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– Jeg har
begynt å trekke
meg tilbake
Skuespiller Birgitte Hjort Sørensen blir
stresset av sosiale medier. Nå sjekker hun
Facebook bare en gang i måneden.

Birgitte Hjort
Sørensen syntes det
var ensomt å jobbe
som skuespiller
i utlandet. Nå vil
hun helst jobbe
i hjemlandet Danmark.
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– Overvåkningen på internett og i de sosiale mediene er
sinnssykt stressende. Jeg har selv begynt å trekke meg tilbake. Jeg synes det er ubehagelig at man kan se hvor folk er,
når de sist var aktive og om de har lest ens beskjeder. Det er
en uhyggelig sosial kontroll, og jeg merker at atferden
min blir endret av det, sier skuespilleren, som nå sjekker
Facebook maks en gang i måneden.
Hun vil heller utforske verden gjennom interessante roller
i ulike miljøer. Da lærer man alltid noe nytt og blir klokere
på seg selv.
– Med «Borgen» fikk jeg
interesse for politikk og statsvitenskap. Med «Marie Krøyer» følte jeg det som jeg var
blitt skilt en måned sammenhengende. Jeg ble fysisk
sliten. Men jeg tar det ikke
med meg hjem, jeg skiller
mellom skuespill og privatliv.
Kjæresten er tv-produsent,
og paret bor i det pulserende
Vesterbrokvarteret i København, som er en diametral
kontrast til det trygge forstadsmiljøet hun vokste opp i som
datter til to leger.
– Det mest naturlige i min familie var å gå på skole. Selv
om jeg har fulgt mine egne lyster, og har valgt en kort utdannelse, har jeg alltid fått støtte. Jeg var en gang utplassert
på min mors avdeling i geriatri, men det var for voldsomt
med alle de gamle menneskene, og å se skjebnene, menneskene som ikke klarte noe mer.
Skuespillet ble i stedet starten på en internasjonal karrie-

re, der hun utover å synge og danse har tatt språktimer for
å kunne snakke engelsk helt uten aksent.
Det store startskuddet var musikalen «Chicago» i 2007,
der Birgitte Hjort Sørensen fikk ros for sin prestasjon som
Roxie Hart, en rolle hun året etter spilte på nytt i Londons
East End.
– Jeg hadde ikke forestilt meg at jeg kunne hamle opp
med musikalartistene i London når det gjaldt sang og
dans, og jeg hadde nok en lillesøsterinnstilling og tenkte
automatisk at de var bedre
i utlandet. Men jeg er klar
over at vi har masse å by på
her hjemme også. Det har
gitt meg styrke, sier hun.
Foreløpig er tv-serien
«Vinyl» den tyngste produksjonen med de største navnene som hun har vært med i.
En produksjon som var skapt
av Martin Scorsese og Mick
Jagger og som handler om
musikkscenen på 1970-tallet.
– Det var også den serien jeg ventet meg mest av. Men så
utviklet det seg ikke slik vi alle trodde. Jeg hadde følelsen av
at de ikke helt visste hva de ville bruke min rollefigur til,
forteller hun om det ambisiøse prosjektet, som ble avsluttet
etter én sesong på grunn av dårlige anmeldelser.
– «Game of Thrones» er det største jeg noensinne har
vært med på med 300 statister, 300 crewfolk, fire kameraer
og 50 stuntmenn. Det var også der jeg var mest nervøs,
fordi maskineriet var så enormt.

«OVERVÅKNINGEN PÅ
INTERNETT OG I DE
SOSIALE MEDIENE
ER SINNSSYKT
STRESSENDE.»
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«NÅ VIL JEG VÆRE
HJEMME. HER
KJENNER FOLK
HVERANDRE.»

I tv-serien
«Greyzone» spiller
Birgitte alenemoren
Victoria som blir
kidnappet.

