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NKirs ten Heiberg ble en 
suk sess i den blomst ren de 

tys ke film in du str ien før og un
der and re ver dens krig, og det 
er ikke verst for en jen te som 
ble født i Kra ge rø og voks te 
opp i Kongs berg og Kris tia nia. 
Nå har for fat te ren BjørnErik 
Hansen skre vet bok om Nor ges 
ukjen te film di va: «Gla mour for 
Goeb bels — His to rien om Kirs
ten Heiberg». Den be skri ver en 
fa sci ne ren de, mer ke lig og trist 
kar rie re.

Kirs ten vis te tid lig ta lent for 
å syn ge og opp tre, og for eld re
ne had de in gen inn ven din ger 
da hun an non ser te at hun vil le 
bli skue spil le rin ne. Hun fikk 
pri vat ti mer, og i 1929 fikk hun 
en ga sje ment på Den Nationale 
Scene i Ber gen. De bu ten fant 
sted 17. de sem ber 1929 i teat
rets jule ko me die for barn, «Den 
uskik ke li ge prin ses se».

Hun var i Ber gen frem til 
1933, da hun dro til ba ke til Oslo 
og be gyn te med lyst spill. Den 
som me ren had de hun også sin 
nors ke film de but i «Syn de re  
i som mer sol».

Kirs ten had de si den 1931 

Nors ke Kirs ten Suk ses sen 
som had de 

en pris
Kirs ten Heiberg 
(1907–1969) fulg te 
drøm men og  
end te opp som 
film stjer ne —  
i Nazi-Tysk land. 
Åre ne der skul le 
hol de hen ne fan get 
så len ge hun lev de. 

▾ HÅPEFULL: Kirsten Heiberg på begynnelsen 
av 1930-tallet. Hun var vakker og ambisiøs, men 
datidens politiske bilde var krevende. Å ta feil 
beslutninger kunne få dramatiske konsekvenser 
— og det fikk det for Kirsten. 

Heiberg ble  
film stjer ne  

i Nazi-Tysk land
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FREMADSTORMENDE: Kirsten fikk stadig 
større roller i tysk filmindustri mens krigen  
var i full gang i Europa. Hun fremsto som  
regel som en «femme fatale».

hatt kon tak ter i den tys ke film
in du str ien, men det var van ske
lig for ut len din ger å få ar beid. 
I 1936 gjor de hun stor suk sess 
i den svens ke fil men «Han, hun 
och pengarna». Det ble fle re 
svens ke fil mer, og nå be gyn te 
ut lan det å vise sin in ter es se for 
al vor. Hun fikk til bud fra Øs ter
ri ke. I ok to ber 1937 opp tråd te 
hun i det ro man tis ke mu sikk
spil let «PamPam».

En mann som lot seg fa sci
ne re av Kirstens rol le tolk ning  
i Wien, var den tys ke kom po
nis ten Franz Gro the. I en år rek
ke had de han skre vet mu sikk 
til tys ke fil mer, og han var også 
en be ty de lig slagerkomponist. 
En dag Franz gikk for bi Thea
ter an der Wien, la han mer ke 
til bil de ne av Kirs ten Heiberg 
som pry det pla ka te ne. Den ne 
kvin nen vil le han bli kjent med! 
De møt tes, og de ble kjæ res ter. 

De snak ket ikke mye po li
tikk, men Franz for tal te at han 
var med lem av na zi par t iet, noe 
som var en for del om man vil le 
være en del av de to ne an gi ven
de kret ser i film in du str ien. Han 
spur te om hun vil være med til 
Ber lin, og det vil le Kirs ten gjer
ne. 

Før 1937 var omme, var de 
for lo vet og had de flyt tet sam
men i Ber lin. Kirs ten Heiberg 
var 30 år gam mel og på høy den 
av sin skjønn het. I til legg var 
hun be ga vet og med en litt 
mørk, sexy stem me. Da hun 
fikk sin før s te film rol le som me
ren 1938, ble hun en stor suk
sess. Den unge, nors ke kvin nen 
min net ikke så lite om tysk 
films stør ste stjer ne, svens ke 
Za rah Lean der, og tys ker ne vil
le ha mer av hen ne.

