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Rom, denne smukke by, kaldet "den evige stad", er et yn-
det turistmål for millioner af mennesker der vil se Colos-
seum, Den Spanske Trappe, Pantheon, fodbold eller nyde 
maden og vinen. Men Rom er også en by med mørke si-

der, med en blodig historie med en 
fascisme den aldrig har sluppet, 
’rød’ terror og korruption.

Det er disse mørke sider bo-
gen  "Roma"  afdækker på frem-
ragende og spændende vis. Den 
norske forfatter Simen Ekern be-
skriver de ekstreme miljøer, der 
siden 1959’erne har præget byen 
politisk. Vi møder fascisterne og 

De Røde Brigader med spændende interviews og por-
trætter af aktørerne, blandt andet Valerio Morucci der 
var med til at bortføre politikeren Aldo Moro, som blev 
dræbt efter at være stillet for en "Folkets domstol". Det 
er byen der trods Vatikanskandaler, rævekager og sam-
mensværgelser, bombeattentater, mafia og terror har et 
sprudlende kulturliv. 

Her er fine beskrivelser af Italiens vigtigste politiker 
Giulio Andreotti, der havde forbindelser til både kirken og 
mafiaen, de evige, og brutale, kampe mellem venstre– og 
højrefløjen i 1970’erne, der blev kaldt "blyårene" grundet 
kæmpernes slagvåben, mafiaen rolle, Vatikanpræsternes 
og magtelitens faste brug af transseksuelle prostituerede 
og mordet på filminstruktøren Pier Paolo Pasolini. 

I den italienske grundlovs artikel 139 står der, at "reor-
ganisering, i enhver form, af det opløste, fascistiske parti, 
er forbudt". Det har ikke hindret fascismen i at være stor 
og stærk i Italien. Efter at være styret af socialister og 
kommunister siden krigen fik Rom i 2008 fascistisk borg-
mester.

Bogen slutter med et glimrende kapitel "Kampen om 
historien" om hvordan kampen mellem højre og venstre 
foregår helt ned på gadeplan og hvor skoler eksempelvis 
forbyder sangen "Bella Ciao".  Ifølge forfatteren er Rom er 
en by, "hvor folk stadig nægter at lade sig tynge ned af 
historien. Den er noget, man kæmper om og selv skaber 
hele tiden, også i byen, der kaldes evig".

Denne betagende bog vandt den store nordiske dag-
bogspris - Brageprisen - i 2011.

Den evige stad 
på vrangen

Simen Ekern: Roma. Nye fascister. Røde terrorister og drømmen om det 
søde liv. 304 sider illustreret, 300 kroner. Forlaget Sohn

Bogen »Roma« afdækker de mørke sider af 
det Rom, der normalt mest forbindes med 
Coloseum, fodbold, mad og vin.
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Et sketch show kan kort defineres som en samling af de 
værste brokker, kiksede vitser og gakkede indfald, der kan 
opstøves, gerne udført af tredje rangs komikere og mis-
lykkede skuespillere. Genren blev især kendt på grund af 

"The Sketch Show", der oprindelig 
blev sendt live på britisk tv 2001-
203, og som er blevet genudsendt i 
én uendelighed også i dansk fjern-
syn.

I Valby har teater- og humørdi-
rektør Pelle Koppel taget traditio-
nen op, dog ikke hvad angår skue-
spillernes kvaliteter. Sidste års 
spæde start er i år fulgt op af en ny, 

rablende morsom trio, der alle har til fælles, at de er ud-
dannet på Skuespillerskolen ved Århus Teater. Hvad det 
er, de tilsætter vandet i Smilets By, forbliver formentlig en 
velbevaret forretningshemmelighed, men både Gordon 
Kennedy og Kristian Holm Joensen må - som hin Obelix 
- siges at være faldet i gakgak-gryden som barn. Tilsat et 
kraftigt stænk af kvindelig vanvid i form af Filipa Suen-
son, der bedst er kendt af tv2's seere i "Live fra Bremen", 
får de i dén grad sluppet gækken og vanviddet løs i Pelle 
Koppels afslappede instruktion.

