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 ■Sofie  
Lassen-Kahl-
ke og Adam 
Duvå Hall 
hepper på de 
kendte fra 
bassinkanten 
som værter. 
Men Sofie  
Lassen-Kahl-
ke ville aldrig 
selv sig ja til at 
være deltager 
i et program 
som dette, 
indrømmer 
hun.   Foto: Lars 
E. Andreasen, TV3

Når programmet ”Stjerner 
på Vippen” har premiere 
på TV3 til efteråret, bliver 
det Sofie Lassen-Kahlke og 
Adam Duvå Hall, der fra bas-
sinkanten skal styre 16 kendte 
danskere i udspringskonkur-
rencen i Greve Svømmehal.

- Vi er utroligt glade for, at 
Sofie Lassen-Kahlke har sagt 
ja til at prøve kræfter med 
rollen som vært på ”Stjerner 
på Vippen”, siger TV3’s pro-
gramdirektør Morten Mo-
gensen.

- Programmet er jo et kæm-
pe underholdningsshow for 
hele familien, og vi synes, 
Sofie Lassen-Kahlke passer 
perfekt ind i de rammer. Sam-
men med Adam Duvå Hall 
skal hun nok sørge for, at pro-
grammet bliver skægt, under-
holdende og en stor oplevelse 
for hele familien.

Ville ikke selv siger ja ...
Sofie Lassen-Kahlke er glad 
for rollen som vært. Hun ville 
aldrig have sagt ja til at være 
deltager i programmet.

- Da jeg fik tilbuddet fra 
TV3 om at blive vært på 
”Stjerner på vippen”, tænkte 
jeg, at det til hver en tid ville 
være bedre at stå på bassin-
kanten som vært fremfor selv 

Sofie Lassen-
Kahlke 
springer ud i 
ny værtsrolle

 ■En udspringskon-
kurrence med 16 
kendte danskere får 
Sofie Lassen-Kahlke 
og Adam Duvå Hall i 
spidsen

Bøger:  Til oktober udgiver 
forlaget Rosinante den 10. 
bog i Liza Marklunds serie 
om kriminalreporteren An-
nika Bengtzon: ”Noras bog”. 

En forretningsmand og 
tidligere rigsdagsmedlem 
findes bevidstløs og grusomt 
tortureret. Hans hustru Nora 
er sporløst forsvundet. Sam-
tidig bliver Annika Bengtzons 
chefredaktør udsat for vold-
somme anklager i forbindelse 
med en gammel reportage - 
og Annika har det selv svært i 
sit nye parforhold. 

Marklunds 10. 
om Bengtzon 

Underholdning:  For 38. gang 
bliver Tivoli i København i 
denne uge forvandlet til den 
største grønlandske kultur-
begivenhed uden for Grøn-
land. Gæsterne kan 31. juli og 
1. august opleve grønlandsk 
gyserfilm i Glassalen, spise 
grønlandsk mad, deltage i 
workshops i trommedans for 
børn og opleve kajakvendin-
ger på Tivoli Søen.

Grønland  
i Tivoli

Bøger:  Lars Daneskov, jour-
nalist, forfatter, tv- og radio-
vært og nu redaktør for DR’s 
P4, barsler 16. august med en 
ny bog, ”Tro, håb og gorgon-
zola”. Bogens hovedperson er 
Anton, hvis mor er ostehand-
ler og skilt. Anton er derfor, 
som alle andre skilsmissebørn, 
uhyre opmærksom på de sig-
naler, hun udsender, og vil ger-
ne skaffe hende en stærk mand 
med overskæg og lange arme.

- Jeg havde lyst til at skrive 
en rigtig rabalderhistorie for 
børn med masser af humor 
og barnligt anarki, og samti-
dig havde jeg lyst til at give et 
los over skinnebenet til alle os 
voksne, der tit kommer til at 
plante vores bekymringer hos 
vores børn, så de er tvunget 
til at tage et ansvar, som slet 
ikke er deres og opføre sig som 
nogle små voksne.

