
17:28
Onsdag

Videnskabelig ekspedition afslører:

DER ER LIV
DERNEDE!



AT Explorer’s special team:

Radareksperten

Ekspeditionsleder Peter
Aael

Elektronikmekaniker og
radarekspert.
Radarspecialist i  det
danske flyvevåben under
den kolde krig.

Speciale: Geologiske og
biologiske forudsætninger
for liv.

Tolken

Tolk og naturkemiker
George Mhlanga

Tolk og naturkemiker.
Taler urdu, shona, ndeble,
xhosa, engelsk og lidt
dansk.

Speciale: Afrikanske og
mellemøstlige sprog og
urtemedicin.

Redaktøren

Moderne kulturspecialist
Kit Blædel

Ekspeditionens eneste
kvindelige medlem.
Redaktør og moderne
kulturhistoriker.

Speciale: Urbane habitater
og under cover infiltrering
af kulturelle livsformer.



Gonzo-journalisten

Dokumentarist Oliver R.
Skov

Topreporter og
fotojournalist. Ikke bange
for at bruge sin krop i
jagten på sandheden.

Speciale: Live-reportager
fra verdens brandpunkter.

Køretøjet

VW Caravelle årgang 1986

Specialdesignet
terrængående køretøj.
Designet til ekspeditioner
i ufarbare områder. 4-
hjulstræk og
panserarmering.

Tidligere brugt af B.S.
Christiansen i Koala
Lumpur og af Sirius
Patruljen i 1992.

Lægen

Læge Niels Bie

Praktiserende læge med
mange års erfaring i
psykiatri. Vores sikkerhed
i vildmarken. Desuden
specialist i fremmedartet
anatomi.

Speciale: Manuel medicin.



Kl. 10.00: Ekspeditionens deltagere
samles på redaktionen. Praktisk grej og
specialudstyr samles og afprøves.
Testamenter og livsforsikringer
underskrives.
Kl. 10.45:  Sander Machombo
ankommer, ekspeditionen velsignes
med løvefedt smurt på indersiden af
alles hatte. Bilen har flade batterier og
må genoplades før vi kan komme af
sted. Vi tager afsked med familie og
venner.

Sander velsigner ekspeditionen med
løvefedt.

Kl. 11.28: Næsten en halv time for sent
er ekspeditionen på vej. Mens lyden af
trommer forsvinder, forvinder også
den sidste rest af civilisation. Hvad der
møder os er stilhed og en
overdøvende følelse af ensomhed. Vi
er alene med naturen, der ligger mørk,
tæt og truende omkring os.
Pludselig dukker en indfødt op i
skovkanten, som grebet ud af luften.
Vi bliver alle forskrækkede, men
George samler sig hurtigt og hopper
ud af bilens trygge favn. Med sit
kommunikationsudstyr prøver han at
få den indfødte i tale. Den indfødte
reagerer meget voldsomt på vores
teknologiske udstyr, og giver kraftigt
udtryk for aldrig at have set noget
lignende, men han fortæller at der er
flere af hans slags længere inde i
skoven.

Den indfødte virker fascineret, da han
afprøver vores højteknologiske udstyr

Naturligt hul
Ekspeditionen fortsætter. Peter får øje
på et hul. Han vurderer, at det er et
resultat af en naturlig sprængning. Da
han undersøger hullets jordlag



Radareksperten Peter ser nærmere på
geografiske ekstremer i vildmarken.

nærmere, lugter han farlige gasser og
skynder sig at evakuere området. Kort
efter møder vi en anden indfødt,
denne gang afvisende. Da vi er lidt for
længe om at komme væk fra hans
område, overfalder han bilen med
noget der minder om et primitivt
stikspyd. Heldigvis er Niels hurtig og
forsvarer os med skovlen, som er med
for at kunne udgrave til jordprøver.
Oliver trykker sømmet i bund, og den
vrede indfødte bliver hurtigt mindre i
bakspejlet.

En aggressiv indfødt.

Foran os kommer en hel flok indfødte
os i møde, de smiler og vinker, og vi
begynder at turde tro på at de første vi
mødte, måske tilhører en anden
stamme med mere kontakt til
civilisationen. Kort efter dukker de
første habitater op forude. Små runde
forhøjninger, måske gravhøje eller
t e r m i t b o e r  f o r e s l å r  P e t e r ,
uregelmæssigt placeret over et større
fladt område. Kit konstaterer at der
afgjort er tale om en form for primitiv
urban civilisation organiseret i noget,
der ligner en tilfældig gridstruktur.
George hopper ud igen. Den mand er
modig .  Nie ls  bemærker  at
luftfugtigheden er steget voldsomt.

Den første indfødte vi møder er
ung, og han sveder enormt, men lader
godvilligt Niels undersøge sig. Niels
bemærker at hans hjerte sidder i den
anden side, men ellers virker han
umiddelbart menneskelig. George kan
dog ikke få gang i kommunikationen,
den indfødte forstår ingen af de sprog
George tiltaler ham på, men efter et
stykke tid, når vi en forståelse ved
hjælp af fingersprog og fagter.

”We eats ants and breakfast,”
fortæller den unge vildmand på sit
ubehjælpelige sprog.

Den unge indfødte fortæller, at
hans hovedkost består af myrer og
peger  hen  mod en  s tor
kompostbunke.

