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Vibeke: Jeg skjønner ikke helt den nye kvinnekampen. I dag skal 
brystene brukes i demonstrasjoner og avseksualiseres. Jeg strever 
litt med å forstå det. Da jeg viste mine bryst så var det på film! (ler) 

Jenny: Tror du ikke også at når feministgrupper som Femen viser 
puppene sine, så vet de at det er en provokasjon som garantert gir 
oppmerksomhet nettopp fordi de blottstiller seg?

V: Joda. Det fryser liksom alt. Så de har jo selvfølgelig en 
 intellektuell tanke bak det, men det er noe som jeg ikke ville greie 
å gjøre. Jeg er ikke der, har ikke vært der. For meg blir det veldig 
rart å bruke et seksuelt område på kroppen, et område som enten 
brukes til amming, eller erotikk … det er et veldig følsomt område 
som man står på gaten med. Det er jo modig at de gjør det, jeg 
moraliserer ikke over det, men jeg ser at det har vært en veldig 
stor utvikling, avstand og mangfoldighet i det å protestere og gjøre 
folk oppmerksomme på at det er et problem.

J: Synes du at vi har kommet langt? Når du ser tilbake på din egen 
tid? Du kom med filmen «Abort» i 1971, som gikk for fulle saler. 
Den aktivismen dere stod for da, engasjementet dere hadde, hva 
tenker du om det i forhold til tiden vi lever i nå? 

V: Det er jo det som er forbausende. Så mye slagkraft og kraft 
man har brukt. Fordi man trodde jo at man kunne forandre noe. 
Hvis jeg hadde visst den gangen hvor seint det går (ler), at det 
går bakover, fremover og bakover, at det er ikke noen rett linje 
mot noen fri gjøring. Jeg er jo også klar over at det er forskjell på 
menn og kvinners hjerner, noe jeg tror vi prøvde å overse litt. Vi er 
forskjellige. 

J: Du filmdebuterte allerede i 1967, som manusforfatter og 
 skue spiller i den norske nybølgefilmen «Liv», med Pål Løkkeberg 
som regissør. Men selv om du hadde skrevet manus og på mange 
måter var med på å eie filmen, så følte du likevel at du ble fremstilt 
som en barnekvinne, som et objekt?

V: Absolutt. Han ville ha den spillestilen. Og da må du tenke på 
forbildene vi hadde den gangen, som Anna Karina i Godards film, 
Monica Vitti, Brigitte Bardot. Med den nesen min følte jeg jo ikke 
at jeg kunne gå i det sporet!

J: Jeg har sett bildene, du er så vakker.

V: Nei, men det var noe med erfaringen min som modell som 
gjorde at jeg følte at jeg hadde gjennomskuet så mye. Man hadde 
opplevd så mye som var nedverdigende og som ikke målte seg med 
de ideene jeg selv hadde. Så jeg trodde jo at denne filmen var en 
frigjøring, nettopp fordi han var så åpen for at jeg skulle komme 
med manus, historien min på mange nivåer. Men etter hvert 
som jeg så hans syn på meg, mot min egen selvopplevelse, så ble 
avstanden større og større.
Og da filmen kom ut, så fikk du det speilet som samfunnet er; hvis 
du ser pen ut, har pupper, du tenker og snakker høyt, så fremstilles 
du likevel på en barnekvinnes måte. Det ble helt feil for meg.

J: I etterkant av filmen ble dere intervjuet, og da henvendte 
 journalisten seg konsekvent bare til Pål, og ikke til deg. Han 
spurte Pål om de kunne ta bilder av deg naken, kun iført filmruller 
for coveret?

Hun har inspirert, sjokkert, engasjert og 
uredd stått for sin særegenhet og egenart. 
Vi har snakket med Vibeke Løkkeberg om 

 feminisme, fatal kjærlighet, Fellini og filmene 
til Bergmann. Og om hvorfor kunst for henne 

handler om å søke det nådeløse, det rå  
og det sanne.

