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LEDER 
Velkommen til årets første 
udgave af Utamaduni-lejr 
avisen African Times. 

 
Redaktøren er alene. Både det 
redaktionelle kæledyr Jeff og 
den skandalesøgende 
brændtpunktsjournalist Oliver 
har meldt fra, og ladt mig 
alene tilbage.  

Og indrømmet, redaktøren har 
været tæt på at miste gejsten 
og opgive lejrånden til fordel 
for genudsendelser af Lassie 
på TV-Danmark, den årlige 
bustur til Harzen og travle 
morgener på den lokale café 
med masser af Fernet Branca. 
 
For hvad er en redaktør uden 
en redaktion? Et nul, et nix,  
som en sav uden bræt, en 
flagellant uden pisk og en 
solbrille uden røde øjne.  
 
Kan I se det for jer? Nej, vel! 
 
Men redaktøren giver ikke så 
let op. Kan være at lejrånden 
har forladt mig, men jeg vil 
finde den, og i de kommende 
dage viderebringer jeg den i 
avisen. Ånden er derude og 
findes skal den, hvor end den 
gemmer sig – om så det er på 
bunden af et fodbad i 
Førstehjælpen. 
 

 
Første selvportræt af redaktøren 



 
Gennem opsøgende arbejde, 
undercover og udklædt til 
ugenkendelighed vil 
redaktøren gå på rov efter 
lejrånden.  
 
Ånden kan kun findes gennem 
askese, selvopofrelse og høj 
arbejdsmoral. 

 
Redaktøren har derfor opstillet 
fem gyldne regler, som avisen 
vil blive til efter.  

De fem 
gyldne 
regler 

 
1. Alle billeder af redaktøren 
skal være selvportrætter, dvs. 
taget af redaktøren selv.  
 
2. Redaktøren har 
uindskrænket frihed til at  
rose sig selv, sit udseende, sit 
intellekt og avisen. 
 
3. Redaktøren kan til hver en 
tid fyre sig selv og hyre 
pladsmændene i stedet. 
 
4. Redaktøren kan frit indtage 
alle former for alkoholiske 
drikke samt bevidstheds-
udvidende stoffer på 
redaktionen. 
 
5. Redaktøren kan til hver en 
tid ophæve det opsatte regler 
og tage på stranden. 

 
Gemmer lejrånden sig her? 

Redaktøren vil skrive med venstre 
hånd til neglene bløder 



UGENS 
MÅL 

 
Så hvad er den ensomme 
redaktørs mål for ugen?  
Og kan jeg klare presset? 
 
Målene er i prioriteret 
rækkefølge: at finde 
Utamaduni-ånden, at forblive 
ædru og at udkomme med 
noget hver dag, som når helt 
op på avistavlen.  
 
Lørdagen har gået med at 
afdække de fantasifulde 
deltageres forestilling om 
bostedet for Utamaduni-
lejrånden.  
 
For deltagernes stemme 
direkte fra bunden af 
folkedybet har, selvfølgelig ud 
over mig selv, altid været en 
af redaktørens ynglingskilder.  
 
  
 
 

Voxpop 
 
Hvor bor Utamaduni-
lejrånden?  
 
Og kan redaktøren klare 
presset alene? 
 
Thomas, 32 år, Århus 

 
Utamaduni-lejrånden bor 
ifølge Thomas inde i Mads. 
”Det kan godt være, det lyder 
lidt naivt, men jeg er enormt 
fascineret af Mads”, fortæller 
Thomas, der nu på andet år 
studerer Mads på afstand. I 
løbet af ugen vil han bruge 
ånden til at suge til sig alt 
hvad han kan. (Pas på Mads, 
red.). Thomas mener godt at 
redaktøren kan klare avisen 
alene, for den gode stemning 
vil gøre det meste af arbejdet, 
”avisen skriver sig selv, du er 



bare et medie for stemningen”, 
mener han. (Du har meget at 
lære, Thomas, red.). 
 
