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JESPER KLEINS LIV OG LYKKE
”I de første ti år finder man på det hele, og i de sidste ti lever man på navnet og
sit renommé, og så er den potte ude. Så er det liv gået til ende ...”
Citat af Jesper Klein, som i portrætbogen Jesper Kleins liv og Lykke fortæller
om et langt og begivenhedsrigt liv som skuespiller og komiker.
Som ung musikant supplerede Jesper Klein sine studier med at spille på
værtshuse til den lyse morgen. Og han kunne nemt være endt som magister i
teatervidenskab med konferens om hofnarre i middelalderen, men skæbnen ville,
at Jesper Klein selv fik status af landskendt hofnar med speciale i at blande
humor og alvor, så ingen kan være helt sikre på, hvad der er hvad.
I slutningen af 1960’erne fik Jesper Klein en fod inden for i DR, hvor hans
alsidige talent, musikalitet og humor hurtigt gjorde ham landskendt som den unge
rebel, der brød alle tabuer og grænser for, hvad en public service radio- og tvstation turde servere for børn og unge.
”Jeg ved selvfølgelig, hvem Jesper Klein er, men hvem er alle de andre?”
spurgte det harmdirrende radiorådsmedlem Erhard Jacobsen efter at have hørt et
afsnit af Jesper Kleins satiriske one-man-radioprogram ”Kleins komiske
laboratorium.”
Besat af en livslang arbejdsiver, der ikke tillod fem minutter på den lade side,
markerede Jesper Klein sig i de følgende årtier som manuskriptforfatter til
julekalender-klassikerne ”Vinterbyøster” og ”Jullerup Færgeby”, som frontfigur i
showgruppen Klyderne, der talte selveste John Cleese blandt sine fans og som
prisbelønnet skuespiller i film som ”Balladen om Carl Henning” og ”Skønheden
og udyret.”
Jesper Kleins liv og Lykke er også historien om et langt og lykkeligt samliv
med skuespillerinden og forfatteren Lykke Nielsen – fra det øjeblik de mødtes
første gang hjemme hos fælles venner, og indtil Lykke Nielsen den 29. august
2006 ”forlod mig på den mest grundige måde, man kan tænke sig.”
Side om side med Jesper Kleins egen fortælling optræder udtalelser og anekdoter
fra venner, kolleger og familiemedlemmer – blandt andre sønnen Sebastian Klein
og svigerinden Helle Nielsen, kollegerne Flemming Jensen og Ulf Pilgaard samt
vennerne Per Arnoldi og Flemming Quist Møller.
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