræbe os på at hjælpe dem til at bevare alt det gode af deres smukke kultur, undervejs i 
deres bestræbelser på bedre levevilkår.   Det ville da også være enormt kedeligt, hvis alle 
klodens samfund blev ens.  Der ville i såfald  ikke være nogen steder at rejse hen og opleve 
andre spændende kulturer.  
 
 Kiggede man sig rundt omkring,  kunne man godt finde de 7  til 8  BODYGARDS, der var 
tilstede for at passe på alle de såkaldt vigtige personer,  men de skjuler det godt i deres 
omfangsrige klæder. 
Deres sange og musik er fantastisk og sidder i kroppen endnu. De indeholder en vifte  af sange 
fra den gamle  og nye religion,  stammekrigssange og  elskovssange for de unge og 
giftelystne....TAM   TAM  Trommer simpelthen -   et festfyrværkeri af livsglæde og viljen til at 
overleve et til daglig hårdt liv . 
DET ER DEJLIGT NÅR STEMNINGEN STIGER......... 
  
Det er utrolig hvad  energi disse præster udviser i deres engagement i kirkerne.  Jeg kan ikke 
undgå at tænke på,  at 



hvis der blot var det samme antal effektive landmænd her i BF.,  som her er effektive præster, så 
ville al hjælp være overflødig fra os i vesten. Alene i den her kirke i dag så jeg  mindst 100 
præster der var tilknyttet denne kirke. 
  
I dag sagde jeg til JAC, som jo også er præst.   Kan man ikke få kirken til at gå aktivt ind i 
udviklingen  af deres middelalderlige landbrugs metoder.  Disse kirker med Præster  har jo en 
enorm stor indflydelse og magt , samtidig ophober  de tilmed store pengebeløb. 
  
Nu tror jeg du er ude i fiktionens verden, sagde JAC....   Ja det er muligt du mener det JAC ... 
sagde jeg, men hvis du nu som Præst gik ud som en anden   GANDI og sagde: Følg efter mig ud 
til vores floder, det skal være slut nu med at vesten skal fodre os, det kan vi da selv klare alle 
stærke mænd og kvinder flyt ud til floden og opdyrk jorden der,,,,,, så vil jeres kirke snakke 
alvorligt med staten om at låne jer penge til hus og jord........... 
  
Hans Erik  i BURKINA FASO 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

 

 



The River 
  

                                                                                                                                                         30. nov. 2009  
 

Follow me ....we go sun to the river.... 
Jeg sidder her på netcafeen og venter på de to Myndigheds Agenter, der har min bil m.m. Jeg 
mangler stadig penge, men hotellet har sagt, at de kan vente. Det betyder, at jeg fra mit visa kort 
kan spare  700.000 CFA  op, og det skulle jo være nok til at få selve bilen fri.  Godset i bilen må 
vente til jeg får flere penge fra Danmark  eller også må jeg vente 5 dage, så jeg igen kan trække 
700.000 CFA, - altså ialt 1.5 Mill. CFA. De har forlangt at få 18.000 kr.  
Det er ganske utroligt at Danske Bank ikke kan overføre penge til en bank hernede, jeg har 
endda sat 400 kr ind på en bank her. Det var nødvendigt, for at jeg kunne åbne en konto. Men 
lige meget hjalp det. Danske Bank og banken hernede  kunne ikke finde ud af det.  Det er 5 dage 
siden jeg fik mine to betalingskort, - det ene nemlig  ”AMEX”  kortet  kan ikke bruges her i 
landet,  så er der kun VISA  kortet tilbage, og på den kan  kun  trækkes 2000 kr om dagen.  Det 
vil med dette kort tage ti dage at få trukket de 20.000 kr....alt imens  hotelregningen løber opad. 
I Dedougou koster overnatningen  kun en tredjedel af prisen her 
  
Nu betragter jeg afstemningen som slut......JEG BLIVER OG GÅR MOD MÅLET........ 
Da der kun er to medlemmer der har sagt stop, og  mere end ti medlemmer der siger fortsæt,  går 
jeg mod målet. Baggrunden for denne beslutning er fordi de hver især vil spytte lidt i kassen, - 
vel nok  ikke alle 25.000 kr som jeg har brugt mere end beregnet, - men små spyt i kassen bliver 
også til noget, så vi fortsætter…………….. 
 
Er der andre der ønsker at spytte, bedes I venligst spytte nu eller snarest muligt………. 
 
  
Jeg har lige her og nu et problem....jeg kan ikke finde kontonummeret på  kontoen :                 
PIONER AFRIKA i DANSKE BANK i KOLDING Riberdyb....... 
  
Men I kan finde det på GOOGLE bare  skriv  PIONER AFRIKA.. 
  
Hilsen fra Hans Erik i Burkina Faso 
 
 

 

 

 



 1. dec. 2009  
 

 
Ja så er der endelig kommet penge ind fra Danmark på min nyoprettede konto her i BACB bank 
i OUAGA.- Jeg gik hjem  med 1.5 Mill. kontanter i tasken . Det er en hel pæn stak penge. Så 
snart jeg var kommet inden for min dør, betalte jeg Catrin på  SONG TAABA  de 131.000 jeg 
havde oparbejdet i gæld siden jeg kom hertil.  Det er rart at få betalt, hvad man  skylder,  så man 
ikke føler sig helt ude på nådens mark. 
De to Agenter kom også for at få deres del af  betalingen. Da vi havde flyttet bilen hen til det 
kontor, der skulle vurderer indholdet rent import tax  mæssigt, fik jeg  lov til at tage alle de 
private ting ud af  bilen. Herved undgik jeg beskatningen af alle mine private ejendele.  Hende 
der taxerede indholdet i bilen gav jeg et par støvler, fordi hun stod og kikkede temmelig 
interesseret på dem. Støvlerne havde jeg hjemme fået foræret til de fattige børn, så det var  med 
at få dem ud af bilen i en fart, inden de  kom til at koste flere tusind i tax.  For at sige det lige 
ud,  brugte jeg  støvlerne  som en slags bestikkelse. Ude ved port indgangen sad en fattig 
tiggerpige, hun var omkring 10 år gammel.  Jeg gik hen til pigen og gav hende et par støvler. 
Aldrig har jeg set nogen så overrasket og glad. Hun hoppede af bare glæde eller/også fordi der 
var nogen der tænkte på hende. 
Nu tilbage til bilen. Den har jeg næsten ikke set i 14 dage, PUHA hvor så den ud, - fuldstændig 
nærmest overhældt med det der røde jordstøv, - og vinduerne havde de ladet stå halvt nedrullet i 
al den til, så den så ganske forfærdelig ud både udvendig og indvendig.  Det ene forhjul var 
næsten helt flad, så jeg fik hurtig fat i chafutten og sagde til ham, at han skulle se at få pumpet 
noget mere luft i....og det skulle meget gerne gå hurtigt. 
Det bliver nu  spændende at se, hvad de vil være bekendt at tage i import tax for en traktor fra 
1961,  en gammel plov og en ligeså gammel harve . Derudover er der de to nye håndsåmaskiner,  
- Jac har allerede spurgt, om det er nødvendigt med dem begge to. Ja det er det så absolut , 
svarede jeg, for de skal sammenbygges til en såmaskine, der kan bruges efter traktoren . 
  
Henne i Banken  spurgte jeg, -  hvorfor det alligevel godt kunne lade sig gøre at overføre penge 
til dem, - men de to damer på kontoret rullede bare med øjnene og fnidrede . 
Da jeg bad de to Agenter om en kvittering på de penge de havde fået,  blev de noget forvirrede. 
De forsvarede sig med, at de ikke havde noget papir, og desværre havde jeg det heller ikke, men 
jeg havde et gammelt BORDING PAS i tasken, og det blev så  til en kvittering.    
Mon ikke jeg får bilen i morgen eller på torsdag, det vil jeg da  håbe. 
  
Lidt sjov skal der jo også til engang imellem. 
 I dag blev der grinet meget på SONG TAABA......for da jeg i aftes ikke mere gad læse i min 
bog....... gik jeg  ud og stod og kiggede lidt på trafikken. Da jeg gik ind igen så jeg, at 
nattevagten sad i en stol og snorksov. Jeg fandt hurtigt et langt stykke reb på en ca.  tre meter, 
og  bandt ham fast til stolen uden at han opdagede noget, i hvert fald ikke før ud på natten vist 
nok........  men bare han nu ikke bliver fyret som nattevagt.......Der blev grinet meget af det i dag. 
  
Hans Erik i BURKINA FASO 
 
  

 

 



                                                                                                                   4. December 2009.                  
 

Den lille korruption der findes her, er en del af folkesjælen, - .akkurat som i Danmark, -  hvor 
95 procent af os får sorte penge eller får udført sort arbejde.  Korruptionen  hernede er lige så 
ulovlig her, som sort arbejde er det i Danmark.  
Jeg sidder her i bilens førerhus og skriver kladde til dette rejsebrev, alt imedens 2 mekanikere , - 
(7 kigger på, )- er i færd med at finde fejlen, så vores  stoplys igen kommer til at  virke. Det er i 
sagens natur nødvendig, for at folk bagved kan se, hvad jeg er ”going to do”.   Men pludselig 
kan jeg se, at de er ved at gøre anstalter til at skifte olie på bilen, og jeg må derfor hurtig træde i 
karakter og meddele  den unge mand, der er tolk, at det ikke var planen at skifte olie, det havde 
den nemlig fået  i Danmark, inden den med skib blev sendt herned,   - hvorefter alle grinede 
højlydt . 
 Kl. 7,30 skulle Agenten komme til mig, men  kom først kl.8, 45. Han sagde,  at vi ikke kunne 
køre til syn med  bilen fuldt læsset.  Alt skulle derfor læsses af, også rørene på taget Det havde 
Jac godt nok  advaret mig om,  men jeg er nok blevet lidt påvirket af 
”pengeunderbordetkulturen”,  for jeg må tilstå,  at det var min plan, at prøve at betale mig ud af 
det problem. For os er det jo klart, at bilen skal være tom,  når den skal synes. Dog kan jeg ikke 
lade være med at tænke på, at har man prøvet at køre i TAXA hernede, og samtidigt lagt mærke 
til deres bilpark og bilernes tilstand i øvrigt, ville man nok sige til sig selv, at man hernede godt 
kunne se igennem fingre med om bilen var læsset eller ej. 
 
Vi må derfor  aflyse  at komme til syn i dag. Jeg bliver nødt til at køre det hele ud til JACs  
farm,  hvor det kan blive overvåget….(der var alligevel nogen der stjal traktorens batteri )  Vi 
må se på Mandag, om vi kan få den synet Mekanikeren måtte  tilkalde en elektrisk expert for at 
få løst problemet. Det tog i alt 3 timer, at få det fikset og kostede 21000 CFA., - Ca  200 Kr. – 
Under dette arbejde fandt de  en fejl på ledningsnettet, som kunne have givet os store problemer 
senere, når vi i bilen skulle køre igennem buschen  til Dedougou og landsbyen Lery. En 
strækning på ca. 300 km. 
Da jeg kom tilbage til SONG TAABA  læssede jeg de fleste småting af og satte dem i mit 
værelse, som nu ligner et depot for en hjemløs.  På lørdag kommer JAC og ABU, og så  kører vi 
ud på JACs  farm og læsser det hele af  igen også traktoren . Det er et stort arbejde, og stadig 
uden nogle resultater, ....men de vil komme, vær vis på det.  
 Kl.  12  kunne jeg indtage min daglige OMELET  fremstillet af SIDO, som også vasker mit tøj. 
Når vi skal læsse traktoren af,  regner jeg med, at vi skal grave to huller i jorden på ca. 40  cm 
dybde,  for at kunne bakke bilens baghjul ned i. Det gør det lettere at få  traktoren  ud af  bilen.  
Under transporten har musene bygget rede i bilen, og de har ikke sparet på at gøre brug af  
plastikken som rede materiale. Ja de har så gar ædt mine læderhandsker, som jeg havde taget 
med til brug i mit arbejde. De stakler, de har nok ikke kunnet finde andet spiseligt end 
handskerne, måske musen oven i købet er fra Danmark, og nu lever her som asylansøger, på 
taalt ophold. 
  
Da jeg var færdig med al det bøvl i dag,  tog jeg mig et nap på sengen, men det var svært at 
falde i søvn, for i det fjerne kunne jeg høre Catrins livsglade latter udfolde sig, - hun er en 
utrolig stor glædesspreder her midt i ....for os... elendigheden.  
 
Hans Erik i Burkina Faso 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                        5.December 2009                                                                                                                                                                                                                                         
 

I dag kørte vi så de 20 km ud til JACs farm hvor vi læssede det hele af, det var godt nok noget 
af et arbejde, men vi blev nødt til at gore det, vi må så læsse det på igen på tirsdag, hvis det går i 
orden med synet. 
Der var stor opstandelse da jeg skulle køre traktoren ud af bilen , de unge ville jo skubbe den 
ud,  men den kan da selv køre ud sagde jeg; og tænk den startede lige med samme, åbenbart 
godt tilpas i det Afrikanske Miljø, 
Jeg korte så en flot præsentationstur rundt på gårdspladsen, og alle stod og klappede i 
hænderne,  og JAC  udbrød... .....først nu kan jeg se din ide rigtig. 
  
Det var lidt underligt, men først i dag gik det op for JAC  hvad det er jeg har gang i.......han 
udbrød, ja nu kan jeg se du ikke behøver alle de arbejdere jeg skrev til dig om,  han havde jo 
skrevet til mig at jeg behøvede ti arbejdere til den opgave  ( Jac  får problemer med sin 
undervisning i landbrug, han har utroligt svært ved at forbinde teori og praksis ).........efter endt  
arbejde kørte hjem til JACs  hus hvor vi spiste frokost  JAM...JAM en slags kartoffel med 
kødsovs. 
Jeg har taget en Malaria pille uden at spise mad til,  det skulle jeg ikke ha gjort, for nu kommer 
kvalmen, jeg glemte at tage den til frokost............... 
  
Hans Erik i Burkina Faso 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   8. dec. 2009 . 
 
 
Dem af  jer der fik rejsebreve fra mig i 2008, d.v.s. første gang jeg var hernede, I vil huske, at jeg 
spiste på en lille restaurant som blev bestyret af en 32 årig mand ved navn CLEMENT. - Denne 
Clement  har 
 
lillebror som hedder Joel, og som er god til engelsk. Det er JOEL der her rejste til ACCRA og 
fulgtes med mig hele vejen herop. 
  