LØPERJENTEN
Tekst: Jenny Vågan Tegning: Jenny Vågan & Mya Vågan-Bonnet Bilder: Privat
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J: Apropos det å være objekt, er det noe du har vært veldig bevisst 
på i forhold til jentene dine, Tonje og Marie? Det virker som om 
de begge har et veldig klart forhold til hvem de er. Tonje vant jo 
kortfilm festivalen i Grimstad med portrettet av homofile Kjell, 
som baserte hele identiteten sin på hva han hadde vært; en ung, 
blond og vakker mann som ble sjekket opp på Rivieraen. Og Marie, 
som er yngst, er heller ikke redd for å provosere i sin fremstilling 
av kvinnerollen med arbeidene sine. Har du ønsket å vekke dem 
på den måten? I din rolle som mor?

V: Jeg har sagt; – Ikke bli skuespiller, bli regissør! Det har jeg vært 
veldig nøye på. Nettopp fordi jeg erfarte at som kvinne så kan du 
ikke sitte og vente på at telefonen skal ringe og noen skal VELGE 
deg. Det er så mye ballast i dette med å føle seg bra nok, pen nok, 
flink nok, alt dette her … Hvorfor skal du sette deg i en så naken 
posisjon, at noen skal velge deg, styre deg, regissere deg? Jeg ville 
snu bildet i hodet deres og si – Dere KAN SELV finne noen som 
dere eventuelt kan styre. Skap ditt eget univers. Velg de personene 
som passer inn i det. Men ikke gå inn i andre menns univers, det er 
jo som regel menn som er regissører. Det har vært mantraet som 
jeg har gitt dem begge to. 

J: Du og Terje har bevisst tatt med dere jentene og reist mye ut.

V: Vi ville vise dem verden. Gi dem en slags internasjonal 
kunnskap. Vise dem forskjellen på å være hjemme og ute. Det var 
viktig. Og det har vi gjort mye. Jeg tror også det er bakgrunnen for 
at de takler så godt å være i et annet land, og ikke føler at «jeg er 
norsk og jeg er fremmed.»

J: Hvis du kunne ønske deg noe for dem, hva skulle det være?

V: Jeg ønsker jo at de skal kunne jobbe hvor som helst. At de 
ikke skal ha de grensene som jeg har følt meg hemmet av. Den 
muligheten ligger i verden, også i dag, mer enn da jeg var ung. Jeg 
var jo veldig stolt da «Åpenbaringen» brakte meg ut til USA. Og 
«Løperjenten» ble også veldig godt mottatt der. Så vi kunne jo ha 
flyttet dit, men jeg ville ikke det.

J: Hvorfor ikke?

V: Fordi jeg ville at barna mine skulle bli norske. Og jeg trodde vel 
også at etter at disse filmene hadde gjort det så bra internasjonalt, 
og «Løperjenten» hadde fått så gode kritikker i New York Times, 
så ville jeg ha muligheten til å lage film hjemme, uten å måtte 
tenke så kommersielt som du må i USA. Men det skulle gå fem år 
før jeg fikk godtatt et filmmanus.

– Det er slutt for i dag, jeg har fått det jeg trenger! Og så stod jeg 
der, i døren, og snudde meg for å gå. Da han så meg, sa han: – Du! 
Er du kommet! Kom inn! Jeg husker at jeg måtte gå nedover hele 
denne lange passasjen, mellom alle disse kvinnene. Det var helt 
klart et løft! 
Så vi hadde det møtet, men før kostymeprøvene måtte jeg vente 
en uke alene i Roma før vi kunne begynne å filme. Og da ble jeg så 
nervøs. Jeg tenkte: 
– Jeg kan ikke bo i Roma, alene, og vente her nede i en uke, selv om 
det er Fellini. Dette greier jeg ikke!

J: Så synd.

V: Det var kanskje synd. Men det føltes … Det med å være objekt, 
for meg var det som å bli slengt ut på havet, og det er så dypt vann. 
Du vet ikke om du skal greie  strekningen, å svømme den. Fordi 
det er ikke du selv som skal bestemme noen ting. Du blir bare en 
deigklump. Som andre skal forme. Så da dro jeg bare hjem igjen. 
Og fant scripten hjemme i sengen til Pål!

«Å finne idealer blant eldre kvinner er viktig, tror 
jeg. Det må være en kvinne som har steget litt i 
gradene. Hun må være fri. Og ha et åpent sinn. 
I tillegg til at hun må ha gjennomlevd forskjellig 
motstand og funnet ut av hvordan hun skal takle 

utfordringer, rett og slett. En survivor.»

