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Formandens klumme
Sommeren står foran os, hvilket indebærer ferie og forhåbentlig dejlige aftener på terrassen eller i naturen. En tid alle glæder sig til.
I biografen glæder vi os også. Ikke mindst fordi kommunalbestyrelsen den 11.
maj godkendte en forlængelse af driftsaftalen med 6 år. Dermed kan Sofarækken se frem til endnu en årrække ”med foden under eget bord”.
En anden ting, vi ser frem til, er digitalisering af biografen. Også her har vi fået
stor støtte af kommunalbestyrelsen. Desværre er det meget dyrt, og vi har
selv med støtte fra kommunen endnu ikke helt finansieringen på plads. Men
vi er fortrøstningsfulde, og håber på statsstøtte, så vi endelig kan gennemføre
digitaliseringen. Dette er nødvendigt, hvis vi ikke kun skal vise film fra det forrige århundrede.
God sommer!
Henning Richard Jensen

Kommende film
Orla Frøsnapper
Victor bor i en søvnig lille by, hvor han tilbringer dagene sammen med sin ven Jacob
og sin hund Pølse. De driller de voksne lidt,
men det hele får en anden drejning, da de
møder den modbydeligste, grimmeste,
mest tyranniske og dummeste bølle i byen:
Orla Frøsnapper.
Animationsfilm, som bl.a. Nikolaj Lie Kaas,
Nicolaj Kopernikus, Ole Thestrup, Lars Ranthe, Thure Lindhardt, Sofie Stougaard og
Lasse Lunderskov har lagt stemmer til.
1-19. juni. Danmarkspremiere.
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Rosa Morena
Anders W. Berthelsen vil så gerne adoptere
et barn, og han tager derfor til Brasilien med
henblik på simpelthen at købe et. Det går
naturligvis ikke som forventet. Filmen har
fået fremragende anmeldelser.
3-9. juni.

Det Stærke Køn (We Want Sex)
Vi skriver 1968, og Ford fabrikkerne i England har 55.000 arbejdere, hvoraf bare 187
er kvinder. Anført af Rita O’Grady
(fremragende spillet af Sally Hawkins) gør de
oprør mod fabrikken - og mændene - for at
få ligeløn. Det er der kommet en klog, underholdende og meget morsom film ud af.
9-29. juni.

Maos Sidste Danser
Fantastisk flot film om danseren Li Cunxin,
der forlod det kommunistiske Kina for at gå
på balletskole i USA. Det bringer store muligheder og store dilemmaer. Baseret på en
virkelig historie.
30. juni - 12. juli.

Harry Potter 7 (2. del)
Den allersidste film i serien er på vej. Harry Potter og
Dødsregalierne - 2. del . I filmen skal Harry Potter og
Voldemort ud i et endeligt opgør, og Hogwarts skæbne
er på spil.
Danmarkspremiere den 13. juli
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Lars og Mads Mikkelsen
– et dobbeltinterview
Henning Mikkelsen, af alle kaldet
MIK, var i 22 år tillidsmand i Danske Bank og i en periode næstformand for bankens personalekreds.
Henning er levende interesseret
i musik – særlig jazz – samt teater og revy. Han er glimrende på
mundharpe (jeg har selv hørt
det), og han har i en periode også
spillet jazzklarinet.
Jeg kendte ham ret godt den
gang, men det er gennem vores
gode ven og min tidligere kollega, Hans, kontakten er blevet
formidlet til MIK og videre til
hans to sønner.

Henning Mikkelsen, 2002.
© Christoffer Regild / Fagbladet Finans.

Det tog et par år.
Der var godt nok længe til næste
nummer af medlemsbladet, men
der var pludselig en chance, der
næppe ville komme igen:
Et dobbeltinterview med en af
Danmarks allerbedste teaterskuespillere, der også har lavet
en del film, og den internationalt
berømte filmskuespiller, der såmænd også har lavet teater.
Det er vist ikke set før.
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En almindelig tirsdag i februar
Nogle minutter før den aftalte tid kom Lars i sin bil. Jeg gik ud og tog imod,
men han undskyldte, at han lige måtte have lidt at spise allerførst. Han forsvandt ned i Kebab Grill House foran biografen. Lidt efter kom Mads, der ganske vist ikke var sulten, men lige skulle ned for at finde sin bror. Det var ved
middagstid, og grillen var stuvende fuld af store skolebørn, som måske har
haft noget at fortælle, da de kom hjem.
Efter en rundtur i biografen satte vi os i foyeren, og i halvanden time gik snakken livligt hen over det lille runde bord.
Mit oplæg gik ud på at starte og slutte med det, der var fælles for dem, og
undervejs snakke om deres parallelle, men meget forskelligartede karrierer.

Biografleder Lotte havde travlt med sine mange gøremål. Formanden for de aktive i
caféen, Sarah, skulle lige netop den dag have ”ordnet noget” i biografen. De ville begge
gerne lige hilse på, men forsvandt skyndsomt ovenpå, da selve interviewet gik i gang.
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Det begyndte med de gode historier
Kaptajn Flagspætte & Co
Henning og Bente Mikkelsen boede på Østerbro, da de fik Lars i 1964 og Mads året efter. Der
blev sunget og fortalt mange historier i dette hjem. I mangel på et rigtigt dukketeater, hængte Henning et tæppe op mellem to dørkarme. Så blev der spillet teater på livet løs.
Hvem var Kaptajn Flagspætte?
MADS: Jeg

var i årevis ikke sikker på, om Kaptajn Flagspætte var virkelighed eller
fiktion. Min far påstod at have
kendt ham som barn og ung,
og han havde vist endda sejlet
med ham.
Han lå med sit skib ved
Langelinie, og far sagde, at
han lige havde været nede at
hilse på ham på vej hjem. Og
så kom der en eller anden røverhistorie. Vi troede jo på
det, mand!
LARS:

I lang tid! Men da vi så
ikke længere troede på det,
lod vi alligevel som om, for at
få flere af de sjove historier.
MADS:

Og så spillede vi dukketeater, og far læste enormt meget op for os. Også store sager som Tusind og én Nat. Vi var jo umættelige, så det endte med,
at han læste det ind på en spolebåndoptager. Så kunne vi selv høre det – igen
og igen.
LARS:
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Vi så en masse film som drenge. Det var som regel dem, far selv havde
kunnet lide, da han var dreng. Sådan noget som Den Knaldrøde Pirat og De tre
Musketerer. Og så gik vi meget op i radioens hørespil. Far optog alle hørespillene på bånd. Det absolut største var jo Mordets Melodi, som vi hørte igen og
igen. Jeg kunne alle stemmerne til sidst. Jeg hørte det i hvert fald én gang om
dagen i flere år.
MADS:

Radioteatret kan noget helt
specielt. Der danner vi selv
vores egne billeder. Jeg har et
helt klart billede af, hvordan
det hele har set ud, selv om vi
kun havde oplevelsen via hørelsen. Jeg ved præcis, hvordan pantelånerens forretning
så ud. Lars har også et billede,
men det er sikkert ikke det
samme som mit. Gennem alle
disse ting aktiverede far vores
fantasi, og introducerede os til
det med historien.
Det med fantasien og lysten til gode
fortællinger og optræden har I ikke
fra fremmede. Jeres far er et meget
musisk menneske.