Den største lærdommen har egentlig vært forskjellen mellom å arbeide i det store utland og hjemme i Danmark.
– I utlandet er hverdagen sentrert rundt arbeid, og den
harde konkurransen betyr at albuene er spisse, og man er seg
selv nærmest. Her er det en annen fordeling, og man vekter også fritid og familie. Derfor følte jeg meg ikke hjemme i utlandet. I lengden er det ikke nok kun å ha jobben.
Jeg møtte ufattelig mange morsomme mennesker, men jeg
begynte også å føle meg rotløs.
– Jeg var 31 år da jeg reiste ut, og fikk vite at hvis du ikke
hadde slått igjennom som 35-åring, så ville det aldri skje.
Nå er jeg 36, og har overskredet datoen. Men jeg er så blitt
utrolig likeglad til det, sier hun og smiler.
– Hollywood har alltid stått som det ypperste, fortsetter
hun. – Men jeg har opplevd at det er mye ensomhet og
savn. Det begynte å ta mer plass enn de morsomme opplevelsene. Det som så fantastisk ut fra utsiden, var i virkeligheten situasjoner der jeg nærmest følte meg som statist. Det
var en stor opplevelse å få være med, men jeg kjedet meg
som skuespiller. Så jeg vil heller spille teater i Danmark, og
så reise ut igjen hvis en god utfordring skulle dukke opp. Jeg
tror du bør gjøre det som er artig for deg, og så gå videre
derfra.
Når filmverdenen er kjedelig, er teateret krevende og
intenst. Spesielt i London og New York, der teatrene er mer
kommersielle og det skal tjenes penger. I stedet for å spille
sju forestillinger i uken spiller man åtte.
– Når du har spilt 50 forestillinger, og vet at det er 50
igjen, så kan det være litt tøft. Du repeterer hver kveld og forsøker å få det til å virke nytt og friskt. Men det er kult også.
– «Chicago» på Det Ny Teater i København var en av
mine første jobber. Midt i en sang begynte jeg å tenke på
hva jeg skulle kjøpe neste dag. Og jeg tenkte: «Gud, tenk
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om jeg begynner å synge ‘en liter melk’?» Det gikk helt automatisk, men det er også ubehagelig, for da har du ikke gitt
alt, da vet du ikke lenger hva du gjør.
Mens skuespillet før i tiden var noe hun levde og åndet
for, føler hun nå behov for å ta fri innimellom.
– Det er litt smertefullt når din store lidenskap blir et
fag og noe av villskapen forsvinner. Samtidig er det nødvendig hvis du skal ha et alminnelig liv, slik som jeg gjerne
vil. Nå vil jeg være hjemme. Her kjenner folk hverandre, og
castingfolkene ringer direkte til meg.
Som frilanser er man glad bare man får noe å gjøre, konstaterer hun. Men det kan også være dypt utilfredsstillende.
Man er i andres vold, og det holder ikke i lengden.
– Det er ikke sunt for meg å være passiv, det har jeg tenkt
mye over. Jeg har lyst til å være med og bestemme. Å selv
fortelle historier, og ikke vente på at de kommer.
Akkurat nå er det hennes første barn som fyller det meste.
– Det er veldig spennende. Men jeg pleier ikke å snakke
om privatlivet, sier hun.
Som et kjent ansikt er hun av og til nødt til å beskytte seg
selv. Et av de skjoldene hun har funnet, er et fast samarbeid
med en stylist, så trenger hun ikke å tenke over hva hun skal
ha på seg på premierer og andre begivenheter.
– Mange har meninger om hva som kler meg og ikke.
Når det er mine egne klær, er det verst. Når de sier: «Ai,
du burde hatt på noen andre bukser, eller noen andre sko»,
er det legalisert mobbing. Jeg blir enormt lei av det.
Øynene glimter til et øyeblikk, og så er det glemt. Det
meste av tiden tar hun bare ting som de kommer. Hva som
kommer etter at babyen er født, vet hun ikke ennå.
– Det er ens lodd som frilanser. Det har alltid fungert fint
for meg ikke å legge for faste planer, sier hun, før vi reiser
oss, og hun setter seg på sykkelen for å suse hjem igjen.
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