
PLANT ET TRÆ I HIMALAYA - på tur til Indien. 
Lørdag og søndag 8. og 9. 10. 2022 
Så gjorde vi det igen. Tog til Indien med nyt mod og håb om en dejlig tur. Stod op kl. 4 morgen den 8.10.  
Lang rejse, ja det ved vi jo, så det gik OK, MEN ingen bagage da vi landede. 
Vi anmelder den manglende bagage og oplever igen en vis manglende organisatorisk tilgang til tingene   

Klokken er mange og stemningen er ikke i top og da vi så hotellet udefra blev vi da endnu mere trætte. 
Indenfor blev vi enige om, at det var vist det værste vi har budt os selv de gange vi har været af sted. 
Billeder lyver altså. Ellers et 3-stjernet hotel. Sprogligt oplever vi igen at misforståelserne står i kø Her er 
klokken 2 om natten og hjemme er den 22.30. 

Søndag havde vi en aftale med Vikas og Moon fra Tara, men var ikke helt klar på hvornår. Det lykkedes at 
aftale at de ville komme til os omkring kl. 15.00. Klokken blev noget over 16.00 inden de kom. 

I mellem tiden fik vi henvendelse fra Airfrance om vores bagage og vi skulle ind og rette de data vi havde 
afleveret natten før. Vi blev ringet op af dem, da de gerne ville have telefonnummer på hotellet. Heldigvis 
var den der kunne noget engelsk i receptionen, så han hjalp os. De fortalte at bagagen var med flyet søndag 
aften. 
Godt møde med Vikas og Moon. Vi gav en middag på HOST, en finere restaurant i byen. Det var hyggeligt at 
møde dem.  
Hjemme på hotellet. Vi gik i seng og aftalte at receptionisten skulle ringe, hvis bagagen kom til midnat. 

Mandag den 10.10.22 
Ingen bagage og vi går til morgenmad. Vi snakker om at få handlet lidt tøj inden mødet. Erik har fået 
kontakt til en taxachauffør som holder til udenfor hotellet. Han vil gerne køre os og finder en meget fin 
butik, hvor vi bliver mødt af mindst 10 personaler, klar til at hjælpe. De tror vi skal have skræddersyet flere 
sæt tøj, så de bliver lidt skuffede da vi blot vil købe et par skjorter der er færdigsyet    

Tiden nærmer sig at vi skal til møde med MH og vi kører i den lille tuktuk den forholdsvis lange vej til MH-
kontor. Havde taget maske på, da forureningen i byen er tårnhøj. 
Vi får chaufførens telefonnummer, så vi kan kontakte ham når vi skal videre/hjem igen. Vi har endnu ikke 
betalt ham, det ordner vi til sidst   
Det var svært at finde adressen på MH. Vi kører lidt rund og chaufføren får nummeret til Krishna og endelig 
lykkes det at finde frem (langt fra det sted adressen fortalte ) 

De har lejet sig ind i et lokale med to rum. Ikke noget at prale af, men det viser bare at det ikke er det de 
bruger penge på. Vi sidder tæt om et mødebord med te og småkager. 
Dagsordenen var jo lavet på forhånd, så vi gik i gang. Revisoren skulle først komme til sidst. 

Generelt et godt møde. Vi fik en god fornemmelse for at de er meget omhyggelige og engagerede i de 
forskellige projekter vi har. 
Specielt CISU-projektet viste sig at være mere strømlinet end vi havde forventet. Vi så en fuld rapport, som 
de laver løbende og som viser, hvor langt de er med de enkelte punkter. Rapporten er sendt til os nu. 
Vi aftalte at få korte opdateringer på de enkelte træplantninger og aftaler at referatet først er helt færdigt, 
når vi har talt tingene igennem på den videre rejse.  

Erik talte med revisoren og fik også her en meget grundig gennemgang af regnskabsførelsen. Vi får tilsendt 
nogle eksempler på regnskab og vi får klart syn for at der er styr på det.  
Vi bliver hentet tirsdag morgen kl. 8.30 så vi gik tidligt i seng.  



