
 
Torsdag d. 27. juli 06 
 
 
 
 
 

LEDER 

 
Støvet huserer. Det trænger 
ind overalt, og ting 
forsvinder under overfladen.   
Hvad gemmer der sig ikke i 
støvet af tabte gafler, brugte 
plastre og knuste drømme. 
Måske selve Utamaduni-
lejrånden ligger gemt i 
støvet? 
 

 

Den ensomme, men stærkt 
ombejlede redaktør, har fået 
støv på hjernen. Det må være 
dér lejrånden bor, for der er 
mistet og fundet en 
Torshammer i støvet, og det er 
det sidste sted, bortset fra på 
toiletterne, jeg ikke har ledt.  
________________________ 
 

STØVET 
TOG OG 
GAV 
 
Trofaste læsere af African 
Times vil vide at en person på 
lejren i går mistede sin 
Torshammer i støvet. Den er 
nu fundet, og Troels, ejeren af 
hammeren, er meget glad. 
”Jeg er meget glad”, fortæller 
Troels og fortsætter: ”Jeg 
lagde den på pladsen for at gå 
i bad, og så glemte jeg den, og 

Sjette selvportræt af redaktøren i 
støv med tabte drømme 



der gik et stykke tid, og så da 
jeg kom tilbage, var den væk”.  
 
Torshammeren var som sunket 
i jorden. Heldigvis blev den 
indleveret af en anonym.  
 
”Jeg gik ned i Informationen, 
og der lå den i kurven, det var 
en anonym der havde 
indleveret den”, forklarer 
Troels.  

 
”Finderen må have været 
dygtig siden han eller hun 
kunne få den op fra støvet og 
jorden igen”, mener Troels. 
 
Så der må være noget dernede, 
noget der stjæler 
lejrdeltagernes ting og 
gemmer på hemmeligheder. 
Men er det Utamaduni-

lejrånden? Endnu engang må 
folket komme den populære 
redaktør til hjælp. 
________________________ 
 

Voxpop 
 
Har du mistet noget i støvet? 
 
Og ligger Utamaduni-
lejrånden gemt dernede? 
 
Dorte, 61 år, Århus 

Dorte har mistet sine fodtrin i 
støvet. ”Når det går op for mig 
og jeg går tilbage efter dem, 
træder jeg mig tit over tæerne 
og så mister jeg 
orienteringen”, fortæller 
Dorte, der er ret gammel. 
Dorte tror måske godt at 
ånden kan være i støvet, ”og 
når jeg renser støv ud af mine 
øjne, så renser jeg også ånden 

 
Troels med Torshammeren siger tak 
til den anonyme finder 



ud”, siger Dorte pragmatisk. 
Dorte har ingen glæde af støv 
overhovedet, ”jeg synes det er 
træls”, siger hun, ”det er for 
øvrigt et knaldgodt udtryk fra 
Århus”, mener hun. 
 
Lukas, 16 år, Svendborg 

 
Lukas har mistet noget i 
støvet, ”min army cap”, siger 
han (en slags ungdomshat, 
red.). ”Den var sort, men nu er 
den blevet brun”, forklarer 
Lukas, der ikke tror ånden 
gemmer sig under støvet, ”den 
er blevet væk pga. nogen 
mennesker der har smidt den 
væk”, mener han. 
Støvet på Tobacco Beach får 
Lukas stor glæde af, ”det kan 
jeg bruge til noget, for dér kan 
jeg ryge”, siger han. Det 
skaber ifølge Lukas 
strandstemning ”ligesom når 
man har sommerferie”, 
forklarer han (carpe diem, 
Lukas, red). 