Han har fået mere lejlighed til at folde sine talenter
ud i de senere år. Han er vild
med teater og jazzmusik, og som pensionist har han også fået tid til at være
statist, hvor han har været med i adskillige film og reklamer. Senest var han
f.eks. med i teaterforestillingen Peters Jul. Bag kulisserne blev han kaldt verdens bedste statist, fordi han ikke alene gør det, statister nu skal. Han render
også rundt med en skruemaskine og reparerer alting. LARS: Ja, hvis man har
en vogn, der er gået i stykker, fikser han det lige. MADS: Vi var begge inde at
se ham til premieren på Peters Jul. Det var ret fantastisk at sidde der som
publikum og se vores far på scenen. LARS: - og han var god!
MADS:
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Nogen på snotten
Jeg har læst, at allerede da I var
knægte, var det Mads, der var den
dristige og f.eks. ville tæve de andre
knægte, hvis de generede storebror.
Lars var den tænksomme og forsigtige, og Mads den kontante.

Jeg er slet ikke så sikker
på, at det var helt sådan. Jeg
var ikke specielt meget oppe
at slås.
MADS:

Jeg var altid oppe at
slås. Men det er rigtigt nok, at
det var lidt på den måde med
dristigheden hos Mads overfor det lidt mere tøvende hos
mig.
LARS:

Da I flyttede til Nørrebro, gik Mads
ned i gården og fortalte de andre
knægte, at han var den stærkeste
der, hvor han kom fra. Det kostede
så nogen på snotten.

Det var der en, der havde bildt mig ind, og så troede jeg på det (griner).
Mindreværdskomplekser og storhedsvanvid går jo altid fint hånd i hånd. Jeg
var ikke særlig stor, så jeg måtte jo i gang med nogen, der var dobbelt så store
som mig! Det udmøntede sig nu mest i sport. Jeg ville gerne vise, at jeg kunne
løbe hurtigere end de store drenge. Jeg er da noget impulsiv og har det nok
med at træde ud i nogle ting i mit liv, der ikke altid er lige velovervejede. Så er
det jo bare: ”Hovsa, om igen!”.
MADS:

Det kommer der da noget skrald ud af, men der kommer også nogle skønne
ting ud af det. Lars har nok vendt brikkerne nogle flere gange, før han er hoppet ud i det. Om det så var at sætte sig op på en racercykel, eller om man
skulle … LARS: … tage til udlandet som skuespiller eller sådan noget. Jeg tænker lidt mere over det.
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Musikalitet med mange
facetter
Det musikalske var også en del af
barndommen. Jeg har da hørt Lars
synge, godt nok kun på nettet.

Det med det musikalske
var mest Lars. Han røg jo på
Sankt Annæ.
MADS:

Det er nu ikke blevet til
så meget med sangen. Da jeg
var færdig med skuespillerskolen, var meget af det, jeg
blev tilbudt, ganske vist noget
med musik og sang. Jeg havde
debut i en musical, og derefter var der 2-3 sådanne lige
oven i hinanden. Men jeg
satte hurtigt lidt prop i det.
For det første har jeg ikke disciplinen. Man skal godt nok
øve sig meget!
LARS:

Det var heller ikke lige det, jeg ville. Jeg ville gerne være skuespiller.
At have en musikalitet er en gave, og stemme er en gave. Men det arbejde, der skal til, før det bliver perfektioneret, og man kommer videre med
det, er rigtig, rigtig krævende. Og hvis man samtidig er ambitiøs som skuespiller, er det lidt af et valg.
MADS:

Jeg husker ikke at have hørt dig synge nogensinde, Mads?
MADS: Det kommer

du heller ikke til! (begge griner hjerteligt). Jeg kan godt
synge, men det er ikke noget, folk vil betale for at høre. Jeg kan sagtens ramme ved siden af en tone uden at opdage det.
Ja der er vi så forskellige. Jeg kan ikke danse to trin, uden at det går
galt. Jeg har altid syntes, jeg var lidt for høj til det. Man står der og rager op!
LARS:
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Mads som professionel danser
Det fører os jo direkte over på det næste. Du var professionel danser i flere år, Mads. Blandt
andet i dansegruppen Mikado. Og du har gået på skole hos den navnkundige Martha Graham i New York. Det med at bruge kroppen som udtryksform, er vel også noget, der præger
dit spil?

Ja, det gør det i høj grad. Det startede egentlig med, at jeg dyrkede redskabsgymnastik. Det var faktisk på nationalt plan – lige under de bedste.
MADS:

Det at have lavet gymnastik har for mig og mange andre været en god base.
Jeg har f.eks. som dreng lavet gymnastik sammen med Lars Ranthe, som jeg
spillede sammen med sidste år. Han var stand-in og stuntmand på Gummi
Tarzan i sin tid. Den slags drømte vi jo begge lidt om som drenge!
Det med kroppen kan bruges til mange ting som skuespiller. Ikke bare til
stunts, men også mere indirekte i form af kropsbevidsthed. Så det startede
med gymnastikken og endte med at blive til dans af uransagelige årsager. Det
var bare en naturlig vej for mig at gå.

Lars som gøgler
I har begge gået ad nogle indirekte veje frem mod det at blive skuespillere. Lars, du lod dig
af din kæreste Annette Støvelbæk tilbage i 1980-erne inspirere til at blive gøgler.