 

Tirsdag den 11.10.22 
Så er vi i bjergene. 1. stop er på et hotel (også statslig ejet og som Gopal kender) det ligger i 
NAUKUCHIATAL. Hotellet ligger ned til en større sø.  

Turen til overnatningen gik nogenlunde som forventet, men trafikken i Delhi og de større byer vi passerer 
undervejs er altid frygtelig – alles kamp mod alle. Vejene er ofte ikke eksisterende og mange huller og 
steder med mudder. Det er første gang vi kører i jeep hele vejen fra Delhi til Almora distriktet. Tidligere har 
vi taget toget til Katgodam, ved foden af bjergene. En tur på 6 timer. Her brugte vi 8 timer, med to stop 
undervejs. Først skulle vores chauffør have noget morgenmad og senere, omkring frokost pegede Krishna 
pludselig på en tvivlsom vej ind i noget krat. Det var en lille oase midt i en mindre by. Her lå et hyggeligt 
spisehus med fin betjening og god mad. 

Vi fik en dejlig aftensmad og gik tidligt til ro. Vi fik lavet lidt til FB. Vi havde fået et billede fra mødet med 
MH i Delhi, så det sendte vi med til Else. Det er svært at holde kontakten til dk, når vi er i bjergene, da 
internet og mobilnet ikke altid fungerer. 

Onsdag den 12.10.22 
Så er det morgen i NAUKUCHIATAL. Gik en tur for at trække frisk luft og tage nogle billeder af solopgangen. 
Der kom et par aber spankulerende forbi på hegnet og fuglene fløjtede.  

Klokken ni er vi klar. Vi kører lidt tilbage og fanger vejen mod Almora, for at mødes med Buspa og Ghitay, 
som er to ansatte på MH-kontoret og som klarer opgaver ude i felten, sammen med Radu, som bor i Chitai. 
Vi møder også Sanjay, som arbejder i butikken. 

Vi skal her se på, hvordan den første bogføring foregår. Her sker det hele i hånden og i kassebøger.  
Igen bliver vi overbeviste om et redeligt og samvittighedsfuldt arbejde. 
Kontoret er også her af de meget små og det er også det samme sted de har haft i 23 år. Møblerne absolut 
ikke prangende. Det er ikke på udstyr de bruger pengene   Vi får serveret Black te og småkager. 
Butikken, som ligger nedenunder, er af samme størrelse. Her sælges der strikvarer, produceret af kvinder i 
området. 
Vi får også et indblik i arbejdet med at registrere og lave referater. Til alle møder, hvor kvinderne deltager, 
føres der lister, med deltagernes underskrifter og udførlige håndskrevne referater af møderne. 

 



 

Herfra kører vi alle nu mod Chitai og Pathal. Nu er Radu også stødt til. Det er det samme personale der har 
været ansat i adskillige år, så de har et indgående kendskab til projekterne. Nogle af dem har været i MH´s 
uddannelsesprogrammer da de var unge. 

Pathal er det område, hvor vi er begyndt at plante træer. Lige ved siden af ligger der et spisested ved 
landevejen. Vi tør efterhånden godt spise sådanne steder, men er påpasselige med rå grøntsager og frisk 
salat. Det smager igen udmærket, men der er også ret meget det samme hver dag. Toiletforholdene er også 
efter standard her i bjergene – et hul i jorden! 

Området er tiltænkt pengene fra Jubilæumsfonden, Et van Panchayat område uden for landsbyen. Langs 
vejen er det sat hegn for at beskytte de nye ca. 600 træer og området fylder ca. 1,5 ha. Arbejdet blev 
påbegyndt for Petih´s penge før vi fik svar fra fonden, men nu er vi klar til at fortsætte projektet og kan til 
gengæld få mere plantet end oprindeligt. 

Vi snakker en del om området. Erik er ikke helt tilfreds med det, da der er en del fyrretræer der kan skygge 
for meget for de nye træer. Vi kan se at området dog også har gode steder, så vi bliver enige om at der er 
basis for et godt projekt. 