Uffe, 59 år, Emmelev 

 
Uffe mener ånden bor latent i 
os alle, men at den ikke altid 
er lige langt fremme i os, 
f.eks. ikke når vi er på arbejde. 
Ifølge Uffe har ånden bevæget 
sig fra Sukumaland til lejren, 
”på hjertets vinger”, digter 
han, ”og så har den plantet sig 
i hver af os”, væver han 
videre. Uffe ved godt selv det 
lyder lidt naivt. I løbet af ugen 
vil han bruge ånden til at blive 
glad af. (Uffe er holdt op med 
at ryge, red.). Ifølge Uffe 
besidder redaktøren et særligt 
talent, så jeg kan klare mig 
alene. ”Du går lige i folk”, 
siger han. Dette stiller 
redaktøren sig naturligvis 
fuldstændig uforstående over 
for. 

Nikita, 6 år, Hellerup 

 
Nikita mener at ånden bor ude 
i skoven, fordi den bor i 
træerne. Hun indrømmer at det 
nok er noget hun tror, fordi 
hun er et barn. Ifølge Nikita er 
redaktøren intelligent, smuk 
og et af de rareste mennesker 
på lejren, ”jeg kender dig 
godt”, siger hun.  
(Lejrdeltagere med Nikitas 
indstilling er altid velkommen 
på redaktionen, red.). 
 
Sara, 30 år, Göteborg 

Sara er svensk og forstod ikke 
spørgsmålene. 
”Men du er vældig smuk”, 
siger hun til redaktøren. 



 Dagens 
ånd 

 
Det kommer ikke som en 
overraskelse for trofaste 
læsere af African Times, at 
ceremonimesteren Sander 
som den første har fundet 
Utamaduni-lejrånden.  
 
I en tidligere udgave af lejrens 
avis har Sander bl.a. påstået at 
ånden bor på bunden af 
Victoriasøen og at han kan 
snakke med den gennem en 
stentelefon. Den slags 
pølsesnak er han heldigvis 
gået bort fra. Det betyder dog 
ikke at han skuffer African 
Times, hvor han gennem årene 
har været en utømmelig kilde 
og inspirator.  
 
I år introducerer Sander et nyt 
medlem af retro-kulten 
Ceremonigruppen. En slags 
strå-hippie-Lolita-dukke, som 
han har medbragt på lejren.  
 
 

 
I det følgende manifest fra 
Sanders egen hånd, fortæller 
han om hvordan ånden bor i 
dukken. African Times bringer 
her den uredigerede tekst i sin 
fulde længde: 
  
”På en måde har vi fået et nyt 
medlem af ceremonigruppen 
2006. 
Hun hedder Søster, på 
kiswahili Dada, og er født i 
Emmelev, men stammer fra 
Sukumaland, Tanzania. Der er 
ingen grænser for hendes ro 
og fred. Dada’s fornemste 
evne er at hun forholder sig 
helt stille og derudfra kan 
fornemme en hver art af uro 
omkring sig.  
Den slags uro, der involverer 
ængstelse, ubehag eller frygt 
reagerer Dada på.  

 
Et sjældent møde mellem to åndsfæller



 
Hun tager skikkelse af hvem 
som helst og taler igennem 
deres mund imod enhver 
uretfærdighed eller fysisk 
forulempelse i en ubegrænset 
radius omkring sig, også uden 
for synsvidde… 
Magien som hun er under 
indvirkning af er opfundet i 
Afrika og gør bl.a. at hun 
fremstår som en græsfigur for 
ikke at vække opsigt med sin 
stilhed. 
Dada’s største glæde er andres 
lykke og held.  
 
Kærlig hilsen fra  
Sander Machombo”. 
 
Redaktøren påtager sig intet 
ansvar for den foregående 
tekst. Redaktøren påtager sig 
heller intet ansvar for ugens 
kommende tekster, idet de 
bliver til gennem absencer og 
drømmerejser. Nu er I advaret. 
 
 
 
 
 
 

 

African 
Times  
- søndag 
 
Gå ikke glip af morgendagens 
udgave af African Times, hvor 
redaktøren forklædt som barn 
søger Utamaduni-lejrånden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