Da jeg kom ud af folkeskolen kunne jeg godt mærke, at jeg ikke rigtig
skulle læse videre. Alligevel røg jeg i gymnasiet på Sankt Annæ. Det gik der
lidt ged i. Det endte med, at jeg flyttede over på Metropolitan, hvor Mads gik.
Jeg brugte fem år på at komme igennem gymnasiet, så Mads blev student før
mig.
LARS:

Du havde da et rimeligt gods snit, må man sige. LARS: Ja, et skidegodt
snit, for jeg tog mig sammen til sidst. Det handlede om, at jeg ikke rigtig havde lyst til at læse.
MADS:

Jeg har en søn på 15, og han skal lige som alle andre fastlåse sin uddannelse allerede nu. Afviger han bare en tøddel fra det, falder der brænde ned
på alle mulige måder. Det er helt uhyggeligt! Jeg tænker ofte på min egen
tvivl og på, hvordan jeg overhovedet er nået frem til at blive det, jeg er.
LARS:

Det er jo en masse tilfældigheder, der også er skabt af, at der var tid til at
trække stikket ud ind imellem.
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Jeg kan også blive helt stresset på vores børns vegne, fordi det hele er
så målrettet. Jeg kan godt se noget af fornuften i det, men alligevel! Verden
var ekstremt stor, dengang vi var unge. Alt var muligt, men man havde ingen
idé om, hvad man kunne og måtte. Derfor måtte man på en måde alt, og så
kunne man jo se tiden an.
MADS:

Havde Lars og jeg ikke haft disse muligheder, var vi jo nok endt med at læse
biologi eller filosofi. Eller måske noget i sportsverdenen. Eller noget helt andet.
Efter skolen – og efter at jeg havde brændt et års tid af – kom jeg i militæret, og derefter startede jeg på universitetet, hvor jeg læste biologi. Men så
– tilbage til dit spørgsmål – begyndte jeg at gøgle og mime.
LARS:

Teaterskolen og de første roller
Forliset på Trekronerfortet
I 1991 startede Lars på Statens Teaterskole, og året efter startede Mads på Århus Teaterskole. Sjovt nok ved jeg lidt om dig fra den tid, Lars. Sammen med jeres lærer, Lars Lunøe, troppede I jævnligt op på den nærliggende Roxy Kro, hvor en af vores venner, Annelise, i en periode serverede for jer. Hun husker dig som en haj ved billardbordet.

Ja, vi kom en del der. Skønt lille
værtshus, gad vide, om det findes endnu.
Jeg lærte det med billardet, mens jeg var
gøgler. Det var ude på Artilleri Caféen på
Amager.
LARS:

Mads havde sin filmdebut i Café Hector, og sjovt
nok var Lars også med i denne film. Det er ikke så
tit, I er med i det samme. Har I for resten nogensinde stået på en teaterscene sammen?

Ja, i min debut! Jeg var lige blevet
færdiguddannet og havde sommerferie.
Så fik jeg en opringning fra Thomas Trier.
Han havde en forestilling i gang ude på
Trekronerfortet.
MADS:
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Jeg havde endnu ikke noget job, og jeg skulle jo starte med noget. Trier havde
allerede et udmærket samarbejde med Lars, så det ville da være fint, om jeg
også kunne komme om bord. Jeg skulle spille en ung prins. Jeg havde ikke for
vane at læse manuskripterne på forhånd dengang, så jeg sagde bare ja, fordi
det lød sjovt. Det ringede jeg så glad og fortalte Lars, der skreg i telefonen:
”Nej, nej, nej – du må ikke sige ja!”. Det viste sig også, at det ikke kunne være
blevet mere katastrofalt. Scenografen var gået! Musikeren var gået! Det hele
var kun halvfærdigt ved premieren, og Trier var alt andet end dramatiker dengang. Vi løb rundt og var – mildest talt – pinagtige. Vi prøvede at få nogle ord
til at leve i et rum, der ikke eksisterede.
Det var min teaterdebut! Lars var jo allerede godt i gang som skuespiller, og
han var rasende over, at ingen kunne tage det her alvorligt. Det var så slemt,
at den hæderkronede teateranmelder, Jens Kistrup, valgte slet ikke at anmelde det! Han sad og kiggede ned i jorden hele tiden og syntes, at det var synd
for os. Jeg grinede så meget af den oplevelse samtidig med at jeg tænkte, at
herfra kunne det da kun gå opad
med min karriere.
Det var ganske rædselsfuldt. Det foregik ude i kasematterne på fortet, og man skulle jo sejle derud. Det værste var
næsten, at vi var nødt til at tage
den sidste båd tilbage – sammen
med publikum. Ellers kunne vi
ikke komme hjem. MADS: Man
kunne vælge at løbe om bagi
båden i en fart for at komme
væk, eller gå bodsgang mellem
dem, der havde haft denne rædsomme oplevelse. Der lærte jeg
så på den hårde måde, at jeg
lige skulle skimme manuskriptet
næste gang, jeg fik tilbudt en
rolle.
LARS:
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Afgangsforestillingen i Århus
Mads, du kalder fiaskoen på Trekroner for din debut, men var det ikke noget med en førsteelsker på Århus Teater?

Det kan du godt kalde det, men det var nu afgangsforestillingen på teaterskolen i 1996. Vi opførte et stykke, Kunst, som Lars Kaalund havde skrevet
og instrueret. Jeg var måske lige lovlig ung til rollen. Det var meget sjovt at
spille samme rolle igen senere på Dr. Dante. Da var det sammen med Paprika
Steen, Lars Brygmann, Nicolaj Kopernikus og Trine Dyrholm.
MADS:

Jeg dansede faktisk mig selv næsten til døde i den forestilling. Der var sådan
nogle buede vægge, som jeg skulle løbe op ad i en slags ”stunt-dans”, så der
fik jeg jo så brug for dét.
Jeg og Lars Brygmann havde en scene, hvor vi skiftevis skulle smile og græde.
Min lille datter sad nede i salen for første gang, og hun grinede så smittende,
når vi smilede, at hele salen grinede med. Til sidst sagde hun til sin mor, at nu
ville hun gerne hjem. Hun skulle
ikke se mere!

Lars i provinsen
Inden tiden i København spillede du et
par år i provinsen?

Samtidig med, at jeg gik på
teaterskolen, var jeg med i nogle
teaterforestillinger, f.eks. på
Mungo Park. Som færdiguddannet startede jeg på Ålborg Teater
i musicalen Dracula. Hvor jeg spillede titelrollen – og sang!
(griner). MADS: Der var meget
gang i musikteater dengang i Ålborg. Det var meget visuelt og
meget energisk. LARS: Det var en
skøn arbejdsplads dengang, Marlene Schwartz var direktør.
LARS:
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Efter den tid kom jeg til Odense Teater. Der var jeg med i Brechts Den
Kaukasiske Kridtcirkel. Jeg var sammen med min kone, og vi havde fået det
første barn. Det var et lidt bizart sted at komme hen som helt ung skuespiller.
Jeg oplevede ofte, at 4-5 af de skuespillere, der kom til en prøve på Kridtcirklen, var stangstive. Jeg tænkte: ”Det er da ikke det, jeg er uddannet til,
altså. Der må da være mere end det!” Jeg tog derfor ikke imod et tilbud om at
blive på teatret efter denne forestilling.
LARS:

Så jeg røg til København uden egentlig at have noget at lave der. Jeg fik dog
hurtigt lov at lave noget på Bådteatret, og så var der jo lige den omtalte katastrofeforestilling ude på fortet. Derefter kom jeg så ind på Det Kongelige Teater. Her var jeg med i 6-7 forestillinger, der ikke alle lykkedes lige godt. Det får
man jo hår på brystet af.

