
2 Kultur Lørdag den 25. september 2010

John Cleese har siden efteråret 2009 været på turné for at dække udgifterne ind efter en dyr skilsmisse.
Foto: Bjørn Sigurdson, Scanpix/AP 

Man behøver blot at forestil-
le sig John Cleese bærende på
et papegøjebur eller stående
bag en hotelskranke, for at
flere generationer af tv-seere
bryder sammen i krampe-
grin. 

Den tårnhøje snart 71-åri-
ge englænder har i hen ved
40 år været et af vor tids på al-
le måder store komiske iko-
ner. I særdeleshed som med-
lem af tv-truppen Monty Py-
thons Flyvende Cirkus og
som bagmand for og hoved-
person i tv-serien om livets
særdeles skæve gang på bade-
hotellet Fawlty Towers.

I den kommende tid bliver
der en håndfuld sjældne lej-
ligheder til at opleve ham i le-
vende live, alene på scenen,
når han optræder i Odense,
Århus, København og Aal-
borg. Hans optrædener har

fået den småstudentikose
danske titel ”En latterlig af-
ten”, men turneen har på en-
gelsk det mere socialrealisti-
ske navn ”How To Finance
Your Divorce Tour”.

For ligesom en anden le-
gende, der egentlig burde ny-
de sit otium, den fem år æl-
dre canadiske sanger Leo-
nard Cohen, er Cleese blevet
tvunget på landevejen af bit-
ter økonomisk nød. I hans
tilfælde var det en ekstraordi-
nært bekostelig skilsmisse –
»men den var alle pengene
værd!« har han dog beroliget
andre, der måtte komme i
samme situation.

Den inkarnerede brite
John Cleese er oprindelig ud-
dannet jurist fra Cambridge
Universitetet og dermed et
fornemt eksempel på, at jura
kan føre til alt, hvis man for-
lader den i tide. Han blev
nemlig hurtigt involveret i
først studenterrevyer, der-
næst flere af BBC’s kreative
satireprogrammer i 1960’er-
ne.

Den 5. oktober 1969 debu-
terede Monty Python-seks-
tetten på engelsk tv, og resten
er kulturhistorie. Med sin
ranglede fysik – udødelig-
gjort i ”Ministeriet for gakke-
de gangarter” – og slebne
overklassedialekt blev Cleese

hurtigt gruppens mest mar-
kante medlem, og med sin
kombination af kontrolma-
ni, snobberi og vanvid ramte
han noget dybt i den eng-
elske folkesjæl.

Ujævn filmkarriere
Foruden utallige Python-fi-
gurer og sit livs rolle som Ba-
sil Fawlty i ”Halløj på Bade-
hotellet” har Cleese også haft
en meget ujævn spillefilms-
karriere, både som skuespil-
ler og som karakteristisk
stemme i tegnefilm. Mest
succesfuld har han været
som sherif i ”Silverado”, hy-
sterisk skoleinspektør i ”Kuk i
timeplanen” og som – så-
mænd – en neurotisk jurist i
”Fisken de kaldte Wanda”,
der tillige skaffede ham en
Oscar-nominering for bedste
manuskript.

I øvrigt lader det til at gå
fremad med finansieringen
af skilsmissen. Den danske
billetpris på 495 kr. er i hvert
fald næsten det halve af,
hvad det kostede at se ham,
da soloturneen begyndte i
Norge for et år siden.

John Cleese: ”En latterlig aften”
Odense Koncerthus den 29. september
Musikhuset Aarhus den 30. september
Falconer Salen, Frederiksberg den 2. og 4. oktober 
Aalborg Kultur- og Kongrescenter den 22. oktober 

UGEN DER KOMMER

Latterens lange ben
N Endnu en ældre herre er på
turné på grund af økonomisk
nød.

N I den kommende tid kan
John Cleese opleves i Dan-
marks fire største byer.

JAKOB LEVINSEN

jakob.levinsen@jp.dk

Lene Hansson, der er kostvejleder og kendt fra TV 2’s
”Go’ morgen Danmark”, vil gerne anbefale bogen ”In-
telligente celler” af Bruce Lipton.

»Bruce Lipton er forsker i USA, og hans årelange virke
har vist, at gener og dna ikke som tidligere antaget
styrer vores biologi. Det er nok en overraskelse for
mange,« siger Lene Hansson, der er fascineret af at
læse om, hvor tæt krop, psyke og tanker er forbundet.