V: Ja. Som forsidepike på Aktuelt, jeg tror det var Arbeiderpartiets 
magasin. Det var et sånt sjokk for meg, at jeg bare reiste meg og 
gikk ut av restauranten. Jeg husker at jeg bare slang igjen døra! 
(ler) Det var nok for meg begynnelsen på et oppbrudd. Det kom jo 
en film til, «Exit», men da insisterte jeg på at damen skulle ha mye 
mer styrke og gjøre revolt. Så da hadde jeg pistoler og alt mulig 
annet, for å bryte ut av ekteskapet.

J: Og i etterkant av «Exit» dro du og Pål på studietur til Roma. Der 
møtte du Fellini. Du må fortelle om det.

V: Ja, vi hadde fått avtale med Fellini som hadde sett denne filmen. 
Det var vel egentlig som regissør at jeg fikk være med på det 
møtet. Så jeg satt mest ved siden av Pål, og gjorde ikke så mye ut av 
samtalen. Men jeg merket jo hele tiden at Fellini ville ha kontakt, 
og henvendte seg til meg. Før vi skulle gå, sa han; – Jeg vil gjerne 
bruke deg i min neste film! (ler) Og det var jo ganske utrolig!

J: Men det ville du ikke?

V: Jo, i og for seg. Jeg var ikke fremmed for tanken, på noen 
måte, det var jo et kompliment. Så jeg skulle komme tilbake, ut 
til Cinecittà, Romas filmstudio, med han, og gjøre kost og mask. 
(kostymeprøver, makeup) Jeg husker at jeg sa; – Men hva er det 
jeg skal spille, hva skal jeg gjøre?
– Det finner vi ut av når du kommer sa han, det er sånn jeg jobber, 
du skal bare komme! Så jeg kom ned igjen. Men da ville ikke Pål 
Løkkeberg være med. Det syntes selvfølgelig ikke han noe om. 
På denne tiden var Roma, som du sikkert vet, et veldig vitalt 
filmmiljø. Hollywood hadde nærmest flyttet ned dit. Men det var 
vanskelig for meg å være i Roma alene. Det ble fort kjent at jeg 
skulle spille i film med Fellini, og jeg husker at det kom menn som 
trengte seg på, som bestakk conciergen på hotellet og forsøkte å 
komme seg inn på rommet mitt. De ville sikkert inn på teamet til 
Fellini, men jeg følte meg truet. Jeg tenkte – Hva skal jeg gjøre? 
Dette kommer jeg ikke til å greie. Det føltes som å skulle gå ned 
mange etasjer, på en måte. Så jeg bestemte meg for å gå og snakke 
med ham.

J: Med Federico Fellini? 

V: Ja. Jeg husker at jeg kom inn i forrommet der, til kontoret hans, 
og det var fullt av kvinner som hadde utstyrt seg med hatter og det 
hele, og som bare stod og ventet på en mulighet til å treffe ham. 
Akkurat i det jeg hadde kommet inn, åpnet han døren og sa  
– Go Home! på italiensk. Via! Via! 

Øverst: En ung Vibeke i Paris, som sparte pengene 
hun tjente som modell på bankbok slik at hun 
kunne ta teaterutdanning.
Nederst: Vibeke Løkkeberg og Terje Kristiansen.  
«Jeg setter veldig pris på ham. Som far. 
 Ektemann. Og partner.»
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Øverst til venstre: Vibeke og Tonje hjemme 
i hagen på Ås.
Nederst til venstre: Marie, Vibeke og Tonje.
Nederst til høyre: Terje, Tonje og Vibeke 
med en nyfødt liten Marie hjemme på Ås.J: Det er ganske utrolig. Liv Ullman snakket om noe av det samme 

i forbindelse med premieren på den nye filmen, «Miss Julie». Da 
hun var på høyden av sin karriere, jobbet med Bergman, var på 
coveret av The Times, fikk massevis av tilbud i Hollywood og så 
videre, så kom det ikke ett eneste filmtilbud her hjemme. Ikke fra 
en filmskaper. Over en periode på femten år.

V: Jo, hun fikk av meg. Hun fikk i «Måker». Men hun hadde 
 allerede sagt ja til Maurstad, på ABC-teateret. Og hun beklaget, 
hun kunne ikke. 
Vi må ikke gå ned på det stadiet hvor det blir sutrete. Hvis jeg blir 
opptatt av det, så blir det en felle, hvor du løper rundt i hjulet som 
en mus. Du må ut av det! Du må over det! Jeg gjør mitt likevel. 
Take it or leave it. Og så finner du alltid ut, at det er alltid noen du 
kan gå til. Husk det. Men det er ikke sikkert at du har tenkt det! Og 
da skal du ha en coach, eller en rådgiver. Unge kvinner burde i mye 
større grad bruke eldre kvinner som rådgivere. En mentor.

