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Han är 193 cm lång och väger 132 pannor. Inte så konstigt att han
får spela elak skurk i filmen Fast & Furious 6. Men i verkliga livet är
dansken Kim Kold annorlunda. Som en teddybjörn i en stenhård kropp.
TEXT JESSICA HOLM FOTO CHRISTIAN RADIL
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A

tt Kim Kold
njuter av
livet är en
underdrift.
Han är ent
reprenören,
bodybuildern
och skåde
spelaren som har fullt fokus
oavsett vad han ger sig in i. 47
år gammal har han hunnit med
mer än de flesta, dansken som
växte upp med sina två bröder,
en mamma som var hemma och
en pappa som alltid var i väg
och ”jobbade häcken av sig” för
att försörja familjen. I unga år
satsade Kim helhjärtat på fot
bollen. Han spelade i Hvidovre
IF i division två och framtiden
såg ljus ut. Tills han skadade sig.
– Jag var målvakt och hade
spelat mer än 150 ligamatcher
när jag blev skadad. Först slet jag
sönder ligamenten i den ena vris
ten och sedan i den andra. Under
två år kunde jag inte göra mycket
annat än att sitta på en motions
cykel eller träna med vikter. Jag
blev såld på bodybuilding ganska
snabbt då, säger Kim.
VID 27 ÅRS ÅLDER började han

med seriös styrketräning. Efter
många år i lagsportens värld
hade Kim hittat en ny utmaning
som passade honom perfekt.
Han testade sig fram och fann
snabbt träningsmetoder för att
växa i muskelomfång. Även om
han alltid varit storväxt var det
nu som han fyllde ut sina 193
centimeter till max.
– Jag gillar att bodybuilding
är en individuell sport, att resul

taten beror enbart på mina egna
prestationer. Jag hade dessutom
turen att få träna med en nära
vän som tävlade. Han lärde mig
massor och jag ställde upp i min
första tävling redan efter två år.

”Precis som inför
tävlingarna satsar
jag stenhårt inför
en filminspelning.
Då kretsar det mesta
kring träning, mat
och sömn.”
Med den glöd och målmedve
tenhet som krävs av en tävlings
satsande kroppsbyggare lyckades
Kim Kold nio år efter sin täv
lingsdebut ta hem guldet i danska
mästerskapen.
– Jag har ibland upplevt att folk
har fördomar om oss body
builders. Att någon med stora
muskler och tatueringar är en elak
typ som man ska hålla sig borta
från. Men det är bara okunskap.
När jag berättar om sporten, hur
jag elitsatsade och hur mycket det
krävs brukar de tänka om.
Tävlingarna har Kim numera
lagt på hyllan, men livsstilen som

Efter en fotbollsskada i ungdomen
blev det bodybuilding
för hela slanten.

Kim Kold tränar
fortfarande hårt och
äter disciplinerat.
Däremot har han
bytt ut bodybuildingtävlingar mot olika
filmroller.

FAKTA
NAMN Kim Kold.
ÅLDER 47 år.
LÄNGD 193 cm.
VIKT 132 kilo.
FAMILJ Sambon Zana och två hundar, Lilo och Tyson.
Dottern Sarah och barnbarnet Nova i Danmark.
UPPVÄXT I en förort till Köpenhamn.
BOR I Marbella i Spanien.
GÖR Bodybuilder, entreprenör och skådespelare. Driver hotellet
Sisu Boutique Hotel i Marbella som i höst startar Boot Camp för alla
träningsintresserade, oavsett nivå.
KÄND FÖR Spelar en av huvudkaraktärerna, Klaus, i Fast & Furious 6
som hade premiär i somras. Filmen lanseras på dvd under hösten. Hade
huvudrollen i filmen Teddy Bear. Som bodybuilder vann han 2006 Nordiska i
både tungvikt och overall.
FÖREBILD ”Min bästa vän bodybuildern Flex Wheeler är den person jag ser
upp till och respekterar mest av alla. Han har haft ett tufft liv, men har inte låtit
något trycka ner honom.”
SÅ TAR JAG EN MOTGÅNG ”Då går jag in i min grotta och analyserar igenom
vad som gick fel. Sedan går jag ut med nya krafter och ser till att göra rätt.”
BÄSTA TRÄNINGSLÅTEN ”Jag älskar all musik förutom jazz och k lassiskt.
Nu gymmar jag till We own it med 2 Chainz & Kalif, från Fast & Furious 6.”
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präglas av hård träning och disci
plinerad kost lever kvar.
– Det har blivit ett sätt att leva.
Men numera fokuserar jag på
andra saker, som att träna inför
en viss roll eller liknande. Det
skiljer sig inte särskilt mycket från
när jag tränade och dietade inför
tävlingar.
ATT LIVET ÄVEN skulle ta honom