»Der burde i sygehussektoren være mere fokus på
dette, hvor man jo mest arbejder med kroppen udefra
og ind, men nok burde kigge mere i folks psyke – og
arbejde indefra og ud.«

Foto: Lars Krabbe

ANBEFALING

Overraskende læsning om
krop og psyke

Volbeat 
indtager Europa
Albumsalg: Volbeats nye al-
bum, ”Beyond Hell/Above
Heaven”, som udkom
mandag den 13. septem-
ber, er strøget ind på før-
stepladsen på den danske
salgsliste. Men det er ikke
kun herhjemme, at bandet
kan fejre succes. Volbeat
har med sin blanding af
rock, metal, punk og rock-
abilly indtaget Europa for
alvor, og med et samlet al-
bumsalg på 150.000 place-
rer bandet sig som det
navn med størst succes
uden for landets grænser.
Både i Sverige og Finland
ligger bandet øverst på
salgslisten, i Østrig står der
Volbeat ud for andenplad-
sen, mens det har givet en
tredjeplads i Tysk-
land. JP

betydning for modernise-
ringen af det danske kon-
gehus, og som rollemodel
var hun et forbillede for,
hvordan en moderne kvin-
de agerer. Dertil var hun
elegant på en raffineret og
moderne måde, hvor drag-
terne var tilpasset begiven-
heder og årstider med fin
fornemmelse for modens
skiften uden at være
egentlig avantgarde, men
ofte med en ”kant”, der
var perfekt og lidt foran de
fleste. En ny udstilling på
Amalienborgmuseet, der
åbner den 2. oktober, for-
tæller om hendes liv og
virke, først som svensk
prinsesse, så kronprinsesse
og siden som dronning af
Danmark gennem gen-
stande, filmklip og fotos JP

Pris til ny 
dramaserie
Søndag på DR 1: Allerede
inden premieren på ”Bor-
gen” sikrede DR’s nye dra-
maserie sig en af de fine
internationale mediepriser
i Torino, nemlig en Prix
Italia i kategorien Bedste
dramaserie. Hovedforfat-
teren bag ”Borgen” er
Adam Price, Camilla Ham-
merich er producent, og
Søren Kragh-Jacobsen er
konceptuerende instruktør
i dramaserien, der handler
om det politiske spil om
magten i dagens Danmark,
men også om de personli-
ge omkostninger og konse-
kvenser, som spillet har.
Prix Italia er Europas æld-
ste og en af de mest aner-
kendte internationale ra-
dio- og tv-konkurrencer
overhovedet. ”Borgen” har
premiere på DR 1 og DR
HD søndag kl. 20. JP

Abba lægger
sag an mod DF
Hyldestsang: Dansk Folke-
parti Ungdoms hyldest til
partiets leder, Pia Kjærs-
gaard, i form af en fortolk-
ning af Abbas sang ”Mam-
ma Mia” får nu den sven-
ske popgruppe til at lægge
sag an, skriver den britiske
avis The Daily Telegraph.
På Dansk Folkepartis
landsmøde i sidste week-
end optrådte partiets ung-
domsorganisation med en
hyldest til partiforman-
den, Pia Kjærsgaard, frem-
ført til tonerne af ”Mam-
ma Mia”. Men de unge
DF’ere havde imidlertid ik-
ke spurgt komponisterne
til sangen, Björn Ulvaeus
og Benny Andersson, om
lov til at bruge melodien
til dette formål. »For det
første kan du ikke bare
skrive sange om, som du
vil, og for det andet ønsker
vi, at de forstår, at vi abso-
lut ingen interesse har i at
støtte deres parti. Abba til-
lader ikke, at vores musik
bruges i politiske sammen-
hænge,« siger Benny An-
dersson ifølge Daily Tele-
graph. /ritzau/
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UGENS BEDSTE

Han skabte 
Gummi-Tarzan
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BIOGRAFI
JENS ANDERSEN:
OLE LUND KIRKEGAARD
En livshistorie
304 sider, 299 kr.
Gyldendal

En bog, man vil diskutere med, er
god, og der er grund til at genlæ-
se Ole Lund Kirkegaards små me-
sterværker, der nu har fået langt
flere facetter takket være Jens
Andersen. 

Er der nogen 
på linjen?
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FILMDRAMA
SMUKKE MENNESKER
Danmark, 2010
Instruktion: Mikkel Munch-Fals
1 time 30 min.
Premiere i biografer landet over

”Smukke mennesker” viser, at
Mikkel Munch-Fals er ambitiøs på
filmmediets vegne; han har ikke
bare noget på hjerte, han går og-
så op i den måde, der fortælles
på. Det er der kommet et helstøbt
værk ud af. 

Eric Clapton 
i fin form
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ROCK-CD
ERIC CLAPTON:
CLAPTON
Reprise/Warner Music
Udkommer på mandag

Når man lytter til det nye album
med en af verdens bedste guitari-
ster, kan man kun nå frem til den
konklusion, at briten stadig har
noget godt at give væk af i al-
bumformatet.