J: Hadde du det? En kvinnelig mentor?

V: Jeg hadde Torborg Nedreaas. Men hun visste ikke at hun var 
min mentor, altså! (ler)

J: Av måneskinn gror det ingen ting …

V: Ja. Hun var en stor forfatter. Og vi fikk en veldig god mor- datter-
kontakt synes jeg. Jeg gjorde en av hennes noveller til film, som 
ble kjørt nå på Grimstad-festivalen. «Regn» heter den, og var på 
mange måter forløperen til «Løperjenten». Det er en halvtimes 
film som handler om et barn som opplever foreldrenes skilsmisse. 
Hun ser de grusomme kranglene mellom dem. Jeg laget filmen da 
Tonje lå på sykehus.

J: Hun var helt nyfødt.

V: Da hadde vi jo satt den datoen, som vi greide å skyve litt på.  
Det var kort tid etter fødselen, bare fire uker, men det gikk 
fint. Men Torborg var jeg glad i. Den innflytelsen hun hadde i 
 samtalene våre gjorde at jeg følte at hun snakket til meg som en 
likeverdig. Jeg følte at hun var glad i meg, brydde seg om meg. Og 
vi kunne snakke om novellene hennes, som jeg var veldig bundet 
opp mot. Så i mange år, dro jeg ut på Blylaget der hvor hun hadde 
hus på Nesodden. Jeg var sterkt knyttet til henne.

J: Ga hun deg gode råd?

V: Det var ikke sånn at det var noen råd. Det var rett og slett 
som om hun, i sin personlighet, gjennom den hun var, fortalte 

meg  retninger. Hun ble et ideal for meg som forfatter og som 
 menneske. Å finne idealer blant eldre kvinner er viktig, tror jeg. 
Det må være en kvinne som har steget litt i gradene. Hun må være 
fri. Og ha et åpent sinn. I tillegg til at hun må ha  gjennomlevd 
forskjellig motstand og funnet ut av hvordan hun skal takle 
 utfordringer, rett og slett. En survivor. 
Og så må du lære deg å spille spillet. Fordi det er jo et spill! Det 
handler om taktikk, og det er det samme som å gå ut i krigen. Du 
har frontlinjer, offensiv takling, defensivt spill, alt dette her. I 
spillet må du ha et bevisst forhold til hvem som er vennene dine, 
og hvem du eventuelt gjør til fiender.
Jeg har en venn som jeg måtte spørre til råds. – Hva skal jeg si? 
sa jeg. – Jeg har en god venninne som har sviktet meg veldig. Jeg 
lurer på hva jeg skal gjøre. Bør jeg ta det opp med henne? 
Vennen min svarte; – Hvis hun betyr noe for deg, så er du nødt til 
å ta det opp. Fordi hvis ikke, så svikter du forholdet som betyr noe 
for deg. Da må du tåle at hun blir forbanna, og du må vite at hun 
 tolererer det, at du sier det du sier. Men hvis hun ikke betyr så mye 
for deg, så bare passerer du. Da går du videre. Ikke vis noen ting. 
Så hvis du kan la være å fornærme folk, så er det lurt. Fordi alle 
 mennesker som krenkes, eller føler seg forsmådd, de vil bli din 
fiende.

J: Apropos fiender og krig; du vokste opp rett etter bombingen av 
Laksevåg, hvor britene ved en feiltagelse hadde angrepet sivile 
mål. Og du har laget film om Gaza, skrevet om urettferdighetene 
i Jugoslavia og portrettert ulykkelige, konfliktfylte ekteskap, som 
med filmen «Løperjenten». Hvorfor tror du at nettopp krigen er 
noe du stadig vender tilbake til?