Det lyder til at landbyboerne regner med at få penge ikke blot at hjælpe med at plante, men også for at 
tilse områderne/holde ukrudt fra de planter. Vi pointerer, at der kun er aftalt midler til selve plantningen og 
det er MH enige i. Vi følger udviklingen her i starten. 

 

Chitai er det område, der har været i gang 3 til 4 år nu, så de ældste træer er blevet store. Der er flere 
forskellige indhegninger, svarende til hver beplantning. Også her er det ca. 1000 træer om året. Blandet van 
Panchayat og statslig skov. 
Her er historien at landsbyboerne kontaktede Mahila Haat (MH) for at få hjælp til at sikre vandforsyningen 
til landsbyen. Den tørre periode blev længere og længere og der var stort set ingen vand før monsunen igen 
satte ind. 
Efter at have analyseret problemet, blev det besluttet at plante træer for at holde på vandet i de stejle 
bakker (kilden løber i længere tid) og de blev opfordret til at sætte regnvandsbeholdere op ved husene. I 



begyndelsen brugte MH midler fra vores pulje og der er også en indisk doner ind over. Så projektet har 
været i gang 3 til 4 år nu, men vi spurgte om der er flere år i det og fik at vide at 3-4 år mere er meget 
sandsynligt. 
Og ellers er der nok af områder for MH. Vi fik også at vide at der efter Corona er færre donorer og priserne 
på materialer stiger. 

Torsdag den 13.10.22 
I dag er området Sim Kotli, hvor vi nu bor, der først skal besigtiges. Det var dette område Plant et træ i 
Himalaya første gang besøgte og blev enige om at støtte et træplantningsprojekt. Her er formålet helt klart 
at forhindre jordskred, som vil være en katastrofe, da landsbyboernes jordlodder med afgrøder findes 
neden for skrænterne. 

Vi har været her før, så ingen overraskelse i at vejen er lang og noget besværlig. Turen går hen over 
markerne. Her går vi på den betongrøft der er lavet for lede vand til de enkelte jordlodder. Vi skal over den 
rivende flod, som lige nu er fyldt med vand. Regntiden er i år forlænget med nogle uger (her taler de også 
om klimaforandringer!). 
Herfra går det kun opad. Da der er beboelse det første stykke vej, er der lavet en betonsti, så det letter 
opstigningen. Vi møder lederen af landsbyens van Panchayat land (et område med skov som de må 
benytte, men dog ikke fælde træerne). Han udleverer en pind, som vi kan bruge som stok. Det skal vise sig 
at være en god ide. Endnu en person støder til, han er bonde og er meget aktiv i beplantningen. Undervejs 
fortæller de, at de ca. 1000 træer de planter om året, alle bliver båret på hovedet af kvinder og mænd, som 
stiller op den ene gang om året de planter. Hvert nyt område indhegnes med pigtråd, så dyrene ikke æder 
de nye træer. Der graves huller til træer og lange render til vandopsamling. Når regntiden starter i juli er 
det tid til selve plantningen. 
Det er hårdt arbejde op ad skråningerne, men de kan se at der er fremtidssikring af området når træerne 
bliver store. De viser mig stolt de nyplantede træer og længere oppe finder vi de ældste lidt større træer. 

Enkelte træer går ud og andre overlever ikke de mange skovbrande der hærger området hvert år. Man kan 
se, hvor der har været ild. Stammerne på de gamle fyrretræer er helt sorte. De nyplantede træer overlever 
ofte og det gør de ældste også. Ilden farer så hurtigt hen over området at nogle af de nyere træer også går 
fri. En skovbrand kan tage op mod 1/3 af de mellemstore træer. 
Der skal løbende rengøres omkring træerne, så der er hele året rundt brug for folk. Da vi vender tilbage til 
huset, er de andre klar til næste besøg, som er det vi kalder CISU projektet. 

På vej til Sakar Village (CISU) besøger vi en særlig kvinde, som efter lange og trange kår støder på MH´s 
tilbud om workshop for kvinder. Efter nogen tid i gruppen får Tulsa, som kvinden hedder, mod til at gøre 
noget ved sin situation. 

