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ge 25 år er blevet voksne på lej-
ren?  
 
Alt det prøver dagens udgave af 
African Jubilee Star at besvare. 
Derfor har redaktionen hen-
vendt sig en ægte alderspræsi-
dent, en dinosaurus, en fortidens 
heltinde, Mette Sumo – initiativ-
tager til Førstehjælpen og hele 
lejrens urtemediciner.  

Velkommen til den  
25ende Utamaduni-lejr.  
I år er jubilæumslejr, og 
den nye lejravis African 
Jubilee Star vil hele ugen 
mærke efter i søgen på 
lejrdeltagernes jubilæ-
umsfornemmelser. Hvem 
ville lejrens deltagere ha-
ve været uden 25 år på 
lejren, hvad har 25 år på 
lejren betydet for deres 
valg i livet, af partner, 
bil, job osv. Spørgsmålene 
er mange, og i år bliver de 
igen stillet af den allesteds-
nærværende redaktør Kit, 
samt af to nye journalister: 
Sarah Jo og Catrine.  
 
Redaktionens to nye med-
lemmer arbejder med en 
kombination af brænd-
punkts- og sladderjournali-
stik, og allerede nu mærker 
redaktøren sin fortænkte 
filosofiske og videnskabs- 
teoretiske stil truet.  
Der blæser i sandhed nye 
vinde på redaktionen, nye 
vinde der bringer historier 
med sig om skandaler, mi-
rakler og revolutioner. Re-
daktionen har også fået sin 
første freelancereporter; 
Benny, som i tide og utide 

vil spørge tre væsentlige 
person på lejren om det 
væsentlige i hvem de er 
og hvad de laver.  
Der bliver væsentligt, så 
tøv ikke, men læs African 
Jubilee Star, som hver dag 
findes på Avistavlen, i Ba-
ren, i Kagefeen og i chai-
boden Maisa Safi 

  
Alt i alt mærker redaktø-
ren hvordan kontrollen 
langsomt glider hende af 
hænde, til fordel for ungt 
anarki og koks i kulissen. 
Måske redaktøren er ble-
vet lidt for voksen til op-
gaven med at skrive en 
lejravis? Ligesom at lejren 
er vokset, og at lejrdelta-
gerne gennem de forgan-
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Fortidens udvoksede vidne 

spurgt deltagerne om lejrens ind-
flydelse på deres liv, valg af part-
ner og hvad de selv ville gøre hvis 
de var 25 år?  

Mette Sumo, hvis første 
navn stammer fra Danmark 
og andet navn stammer fra 
Vestafrika, har været på 
lejren i mange år. ”Så man-
ge at det fortaber sig i tå-
gerne, men nok omkring 
alle 25 år”, gætter hun.  
 
Mette Sumo begyndte at 
komme på lejrpladsen for 
35 år siden, bl.a. sammen 
med Djurslandskollektiver-
ne, og hun holdt lægeplan-
tekurser på pladsen længe 
før Utamaduni-lejren over-
tog pladsen og gjorde den 
til sin. Dengang var Mette 
Sumo i 20’erne og vidste ikke 
andet om sin fremtid end at den 
skulle foregå i naturen. ”Jeg 
ville lave urteterapi”, fortæller 
Mette Sumo. Og i naturen er 
Mette blevet lige siden som lej-
rens urteterapeut. ”Jeg har gi-
vet fodurtebade til dansere 
med forvredne fødder”, fortæl-
ler Mette Sumo.  
 
Efterhånden voksede Mette Su-
mo med ansvaret og etablerede 
en separat førstehjælp. 
”Derefter voksede jeg til og 
blev kassérmedhjælper hvor 
jeg indførte en regnemaskine 
med strimmel”, husker Mette 
Sumo. Til sidst voksede Mette 
Sumo endnu mere med opga-
ven og opgav at spille Patchan-
ge-fløjte for at blive kassér. I 
dag er Mette Sumo uddannet 
firewalks- og latterinstruktør og 
hjælper folk med at gå på glø-
der og grine. For Mette Sumo 
bliver aldrig helt voksen, det 

forhindrer lejren hende i. På 
lejren er de voksne de sjove og 
glade og børnene er de ansvar-
lige, siger Mette Sumo. ”Vi er 
ikke rigtig voksne, og børnene 
er ikke rigtigt børn”, mener 
hun.  
 
Mette Sumo vil på lejr så længe 
hun lever: ”Jeg bliver ved til 
lejren fylder 100, på det tids-
punkt er jeg selv 129 år”, for-
tæller Mette Sumo, hvis mor er 
94 og med flere nulevende æl-
dre søskende. ”Min familie er 
udvalgt til forsøg for at undersø-
ge hvorfor vi bliver så gamle, så 
at deltage til jeg bliver 129 skul-
le nok kunne lade gøre”, mener 
Mette Sumo. 
 
