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Ingen mænd kan bære en 
lyserød skjorte med samme 
autoritet som sir Cliff Ri-
chard. Eller et flettet, bor-
deauxrødt bælte i et par 
stramme, mørkebrune fløjls-
bukser. Men den 73-årige 
sanger kan prale af meget, 
som de færreste kolleger i 
rock- og pophistorien kan 
matche. Hvis han da ellers 
var den selvforherligende 
type. Det virker han på ingen 
måde som, og under fire øjne 
fremstår han som hovedkil-
den til ordsproget ”begge ben 
på jorden”.

Min afdøde mormor om-
talte ham aldrig som flot eller 
dygtig, selv om der bestemt 
er dækning for begge påstan-
de. Der var altid et ord, der 
gik igen: Respektabel. Det 
glæder Cliff Richard.

- Det er vitalt for mig at 
være hæderlig. Sådan har 
det altid været, og det virker 
næsten omsonst at skulle 
argumentere for, hvorfor 
man hellere vil være en god 
fyr i stedet for en skidt karl. 
For mig har det været et let 
valg at være den gode fyr, 

som folk beundrer og ser op 
til. Uanset om man synger, 
danser eller laver teater, er 
det essentielt for forholdet, 
at publikum stoler på dig og 
føler, at de kender dig per-
sonligt. Hvis de fornemmer, 
du er en respektabel mand, 
er der mindre sandsynlighed 
for, at man skuffer dem, kon-
staterer Cliff Richard.

Cliff er den radikale
Hans stemme er lige så blød 
og tydeligt artikuleret som på 
album, og man fornemmer, 
at han gør en dyd ud at ud-

vælge hvert eneste ord til sine 
overordentligt velskårne svar.

Man kunne tale med ham 
i 117 år uden at høre ham 
bande eller bruge ord som 
”fuck” eller ”motherfucking”, 
som andre musikere strør om 
sig som konfetti.

- Jeg har aldrig bandet, 
spyttet, drukket eller taget 
stoffer. Jeg har aldrig smadret 
hotelværelser, smidt fjern-
syn ud gennem vinduer eller 
ødelagt kabinen i en jumbo-
jet, hvilket rockstjerner af 
en eller anden besynderlig 
grund har følt trang til. Hvis 

man analyserer den måde, 
mange rockmusikere opfører 
sig på, giver det jo ingen me-
ning. Hvis man kigger helt 
nøgternt på det, er jeg jo den 
mest radikale rockmusiker 
af dem alle. Radikal betyder 
anderledes, og når jeg skuer 
tilbage, springer det i øjnene, 
at mit liv og karriere har væ-
ret meget ulig størstedelen 
af mine kollegers. Jeg er ikke 
unik, men jeg forstår ikke, 
hvorfor både rockmusikere 
og pressen hylder fejltagel-
serne og de dårlige sider af 
mennesker, når man i stedet 
kan fokusere på triumferne 
og sejrene. Jeg vil i hvert fald 
gerne huskes for de positive 
ting, jeg har udrettet, siger 
Cliff Richard.

Teenager begår fejl
Efter næsten 60 år i rock-
branchen har han oplevet, 
hvordan medierne er blevet 
grovere og grovere i deres 
jagt på sensationer. De briti-
ske tabloidblade kalder han 
”verdens mest skånselsløse”.

- De britiske medier har 
ændret sig fra at være kritiske 
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73-årige Harry Rodger Webb har i 56 år 
udgivet musik under navnet Cliff Richard. 
Står det til ham selv, fortsætter han mindst 

et årti endnu

”Kultur - set fra Fyn” mødte eksklusivt den 
britiske sanger og ridder, der netop har 

udgivet sit album nummer 100
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When I was just a little baby
I didn't have many toys
but my mama used to say son
you got more than other boys
Now you may not be good looking
and you may not be too rich
But you'll never ever be alone
cause you've got lucky lips

Lucky lips are always kissing
lucky lips are never blue
Lucky lips will always find
a pair of lips so true
Don't need a four-leaf clover
Rabbit's foot or a good luck charm
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms.

