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VIND NOGET MERE
Lars Klint 
larsk@jfmedier.dk

Ken Bannister (USA), ejer af 
International Banana Club 
Museum i Altadena, Califor-
nien, har samlet 17.000 ba-
nanrelatere-
de objekter 
siden 1972. 
De er alle ud-
stillet i hans 
museum.

Denne op-
lysning kom-
mer naturligvis fra Guinnes 
World Records (afsnittet om 
”Bananrelaterede samleob-
jekter”), et opslagsværk som 
Guinnessbryggeriernes ad-
ministrerende direktør, Sir 
Hugh Beaver, fi k ideen til, da 
han i 1951 eft er et skydesel-
skab rendte ind i en diskus-
sion, om hvorvidt det var en 
hjejle eller den skotske dal-
rype, der er Europas hurtig-
ste jagtfugl (det er hjejlen). 
Da der ikke fandtes noget 
sted at slå spørgsmålet op, 
indså han, at der måtte væ-
re et marked for en bog, der 
kunne afgøre sådanne dis-
kussioner.

Første bind af Guinness 
World Records udkom i 1955 
og blev hurtigt så populær, 
at den siden kunne registre-
re sig selv som indehaver af 
verdensrekorden som den 
mest sælgende bog med co-
pyright.

2018-udgaven af rekordbo-
gen er på gaden, og nu kan 
tre læsere få værket hjem i 
bogreolen, fordi avisens kul-
turredaktion i samarbejde 
med forlaget Carlsen udlod-
der eksemplarer blandt dem, 
der kan svare rigtigt på dette 
spørgsmål:

Hvad er ifølge 2016 Global 
Peace-indekset verdens 
mest fredelige land?
A. Danmark
B. Island
C. New Zealand

Mail dit rigtige svar til kon-
kurrence@fyens.dk - kald din 
e-mail for ”Rekorder”.

Vi skal have dit svar senest 
onsdag 15. november kl. 10.

Gevinsterne bliver sendt til 
vinderne med posten.

Vind Guinness’ 
rekordbog

nien, har samlet 17.000 ba-

de objekter 

mer naturligvis fra Guinnes 

Filmklassikeren fra 1949 
med citarmusik hedder 
”Den tredje mand”. 
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Det må være skæbnen, der er 
på spil, da interviewet med 
Graham "Suggs" McPherson 
begynder klokken 17.30 søn-
dag eft ermiddag den 5. no-
vember. Det er præcis dér, 
kampen mellem Chelsea og 
Manchester United fl øjtes 
i gang. Opgøret kører på en 
tv-skærm i baggrunden, men 
Graham "Suggs" McPherson 
lover, at han nok skal holde 
fokus på samtalen, selv om 
han er glødende Chelsea-fan.

- Hvis jeg begynder at ban-
de, er det ikke på grund af di-
ne spørgsmål ... Jeg har fulgt 
Chelsea, siden jeg var knægt. 
Faktisk er jeg så stor fan, at 
jeg engang blev smidt ud af 
Madness. Jeg havde fået bil-
letter til en kamp mellem 
Chelsea og Arsenal, som jeg 
måtte se. Jeg fortalte de andre 
i bandet, at jeg skulle besøge 
min dødssyge bedstemor og 
ikke kunne øve med dem 
den dag. De så mig desværre 
på stadion på tv og smed mig 
ud af bandet, siger Graham 
"Suggs" McPherson og ler.

Der gik dog ikke længe, 
før han fi k tryglet sig tilbage 
i London-bandet, som han 
nu har været frontmand for 
i 40 år.

- Det er sgu sjovt at tænke 
tilbage og betragte sig selv 
som 16-årig. Jeg var forvirret, 
som teenagere nu er, og på 
vej ind i noget kriminalitet. 
Ikke noget voldsomt, men 
stadig ikke heldigt. Jeg kom-
mer fra et fattigt område af 
London, hvor det kunne væ-
re svært at komme væk fra. 
Madness blev min vej væk, 
siger Graham "Suggs" McP-
herson.

Han kalder de første år i 
bandet for sin "uddannelse".

