
 

 

 

 

 

 
Thomas Vinterberg: 'Man overlever, 

uanset hvor sort det ser ud' 

Instruktøren oplevede som meget ung både at blive udråbt til 

stortalent og gå så voldsomt ned med stress, at han troede, han skulle 

dø 

●●● 

 

Af Lars Jørgensen, januar 2013  
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'Man overlever, 

uanset hvor sort 

det ser ud' 

Han var kun 12 år, da han første 

gang prøvede at ryge sig skæv. 

Samme år fik han sin seksuelle 

debut, da han gik i seng med en 

jævnaldrende pige. Og blot tre år 

senere rejste han alene rundt i 

Europa på Interrail.  

Af Lars Jørgensen 

Filminstruktøren Thomas Vinterberg 

blev hurtigt voksen. Allerede som 

teenager søgte han økonomisk støtte 

til sin første film ’Sneblind’, der også 

kostede en masse af hans egne penge  

 

a 

og var fire år undervejs. Debutfilmen 

var adgangsbillet til Den Danske 

Filmskole.  

Kun 20 år gammel kunne Thomas 

Vinterberg juble, da han blev optaget 

som filmskolens hidtil yngste elev. 

Men med drømme-uddannelsen fulgte 

også et ansvar, han ikke hidtil havde 

kendt til.  

Thomas Vinterberg er vokset op i et 

kollektiv med meget frie rammer, så 

ansvar var noget, han selv måtte 

opsøge, og lære at håndtere.  Og de 

rodløse teenageår og det tidlige 

voksenliv havde en høj pris. 

- Jeg oplevede en meget større 

alderskrise som 23-årig, end jeg gør i 

dag, siger den 43-årige instruktør og 

manuskriptforfatter 
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- Som nyuddannet instruktør stod jeg i 

en ung alder pludselig med et stort 

ansvar for en masse andre mennesker 

end mig selv. Jeg havde alt for travlt 

og blev grebet af stress. Jeg følte, at 

mine ungdomsår bare styrtede forbi. 

På et tidspunkt var jeg så langt ude, at 

jeg stod og græd hos min læge, fordi 

jeg var bange for at dø. 

Fjollet og sjofel 

Det lykkedes Thomas Vinterberg at 

overvinde dødsangsten.  Men 

dæmonerne er der stadig. 

- Dem slipper jeg aldrig af med. Jeg er 

stadig hvileløs og knokler sindssygt 

meget. Forfølges af tvivl. Selvhad. 

Tristesse. Svingende selvværd. Jeg har 

mange af den slags spøgelser, siger 

han. 

- Eller måske skal vi bare sige, at jeg 

har et dynamisk indre. For jeg oplever 

også det modsatte. Jeg kan være 

meget flittig, vedholdende og dygtig. 

Men kan også være en 

selvovervurderende lille, fjollet dreng 

på fem år, som kan være sindssyg plat, 

sjofel og så stædig, at jeg næsten ikke 

kan give slip. Selv om jeg er blevet 

bedre til det med årene. 

Få år efter sin oplevelse med stress og 

dødsangst var Thomas Vinterberg med 

til at skrive opskriften på Danmarks 

senere så verdensberømte 

dogmefilmskoncept. Han var kun 29 

år gammel, da han lagde både de 

danske og internationale filmkritikere 

for sine fødder. Det gjorde han med 

dogmefilmen ’Festen’ om en incest-

ramt familie. Et tema som går igen i 

instruktørens aktuelle film ’Jagten’ om 

en mand, der bliver uskyldigt anklaget 

for pædofili. Filmen, der har premiere 

10. januar, har igen sat instruktøren 

på anmeldernes verdenskort. Men 

indimellem har der været mere stille 

omkring Thomas Vinterberg. Men selv 

om han ikke har høstet nær så meget 

anmelderros for sine senere film, er 

instruktøren godt tilfreds. Og ikke kun 

med sit filmarbejde.  

