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Vinder-Michael:

»Folk i skånejobs
burde ikke ha’ så
meget magt!«



Søndag 24. juli 2005 18:00

Det er her den er gal i baren. Tre ud af tre simulerer skavanker af den ene eller anden
art.

Eks-bartender lader sig ikke snyde
Sidste år vandt Michael barens
navnekonkurrence, men han har endnu
ikke modtaget præmien på to flasker
vin.

Tre ud af tre (=100%) adspurgte
bartendere refererer til opfundne
handicaps, og nægter at forholde sig til
miseren.

»De prøver at tie det ihjel«, siger
Michael. Det er nu 361 dage siden
Michael vandt, et helt år, hvor Michael
har ventet på flasker, et helt års sorger
og skuffelser, med store sår på sjælen til
følge. Vi møder Michael i baren, det
sted han plejer at føle sig tryg, men som
han nu både hader og elsker.

»Det er kommunen der står bag
hele baren«, forklarer Michael.
Barpersonalet er her nemlig som et
tiltag fra amtet og kommunen om at få
svage folk ud i skånejob. Og når talen

falder på præmien går det for alvor galt
for det samspilsramte barpersonale.

»Når jeg nævner præmien,
skynder Trine sig at få ondt i foden og
simulerer stærke smerter. Hun humper
sågar rundt med en krykke, bare for at
slippe for at udlevere præmien«,
forklarer Michael. Troels fra baren
henviser til at han lige er holdt op med
at ryge hash og derfor lider af
hukommelsessvigt, »Jeg kan ikke huske
noget om det«, siger han, mens Dav
siger »Jeg kan ikke høre hvad du siger,
de kalder mig døv ude i byen«.
Barpersonalet dækker sig tydeligvis ind
bag opfundne handicaps.
Trine tilføjer dog at Michael i går
overfaldt hen og konfronterede hende
med problemet, hvilket hun opfatter
som en terrorhandling. Til det siger
Michael, at Trine slet ikke har slået sin
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fod og bare lader som om at den er
forstuvet.

»Det er løgn«, giver hun igen.

Dæknavn skal give oprejsning
Michael har dog ikke opgivet, og
deltager igen i år i konkurrencen om
det bedste navn til baren.

»Det bliver under dæknavn«,
fortæller han, enten ’Tyskeren’ eller ’Far
til to’”.

Redaktionen ønsker ham held og lykke.

Avisens bagmænd er super funky. Resten af lejrens gratister og arrangører tilbeder
deres hår og briller.

Lejrens stjernepar
African Times har fået nyt skilt – en del
af en større PR-strategi, der skal gøre
avisen mere synlig på lejren. Resten af
lejrens organer følger ikke med tiden,
lyder meldingen fra kommunikations-
ekspert og chefredaktør Kit Blædel.

African Times fører suverænt i kampen
om titlen som lejrens mest progressive
og synlige organ. En effektiv kampagne
og kompetent arbejdskraft har

forvandlet Daily Gazety til African Times
- en moderne mediemastodont i
topform.

»Vi er ikke bange for noget. Vi
opfinder selv virkeligheden,« siger Kit
Blædel, der er hjernen bag avisens
succes. Hun forklarer forskellene
mellem lejrens organer:

»Vi er fulde af sex og pep. Vi
skærer ind til benet, vi har ens hår og
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store øjne. Og så er vi ikke bange for at
gå alene hjem.«
Det er svært at pege på, hvad der helt
præcist er galt med de andre. «De er
ikke oppe på beatet. Hvis man ikke har
det, så har man det ikke. De er bare på
spanden,« forklarer den brand-
charmerende chefredaktør.
Funk – eller måske Stjerne for en aften
Flere gange dagligt ankommer gæster
og deltagere til lejren og går direkte til
avisteltet. De tror, at det er Infoen.

»Vores telt har en funky
udstråling. Det tiltrækker de mere
proaktive og dynamiske mennesker.
De mere sumpede typer ryger jo
direkte ned i Pladsmandsteltet,« siger
Kit Blædel, der for øvrigt er et af de
lækreste og klogeste mennesker på
hele lejren. Redaktørens højre hånd og
kritiske medskribent Oliver R Skov,

også kaldet sporhunden fra Thy,
supplerer:

»Det har også noget med overskud
at gøre. Vi kender f.eks. James Sampson
og forsangeren fra Shubidua. Han er jo
temmelig rig.«
Utroværdighed

»Det handler jo også om, at vi er
enormt gode til at skjule vores fejl. Det
er en utrolig væsentlig del af den
kommunikationsstrategi,  vi  har
udarbejdet,« siger sporhunden, der også
henviser til en meget aktuel skandale på
årets lejr:

»Baren er vel det bedste eksempel.
De har prøvet at snyde en af deres egne
tidligere ansatte, men de er ikke smarte
nok, og det er der vi slår til», siger
sporhunden fra Thy. Hvis man skal
snyde folk, så må de ikke opdage det,«
rådgiver han.

Kontaktannoncer – tør du? Så spørger vi!

Sving træbenet!

Mand nu midaldrende, grånende
tindinger, ikke så høj, fra Zimbabwe,
flyt fyr, god på tangenterne.
Søger skrivemaskinedansen, sidste
set på lejren i 1992, rigtig sjov
dengang. Skal vi tage den igen?
Kontakt George bag Duka’en

Vil du nusses?

Blondine 23 år, slank, glat hud, C-skål
Søger nussekammerater til petteri i
tide og utide. Begge køn ønskes, så
længe man er kærlig.

Kontakt Anette (Petten), Ikumbo, jeg
ligger klar på plænen.
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