- Madness var min uddan-
nelse. Vi tog musikken eks-
tremt seriøst og fi k ret hurtigt 
fornemmelsen af, at vi kun-

Galskaben 
trives hos 
engelsk 
kultband
De fl este danskere vil kende sangene 
"It Must Be Love" og "Our House", som 
det engelske band Madness udsendte 
i 1981 og 1982. Siden er det blevet til 
yderligere 10 albummer med den 
excentriske sanger Graham "Suggs" 
McPherson i front. Ham fi k avisen en 
snak med inden gruppens udsolgte 
koncert på Store Vega i København.

Madness er et engelsk 
pop/ska-band fra Camden 
Town i London. Madness 
debuterede med albummet 
"One Step Beyond" i 
1979. Bandet består 
af seks medlemmer med 
sangeren Graham "Suggs" 
McPherson i front. De 
øvrige medlemmer er Chris 
Foreman, Mike Barson, Lee 
Thompson, Dan Woodgate 
og Mark Bedford.

Det største Madness-hit er 
"Our House" fra 1982. Der 
er siden komponeret en hel 
musical over nummeret. En 
anden berømt sang er "It 
Must Be Love", som dog er en 
coversang af Labi Siff res hit 
fra 1971.

Madness har udgivet 12 
studiealbummer. Seneste 
album er "Can't Touch Us 
Now" fra 2016.

FAKTA
MADNESS

ne nå langt, hvis vi knoklede 
for det. Jeg havde også behov 
for at vise, at jeg satsede 100 
procent på bandet eft er mit 
stunt med fodboldkampen, 
fortæller Graham "Suggs" 
McPherson og konstaterer, 
at stillingen er 0-0. 

Maler optimale nuancer
Den 56-årige forsanger har 
ikke overraskende udviklet 
sig enormt i de fem årtier, 
han har været med i bandet. 
Men der er elementer, som 
ikke har forandret sig.

- Jeg er en helt anden san-
ger i dag end dengang af den 
oplagte grund, at en dreng 
på 16 år og en mand på 56 
år synger på vidt forskellige 
måder. Men det, jeg godt kan 
lide at synge om, har faktisk 
ikke ændret sig, siger Gra-
ham "Suggs" McPherson.

Mens koncerterne i mange 

”Madness Can’t Touch Us 
Now”, er titlen på dette 
pr-foto.

år handlede om at have det 
sjovt med vennerne på sce-
nen, drejer det sig i dag mere 
om at underholde publikum.

- I gamle dage hoppede jeg 
rundt som en gazelle på sce-
nen og fægtede løs med arme 
og ben. I dag er jeg lidt mere 
afdæmpet og knap så tosset. 
Jeg er lidt mere som et dådyr, 
der dog også kan spjætte lidt 
med benene. Og så er der 
den markante forskel, at mit 
fokus er på publikum. Det er 
dem, det drejer sig om. Ikke 
mig eller os, fortæller Gra-
ham "Suggs" McPherson. 

Det er svært for ham at 
skelne mellem sine person-
lige ambitioner og bandets 
ambitioner, fordi de eft er-
hånden hænger uløseligt 
sammen.

- Mine personlige ambiti-
oner førte blandt andet til, 
at jeg lavede et soloshow i 

England, som var mere tea-
tralsk funderet end koncer-
terne med Madness er. Det 
har resulteret i, at jeg blev 
en bedre frontmand i Mad-
ness, hvilket igen påvirkede 
bandets ambitioner. Jeg lær-
te blandt andet, at hver ene-
ste lille bevægelse kan have 
stor betydning. Og at jeg kan 
nå en nærmest zen-agtig til-
stand, hvor jeg nyder at frem-
føre de samme sange igen og 
igen og igen. Det er ubetinget 
en fordel, når man har spillet 
sange som "Our House" og 
"It Must Be Love" til stort set 
samtlige koncerter siden be-
gyndelsen af 1980'erne, siger 
Graham "Suggs" McPherson.

Han forklarer, hvordan 
han tilstræber eft er at perfek-
tionere hver eneste detalje i 
sangene for at gøre det ud-
holdeligt at synge de samme 
ord for gud ved hvilken gang.

