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CARPARK: Århus-bandet Carpark North har udsendt ny single ”Army Of Open 
Arms”. Første udspil til et kommende album. Nummerets kor består af Car-
park North fans i tusindtal optaget ved bandkoncerter sidste sommer. - Vi op-
tog folk, når de sang små brudstykker af sangene, siger bassist Søren Balsner. 

Forsmag på nyt album med fanskor

Forfatter Simen Ekern lever selv i Rom og har også skrevet en rost bog om minister-
præsident Berlusconi.

BOG
Simen Ekern: ”Roma”
#	#	#	#	#	#	

Fremragende og ind-
sigtsfuld beskrivelse af 
byen Rom, som millio-

ner af turister tager til og ny-
der i fulde drag. Ganske ofte 
uden at kende den barske og 
brutale historie om den evi-
ge stad, hovedstaden i Itali-
en.

Den norske journalist Si-
men Ekern tegner et mørkt 
portræt af de politiske bevæ-
gelser, de røde brigader og 
før dem fascisterne og hele 
det politiske spil, som det 
har udspillet sig mellem pa-
vestaten og det italienske 
demokrati, siden Vatikanet 
blev stormet af den italien-
ske hær i 1870, og Italien 

endelig blev forenet til en 
stat.

Han gør det elegant og de-
taljeret ved at trække linjer-
ne op fra filminstruktør Fe-
derico Fellinis film, ”La Dol-
ce Vita” (Det søde liv), 1960 
- det er den, hvor den sven-
ske filmstjerne Anita Ekberg 
tager bad i Trevifontænen, 
mens den mandlige hoved-
rolleindehaver Marcello 
Mastroianni betaget ser på - 
til vore dages pavestat og 
ministerpræsident Ber-
lusconi.

Bogens og Ekerns styrke 
er, at han har fået fat i så 
mange centrale personer, 
der faktisk var med den-
gang. Førstehåndsvidner og 
aktive deltagere i begiven-
hederne.

Alene hans portrætinter-

view - i kapitlet med den let 
ironiske, dobbelttydige titel 
”Den uskyldige” - med for-
henværende ministerpræsi-
dent Guilio Andreotti er he-
le bogens pris værd, sådan 
som dennes nære - også alt 
for nære forbindelser til 
paven og mafiaen - som le-
der af partiet Kristende-
mokraterne omhyggeligt 
bliver afdækket.

Men samtidig bygger 
bogens ofte ganske bar-
ske skildringer af likvide-
ringer, korruption og 
sammenstødene mellem 
fascistiske grupperinger 
og venstrefløjsaktivister 
også på ganske mange 
italienske kilder. Avis- og 
magasinartikler og bogudgi-
velser. Ubesværet brugt og 
flettet ind i analyser og in-

terviews.
Her er rigtig mange andre 

godbidder, og Ekern 
skriver den slags oplagte 
journalistiske prosa, der 
hele tiden driver ens nys-
gerrige læsen videre. Det 
er svært at stoppe side-
venderiet, når afsløringer-
ne og detaljerne er mere 
spændende end en Ran-
kin-krimi.

Blandt højdepunkterne 
er hans interview med Va-
lerio Morucci, som i 1978 
var medlem af den væbne-
de gruppering, De røde bri-
gader. Han var med til at 
bortføre datidens vigtigste 
politiker Aldo Moro, der se-
nere blev dræbt efter at være 
blevet stillet for ”folkets 
domstol”.

Og så er der kapitlet ”Guds 
by”. Yderst interessant set i 
lyset af det netop overståede 

pavevalg, hvor argentineren 
pave Frans - Papa Francesco 
kaldet af italienerne - forsig-
tigt er i gang med en demo-
kratisering ifølge politiske 
iagttagere, fordi han endnu 
ikke er flyttet ind i pavepa-
ladset, stadig bærer sine 
egen sorte sko og ustandse-
lig taler om kærlighed og 
fællesskab.

Her bliver interessefælles-
skabet mellem den fascisti-
ske leder Mussolini og den 
katolske kirke afdækket og 
analyseret. Traktaten aner-
kendte i 1929 den hellige 
stol som en selvstændig stat, 
og samtidig fik pavedømmet 
83 millioner dollars plus en 
ordentlig stak statsobligati-
oner. Mussolini fik pavens 
velsignelse, og til gengæld 
blev adskillige ejendoms-

Fascisterne, paven og la dolce  vita

Den argentinske pave Frans. Hans beklædning, være-
måde og hans uvillighed til at flytte ind i pavepaladset 
bliver tolket som en mulighed for en demokratisering 
og mere åbenhed i Vatikanet. Her bliver han hyldet 
på Peterspladsen i Rom efter påskemessen 31. marts.  
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