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LEDER 

 
Nu ved jeg det: Utamaduni-
lejrånden bor i bageriet. 
Flere lejrdeltagere har 
observeret røg fra ovnens 
skorsten, og som vi alle ved 
er der ånd i røg. Ovnen har 
været med fra lejrens spæde 
start i de glade 70’ere, og så 
mætter bagerens boller  
på en mystisk måde.  
 
Ovnen er bygget af en flok 
unavngivne Djursland-hippier 
i det gyldne år 1975, dengang 
alle havde samme enkle 
frisure, troede det var smart at 
sige bred ymer og gik ind for 
fri sex i det fri med frit valg af 
prævention eller mangel på 
samme.  
 
Bagerens boller mætter 
desuden på en måde, der klart  

 
 
 
indikerer at der er andet end 
mel i; der er tale om 
åndsboller.  

 
Derfor må det være i bageriet 
at African Times ensomme 
redaktør skal søge efter 
Utamaduni-lejrånden.  
________________________ 
 
 

BAGER
ÅNDEN 

Tredje selvportræt af redaktøren, der 
nyder en åndsbolle 



Der går rygter om at ovnen har 
været hjemsøgt af en ond ånd, 
som bagerne har måttet 
uddrive. Justin fra bageriet 
fortæller: ”De første dage 
havde vi mange problemer 
med ovnen. Brødet blev 
brændt og maskinerne gik i 
stykker, og vi måtte foretage 
et hemmeligt ritual, som kun 
er beregnet på mandlige 
bagere”.  

 
Ritualet indebar et offer. ”Vi 
ofrede noget levende – jeg ved 
ikke om du har bemærket at vi 
var fem bagere i begyndelsen, 
og nu er vi kun fire? – men nu 
er jeg bange for at jeg allerede 
har sagt for meget”, siger 
Justin nervøst, der helst være 
anonym. I stedet henviser han 
til bageriets talsmand George. 

 
George er specialist i 
spiritisme og så det som et let 
job at få ovnen i gang igen.  
 
Han er nemlig ikke bange for 
ånden i bageriet, som han er 
på fornavn med, ”den hedder 
Ib”, siger han og fortsætter ”Ib 
er ansat til at passe godt på 
bageriet, de måneder vi ikke er 
her. ”Hvis vi smider en bolle 
ud til den hver gang vi slår en 
dej op, så plejer den at passe 
godt på ovnen”.  
 
Problemet med Ib er opstået 
fordi bagerne tit rammer 
forbipasserende med 
åndsbollerne, så Ib ikke får 
dem.  

 
”Så bliver Ib upålidelig og i år 

  
Ovnen og maskinen der gik i stykker 
før ofret bragte tingene i orden igen

 
De forbipasserende går i vejen for 
åndsbollerne til ånden Ib 



lavede den revner i ovnen” 
forklarer George.  
 
Ånden Ib kommer ned 
gennem skorstenen, ”det er Ib 
man kan se, når der er røg i 
bageriet”, siger George. Den 
hedder Ib fordi det er nemt at 
sige, både hvis man stammer 
og hvis man har en åndsbolle i 
munden, ”så er det f.eks. svært 
at sige Svend-Erik” forklarer 
George.  
________________________ 
 
Spørgsmålet er om bageånden 
Ib er identisk med Utamaduni-
lejrånden, og den ensomme 
redaktør har sejret sig ihjel og 
kan vende tilbage til morgentv 
og sine daglige undervisnings-
timer på Gøglerskolen. 
 
Her må folkets stemme nu 
engang træde i karakter og 
berige mig med folkeviddets 
uudgrundelige mystik.  
________________________ 
 
 
 

Voxpop 
 
Er bagerånden Ib den selv 
samme som Utamaduni-
lejrånden?  
 
Bør redaktøren i så fald søge 
om førtidspension? 
 
Jens, 48 år, Svendborg 

Jens kender ikke umiddelbart 
Ib, ”men jeg er sikker på at 
han har rigtig meget ånd inde i 
sig”, siger han (du er ret skarp 
Jens, red.). At Ib nu arter sig 
synes Jens er fremragende, 
men mener ikke at der kan 
være tale om én og samme 
ånd, ”for Ib spiser brød og det 
gør Utamaduni-lejrånden 
ikke”, siger Jens 
eftertænksomt og tilføjer at 
han ville være ked af at jeg gik 
på førtidspension, ”hvis du 



bliver, giver jeg en øl”, lover 
han (10 kroner er jo også 
penge, red.).    
 
Frank, 23 år, Danmark 

 
Ifølge Frank drikker ånden Ib 
som regel Tuborg ”det er jo 
folkets øl”, forklarer han. Som 
bartender har han gjort sig den 
erfaring at Ib ofte har et 
grønligt skær, ”især sent om 
aftenen”, siger han. 
Frank tror ikke at Ib er 
Utamaduni-lejrånden, ”for Ib 
er ikke så meget til dans og 
trommer, han kan bedre lide 
punk og heavy metal”, 
forklarer han. Til gengæld 
ville Frank være ked af at 
miste redaktøren, men mener 
at jeg godt kan være åben over 
for en tidlig førtidspension, 
”bare for at passe på dit 
helbred”, siger han (ditto 
Frank, red.). 
 