V: Jeg har jo tenkt på det selv, at til forskjell fra de som vokste opp 
i Bergen og Fana Paradis, så vokste jeg faktisk opp i en flatbombet 
kommune. Ikke akkurat rundt der jeg bodde, men hvis jeg skulle 
på skolen, så ble det flere og flere ruiner langs den skoleveien. 
Og skulle jeg til min bestefars grav, som ble drept den dagen, 
og tanten min, babyen hennes og sånn, så gikk vi forbi hullet til 
Holen skole. Krateret til min bestefars hus, det var totalt bombet 
rundt oss. Vi lekte i bunkerne, og skolen vår var tyskerbrakker. Vi 
fant patroner, vi fant hjelmer, vi fant tyske rekvisitter, sko, støvler. 
Hvis vi satt ved graven til min bestefar, og jeg så rundt meg, så var 
det samme dato på alle gravstøttene. Med veldig mange støtter 
for barn som var mellom syv og ti år. Og det fikk jeg ikke noen 
 forklaring på. Hvordan dette kunne skje. Men jeg tror at det må 
ha ligget i min under bevissthet. Det å hele tiden bli minnet på, 
 – Tenk at du kunne vokst opp uten en bror, han kunne blitt drept. 
Den sorgen i gaten rundt meg, av alle de kvinnene som hadde 
mistet barna sine, den ble jo på en måte en del av vårt liv. Det var 
fattigdom. Folk hadde jo ikke noe. Det var en slags hjelpeløshet, 

«Unge kvinner burde i mye større grad bruke eldre 
kvinner som rådgivere. En mentor.»
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Og jeg fortalte ham at det var en katastrofe! 
Han lurte også på hvordan jeg hadde regissert ham, hvordan jeg 
hadde fått ham så bra. Og når det sprakk, selvfølgelig. For det sprakk 
jo. Og så fikk jeg et råd. Ingmar sa; – Neste gang du lager film, så må 
du lage en lettere film, eller så skjærer du grenen du sitter på over!

J: Jøss.

V: (ler) Og jeg spurte: – Gjør du det? Tenker du sånn?
– Ja. Jeg tenker sånn, svarte han da.  
– Jeg er kynisk!

J: Her hjemme skapte jo den filmen 
enorm debatt. Det virker nesten som om 
 kvinnelige kunstnere helst ikke skal ta opp 
tabubelagte  temaer om seksualitet. Vigdis 
Hjort ble kalt grisete og dyne løftende da 
hun skrev ganske utleverende om sex på 
90-tallet, mens  Knausgård nå bejubles for 
akkurat det samme.

V: Ja, det er litt morsomt. (ler) –  Hvordan 
våger du? Hvordan våger du, som kvinne, 
å berøre oss? Menneskene vil selv 
bestemme hvem som skal berøre dem. 
Det skal i hvert fall ikke jeg, som kvinne 
 komme og gjøre, fordi jeg har ikke fått 
 utdelt den posisjonen, rent samfunns-
messig. Jeg kan jo bare tolke dette. Jeg 
kan ikke vite hvorfor. Men det er jo 
strømninger i mennesket, under  overflaten, som gjør at mange 
heller blir sinte hvis de blir berørt, og ikke takknemlige eller 
gråter for den saks skyld. Den tradisjonen som følger det å være 
kvinne, i vår seksualitet, og menns seksualitet … For Knausgård 
spiller jo også på sex. Du kan jo bare se hans profil. 

J: Jeg kjenner mange som er forelsket i ham.

V: En mannlig forfatter kan bli et sexobjekt. Knausgård blir en 
slags rockestjerne; eksotisk. Og det er noen som må gi deg lov 
til, noen må ville at du skal bli anerkjent i samfunnet. Noen må 
omfavne deg. Nå er han omfavnet, spesielt av kvinnelige lesere. 
Men menn leser ikke kvinnelige forfattere, ikke i like stor grad. 
Hvorfor leser de ikke kvinnelige forfattere? Hvorfor er ikke de like 
interessert i oss som vi er i deres forfatterskap? Jeg spurte Georg 
 Johannessen, som var en god venn. Og han sa – Eg leser bare en! 
Og det var den tyske filosofen, Hannah Arendt. Da skjønte jeg at vi 
kan streve så mye vi vil, men de vil ikke lese oss.

Du ser det ofte på bokopplesninger. Hvis det kommer en mannlig 
forfatter som er kjent, fra utlandet eller her hjemme, så myldrer det 
av damer! Er det kvinnelige forfattere som kommer, så vil jeg påstå 
at det ikke er samme stemning i salen. Det er mindre spennende 
for dem, rett og slett. (ler) En mannlig forfatter er mer sexy! Særlig 
hvis han har utseendet med seg. Men dette er noe som menn selv 
ikke vil snakke om. De burde snakke om det. Men det gjør de ikke.