Her er hendes egen historie: 
"Jeg har 5 søstre, og alle er gift og lever lykkeligt hos deres svigerfamilie, Da mine forældre bliver gamle, tog 
jeg med min søn til min fars sted for at passe dem. Min far fortalte mig, at han vil give mig hus og jord. 
Mens jeg blev der, døde min mand, og da min far og mor også døde, startede min kamp.  
Landsbyboere kasserede mit navn fra rationeringskortet, som resulterede i at min ration af ris, sukker osv. 
blev stoppet.  



 
Huset var også gammelt og under regnvejr løb der regnvand ind i huset, så jeg og min søn sov ikke på 
regnfulde dage. Nogle landsbyboere ville have os til at forlade landsbyen, og jeg havde ikke penge til at 
reparere mit hus. Jeg ønskede at sælge en del af jorden for at reparere mit hus, men det var også umuligt, 
da jeg ikke havde jord og hus i mit navn. Jeg meldte mig ind i Women Farmer Group og efter at have 
deltaget i møder og workshop fik jeg viden om ret til jordbesiddelse. Jeg tog til Patwari (som ser på juridiske 
dokumenter) for at finde en løsning, men ifølge indisk lov har alle mine søstre andel i jorden og huset. Jeg 
var nødt til at få mine søstre til at forstå, men min økonomiske tilstand tillod mig ikke at besøge min søsters 
sted. På dette tidspunkt er informationer fra møder og workshops med til at øge min viden. En dag besøgte 
DM (Distrikt Ministeriet) vores landsby, og jeg stillede spørgsmålet om rationeringskort foran af hende. 
Møderne gav mig mod til at stå og præsentere mit problem foran DM, hvilket resulterede i, at jeg fik mit 
rationeringskort.  
Men problemet med jord og hus blev ikke løst. Jeg besøgte min søsters sted og fik dem til at forstå min 
situation. Jeg fik dem til at forstå, at jeg påtog mig at passe vores far og mor i deres alderdom, og at vores 
far ville give mig hus og jord. Ud af 5 søstre gjorde 3 søstre sig klar til ikke at give nogen indsigelsesattest, 
men to andre søstre nægtede at give certifikat. Nu sætter jeg mit navn i en del af huset og jorden, jeg 
solgte en del af min jord for 5 lakhs. Ud af 5 lakhs gav jeg 1 lakh hver til min 3 søstre, som ikke havde givet 
mig nogen indsigelsesattest, og for resten af pengene reparerede jeg huset. Nu har jeg en del af huset og 
jorden, hvor jeg kan udføre landbrugsarbejde.  
Workshops, møder hjalp mig meget i min svære fase. " 

MH har dannet en række Women Farmer Groups, som samler kvinderne rundt om i landsbyerne. Det er her 
der laves workshops og der inviteres eksperter ind, som fortæller om love og regler og hvilke rettigheder 
kvinderne har. Der er endelig ved at komme hul igennem, for kvinderne er nu blevet så stærke, at de ikke 
længere er bange for hvad deres mænd vil sige til at de arbejder for at få deres navn på skødet.  Altså 
retten til også at eje jord. 
Og det er blandt andet det vi er kommet til Sakar Village for at høre mere om. 

Landsbyen Sakar er en lidt svært tilgængelig landsby, hvor husene ligger på begge sider af landevejen og en 
rivende flod. 
Denne landsby blev for 3 år siden valgt til et projekt om kvinders rettigheder og anerkendelse som 
landbrugere og ikke mindst ejer/medejer af jorden. 
Vi søgte CISU (Civil samfundspuljen) om ca. 400.000 til et tre årigt projekt. På grund af Corona er projektet 



forsinket og justeret nogle gange, så vi var spændte på at se og høre om, hvordan det er gået. Projektet skal 
være afslutter medio 2023. 
Da vi for snart 3 år siden startede projektet, var vi ude i landsbyen for at mødes med beboerne. Den gang 
var der rigtig mange, der gerne ville tale med os. Det var i marts måned, hvor der tilsyneladende ikke var så 
travlt i landbruget. Denne gang havde vi fået at vide, at vi igen ville møde en række beboere. Specielt den 
gruppe af kvinder, der har været gennem en række møder, workshops og besøg hos 
landbrugsorganisationer, for at få oplæring i diverse områder af jordbrug, maskiner og afgrøder. 