Thomas Vinterberg, Mads Mikkelsen og Thomas 
Bo Larsen da ’Jagten’, der havde premiere i 
Danmark den 10. januar, blev fremvist ved den 
65. Filmfestival i Cannes i maj 2012. Foto: Sven 
Hoogerhuis/Capital Pictures 

- Jeg er glad og lykkelig for det liv, jeg 

har i dag. Jeg har en smuk kone og tre 

dejlige børn. Vi bor i en fed lejlighed 

og har et fantastisk sommerhus. Men 

jeg er bestemt ikke så rig, at jeg ikke 

behøver at arbejde. For selvom jeg i 

perioder tjener godt, har jeg også et 

stort forbrug. Ikke kun familien men 

også de mange mennesker, som 

arbejder på mine film, er afhængige af, 
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at jeg kan holde maskinen i gang, 

understreger instruktøren. 

Behovet for at tjene mange penge er 

dog også med til at udvikle Thomas 

Vinterberg som kunstner. 

- Tidligere kunne jeg sige nej til tilbud, 

fordi jeg var fastansat i Nimbus Film 

og fik løn alligevel. Nu er jeg tvunget 

til at sige ja. Jeg har ikke råd til at 

undvære pengene og bekymrer mig 

hele tiden om økonomien. Men det 

betyder omvendt, at jeg hele tiden 

holder mig i gang med forskellige 

spændende film- og teaterprojekter, 

siger han.    

- Desværre har jeg ikke tid til 

at være så meget sammen med 

min familie og mine nære 

venner, som jeg gerne vil. Men 

jeg oplever, at der er et ret godt 

flow i mit liv lige nu. Den 

følelse handler først og 

fremmest om at være til stede i 

sit liv. At finde en balance. 

Livet skal ikke gå for hurtigt. 

Men heller ikke for langsomt. 

Planken ud 

Som ung lærte Thomas 

Vinterberg sit fag ved at kigge 

ældre kolleger over skuldrene. Nu har 

han nået en alder, hvor det er ham, 

filmbranchens unge talenter ser op til. 

Han har fået sine tidlige film så meget 

på afstand, at han kan få øje på de fejl, 

han selv begik som ung. 

- Du får mig ikke til at udpege fejlene. 

Men der er da ting i mine tidlige film, 

som jeg ville have gjort anderledes i 

dag. De største fejl begår man, når 

man forsøger at spille sikkert. Når 

man trækker et bestemt kort. Man skal 

turde at gå planken ud. Der kommer 

ikke noget godt ud af at være en 

fedtspiller.    

Thomas Vinterberg er blevet så 

gammel, at han er begyndt at tænke på 

alderdommen.  

- Jeg er meget bedre rustet til livet nu, 

end jeg var for 20 år siden. Men det er 

aldrig godt at have færre år tilbage at 

leve i.  Jeg kan virkelig ikke 

forstå, hvorfor livet skal 

slutte en dag. Fysisk kan jeg 

så småt mærke, at kroppen 

går i forfald. Går der for 

lang tid imellem, at jeg får 

løbet mine syv kilometer tre 

gange om ugen, løber jeg for 

tungt og bliver let skadet.  

Filminstruktøren holder sig 

dog stadig så godt, at han 

alene af den grund får 

tilbudt job som skuespiller. 

- Jeg får især spørgsmålet, 

når jeg er i USA. Og jeg har sagt nej til 

et konkret tilbud om en mindre rolle i 

en stor amerikansk film. Interessen 

må skyldes mine blå øjne og brede 

tandsæt. Men det har aldrig været min 

ambition at blive skuespiller. Heller 

ikke selv om jeg da godt lide tanken  
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om at få en stor pose penge for et par 

dages arbejde. Han foretrækker at 

instruere og skrive manuskripter. 

Også når han bliver ældre. 

- Desværre bor jeg i en del af verden, 

hvor der er en meget underlig 

disrespekt for alderdommen. For den 

anciennitet og viden, der følger med at 

blive gammel. Det er vigtigt for mig at 

sige det nu. Om ti år vil det bare lyde 

som klynk. Men for mig er det en klar 

fordel at være 43 og ikke 23 år. For nu 

har jeg prøvet, når tingene går 

fantastisk godt, og når alt går helt ad 

helvede til. Både i karrieren og i 

ægteskabet, siger han. 

 

 

- Og jeg ved af erfaring, at man 

kommer igennem det. Man overlever. 