J: Hvorfor ikke det, tror du?

V: Fordi at det er en gard, en port de holder 
stengt, fordi det ligger en posisjon i det 
for dem, at det er sånn. Det er en posisjon 
som ikke blir gitt til kvinner, hva skal jeg si; 
mysteriet skal være der. Menn vil eie dette 
universet i kunsten.

J: En av favorittfilmene mine er « Fanny 
og Alexander» hvor Ingmar Bergman 
 beskriver barndommen sin ut i fra 
 erfaringer som ung gutt, på samme måte 
som du gjør med «Løperjenten» som også 
er selv biografisk. Det er barnets blikk og 
observasjoner som tas på alvor. 

V: Barneuniverset er utrolig viktig i mitt 
liv. Du ser også det i filmene mine, at det 
er noe som jeg tar vare på. Men jeg tror at 
når du har sett deg selv som barn, så vet du 
hvordan det var å stå der nede og se opp. 

J: Filmen hans, «Jordbærstedet» preget deg som ung?

V: Jeg husker at jeg var på Ole Bull kino i Bergen, og filmen var i 
svart-hvitt. Vi var jo vant med «Helan og Halvan», og cowboy-og- 
indianer-filmer. Men så kommer «Jordbærstedet». Jeg husker 
at historien hadde et sånt alvor i seg, at for meg ble film noe helt 
annet. Etterpå gikk jeg hjem med en veldig stor høytidelighet inni 
meg. Jeg kjente på at det var så fint å møte det alvoret i en kinosal. 
Og så husker jeg filmer som «Klokkene ringer for deg» med Ingrid 
Bergman. Og Hemingway. Det at film kan stake ut retninger for 
unge mennesker, det er ganske fantastisk. Derfor er det er så viktig 
at man lager noe annet enn «Død Snø» og det som mange lager her 
hjemme nå. Jeg personlig tåler jo ikke å se sånne voldelige filmer. 
Det har jeg aldri gjort. Da blir jeg så dårlig. Jeg forundres jo over 
at hvis jeg går ut et øyeblikk, og kommer tilbake til stuen, så sitter 
Terje og ser på de verste filmene, hvor de slår hverandre i hodet så 
blodet spruter!

«Med Hud ønsket jeg 
å gjenskape noe av 
universet til Munch, 

spesielt lyset han brukte, 
fargene. Det nakne. Jeg 

mener at nakenhet er 
helt essensielt i film. 
Ikke fysisk, men det 

 nakne uttrykket. Det rå, 
som tilnærmet er rått.»

V: Ja, veldig. Munch gjorde et dypt inntrykk på meg. Så jeg malte 
etter bildene hans. Husk at det var jo kunstner jeg ville bli, jeg 
gikk på kunstskole i Bergen og i Danmark. Med «Hud» ønsket jeg 
å gjenskape noe av universet til Munch, spesielt lyset han brukte, 
fargene. Det nakne. Jeg mener at nakenhet er helt essensielt i 
film. Ikke fysisk, men det nakne uttrykket. Det rå, som tilnærmet 
er rått. Kunst er å søke det nådeløse. Det rå. Og det sanne. Å ikke 
alltid søke det vakre, som Sokrates sa.

J: Ingmar Bergman ringte deg etter at «Hud» kom ut. Den ble jo 
vist som en del av «Un Certain Regard»-programmet under film-
festivalen i Cannes. Han var veldig fascinert av den. Husker du hva 
dere snakket om? 

V: Jeg var ute på Herføl da han ringte, og vi snakket sikkert en 
time eller to. Det var veldig hyggelig av ham. Jeg kan ikke gjengi 
alt her, og på mange måter er det en privat samtale som jeg ikke 
vil  referere med for mange detaljer. Men han syntes at «Hud» var 
en veldig sensuell film, den mest sensuelle filmen han hadde sett, 
faktisk. Vi snakket om en av skuespillerne som jeg hadde brukt, 
Keve Hjelm, som regnes som en av Sveriges beste skuespillere. 
Bergman hadde alltid beundret ham, men ikke turt å bruke ham, 
fordi han drakk. Så han ville vite hvordan det sam arbeidet var. 

maktesløshet som lå inne i den gaten der jeg vokste opp, blant 
kvinnene der. Du kan si at jeg tok det innover meg. Jeg synes at 
hvis man jobber som kunstner, kan skrive, kan lage film, så er det 
viktig at man tar det som skjer i verden inn over seg. At man møter 
det. Jeg tror at det har noe å gjøre med min oppvekst. 

