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LEDER  

 
Redaktøren fortsætter sin 
jagt på Utamaduni-
lejrånden. Den må være hos 
børnene, for dem er der 
mange af og så er børn in. 
 
Selvom Rottefængeren med 
fløjten hver aften forsøger at 
føre børnene ud af lejren, 
finder de altid tilbage. Det 
faktum kan redaktøren ikke 
ignorere; børnene prøver at 
fortælle mig noget, og som 
medium for den gode 
stemning er det min pligt at 
lytte. 
 
Det må være hos børnene 
Utamaduni-lejrånden bor, og 
redaktøren er gået under cover 
i jagten på ånden.   
 
 
 

 

ÅND 
ER 
SOM 
RØG 
 
Børn foretager sig mange gode 
aktiviteter, som styrker ånden 

 
Redaktøren deep under cover i 
Børneteltet. Johanne læser en god 
historie om en krokodille. 



i dem og ikke mindst deres 
fysiske udvikling.  
  
Redaktøren har indkaldt en 
ekspert på området: Cand. 
Med. Vet. Kim Rasmussen. 
Kim har over 30 års erfaring 
med at kastrere dyr, og så har 
han selv tre børn. 
 
”Der er ikke den store forskel 
på dyr og børn, nogen gange 
antallet af ben, men ellers er 
der stort set tale om samme 
anatomi og intelligensniveau”, 
forklarer Kim.  
 
Et af Kims eksempler på 
åndfulde aktiviteter for børn er 
rygning. ”Rygning er rigtig 
godt for børn”, siger han, 
”røgen går ind i hovedet, 
ligesom ånd, uddyber han. 
Derfor er det vigtigt at 
forældrene er gode 
rollemodeller, ”så børnene får 
en dybdegående påvirkning 
helt fra starten”, siger Kim. 
 
Som et eksempel peger Kim 
på en flok børn, der ryger og 
ser rigtig sunde og glade ud. 
 
 
 

 
”Børnene dér har fra en tidlig 
alder fået inspiration til deres 
rygning”, forklarer Kim. ”Der 
er mange gode måder at ryge 
på, f.eks. pibe, cigaretter osv. 
og derfor er det ekstra vigtigt 
at forældrene repræsenterer 
alle måderne”, siger han.  
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sunde og glade børn – fulde af ånd



ÅND 
UDEN 
HOVED  
 
En anden ekspert i børns 
sundhed er Stine fra 
Førstehjælpen, som for at 
trøste børn der i forvejen har 
det dårligt, har fundet nogle 
bamser der har det værre.  
 
”Børn der har det dårligt i 
forvejen, kan få noget andet at 
tænke på ved at lege med  
bamserne”, siger Stine.  

 
Bamsernes hoveder og kroppe 
er skilt ad, og kan sættes 
sammen på forskellige måder, 
som Stine synes gør dem 
rigtig hyggelige. 
 
”Bamserne er i Førstehjælpen 
af samme grund som 
børnene”, forklarer Stine, som 
udviklede bamserne ved et 
tilfælde. ”Jeg begyndte med at 
sidde og lege med en 
hundekrop og give den en 
kanins hoved på, og så synes 
jeg det var enormt sjovt”. 
  
Ifølge Stine skal bamserne 
lære børnene at det ikke er 
nogen skam at miste hovedet: 
”De lærer at man godt kan 
være velfungerende, selvom 
man har mistet hovedet”, siger 
hun.  
 
Selvom redaktøren ikke ved så 
meget om børn, kan det være 
svært at gennemskue hvordan 
man skal klarer sig uden 
hoved. Og eftersom ånden 
kunne tænkes at side i 
børnenes hoveder, er det nok 
ikke i den hovedløse 
Førstehjælp at Utamaduni-
lejrånden skal findes, og 

 
Førstehjælpens hyggelige bamser 
trøster børn, der har det dårligt i 
forvejen 



redaktøren leder videre blandt 
børnenes rækker. 