- I stedet for at kede mig, 
forsøger jeg at male hver 
eneste nuance så optimal, 
som den kan blive. Det hjæl-

per mig med at fi nde frem til 
energien, som jeg mærkede 
første gang, jeg fremførte en 
given sang. Der gemmer sig 
på en måde et paradoks i den 
tilgang, fordi jeg gør en stor 
indsats for ikke at gøre en 
stor indsats, siger Graham 
"Suggs" McPherson.

Et demokratisk band
Bandets seneste album, 
"Can't Touch Us Now" ud-
kom i fj or og blev ikke 
mindst i de britiske medi-
er kaldt ét af bandets bed-
ste nogensinde. Måske fordi 
bandet er mere kreativt og 
velfungerende end længe.

- Jeg kan ikke mindes, at vi 
har haft  det sjovere i bandet 
end lige nu. Vi kommer godt 
ud af det med hinanden, selv 
om vi er en fl ok stærke indivi-
dualister og gale excentrike-
re, der kan diskutere de mest 
absurde ting. Som hvilke sko, 
der er pænest. Eller hvis buk-
ser, der er smartest. Eller de-
battere hvilket guitarplekter, 
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Julebøger
Anette Hyllested  
ahy@fyens.dk

bøger: Julemåneden nærmer 
sig og dermed også de mere 
juleagtige bøger. Vi har pluk-
ket otte af slagsen, som du 
kan læse om her:

Peter A.G. Nielsen er ak-
tuel med "Julekalenderen - 
en vinterbaders notater fra 
menneskehavet. I bogen, 
der er udkommet på Eksi-
stensen, kan man hver dag 
i julemåneden læse en sam-
tale mellem Peter A.G. og et 
menneske, der åbner vores 
blik for mangfoldigheden. 
Vi møder bl.a. en næsten 
blind mand, en duedame og 
en dansende skraldemand.

Bagedyst-vinder Tobias Ha-
mann har skrevet "Tobias’ 
jul -24 slags spiselig julepynt 
(du ikke behøver hænge 
op)." Titlen siger det meste 
om bogen, og når man bla-
der, er der dømt sukkertrang. 
Udkommet på Gyldendal.

Blandt gengangerne finder 
vi "Jul på borgen" – også i 
år med Pia Kjærsgaard som 
redaktør. I bogen fortæller 
medlemmer af Folketinget, 
ministre og ansatte på Chri-
stiansborg hver en julehisto-
rie. Dele af overskuddet fra 
salget går til hjemløseorgani-
sationen Hus Forbi. Udkom-
met på People’s Press.

"Ved julelampens skær" er 
den mest trofaste julebog af 
alle. Til næste år har den 100 

Julebøger til 
store og små

års jubilæum. I denne udga-
ve nummer 99 er det Betti-
na Aller, der fortæller om sin 
barndoms jul. Udkommet 
på Grønvald Fynbos forlag - 
gennem Gyldendal.

"Julebestiariet" er en ny type 
julekalender for både børn 
og voksne. Benni Bødker har 
indsamlet oplysninger om 24 
af de fæleste julemonstre og 
"monster"-tegner John Kenn 
Mortensen har illustreret. 
Udkommet på Cobolt.

For de yngste er der bl.a. "Det 
rimer nu til julefest" af tale-
og hørepædagog Bjarne Lar-
sen. De 24 kapitler er skrevet 
på rim og handler om Sofie 
og Hans, der har besluttet 
sig for ikke at servere juleg-
rød med smørklat til nisser-
ne, for de tror ikke, de findes. 
Men de tager fejl - som alle 
os julekyndige og deres eget 
barnebarn ved. Udkommet 
på Mellemgaard.

Gyldendal har samlet en 
række julehistorier i "Gyl-
dendals store julebog for de 
små". Bogen består af både 
nye og gamle julehistorier, 
aktiviteter, opskrifter og ju-
lesange og er rigt illustreret.

Det er også Gyldendal, der 
står bag "Jul i andre lande", 
som er skrevet af Sofie Maria 
Brand og illustreret af Ras-
mus Juul. Den beretter, som 
titlen antyder, i ord og bille-
der om, hvordan man holder 
jul i andre lande.

