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Leder:

Alt kan blive en forsidehistorie
VELKOMMEN TIL African Times, avisen på Utamaduni lejr 2005. Det daglige skud afslørende journalistik, hvor
ingen kan vide sig for sikre. Årets motto er ”STIK DIN NABO, FØR HAN STIKKER DIG”. I den forbindelse er
det avisens redaktør magtpåliggende at tilføje, at der ingen nedre grænse er for hvor lavt vi vil gå. Den helt
afslørende journalistik udøves af redaktøren Kit Blædel og topreporteren Oliver R. Skov. En garvet redaktion,
måske nok lidt selvfede, men altid fuld af sprængfarlige historier fra deres eget rige indre virkelige liv. Derfor
vil strategien også i høj grad være at lade lejrdeltagerne afslører sig selv. Som den unavngivne kok, vi fanger i
at urinere i egen gryde. For hvorfor vente på at virkeligheden sker, når man selv kan opfinde den, og det helt
uden at flytte sig fra den bekvemmelige redaktørstol?

Vi har mødt redaktionens redaktør til en snak om forventningerne til årets lejravis, nogle forventninger som
oven på forrige års bragende succes, måske kan blive svære at leve op til.

Kit: Kit, hvad vil du berige lejren med i år?
Kit: Altså Kit, det er jo ikke helt til at sige endnu, men jeg kan fortælle noget generelt om avisens redaktionelle
linje. Som du skriver, vil vi i høj grad lade det være op til lejrdeltagerne selv at stikke hinanden. Så vi går jo
faktisk bag kulisserne i folkets tjeneste, de har jo ret til at vide hvis nogen prøver at snyde dem.
Kit: Hvad kommer avisen til at handle om?
Kit: Som du måske kan regne ud Kit, synes vi principielt at vi er selv de mest interessante personer her på
lejren. Det skal ikke være en hemmelighed. Så avisen tager udgangspunkt i os. Som personer er vi jo ret
dovne, så jeg tror en stor del af avisens indhold vil blive til oppe i avisteltet.
Kit: Skal det betyde at du vil opfinde historierne selv?
Kit: Kort sagt, ja. Dovenskaben længe leve, som vi siger på redaktionen. Det er vi heldigvis ret enige om. Og
hvis man bare opfinder kilderne selv er der jo heller ikke nogen der bliver sure. Men ikke dermed sagt at vi
ikke vil være på pletten og afslører fuskere og snydere, det er jo vores fornemmeste journalistiske mission.
Kit: Er der nogen med at avisen udkommer to gange dagligt?
Kit: Jeg er glad for at du nævner det Kit. Jo, African Times udkommer kl. 13 med en forsidehistorie og kl. 18
med en bagsidehistorie. Måske kommer den af og til lidt for sent, det ligger jo ligesom i navnet, ik, men to
gange om dagen vil man kunne læse afslørende nyheder direkte fra avisteltes stribede vægge.
Kit: Tusind tak Kit, vi glæder os.
Kit: Selv tak, Kit, det manglede da bare.

REDAKTIONEN
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Kok med vandladningsproblemer
En unavngiven kok med flere års Utamaduni-
erfaring blev fredag eftermiddag taget med
bukserne nede – bogstavelig talt.

En højtstående kok i køkkenet blev fredag
eftermiddag taget i færd med at urinere i en
gruekedel fuld af suppe. Køkkenet er ikke sikre
på konsekvenserne, og man vil tilsyneladende
ikke gøre noget ud af sagen, da kokken er
uundværlig i det daglige arbejde.

»Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det,«
siger Anders, der selv er grøntsagsansvarlig,
»men det er ikke første gang, det er sket.«

Skræmmende udtalelser i lyset af, at 600
mennesker skal leve af mad fra netop dette
køkken den næste uges tid. Det tyder på et
køkken i kaos og en frygt for konflikter.

»Vi kan ikke rigtig køre på mistillid i det
her køkken,« siger Anders, der dermed ikke vil
pege på konsekvenser for den skyldige kok.

Ukendt motiv
Samme Anders (grøntsagsansvarlig) mener, at
der kan være grund til bekymring.

»Hvis det er vand til kaffe og the, så gruer
jeg for de mennesker, der har drukket det. Hvis
nu det havde været en af os andre, ville jeg
være helt rolig, men ikke når det er Dan,«
udtaler han og afslører, at han ved, hvem der
tisser i gryderne. »Dan er uddannet kok, så det
kan godt være et fif, han ikke vil dele med os
andre. En hemmelig ingrediens?«

Den ukendte koks motiv er endnu
ukendt, men flere kilder har overfor
redaktionen peget på enten et stort
alkoholforbrug eller ufrivillig vandladning (eller
begge dele) som årsag til de særprægede vaner.

»Jeg tror ikke, at pis har noget
med menneskelig storhed at

gøre.«

Storhed og tis
Grøntsags-Anders peger på sundhed som en af
de mulige årsager til tisseriet i køkkenet.
Eftersigende skulle det være smart bl.a. i Østen.
»Var det ikke Mahatma Gandhi, der stod op
hver morgen og drak en kop af sit eget pis? Men
jeg tror ikke, at pis har noget med menneskelig
storhed at gøre.«

Anders mener i øvrigt ikke, at Dan har
nogen ligheder med Gandhi overhovedet.