 ”Lucky Lips”, 1963
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til at svælge i skandaler og 
endda være hævngerrige el-
ler direkte løgnagtige. Måske 
har de så travlt med at sværte 
alle andre til, at de tager sig så 
dårligt ud selv. Miley Cyrus og 
Justin Bieber er jo ikke onde, 
de er bare teenagere, der be-
går en række fejltagelser, som 
alle andre på den alder, kon-
kluderer Cliff Richard.

Det er måske et resultat 
af de britiske mediers kom-
promisløshed, at jeg inden 
interviewet får besked på, at 
der er tre ting, jeg ikke skal 
spørge til: Religion, politik og 
seksualitet. Krydser jeg den 
grænse, slutter interviewet i 
samme sekund.

Det kan virke barsk og ude 
at trit med den frie presses 
beføjelser. Men med Cliff Ri-
chard foran sig er der heldig-
vis spandevis af andre inte-
ressante emner at tage fat på. 
Jeg har nedfældet et spørgs-
mål om ”dysten” mellem 
ham om Elvis. Måske har han 
set Elvis skrevet med versaler 
på min blok, for ud af det blå 
begynder han selv at tale om 
sin konkurrent i slutningen af 
1950’erne og begyndelsen af 
1960’erne.

Elvis slog dem alle
- Elvis var den første, der 
gav rockmusikken figur. 
Den måde, han poserede 
på, den måde han dansede 
på, var helt unik. Han gav 
musikken attitude, og jeg 
husker, hvordan jeg så ham i 
et amerikansk tv-show, hvor 
han optrådte sammen med 
Dean Martin, Sammy Davis 
Jr. og Frank Sinatra. Det var 

fire fantastiske performere, 
men der var kun én, jeg lagde 
mærke til. Elvis havde en 
selvtillid, en karisma og ud-
stråling, som kunne mærkes 
på den anden side af Atlan-
terhavet. Jeg forsøgte at ef-
terligne ham, og i Storbritan-
nien blev jeg også kaldt ”det 
britiske svar på Elvis”. Efter 
et par år kom jeg til den kon-
klusion, at hvis jeg forsøgte 
at lyde og se ud som ham, 
var jeg bare endnu en Elvis-
imitator. Havde jeg valgt den 
vej, havde min karriere med 
garanti ikke strakt sig over 
syv årtier. Han er en enorm 
inspirationskilde, men jeg 
var nødt til at opfinde Cliff 
Richard og gå i en anden ret-
ning, konkluderer briten.

En euforisk æra
Der er mange grunde til, at 
Cliff Richard sætter pris på, 
at han slog igennem i slut-
ningen af 1950’erne frem for 
i dag. Medierne er ikke den 
primære.

- Dengang solgte man 
stakkevis af plader. Det var i 
rock’n’roll-musikkens spæde 
barndom, hvor pladerne blev 
revet ned fra hylderne. Hvis 
jeg skulle begynde min kar-
riere i dag, ville jeg aldrig no-
gensinde komme i nærheden 
af 300 millioner solgte plader. 
I dag kræver det kun 35.000 
solgte albummer at få en 
guldplade i England, og når 
man står noteret for mere 
end 21 millioner singler alene 
i Storbritannien, er det ær-
lig talt lidt svært at hidse sig 
op over 35.000, konkluderer 
Cliff Richard.

Han var et stort navn al-
lerede fem år før, The Beatles 
udgav deres første album i 
1963. Og han glemmer ikke, 
da euforien spredte sig med 
lynets hast.

- Den måde, som The 
Beatles blæste alle omkuld 
på, er aldrig overgået siden. 
De var som en orkan, der fe-
jede hen over landet. Ja, hele 
verden. De kom med en helt 
ny lyd og en bunke sange, 
der truede med at gøre det af 
med os andre. Det skete hel-
digvis ikke, og efter dem kom 
der andre bands med nye 
idéer og anderledes måder 
at gøre tingene på. De første 
20 år i rockmusikkens histo-
rie var yderst interessante, 
og det er fantastisk at kunne 
sige, at man har været med 
hele vejen, fortæller Cliff Ri-
chard.