Ønsket om at kontrollere sit liv bliver 

mindre. Og endnu vigtigere, 

bevidstheden om, at man ikke kan 

kontrollere sit liv, bliver større. Man 

lærer at give slip. Det har i hvert fald 

været en meget positiv oplevelse for 

mig. 

Baby og bleskift  

At alder kan være et problem i 

Danmark, mærkede Thomas 

Vinterberg, da han for nogle år siden 

blev skilt fra sin kone gennem 17 år, 

Maria Walbom, som han har døtrene 

Nanna på 17 år og Ida på 12 år med. 



 

 7 

 

Et par år efter skilsmissen giftede han 

sig med den 18 år yngre skuespiller og 

teologistuderende Helene Reingaard-

Neumann, som for et halvt år siden 

fødte sønnen Albert. 

Til Harry Potter Gallapremiere i Imperial i 
København med døtrene Nanna og Ida (som han 
har med med Maria Walbom) og Helene 
Reingaard-Neumann, som Vinterberg har 
sønnen Albert med. Foto: STR 

- Der er så mange meninger om, hvad 

man må og ikke må. Ugebladet Se & 

Hør spurgte sine læsere, om de fandt 

det upassende, at jeg fik en så ung 

kone. Jeg tabte læserafstemningen. 

Personligt er jeg ligeglad. Det morede 

mig egentlig. Den slags generer mig 

ikke. Men det går mig på, når det 

generer mine børn. Det er vigtigt for 

mig, at der er kontinuitet mellem 

mennesker. Også selv om de skifter 

hinanden ud. Det er en svær balance. 

Og jeg bliver sur, hvis folk tror, jeg 

bare gør det med venstre hånd, siger 

instruktøren. 

Af hensyn til familien værner Thomas 

Vinterberg om sit privatliv. 

- Enhver skilsmisse er hård. Både for 

de voksne og børnene. Men i vores 

tilfælde er der nu harmoni og 

gensidighed på alle fronter. Vores 

moderne familie har det godt. Vi har 

børnene på skift. Men jeg vænner mig 

aldrig til, at børnene pakker deres 

kufferter hver 14. dag. Og det tror jeg 

heller ikke, at de gør. 

Omvendt nyder instruktøren at være 

blevet far for tredje gang. 

- Det er skønt at have fået en lille 

efternøler, som mine to elskede døtre 

er gode til at hjælpe med at passe. Det 

er stadig helt nyt, selv om jeg har 

prøvet det før. For meget har ændret 

sig, siden jeg blev far første gang. 

Nogle rutiner sidder dog fast. F. eks. 

glemmer jeg aldrig, hvordan man 

skifter en ble. Det sidder bare i 

hænderne, griner han. 

Som barn af et 70´er-kollektiv 

betegner Thomas Vinterberg sig selv 

som et produkt af en grænseløshed, 

som ikke blot gjorde ham tidligt 

voksen, men også utryg. 
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Thomas Vinterberg på scenen i Festivalpalæet i 
Cannes søndag aften 24. maj 1998, hvor 
Vinterberg vandt juryens specialpris for sin film 
’Festen’. Foto Jan Jørgensen/NORD FOTO 

- Sådan opdrager jeg ikke mine egne 

børn. Jeg vil vide, hvor de er. Min 

ældste datter sender mig hele tiden 

sms-beskeder, hvis hun er ude om 

natten. 

Når instruktøren har fri fra arbejde og 

børnepasning, slapper han ofte af i sit 

sommerhus inde i en nordsjællandsk 

skov. 

- Døgnet er meget længere, når jeg er 

på landet. Det er et bjælkehus af 

fuldtømmer. Normalt har jeg svært 

ved at sove, men der kan jeg virkelig 

sove igennem. 

For lidt druk 

Men også på anden vis finder Thomas 

Vinterberg tid til at lette  på låget 

- Jeg holder meget af at drikke. Mest 

hvidvin. Men jeg drikker ikke nok. Jeg 

har for travlt med at arbejde. Sådan er 

det at være en moderne mand. Når vi 

har travlt, føler vi os meget vigtigere, 

end vi i virkeligheden er. 

