
Udenlandsk humor på tv 
- eller: Hvorfor griner vi af John Cleese alligevel? 

Af Barbara Gentikow 

En stor del af de fjernsynsudsendelser, en dansk tv-seer i dag har at gore med, er 
udenlandske programmer. Dette gadder ikke mindst for det voksende antal af 
seere, der har adgang til satellit-tv. Efter nye beregninger er saledes hele to tre- 
diedele af tv-programmerne, danskerne har til radighed i dag, af udenlandsk op- 
rindelse.' Dette betyder bl.a., at danske tv-seere er udsat for ikke ubetydelige 
forst~elsesproblemer, idet de skal tackle fremmedsproglige originalversioner 
(med eller uden undertekster). 

Til de mest populære udenlandske underholdningsprogrammer i Danmark 
horer den engelske crazy comedy, en genre, der er meget krævende med hensyn 
til den sproglige forstaelse. En serie som Allo Allo fra BBC er en af de sværeste 
der findes - man skal nærmest være lingvist for at kunne fatte dette engelsk- 
fransk-tysk-italiensk-skandinaviske kaudervzlsk. Andre er Benny Hill, Blackad- 
der og Smirh and Jones, men forst og fremmest er det programmer med John 
Cleese, som Monty Python's Flying Circus og Fawlty Towers (p2 dansk HallØj 
på Badehotellet). 

Specielt disse to serier har et relativt stort publikum i Danmark. Dette viser 
sig ikke bare i de mange genudsendelser, senerne har oplevet pa bade DR TV 
og TV2, og i de ret pæne rarings de stadig ~ p n A r . ~  Pafaldende er og& at i det 
mindste en del af dette publikum er en trofast skare af fans, der ser serierne (el- 
ler dele af dem) gang pA gang de kommer p i  skzrmen. Og i danske kabel-tv- 
husholdninger ses de ogsA gerne pa de udenlandske kanaler, der genudsender 
dem med jzvne rnellemr~rn.~ 

Det er tankevækkende, at det danske publikum i lang tid har været fortrolig 
med denne specielle form for udenlandsk humor, mens et stort publikum som 
det tyske ikke kendte noget til det. Det er f ~ r s t  nu, disse to serier prmenteres for 
de tyske tv-seere. Fawlty Towers blev vist i efteraret 1990, pA den private kanal 
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