Når han lytter til unge san-
gere, imponerer deres talent 
ham. Men han har også en 
forklaring på, hvorfor de er 
så meget bedre, end han selv 
som 18-årig.

- De har jo et halvt århund-
redes referencer at læne sig 
opad. Jeg er sikker på, at stør-
stedelen af unge musikere 
ikke engang aner, at de er 
dybt inspirerede af John Lee 
Hooker, Muddy Waters og 
hele striben af de store soul-
sangere, siger Cliff Richard.

Fire afbud på 56 år
Det er syv år siden, han 
sidst optrådte i Arena Fyn i 
Odense. Dengang havde jeg 
min svigermor med, der var 
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 ➤Harry Rodger Webb , 
født i Lucknow, Indien,  
14. oktober 1940.

 ➤Med sin gruppe  The 
Shadows dominerede han 
den britiske populærmusik 
i de sene 1950’ere og 
tidlige 1960’ere, før The 
Beatles slog igennem.

 ➤Gennem syv årtier  har 
mange af Cliff Richards 
singler været på hitlisterne 
i Storbritannien. Sammen 
med Elvis Presley er han 
den eneste kunstner, der 
har haft singler på den 
britiske hitliste i alle sine 
aktive årtier. Han har netop 
udgivet sit album nummer 
100, ”The Fabulous 
Rock’N’Roll Songbook”.

 ➤Cliff Richard  blev slået 
til ridder 25. oktober 
1995. Han var den 
første rockstjerne, som 
opnåede den ære. Sir Paul 
McCartney blev udnævnt i 
1997 og Sir Elton John året 
efter.

 ➤Han er nummer 56  
på listen over de 100 
mest betydningsfulde 
briter på en liste fra 2002 
udarbejdet af BBC.

 ➤Cliff Richard  bruger 
meget af sin fritid i sit 
hus på Barbados og har 
ind imellem lånt det ud 
til den tidligere britiske 
premierminister Tony Blair.

 ➤Han er ugift  og har så 
vidt vides ingen børn.
www.cliffrichard.org

Sir Cliff Richard

» Jeg har 
aldrig 

bandet, 
spyttet, 
drukket eller 
taget stoffer. 
Jeg har aldrig 
smadret 
hotelværelser, 
smidt fjernsyn 
ud gennem 
vinduer eller 
ødelagt 
kabinen i en 
jumbojet.
Cliff Richard

   fortsættes næste side

Få stjerner når op 
på Cliff Richards 
popularitet. Hans 
officielle fanside,  
www.cliffrichard.org, 
har siden 2006 haft 
flere end 2,8 million 
besøgende på sit 
forum, hvor fans kan 
diskutere. 

Cliff Richard og The Shadows ankommer til Holland i 1962. Her optrådte de i Ahoy-centret i Rotterdam, hvor de unge fans 
ifølge et Youtube-klip lavede så meget spektakel, at koncerten måtte afbrydes før tiden. 
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Cliff Richard and 
The Shadows havde 
stor betydning for 
begyndelsen af Lasse 
Helners musikalske 
løbebane. De var 
sammen med Elvis 
Presley ikoner, før 
Beatles og Stones 
indtog rockscenen.

- For mange var 
der kun Elvis eller 
Cliff. Jeg var ikke El-
vis-fan, men Cliff var 
o.k., og The Shadows 
var fede. Sammen var 
de også virkelig gode, 
siger Lasse Helner.

Han hørte Cliff 
Richard and The 
Shadows første gang 
i 1960, hvor hits som 
”Living Doll”, ”Move 
It” og ”Please Don’t 
Tease” var ved at 
etablere briten og 
bandet som datidens 
største.

- Cliff Richard and 
The Shadows kunne 
godt være lidt rå i 
det, men balladerne 
var nok deres force, 
hvilket de stadig er 
for Cliff Richard. Jeg 
stoppede med at lytte 
til ham, da Liver-
pool- og Merseysi-
de-bølgen væltede 
ind over os. Jeg kan 
stadig godt lytte til 
de første albummer 
med The Shadows, 
men hvad Cliff laver 
nu er ikke min kop te, 
siger Lasse Helner.