Teltet føder
En høj larm fra den anden ende af
pladsen ti ltrækker sig vores



opmærksomhed. Først tror vi, der er
tale om et jordskælv, men opdager at
lyden kommer fra en af højene. Peter
sætter sirenen på for at se hvad der
sker. Hele højen begynder at skælve,
og vi tror et kort øjeblik at vi er vidner
til en slags fødsel, men da den
indfødte endeligt dukker frem, ligner
han mere et ældre eksemplar af racen.

”We come in peace! We
come in peace! Come out” råber Peter
i megafonen. Først virker den indfødte
forvirret, men fortæller os så, at mange
fra pladsen går ned ad vejen, men at få
kommer tilbage. Han siger også, at det
er tit er mørkt, når de kommer tilbage.

Peter forklarer at vi er fredelige.

Telepati
En indfødt kontakter os ved hjælp af
uforståelige lyde, men da George får
sat sit kommunikationsudstyr op, viser
det sig, at han kan kommunikere med
den indfødte uden ord. Ifølge Niels er
der tydeligvis tale om en form for
primitiv telepati, og George taler
længe med den venlige indfødte, som
har en mindre indfødt ved sin side,
nok et afkom. Pludselig ser vi er
sælsomt syn, ved en af højene er

noget, der ligner et par vilde
tilsyneladende i gang med en form for
parringsdans. Vi har dog svært ved at
gennemskue, hvem der er hannen og
hunnen. Vi gætter på, at den med det
lange lyse hår er hunnen, og den med
det korte mørke hår er hannen. Efter
lang tid foroverbøjet dans, kommer de
os i møde. Den med det lange lyse hår
er meget kontaktsøgende og fortæller
George, at det ikke er en hun, men en
han. Efter nogen tid kommer hunnen,
som virker mere sky, også hen til os.
De bekræfter begge, at der har været
tale om en parringsdans.

Tolken George kommunikerer med de
fremmede via primitiv telepati.



Ikke lyst til at overnatte
Mørket er ved at falde på, og vi
begynder at overveje hvordan det ville
være at overnatte i habitatet. Da ingen
af os har mod på det, vender vi bilen.
De indfødte vinker venligt, da vi kører
derfra. Jo længere væk vi kommer fra
stedet og tættere på civilisationen, jo
tryggere føler vi os. Da vi skal over en
høj bakke må hele holdet ud og
skubbe, et par af de indfødte, vi har
mødt, hjælper os.

Hjemkomst
Da vi endelig vender tilbage til lejren,
virker det som om tiden har været gået
i stå, livet fortsætter og kun vores liv er
forandret, ingen ved hvad vi har
oplevet derude hvor kun de modigste
tør bevæge sig ud.

Af hele ekspeditionen er George
den eneste der kunne finde på at

gentage den, både Peter og Niels
mener at presset har været for hårdt.
Først og fremmest er vi alle meget
taknemmelige for oplevelsen, mest af
alt at være kommet hjem igen og ikke
skulle overnatte på det gudsforladte
sted så langt fra civilisationen.

Vi vil hjem – om vi så skal skubbe bilen
det sidste stykke.

Skakbuddhisten
African Times bringer den nervepirrende skakfinale fra gårsdagens skakkonkurrence
– læs den og genoplev partiet.

Hvid: Lucas mod Sort: Ib & Yx
1. c4 – e5 2. Sc3 – f5  3. g3 – Sf6  4. Lg2 – d6   5.
Sf3 – Le7. Her kom den første overraskelse, da
turneringslederen, Anton, der både er IN og
kompetent, oplyste os om, at partiet skulle
skrives ned til brug for et obskurt tidsskrift. Da
Lucas kunne huske trækkene, var jeg klar over
han var en farlig dreng.  6. 0-0 - 0-0 7. d3 – c6 8.
Lg5 – c5 9. a4 – Sa6 10. Db3 – Sc5 11. Da2 – Se6
12. Da3 – d5 13. c5 – e4 Det begejstrede
publikum havde skreget på kamp med
opmuntrende bemærkninger til Lucas, som:
han myrder dig, du taber, så han bryder
sammen under nervepresset og mister en
løber 14. Se5 – SxL 15. dxe – fxe 16. e3 – Sg4 17.
Tad1 SxS  og en springer Ib vandt årets skakturnering. Præmien var ikke en hat.



18. Da2 – Sef3+  19. Kh1 – Lh3  20. LxL – SxL  21. Sxd!  Dette er et fremragende træk, der viser at Lucas bliver
rigtig god, jeg har kun et forsvar - Kh8 22. SxL – DxS 23.  Kg2 – Shg5
24.  Tc1 – Df6 rigtig fejt 25. h4 eneste forsvar - Sxh+ 26. gxS – Df3+ 27.  Kg1 – Sh3+
28. Kh2 – Sxf 29. De6 – Sg4+ 30. Kg1 – Dg3+ 31. Kh1 – Dh2 skakmat
Vinder-IB fortæller ”En sej turnering afviklet i positiv ånd, 1. præmien på ni slikkepinde skænket af Joram
delte jeg ud til ringside, og som den eneste buddhist fik jeg også en pragtfuld Buddhafigur fra butikken for
at deltage.”

Tak for opmærksomheden!

Græsk fest søndag nat

Vi vil hermed, på egne og andre ouzo-ofres vegne, udtrykke vor ydmyge tak til
dem, som hjalp og bar i bar og umiddelbar nærhed.
Ligeledes rettes en særlig tak for den efterfølgende store opmærksomhed i
forbindelse med festlighederne og følgevirkningerne.

På familie og pårørendes vegne,
og især egne
Svenny og Benny


