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Mads og
klonerne
Klonerne kommer! Læs mere side 3



Info-brandert
Advarsel – har Du set disse mænd?
Sidst set på Tobacco Beach i nat, den
ene henlagt i trillebør med guitar, den
anden skubbende trillebøren. Der er
tale om Svenn Strunk og Benny
Andersen fra Info’en , som har ladet sig
forføre af den græske kultur og i nat
holdt en græsk fest med en særlig zoo-
chai indeholdende græsk uzo.
Zoo-cha’en skulle efter sigende
omdanne mennesker ti l  mere
lavtstående l ivsformer,  hvilket
billederne tydeligt viser. Mændene er
ikke farlige for deres omgivelser, men i
højere grad for evolutionen, og
redaktionen anbefaler at de ikke
formerer sig yderligere.

Bekymrede koner
De to koner til Svenn og Benny er
bekymrede, men glæder sig over at de
to kun mødes én gang om året. Lone
Strunk, Svenns kone, fortæller at de for
nyligt er flyttet langt ud i skoven, efter
at Svenn i flere år har generet
naboerne. Nu har Lone gemt ham af
vejen, og Lone røber at Svenn faktisk
kun kommer ud den ene gang om året.
Svenn Strunks nabohistorie bekymrer
Marianne Høj Andersen, Benny
Andersens kone. Hun glæder sig dog
over at hendes mand kun er i selskab
med Svenn én gang om året. Dyrlægen
har tilset Benny Andersen, og har
konstateret åndedræt. Imens sidder
Lone Strunk tilbage med spørgsmålet
om der overhoved findes et sted for
Svenn, ”Har han overhoved en
fremtid?”, spørger hun.



Afsløring
Kloner arbejder på at tage over
African Timers har afsløret hvordan tre
kloner arbejder på at overtage Mads’
identitet. Endnu har alle klonerne ikke
nået deres endelige form, og de
bef inder  s ig  på  forskel l ige
udviklingsstadier i processen, men de
er på vej, og Mads’ identitet er truet.
Mads er pt. øverste led i evolutions-
kæden inden for afrikansk dans, som
der går rygter om at han har opfundet.
Men bag hans ryg arbejder tre kloner på
at overtage hans identitet. Marco er
længst i udviklingen, Jacob står næst på
listen, og Mathias har længst igen, men
arbejder seriøst på sagen. Hvis det
fortsætter på denne måde, er de inden
længe mere Mads end Mads selv.

Tal der skræmmer
Set over en længere periode, er der
dermed sket en firedobling af Mads på
blot fem år. Hvis udviklingen fortsætter,
så vil der i 2015 være 64 styk Mads,
mens der i 2020 vil der være 256 af ham.
Perspektivet er skræmmende – forestil
dig 256 Mads’er forsøge at styre
fællesmøde, eller slås om at komme op
og stå på medicinhytten under
Shindano, for ikke at overveje hvordan
de alle 256 skal være i hans telt.
Køkkenet vil også få svært regne ud
hvor meget mad der skal til, når én
enkelt arrangør spiser for flere
hundrede.

»Det er ikke det værste der kan
ske,« udtaler Mads’ kæreste Lone dog,
»for han er en dejlig mand, og dejlige
mænd kan der ikke blive for mange af.«

Originalen er glad og stolt
Mads Bischoff selv er meget stolt over
udviklingen inden for kloningen af
ham, og synes at de smukke mennesker
som er ved at klone sig til Mads er
fantastiske mennesker der skaber lys
over lejren. Hvis udviklingen fortsætter
som African Times har regnet det ud,
foreslår Mads at man indfører et
kvotesystem på lejren, som foreskriver
at højst halvdelen må være ham ”så må
højst halvdelen hedder Mads”, siger
han. Mht. til rygterne om at det er Mads
der har opfundet afrikansk dans, er han
smigret, men afviser dem, »det er altså
ikke sandt,« siger han.
Her på redaktionen er vi dog ikke
overbevist, det ser da sådan ud.
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Michael
glad igen:
»Tak African
Times!«
Efter African Times afsløringer i går er
baren gået til bekendelse - Michael har
fået sin præmie.

Overvældende. Sådan beskriver
Michael følelsen af at modtage
præmien for sin sejr i sidste års bar-
navnekonkurrence. Der skulle pres og
presse til, før baren anerkendte
Michaels sejr.

Med sit forslag ”Barnungule” vandt
Michael sidste års navnekonkurrence.
Dette års konkurrence blev vundet af
Michaels kvinde Trine med sit forslag
”Barhara”. Michael fik årets andenplads.
Hans idé var ”Barjora”.

En undskyldning fra barens side blev
det dog ikke til, og det bliver
spændende at se, om dette års vinder
modtager sin præmie næste år. Ellers
træder African Times gerne til.

Tillykke til vinderparret.

 Michael med præmien, der ved
modtagelsen var pakket fint ind.

African Times’ forside i går søndag,
som ændrede Michaels liv og lejr.
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Vox Pop
Vil DU også klones – til Mads?

Christian Hjort, 32 år, Århus
”Jeg er jo ikke så høj, så det ville være en
fordel at blive en klon af Mads – så ville
jeg bedre kunne se til koncerter”, siger
Christian, og fortsætter ”Men
garderoben skulle skiftes, og
genbrugstøj er tit ikke særlig langt, men
måske ville Mads have noget jeg kunne
bruge.”.
Hvis Christian kunne vælge frit, ville han
helst være Knud-Erik, ”Han får lov at
klæde sig ud og blive tatoveret og tage til
Masailand”. Det kunne Christian også
godt tænke sig, og tilføjer ”Flere
majsmøller på lejren!”.
Hvis perspektivet opfyldes, så der i 2020
bliver 256 Mads’er på lejren, tror
Christian at det ville blive lejrens
undergang, ”Når de skulle sove og
lægger sig ned, vil der ikke være nok
plads, og deres hår ville tilsammen være
så stort at det ville fylde det hele og
skabe nat dagen rundt på lejren”.

Kirsten Thorsen, 38 år, Lille
Svensved
”Jeg har tit tænkt på at Mads har en
dejlig slank linje, så at blive klonet som
ham ville være en nem måde at smide
fem kilo på, men man skal også tænke
på sin familie, min mand skal jo også
have lyst til det. Og børnene skulle så
lære at sige far til mig.”
Et andet problem for Kirsten er tøjet,
”Jeg ved slet ikke om man kan få sådan
noget tøj som Mads går i, i
Københavns-området.
Hvis Kirsten kunne vælge frit, ville hun
hellere klones som Maritina, det tror
jeg også ville være lettere for Jens og
børnene.” Hvis lejren skulle fyldes op
med Mads’er, tror Kirsten det måske
ville blive kedeligt for Mads selv, ”Men
det kommer jo også an på hvordan man
har det med sig selv. Men det ville også
være smart, for så kunne de hjælpes ad
med at holde møde”, udtænker Kirsten