med in på vita duken var mest
en slump. För sex år sedan blev
han tillfrågad av sin vän regis
sören Mads Matthiesen om han
ville göra en kortfilm. Eftersom
utmaningar är något som Kim
Kold sällan tackar nej till blev
svaret självklart ja. Han spelade
huvudrollen, kroppsbyggaren
Dennis som trots att han är
vuxen lever med sin dominanta
mamma.
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– Kortfilmen blev en ganska
oväntad succé. Den har visats
nästan fem miljoner gånger på
YouTube! Efter detta gjorde jag
ett par små roller i två danska
filmer. Därefter ville producen
terna fortsätta sin berättelse och
bad mig att spela huvudrollen i
Teddy Bear, som är långfilmen
om Dennis.
Även Teddy Bear blev en
framgång. Kim hyllades för sin
skådespelarinsats och upptäcktes
av Universal Pictures. Det ena
ledde till det andra och Kim fick
rollen som Klaus i Fast & Furious
6 som hade Sverigepremiär före
sommaren.
– Jag har nog alltid varit typen
som gillar att vara spontan och
ger mig ofta in i nya saker. Efter
ett ordentligt snack med mina
samarbetspartners här i Marbella

FLER BODYBUILDERS PÅ VITA DUKEN
Lou Ferrigno

FILMER The Incredible Hulk (1977), Hercules (1983),
The Incredible Hulk (1996), Kung av Queens (2002), Hulk (2003),
The Incredible Hulk (2008).
KURIOSA Konkurrent till Arnold i Mr. Olympia under 70-talet.
Med i kultfilmen Pumping Iron.

Bodybuildern Lou
Ferrigno har varit
med i en rad filmer.
Mest känd är han för
rollen som Hulken.

Steve Reeves

FILMER Hercules (1958), Hercules Unchained (1959), The Giant of
Marathon (1959).
KURIOSA Bodybuildingstjärna under 40- och 50-talen med titlar som
Mr. America, Mr. World och Mr. Universe på meritlistan.

Roland Kickinger

FILMER Dödligt Vapen 4 (1998), Son of the Beach (2000), Disaster Movie
(2008), Terminator Salvation (2009).
KURIOSA Arnold Schwarzenegger-kopia från Österrike som främst gjort
roller i parodifilmer.

Ralph Moeller

FILMER Universal Soldier (1992), Gladiator (2000), The Scorpion King (2002).
KURIOSA Tysk kroppsbyggare som fick rollen som Hagen i Gladiator efter att
Magnus Samuelsson tackat nej till den.

Arnold Schwarzenegger

FILMER Hercules i New York (1969), Conan Barbaren (1982), The Terminator
(1984), Twins (1988), Eraser (1996), The Expendables (2012).
KURIOSA Framgångsrik bodybuilder, skådespelare och politiker.

”Jag är verkligen
ingen ’bad guy’
utan en teddybjörn
i en stor och
muskulös kropp.”
kom jag fram till att det skulle
fungera att åka till Hollywood
och spela in Fast & Furious,
säger Kim.
Kim ungefär som inför en
bodybuildingtävling. Han ville
komma i toppform och körde
stenhårda discipliner i några
månader.
– Precis som inför tävling
arna satsar jag stenhårt inför en
filminspelning. Då kretsar det
mesta kring träning, mat och
sömn. Det är tufft rent mentalt
att ligga på ett underskott av
kalorier och en låg fettprocent.
Det kräver totalt fokus.
Att träffa stora stjärnor som
Vin Diesel, Paul Walker och
Dwayne ”The Rock” Johnson
var en rolig och givande bonus,
menar Kim. Han gillar att

Sven-Ole Thorsen

FILMER Dödligt vapen (1987), The Running Man (1987), Jakten på Röd Oktober (1990),
Gladiator (2000),
KURIOSA Grundade det danska bodybuildingförbundet (DBFF).

tuffaste
filmminnet:

Kims tre tips om hur
du blir brutalt stor:
1 Allt handlar om hur hängiven du är. Fokusera på
målet och låt inget komma emellan. Vet du vad du vill och
håller ut ända tills du är i mål klarar du vad som helst.

INFÖR INSPELNINGEN laddade

2 Anlita en riktigt bra personlig tränare eller liknande
som vet vad han eller hon pratar om. Det kan vara tufft
att vara helt ensam på vägen.
3 Läs på så mycket du kan om kosten. Hittar du den
perfekta balansen med kost och kosttillskott kan det
göra under för formen.

inspireras av folk som är duktiga
på sitt yrke.
– Mellan tagningarna är dessa
megastjärnor som vem som helst
men när kameran rullar märker
man hur proffsiga de är. Koncen
trerade till max och måna om att
leverera det bästa de kan.

22

FOTO CBS VIA GETTY IMAGES

PROFILEN

Storleken gör att
han ofta får spela
skurk i filmerna.
Men egentligen är
han ganska snäll,
ja faktiskt en riktig
mjukis.