Han mener, at Cliff 
Richards musikaske 
løbebane har skaffet 
ham mange fans, der 
svarer til dansktop-
fans herhjemme.

- Det er der jo ikke 
noget galt i, og øko-
nomiske problemer 
tror jeg aldrig, han 
får. Pigtrådsmusik-
ken splittede op i to 
retninger i 1960’erne, 
hvor den ene gik 
mod det country- og 
dansktop-agtige, 
mens den anden gik 
mod rå rock’n’roll 
samt fusionen med 
andre rytmiske gen-
rer som jazz, funk og 
folk. Cliff Richard 
blev klart husmød-
renes favorit og ikke 
noget for rockfans, 
vurderer Lasse Hel-
ner.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Helner vild 
med The 
Shadows

forbløffet over Cliff Richards 
energiniveau på scenen.

- Hvis man agter at synge 
rock’n’roll, kræver det, at 
man går linen ud. På min 
kommende turné synger jeg 
en håndfuld af rockhistoriens 
største sange, og jeg kan ikke 
vente med at kaste mig over 
Chuck Berrys ”Johnny B. 

Goode”. Det er en klassiker, 
ethvert rockband med re-
spekt for sig selv har spillet på 
et tidspunkt i karrieren. Når 
jeg optræder med sådan et 
nummer, kræver det en uhyr-
lig energi, som publikum kun 
fanger til en koncert. De skal 
se, hvor meget jeg bevæger 
mig og bevæges af sangen, før 

det bevæger dem, forklarer 
Cliff Richard.

Gennem 56 år har han af-
lyst fire koncerter. I alt. Det 
svarer til fire sygedage på et 
helt arbejdsliv.

- Jeg er gået på scenen med 
forkølelse, hovedpine, influ-
enza, tandpine og alverdens 
andre skavanker. Det eneste, 

der har holdt mig i sengen, 
er ondsindet halsbetændelse. 
Uden stemme går det ikke. 
Alt andet kæmper jeg mig 
gennem, konstaterer Cliff 
Richard.

Det er de færreste 73-åri-
ge, der er så slanke og vel-
trænede som ham. Men sin 
ungdommelige krop er han 

heller ikke kommet sovende 
til.

- Hvert år tilbringer jeg 
tre måneder i Portugal og 
tre måneder på Barbados. 
Tre gange om ugen dyrker 
jeg styrketræning, resten af 
dagene spiller jeg tennis. Jeg 
får masser af motion og frisk 
luft, så når jeg kommer til 

England om foråret, er jeg 
altid fit for fight. Det kræver 
det, hvis man vil give så me-
get på scenen, som jeg agter, 
siger Cliff Richard.

Han elsker stadig at gå i 
studiet, selv om han efter-
hånden har udgivet så mange 
plader, at han ikke kan huske 
alle deres navne. Det giver 

ham en stor tilfredsstillelse at 
skabe noget nyt.

- Mit aktuelle album ”The 
Fabulous Rock ’n’ Roll 
Songbook” er muligvis det 
nemmeste, jeg nogensinde 
har indspillet. De sange, jeg 
fortolker, har jeg i min egen 
pladesamling. Jeg har hørt 
dem i 55 år, og jeg elsker 

ubetinget den helt basale 
rockmusik, konkluderer 
Cliff Richard.

Ville selv købe sangene
Hvis man skal vælge sir Cliff 
Richards taktik og fokusere 
på hans triumfer i livet, skal 
man give sig god tid. Siden 
han debuterede i 1958 med 

gruppen Drifters, har han 
solgt i omegnen af 300 mil-
lioner plader og mere end 
21 millioner singler alene i 
hjemlandet.

