
  Søndag den 20. juli 2008 
 

 
 

Hej! 
Habari? 
Bonjour! 
Hello! 
Olá! 
 
 
Redaktøren er tilbage. Nogen 
har savnet mig, andre har nydt 
pausen og nogen ønsker mig 
hen hvor peberet gror. Hvis det 
er Zanzibar I tænker på, så har 
jeg været der. Det hjalp ikke. 
 
I år er redaktøren igen alene på 
skrivestuen. Mit eneste håb er at  
 

 
 
prøve at gøre mig populær og 
måske få venner på den måde.  
 
Derfor starter jeg årets avis med 
at sige goddag på alle sprog 
jeg kender. 
  

 
 
Desuden vil jeg arbejde hårdt 
på at leve op til reglen om at 
man skal behandle andre som 
man gerne selv vil behandles.  
 
Jeg vil være politisk korrekt og 
arbejde ud fra følgende 
grundregler: 
 

 
Bonjour. Har I savnet mig? 



 

Tre 
politisk 
korrekte 
grundregler 
 
• Redaktøren vil i år kun sige 

sandheden, og ikke 
opfinde ondsindede rygter. 

 
• Redaktøren vil til hver en tid 

optræde politisk korrekt. 
 
• Redaktøren vil kun kalde 

nogen en neger hvis de har 
fortjent det. 

 

 
 
Gennemsku redaktøren 
 
For at sikre at lejrens deltagere til 
hver en tid kan gennemskue om  
redaktøren taler sandt, foreslå 
jeg en hurtig irisanalyse af mit 
højre øje, set fra jer. 
 
 
 
 

 

 
En irisanalyse fortæller om 
personens tilstand ud fra en 
undersøgelse af øjets 
regnbuehinde, iris. Lejr-
deltagerne vil lynhurtigt kunne 
spotte akutte og/eller kroniske 
belastninger og personligheds-
afvigelser, hvis redaktøren falder 
tilbage til mit gamle løgnagtige 
liv. 
 
 
Brug øje-skemaet – det tager 
kun fem minutter: 
 

 
 
 

 
 
En kvik irisanalyse af redaktørens øje 
vil afsløre at hun i år kun vil tale sandt 
og pænt. 



H står for højre øje, hvis 
redaktøren kigger UD på jer.  
V står for venstre. Med skemaet 
er det slet ikke svært at kende 
forskel på højre og venstre øje. 
 
 

Et rigtig godt eksempel 
 
Et eksempel på en person her 
på lejren der altid opfører sig 
politisk korrekt er Elvira fra Thy.  
 
”Det er nok fordi Thy er der hvor 
Jante-loven kommer fra”, 
forklarer Elvira. 
 

 
Folk fra Jylland er generelt kendt 
for at være politisk korrekte, og 
Elvira er ingen undtagelse. Mens 
folk fra Fyn tit er forvirrede og 
vender Krakskort på hovedet. 
Sådan er der så mange 

regionale forskelle i Danmark. 
Københavnere er tit irriterende 
og ignorer Janteloven. De tror 
de er noget.  
 
Nogen kalder faktisk politisk 
korrekthed den ultimative angst 
for ikke at opføre sig pænt og 
en direkte fortsættelse af Jante-
loven. Det har redaktøren hørt i 
baren. Men ud fra de nye 
grundregler for politisk korrekt 
opførsel røber jeg ikke hvem der 
kunne finde på at sige sådan 
noget, men vedkommende er 
nok en ondsindet københavner.  
 
Vi kan dog alle blive enige om 
at det er rimelig politisk ukorrekt 
at dømme folk ud fra hvor de 
kommer i landet. Så det gør 
African Times ikke. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- mere end bare forsinket. 

 
Elvira opfører sig altid politisk 
korrekt. Eneste svaghed er hendes 
smag for morgente, helst af en ren 
kop hver gang. 



KONKURRENCE 
 

Gæt en neger. 
 

Kan du gætte hvem jeg er? Kan du gætte hvem 
jeg er?  For jeg er i modlys, mod, mod, modlys, kan 

du gætte hvem jeg er? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Læg svaret på redaktørens bord inden i morgen mandag kl. 14. 

 
Vinderen vil blive fotograferet til forsiden sammen med den 

hemmelige neger i næste udgave af African Times. Negeren udtaler 
at vinderen meget gerne må være en mand i 30 års alderen. 

 
 
Gå ikke glip af næste udgave af 
African Times. Den kommer som 
vinden blæser.
 

 