En mand til 
ostehandleren

 ■Lars Daneskov har skrevet 
en ny børnebog, denne gang 
om skilsmissedrengen Anton.

at hoppe ud fra 10 meter vip-
pen.

- Det er en sjov udfordring 
at være vært, og jeg er glad for, 
at jeg har fået muligheden. 
Seerne kan godt glæde sig til 
både flotte udspring og smer-
tefulde maveplaskere. Jeg har 
stor respekt for deltagerne, 
som virkelig formår at flytte 
deres grænser og kunnen i 
programmet, siger hun.

De kendte
De 16, der er med, er: Model 
Oliver Bjerrehus, skuespiller 
Joachim Knop, håndbold-
spillerne Josephine Touray 
og Christina Krogshede, Vild 
med dans-stjernerne Claudia 
Rex og Karina Frimodt, bok-
ser Patrick Nielsen, racerkø-
rer Casper Elgaard, sanger-
inde Kat Stephie, sanger Tim 
Schou, komtesse Josephine af 
Rosenborg, skuespiller Carla 
Mickelborg, komiker Amin 
Jensen, komiker/foredrags-
holder Anders Bircow, samt 
Jonas Hausted og Morten 
Barbré fra TV3-programmet 
”Tattoo Salonen”. (ritzau)

Biffy Clyro er i sandhed et fa-
milieforetagende. Ben Johns-
ton står for trommerne, tvil-
lingebroren James spiller bas, 
og lillebroen Adam er trioens 
trommetekniker. Forsange-
ren Simon Neil er dermed 
omgivet af Johnston’er det 
meste af tiden, hvilket kunne 
resultere i interne gnidninger. 
Det er dog ikke tilfældet.

- Vi skændes stort set aldrig 
i bandet. Hvis vi gør, bliver vi 
hurtigt venner igen. Vi er ikke 
som normale brødre, der ofte 
bekriger hinanden, siger Ben 
Johnston.

Han kan godt se, at det 
kan skabe en ubalance, men 
når bandet turnerer, har de 
en fjerdemand, hvis tilstede-
værelse giver en anden kemi 
både på og uden for scenen.

- Prøv at hør! Ham, der gri-
ner inde ved siden af, er netop 
Mike Vennart, som er med på 
turné. Han er så fucking mor-
som, at man ikke kan undgå 
at komme i godt humør, når 
han er i lokalet. Han fortæl-
ler en million røverhistorier, 
som vi aldrig har hørt før. 
Det løfter stemningen, når vi 
tre andre har siddet lårene af 
hinanden i 18 år. Det er som 
at være gift - lige bortset fra, 
at de færreste når at være gift 
så længe, siger Ben Johnston.

Nye tider i bandet
Biffy Clyro har sadlet en del 
om på denne turné, hvor ban-
det kører et spartansk pro-
gram, der består af lydprøve, 
koncert, søvn og transport. 
Ikke noget med at drikke hele 
natten og være smadret det 
meste af næste dag.

- Den tur har vi taget så ri-
geligt, og især jeg kæmpede 
mod et misbrug, der greb om 
sig. Ofte var jeg helt smadret 
dagen derpå og spillede elen-
digt af samme grund. Vi bed 

Skotsk 
satan 
bag 
skindet

Når man interviewer  bands og 
musikere, er det ikke altid, at 
der er plads til alt stoffet i avi-
sen, mens artisten er aktuel. Det 
virker forkert at smide noterne i 
papirkurven, derfor kan du læse 
følgende gemte interviews i 
denne sommerserie:
16. juli:  Ian Astbury, The Cult
21. juli:  Jon Spencer
25. juli:  Turbonegro

 ➤ I dag:  Biffy Clyro
3. august:  Kashmir
7. august:  Charles Bradley
12. august:  Slash

Gemt guld
fra blokken

 ■Det skotske band Biffy Clyro er efter 18 år ved 
at få fodfæste på det europæiske kontinent

 ■Trommeslageren Ben Johnston vil gerne slå 
sit navn fast som en af landets bedste

af hinanden og opførte os 
barnligt. Nu er der kommet 
en anden fornuft og ansvar-
lighed i bandet, der giver sig 
udslag i bedre koncerter og 
bedre odds for, at Biffy Clyro 
også eksisterer om 10 år, kon-
kluderer Ben Johnston.