Ranukel, 76 år, Afghanistan 

 
”Jeg har taget støv med mig”, 
fortæller Ranunkel, ”og jeg 
tager lidt mere med hjem 
mellem tæerne”.  
Det er en ekstrem nydelse for 
Ranunkel at se hvor sort hun 
kan blive i sine næsebor, ”som 
barn ville jeg gerne være 
arkæolog, og nu kan jeg bare 
lede og grave”, siger hun glad. 
Ranukel mener godt der kan 
være noget om at Utamaduni-
lejrånden bor i støvet, ”for 
Grundtvig siger at mennesket 
er et eksperiment af støv og 
ånd”, siger hun og forlader 
redaktøren for at foretage sig 
noget jævnt, muntert og 
virksomt i sit liv på jorden. 
________________________ 
 
 
 

 



Dagens 
ånd 

 
Lejrens absolutte ekspert på 
støvområdet kommer fra det 
varme land Italien, hvor støvet 
gror. Støveksperten Selassi har 
studeret støv i mange år og 
han mener 100 % at 
Utamaduni-lejrånden er i 
støvet, ”fordi børn og voksne 
samler på støvet, og bruger det 
ved at indånde det”, forklarer 
han. ”Når man danser en 
stammedans eller hakkedans, 
så virvler man støvet op i sig 
selv og også i dem der ikke 
danser, de får lidt fra os”, siger 
Selassi, og bruger en godt 
billede det: ”Som man siger, 
når det regner på præsten, så 
drypper det på degnen”.  
  
Selassis status som 
støvekspert bygger på mange 
års uddannelse, ”er du 
sindssyg, mand”, siger Selassi, 
som bliver ved med at tage 
efteruddannelse og kurser i 
støv. ”Det er et emne man kan 

blive ved med at dykke ned i”, 
fortæller han.  
 
Efter mange år med støv på 
hjernen syntes Selassi 
efterhånden at det var svært at 
vide om han skulle kalde sig 
nørd, ekspert, eller begge dele. 
I dag kalder han sig støvpræst, 
”jeg kan dyppe folk i støv”, 
siger han. 

 
Et godt råd fra Selassi er at 
man ikke skal ikke se støvet 
som noget farligt, ”man skal 
åbne sig for støvet og få 
kendskab til det – på den måde 
bliver man god til at tackle 
støv andre steder”, forklarer 
han. 
 
For støvet har ifølge Selassi 
sin charme afhængigt af farve 

 
Støvpræsten Selassi støver af for 
Vinge i Dukaen



og hvor det kommer fra: 
”Støvet her på Utamaduni er 
blandet af hø og medvirker 
kort sagt til at vi er en del af 
naturen”, forklarer han, ”for vi 
træder på græs og gør det til 
blødt hø, og når vi inhalerer 
det, er det bare behageligt. Vi 
kan bare ikke se det selv”, 
forklarer støvpræsten Selassi. 
 
Selassi fortæller at vi ved at gå 
på støvet, går rundt på vores 
forfædre og at det er godt ”Vi 
er lavet af støv og vi bliver til 
støv ligesom vores forfædre”, 
siger han. 
 
Det er også Selassis erfaring 
fra Italien, hvor hans far og 
mor, der oprindeligt var fra 
Canada, bor: ”Der er meget 
varmt i Italien, der er palmer 
og alle de der ting – det er 
derfor de har bosat sig der”, 
fortæller han.  
________________________ 
 
Ifølge støveksperten og 
støvpræsten Selassi bor 
Utamaduni-lejrånden altså i 
støvet, mens folket forholder 
sig anderledes tvivlene. 
Redaktøren leder derfor videre 
i morgen. Jeg har modtaget et 

tip om hvor lejrånden bor – 
efter sigende et ret godt sted. 
________________________ 
 
Ullas Duft 
Brevkasse 
  
Kære duft-Ulla 
Jeg kender én, som forgæves 
har forsøgt at få lov til at sætte 
sin usb-pind i redaktørens 
maskine. Og det har jeg undret 
mig lidt over. Ikke fordi jeg 
tror at hun lader alle og da slet 
ikke enhver komme til, men 
hvorfor denne reserverthed? 
Og så var det jeg læste din 
meget gode brevkasse, tak for 
den, og tænkte, at det måske 
havde noget med lugt at gøre. 
Dine svar har fået mig til at 
tænke på, at der er meget lille 
forskel, eller måske endda 
sammenhæng mellem de 
dufte, vi ikke kan lide, og de 
lugte vi tiltrækkes af. For 
eksempel lugter frisk mælk 
lidt af kolort, og jeg har også 
fået at vide, at der er 
duftstoffer fra hanrævens 
testikler i mange parfumer. 
Men ligesom duften af 
stjerneanis og sort peber i chai 
er gemt under kanel og 