Mads på film og tv
Flabet – og følsom
Din filmdebut var i Blomsterfangeren,
hvor du spillede Jens Okkings søn. Men
det store gennembrud kom vel i Pusher.
Så kom Rejseholdet, og der dannede du
den figur, som man senere har forbundet dig lidt med.
Den der lidt anarkistiske og flabede fyr,
der både kan være lidt rå – men så også
er temmelig følsom. En type, du måske
også viderefører lidt i Blinkende Lygter?

De to roller er nu meget
forskellige! Rejseholdet er som tv
nødt til at have en vis ”rund”
kant. Det skal både kunne ses af
den 90-årige og den 7-årige.
MADS:

Det havde jeg lidt svært ved i
starten, fordi jeg jo var vant til
mere radikale projekter.
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Filmen har ikke samme begrænsning, men er
hurtigere. Der kunne jeg jo spille en helt anden karakter, man kan sige en højere grad af
afstumpethed (he, he!).
Man kan godt finde paralleller i det, jeg laver, f.eks. fra yderpunkter som homoseksuel
i En Kort En Lang til roden i Pusher filmene.
Jeg prøver altid at finde noget kærligt i rollen. Noget, som gør rollen identificerbar for
mig.
Man har altid forsøgt at sætte mig lidt i bås.
Først blev jeg jo identificeret som den rå fyr i
Pusher, og man mente, at jeg kun kunne lave
rå roller.
Efter En Kort En Lang mente man så, at jeg kun kunne spille homoseksuel. Og efter De Grønne Slagtere
mente man, at jeg altid skulle spiller slagter (griner).
Derfor har jeg aldrig forholdt mig til, om jeg blev castet eller modcastet – jeg har altid kun forholdt mig
til, om jeg syntes, at rollen var interessant.
Heldigvis har instruktørerne ikke et bestemt billede
af mig. Jeg synes, at jeg som skuespiller allerede har
været hele spektret rundt. Men der er altid noget nyt
– altid en ny lille vinkel på spektret.
Plakat for den amerikan- Nogen, der har noget andet, de vil have frem med
ske udgave af Helle Joofs projektet.
film En Kort En Lang

Hele det udsagn om, at man som skuespiller gentager sig selv, er egentlig lidt åndsvagt. Hele kernen i vores metier er, at vi i den grad gør brug af os
selv. Det skal vi jo, og hvis vi ikke gør det, ville det ikke sige nogen noget.
Mads har jo netop været så vidt forskellig i de ting, han har lavet.
LARS:
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Bodil og Robert for Pusher II
Du fik en masse forskellige filmroller i disse år, f.eks. Wilbur Begår Selvmord, Elsker dig for
Evigt og Jeg er Dina, hvor du spiller over for den i flere betydninger store Gérard Depardieu.
Du fik endelig en Bodil og en Robert for Pusher II.

Jeg lavede lidt i udlandet, men ellers var det meget spændende, det
der skete herhjemme på den tid. Jeg havde jo mødt Susanne Bier og lavet den
første film med hende (Elsker dig for Evigt) og Anders Thomas Jensen, som
også har haft meget stor betydning for mig. Med sidstnævnte havde jeg jo i
2000 lavet Blinkende Lygter, og senere De Grønne Slagtere og Adams Æbler.
MADS:

Der skete rigtig meget spændende for mig i de danske film, jeg var med i. Jeg
havde også bevaret forbindelsen med Nicolai Winding Refn, og så lavede vi jo
Pusher II.

Fra filmen Pusher II © Jens Juncker Jensen.
Politiken skrev i sin anmeldelse;
Det er Mads Mikkelsens totalt uforfængelige psykologiske indlevelse og voldsomme
fysiske nærvær, der primært bærer filmen, og uanset om man kan lide Pusher II eller
ej - der er gode grunde til ikke at kunne - er den lavet med så dynamisk og kompromisløst talent, at man på én gang deprimeret og medrevet bøjer sig i betuttet beundring.
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Vender den anden kind til
Ja den var jo ret hårdtslående. Så fik du til gengæld lejlighed til at vende den anden kind til i
Adams Æbler.

Lad mig vende tilbage til det, Mads allerede har sagt om Anders Thomas Jensens film. Jeg er meget imponeret over disse film. De er blevet sammenlignet med Tarantino (amerikansk instruktør) og den slags, men jeg synes
faktisk, der er tale om meget mere sammenhængende historier. Hos Tarantino tænker jeg nogle gange, at der er tale om en ”studie-psykopat”, men her
er det jo store fortællinger, der også omhandler kærlighed.
LARS:

Anders Thomas gør noget, der faktisk er rigtig frækt. Han bringer i
Adams Æbler noget rigtig teatralsk ind i skuespillet igen. Vi var ellers kommet
ind på at gøre det hele lidt mindre i udtrykket, men nu skulle vi så op at træde
på gaspedalen igen. Vi havde jo en god ballast med os, så selv om vi skulle stå
og græde over en sovs, skulle vi trods alt prøve at være rigtig kede af det
(griner). Jeg tænkte godt nok om den balance i starten: ”Hold kæft, vi bliver
slået ihjel for det her!”. Uanset om der er tale om teater eller film, skal man
være bevidst om, hvad man går efter. Det skal være ærligt.
MADS:

Det er en meget interessant film. Når man kommer udenfor landets
grænser, kan man virkelig mærke, hvor stor opmærksomheden er omkring
sådanne danske film. Adams Æbler er f.eks. meget berømmet i Frankrig og
Tyskland. Alle har set
den!
LARS:

Det handler også om,
at tendensen i danske
film hele tiden bevæger sig. Der kommer
hele tiden flere nye
ting fra dette lille land,
end man lige forventer.
© Rolf Konow
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Overfor James Bond
Jamen så er vi ovre i det helt modsatte, nemlig Casino Royal og den slags storfilm, som du jo
har lavet en del af efterhånden.

