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i ved jo godt de er der, alle dem 
der ikke lige ligner den almindelige 
blegnæbede københavner. Og som 

taler med sjov udenlandsk accent. Hvis de 
overhovedet taler dansk.
 De bor blandt os andre, og overalt i byen. 
Og heldigvis for det. Men byen har også 
sine små etniske lommer, mini-samfund, 
hvor tak hedder spaciba og duften af knust 
spidskommen overdøver medister-
osen i opgangene. 
 I dette og de kommende numre 
går vi på opdagelse i Københavns etni-
ske enklaver. Kom med til en gang instant 
noodles i byens eget Chinatown, tag på 

V

Et Chinatown, et Lille Afrika, en Villefrance og et mini-Rusland – København har sine etniske 
enklaver, selv om de ikke altid er lige til at få øje på. Vi har sendt vores egen gonzo-reporter,  
Morten Lykkegaard, ud for at trænge til bunds i byens spraglede minoritetssamfund.

fransk visit i et lille stykke Paris, på hjemme-
besøg hos en flok festglade og vodkadrikkende 
ortodokse jøder og på en rundtur i et mini-
Rusland i ruiner. Men vi starter med at tage 
på ekspedition i et pyntesygt Lille Afrika uden 
plads til dårlige hårdage.
 Så ikke et ord om integration og ’Dansk 2 for 
udlændinge’ – her får du Etno-København!

ETNICITET

Etnicitet er de 
kulturelle og 
andre kendetegn, 
der forbinder en 

bestemt 
gruppe 
mennesker til 
hinanden. Denne 
kategorisering 
kan være baseret 
på selvopfattelse 
af et tilhørsfor-
hold eller kan 
blive benyttet af 
udefrakommende, 
f.eks. Inuit (selv-
opfattelse) eller 
Eskimo (udenfor-
stående beteg-
nelse).
Wikipedia
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er er ved første øjekast ikke meget 
Afrika over Griffenfeldsgade en over-
skyet torsdag eftermiddag. Gaden lig-

ger øde hen, en flok gamle japanske biler 
støder op i røven af hinanden på hver side 
af vejen. Mazda, Honda, Hyundai – og så en 
enkelt Mercedes.
 Hos frisøren får en kvinde med kæmpe 

En verden af intens hårpleje og lidt for store auberginefarvede 
jakkesæt åbenbarede sig for vores udsendte reporter da han begav 
sig midt ind i Afrikas hjerte – i Griffenfeldsgade og omegn.

Afrika ligger i Griffenfeldsgade

D
rasta-pragt flettet sit hår. Jeg stopper op, 
kigger ind gennem ruden, men de stirrende 
blikke fra to bestemte damer overbeviser mig 
hurtigt om at det nok er bedst at gå videre.
 På den anden side af gaden ligger et par 
tøjbutikker. Banadir Shop har en hel væg dæk-
ket med hårprodukter. Bag i butikken hænger 
glitrende kjoler, slør, saroner og store tasker “Afrikanske kvinder 

bruger typisk mere 
end fem timer om 
dagen på deres hår
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med drabelige tigerhoveder på. Draperet i 
et tørklæde står ekspeditricen bag disken og 
taler i mobil. Ved siden af hende sidder en lille 
dreng. En veninde kommer ind, ekspeditricen 
lyser op, og de to kaster sig straks ud i en hjer-
telig samtale. 

AFRIKANSK HÅRMODE
Også Safari Shop ved siden af er spækket med 
hårprodukter, og jeg når ikke længere end til 
hjørnet af Rantzausgade før endnu et slaraffen-
land for hår-elskere viser sig, nemlig gadens 
førende skønhedssalon, Nyah-Beauty, der gør 
det i alle mulige former for hår- og hudpleje.
 Hvad sker der med alt det hår?

• MAMA AFRICA
GRIFFENFELDSGADE 17
www.mamaafrica.dk

Her kan du nyde et godt gha-
nesisk måltid, bl.a. store, friske 
rødsnapperfileter og kæmpe-
rejer med kokos. 

• NYAH-BEAUTY
RANTZAUSGADE 8B, KLD.
www.nyah-beauty.com

Hair extensions, parykker, klip, 
hud- og hårpleje og kosmetik-
produkter.

