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TEGNESERIEHUMOR: Hvis du ikke kan få nok af Wulffmorgenthaler, kan du 
fremover gå i din lokale bladkiosk en gang om måneden og købe et magasin 
med de krøllede hjerners rablende komik. Første nummer er udkommet med 
forord af flodhesten Dolph og idolplakat med en nøgen Bjarne Corydon.

Wulffmorgenthaler nu som magasin

Fascisterne, paven og la dolce  vita
kvarterer revet ned, og den 
nye brede vej, Via della Con-
ciliazione (forsoningens vej) 
anlagt fra Peterskirken ned 
til Tiberen anlagt. 

Stat og kirke var forenet. 
Men også Vatikanstatens 

bank, IOR, Instituttet for re-
ligiøst arbejde, bliver kigget 
nøjere efter i sømmene. Her 
bliver kufferter med penge 
med dyster oprindelse bragt 
i sikkerhed, da Vatikansta-
ten ikke har underskrevet 
internationale aftaler om 
gennemsigtighed i finans-
spørgsmål. Hvidvaskning af 
mafiapenge også fra den 
givtige transatlantiske hero-
inhandel hører til blandt Va-
tikanbankens aktiviteter.

Bankvirksomheden blev 
blandt andet brugt til i al 
hemmelighed at støtte det 

kristendemokratiske parti i 
dets kamp mod at gøre itali-
ensk skilsmisse lovlig ved 
lov. Endelig vedtaget ved 
folkeafstemning nummer to 
i 1974 med 68 procent for.

Samtidig med en klar 
fremstilling af alle de histo-
riske ulykker, terror, drab og 
korruption giver bogen også 
et billede af romernes ukue-
lighed, deres trækken på 
skuldrene over de uduelige 
politikere og deres umætte-
lige livsappetit og nærmest 
provokerende ligegyldige 
selvtilfredshed.

La dolce vita som jo skal 
leves uanset hvad ...

Det er en herlig bog, vel-
funderet og veldokumente-
ret om en verdensby, hvis hi-
storie er ganske fantastisk 
anderledes. Grumme mørke 

sider og livsvilkår, som den 
almindelige turist ikke lige 
opdager, men som er uom-
gængelige og nødvendige at 
håndtere og forholde sig til 
for den almindelige romer-
ske borger.

Og tro mig, det kan der ik-
ke herske tvivl om ... Rome-
ren er god til at dele tilværel-
sen op i kasser: politik, pave-
stat og det søde liv, trække 
på skulderen og nyde tilvæ-
relsen over et godt måltid 
med vin og snak.
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 { Simen Ekern: ”Roma - nye 
fascister, røde terrorister og 
drømmen om det søde liv.”
270�sider,�ill.,�300�kr.,�Forlaget�
Sohn.

Il Duce - Mussolini var oprin-
delig ateist, men sluttede i 
1929 fred med Vatikanet.

Fellinis ”Det søde liv” vandt Guldpalmerne i 
Cannes i 1960. Scenen med svenske Anita Ek-
berg, der bader i Trevifontænen, afspejlede 
ganske præcist livet, som det blev levet af 
Roms rige overklasse dengang.