Han tror, at han har så me-
get indflydelse på musikkens 
tilblivelse, som en tromme-
slager kan have i et band.

- Jeg er ret musisk forstået 
på den måde, at jeg også spil-
ler guitar og synger. Det gi-
ver mig en ret god forståelse 
for andre aspekter af melo-
dien end lige trommerne. 
Mit mantra har altid været at 
tjene sangen og aldrig forsøge 
at blære mig bag trommerne. 
Jeg anser mig for at være en 
holdspiller, konstaterer Ben 
Johnston bag den grønne sce-
ne på Northside Festival.

Skizofrene sange
Stilen spænder fra hårdtslå-
ende rock over ballader til 
punk og melodiøs poprock. 
Det kræver sin trommeslager 
at have styr på alle genrer.

- Det kommer meget na-
turligt for mig at springe di-
rekte fra det ene yderpunkt 
til det andet. Vi har altid væ-
ret meget progressive og ikke 
holdt stædigt fast i en bestemt 
genre eller lyd. Det falder mig 
meget naturligt at være om-
stillingsparat, og selv om det 
er lidt pinligt, øver jeg stort 
set ikke. Når vi endelig kom-
mer hjem, er det ikke lige bag 
trommesættet, jeg gider op-
holde mig, indrømmer Ben 
Johnston og knækker sam-
men af grin.

Da han var yngre, lyttede 
han stort set kun til grunge og 
smalle genrer, men han er be-
gyndt at åbne ørene for pop-
musik og har indset, at det 
også kan være god musik.

 ■Skotske Ben Johnston er 
trommeslager i trioen Biffy 
Clyro, der er ved at etablere 
sig i Danmark som en mel-
lemting mellem Foo Fighters 
og Green Day.

- Det har betydet, at Biffy Cly-
ro har omfavnet nogle melo-
diske elementer, vi aldrig ville 
have rørt ved for fem-seks år 
siden. Det har faktisk løftet 
vores sange, konkluderer Ben 
Johnston.

Et godt eksempel er sangen 
”Spanish Radio” fra seneste 
album ”Opposites”. Det gem-
mer på både mariachi-horn 
og udsyret heavyrock.

Glasgow lyder grimt
- Det er en meget skizofren 
sang, der har svært ved at fin-
de ud af, hvilket ben den skal 
stå på. Sådan er det med flere 
sange, hvor man ikke umid-
delbart kan klassificere dem 
ud over, at de alle gemmer sig 

inde under ”rock”-paraplyen, 
siger Ben Johnston.

Hvis man ser en liste over 
berømte engelske tromme-
slagere, er den alenlang. John 
Bonham fra Led Zeppelin, 
Ginger Baker fra Cream, 
Keith Moon fra The Who og 
Ringo Starr fra Beatles er blot 
et lille udpluk. Den skotske li-
ste derimod er nærmest ikke-
eksisterende.

- Uden at have lavet tilsva-
rende research, tror jeg på 
dig, når du siger, at vi ikke har 
samme antal trommelegen-
der fra Skotland. Jeg kan fak-
tisk ikke komme på en eneste 
legende på stående fod. Jeg 
kender naturligvis tromme-
slagerne fra Franz Ferdinand, 
Snow Patrol, Travis, Amy 
Macdonald og Mogwai. Men 
de befinder sig rigtig nok ikke 
helt oppe på samme niveau 
som de engelske koryfæer. 
Det bliver jeg sgu nødt til at 
lave om på, konstaterer Ben 

Johnston dertermineret.
Han tror ikke, der er en 

specifik lyd, som forbinder de 
skotske trommeslagere.