I dag har Joel hentet mig på sin Motorbike, og vi har været ude at besøge broder  Clement. Han har 
i 2 uger ligget syg af Malaria med tilstødte komplikationer i leddene.  Clement er nu i god bedring, 
og jeg fik hilst på hans kone, som jeg ikke har mødt før.  De gav frokost.  - Suppe med store 
fiskestykker i og ris. Det var helt godt, selv om jeg frygtede det lidt, jeg elsker nemlig ikke 
fiskesuppe. 
Vi havde det rigtig hyggeligt et par timer, og det var en stor glæde for mig, at se den lille butik Tove 
og jeg igangsatte sidste år. Vi betalte familien 3500 kr, så de havde muligheden for et eksistens 
grundlag. De har været flittige, og passet det godt må jeg sige. Clement er i mellemtiden blevet gift, 
så det er mest konen, der passer butikken, eller naboens ti årige søn. Han elsker at stå i den lille 
butik.  Clement har 2 dages arbejde i et privat hjem om ugen. Han laver mad, gør rent og vasker tøj. 
Det er en god og stabil familie. 
Clement og Joel har 11  brødre, som han har fået igennem tiden med 3 koner. De 2 ældste brødre 
har en rigtig god uddannelse. Den ene  er læge KIRURG, - og den anden er  DYRLÆGE.  JOEL  er 
bygningskonstruktør. Han læste først til Arkitekt, men måtte opgive på grund af  økonomiske 
problemer. Det var  nødvendigt for ham at tage et arbejde.   Hernede er det sådan, at hvis der er en 
eller flere i den nærmeste familie der ikke har penge til mad og tøj m.m., så hjælper den øvrige 
familie. Det gir selvsagt meget stærke familiebånd. 
  
Her er en lille opfordring til dem der har noget med bygninger at gore. JOEL og jeg planlægger at få 
ham til Danmark i 3 mdr. Få ham ind i et firma,  hvor han kan få kendskab til effektivt byggeri og 
sagsbehandling, ja i det hele taget den måde vi griber tingene an  på.  Hernede  ligner det for os at se 
det rene  molboarbejde. Måske det er noget for AK 83 i Aalborg ? - eller et andet byggefirma eks. i 
Kolding. 
 
En sjov lille situation: 
 Jeg vadede  ind i den lille butik hos Clement, og straks sagde  JOEL til mig,  - ingen kommer ud 
igen , uden at have købt noget. 
  
Hans Erik i BURKINA FASO.......og i lære i tålmodighed.  - Nu har de fundet på,  at inden jeg får 
udleveret nummerpladerne,  skal det undersøges hos Interpool om bilen er stjålet. Tænk det er 
fjerde gang det bliver gjort…….PU-Ha.      
 
 
.  
 
 
 

 



                                                                                                                                                             8. dec. 2009 
 
Når jeg kl.8 om morgenen cykler ned til Internetcafeen,  får jeg  rigtig set byens beboere i kamp  
mod støvet, plastikken, - og alt det andet affald. 
Dem der har en betonstøbt plads foran deres hus, har gang i fejekosten, men den kræver en forover 
bøjet konstant holdning.  Hver dag  prøver de at feje det røde støv væk, men det  trænger ind alle 
vegne, og når de fejer, hvirvles det hele op i luften igen, -  og kredsløbet forsætter. 
  
Nu kom pigen og satte en kop kaffe, det gør hun hver dag. Jeg er rigtig blevet en af dem, det er kun 
mig der får kaffe hver morgen,. Jeg hørte direktøren sige til kontorlederen for 2 uger siden, husk at 
give Hans kaffe hver dag.  
Tilbage til støvet og det andet skidt der flyder rundt omkring. Som sagt, så fjerner de skidtet om 
morgenen, men de fejer det kun ud på gaden eller ind til naboen, og så hjælper det jo ikke ret meget. 
Inden aften ligger det over det hele igen. De har tønder, de kan smide det op i , men når kun 2 
procent af indbyggerne gør det , gavner det ikke ret meget. 
  
At leve i en storby som denne er en stor helbreds risiko. Næsten alle gader og fortove  består af  jord 
, og  her er meget tørt, så den fine jordstøv flyver hele tiden rundt i luften.  - Det skal blive godt at 
komme op til landsbyen  LERY. Jeg tror, der vil gå mange år, før disse jordarealer  bliver belagt 
med noget, der holder på støvet. 
  
I aftes spiste jeg gammel ged med et stykke brød til og en øl,  der indeholdt 66cl . – Maden 
kostede 5,60 kr og min øl  7 kr.  Da jeg sad og spiste, lod jeg mærke til, at mange naboer kom til 
”GEDEMANDEN” og hentede gløder fra hans store grill. De betalte en lille smule for gløderne, 
hvorefter de cyklede af sted med den glødende ild i en stor ske lignende genstand,. Jeg kunne se, at 
de der kørte på knallert derfra  skulle passe meget på. Der var en der kørte for stærkt, og  ilden 
blussede op. Der var  nær gået ild i hans tøj. Det var helt Olympisk. 
Nu håber jeg bare, at jeg får de nummerplader i dag, bilen blev jo synet og godkendt i går. 
  
Hans Erik i Burkina Faso  
                                                                                                                                                           10.dec. 2009     
Lige nu ved jeg ikke hvad dagen bringer. I går fik jeg forsikringen i orden på bilen, men 
nummerpladerne udeblev. Såfremt  nummerpladerne  kommer  inden  kl  12,  kommer vi af sted  i 
dag.  I går læssede vi det hele på bilen igen, blot var der sket en kedelig ting. Nogen havde stjålet 
batteriet til traktoren, så vi måtte afmonterer bilens batteri og sætte den i traktoren  for at den  kunne 
køre ombord i bilen. Nu skal jeg så bare  lige hen og  købe et nyt batteri inden vi kan 
fortsætte……… 
  
Hvis I ikke horer fra mig et par dage,  er det nok fordi jeg er på vej nordvest på, og endnu ikke har 
fundet et sted at  maile fra oppe i DEDOUGO, hvor ABU og jeg skal bo i 4 mdr........... 
  
Hans Erik i Burkina Faso 

 
 
 
 
 



Fra Imperiets Yderste kant      
                                                           14.dec.2009 

     
         
     Ja denne overskrift har jeg fra en bog om den Engelske kolonitid i Indien, - og jeg føler mig næsten 
som derude. 
Endelig kom vi af sted til DEDOUGO /LERY  Vi startede  torsdag morgen  kl, 9, 30, men først 
skulle vi lige have købt et nyt batteri til traktoren, det blev jo stjålet natten før.  Bilen blev læsset 
med en ekstra passager samt al vores bagage. Det med førte,  at bilen blev meget tung  og sank helt 
i bund.  Det gjorde ondt helt ind i sjælen, når vi røg i et af deres store vejhuller. 
Vi kom af sted uden nummerplader, vi fik dog et stykke papir med fra politiet, hvorpå der stod,  at 
vi kunne køre herop uden problemer. De vil sende pladerne senere, men endnu har vi ikke set noget 
til dem. Turen herop tog 20 timer, der er 300 km., men halvdelen er grusvej, og noget af denne vej 
er som et vaskebræt. Alle indvendige hjulkasser gik løs og lå hulter til bulter.  Vi var her kl,  4,  men 
manden der havde skaffet os huset vi skulle bo i, var der ikke. Hans tlf var ikke i orden, og da kl, 
var 7 aften blev der sendt en kurer på motorcykle af sted for at hente  ham, - Borgmesteren i LERY. 
- Der var 30 Km  til LERY,  motorcyklisten kørte forkert i mørket og kom tilbage igen uden 
resultat. Af en eller anden grund tog han afsted igen og fik da fat i Borgmesteren. Halvvejs på turen 
hjem og i nattens mulm og mørke kørte de  tør for benzin. Vi var på dette tidspunkt da heldigvis 
kommet i telefonkontakt med hinanden. De ankom til os kl, ca  24. Vi havde  da opholdt os i den 
lokale kirke fra kl 4 til kl 24. Det var, fandt vi ud af, den lokale præst, der havde sørget for 
motorcykel transporten.  
Men, men, men det skulle vise sig, at da de kom tilbage til Dedougou,  havde han ikke nøglerne 
med, og dem der ejede huset, kunne de stadig ikke få fat på. Der var nu ikke andet at gøre end at 
logere sig ind på hotellet kl. 1 om natten.  Inden jeg lagde mig til at sove,  tog jeg det bedste 
brusebad, jeg  nogensinde har oplevet. 
 Kl  6  næste morgen stod vi op og tog ud for se på det hus vi havde lejet for 100.OOO CFA  pr 
måned. Det så nu ikke særlig venlig ud, og der var utrolig snavset. Inde i huset var der ingen senge, 
ingen borde, og ingen stole, og der var heller ingen vand,  og ingen strøm, så JAC  fik til opgave at 
halvere prisen, og det lykkedes til UG. 
Aftalen blev, at jeg skal betale 200.000  CFA for 4  mdr.  Det er ca 500 kr  pr måned.  Jeg har 
omgående købt  2 stk  madrasser  og seks havestole,  og i dag har vi brugt hele formiddagen på at 
besøge myndighedskontorerne for  Vand, El og Politi, for at vi kan få leveret vand og El. Betalingen 
er forud og  i alt ca,  40,000 CFA. Nogle af pengene får jeg dog tilbage igen til April. 
I går Søndags  holdt ABU og jeg fridag. JAC tog bussen hjem tidligt om morgenen. Helt fri holdt 
ABU og jeg dog ikke. Vi gav os til at indrette huset, så det hele er nemmere, når vi i mørket 
kommer trætte hjem. Vi satte 4 spotlamper op ude på terrassen. Lamperne er nogen jeg brugte, 
dengang jeg var meget på udstillinger hjemme i Danmark. Vi fik etableret dejlig læselys ude på den 
terrassen, og startet vores lille generator som blev doneret af  REMA 1000 børge i SEST. Nu kan vi 
se og lave kaffe, og jeg kan igen blive barberet. ABU kan se fjernsyn og høre Radio, som jeg også 
har haft med hertil. 
  
Men tilbage til lørdag.  Da vi kørte ud til LERY  igennem bushen, kørte vi  ad underlige stier, og 
igennem landsbyer der så ud som for flere hundrede år siden. Vi gjorde holdt  i en af disse 



landsbyer, hvor vi fik lidt at drikke.  De er utrolig venlige som er en del af deres kultur. Når det er 
sagt, må jeg sige, at disse såkaldte høflighedsvisitter tager utrolig meget af tiden.  

  Jeg siger jer bare i fem der kommer herned den 20.1.10,  I får jeres livs 
oplevelse vil jeg tro, men forbered jer på, at det kan blive en hård 
transport, og det tøj I tager med, det tager skade for ever,  men jeg glæder 
mig meget til I kommer. 
  
Endelig kom vi til LERY og skulle læsse Traktor, Plov og Harve  af m.m. Alt det andet havde vi 
læsset af i Huset i Dedougou,  hvor vi kunne låse af.  I skulle bare have set hvordan hele landsbyen 
LERY livede op.  Der kom langt over 100 børn løbende og til sidst  stod de næsten på tæerne af os. 
De var alle mellem ca 1 og 14 år. Det var ganske givet årets oplevelse for dem. I skulle have set 
dem, da jeg kørte en præsentations tur med traktoren i fuld fart hen af vejen, de styrtede bagefter 
traktoren. 
  
Kl ca 2 kom vi ud i bushen ved floden, og skulle afmærke jordstykket. Hele eftermiddagen gik og 
det blev mørkt uden at vi fandt afmærkningerne. Skelpælene kunne ikke findes, og vi måtte derfor 
køre hjem med uforrettet sag. Vi ankom først til vores hus igen kl 10.30 godt trætte og uden 
resultater.  
  
I morgen kommer der en landmåler til os fra OUAGA . Vi skal have ham med til LERY for at måle 
rigtigt op, så vi ikke begynder at rode på naboens jordstykke. 
  
På nuværende tidspunkt har jeg foreløbig brugt næsten 30,000 kr mere end beregnet. Jeg havde  
forinden beregnet at bruge ca, 20.000 kr  på at rydde en vej ned til floden med en bulldozer. Vejen  
er ca,  900 meter lang. Det har jeg nu meddelt JAC og Borgmesteren, og de har sagt, at de vil sørge 
for, at der bliver ryddet en vej derned på en minimums  bredde  på 2 m.  Jeg ødelægger nemlig både 
bil og traktor, hvis jeg skal køre igennem det buskads, så jeg håber det går i orden. 
  
Nu skal vi hen på politistationen og afleverer en underskrift....vistnok.... 
  
Hans Erik i BURKINA FASO.....   da vi kørte hjem forleden nat,  kørte jeg over en af deres meget 
giftige slanger, den var bare så flot. Vi stoppede og slog den ihjel, JAC was the Killer bay stok. Han 
tog den med hjem for at spise den. De sidste 2 dage har jeg set  en HUND på grillen,  og i går så jeg 
en mand kørte med en død hund slængt hen over den ene skulder, den var sikkert på vej til 
grillen,,,,,     

Mere snart……..  

                                                                                                          21 timer senere…. 

                            Det er bare hårdt, det her liv men dejligt, -  og jeg elsker det højt, man føler 
virkelig man lever igen. – Jeg gik måske for tidligt på pension, men har dog  i de 12 pensions år 
godt nok oplevet meget, dog er jeg her de sidste par år blevet lidt træt af bare at opleve og forbruge 
af den høje velfærd,  vi har til blot at leve og overleve.  Det føles en gang imellem, som om jeg som 
pensionist blot bruger tiden med at forbruge……..og så bare venter på livets afslutning.  
  



Mandag morgen,- altså i går morges, -  startede vi turen mod LERY igen. Denne gang med en 
Landinspektør ombord i bilen. Nu skulle vi finde JACs  land ....de 50 HA  ved floden.  Vi fandt jo 
ikke jordstykket i lørdags. 
  
Vi kørte ad en ny rute til Lery i går. Ruten var kortere end den gamle som var på  90 km.  Denne her 
er kun på 30  km. Turen går ud igennem bushen ad snorklede stier, og den tager 2 timer at køre. Det 
var faktisk på grund af den korte rute, jeg valgte at bo her i DEDOUGO , og så fordi her er internet 
og elektricitet. 
Vi kom ud til Borgmesteren i LERY , hvorefter han tog med os ud i bushen. - Min opgave var, at 
køre rundt med mandskabet og i pendul fart med  materiellet, - der skal være flere mænd til en 
sådan opgave. Der skal være frit udsyn for landmåleren ud igennem bushen, så 4 mænd med hver 
en stor krumkniv (macette) havde til opgave at rydde buske og højt græs, for at landmåleren kunne 
bruge sit udstyr. 
Da vi om søndagen havde arbejdet i 4 timer, fandt vi ud af , at vi om lørdagen havde ledt 800 m i 
den forkerte retning. Det var helt hen i vejret. Hen imod aften fik landmåleren endelig fundet 
grænsen til JACs  jord, og kunne begynde at måle jordstykket ud. Vi fik  sat den ene hjørnepæl. De 
var lavet af tentorstål, og dem havde jeg købt i alt ti stykker af, og malet dem røde i toppen, for det 
går ikke, at vi igen mister kendskabet til, hvor JACs  jord befinder sig. Disse hegnspæle banker vi 
nu 60  cm ned i jorden. Dem der i sin tid har målt jorden op, har godt nok sjusket med arbejdet, i 
øvrigt som så meget andet her. De har blot lagt en klump beton ovenpå jorden og regnet med, at den 
klump blev liggende der for evigt. De lokale hyrder og områdets beboere er jo ikke alle lige glade 
for den nye udvikling, der kommer til deres område, derfor går de og flytter rundt med 
betonklumperne, så det hele til sidst ser håbløst ud. 
Men jeg kan da se, at nede ved floden kan jeg rimelig hurtigt arrangere et par  HA.,  og fra 
flodkanten og op til jordstykket er der ca. 150 m  ingenmandsland. Det vil være velegnet til at 
hyrderne med deres kreaturflokke kan gå langs med floden uden at trampe rundt på vores 
marker.....håber jeg da....vi får se, - jeg har da 1 km elektrisk hegn med til at indhegne området 
  
Men vi blev som skrevet ikke færdige i går, så vi måtte afsted igen idag.  Da vi kom hjem i aftes var 
der stadig ingen vand i rørene og heller ingen el. Til gengæld var der nogen, der havde stjålet mine 
4 stk.  Solenergi lamper, som vi havde sat op rundt om på terrassen. Porten indtil huset var da ellers 
låst, og huset er omringet af en mur på ca  2,5  meters  højde og foroven lagt indstobte 
glasskår. Igen måtte vi vaske os i lommelygtens skær, og så hen på vores stamspisested,hvor vi fik 
en gang kylling i et stort fad med god sovs til. Kyllingen spises her med fingrene og lidt franskbrød 
som dyppes i den gode sovs. Der er hverken kniv eller gaffel med. 
Det er noget værre fedteri, men vi får da vasket hænder både før og efter. Til maden får jeg en stor 
øl, og ABU en Cola han kan ikke lide øl siger han, men jeg tror snarere, at det er noget religiøst. 
  