• SAFARI SHOP
GRIFFENFELDSGADE 10

Flere hårprodukter og tøj fra 
det afrikanske kontinent.

•  www.AKwAABA-
DATING.COM

Dating-site primært for unge 
afrikanere i Ghana og Danmark.

• BANADIR SHOP
GRIFFENFELDSGADE 6

Afrikansk tøj og  
hårprodukter.

•  wAEL’S FRISØR
GRIFFENFELDSGADE 11B

Bliv klippet som Wayne Rooney 
eller Paul Scholes!
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 Faktisk kan hårplejen være så krævende 
at flere af de afrikanske kvinder må ty til en 
paryk en gang imellem.
 “Parykker er vældigt populære, både blandt 
unge og ældre. Nogle gange simpelthen fordi 
folk er for dovne til at sætte deres hår eller ikke 
har tid om morgenen før de skal på arbejde, 
men også fordi det kan tage en hel dag at tage 
fletninger ud. Så tager de halvdelen ud om 
morgenen og halvdelen om aftenen og går med 

 “Afrikanere går meget op i deres hår,” for-
tæller Nana som til daglig udretter små mirak-
ler på toppen af folks hoveder i salonen.
 “Afrikanske kvinder bruger typisk mere end 
fem timer om dagen på deres hår. De skifter 
gerne frisure mindst én gang om måneden, får 
trukket deres krøller ud i store corn rows, ikke 
bare for at se mere europæiske ud, men også 
for overhovedet at kunne rede deres kraftige 
afrohår.”

paryk om dagen for ikke at se herrens ud.”
 Også de afrikanske mænd tager omhyggelig 
vare på deres hår.
 “Afrikanske mænd er meget forfængelige. 
De elsker at få strukket deres hår ud i store, 
glansfulde krøller og går til frisør i hvert fald 
en-to gange om måneden,” smiler Nana.
 Hos Wael’s Frisør Salon længere nede ad 
gaden reklamerer et skilt med at man for 
beskedne 80 kr. kan blive klippet som Wayne 
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¬  Afrikanere elsker hår, så der er gang i frisørerne på Griffenfeldsgade.
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Rooney og Paul Scholes, de to blegnæbbede, 
rødhårede boldprofiler fra Manchester United.   

VELKLÆDTE HERRER
Mændenes forfængelighed mærkes tydeligt 
i gadebilledet. Flere af tøjbutikkerne har et 
imponerende udvalg af nydelige jakkesæt i 
klassisk snit, og mændene – de fleste soma-
liere – er altid velklædte. Dynejakker og slidte 
cowboybukser, der har lagt sig til at dø et sted 
nede i bunden af balderne, er bandlyste. 
 I deres nydelige jakkesæt – enkelte med en 
flad, rund mønstret hat på hovedet – slentrer 
herrerne stille og roligt ned ad gaden, stopper 
op og hilser på hinanden med hånden.
 Uden for Tex Mex står en større gruppe 
mænd og sludrer. De tager sig god tid, snak-
ker, griner. Flere af dem læner sig mageligt 
op ad bilerne der nu ikke bare står parkeret i 
røven på hinanden, men i flere rækker, så selve 

“  Parykker er vældigt populære, 
både blandt unge og ældre

»
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vejen er skrumpet ind til en smal sti. En enkelt 
Peugeot med to unge mænd prøver at kante 
sig igennem. De har rullet vinduerne ned og 
spiller amerikansk hip hop for fuldt drøn.
 Mændene snakker videre. Det er en helt 
anden spontan gadekultur end resten af 
København praktiserer. De her mænd behø-
ver ingen smarte caféer for at hænge ud. De 
har gaden, bilerne og solen som nu endelig er 
begyndt at kigge frem denne torsdag.  
 En stor hvid Avis-varevogn er blevet omdan-
net til et gigantisk musikanlæg og spytter fest-
lige afrikanske rytmer ud over fortovet.
 Imens trasker kvinderne forbi med deres 
barnevogne. De stopper ikke op på gaden i 
samme udstrækning som mændene, men flere 
af dem hænger ud i tøjbutikkerne. Her sidder 
unge og ældre kvinder på små stole og konver-
serer, mens børnene fiser rundt imellem dem.
Læs i næste nummer om det jødiske kvarter.