Albummet ”Always Gua-
ranteed”, der udkom i 1987, 
er ikke hans mest kendte. 
Men det har en stor stjerne 
for mig personligt, da jeg mu-

ligvis er den eneste 10-årige 
i hele verden, der har ønsket 
sangen ”Some People” på 
den lokale radiostation, da 
jeg blev ringet op i et ønske-
program på min fødselsdag. 
Cliff Richard kan godt forstå, 
at en 10-årig kan falde på 

Evigt 
respektable 
Richard

fortsat fra foregående side

19951962

1975 1986

2014

» Hvis 
man 

agter at 
synge 
rock’n’roll, 
kræver det, 
at man går 
linen ud.
Cliff Richard

   fortsættes næste side

Et liv med rock’n’roll

Cliff Richard blev slået til ridder i 1995.

Cliff Richard med Freddie Mercury, Queen-forsangeren, som døde af aids i 1991.
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Mogens Troelsen fra 
Nørup mellem Vejle 
og Billund hævder, han 
er landets største Cliff 
Richard-fan. Når han 
fortæller om sit liv med 
den britiske sanger, er det 
svært ikke at tro ham.

- Jeg har været Cliff 
Richard-fan i over 50 
år. Stort set lige så lang 
tid, som Cliff har været 
i showbusiness. Jeg har 
personligt mødt ham 27 
gange. Senest 11. decem-
ber 2013, hvor jeg tilbragte 
halvanden time sammen 
med ham og Jørgen de 
Mylius, siger 
Mogens Troel-
sen.

Han hørte 
Cliff Richard 
første gang i 
1961, da han gik 
i 7. klasse, hvor 
man enten var 
Elvis- eller Cliff-
fan.

- Den første 
sang, jeg hørte 
med Cliff, var 
singlen ”A Girl 
Like You”. Jeg 
havde ikke man-
ge penge, men 
da jeg blev kon-
firmeret, gik jeg 
i Fona i Vejle og køb-
te singlen. Jeg blev så 
vild med den og var 
pludselig Cliff-fan 
i klassekammera-
ternes øjne, så jeg 
gik i Fona igen og 
spurgte, hvad de el-
lers havde med Cliff. 
Jeg købte singlerne 
”Living Doll” og 
”Travelling Light”, 
og i 53 år har jeg 
købt alt, hvad han 
har udgivet, siger 
Mogens Troelsen.

Han mener ikke, at Cliff Ri-
chard har fået den kredit, han 
fortjener for sin imponerende kar-
riere.

- Han har i den grad forstået at 
forny sig og følge med tiden, sam-
tidig med, at han har været tro mod 
fortiden, hvad hans seneste album 
bevidner. På trods af alt dette fø-

ler han - og med god grund - at han ikke rigtig 
er blevet anerkendt. Specielt i England, hvor 
mange ikke mener, at det, han har opnået, kan 
vurderes på højde med andre engelske pop/
rock-kunstere, siger Mogens Troelsen.

Selv om det trækker tænder ud, kan han 
godt anbefale et specielt album eller sang.

- Der er mange, jeg kunne have valgt, men 
rent faktisk falder mit valg 

på ”Always Guaran-
teed” fra 1978, der 
blandt andet inde-
holder supernum-
meret ”Some People”. 
”Always Guaranteed” 
toppede i sin tid den 
danske hitliste og solgte 
så godt herhjemme, at 
der var et eksemplar af 
det i hver fjerde husstand, 
hvilket Cliff Richard 
stadig husker. Med hen-
syn til hvilken sang, jeg 
vil anbefale, er det endnu 
sværere. Cliff siger selv, at 

hvis der kom en 
Mars-mand ned 
til jorden og 
spurgte ham, 
hvad han havde 
lavet, så ville 
han spille ”De-
vil Woman” 
for ham. Så jeg 
vælger ”Devil 
Woman”, der 
jo gav Cliff et 
gennembrud 
i USA i 1976, 
siger Mogens 
Troelsen.