Tirsdag tog vi igen afsted med vores landmåler. Vi skulle op og gøre det færdigt, men da vi havde 
kørt 60 km. kom landmåleren i tanke om, at han havde glemt sin mappe med alle kortene samt alle 
koordinaterne. Vi måtte derfor vende om og køre hjem igen, og det er baggrunden for, at jeg kl 10 
om formiddagen sidder her på Netcafeen og skriver dette brev. 
ABU er med bilen henne hos en elektriker for at se om han kan finde ud af,  hvorfor vores  el-
generator har svigtet os. Den holdt pludselig op med at producere strøm .  Vi håber han kan fikse 
det, og at det kan betale sig. Bagefter skal vi hen til saddelmageren, møbelpolsteren, hvor jeg har 
bestilt 25  meter smal og 5 cm  bred skumgummiliste som jeg  vil bruge til at tætne dørene i bilens 
varerum. I øjeblikket ligner folk der sidder i bilen en omvandrende termitboer, når de kommer ud af 
bilen. Der kommer utroligt meget rødt støv ind i bilen under kørslen, så det skal vi have gjort mere 



tæt,  - vi får jo gæster som skal sidde bag i bilen når vi skal rundt omkring. 
  
Når de fem personer kommer herned, er de to af dem Damer,- og jeg har nu fundet den helt rigtige 
opgave til dem. De kan nemlig ikke få tiden til at gå ved  bare at sidde og kigge, her er jo ikke noget 
ferie paradis,  ja  det er faktisk lige det modsatte……… 
 Børnene her i LERY  trænger i høj grad til at lære personlig pleje,  - at lære hvor vigtigt det er at 
holde sin krop i orden. Mange af disse børn bliver kun vasket når de falder i floden, og det ser ud til, 
at de aldrig falder ud i den flod. Mange af dem går med  tilstoppede næsebor af gammelt snot 
iblandet det røde støv. Deres hårbund ligner noget der er løgn.  Vi køber nogle store Baljer og 
lægger dem i blød, og får dem renset for både lus og skab , og der bliver også tid til lidt  ABC  
undervisning.........jeg vil tale med  Borgmesteren, om han synes det kunne være en god  ide  med 
lidt undervisning i personlig pleje. Jeg bliver nok nødt til at tage en ung mand med herud som tolk, 
for at  der ikke skal opstå  misforståelser. 
Da vi var ude i landsbyen i går, gav jeg alt legetøjet, børnetoj og børnestovler som jeg havde med 
hjemmefra til Borgmesteren. Jeg turde ikke selv begynde at dele  ud af det, da der er mindst 150  
børn derude,  de ville blot begynde at slås. 
 Sækken med de nye børnestøvler, som min nabo har doneret,  var blevet halveret , da jeg brugte 
nogle af dem til at bestikke de ansatte diverse steder på de offentlige kontorer...... man lærer hele 
livet. 
Den dag vi ankom med hele læsset til LERY kunne det nær være gået galt. Det var i tolvte  time, for 
en halv time før vi kom til LERY,  brækkede tagbagagebæreren totalt af,  og havde nær røget ned 
foran bilen, da jeg bremsede op for nogle geder på vejen. - Der lå 120 meter alu-vandrør på 
tagbagagebæreren. 
Men nu har vi altså fundet jorden vi skal have opdyrket, men jeg begriber stadig ikke hvad den 
landmåler, der opmålte sidste år,  har lavet. De jordprøver jeg bragte med hjem sidste år var i hvert 
fald ikke fra  JACs  jord, så det var spildte kræfter og udgifter. 
  
Hans Erik i BURKINA FASO   .....  disse mennesker her, de lever i deres tanker stadig i 
kolonitiden.........det ses hver dag i mange tilfælde.... og bare det at jeg, den hvide mand har 
overtaget rattet i bilen , og den Sorte mand sidder ved siden af....det er dem ubegribeligt... 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                 18. dec. 2009   

 
 

 
Hej for anden gang idag. Vi kom slet ikke ud til LERY i dag. For det første fordi vi blev meget 
forsinket på grund af, at Rejsebrevet jeg lige havde skrevet forsvandt fra skærmen, da jeg 
trykkede på send. Jeg kunne ikke finde det igen, hverken under sendte mails eller i papirkurven, 
som jo ellers ofte er tilfældet. Det var ganske enkelt forsvundet ud i rummet, - så kort sagt, jeg 
måtte skrive det en gang til. For det andet havde vi fået besked om, at vi i dag ville få tilsluttet 
elektricitet, men  da klokken blev 16,30  var der  endnu  ikke dukket nogen op. Klokken 12 kom  
en mand,  som bare skulle hente noget værktøj, han sagde han vil komme igen lidt senere,  men 
der kom ingen, jeg tænker han kom  for tæt på sofaen, eller hvad de nu falder om på 
hernede....... på en sådan fredag....i Danmark også kaldet store lalledag. 
  
Jeg skal bruge 100 m  plastic rør  Ø 125  til at nedgrave fra floden, og hen til hvor vi vil etablere 
pumpestation. Det er  meningen, at vi vil lægge røret ned i godt en meters dybde, for at vandet 
fra floden selv kan løbe hen til pumpen. Vi graver  et stort hul, hvorfra vi så pumper.  Disse rør 
koster 2500 kr hernede, det er ca.  20 kr pr meter,  det er alt for dyrt. De er jo ikke udsat for 
noget tryk, da vandet jo selv løber ind, derfor har jeg tænkt, at de penge kunne vi spare, når vi i 
forvejen  ikke har for mange af dem. 
Jeg overvejer at lave en gammeldags faskine, - der er jo tykke grene nok, og træet er hårdt. Vi 
vil lave den  30 x 30 cm  og øverst lægge noget brugt plastik, for at  jorden  ikke skal drysse ned  
i bunden.  Der hvor vi skal grave, er jorden en meget klæg lerjord . To mand har fået til opgave 
at grave renden, og de er nu gået i gang. De arbejder godt og effektivt fra kl. 7 morgen til 5 aften 
for en løn på 22 kr daglig pr. mand.  
Disse to mænd har desuden fået til opgave også at rydde alt buskads og græs væk under det 
kæmpe store træ, hvor vi vil etablere vores ophold med pumper og traktor m.m   Jeg tror, at  
ABU og jeg vil sove i bilen nogle af nætterne  under det  
store flotte træ,  så sparer vi al den kørsel frem og tilbage, og der kan blive mere tid til at få 
noget af det forsømte indhentet. 
  
Jeg køber et stort stykke skumgummi  på en 5 cm  tykkelse,  så kan vi godt sove der nogle 
nætter, vi kan jo bare betragte det som en Campingtur. 
  
Hans Erik i BURKINA FASO    I dag fik vi da vasket  vores tøj,  samlet såmaskinerne, og  
prøvestartet den  medbragte pumpe.........og så sov vi begge to en time  i skyggen på hver sin 
madras.................... 

 

 

  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
18.Dec.2009 
 
Når vi vågner op om morgenen omkring  seks halv syv, er det ikke alene til hønsenes kaglen, men 
også  til renovations arbejdernes ØFFEN...De vilde Svin, som der er mere end 1000 af her i byen,  
rydder godt op i alt det der er fordærveligt, og de lader plastikken ligge.  Under disse forhold er det 
et perfekt renovations system, de arbejder uden løn og de arbejder også når vi sover, og de gør det 
stort set stille og roligt. Det er ikke deres udstødning,  vi bliver generet af,  nej det er udstødning fra 
2 taks motorer og gamle biler fra Europa og USA.og så det røde støv. 
  
Ved den sidste opmåling af jorden nede ved floden i går , måtte jeg konstatere, at det land  der 
ligger tættest  ved floden og  helt fri for buske og træer, er ingenmands land. Der er en 150 m bred 
bræmme langs med floden,  som vi forhåbentlig kan  lære kvægfolkene at gå med deres dyr, så de 
ikke absolut skal hen over vores mark......konflikt i sigte. 
Lige der hvor de 5000 m2 jord begynder starter arealet med træstubbe, som vi vil have  rykket op 
med traktoren. 
Jeg sidder her ved floden og skriver kladde, og indimellem  høres voldsomme brøl fra  IBOEN   
Flodhestene, - det lyder lidt som fra en ko i knibe. 
Lige nu vandrer der 50 køer og 100  får og geder ind over mit land....konflikten lurer 
Jeg har i de seneste dage gået rundt i området og prøvet at snakke lidt med  HYRDERNE. Jeg 
prøver at forebygge en evt. konflikt, når fremskridtet nu banker på døren.  Jeg vil sætte et elektrisk 
hegn op når vi får tilberedt jorden.  Jeg har i dag bespist 2 Hyrder herude  under det store flotte træ  
i hjørnet af jordstykket. De fik franskbrod dyppet i COLA  og dertil en dåse Kippers doneret af 
REMA 1000 i Sest. De kunne rigtig godt lide det. Bagefter satte de sig ind i førerhuset i bilen. Den 
ene hyrde så pludselig billedet af TOVE  på væggen  og  udbrød  med himmelvendte øjne ....  
MADAM ER EN ENGEL....  Disse Hyrder har  levet hele deres liv herude fra  de vel var  omkring  
6 - 7  år gammel. Disse to hyrder her er vel først i tyverne, og  utrolig naive, men det virker som om 
de tilsyneladende er meget tilfredse med  Deres liv, og det er jo det vigtigste. 
  
Borgmesteren og JAC slap nemt om ved at lave  vejen  ned  til jordstykket.  De benyttede sig af en 
eksisterende vej  inde på naboernes jord....   OK  for mig....  men for tre dage siden da vi troede 
jorden befandt sig et helt andet sted,  kunne jeg jo ikke vide, at de ikke vidste hvor deres jord var 
blevet af. 
Blot for god ordens skyld, så må Borgmesteren og JAC  være klar over, at hvis disse naboer / 
jordejerne, som nu lægger vej til projektet, en dag  finder  på at sige, at de ikke vil have min 
transport hen over deres jord, så må de to herrer i gang igen med at rydde en vej på JACs  jord. 
  
Hans Erik i  BURKINA FASO.............. Netcafeen  lukker desværre allerede kL  20, - det er ellers 
der, jeg har bedst tid og lyst til disse skriverier, nu bliver jeg nødt til at skrive om aftenen før vi 
spiser.......... 
 
 
En beskeden opfordring til de 8...10 stykker af jer der tilkendegav, at de måske gav en lille 
julegave til P.A. 
 



                                                                                                                                                19. dec. 2009 . 
Lad mig begynde med lidt PRAL-  I  husker nok jeg har skrevet om,  at vi havde et stort problem 
med det røde støv, der blev suget ind igennem alle  revner og sprekker i den her ældre Mercedes 
lukkede varevogn. De folk vi havde siddende omme bagi,  lignede et omvandrende Termitbo når de 
kom ud af bilen, fuldstændig tildækket af det røde jernstøv, som meget af jorden jo hernede består 
af. 
Forleden dag  købte vi så 20 m lister af skumgummi, for at lime dem  ind i utæthederne  ved dørene 
og andre steder, men det hjalp kun meget lidt......  men så fik Mister HANS her en lys ide. Jeg 
stoppede  op,  hvor jeg kunne se, der var et jernværksted, for så måtte der nok også være en  
Vinkelsliber, og det var der. Den lånte jeg for en tier, og skar et hul i bilens tag  på 15 x 25 cm . Jeg 
skar kun op på de tre sider og løftede pladen op. Resultatet blev, at der nu var fuldstændig støvfrit 
inde i varerummet under kørslen. Jo hurtigere vi kører, jo mere ren luft bliver der presset ned i 
bilen,  - det vil sige, jeg har skabt et overtryk, så  støvet ikke kan komme ind....  OK  det er jo ikke 
uden grund, - jeg har arbejdet med  ventilation i 20 år. - De kommende gæster  kan nu glæde sig til, 
at de kan sidde i et rent rum,  altså så rent som der nu engang er hernede.  
I dag  har vi været i LERY og gjort Traktor ....Plov  og Harve  klar til brug, de var jo delvis adskilt 
for ikke at fylde for meget.  ABU fik jo også ved samme lejlighed kendskab til disse for os lidt 
simple maskiner,  men hernede betragter de disse maskiner som ny højteknologi.  ABU fik også et 
kvarters undervisning i traktørkørsel. 
Herefter  spiste vi KIPPERS med tørt brød dyppet i COLA.... meget fint.  
Jeg havde denne dag  lejet THERRY som tolk, og det klarede han helt fint. Det var godt at få 
snakket med borgmesteren.  Han sagde bl.a., at han var glad for, at jeg havde taget tolken  med.  
ABU var også glad, selv om jeg faktisk opdagede, at behovet for ABU ikke var så stort som jeg 
troede. ABU forstår efterhånden  meget af hvad jeg siger,  det er værre, hvis det er noget med tal,  
og at læse eller skrive.  ABU har ikke gået i Skole, og er nu 33 år. Han  vil meget gerne bosætte sig  
i LERY, hvis vi vil betale  ham lidt det første år. Han vil også gerne, at vi bygger et hus  til ham og 
hans kommende familie ude i LERY......det vil vi/jeg  så bestræbe os på 
 Jeg har sådan set aftalt med  JAC., at en ABU type er en god nybyggertype, og jeg mener, at 
JAC  er bedre tjent med at få en mand på sin Farm ,- den kommende Landbrugsskole, - som  har en  
højere uddannelses  niveau.  Med andre  ord……. lad ABU blive PIONER/ Nybyggeren.                                                                                                                                                                             
Vi var også ude på jorden sammen med The Chef / Borgmesteren,  vi skulle lige være enige om, 
hvor de skulle grave den 150 m lange kanal til vandindtag fra floden. - Jeg har lejet 5 mand til at 
grave den kanal. Deres løn er 22 kr om dagen pr  mand, det bliver nok omkring ca. 1500  kr. 
Desuden  har jeg lejet et par  mand i en dag til at afbrænde omkring  2 HA.   ABU og jeg begynder  
på mandag at rykke trærødder op med traktoren,  måske  kan vi have 5000 m2  klar inden 
juleaften, hvis det da ikke er for tørt, men så må vi jo lave en lille oversvømmelse inden vi pløjer. 
Vi pløjer ikke ret dybt de første par år. Det bliver spændende. 
En ting mangler jeg dog hernede, jeg efterlyser en entusiasme omkring det at opbygge / udvikle 
deres land. Der er for meget med, at de gør det for mig, - og det er jo lige modsat. Det er os der 
prøver at gøre noget for dem . Det er ikke fordi de ikke har  national stolthed, det har de, men de har 
for  let ved at bede om penge  for dit og dat, de tænker slet ikke på, at de måske godt selv kunne yde 
en del, uden at de skal have noget for det. 
Hans Erik   B.F. 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                21. dec 2009 
 
