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– KARENINA 
OG JEG

Gørild Mauseth la ut på sitt livs reise for å spille 
Anna Karenina i Russland. På russisk. Filmen 

«Karenina & I», som Liam Neeson har gitt stemmen 
sin til, følger Gørild på sin 11 000 kilometer lange ferd 

på tvers av Russland for å finne Kareninas røtter. 

Tekst og foto: Ida Eliassen-Coker

n av våre store stjer-
ner er tilbake på film-
lerretet. Etter fire års 
arbeid er filmen 
endelig klar for publi-

kum. Vi møter henne i snøfylte Tromsø 
under Tromsø internasjonale filmfestival 
(TIFF), i anledning filmens verdenspremiere. 
Mannen hennes, Tommaso Mottola, har 
regissert filmen, og Hollywood-stjernen 
Liam Neeson er en av produsentene. Gørild 
har kjent Liam Neeson i 17 år, og bestemte 
seg for å ringe ham og be om hjelp til produk-
sjonen. Det viste seg å være verdt sjansen, for 
ikke bare ville han bidra økonomisk, men han 
foreslo også seg selv som fortellerstemme. De 
ble enige om at han skulle spille forfatteren 
Leo Tolstojs egen stemme.

– Liam Neeson er den mest profesjonelle 
skuespilleren jeg har jobbet med og et stort 

menneske. Han er en stor kunstner – ikke 
bare en actionhelt. Men det var kult å ha en 
actionhelt som stemmen til Tolstoj, sier 
Gørild.

Hun mener at man ikke trenger å ha lest 
boken for å forstå filmen. 

– Vi har prøvd å fordype oss i romanen 
sånn at publikum får ta del i romanen, i fore-
stillingen og i reisen.

– Hvorfor er boken fortsatt så aktuell over 
hele verden?

– Jeg tror det er fordi Tolstoj setter men-
nesket og dets natur i sentrum. Og jeg tror vi 
sliter med de samme tingene i dag. Familie, 
relasjoner, skilsmisse, svik, forelskelse og 
identitet. Vi kan ikke finne oss selv hvis vi 
ikke vet noe om fortiden. Det er veldig van-
skelig å skape en fremtid hvis vi ikke har 
noen forbilder, hvis vi ikke har noen 
utgangspunkt. Det er dette som er så vanske-

Gør ild Mauseth
Født: 1972. Oppvokst i Kjøllefjord i 

Finnmark Familie: Gift med Tommaso  
Mottola og har sønnen Baltazar (8)  

Yrke: Utdannet skuespiller fra Statens 
teaterhøgskole

Kjent for filmrollene i «Telegrafisten» 
(1997), «Brent av frost» (1998), «Når 

nettene blir lange» (2000), NRK-serier 
som «Deadline-Torp», «Erobreren» og 

snart aktuell i «Monster», høstens store 
dramasatsning på NRK. Amanda-pris 
for «Brent av frost».  Aktuell med: Fil-
men «Karenina & I», Norgespremiere 

24. februar.

E
VENNER: Gørild har kjent skuespiller Liam 
Neeson i 17 år. Nå er han med i filmen som 
stemmen til Tolstoj.

PAR OG KOLLEGER: Ektemannen Tom-
maso Mottola har regissert filmen, mens 
Gørild spiller hoverollen.

TILBAKE I NORGE: Tara møtte skuespiller 
Gørild Mauseth under Tromsø internasjo-
nale filmfestival i forbindelse med verdens-
premieren på filmen «Karenina & I».

PÅ KINO: Gørild Mauseth har 
jobbet med dramadokumenta-
ren «Karenina & I» siden 2013. 
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lig for Anna, hun har ingen forbilder, hun vet 
ikke hva som er riktig eller galt. Hun har 
ingen forbilder ved det å være mor. Hun er jo 
ikke noen god mor. Hun har et nært forhold 
til sønnen sin som er åtte år. Men så møter 
hun Vronskij og det er gjort.

Gørild har snakket med både menn og 
kvinner som oppfatter boken annerledes når 
de har fått barn. 

– Før de fikk barn så de på det som Annas 
problem. Et dilemma. Men etterpå grep det 
mer i mors- og farshjertet. 

– Dette er ikke en moralsk bok. Tolstoj set-
ter opp et eksempel på hvor fantastisk det kan 
være og hvor fatalt det kan bli når vi ikke tar 
styringen i eget liv.

DA HUN VAR 15 ÅR OPPLEVDE GØRILD en 
ulykke på fotballbanen som gjorde henne lam 
i halve kroppen. De neste tre årene handlet 
om å bli frisk. Det innebar også å forlate Kjøl-
lefjord for å få behandling i Alta. 

– Jeg ble revet vekk fra livet, følte at jeg 
levde på siden av mitt eget liv. Så jeg har nok 
måttet kjenne på de store spørsmålene i livet 
veldig tidlig. Jeg lærte å være glad i livet, være 
glad i det å leve. Jeg vil bruke tiden her på jor-
den til å utrette noe. Livet er ikke en selvfølge 

lenger. Du blir mer delaktig i det på en måte, 
kanskje.