Mogens Troelsen har fulgt Cliff Richard i 
over 50 år og har samtlige plader, videoer 

og bøger, briten har udgivet i karrieren

Danmarks 
største fan

Af Simon Staun
sim@fyens.dk halen over det gennemførte 

popnummer.
- ”Some People” og ”We 

Don’t Talk Anymore” er nog-
le af de sange, der i nyere tid 
- og det vil sige de seneste 35 
år - har betydet mest for min 
karriere. Jeg kan godt forstå, 
at du kan lide førstnævnte. 
Jeg havde selv en uforglem-
melig oplevelse, første gang 
jeg fik sendt melodien til 
”We Don’t Talk Anymore” af 
Alan Tarney. Selv uden tekst 
ville jeg købe den sang, da 
jeg instinktivt kunne mærke 
potentialet. Jeg havde en klar 
fornemmelse af, at den kun-

ne ryge til tops. Måske ikke 
nummer et på hitlisterne, 
men i hvert fald nummer 10. 
Var jeg ikke Cliff Richard, vil-
le jeg ønske den, hvis jeg blev 
ringet op af et radioprogram, 
siger han og smiler.

Holder sit løfte
Da jeg spørger ham, om han 
har en tilsvarende oplevelse 
som knægt, behøver han ikke 
lang svartid.

- Jeg har ikke været med 
i et radioprogram, men jeg 
husker tydeligt, da jeg købte 
min første plade. Det var 
Sammy Davis Jr.’s single ”In a 

Persian Market”. Den havde 
et rock’n’roll-riff, selv om 
det var før rock’n’rollen fik 
sit navn. Den lyttede jeg til 
ufatteligt mange gange. En 
anden sang, der gav og giver 
mig gåsehud, er The Everly 
Brothers’ ”All I Have To Do 
Is Dream”. Men også Elvis’ 
”Teddy Bear” og ”All Shook 
Up” har en helt særlig plads 
i mit hjerte. Jeg kan huske et 
radioprogram, hvor dj’en var 
så vild med ”Teddy Bear”, 
at han spillede det som åb-
ningsnummer og igen alle-
rede som sang nummer fire. 
Han spillede det tre gange 

på en halv time. Jeg nød hver 
eneste gang, og det er samti-
dig en påmindelse om en tid, 
hvor radioværter kunne spille 
den musik, de havde en pas-
sion for, siger Cliff Richard, 
der er overbevist om, at han 
stadig står på en scene, når 
han bliver 80. 

Hans fars sidste ord til ham 
var: ”Vil du virkelig musik-
ken? Elsker du den højt nok 
til at satse alt på den? Så gør 
det godt og fortsæt med at 
gøre dit allerbedste resten af 
livet”. 

- Jeg gav ham mit løfte. Det 
har jeg levet op til lige siden. 

Jeg er måske ikke dén bedste, 
men jeg hører til blandt de 
bedste, når det kommer til at 
levere et medrivende show. 
Nu håber jeg bare ikke, jeg 
falder på scenen i Odense og 
brækker et ben, siger sir Cliff 
Richard sarkastisk og giver et 
stålfast håndtryk, der kunne 
knuse en valnød.

Arena Fyn. 22. maj kl. 20

Af Simon Staun
sim@fyens.dk
Fotos: Carten Bundgaard, 
Polfoto og wikipedia

Harry Rodger Webb blev til Cliff Richard i begyndelsen af 1958. I august samme år udgav han sin første single, ”Move It”. 
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» På min 
kom-

mende turné 
synger jeg en 
håndfuld af 
rockhistoriens 
største sange, 
og jeg kan ikke 
vente med at 
kaste mig over 
Chuck Berrys 
”Johnny B. 
Goode”
Cliff Richard

» Jeg er 
gået på 

scenen med 
forkølelse, 
hovedpine, 
influenza, 
tandpine og 
alverdens 
andre ska-
vanker. Det 
eneste, der 
har holdt mig 
i sengen, er 
ondsindet 
halsbetæn-
delse. Uden 
stemme går 
det ikke.
Cliff Richard

Used to think that life was sweet,
Used to think we were so complete,
I can’t believe you’d throw it away.

Used to feel we had it made,
Used to feel we could sail away,
Can you imagine how I feel today,
Well it seems a long time ago you were the lonely one,
Now it comes to letting go you are the only one,
Do you know what you’ve done.

It’s so funny how we don’t talk anymore,
It’s so funny why we don’t talk anymore,
But I ain’t losing sleep and I ain’t counting sheep,
It’s so funny how we don’t talk anymore.

”We Don’t Talk Anymore”, 1979