Pressemeddelelser sendes til
E-mail: kultur@fyens.dk

Kulturkalenderen 
Telefontid: man-fre: 9-17, 
 63 45 23 26
kulturlister@fyens.dk

der er bedst. Men vi skændes 
om tingene i en god ånd, for-
di vi har været venner i 40 år, 
og humøret smitter af på kre-
ativiteten, understreger Gra-
ham "Suggs" McPherson. 

Han kalder Madness for et 
demokratisk band, hvor alle 
seks medlemmer bidrager 
med sangskrivningen. Det 
kan også være en del af for-
klaringen på, at bandet stor-
trives.

- I de fleste bands har man 
én eller maksimalt to sang-
skrivere. I Madness har vi 
seks. Med vidt forskellige 
meninger og udgangspunk-
ter. Når vi endelig bliver eni-
ge om en tekst eller en me-
lodi, tror jeg, at essensen 
er stærkere, siger Graham 
"Suggs" McPherson.

Bandets navn lever de seks 
medlemmer stadig op til.

- Vi er bindegale hele ban-
den. Vi opfører os ikke just 
som engle i dag, men vi op-
fører os heller ikke helt så ab-
surd som i gamle dage. Den-

gang var det rendyrket Mad-
ness, konstaterer Graham 
"Suggs" McPherson med et 
hæst grin. 

It must be love
Af de hundredvis af sange, 
Madness har udgivet siden 
1979, fremhæver han den 
flere end 10 minutter lange 
sang "The Liberty of Norton 
Folgate" fra 2009-udgivelsen 
med samme navn.

- "Liberty" betyder ikke fri-
hed, som det ellers gør på en-
gelsk, men refererer til en by-
del i London, hvor man ikke 
skulle betale kirkeskat. Jeg 
blev draget alene af ordlyden 
"The Liberty of Norton Fol-
gate". Det lød lidt som titlen 
på en Syd Barret-sang. Jeg har 
altid interessereret mig for 
Londons historie, men det er 
umuligt at skrive en sang om 
hele den enorme by, derfor 
var det oplagt at zoome ind 
på et enkelt kvarter i en hi-
storisk refleksion, siger Gra-
ham "Suggs" McPherson.

I kvarteret Norton Folgate 
har der gennem tiden boet 
jøder, huguenotter og bang-
ladeshere.

- Det er et område i London, 
hvor der i tusind år har væ-
ret en konstant strøm af nye 
mennesker. Kvarteret har spil-
let en markant rolle i Londons 
historie, og det er jeg ret stolt 
af at have skildret på et album, 
som i øvrigt blev kaldt vores 
bedste nogensinde af flere bri-
tiske medier, siger Graham 
"Suggs" McPherson.

I øvrigt noterer han, at 
Madness er et yderst respek-
teret band i hjemlandet.

- Det er naturligvis ikke så-
dan, at alle englændere elsker 
Madness. Men der er ikke 
mange, som decideret hader 
os. Jeg tror, at vores arbejd-
somhed og ydmyghed bæ-
rer frugt i den henseende. Vi 
har aldrig stræbt efter at være 
rockguder, men betragtet os 
som arbejdsmænd. Den til-
gang tror jeg tiltaler mange. 
Vi oplever i hvert fald, at der 

er udsolgt overalt, vi spiller i 
England og Skotland. Det er 
meget godt gået efter 40 år. 
It must be love, siger Graham 
"Suggs" McPherson med re-
ference til ét af gruppens 
største hits.

Han er nødt til at smutte, 
fordi bandmedlemmerne 
skal mødes for at diskutere 
aftenens setliste. Seks mand 
med forskellige bud og hvert 
deres ønske om en cover-
sang, som Madness har for 
vane at spille til deres kon-
certer.

- Det ender altid i et stort 
skænderi. Men i dag er vi 
trods enige om at spille 
de fleste af vores hits. En-
gang ville flere i bandet pri-
mært spille de nye sange. 
Det var både jeg og publi-
kum uenige i, siger Graham 
"Suggs" McPherson.

Chelsea vinder i øvrigt 1-0 
over Manchester United. 
Måske én af grundene til, at 
Madness vælter Store Vega få 
timer efter interviewet.