 

Henrik, 49 år, Søborg 

 
Henrik tror at ånden Ib er den 
tidligere bagers ånd. ”Han 
spøger”, siger Henrik. Han 
begrunder det med at han kort 
efter den tidligere bager var 
holdt op, mistede sit armbånd i 
bageriet ”det var fra Cuba”, 
husker Henrik. Ifølge Henrik 
bor Utamaduni-lejrånden ikke 
i bageriet, men inden i slangen 
Mulinga. ”Spørgsmålet er så 
om der er gået ged i slangen”, 
filosoferer Henrik. Til 
spørgsmålet om redaktøren 
bør søge om førtidspension, 
svarer Henrik at han først i går 
opdagede at jeg var redaktør 
af avisen, ”jeg troede du 
arbejder i baren, fordi du altid 
står derned” insinuerer han.  
 



Jeanette, 28 år, Svanholm 

 
Siden dengang hvor der blev 
bagt et ur ind i en bolle, har 
Jeanette følt sig utryg ved 
bagerånden. ”Det er når jeg er 
på ’den forkerte side’ af 
skorstenen”, siger hun. ”Der 
ser I mig aldrig”. Ifølge 
Jeanette er Ib entydigt ond, og 
kan derfor ikke være 
Utamaduni-lejrånden. 
Alligevel vil Jeanette opfordre 
redaktøren til at søge om 
førtidspension, ”du er ved at 
være moden”, siger hun. 
Jeanette mener nemlig hun har 
patent på at spille yngre end 
hun er, (redaktøren var i går 
under cover som barn, red.), 
”vi kan jo ikke alle sammen 
lyve os yngre”, mener hun. 
________________________ 
 
Folket har talt. Ikke altid lige 
klogt, eller om emnet, men 
budskabet er klart nok: Ånden 
Ib fra bolledejen er ikke 

Utamaduni-lejrånden, og 
redaktøren må lede videre i 
morgen. 
________________________ 
 

BREV 
KASSE 

 
Det er med glæde og stolthed 
at redaktøren introducerer 
African Times nye brevkasse: 
Ullas Duft Brevkasse. 
 
Intet spørgsmål er for stort, for 
insinuerende eller for meget 
en stinker til brevkassen. 
Spørg Ulla, for hun har 
adgang til duftspecialister, der 
har studeret lugte på flere 
kontinenter.  
 
Fra en kilde fra de arabiske 
lande forlyder det at mændene 
dér kan lugte hvor en kvinde 
er i sin cyklus (som hunde, 
red.) og at der på arabisk er 24 
benævnelser for kvindes duft.  
 
Ulla udtaler: ”Lugtesansen er 
den oversete sans, hittebarnet, 



der er smidt ud i kulden, og nu 
skal ind i varmen”.  
 
Mange spørgsmål kan trænge 
sig på, f.eks. hvordan det kan 
være at brieost lugter af sæd? 
– og hvorfor gamle mænd, 
gamle geder og kattepis har 
samme aroma? – spørg Ulla, 
er redaktørens svar.   
 
Ullas Duft 
Brevkasse 
  
”Kære Ulla 
 
Jeg har en sofa derhjemme, 
som er en bryllupsgave og 
som jeg er utrolig glad for. 
Men selvom den er ganske ny, 
kan jeg ikke holde ud at være i 
nærheden af den. Jeg har haft 
overnattende gæster i en 
sommerperiode hvor det var 
meget varmt, og da de var 
taget af sted, sad mine gæsters 
sved i sofaen. I de sidste tre 
måneder har den afgivet en 
ram lugt, som minder om den 
lugt som gorillaen Samson i 
Givskud Zoo afgiver når han 
skal afmærke sit territorium. 
Hvad skal jeg gøre? 
 

Oldfruen” 
Kære Oldfrue 
 
Jeg kan se på dit postnummer 
at du som jeg kommer fra 
Jylland. Derfor ved jeg med 
sikkerhed at du har en trailer. 
Det du skal gøre er at læsse 
sofaen på traileren, køre den 
ind i en bilvask og vask hele 
molevitten på et Guldprogram. 
Hvis det ikke virker, kan du 
købe 12 meter Vitavrap og 
bede en møbelpolstre 
indkapsle sofaen. 
 
(K)ærligst, Ulla 
________________________ 
 

 African 
Times  
- tirsdag 
 
I tirsdagens udgave af African 
Times søger redaktøren videre 
efter ånden i vandet – i Love 
and Thanks To Water Day, 
mens Ullas Duft Brevkasse 
svarer på flere spørgsmål fra 



den uopdagede 
audiovisuelnasale verden. 