 
Nu må folkets stemme hjælpe 
mig. Småfolk og store folk i 
mellem hinanden må istemme 
et folkekor, der når åndens 
tinder og får tingene på plads. 
________________________ 
 
  

Voxpop 
 
Bor Utamaduni-lejrånden i 
børnene?  
 
Og lykkedes redaktørens 
udklædning som barn? 
 
 
 

Jane, 52 år, Nordjylland 

 
Jane tror ikke ånden er i 
børnene ”for den er 
uhåndgribelig og en 
sammensmeltning af alt”, 
siger hun (helt præcist af hvad 
Jane?, red.). Jane mener godt 
jeg kunne ligne et barn, ”men 
jeg kender dig ikke”, trækker 
hun i land. Hun påpeger dog 
vigtigheden af at vi alle 
sammen finder vores indre 
barn frem; ”lejren skal ikke 
kun være en lejerplads, men 
også en legeplads”, siger Jane 
poetisk. 
 

 
Andet selvportræt af redaktøren, der 
grangiveligt ligner et barn 



Trine, 31 år, Århus 

 
Trine tror ikke at 
Utamadunilejr-ånden er hos 
børnene, fordi redaktøren har 
den ”helt uden forklædning”, 
siger hun. Trine ville derfor 
delvist tro på at redaktøren er 
et barn, ”det er noget med 
øjnene”, siger hun. Hun mener 
at redaktøren absolut virker 
barnlig, især pga. skoene ”har 
du ikke lagt mærke til at alle 
børn render rundt i sådan 
nogen sko som dig?”, spørger 
hun. (egentlig ikke, red.). 
  
Lea, 16 år, Svendborg 

 

Lea mener helt bestemt at 
ånden er i børnene ”det må 
den være, for der er så mange 
af dem”, siger hun. Hun ville 
trods udklædning ikke tro på 
at redaktøren var et barn; ”du 
ser lidt ældre ud”, siger hun 
diplomatisk.  
 
Cornelius, 10 år, København 

 
”Utamaduni-lejrånden er i 
mig, fordi jeg er så sej og 
smuk”, siger Cornelius 
beskedent. Han ville ikke tro 
på at redaktøren trods 
forklædning, var et barn, ”du 
er for høj”, siger han. ”Du 
virker heller ikke barnelig 
fordi du har en voksen 
stemme” (40 Cecil om dagen 
gør noget altså ved stemmen, 
Cornelius). 
________________________ 
 



Dagens 
ånd 

Redaktionen har modtaget et 
kunstnerisk bidrag fra en 
naivistisk kunstnergruppe, der 
kalder sig for Mormor & 
Fedtetyren. Det skal straks 
siges at redaktøren ikke tager 
ansvar for gruppens navn, ej 
heller selve bidraget, der er en 
slags knækprosa over temaet 
’glemte sager’.  
 
”Min faster hun roder 
I sine kommoder 
Hun leder efter” (forkortet af 
red.). 
 
Digtet kan læses i sin fulde 
længde på redaktionen. 
________________________ 
  
Redaktøren fandt ikke hele 
ånden hos børnene. Som en 
nødvendig konsekvens af 
dagens undersøgelser foreslår 
redaktionen derfor en slags frit 
lejde ordning, hvor ufrivillige 
eller utilfredse forældre frit 
mellem kl. 12 og 13 hver dag 

kan indlevere deres børn, 
f.eks. i baren, hvor 
barpersonalet vil sørge for at 
sende dem videre til andet 
formål. Den slags ordninger 
har tidligere vist sig meget 
praktiske, men er desværre 
ikke tidligere blevet afprøvet 
på lejren. 
________________________ 
 
 

African 
Times  
mandag 
 
Gå ikke glip af mandagens 
udgave af African Times, hvor 
redaktøren foruden at jagte 
ånden samtidig introducerer  
Ullas Duft Brevkasse. 
________________________ 
 
 
 
 

 