Det er ikke så anderledes,
som man måske tror. Mit arbejde
bliver meget hurtigt koncentreret
omkring 4-5 mennesker, nemlig
instruktøren og dem, jeg skal spille
en scene sammen med.
MADS:

Man gør det på nogenlunde samme måde som herhjemme ved, at
man gennemgår scenen og diskuSammen med Eva Green og Daniel Craig.
terer den. Vi har vel ikke helt så
Polfoto © Michael Sohn
meget mulighed for at påvirke rollen som herhjemme, men der bliver arbejdet med lige så meget respekt for
den enkelte. Den store forskel er, at der er 500 mennesker, man skal sige
godmorgen til, hvor der kun er 30 på settet herhjemme. Men det er da stort!
Der bliver bygget kulisser, der alene koster tre gange så meget som en hel
dansk film. På en mærkelig måde vænner man sig hurtigt til, at alt det jo bare
er der. Vi skal koncentrere os på samme måde som altid.
Nogle gange kan man da godt tænke, at man kunne spare lidt, og så give os
pengene til et par danske film. Men sådan arbejder amerikanerne, og jeg har
faktisk for det meste kun haft gode oplevelser derovre.
Du er citeret for at sige, at når du, Jesper Christensen og andre danske skuespillere bliver
brugt i udlandet, er det på grund af de roller, I har spillet i danske film. Det er måske ikke så
meget de store produktioner, der smider nye roller af sig?

Det gør Casino Royal naturligvis til en vis grænse. Men inden da er det
de danske film, der skaffer rollerne til os. F.eks. er min nye rolle i den internationale produktion De tre Musketerer affødt af Valhalla Rising.
MADS:

Almindelige amerikanere ser ikke danske film i stor målestok, men filmfolk –
de ved, hvad det er! Udenlandske filmfolk holder meget øje med danske film,
og det er der, de ser os. De danske film og roller har mere radikale udtryk,
end de er vant til. Det ser de nogle muligheder i.
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Andre opgaver i udlandet
Efter at have lavet Clash of the Titans, har du lige færdiggjort rollen som skurken Rochefort i
genindspilningen af De tre Musketerer, der får premiere til efteråret. Og så skal du lave The
Nazi Officer’s Wife sammen med Naomi Rapace, kendt som Lisbeth Salander.

Filmen om nazistens kone er desværre skrottet på grund af noget med
finansieringen. Desværre, for Naomi er helt fantastisk! Jeg har mødt mange
skuespillerinder i mit liv, som kan en masse ting. Men jeg har aldrig mødt nogen, som havde et engagement som Naomi. Jeg synes da selv, at jeg er rimelig skarp, men jeg sad bare og – what?
MADS:

Andre store skuespillerinder kan bruge en del tid på at finde ud af, hvordan
de tager sig ud foran kammeraet. Naomi går til yderligheder og er ligeglad
med, om hun ser godt ud eller ej. Hun har en radikalitet, som er helt fantastisk. Jeg håber, jeg en gang får lov at spille sammen med hende.
Du skal til Tyskland for at lave en film om trekløveret Christian VII, Caroline Mathilde og Struensee. Du skal spille tyskeren Struensee – bliver det så på tysk?

I starten af marts går
jeg i gang med den. Filmen
bliver instrueret af Nikolaj
Arcel, som Lars lavede Kongekabale med. Kongen spilles af Mikkel, der stadig går
på Statens Teaterskole.
MADS:

© Jiri Hanzn

Det var et spørgsmål om at
finde en, der havde alderen, og han er rigtig god. Caroline Mathilde spilles af
en svensk pige. Dronningen er jo englænder, så på en måde får vi noget gratis
accent. Hun er en helt fantastisk balletpige, som allerede har masser af starpower.
Struensee var jo tysker, men jeg spiller rollen på dansk. Skulle vi have været
helt historiske, skulle vi alle have talt tysk i filmen. Det gjorde alle ved hoffet
dengang, hvis de da ikke talte fransk eller latin.
Det havde været alt for besværligt, så vi taler alle sammen dansk.
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De vanskeligste filmroller
Valhalla Rising (Nicolas Winding
Refn). Ingen replikker, men en
masse krop. Det var en kold en at
lægge overkrop til?

Ja for fanden da! Det
var i den periode, hvor det
hele var ret hårdt. Da jeg var
færdig med den, som var
ufattelig hård at lave, troede
jeg, at jeg skulle direkte ned
på en fransk café og slappe
af. Men så røg jeg ind i den
der fransk/russiske sag, som
var lige så hård at lave. Om
end på en helt anden måde.
MADS:

Lige inden da havde jeg også
lavet en tysk film (Die Tür) –
på tysk. Jeg var efterhånden
ved at være lidt for slidt.

© Scanpix

Din rolle som Igor Stravinsky i
Coco Chanel og Igor Stravinsky fra
2009 var en stor udfordring? Som
udgangspunkt er ligheden ikke
slående.

Stravinsky var i virkeligheden meget lille. Jeg
havde nok det med kindbenene og det ”små-slaviske”
fælles med ham. Så med lidt
skæg og hår kunne jeg godt
bringes til at ligne ham lidt.
Jeg sagde nej i starten, fordi
jeg syntes, det var en mærkelig film.
MADS:

© Dean Rogers
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Den skulle laves på engelsk, selv om den foregår i Paris. Stravinsky skulle
snakke med russisk accent, så jeg foreslog, at de fandt en russisk skuespiller,
der kunne lære noget fransk. Instruktøren (hollænderen Jan Coenen) holdt
imidlertid fast i, at han ville have mig i rollen, så jeg endte med at tage mod
udfordringen alligevel.
Den rolle var en meget stor mundfuld. Jeg har ofte tænkt, at det aldrig kunne
blive for meget med en rolle. Det kan det sagtens! Denne rolle var lige ved at
blive for meget for mig. Det var meningen, at jeg skulle have haft flere måneder til at forberede rollen, hvor jeg skal tale med russisk accent, spille troværdigt på klaver og dirigere et orkester. Af uransagelige grunde blev der kun to
uger til at lære det alt sammen i.
Det var alt for lidt, og jeg var simpelthen meget stresset over det. Jeg sov faktisk ikke i hele perioden, og jeg var ved at brække mig over alt det arbejde.
Jeg blev mere og mere træt af den film.
Men du kunne ikke modstå udfordringen?

Jeg tog faktisk ikke rollen, fordi den
var en udfordring. Udfordringer i sig selv
interesserer mig sådan set ikke. Jeg vil hellere være med i en historie, der rører mig.
Noget, jeg kan være med til at forløse. Hvis
det er udfordringer, jeg mangler, vil jeg da
kravle op ad et stort bjerg eller sådan noget. Udfordringer er ikke noget, jeg behøver at have i mit job. Men der var godt nok
mange udfordringer i den film!
MADS:

Det gør ikke noget, at en rolle er ”nem”, når bare det er en smuk historie. Det
skal ikke være benspænd for benspændets egen skyld. Det kunne man godt
mistænke nogle instruktører for at skulle prøve sig af med. Det betyder ikke
altid, at de har så meget på hjerte.
Jeg har det på samme måde med udfordringer. Hvis ikke historien er
der og er interessant, kan det sådan set være ligegyldigt med udfordringerne.
Mediebilledet er jo blevet så kæmpestort nu, så jeg ser ingen grund til at bidrage med endnu en uinteressant historie.
LARS:
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Lars på film og tv
Dogmefilm
Du fik en meget stor og alvorlig filmrolle i En Kærlighedshistorie, hvor du
i samspil med Stine Stengade var
ude i de helt store følelser.