J: Hva drømte du om som liten?

V: Jeg husker at jeg så en film som het «De Røde Skoene». Og den 
er faktisk en veldig god, banebrytende fim. Den forandret meg. 
Den førte til at jeg tenkte – Jeg vil også lage noe som gjør inntrykk. 
Slik som jeg opplever dette, er verdifullt. Så jeg tegnet. Jeg hadde 
jo ikke ideer om at jeg kunne lage film noen gang. Men jeg tegnet 
og skrev historier.

J: Du ble tidlig inspirert av Munch?

«Jeg synes at hvis man jobber som kunstner, kan 
skrive, kan lage film, så er det viktig at man tar det 
som skjer i verden inn over seg. At man møter det. 
Jeg tror at det har noe å gjøre med min oppvekst.»

Øverst: Med eldste datter Tonje på båttur.
Nederst: Vibeke og barnebarnet Siena ute på Hvaler.
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 filmselskap, klipperom, var kreativ rådgiver på manus, produsent. 
Vi utfylte hverandre veldig godt. Han har jo veldig få grenser. Og 
så har vi sammenfallende verdisystem. Terje har lest litteratur-
historie, idéhistorie, og er en godt utdannet mann. Det har vært 
veldig bra for meg, fordi han har en distanse. Så når jeg har gått 
ned på grunn av oppslag, artikler i avisen og sånt, så kan han le! 
Det er flott, sier han. Det er kjempeflott! Han er mer fleksibel enn 
meg. Istedenfor at jeg skulle være forsiktig, så har han dratt meg 
ut mot stupet! Jeg husker jo at da Tonje 
var liten og vi skulle i barnehagen, så var 
jo hun såpass sta, at hvis hun ikke ville 
ha på seg noen strømpe bukse, så kom vi 
oss ikke av gårde. Og da hendte det at jeg 
måtte ringe til Terje, som måtte komme 
hjem fra kontoret, og på to sekunder hadde 
han tryllet på henne den strømpebuksa 
uten at hun hadde merket det engang! … 
Marie kalte ham «Terje Kristiansen Full 
Fart». Det sa hun før hun kunne snakke 
ordentlig. Han har en sånn voldsom energi 
og dynamikk, som gjorde at han kunne 
komme hjem, halv fem, han løp gjennom 
stuen på Ås, løftet henne rundt og rundt, 
så skjørtet sto rett ut, og satte henne ned 
igjen, før han løp ut den andre døren og 
inn på klipperommet for å klippe. 
Men jeg må si at jeg setter veldig pris på 
ham. Som far. Ektemann. Og partner.

J: Jeg synes dere ligner på hverandre, det 
ser ut som dere hører sammen. Det er jo et 
fantastisk lykketreff å finne sin sjelefrende på den måten.

V: I går viste han meg et sitat av meg selv, som stod i Dagbladet, 
som handler om det å skape kunst. Og her står det; «Det er bare 
det kritiserte og omstridte man foretar seg som i lengden betyr 
noe.»

J: Så flott. Og sant. Jeg tror at favorittsitatet mitt fra deg, leste jeg 
etter at vi hadde vært på sommerfest for et damemagasin, i avisen. 
Journalisten ville vite hva du hadde på deg. Og da svarte du bare; 
– Klær. Jeg har på meg klær.

Forrige side: Jul i hjemmet. Tonje med datter 
Siena, Vibeke, Terje og Marie.
Øverst: På vei til Toscana. Ett av Vibeke og 
Terjes viktigste hjem.
Nederst til venstre: Vibeke og Terje.
Nederst til høyre: Vibeke i Italia.

J: Hvordan møtte du Terje?

V: Terje så jeg et bilde av i Dagbladet, som kultur og kinosjef i Ås. 
«Gråt elskede kinosjef» stod det, fordi han hadde stanset en film. 
Og det bildet, det var liksom helt … Han var så vakker. Jeg husker 
at jeg tenkte – Finnes det en sånn mann i Norge? Det visste jeg 
ikke!