Allerførst en traditionel Julehilsen til jer alle, og en ekstra lille hilsen til JULEMANDEN som i et 
par tilfælde har besøgt PIONER AFRIKAs Konto, det er bare dejligt med sådan lidt Juleindskud på 
kontoen, det er der god brug for. 
I dag har vi med traktoren prøvet at rydde nogle træstubbe væk på det stykke jord vi er startet  på, 
men det gik ikke for godt. I de fleste tilfælde kunne vi ikke trække dem op, de sidder bare så fast.  
BORGEMESTEREN skulle have 120 kr i dag, for at afbrænde et par HA land, og inden vi går i 
gang med at pløje oversvømmer vi hele området, fordi det er hårdt som cement . Det er ellers god 
ler-muldet jord. 
20 mand er i dag gået i gang med at grave et stort hul oppe ved det store flotte træ, - et hul på 1 x 1 
m og 180 i dybden.  Derfra graver de så en grøft i en meters dybde og 150 m lang ud til flodkanten, 
herefter bliver den rørlagt med  Ø 125  
Vandet kan selv løbe hen  til det store pumpehul,  imedens vi arbejder  i skyggen med vores 
pumper. 
De 20  mand skal , - for at grave det stykke jord og fylde det op ovenpå røret igen, -  have  ca    14 
00  kr  Lige nu er vi i gang med at samle de 120 m Alu-rør, jeg havde med. De var jo blevet  
overskåret, for at jeg kunne have dem  med på taget. Bagefter blev de limet sammen med de muffer 
jeg havde med hjemmefra. 
Jeg har også medbragt 300 m  brandslange, så forhåbentlig kommer der snart vand igennem  måske 
inden nytår.  De har ikke givet mig prisen på rørene endnu, de ser mig lidt dyre ud hernede, jeg har 
derfor bedt dem om at finde en bedre pris.  
  
Det er et hårdt liv hernede.  Vejene er som et vaskebræt og bilen er blevet ”rustbanket” ude på de 
støvede veje og så er det jo  varmen,  - det er bare noget der tager fat i livet. Sproget giver også   af 
og til problemer, - og så siger de, at jeg ikke skal snakke om hvad det koster....jeg vil jo altid have 
en pris, men det kan de ikke rigtig lide.  De siger, at det  kan vi snakke om bagefter,,,, men  ,,,,  
men   
 
Hans Erik   
 
 
 

 



                                                                                                                                                      23. dec. 2009 
 
 
I dag har vi holdt en fridag….. næsten da,  for den gamle Mercedes har for tredje dag haft brug for 
noget tilsyn og reparation .efter en hård tur på vaskebrættet  .....d.v.s. grusvejen til LERY 90 km  op 
og 90 hjem.  -  For tredje gang  har vi måttet montere gummi fra et gammelt bildæk over på af-
fjeder- ringen  i bilens bagende.  Lige over fjederne  sidder der nemlig noget gummi, som bliver 
slået totalt i stykker på vaskebrættet,  men jeg tror nu, at vi har løst problemet, så det bliver på sin 
plads.  Vi kan tydeligt høre, når gummiet forsvinder, da metal mod metal  udsender en fæl lyd, der 
skærer en helt ind i sjælen. 
  
Jeg har nu fået købt de rør, og fået slået 15  procent af prisen. Vi får vist de 150 m rør d.  26.12 til 
en pris på omkring ca,  2000 kr 
  
 Oprindeligt har jeg lovet at sende billeder, men det kan ikke lade sig gøre herfra, dels har de ikke 
udstyret, og dels er deres tilgang til nettet så langsom, at det er umuligt. 
Der er TO net-cafeer her i byen, men de er utrolig langsomme, og ofte med strømudfald.  Så 
 
 jeg beklager,  billederne kommer nok først, når jeg kommer hjem igen, men så laver vi en fil med 
en masse billeder og alle rejsebrevene.  På cafeen taler de om, at de på et tidspunkt vil få øget deres 
netkapacitet, og  så håber jeg, at  ABU  kan sende billeder hjem af det kommende landbrug , så vi 
kan holde os orienteret om, hvad de går og laver hernede. 
  
Jeg tror, at de i dag er blevet færdige med at grave vandkanalen,  så i morgen vil vi køre ud og se, 
om vi kan pumpe noget vand ind på jorden, så den bliver lettere at arbejde med, og samtidigt tage 
den  uønskede plantevækst op inden den er begyndt at spire. Med harven og ploven er det væsentlig 
lettere frem for senere at skulle lave håndhakkearbejde.  
  
I morgen skal vi have samlet  de meget stikkende buske , der har op til 5 CM lange torne. De er 
meget farlige at stikke sig på,  ikke specielt giftige men utrolig farligt at falde om i. Dem vil jeg 
lægge i en ring omkring vandhullet, hvor pumpen står, for at holde dyrene, d.v.s. flodheste, køer og 
gederne  m.fl., -  på afstand.  
  
Nu skal vi så til at tænke på, hvad vi vil så i jorden....   vi vil derfor “go to the market and look  for 
the product”.... 
 
  
Hans Erik i BURKINA FASO 
 
 
 



                                                                                            27.Dec. 2009                                                                                                                                          
Forhindringerne for en udvikling her er store……men overkommelige. Dog skal man udvise  stor 
tålmodighed, og regne med  lidt flere penge end man normalt tillægger et budget . Årsagen til dette  
er betinget af  både naturen og kulturen.  Hele den offentlige buroukratiske behandling af vores 
ankomst hertil med diverse materialer, har sammen med  naturens og kulturens  tusindårige 
voldsomme fastgroede kræfter  medvirket til, at hele projektet er meget forsinket, og jeg må 
erkende, at jeg ikke som jeg havde håbet, når at se den første høst før jeg rejser hjem d. første april. 
Jeg vil ikke tilså den jomfruelige jord  førend  ukrudt og andet, der kommer frem  når vi tilfører 
vand, har haft lejlighed til at spire frem.  Vi vil da forinden  med traktor, plov og harve  hive 
ukrudtet op i den stærke sol, og lade solen gøre en ende på det.. 
  
Der går nok  2 -  3  uger før vi sår noget. For første gang fik vi i går gang i vandings anlægget, og 
fik da også pøset en hel del vand på et hjørne af jorden, så nu ved vi i det mindste, at det virker. Vi 
skal vande det godt igennem før vi kan pløje, men forinden skal vi have ca  50  trærødder gravet op 
med håndkraft.  I går fandt vi  også ud af, at vi er nødt til at støbe noget cement i det hul, hvorfra vi 
pumper vandet op. Jorden skrider hele tiden,  så der bliver støbt beton  i dag, og i morgen dækkes 
rørene til i renden. Jeg kom lidt galt af sted ved begning af afstanden til floden,  fordi jeg spurgte 
Landinspektøren der var her  i sidste uge, om han lige ville måle afstanden op. Næste dag fik jeg at 
vide, at jeg skulle bruge 100 m rør. Som det senere viste sig, skulle jeg bruge 50 m  rør mere. Det er 
Staten der i sin tid har udstykket jorden, og som det ser ud til, har de afsat helt forkerte koordinater, 
vi fandt nemlig også en skælpæl, hvor den ikke hørte hjemme i henhold til tegningen. 
  
Det skulle vise sig, at det var en rigtig god ide, at jeg havde taget  en radio og et  TV apparat  med 
herned til ABU. Han blev meget glad. Afrikanere er jo meget  glade for deres musik....jeg synes 
bare de spiller lidt rigeligt højt.  I Radioen sad der åbenbart et Bånd med ABBA, så da vi afspillede 
det ude pa vores terrasse, kom naboerne og kiggede over muren. Vi kunne høre de klappede og så at 
de unge vrikkede med hofterne. De kunne virkelig godt lide musikken. 
Om aftenen bestemte vi os for at tage  radioen med hen hvor vi spiser KYLLING. Og drikker ØL 
Prisen er 35 kr. for os begge.    
Det bragte lykke. De unge tøser derhenne var tossede med båndet. De begyndte rigtig at udfolde sig 
i den Afrikanske  rytmedans. 
Når vi kører  igennem  deres landsbyer, lyder ofte råbet igennem vores åbenstående vinduer i bilen  
TIBABU....TIBABU...Hvid Mand,,,,Hvid Mand...Det er børn  under 10 år, der råber, og det skal 
ikke opfattes  negativt,  men er  blot et udtryk for en konstatering. 
  
I går blev vi stoppet af det nationale politi. ABU  fik en bøde, fordi hans kørekort for længst var 
udløbet.  Det skulle have været fornyet  i OUAGOA, så  det må vi huske  den 19. 1.,  når vi skal ind 
til hovedstaden og hente de fem Danske gæster. 
Politiet kiggede også længe på  mine  og bilens papirer. Bilens papirer er jo stadigvæk kun kopier,  
jeg har nemlig endnu  ikke  modtaget originalerne fra OUAGOA. Politiet her sagde, at papirerne så 
forkerte ud, men vi fik da lov at køre, efter at vi forklarede, at nummerpladerne bliver sendt  til os 
d.  28. 12. 
  
Vi havde i går en sjov oplevelse, da vi kom til et gadekryds her i byen, som den dag blev bevogtet 
af  2  politibetjente. 
Vi kørte forsigtigt frem i krydset, for ude midt i krydset stod  2 æsler og var faldet i dyb 
søvn. Trafikken tog fint hensyn , da det jo sker  hverdag. Jeg syntes,  det var en  sjov situation,  så 
jeg henvendte mig til den ene politimand, og antydede, at de sovende burde have en bøde for at 
forstyrre trafikken.  Betjenten fangede omgående det sjove i situationen, og tog blokken frem og gik 
storgrinende hen til æslerne og bankede dem på panden....... 



  
Den første  konflikt blev som ventet  ikke med kreaturerne ude i bushen, ........nej den  blev med 
nogle få stykker af de arbejdsduelige mænd ude i landsbyen, fordi de ikke forstod den udvikling, 
der ligger i overgangen fra hakke til traktor.  De mente,  at jeg åbenbart også kom med grådigheden. 
For en uge siden havde jeg  20  mand til at arbejde i tre dage, det var også godt nok,  men  samtidig 
så jeg,  at der var 5 -  6  - 7 personer  der arbejdede, - medens  resten gik og hyggesnakkede, og 
havde et godt socialt samvær. 
Jeg bestemte herefter, at jeg fra nu af  kun ville have 2 mand i arbejde ad gangen, og resten som 
afløsere. Det viste sig at være en god ide, især da de gravede grøften. 
Men så for et par dage siden, skulle jeg bruge 2 mand  en hel dag, Borgmesteren udvalgte de 2  
mænd,  men inden vi kunne tælle til ti sad 14 mænd  allerede inde i bilen. De måtte selvfølgelig ud 
igen, men ikke uden sure miner, for nu skulle HANS  betale.  
 
En lignende situation havde vi i går. Vi skulle bruge en trillebør, men da der i hele byen kun var èn,  
ville ejeren have 500 F  for at låne os den. Det endte i voldsomme diskutioner  mellem 
Borgmesteren og de frækkerter, der gør ham rangen stridig.  Jo grådigheden  er kommet  til byen, 
fordi de fleste tror, at jeg er kommet for at tjene penge på dem.  Det er jo som bekendt slet ikke 
tilfældet tværtimod, men problemet er, at Borgmesteren har glemt at  formidle mit besøgs formål  til 
beboerne i landsbyen. Han kender udmærket  til projektets målsætning, og vil derfor på tirsdag, når 
JAC kommer, forklare alle den rette sammenhæng. 
  
I morgen skal vi lægge rør ned og tildække de 150 m. Derefter skal vi forberede vandingen. Vi skal 
have samlet lidt flere rørlængder af de alurør jeg havde med, og  tilpasset nogle brandslanger  jeg 
også havde med,  til rør med overgangsstykker. Dem laver vi af  nogle plastik rør som vi varmer 
over et lille bål... 
Ja der er rigtig mange småting vi ikke lige tænker over, når vi planlægger ........... 
  
Hans Erik i BURKINA FASO...........  GODT NYTAAR TIL JER ALLE 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                             28. dec. 2009 
 
Er det grådighed der skaber fremskridtet.....?   eller er det fremskridtet der skaber grådigheden....?  
det kan vel blive det samme.  Kom hønen for ægget ...OSV.... 
  
Det går ikke altid som præsten prædiker , og det gjorde det så heller ikke i dag. De fik i går ikke 
støbt den beton , fordi de ikke kunne få fat i manden med de to æsler og æselkærren. Han skulle have kørt 
cementen og gruset derud. Cementen havde vi dog allerede læsset af derude, men tog det med hjem  til 
landsbyen igen, da vi ikke turde lade det ligge derude  natten over. Det hele forsinkede os en dag.   
I dag er det en glædesdag, for støbningen er nu  tilendebragt, og i morgen,  imens vi holder møde 
med de to Borgmestre og JAC...  vil to mænd  fylde jord på rørledningen, og på onsdag går det løs 
med at vande, og går det efter planen, vil vi pløjet  på torsdag. 
I morgen skal vi alle gøre en fælles indsats for en bedre implementering i lokalsamfundet. Det har 
været kendt i 2 år,  at vi måske kom og startede et mindre landbrug op, men  Borgmesteren har nok 
ikke troet det blev til noget, siden han ikke har orienteret indbyggerne bedre.  Vi skal først og 
fremmest have fortalt alle her, at Pioner Afrika ikke er et firma, der kommer for at lave profit til sig 
selv, men at vi er kommet  for at hjælpe dem i landsbyen til bedre levevilkår ved at lære dem , 
hvordan de bedre kan ernære dem selv ved igennem landbruget at udnytte deres muligheder med 
mere moderne redskaber. Samtidigt skal det gøres dem hel klart, at HANS  ikke på noget tidspunkt  
tjener på hele denne indsats, men tværtimod har store udgifter. 
  
I dag  kl. 9  er jeg og to mænd fra landsbyen ude ved flodbredden og skrabe fint grus sammen til 
støbningen. Pludselig kom  to Beduiner ridende på deres flotte kameler.  Kamelerne havde store 
brændemærker på lårene og disse brændemærker så meget Royale ud. Det samme gjorde et forgyldt 
symbol 
der var på saddelen. Jeg fik nogle gode billeder, men måtte  slippe en tudse  = 12 kr. 
  