’Druk’ er samtidig titlen på et nyt 

teaterstykke, Thomas Vinterberg 

netop har skrevet til Burgtheater i 

Wien. Han kalder stykket for ’en 

fejring af druk’ 

- Man kan dø af druk. Kroppen går i 

opløsning. Men druk kan også være 

godt. De danske julefrokoster er et 

godt eksempel på, at vi har behov for 

at give os selv lov til at give totalt slip. 

Men jeg er også meget fascineret af, at 

noget af verdens bedste litteratur er 

skrevet i en brandert. Og af at en 

mand, der ofte var beruset, kunne 

vinde en hel verdenskrig. 

Det østrigske nationalteater har 100 

fastansatte skuespillere, som 

danskeren foreløbig har instrueret og 

skrevet tre forestillinger til. 

- Jeg sagde ja, fordi jeg manglede 

pengene. Og fordi jeg får lov til at 

afprøve mine ideer på nogle meget 

dygtige skuespillere, som tilsammen 

udgør et stort orkester af 

førstevioliner. 
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Provinsiel middelmådighed 

Flere danske teatre har også haft fat i 

Thomas Vinterberg. Men foreløbig har 

han sagt nej tak til alle tilbud fra den 

danske teaterscene. 

- Man skal vælge sine kampe. 

Herhjemme står anmelderne altid klar 

med køllerne, det er en kamp, jeg ikke 

gider. I Østrig er jeg helt fri for at blive 

konfronteret med fordomme og 

forventninger. Der er jeg bare en god 

instruktør uden nogen forstyrrende 

forhistorie. 

Instruktøren betegner dog også sine 

hyppige sceneskift mellem film- og 

teaterarbejde i udlandet og hverdagen 

i Danmark som sit livs største 

besværlighed. 

- Jeg elsker mit land og får tit hjemve, 

når jeg er ude.  Men når jeg er 

hjemme, får jeg hurtigt et stort behov 

for at komme ud igen, siger han. 

- Middelmådigheden og det 

provinsielle følges ofte ad i Danmark. 

København er blevet tømt for en 

masse liv, som tidligere fandtes. Alt 

styres af politisk korrekthed og 

fornuft, mener han. 

Den danske provins er netop rammen 

om Thomas Vinterbergs nye film 

’Jagten’, som beskriver, hvordan et 

godt og trygt lille dansk samfund kan 

reagere på en anklage om pædofili i 

den lokale børnehave. 

Han er bl. a. blevet inspireret af så 

forskellige film som ’The Deer Hunter’ 

og ’Mit Liv Som Hund’, men har 

bevidst forsøgt at gøre ’Jagten’ til en 

meget dansk film. 

 

- Det er en film om sandhed og løgn. 

Men også om ungdommelig naivitet, 

tryghed, venskab, kærlighed og det 

store, nordiske mørke. 

 

Instruktøren ser samtidig filmen som 

et forsøg på at finde tilbage til  

 



 

 10 

 

 

ærligheden og uskyldigheden i nogle af 

sine egne tidligere film. 

- De seneste år har jeg fundet det 

interessant at stikke fingrene helt ned i 

mulden igen. Søge tilbage til det, der 

er dansk. Til det, der er mig og mit 

ophav. 

Selv om det er 14 år siden, han for 

alvor lagde filmverdenen for sine 

fødder med ’Festen’, afviser Thomas 

Vinterberg dog, at han går baglæns i 

en jagt på sin egen ungdoms bragende 

succes. 

- Jeg forholder mig helst ikke til, hvad 

der er succes, og hvad der ikke er. Jeg 

taler om at vende tilbage til noget, jeg 

har længtes efter som 

manuskriptforfatter og instruktør. 

Opskrifter, der virker, findes ikke.  

Skuespillernes mand 

Når Thomas Vinterberg skal sætte ord 

på, hvad det er, han er god til og 

vinder priser for som instruktør og 

manuskriptforfatter, formulerer han 

sig sikkert. 

- Jeg er god til at sætte mennesker 

sammen. Skabe karakterer med 

klangbund. Uforudsigelige, irrationelle 

og derfor levende. Jeg har altid været 

skuespillernes mand. 

Men han svarer mere usikkert på 

spørgsmålet om, hvor han er i sit liv 

om ti år. 

- Jeg håber, jeg kan fastholde det flow, 

jeg oplever nu. Og at jeg får lov til at 

lave mere af det, jeg laver nu. 