Ja, den er instrueret af
Ole Christian Madsen, der også lavede Edderkoppen på tv.
Det var en af dogmefilmene.
Det var enormt fedt at prøve
dogmefilmkonceptet. Man får
lov at lave hele forløbet, uden
at det brydes op hele tiden,
f.eks. på grund af lyset. Man
tager det bare igen og igen,
indtil man synes, at man har
nået en eller anden sandhed.
Udadtil i verden er det dogmefilmene, der har rykket allermest for os herhjemme.
LARS:

Vi vendte tilbage til selve skuespillet, og det har præget alt,
hvad der blev lavet i tiden
efter.
Ja, det var fint med de
dogmefilm, men selvfølgelig
blev der da snydt lidt. Det
gjorde alle, og det kan jeg
godt forstå. Jeg gad heller ikke
sidde og vente fem timer på
det rigtige lys!
MADS:

Med Stine Stengade i En Kærlighedshistorie.
© Scanpix
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Politiker, spindoktor og headhunter
Du har haft mange forskellige udtryk på
film, nogle gange som en lidt uhyggelig
type. Men så gik du gik hen og blev mere
tilbagelænet – ja nærmest distingveret – i
en periode. Du spillede Jens Otto Krag i
Krøniken på tv og glat spindoktor i Kongekabale.

Ja, jeg fik pludselig jakkesæt
på! Det tog lidt tid at finde ud af,
at jeg kunne noget andet på film.
Nimbus Film © Per Arnesen
Jeg var ikke særlig god til det med
film i starten. Heldigvis var der noget, der hed Novellefilmfonden den gang
(blev i 2003 erstattet af New Danish Screen), så jeg fik lov at være med i en
håndfuld kortfilm. Det har jeg så kunnet øve mig på, for mit udtryk som skuespiller egnede sig vist bedst til scenen. Derved kom jeg på en eller anden måde op i gear. Først kom Edderkoppen – der havde jeg skam også slips på! Den
serie synes jeg faktisk er noget af det bedste, Danmarks Radio har lavet.
LARS:

Det lidt blandede eftermæle, den serie har fået, tror jeg skyldes, at
man netop i disse år var begyndt at måle alting på seertallet. Alle havde jo set
Landsbyen, Taxa og Rejseholdet, så det var nærmest en katastrofe, hvis en
serie havde under 1,8 millioner seere. Edderkoppen var lidt mere radikal, og
der var lidt flere skarpe hjørner. Så der røg måske nogle seere af. Men kvalitetsmæssigt var der ikke noget at sætte en finger på.
MADS:

Derfra blev det så til politikere i en periode med Kongekabale som det
første. Den var lavet af Nicolaj Arcel og Rasmus Heisterberg, der begge lige
var kommet ud af Filmskolen. De kan bare det dér. De skriver fantastisk godt
begge to. Da jeg fik manuskriptet i hånden, satte jeg mig ned i min bil og læste i halvanden time. Jeg kunne ikke slippe det. Derefter skyndte jeg mig at
ringe og sige, at jeg virkelig gerne ville have den rolle. Så kom jo Krøniken med
Jens Otto Krag. Man havde i første omgang tænkt, at der skulle laves en maske, så jeg kom til at ligne ham. Det blev heldigvis ikke til noget, så jeg prøvede at se så meget af ham som muligt og så prøve at ramme hans stemme og
hans præsens. Og så kom Forbrydelsen jo et par år efter. Der var jeg skoleborgmester.
LARS:
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Den rent ydre lighed i en rolle i forhold til en historisk person går man jo meget op i ved international filmproduktion, men nogle gange er ligheden jo ikke ligefrem slående i Danmark.
Du lignede ikke Jens Otto i det ydre, og helt tosset blev det, da du spillede den i virkeligheden
meget lille Frode Jacobsen i Flammen & Citronen.

Ja, jeg vidste på forhånd, at jeg ikke kunne bringes til at ligne nogen af
dem. Da Ole Christian Madsen spurgte, om jeg ville spille Frode Jacobsen, så
jeg på nogle billeder af denne lille mand med det viltre hår. Han havde også
en meget tynd stemme. Jamen, det kunne jeg jo slet ikke! Ole Christian har
flere gange hjulpet mig, og jeg stoler blindt på ham, så det endte selvfølgelig
med, at jeg sagde: ”Det gør vi da bare!”.
LARS:

Den eneste, der lignede forlægget i Flammen & Citronen var faktisk
Thure (Lindhardt). Alle vi andre måtte jo gå på kompromis. Det kan godt være
interessant at lave figurer, hvor man ligner og taler som den historiske person, og amerikanerne er meget glade for det. Det giver rask væk en Oscar,
hvis man kan ligne en historisk person! Det i sig selv synes jeg ikke, er det interessante. Det er jo historien og den indeholdte og viderebragte karakter,
det drejer sig om. Jeg var glad for at få lov til at spille Citronen, men det var
ikke vigtigt for mig at ligne ham i det ydre. Det ville være et cirkusnummer.
MADS:

Headhunter. Den gav en Robert og var nomineret til en Bodil. Og så er du jo med i en ny
dansk krimiserie på TV2, der sendes her i foråret: Den som Dræber.

Ja, Headhunter var også en
fed rolle. Der kom jeg til at spille
sammen med Henning Moritzen,
som er den sødeste og luneste
mand, jeg har mødt i lang tid. Jeg
har aldrig spillet sammen med
ham før – heller ikke på teatret,
hvor jeg for øvrigt har spillet nogle af de roller, han havde tidligere. F.eks. Misantropen. Når jeg
mindede ham om en rolle, som
Headhunter indbragte en Robert-pris for årets
han også havde spillet, sagde
bedste birolle. Her fejres det sammen med
han altid lunt: ”Har jeg?” (der
Henning Moritzen. © Berlingske
grines).
LARS:
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Lars i udlandet
Du har også været en tur i udlandet. Det var blandt andet
for at lave en tv-serie: Unter anderen Umständen.