Der er ikke noget at grine af i "Det er så få det kommer 
til at ramme". Til gengæld bliver der taget en fed gang 
syre på tidens platte, forudsigelige fjernsyn i "Kender du 
typen", provinsens tilsyneladende uendelige arsenal af 
kiksede artistnumre i "Svæv med Lars & Lone" og et spark 
i sidebenene til den højt skattede publikum-deltagelse i 
"Aftenens publikummer".

Teater V kan selvfølgelig prale af dansk teaters mest 
kiksede praktikanter, og rigtige mænds trang til spiritu-
øse oplevelser i forbindelse med tøjvasken er ikke blevet 
fremstillet smukkere end i "Tips for enlige mænd". Helt 
galt går det i den rablende ordleg "Hos Fiskehandleren", 
og der er ikke et sæløje tørt, når trioen rapper sig igen-
nem "Respæk", anført af Dj Nuuk, om Grønland, når olie-
eventyret bliver alvor.

Der er mange gode grunde til at snuppe S-toget til Prø-
vehallen bag Valby Station, for det er både rablende mor-
somt og god underholdning, når Teater V de næste par 
uger leger med ord, vitser og viser.

Gak og ordleg i 
Valby

Sketch Sjov - Live. Teater V, Prøvehallen i Valby. Instruktion: Pelle Kop-
pel. Scenografi: Andreas Buhl. Koreografi: Inge N. Til 22. juni.

Teater V i Valby giver den gas i årets 
»Sketch Sjov – Live« med gakkede ordspil 
og skrappe viser.
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Hvorfor sætter en dansk vært sin hund højere end sin 
iranske middagsgæst? Hvorfor råber danskere hurra og 
holder taler så maden bliver kold ved middagsselskaber? 
Hvorfor var det svært at sælge lykkepiller i Japan i 90’erne 

og 00’erne? Hvorfor nægter en ta-
xachauffør i Malaysia at køre en 
dansk ambassadør til fodboldkom-
sammen iført klaphat og halstør-
klæde? Er janteloven kun et dansk 
fænomen?

Disse spørgsmål og flere endnu 
rejses som cases i en ny inspire-
rende bog, Vandringer i det kultu-
relle spinatbed. Den handler om 

de misforståelser der kan opstå, når forskellige kulturer 
mødes rundt omkring i vor multikulturelle verden. Den 
danske historiker og videnskabsjournalist Ditte Marie Sø-
gaard har skrevet en meget inspirerende og humoristisk 
bog om interkulturel kommunikation.

Sagt på jordnært dansk handler bogen om, hvordan 
danskere og mennesker fra andre kulturer i deres møde 
med hinanden, kan komme til at jokke i spinaten i for-
bindelse med indbyrdes kulturelle misforståelser. Det kan 
ske i forretningssager, eller bare ved møder under private 
selskabelige omgangsformer.

Naturligvis beskæftiger forfatteren sig med den be-
rømte danske Jantelov. Samtidig lægger hun en kritisk 
vinkel i forhold til danskeres selvopfattelse om vores 
berømte fordomsfrihed, vores afstandtagen fra forskels-
behandling, vores uformelle facon og ligefremme være-
måde. Det er ellers fremstillinger der får i hvert fald nogle 
danskere til at opdele danskere og andre etiske grupper i 
»os og dem«. 

Bogens forfatter skærer elegant igennem fremmedfobi 
og fordomme. Hun er en fremragende guide i en moderne 
multikultiverden.   Der er ingen løftede pegefingre i bo-
gen. Derimod en god informativ vejledning, krydret med 
humor og analyser. Desuden er der nogle sjove illustrati-
oner i bogen, som visualiserer hvordan man nogle gange 
mødes på misforståelsernes holdeplads.

Bogen er skrevet i et klart og forståeligt sprog. Denne 
bog bygger på både forskeres og erhvervsfolks indgående 
viden om globale, regionale og lokale kulturer.

Guide i en multi-
kultiverden

Ditte Maria Søgaard: Vandringer i det kulturelle spinatbed - Kultur-
forståelse i praksis. 150 sider. 250 kr. Gyldendal Business. 

I »Vandringer i det kulturelle spinatbed« 
sættes jantelov og kulturforståelse på fin 
vis på vrangen.
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