Vi startede kl  5 i morges og holdt fyraften her kl 3. Inden vi kørte hjem,  spiste vi lidt frokost 
sammen med Borgmesteren og de to støbearbejdere. Vi delte 2 dåser KIPPERS og et franskbrød, og  
dertil lidt lunken vand,  jo det er ikke så sært, at  jeg har tabt 5 kg. 
Også i dag har jeg hugget tornede buske om   ...5 cm lange torne ... og lagt disse omkring det nye 
pumpehul på 2 m . Nu skulle både folk og fæ  kunne  undgå at falde  ned  i hullet og drukne. 
  
Den lille pumpe jeg købte for 1400 kr  pumper fint, og gir godt med vand, 36 m3  h  står der på den. 
På onsdag bliver det den store vanddag, da skal hele marken vandes med 80 mm.   Traktorpumpen 
er jeg ved at lave en ændring på,  så den giver mindre vand, for som det er nu lyder den  noget 
overbelastet, derfor nedsætter jeg kapaciteten, .vi kan jo altid sætte den op igen, hvis der kommer en 
større og stærkere  herned,  - den vi har nu er jo kun på 14 HK. 
  
 ...der er vist ikke så mange slåfejl i dag, men det er svært at skrive hernede fra, for det røde støv 
sidder i hele tastaturet, og knapperne vil ikke altid ned, eller også bliver de dernede.................. 
  
Godt Nytaar  fra  Hans Erik i BURKINA FASO  
 
 



                                                                                                                                                        29. dec. 2009  
I dag har der været et meget vigtigt møde  i nabobyen  MAGNIMOSA........Det viser sig nemlig, at 
problemet her er større, end de problemer vi har i LERY. Igennem generationer har de i 
MAGNIMOSA nemlig dyrket den jord  jeg nu, -  efter anvisninger selvfølgelig, -  har taget i 
besiddelse. De har ikke været klar over, at staten for 25 år siden har solgt jorden  fra til anden side, 
så det er virkelig det største problem, vi endnu har stået over for hernede.  Mødet i dag var så vigtig, 
at  THE KING OF DEDOGOU var mødt op i fuld ORNAT sammen  med  THE KING OF  
MAGNIMOSA, samt  regeringsembedsmænd inde fra storstaden OUAGOU. På et tidspunkt mente 
de, at de lokale havde ret til denne jord,  men  JAC  forklarede  dem, at det måtte de tale med 
Landbrugsministeriet om, fordi  han  jo for lang tid siden af dem  har fået  papir på, at han har  
ejendomsretten  til  jorden.   
Problemet er opstået,  fordi de er misundelige på landsbyen LERY, som vi samarbejder med, -  og 
jeg var ikke klar over, at det område som  jeg er i gang med at  opdyrke,  hører  under denne  
kommunes kommando.  Jeg troede selvfølgelig, at det hørte ind under  LERY. Hele  mødet varede 2 
, 5 time, så  jeg valgte på et tidspunkt at gå tilbage til min bil, efter at  jeg havde været rundt og hilse 
på alle de ældste og dem der bestemmer. Det var en meget alvorlig forsamling, -  jeg brød mig ikke 
om at blive siddende  der og blive overbegloet, da jeg alligevel ikke forstod et kuk af hvad de sagde. 
Efter en halv time kom sønnen til THE KING OF MAGNIMOSA ud til mig i bilen. Han må være 
en såkaldt prins, og talte for i øvrigt rigtig godt engelsk, - en rigtig kvik ung mand på 20 år. Vi 
aftalte,  at han kommer og besøger mig ude i marken i morgen, han vil nemlig også være  
landmand, så ham skal jeg lige have  med ind i folden, - meget gerne også hans far  THE KING 
Jeg spurgte den unge mand  hvad han mente om,  at jeg  har  rådet beboerne i LERY til at flytte 
deres landsby ned til floden. Han svarede,  at det er den slags tiltag BURKINA FASO  har brug for, 
men det bliver bare svært at få de gamle med på ideen mente han.  De gamle  sidder jo på magten. 
  
Nu da jeg har været her så længe, kan jeg bedre forstå,  at deres bilpark er så elendig som den er. 
Det er de forbistrede vaskebrætsveje. De kan slå alt ihjel. Når man kører  rundt  i villakvartererne, 
der hvor vi nu bor,  ja så ligner det nærmest en krigszone, særlig når det bliver mørkt og bilens lys 
kaster de lange skygger hen over de meter dybe huller i gaderne. 
Her i byen Dedogou bor ca.  50.000  mennesker.  - En asfalteret vej går igennem byen, resten er 
jordveje, og byen ligner en stor losseplads, - her lever da også temmelig mange rotter, kan vi se på 
deres efterladenskaber 
rundt omkring. De mange tamsvin rydder som før sagt godt op……….. 

Jeg blev ikke færdig med dette  brev 
f.eks. da vi i aftes, -  efter at vi havde spist, -  kørte hjem kl  9,  så vi pludselig i et af gadens meter 
dybe huller, at der lå en SO OG FØDTE SINE GRISE, samtidig med at  andre ungsvin  var i gang 
med at guffe i sig af en muslimsk families efterladenskaber fra en jordnødde spisning. Befolkningen 
sidder enormt meget og knækker nødder, det kan jo ikke betale sig at gå i gang med noget som helst 
der bare ligner arbejde, når der er nogen der skal hen og bede  5 gange om dagen, så bliver der ikke 
rigtig tid til arbejde, selv om guderne skal vide, at her er nok at gore, hvis man ellers kan se skoven 
for bare træer.............. 
  
Hans Erik 
                                                                                           
 



                                                                                                                                 2. jan.2010 
Vi har stadig ikke fået vand til marken. -  Før vi lagde rørledningen,  lob vandet frit og rigeligt i 
grøftens bund,  men nu kommer der kun 30 procent af vores behov til pumpen. 
Under nedlægning af  røret er der måske faldet noget jord ned i renden,  der evt. kan give en pukkel 
på ledningen, eller måske er et rør delvist blevet fladtrykt, p.g.a. et dyr, eller en fisk er gået i 
røret.........? Vi graver og graver ihvert fald for at finde fejlen, og det koster da heldigvis kun 
daglønner af  den nette lille sum på  22 kr……..heldigvis da.  Jeg har fire mand i gang på ledningen. 
  
Her er også en lille positiv oplysning.  Jorden holder godt på vandet, vi prøvevandede jo et stykke 
for en ti dage siden, og  bare 2 cm  nede viste det sig, at jorden stadig var våd og fin. 
Nogen har  sagt, at  jeg skal vande mindst to gange om ugen, men det tror jeg nu ikke bliver 
nødvendigt, måske ved de store  planter, men at vande for ofte er ikke godt, da planterne skal 
tvinges til at sende sit rodnet langt ned i jorden. 
  
Når nu landets kultur med dens blandede befolkning  her er som den er, afslappet og med en enorm 
venlig omgangstone overfor alle, også fremmede, - står det mig ganske uforståelig,  hvorfor  disse 
mennesker afholder sig fra at rydde op i deres egen by, medmindre der står en og giver dem penge 
for det  ??? Når jeg  spørger dem om,  hvorfor de accepterer at leve i al det forfærdelige rod af  
plastik og andet affald,  -  er svaret altid,....vi er fattige.  Det siger hver gang ja til alt, -  vi er fattige. 
De er så vant til at være fattige, at de har opgivet at få et bedre liv, ....de fleste af dem i hvert fald,  
dog findes der heldigvis enkelte der har forstået  at de ikke kan forsætte i al evighed med at sidde og 
pille nødder hele dagen. Denne indgroede form for sløvhed og manglende tillid til, at det kan blive 
bedre ved at gore en personlig indsats, er virkelig en hård nød at knække.  De er ved at dø af grin, 
når jeg foreslår, at de kan opbygge en gruppe af initiativtagere, der kan sætte gang i at få ryddet op i 
gaderne,  og jævne  de største huller. De morede  sig kongeligt over mit forslag i lang tid,....det er 
sgu da helt utroligt, så lidt de forstår af de ting........Men ude i landsbyen LERY,  kan de godt gøre 
en kollektiv indsats,  når der ligger 100.000 CFA og venter.  40 mand ryddede i torsdags 5000 m2  
for træstubbe og rødder som de tog op. – Vi blev færdige på èn dag,  måske fordi der var en 
Høvding / Konge /  Chef   til at holde dem i gang.. 
  
Her d. 31 December  havde jeg 40 mand i gang i marken, og 4  mand i gang på vandledningen, -  så 
det lignede stordrift den dag.  Stemningen her i LERY er blevet helt anderledes indenfor de sidste 
par dage. The Chef  har talt til borgerne om mine intentioner,  - det viste sig jo nemlig desværre, at 
disse informationer ikke var  blevet formidlet videre på en tilfredsstillende måde. 
Nu skal vi bare have en bedre stemning fremelsket fra den misundelige nabolandsby,  - men lad 
dem bare simre lidt i deres middelalderlige traditioner. De må ændre ændre lidt ved deres kultur,  
hvis de absolut vil være lige så  rige som os i vesten........ 
 I øjeblikket føler jeg , at vi måske er ved at løbe ind i et helt andet problem.  Naboens datter fylder 
19  år i dag, og hun har igennem den sidste tid fået kik på ABU. Hver dag når vi kommer hjem fra 
arbejde,  kommer hun med en varm gryderet til os, hvilket vi da også er glade for, og særlig når det 
er fra en nabo, - så føler vi os da ekstra velkommen. 
Hun fortalte i går, at hun fylder 19 år  d .2 .1.   Jeg sagde derfor til ABU, at så måtte han få lavet en 
BUKET af Bourgonwille blomster  til hende på hendes fødselsdag, - men i sådanne situationer  er 
ABU lidt genert, så det blev i stedet mig, der lavede buketten af røde og hvide Bourgonwills. 
Da hun så kom her til morgen med en lækker fiskeret til os,  sagde jeg til ABU, nu må du  give 
hende blomsterne, og det gjorde han. Hun stod noget forlegen med  dem,  - det så ud,  som var hun 
var kommet  i en  meget forlegen og uvant situation. 
 ABU ville gerne have,  at jeg tog et foto  af  ham og FORTU, men der sprang  hun fra.........hun er 



jo muslim, dog af den liberale slags. 
Hun  gik derfor  hjem  med sine gryder, og lod blomsterne ligge. Så sagde jeg til ABU, - jeg tror 
ikke, at hun har forstået situationen  helt nemlig den ,  at det var p.g.a., at hun havde fødselsdag,  
hun havde fået blomsterne. En forklaring  reddede situationen , og hun gik med tilbage og tog nu 
stolt blomsterne med hjem. 
Det var som om hun ganske rigtigt først havde troet det var noget højtideligt, som eks. en forlovelse 
eller hvad der nu foregik i hovedet på sådan en  lille dame....  hun går i øvrigt stadigvæk  i skole, så 
hun er en af de heldige. 
  
Man kan komme grueligt galt af sted  i sådan en kultur som denne med så stærke traditioner, og 
særlig når man ikke behersker sproget.  Da  FORTU f.eks; kom i dag,  startede hun med at give mig 
et kindkys , og ABU  måtte nøjes med et håndtryk. Deri lægger jeg, at jeg er den ÆLDSTE og 
dermed den klogeste. Sådan  fungerer det jo  her.  Det er efter min mening ikke godt for  en 
udvikling til en  mere moderne livsholdning.................og udviklingen i det hele taget. 
                                                                                                                                                                   
 Hans Erik 
   
 
 
 
 

 



.                                                                                                                                           05.01.10                   
 
Vi har holdt fri i tre dage, nemlig Fredag...Lørdag og Søndag. - Det var nu også ved at være tiden til 
at få hvilet ud, for det har godt nok været... og er stadigvæk en hård omgang. Et af de forhold der 
gør, at det er skide hårdt, det er hele kulturen og vejret, og så selvfølgelig at jeg ikke forstår hvad de 
snakker om, når jeg godt kan fornemme, at de snakker om mig.  Det er et folk som hurtigt giver op 
overfor problemer, som de igennem længere tid har haft ude i LERY . I øjeblikket er der mindst 20 
personer, og ikke mindst ABU der vil presse mig til at købe en ekstra motorpumpe, de vil have til at 
stå nede ved floden og pumpe vandet op til den næste pumpe, men det vil jeg ikke, da jeg af 
erfaring ved,  at det bliver dobbelt så dyrt i udgifter til brændstof, og der foruden skal vi i såfald 
hver dag ned til flodbredden og bære  pumpen 150  m op til bilen, da vi er  nødt til at tage begge de 
bærbare pumper med hjem hver dag, ellers er de måske væk næste dag.  
Vandet skal kunne løbe de 150 m  ved egen hjælp, men da vi heller ikke i går kunne få nok vand,  
har jeg set mig nødsaget  til at lade 300 kr rulle for at få gravet  hele ledningen op igen, for at få  
undersøgt,  hvorfor der ikke kommer vand nok ud. Jeg har derfor bestilt Landinspektøren/ 
Landmåleren til at tage med os derud i morgen  ONSDAG. Han har nemlig sagt, han gerne vil 
hjælpe os med at udmåle niveauet fra 40 cm under nuværende vandstand, og så vores fint gravede 
og støbte 2 m Dybe pumpehul. 
  
I går tog vi noget af ledningen op. Da vi kom ned til den tredje samling fra pumpehullet, så jeg en 
samling der var utæt, og med vandet stående ophobet bagud  i en halv meters længde. Hvordan kan 
det lade sig gore, - med mindre der er en forstoppelse foran. I dag fortryder jeg, at jeg i går ikke 
gennemtrumfede min vilje. Umiddelbart tror jeg, at der i røret sidder  et dyr fast,  eller måske en 
stor fisk.........Jeg ville i går have hentet saven og savet ledningerne over, for at få konstateret hvad 
der var årsag til, at vandet blev presset bagud. Men jeg blev totalt til grin da jeg ville gøre, - men det 
havde jeg jo også blevet, hvis jeg havde savet røret over og der ingenting havde været  derinde. Men 
hvorfor blev vandet da så  presset bagud  ???  Det ser jeg i morgen,  når vi kommer derud og får 
hele ledningen lagt op på land igen.  
Ja det kan til tider være svært at vide, hvornår man skal skære igennem, særlig her i den 
middelalderkultur. 
I dag har vi været hjemme og brugt tiden på at forberede  indhegningen af jorden med et El  hegn. 
Vi har købt 12mm tentorstål  til pælene. Men der skete en misforståelse hos firmaet hvor vi købte 
det. De regner ikke på samme måde som vi gør......ABU var ellers behjælpelig  - .Jeg bestilte nu 
skriftligt  50 stk  Jern af 1,20 m., - hernede skal vi betale ved bestilling, men da jeg ville afhente 
dem var der kun 33 stk. tilbage, og de var a en længde på 1,50 m  Jeg fortalte dem at det var jeg 
ikke tilfreds med, hvortil han forklarede, ......at de nægtede at lave det om, resten er spild påstod 
de......, så jeg sagde jeg kom igen i morgen, og så skal The Patron ( din Boss)være her kl.  9 sagde 
jeg.........Det var han så også næste dag, og der skulle ikke være nogle problemer i det sagde han, i 
vil få hvad i har bestilt og betalt for. 
  
Ja det blev jo et lidt længere brev.........men der kan jo skrives bøger om dette her emne........... 
  
Hans Erik I  BURKINA FASO 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                jan. 2010.  
 