I Alta bodde hun på internat med andre 
ungdommer og måtte ordne det meste selv. 
Mamma, pappa, lillesøster og en ny lillebror 
var hjemme i Kjøllefjord, hundrevis av kilo-
meter unna.

– Ensomheten er ganske dyp, den er egent-
lig litterær. Det er en følelse som ... jeg synes 
den er vanskelig å snakke om, men når jeg skal 
fremstille den på scenen så vet jeg hva det er. 

Det var først under filmingen at hun så 
sammenhengen mellom ulykken og yrkesval-
get. Da hun begynte å gå dypere inn i min-
nene om tiden etter ulykken.

– Når du er lammet i halve kroppen og 
plutselig ligger der, er det ganske vanskelig å 
se noen fremtid, hvordan livet kan bli. Du må 
ha disiplin, du må gjøre det du kan for å bli 
frisk. Det er det eneste målet. Det eneste jeg 
kunne gjøre var å jobbe hardt, trene, trene, 
trene, trene, trene. 

I denne mørkeste delen av livet bestemte 
hun seg for å bli skuespiller.

– Det var kanskje et ønske om å dikte seg 
inn i en annen verden og være en annen enn 
den jeg var. Og jeg har fått denne uforklarlige 
lidenskapen for teater som gjør at jeg bare må 

ha det. Det er jo det pasjon er. Konsekvensene 
av det tenker du ikke på. Der og da må du 
bare ha det. Allerede som 19-åring kom hun 
inn på teaterhøgskolen. 

Selv ble Gørild mor relativt sent, da hun var 
36 år gammel. 

– Da jeg ble skuespiller var jeg helt sikker på 
at jeg ikke kom til å bli en ung mor –selv om 
jeg hadde unge foreldre selv og syntes det var 
fantastisk. For jeg var realistisk på at jeg ikke 
kunne kjempe meg frem som skuespiller hvis 
jeg var småbarnsmor. Jeg ville at sønnen min 
skulle ha en mamma som var fornøyd med seg 
selv.

HUN FYLLER 45 ÅR I ÅR. DET KAN VÆRE en 
vanskelig alder i hennes bransje.

– Det sies at da er det slutt. Da må jeg vente 
til jeg kan spille gammel dame. Men det god-
tar ikke jeg. Vi må alle ta styringen i eget liv.

– Gjenkjenner du mye av deg selv i Anna?  
– Nei, hun er veldig forskjellig fra meg og det 
er kanskje det jeg syntes var spennende. At 
hun og jeg har så totalt forskjellige utgangs-
punkt. Anna var foreldreløs, mens jeg har vel-
dig sterke røtter og en veldig sterk familie. Jeg 
har 48 søskenbarn, jeg har en mor og en far 
som har vært sammen siden de var 18 og 19. 

11 000 KM: Den norske skuespilleren reiste fra Murmansk til Vladivostok med 
tog – hele reisen ble filmet.

DRAMA: Gørild Mauseth følges tett i hele filmen. Hun går inn i oppgaven 
med hele seg.

Jeg har søsken og jeg har opplevd å ha alle fire 
besteforeldrene i live. Jeg har «den store fami-
lien» som Tolstoj snakker om. «Anna Kare-
nina» er jo en historie om familie. Om det å 
ha en familie og om det å ikke ha familie. Om 
ønsket om å bygge opp en familie og det å 
ikke kunne det. Og om det å ødelegge en 
familie. 

 – De andre ler jo av meg nå, for jeg trodde 
at denne filmen skulle være en slags tog-road 
movie om en skuespillerinne som reiste fra 
Gokk og havnet oppi Gokk i Russland. Det 
tok tre år før jeg forsto at denne filmen også 

handler om meg. Åpningsreplikken i filmen er 
Tolstoj som sier: «Det som er så grusomt er at 
vi kan ikke dra fortiden opp med rota.» Vi 
kan ikke dra den opp, men vi kan gjemme 
minnene om fortiden, og det tror jeg nok jeg 
har gjort. Jeg har hatt røttene med meg, så jeg 
har ikke vært rotløs, men det har gitt meg fri-
het som jeg ellers ikke ville hatt. Og så har 
rollefiguren hjulpet meg å komme tilbake til 
røttene mine, ved at jeg nå har flyttet hjem fra 
Roma med hele familien. 

– Vanligvis er det skuespilleren som gir nytt 
liv til en karakter, men her har Anna Karenina 

gjort noe med mitt liv. Tommaso har visst om 
det lenge, han visste jo at det var dette det 
handlet om, men siden det er en dokumentar 
så kan ikke han gi meg regi på at jeg skal 
skjønne det selv. 

Gørild har bestemt seg for å lære seg styk-
ket på russisk og går inn i oppgaven med hele 
seg. Gjennom hele filmen følger vi Gørilds 
intense læringsprosess. 

– Jeg kommer sikkert til å sitte på gamle-
hjemmet og snakke russisk, sier Gørild med et 
smil. «Anna Karenina» har gått dypt inn i 
sjela mi. •

«Vi må alle ta styr ingen
 over eget liv» 

ANNONSE
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Ny bok, Sov du vesle spire,  
kommer i slutten av februar!
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