kardemomme, er rævens duft 
gemt under syntetiske stoffer, 
som jeg ikke kan finde ud af 
om de stinker eller bare 
lugter… Og så er der mælken. 
Nu om dage i vores 
højteknologiske 
industrisamfund er duften af 
lort stort set fjernet ved 
højpasteurisering, med en 
underlig ligegyldighed til 
følge. Reklamen for mælk, 
hvor manden forlader sengen 
med sin stærkt duftende 
kvinde midt om natten til 
fordel for et glas mælk, giver 
jo slet ikke mening mere 
(derfor bruges den heller ikke 
mere). Og det bringer mig så 
frem til mine spørgsmål, Ulla. 
Kan det være fordi, at min 
bekendtes pind ikke lugter af 
noget, at den ikke har en 
chance for at komme ind i 
redaktørens maskine? Og er 
det for at holde folk (læs 
mænd) væk fra sin maskine, at 
hun sørger for at holde selve 
maskinen totalt lugtfri, selv 
om jeg har set mange fedtede 
fingre nærme sig tastaturet? 
Jeg tror du er den rette til at 
svare, fordi du selv går iblandt 
os og udsender voldsomme og 
autentiske dufte!  

Kærlig hilsen ”Den anonyme 
Næse”. 
 
Kære Anonyme Næse 
Det der med at tro at man bare 
kan få hvad man vil have, når 
man kommer med sin pind, er 
en typisk misforståelse. Du 
bliver nødt til at vise 
redaktøren at du selv vil gøre 
en ekstra indsats. Et godt tip er 
at rense pinden i sprit og 
pudse den op i Brasso, inden 
du forsøger at stikke den ind. 
Pak gerne pinden pænt ind, 
f.eks. i et fingerstrikket etui 
med læderspids, det ser altid 
godt ud, spørg efter det hos 
Vinge i Dukaen, han har flere 
modeller på lager.  
Op på hesten igen, Ulla 
 
Kære Ulla 
Gid du kan hjælpe mig: jeg 
lider af en meget ubehagelig 
lugt fra skridtet og har gennem 
mange år døjet med tørhed 
dernede. 
Det er især et problem her på 
lejren, fordi jeg konstant skal 
ned i knæ, og jeg tror der er en 
forbindelse mellem lugten og 
tørheden. Jeg har i en periode 
forsøgt ikke at tørre mig efter 
toiletbesøg, for at bevare 



fugtigheden dernede og 
overdøve den ramme lugt med 
en anden dårlig lugt, men det 
har ikke fungeret optimalt. 
Kan du hjælpe? 
Minna Mogensen” 
 
(Redaktøren har ændret 
afsenderens navn, det rigtige 
navn er redaktionen bekendt) 
 
Kære Minna Mogensen 
Nu har jeg deltaget i lejren 
gennem flere år, og jeg har 
rigtig gode erfaringer med 
wienerbrød. Køb en 
kanelsnegl, stik den i 
underbuksen, og husk at skifte 
den tit. Hvis du synes den 
fylder for meget, kan du evt. 
udskifte sneglen med et 
nøddehorn. 
Kr@m, Ulla  
 
Hej Ullapigen 
Hvorfor lugter mænd bedre 
end kvinder? 
Keld, 31 år 
 
Kære Keld 
Når du er blevet lidt ældre, vil 
du indse hvorfor. Begavelse 
og indsigt kommer med 
alderen, det er en helt naturlig 
proces, og der er ingen grund 

til at det ikke også skulle ske 
for dig. 
Ulla 
________________________ 
 
Rettelse 
 
Mange spejdede forgæves 
efter redaktøren til ghanesisk 
morgenopvarmning i går. 
Redaktøren kunne af usynlige 
årsager ikke være til stede, 
hvilket jeg beklager. I stedet 
sendte jeg en repræsentant, 
den nepalesiske konsul 
Xchuchin Gabor, som udtaler 
at han både følte sig opvarmet, 
varm om hjertet og varmt 
modtaget under både dans og 
efterfølgende yogaøvelser. 
________________________ 

 African 
Times  
- fredag 
 
Finder redaktøren Utamaduni-
lejrånden? Bor den et rart sted, 
og hvem skal arve jorden? 
Følg med i sidste udgave af 
African Times i morgen.  