 
 
I dag er jeg en glad mand...... det var jeg virkelig ikke i går, for den landmåler jeg havde lejet for at 
få den skide vandledning til at ligge lige højt,  var ikke mange potter pis værd. Da vi havde brugt en 
hel dag på arbejdet,  ville han have 40.000 CFA = 500 kr,-..og så kom der oven i købet  mindre 
vand, end da vi startede om morgenen. Jeg er meget utilfreds med hans arbejde, så det blev en 
dårlig dag,  - Men jeg havde jo min egen plan klar, og den igangsatte jeg tidlig her  til morgen. 
  
Det medførte, at der kom en konflikt på arbejdspladsen mellem mig og forvalteren. Han nægtede 
hårdt, at udføre min ordre, så jeg måtte  træde i karakter. Det var en voldsom oplevelse, men  
nødvendig. Jeg har nok været for flink de sidste par uger, og det har udviklet sig til alt for mange 
kokke  i køkkenet......... 
Forvalteren troede ikke på min metode  med at tage rørene op og få bunden  lagt i water med et 
waterpas 
Så derfor endte det med, at jeg måtte sige til ham, at èn af os måtte forlade PROJEKTET, hvis han 
ikke ville udfore min ordre. Det viste sig, at han hurtigt blev klogere, for han svarede, at det var 
ikke noget problem, at gøre som jeg bad om. Alt var nu i den skønneste orden igen, og to timer 
senere havde vi det vand, vi havde brug for. Det virkede, at gøre arbejdet ordentligt, men jeg skulle 
næsten stå over disse mennesker hele tiden, - for selv om der ligger en lille bunke jord under noget 
rør,  mente de ikke, at det betød det helt store.......... 
  
Som sagt, skrev jeg i starten af brevet, at jeg er en glad mand i dag, - for nu virker vandtilførselen, 
og samtidig fik jeg virkelig sat mig i respekt på arbejdspladsen, det kan jeg tydeligt mærke, - så her 
til eftermiddag fik de rigtig lov til at lege med de af Falck donerede brandslanger. De nød det rigtigt 
her i varmen, at sprøjte med det kolde vand. I morgen bliver rørene dækket til, og marken vandet, så 
kan vi få pløjet på mandag…………meget fint. 
  
På tirsdag skal der her i DEDOGO med Kongen af distriktet, være et møde om Pioner Afrikas  
projekt. - Tænk jer, de arbejder stadig med det jord- problem, jeg har skrevet om, i stedet for at tale 
om de flere tusind HA,  der overhovedet  ikke bliver dyrket. Såfremt de vælger at jage os væk, 
sender vi dem et stort erstatningskrav, men som det ser ud lige nu, tror jeg, at de er ved at gøre sig 
selv helt til grin. 
  
Når vi har fået  tilsået marken ,og det er blevet grønt,  inviterer jeg den danske Ambassadør  herud,  
for at vise hvad vi har  lavet, -  det vil nok blive engang i Marts.......... 
  
Hans Erik Mogensen 

 
 



Slangebøssestadiet...........                                         09. Jan. 2010 
 
    

Det  samfund  hernede er på slangebøssestadie næsten  helt bogstaveligt, -  specielt ude i 
landsbyerne.  Alle drenge og de voksne mænd går med en slangebøsse, som de bruger til at 
skyde små dyr og fugle med  i skoven og ude i bushen, - også rotter, som her er lidt rigeligt af,  
skyder de på. Jeg vil tro de spiser dem, jeg har i hvert fald set de griller hunde. 
  
I landsbyen LERY hvor vi arbejder med opdyrkning af  jord,  bor der ca.  300 mennesker. Af 
dem er der to mænd, der har et haglgevær, så  de bruger hele dagen på jagt, også slangerne får  
lige et skud hagl. 
  
På dette Slangebøsseniveau  lever de hele deres daglige liv. De simple ting omkring dem,  er det 
der  beriger deres tilværelse. 
At arbejde under sådanne vilkår er selvfølgelig også årsag  til at det er meget svært  at arbejde 
hernede.  Når man som vi skal køre 90 km  hver dag for at komme på arbejde, og vejen vi kører 
på er som et vaskebræt. Når vi kommer hjem om aftenen,  føles det som om vore arme sover på 
grund af  rystelserne i bilen af at køre på et vaskebræt. Det er ikke så sært deres biler hurtigt går 
i forfald  hernede, det er ikke rust der ødelægger dem, det er de dårlige veje. 
Her i Dedogo, -  hvor vi bor til leje i et stort hus med 4 værelser til 500 kr  pr  mdr., -   har vi 
vores depot af  ting og sager liggende. Jeg har stort set fået de rigtige ting med herned. Det er 
også vigtigt, at  vi om morgenen får de ting med , vi skal bruge i løbet af dagen ude i LERY, for 
vi kan ikke bare lige køre 90 km tilbage for at hente det, - så må vi vente til næste dag. 
  
Vi er nød til at bo her, hver der er elektricitet, og hvor der er internet. Det er jo også mig, der 
skal skaffe penge til projektet , det prøver jeg jo på næsten hver dag, og der går da  også lidt ind 
hver uge,.......MEN I ER SELVFØLGELIG ALTID VELKOMMEN TIL AT KIGGE EN 
EKSTRA GANG I JERES LOMMER......... for nu kører projektet bare derudad. 
Her i byen kan jeg jo også købe mine fødevarer, - for den der Majs grød de spiser til hverdag, ja 
endda tre gange daglig, den minder mig om fængselskost. I  weekenden og ved festlige 
lejligheder, spiser de den lidt finere grød af  kornet  MILL, som de  selv dyrker, og som  i øvrigt 
er den eneste kornsort de dyrker. Den såes  i regntiden  ind imellem  træer og buske, akkurat 
som de har gjort det i tusinde af  år . 
 
Her er lige nogle iagttagelser fra hverdagen. - Forleden dag skrev jeg om min uenighed med 
....FORVALTEREN, -   Nu går han og alle de andre her  rundt  hver dag og siger.....Vi vil go to 
Danmark med HANS, når han rejser hjem........ 
  
Ja ja,  sådan kan det gå,  men efter at han satte sig op imod mig  har jeg fordelt  arbejderne,  så 
de ikke  hele tiden har mulighed for at stå og hyggesnakke, de er jo temmelig sociale, når de  
bare er to sammen...... Jeg er i øvrigt efter alt det vrøvl blevet færdig med at have flere i arbejde. 
De opdagede og forstod  hurtigt meningen med min beslutning, og kaldte det .”amerikansk 
effektivitet”, .men  så  hørte jeg også den rare borgmester sige til  ABU..........VIL DU STADIG 
GERNE GO TO DANMARK ....når du nu ved, der kræves så meget  ????    ja...ja.. sagde ABU, 
for nu er jeg jo specialist i nedlægning af plastik rør.... 
  



I dag får jeg besøg af min gode ven  JOEL Han er god til engelsk, og så skal ABU have  en 
lektion i opbygningen af en  lidt mere moderne landbrug, - og ikke mindst en lille historie om 
alt det rod her er på gaderne, som de oven i købet alle synes er  OK......... 
De griner af mig, når jeg siger, at de skal samle alt det rod op, og jævne de værste huller i 
gaden, men det der interessere dem mere er, at vi har mange penge, og de har ingen........JA, 
DET KAN GODT VÆRE,  MEN HVORFOR, - siger jeg til dem ,  SELVFØLGELIG P.G.A. 
HÅRDT OG MÅLRETTET ARBEJDE. 
 Den bagvedliggende historie er, at  et stort Firma fra  USA  og et tilsvarende stort Firma  fra  
Europa  er gået sammen om  projektet ”ELBIL”,  og leder derfor nu efter et land,  hvor de kan 
fremstille billige ELBILER......... 
De har besøgt BURKINA FASO, da der her er masser af  billig arbejdskraft,  men da de så det 
enorme rod i gaderne, og en masse mennesker der bare sidder og glor ud i luften hele dagen,  
besluttede de i stedet, at lave  en aftale med et Asiatisk land  nemlig Sydkorea, - for der viste 
befolkningen  initiativ.......... 
 
                                                                                                                                                                 
 Hans Erik i Burkina Faso 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                          12. jan. 2010 .            
 

Nu er vores første mark på 5000 m2  klar til at blive tilsået,  - jeg har prøvet at pløje,  men det 
blev ikke godt nok. Jorden var alt for hård , og den blev meget klumpet , ja traktoren  havde 
faktisk meget svært ved at trække den èn furede plov, men heldigvis havde jeg også taget en 
Dublet harve med hjemmefra,  og se den var bare den helt rigtige til den slags jord. Når det nu 
bliver kørt over en tre til fire gange bliver den  harvet rigtig fint. Så skal jorden hvile i en uges 
tid, hvorefter vi begynder  at så gulerødder, løg, kartofler  og majs....  Vi skal satse på nogle 
grøntsager, der kan  sælges  hurtigt, - der skal jo penge i kassen til  ABU, så han kan begynde at  
leve af det inden alt for længe. 
I morgen skal vi  gøre selve Springler anlægget klar. Vi har  indtil nu  vandet  med 
brandslangerne, men de er for voldsomme til de spæde planter. 
På torsdag skal vi have gang i det elektriske hegn rundt om marken,, for .i dag så jeg mindst 100 
køer  gå langs med hegnet til marken, Endnu er de ikke gået derind, og det er godt,  for der er 
endnu  ikke strøm på hegnet. Det ser ud til, at de to landsbyer LERY  og MAGNIOSSO  er 
blevet gode venner i dag,  - nærmere herom senere. 
  
Næste tirsdag får jeg jo besøg af fem personer fra Danmark. Det glæder jeg mig til, også fordi 
jeg fra nu af  ikke har så travlt mere, jeg skal bare have sået marken til , og vande en gang om 
ugen. I øvrigt skal ABU jo også have noget at lave. 
  
Den 19  kører jeg til OUAGA, -   og samler dem op i lufthavnen d.  20. Vi bliver en tre dage i 
OUAGA inden vi tager tilbage til DEDOGO igen. 
  
Hans Erik 
 
 

 

 
 
 

 



                                                                                                                                                  15. jan. 2010 . 
De to sidste dage har vi arbejdet med at få gang i det gamle vandingsanlæg,  men af de 15  
sprinklere der var med, er der kun en der virkede, så nu har vi opgivet dem. Jeg har  bestilt 6 nye i 
Danmark, som TOVE tager med herned på onsdag,  når de fem gæster kommer herned og besøger 
mig i 4 uger. 
Vi kan  desværre ikke så før den 25  januar, for jeg kan først få sæd i næste uge,  når jeg kommer til 
OUAGA for at  hente gæsterne, - så køber jeg frøene der . Men marken er vi nu klar med, den er 
dog ikke så stor kun på 5000 m2, .men lad os nu se om de kan tumle denne størrelse, inden vi gør 
det hele større,  jeg rejser jo hjem d. 1.4, - og så får vi se om de kan tumle det vi har igangsat.  
ABU  bliver jo ham der skal sørge for at det kører til daglig, så det bliver lidt spændende....... 
  
I øvrigt er de to nabolandsbyer blevet fine venner igen, og vores i gang sætning af  projektet  har 
allerede bevirket, at en nabo har valgt at starte en køkkenhave klods op af vores projekt. Det kom 
sig faktisk af, at jeg sagde til ham, at han godt måtte bruge af vores vand,  når vi ikke havde gang i 
vandingen, - Så  inden vi ser os om,  opstår der måske en hel kolonihavesektion  som nabo til 
vores.. Det vil bare være rigtig godt,  så  kan ABU  måske  også få lidt hjælp, skulle han stå og 
mangle en ekstra hånd............. 
NU vil vi ikke sætte mere jord i gang, før vi ser, om de kan  klare det. Klarer de det fint og alle gør 
en god indsats, kan der høstes to gange om året.  Lykkes det  er det nødvendigt, at  vi skaffer  penge 
til et hus til ABU.........ABU tager sin kæreste med op til DEDOGO,  når vi igen skal derop i næste 
uge, - det bliver nok om lørdagen vi kører derop igen.......... 
Jeg har tegnet et hus som ABU synes godt om, og hernede kan vi bygge meget hus for 50.000 Kr. 
  
 Nu skal vi til at sove lidt længere om morgenen og rigtig få hvilet ud,  for det har godt nok været en 
hård omgang. På hullerne i min livrem kan  jeg se,  at jeg har tabt mig  7..8  kg, .så det er der da nok 
 nogen, der kan lære lidt af. - Det er også hårdt for bilen, - vi får lappet hjul 3...4  gange pr  uge, så 
det var godt jeg købte et ekstra reservehjul........  
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                        20. jan. 2010  
 

 Nu er det tredie  gang jeg prøver at skrive det samme....men hver gang jeg sender,  forsvinder 
det hele....... 
 Men  kort og godt, så har jeg været i byen og købt  for 600 kr frø  til marken...og  i morgen 
kører jeg rundt i hovedstaden  med gæsterne, så de kan se, hvordan sådan en by ser ud. Fredag 
skal vi ud og se JACs farm , og  lørdag har jeg lovet at komme ud i en landsby jeg ikke kender. 
Gæsterne tager jeg med,  så de kan se en  landsby i daglig tøjet.......jeg har lovet der at anvise,  
hvordan man kan opbygge et VANDINGSANLÆG UNDER JORDEN, der ikke fordamper så 
meget vand. De henter vandet fra en boring som herefter bliver pumpet op i en  4 m høj tank. 
Derfra kan det  ledes videre. De bruger også dette vand til husholdning og til husdyrene........ 
  
På søndag  kører vi op til DEDOUGOU, og det hus jeg har lejet, ……og på mandag går turen til 
marken i LERY,  hvor gæsterne nok bliver sat i arbejde med lidt forskelligt. Vi skal have sået 
diverse Gulerødder....Løg...Agurk....Tomat...Bønner   og MAIS..... dertil har vi  to stk  
såmaskiner, der går for håndkraft. Men først skal vi have monteret de sprinklere gæsterne har 
medbragt fra  Danmark,  og herefter håber vi,  at  vandingsanlægget vil virke efter hensigten, for 
så kan  marken endelig blive sået til. 
  
Vi har vist desværre lavet vores prospekt så flot, at mange tror vi er et meget stort firma / 
organisation........ I dag kom der en dame fra det nordlige Burkina Faso...en ildsjæl fra  
landsbyen  NOUMA...   Hun havde været inde på den Danske Ambassade og efterlyst os / mig  
og fået at vide, at jeg nok boede  på SONG TAABA. Hun opsøgte mig og  bad om hjælp til at få  
lavet et kloaksystem  samt et drikkevandssystem for byen.   Danida har arbejdet i byen,  men har 
opgivet  ...... efter hendes udsagn....men der er nok en anden forklaring. Hun ville nemlig have, 
at JEG  skulle snakke med den danske regering om deres problem. I stedet foreslog jeg hende, at 
hun i byen  indsamler  penge  til en Advokat, som  kan forhandle deres sag.  Jeg vil ikke 
indblandes,  da jeg jo selv ønsker at få noget kapital til vores projekt. 
  
Hans Erik 
 
 

 

 

 



 
  

 

                                                                                                                                  26. jan 2010.   
Ja nu er det pludselig blevet svært at få tid til at skrive  Rejsebreve,……måske fordi vi nu er seks 
personer i huset. Der er flere  hensyn at  tage,  ikke minst når der kun er et badeværelse. 
Gæsterne har nu været med i marken i to dage, og er godt trætte ligesom ABU og jeg,  når vi 
kommer hjem. 
  