Nå åp net det seg mu lig he ter 
som hun bare kun ne drøm me 
om i Norge. Hun ble til budt rol
ler i på kos te de fil mer, og alt så 
lo ven de og lyst ut. Sær lig om 
man ikke pla gdes av de po li tis
ke rea li te te ne i et Tysk land 

styrt av na zis te ne, der all kunst, 
og film i sær de les het, skul le 
hyl le re gi met.

Kirs ten bryd de seg ikke, og 
ennå kun ne man late som man 
ikke fikk med seg un der tryk kel
sen og vol den. Franz på vir ket 
nok også hold nin ge ne hen nes. 

End ret al de ren
Vå ren 1938 gif tet Kirs ten og 
Franz seg i Oslo. Bru den var 
ikke helt ung og lo ven de len
ger. Skul le hun få en kar rie re  
i fil men, måt te det skje nå. Kirs
ten be nyt tet an led nin gen og 
end ret fød sels å ret sitt på vi el
ses at tes ten. I ste det for å være 
født i 1907, ble det stå en de 
1912. Så da hun kom til ba ke til 
Ber lin, var hun 26 år.

Selv om hun ikke var så vel
dig in ter es sert i po li tikk, må 
Kirs ten li ke vel ha fått med seg 
at jø der og po li tis ke mot stan
de re sta dig fikk stør re pro ble
mer, ikke minst in nen for hen
nes egen bran sje. Hva hun 
egent lig syn tes, vet vi ikke, 
men skul le hun job be i Tysk
land var det nep pe mu lig å være 
kri tisk. Kirs ten gikk inn i det 
stat li ge, tys ke pro pa gan da ma
ski ne r iet ved å lage un der hold
nings fil mer som hyl let na zis tis
ke ver d ier. 

Hun ble of test satt til å spil le 
«femme fa ta le», og var nok be
trak tet som en Lean derkopi. 
Hen nes for fø re ris ke ut strål ing, 
mør ke sang stem me og nor dis
ke ak sent gjor de hen ne til pro
to ty pen på en vamp. Pro pa gan
da mi nis ter Goeb bels la mer ke 
til hen ne, og Kirs ten og hen nes 
mann ryk ket frem i lan dets kul
tu rel le eli te. 

Krig og kar rie re
Et ter hek tis ke inn spill ings øk ter, 
dro hun mot slut ten av som me
ren 1939 til Oslo for å være 
sam men med fa mi lien. Mens 
hun var i Norge, in va der te Tysk
land Po len, og and re ver dens

krig var i gang. Hun ble over
ras ket over krigs ut brud det, 
men ikke ak ku rat rys tet:

– Jeg var ak ku rat hjem me da 
kri gen brøt ut, og da måt te jeg 
na tur lig vis ned til Ber lin og se 
et ter at in gen ting skjed de med 
lei lig he ten min mens jeg var 
bor te, for kla rer hun i et in ter
vju hun gjor de med bla det Alle 
Kvin ner i 1972.

4. ap ril 1940 ble hun med
lem i det tys ke skue spil ler for
bun det. Nå kun ne det en de lig 
bli fart på film kar rie ren. Fem 
da ger se ne re ok ku per te Tysk
land Norge, uten at det fikk 
prak tis ke kon se kven ser for 

Kirs ten. Hun ble i Ber lin og 
had de fo kus på å job be. Og når 
hun ikke la get film, sang hun 
for sol da ter. «Det er be mer kel
ses ver dig hvor dan Kirs ten Hei
berg som ar tist kun ne stå på 
sce nen og opp munt re tys ke 
sol da ter, vel vi ten de om at de 
også be fant seg i hen nes hjem
land», skri ver BjørnErik Han
sen i sin bok.