Der har også været afholdt en række opmærksomhedsmøder omhandlende kvinders rettigheder. Disse 
mange tiltag har nu resulteret i, at 28 af kvinderne har skrevet under på en ansøgning på vegne af alle 
kvinder i bjergene, om at få officiel ret til at eje den jord de arbejder på. Det har været et langt sejt træk, da 
flere har været bange for at gøre det af hensyn til, hvad mændene ville sige. Uvidenhed, traditioner og 
kultur er nok hovedårsager til den langsomme udvikling i området. 

Vi blev lidt skuffede, da vi på vej til landsbyen fik oplyst at alle kvinder skulle på arbejde i marken og derfor 
ville der kun være et par stykker til mødet. Det trak op til endnu en dag med regn og høet var lige blevet 
tørt til at få hjem. 
Vi mødte dog den kvinde, der havde sat sig i spidsen for at få underskrifterne samlet ind. Hun fortalte at 
ansøgningen er sendt for et stykke tid siden og at de har fået det svar at den er ankommet til CM 
(Chiefminister of Uttarakhand) og at de her vil se på det! Der var ikke tegn på den store optimisme, men 
der bliver snakket i landsbyen om, hvad de ellers kan gøre for at presse på.  
Landsbyen har i perioden fået opdyrket jorden lige omkring deres huse, så de nu er selvforsynende med en 
del grøntsager. De har fået lært at lave ormekompost, opsamling af vand, holde høns og haft forsøg med 
svampeproduktion. Det sidste er dog opgivet igen, da det er svært at holde luftfugtighed mv i orden. 
Endvidere er det lykkes nu at gemme og anvende egne frø til afgrøderne. I perioden har MH leveret 
organiske frømateriale.  

For os at se var der ingen af markerne der var dyrkede. Vi fik at vide at der var for langt at gå. Det var også 
den forklaring vi fik da vi spurgte til, hvorfor de havde valgt at droppe større maskiner til fordel for mere 
Rain Water Harvesting. For langt og for kuperet til større maskiner. Det kan vi til dels godt give dem ret i! 
Vi spurgte lidt ind til fremtiden. Der er ca. 8 måneder tilbage af projektperioden og der er stadig midler 
tilbage. Der tales om aktiviteter for at fremskynde processen for at svar fra CM. Måske skal der inddrages 
flere af MH´s kvindegrupper for at bakke op om ansøgningerne. En god ide synes vi. Og ellers skal vi 
fortsætte med at gøre opmærksom på kurser og andet inden for landbruget, så kvinderne kan udvikle på 
deres evner som landbrugere. 

 

 



Fredag den 14.10.22 

Denne dag er en slags fridag. Vi er stadig sammen med Krishna, så der diskuteres stadig projekter, men i 
dag kører vi længere op i bjergene. Vi ender i 2.400 meters højde i Binsar. Her arbejder Krisnas mand, Gopal 
som leder af et naturressort. Stedet er benyttet af mange turister, som kommer for at se den storslåede 
natur og få en morgenstund med solopgang over de sneklædte Himalaya bjerge. Vi forlænger godt nok 
turen til Delhi med et par timer, men både solnedgang og opgang over de hvide spidser er så pragtfuldt et 
syn, at det tager vi med  Og så er hotellet en oplevelse i sig selv. Ingen strøm, kun solceller. Der er strøm 
på værelserne fra kl. 18.00 til 21.00 hver aften. Resten foregår ved stearinlys, eller en lille lommelygte. 

Hvis du ønsker varmt vand til badet om morgenen, stiller du en spand uden for døren kl. 7.00. så kommer 
de forbi med vandet   
Efter solopgangen og noget morgenmad kører Erik og Poul sammen med chaufføren mod Delhi, hvor vi skal 
med et fly søndag morgen kl. 3.55. På det tidspunkt er vi ikke helt bevidste om at der skal gå 32 timer før vi 
er hjemme i det midtjyske igen. 

            

  

  
Erik og Poul 


