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LEDER 

 
Lejrånden er fundet. Den 
har gemt sig det samme sted 
hele tiden, mens redaktøren 
har ledt i vandet i søen, 
støvet i jorden, ilden i ovnen 
og i luft og duft fra Ullas 
Duft Brevkasse.  
 
Utamaduni-lejrånden er jo i 
det hele. Så nemt er det, og 
redaktøren kan bruge resten af 
dagen på at slappe af, smøre 
sig i mudder og jorde en 
slange. Kig efter mig på 
dansepladsen, jeg har jord i 
hovedet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Løsningen er folkelig og 
enkel, som en hotdog med  
’det hele’, både snot, blod, 
abenegle og åkander. 
 
Men er det kun den ensomme, 
men efterhånden paranoidt 
eftertragtede redaktør, der ikke 
vidste det? 
 
 
 
 

  
Syvende selvportræt af redaktøren 
med ’det hele’



Voxpop 
 
Vidste du at lejrånden er i 
’det hele’?  
 
Hvorfor har du ikke sagt 
det? 
 
Og hvordan har du tænkt 
dig at tage ’det hele’ med dig 
hjem? 
 
Jytte, 46 år, Århus 

Jytte vidste godt at 
Utamaduni-lejrånden er i ’det 
hele’, ”det er da meget 
enkelt”, mener hun. Grunden 
til at hun ikke har sagt det til 
mig, er at hun synes jeg er så 
klog (og du er pæn, Jytte, 
red.).  
Jytte har spekuleret længe på 
hvordan hun skal tage ’det 
hele’ med sig hjem fra lejren. 

”Det nytter ikke med en 
anhænger”, konkluderer Jytte, 
der nu har fundet en anden 
løsning: ”Jeg vil svinge min 
tryllestav og trylle ’det hele’ 
meget småt, ligesom Merlin i 
Disney-filmen”, siger Jytte, 
der har været voksen i mange 
år. 
 
Didi, 39 år, København 

”Det vidste jeg da godt”, siger 
Didi, der ikke har fortalt det til 
redaktøren, fordi han ikke har 
fulgt med i avisen, ”jeg har 
drevet fra sted til sted og slået 
tiden ihjel”, fortæller han. Didi 
har tænkt sig at tage ’det hele’ 
med sig hjem ved at fortælle 
alle sine venner i København 
om det, ”jeg har mange venner 
der”, siger han (nyd det så 
længe det varer, red.). 
 
 



Kirsten, 53 år, Christiania 

Kirsten svarer ikke helt klart 
på om hun vidste at ånden var 
i ’det hele’, ”de fire elementer 
er både materielle og 
symbolske”, siger Kirsten i 
stedet. Når talen falder på 
jord, ”så tænker jeg på død”, 
uddyber Kirsten, der er 
antropolog og ikke lægger 
horoskoper, men ”jeg synes 
det er sjovt”. 
Det er af pædagogiske årsager 
at Kirsten ikke har røbet det 
med ’det hele’ for redaktøren 
”jeg synes du skulle gøre dig 
dine egne erfaringer”, siger 
hun. Kirsten har tænkt sig at 
tage det hele med sig hjem ved 
at mødes på tirsdag, ”så skal 
vi danse”, siger hun. 
________________________ 
 
 
 
 

Folket har talt og det står 
redaktøren klart: 
 
I har jo vidst det hele tiden! 
Det kunne I da godt have sagt. 
Tænk på al den kartonvin fra 
Fakta jeg kunne have drukket i 
stedet for at rende rundt og 
stikke næsen i andre folks 
bageovn.  
 
Redaktøren har heldigvis nået 
begge dele, og jeg synes vi 
sammen har fundet lejrånden. 
I den forbindelse vil jeg gerne 
takke for alle læserbreve og 
pengegaver fra læserne. 
 
Læs hele ugens aviser på 
utamaduni.dk under Lejren 
________________________ 
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