Vi har nu sået ca. 20  rækker gulerødder, men da vi skulle til at vande  fik vi problemer med det 
gamle vandingsanlæg. Det er meget utæt i samlingerne, så endnu har vi ikke helt styr på det, men vi 
er  heldige, da en af gæsterne er en person som tidligere har arbejdet med fremstilling af diverse 
værktøjer. Han har  nu fået lidt mere styr på tilpasning af samlingerne, om end det er lavet lidt 
speciel med  diverse gummi omslutninger, og limning af o  ringe. Vi måtte også tage det ene hjul af 
traktoren, da det havde tabt luften, …så det tog vi med hjem. 
  
I dag har vi fået strøm på det elektriske hegn, så det bliver spændende at se  i morgen tidlig om køer 
og geder har respekteret hegnet........det havde de nemlig  ikke i går, da gik de lige igennem det hele. 
  
Nu skal vi alle hen og spise enten kylling eller fisk. Sjælent har jeg dog været i et land, der udviser 
så lidt kreativitet omkring madlavning som her i B.F. Vi får faktisk kylling hver aften  uden noget 
som helst,  bortset fra en stump brød  som vi dypper i sovsen. Måske ligger årsagen i selve 
fattigdommen. Folk har ganske enkelt ikke råd til at gå ud og spise på ”restaurant” 
  
I aften vil jeg spørge om vi selv må tage salat med til kyllingen,   og evt  pomfrite............. 
  
Hans Erik   og hilsen fra Gæsterne 

 

 

 



 

 

  
 

                                                                                                                            30. jan.2010.   

Problemet her og lige nu er, at når vi er så mange mennesker sammen, så har det vist sig at jeg har 
sværere ved at få mine Rejsebreve til at flyve ud af ærmerne i en vis hastighed. Det går meget 
lettere, når jeg er alene........De tager vist mine tanker med alle deres kommentarer og fantasier om 
hvordan det også kunne gøres/ udføres ..... altså projektet. Men OK newer mind,  nu er vi da  næsten 
blevet færdig med at anlægge marken. Alt er tilsået  ....løg ...gulerødder....agurker...bønner...tomater 
og majs.... Men vi har stadig  problemer med at få sprinklerhanerne til at fungere som de skal. De 
nye  Tove medbragte duer ikke,  så i dag skal jeg hente nogle andre på busstationen, som JAC  har 
fået i en Container fra Danmark......Dem låner vi lige for at se om de  virker. 
Der bliver  ingen vækst før vi får  vandet marken rigtigt, så vi håber det lykkes,.. for om 4 mdr. 
begynder regntiden, og så skulle vi gerne have høstet og  begyndt  på den anden omgang 
såning........Nu kender jeg efterhånden jorden  bedre, og mener nu at den nok bedre egner sig for 
dyrkning af hvede og majs frem for grønsager.  
I går fredag blev vi færdig med at så majs, så nu ligger frøene bare og venter på vandet. De ligger jo 
fint og tørt.  
  
I næste uge begynder vi sideordnet med at få gang i vandingen,  også  opbygningen af et 
vandpumpeanlæg som trækkes af flodens fremdrift. Jeg har fundet et rigtig godt sted,  hvor vandet 
har stor fart på, og hvis det virker, pumper vi vandet over i en næsten udtørret sø,  hvor de lokale så 
har mulighed for at fiske deres daglige måltid. Vi ved,  at anlægstypen virker, da principperne er 
blevet afprøvet hjemme i Danmark med en balje med vand som blev sat op i 2 meters højde og ved 
fremdrift med håndkraft løb vandet opad. Hernede skal vandet dog op over en bakke på ca  3 m,  så 
det bliver spændende at se, hvordan dette projekt virker her. 
Vores mark er jo indhegnet med det elektriske batteri elhegn, men et par gange har jeg set, at de 
små gedekid går under tråden, og så følger MUTTER GED efter i et voldsomt spring fremad og 
opad, når hun kommer i berøring med tråden. Det er et STØD, der får hende til at bræge højt af 
angst for det ukendte, så  jeg bliver nu nød til at sætte en tråd mere på lidt længere nede, så de små 
gedekid ikke kan smutte under. Det gør vi så på mandag. 
ABU har desværre mistet sin FAR her i tirsdags , så han har været hjemme i landsbyen til 
begravelse i 3 dage, han kommer her tilbage  i dag.  
  
Hans Erik  i BURKINA FASO 
 
 
 

 
 



 

 

  
 

                                                                                                                          4. feb. 2010..   

Lige som vi fik vort sprinkleranlæg til at virke, måtte jeg ligge på langs med Malaria i en hel uge,  
Hospitalet tog blodprøver,  og jeg har lige været derude igen, for det er ikke godt endnu.......... 
  
Og  i dag måtte Tove ligge på langs med MALARIA......Så nu er vi virkelig tappet for  næsten  al 
kampånd............. 
  
Gederne tager magten selv om vi har sat tre tråde op, …når de gamle  får stød springer de fremad 
og opad........ 
  
Der er også nogen der hugger tråden over med en machete, muligvis fårehyrderne, for at få gederne 
ud af indhegningen efter at de er hoppet ind. 
  
Flodmyndighederne har  holdt vandet tilbage, så nu skal vi vist lige stille projektet lidt i bero, til vi 
ser om vi kan løse nogle af de problemer der  hele tiden opstår. Det bedste vil nok være at investere 
i et dyre hegn, men det koster knapper, og det er ikke dem vi lige har flest af., men som det ser ud 
nu, er det ingen  ide i at drive marken frem med afgrøder,  når gederne æder det hele. 
  
Mere senere..................Hem    
 
 
 

 



 
                                                                                                 8. Feb. 2010                                                                 
                                                           

  

I dag blev vi løsladt fra Hospitalet,  jeg var indlagt i 2 dage, Tove blev medindlagt som selskab, jeg 
fik drop fra 4 flasker Glucose  med en masse sprøjtet ind i,…….. terramysin,   antibiotica  og 4 
andre slags. Sådan en gang Malaria ønsker man ikke engang for sin værste fjende, det er utroligt 
hårdt og særlig når man er godt brugt i forvejen. 9 dage  er nu gået, og vi er stadig ikke helt friske 
endnu, men i morgen tager vi altså til LERY, de savner os derude. De har  ringet og sagt til ABU, at 
de går meget højt op i  projektet, så det er da godt så langt.......... 
Men sygehuset, er utroligt snavset og alle ligger på et cementgulv og lider med deres sygdom, der 
er ingen vand og ingen toiletter med vand. Skal du på toilet, skal du gå ca. 100 m væk fra sygestuen 
om til et gammelt hus med et hul i,  hvis du kun skal tisse  kan du få en tisse bakke. Det får så lov at 
stå inde ved dig i flere dage indtil du beklager dig. Fluer og myg sværmer omkring disse urenheder, 
og er man ikke syg, skal man nok blive det i løbet af et par dage. Det er det værste svineri jeg har 
set..... 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg udskrev mig selv, da de ville begynde  at behandle mig forfra igen. 
De havde skrevet recepterne, og bad Tove om at købe tingene på apoteket,  men så fjernede jeg selv 
dropslangen fra mit håndled,  pakkede mine få ting sammen og gik over på et kontor og sagde 
farvel og tak.   I dag har jeg så været på Hospitalet igen for at betale mit ophold. Det blev 80 kr i alt.  
Jeg er nu i god bedring, og klar til de nye kampe jeg ved der venter mig forude,  Tove er også i god 
bedring. 
  
I morgen skal vi som sagt til  LERY, vi mangler lige at arbejde lidt mere  med vandingsanlægget, 
det vil nok tage en ca. 2 – 3 timer i alt. Herefter skal jeg have en samtale med dem oppe i LERY  
om hvad og hvordan vi klarer de der  GEDEBUKKE,  som driller så meget.  
Der er desværre igen nogen, der har stjålet traktor batteriet. Som sagt tidligere,  vil jeg ikke aktivere 
det udsåede såsæd med vand før jeg ved om vi har penge til et rigtigt dyrehegn, så det er det næste  
vi må se at få løst. 
  
På næste søndag kører vi igen til OUAGA med gæsterne. Herefter kører ABU og mig tilbage til 
Dedougou og projektet. Vi skal nemlig have traktoren til at fungere også  som pumpetrækker.  
Der er i øvrigt for mange personer der vil have indflydelse på handlingsforløbet  i projektet og 
driften deraf, men det klarer vi  selv. Der er ikke noget der er værre end for mange kompromier og 
for meget snak i et projekt som dette. Det drejer sig om at holde fokus på selve opgaven, og frigøre 
sig fra social romantiske ideer fra 60erne og 70ernes  tankegange.......tankegange som har spillet 
fallit for lang tid siden, og som kun har bragt Afrika ned i et endnu dybere hul . 
 
  
Hilsen  HANS ERIK 
 



 

  

  
 

                                                                                                                          11. feb. 2010  

Her sker der ikke meget nyt for tiden. TOVE  og Jeg hænger stadig lidt med ørerne efter vores 
MALARIA  angreb,  og de to sidste dage har IVER  fra Vamdrup også hængt lidt med næbbet. Han 
har  maveproblemer, så vi håber, det er lidt lettere at få bugt med,   men derfor kan det da være 
slemt nok endda for den der har det problem... 
  
Lige nu og her er vi afventende i selve projektet. Det er for øjeblikket sat lidt i bero,  i hvert fald 
indtil  d . 25.2, hvor vi håber på at få besked om, at vi er de heldige modtagere af et X beløb  fra en 
større organisation. Pengegaven vil i så fald sætte os i stand til at indhegne marken, så vi kan have 
afgrøderne i fred for de flere hundrede geder der omsværmer os. Gaven vil også gore os i stand til at 
lave en løsning på vores vandproblem. Mod forventning holdt flodmyndighederne nemlig her for 
nylig så meget vand tilbage ved slusen, at vores pumpe fik alt for lidt vand at arbejde med, så nu 
skal vi have lagt rørene noget dybere. 
  
Lige nu er mine gæster ude at se et stenbrud lige her uden for byen. I morgen kører  ABU  Damerne 
op til  LERY, hvor de  for sidste gang laver lidt undervisning på det Thermiske krukkekøleskab, 
som drives ved at stå direkte i solen. 
Derudover afleverer de alt legetøjet og tøj de har haft med til Borgmesteren, så han kan fordele det 
på bedste måde, og så  leger de  nogle lege med de ca.  170  børn der er der. De fleste er under ti år, 
og flest drenge.. Der er en utrolig masse børn i LERY, omkring ca. 300, så vi kunne godt bruge en 
undervisning i børnebegrænsning, for alle disse børn vil blive et stort problem i de kommende år. 
Hvad skal de lave, når de bliver voksne. ..Efter min mening så skulle alle de voksne have hver to 
HA  land ude ved floden, og landsbyen burde egentlig også flytte derud hurtigst muligt.  Der er ca  
2 Km  ud til floden fra LERY. 
Der er flere unge mænd fra LERY  som kunne blive nogle gode farmere, de udviser meget stor 
interesse for det vi sætter i gang her, der er ingen tvivl om, at hvis vi havde midlerne så kunne vi 
hurtigt etablerer en mindre  HUSMANDS  KOLONI  ,  de er ved at være modne til forandringer, 
den nye generation i landsbyen er meget positive for nye ting. 
  
HANS ERIK 

 

 

  



 

 

  
 

                                                                                                                        12. feb.2010.   

Vores projekt er gået i HI  for et stykke tid,   men det er egentlig en rar fornemmelse, da det jo 
ligger færdigt  klar til at aktivere med vand,  så snart vi har de 4500 kr,  vi skal bruge til hegnet . 
  
I dag har ABU  fået en selvstændig opgave. Han skal bringe  TOVE og AASE, samt tolken  
THERY ud til LERY , hvor de skal implementere det Thermo dynamiske køleskab. Derudover skal 
Madammerne gore en indsats for børnenes generelle helbredstilstand. 
  
ABU  skal også ud til ”marken” og montere vores  PROJEKT SKILT med vores navn og mail adr:  
Det skal monteres på det store  flotte træ. 
  
Der ligger en spændende tid foran os.  ABU skal snart overtage den daglige ledelse, og dermed 
bevise, at det han har lært de sidste 3 mdr, har han forstået så godt, at han kan videreføreprojektet  i 
praksis. 
  
Det har  kostet os en del tid og penge at oplære  ABU til den funktion  eller opgave, der nu venter 
ham ude i LERY. Så skulle det  lykkes for os, er det bestemt også  det hele værd. 
  
Huset i LERY  står klar til ABUS  indflytning. Det trænger til lidt  reparation hist og pist,  så jeg har 
doneret 2 sække cement. Han får god tid til at flytte ind og komme til rette i sit nye hjem, da det er 
meget vigtigt, at han kommer til at føle sig godt tilpas. Jeg kan allerede nu  mærke, at han begynder 
at glæde sig til sit nye liv i frihed. 
Men han er også ved at blive en rigtig  PIONER, så hvis han fortsætter stilen, vil han gå over i 
historien som en lokal helt, i det udviklingsområde, vi placerer ham i. Det er fremtidens 
udviklingsstil i BURKINA FASO. 
  
Lige nu er jeg ved at lære ham, at BILEN kan bruges som en god indtægtskilde, da han er den 
eneste i området, der har en bil, der kan tjenes penge på diverse, transporter. 
  
Hans Erik 
 
 
  

  



                                                                                                                           18.februar 2010 
 
I aftes rejste mine 5 gæster fra 39 gr i skyggen hjem til kong vinter. Desværre var en af gæsterne 
meget dårlig, så det har nok været en hård tur for vedkommende, men jeg vil her sige tak for de fire 
uger, hvor de hjalp mig med diverse praktiske opgaver.   Der kom selvfølgelig også under besøget 
nogle kreative tanker frem, som senere indgik i arbejdet her. 
Da jeg nu var i hovedstaden benyttede jeg lejligheden til at indhente nogle tilbud på et dyre hegn. 
Det endte med at jeg tog forskud på en forventet efterbevilling af penge. Jeg købte et dyre hegn til 
en god pris nemlig 270.000 cfa.. Det er ca  3000  Kr. Nu mangler jeg kun 40 x 40  V jerns pæle som 
koster  2400 Kr,   men det venter jeg med  en uges tid. 
I morgen kører vi  op til LERY. Vi skal prøvekøre traktoren som pumpetrækkraft.  Vi skal også se 
på hvorfor vandledningen har hævet sig 20 cm et stykke fra floden. Det har nemlig bevirket, at 
vandet flyder for langsomt, selvom det står 30 cm over røret i udløbet så det er dybt nok nede i 
udløbet. Måske har køer og flodheste jokket rundt i flodkanten, det ligner noget i den retning. 
  
Vi skal også til at grave rørene ned i jorden, altså hovedledningen,  som skal fodre  
sprinkleranlægget med vand. Til det formål har jeg købt 6  Haner    ... Hydranter. Vi nedgraver de 
120 m ALU rør fra anlægget, vi kan alligevel ikke få  samlingerne tætte, så nu skærer vi alle 
samlingerne af med en vinkelsliber, og bruger noget flex slange som samlinger og bøjninger. 
  
