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Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner 
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om menne-
sker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige 
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang 
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ har fokus på offentligt 
kendte personer, som har det til fælles med hinanden og man-
ge andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problema-
tisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet.

KENDTE LIV: 
INTERVIEW MED 
THOMAS BO LARSEN 

Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix



”Jeg er jo vokset op 
som én af dem, jeg 

kalder ’the lost boys’ 
– de fortabte drenge 
fra alkoholiserede 

hjem”
I filmen ’Druk’ spiller skuespiller Thomas Bo Larsen en mand, der dør som 

konsekvens af sit store alkoholforbrug. I virkelighedens verden gik det 
heldigvis anderledes for Thomas Bo Larsen selv, som for otte år siden 

stoppede med det forbrug af alkohol, kokain og benzodiazepiner, som havde 
præget det meste af hans voksne liv.

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Den vandt både en Bodil, en BAFTA og en Oscar. 
Og mange andre priser. Instruktør Thomas Vin-
terbergs film ’Druk’ med skuespillerne Mads Mik-
kelsen, Magnus Millang, Lars Ranthe og Tho-
mas Bo Larsen i hovedrollerne. For sidstnævnte 
bragte filmen dog også meget mere med sig end 
”kun” anerkendelse og priser. Det var også med 
Thomas Bo Larsens egne ord en fantastisk op-
levelse at blive mindet om, hvor stor og ødelæg-
gende en rolle, alkohol og andre rusmidler havde 
spillet i hans eget liv.

”I ’Druk’ skulle jeg spille skidefuld, og det lå  
lige til højrebenet,” griner Thomas Bo Larsen og 
fortsætter:

”Og det var sjovt, fordi jeg følte mig faktisk 
fuld, hver gang jeg spillede det, men jeg fik  
bare ikke nogen tømmermænd. Men hjernen  
kunne huske det hele, og det var en ret ud-af- 
kroppen-oplevelse, men også fantastisk, fordi 
lige så snart jeg var færdig med scenen, var der  
noget, der sagde til mig: ”Der skal jeg aldrig  
nogensinde hen igen”.”

’Der hen’, som Thomas Bo Larsen taler om, 
er dengang, hvor han indtog store mængder  
alkohol, kokain og den akut beroligende me-
dicin benzodiazepiner. Sine tre venner kalder 
han dem. Det var noget, han følte, han havde 
brug for i sit liv.

”I virkeligheden følte jeg jo en kæmpe ensom-
hed. Men mine stoffer kunne slå ensomheden 
ihjel, fordi jeg følte, de støttede mig. Men hvis jeg 
så ikke havde mit misbrug, så kom følelsen af 
at stå alene. Så havde jeg ikke mine tre venner: 
kokainen, pillerne og alkoholen. Og det var jo en 
selvvalgt ensomhed, for jeg isolerede mig jo, så 
jeg kunne være i fred med mine tre venner. For 
jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg kunne 
leve uden dem.”

Én af de fortabte drenge
Behovet for rusmidlerne startede tidligt i Thomas 
Bo Larsens liv. Han beskriver det som lige dele 
eksperiment, dulmen og flugt.

”Jeg er jo vokset op som én af dem, jeg kalder 
’the lost boys’ – de fortabte drenge fra alkohol- 
iserede hjem. Det var en masse knægte ligesom 
mig selv, og vi lavede vores egne regler, for der var  
ingen voksne, der holdt øje med os eller havde  
overskud til at gå op i, hvad vi lavede, eller hvordan  
vi havde det. Jeg var kun elleve år, da jeg første  

gang sniffede lightergas, og vi var i det hele  
taget utroligt interesserede i at eksperimentere 
med alt, der kunne give følelsen af ’flugt’. Vi skulle  
bare væk fra hverdagen. Vi havde sågar også 
næsen nede og sniffe i benzintanken i knallerten  
nogle gange,” fortæller Thomas Bo Larsen  
og uddyber:

”Men det handler jo også om tiden dengang. 
Jeg er født i 1963, og altså, min morfar var til-
lidsmand på Carlsberg, og min mormor var så-
dan en rigtig københavnerdame, med papillotter 
i håret, røg cigar og voksede op på Halmtorvet. 
Og det gjorde min mor jo også. Det var en helt 
anden tid, og der var altid ti bajere på bordet, 
når man var på besøg hos hinanden, og hånd-
værkere fik tit en morgenbajer til at starte ar-
bejdsdagen på. Så når man vokser op i sådan 
en tid og i det miljø, så er alkohol ikke noget, 
man skal passe på. Der var ingen, der lagde 
mærke til, om vi børn og unge drak for meget, 
røg hash eller noget af alt det andet, vi lavede. 
Det var jo faktisk først, da jeg kom ind på skue-
spillerskolen, hvor jeg var i midten af tyverne, at 
der var en lærer, der sagde til mig, at hun syn-
tes, jeg skulle passe lidt på med det der alkohol. 
Det undrede jeg mig meget over, hun sagde,” 
griner han og konkluderer: ”Men der har jeg jo 
allerede haft et alt for stort alkoholforbrug.”