Men kri gen ble sta dig mer 
øde leg gen de. De al li er te send
te of te re og of te re fly på bom
be tokt over Ber lin, og i no vem
ber 1943 ble hu set hvor Kirs ten 
bod de, truf fet. Hun og man nen 
Franz mis tet alt de eide. Li ke vel 
fort sat te pa ret å job be i den tys
ke ho ved sta den, og de for lot 
ikke Ber lin før helt mot slut ten 
av ap ril 1945.

– Fire da ger før Berlins fall, 
flyk tet min mann og jeg til Øs
ter ri ke med tog. På ve ien så vi 
de gru som ste ting — barn som 
had de sul tet i hjel og var kas tet 
rett ut gjen nom tog vin d ue ne, 
for tal te hun til Alle Kvin ner.

Franz og Kirs ten kom vel
ber get frem, men ble ikke len
ge. Et ter noen uker dro de til 
München, der Franz spil te jazz 
for de ame ri kans ke sol da te ne.

Et ter kri gen
Et ter å ha til hørt den kunst ne
ris ke eli ten, med pri vi le gi er og 
sky hø ye ga sjer, ble pa ret satt 

GARBO-KOPI: Som man 
tydelig ser på dette bildet 
av  en ung Kirsten Heiberg, 
var nok den svenske film-
stjernen Greta Garbo en 
viktig modell for henne.
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un der et ter forsk ning et ter kri
gen. Had de de vært ak ti ve støt
te spil le re til det na zis tis ke re
gi met, så kun ne de bli straf fet. 
Frem tiden, som had de vært så 
lo ven de, var snudd på ho det. 

Det ble ikke noen til ta le, og 
de ble hel ler ikke på lagt å gjen
nom gå noe pro gram for å bli 
av na zi fi sert. Men det kan se ut 
som om de hel ler ikke så noen 
grunn til å re flek te re over sitt 
lil le bi drag til å for gyl le na zis
men. De føl te beg ge at de ikke 
had de gjort noe galt. 

Kirs ten gikk i gang med  
å byg ge seg opp på nytt. I for
bin del se med en re vy opp set
ning i 1948, ble hun in ter vj uet 
av Der Spiegel. Der for søk te 
hun å ska pe et bil de av seg som 
nazi mot stan der. Blant an net 
hev det hun at hun had de av slått 
å un der hol de tys ke sol da ter. Det 
er be vi se lig ikke rik tig, men hun 
gjor de hva hun kun ne for å til
pas se seg nye ti der. Hun med
vir ket i tre fil mer, men in gen av 
dem ble noen suk sess, og hun 
fikk ikke fle re til bud. Kirstens 
tys ke filmeventyr var over.

Ek te ska pet med Franz gikk 
hel ler ikke sær lig bra, og i 1951 
ble pa ret skilt, et ter å ha bodd 
fra hver and re i fle re år. De had
de in gen barn. Nå var det in
gen ting som holdt hen ne til ba
ke, og et ter 13 år i ut len dig het, 
reis te hun til ba ke til Norge. 

Den van ske li ge  
for ti den
Til å be gyn ne med gikk det 
ikke så verst for Kirs ten i Oslo. 
Hun fikk jobb, en rol le i et lyst
spill på Ed der kop pen un der le
del se av Leif Jus ter. Men det 

var te ikke. Sen vin te ren 1952 
ble ikke kon trak ten hen nes for
n yet. Hun fikk ikke jobb i Oslo 
i det hele tatt. Kref ter i det 
skjul te sat te en stop per for 
«naziskue spil le rin nen». 

Der med måt te hun søke lyk
ken uten for Oslo, og ved tea
te ret i Trondheim fikk hun en
ga sje ment. Det gikk rik tig godt. 
Kirs ten ble byens diva, lett 
gjen kjen ne lig på ga ten med 
pels kå pe og gull smyk ker. Hun 
spil te en rek ke ho ved rol ler og 
var en ube tin get suk sess. Det 
var kan skje ikke så flott som 
li vet i Ber lin had de vært på sitt 
bes te, men hun fikk i alle fall 
brukt seg.