Her er utrolig varmt, 39 gr i skyggen.  Mange projekter bliver forladt på grund af det hårde liv, det 
er at leve her. Det er utroligt hårdt såvel  fysisk som psykisk. Vejene og varmen ødelægger megen 
initiativ og meget materiel, ….det ER et problem også i fremtidens U...landshjælp,  at få folk fra de 
vestlig forkælede velfærdslande til at arbejde under disse hårde vilkår. Det er i hvert fald  tvingende 
nødvendigt, at man er psykisk stærk for overhovedet at kunne udrette noget som helst. 
Det bliver nok Kineserne, der redder Afrika, de kan klare det, da de endnu ikke er så forkælede af 
velfærden.............eller vi skal måske her i vesten udtage / tilbyde  tidligere Kampsoldater fra 
Afghanistan / IRAK  en uddannelse som Ulandsarbejder under vanskelige forhold,  altså dem  der 
ikke har taget skade af opholdet i krigen. 
  
Jeg rejser nok hjem en gang i Marts …ca 10.03,…og tager herned igen i JUNI, jeg vil gerne se  
hvad der sker i regntiden, det kan jeg sikkert lære noget af.........vi fik heller ikke opbygget vores 
VANDTROMLE projekt...det vil jeg så gøre senere. 
  
Hans Erik  
 

 

 

 



 

                                                                                                                     

                                                                                                                           25.feb. 2010 
 

 

  

Så er det galt igen , .. jeg har i tre dage  ligget langs med Malaria.....det er den gamle malaria der 
ikke var færdig med at regere i min nu snart udhungrede gamle krop. Jeg har nu tabt 10 Kg....det 
svarer stort set til et kg. pr 10.000 kr jeg har investeret i Burkina Fasos landbrug. 
Men vi er på vej i den rigtige retning. Ved projektet her… (så lille det end er,..som nogen 
mener.)..er det for mig det allervigtigste, at de  fra bunden af lærer at passe dette  lille projekt  på 
5000m2, inden vi går i gang med den store vision med en kornproduktion på hele 50 HA, og måske 
tilslutter de  to nærmeste naboer sig også til den tid med yderligere 50 HA jord hver. Vi får se, men 
det er da virkelig fremtidsvisioner, der vil noget. 
                                                                                                                                                                                 
Jeg fik sidste år på den danske Ambassade udleveret en plan over  området SOURO,  som er statens 
første prioritet, når det gælder udvikling af  landbrug. Det er her først og fremmest tale om, at den 
Burkinske Stat ønsker en stor kornproduktion sat i gang, da det vil spare staten for en kornimport på 
15 Milliarder pr år.  Det er i øvrigt det samme beløb som staten har i underskud.  Det er den linie vi 
kører, men guderne skal vide at der er forhindringer undervejs. For tredie gang har vi problemer 
med vandtilførslen.  Jeg forhandlede med Borgmesteren om hvor meget flodvandstanden sank i 
løbet af tørke tiden, og han sagde 30 cm.....men indtil nu er den sunket 50 cm.  Fire mænd graver nu 
løs for at sænke røret.......der er i øvrigt en lille magtkamp i gang imellem den siddende Borgmester 
/ Høvdingen og hans Son. Sønnen vil have hans stol ........det kom ABU og fortalte, jeg har jo ligget 
langs derhjemme i tre dage, men er nu næsten oven på igen. 
Denne gang brugte jeg en privat læge som faktisk kun bor tre huse fra os, så det var  nemt. 
Vi har købt dyrehegnet og pælene dertil, men pælene er der en uges vente tid. på......det er  
vinkeljern  30 x 30 X 2  . 
Jeg arbejder på at rejse hjem omkring d 10  Marts og tage herned  igen inden længe, men for 
øjeblikket trænger jeg til at komme hjem og blive sat lidt i stand  med hjælp fra Tove.. 
  
Hvis der i Medlems Gruppen er en person med lidt teknisk snilde, og hvis vedkommende kunne 
tænke sig en stor oplevelse, vil jeg gerne have følgeskab. 
Vi har et hængeparti i den der VANDPUMPETROMLE, som vi kun har halvt færdiggjort, dels på 
grund af pengemangel og dels på grund af så mange andre opgaver, der på det tidspunkt  trængte sig 
på. 
  
Hans Erik Mogensen 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 28. feb. 2010  
 

Som tidligere omtalt,  er det største problem her ude i landsbyen, de dårligt ernærede børn, og så  
fattigdommen generelt. De trænger vist til et chef skifte i byen. De sidste 26 år har den 
nuværende Borgmester været ved magten, så der er nu da  også  tegn på,  at der er ved at ske et 
magtskifte. En af de tre sønner gør ham  rangen stridig, og det sætter nye visioner i gang i en 
længe døende  by. Bare det  at vi er her tilstede - er nok til at det har sat nye tanker og visioner i 
gang hos dem. 
I lørdags havde vi  et møde med Borgmesteren og hans tre sønner,  det var  noget der gav bonus. 
Jeg spurgte dem bl.a. om,  hvorfor de ikke for længe siden har søgt ned til floden og dyrket  
grønsager, ,,,, de lever jo for 95 procents vedkommende af den der kedelige hirsegrød 3  gange 
daglig.........Det kom der en god samtale ud af. 
Den ældste  søn  sagde, at de efter vores ankomst har diskuteret lige netop det  emne flere 
gange, og de vil nu gøre noget ved det, da de godt er klar over, at deres børn og dem selv 
trænger til noget sundere mad. i form af  netop grønsager. Mange af de mindre børn går rundt 
HUNGERMAVER  og er tilmed meget snavsede.  Vi har ikke i hele det her område  omkring 
LERY, set så meget som et eneste tiltag til grøntsagsdyrkning. 
Men  kører vi fra Dedougou  ind til hovedstaden  OUAGA, som er en strækning på ca 240 km ,  
ser vi mindst  3 til 4 steder hvor der er noget vand ,  hvor de i nærheden har anlagt en lille 
køkkenhave med lidt løg, salat og tomater.  Burkina Fasos befolkning har stort set mulighed for 
at være selvforsynende, men det store problem er den store fattigdom. Store dele af 
befolkningen lever hovedsageligt kun af hirsegrød/millet 3xdaglig.  
 Fra Det Burkinske Landbrugs Ministerium har jeg fået nogle papirer hvoraf det fremgår,  at de 
ønsker en større kornproduktion......HVEDE / MAIS  til erstatning for den store kornimport på 
15 Mlliarder. 
Jeg synes  Regeringen kunne opfordre landsbyernes beboere til at fremstille noget mere varieret 
kost, ved blandt andet at flytte ud til floderne og der opdyrke jorden 
Jeg er godt klar over, at de ikke kan bo tæt ved floden, da der to - .tre mdr. om året er fare for 
voldsomme oversvømmelser,  men indenfor resten af året ( ca  9  mdr.) er der da god tid til at 
høste grøntsager endda 2 gange årligt. 
Disse mennesker trænger virkelig til at blive puffet lidt til .....særlig deres tankegang kan der 
gøres meget ved. Det er lidt sjovt,  at blot de får fortalt om forskellige ting, så åbnes der op for 
deres visioner., ....Der skal undervisning til, .men nogen gange, når man  ser flokke af unge 
mænd  sidde og snakke hele dagen , tænker jeg, hvad skal det dog ende med. Den dag disse 
unge mænd får en skolegang, tror jeg ikke de ønsker at vedblive at sidde og snakke hele dagen. 
For da vil initiativer og visioner forhåbentlig  fylde deres tilværelse, og hvad mon dette i så fald  
kunne udvikle sig til………… 
  
I går da jeg tog op til LERY havde jeg Therry med som tolk. Det går da noget bedre med at 
forstå hinanden, og han skal kun have 22 kr pr dag. 
 
Jeg rejser jo hjem tidligere end planlagt. Den 11 .3. er jeg hjemme.........jeg trænger til at få et 
eftersyn af mit helbred, jeg har det nu godt nok, men det har været lidt hårdt med al den malaria 
...........og så trænger jeg til at blive plejet lidt af  TOVE. 
  
Dag for Dag  vokser ABU  med opgaven, og han glæder sig til at tage over og blive the 
PATRON. I morgen skal vi igen til LERY, vi skal have traktoren placeret ved flodbredden . 
Den skal  pumpe vandet de 150 m op til det vandhul vi har etableret, der hvor vandet gik op ad 



sig selv. Men da floden synker mere end vi fik oplyst,  må vi acceptere, at traktoren eller en 
anden pumpe , de 4 mdr. af året skal stå nede ved floden og pumpe vand , når vi skal vande. 
Vi har i dag været i gang med at tilpasse diverse formindsket udstyr til traktorpumpen,  
traktoren er nemlig for lille til den store kapacitet som pumpen gir, så det prøver vi at 
formindske  med en meget mindre suge slange blandt andet. 
Såfremt arealet på et tidspunkt skal udvides,  skal der selvfølgelig en større diesel motorpumpe 
til,  så vi kan  nøjes med en pumpe. 
Det bedste ved det hele hernede lige nu  er,  at beboerne i LERY vil hjælpe ABU  i det daglige, 
og en ting mere, de er alle meget positive overfor projektet. Jeg tror, at vi meget snart vil se de 
lokale unge mænd går i gang med deres eget lille grønsagsproduktion.. 
  
Hans Erik 
 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                             2. mar. 2010  
 
 

 
Det er snart så varmt,  at her ikke er til at være nogen steder,  det er bare slemt og strengt,…..42 
gr  i skyggen.  I dag var der ikke vand,  da vi kom hjem, og det bedste hele dagen er jo 
omgående at få et brusebad,  i stedet måtte vi nøjes med noget 50 gr varmt vand fra tønden ude 
på gårdspladsen.....puha... 
  
jeg glæder mig til at komme hjem til det kølige nord............. 
  
I dag har vi fået  gang i traktor- pumpen, som nu står paa flodbredden.........men den er lige lille 
nok  til at trække pumpen, så jeg måtte skære en åbning i slangen på tryksiden, så nu står 20 
procent af det oppumpede vand i en tyk stråle ud over floden..........Det var absolut nødvendigt, 
at aflaste den 12  HKs  dieselmotor,  som traktoren  har. I forvejen har vi jo halveret 
sugeslangens diameter,….. også for at aflaste traktoren. 
I morgen begynder vi monteringen af hegnet, og når det er færdigt og dyrene ikke kan komme 
derind,  begynder vi på selve markvandingen. 
  
Der har været utrolig mange tekniske problemer med det sammen -skrabede materiel jeg har 
medbragt, ....og hvis ikke jeg havde været her,  havde det hele været til ingen 
nytte......................Det sætter jo nogle tanker i gang bl.a. om alt det materiel, der bliver sendt til 
Afrika, tit og ofte uden at der er en mand med, der kender til det................ 
  
Jeg rejser jo hjem den 10.03 og planlægger at komme igen til JUNI. Det er dejligt, at se ABU  
vokse med opgaven. Han har virkelig lært meget i de sidste  3 mdr.  Han har faktisk også lært 
lidt om, at han godt kan sige til de arbejdere der hjælper os, at de må gemme  det sociale 
samværd til efter fyraften. Men den er meget svær,  der er jo stærke traditioner. F.eks.  forleden 
dag da vi havde  to mænd fra landsbyen til at hjælpe.......ABU og de to mænd samlede rør i en 
jordrende, …jeg kom bagefter dem med boremaskinen og satte to skruer igennem samlingen, 
men hver gang stak de deres  tre hoveder ned i hullet til mig, så jeg næsten ingenting kunne se. 
Til sidst mistede jeg selvfølgelig tålmodigheden da de havde gjort det 6 gange 
og jeg råbte, ……fortsæt fremad med jeres arbejde, jeg klarer det her selv. De skal absolut være 
fælles om det hele. 
  
Måske er det en styrke Analfabeterne bruger/har  ...........kollektivt samarbejde, uden skelen til 
den politiske kollektivisme, …. de  kender i hvert fald  ikke til politik................ 
 
  
Hans Erik 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                       5.Marts 2010 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
Dette er nok det sidste rejsebrev , da jeg jo rejser hjem på Onsdag. Jeg har ellers slet ikke tid til at 
rejse hjem endnu, men jeg mistænker MALARIA fyren at han stadig opholder sig i min gamle krop, 
så jeg vil  hjem og have ham helt væk.....  Jeg mærker det på den måde at jeg  af og  til får 
svedeture, og det burde jeg ikke have mere. 
Når  REJSEBREVENE  slutter,  overgår vi til  ORIENTERINGSBREVE for at alle kan følge med i vores 
projekt, som langt om længe i øvrigt skrider godt fremad.  ABU  har fået et digital kamera, og når 
de nu er færdige med at opsætte det store dyre hegn,  skulle der komme billeder dernedefra, så 
alle kan se, hvor langt vi er nået. 
  
I går løb jeg ude i en lille landsby på en sjov ting. Vi holdt og fik en kold Sprite..... lige overfor 
kirken,  deres kirkeklokke var et stort lastbilfælg,  det var ophængt i et stykke reb, og hvor 
mærkelig det end lyder havde det da  nogen klang. Fælget var i øvrig fremstillet pa GKHW  i 
Nagbøl.... den store fælgfabrik tæt ved Lunderskov. 
  
Forleden dag var der en der sagde til mig,  er du sikker på,  at du var helt klar i hovedet, da du 
bestemte dig til at bruge op mod 100.000 Kr.  på et landbrugsprojekt i Afrika., hvortil jeg svarede, 
det er da ikke så galt,  der er jo masser af vesterlændinge,  der bruger langt mere på en 4 ugers 
rejse til eks. Australien,  mon de  har tænkt sig om,….. eller hvad Jeg har i øvrigt været i Australien 
2 Gange.... og begge ture kostede tilsammen kun Ca.  50.000 Kr.    
  
ABU har de to sidste uger administreret vores penge, jeg ville se,  hvordan han reagerede. Det gik 
utroligt fint, han er ikke så dum endda trods hans analfabetisme.  ABU   er jo også ude i det 
praktiske, hvor det er ham der leder og fordeler arbejdet. Vi har jo næsten hver dag to mænd i 
arbejde, for jeg selv kan ikke holde til at grave i den varme..... 
I går registrerede  jeg , at ABU begynder at føle sig som arbejdsgiver. De to mænd der var ved at 
grave huller til hegnspælene, sad i skyggen under et træ. Jeg hørte ABU  brummede lidt og 
sagde.,....  nu sidder de igen under træet., medens ABU støbte pælene i hullet efter dem. I går 
arbejdede  ABU  meget hårdt, så mine små peptalks hjælper tilsyneladende udmærket, kan jeg 
se... 
han knoklede nemlig  løs derudaf, som jeg aldrig før har set ham,  ...... undskyld mig,  men han 
lignede mig selv da jeg var 30 år... Jeg kan mærke han kører på nu, hvor han ved jeg rejser hjem. 
Han er heldigvis kommet der hen, hvor han også føler ,at vi nok skal vise alle de 
Socialromantikere,.. som har tumlet rundt i Afrika de sidste 50 år, …hvor vinden blæser hen. 

 
  
Hans Erik 



   Burkina  Faso. 
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