Thomas Bo Larsen havde en fascination af  
alkohol, lige fra han var syv år. Han elskede at se 
cowboyfilm, hvor en mand gik ind på en bar og  
fik sig en whisky. Det føltes vildt og forbudt og  
lige som noget for ham. Han var nysgerrig efter at 
prøve det selv. Men alkoholen blev ikke det første,  
han blev afhængig af. Det var i stedet cannabis.

”Da jeg var teenager, havde jeg et kæmpe for-
brug af hash i fem-seks år. Men så fik jeg en 
hashpsykose. Jeg kunne ikke være sammen 
med andre mennesker, jeg kunne ikke gå på ar-
bejde, jeg kunne ingenting. Og det var en ander-
ledes følelse end med alkoholen og kokainen. 
For hash er ligesom et indadgående stof, hvor 
alkohol og kokain er mere udadreagerende. Og 
det kunne jeg ikke håndtere. Sådan noget med 
svampe kunne jeg heller ikke finde ud af. Alle de 
stoffer, hvor man skulle sætte sig ned og tænke 
sig om, det duede jeg ikke til,” griner Thomas Bo 
Larsen, men bliver hurtigt alvorlig igen:

”Jeg kom selv ud af mit hashmisbrug ved sim-
pelthen at flytte miljø, men hvis jeg prøvede  
at ryge lidt igen, så kom psykosen tilbage med 34
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Thomas Bo Larsen tog toget tilbage til Køben-
havn. Han drak hele vejen, og da han kom hjem, 
ringede han til psykiateren, som gav ham noget 
medicin beregnet til at dulme abstinenser. Tho-
mas supplerede selv med en flaske vin, og da 
han sad med flasken i hånden, sagde han til sig 
selv, at det her måtte stoppe.

”Så ringede Michael Falch og sagde, at jeg kunne  
tage til et AA-møde. Og det gjorde jeg så næ-
ste dag klokken otte, en tirsdag. Jeg gik ind til 
AA-mødet og anede intet om, hvad det var. Jeg 
havde tidligere haft sådan nogle forestillinger 
om, at AA bestod af nogle bumser, der sad og 
drak snaps ude på Landbohøjskolen. Men det 
viste sig, at der sad fem mænd i pænt tøj og for-
talte fuldstændig den samme historie som min 
og vidste lige præcis, hvordan jeg havde det. 
Der stoppede min følelse af ensomhed,” siger  
Thomas Bo Larsen og fortsætter:

”Da mødet var slut, sagde jeg det, som var nok 
det vigtigste for mig. Jeg sagde: ”Jeg tror krafte-
deme, jeg er alkoholiker”. Og det turde jeg sige, 
fordi de her mænd turde at sige det. For første 
gang i mit liv var jeg et sted, hvor jeg ikke behø-
vede at skjule mit misbrug. Jeg kunne fortælle 
åbent, hvor meget jeg drak, og de rynkede ikke 
engang på næsen. For mig var det ligesom at 
komme hjem. I AA mødte jeg forståelse, for de 
havde alle sammen prøvet det.”

Receptmedicinen var det sværeste
I mange af de år, hvor Thomas Bo Larsen havde 
et stort forbrug af diverse rusmidler, gik han til 
psykiater. En behandling, han valgte at opsøge 
for at få udskrevet benzodiazepiner. Forskellige  
praktiserende læger gav ham også recepter, 
men ingen stillede nogensinde spørgsmåls-
tegn ved, om Thomas Bo Larsen havde godt af 
at få den type medicin i årevis.

”Jeg har undret mig over det i mange år. Jeg tog 
sovemedicin i sytten år, og jeg fik det jo dagligt. 
Det var en hård kamp at komme ud af alkoholen 
og kokainen. Men den hårdeste kamp, det var 
sgu benzo’erne. Og dem kunne jeg først stoppe 
med, to år efter at jeg var holdt op med kokainen 
og alkoholen. Jeg endte med at tage en ”kold tyr-
ker”, men det var hårdt. Jeg sov ikke ordentligt i 
to år efter,” siger Thomas Bo Larsen og uddyber: 
”Jeg sørgede altid for at finde nogle godt hær-
gede læger, du ved, som let udskrev medicin.  

det samme. Det vil jeg ikke ønske for min vær-
ste fjende. Så jeg var tvunget til at holde helt op. 
Simpelthen.”

