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Under ovenstående titel vil ESD i de kommende måneder knytte et par linjer om egyptere vi kendte. 

Egyptere som gjorde en forskel og ydede et positivt bidrag til det danske og egyptiske samfund 

inden for deres felt. Formålet er, at vi alle erindrer dem og udtrykker den respekt, de har fortjent. 

Den første i serien er Abubakr Eid.     

 

ىيَجتَع سْشتسك جَيعا فً متابة بعط اىسطىز عِ هؤالء اىريِ ساهَىا بعطائهٌ اىَتَيز  - مصريون عرفناهم -عْىاُ تحت 

. مو فً ٍجاىهاىدَّازمً واىَصسي 

.  اىغسض ٍِ ذىل هى ترمس هؤالء بنو ٍا يستحقىُ ٍِ أحتساً

 جنته فسيح وأسكنه هللا رحمه عيد بكر أبو بالمرحوم وّبدأ هْا

Abubakr Eid, ejer og direktør for Riz Raz. 

 

Abubakr Eid, kendt blandt venner som Eid, var født i Port Said, Egypten i 1954. Han kom til 

Danmark i begyndelsen af firserne. Med hårdt arbejde, flid og beslutsomhed lykkedes det Aid at 

etablere en bemærkelsesværdig karriere inden for restaurationsbranchen i København. Skridt for 

skridt, men med klart mål, startede Eid i en grillforretning, senere var han medejer af King Tut  

restaurant på Blågårds Plads, og fra slutningen af firserne til hans død var han hovedsagelig 

beskæftiget med sit prestigeprojekt Riz Raz 1 og 2.  Eid var venlig, hjælpsom og vellidt af mange. 

Eid ansatte mange unge i sine virksomheder, holdt store middage og indbød mange gæster. Han 

holdt ”iftar” i Ramadan, og restauranten var et tilløbsstykke for mange gennem årene. Eid var 

socialt aktiv, havde moderate holdninger og var taknemlig over for de muligheder, man har i det 

danske samfund, såfremt man er parat til at gøre en indsats. Eid døde pludselig i 2008 og efterlod 

hustruen samt tre børn: Shady, Amir og Omar. Eids virksomheder eksister stadig og drives af et 

familiemedlem, Sherif Hamed Ibrahim. 

 

NB: alle er velkomne til at bidrage med et indlæg til ”Egyptere vi kendte”.  Et indlæg kan skrives på 

dansk eller arabisk og sendes til ESD.  
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