- Ens lyd afhænger uhyg-
geligt meget af, hvilke bands 
man selv er vokset op med. 
Jeg har altid lyttet meget til 
Kyuss og Queens of the Stone 
Age, det har helt sikkert influ-
eret mit spil. Skotland er jo et 
sted, hvor det regner det me-
ste af året, så vi lytter generelt 
til meget musik og får dermed 
enormt mange input, fortæl-
ler Ben Johnston.

Efter en tænkepause kon-
kluderer han, at der måske er 
en særlig Glasgow-lyd.

- Hvis jeg skal beskrive den, 
må det være en form for anti-
Beach Boys-stil. Hvor deres 
lyd er glad, smilende og fyldt 
med sol, er den fra Glasgow 
sørgmodig, grim, tvær og 
fyldt med regn, forklarer Ben 
Johnston.

Der er ikke flere spørgs-

mål på blokken, men da Ben 
Johnston fortæller, at han 
normalt aldrig svarer andet 
end ”ja” og ”nej” i interviews, 
virker det forkert at stoppe 
stimen. Vi improviserer, præ-

cis som han gør på scenen. 
Biffy Clyro har en sang, der 
hedder ”God & Satan”, så 
har bandet et religiøst fokus i 
sangskrivningen?

- Vi er ikke et religiøst 
band, men vi er interesserede 
i, hvordan religion påvirker 
ufatteligt mange mennesker. 
At man følger en religion 
blindt uden at stille kritiske 
spørgsmål, begriber jeg ikke. 
Selv her i Europa er folk nær-
mest ligeglade med, om de er 
katolikker eller protestanter. 
Ingen afkræver deres foræl-

dre et svar på, hvorfor det net-
op er den gren af kristendom-
men, de tilhører? Vi forsøger 
ikke at være kontroversielle 
med bibelske referencer, det 
er bare et interessant emne 
at skrive om, konstaterer Ben 
Johnston.

Sangen ”God & Satan” fra 
albummet ”Only Revoluti-
ons” skifter flere gange dy-
namik og form. Fra det helt 
sagte og harmoniske til det 
ekstremt vilde og ustrukture-
rede. Det er dog ikke lige til at 
afgøre, hvilken del der sym-

boliserer gud eller satan.
- Ah, der har du en god 

pointe! Altså symboliserer 
Satan den sexede og kælne 
del, mens Gud derimod lader 
sin vrede bryde ud. Ja, hvor-
for ikke. Det er præcis sådan, 
det er med religion. Du kan 
misfortolke og anskue tin-
gene på vidt forskellige må-
der. Men én ting står fast: Når 
jeg sidder på scenen og lader 
helvede bryde løs bag mine 
trommer, føler jeg mig klart 
tættere på Satan end Gud, si-
ger Ben Johnston og bryder 
ud i diabolsk latter.

Biffy Clyro optræder 1. november  
i Den Grå Hal i København

Skotsk rockband fra  Kilmar-
nock, East Ayrshire.
Består af:  Simon Neil (guitar, 
vokal), James Johnston (bas, 
backingvokal) og Ben Johnston 
(trommer og backingvokal). 
Bandet har udgivet  seks al-
bummer og senest dobbeltal-

bummet ”Opposites” fra 2012.
I 2011 blev bandet  nomineret til 
en Brit Award som ”Best British 
Group”.
I 2013 gav  musikmagasinet 
”NME” Biffy Clyro prisen som 
”Best British Band”.
www.biffyclyro.com

Biffy Clyro

Af Simon Staun
Foto: Morten Rode
sim@fyens.dk, moer@fyens.dk

[ Da jeg fik tilbuddet 
fra TV3 om at blive 
vært på ”Stjerner på 
vippen”, tænkte jeg, at 
det til hver en tid ville 
være bedre at stå på 
bassinkanten som vært 
fremfor selv at hoppe 
ud fra 10 meter vippen.
Sofie Lassen-Kahlke, skuespiller

To verdener.  Til dagligt arbejder Trine Søndergaard og  
Peter Dam hver for sig med kommunikation - om aftenen 
laver de børnebøger.  Kultursiderne i morgen