Kims rollfigur Klaus tillhör ett
gäng som stjäl allt de kommer
över. Hela deras liv kretsar kring
kriminalitet och gängregler. Detta
är så långt från Kim Kolds egna
vardag det går att komma. Han
har kallats allt från ”Maskinen”
och ”Man of steel” till ”Hulken”

”När vi spelade in Fast &
Furious 6 bestämde jag mig
för att göra en del stuntscener
själv. Något av det läskigaste
var när jag kastade mig ut från
ett flygplan från fem meters
höjd ner på en stor kudde. Men
det gick bra, som ni märker!”

Kim om sig
själv:
”Jag är otroligt snäll och empatisk. Jag dömer aldrig någon
utifrån yttre egenskaper. Är en
person trevlig och respektfull
mot mig kan den bli min vän för
evigt. Men om någon beter sig
dåligt kan jag snabbt vända den
personen ryggen.”

Mest stolt
över i livet:
”Allt jag har åstadkommit. Jag
har haft ett händelserikt liv och
lyckats med mycket som jag
har tagit mig för. Det är inte
någon annan som har gjort
det åt mig. Jag har tagit mig
fram helt själv och det är jag
stolt över.”

och ”Terminator”. Men att han
är en man med ett hjärta av guld
kan de flesta skriva under på.
– Jag är verkligen ingen ”bad
guy” utan en teddybjörn i en stor
och muskulös kropp. Jag är snäll
och faktiskt en riktig mjukis.
Kim poängterar att han aldrig
dömer någon annan människa
och att han är otroligt lojal mot
sina vänner. Dock är han noga
med att inte lägga energi på folk
eller annat som inte ger honom
något.
– Jag är 47 år och noga med
att inte slösa bort min tid. Jag
försöker hela tiden göra smarta
val som tar mig dit jag vill. Att
tillbringa tid med mina nära och
kära och jobba med det jag brin
ner för är det viktigaste för mig.
VID SIDAN AV SKÅDESPELERIET är Kim

en driven entreprenör som gärna
sätter tänderna i nya spännande
projekt när tillfälle ges. För fyra
år sedan köpte han och ett par
vänner ett hotell i den spanska
orten Marbella, där Kim numera
även bor med sin svenska sambo
Zana. Kim och hans kollegor
har byggt upp det från början
ganska slitna hotellet till en lyxig
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anläggning som från och med
i höst har en tydlig fitnessinrikt
ning.
– Vi satsar på att erbjuda det
mesta inom träning och kost. Vi
kommer att ha Boot Camps för
dem som elitsatsar på bodybuil
ding. Men vi kommer också att
erbjuda skräddarsydda resor för
exempelvis överviktiga som vill ha
hjälp med träning och kost.
OM FAST & FURIOUS 6 blir Kim Kolds

stora genombrott som skådis eller
inte återstår att se. Genom Vin
Diesel, som blev en nära vän under
filminspelningen, har han skaffat
sig en riktigt bra manager och har
nyligen provspelat för en roll som
mentalsjuk patient i en kommande
amerikansk storfilm. Blir rollen
aktuell kommer han att återvända
till Hollywood.
– Vi får se vad som händer
framöver. Får jag inga roller
kommer jag ägna mer tid åt min
Boot Camp. Det blir som det blir.
Jag har nått en punkt i mitt liv
där jag känner mig väldigt trygg
och säker. Det finns en mening
med allt som händer. Jag är lyckli
gare än någonsin och älskar livet,
avslutar Kim.
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KIMS TRÄNINGSVECKA
Kim Kold gillar att
träna på Target
Powergym när han
är i Köpenhamn.

Kim startar alltid dagen med en timmes powerwalk med hundarna före frukost.
Styrketräningen delar han upp på fyra dagar i veckan, däremellan kör han cardio
träning, gärna på trappmaskinen på gymmet.
MÅNDAG Rygg
TISDAG Cardio minst 20 minuter, mage
ONSDAG Bröst, biceps
TORSDAG Cardio minst 20 minuter, mage
FREDAG Ben
LÖRDAG Cardio minst 20 minuter, mage
SÖNDAG Axlar, triceps

KIMS DYGNSKOST
08.00 När jag kommer hem från min powerwalk
äter jag gröt och tio stekta äggvitor till frukost. Till
detta tar jag proteindrink och min dagsranson av
alla vitaminer och mineraler som jag behöver.
12.00 Till lunch äter jag 250–300 gram kyckling
eller kött och 80–100 gram ris och grönsaker.
13.00 Jag tar PWO eftersom jag alltid går till gymmet någon timme efter lunchen.
14.00 Direkt efter träningen tar jag en recoverydrink, glutamin och aminosyror.
16.00 300 gram kyckling eller nötkött och 100 gram
ris och grönsaker.
18.00 300 gram kyckling eller vit fisk och 100
gram ris och grönsaker.
21.00 Tio stekta äggvitor och tre till fyra riskakor.
23.00–24.00 Innan jag går och lägger mig tar jag
en proteindrink med lågt kolhydratinnehåll.
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