Thomas Bo Larsen har aldrig indtaget rusmidler 
for nydelsens skyld. Han kunne faktisk slet ikke 
nyde dem. Det handlede om noget helt andet.

”Hvis jeg var rigtig glad, så skulle jeg have noget 
at fejre med. Og hvis jeg var rigtig ked af det, så 
skulle jeg selvfølgelig også have noget at dulme 
med. Hvis jeg røvkedede mig, så havde jeg da 
også lov til at bruge alkohol og stoffer til det. Alt-
så, det var alle slags følelser, der skulle slukkes, 
lige fra jeg var tretten år og første gang var rigtig 
fuld og røg hash. Det var lige meget, hvad det var 
for en følelse. Den skulle bare væk fra mig, og 
jeg skulle væk fra den.”

Ensomheden forsvinder, når man 
møder andre, der har prøvet det selv
Thomas Bo Larsen indså først, da han var i star-
ten af 50’erne, at han havde brug for hjælp til sit 
store forbrug af alkohol, kokain og benzodiazepi-
ner. Det skete, fordi han mærkede abstinenser 
hver eneste morgen. Og han endte med at få lyst 
til at tage livet af sig selv.

”På det tidspunkt drak jeg en flaske vodka, to 
liter vin og tog to gram kokain og fire benzo’er 
hver dag, og det er jo ikke et værdigt liv, når du 
er helt derude. Alt roder, der er møgbeskidt, og 
du opdager det ikke rigtigt. Jeg lavede et lidt for- 
kølet selvmordsforsøg, og det fik min daværende 
kæreste og daværende psykiater at vide, og så 
blev der pludselig fuldstændigt lukket for pillerne 
[benzodiazepinerne] efter 17 års forbrug. Så rin-
gede psykiateren til en mand, der kom og hente-
de mig og kørte mig til Jylland til et behandlings-
center,” fortæller Thomas Bo Larsen.

”Jeg havde seks guldbajere og et gram kokain 
med til at kunne klare turen. Da vi så ankommer 
til centret, er der ingen læge, så de kunne ikke 
give mig noget for abstinenserne ud over noget 
naturmedicin. Så var der en dame på værelset 
ved siden af, der blev ved med at sige: ”Gud, 
giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke 
kan ændre”, og så troede jeg simpelthen, at 
jeg var med i ’Rosemary’s Baby’ [amerikansk  
gyserfilm]! Jeg følte, jeg var havnet i en eller an-
den sekt, der ville skære mig midt over,” griner 
han og konstaterer: ”Så jeg hoppede ud ad vin-
duet og stak af derfra.”36
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Jeg tror, det i dag er blevet sværere at få udskre-
vet så meget og i så mange år, men jeg undrer 
mig alligevel over det: altså, sytten år med et 
dagligt forbrug!”

Siden Thomas Bo Larsen kom ud af sin rusmid-
delafhængighed, har han kun haft ét tilbagefald. 
Efter at have undværet alkohol i ni måneder tog 
han til Thailand på en motorcykeltur, og der kom 
han korporligt op at skændes med en mand. Og 
det gjorde, at han endte med at drikke i fire dage.

”Jeg har været oppe at slås en masse gange, når 
jeg har været fuld, men der var jeg jo bedøvet 
af alkoholen. Og lige pludselig var jeg ædru, og 
adrenalinen susede i kroppen. Så jeg skulle bare 
have et glas til lige at tage nerverne. Da jeg våg-
nede efter fire dage, lå der vodkaflasker over det 
hele på hotelværelset. Og jeg kom hjem med en 
stor tiger på skulderen, og jeg kan ikke engang 
huske, at jeg fik den tatoveret. Der fandt jeg bare 
ud af, at jeg havde ingen kontrol, og det var et 
afgørende øjeblik for mig,” fortæller Thomas Bo 
Larsen og afslutter:

”Jeg troede, jeg ville blive smidt ud af AA, men 
alle sagde bare: ”velkommen tilbage”. Og der 
vidste jeg, at det bare var at starte forfra, og 
jeg kunnejo også mærke, at i de ni måneder, 
jeg havde været ædru, havde jeg fået en mas-
se gode ting i mit liv, som jeg aldrig havde  
haft før. Og det ville jeg tilbage til. Tilbage til 
at have det godt. Og jeg har heller aldrig haft  
det så godt, som jeg har det i dag. Jeg har det 
fantastisk, og det er jo, fordi at jeg har prøvet at 
have det så ad helvede til. Så hvis jeg har en dår-
lig dag, så kan jeg bare tænke tilbage på mit mis-
brug, og så bliver jeg bare glad og taknemmelig 
over, hvordan jeg har det i dag. For mig er det en  
beruselse at være ædru.”
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