Ja, det er en krimiserie, som er lavet sidste
år, og som kommer på ZDF i 2011. Den er naturligvis på tysk, ligesom Mads med Der Tür. Sproget er da en barriere – i hvert fald for mig – men
i denne serie får jeg lov til at spille en dansker,
der har boet i Tyskland i otte år. Det hjælper jo
noget på det. Tyskland kunne da være et fantastisk land at arbejde noget mere i. Det er et stort
tv-land, og de sender enormt mange serier. De
er meget interesserede i at bruge danske skuespillere. Der er nok også det, at vi er et andet sted spillemæssigt, end de tyske
skuespillere er.
LARS:

Der mangler noget af friheden, når man arbejder i et andet sprog end
sit eget. Der er et yderligere lag, man skal igennem, inden man kan føle sig
helt hjemme i rollen. Det sproglige skal bare læres, så godt man nu kan. Man
må ikke se ud, som om man koncentrerer sig om sproget. Man må mase på,
og så kan man rette de fejl senere, der uvægerligt kommer.
MADS:

Lars og teaterklassikerne
Det begyndte ikke specielt godt
Politiken skrev i 2003 under overskriften Lars Mikkelsen tryllebinder i en i øvrigt ikke særlig
god anmeldelse: ”Der er to gode ting at sige om nyopsætningen af »Don Juan« på Det Kgl.
Teater. Den ene er Lars Mikkelsen, den anden er Nicolaj Kopernikus”.

Ja, og personligt opfattede jeg forestillingen som en katastrofe! Den
lykkedes bare ikke. Når du har fat i de der gamle tekster, skal instruktøren i
den grad vide, hvor han er henne. Det kan virkelig let mislykkes. Det er egentligt ikke et af Molières bedste stykker, men man kunne nok få noget bedre ud
af det, end vi gjorde den gang. Jeg lavede den jo igen på Grønnegården sidste
sommer, og der gik det da meget godt. I denne udgave spillede jeg sammen
med Nicolas Bro.
LARS:
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De store, klassiske tekster
I 2007 fik du teaterpokalen. En anmelder i Politiken skrev: ”Shakespeare, Molière, Holberg,
Werdelin, Norén – der er ingen grænser for de roller, som Lars Mikkelsen kan fylde helt ud.
Han er sin generations største skuespiller. Lige nu spiller du Molière. Du er glad for de der
store klassiske tekster?

Ja! For øjeblikket er det jo Molière, men jeg er næsten endnu mere glad
for Shakespeare. De er meget forskelligartede. Molière er ikke helt så stor en
dramatiker som Shakespeare. Han kan ikke på samme måde skabe en gedigen
struktur, som Shakespeare kan f.eks. i Othello, men han er en utrolig menneskekender.
LARS:

Der er det med de her store tekster, at hele mennesket er indeholdt. Det er
grunden til, at nogle tekster overlever fra generation til generation. Hvis man
har spillet i sådan et stykke, og måske 20 år senere får til opgave at spille rollen igen. Så bliver man altid bekræftet i, at hele mennesket stadig er inde i
rollen.

Romeo og Julie på en trappestige
Flammens Muse er en række originale tekster fra forskellige af Shakespeares skuespil,
som I tre mand høj fremførte i undertrøjer og
med nogle trappestiger som eneste scenografi. Balkonscenen med to svedige herrer i
undertrøjer. Men det virkede fantastisk! Kan
man sige, at noget af det, du i sin tid lærte
som gøgler kan bruges til at formidle disse
svære tekster?

© Martin Tulinius /PR

Det kan man godt! Det med
gøglet vil jeg aldrig nogensinde fornægte, det er jo dér, jeg kommer fra som skuespiller. Det med den direkte
kontakt, det mener jeg også, Shakespeare har haft. Den tendens synes jeg, er
værd at dyrke. Ellers kan det godt gå hen og blive for høje albuer og for fint
tøj. Så mister selve teksten noget af sin anvendelse. Det har været
”teaterskrædderi” på et helt praktisk plan, Shakespeare har stået for. Det vil
jeg gerne være med til at undersøge. Derfor var der ingen kostumer og scenografi. Ved at springe rundt i teksterne arbejder vi med illusionen. Det var folks
egen bevidsthed, der blev aktiveret.
LARS:
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Er det sådan, at jeres disciplin først bliver helt optimal, når I bliver udfordret. Er det sværere
at holde gejsten oppe ved det mere ordinære?

Jeg er meget disciplineret, og det tror jeg, at vi begge to er omkring det,
vi laver. Lige meget hvad vi laver. Men det taler da meget til min disciplin med
de enorme ting, man skal tilegne sig - de enorme spektre ved de store roller.
At få alle de små perler af ord op at stå og at blive vedkommende også i dag.
Det der stræk, der er mellem disse 400 år gamle ord og nu. Jeg elsker, når det
lykkes. Virkelig!
LARS:

Det at være skuespiller
På skuldrene af forgængerne
Kan en moderne filmskuespiller en masse
mere, end de kunne for en generation siden?

Der var en kort periode, hvor
der var en generationskløft mellem
de ældre skuespillere med en lang
teaterkarriere og en yngre, der var
meget fokuseret på film. Det er en
gave, at have fået lov at spille samMisantropen, Skuespilhuset 1911.
men med disse ældre skuespillere
En pragtpræstation af de helt store.
som Lars fortalte det om Henning
Moritzen. Og Bodil Udsen, Fritz HelKristelig Dagblad © Morten Abrahamsen.
muth, Ole Thestrup – og mange andre. Dette generationsmøde er supervigtigt for os, og jeg tror også, at det er rart for dem. Der er blevet mere
plads til historien i filmene nu end dengang, der var den generationskløft.
MADS:

Jeg tror ikke, der er nogen som helst i vores generation, der ikke vedkender sig kvaliteterne ved de ældre film, der er lavet før det nybrud, som vi
er med i. Se nu en film som Lille Spejl med Fritz Helmuth eller Per med Ole
Ernst. De er jo ikoner! Og langt før dem Angelo Bruun! Kan du huske første
gang, vi så ham på film, Mads. Det var i Bodil Ipsens Mordets Melodi. Er du da
sindssyg, mand – han er jo helt derude, hvor han rammer en helt anden flade
end dem, han spiller sammen med. Jo, vi er helt bevidste om, at vi står på
skuldrene af nogle andre, og ikke bare opfandt det hele i vores generation.
LARS:

28

Det skal koste noget!
I har begge haft perioder, hvor I syntes, at presset var lige voldsomt nok. Så holdt I en pause,
hvor I gik hjemme og smurte madpakker til ungerne, før I maste på igen. Det koster at være
skuespiller på jeres plan?

Det skal koste! Jeg tror ikke, jeg gad være i branchen, hvis ikke det kostede noget. Så er balancen jo undertiden at finde ud af ikke at tage alt for
hårdt fat hver gang. Jeg kunne ikke have dette job, hvis ikke det kostede noget. Sådan er jeg bare ikke skruet sammen.
LARS:

Man vil da altid gerne have, at resultatet bliver skide godt, uden at man
er totalt bombet bagefter. Men man kommer ubevidst til at køre sig selv et
sted hen, hvor det altid bliver det sidste mandat, der afgør det. Så er man
godt nok drænet bagefter. Vi har det nok lidt som professionelle fodboldspillere. Når de er færdige med karrieren, gider de ikke spille som oldboys. Det er
ikke derfor, de spiller fodbold. Det er for at være i det felt, hvor der virkelig er
noget på spil.
MADS:

Tvivlen er nødvendig
Lars har sagt om Mads, at han ikke er så meget i tvivl om, hvordan en rolle skal spilles. Han
går bare ind og laver den – som at trække vejret?