– Jeg har levd et spen nen de 
liv, jeg har opp levd med gang  
i li vet i en grad som ikke blir 
man ge men nes ker til del, men 
også mot gang og for tvi lel se. 
Det skal vel så være. Ho ved sa
ken er at man ikke mis ter san
sen for at li vet kan være rikt og 
spen nen de, og er takk nem lig 
for at man får an led ning til  
å rea li se re seg selv på det om
rå de ens hjer te, ens sinn og ens 
ev ner hø rer hjem me, sa hun til 
bla det Filmjournalen i 1956.

Sam me år ble «Anne Franks 
dag bok» satt opp i Trondheim, 
og Kirs ten skul le spil le mo ren. 
His to rien om den jø dis ke fa mi
lien som le ver i skjul på et loft 
i Ams ter dam, ble åpen bart for 
mye for hen ne. Fle re gan ger 
var hun syn lig be ru set på sce
nen. 

Kirs ten var nå blitt 50. Hen
nes diva tid var over. Hun had
de in gen kjæ res ter, i alle fall 
in gen det ble til noe mer med. 
Hun had de noen få ven ner ved 

sin sis te opp tre den på 
teat ret i Trondheim. 52 år 
gam mel for svant hun fra 
teat rets sce ne. In gen ar
ran ger te noen av skjeds
fore stil ling for hen ne,  

in gen fei ret kar rie ren til Trøn
de lag Tea ters «leading lady». 
Ikke noe av skjeds in ter vju, avi
se ne span der te ikke en gang en 
no tis. Den sto re still he ten sen
ket seg.

Et ter et kort opp hold i Tysk
land, var hun som me ren 1960 
til ba ke i Oslo for godt. Men 
her var det fort satt van ske lig 
for hen ne å få ar beid. Hun 
had de en kel te kor te en ga sje
men ter og ble nødt til å ta seg 
jobb som kiosk da me for å få 
en de ne til å mø tes. 

Kirs ten Heiberg var en som 
og iso lert. De få ven ne ne hun 
had de hatt, var bor te, og i 1972 
døde søs te ren. Hun satt mye 
hjem me i lei lig he ten i Sofies 
gate på Bis lett sam men med 
hun den Truls, og led un der et 
be ty de lig al ko hol pro blem. 

2. mars 1976 døde hun ale
ne, 69 år gam mel. ◆

 monica.hansen@egmont.com

teat ret, og et par gan ger i året 
be sø kte hun lil le søs te ren sin  
i Oslo.

Kirs ten måtte også leve un
der et sterkt ind re press, for 
sta dig omforteller hun sine år 
Tysk land. Et ter hvert er det 
ikke ende på hvil ken mot stand 
hun og Franz ytte mot na zis te
ne. Ved si den av hun den hun 
had de skaf fet seg, var al ko ho
len hen nes bes te venn.

Høs ten 1959 had de Kirs ten 
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BJØRN-ERIK 
HANSSEN

HISTORIEN OM KIRSTEN HEIBERG

◂ Ny BOK: I Bjørn-
Erik Hanssens bok 
«Glamour for Goeb-
bels» kan du lese 
hele historien om 
Kirsten Heiberg.  
 (Aschehoug forlag)

EN Ny VÅR: På 50-tallet hadde  
Kirsten en fin karriere ved Trønde-
lag teater. Her er hun sammen med 
sin gode venn og kollega Jan Voigt 
i stykket «Cherie»  Foto: NTNU UB

ALLTID DIVA:  
Kirsten la aldri  
divarollen fra seg, 
ikke privat og 
helst ikke på sce-
nen heller. Her fra 
«Teater» på Trøn-
delag teater.   
 Foto: NTNU UB

Tok aldri  
et oppgjør 
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