»Nogle gange, når han står op om
morgenen vrøvler han,« slutter Anders. African
Times vil i øvrigt lade læseren vurdere, hvorvidt
Dan fra køkkenet og Indiens befrier har noget
tilfælles.

Når urinen koger,
dør bakterierne
Sygeplejerskestuderende med nylig eksamen i
affaldsstoffer synes ikke, man skal være bange
for urin.

”Når man tisser udskiller man urinsyre, vand og
affaldstoffer”, fortæller Elvira Kallenbach, som
læser til sygeplejerske på andet år. Et af
stofferne er carbamid, også kendt fra
carbamidcreme. Tis er sterilt når det kommer
ud, og kan bl.a. bruges til at desinficere sår, men
hvis man har en bakterie eller en virus, så kan
den smitte,

” H v i s e n k o k m e d f . e k s .
blærebetændelse eller clamydia tisser i suppen,
tilfører han suppen bakterier fra blærer og
urinveje”, mener Elvira.

Smagen forbliver
Når urinen simrer i suppen, koges alle
bakterierne heldigvis væk, og så er det kun
smagen der er tilbage.
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”Hvis man f.eks. har sukkersyge, så

udskiller man sukker i sin urin, og så bliver
suppen sød”, fortæller Elvira som lige har været
oppe i affaldsstoffer til eksamen.

Elvira har også forklaringen på at det kan
være svært for kokkene at holde sig på de lange
køkkenvagter, ”Alkohol er vanddrivende. Det er
det fordi man har vand i sine celler, og
alkoholen driver vandet ud af cellerne og
fedtvævet”.

Evig urinfare
Så hvor der er alkohol involveret i
madlavningen, er der farer for urin i suppen.
Velkendte klassiske retter som Coq’au’vin,
Øllebrød og Wiskeysovs fra Jensens Bøfhus
bliver derved en helt ny truende udfordring for
kokke med en svag natur. Kokke, som er lette at
lede i fordærv, og som er letpåvirkelige af
gruppepres. Kokke, som ikke kan stå imod
fristelsen fra fristerinden Spirituosa.

Elvira Kallenbach fra Førstehjælpen har taget en
eksamen i affaldsstoffer.

Køkkenet, stedet hvor unge mænd mister deres uskyld til fristerinden Spirituosa.
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VOXPOP
– Tror DU at der er tis i maden?

Luna Hav, 38 år, Thyborøn
Luna har ikke tidligere oplevet afføring i maden her
på lejren, ”ikke andet end det jeg selv har afført mig”,
uddyber hun. Men hun tror på at det kunne finde
sted, ” De er ret utjekkede deroppe i køkkenet”,
mener hun, ”for de holder ikke rigtigt øje med
gryderne”. Det kommer heller ikke bag på Luna at
nogle af mændene i køkkenet ikke kan styre sig, ”Man
skal jo tænke på at de har det rette biologiske udstyr
til at tisse i gryderne og desuden er de tit ret
højrøvede. En anden ting er at mænd ifølge Luna ikke
har den store stedssans, ”der er ingen garanti for at de
ved hvor de er henne”, påpeger Luna.

Til spørgsmålet om hvorvidt Luna synes Oliver er
lækker, indrømmer hun ”Hans hår er for krøllet for
min smag”. Hvis hun tog ham med hjem fra lejr ville
hun desuden ikke vide hvor hun skulle opbevare
ham.

Lene Kieldsen, 34 år, Hinnerup
”Min søn har kastet op i maden her, men jeg har ikke
oplevet urin eller afføring i maden. Han var kun tre år
da han gjorde det, og han ramte kun sin egen
tallerken, så det var faktisk enormt flot ramt”. Den
stolte moder synes i øvrigt at det kunne være
spændende at prøve at smage hvordan tis smager,
men ikke mandeurin, ”det lugter grimt”, siger hun.
Det kommer lidt bag på Lene hvis en af kokkene tisser
i maden, ”de virker renlige dernede”, synes hun.

Lene synes helt klart Oliver har noget lækkert, ”han
hviler godt i sig selv”, analyserer hun. Hun kunne dog
ikke tænke sig at tage ham med hjem efter lejren, for
hun skal også have Hans Martin med hjem, og det vil
hun hellere. ”Jeg tror også Oliver hurtigt ville blive
træt af mig”, siger Lene lidt vemodigt.

Rex Jensen, 53 år, Emmelev
”Jeg har aldrig oplevet afføring eller urin i maden her,
men jeg er ikke nem at overraske, så hvis det skete
ville jeg ikke blive forbavset”. Til spørgsmålet om Rex
tror han ville kunne få smag for det, er svaret ”hø,
hø”.

Rex synes ikke topreporteren Oliver er lækker, han
synes nærmest han er ulækker.