J: Du så et bilde av ham og visste at dette var mannen i ditt liv?

V: Ja, faktisk. Det har jeg nok aldri opplevd før. Så etter å ha sett 
det bildet, så tok jeg mot til meg og så ringte jeg til ham, og spurte; 
– Du vil ikke sette opp min film, «Abort»? Jeg var ganske  offensiv, 
og måtte stå på selv for å få vist den filmen rundt omkring i Norge. 
Og det ville han gjerne. Så skulle vi ha diskusjon rundt den filmen 
etterpå. Og da eide jeg en Saab, som jeg hadde kjøpt for egne 
penger, fordi jeg hadde spilt i en film som het «Montreux» som 
gjorde at jeg hadde fått høy lønn. Og med den kjørte jeg ut til Ås! 
Men jeg måtte kjøpe meg kart, fordi jeg aldri hadde kjørt alene 
utenfor Oslo sentrum før. Så jeg stanset, husker jeg, i en lomme, 
og åpnet kartet, like ved Ås, for å se om jeg var på rett vei! (ler) 
Det var jo ikke noe vanskelig, i det hele tatt, men for meg var det 
dristig.

Så kom jeg til denne kinoen. Ås var nydelig, syntes jeg. Disse 
åkrene, det var så vakkert. Og jeg drømte vel egentlig om å komme 
meg ut av Oslo. Med én gang jeg traff Terje, så smilte han. Og han 
har et sånt glis, litt skjevt. – Å nei, tenkte jeg. Han er en flørt! Han 
er ikke seriøs. Han der var en skuffelse! Altfor pen. Han hadde 
kort, helt mørkt hår. Så veldig ordentlig ut. Men det var før han 
traff meg! (ler) Så skulle det være diskusjon etter forestillingen. 
Jeg husker at vi satt på podiet, i kinosalen. Han satt ved siden av 
meg og skulle være ordstyrer. Det var absolutt full sal; folk fra 
departementet, mange kristne motstandere av selvbestemt abort, 
som vi kalte det. Og da husker jeg at jeg ble litt sur, fordi det var 
så mange som ville at man ikke skulle ha fri abort. Så der satt jeg 
da. Og ble sintere og sintere. Jeg husker at det var en kvinne som 
var særlig ivrig. Hun jobbet i helsedepartementet, tror jeg, og jeg 
sa til Terje; – Hvis du gir ordet til henne én gang til, så går jeg! Jeg 
var der! (ler) Og da så han på meg … i det øyeblikket jeg sa det, 
så vi hverandre inn i øynene. Og da kjente jeg bare at jeg falt for 
ham. Helt sånn, i det øyeblikket. Det var veldig rart. Og det samme 
gjorde han.

J: Da var det gjort.

V: Ja. Og jeg ble litt forvirret, fordi jeg glemte helt å gå. Han gav 
henne ordet, nemlig! For å se om jeg gikk! (ler) – Så frekk, ikke 
sant? Han gav henne ordet og jeg ble sittende! Etterpå spurte 
han om han skulle kjøre meg hjem. Men jeg hadde jo bil selv, ikke 
sant? –Kjøre meg hjem? sa jeg. For en flørt! Og så gikk jeg. Det var 
det!
Jeg så ham ikke igjen før et halvt år senere, på et seminar. Da var 
han uforskammet hyggelig mot meg, husker jeg. Og så en kveld, 
hvor det var samling, og alle skulle sitte og prate på et hotell, så 
ble vi sittende der og snakke absolutt hele natten, i restauranten. 
Senere husker jeg at det gikk rykter om at han og jeg hadde brukt 
sengen. Men det hadde vi jo ikke!

J: Hvor lenge har dere vært sammen nå?

V: Nå har vi vært sammen i snart 42 år, i februar.

J: Bonnie and Clyde. Partners in crime.

V: (ler) Ja, ikke sant?

J: Hvem er Terje for deg?

V: Terje har gitt meg mot til å være anner ledes. Mens alle i 
 samfunnet drar deg mot normalen, hva nå enn det er. Terje 
gjorde det mulig for meg å jobbe hjemme på Ås, han opprettet 

«Terje har gitt meg mot til å være annerledes.  
Mens alle i samfunnet drar deg mot  

normalen, hva nå enn det er.»