Men hvad mener lejrens delta-
gere? Mens redaktøren hækle-
de nye grydelapper til køkke-
net med Mette Sumo har redak-
tionens to revolutionære teen-
agere været på pladsen og ud-
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Maria har ikke været på Utama-
duni-lejr de sidste ti år, men ot-
te år i forskellige dansegrupper 
har gjort at hun nu vil prøve lyk-
ken igen med sin mand og lille 
nyfødte datter.  
Afrikansk dans har givet Maria 
livsglæde, men samtidig også 
været grænseoverskridende: 
”Det får mig til at føle mig hel”, 
mener hun.  
Lejren har bragt musik og livs-
glæde ind i hendes liv, og hun 

siger at hvis hun var 25 år, lige-
som lejren, så ville hun starte på 
en musisk uddannelse.  
Maria har i stedet kompenseret 
og valgt en musikalsk partner, 
”det er direkte inspireret af lej-
ren”, fortæller hun, ”han spiller 
trommer”. 

 
Aslak Stubsgaard, 18 år og Fruit Cheif, Hytten. 19. år på lejren  
Første gang Aslak var på lejren 
var han 0 år. Han mener selv at 
lejren har påvirket ham politisk, 
”i en venstreorienteret ret-
ning”, indrømmer Aslak, der 
tænker længe og grundigt over 
spørgsmålet om hvordan lejren 
har gjort ham til den person han 
er i dag.  
Ophold på lejren har også ført 
til mange venskaber for Aslak, 
som han siger ”jeg er blevet 
venner med mange fra hele lan-
det”. Aslak drikker kun kaffe på 
lejren, men til dagligt drikker 

han kun te. ”Det er fordi min 
mavesæk vil have kaffe når jeg 
er på lejr”, fortæller han. 
”Lejren har ikke haft nogen ind-
flydelse på mit valg af partner” 
siger Aslak, men han har jo fået 
venner fra hele landet, så mon 
ikke hans eneste ene kunne 
gemme sig blandt dem?  
Hvis Aslak var lige så gammel 
som lejren ville han blære sig 
med det, ”jeg ville være glad 
og stolt”, siger han.  

Vox Pop 

Maria Lægsgaard Kristensen, 33 år, Silkeborg. 2. år på lejren 
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Hvordan har 25 år på lejren gjort dig til den person du er i dag? 
 
Hvad har 25 år på lejren betydet for dit valg af partner? 
 
Hvis du var 25 år, hvad ville du bruge det til? 

 



Sebastian går under navnet Se-
ba blandt folket på Utamaduni-
lejren. Han kom første gang på 
lejren i 1991.  
Det er lejren der har fået ham til 
Danmark, han er oprindelig fra 
Tanzania og skal dertil i decem-
ber for at besøge sin familie 
sammen med sin danske kone 
Nana, som han har mødt i Tanza-
nia og siden har været på lejr 

med, ”hun er mit livs kærlig-
hed”, siger Seba.  
Hvis han havde 25 års jubilæum 
så ville han invitere familie og 
venner til Danmark for at holde 
en kæmpe fest. ”Sammen med 
Nana”, siger Seba. 

 
Annonce: Hug en stol  

Sebastian Paulo, 39 år, Silkeborg, 16. år på lejren 

Maries gode egenskaberne har 
hun har fået her på lejren, det 
har hun især kunne mærke på 
den efterskole hun gik på: ”Jeg 
er ikke bange for at hjælpe til, 
hvis der er brug for det”, siger 
Marie, ”for jeg er en aktiv 
igangsætter”.  
Derfor fik Marie ofte ansvaret 
når de lavede dans og musik, 
og det er de samme egenska-
ber hun ønsker af sin kommen-
de partner: ”en aktiv mand som 

ikke er tung i røven”, uddyber 
Marie, der dog også gerne vil 
forkæles lidt: ”man skal yde for 
at nyde” siger Marie.  
Samtidig er hun også en pige 
der kan lide fest og farver, og 
havde hun været 25 år i dag 
ville hun fejre sit jubilæum med 
pomt og pragt. Måske med til-
hørende ugali som hun har lært 
at spise her på Utamaduni-
lejren, ”med fingrene”, forkla-
rer Marie. 

Det er kvinder ret at have sin egen stol, og det er sjovest 
at lave den selv, siger smeden Kanundo. Kom og prøv når 
smedien er åben. Kanundu forklarer at der ikke er tale om 
kvindefrigørelse, for der kommer bestemt også mænd og 
hugger stole, ja selv store børn. Man kan tage stolen med 
sig hjem efter lejren, og så har kvinder i det mindste egen 
stol under bordet.  

Marie Siv Larsen Solskinsdatter, 16 år, København, 12. år på lejren  
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Følg med i African Jubilee Stars udgave søndag, hvor vi afslører adskillige mirakler 

rundt omkring på pladsen, får lovning på at det aldrig mere bliver regnvejr, samt  

belyser helt nye sider af mellemøstlige konspirationer på tværs af religioner. 