Har jeg virkelig sagt det? Jeg har vel så ment, at jeg altid selv er ekstremt i tvivl. Det har jeg altid været. Mads har måske ikke helt haft den barriere. Men jeg tror ikke, man undgår at være i tvivl.
LARS:

Det er rigtigt nok, at jeg måske er mere radikal. Men selvfølgelig er jeg
da ofte i tvivl. Jeg er i tvivl hele vejen frem til optagelserne – om alting! Men
når vi så går i gang, nægter jeg at være i tvivl mere. Jeg har oplevet det et par
gange, og det er lammende, hvis tvivlen kommer snigende ind. Hvis det sker,
kan jeg ikke lave noget, jeg bliver tilfreds med. Så vil jeg faktisk hellere ramme
lidt ved siden af og stole på det, jeg gør.
MADS:

Tvivlen er også en del af benzinen, ligesom kærligheden til det, man laver.
Man skal vende og dreje det mange gange både i hovedet og i maven – og
følelsesmæssigt. Men når vi så går i gang, må vi lave det uden at tvivle og
uden at diskutere, om vi skulle have gået en anden vej.
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Tvivlen er det der gør, at man er opmærksom. Opmærksom på muligheder. At der er andre muligheder, end dem, man lige sætter i sving fra start.
Men jeg har det fuldstændig som Mads på den måde, at når jeg står på scenen eller foran kameraet, så er jeg ikke i tvivl mere. Så gør jeg det, som er
fastlagt og går 100 % ind for det. Der er nok den forskel på Mads og mig, at
det nok fylder noget mere i mit privatliv.
LARS:

Du koncentrerer dig nok mere om det hele tiden. Jeg snakker da om
det derhjemme, men jeg går nok mere og rumsterer med det selv. Det er jo
kun mig selv, der kan komme frem til det, jeg skal opnå. Det er nok ikke altid
så sjovt at være sammen med nogen af os, når vi er i gang med noget, der er
vigtigt for os.
MADS:

Ude og hjemme
Mads er jo snart lige så meget i udlandet som herhjemme, mens Lars foreløbig arbejder mest
i Danmark. Men du har da fået udenlandske agenter. Er du også ved at blive mere international?

Jeg har en agent i Tyskland og en i London. Jeg havde tidligere ikke lyst
til at rejse ud, men måske skal det også afprøves noget mere. Nu får vi se,
hvad det bærer med sig! MADS: Ofte er det med de udenlandske tilbud noget,
der bare kommer. Det er ikke fordi, jeg har opsøgt det specielt meget. Man
kan opsøge det helt vildt, og så laver man måske ikke det, man elsker, mens
man går og opsøger noget andet. Vi arbejder med det, vi gør – og kommer
der så noget ekstra bonus, er det da bare perfekt. Det er en mærkelig verden,
for det sker bare lige pludselig for nogle af os, mens andre skal arbejde rigtig
hårdt for det.
LARS:

I holder begge jeres privatliv ude af ugebladene. Kan I gå rundt i Field’s, eller hvor I nu kommer, uden hele tiden at blive begloet?

Jeg er ret øm om vores private liv. Det kan hurtigt blive noget hysterisk
det hele. Mine børn skal bare være almindelige børn. Jeg lægger nu ikke meget mærke til, at folk måske kender os på gaden. Det sker, at folk henvender
sig til en. Så må man jo forholde sig til det.
LARS:

Man kan ikke undgå, at der bliver hvisket og peget. Jeg har den eventyrlige evne, at jeg forglemmer mig selv i den sammenhæng. Det tror jeg er
en god gave at have.
MADS:
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Søndag den 8. maj blev Lars Mikkelsen ved uddelingen af Reumertpriserne
på Det Kgl. Teater tildelt Bikubefondets store pris på 300.000 kroner.
”Jeg kan ikke remse alle dine succeser op. Der har været mange, og der vil
komme endnu flere – både på teatret og i filmens verden. Det er mit håb, at
du holder fast ved teatret,« sagde Michael Metz Mørch ved overrækkelsen.

Det er meget sjældent negativt, det man støder på, hvis folk peger
eller stopper en. Folk er hyggelige, og det positive opvejer langt det
negative. Før i tiden sad jeg meget og kiggede på folk, og forestillede mig,
hvad og hvordan de er. Det er det så slut med. Det kan jeg jo ikke. Nu er det
folk, der kigger på mig i stedet for.
Det må også være hårdt at være væk fra familien i flere måneder ad gangen?

Jo, men familien er da også med i det. Det har vi fundet en meget god
løsning på. De kommer og besøger mig, og jeg kommer ofte hjem. Jeg har
også nogle rigtig lange pauser ind imellem. Nogle gange på flere måneder.
Det har fundet en fin balance. Jeg tror, at det på en måde er hårdere for Lars,
der laver så mange ting på samme tid. Så får man jo heller ikke set sine børn
så meget.
MADS:

LARS:

Ja, man kan jo sagtens være til stede, uden at være nærværende.
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Næsten jævnaldrende
1 år, 6 måneder, 2 uger og 2 dage er forskellen på jer. I er jo næsten vokset op som jævnaldrende. Lars har engang sagt ”Mads og
jeg har stort set gjort det samme hele livet, og vi er kommet
tættere og tættere på hinanden, som årene er gået. Vi begynder
at ligne hinanden mere og mere”.

Det er der da en masse om. Vi vil altid være forskellige, men der er en masse ting, som vores liv er
rodfæstet i. Det er ingen tvivl om, at det fælles bliver
tydeligere med tiden. Vi kan være nok så radikale, men
kanterne bliver blødere på nogle andre områder. Jeg
tror, man kan se parallellerne tydeligere med årene.
Tidligere har vi måske brugt flere kræfter på at skille os
ud fra hinanden.
MADS:
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Er det ikke en del af det med at være to brødre,
at man siger, at han er sådan og jeg er sådan. Man
prøver at definere sig selv lidt som opposition til den
anden. Efterhånden som livet går, finder man så ud af,
at dette jo ikke giver nogen mening.
LARS:

Der er gået halvanden time, og jeg synes, at det har været rigtig
spændende at tale med jer. Tak fordi I tog jer tiden til det.

Det var supergodt! Det er oftest novicerne i
journalistfaget, der har de mest interessante ting at
spørge om.
MADS:
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